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คำติชม 
 

เมื่อได้อ่าน ศาลยุติ ‘ด้วย’ ธรรม ของผู้เขียนซึ่งเป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมจบ
แล้ว รู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยยังมีผู้พิพากษาที่มีความคิดมีอุดมการณ์เช่นนี้
อยู่จำนวนมาก จึงนับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะไม่ถูกทอดทิ้ง
ให้ว้าเหว่เสียทีเดียว       

ผู้เขียนเรื่องนี้ยังนำแนวคิดของพระพุทธศาสนามาเขียนไว้ในบทนิติศาสตร์แนว
พุทธกับประชาธิปไตย ซึ่งแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับอำนาจตุลาการ อันเป็นหนึ่งอำนาจใน
ระบอบประชาธิปไตยด้วย ชี้ให้เห็นว่าการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาตุลาการนั้น 
นอกจากจะยึดด้วยบทกฎหมายเป็นหลักแล้ว ยังต้องประกอบด้วยหลักธรรมประจำใจ 
มิฉะนั้น การใช้ดุลพินิจนั้นอาจไม่เที่ยงธรรมเพียงพอ   

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าในการทำหน้าที่ของผู้พิพากษาตุลาการต้อง
ปราศจากอคติ โดยเฉพาะ ภยาคติ คือ ความลำเอียงด้วยความกลัว เช่น เกรงกลัวผู้มี
อำนาจทางการเมืองเช่นบ้านเมืองในยุคนี้  

แม้แต่แนวคิดของผู้พิพากษาโดยเฉพาะศาลยุติธรรม ในเรื่องการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งหรือการโยกย้าย ต้องเป็นไปตามอาวุโส ไม่แต่งตั้งผู้พิพากษาให้ดำรงตำแหน่ง
ในศาลที่เปน็จังหวัดภูมิลำเนาของผูพ้ิพากษา การออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุด ก็ได้นำมา
วิเคราะห์ว่ามีทั้งผลดีและผลเสีย เพื่อชี้ให้เห็นว่าสมควรแก้ไขในส่วนใดบ้าง เช่น การ
แต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาซึ่งเรายึดถือตามอาวุโส แม้เดิมจะมีแนวคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี
เพราะป้องกันการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งเหมือนข้าราชการบางองค์กรซึ่งเป็นที่
ประจักษ์ในสังคม แต่ผู้เขียนก็ยังชี้ให้เห็นถึงหลักการนี้ว่ายังมีข้อเสียข้อบกพร่องซึ่งต้อง
แก้ไขอยู่บ้าง เพื่อให้ได้ผลดีอย่างสมบูรณ์  

ข้อเขียนนี้จึงนับได้ว่าเป็นประโยชน์แก่สถาบันตุลาการ ตลอดจนท่านทั้งหลาย
ที่อยู่ในกระบวนการนี้ที่จะต้องนำไปเป็นหลักคิดว่าการทำหน้าที่ของท่าน มิใช่จะยึด
หลักกฎหมายเท่านั้น เพราะกฎหมายเขียนขึ้นโดยบุคคล ถ้าบุคคลนั้นไม่มีแนวคิดที่ดีที่
ถูกต้อง หลักกฎหมายนั้นจะต้องนำมาตีความโดยยึดหลักธรรมด้วย มิฉะนั้นท่านก็จะ
เป็นเพียงผู้รู้กฎหมาย หาใช่ผู้พิพากษาตลุาการอันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนไม่. 

      
                                                          สมลักษณ ์ จัดกระบวนพล 
                                                อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการ ป.ป.ช. 
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คำติชม 
 

ปี ๒๕๔๘ มีคำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๖/๒๕๔๘ และที่ ๘/๒๕๔๘ แต่งตั้ง
คณะทำงาน ๑๘ คน เพื่อจัดทำคู่มือการออกคำสั่งหรือหมายอาญา มีนายวีระชาติ 
เอ่ียมประไพ เป็นประธานคณะทำงาน ผมและผู้เขียนร่วมเป็นคณะทำงานโดยผู้เขียน
ทำหน้าที่เลขานุการด้วย ผมจึงรู้จักสนิทสนมกับผู้เขียนตั้งแต่นั้น ผู้เขียนมีความตั้งใจ
และขยันทำงานอย่างยิ่ง รวบรวมความเห็นของผู้พิพากษาที่เสนอแนะเข้ามา ทั้ง
เสนอแนะความเห็นส่วนตนที่เป็นประโยชน์แก่คณะทำงานอย่างมาก เป็นผู้ที่ไม่ยึดติด
ในความเห็นส่วนตน ทำให้งานที่คณะทำงานได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
จนกระทั่งมีคู่มือการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ.๒๕๔๙ ออกเผยแพร่ให้แก่ผู้
พิพากษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖,๐๐๐ เล่ม ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือน
มีนาคม ๒๕๕๐ 
 กลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้เขียนโทรศัพท์ติดต่อผมขอให้เขียนคำวิพากษ์
หนังสือที่ท่านเรียบเรียงเพื่อออกเผยแพร่ แล้วส่งปกหน้าหลังของหนังสือพร้อมสารบัญ
กับคำนำทางโทรศัพท์มือถือมายังผม 

เพียงเห็นชื่อหนังสือ ศาลยุติ‘ด้วย’ธรรม ก็ดึงดูดความสนใจเกิดความกระหาย
ใคร่ติดตามเนื้อหาในหนังสือ จากคำนำแสดงว่าผู้เขียนเป็นผู้ฝักใฝ่ในธรรม เมื่ออ่าน
เนือ้หาในหนังสือทั้งหมดที่ส่งมาใหท้างไปรษณีย์ บ่งชี้ว่าเป็นผูม้ีความรู้แตกฉานในธรรม 
เช่ือได้ว่าผู้เขียนสามารถนำมาปรับใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี อันจะยังประโยชน์
แก่คู่ความที่ได้รับการพิพากษาคดีจากท่านสมดังถ้อยคำที่ว่า “ศาลยุติด้วยธรรม” 
 ดร.คารอล ซูซาน ดเวค นักจิตวิทยาชาวอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
แบ่งกรอบความคิดของคนเป็น ๒ ประเภท คือ กรอบความคิดแบบปิดตาย ประเภทที่ 
๑ และกรอบความคิดแบบเปิดกว้าง ประเภทที่ ๒  สำหรับผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
ไทย บุคคลภายนอกวงการมองว่า ผู้พิพากษาไทยส่วนใหญ่เป็นประเภทอนุรักษ์นิยมไม่
กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโดยปฏิบัติตามแนวทางของผู้พิพากษาอาวุโสแต่เก่าก่อนทำนอง
สุภาษิตที่ว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด ซึ่งก็คือมีกรอบความคิดแบบปิดตายนั่นเอง 
(ความเห็นส่วนตัวผม) แต่สำหรับผู้เขียนเมื่อมองผ่านหนังสือเล่มนี้ ผมเห็นว่าจัดอยู่ใน
ประเภทกรอบความคิดแบบเปิดกว้าง จะเห็นได้จากข้อเขียนหลายเรื่องที่ผู้เขียนเห็น
ควรแก้ไขและปรับปรุงรวมทั้งยกเลิกแนวคำพิพากษาฎีกาบางเรื่อง เช่น การออกหมาย
จำคุกคดีถึงที่สุดที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายมานานแล้ว การแต่งตั้งโยกย้าย
ผู้พิพากษาที่ให้สามารถไปอยู่ในภูมิลำเนาของตนเองหรือภริยาได้ การให้ผู้พิพากษา
รายงานความรู้ความสามารถของผู้บริหารศาล การวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีควรยุติใน
ศาลชัน้ต้นเพียงศาลเดียว การนำระบบลูกขุนแบบศาลต่างประเทศมาใช้ เป็นต้น 
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 หนังสือของผู้เขียนเล่มนี้  เป็นดั่งการจุดประกายเทียนให้สว่างขึ้นในศาล
ยุติธรรมไทย เพื่อนำทางแก่ตุลาการรุ่นหลังหรือรุ่นเดียวกันหรือรุ่นก่อนที่กล้าที่จะ
เปลี่ยนกรอบความคิดในการจุดประกายเทียนเพิ่มความสว่างไสวให้แก่ศาลยุติธรรม
ยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็น ตุลาการณ์ภิวัตน์ ที่แท้จริง มิใช่ ตุลาการณ์วิบัติ ดั่งที่บุคคลภายนอก
วงการบางกลุ่มบางเหล่าที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากเฝ้ามองอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้
วงการศาลยุติธรรมเข้าสู่ยุคจักรวาลนฤมิตรอย่างแท้จริง.    
           
                                            กีรติ  กาญจนรินทร์ 
             อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 
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คำนำผู้เขียน 
 

เป็นที่ทราบกันดีว่าเกอืบสองทศวรรษที่ผ่านมาเกิดวกิฤตปัญหาต่าง ๆมากมายใน
บ้านเมืองเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตปัญหาทางการเมือง เริ่มต้นจากมีการชุมนุม
ประท้วงขับไล่รัฐบาล เล่นการเมืองบนท้องถนน จนเหตุการณ์ลุกลามบานปลาย
กลายเป็นข้ออ้างในการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แต่ก็ไม่สามารถ
ยุติปัญหาความขัดแย้งได้ ในทางตรงข้ามสถานการณ์ความขัดแย้งกลับทวีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อย ๆจนเกิดการนองเลือดขึ้น มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก  

หลังจากนั้นก็มีการแบ่งกลุ่มแบ่งสีแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจน เกิดความเคียดแค้น
ชิงชังในหมู่ประชาชนอย่างลึกซึ้งกว้างขวางอย่างชนิดที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน 
สุดท้ายก็เกิดการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ หลังการ
รัฐประหารครั้งนี้ แม้จะยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นนองเลือด แต่ความแตกแยก
ขัดแย้งก็ยังดำรงคงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้โดยไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น 
เมื่อประกอบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid - ๑๙ และวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ จึงส่งผลทำให้อุณหภูมิอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนร้อนระอุครุกรุ่นเพิ่มมาก
ขึ้นเร่ือย ๆและดูเหมือนว่าพร้อมที่จะปะทุระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 

สรรพสิ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อการเมืองมีปัญหาย่อมส่งผลกระทบ
ต่อทุกองคาพยพในสังคม ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรหนึ่งที่จำต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการตัดสินชี้ขาดปัญหาข้อพิพาทความขัดแย้งต่าง ๆถือเป็น
บทบาทหน้าที่หลักของศาลโดยตรง แต่คดีที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากความขัดแย้งทาง
การเมืองจะมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีประเภทอื่นทั่วไป เพราะมูลเหตุจูงใจให้
กระทำคือแนวคิดอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน หลายครั้งหลายกรณีเป็นเรื่องยากที่จะ
ตัดสินชี้ขาดได้ว่าใครผิดใครถูก เพราะต้องพิจารณาถึงเหตุปัจจัยและเงื่อนไข
ข้อเท็จจริงต่าง ๆมากมาย  

อีกทั้งยังมีกลุ่มอำนาจและผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมาก อาจกล่าวได้
ว่าทุกคนในประเทศเป็นผู้มีส่วนได้เสียด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น ในการตัดสินคดีของศาลจึง
ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง มีความคิดเห็น มีการวิพากษ์วิจารณ์  มีอารมณ์
ความรูส้ึกที่แตกต่างหลากหลาย และไม่ว่าศาลจะตัดสินชี้ขาดอย่างไร ย่อมมีกลุม่คนได้
คนเสีย เห็นด้วยไม่เห็นด้วย พอใจไม่พอใจเสมอ ฝ่ายที่ได้ประโยชน์ก็มักจะบอกว่าศาล
ตดัสินยตุิธรรมดีแล้ว ฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็มักจะกล่าวหาว่าศาลไม่ยุติธรรมลำเอียง 

จริง ๆแล้วปัญหาทางการเมืองต้องแก้ไขด้วยวิถีทางทางการเมือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้กระบวนการในระบบรัฐสภา กว่าสิบปีที่ผ่านมาน่าจะพิสูจน์ให้เห็นแล้ว
ว่าการพยายามใช้ศาลเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาทางการเมืองไม่ได้ผล โดยนอกจากจะ
ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้แล้ว ยังจะกลายเป็นการสร้างปมปัญหาให้มีความ



๙ 

 

สลับซับซ้อนและถลำลึกแก้ไขยากมากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลก็เป็นเรื่อง
ยากที่จะถอยหลังกลับ เนื่องจากโดยกระบวนการของกฎหมายทุกฝ่ายต้องถูกบังคับให้
เดินหน้าต่อ ไม่อยากเดินก็ต้องเดิน เพราะไม่มีทางเลือก เดิมพันชีวิต อำนาจ 
ผลประโยชน์ และการต่อสู้แย่งชิงย่อมทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่โอกาสใน
การหันหน้าเข้ามาเจรจาตกลงกันอย่างสันติก็ลดน้อยลงเรื่อย ๆเป็นสัดส่วนผกผันกัน 
แต่ตราบใดที่ฝ่ายการเมืองยังเผชิญหน้าหาทางออกจากวิกฤตปัญหาตามครรลอง
ประชาธิปไตยไม่ได้ โดยกลไกของระบบศาลย่อมถูกบังคับให้ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวจัดการ
แก้ไขตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป ไม่อยากทำก็จำต้องทำ หาไม่แล้วบ้านเมือง
ย่อมไร้ขื่อแป  

ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ยามใดเมื่ออีกสองเสาอ่อนแอผุกร่อนทรุดโทรม ฝ่ายตุลาการ
ต้องมีความแข็งแกร่งมากเป็นพิเศษ หาไม่แล้วย่อมไม่อาจช่วยค้ำยันพยุงชาติบ้านเมือง
ใหอ้ยู่รอดปลอดภัยได้  

หนังสือเล่มนี้ มีเจตนาเขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญเพ่ือต้องการให้ศาล
ยุติธรรมมีความเข้มแข็งและได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนมากยิ่งขึ้น เนื้อหา
สาระของหนังสือเป็นการวิเคราะห์ให้ความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและบทบาท
หน้าที่ของศาลยุติธรรม ทั้งในส่วนที่เปน็เร่ืองภายในและที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับอำนาจ
อธิปไตยในภาพใหญ่ของประเทศ โดยอาศัยหลักคำสอนในศาสนาพุทธเป็นแนวทางอัน
สำคัญ เพราะจากการที่ผู้เขียนได้ศึกษาเรียนรู้มา แม้จะไม่ได้มีภูมิรู้ภูมิธรรมในขั้นสูง
ลึกซึ้งมากมาย แต่ก็มีความเช่ือมั่นโดยไม่มีข้อลังเลสงสัยใด ๆเลยว่า หลักธรรมคำสอน
ของพระพุทธเจ้าสามารถนำมาปรับใช้สำหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ทุก
เร่ือง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน ประเทศ หรือโลก  
        ทุกอย่างในโลกล้วนเป็นธรรมะ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆด้วย บ้านเมืองเราตอนนี้มี
วิกฤตปัญหาน้อยใหญ่มากมาย ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ ทั้งปัญหาและโอกาสก็เป็น
ธรรมะ ถ้าอุปมาธรรมะเป็นเหมือนดั่งทองคำ สิ่งที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ก็คงเป็น
เพียงแค่เศษสะเก็ดทองคำชิ้นเล็ก ๆที่ผู้เขียนนำมาแสดงเพ่ือบอกกล่าวป่าวประกาศแก่
ประชาชนคนไทยว่า แหลมทองแดนสยามแห่งนี้มีทองคำมากมายเต็มแผ่นดิน ท่าน
ทั้งหลายจงมาช่วยกันขุดหาเถิด  
        หากพิจารณาตาม หลักอิทัปปัจจยตา การที่จะทำให้ศาลยุติธรรมมีความ
เข้มแข็งได้ ต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมายหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากประชาชน เพราะการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ใด ๆในองค์กรศาลหรือที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม 
เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องอาศัยเครื่องมือหลักสำคัญ 



๑๐ 

 

๒ ประการคือ กฎหมาย ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะตัวแทนของประชาชนเป็นผู้ตราขึ้น 
และ เงินงบประมาณ ซึ่งมาจากภาษีอากรประชาชน  
       ด้วยเหตุนี้ จึงสมควรอย่างยิ่งที่ประชาชนคนไทยในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจ
อธิปไตยที่แท้จริงควรจะได้มีส่วนรับรู้สภาพปัญหาและบทบาทหน้าที่ของศาล เพื่อจะ
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดความเห็น วิพากษ์วิจารณ์ สะท้อนปัญหา เสนอแนะ
แนวทางแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆตามบทบาทหน้าที่ ของตน ในอันที่จะช่วย
เสริมสร้างทำใหศ้าลยุติธรรมมคีวามแข็งแกร่งมากย่ิงขึ้นต่อไป  
       สำหรับบุคลากรภายในศาลยุติธรรม ขออ้างอิงแนวคิดความเห็นที่ว่า การแสดง
ความซื่อสัตย์ภักดีหรือกตัญญูรู้คุณต่อองค์กรที่สำคัญยิ่งข้อหนึ่งนอกเหนือจากการ
มุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อองค์กรคือ การวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิด
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่หรือปัญหาขององค์กรอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้คน
ในองค์กรได้รู้เห็นความจริงร่วมกันและสามารถปรับตัวได้ทันหรือสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง องค์กรจะได้อยู่รอดและพัฒนาก้าวหน้า เพราะคนที่รู้ข้อมูล จุดอ่อนจุด
แข็ง แนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดก็คือคนในองค์กรเอง หากคนในองค์กร
เพิกเฉยละเลย ไม่กล้าพูดความจริง และไม่จัดการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง สุดท้ายคน
นอกก็จะเข้ามาช่วยเหลือจัดการให้ ซึ่งด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาด
ข้อมูลรายละเอียดในเชิงลึกและความรักผูกพันที่มีต่อองค์กรเหมือนคนภายใน ยิ่งแก้ก็
อาจจะยิ่งยุ่ง  
        หากเนื้อหาสาระในหนังสือขาดตกบกพร่อง ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน
รอบด้านหรือตรงไปตรงมามากเกินไป ทำให้ผู้อ่านท่านใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู
อาจารย์และเพื่อนผองน้องพี่ผู้พิพากษาทั้งหลาย รู้สึกอึดอัด คับข้อง ไม่สบายใจ ก็ต้อง
ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และขอน้อมรับคำตำหนิติเตียนด่าว่าเพื่อนำไปขบคิดพิจารณา
ทบทวนแก้ไขโดยไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆทั้งสิ้น แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ก็ขอกล่าวย้ำยืนยันว่าทุก
ตัวอักษรในหนังสือเล่มนี้ล้วนกลั่นกรองมาจากหัวใจที่ซื่อสัตย์ภักดี กตัญญูรู้คุณ และ
ความรักผูกพันในองค์กรศาล รวมทั้งความสำนึกในบุญคุณราษฎรที่เสียภาษีเลี้ยงดู
ข้าราชการเช่นผู้เขียนมาตลอดชีวิต ไม่ได้มีเจตนาร้ายคิดทำให้องค์กรเสียหายหรือมี
อคติเกลียดชังชาติ แต่อยากให้ ศาลยุติธรรม เป็นที่พึ่ งที่หวังของสังคมได้อย่าง
สมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมกับเป็นเสาหลักหนึ่งในสามแห่งอำนาจอธิปไตยและอยากให้
ประเทศไทย มีความมั่นคง แข็งแรง อบอุ่นปลอดภัย ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่อาศัย
ร่วมกันอย่างสันติ มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขและเจริญงอกงามย่ิง ๆขึ้นไป. 
 
.        โสต  สุตานันท์ 
 
 



๑๑ 

 

บทท่ี ๑ 
                               การสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา  
 

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจะมีกระบวนการขั้นตอนที่สำคัญ  ๓ ประการ 
คือ 

๑. การวินิจฉัยข้อเท็จจริง โดยอาศัยพยานหลักฐานในสำนวนคดีที่ได้จากการ
สืบพยาน ซึ่งหลัก ๆก็จะมีอยู่ ๓ อย่างคือ พยานบุคคล พยานวัตถุ และพยานเอกสาร 
ในทุกคดีศาลต้องรับฟังข้อเท็จจริงเปน็ยุติให้ได้ว่า ใครทำอะไร ที่ไหน เมือ่ไหร่ อย่างไร  

๒. การวินิจฉัยข้อกฎหมาย เมื่อฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติแล้ว ก็จะนำข้อเท็จจริงนั้น
ไปปรับวินิจฉัยเข้ากับตัวบทกฎหมายว่าใครผิด ใครถูกอย่างไร เป็นไปตามกฎหมาย
ฉบับใด มาตราไหน  

๓. การใช้ดุลพินิจตัดสินคด ีโดยทั่วไปจะมีกฎหมายบัญญัติไว ้๒ ลักษณะ คือ 
   ๓.๑ ให้ศาลใช้ดุลพินิจตัดสินภายใต้ขอบเขตหรือเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามที่

กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายอาญาที่กำหนดอัตราโทษจำคุกหรือปรับขั้นต่ำ-ขั้นสูงไว้ 
ศาลต้องใช้ดุลพินิจลงโทษภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด หรือการใช้ดุลพินิจรอการ
ลงโทษ ลดโทษ การใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย การกำหนดค่าเสียหายในทางแพ่ง 
ฯลฯ จะมีกฎหมายกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับศาลในการใช้
ดลุพินิจตามแต่จะเห็นสมควร 
          ๓.๒ บังคับให้ศาลต้องตัดสินไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ไม่เปิดโอกาส
ให้ใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่น เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ ให้ลงโทษประหารชีวิตสถานเดียว หรือทรัพย์สินที่ผู้ใด
ทำหรือมีไว้เป็นความผิด เช่น ปืนเถื่อน ยาเสพติด ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒ 
บัญญัติให้ศาลต้องริบเสียทั้งสิน้ เป็นต้น 

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าผู้พิพากษาที่ดีมีคุณภาพนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรอบรู้ มีประสบการณ์สูง จึงจะสามารถทำความเข้าใจและวินิจฉัยปัญหา
ข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังต้องมีความแม่นยำและเชี่ยวชาญแตกฉานในเรื่อง
การตีความบังคับใช้กฎหมาย มีศิลปะในการนำกฎหมายไปปรับใช้ในคดีได้อย่างชาญ
ฉลาดแยบยล นอกจากนั้น การใช้ดุลพินิจตัดสินชี้ขาดคดีก็ต้องมีความเหมาะสมเป็น
ธรรม ต้องมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาแนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษหรือเจตนารมณ์
เบือ้งหลังของกฎหมายอย่างถ่องแท้ลึกซึ้งและต้องคำนึงถึงเหตุปัจจัยสิง่แวดล้อมต่าง ๆ
ประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ฯลฯ 
และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ ต้องมีความเป็นกลางปราศจากอคติทั้งปวง  



๑๒ 

 

คำถามคือ ระบบการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาในปัจจุบันเป็นอย่างไร สามารถคัด
กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังที่กล่าวมาได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ขอตั้ง
ขอ้สังเกตและเสนอความเห็น ดังนี้  

๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
   ๑.๑ อายุ เป็นเรื่องที่น่าคิดว่า การที่กฎหมายไทยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ

สอบผู้ช่วยผู้พิพากษาอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ ถือว่าน้อยเกินไปหรือไม่ จะมี
ประสบการณ์เพียงพอสำหรับการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องหรือไม่ 
เพียงใด เพราะในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น  หากฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด
คลาดเคลื่อน ย่อมส่งผลทำให้การวินิจฉัยข้อกฎหมายและการใช้ดุลพินิจตัดสินชี้ขาด
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนตามไปด้วย ทำนองเดียวกันกับแพทย์รักษาคนไข้ ถ้าวินิจฉัยโรค
ผิดย่อมส่งผลทำให้การรกัษาหรือการสั่งยาผิดพลาดไปด้วยเช่นกัน  

บางคดีหากมีการรักษาอย่างถูกต้องตรงตามอาการ ก็อาจจบลงด้วยดีที่ศาล
ชั้นต้น แต่หากวินิจฉัยโรคและรักษาผดิก็อาจไปสิ้นสดุถงึศาลฎีกา ถ้าเกิดโรคแทรกซ้อน
ก็อาจลุกลามบานปลายทำให้คดีแตกลูกแตกหลานออกไปอีกหลายคดีซึ่งมีตัวอย่างให้
เห็นกันมากมายหรือแม้คดีความจะถึงที่สุดแต่คดีแค้นซึ่งไม่มีอายุความก็อาจไม่ถึงที่สุด
ตามและเป็นมรดตกทอดถึงรุน่ลูกรุ่นหลานก็มี  

กรณีเหตุการณ์คู่ความยิงกันในห้องพิจารณาคดีมีคนเสียชีวิตถึง ๕ คน ที่ศาล
จังหวัดจันทบุรเีป็นข่าวดังเมื่อปี ๒๕๖๒ หากพิจารณาดูให้ดีตามหลกัอิทัปปัจจยตาก็คง
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความผิดพลาด
บกพร่องของหมอกฎหมายทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นหมอผู้พิพากษา หมออัยการ หรือ
หมอทนายความ  

อาจมีข้อโต้แย้งว่า คนอายุน้อยกว่าอาจมีประสบการณ์ชีวิตหรือมีวุฒิภาวะ
มากกว่าคนที่มีอายุสูงกว่าก็เป็นได้ ซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องจริง อย่างตัวผู้เขียนเองสอบ
ผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ตอนอายุ ๓๕ ปี เนื่องจากเรียนกฎหมายภายหลังตอนรับราชการ
แล้ว 1 แต่ด้วยความที่เป็นคนบ้านนอกและไม่มปีระสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองธุรกิจ
การค้าเลย ตอนฝึกงานที่ศาลแพ่งเจอคดีเกี่ยวกับตั๋วแลกเงิน บัญชีเดินสะพัด กว่าจะ
ศึกษาทำความเข้าใจได้ก็ต้องใช้เวลาอยูพ่อสมควร ซึ่งต่างจากเพ่ือนร่วมรุ่นที่มีอายุน้อย
กว่าบางคนที่เคยมีประสบการณ์เคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาก่อนจึงมีความรู้
ความเข้าใจเป็นอย่างดี 

 แต่หากจะหยิบยกตัวอย่างคนโน้นคนนี้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบก็คงถกเถียงกัน
ไม่รู้จบ อีกทั้งชีวิตแต่ละคนมีความเป็นมาไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ความรู้ในแต่ละ

 

       1 ก่อนเป็นผู้ พิพากษาผู้ เขียนเคยรับราชการพลเรือนในสังกัดกรมป่าไม้ สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศกึษาธิการ และกรมสรรพากร.  



๑๓ 

 

เรื่องแต่ละกรณีจึงมีมากน้อยต่างกันเป็นธรรมดา หลักเกณฑ์ในการพิจารณาน่าจะ
ได้แก่ การตั้งข้อสมมุตฐิานที่สอดคล้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดว่า โดยทั่วไป
แล้วคนที่มีอายุมากกว่า ย่อมมีประสบการณ์ความรู้สรุปโดยรวมมากกว่าคนที่มีอายุ
น้อยกว่า อย่างน้อยที่สุดก็มีโอกาสเห็นโลกใบนี้และมีเวลาคิดวิเคราะห์เหตุการณ์
เร่ืองราวต่าง ๆมานานกว่า  

 จึงมีความเห็นว่า ควรปรับแก้คุณสมบัติเรื่องอายุผู้มีสิทธิสมัครสอบผู้ช่วยผู้
พิพากษาเป็นไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปี เพราะเมื่อคิดคำนวณแล้ว จบปริญญาตรีอายุ ๒๑-๒๒ 
ปี ใช้เวลาเรียนเนติบัณฑิตประมาณ ๑-๒ ปี ก็จะมีอายุประมาณ ๒๓-๒๔ ปี หากให้
สอบผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ตอนอายุ ๒๕ ปี ก็เท่ากับว่า แทบไม่ได้มีโอกาสทำงานหา
ประสบการณ์ชีวิตเลย ขณะที่ถ้าให้มีสิทธิสอบตอนอายุ ๓๐ ปี ก็จะมีโอกาสได้ทำงาน
หาประสบการณ์ประมาณ ๖-๗ ปี อบรมและฝึกงานอีกประมาณ ๒ ปี ก็จะมีอายุ ๓๒ 
ปี ซึ่งน่าจะมีวัยวุฒิคุณวุฒิที่เหมาะสมลงตัวพอดี  

นอกจากนั้น ยังเห็นว่า ควรกำหนดอายุขั้นสูงไว้ด้วย โดยไม่ควรให้มีอายุมาก
เกินไป เพราะการเข้ามาตอนอายุมากจะมีปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือ การครอบครู จะ
ทำได้ค่อนข้างยาก ดั่งคำกล่าวที่ว่าไม้แก่ดัดยาก ทั้งนี้ เพราะเหตุว่าทุกวิชาชีพจะมี 
อุดมการณ์หรือจิตวิญญาณของวิชาชีพนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น  

• ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นพ่อแม่ มีความรักความปรารถนาดตี่อ 
ศิษย์เหมอืนลกูหลานตัวเอง 

• หมอต้องมีจิตวิญญาณของความเมตตากรุณา ช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยทั้ง 
ร่างกายและจิตใจ 

• ตำรวจต้องมีจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สนิของประชาชนคือสิ่งสำคัญสูงสุด 

• ทหารต้องมีจติวิญญาณของความรักชาตรัิกแผน่ดิน ต้องมคีวามกลา้ 
หาญและเสียสละแม้ชีวิตเพื่อปอ้งกันอริราชศตัรูที่รุกราน 

• ผู้พพิากษาต้องมีจิตวิญญาณของความยุติธรรม ดั่งภาษิตกฎหมาย 
ลาตินที่ว่า จงประสาทความยุติธรรม แม้ฟ้าจะถล่มก็ตามที 

ฯลฯ 
หากแปลความหมายอย่างกว้างการครอบครูก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ประสบการณ์ วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์หรือจิตวิญญาณของ
วิชาชีพลงสู่จิตใต้สำนึกของลูกศิษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะหาก
บุคคลใดไม่มีจิตวิญญาณในวิชาชีพก็จะทำงานอย่างไม่มีความสุข ก่อให้เกิดผลเสียทั้ง
ต่อตัวเองและสังคมส่วนรวม เช่น พยาบาลโทรตามหมอตอนตีหนึ่งตีสองแจ้งว่ามีคนไข้
ฉุกเฉิน ถ้าหมอไม่มีจิตวิญญาณของความเมตตากรุณาก็จะฝืนใจลุกและเดินทางไป
รักษาคนไข้ด้วยความหงุดหงิดอารมณ์เสีย ซึ่งแน่นอนว่าประสิทธิภาพในการดูแลรักษา



๑๔ 

 

ย่อมลดน้อยถอยลงไป หรือหากผู้พิพากษาไม่มีจิตวิญญาณของความยุติธรรมที่เข้มแข็ง
มั่นคง ก็จะถูกครอบงำด้วยอคติได้โดยง่าย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้พิพากษาจำนวนไม่น้อยที่
พลั้งพลาดทำผิดถูกไล่ออกไป เป็นต้น 
       ยุคสมัยโบราณก่อนเริ่มต้นเป็นศิษย์อาจารย์กันจะมีปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาด้วย
การจัดทำพิธีกรรมอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราว แต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นกัน อย่าง
มากที่สุดก็เป็นพิธีไหว้ครู คนที่มีอายุมากจะคุ้นชินกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมองค์กรเดิมที่
เคยสังกัด รวมทั้งทัศนคติ มุมมอง แนวคิดความเห็นต่าง ๆที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจ การที่
จะถูกครอบครูและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรแห่งใหม่จึงเป็นเรื่องที่ทำได้
ค่อนข้างยาก  

ยกตัวอย่างเรื่องง่าย ๆเช่น องค์กรศาลจะยึดถือหลักอาวุโสอย่างเคร่งครัด
เหมือนกับพระสงฆ์คือ ใครมาทีหลังต้องเคารพผู้มาก่อนไม่ว่าจะมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ มี
ความเก่งกล้าสามารถหรือยิ่งใหญ่มาจากไหนก็ตาม สมมุติว่านาย ก.สอบได้ตอนอายุ 
๕๕ ปี ตามธรรมเนียมปฏิบัติแม้กับผู้พิพากษาอายุคราวลูกคราวหลานก็ต้องยกมือไหว้
กอ่น ซึ่งต่างจากวัฒนธรรมในภาพใหญ่ของสังคมภายนอก การปฏิบัติสัมพันธ์ต่อกันจึง
อิหลักอิเหลื่อไม่ลงตัว บางคนก็ยึดถือวัฒนธรรมองค์กรอย่างเคร่งครัด บางคนก็ให้
ความสำคัญกับวัฒนธรรมภาพใหญ่มากกว่า อีกทั้งบุคลิกภาพ ราศรีบารมีของแต่ละคน
ก็ไม่เหมือนกัน บางครั้งบางทีก็อาจเป็นเหตุให้กระทบกระทั่งไม่พอใจกันด้วยเรื่อง
หยุมหยิมเล็กน้อยและส่งผลเสียหายถึงเรื่องการทำงานอยา่งที่ไม่ควรจะเป็น 

จึงมีความเห็นว่า ควรกำหนดอายุขั้นสูงของผู้มีสิทธิสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
อย่างมากที่สุดไม่ควรเกิน ๔๕ ป ี

  ๑.๒ วุฒิการศึกษา ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ผู้พิพากษาที่ดีมีคุณภาพนั้น 
นอกจากจะมีความรู้ เชี่ยวชาญเรื่องตัวบทกฎหมายเป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องมี
ประสบการณ์และความรอบรู้เรื่องอื่น ๆในลักษณะที่เรียกว่าเป็นองค์รวมด้วย อาจ
กล่าวได้ว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้ด้านกฎหมาย บางประเทศเช่นฝรั่งเศส
ถึงกับเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนจบกฎหมายมีสิทธิสอบเป็นผู้พิพากษาได้ จึงเห็นว่า 
ควรที่จะกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาให้ต้องเรียนจบปริญญา
ตรีสาขาอื่นนอกจากกฎหมายอกี ๑ สาขา เป็นอย่างน้อย 
       นอกจากนั้นยังเห็นว่า โลกยุคปัจจุบันภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อย
สำหรับบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้
กันทั่วโลก จึงควรที่จะกำหนดให้ต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมหรือการทดสอบทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศจากองค์กรหรือสถาบันด้านภาษาที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
ด้วย 
 
 



๑๕ 

 

๒. การสอบข้อเขียน 
การแต่งข้อสอบส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะนำมาจากแนวคำตัดสินของศาลฎีกา 

และการตรวจให้คะแนนก็จะยึดธงคำตอบตามคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นหลัก หากตอบ
ผิดธงก็จะได้คะแนนน้อยหรืออาจไม่ได้เลย ผลที่ตามมาคือการเตรียมตัวสอบจะมี
ลักษณะอ่านฎีกา ท่องตัวบท และจำไปเขียน และเมื่อสอบได้แนวคำพิพากษาศาลฎีกา
จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพิจารณาพิพากษาคดี อาจกล่าวได้ว่าเป็นเหมือนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเชื่อมั่นศรัทธามากยิ่งกว่าตัวบทกฎหมายด้วยซ้ำไป เพราะ
ความรู้สึกที่ว่าหากผิดพลาดหลงลืมหรือดื้อดึงฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังแนวฎีกาก็จะถูกลงโทษ
สถานหนักได้ฝังรากลึกลงในจิตใจจนยากจะลืมเลือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยสอบ
หลายครั้งถึงได้หรือขาดไปแค่ ๑-๒ คะแนน หากสำนวนคดีใดมีข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายที่พอจะเทียบเคียงกับแนวฎีกาที่เคยตัดสินไว้ได้ ส่วนใหญ่ก็มักจะเดินตาม
ทันที ทั้ง ๆที่ในความเป็นจริงย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคดีจะมีข้อเท็จจริงเหมือนกันหมด 
อย่างน้อยที่สุดคู่ความก็คนละคนกัน วันเวลาสถานที่เกิดเหตุก็แตกต่างกัน บางครั้งบาง
กรณีจึงอาจสง่ผลทำใหค้วามยุติธรรมผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได ้

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เมื่อพิจารณาประกอบกับกฎธรรมชาติที่ว่า มนุษย์มี
ความแตกต่างหลากหลาย คุณสมบัติของคนเก่งที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการมีความ
ฉลาดในทางเชาว์ปัญญา (IQ) เท่านั้น ยังต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะ
เป็น EQ (ความสามารถจัดการควบคุมอารมณ์) AQ (ความสามารถควบคุมกำกับและ
เอาชนะปัญหาอุปสรรค) MQ (ความมีคุณธรรมจริยธรรม) CQ (ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์) PQ (ความสนใจเกาะติดกิจกรรมที่มีประโยชน์และพัฒนาจนถึงที่สุด) SQ 
(พัฒนาการทางจิตวิญญาณ) รวมตลอดถึงการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว 
จึงเห็นว่าควรออกข้อสอบที่มีลักษณะเป็นการทดสอบศักยภาพความรูค้วามสามารถใน
ด้านอื่น ๆด้วย ไม่ใช่ทดสอบเพียงแค่การจำได้หมายรู้เท่านั้น เป็นต้นว่า จิตวิญญาณ
ความยตุิธรรม ศิลปะการปรับใช้กฎหมาย การใช้ตรรกะเหตุผล หลักภาษาไทย สำนวน
โวหาร ความละเอียดรอบคอบ ดุลพินิจกำหนดโทษหรือค่าเสียหาย เป็นต้น อีกทั้งไม่
ควรตั้งธงคำตอบไว้ล่วงหน้าเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น หากใครสามารถวินิจฉัยปัญหา
หรือนำหลักกฎหมายไปปรับใช้ได้อย่างชาญฉลาดแยบยลมีเหตุผล แม้ไม่ตรงกับแนว
ฎีกาก็อาจใหค้ะแนนเท่ากับหรือมากกว่าคนที่ตอบถูกต้องตรงตามแนวฎีกาก็ได้ 
        ตัวอย่างเช่น เรื่องดุลพินิจกำหนดโทษหรือค่าเสียหาย อาจทดสอบด้วยการนำ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินไปแล้วให้อ่าน โดยตัดย่อหน้าสุดท้ายที่ว่า “พิพากษาว่า
....” ออก แล้วให้ผู้สอบใช้ดุลพินิจว่า หากเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนจะตัดสินคดี
นัน้อยา่งไร ด้วยเหตุผลหรือปรัชญาแนวคิดใด วิธีการเช่นนี้ เช่ือว่าจะช่วยทำใหส้ามารถ
คัดสรรกลั่นกรองบุคคลที่มีดุลพินิจเหมาะสม ไม่มีร่องความคิดในลักษณะที่เรียกว่า
แปลกไดเ้ป็นอย่างดีวิธีหนึ่ง 



๑๖ 

 

สำหรับข้อกังวลห่วงใยที่ว่า หากไม่มีธงคำตอบที่แน่นอนชัดเจนตามแนวฎีกา ก็
จะเป็นปัญหาในการตรวจให้คะแนนที่ไม่มีหลักเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงนั้น ขอตั้ง
ข้อสังเกตเป็นแง่คิดว่า หากเปรียบเทียบกับบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาในการ
พิจารณาพิพากษาคดีซึ่ งมีอำนาจตัดสินประหารชีวิตคนได้ การที่จะทำหน้าที่
ตรวจข้อสอบและตัดสินใจให้คะแนนอย่างเหมาะสมเป็นธรรมนับได้ว่าเป็นเรื่อง
เล็กน้อยอย่างยิง่ 

๓. การสอบสัมภาษณ์ 
 การสอบข้อเขียนกับการสอบสัมภาษณ์มีจุดประสงค์แตกต่างกัน โดยการสอบ

สัมภาษณจ์ะมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญเพ่ือใหไ้ด้บุคคลที่มีบุคลิกภาพดีมีความน่าเช่ือถือ
เหมาะสมกับตำแหน่งผู้พิพากษา เช่น มีวุฒิภาวะ ใจเย็น สุขุมรอบคอบ เชื่อมั่นใน
ตัวเอง มีปฏิภาณไหวพริบ ความรู้รอบตัว ทันโลกทันเหตุการณ์ มีมนุษย์สัมพันธ์        
มีทัศนคดีที่ดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติต่อระบอบประชาธิปไตย) 2 เป็นต้น แต่การ
สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาที่ผ่านมายังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับความรู้
ด้านกฎหมายอยู่ ซึ่งนอกจากจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ยังก่อให้เกิด
ความทุกข์ความเครียดให้ผู้เข้าสอบโดยไม่จำเป็นอีกด้วย ตอนเตรียมตัวสอบข้อเขียนก็
อ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำเหน็ดเหนื่อยมากมาย เมื่อสอบข้อเขียนผ่านก็ควรจะให้
พักผ่อนเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์แบบสบาย ๆไม่ต้องไปอ่าน ท่อง จำ หรือเก็ง
ขอ้สอบอะไรกันอีก 

ดังนั้น จึงควรที่จะปรับวิธีการสอบสัมภาษณ์ใหม่และต้องให้ความสำคัญไม่น้อย
ไปกว่าการสอบข้อเขียน ไม่ใช่สอบพอเป็นพิธีกรรมเท่านั้น อาจกำหนดมาตรฐานการ
ให้คะแนนข้อเขียนในส่วนตัวบทกฎหมายไม่สูงมากเกินไป เพื่อให้มีบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมให้เลือกได้มากขึ้น โดยต้องสร้างมาตรฐานการสอบสัมภาษณ์ใหม่ว่า แม้สอบ
ขอ้เขียนผ่านก็อาจตกสัมภาษณ์ได้ หากบุคคลใดมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
ผู้พิพากษา 

 
 

 

       2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา 
๒๖ บัญญัติว่า “ผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
พิเศษ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาต้องมี
คุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งห้ามดังต่อไปนี้ 
        (๑) ............................................................. 
        (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ”. 

 
 



๑๗ 

 

๔. สนามสอบ  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา ๒๖-๒๙ บัญญัติให้บุคคลที่จะไดรั้บการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
มาจาก ๓ ช่องทาง คือ การสอบคัดเลือก (สนามใหญ่) การทดสอบความรู้ (สนามเล็ก
และสนามจิ๋ว) และ การคัดเลือกพิเศษ ซึ่งตอนนี้กำลังถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
หนักว่า นับวันสัดส่วนจำนวนผู้ช่วยผู้พิพากษาที่มาจากสนามจิ๋วจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ขณะที่จำนวนผู้ช่วยผู้พิพากษาที่มาจากสนามใหญ่กลับลดลงเรื่อย ๆและมีคำถาม
ตามมาคือ เป็นระบบอภิสิทธิ์ชนที่สร้างความแตกต่างเหลื่อมล้ำ ไม่เสมอภาคเท่าเทียม 
เอื้อต่อคนที่มีฐานะร่ำรวย กีดกันคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีโอกาสไปร่ำเรียนต่างประเทศ
หรือไม่และการที่ศาลไทยมีผู้พิพากษาซึ่งเรียนจบจากต่างประเทศจำนวนมากมีข้อดี
ขอ้เสียอย่างไร ผู้เขียน ขอตั้งข้อสังเกตดังนี้ 

๔.๑ หากศึกษาประวัติศาสตร์ที่มาของประเทศหรือเผ่าพันธุ์ต่าง ๆที่ได้รับการ
ยอมรับว่ามีอารยธรรมที่สูงส่ง มีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของศิลปวิทยาหรือศาสตร์
สาขาแขนงต่าง ๆก็จะพบว่า องค์ความรู้ส่วนใหญ่ล้วนได้มาจากการคิดค้นหรือ
การศึกษาหาความรู้ โดยอาศัยพื้นฐานข้อมูลหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างภายในประเทศ
ของเขาเอง แล้วสร้างสมประสบการณ์ส่งต่อให้ชนรุ่นหลังรุ่นต่อรุ่น เพื่อนำไปต่อยอด
ขยายแนวคิดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ไม่น่าจะมี
ประเทศใดในโลกที่สามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้ ด้วยการคอยตามลอกเลียนแบบ
ประเทศอ่ืน ๆโดยไม่สนใจประวัติศาสตร์ที่มาหรือมองข้ามภูมิปัญญารากเหง้าบรรพ
บุรุษของตนเอง   

 ตอนจบเนติบัณฑิตใหม่ ๆผู้เขียน รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมาก คิดว่า
บัดนี้เราเป็นนักกฎหมายเต็มตัวแล้ว แต่ปรากฏว่าอีกไม่กี่วันต่อมา หลังจากได้มีโอกาส
เข้าร่วมงานเลี้ยงสโมสรสันนิบาตที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัด
ขึ้น ความรู้สึกดังกล่าวเริ่มคลอนแคลนสั่นไหว ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง เหตุผลเพราะว่า
งานเลี้ยงวันนั้นมีการเลี้ยงอาหารฝรั่งชนิดเต็มรูปแบบมีอุปกรณ์ครบชุดทั้งมีด ช้อน 
ซ่อม วางเต็มไปหมด เท่าที่สงัเกตเพ่ือน ๆที่นั่งร่วมโต๊ะเดียวกันส่วนใหญ่น่าจะไม่เคยกิน
อาหารฝร่ังแบบนี้มาก่อน แน่นอนว่ารวมทั้งผู้เขียน ด้วย แต่ละคนดูประดักประเดิด ขัด 
ๆเขิน ๆ เชื่อว่าผู้ร่วมงานเลี้ยงส่วนใหญ่คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผู้เขียน คือ เป็นการ
กินอาหารมื้อที่ยุ่งยากอึดอัดมากที่สุดในชีวิต แต่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่า
จะมีใครคิดมากเหมือนผู้เขียน หรือเปล่าคือ หลังกลับจากงานเลี้ยงผู้เขียน ถามตัวเอง
ว่า เอ๊ะนี่เราเป็นนักกฎหมายหรือนักลอกเลียนแบบกันแน่ ประมวลกฎหมายต่าง ๆเรา
ก็ลอกเลียนเขามา ตำรับตำรามากมายหลายเล่มก็แปลมาจากภาษาต่างประเทศ 
ปรมาจารย์ด้านกฎหมายที่สอนเราหลายท่านก็เรียนจบจากต่างประเทศ จุดประสงค์ใน
การจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภารวมทั้งรูปแบบการจัดงานเลี้ยงสโมสรสันนิบาต เราก็



๑๘ 

 

เลียนแบบมาจากอังกฤษ แม้กระทั่งอาหารบนโต๊ะเราก็เลียนแบบเขา แล้วมีอะไรที่เป็น
ของเราบ้างนี ่ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  เคยให้แง่คิดคำสอนไว้อย่างน่าสนใจ
ว่า “...เราต้องรู้จักตนเอง ซึ่งหมายถึงว่า ต้องรู้จักวัฒนธรรมของตัวเอง โดยเฉพาะใน
แง่ที่ว่าอะไรเป็นคุณค่าที่แท้จริง อะไรเป็นสิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนแก้ไข ควรทิ้ง หรือควร
เสริมเพิ่มขึ้นมา ในแง่ของวัฒนธรรมอื่น ก็ต้องรู้จักว่าที่ เขาเจริญนั้นเป็นอย่างไร 
แยกแยะวิเคราะห์ออกดูว่า ส่วนไหนแน่ที่เป็นความเจริญ กันส่วนอื่นที่ไม่เป็นความ
เจริญออกไป อะไรเป็นความเส่ือมท่ามกลางภาพของความเจริญนั้น และสืบค้นว่าอะไร
ที่เป็นเหตุปัจจัยของความเจริญ และอะไรเป็นเหตุปัจจัยของความเสื่อมนั้น ๆของเขา 
ไม่ใช่เห็นวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา เมื่อยอมรับกันหรือนิยมกันแล้วว่า อันนี้เป็น
วัฒนธรรมของประเทศที่เจริญแล้ว ก็ต้องว่าดีและรับเอาไปเสียทั้งหมด ซึ่งจะกลายเป็น
ว่าไม่ได้ใชส้ติปัญญากันเลย...”3 

 จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่า แท้จริงแล้ววิกฤตปัญหาน้อยใหญ่มากมายที่เกิดขึ้นใน
บ้านเมืองเราทุกวันนี้มีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดองค์ความรูท้ี่ถูกต้องแท้จริงของเรา
และไม่รู้จริงในองค์ความรู้ของเขาดีพอหรือไม่ และการให้คนอายุน้อยหรือขาด
ประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ที่มา ภูมิประเทศ ภูมิสังคม ฯลฯ ใน
บ้านเมืองเรามากพอไปเรียนต่อต่างประเทศ จะมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากัน จะ
สามารถคิดนำเอาองค์ความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องลงตัวกับเหตุปัจจัย 
เง่ือนไขข้อจำกัดและสิง่แวดล้อมต่าง ๆในบ้านเมืองเราได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด  

๔.๒ ประมาณปี ๒๕๔๘ ผู้เขียนเคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นเลขาอนุกรรมการ
จัดทำคู่มือการออกคำสั่งหรือหมายอาญา โดยขณะนั้นผู้เขียนทำงานอยู่ที่ศาลจังหวัด
แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอติดกับชายแดน คนที่ติดต่อทาบทามให้ไปทำงานเป็นผู้
พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามท่านเพราะเกรงจะไม่
เหมาะสม ผู้เขียนกับท่านไม่เคยรูจั้กกันเป็นการส่วนตัวมาก่อน ท่านคงรู้จักผู้เขียนผ่าน
งานเขียนและการแสดงความเห็นในที่ประชุมสัมมนาต่าง ๆ ตอนคุยกันครั้งแรกทาง
โทรศัพท์ มีคำถามหนึ่งของท่านที่ทำให้รู้สึกค้างคาใจเล็ก ๆตามประสาคนมีปมด้อย
เร่ืองการศึกษามาจนถึงทุกวันนี้คือคำถามที่วา่ ผู้เขียนจบนอกมาหรอืเปล่า 

ในการจัดทำคู่มือดังกล่าว มีการสอบถามปัญหาและความคิดเห็นจากศาลชั้นต้น
ทั่วประเทศ โดยผู้เขียนเป็นผู้รวบรวบข้อมูลทั้งหมดเสนอคณะอนกุรรมการซึ่งกว่าครึ่งมี
ดีกรีจบจากต่างประเทศเพื่อพิจารณา ปรากฏว่ามีประเด็นข้อกฎหมายหลายเรื่องที่มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน ในการอภิปรายจะมีการอ้างอิงหลักกฎหมายประเทศโน้น

 

       3 พระพรหมคณุาภรณ์, “ศิลปะศาสตร์แนวพุทธ”, (กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิส
ซ่ิง, ๒๕๕๑), หน้า ๔๘. 
 



๑๙ 

 

ประเทศนี้อยู่ตลอด แต่พอถึงคราวที่จะต้องตัดสินใจว่า แล้วกฎหมายของไทยเราที่
กำลังพิจารณากันอยู่นี้จะเอากันอย่างไรกลับไม่สามารถหาข้อยุติได้ ผู้เขียนเลยเสนอ
ความเห็นไปว่า คู่มือการปฏิบัติงานเป็นเพียงข้อแนะนำหรือให้แนวทางเท่านั้น สุดท้าย
การตัดสินใจย่อมเป็นอิสระของผู้พิพากษาตามรัฐธรรมนูญ กรณีเรื่องใดมีความเห็นที่
แตกต่างก็ให้ลงมติกัน แล้วระบุไว้ในคู่มือว่าคณะอนุกรรมการเสียงส่วนใหญ่เห็น
อย่างไร เสียงส่วนน้อยเห็นอยา่งไร ด้วยเหตุผลใด แลว้ให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจตัดสินใจ
กันเอาเอง หากคู่ความไม่เห็นด้วยก็อุทธรณ์ฎีกาไปตามกฎหมาย แต่ปราฏว่าที่ประชุม
ไม่เห็นด้วยและตัดสินใจหาทางออกด้วยการตัดประเด็นปัญหาที่มีความเห็นต่างหลาย
เร่ืองออกไปไม่ระบุไว้ในคู่มือ  

จากตัวอย่างเร่ืองดังกล่าว น่าจะสะท้อนให้เห็นภาพรวมของการแก้ไขปัญหาเรื่อง
อ่ืน ๆของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้น อย่าได้แปลกใจว่าเพราะเหตุใด
รัฐธรรมนูญของไทยเราในบางหมวดบางมาตราจึงมีหน้าตาแปลก ๆขาด ๆเกิน ๆ ไม่รู้
อันไหนเป็นหลักอันไหนเป็นข้อยกเว้น บางเรื่องก็ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเอง สาเหตุ
สำคัญก็คงจะสืบเนื่องมาจากการเจรจาต่อรองหรือประนีประนอมระหว่างคณะผู้ร่างที่
จบมาจากต่างประเทศซึ่งมีสำนักความคิดแตกต่างกันนั่นเอง   

๔.๓ หลายปีที่ผ่านมาศาลยุติธรรมให้ทุนผู้พิพากษาไปเรียนต่อต่างประเทศ
คอ่นข้างเยอะ เมื่อประกอบกับการรับสนามจ๋ิวมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน การ
เป็นนักเรียนนอกของผู้พิพากษาถือเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว แล้วผู้พิพากษาเหล่านี้ไป
ทำงานอยู่ที่ไหน ตรงกับสายงานที่ได้ร่ำเรียนมาหรือไม่ อย่างไร ขอยกตัวอย่างเพื่อน
สนิทผู้เขียนคนหนึ่ง หลังสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ไม่กี่ปีก็สอบชิงทุนไปเรียนต่อปริญญา
โทที่สหรัฐอเมริกา สาขากฎหมายล้มละลาย เมื่อเรียนจบกลับมาได้ไปเป็นเลขานุการ
ศาลล้มละลายกลางประมาณ ๑ ปี จากนั้นก็ย้ายไปอยู่ศาลเยาวชนและครอบครัวใน
ต่างจังหวัดติดต่อกัน ๕ ปี แล้วชีวิตราชการก็วนเวียนอยู่ในศาลต่างจังหวัดตลอดจน
เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล โดยไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายล้มละลายเลย 
จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจึงได้มีโอกาสเข้าไปทำงานที่ศาล
ล้มละลายกลางอีกครั้งหนึ่ง 

เป็นที่รูก้ันดีว่าความรู้เรื่องกฎหมายนั้น สามวันเลือนสามเดือนลมืสามปีต้องเรียน
ใหม่ และการเรียนปริญญาโท-เอกก็เป็นเพียงการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์เจาะลึกองค์
ความรู้หรือแนวคิดทฤษฎีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น การที่จะนำไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ต้องอาศัยการต่อยอดแตกหน่อและประสาน
เชื่อมโยงกับข้อมูลความรู้เรื่องอื่น ๆอย่างเป็นองค์รวม ทันโลกทันเหตุการณ์ ซึ่งต้อง
อาศัยทักษะ ประสบการณ์ และความต่อเนื่องในการทำงาน หากเรียนจบมาแล้วไม่มี
โอกาสได้ทำงานตรงกับสาขาวิชาที่รำ่เรียนมาก็นับได้ว่าเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า 



๒๐ 

 

จากคำถามของสังคมและข้อสังเกตดังกล่าว จึงเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดความ
แตกต่างลักลั่น ได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ที่มาของผู้ช่วยผู้
พิพากษาควรมาจากช่องทางเดียวเท่านั้นคือ การสอบคัดเลือกและควรกำหนด
คุณสมบัติต้องจบปริญญาตรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศเท่านั้น 
สำหรับคนที่มีดีกรีเรียนจบจากต่างประเทศก่อนสอบได้ ควรสร้างมาตรการให้มีข้อ
ได้เปรียบหลังจากสอบได้แล้ว ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสได้ทำงานตรงตาม
สายงานที่เรียนมาและเติบโตก้าวหน้าในชีวิตราชการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

 นอกจากนั้น ยังเห็นว่าหากจะกำหนดให้ต้องเรียนจบปริญญาโทอีกใบหนึ่งก็คง
จะดีไม่น้อย เพราะยุคสมัยนี้การเรียนระดับปริญญาโทไม่ใช่เร่ืองยากอะไร เหตุผลเร่ือง
ความแตกต่างเหลื่อมล้ำน่าจะมีน้อยมากหากเปรียบเทียบกับการให้สิทธิคนจบจาก
ต่างประเทศในการสอบสนามจิ๋ว อีกทั้ง หากกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบให้มีอายุไม่
ตำ่กว่า ๓๐ ปี แม้บางคนจะมีพื้นฐานมาจากฐานะครอบครวัไม่ดีนัก แต่หากเป็นคนที่มี
ศักยภาพความรู้ความสามารถ ย่อมมีเวลามากพอที่จะแสวงหาโอกาสในการเรยีนได ้ 

ปัจจุบันการเรียนจบปริญญาโทถือเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่ง หลายหน่วยงาน
กำหนดให้ผู้บริหารแม้ในระดับล่างต้องจบปริญญาโท แต่ตำแหน่งผู้บริหารศาลยุติธรรม
ทุกตำแหน่งตั้งแต่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจนถึงประธานศาลฎีกาไม่ได้กำหนดให้ต้องมี
วุฒกิารศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีแต่อย่างใด แม้แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของศาล
เองก็มีจำนวนไม่น้อยที่เรียนจบปริญญาโทบางคนจบถึงปริญญาเอก การที่ลูกน้องเรียน
จบสูงกว่าผู้บังคับบัญชา ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาและประสิทธิภาพ
การบริหารงานอยูไ่ม่น้อย 

แน่นอนว่า เมื่อสอบได้แล้วต้องมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้พิพากษาอย่าง
เป็นระบบและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น คนที่สอบได้ตั้งแต่อายุยังน้อยและอยู่
ในลำดับต้น ๆโอกาสที่จะได้เป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคตย่อมเป็นไปได้สูง สมควร
อย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการวางแผนพัฒนาศักยภาพของคนกลุ่มนี้ให้มากที่สุดในทุก ๆ
ด้าน  

ดังนั้น หากจะกำหนดกฎกติกาให้คนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศ
หลังจากทำงานมีประสบการณ์สักระยะหนึ่งซึ่งไม่ควรต่ำกว่า ๕ ปี ก็จะเป็นประโยชน์
อย่างมาก โดยนอกจากจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในแง่ของการสร้าง 
connection กับบุคคลสำคัญต่าง ๆในต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไป
เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีชาวต่างประเทศนิยมเรียนกันจำนวนมาก 
อนาคตข้างหน้าหลังเรียนจบแต่ละคนย่อมเติบโตก้าวหน้า มีตำแหน่ง มีบทบาทหน้าที่
สำคัญ ๆในประเทศของตัวเอง หากมีความจำเป็นต้องติดต่อประสานงานหรือขอความ
ร่วมมือใด ๆกับประเทศเขา การเป็นเพ่ือนร่วมรุ่นหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมสถาบนัย่อม



๒๑ 

 

ช่วยทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นมากขึ้น เรื่องยากก็อาจกลายเป็น
เร่ืองง่ายได้ 

ทั้งนี้ อาจกำหนดให้มีสิทธิเรียนโดยไม่ต้องสอบแข่งขันก็ได้ เช่น ให้สิทธิคนที่สอบ
ได้ลำดับที่ ๑–๓ หรืออาจสร้างแรงจูงใจในลักษณะเชิงบังคับกราย ๆในทางอ้อมโดย
กำหนดให้ตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญในระดับสูง เช่น ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
อุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ต้องมีคุณสมบัติเรียบจบปริญญาโทด้านกฎหมาย
จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นต้น  

สำหรบัผูพิ้พากษาที่สอบไม่ได้ในลำดับต้น ๆก็ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ไปเรียนต่อ
ตา่งประเทศโดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับวสัิยทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กร ต้องรู้เราว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหน จะเสริมสร้างจุดแข็งกำจัดจุดอ่อน
อย่างไร องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาไหนที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาองค์กร และ
ต้องรู้เขาว่าประเทศใด มหาวิทยาลัยใด ที่มีองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาตรงตามที่เรา
ต้องการมากที่สุด เมื่อเรียนจบมาแล้ว ก็ต้อง put the right man in the right job 
และส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางผู้พิพากษาอาชีพ นักบรหิาร หรือนักวิชาการ  

อนึ่ง กรณีการคัดเลือกพิเศษนั้น มีข้อน่าสังเกตว่า กฎหมายกำหนดคุณสมบัติไว้
ค่อนข้างสูง 4 ซึ่งหากได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ เข้ามาเป็นผู้พิพากษาก็จะเป็น
ประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจและได้รับการคัดเลือก
ตามช่องทางนี้ ค่อนข้างน้อย เหตุผลสำคัญน่าจะเป็น เพราะว่าคนที่มี ความรู้

 

       4 พระราชระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๙ บัญญัติว่า       
         “ผู้สมัครเข้ารับการคดัเลือกพิเศษตามมาตรา ๒๖ ต้องมีคุณสมบตัิ ดังต่อไปนี้ 
           ๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

    ก. เป็นหรือเคยเป็นศาสตราจารย์หรอืรองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
    ข. เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นเวลาไม่น้อย

กว่าห้าปี 
    ค. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการประเภทอ่ืนในตำแหน่ง

ไม่ตำ่กว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึน้ไป 
              ง. เป็นหรือเคยเป็นทนายความมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสิบปี 
           ๒. สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
           ๓. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดีเด่นในสาขาวิชากฎหมายตามที่ ก.ต. 
กำหนด และ 
           ๔. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีบุคลิกภาพ มีความประพฤติ และทัศนคติที่เหมาะสมแก่
การปฏิบัตหินา้ทีข่้าราชการตุลาการ 
        หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต. กำหนด โดยประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา”.  



๒๒ 

 

ความสามารถและประสบการณ์ดีเด่นเช่นนี้ โดยปกติทั่วไปก็คงจะประสบความสำเร็จ
และมีอนาคตที่ดีในสายงานที่ทำอยูแ่ล้ว หากจะให้ตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้พิพากษาก็ต้อง
สร้างสิ่งจูงใจด้วยการมีระบบรองรับให้ได้มีบทบาทหน้าที่และเติบโตก้าวหน้าเป็นกรณี
พิเศษด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติที่เป็นจริง ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆนับได้ว่าทำได้ยากยิ่ง 

ความสำคัญสูงสุดของสถาบันศาลอยู่ที่การได้รับความยอมรับนับถือและความ
เชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน องค์กรหรือสถาบันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมหากจะมีปัญหาในเรื่องความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต หรือความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือไปบ้าง สังคมก็ยังพอทำใจทนรับได้ เพราะ
อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีความรู้สึกว่า ยังมีศาลสถิตยุติธรรมเป็นที่พ่ึงสุดท้าย แต่หากวันใด
ประชาชนรู้สึกไม่มั่นใจ รู้สึกเคลือบแคลงสงสัยในบทบาทหน้าที่ของศาลแล้ว เชื่อได้
เลยว่าสังคมนั้นจะสับสนวุน่วายมากขึ้นเรื่อย ๆและคงจะล่มสลายในท้ายที่สุด  

กระบวนการให้ได้มาซึ่งตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาถือเป็นปราการด่านแรกที่ศาล
ยุตธิรรมจะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการคัดสรรกลั่นกรองและความบริสุทธิ์
ยุติธรรมที่ประจักษ์ชัด หากแม้แต่กฎกติกาในเบ้ืองต้นยังทำให้สาธารณชนรู้สึกเคลือบ
แคลงสงสัย ไม่มั่นใจในความถูกต้องเป็นธรรมแล้ว คงเป็นเรื่องยากที่จะสร้างความ
เช่ือมั่นศรัทธาในกระบวนการต่อ ๆไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่บทบาทหน้าที่หลักคือ การ
พิจารณาพพิากษาอรรถคดี. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓ 

 

        บทที่ ๒ 
                                     การอบรมผูพ้ิพากษา 

 
๑. หลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา 
       การอบรมผู้ ช่ วยผู้ พิพากษานับ ได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ ง โดยเฉพาะ
กระบวนการหล่อหลอมปลูกฝังอุดมการณ์หรือสร้างจิตวิญญาณ ความยุติธรรม ให้
หยั่งลึกลงสู่จิตใต้สำนึกอย่างมั่นคงถาวร ปราศจากซึ่งจิตวิญญาณแห่งความยุติธรรม
แล้ว ย่อมไม่อาจได้ชื่อว่าเป็นผู้พิพากษาอีกต่อไป แม้จะยังสวมครุยนั่งบัลลังก์อยู่ก็ตาม 
อุปมาดัง่พระสงฆท์ี่ต้องอาบัติปาราชิก  
       ตามหลักสูตรของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จะแบ่งการ
ฝึกอบรมออกเป็น ๓ ภาคส่วนใหญ่ ๆ คือ การบรรยาย การฝึกงาน และการศึกษาดู
งาน ขอตั้งข้อสังเกตและแสดงความคิดเห็น ดังนี้  

๑.) ภาคการบรรยาย  
        ดังได้กล่าวไปแล้วในบทที่ ๑ ว่า บทบาทภารกิจหลักของผู้พิพากษาคือ การ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้น ต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ด้านกฎหมายและเรื่องอ่ืน ๆด้วย 
ดังนั้น การจัดหัวข้อบรรยาย จึงควรให้มีเนื้อหาสาระที่แตกต่างหลากหลายให้มากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ 
ศาสนา วัฒนธรรม จิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศ ฯลฯ ไม่ควรมุ่งเน้นให้
ความสำคัญกับตัวบทกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกามากเกินไป เพราะกว่าจะ
สอบได้ทุกคนได้ผ่านการศึกษาเรียนรู้มาแล้วมากมาย อีกทั้งเวลาทำงานก็สามารถ
ค้นคว้า เปิดหนังสือ ดูตำรา หรือปรึกษาหารือผู้รู้ ครูอาจารย์ เพื่อนร่วมงานได้ ไม่ได้มี
กฎข้อห้ามเหมือนตอนอยู่ในห้องสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยปัจจุบัน มีอุปกรณ์
เทคโนโลยีเคร่ืองไม้เคร่ืองมือมากมายที่เป็นตัวช่วยสมองของคนเรา  

หัวข้อวิชาหนึ่งที่ผู้เขียน เห็นว่า ควรอย่างยิ่งที่จะบรรจุไว้ในหลักสูตรภาคคำ
บรรยายคือ นิติศาสตร์แนวพุทธ ซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  ได้เคย
แสดงปาฐกถาพิเศษไว้เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ ณ สำนักงานอัยการสูงสุด และ
ต่อมามีผู้เรียบเรียงนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในหลายที่หลายแห่ง ส่วนตัวผู้เขียน 
ได้มีโอกาสอ่านในหนังสือรวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย โดยศาสตราจารย์
แสวง บุญเฉลิมวิภาส ตอนศึกษาระดับปริญญาโทจากการค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำ
วิทยานิพนธ์  

หลังจากอ่านแล้วรู้สึกประทับใจมาก จึงทดลองนำหลักการแนวคิดดังกล่าวไป
ปรับวิเคราะห์กบัปัญหาหรอืปรากฏการณ์ต่าง ๆที่เกดิขึ้นในสังคม แล้วถ่ายทอดออกมา
ในรูปการเขียนบทความเผยแพร่ ซึ่งก็ปรากฏว่ายิ่งทำให้รู้สึกทึ่งและอัศจรรย์ใจเป็น
อย่างยิง่กับหลักธรรมคำสอนในศาสนาพุทธ  



๒๔ 

 

ในปี ๒๕๕๗ ผู้เขียนนำบทความส่วนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ใน
หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน มารวมเป็นรูปเล่มตั้งชื่อหนังสือว่า วิเคราะห์วาทะธรรม
นิติศาสตร์แนวพุทธ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ มี ศ.นพ.ประเวศ วะสี กับ
อาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ ช่วยเขียนคำนิยมให้ โดยผู้เขียนมีความเชื่อมั่นเต็ม ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ว่าทางรอดของมนุษย์โลกในอนาคตมีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นคือ การเดิน
ตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะหากวิเคราะห์เจาะลึกถึงแก่นแกนหลักคำ
สอนที่แท้จริงจะพบว่า เป็นสัจธรรมความจริงแห่งธรรมชาติที่ไม่อาจโต้แย้งหรือหักล้าง
ได้ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือแนวคิดทฤษฎีใดก็ตาม  
       อย่างไรก็ตาม จนถึงบัดนี้แนวทางข้อเสนอดังกล่าวก็ยังจุดไม่ติด ซึ่งเป็นเรื่องที่
พอจะเข้าใจได้ เนื่องจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความละเอียดอ่อนและ
ลึกซึ้งอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการทวนกระแสโลก ขัดแย้งสวนทางกับกิเลสความ
ต้องการของมนุษย์ ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับโลกทุนนิยมเสรีที่มองว่าการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการเสพบริโภคมากที่สุดคือการพัฒนาคือความเจริญรุ่งเรือง แต่ไม่ว่าจะ
อย่างไร ถึงที่สุดแล้วเมื่อถึงจุด ๆหนึ่ง ก็เชื่อว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเหตุปัจจัย
ต่าง ๆจะบีบบังคับ เร่งเร้า กดดัน หรือช่วยนำพาจัดการให้มนุษย์หันเหเดินตามรอย
พระพุทธองคอ์ย่างแน่นอน หาไม่แล้วย่อมมอิาจอยูร่อด  

อีกหัวข้อวิชาหนึ่งที่ เห็นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งคือ ว่าด้วยเรื่อง จิตสำนึก
สาธารณะ ซึ่งถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสำคัญในการที่จะปลูกสร้างจิตวิญญาณความ
ยุติธรรมให้กับผู้พิพากษา เพราะว่ากันตามธรรมแล้ว ยิ่งคนเราเห็นแก่ส่วนรวมมาก
เท่าไหร่ย่อมส่งผลทำให้ความลำเอียงอันเกิดจากอคติทั้งปวงลดน้อยลงมากเท่านั้น 
ตอนผู้เขียนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา จำได้ว่าหัวข้อวิชาแรกที่บรรยายคือ เรื่อง
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆของผู้พิพากษา ซึ่งไม่น่าจะเป็นยุทธศาสตร์การ
ฝึกอบรมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยหัวข้อบรรยายวิชาแรกของหลักสูตรน่าจะเป็นเรื่อง
เกีย่วกับ จิตสำนึกสาธารณะหรอืการเสยีสละของผู้พิพากษา  
       สำหรับเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆนั้น แน่นอนที่สุดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องบรรจุไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตามนโยบาย Digital 
Court เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ก็ขอแสดงทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้
ด้วยความกังวลห่วงใยว่า ณ เวลานี้เราคงไม่อาจต้านทานหรือปฏิเสธเทคโนโลยีต่าง ๆ
ได้ แต่เราต้องตั้งรับอย่างชาญฉลาด รู้เท่าทัน พิจารณาอย่างเป็นองค์รวม นำมาใช้
เท่าที่จำเป็นและคุ้มค่ามากที่สุด คำนึงถึงผลดีผลเสียและคิดหามาตรการแนวทางใน
การป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างครบถ้วนรอบด้าน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว หา
ไม่แลว้ศาลยุติธรรมอาจตกอยู่ในสภาพเป็นผู้รับใช้กลุ่มทุนขนาดใหญ่เพื่อติดตามเร่งรัด
ทวงหนี้ได้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกใช้เป็น
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เครื่องมือส่งส่วยบรรณาการให้กับประเทศมหาอำนาจทั้งหลาย เพราะเทคโนโลยีแทบ
ทั้งหมดต้องซื้อหามาด้วยราคาแพงทั้งสิ้น 

หลักการสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของนโยบาย Digital Court ที่ต้องพึงตระหนักคือ 
ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนเป็นหลัก ต้องสร้างคนให้เป็น
เจ้านายเหนือเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพ่ือนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่
ต้องการ ไม่ใช่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เป็นเจ้านายบงการกำกับคนหรือให้คนเป็น
ทาสรับใชม้ัน  
       ขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่ง ตอนผู้เขียนอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเมื่อปี 
๒๕๖๒ มีการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการลงเวลาเข้าฝึกอบรมมาใช้ โดยให้ผู้เข้าอบรม
สแกนลายนิ้วมือเข้าออกวันละสี่รอบ คำถามคือจุดประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่ออะไร 
แน่นอนว่าคำตอบคือเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้อบรมสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถามต่อว่าถ้าเราไม่สามารถทำให้ผู้อบรมมีจิตสำนึกความ
รับผิดชอบที่มากพออะไรจะเกิดขึ้น เช่น สแกนเข้าแล้วหนี เข้าไปนั่งหลับ เล่นไลน์ คุย
กัน ไม่สนใจฟัง หรือตั้งใจฟังอย่างดีแต่ไม่คิดนำเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
คำตอบคอืเป้าหมายที่ตั้งไว้ย่อมล้มเหลว  
       ในทางตรงข้ามหากผู้อบรมมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบสูง แม้ไม่มีการสแกน
ลายนิ้วมือก็เข้าออกห้องตรงตามเวลาตลอด หรือหากมีภารกิจจำเป็นไม่อาจนั่งฟังได้ก็
ขอให้เพื่อนช่วยบันทึกเสียงคำบรรยายให้เพื่อเปิดฟังภายหลัง อย่างนี้ก็คงไม่มีความ
จำเป็นอะไรที่จะต้องเสียเงินไปซื้ออุปกรณ์เครือ่งมือและเสียเวลาใหผู้้อบรมต้องเข้าแถว
รอคิวเพื่อสแกนลายนิ้วมือเข้าออกกัน ผู้พิพากษามีอำนาจสั่งฆ่าและจำคุกคนได้ ถ้า
เพียงแค่การเข้าไปนั่งในห้องฝึกอบรมยังไม่สามารถทำให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบได้
ต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมาควบคุมกำกับก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายและว้าเหว่แทน
ประชาชนอย่างยิง่  
       เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคนมีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ปัจจุบันมนุษย์โลกได้พัฒนา 
องค์ความรู้ภายนอก ไปได้ไกลมาก ไกลจนพ้นขอบโลกล่วงจักรวาล อาจกล่าวได้ว่า
หลักสูตรการศึกษาของไทยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอกเกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์ล้วนเป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ภายนอกตัวมนุษย์ทั้งสิ้น แทบ
ไม่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ องค์ความรู้ภายใน เลย จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่า ถ้า
คนเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร มาจากไหน ตายแล้วจะไป ณ ที่แห่งใด ชีวิตมีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง กายประกอบด้วยอะไร ใจประกอบด้วยอะไร คุณลักษณะของกายใจเป็น
อย่างไร ทำงานเช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร ฯลฯ แล้วจะดำเนินชีวิตไดอ้ย่างถูกต้อง จะ
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมคนรอบข้าง ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จะมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องดี
งามได้อย่างไร แท้จริงแล้วต้นตอรากเหง้าแห่งวิกฤตปัญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลกและ
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บ้านเมืองเราทุกวันนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขาดแคลนองค์ความรู้ภายในของตัว
มนษุย์เองหรอืไม่ อยา่งไร  
       มนุษย์โลกมีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ จากที่เคยอยู่ในป่าในถ้ำเย่ียงสัตว์ทั่วไป ได้
ก้าวเข้าสู่ยุคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร Computer 
Internet Cyber และ AI ในปัจจุบัน ผู้รู้บอกว่าโลกยุคต่อไปคือ ยุคจิตวิญญาณ 5 ซึ่ง
ผู้เขียน ก็เชื่อเช่นนั้น เพราะประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นที่
ประจักษ์ชัดแล้วว่า สิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายทั้งปวง 
ไม่ใช่ทางออกของมนุษย์ ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งเสื่อม ยิ่งเจริญก็ยิ่งมีปัญหา ยิ่งเดือดร้อนเป็น
ทุกข์ หากสังคมไหนไม่ปรับตัวหรือไม่มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อข้าม
ไปสู่ยุคจติวิญญาณสังคมนั้นย่อมไม่อาจอยู่รอด  

ผู้เขียนเช่ือว่าหลักธรรมคำสอนในศาสนาพุทธคือ องค์ความรู้สำคัญที่สุดที่จะช่วย
นำพามนุษย์โลกให้ข้ามไปสู่ยุคจิตวิญญาณได้ ด้วยเหตุนี้ หัวข้อบรรยายที่น่าจะขาด
ไม่ได้โดยเด็ดขาดในหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษาคือ วิชา ว่าด้วยความเป็นมนุษย์ 
       ๒.) การฝึกงาน  
        สิง่สำคัญสูงสุดในการฝึกงานที่ศาลของผู้ช่วยผูพ้ิพากษาคือ การมีครูหรือติวเตอร์
ที่มีความรูค้วามสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะติวเตอร์จะมอิีทธิพลอย่างมากต่อ
กระบวนการวิธีคิดและพฤติกรรมของผู้ช่วยผู้พิพากษาแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
งานหรือการใช้ชีวิตส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งติวเตอร์คนแรก ซึ่งหากวิเคราะห์ในเชิง
จิตวิทยาย่อมเป็นธรรมดาของคนที่ก้าวย่างเข้าสู่องค์กรแห่งใหม่ สิ่งแรก ๆที่ได้ประสบ
พบเจอย่อมถูกซึมซับเข้าไปในจิตใจได้โดยง่าย เมื่อเห็นคนเก่าปฏิบัติอย่างไรก็คิดว่าสิ่ง
นั้นคือวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องสมควรประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบกับต้องถูก
ประเมินผลการฝึกงานโดยติวเตอร์อีก ด้วยสัญชาตญาณเพ่ือความอยู่รอด จึงพร้อมที่
จะเชื่อฟังและปฏิบัติตาม แม้บางเรื่องบางกรณีอาจฝืนความรู้สึกหรือเห็นว่าไม่น่าจะ
ถูกต้อง แต่สุดท้ายก็อาจกลายเป็นความคุ้นชินหรือเห็นเป็นเร่ืองปกติธรรมดา  
       ดังนั้น โดยหลักการแล้วจึงต้องคัดสรรกลั่นกรองผู้พิพากษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมให้ไปทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ โดยนอกจากจะมีจิตวิญญาณของความยุติธรรมที่
เต็มเปี่ยมแล้วยังต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูด้วย อีกทั้งต้องมีหลักสูตรการ
ฝึกอบรมการเป็นติวเตอร์อย่างเป็นระบบและเข้มงวดจริงจัง แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมา
แทบไม่มีกระบวนการคัดเลือกติวเตอร์เลย โดยส่วนใหญ่จะแต่งตั้งจากหัวหน้าคณะ
ศาลใหญ่ในกรุงเทพ เรียกว่าให้เป็นกันโดยตำแหน่ง  

 

       5 Albert Einstein เคยกล่าวไว้ว่า มนุษยชาติจะอยู่รอดได้ ต้องมีวิถีคิดใหม่โดยสิ้นเชิง         
Dalai Lama กล่าวว่า อนาคตของมนุษยชาติอยู่ที่การปฏิวัติจิต และ Stanislav Grof, Ervin 
Laszlo, and Peter Russell กล่าวว่า ทางรอดจากวิกฤตปัจจบุันคือการปฏิวัติจติสำนึก.  
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       ส่วนตัวผู้เขียนนับว่าโชคดีอย่างมากที่ได้พบกับติวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ
และเป็นแบบอย่างที่ดีทุกคน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งติวเตอร์ท่านแรกซึ่งเป็นคนสมถะเรียบ
ง่ายและมีความรับผิดชอบสูงมาก แม้ท่านจะใช้ภาษาลูกพ่อขุนพูดกูมึง แต่อากัปกิริยา
และน้ำเสียงที่เปล่งออกมาสัมผัสรับรู้ได้ถึงความรักความเมตตาโดยไม่ได้รูสึ้กว่าเป็นคำ
หยาบหรือไม่สุภาพเลยแม้แต่น้อย มีอุปนิสัยหลายอย่างที่ผู้เขียนติดมาจากท่านจนถึง
ทุกวันนี้ เช่น ท่าทางลีลาการบันทึกคำพยานโดยเฉพาะการใช้เสียงค่อนข้างดัง การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดไม่ว่าจะเป็นกระดาษ ปากกา ดินสอ น้ำ ไฟ การกินข้าวเที่ยง
ที่ศาลโดยหากไม่มีงานเล้ียงหรอืกิจกรรมพิเศษอะไรก็แทบจะไม่ออกไปกินข้าวข้างนอก
เลยหรือแม้กระทั่งการที่ท่านชอบใช้แว่นขยายส่องดูสำนวนซึ่งเห็นทีไรก็รูส้ึกขำในใจคิด
ว่าอะไรจะขนาดนั้นท่านอาจารย์ แต่เหมือนเป็นกฎแห่งกรรม ทุกวันนี้ผู้เขียนต้องใช้
แว่นขยายเป็นตัวช่วยเหมอืนอาจารยอ์ยูเ่ป็นประจำ เป็นต้น 

หลายปีมาแล้วผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าพบผู้พิพากษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งขณะนั้น
ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกา เนื่องจากมีเรื่องขอคำปรึกษาซึ่งเป็น
ปัญหาที่มีผลสืบเนื่องมาจากผู้พิพากษาในศาลทะเลาะขัดแยง้กันและเล่นกันแรงจนเลย
เถิดถึงขั้นเป็นเหตุให้มีการกระทำผิดอาญา ทำให้ผู้เขียนต้องพลอยฟ้าพลอยฝนได้รับ
ผลกระทบเดือดร้อนไปด้วย ท่านเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมามีหนังสือร้องเรียนผู้พิพากษาถึง
ประธานศาลฎีกาจำนวนมาก  

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เมื่อพิจารณาประกอบกับสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการทางวินัยกับผูพิ้พากษาซึ่งมีจำนวนไม่น้อยและจากประสบการณ์ส่วนตัวของ
ที่เคยประสบพบเจอและได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆอีกมากมาย (คงไม่
เหมาะสมที่จะนำมาบอกกล่าวเล่าต่อในที่นี้) แล้ว คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าสาเหตุสำคัญมา
จากการขาดจิตวิญญาณของความเป็นผูพ้ิพากษาที่มากพอนั่นเอง  
       การคัดสรรกลั่นกรองติวเตอร์จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะการเร่ิมต้นที่ดีย่อมเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง อาจ
กำหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานเบื้องต้นตามที่เห็นว่าเหมาะสมและเปิดโอกาสให้มีการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก โดยมีระบบสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม แต่พึงหลีกเลี่ยงการใช้เงิน
เป็นตัวนำ ควรมุง่เน้นให้ความสำคัญกับความต้องการที่เป็นฉันทะมากกว่าตัณหา 6       

 

       6 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายไว้ในหนังสือ พุทธธรรม (หน้า ๔๘๖-
๕๒๘) พอสรุปได้ว่า ความอยากหรือความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์มี  ๒ ลักษณะ คือ 
ความอยากที่มุ่งประสงค์เวทนา ต้องการสิ่งสำหรับเอามาเสพเสวยเวทนาหรือสิ่งที่จะปรนเปรอ
ตัวตน ซ่ึงต้องอาศัยอวิชชาคอยหล่อเลี้ยงและให้โอกาส พัวพันเกี่ยวเนื่องอยู่กับเรื่องตัวตน เอาตน
เป็นศูนย์กลางและนำไปสู่ปริเยสนาหรือการแสวงหา เรียกว่า ตัณหา อีกลักษณะหนึ่งเรียกว่า 
ฉันทะ หมายถึง ความอยากที่มุ่งประสงค์อัตถะคือ ตัวประโยชน์หรือสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงแก่ชีวิต 
ซึ่งต้องอาศัยความจริง สิ่งที่ดีงามหรือภาวะที่ดีงาม ฉันทะก่อตัวขึ้นจากโยนิโสมนสิการคือ ความรู้



๒๘ 

 

       ทั้งนี้ คงไม่จำเป็นว่าติวเตอร์ต้องเป็นผู้พิพากษาที่ทำงานอยู่ศาลใหญ่ในกรุงเทพ
เท่านั้น เพราะว่าไปแล้วเมื่อผ่านการฝึกอบรมไปผู้พิพากษาส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงาน
ต่างจังหวัดกัน การได้มีโอกาสฝึกงานต่างจังหวัดจึงน่าจะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าอยู่
ในกรุงเทพเสียอีก เพราะนอกจากจะมีประสบการณ์ด้านคดีที่หลากหลายแล้ว ยังได้
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต แนวคิดความเช่ือ ฯลฯ ของผู้คนใน
สังคมอีกด้วย 
       นอกจากเร่ืองติวเตอร์แล้วขอเสนอความเห็นอีกเร่ืองหนึ่งคือ ดังได้กล่าวไปแล้วใน
บทบที่ ๑ ว่า ความสำคัญสูงสุดของสถาบันศาลอยู่ที่การได้รับความยอมรับนับถือและ
ความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเป็นกลางและการ
ทำงานที่เปิดเผยโปร่งใส จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงออกให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด 
เร่ืองภาพลักษณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคู่ความหรือ
ผูเ้กี่ยวข้องอ่ืนในคดีก็มีความสำคัญไม่น้อย ซึ่งสิ่งต่าง ๆเหล่านี้ต้องอาศัยความรูท้ี่ได้จาก
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติเป็นสำคัญ แต่หากจะให้เรียนรู้เองก็คงต้องใช้เวลานาน 
ลำพังการถ่ายทอดจากติวเตอร์เพียงคนสองคนก็อาจไม่เพียงพอ  
       ขอยกตัวอย่างเร่ืองง่าย ๆที่บางคนอาจคิดไม่ถึงหรือมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่
หากไม่ระมัดระวังให้ดี ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรอืลกุลามบานปลายได้ เช่น  

• ขณะพยานสาบานตนก่อนเบิกความ ผู้พิพากษาควรที่จะสงบนิง่และมอง 
หน้าพยาน ไม่ควรพูดคุยกับองค์คณะหรือบุคคลอื่นใด รวมทั้งต้องไม่ก้มหน้าเปิดดู
สำนวน อ่านเอกสาร หรือทำกิจกรรมใด ๆเพราะหากมองจากข้างล่างจะเป็น
ภาพลักษณท์ี่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  

• การพดูคุยกบับุคคลที่รู้จักคุน้เคยเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นตัวความ  
อัยการ ทนาย พยานหรือบุคคลอื่นใดในเรื่องอ่ืนที่ไม่เกีย่วข้องกับคดีในห้องพิจารณาถือ
เป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกหวาดระแวงไม่
สบายใจ  

• การเปิดโอกาสให้คู่ความ ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีที่ 
รับผิดชอบเขา้พบในห้องทำงานหรือที่บ้านพักเป็นเรื่องที่ต้องพึงระมัดระวังอย่างยิง่ แม้
จะสจุรติใจกต็าม เพราะหากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบย่อมก่อให้เกิดความเคลือบแคลง

 

จักคิดหรือคิดถูกวิธี คิดตามสภาวะและเหตุผล เป็นภาวะกลาง ๆของธรรม ไม่ผูกกับอัตตาและ
นำไปสู่อุตสาหะหรือวิริยะ ฉันทะถือเป็นธรรมที่สำคัญมากโดยพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า “ธรรม
ทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล” อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นตัณหาหรือฉันทะก็ต้องปล่อยวาง 
เพียงแต่ว่า กรณีตัณหานั้นหากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องละในทันที ต่างจากฉันทะที่ต้องพยายามทำให้
สำเร็จก่อนจึงค่อยละวางภายหลัง. 
 

ADMIN
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๒๙ 

 

สงสัยหรืออาจถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแอบอ้างหาประโยชน์หรือหวังผลในทางคดีอย่าง
ใดอย่างหนึ่งก็เป็นได้ 

• คดีอาญาที่ศาลมีคำส่ังใหพ้นักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจ ส่วนใหญ่ 
ศาลจะพิพากษาให้รอการลงโทษ ซึ่งเคยพบข้อมูลว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลบางแห่งใช้
เป็นช่องทางหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้น หากผู้พิพากษาแสดงออกถึงความโปร่งใส
ด้วยการชี้แจงต่อจำเลยทุกคดีที่สั่งให้สืบเสาะว่า ศาลวิ่งเต้นไม่ได้ ถ้ามีใครเรียกรับเงิน
ทองโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือไม่ให้ถูกจำคุกได้แสดงว่าถูกหลอก มีปัญหาข้อสงสัย
อะไรสอบถามผู้พพิากษาได้ตลอดเวลา ก็จะมีส่วนช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวได ้

• พยานไม่ยอมสาบานตนก่อนเบิกความ โดยกลา่วคำปฏิญาณสั้น ๆเพียงว่า  
จะให้การตามความสัตย์จริง คู่ความอีกฝ่ายไม่ยอมและยืนยันว่าต้องสาบานตนตาม
ข้อความในแผ่นกระดาษที่ศาลจัดไว้ให้ พยานอ้างว่ามีสิทธิเลือกจะสาบานตนหรือ
กล่าวคำปฏิญาณก็ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑๒ เรื่อง
เล็กน้อยแค่นี้ หากไม่แม่นยำในหลักกฎหมายและมีศิลปะในการแก้ไขปัญหา ก็อาจ
กลายเป็นเร่ืองใหญ่ได้  

                                      ฯลฯ  
จึงมีความเห็นว่า หากจะมีการจัดทำคู่มือในลักษณะพี่สอนน้อง ครูสอนศิษย์ 

ด้วยการรวบรวมปัญหาต่าง ๆและแนวทางแก้ไขที่ได้จากประสบการณ์ของบรรพตุลา
การรุ่นก่อน ๆสืบต่อ ๆกันมา เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาได้เรียนรู้ทางลัดก็จะเป็นโยชน์
อย่างมาก  

๓) การศึกษาดูงาน  
 ๓.๑ การศึกษาดูงานภายในประเทศ  
        เพื่อให้ผู้พิพากษามีองค์ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆอย่างครบถ้วน
รอบด้าน นอกจากจะศึกษาดงูานตามศาลต่าง ๆทั้งในกรงุเทพและต่างจังหวัดแล้ว ควร
จัดให้มีการศกึษาดูงานในองค์กรหรือหน่วยงานแห่งอ่ืนด้วย เป็นต้นวา่   

• องค์กรต่าง ๆที่เกีย่วข้องกับกระบวนการยุติธรรม เช่น สำนักงานตำรวจ 
แห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรม
บังคับคดี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมตลอดถึงศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
และศาลทหาร  

• สถานที่หลักสำคญัอันเป็นสัญลักษณห์รือเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจ 
อธิปไตยอีกสองฝ่าย เช่น ทำเนียบรัฐบาล อาคารรฐัสภา เป็นต้น  

• องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆทั้งในกรุงเทพ หัวเมืองใหญ่ และพ้ืนที่ 
ชนบทห่างไกล 



๓๐ 

 

• องค์กรภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งหลาย 
• แหล่งชุมชนเมืองและชนบทที่น่าสนใจ เช่น สลมัคลองเตย หมู่บ้านที่ตั้งอยู ่

ในเขตพื้นที่ป่า เป็นต้น 
การได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดหรือรับรู้ข้อมูลจากการเห็นด้วยตาได้ยินกับหู

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน จะช่วยทำให้ผู้พิพากษาได้มองเห็นภาพอย่างเป็นองค์รวมเชื่อมโยงถึงกัน 
อันจะช่วยทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีมีความถูกต้องเป็นธรรมมากยิ่ งขึ้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกระบวนการในส่วนที่เกีย่วข้องกับการใชดุ้ลพินิจ  
       ขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเรื่องหนึ่ง หลายปีก่อนผู้เขียนเคยเข้ารับการอบรม
หลักสูตรวิปัสสนาตามแนวปฏิบัติของท่านโกเอนก้าที่ศูนย์วิปัสสนาธรรมสีมันตะ 
จังหวัดลำพูน เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน ติดต่อกัน โดยมีกฎเหล็กว่าระหว่างการอบรม
ห้ามพูดคุยกันและไม่ให้ออกไปไหนโดยเด็ดขาด ก่อนเดินทางไปอบรมผู้เขียนไม่ได้รู้สึก
วิตกกังวลอะไรเลย คิดว่าเป็นเรื่องชิว ๆสบาย ๆ แต่พอเอาเข้าจริง ๆปรากฏว่าเกือบ
ตาย เร่ืองกายพอทนไหวแต่อาการฟุง้ซ่านทางจิตใจช่างน่ากลัวเหลือเกิน ประมาณวันที่ 
๕-๖ เข้าใจคนที่คิดแหกคุกหลบหนีที่คุมขังเลยว่าชั่วโมงนั้นเขามีอารมณ์ความรู้สึก
อย่างไร หลังจากการอบรมครั้งนั้นทำให้ผู้เขียนรู้ซึ้งถึงแก่นธรรมว่าคำว่า อิสรภาพ นั้น 
มันสำคัญและยิ่งใหญ่แค่ไหน และส่งผลทำให้การใช้ดุลพินิจลงโทษจำคุกจำเลยใน
คดีอาญาหลังจากนั้นเบาลงไปเยอะเลยทีเดียว เพราะรู้ดีว่าคนที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น
วันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละคืนมันช่างยาวนานเหลือเกิน เคยคิดเล่น ๆว่าหาก
หลักสูตรการอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาจะกำหนดให้มีการจำกัดอิสรภาพของผู้อบรม
เสมือนหนึ่งเป็นผู้ต้องขังไว้สัก ๑๐-๒๐ วัน ก็คงจะเป็นประโยชน์ไมน่้อย  

๓.๒ การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
        ผู้เขียนเป็นคนชอบทำสวนปลูกต้นไม้ คราใดที่ได้เห็นการจัดแต่งทำสวนใน
สถานที่ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ โรงแรม รีสอรท์ เรือกสวนไร่
นา ฯลฯ ก็จะเกิดจินตนาการหรือไอเดียแปลกใหม่อยากคิดอยากทำ อยากนำไป
ปรับปรุงดัดแปลงต่อยอดที่สวนของตนเองแทบทุกครั้ง ดังนั้น จึงเห็นวา่การได้มีโอกาส
ไปเปิดหูเปิดตาศึกษาดูงานบ้านอ่ืนเมืองอื่นบ้างไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องใด นับได้ว่าเป็น
สิง่จำเป็นและมีประโยชนไ์ม่น้อย  
       ทั้งนี้ การศึกษาดูงานอาจไม่จำเป็นต้องไปนั่งฟังการบรรยาย เน้นองค์ความรู้ทาง
วิชาการ หรือไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมโดยตรงก็ได้ สิ่งสำคัญ
สูงสุดคือ Mindset ที่ว่าทุกที่ทุกแห่งในโลกนี้คือห้องเรียน และการมีทักษะเรื่อง
กระบวนการวิธีคิดอย่างเป็นองค์รวมตามหลัก อิทัปปัจจยตา หรือ systems 



๓๑ 

 

thinking 7 โลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ดั่งคำกล่าวที่ว่า เราไม่สามารถ
เด็ดดอกไม้โดยไม่ให้สะเทือนถึงดวงดาวได้หรือที่ฝรั่งเรียกว่าปรากฏการณ์ผีเส้ือกระพือ
ปีกตามทฤษฎี Butterfly Effect ของ Dr.Edward Lorenz นักอุตุนิยมวิทยาชาว
สหรัฐอเมริกา บางทีเพียงแค่การได้เห็นพฤติกรรมบางอย่างของฝูงมดในเยอรมันก็อาจ
เกดิไอเดียกระฉูดหรือสร้างแรงบันดาลใจในการคิดอ่านแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถูกต้องตาม
ธรรมในแบบฉบับของมนุษย์เผ่าพันธุไ์ทยก็เป็นได้  
       แน่นอนว่า เรื่องดังกล่าวคงไม่อาจสร้างหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายในช่วง
ระยะเวลาอันสั้น เพราะรากเหง้าแห่งปัญหาที่แท้จริงเป็นเรื่องของการศึกษาทั้งระบบ
ซึ่งมีขอบข่ายใหญ่โตกว้างขวาง แต่ก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเพิกเฉยดูดายหรือไปซ้ำเติม
ปัญหาให้หนักมากยิ่งขึ้น ต้องยอมรับความจริงกันว่า การไปศึกษาดูงานต่างประเทศใน
บ้านเมืองเรานั้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานใด ส่วนใหญ่จะเน้นโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว เร่ืองบันเทิง สนุกสนาน มากกว่าจะสนใจใฝ่หาความรู้ประสบการณ์เพื่อนำ
กลับมาใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างจริงจัง อาจกล่าวได้ว่าการไป
ดูงานในสถานที่บางแห่งเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น เคยทราบข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัย
บางแห่งในประเทศหนึ่งถึงกับประกาศเลยว่า ต่อไปจะไม่เปิดรับข้าราชการไทยไป
ศึกษาดูงานที่นั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าอยา่งมาก  
       ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกเร่ืองหนึ่งคือ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเรา
โดยเฉพาะประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน นับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะย่อม
เป็นธรรมดาของคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่จะต้องมีทั้งการแข่งขัน การร่วมมือ และการ
ติดต่อสัมพันธ์กันในหลาย ๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างรัฐต่อรัฐหรือเอกชนกับเอกชน 
การศึกษาดูงานในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันคือ ลาว กัมพูชา พม่า 
มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก อย่างน้อย
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อิทธิพลทางความคิดต่อนักธุรกิจในโลกปัจจุบันได้เขียนเรื่องการคิดเชิงระบบ (Systems 
Thinking) ไว้ในหนังสือ The Fifth Discipline ว่า การคิดเชิงระบบมี ๔ ระดับ ไดแ้ก่ 

๑. ระดับปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ (Phenomenon)  คือ สิ่งที่ปรากฏออกมาให้เห็นได้
ด้วยสายตาหรือด้วยการรับรู้ในระดับเบือ้งต้น 

๒.ระดับแนวโน้มและแบบแผน (Pattern) คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก จนทำ
ใหม้องเห็นแนวโน้มการเกิดของเหตุการณ์ได้  

๓. ระดับโครงสร้าง (Structure)  คือ สิ่งที่เป็นตัวกำหนดแบบแผนพฤติกรรมและสิ่งที่
แสดงออกมา เช่น รฐัธรรมนูญ โครงสร้างเศรษฐกจิ การเมอืง สังคม เป็นต้น 

๔. ระดับภาพจำลองความคิด (Mental Model)  คือ วิธีคิดของคน โดยเฉพาะบุคคลที่มี
บทบาทในการกำหนดโครงสร้างของสังคม สิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความคิดคน เช่น ศาสนา ลัทธิ 
ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ค่านยิม อุดมการณ ์เป็นต้น. 
 



๓๒ 

 

ที่สุดเราต้องรูโ้ครงสร้างระบบการเมืองการปกครองในบ้านเมืองเขาเป็นอย่างดี แต่จาก
ขอ้มูลที่ผ่านมาพบว่า มีน้อยมากที่ศาลจะจัดให้ไปศึกษาดูงานในกลุม่ประเทศดังกล่าว  
๒. การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ 
       ตอนผู้เขียนเป็นผู้พิพากษาใหม่ ๆเคยได้ยินผู้พิพากษาหัวหน้าศาลท่านหน่ึงพูดว่า
ผู้พิพากษาเป็น คนเคยเก่ง คือ เก่งตอนก่อนสอบได้ เมื่อสอบได้แล้วความเก่งก็จะลด
น้อยถอยลงไปเรื่อย ๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจคิดวิเคราะห์จริงจังว่าเป็นความจริง
หรือไม่อย่างไร เพราะเป็นบรรยากาศของการพูดคุยกันเล่น ๆขณะกินข้าวด้วยกัน แต่
หลายปีต่อมาจากการสำรวจตรวจสอบดูตัวเองและสังเกตเพ่ือนพ่ีน้องผู้พิพากษา
ดว้ยกันจึงเริ่มเห็นชัดมากขึ้นเร่ือย ๆวา่เป็นเร่ืองจริงสำหรับผู้พิพากษาจำนวนไม่น้อย  
       แน่นอนว่าก่อนสอบได้ทุกคนต้องมีคุณสมบัติอันสำคัญคือ ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ 
ขยันหมั่นเพียร มีวินัย มีความรับผิดชอบในการอ่านหนังสือศึกษาค้นคว้าตำรับตำรา 
หาไม่แล้วก็คงสอบไม่ได้ เรียกว่าเป็นคนเก่งชั้นแถวหน้าของนิติศาสตร์บัณฑิตในแต่ละ
ยุคสมัย อีกทั้งกฎหมายที่ต้องศึกษาเรียนรู้เพ่ือเตรียมตัวสอบก็มีหลากหลายสาขาวิชา 
จึงนับได้ว่าเป็นผู้รอบรู้เรื่องกฎหมายอย่างแท้จริง แต่เมื่อสอบได้แล้ว ด้วยเหตุปัจจัย
ต่าง ๆทำให้คุณสมบัติดังกล่าวค่อย ๆเลือนหายไปทีละเล็กละน้อย โดยเหตุปัจจัยที่
สำคญัน่าจะมีอยู ่๓ ประการคือ 
       ๑.) ลักษณะงานที่ทำ หากเป็นคดีอาญาส่วนใหญ่จะเป็นคดียาเสพติด ถ้าเป็นคดี
แพ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีผู้บริโภค เช่น กู้ยืมเงิน บัตรเครดิต เช่าซื้อ สินเชื่อประเภท  
ต่าง ๆ โอกาสที่จะได้ศึกษาค้นคว้าข้อกฎหมายหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับคดีประเภท   
อื่น ๆจึงมีค่อนข้างน้อย อีกทั้งคดีประเภทดังกล่าวจะมีตัวบทกฎหมายที่ต้องใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีไม่กี่มาตรา ยิ่งไปทำงานที่ศาลชำนัญพิเศษต่าง ๆก็จะมีคดีที่ต้อง
พิจารณาพิพากษาเพียงประเภทเดียวเท่านั้น นอกจากนั้น ด้วยระบบการทำงานที่มี
การนัดคดีไว้ล่วงหน้าแทบทุกวัน จึงเป็นไปได้ยากมากที่จะลาหรือสมัครไปฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ 
       ๒.) บัญชีอัตราเงินเดือนและระบบการพิจารณาความดีความชอบของผู้พิพากษา
แตกต่างจากข้าราชการฝ่ายอื่น โดยจะมีขั้นเงินเดือนทั้งหมดเพียง ๕ ขั้น เท่านั้น และ
ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนทุกปี บางช่วงเวลาอาจได้รับเงินเดือนเท่าเดิมติดต่อกันหลายปี ส่วน
การพิจารณาความดีความชอบจะไม่มีระบบการขึ้นเงินเดือนขั้นพิเศษไม่ว่าจะเป็นขั้น
ครึ่งหรือสองขั้น คนที่เป็นผู้พิพากษารุ่นเดียวกันหากไม่ถูกลงโทษทางวินัย ลาไปเรียน
ต่อหรือมีเหตุพิเศษอ่ืนใด เมื่อถึงเวลาตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้เลื่อนขั้น
เงินเดือนเท่ากันหมด ไม่มีใครแซงใครได้ อีกทั้งการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆก็
จะพิจารณาตามระบบอาวุโสเป็นสำคัญ แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพความรู้
ความสามารถหรือสร้างผลงานให้โดดเด่นเป็นพิเศษจึงแทบไม่มี ความเฉื่อยจึงเข้ามา
แทนที่ความกระตือรอืร้น 



๓๓ 

 

       ๓.) ผู้พิพากษามีอิสระในการทำงานสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี 8 กรณีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นแม้จะมีระบบการตรวจรา่งคำพิพากษา
โดยอธิบดี แต่อธิบดีก็มีอำนาจเพียงแค่ให้คำแนะนำหรือทำความเห็นแย้งเท่านั้น ไม่
สามารถสั่งหรือบังคับให้เจ้าของสำนวนตัดสินคดีตามความเห็นของตนได้ ในการ
โยกย้ายแต่งตั้งผู้พิพากษาก็มีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้พิพากษาผู้นั้นก่อน หากไม่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ผูบ้ังคับบัญชาจะ
ไม่สามารถทำได้โดยเด็ดขาด 9 ส่วนการคานดุลตรวจสอบในระบบอุทธรณ์ฎีกานั้น แม้
จะพบว่ามีการตัดสินคดีผิดพลาดขาดเกินและศาลสูงพิพากษากลับ แก้ หรือย้อน
สำนวน แต่ก็แทบไม่มีผลกระทบอะไรต่อหน้าที่การงานหรือความก้าวหน้าในชีวิต
ราชการเลย ด้วยเหตุนี้ แรงบีบคั้น กดดัน หวั่นเกรง ในการมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายาม
ศกึษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้การทำงานมีประสิทธิภาพสงูสุดย่อมมีน้อยเป็นธรรมดา 
       จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเห็นว่า ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้พิพากษาได้มี
โอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆในทุกศาสตร์สาขาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพ่ือ
จะได้มีการฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลก โดยอาจแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นโครงการที่ศาลจัดขึ้น อีกส่วนหนึ่งให้
เป็นอิสระของผู้พิพากษาในการที่จะไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ซึ่งด้วยเทคโนโลยียุค
ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเลย  
       น่าแปลกใจว่า ที่ผ่านมาศาลยุติธรรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรฝ่าย
ธุรการอย่างมาก โดยมีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตัวเองอย่างชัดเจน 
(Individual Development Plan) แ ละ เน้ น ให้ มี ก าร เรี ยน รู้ ด้ ว ยตั ว เอ ง  (Self 
Learning) หากใครไม่มีชั่วโมง IDP ครบตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนด ก็จะไม่ได้
รับค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์เหมือนคนอื่น จงึน่าที่จะนำวิธีการดังกล่าวไปปรับใช้

 

       8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๘ วรรคสอง บัญญัติว่า “ผู้พิพากษาและ
ตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไป
โดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง”. 
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖/๑ 
บัญญัติว่า “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งข้าราชการตุลาการได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับ
ความคุม้ครอง” 
       9 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๘ 
บัญญัติว่า “การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการตามมาตรา ๑๗ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รบัความ
ยินยอมจากข้าราชการตุลาการผู้นั้น เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น 
เป็นกรณีที่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา เป็นกรณีที่
กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็น
อ่ืนอันมิอาจกา้วล่วงได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที ่ก.ต. กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”. 
 



๓๔ 

 

กับผู้พิพากษาด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องจัดตั้งวางระบบให้ดี ไม่ให้ส่งผลกระทบเสียหาย
ต่องานคดีและไม่เป็นการสร้างภาระหรือเพิ่มความเครียดให้กับผู้พิพากษามากเกินไป 
เพราะลำพังงานอรรถคดีที่รับผิดชอบก็หนักหนาอยู่แล้ว อาจกำหนดให้มีสิทธิลาไป
เพิ่มพูนความรู้เช่นเดียวกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ได้ อย่างไรก็ตาม ต้องมุ่งเน้นให้
ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ไม่ใช่ทำไปตามรูปแบบพิธีกรรมเพื่อสร้าง
ผลงานและจัดทำเอกสารการรายงานเพ่ือให้เป็นไปตามเงือ่นไขหลักเกณฑ์เท่านั้น  
       อนึ่ง ตามหลักคำสอนในศาสนาพุทธ ได้แบ่งปัญญาออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่        
สตุมยปัญญา คือ ปัญญาที่ได้จากการศึกษาเรียนรูจ้ากผูอ่ื้นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
ฟัง การอ่าน เป็นต้น จินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์หาเหตุผล
ด้วยวิธีคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสกิาร และ ภาวนามยปัญญา คือ การประจักษ์แจ้งความ
จริงด้วยตัวเองโดยการฝึกสมาธิอบรมจิตหรือปฏิบัติวิปัสสนา หากอุปมาเปรียบเทียบ
กับการว่ายน้ำ การศึกษาค้นคว้าหลักการทฤษฎี องค์ความรู้ต่าง ๆเกี่ยวกับการว่ายน้ำ
คือสุตมยปัญญา การนำเอาองค์ความรู้ที่ ได้มาคิดวิเคราะห์หาเหตุผลว่ามีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่ จะนำไปปรับใช้ให้สามารถว่ายน้ำได้อย่างไรคือจินตามยปัญญาและ
การลงไปในแม่น้ำหรือสระเพ่ือฝึกหัดว่ายน้ำคือภาวนามยปัญญา ดังนั้น ไม่ว่าจะมีองค์
ความรู้และมีปัญญาเฉียบแหลมในการคิดวิเคราะห์มากมายเพียงใด ตราบใดที่ยังไม่ลง
มือฝึกหัดในภาคปฏิบัติย่อมพ้นวิสัยที่จะว่ายน้ำเป็นได้  
       ด้วยเหตุนี้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์จึงต้องอาศัยปัญญาทั้ง ๓ ชนิดดังกล่าว
ประกอบกัน ว่าไปแล้วภาวนามยปัญญาถือเป็นปัญญาที่สำคัญมากที่สุดก็ว่าได้ เพราะ
หากปัญญาชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ก็จะมีการระเบิดจากภายในและก่อให้เกิดอุดมการณ์
แนวคิด จิตสำนึกสาธารณะ แรงบันดาลใจ และสิ่งสร้างสรรค์ดีงามต่าง ๆตามมาโดย
อัตโนมัติ ดังนั้น หากจะมีการปรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมโดยเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดปัญญาทั้ง ๓ ชนิด ควบคู่กันไปอย่าง
ได้สมดุลก็เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาบุคคลากรศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้
อย่างแท้จริง 

 ท้ายนี้ขอตั้งข้อสังเกตว่า หากเปรียบศาลเป็นวัด ผูพิ้พากษาหัวหน้าศาลก็คือเจ้า
อาวาส ผู้พิพากษาลูกศาลคือพระลูกวัด ผู้ช่วยผู้พิพากษาก็เปรียบเสมือนเณร หากเจ้า
อาวาสและพระลูกวัดซึ่งเป็นรุ่นพี่ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี แน่นอนว่าเณรที่เปลี่ยน
สถานะเป็นพระบวชใหม่ย่อมเจริญรอยตาม แม้ก่อนหน้านั้นเณรจะเกเรเกตุงมาจาก
ไหนก็ตามก็ต้องพยายามปรับตัว เพราะมิฉะนั้นย่อมอยู่ในวัดไม่ได้ ในทางตรงกันข้าม
หากวัดไหนเจ้าอาวาสดื่มเหล้า ฉันข้าวเย็น พระลูกวัดเล่นกีต้าร์ มั่วสีกา ฆ่าไก่กิน พระ
บวชใหม่ก็ต้องปรับตัวตามเช่นกัน มิเช่นนั้นก็คงอยู่ไม่ได้ เช่น ถ้าผู้พิพากษารุ่นพี่ชวน
นอ้งใหม่ไปตีกอล์ฟในเวลาราชการ ก็คงไม่มีรุ่นน้องคนไหนกล้าปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า 
ผู้เขียน ไม่เล่นกอล์ฟในเวลาราชการครับพ่ี ดังนั้น จึงต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไข



๓๕ 

 

ปัญหาที่เจ้าอาวาสกับพระลูกวัดควบคู่กันไปด้วย ไม่ใช่อบรมส่ังสอนเข้มงวดกวดขันเอา
เป็นเอาตายกับเณรอย่างเดียว หาไม่แล้วกจ็ะกลายเป็นว่า ปัญหาเกิดที่พระแต่พยายาม
แก้ที่เณรไป.10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       10 นายนิรมิต (โสต สุตานันท์), “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในฝันของข้าพเจ้า”, วารสารศาล
ยตุิธรรม ปีที ่ ๖ ฉบับที่ ๓  เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๔๙. 



๓๖ 

 

บทที่ ๓ 
การแต่งตั้งโยกย้ายพิพากษา 

 
       การแต่งตั้ งโยกย้ายผู้พิพากษาจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง 
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 11  
       มีข้อน่าสังเกตว่า นับตั้งแต่มีการตราพระราชบัญญัติและออกระเบียบดังกล่าว มี
การแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆหลายครั้ง โดยกรณีพระราชบัญญัติมีการ
แก้ไข ๘ ครั้ง ส่วนระเบียบแก้ไขไปแล้วถึง ๑๔ ครั้ง เรียกว่ามีการแก้ไขกันแทบทุกปี 
กรณีย่อมสะท้อนให้เห็นว่า กฎกติกาเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษามีข้อขัดข้อง
มาโดยตลอด ซึ่งในมุมมองของผู้เขียน เห็นวา่ น่าจะมีสาเหตุสำคัญ ๒ ประการ คือ  
       ๑. การไม่พิจารณาอย่างเป็นองค์รวม ตำแหน่งผู้พิพากษาในทุกชั้นศาลมีความ
เกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้
พิพากษาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดย่อมส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารงานบุคคลใน
ภาพรวมและประโยชน์ได้เสียของผู้ดำรงตำแหน่งอื่นเสมอไม่มากก็น้อย ไม่โดยตรงก็
โดยอ้อม ไม่ระยะสั้นก็ระยะยาว ดังนั้น หากคิดไม่จบโดยมองปัญหาเฉพาะจุด มุ่ง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่พิจารณาอย่างเป็นองค์รวม ไม่คำนึงถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆอย่าง
ครบถ้วนรอบด้านก็จะเป็นไปในลักษณะเหมือนงูกินหาง มีปัญหาพัวพันเกี่ยวโยงกันไป
เป็นทอด ๆไม่รูจ้บ 
       ๒. การคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวผู้พิพากษามากเกินไป เนื่องจากคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ทั้งหมดยกเว้นประธานศาลฎีกามาจากการเลือกตั้งของผู้
พิพากษา 12 จึงย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีการพยายามสร้างผลงานด้วยการผลักดันให้มี
การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่าง ๆเพ่ือเอาใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มฐานเสียงใหญ่ของตัวเอง แต่เมื่อมีการแก้ไขแล้วก็จะไปกระทบ
ต่อระบบการบริหารงานและประโยชน์ได้เสียของผู้พิพากษาอีกกลุ่มหนึ่งดังเหตุผลตาม
ข้อ ๑. การพยายามแก้ไขย่อมเกิดขึ้นอีก  
 
 

 

       11 ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 
๒๕๔๓  มาตรา ๑๘ และมาตรา ๕๑. 
       12 พระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๖. 



๓๗ 

 

       จากสาเหตุแห่งปัญหาดังกล่าว แนวทางแก้ไขจึงได้แก่ การพิจารณาหลักเกณฑ์
เงื่อนไขเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาอย่างเป็นองค์รวมและต้องคำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ถึงแม้ประโยชน์ส่วนตัวของผู้พิพากษาทุกกลุ่มจะเป็นสิ่ง
สำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพราะจะช่วยทำให้มีขวัญกำลังใจที่ดี มีความรักผูกพัน มุ่งมั่น
ตั้งใจ ทุ่มเทเสียสละให้กับองค์กร แต่โดยหลักการแล้วต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ
ประโยชน์องค์กรมากยิ่งกว่า เพราะหากองค์กรมีระบบการบริหารงานที่ดี มีหลัก     
ธรรมาภิบาล มีกฎกติกาที่ถูกต้องเป็นธรรม ย่อมส่งผลทำให้องค์กรพัฒนาก้าวหน้า
สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ ประโยชน์ทั้งปวงย่อมตกแก่
สมาชิกองค์กรทุกคนถ้วนทั่วหน้ากัน ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรมีระบบการ
บริหารงานที่ย่ำแย่ ขาดหลักธรรมาภิบาล มีกฎกติกาที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรม ความ
ล้มเหลวย่อมเกิดขึ้นกับองค์กร ท้ายที่สุดความเดือดร้อนเสียหายย่อมตกอยู่กับสมาชิก
องค์กรทุกคนอยา่งถ้วนทั่วหน้าเช่นกัน  
       การแก้ไขปัญหาตามหลักการแนวทางดังกล่าวจะบรรลุผลได้ต้องอาศัยฐานข้อมูล
และองค์ความรูท้ี่เกีย่วข้องอย่างครบถ้วนรอบด้าน งานวิจัยที่มีคุณภาพตรงไปตรงมาจึง
มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โอกาสนี้ผู้เขียนขอเสนอข้อคิดเห็นประเด็นปัญหาในบางแง่มุม 
เผ่ือว่าหากมีการศึกษาวิจยักันในอนาคต ก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง 
๑. การแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  
        ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น แรกเริ่มเดิมที่จะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขว่า ให้
เสนอแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาลมาแล้วไม่
น้อยกว่าสามปี 13 ต่อมามีการแก้ไขหลักเกณฑ์เพิ่มเติมว่า “ภายในระยะเวลาห้าปีนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้และเป็นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นในทางราชการ 
ก.ต. อาจมีมติไม่ให้นำระยะเวลาที่ต้องดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาลตามมาตรา 
๑๗ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาแต่งตั้งผูพิ้พากษาศาลชั้นต้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ใน
การแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ต้องเสนอแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการที่ดำรง
ตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาลมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและต้องผ่านการประเมินผล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ต. กำหนด”14 โดยระบุเหตุผลในหมายเหตุท้าย
พระราชบัญญัติว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้การนั่งพิจารณาคดีของศาลต้องมีผู้
พิพากษาครบองคค์ณะเมื่อรัฐธรรมนูญใชบั้งคับครบห้าปี แต่อัตรากำลังผู้พิพากษาศาล 
 

 

       13 พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (เดิม) มาตรา ๑๗ 
วรรคสอง. 
       14 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๙๘/๑. 



๓๘ 

 

ชั้นต้นมีไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อรองรับการ
พิจารณาพิพากษาคดีครบองคค์ณะและเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด 
       หลังจากนั้น มีการแก้ไขกฎหมายอีกครั้งหนึ่งความว่า “การแต่งตั้งผู้พิพากษา
ศาลชัน้ต้นให้เสนอแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งผูพ้ิพากษาประจำศาล
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นในทางราชการ ก.ต.จะมี
มติไม่ให้นำระยะเวลาที่ต้องดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาลดังกล่าวมาใช้บังคับแก่
การพิจารณาแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาล
ชั้นต้น ต้องเสนอแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและต้องผา่นการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต. 
กำหนด”15 โดยระบุเหตุผลในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติว่า เนื่องจากศาลยุติธรรม
ต้องดำเนินการจัดตั้ งศาลจังหวัดเพิ่มขึ้นและต้องจัดให้มีผู้ พิพากษานั่งพิจารณา
พิพากษาคดีครบองค์คณะ แต่อัตรากำลังผู้พิพากษามีไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้อง
แก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการพิจารณาพิพากษาคดีครบองค์คณะ ทั้งยังเป็นการ
คุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมของประชาชน 
       ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นับตั้งแต่มีการแก้ไขกฎหมายทั้งสองครั้งเป็นต้นมา ไม่เคย
มีการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นจากข้าราชการตุลาการผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา
ประจำศาลมาแล้วครบสามปีเลย กรณีจึงถือเป็นเรื่องแปลกแปร่งและค่อนข้างผิดปกติ
ของการบังคับใช้กฎหมาย เพราะโดยทั่วไปต้องยึดถือหลักการใหญ่อันเป็นเจตนารมณ์
ของกฎหมายเป็นที่ตั้ง ส่วนข้อยกเว้นต้องเป็นการบังคับใช้กับส่วนน้อย ในกรณีที่มี
เหตุผลความจำเป็นพิเศษอย่างแท้จริง 
       ก่อนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผล
บังคับใช้ การแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นจะพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ผู้พิพากษา โดยตำแหน่ งผู้พิพากษาประจำศาลเพิ่ งมีบัญญั ติ ไว้ครั้งแรกตาม
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งน่าจะมีเหตุผลหลักสำคัญคือ การใช้อำนาจตุลาการ
เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับกฎหมายกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ
ผูช้่วยผูพิ้พากษาใหม้ีอายคุ่อนข้างน้อยคือไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่มีอำนาจเต็มในการพิจารณาพิพากษาได้ทุกประเภทคดี จึง
ควรที่จะได้รับการสั่งสมบ่มเพาะองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มากพอสักระยะหนึ่ง 
ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าเวลาที่เหมาะสมคือสามปี 16 

 

       15 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 
๑๗ วรรคสอง.  
       16 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมจำกดัอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาประจำศาลไว้ดังนี้  
            ๑. เป็นผู้ทำการแทนผู้บริหารไมไ่ดใ้นทุกตำแหน่ง ตามมาตรา ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๓ 
            ๒. เป็นองค์คณะผู้พิพากษาคนเดียวในคดีต่อไปนี้ไม่ได้   



๓๙ 

 

       กรณีจึงอาจกล่าวได้ว่า ที่ผ่านมามีการเอาหลักเป็นข้อยกเว้นและเอาข้อยกเว้น
เป็นหลักมาโดยตลอด เพราะมีการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้
พิพากษาประจำศาลครบสามปีเพียงรุ่นแรกรุ่นเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือรุ่นของผู้เขียน เอง 
เจตนารมณ์ดั้งเดิมแท้จริงของกฎหมายจึงแทบไม่ได้ใช้เลย อีกทั้งไม่อาจคาดเดาได้ว่า
สุดท้ายจะมีโอกาสได้ใช้หรือไม่ เพราะคงจะมีการจัดตั้งศาลจังหวัดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แม้
หากไม่มีการจัดตั้งเพิ่มหรือเพิ่มจำนวนน้อย ก็อาจมีการคิดหาเหตุผลในการใช้
ข้อยกเว้นใหม่อีก เพราะต้องยอมรับความจริงว่า เหตุผลที่มาอันสำคัญของการแก้ไข
กฎหมายข้อหนึ่งคือ ทำให้ผูพิ้พากษาเลือ่นช้ันและขั้นเงินเดือนไดเ้ร็วขึ้น 
       ที่ถูกต้องแล้วควรคงหลักการใหญ่สำคัญตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไว้ หากมี
ปัญหาตรงจุดไหนก็ต้องแก้ไขตรงจุดนั้น เช่น กรณีปัญหาอัตรากำลังผู้พิพากษามีไม่
เพียงพอก็อาจแก้ไขกฎหมายให้ผู้พิพากษาประจำศาลเป็นองค์คณะผู้พิพากษาคนเดียว
ในคดีตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา ๒๕ (๓)(๔)(๕) ได้ โดยให้ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลเป็นผู้ตรวจสำนวนและลงชื่อเป็นองค์คณะรว่ม กรณีเร่ืองเงินเดือนหากเห็น
ว่า อัตราเงินเดือนของผู้พิพากษาประจำศาลต่ำไปไม่เหมาะสมก็แก้ไขกฎหมายปรับ
บัญชีอัตราเงนิเดือนใหม่ เป็นต้น 
๒. การห้ามมิให้แต่งตั้งผู้พิพากษาไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของ
ตนเองหรือคู่สมรสหรือในจังหวัดที่เคยดำรงตำแหน่งมาก่อน 
       ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การ
เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ขา้ราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๗ บัญญัติว่า “การแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้า 
 

 

       (๑) ไต่สวนมูลฟอ้งและมคีำสั่งในคดีอาญา (มาตรา ๒๕ (๓)) 
     (๒) พิจารณาพิพากษาคดแีพ่ง ซ่ึงราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไมเ่กิน

สามแสนบาท ราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินดังกล่าวอาจขยายได้โดยการตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา (มาตรา ๒๕ (๔)) 
                (๓) พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่จะลงโทษจำคุกเกินหกเดือน หรือ
ปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสอง
อย่างเกินอัตราทีก่ล่าวแล้วไม่ได ้(มาตรา ๒๕ (๕)) 
           ๓. เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีร่วมกับผู้ พิพากษาประจำศาลด้วยกันไม่ได้ 
(มาตรา ๒๖)  
           ๔. ไมมี่อำนาจเสนอความเห็นเกีย่วกบัการคนืหรือโอนสำนวนคดี (มาตรา ๓๓). 

 
 



๔๐ 

 

ศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น ผู้พพิากษาศาลชั้นต้น หรอืผูพิ้พากษาอาวุโส 
ไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของผู้นั้นหรือของคู่สมรสจะกระทำมิได้ เว้น
แต่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานศาลยุติธรรม
ประจำภาค” และข้อ ๒๘  บัญญัติว่า “การแต่งตั้งให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปดํารง
ตาํแหน่งในศาลชั้นต้นในจังหวัดที่ผู้นั้นเคยดํารงตําแหน่งหรือเคยช่วยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้นหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมาก่อน จะ
กระทํามิได้เว้นแต่ศาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
       เหตุผลหลักสำคัญในการกำหนดกฎกติกาห้ามมิให้ผู้พิพากษาไปดำรงตำแหน่งใน
จังหวดัที่เป็นภูมิลำเนาของตนเองหรือคูส่มรสดังกล่าวน่าจะม ี๓ ประการ คือ  

๑.) เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะมีการวิ่งเต้นหรือช่วยเหลือคดีกัน ในกรณีที่บุคคล
ในครอบครัวหรือญาติสนิทมิตรสหายของผู้พพิากษาหรือคูส่มรสมคีดีความในศาล  

๒.) เพ่ือมิให้เกิดความรู้สึกเคลือบแคลงสงสัย ไม่มั่นใจในความเที่ยงธรรมหรือ
ข้อครหานินทาต่าง ๆในกรณีที่บุคคลในครอบครัวหรือญาติสนิทมิตรสหายของผู้
พิพากษาหรือคู่สมรสมีคดีความในศาล  

๓.) เพื่อไม่ให้ผู้พิพากษารู้สึกอึดอัดลำบากใจกรณีมีบุคคลในครอบครัวหรือญาติ
สนิทมิตรสหายของตนเองหรือคู่สมรสมีคดีความในศาล ซึ่งหากไม่คิดช่วยเหลือก็อาจ
เป็นบ่อเกิดแห่งความขัดแย้งบาดหมางกัน 
       ส่วนการห้ามมิให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดที่เคยทำงาน
มาก่อน เท่าที่สดับตรับฟังมามีเหตุผลหลักสำคัญข้อหนึ่งคือ เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้
อำนาจไปในทางไม่ชอบเพ่ือให้คุณให้โทษแก่คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น 
ตำรวจ ทนายความ นายประกัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศาลด้วย เพราะตอนทำงานใน
บทบาทผู้พิพากษา อาจเคยรู้จักคบหาสนิทสนมกับบางคนเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันก็
อาจเคยมีเรื่องขัดแย้งกระทบกระทั่งไม่พอใจกับบางคน เมื่อกลับไปมีอำนาจก็อาจมี
การชว่ยเหลือดูแลหรือกลัน่แกลง้รังแกกันได้ 
       จากเหตุผลในการกำหนดกฎกติกาดังกล่าว ผู้เขียน มีข้อสังเกตและความเห็น
ดังนี้  
       ๑.) สภาพสังคมยุคปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างมาก มีผู้คนมากมายที่ย้ายถิ่น
ฐานหรือไปประกอบอาชีพการงานในต่างจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งการคมนาคมและ
การติดต่อสื่อสารระหว่างกันก็เป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูง ประเพณี 
วัฒนธรรม ค่านิยม วิถีการดำเนินชีวิตต่าง ๆก็เปลี่ยนแปลงไป คำว่าเขตแดนจึงแทบไม่
มีความหมายอีกต่อไป อยา่ว่าแต่ภายในประเทศเลย แม้แต่ต่างประเทศก็มีการเดินทาง
หรือติดต่อสัมพันธ์กันได้แทบไม่มีข้อจำกัด จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าการห้ามมิให้ผู้
พิพากษาไปทำงานในจังหวัดอันเป็นภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเองหรือคู่สมรสเป็นเรื่อง



๔๑ 

 

ที่สมเหตุผลและจะสามารถป้องกันปัญหาตามข้อหวั่นเกรงดังกล่าวข้างต้นได้หรือไม่ 
อยา่งไร  
       ผู้พิพากษาหรือคู่สมรสบางคนอาจไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในภูมิลำเนาบ้านเกิดตาม
ทะเบียนบ้านของตัวเองด้วยซ้ำ เพราะเมือ่เกิดมาพ่อแม่ก็ย้ายถิ่นฐานไปอยูจ่ังหวัดอื่น  
บางคนก็อยูไ่ม่กี่ปีในช่วงเดก็ ๆแล้วย้ายตามครอบครัวไปอยูต่่างจังหวัด บางคนก็ใช้ชวิีต
ทั้งในวัยเรียนและทำงานอยู่ต่างจังหวัดเสียเป็นส่วนใหญ่ นานทีปีหนจึงกลับบ้านครั้ง
หนึ่ง แทบไม่รู้จักคุ้นเคยกับผู้คนในพื้นที่บ้านเกิดเลย โดยเฉพาะหากอยู่อาศัยในเขต
ชมุชนเมือง  
       ในหลายกรณีจึงกลายเป็นว่า จังหวัดที่ผู้พิพากษาหรือคู่สมรสมีญาติสนิทมิตร
สหาย คนรูจ้ักคุ้นเคย อาศัยอยูจ่ำนวนมากไม่ถูกต้องห้ามให้ไปทำงานที่นั่น เพราะไม่ใช่
ภูมิลำเนาบ้านเกิด ขณะที่จังหวัดอันเป็นภูมิลำเนาบ้านเกิดซึ่งแทบไม่มีคนรู้จักคุ้นเคย
อยูเ่ลยกลับถูกต้องห้ามไม่ให้ไปอยู ่ 
       ๒.) ในการทำงานด้านอรรถคดีของผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นนั้น จะต้อง
ดำเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใสและถูกตรวจสอบถ่วงดุลแทบจะทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากคู่ความในคดี เรียกว่าการดำเนินการทุกอย่างจะถูกจับจ้องอยู่ในสายตา
คู่ความโดยตลอด เอกสารในสำนวนทุกแผ่น คำสั่งทุกคำสั่งคู่ความสามารถขอ
ตรวจสอบและคัดถ่ายสำเนาได้ การสืบพยานหรือกระบวนการพิจารณาอ่ืนใดในห้อง
พิจารณาหรือในที่ อ่ืนใดต้องดำเนินการโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่ความทุกฝ่าย 17 หรือ
แม้กระทั่งบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าไปดูได้ แม้ในบางกรณีจะมีกฎหมายบัญญัติให้
พิจารณาเป็นการลับ แตใ่นทางปฏิบัติที่เป็นจริงนับว่ามีน้อยมาก  
       กรณีผู้พิพากษาเป็นญาติเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายใดในคดีหรือมีผลประโยชน์ได้
เสียเกี่ยวข้องอยู่ในคดีนั้น ก็อาจถูกคัดค้านจากคู่ความมิให้เป็นองค์คณะพิจารณา
พิพากษาคดีได้ 18  
       ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปีหรือปรับ
เกินหกหมื่นบาท และคดีแพ่งที่มีราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องเกินสาม
แสนบาทกฎหมายก็กำหนดให้ต้องมีองค์คณะอย่างน้อยสองคนเพ่ือปรึกษาหารือและ
คานดุลตรวจสอบกันด้วยในตัว 19 

 

       17 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา ๓๖ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๒.  
       18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา ๑๑.  
       19 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๕, ๒๖. 



๔๒ 

 

       ในทางบริหารยังมีระบบตรวจสอบโดยการตรวจสำนวนคดีและการตรวจร่างคำ
พิพากษาของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและอธบิดีผู้พิพากษาศาลชัน้ต้นอีกด้วย หากพบว่า
มขี้อขัดข้องหรือไม่เห็นพอ้งด้วยก็มีอำนาจให้คำแนะนำหรือทำความเห็นแย้งได ้20 
       เมื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆแล้ว หากคู่ความฝ่ายใดไม่เห็นพ้องด้วย ก็ยังมี
สิทธิอุทธรณ์ฎีกาต่อศาลสูงเพื่อขอใหท้บทวนตรวจสอบคำตดัสินไดอี้ก  
       นอกจากนั้น ยังมีเรื่องวินัยและประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการคอยควบคุม
กำกับอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งกำหนดแบบแผนแนวทางการประพฤติปฏิบัติไว้อย่างละเอียด
ครอบคลุมแทบทุกด้าน ทั้งจริยธรรมเกี่ยวกับหน้าที่การงานและจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ดำรงตนและครอบครัว  
       จากกระบวนการขั้นตอนในการทำงานและการคานดุลตรวจสอบดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่า เป็นไปได้ยากมากที่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นจะใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่เพื่อ
ช่วยเหลือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยวิธีการที่มิชอบได้ เมื่อพิจารณาประกอบกับฐานะ
ตำแหน่งและเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงแล้ว เชื่อว่าผู้พิพากษาส่วนใหญ่คงไม่มีใครกล้าคิด
ออกนอกลู่นอกทาง อีกทั้งการที่จะอธิบายเหตุผลให้บุคคลในครอบครัวหรือญาติสนิท
มิตรสหายได้เข้าใจเพื่อปฏิเสธการช่วยเหลือโดยไม่เกิดข้อขุ่นข้องหมองใจต่อกันก็ไม่ใช่
เรื่องยากอะไร เพราะมีตัวบทกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆให้อ้างอิงได้อย่าง
ชัดเจน 

ส่วนประเด็นเรื่องความเคลือบแคลงสงสัย ไม่มั่นใจในความเที่ยงธรรมหรือข้อ
ครหานินทาต่าง ๆและความอึดอัดลำบากใจของผู้พิพากษานั้น ในความเป็นจริงของ
สังคมไทยถึงแม้ผู้พิพากษาจะไม่ได้ทำงานอยู่ในจังหวัดอันเป็นภูมิลำเนาบ้านเกิดของ
ตน แต่หากมีบุคคลในครอบครัวหรือญาติสนิทมิตรสหายของตัวเองหรือคู่สมรสมีคดี
ความในศาล ปัญหาลักษณะดังกล่าวก็คงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แทบไม่แตกต่างกัน อีก
ทั้งเหตุปัจจัยและความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ซึ่งคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวผู้
พิพากษาเอง หากผู้พิพากษาคนใดเห็นเป็นปัญหา ย่อมมีสิทธิตัดสินใจเลือกไม่ขอไป
ทำงานในพ้ืนที่บ้านเกิดของตัวเองได้  
       ๓.) หากพิจารณาอีกแง่มุมหนึ่งในด้านบวก การให้ผู้พิพากษาไปทำงานที่ศาลซึ่ง
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอันเป็นภูมิลำเนาบ้านเกิดของตัวเองหรือให้ไปเป็นผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลในจังหวัดที่เคยทำงานอยูน่่าจะมีข้อดีหลายประการ เช่น 

• ผูพิ้พากษาจะมีความระมัดระวังในการทำงานและการดำรงตนมากเป็น 
พิเศษ เพราะรู้ดีว่ามีคนรู้จักจำนวนมาก ไม่ว่าจะไปที่ไหนทำอะไรก็จะรู้สึกว่าตนเองตก
เป็นเป้าสายตาของผู้คนอยู่ตลอด หากไม่สำรวมกายวาจาหรือประพฤติกระทำในสิ่งที่

 

       20 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๑, ๑๔. 



๔๓ 

 

ไม่ถูกต้องเหมาะสมก็อาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือถูกนินทาว่าร้ายทำให้เสื่อม
เสียชื่อเสียงไดโ้ดยง่าย  

• กรณีมีบุคคลในครอบครัวหรอืญาติสนทิมิตรสหายเป็นความกันในศาล  
ก็คงจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษมากขึ้นไปอีก เพราะจะถูกคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งคอย
เพ่งเล็งติดตามจ้องจับผิดอยูต่ลอดว่าจะมีการวิ่งเต้นช่วยเหลือกันหรอืไม่  

• โดยธรรมชาติของคนเราย่อมมคีวามรักความผูกพันบ้านเกิดเมืองนอน 
หรือถิ่นที่เคยพำนักอาศัยอยู่ อยากให้จังหวัดนั้น ๆมีความเจริญรุ่งเรือง สงบเรียบร้อย 
อบอุน่ปลอดภัย เมื่อได้มีโอกาสทำหน้าที่ในตำแหน่งอันสำคัญเช่นนี ้ย่อมจะต้องมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่ เพราะนอกจากจะทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในความ
เป็นคนกตัญญูรู้คุณแล้ว ตนเองและครอบครัวย่อมได้รับประโยชน์จากสังคมที่ดีงาม
ด้วย อีกทั้งยังมีผลพลอยได้ตามมาคือ เกียรติยศชื่อเสียงและการยกย่องนับถือจากผู้คน 

• ในแง่สถาบันครอบครวั การที่ผู้พิพากษาได้มีโอกาสทำงานในพ้ืนที่ 
จังหวัดอันเป็นภูมิลำเนาที่อยู่ของตนเอง ย่อมก่อให้เกิดความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัว เพราะได้อยู่อาศัยใกล้ชิดกัน ทั้งยังช่วยทำให้ประหยัด ปลอดภัย และใช้
เวลาให้เป็นประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าเมื่อสถาบันครอบครัว
เข้มแข็ง คณุภาพชีวิตย่อมดี ประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานย่อมดีตามไป
ดว้ย 
       คงเป็นเพราะการมองเห็นข้อดีดั่งที่ว่ามากระมัง จึงทำให้บางประเทศกำหนด
คุณสมบัติผู้ที่จะมีสิทธิเป็นผู้พิพากษาว่า ต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ใน
จังหวัดหรอืรฐัที่ศาลตั้งอยูเ่ทา่นั้น  
       ๔.) ระบบ หรือกฎกติกากับ คน เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านหรือหน้ามือกับ
หลังมือที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ แต่สุดท้ายตัวตัดสินความสำเร็จหรือล้มเหลวก็คือ
คน เพราะคนเป็นทั้งผู้สร้างระบบและเป็นผู้บังคับใช้หรือปฏิบัติตามระบบ ดังนั้น โดย
หลักการควรต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคนมากยิ่งกว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้แง่คิดไว้อย่างน่าสนใจว่า ในการบัญญัติกฎหมาย
ในสงัคมมนษุย์มี ๒ แนวทาง คือ 

    (๑) การปกครองเพื่อให้สังคมสงบเรียบร้อยก็จะเป็นการปกครองด้วยอำนาจ
หรอืเน้นการใช้อำนาจ กฎหมายก็จะมุ่งบังคับและควบคุมโดยเน้นการกำจัดคนชั่ว ด้วย
การลงโทษคนทำความผิด 

    (๒) ในระบบสังคมที่ถือคติว่าการปกครองเป็นการสร้างสังคมที่ดีขึ้นมา เพื่อ
เป็นสภาพที่เอื้อให้มนุษย์ได้พัฒนาตนเข้าสู่ชีวิตที่ดีงาม การบัญญัติกฎหมายก็จะเน้น
การศึกษา เน้นการสรา้งและส่งเสริมคนดีมากกว่าการพยายามกำจดัคนชั่ว 



๔๔ 

 

แต่โดยที่สังคมในขณะหนึ่งๆ ย่อมมีคนที่อยู่ในระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน
หลากหลาย การปกครองและกฎหมายจึงต้องทำหน้าที่ทั้งสองด้านพร้อม ๆกันไปคือ 
ทั้งส่งเสริมคนดีและกำราบคนร้าย แต่ต้องมีจุดเน้นที่การสร้างและส่งเสริมคนดีเป็น
สำคัญ เพราะวิถีทางนี้ เป็นแนวทางที่สร้างสรรค์เป็นแนวทางที่มุ่งพัฒนาสังคมให้
ก้าวหน้าไปสู่ความดีงามยิ่ง ๆขึ้นไป หากเน้นการกำราบคนร้าย ด้วยการใช้อำนาจ
บังคับและการลงโทษจะเกิดความรู้สึกในเชิงปฏิปักษ์และก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ตามมา 21  

       หากนำหลักการแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้กับเรื่องนี้ ก็ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้พิพากษาได้มีโอกาสทำงานในจังหวัดอันเป็นภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเองหรือใน
จังหวัดที่เคยดำรงตำแหน่งมาก่อน มากกว่าที่จะกำหนดเป็นข้อห้ามเหมือนเช่นกฎ
กติกาในปัจจุบัน  
       เราต้องสันนิษฐานว่าผู้พิพากษาส่วนใหญ่เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ 
รู้จักแยกแยะดีชั่ว ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมามั่วกับส่วนรวม คนที่ไม่ดีมีปัญหาถือเป็นคน
ส่วนน้อย ซึ่งจะว่าไปแล้วด้วยสภาพสังคมยุคปัจจุบันที่ เรื่องเขตแดนแทบไม่มี
ความหมายดังกล่าวในข้อ ๑.) คนไม่ดีมีปัญหาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เป็นปัญหาและ
สามารถประพฤติกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องได้เสมอ ขณะที่คนดีมีปัญญาไม่ว่าจะอยู่ที่
ไหนก็คิดทำแต่สิ่งสร้างสรรค์ดีงาม ไมส่ร้างเร่ืองสร้างปัญหา  
       จึงไม่ควรออกกฎกติกาเพ่ือมุ่งกำราบคนร้ายเพียงไม่กี่คน แต่ทำให้คนดีส่วนใหญ่
ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย แนวทางที่ถูกต้องน่าจะได้แก่ การสร้างกฎกติกาที่เอื้อ
หรือ เกื้ อหนุนให้คนดีส่วนใหญ่ สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพความรู้
ความสามารถและมีขวัญกำลังใจที่ดี หากคนไม่ดีส่วนน้อยใช้ช่องว่างช่องโหว่ของกฎ
กติกาสร้างความเดือดร้อนเสยีหายก็ต้องจัดการลงโทษอย่างเฉยีบขาดจรงิจัง  
๓. การแต่งตั้งผูบ้รหิารงานศาล 
       การแต่งตั้งผูบ้ริหารงานศาลมีหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการ
เลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐    
ความวา่  

 

       21 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ (ขอนแก่น : 
หจก.โรงพมิพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๙. 



๔๕ 

 

       “การแตงตั้งขาราชการตุลาการใหดํารงตําแหนงผูบริหารงานศาล นอกจาก
พิจารณาตามหลัก เกณฑ ที่ กํ าหนดไวในขอ ๙ แลว 22 ตองคํานึ งถึ งความ รู
ความสามารถในการบริหารงานศาลไมยิง่หยอนไปกวาหลักอาวุโส 
        ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาถึงความเปนผูนํา การแกปญหา 
การตัดสินใจ มนุษยสัมพันธ ความเอาใจใส ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ เพื่อรักษาประโยชนของทางราชการและประชาชน และประสบการณในการ
ทํางานของผูนั้นดวย”  
       จากหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้บริหารงานศาลตามระเบียบดังกล่าว มีข้อสังเกตที่
น่าสนใจดังนี ้ 
       ๑.) ถึงแม้จะมีการกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารงานศาล
ไว้มากมายหลายประการครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน และระบุไว้อย่างชัดเจนว่าตอง
คํานึงถึงความรูความสามารถในการบริหารงานศาลไมยิ่งหยอนไปกวาหลักอาวุโส แต่
ในทางปฏิบัติที่เป็นจริงการแต่งตั้งที่ผ่านมาก็ยังยึดถือหลักอาวุโสค่อนข้างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อาจกล่าวได้ว่าเป็นระบบสายพาน
เดินเข้าแถวเรียงตามคิว ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏหรือไม่มีข้อตำหนิที่ร้ายแรง   
จริง ๆทุกคนไดเ้ป็นกันหมด ทั้ง ๆที่ศาลชัน้ต้นถือเป็นปราการด่านแรกของศาลยุติธรรม
ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ผลที่ตามมาคือบางครั้งบางทีทำให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติไม่
เหมาะสมเป็นผูบ้ริหารงานศาล อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเฉื่อยในองค์กร ผู้พิพากษาขาด
ความกระตือรือร้น ไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเอง สุดท้ายผลเสียหายย่อมตกอยู่กับ
ประชาชน 
       ๒.) สมัยก่อนผู้พิพากษาจะมีโอกาสดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลโดย
เฉลี่ยไม่ต่ำกวา่ ๓ ปี แต่หลังรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ มผีลบังคับใช้ ระยะเวลาที่ดำรง
ตำแหน่งได้ลดน้อยลงเรื่อย ๆจนถึงปัจจุบันกำหนดให้ไม่เกิน ๓ ปี สำหรับผู้พิพากษา

 

       22 ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อน
ตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งต้ัง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๙ บัญญัติว่า 

“การแตงตั้งขาราชการตุลาการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ใหคํานึงถึงความรู ความสามารถ 
ความเหมาะสมกับตําแหนง ความรับผิดชอบ ประวัติและผลงานการปฏิบัติราชการการ อุทิศตน
แกทางราชการ และพฤติกรรมทางจรยิธรรมของบคุคลนั้นเปนสําคัญ 

 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาถึงความรูความสามารถพ้ืนฐาน เชน การ
พิจารณาพิพากษาคดี การเรียงคําพิพากษา การบริหารงานคดี ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
สุจริต ความไววางใจได ความวิริยะอุตสาหะ ความเสียสละ ชื่อเสียงเกียรติคุณ ประวัติการศึกษา
อบรม และการรับราชการ การดํารงตนของตนเองและคูครอง มารยาทสังคมและทัศนคติ 
ประกอบกับแบบการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของขาราชการตุลาการผูนั้น  
วามีคุณสมบัต ิตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะแตงตัง้ตามท่ีระบุไวทายระเบยีบนี้” 
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หัวหน้าศาลรอบแรก (ในทางปฏิบัติที่เป็นจริงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะดำรงตำแหน่ง
เพียงแค่ ๒ ปี เท่านั้น) และไม่เกนิ ๒ ปี สำหรบัผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรอบสอง 23 โดย
มีสาเหตุสำคัญสืบเนื่องมาจากการแก้ไขกฎหมายให้สามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้
จนถึงอายุ ๗๐ ปี 24 (ต่อมาลดลงเหลือ ๖๕ ปี) 25 และการมีจำนวนผู้พิพากษาเพ่ิมขึ้น
จำนวนมาก ผลกระทบเสียหายที่ตามมาคือประสิทธิภาพการบริหารงานที่ลดลง เพราะ
ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษาจะทำงานด้านอรรถคดีอย่าง
เดียว แทบไม่มีประสบการณ์งานด้านบริหารเลย ปีแรกถือเป็นช่วงของการฝึกงาน ปีที่
สองจึงเร่ิมเข้าที่เข้าทาง แต่ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไป แล้วเอาคนใหมม่าฝึกอีก  
       ที่สำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ศาลละ ๑ ปี เท่านั้น เพราะปีแรกมักจะไม่ได้ศาลตาม
เงื่อนไขที่ต้องการเนื่องจากมีศาลให้เลือกน้อย กว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ จึงขอย้ายในปีที่
สอง ทำให้การทำงานขาดความตอ่เนือ่งและไม่สามารถวางแผนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ระยะยาวข้ามปีได ้ทำให้ปัญหาสั่งสมหมักหมมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
       ปัญหาใหญ่สำคัญอีกเร่ืองหนึ่งคือผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้เพราะ
เหตุว่ากว่าจะรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนจุดแข็ง ข้อดีข้อเสีย 
แนวคิด อุดมการณ์ ความรู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ อย่างไร ต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลและ
ปรับตัวกันพอสมควร โดยเฉพาะในศาลใหญ่ที่มีบุคลากรจำนวนมาก หากใจร้อน
ผลีผลามไม่ระมัดระวังให้ดี ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดกระทบกระทั่งขัดแย้งกันได้ เมื่อ
ความสัมพันธ์เร่ิมต้นเป็นปัญหาก็เท่ากบัว่าล้มเหลวไปแล้วครึ่งหน่ึง  
       นอกจากนั้น การที่ผู้ใต้บังคับบัญชารู้ล่วงหน้าว่าหัวหน้าอยู่แค่ปีเดียวก็ต้องย้าย
อย่างแน่นอน จะก่อให้ เกิดผลเสียหลายอย่าง เช่น  ขาดขวัญกำลังใจ ความ
เกรงอกเกรงใจ การเคารพเชื่อฟัง การปฏิบัติตามคำสั่ง ท่าทีความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน 
เป็นต้น ซึ่งเป็นเร่ืองที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธภิาพในการทำงานทั้งสิน้ 
       ๓.) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลราชการศาลทั้งด้านอรรถคดี
และด้านธุรการ ซึ่งมีขอบข่ายงานค่อนข้างกว้างขวางและสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน
โดยตรง จึงนับได้ว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในศาลจังหวัด
ขนาดใหญ่ ในส่วนงานด้านอรรถคดีนั้น จากประสบการณ์ส่วนตัวพบว่า ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลที่เคยทำงานอยู่กองผู้ช่วยศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามาก่อนจะสามารถให้

 

       23 ตารางวาระการดำรงตำแหน่งแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่า
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๔๗ 

 

คำแนะนำหรือถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดบกพร่องต่าง ๆในการทำ
สำนวนคดีและการเขียนคำพิพากษาให้แก่ผู้พิพากษาลูกศาลได้เป็นอย่างดี ต่างจากผู้
พิพากษาหัวหน้าศาลที่ไม่เคยมีประสบการณ์ได้สัมผัสกับระบบการทำงานของศาลสูง
มาก่อน ส่วนใหญ่แทบไม่มีคำแนะนำหรือให้ข้อสังเกตใด ๆเกี่ยวกับการทำสำนวนคดี
หรอืการเขียนคำพพิากษาแกลู่กศาลเลย  
       ทั้งยังมีข้อสังเกตอีกคือ วัฒนธรรมองค์กรศาลจะให้ความสำคัญกับผู้อาวุโสอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิพากษาชั้นอุทธรณ์ฎีกา ผู้พิพากษาชั้นต้นจะยกย่องให้
เกยีรติว่าเป็นอาจารย์กันทุกคน อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นด้วยกัน
นั้น ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆโดยเฉพาะความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีและ
ปัญหาการแต่งตั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลที่ เน้นหลักอาวุโสโดยไม่คำนึงถึงความ
เหมาะสมและความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงดังกล่าวในข้อ ๑ ทำให้เกิดปัญหาเร่ือง
การเคารพให้เกียรติหรือความเกรงอกเกรงใจไม่ค่อยเชื่อฟังผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีลูกศาลเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับ
หัวหนา้ ซึ่งนบัได้ว่าเป็นอุปสรรคปญัหาต่อการบริหารงานบุคคลอยูไ่ม่น้อย  
       ๔.) เป็นธรรมชาติธรรมดาของวิญญูชนคนทั่วไปที่ย่อมต้องการความสำเร็จใน
ชีวิตหรือเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงาน สำหรับอาชีพข้าราชการไม่ว่าจะสังกัด
หน่วยงานใดเป้าหมายความสำเร็จของคนส่วนใหญ่ก็คงจะได้แก่การได้เป็นผู้นำหรือ
ผูบ้ริหารในตำแหน่งต่าง ๆยิง่สูงเทา่ไหร่มีอำนาจมากเท่าไหร่ถือว่าประสบผลสำเร็จมาก
เท่านั้น กรณีผู้บริหารระดับจังหวัดการได้อยู่จังหวัดขนาดใหญ่ย่อมดีกว่าจังหวัดที่มี
ขนาดเล็ก กรณตีำแหน่งอธบิดีย่อมแน่นอนว่าแทบทุกคนใฝ่ฝันอยากเป็นหากมีโอกาสก็
คงไม่มีใครปฏิเสธที่จะรีบฉวยคว้าในทันที แต่สำหรับข้าราชการตุลาการกลับไม่เป็น
เช่นนั้น ปัจจุบันผู้พิพากษาส่วนใหญ่อยกไปทำงานในศาลขนาดเล็ก ถึงขนาดต้องออก
กฎกติกาบังคับให้ไปอยู่ศาลใหญ่กันโดยหากไม่มีใครเลือกก็แต่งตั้งตามลำดับอาวุโส 
และนับวันดูเหมือนจะมีจำนวนผู้พิพากษาที่สละสิทธิไ์ม่ออกเป็นผู้พพิากษาหัวหน้าศาล
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนตำแหน่งอธิบดีศาลต่าง ๆก็มีจำนวนผู้พิพากษาที่สนใจใคร่
อยากเป็นน้อยลงเร่ือย ๆเช่นกัน กณีจึงนับได้วา่เป็นเร่ืองที่ผิดปกติอย่างยิ่ง  
       ๕.) มนุษย์เรามีความรัก ความชอบ ความถนัด ความต้องการ ฯลฯ ไม่เหมือนกัน 
อีกทั้งลักษณะงานหรือบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆต้องอาศัยคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ ทัศนคติ มุมมอง ฯลฯ ที่แตกต่างกัน คำว่า Put 
the  man on the right job จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง กล่าวเฉพาะตำแหน่งผู้บริหาร
นั้นนอกจากจะมีหลักพรหมวิหารสี่อยู่ในหัวใจแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งข้อ
หนึ่งคือ ความกล้าหาญในการตัดสินใจที่ถูกต้องตามธรรม เพราะในการบริหารงานไม่
ว่าจะตัดสินใจเรื่องอะไร แบบไหน อย่างไร ย่อมมีทั้งคนได้คนเสีย คนเห็นด้วยไม่เห็น
ด้วยเสมอ หลักการคือต้องตัดสินใจโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือคนส่วนใหญ่



๔๘ 

 

เป็นที่ตั้ง จากประสบการณ์ส่วนตัวพบว่า มีผู้บริหารงานศาลจำนวนไม่น้อยที่ตอนเป็นผู้
พิพากษาจะเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน เพราะเป็นคนดีมีน้ำใจ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
อ่อนน้อมถ่อมตน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี แต่พอขึ้นเป็นผู้บริหารกลับมีปัญหา การทำงาน
ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นที่ยอมรับของลูกน้อง เพราะขาดภาวะผู้นำ ไม่กล้าตัดสินใจ 
กลัวเกิดความขัดแย้ง กลัวถูกร้องเรียน กลัวคนนั้นคนนี้ไม่ชอบไม่พอใจ ไม่อยากให้ใคร
โกรธเกลียด ได้รับผลกระทบเดือดร้อน ขุ่นข้องหมองใจ สุดท้ายก็ลอยตัวอยู่เหนือ
ปัญหา ปล่อยให้ปัญหาค้างคาไว้ หรือตัดสินใจล่าช้าไม่ทันการหรือแบบขาด ๆเกิน ๆ 
ขณะเดียวกันก็มีผูพิ้พากษาจำนวนไม่น้อยอีกเช่นกันที่เป็นคนกล้าตัดสินใจแต่ไม่เป็นไป
ตามธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่นิยมชมชอบลัทธิอำนาจนิยม ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อย
ได้ พอเป็นผู้บริหารมีอำนาจมากก็ยิ่งมีอิทธิฤทธิ์มาก แต่อำนาจยิ่งใช้ยิ่งเสื่อมยิ่งเปลือง 
สุดท้ายไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรก็ติดขัดเป็นปัญหาไปหมดเพราะขาดความร่วมมือ 
ลูกน้องไม่เล่ือมใสศรัทธา  
       จากข้อสังเกตทั้ง ๕ ประการดังกล่าว จึงมีความเห็นว่า ควรแบ่งกลุ่มสายงานผู้
พิพากษาออกเป็น ๓ กลุ่ม อยา่งชัดเจนคือ ผู้พิพากษาอาชีพ ผูบ้ริหาร และนักวิชาการ  
โดยมีแนวทางการแต่งตั้งโยกย้าย ดังนี้  
       ๑.) ผู้พิพากษาอาชีพ ควรแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ผู้พิพากษาคดีแพ่งและ
อาญาทั่วไปกับผู้พิพากษาคดีชำนัญพิเศษ (คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ คดีล้มละลาย คดีภาษีอากร คดีแรงงาน และคดีเยาวชนและครอบครัว) 
ทำนองเดียวกันกับแพทย์ซึ่งแบ่งเป็นแพทย์ทั่วไปกับแพทย์เฉพาะทาง กรณีผู้พิพากษา
คดีแพ่งและอาญาทั่วไปคงไม่จำต้องกำหนดคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษเพราะถือว่าผู้
พิพากษาทุกคนมีความรู้เชี่ยวชาญไม่แตกต่างกัน แต่กรณีผู้พิพากษาคดีชำนัญพิเศษ 
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้ เพราะหากไม่เข้าใจแนวคิดทฤษฎี
และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง ย่อมเป็นการยากที่จะอำนวยความ
ยุติธรรมให้กับประชาชนได้อยา่งถูกต้องแท้จริง  
       ตัวอย่างการกำหนดคุณสมบัตเิฉพาะของผู้พิพากษาคดีชำนัญพิเศษ เช่น 

• ควรจัดใหม้ีหลักสูตรอบรมคดีชำนญัพิเศษแบบเข้มข้นทุกประเภท และ 
กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอไปอยู่ศาลชำนัญพิเศษต่าง ๆต้องผ่านการ
อบรมหลักสตูรนี้กอ่น 

• หากใครเรียนจบปริญญาโทหรือเอกสาขาคดีชำนัญพิเศษใดจะได้รับ 
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

• ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับคดีชำนัญพิเศษก่อนเข้ามาเปน็ผู้พิพากษา 
อาจนำมาประกอบการพิจารณาด้วย เช่น เคยรับราชการในสังกัดกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กรมแรงงาน กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมบังคับคดี สถานพินิจและ



๔๙ 

 

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ฯลฯ หรือการเลือกสอบวิชากฎหมายชำนัญพิเศษตอนสอบ
ผูช้่วยผู้พิพากษากอ็าจนำมาประกอบการพิจารณาด้วย 

• อาจจัดให้มีการสอบแข่งขันทั้งข้อเขียนและสัมภาษณเ์พ่ือทดสอบ 
ความรูค้วามสามารถด้วย  

• กรณีคดีชำนญัพิเศษประเภทคดีเด็กและเยาวชนควรกำหนดใหม้ีอายุ 
มากพอสมควร อย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า ๓๕ ปี เพราะจะได้มีประสบการณ์ชีวิตที่มาก
พอต่อการพิจารณาพิพากษาคดี อีกทั้งยังต้องทำงานกับผู้พิพากษาสมทบอีกซึ่งส่วน
ใหญ่จะมีอายุค่อนข้างมาก เรื่องวัยวุฒิจึงมีความสำคัญไม่น้อยต่อการปฏิสัมพันธ์ใน
ดา้นต่าง ๆที่มีต่อกัน 26  
       ในการแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาอาชีพนั้น เพื่อความยืดหยุ่นอาจกำหนดให้ย้าย
สลับไปมาระหว่างคดีแพ่งและอาญาทั่วไปกับคดีชำนัญพิเศษหรือระหว่างคดีชำนัญ
พิเศษด้วยกันได้ เพราะบางคนอาจถนัดคดีชำนัญพิเศษหลายด้าน บางคนคิดว่าใช่แต่
พอไปทำงานจริง ๆอาจไม่ใช่ บางคนผู้บริหารอาจเห็นว่าไม่เหมาะสมกับคดีชำนัญ
พิเศษนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรที่จะสร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสเติบโต
ก้าวหน้าในศาลชำนัญพิเศษนั้น ๆจนถึงชั้นศาลอุทธรณ์ฎีกาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำ
ได้  
       ๒.) ผู้บริหาร การบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ นอกจากจะมีภาวะผู้นำ 
กล้าตัดสินใจ และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติสำคัญ
อื่น ๆอีกหลายด้านเป็นต้นว่า การเสียสละ มีเมตตาธรรม มีทักษะและศิลปะในการพูด 
การติดต่อสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง ฯลฯ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีกระบวนการคัดเลือกให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากที่สุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตำแหน่งผู้บริหารในศาลชั้นต้นคือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและอธิบดี ซึ่งหาก
อุปมาเปรียบเทียบกับการศึกสงครามถือเป็นแม่ทัพด่านหน้าที่จะต้องปะทะต่อสู้กับ
ข้าศึกศัตรู ถ้ากองกำลังด่านหน้าเข้มแข็งมีประสิทธิภาพโอกาสชนะย่อมมีสูง แต่หาก
อ่อนแอไร้ประสิทธิภาพความพ่ายแพ้ย่อมรออยู่ตรงหน้า ขอยกตัวอย่างการกำหนด
คณุสมบตัิผู้บรหิาร เช่น 

• ต้องเรียนจบทางด้านรัฐศาสตรใ์นระดับปรญิญาโทเป็นอย่างน้อยและ 
 

      26 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๖ บัญญํติว่า “การแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้มีอัธยาศัยและความประพฤติเหมาะสมที่จะปกครองและอบรมสั่ง
สอนเด็กและเยาวชน และเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว”. 
 

 



๕๐ 

 

ผ่านหลักสูตรการอบรมผู้บริหารตามที่ศาลยุติธรรมกำหนด  
• จัดให้มีการสอบแข่งขันทั้งข้อเขยีนและสมัภาษณ์เพ่ือทดสอบความรู ้

ความสามารถแล้วขึ้นบัญชีผู้บริหารไว้  
• กรณีตำแหน่งผูพิ้พากษาหวัหน้าศาลที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูมิภาคที่มีเขตอำนาจเหนืออำเภอซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ควรคัดเลือกจากผู้พิพากษาชั้นอุทธรณ์ และควรกำหนด
วาระการดำรงตำแหน่งให้อยู่ศาลเดียวติดต่อกันอย่างน้อย ๒ -๓ ปี และอาจกำหนดให้
เป็นได้ไม่เกิน ๒ สมัย โดยในระยะเริ่มแรกอาจกำหนดเฉพาะศาลจังหวัดขนาดใหญ่
ก่อนก็ได้ ส่วนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอ่ืนให้คัดเลือกจากผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่มี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยควรมีเงื่อนไขบังคับข้อหนึ่งคือ ต้องผ่าน
การทำงานในกองผูช้่วยศาลอุทรธรณ์หรือศาลฎีกามาก่อน  

• กรณีตำแหน่งอธิบดีศาลชั้นต้นคดีชำนัญพิเศษ ให้แต่งตั้งจากผู้ที่มี 
ประสบการณ์เคยทำงานเกีย่วกับคดีชำนัญพิเศษมาก่อนเท่านัน้  

  กระบวนการคัดเลือกตามแนวทางตัวอย่างดังกล่าว น่าจะก่อให้เกิดผลดีที่สำคัญ
อย่างน้อย ๓ ประการ คือ  

   (๑ ) สามารถคัด เลือกบุคคลที่ มี คุณ วุฒิ  วัยวุฒิ  ประสบการณ์  ความรู้
ความสามารถ ไปทำหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างหลากหลายกว้างขวาง มีประสิทธิภาพ ไม่
ตดิกับดักหลักอาวุโสเหมือนเช่นที่ผ่านมา เพราะมหีลักเกณฑแ์นวทางที่ชัดเจน หากใคร
สนใจและคิดว่าตนเองมีความพร้อม มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ก็
ต้องเตรียมการวางแผนให้ตนเองมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ถ้า
ใครไม่สนใจคิดว่าตนเองไม่พร้อมไม่ชอบไม่ถนัดก็มุ่งเอาดีเติบโตก้าวหน้าในเส้นทางผู้
พิพากษาอาชพีหรอืนักวิชาการไป  

(๒) ทำให้ผู้บริหารมีเวลาทำงานได้อย่างต่อเนื่องในเวลาอันสมควร ซึ่งเป็นเร่ือง
ที่มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลดังเหตุผลที่
กลา่วข้างต้น 

(๓) กรณีศาลจังหวัดในภูมิภาคที่กำหนดให้ผู้พิพากษาชั้นอุทธรณ์ไปเป็น
หัวหน้านั้น นอกจากจะช่วยทำให้การบริหารงานบุคคลและอรรถคดีของศาลมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่
จะติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจการงานของศาลกับหน่วยงานต่าง ๆในพื้นที่จังหวัด 
       อย่างไรก็ตาม โดยที่ตำแหน่งผู้บริหารมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ค่อนข้างมาก นอกจากกิจการงานภายในศาลแล้ว ยังมีบทบาทเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
องค์กรอ่ืนและงานสังคมต่าง ๆด้วย ทำให้ต้องสูญเสียเวลาส่วนตัวและยังมีค่าใช้จ่าย
เป็นภาษีสังคมอีกไม่น้อย ต่างจากผู้พิพากษาอาชีพที่มีงานหน้าเดียวเฉพาะการทำ



๕๑ 

 

สำนวนคดี ดังนั้น จึงควรมีค่าตอนแทนหรือสวัสดิการพิเศษให้ตามสมควร อย่างน้อย
ที่สุดก็ไม่ควรให้ถึงกับต้องได้รับความเดือดร้อนเข้าเนื้อตัวเอง หาไม่แล้วก็อาจมีคน
สนใจใคร่เป็นน้อย  
       อนึ่ง จากการที่รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐ กำหนดให้ผู้พิพากษา
สามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้เมื่ออายุเกิน ๖๐ ปี ทำให้เกิดผลกระทบตามมา
มากมายทั้งต่อตัวผู้พิพากษาและระบบการบริหารงานของศาล ซึ่งในภาพรวมแล้วต้อง
ยอมรับความจริงว่ามีข้อเสียมากกว่าข้อดี จึงน่าที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้
สามารถดำรงตำแหน่งผูบ้ริหารได้จนถึงอายุ ๖๐ ปี เช่นเดยีวกับกฎหมายเดิม 27 
       ๓.) นักวิชาการ บทบาทสำคัญของนักวิชาการคือ ช่วยเหลือสนับสนุนเร่ืององค์
ความรู้ต่ าง ๆแก่ผู้พิพากษาอาชีพและผู้บ ริหารให้สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ อีกทั้งยังทำหน้าที่เสมือนเป็นคบไฟส่องทางให้ศาล
ยุติธรรมก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยอาศัยงานวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่ง
ผู้เขียน มีข้อสังเกตคือ ที่ผ่านมาผู้พิพากษาที่อยู่ในสายงานนักวิชาการส่วนใหญ่จะจบ
จากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสำนักกฎหมายและวิชาการ สำนักประธานศาลฎีกา 
สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ หรือสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม บางคนอยู่สายงานวิชาการติดต่อกันหลายปีตั้งแต่เป็นผู้พิพากษาใหม่ ๆมี
โอกาสออกไปทำหน้าที่ผู้พิพากษาอาชีพน้อยมาก แง่หนึ่งถือเป็นเรื่องดีมีประโยชน์
เพราะได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่อีกแง่หนึง่ก็ถือเป็นจุดอ่อน   

ทั้งนี้ เพราะเหตุว่าแต่ละประเทศมีภูมิประเทศ ภูมิสังคม สภาพแวดล้อม 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ แตกต่างกัน หากไม่รู้เขารู้เรา
อยา่งถ่องแท้ลึกซึ้ง การที่จะคิดนำเอาองค์ความรูม้าปรับใชใ้ห้เหมาะสมสอดคล้องลงตัว
กับเหตุปัจจัย เงื่อนไขข้อจำกัด และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆในบ้านเมืองเราย่อมเป็นไปได้
ยากย่ิง ดังที่ได้วเิคราะห์ไว้ในบทที่ ๑  

ดังนั้น  ควรกำหนดคุณสมบัติตำแหน่ งสายงานวิชาการให้ต้องเคยผ่าน
ประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาอาชีพในชั้นศาลต่าง ๆมาแล้วระยะเวลา
หนึ่งพอสมควร และควรกำหนดกรอบอัตราตำแหน่งโดยมีที่มาจากทั้งสามชั้นศาลใน
สัดส่วนที่เหมาะสมชัดเจนด้วย เพราะการทำหน้าที่สำคัญบางอย่างนอกบ้าน เช่น การ
ไปชี้แจงกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี หรือกรรมาธิการวิสามัญ

 

        27 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 
๒๕๔๒ (เดิม) มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ข้าราชการตุลาการซึ่งจะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา
อาวุโสต้องเป็นผู้ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่ดำรงตำแหน่ง” 
และมาตรา ๑๐ บัญญัติว่า “การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการซึ่งดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสไป
ดำรงตำแหน่งหรือทำการแทนตำแหน่งที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๓ แห่ง
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมจะกระทำมิได”้. 



๕๒ 

 

ต่าง ๆนั้น นอกจากจะต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านตัวบทกฎหมายแล้ว 
ยังต้องเป็นผูม้ีประสบการณ์ในภาคปฏิบตัิและมีความอาวโุสพอสมควรด้วย  
๔. การแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา 
       การแต่งตั้ งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจะเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง 
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเล่ือนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับการแต่งตั้งทุกตำแหน่ง ไม่มีการ
กำหนดคุณสมบัติพิเศษเฉพาะไว้แต่อย่างใด นั่นหมายถึงว่าเป็นระบบสายพานเดินเข้า
แถวเรียงตามคิว ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏหรือไม่มีข้อตำหนิที่ร้ายแรงจริง ๆทุก
คนได้เป็นกันหมดเช่นเดียวกับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง
ผู้เขียน มีข้อสังเกตดังนี้  
       ๑.) แม้ประเทศไทยจะใช้ระบบกฎหมาย Civil Law ยึดถือฝ่ายนิติบัญญัติเป็นบ่อ
เกิดหลักของกฎหมาย การตัดสินคดีจะไม่ผูกพันตามคำพิพากษาคดีก่อน ๆ ต่างจาก
ระบบ Common law ที่คำพิพากษาจะมีผลเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายผูกมัดการ
ตัดสินคดีในอนาคตตามไปด้วย แต่ในทางปฏิบัติที่เป็นจริง คำพิพากษาศาลสูงของไทย
มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินคดีของศาลล่าง โดยหากมีแนวคำพิพากษาศาลสูง
ตดัสินไว้แล้ว ส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ศาลล่างจะเดินตาม อาจกล่าวได้ว่าถือเป็น
นิติประเพณีก็ว่าได้ ดังนั้น คำพิพากษาของศาลสูงโดยเฉพาะศาลฎีกาจึงมีความสำคัญ
อย่างยิ่ง และแน่นอนว่าผู้พิพากษาศาลสูงย่อมมีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน เพราะมิ
เช่นนั้นก็คงไม่อาจผลิตคำพิพากษาศาลฎีกาที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอสำหรับ
เป็นบรรทัดฐานได้  
       ๒) ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์ฎีกาของไทยนั้น แม้จะมีบทต้องห้ามมิให้
อุทธรณ์ฎีกาไว้หลายประการ แต่คดีส่วนใหญ่ก็ยังสามารถอุทธรณ์ฎีกาปัญหา
ข้อเท็จจริงได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดว่ามีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากัน การที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๖ 28 บัญญัติให้การนั่งพิจารณาคดีของศาลต้องมีผู้พิพากษา
ครบองค์คณะ (ถึงแม้รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐ จะไม่ได้บัญญัติไว้แล้ว 
แต่ศาลยุติธรรมก็ยังมีนโยบายให้ปฏิบัติอยู่) ก็มีวัตถุประสงค์หลักสำคัญเพื่อให้องค์
คณะผู้พิพากษาที่ร่วมตัดสินคดีทุกคนได้มีโอกาสได้ยิน ได้ฟัง ได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัส
บรรยากาศกระบวนการพิจารณาในหอ้งพิจารณาคดีทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการได้ฟังคำเบิกความและเห็นอากัปกริยาต่าง ๆของพยาน ซึ่งนับได้ว่ามี

 

         28 ความว่า  “การนั่งพิจารณาคดีของศาลต้องมีผู้พิพากษาหรือตุลาการครบองค์คณะ 
และผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งมิได้นั่งพิจารณาคดีใด จะทำคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยคดีนั้นมิได้ 
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”. 



๕๓ 

 

ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงให้ถูกต้องแม่นยำ แต่จะมี
ประโยชน์อะไรเล่าหากผลชี้ขาดสุดท้ายเป็นคำตัดสินโดยพิจารณาพยานหลักฐานจาก
สำนวนกระดาษของผูพิ้พากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาที่ไม่ได้ร่วมนั่งฟังการพิจารณาคดีเลย  
       ในการตัดสินปัญหาข้อเท็จจริงมีหลักการพื้นฐานสำคัญข้อหนึ่งในกระบวนการ
ยุติธรรมเรียกว่า The principle of immediacy แปลเป็นไทยว่า หลักผู้พิพากษา
ต้องสัมผัสพยาน สาระสำคัญของหลักการนี้คือผู้พิพากษาที่จะทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาข้อเท็จจริงได้ต้องเป็นผู้สืบพยานด้วยตัวเอง ในยุโรปถือเป็นสิทธิมนุษยชนอย่าง
หนึ่งในฐานะของสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม (Fair trial) การที่ระบบ
กฎหมายไทยให้อำนาจศาลอุทธรณ์ฎีกาซึ่งไม่เคยสัมผัสกับพยานเลยสามารถวินิจฉัย
ปัญหาข้อเท็จจริงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำตัดสินของศาลชั้นต้นได้ จึงไม่เป็นไปตาม
กระบวนการพิจารณาคดีที่มีมาตรฐานสากล 29  
       นอกจากนั้น ยังมีเหตุปัจจัยเงื่อนไขข้อจำกัดอีกมากมายที่ทำให้การบันทึกคำ
พยานของศาลชั้นต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือตรงตามที่พยานเบิกความทั้งหมด       
จะสังเกตเห็นได้ว่า มีคดีจำนวนไม่น้อยที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงแตกต่างจากศาล
ชั้นต้น แต่ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยโดยฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นตัดสิน ซึ่งหาก
อุปมาเปรียบเทียบกับการชั่งน้ำหนักพยานบุคคล ความเห็นของศาลอุทธรณ์ถือเป็น
พยานบอกเล่า ขณะที่ความเห็นของศาลชั้นต้นถือเป็นประจักษ์พยานผูรู้้เห็นเหตุการณ์
โดยตรงจึงมีนำ้หนักน่าเชื่อถือมากกว่า 
       อน่ึง เกี่ยวกับเร่ืองการบันทึกคำพยานผู้เขียนเคยมีโอกาสพูดคุยกับศาสตราจารย์ 
Dr.Duncan McCargo ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
จากมหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร โดยอาจารย์ไปนั่งดูการพิจารณาคดีของ
ผู้เขียนคดีหนึ่งตอนอยู่ศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าใจว่าคงเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ซึ่ง
ผู้เขียนรู้สึกประทับใจมากในความสนใจเอาใจใส่ติดตามการพิจารณาคดีซึ่งมีการ
สืบพยานติดต่อกันหลายวัน อาจารย์ไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียว บางวันก็ไปนั่งรอในห้อง
พิจารณาก่อนคู่ความด้วยซ้ำและนั่งฟังอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนอ่านรายงานกระบวน
พิจารณาเสร็จ วันนัดฟังคำพิพากษาก็ไปนั่งฟังจนจบ อย่างนี้นี่เองโลกตะวันตกถึงไป
ไกลกว่าบา้นเมืองเรามากมายแทบทุกด้าน 
       หลังคดีเสร็จสิ้นผู้ เขียนเลยชวนอาจารย์ไปกินข้าวด้วย ก็ได้มีโอกาสพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันหลายเรื่อง กรณีเรื่องการบันทึกคำพยานอาจารย์บอกว่า เคยไปดูการ
พิจารณาคดีของศาลในหลายประเทศ ไม่เคยเห็นมีประเทศไหนทำเหมือนบ้านเรา การ

 

         29 ปกปอ้ง ศรีสนิท, “Immediacy สิทธิกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ที่
หายไป), สืบค้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จาก https://today.line.me/th/v2/article/ 
zkvvm6. 

https://today.line.me/th/v2/article/


๕๔ 

 

บันทึกคำพยานลักษณะอย่างนี้มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้มากเลยทีเดียว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการอมความ ซึ่ งขึ้นอยู่กับว่าผู้พิพากษาแต่ละคนมีความรู้
ความสามารถ ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบเอาใจใส่ ทัศนคติมุมมอง หรือ
จัดการกับอคติในใจได้มากน้อยเพียงใด  
       ขอยกตัวอยา่งประสบการณ์ส่วนตัวเร่ืองหนึ่ง ตอนเป็นผูพิ้พากษาใหม่ ๆมีคดีหนึ่ง
ซึ่งมีองค์คณะสองคน ผู้เขียนเป็นเจ้าของสำนวน ปรากฏว่าระหว่างสืบพยานองค์คณะ
ซึ่งอาวุโสกว่าผู้เขียนหลายปีจะคอยพูดทักท้วงการถามพยานของทนายตลอดว่าไม่
เกี่ยวกับประเด็นในคดี 30 ซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะการพิจารณาคดีแพ่ง
อาญาทั่วไปของศาลไทยใช้ระบบกล่าวหา ก่อนสืบพยานผู้พิพากษาจะรู้ข้อเท็จจริง
คร่าว ๆจากคำฟ้ อง คำให้ การ และพยานหลักฐาน เบื้ อ งต้นจากการตรวจ
พยานหลักฐานหรือการชี้สองสถานเท่านั้น ขณะที่คู่ความทั้งสองฝ่ายจะรู้รายละเอียด
เรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างดี หากอุปมาเปรียบเทียบข้อเท็จจริงตามคำเบิก
ความของพยานตอบทนายแต่ละคำถามเป็นเหมือนตัวจิ๊กซอต่อภาพคดี ระหว่าง
สืบพยานผู้พิพากษาคงมิอาจล่วงรู้อย่างชัดเจนได้ว่า จ๊ิกซอแต่ละตัวเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง
กับภาพคดีนั้นอย่างไร จนกว่าจะมีการสืบพยานเสร็จสิ้นทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ในการ
บันทึกคำพยานของผู้เขียน หากไม่ถึงขั้นออกทะเลหรือเข้ารกเข้าพงนอกเรื่องนอกราว
มากเกินไปก็จะพยายายามบันทึกให้หมดแทบทุกคำถามโดยถือคติว่าเกินดีกว่าขาด อีก
ทั้งเพื่อให้ศาลสูงได้มีโอกาสรบัรู้ข้อเท็จจรงิให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
       ๓.) รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๙ บัญญัติให้ศาลฎีกามีอำนาจไม่รับ
คดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ ในกรณีเห็นว่าข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงนั้นไม่เป็นสาระ
อันควรแก่การพิจารณา ซึ่งต่อมามีการบัญญัติกฎหมายรองรับตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๗ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๑ 
และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔๓ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คง
จะมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญเพ่ือลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลฎีกา คำถามคือเป็นเช่นนั้นจริง
หรือไม่ การจัดตั้งเเผนกคดีคำสั่งคำร้องเเละขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาขึ้นมาทำหน้าที่
โดยเฉพาะย่อมเป็นข้อบ่งชี้ว่าน่าจะมีปริมาณคดีที่ขออนุญาตฎีกาจำนวนไม่น้อย อีกทั้ง
การพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฎีกาก็มีกระบวนการขั้นตอนตรวจสอบ
กลั่นกรองและใช้เวลาพอสมควร สมมุติว่าคดีที่ไม่ต้องห้ามฎีกาตามกฎหมายเก่ามีการ
ยืน่คำร้องขออนุญาตฎีกาตามกฎหมายใหม่ทั้งหมด บวกลบคูณหารแล้วอาจทำให้ศาล

 

       30 ประมวลจริธรรมข้าราชการตุลาการข้อ ๑๐ บัญญัติว่า “การบันทึกคำเบิกความ          
ผู้พิพากษาจักต้องบันทึกเฉพาะข้อความในประเด็นข้อพิพาทหรือเกี่ยวเนื่องกับประเด็นข้อพิพาท 
และต้องได้สาระถูกต้องครบถ้วนตามคำเบิกความ”. 



๕๕ 

 

ฎกีามีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นกวา่เดิมก็เป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการอนุญาตให้
ฎีกาจำนวนมากเพราะคดีที่อนุญาตต้องทำงานสองรอบ 
       ๔.) เป็นที่รู้กันดีว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรม (Justice 
Delayed is Justice Denied) ซึ่งนอกจากจะทำให้คู่ความในคดีและผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมในเรื่องอื่น ๆอีก
มากมาย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ระยะสั้นหรือระยะยาว จากสถิติคดีที่ฟ้องต่อ
ศาลซึ่งมีจำนวนมากและเพิ่มสูงขึ้นทุกปี หากไม่มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือ
ระบบการพิจารณาคดีของศาลขนานใหญ่ เชื่อว่าอีกไม่ช้าไม่นานคงเกิดวิกฤตปัญหา
ใหญ่หลวงอย่างแน่นอน  
       จากข้อสังเกตดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นและข้อเสนอดังนี้ 
       ๑.) ควรมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้นให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนให้การยอมรับและเชื่อมั่นศรัทธา 
แล้วออกกฎหมายห้ามมิให้อทุธรณ์ฎกีาปัญหาข้อเท็จจริงในทุกประเภทคดี เช่น  

• กำหนดคณุสมบตัิผู้มีสทิธิสอบผู้ช่วยผูพ้ิพากษาให้มีอายมุากขึ้นอยา่ง 
นอ้ยที่สุดไม่ควรต่ำกว่า ๓๐ ปี เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีประสบการณ์ชีวิตมากพอสมควร ดัง
เหตุผลที่กล่าวไวใ้นบทที่ ๑  

• คดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์จำนวนมากหรอืคดีอาญาที่มีอัตราโทษสูงอาจ 
กำหนดองค์คณะผู้พิพากษา ๓ - ๕ คน และอาจนำระบบคณะลูกขุน (jury) มาปรับใช้
ร่วมกับระบบผูพิ้พากษาอาชีพให้เหมาะสมลงตวักับสภาพสังคมในบ้านเมืองเรา  

• จัดให้ผู้พิพากษาอาวุโสไปทำงานในศาลชั้นต้นให้มากที่สุด เพ่ือใหเ้ป็น 
องค์คณะร่วมในคดี ด้วยเหตุผลที่ว่าการผ่านโลกผ่านชีวิตมาเยอะย่อมช่วยทำให้การ
วินจิฉัยข้อเท็จจรงิในคดีมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น 
       การออกกฎหมายห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงทุกประเภทคดีจะช่วย
ทำให้คดีเสร็จส้ินไปจากศาลอย่างรวดเร็ว อันจะก่อให้เกิดผลดีมากมายทั้งต่อประชาชน
ผูม้ีอรรถคดีและสังคมส่วนรวม เพราะจะมีคดีจำนวนมากถึงที่สุดในศาลชั้นต้นและมคีดี
ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ฎีกาน้อยลง การบริหารจัดการย่อมเป็นไปได้ โดยง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
        อย่างไรก็ตาม อาจกำหนดเงื่อนไขข้อยกเว้นไว้ว่า กรณีศาลอุทธรณ์ฎีกาเห็นว่า
การวินิจปัญหาข้อเท็จจริงของศาลชั้นต้นอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ก็ให้มีอำนาจเรียกพยานไปสืบเองได้ตามที่เห็นสมควร และสามารถแก้ไข
เปลีย่นแปลงคำวนิิจฉัยของศาลชั้นต้นได้ภายใต้เง่ือนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
       ๒.) เมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ฎีกาน้อยลง ความจำเป็นในการแต่งตั้งผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ฎีกาย่อมลดน้อยลงด้วย แน่นอนว่าคนที่อยากเป็นย่อมมีมากกว่าตำแหน่ง



๕๖ 

 

ที่มีอยู่ เพื่อให้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกามีคุณภาพได้มาตรฐานสูงดังเหตุผลข้างต้น 
จึงต้องมีกระบวนการคัดเลือกให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมมากที่สุดเข้าไปทำงาน การให้ความสำคัญกับหลักอาวุโสต้องลดน้อยลง เช่น 
อาจกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า บุคคลที่จะมีสิทธิเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ต้องเคยเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี และบุคคลที่จะ
มีสิทธิเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาต้องเคยเป็นผู้พิพากษาศาล
อุทธรณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๕ ปี เป็นต้น ดังนั้น ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นเดียวกันอายุเท่ากัน 
บางคนอาจเกษียณในศาลชั้นต้น บางคนอาจเกษียณในศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาและ
ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นหลังอาจขึ้นเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก่อนผู้ช่วยผู้
พิพากษารุน่ก่อนกไ็ด้หากมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมมากกว่า 
       ข้อดีอันสำคัญยิ่งของกฎกติกาเช่นนี้คือ ผู้พิพากษาจะมีความกระตือรือร้นใน
การศึกษาหาความรู้และพยายามสร้างผลงานให้ดีที่สุด สำหรับวิธีการคัดเลือกนั้น ขอ
ไม่กล่าวถึงในรายละเอียด แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการแบบไหนอย่างไร ต้องอยู่ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลคือ เปิดเผย โปร่งใส และบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งหากทุกฝ่ายเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดตรงไปตรงมา ก็คงไม่ใช่เร่ืองยากอะไรที่จะพิจารณา
คัดเลือกให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพียงแค่ตรวจสอบการทำสำนวนคดีและการ
เขียนคำพิพากษาไม่กี่เรื่องก็แทบจะสรุปได้แล้วว่า ใครมีฝีมือหรือศักยภาพความรู้
ความสามารถมากกว่ากัน  
       ๓.) การดำเนินการตามข้อเสนอในข้อ ๑ และข้อ ๒ คงไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยง่าย
อย่างแน่นอน เพราะจะมีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของผู้พิพากษาและ
ผลประโยชน์ของทนายความมากมาย หากมีการเสนอให้แก้ไขกฎหมายก็คงจะถูก
โต้แย้งคัดค้านอย่างกว้างขวาง เว้นแต่จะถูกสถานการณ์บีบบังคับให้จำต้อง
เปลี่ยนแปลงโดยไม่มีทางเลือกเนื่องจากเกิดวิกฤตสุด ๆ ซึ่งหากรอให้ถึงวันนั้นโดยไม่
คิดทำอะไรเลยก็อาจสายเกินแก้ จึงควรที่จะเร่ิมต้นทำในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตาม
แนวทางดังนี้  
         ๓.๑ ปรับแก้กฎหมายจำกัดสิทธิให้อุทธรณ์ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงได้น้อยลง 
เช่น เพิ่มราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้สูงขึ้น ลดเงื่อนไขหรือเพิ่มระยะเวลาลงโทษจำคุกที่
ห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่
ควรกำหนดราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์หรอืระยะเวลาการลงโทษตามตัวอย่าง
ดังกล่าวไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เพราะจะทำให้แก้ไขยากและไม่ทัน
เหตุการณ์ อาจกำหนดให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ได ้



๕๗ 

 

         ๓.๒ ยกเลิกระบบขออนุญาตฎีกาเสีย โดยให้คู่ความสามารถฎีกาได้ตามสิทธิ
ภายใต้เง่ือนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แต่กรณีคดีที่ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ศาลอุทธรณ์ตัดสินถูกต้องแล้ว ก็ไม่จำต้องทำคำพิพากษาเต็มรูปแบบ เช่น อาจมีคำ
พิพากษาโดยย่อสั้น ๆเพียงว่า “ศาลฎีกาพิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งปวงในสำนวนคดี
โดยละเอียดแล้ว เห็นว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ชอบแล้ว พิพากษายืน” ทั้งนี้ อาจจัดให้มีแผนกตรวจสอบกลั่นกรองสำนวนคดีที่ยื่น
ฎีกาทั้งหมดเพ่ือพิจารณาคัดแยกคดีลักษณะดังกล่าวออกมาและจัดการให้รวดเร็วเป็น
พิเศษ ส่วนคดีที่เหลือก็แจกจ่ายใหอ้งค์คณะผูพิ้พากษาศาลฎีกาในระบบปกติต่อไป  
       แนวทางดังกล่าว จะมีข้อดีมากกว่าระบบขออนุญาตฎีกาอย่างน้อย ๒ ประการ 
คือ  
       ประการแรก จากรูปแบบที่ทำเป็นคำพิพากษาและถ้อยคำภาษาที่สื่อให้เห็นว่ามี
การตรวจสำนวนคดีและพิจารณาโดยละเอียดแล้ว ในเชิงจิตวิทยาย่อมทำให้คู่ความที่
ฎีการู้สกึเชื่อมั่นและให้การยอมรับในคำตัดสินมากขึ้น ต่างจากระบบขออนุญาตฎีกาที่
ทำในรูปคำสั่งและถ้อยคำภาษาที่ว่า “ข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ฎีกาไม่เป็นสาระ
อันควรแก่การพิจารณา” นั้น นึกถึงใจเขาใจเรา รอฟังมาตั้งปีกว่า ผลออกมาบอกว่า
เหตุผลที่ฎีกาไปไม่เป็นสาระแก่นสารอันควรค่าแก่การพิจารณาของศาล เรยีนตามตรง
ว่าเวลาอ่านคำสั่งศาลฎีกาที่ไม่อนุญาตครั้งใด ผู้เขียน จะรู้สึกกระอักกระอ่วนใจ แทบ
ไม่อยากสบตาหรือพูดจาอธบิายอะไรกับคู่ความที่มาฟังคำส่ังเลย 
       ประการที่สอง ทำให้คดีแล้วเสร็จได้เร็วกว่า เพราะระบบขออนุญาตฎีกานั้น หาก
ศาลฎีกาอนุญาตก็ต้องส่งสำนวนกลับไปให้ศาลชั้นต้นอ่านคำสัง่และดำเนินการเกี่ยวกับ 
การยื่นคำแก้ฎีกาอีก ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ขณะที่แนวทางดังกล่าวหากคดีใดไม่มี
คำพิพากษายืนโดยย่อ ก็สามารถดำเนินการต่อไปไดเ้ลย อีกทั้งการใหคู้ค่วามอีกฝา่ยย่ืน
คำแก้ฎีกาเสียแต่แรก ย่อมเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าจะมีเหตุผลข้อโต้แย้งของคู่ความอีก
ฝ่ายมาประกอบการพิจารณาด้วย 
         ๓.๓ ควรปรับรูปแบบการเขียนคำพิพากษาใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยที่ต้องการ
ความรวดเร็วฉับไว ต้องสั้น กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อยืดยาว การย่อคำ
ฟ้อง คำให้การ และทางนำสืบของคู่ความควรทำเฉพาะคำพิพากษาศาลชั้นต้นเท่านั้น 
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาควรมีเฉพาะการวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี เพราะ
คู่ความและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายย่อมรู้เร่ืองราวความเป็นมาแห่งคดีโดยละเอียดแล้ว ซึ่ง
นอกจากจะไม่มีประโยชน์อะไร ยังทำให้เสียเวลาทำงานซ้ำซ้อนกันอีก นอกจากนั้น ยัง
เห็นว่าสิ่งสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการเขียนคำพิพากษาคือ การคิดหารูปแบบประโยค
และถ้อยคำภาษาต่าง ๆเพื่อให้เนื้อความมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล
สืบเนื่องกันและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คำสันธาน
ต่าง ๆซึ่งรูปแบบการเขียนคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นอยู่ปัจจุบันทำให้ผู้พิพากษาต้อง



๕๘ 

 

เหน็ดเหนื่อย เสียเวลาและใช้พลังงานอย่างมาก จึงควรปรับรูปแบบการเขียนคำ
พิพากษาโดยแยกเหตุผลคำวินิจฉัยออกเป็นข้อ ๆ เช่น   

• พิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งปวงในคดีแล้วเห็นวา่ จำเลยกระทำความ 
ตามฟ้อง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ข้อ ๑. ข้อ ๒. ข้อ ๓..... พิพากษาว่า จำเลยกระทำ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา.....ลงโทษจำคุก..... 

• พิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งปวงในคดีแลว้เห็นว่า จำเลยไม่ได้กระทำ 
ความผิดตามฟ้องหรือมีเหตุสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ 
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ข้อ ๑. ข้อ ๒. ข้อ ๓....พิพากษายกฟ้อง 

• พิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งปวงในคดีแล้ว เห็นควรให้โจทก์ (หรือ 
จำเลย) เป็นฝ่ายชนะคดี ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ข้อ ๑. ข้อ ๒. ข้อ ๓.....พิพากษาให้
จำเลยชำระเงิน ....(หรือยกฟ้อง) 

 รูปแบบแนวทางดังกล่าว นอกจากจะช่วยทำให้การเขียนคำพิพากษาเร็วขึ้น      
ผูพ้ิพากษาเหนื่อยน้อยลงและคู่ความอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการ
เขียนคำอุทธรณ์ฎีกาของคู่ความและการวินิจฉัยอุทธรณ์ฎีกาของศาลสูงด้วย เพราะ
สามารถพิจารณาหาเหตุผลมาโต้แย้งคัดค้านหรือเห็นพ้องด้วยในแต่ละประเด็นได้
โดยงา่ยและสะดวกรวดเร็ว  

   ๓.๔ ควรจัดระบบการทำคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาให้เป็นเอกภาพในแนว
เดียวกัน โดยพยายามสร้างกองผู้ช่วยศาลอุทธรณ์ฎีกาให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด แล้วให้กองผูช้่วยฯเป็นผู้ยกรา่งคำพิพากษาทั้งหมด จากนั้นให้ผู้
พิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาเป็นผู้ตรวจร่าง หากเห็นพ้องด้วยก็นำเสนอประธานศาล
อุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาตีออกต่อไป กรณีมีความเห็นแตกต่างก็ต้อง
ปรึกษาหารือถกเถียงแลกเปลีย่นกันภายใต้กฎกติกาที่กำหนดเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง
เป็นธรรมมากที่สุด ถ้าไม่สามารถหาฉันทามติได้ก็ต้องเคารพให้เกียรติการตัดสินใจของ
ผูพิ้พากษาเจ้าของสำนวนและองค์คณะ 
       เหตุผลเพราะว่า ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาเป็นผู้ที่มีอาวุโสและประสบการณ์
มากกว่าผู้พิพากษากองผู้ช่วยฯ หากให้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาเป็นผู้ร่างคำ
พิพากษาก่อนแล้วให้กองผู้ช่วยฯเป็นผู้ตรวจสอบกลั่นกรอง ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ
โดยเฉพาะวัฒนธรรมองค์กรที่ให้การเคารพยำเกรงผู้อาวุโสเป็นเศษ การทักท้วงให้
ความเห็นหรือการถกเถียงแลกเปลีย่นจึงอาจทำได้ไม่เต็มที่ 

อีกทั้งยังน่าจะเป็นปัญหาในแง่ของการพัฒนามาตรฐานคำพิพากษาของศาลสูง
ด้วย เพราะหากให้กองผู้ช่วยฯเป็นผู้ตรวจสอบกลั่นกลั่นกรอง ส่วนใหญ่ก็คงจะ
ตรวจสอบอ้างอิงความยุติธรรมจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยตัดสินไปแล้วเท่านั้น 
คงไม่กล้าคิดเห็นต่างในเชิงวิชาการหรือปรัชญาแนวคิดอะไรมากนัก หากอุปมา



๕๙ 

 

เปรียบเทียบกับการทำอาหาร ผู้พิพากษากองผู้ช่วยฯควรเป็นผู้ทำหน้าที่เข้าครัวปรุง
อาหาร เมื่อทำเสร็จแล้วก็นำไปให้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาเป็นผู้ชิมและให้ความเห็น
ว่าอาหารมีคุณภาพหรือรสชาติเป็นอย่างไร สมควรปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่างไร ไม่ใช่
ให้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาเป็นผู้ปรุง แล้วให้ผู้พิพากษากองผู้ช่วยฯเป็นผู้ชิม ซึ่งเป็น
เรือ่งผิดฝาผิดตัวกลับหัวกลบัหางกัน 

 นอกจากนั้น ด้วยความสูงวัยของผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกา การให้ต้องมานั่ง
ร่างคำพิพากษาซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้พลังงานอย่างมากในการอ่านสำนวน คิดวิเคราะห์
หาเหตุผล และเรียบเรียงถ้อยคำภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
และมีเอกสารจำนวนมาก น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและก่อให้เกิดผลเสีย
มากยิง่กวา่ ไม่ว่าจะต่อตัวผูพิ้พากษาเองหรือสังคมส่วนรวม 
๕. การแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส 
       ตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเกดิขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ มาตรา 
๓๓๔ (๒) ซึ่งแต่เดิมกำหนดให้นั่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้นเท่านั้น ต่อมามี
การแก้ไขกฎหมายให้นั่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาได้ 31 ผู้มี
สิทธิเป็นผู้พิพากษาอาวุโสต้องมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี บริบูรณ์เป็นต้นไป และเป็นได้จนถึง
อาย ุ๗๐ ปี การแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโสต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.ต. และเมื่ออายุ 
๖๕ ป ีต้องมีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ ก.ต.กำหนด 32  
       เหตุผลหลักสำคัญในการกำหนดให้มีตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสน่าจะมี ๒ 
ประการคือ อัตรากำลังผู้พิพากษาไม่เพียงพอเนื่องจากมีปริมาณคดีจำนวนมากและ
เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน เพราะผู้พิพากษาอาวุโส
เป็นผูท้ี่มีประสบการณ์ มีความรูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดีมาอย่างยาวนาน  
       เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโสผู้ เขียน มีข้อสังเกตและความเห็น ๒ 
ประการ คือ  
       ๑.) บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยได้กำหนดเป็นหลักการไว้อย่างยาวนานว่า ให้
ข้าราชการทุกตำแหน่งไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดหน่วยงานใดเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมุหราชองครักษ์ รองสมุ
หราชองครักษ์ และข้าราชการการเมือง 33 หรือกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการสำหรับบางตำแหน่ง เช่น ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวโุส

 

       31 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๔. 
       32 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งต้ังและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๖, ๖/๑, ๗, ๙. 
       33 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๑๙ (เดิม). 



๖๐ 

 

และระดับทักษะพิเศษ 34 เป็นต้น กรณีจึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าโดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่มีอายุ 
๖๐ ปี ขึ้นไป ไม่เหมาะสมที่จะทำงานราชการอีกต่อไป เนื่องด้วยธรรมดาของผู้สูงวัย 
สมรรถภาพร่างกายด้านต่าง ๆย่อมลดลง 
       อย่างไรก็ตาม หลักทุกอย่างย่อมมีข้อยกเว้นเสมอ คนที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป บาง
คนอาจมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งกว่าคนที่มีอายุต่ำกว่า ๖๐ ปี ก็ได้ ที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุมีมากกว่าคนหนุ่ม
คือ ประสบการณ์ ดังนั้น หากเปิดโอกาสใหผู้้สูงอายทุี่มีความพร้อมได้ทำงานต่อไปย่อม
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางราชการ  
       แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราต้องไม่เอาหลักมาเป็นข้อยกเว้นเอาข้อยกเว้นมาเป็นหลัก
เช่นเดียวกับการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นดังกล่าวข้างต้น แน่นอนที่สุดว่าข้อยกเว้น
ย่อมมีน้อยกว่าหลกั คนที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปและมีความพร้อมอย่างแท้จริงต้องถือเป็น
ข้อยกเว้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ควรจะเกิน ๒๐-๓๐ เปอร์เซ็นต์ และเมื่อมีอายุมากขึ้น
สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ย่อมลดน้อยลงเรือ่ย ๆ 

 ข้อเสนอคือ ควรที่จะมีการคัดเลือกและประเมินสมรรถภาพผู้พิพากษาอาวุโส
อย่างเข้มงวดจริงจัง คัดเลือกกลั่นกรองเอาเฉพาะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ        
มีความพร้อมที่จะทำงานได้อย่างแท้จริงเท่านั้น อย่างน้อยที่สุดต้องทำการประเมิน
สมรรถภาพทุกสามปี หากไม่มีกระบวนการคัดเลือกกลั่นกรองที่ดีเป็นที่ยอมรับและ
เช่ือมั่นศรทัธาจากประชาชน ในระยะยาวเชื่อว่าเป็นปัญหาแน่นอน เพราะนอกจากจะ
มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว ยังจะถูกสังคมมองว่าเป็นภาระ เป็นการ
เอาเปรียบ และขวางกั้นโอกาสของคนหนุ่มสาวที่จะเข้าไปเป็นเลือดใหม่ในศาล
ยุติธรรม สุดท้ายอาจต้องถูกกดดันจากสังคมให้ยกเลิกไป ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็คงเป็น
เร่ืองน่าเสยีดายอยา่งยิ่ง 
       ๒.) ควรมอบหมายบทบาทภารกิจที่เหมาะสมให้กับผู้พิพากษาอาวุโส กรณีศาล
อุทธรณ์ฎีกาควรจัดให้อยู่ในแผนกงานประเภทคดีที่ตรงกับประสบการณ์และความรู้
เช่ียวชาญมากที่สุด กรณีศาลชัน้ต้นงานที่เหมาะสมน่าจะได้แก่ 

• รับผิดชอบดูแลศูนย์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์คุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพในคดีอาญา หรือศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหายและ
ครอบครวัในคดีอาญา เป็นต้น  

• ตรวจรา่งคำพิพากษาของผู้พิพากษาในศาล แต่ทั้งนีท้ั้งนั้นต้องตรวจใน 
ลักษณะเชิงแนะนำเท่านั้น หากมีความคิดเห็นที่แตกต่าง หลักความเป็นอิสระของผู้
พิพากษาตามรัฐธรรมนูญย่อมใหญ่กว่า แต่อาจกำหนดให้ผู้พิพากษาอาวุโสมีสิทธิทำ
ความเห็นแย้งได้ 

 

       34 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๘. 



๖๑ 

 

• เป็นองคค์ณะร่วมพิจารณาพิพากษาคดีกับผู้พพิากษารุ่นหนุม่ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง ตามที่ได้เสนอความเห็นไว้ในหัวข้อที่ 
๓ เร่ืองการแต่งตั้งผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ข้อ ๓.๑   
๖. การแต่งตั้งประธานศาลฎีกา 
       ประธานศาลฎีกาถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยนอกจากจะเป็น
ผู้บริหารสูงสุดของศาลยุติธรรมแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญต่อชาติบ้านเมืองอีกหลายเรื่อง
ทั้งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงและที่มีผลกระทบในทางอ้อม ดังนั้น จึงควรที่จะมี
การกำหนดคุณสมบัติและกระบวนการคัดเลือกกลั่นกรองไว้โดยเฉพาะเป็นพิเศษ แต่
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามระเบียบกฎหมายปัจจุบันได้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการ
แต่งตั้งผูบ้ริหารงานศาลตำแหน่งอ่ืนทั่วไป 35 อีกทั้งตามธรรมเนยีมปฏิบัติที่ผ่านมาก็ยัง
คำนึงถึงหลักอาวุโสเป็นสำคัญ ซึ่งถึงแม้จะช่วยป้องกันปัญหาได้หลายเรื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบอุปถัมภ์ แต่ก็มีจุดอ่อนหลายประการ จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์
คุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศาลฎีกาไว้เป็นพิเศษเพ่ิมจาก
หลักเกณฑก์ารแต่งตั้งผูบ้ริหารงานศาลตำแหน่งอื่นทั่วไป เช่น 

• ต้องเรียนจบทั้งทางด้านนิติศาสตรแ์ละรัฐศาสตร์ในระดับปริญญาโทเป็น 
อย่างน้อย กรณีปริญญาโทด้านกฎหมายอาจกำหนดให้ต้องจบจากมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ เนื่องจากตำแหน่งสำคัญในระดับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมายและการเมืองการปกครองอย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง 36  

• ต้องมีผลงานทางวิชาการเปน็ที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสงัคม เพราะ 
บทบาทของประธานศาลฎีกาไม่ใช่ผู้บริหารอย่างเดียว ยังมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
อรรถคดีด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแนวบรรทัดฐานคำพิพากษาศาลฎีกาให้ได้
มาตรฐานซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ในทางวิชาการอย่างมาก ตัวอย่างผลงานวิชาการ 
เช่น การเขียนตำรา หนังสือ บทความ การทำวิจัย สอนหนังสือ ร่วมประชุมเสวนาใน
ระดับนานาชาต ิเป็นต้น  

• ต้องมีอายุราชการในการดำรงตำแหน่งอยา่งน้อย ๒ ปี เพราะความต่อเนื่อง 
ในการทำงานถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง หากเหลืออายุราชการเพียงแค่ปีเดียว คงไม่
สามารถกำหนดนโยบายที่สำคัญ ๆซึ่งต้องอาศัยเวลาพอสมควรในการดำเนินการได้  

 

       35 ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อน
ตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐. 
       36 หากมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้พิพากษาอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ไปเรียนต่อต่างประเทศตามแนวทางที่เสนอไว้ในบทที่ ๑ ก็คงจะมี
บคุคลที่มีคุณสมบัติในข้อนี้ให้เลือกจำนวนมาก. 
 



๖๒ 

 

• ต้องมีประวัติเคยผ่านการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหรือตำแหน่งที่ 
สำคัญ ๆมาก่อน เช่น ประธานศาลอุทธรณ์ อธิบดี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 
เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เลขาธิการสถาบันวิจัย
และพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ เป็นต้น เพราะประสบการณ์จะมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการ
บริหารงานใหม้ีประสิทธภิาพสงูสุด 
        ระบบการแต่งตั้งผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใด โดยหลักการแล้วควรมี
ลักษณะสำคัญคือ มีกฎกติกาที่ส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการสร้างผลงาน ใฝ่ศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพความรู้
ความสามารถมากที่สุด เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการที่จะได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในระดับสูงยิ่ง ๆขึ้นไป ซึ่งการยึดหลักอาวุโสอย่าง
เคร่งครัด ไม่เอื้อต่อหลักการดังกล่าว เพราะจะมีการมุง่เน้นให้ความสำคัญกับการรักษา
เนื้อรักษาตัว ระมัดระวังป้องกันตัวเอง มิให้เกิดข้อผิดพลาดหรือมีมลทินมัวหมองด่าง
พร้อยมากย่ิงกว่า 
        สำหรับข้อกังวลห่วงใยเรื่องการวิ่งเต้นแย่งตำแหน่งผู้บริหารกันนั้น ด้วยเหตุ
ปัจจัยต่าง ๆของศาลยุติธรรมที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทบไม่มี
แหล่งผลประโยชน์ใด ๆให้แสวงหาเลย ขณะที่การใช้อำนาจก็มีเงื่อนไขข้อจำกัดอยู่ไม่
น้อย โดยกรณีงานด้านอรรถคดีต้องอยู่ภายใต้หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา ส่วน
งานด้านธุรการ เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ก็มีสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งกฎหมาย
กำหนดให้เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากเป็นผู้รับผิดชอบดูแล 
อีกทั้งยังเป็นการบริหารงานในรูปคณะบุคคลโดยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 
(ก.บ.ศ.) ด้วย มูลเหตุจูงใจในการอยากเป็นผู้บริหารจึงน่าจะเป็นความต้องการที่มี
ลักษณะเพ่ือฉันทะมากกว่าตัณหา  
       ท้ายนี้ขออ้างอิงคำกลา่วของ Heraclitus ปราชญ์เมธชีาวกรีกเป็นแง่คิด 
       “สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่จีรังยั่งยืนก็คือ ตัวความ
เปลี่ยนแปลงหรืออนิจจังนั่นเอง การที่สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เราพบว่า
สิ่งต่าง ๆมีภาวะอยู่ให้เราเห็นได้นั้น แท้จริงภาวะของสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ดำรงอยู่
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้ งสิ้นคือ ดำรงอยู่ ได้ด้วยความกลมกลืนของการ
เปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งที่ตรงกันข้ามอยู่ตลอดเวลา จากร้อนเป็นเย็น 
จากใหม่เป็นเก่า  
       สรรพสิ่งดำรงอยู่ได้ก็ด้วยความขัดแย้งระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ ซึ่งตรงกันข้าม
และเปลี่ยนแปลงเข้าหากัน ถ้าไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก็จะไม่มีสิ่งใด
ดำรงอยู่เลย ชีวิตก็ดี ความเป็นอยู่ของสิ่งต่าง ๆก็ดี ดำรงอยู่ด้วยความขัดแย้ง ระหว่าง
การเกิดขึ้นของสิง่ใหมก่ับการสลายตัวสิน้ไปของสิ่งเก่าทั้งสิน้  



๖๓ 

 

       คนมีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยเหตุที่ยังมีการเกิดและการตาย ดำเนินไปโดยขัดแย้งกันอยู่
ภายในร่างกายของเขานั่นเอง สิ่งของตั้งอยู่ได้ก็เพราะมีแรงกดและแรงดันกระทำต่อสิ่ง
นั้น ในขณะเดียวกันเวลาเช้าเกิดขึ้นท่ามกลางการขัดแย้งกันระหว่างกลางวันกับ
กลางคนื ฯลฯ ความขัดแยง้จึงเปน็ที่มาของสรรพส่ิงในลกัษณะนี้”.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       37 ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2548), หน้า 95. 



๖๔ 

 

บทที่ ๔ 
ความเป็นอิสระของผู้พิพากษา 

 
       หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา ถือเป็นหลักการสากลซึ่งปรากฎอยู่ในตรา
สารระหว่างประเทศหลายฉบับ ที่สำคัญได้แก่ 38 

• หลกัการพื้นฐานของสหประชาชาติว่าด้วยความเป็นอิสระของตุลาการ  
( U.N. Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985)) 
จัดทำขึ้นในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทำผิด ครั้งที่ ๗ ที่นครมิลาน และได้รับความเห็นชอบโดยที่ประชุมใหญ่
สห ป ระชาชาติ  (General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 
1985 and 40/146 of 13 December 1985)  

• หลักการบังกาลอร์ว่าด้วยความประพฤติของตุลาการ (The Bangalore  
Principles on Judicial Conduct) จัดทำขึ้นโดยกลุ่มตุลาการเพ่ือเสริมสร้างหลัก
ความสุจริต เที่ ยงธรรมของตุลาการ (the Judicial Group on Strengthening 
Judicial Integrity) ซึ่งได้รับการรับรองโดยมติคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของ
สหประชาชาติ (ECOSOC Resolution 2006/23)  

• มติคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Commission  
on Human Rights Resolution: 2004/33) ว่าด้วยความเป็นอิสระและปราศจาก
อคติขององค์กรตุลาการ ลูกขุน ผู้ตัดสิน และความเป็นอิสระของนักกฎหมาย 
(Independence and impartiality of the judiciary, jurors and assessors and 
the independence of lawyers) 

• ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (the Universal Declaration of  
Human Rights) ข้อ ๑๐ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่งไทย
เป็นภาคีและมีผลผูกพันรัฐไทยตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ ข้อ ๑๔.๑. บทบัญญัติ
ดังกล่าวได้รับรองสิทธิของปัจเจกชนที่จะได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาอย่าง

 

     38 ณรงค์เดช ศรุโฆษิต, หลักความมั่นคงในการดำรงตำแหน่งตุลาการในฐานะส่วนหนึ่งของ
หลักนิติธรรม, เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย รุ่นที่ ๖ 
วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, สืบค้นเมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ จาก
http://elibrary.constitutionalcourt. or.th/document/read. php?bibid=11753&cat= 
4&typ=4&file=IS6R_610612.pdf. 
 



๖๕ 

 

เป็นธรรมโดยองค์กรที่เป็นอิสระ อันเป็นรากฐานของหลักความเป็นอิสระของตุลาการ
ที่ปรากฏในกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
       รัฐธรรมนูญของไทยแทบทุกฉบับก็ได้บัญญัติรับรองหลักความเป็นอิสระของผู้
พิพากษาไว้อย่างชัดเจน เช่น รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๔๗๕ มาตรา ๖๐, ฉบับปี ๒๔๘๙ 
มาตรา ๘๓, ฉบับปี ๒๕๑๑ มาตรา ๑๖๑, ฉบับปี ๒๕๑๗ มาตรา ๒๐๖, ฉบับปี 
๒๕๒๑ มาตรา ๑๗๓, ฉบับปี ๒๕๓๔ มาตรา ๑๙๐, ฉบับปี ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔๙, 
ฉบับปี ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๗ และฉบับปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๘ เป็นต้น  
       อย่างไรก็ตาม คำว่า อิสระ คงไม่ได้หมายความว่า ผู้พิพากษาหรือตุลาการจะ
สามารถตัดสินคดีอย่างไรก็ได้ โดยไม่ต้องถูกควบคุมกำกับหรือคานดุลตรวจสอบใด ๆ
เลย ในระบอบประชาธิปไตยผู้พิพากษาต้องทำหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นตามหลักการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย ซึ่งที่ผ่านมาจะปรากฏอยู่
ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ  ฉบับปัจจุบันอยู่ ในมาตรา ๑๘๘ วรรคสอง ความว่า             
“ผูพิ้พากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย  ให้ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้ งปวง”             
นัยความหมายคือ การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาต้องอยูภ่ายใต้ขอบเขตแห่ง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายเท่านั้น จะอ้างความเป็นอิสระตัดสินคดีนอกรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายไม่ได้โดยเด็ดขาด  

ตามรฐัธรรมนูญ เช่น ต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (มาตรา ๒๗) หรือก่อน
มีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ (มาตรา ๒๙) หรือต้องพิจารณาพิพากษาอรรคคดีให้
เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม ปราศจากอคติทั้งปวงตามมาตรา ๑๘๘ ดังกล่าว (จริง ๆ
แล้วควรแยกเป็นอีกมาตราหนึ่ง) เป็นต้น ตามกฎหมายก็หมายถึงพระราชบัญญัติและ
กฎหมายลำดับรองต่าง ๆทุกฉบับ  
       จากหลักการเรื่องความเปน็อิสระของผูพ้ิพากษาดังกล่าว ผู้เขียน ขอตั้งข้อสังเกต
และเสนอความเห็นในบางแง่มุม ดังนี้  
๑. อำนาจในทางบริหารกับความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคด ี   

 ระบบงานของศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆคือ ด้านอรรถคดีและ
ธุรการ ในส่วนของงานด้านธุรการจะอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานศาลยุติธรรม
ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นนิติบุคคล 39 มีเลขาธิการ
สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ควบคุมดูแล อย่างไรก็ตามกฎหมายก็บัญญัติให้เลขาธิการ
สำนักงานศาลยุติธรรมขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา 40 และให้ประธานศาลฎีการวมทั้ง

 

       39 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕. 
       40 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘. 
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ผู้บริหารงานในตำแหน่งต่าง ๆมีหน้าที่รับผิดชอบกิจการหรืองานราชการของศาลให้
เป็นไปโดยเรียบร้อย 41 ซึ่งย่อมหมายความรวมถึงทั้งงานด้านอรรถคดีและธุรการ อีก
ทั้งยังบัญญัติให้ข้าราชการศาลยุติธรรมต้องปฏิบัติตามคำส่ังของผู้พิพากษาในศาลแห่ง
นั้นซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการด้วย 42 ดังนั้น ประธานศาลฎีกาและผู้บริหารงานศาลทุก
ตำแหน่ง รวมตลอดถึงผู้พิพากษาทุกคนจึงมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งงานด้านอรรถคดีและ
ธุรการ  

จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ว่ามา ก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญ ๒ ประการ คือ  
ประการแรก ความสับสนในบทบาทหน้าที่ของประธานศาลฎีกากับเลขาธิการ

สำนักงานศาลยุติธรรมและผู้บริหารงานศาลในตำแหน่งต่าง ๆซึ่งเป็นข้าราชการ     
ตุลาการกับผู้บริหารงานด้านธุรการซึ่งเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม เช่น  

• กรณีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยตีความขอ้กฎหมายต่าง ๆซึ่งถือเป็นงาน 
ด้านอรรถคดี โดยหลักการแล้วน่าจะเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานศาลฎีกาในการที่
จะออกคำแนะนำแก่ผู้พิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๕ แต่ปรากฏว่า
ที่ผ่านมาเคยมีหนังสือจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมที่มีลักษณะของการวินิจฉัย
ตีความข้อกฎหมายแจ้งเวยีนไปยังศาลต่าง ๆทั่วประเทศให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

• หนังสือที่มีถึงศาลชั้นต้นต่าง ๆจะมีอยู่ ๒ ลักษณะคือ ถึงอธิบดีหรือผู ้
พิพากษาหัวหน้าศาล (ส่วนใหญ่เป็นหนังสือจากประธานศาลฎีกาและอธิบดีผู้พิพากษา
ภาค) และถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (เกือบทั้งหมดเป็น
หนังสือจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม) ปัญหาคือคำว่า “หัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม” หมายถึงใคร ถ้าหมายถึงอธิบดีหรือผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลเหตุใดไม่ใช้คำว่าอธิบดีหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปเลย ทำไมต้องใช้แตกต่างกัน
ให้สับสน หากหมายถึงผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลหรือผู้อำนวยการ
สำนักงานประจำศาล แลว้อธบิดีหรอืผูพ้ิพากษาหัวหน้าศาลจะมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ
การสั่งการหรือการปฏิบัติตามหนังสือนั้นอย่างไร 

• ในการบริหารงานของหน่วยงานราชการทั่วไป จะมีตำแหน่งผู้บริหาร 
สูงสุดของหน่วยงานนั้น ๆรับผิดชอบดูแลกิจการงานทั้งหมด แต่สำหรบัสำนักงานศาล
ยุติธรรมมีระเบียบกฎหมายบางเรื่องกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ
สำนักอำนวยการประจำศาลหรือผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลโดยเฉพาะ เช่น 
การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท การขออนุญาตลาของเจ้าหน้าที่
ธุรการ การว่าจ้าง เลิกจ้าง หรือดำเนินการทางวินัยลูกจ้างชั่วคราว เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม โดยที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๑ บัญญัติให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

 

       41 พระธรรมนญูศาลยุติธรรม มาตรา ๕, ๑๑, ๑๔. 
       42 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๙. 



๖๗ 

 

ต้องรับผิดชอบในราชการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนั้น หากการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรือ่งดังกล่าวไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งผล
กระทบเสียหายต่อราชการของศาลทำให้ไม่เป็นไปโดยเรียบร้อย ผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ปัญหาว่าบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลในกรณีดังกล่าวมีขอบเขตแค่ไหนเพียงใด ซึ่งหากไม่ระมัดระวังให้ดีหรือไม่
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกัน การทะเลาะขัดแย้งย่อมตามมา นอกจากนั้น ยัง
ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกด้วย บางทีหนังสือออก
จากศาลลงชื่อในนามผู้อำนวยการฯ พอตอบกลับมาระบุถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 
หรือบางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าผูพ้ิพากษาหัวหน้าศาลเป็นลูกน้องผู้อำนวยการฯ เพราะ
โดยปกติทั่วไป ตำแหน่งผูอ้ำนวยการจะสูงกวา่หัวหน้า 

เนื่องจากปัญหาข้อนี้ไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเป็นอิสระของผู้พิพากษา
โดยตรง จึงขอไม่วเิคราะห์ใหค้วามเห็นในรายละเอียด 

ประการที่สอง การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาของประธานศาลฎีกาและผู้
บริหารงานศาลในตำแหน่งต่าง ๆตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๕, ๑๑ และ 
๑๔ ถือเป็นการใช้อำนาจทางบริหาร ปัญหาว่าควรมีขอบเขตแค่ไหนเพียงใด ถึงจะไม่
เป็นการล่วงล้ำเขตแดนหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา ขอหยบิยกมาวิเคราะห์เป็น
ตัวอยา่ง ๒ เร่ือง ดังนี้  

   ๑.) บัญชีการกำหนดโทษและบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการ
ปล่อยชั่วคราว (ยี่ต๊อก) - เหตุผลหลักสำคัญที่กำหนดให้มียี่ต๊อกก็เพื่อให้การพิจารณา
พิพากษาคดีและการสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของผู้พิพากษามีความเป็นเอกภาพใน
แนวทางเดียวกัน เพราะโดยหลักการแล้วคดีที่มีข้อหาความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ก็ควรจะใช้ดุลพินิจตัดสินคดีหรือมีคำสั่งในเกณฑ์มาตรฐาน
เดียวกัน หากแตกต่างลักลั่นกันย่อมก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นศรัทธาหรือ
ความเคลือบแคลงสงสัยในความบริสุทธิ์ยตุิธรรมจากประชาชนได ้
       อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงคงไม่มีคดีใดที่มีพฤติการณ์ข้อเท็จจริงเหมือนกัน
หมดทุกอย่าง ดังนั้น ยี่ต๊อกส่วนใหญ่จึงมักจะกำหนดไว้ว่า กรณีมีเหตุผลพิเศษผู้
พิพากษาอาจใช้ดุลพินิจที่แตกต่างได้ โดยปรึกษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลก่อน ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปอย่างรอบคอบ ก่อให้เกดิความถูกต้องเป็นธรรมสูงสุด  

ปัญหาว่า กฎกติกามารยาทเกี่ยวกับการปรึกษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลควรเป็น
อย่างไร หากพิจารณาตามหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา เมื่อปรึกษาคดีแล้วมี
ความเห็นแตกต่างกัน ต้องถือตามความเห็นของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและองค์
คณะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไม่มีอำนาจสั่งการให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจตัดสินคดีหรือมี
คำสั่งตามความเห็นของตนเองได้ อำนาจที่กฎหมายให้ไว้มี ๒ ประการเท่านั้นคือ ทำ



๖๘ 

 

ความเห็นแย้งเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีแล้ว 43 และลงลายมือชื่อร่วมทำคำพิพากษาหรือ
คำสั่งในกรณีคดีเร่ืองใดต้องทำโดยองค์คณะผู้พิพากษาหลายคนและผู้พิพากษาในองค์
คณะนั้นมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียงข้างมากไม่ได ้44 

สรุปว่า หากผู้พิพากษาไม่ตัดสินคดีหรือมีคำสั่งตามความเห็นของผู้พิพากษา     
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลย่อมไม่มีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผูบ้ังคับบัญชา แต่กรณี  
ยี่ต๊อกกำหนดว่าให้ปรึกษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลก่อนแล้วไม่ยอมปรึกษา ย่อมถือเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการข้อ ๑๖ 45 อันเป็นความผิดวินัยตาม
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุิธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖๒ 

อย่างไรก็ตาม ก็มีอำนาจทางอ้อมอย่างหนึ่งของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาได้คือ การรายงานความดีความชอบ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งถึงแม้ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการจะระบุไว้อย่างชัดเจน
ว่า ต้องจัดทำตรงตามความเป็นจริงและปราศจากอคติ 46 แต่ก็เป็นข้อกำหนดที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรมยากแก่การตรวจสอบหรือพิสูจน์ความจริงได้โดยง่าย หากผู้
พิพากษาหัวหน้าศาลคนใดมีอัตตาสูงหรือมีมูลเหตุจูงใจที่ไม่ชอบและผู้พิพากษาคนใด
ไม่มีความหนักแน่นมั่นคงพอก็อาจรู้สึกหวั่นไหวหวาดกลัวยอมทำตามทั้ง ๆที่ไม่เห็น
พ้องด้วยก็เปน็ได้  

เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖๖ 47 โดยเพ่ิม
ข้อความในวรรคสองว่า “การให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่ผู้พิพากษาของผู้
บริหารงานศาลเกี่ยวกับอรรถคดี ต้องดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด และต้องพึงระมัดระวังไม่ให้มีลักษณะเป็นการบังคับ ข่มขู่ กดดัน ชักจูง หรือ
กระทำการใด ๆอันอาจเป็นเหตุทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีขาดความเป็นอิสระ
หรือความยุติธรรม” 
        ๒.) การตรวจร่างคำพิพากษาหรือคำสั่ง - การตรวจร่างคำพิพากษาหรือคำสั่ง
โดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น มีการปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานแล้ว 

 

       43 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๑ (๑). 
       44 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๙ (๓) และมาตรา ๓๑ (๓). 
       45 ความว่า “ผู้พิพากษาจักต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคำสั่งอันของด้วยกฎหมายของ
ผู้บังคับบัญชาและตามลำดับชั้นของการบังคบับัญชา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตใหข้้ามลำดับชั้นได”้. 
       46 ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ ข้อ ๑๗. 
       47 บัญญัติว่า “ข้าราชการตุลาการต้องไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการพิจารณา
พิพากษาคดีของข้าราชการตุลาการอ่ืนหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การพิจารณาพิพากษา
คดขีองข้าราชการตุลาการอื่นขาดความเป็นอิสระหรือความยุติธรรม”. 
 



๖๙ 

 

จนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้ จึงถูกยกเลิกไปโดยผลของมาตรา 
๒๔๙ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษาและตุลา
การไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามลำดับชั้น” แต่หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏหลักการ
ดังกล่าวในรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐ จึงมีการตรวจร่างคำพิพากษาใน
ศาลชั้นต้นอีกครั้งหนึ่งจนถึงปจัจุบัน  

กรณีศาลในจังหวัดภูมิภาคนอกเขตกรุงเทพมหานคร ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการ
ตรวจคืออธิบดีผู้พิพากษาภาค โดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคและผู้พิพากษาอาวุโสเป็นผู้ช่วยตรวจ ซึ่งหากนับ
รวมทั้ง ๙ ภาค ปัจจุบันจะมีอัตรากำลังประมาณ ๑๓๐ คน จึงมีคำถามว่าระบบการ
ตรวจร่างคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวเป็นประโยชน์หรือมีความคุ้มค่าหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด ผู้เขียน มีข้อสังเกต ๓ ประเด็น คือ 
       ประเด็นแรก ผู้ตรวจร่างไม่ได้ร่วมนั่งฟังการพิจารณาคดีด้วยและมีสถานที่ทำงาน
อยู่คนละที่ละแห่งกัน การที่จะถกเถียงแลกเปลี่ยน แสดงความคิดความเห็นลงลึกใน
รายละเอียดถึงเนื้อหาแห่งความยุติธรรมจึงเป็นไปได้ยาก จากประสบการณ์ส่วนตัวที่
ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบเพียงแค่รูปแบบ การใช้ถ้อยคำภาษา คำผิด
ถูก เหตุผลประกอบ และการปรับตัวบทกฎหมาย ในส่วนเนื้อหาแห่งความยุติธรรม
อย่างมากที่สุดก็เป็นการนำแนวคำพิพากษาฎีกามาอ้างอิงยืนยันกันเท่านั้น  
       ประเด็นที่สอง หากคดีส่วนใหญ่ยังสามารถอุทธรณ์ฎีกาได้อยู่ ไม่ว่าจะมีการ
ตรวจสอบกลั่นกรองร่างคำพากษาดีเลศิอย่างไร สุดท้ายคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ไม่
มผีลบังคบักับคูค่วาม เพราะคดียังไม่ถึงที่สุด  
       ประเด็นที่สาม หากไม่ระมัดระวังให้ดีก็อาจมีปัญหาข้อขัดแย้งหรือกระทบกระทั่ง
กันเกีย่วกับเร่ืองความเป็นอิสระของผู้พิพากษาได้ ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ เช่น ความ
เข้าใจผิดในการสื่อสารพูดคุย การมีทิฐิมานะต่อกัน การลุแก่อำนาจทำเกินเลยบทบาท
หน้าที่หรือความไม่สุจริตของผู้บริหาร เป็นต้น เหตุการณ์กรณีนายคณากร เพียรชนะ 
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา ยิงตัวตายเมื่อปี ๒๕๖๒ ถือเป็นอุทาหรณ์ที่ศาลยุติธรรม
ต้องพึงตระหนักเป็นบทเรียน 
       จากข้อสังเกตตามประเด็นดังกล่าว จึงเห็นว่าควรปรับระบบการตรวจร่างคำ
พิพากษาใหม่ ด้วยการกำหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้พิพากษาหัวหน้าศาล โดย
มีผู้พิพากษาอาวุโสเป็นกำลังหลักในการทำหน้าที่ตรวจและกำหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์
ให้เหมาะสม ส่วนอัตรากำลังที่ทำงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคขณะนี้ก็
เอาไปเป็นกองกำลังเสริมทัพศาลชั้นต้นให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับการแก้ไข
กฎหมายห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงทั้งหมดในอนาคตต่อไป ตามที่เสนอไว้
ในบทที่ ๓ (หน้า .....) 
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       เกี่ยวกับเรื่องการตรวจร่างคำพิพากษาหรือคำสั่ง มีข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกเรื่อง
หน่ึงคือ ตามกฎกติกามารยาทในการตรวจร่างคำพิพากษาปัจจบุัน หากผู้ตรวจเห็นควร
ปรับปรุงแก้ไขส่วนไหนตอนใด ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนจะต้องแก้ไขตามทุกตัวอักษร 
โดยหลังจากอ่านเสร็จต้องส่งสำเนาคำพิพากษาไปให้สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค
ทราบเพื่อตรวจสอบด้วย ซึ่งทำให้ผู้พิพากษารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจอยู่ไม่น้อย เพราะ
การเขียนคำพิพากษาถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของการทำหน้าที่ผู้พิพากษา จึงต้องเคารพ
ให้เกียรติความคิดความเห็นของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและระมัดระวังไม่ให้กระทบ
ต่อหลักความเป็นอิสระ อีกทั้งการใช้ถ้อยคำภาษา สำนวนลีลา ตรรกะเหตุผล ฯลฯ 
ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันเป็นธรรมดา การบังคับขืนใจให้ต้องแก้ไขตามความคิด
ความเห็นของผู้ตรวจร่างทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขข้อยกเว้นจึงไม่น่าจะถูกต้องเป็นธรรม
ต่อผู้พิพากษา ส่วนตัวผู้เขียน ยอมรบัว่าเวลานั่งแก้หรืออ่านคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่าน
การตรวจร่างทีไร จะรู้สึกหงุดหงิดคับข้องใจแทบทุกครั้ง มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกัน
ไป บางคดีหากมีการแก้ไขมาก ๆก็ถึงขั้นรูส้ึกว่าคำพิพากษานั้นไม่ใช่ผลงานของตัวเองก็
ม ี
       เหตุผลอย่างหนึ่งที่มักจะได้ยินได้ฟังจากผู้บริหารระดับสูงอยู่บ่อยครั้งคือ คำ
พิพากษาทุกคดีเป็นของศาลไม่ใชข่องผูพิ้พากษาเป็นการส่วนตัวอยา่ไปคิดอะไรมาก ซึ่ง
ผู้เขียน ขอแย้งว่าจะไม่ให้คิดได้อย่างไร เพราะผู้ลงชื่อในคำพิพากษาคนแรกคือผู้
พิพากษาเจ้าของสำนวน ไม่ปรากฏชื่อผู้ตรวจร่างอยู่ในสำนวนเลย คำพิพากษาจะผิด
ถูกมีเหตุผลไม่มีเหตุผลหรือมีคุณภาพน่าเชื่อถือศรัทธามากน้อยแค่ไหนเพียงใด ใน
สายตาของคู่ความหรือผู้ที่ได้อ่านย่อมมองว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของสำนวน
เต็ม ๆ หากมีการอุทธรณ์ฎีกาและพบว่าคำพิพากษาผิดพลาดบกพร่อง เจ้าของสำนวน
กต็้องรับผิดชอบเต็ม ๆอีกเชน่กัน  
       ขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเป็นตัวอย่าง ตอนทำงานที่ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ผู้เขียนเคยส่งร่างคำพิพากษาไปตรวจพร้อมกัน ๒ คดี 
ปรากฏว่าผู้ตรวจเป็นคนละคนกัน คดีแรกมีการแก้ไขเพียงเล็กนอ้ยและผู้ตรวจเขียนชม
ไว้ที่หัวกระดาษว่าร่างคำพิพากษาได้ดีมาก แต่อีกคดีหนึ่งมีการแก้ไขเต็มไปหมดแทบ
ทุกหน้า บางส่วนบางตอนก็ตัดย่อหน้าโน้นมาใส่แทนย่อหน้านี้มีลูกศรชี้ระโยงระยาง
เต็มไปหมด กวา่จะแกะตัวหนังสืออ่านซึ่งเขียนด้วยดินสอและแก้ไขตามแล้วเสร็จก็ต้อง
ใช้เวลาหลายชั่วโมงและผลที่ออกมาคือ แทบไม่เหลือร่องรอยสำนวนลีลาหรือสไตล์
การเขียนคำพิพากษาของผู้เขียนเลย  
       จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีความเห็นว่า ในการตรวจร่างคำพิพากษาควรแบ่ง
เนื้อหาสาระออกเป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การวินิจฉัยข้อเท็จจริง ส่วนที่ ๒ การ
วินิจฉัยข้อกฎหมาย ส่วนที่ ๓ การใช้ดุลพินิจ (เช่น การกำหนดโทษ ค่าเสียหาย ให้
กระทำการหรือไม่กระทำการใด ๆ) ส่วนที่ ๔ เรื่องอื่น ๆนอกเหนือจากที่กล่าวมา (เช่น 
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การใช้ถ้อยคำภาษา สำนวนลีลา ตรรกะเหตุผล หลักไวยากร การใช้ชื่อบุคคล สถานที่
ยศตำแหน่ง วัตถุสิ่งของ คำผิดถูก เป็นต้น) 

กรณีส่วนที่ ๑-๓ หากมีความเห็นต่าง ต้องปรึกษาหารือ ถกเถียงแลกเปลี่ยน จน
ได้ข้อยุติที่เห็นพ้องต้องกัน ก่อให้เกิดความยุติธรรมสูงสุด หากไม่สามารถหามติเป็นเอก
ฉันท์ได้ต้องถือตามความเห็นของผูพิ้พากษาเจ้าของสำนวนและองค์คณะ อธิบดีย่อมไม่
มีอำนาจสั่งการให้ตัดสินคดีหรือมีคำสั่งตามความเห็นของตนได้ คงทำได้เพียงแค่ทำ
ความเห็นแย้งหรือลงลายมือชื่อร่วมทำคำพิพากษากรณีมีความเห็นแย้งกันจนหาเสียง
ขา้งมากไม่ได้ เช่นเดียวกับอำนาจของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลดังกล่าวข้างต้น  

ส่วนกรณีส่วนที่ ๔ ควรตรวจลักษณะในเชิงให้คำแนะนำหรือตั้งข้อสังเกต แล้วให้
เป็นดุลพินิจตัดสินใจของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนพิจารณาเอาเองว่าจะแก้ไขตาม
หรือไม่ อย่างไร โดยอาจแกไ้ขตามทั้งหมดหรอืบางส่วน หรืออาจนำไปปรบัปรุงต่อยอด
ให้มีความสมบูรณม์ากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เขียน เช่ือวา่หากคำแนะนำหรือข้อสังเกตนั้นถูกต้องมี
เหตุผล ผู้พิพากษาส่วนใหญก่ค็งจะยินดีแก้ไขตามด้วยความเต็มใจ  
       อนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการร่างคำพิพากษานี้ ขออนุญาตคุยโม้เพ่ือบันทึกไว้เป็น
หลักฐานในหนังสือเล่มนี้ว่า เมื่อปี ๒๕๖๐ ประธานศาลฎีกาจัดให้มีโครงการประกวด
งานเขียนคำพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ซึ่งผลงานของผู้เขียนได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกและมีการตีพิมพ์เผยแพรด่้วย 48 
๒. การปรึกษาคดีและการทำความเห็นแยง้ขององค์คณะ  
        การปรึกษาคดีระหว่างองคค์ณะและการทำความเห็นแย้งขององค์คณะที่ร่วมทำ
สำนวนคดี ถือเป็นกลไกการคานดุลตรวจสอบการพิจารณาพิพากษาคดีที่สำคัญอย่าง
หน่ึง โดยกรณีการปรึกษาคดี ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ ข้อ ๑๑ กำหนดไว้
ว่า  
        “ในการปรึกษาคดีผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนจักต้องตระเตรียมคดีนั้นล่วงหน้า
อย่าถี่ถ้วน และจักต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแก่องค์คณะอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  
        ผู้พิพากษาองค์คณะจักต้องร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและเหตุผลประกอบ
เสมือนหนึ่งตนเป็นเจ้าของสำนวนคดีเรื่องนั้นเอง ผู้พิพากษาที่ร่วมพิจารณาพิพากษา
คดีพึงเคารพในความคิดเห็นและเหตุผลของกันและกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้คำวินิจฉัยชี้ขาด
ที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม” 

ส่วนการทำความเห็นแย้ง มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ  
• ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง (๒)  

 

       48 สำนักประธานศาลฎีกา, คำพิพากษาชิ้นเอกของศาลชั้นต้น, (กรุงเทพ : สำนักประธาน
ศาลฎีกา, 256๐), หน้า ๒๕. 
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บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถ้าคำพิพากษาหรือคำสัง่จะต้องทำโดย
ผูพ้ิพากษาหลายคน คำพิพากษาหรอืคำส่ังนั้น จะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้าง
มาก จำนวนผู้พิพากษาฝ่ายข้างมากนั้นในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ต้องไม่น้อยกว่า
สองคนและในศาลฎีกาไม่น้อยกว่าสามคน ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ถ้าผู้พิพากษา
คนใดมีความเห็นแย้ง ก็ให้ผู้พิพากษาคนนั้นเขียนใจความแห่งความเห็นแย้งของตน
กลัดไว้ในสำนวนและจะแสดงเหตุผลแห่งข้อแย้งไว้ด้วยก็ได้” 

• ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๓ บัญญัติว่า “คำ 
พิพากษาหรือคำสั่งหรือความเห็นแย้งต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้พิพากษาซึ่งนั่ง
พิจารณา ผู้พิพากษาใดที่นั่งพิจารณา ถ้าไม่เห็นพ้องด้วย มีอำนาจทำความเห็นแย้ง คำ
แย้งนี้ใหร้วมเข้าสำนวนไว”้ 

• ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๔  บัญญัติว่า “ใน 
การประชุมปรึกษาเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาข้าหลวงยุติธรรม 
หัวหน้าผู้พิพากษาในศาลนั้นหรือเจ้าของสำนวนเป็นประธาน ถามผู้พิพากษาที่นั่ง
พ ิจารณาทีละคน ให้ออกความเห็นท ุกประเด็นที ่จะวิน ิจฉัย ให้ประธานออก
ความเห็นสุดท้าย การวินิจฉัยให้ถือตามเสียงข้างมาก ถ้าในปัญหาใดมีความเห็นแย้ง
กันเป็นสองฝ่ายหรือเกินกว่าสองฝ่ายขึ้นไป จะหาเสียงข้างมากมิได้ ให้ผู้พิพากษาซึ่ง
มีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำเลยมากยอมเห็นด้วยผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็น
ผลร้ายแก่จำเลยน้อยกว่า” 
       จากประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการและบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว 
นับได้ว่าเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่ดีมีประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุปัจจัย
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยอิทธิพลแนวคิดอำนาจนิยมและปัญหาการ
จัดการความเห็นต่างที่ไม่ถูกต้องตามธรรมในสังคมไทย ทำให้การปรึกษาคดีเป็นไป
อย่างผิวเผินไม่ค่อยจริงจังมากนัก ส่วนการทำความเห็นแย้งนับได้ว่ามีน้อยมาก ขอ
อนุญาตเล่าประสบการณ์ส่วนตัว ๒ เร่ือง  
       เร่ืองแรก ตอนผู้เขียนเป็นผู้พิพากษาใหม่ ๆออกต่างจังหวัดปีแรก มีคดีแพ่งเรื่อง
หนึ่งผู้เขียนเป็นเจ้าของสำนวน หลังจากปรึกษาคดีกันแล้ว องค์คณะไม่เห็นพ้องด้วย 
ผู้เขียนจึงปรึกษาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพ่ือขอให้ตรวจสำนวนและลงลายมือชื่อทำคำ
พิพากษาเพ่ือหาเสียงข้างมากตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๓๑ (๓) ประกอบ
มาตรา ๒๙ (๓) ก่อนเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพื่อปรึกษาผู้เขียนพูดคุยกับองค์
คณะว่า หากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเห็นด้วยกับท่านผู้เขียนก็เคารพเสียงข้างมากตาม
กฎหมาย แต่ขออนุญาตทำความเห็นแย้งเพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ 
ขณะเดียวกันหากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเห็นพ้องด้วยกับผู้เขียนและท่านต้องการทำ
ความเห็นแย้งผู้เขียนก็จะยนิดีอย่างยิ่ง  
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       ผลปรากฏว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไม่ยอมลงชื่อทำคำพิพากษาร่วมด้วย โดยนำ
ข้อเท็จจริงในคดีไปปรึกษาสอบถามผู้พิพากษาในศาลเพื่อขอความเห็นซึ่งก็ไม่มีใครให้
ความเห็นอะไรมากนัก สุดท้ายก็เลยตดัสินคดีแบบประนีประนอมโดยออกธงไปอีกแนว
หน่ึงซึ่งถึงแม้ผูเ้ขยีนจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ก็พอยอมรับได้ในความเป็นธรรม  
       ต่อกรณีมุมมองเรื่องการทำความเห็นแย้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลบอกว่า ท่านไม่
สนับสนุนให้ทำ เพราะหวั่นเกรงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในศาลสูงจะมองว่าศาลเราไม่มีความ
สามัคคีกัน ซึ่งผู้เขียนกลับมีความเห็นตรงกันข้ามโดยมองว่า การทำความเห็นแย้งเป็น
สิ่งบ่งบอกให้เห็นถึงความเป็นนักประชาธิปไตยที่มีใจเปิดกว้าง เคารพให้เกียรติ
ความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ น่าจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะมากกวา่ 
       เรื่องที่สอง เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้เขียนโดยตรง รับรู้เหตุการณ์ในฐานะลูกคณะใน
ศาลใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งแบ่งการบริหารงานออกเป็นคณะละ ๔ คน แต่ละคณะจะนั่ง
รวมอยู่ในห้องเดียวกัน ข้อเท็จจริงมีว่าคดีอาญาจำเลยให้การรับสารภาพ หัวหน้าคณะ
เป็นเจ้าของสำนวน องค์คณะเป็นผู้พิพากษาออกใหม่น่าจะประมาณ ๒ - ๓ ปี หัวหน้า
คณะเห็นควรให้รอการลงโทษจำคุก แต่องค์คณะให้ความเห็นว่าดูพฤติการณ์รูปคดีแล้ว
ไม่น่าจะรอ หัวหน้าคณะเลยบอกว่า ถ้าไม่เห็นพ้องด้วยก็ทำความเห็นแย้งได้ ปรากฏว่า
น้องพาซื่อทำจริง ๆหัวหน้าคณะเลยพูดเปรย ๆว่า แล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไร 
หลังจากนั้นบรรยากาศในหอ้งทำงานก็อึดอัดอึมครึมและองค์คณะก็ขอย้ายไปในปีนั้น 
       จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการปรึกษา
คดีและการทำความเห็นแย้งเพ่ิมเติมในประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการให้ชัดเจน
ยิง่ขึ้นหรืออาจทำในรปูแบบคำแนะนำของประธานศาลฎีกาก็ได้ เช่น  

• ในการปรึกษาคดีผูพิ้พากษาเจ้าของสำนวนพึงมอบสำนวนความทั้งหมด 
ให้แก่องค์คณะเพื่อศึกษารายละเอียดก่อนภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ เพราะเหตุว่า
การปรึกษาคดีจะมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดได้ มีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่องคค์ณะจะต้องรู้เร่ืองราวข้อเท็จจริงในสำนวนคดีทั้งหมดโดยละเอียด อีกทั้ง
เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใสด้วย  

• ผูพิ้พากษาเจ้าของสำนวนพึงปรึกษาองค์คณะจนใหไ้ด้ข้อยุติในทุก 
ประเด็นก่อนว่าจะตัดสินชี้ขาดคดีอย่างไร แล้วจึงค่อยเขียนคำพิพากษา ไม่พึงเขียนคำ
พิพากษาจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วไปปรึกษาองค์คณะ เหตุผลเพราะว่า หากมีการ
เขียนคำพิพากษาแล้วเสร็จก่อนและเตรียมคำพิพากษาให้องค์คณะลงชื่อในทันที
หลังจากปรึกษาเสร็จตามธรรมเนียมปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ทำกันมา จะก่อให้เกิดความไม่
สะดวกใจขององค์คณะในการที่จะให้ความเห็นหรือมีข้อทักท้วงใด ๆขณะเดียวกันหาก
มีความเห็นต่างหรือข้อทักท้วงจากองค์คณะขึ้นมาก็คงจะทำให้เจ้าของสำนวนรู้สึกอึด
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อัด คับข้อง ตะขิดตะขวงใจ หรือกลัวเสียหน้า ในการที่จะปรับแก้ตามไม่มากก็น้อย 
ตามแต่ทิฐิมานะหรือจริตนิสัยของแต่ละคน  

• กรณีผู้พิพากษาใดที่นั่งพิจารณาไม่เห็นพ้องด้วยกับคำตัดสินชี้ขาดของ 
เสียงข้างมากหรือตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์แห่งกฎหมาย หากเห็นว่าประเด็นข้อเห็นต่าง
นั้นเป็นเรื่องสำคัญ ควรอย่างยิ่งที่จะทำความเห็นแย้งไว้ เช่น เป็นปัญหาเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือที่เกี่ยวพันกับประโยชน์
สาธารณะ เป็นการตัดสินแตกต่างจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเดิมหรือตัดสินตามแนว
ฎีกาแต่เห็นสมควรปรับเปลี่ยนสร้างแนวฎีกาใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการทำความเห็นแย้งอย่างแพร่หลายกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนและการพัฒนาการตีความ
กฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมความเป็นนักประชาธิปไตยเปิดใจกว้าง
ยอมรับฟังความเห็นต่างอยา่งสร้างสรรคส์ง่างามด้วย  
๓. การรายงานความดีความชอบผู้พิพากษา  
        ดังได้กล่าวไปแล้วในข้อ ๑. ว่า อำนาจทางอ้อมอย่างหนึ่งของผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา
คือ การรายงานความดีความชอบ ต่อปัญหานี้ผู้เขียน เห็นว่าน่าจะมีวิธกีารป้องกันด้วย
การสร้างระบบถ่วงดุลให้ผู้พิพากษาลูกศาลทุกคนตอบแบบประเมินศักยภาพความรู้
ความสามารถและพฤติกรรมด้านต่าง ๆของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลตามแบบฟอร์มที่
กำหนดเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกับการรายงานความดีความชอบของผู้พิพากษาหรือ
อาจกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการในศาลมีสว่นร่วมในการให้ขอ้มูลด้วยกจ็ะดีไม่น้อย  
       แนวทางดังกล่าวนอกจากจะช่วยป้องกันปัญหาการล่วงเกินความเป็นอิสระของผู้
พิพากษาโดยใช้รายงานความดีความชอบเป็นเครื่องมือแล้ว ยังช่วยทำให้ ก.ต. ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดสำหรับนำไป
ประกอบการพิจารณาโยกย้ายแต่งตั้งในวาระโอกาสต่อ ๆไปด้วย นอกจากนั้นยังมีผล
พลอยได้อีกคือ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทำให้อยู่ด้วยกันอย่าง
ประนีประนอม ยืดหยุ่น ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่ลุแก่อำนาจ กลั่นแกล้งรังแก หรือให้ร้าย
ป้ายสีกนั เพราะทุกคนจะอยู่ในฐานะทั้งเป็นผูป้ระเมินและถูกประเมินซึ่งกันและกัน  
๔. การแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ผิดพลาด 
        กรณีศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฟังแล้ว ปรากฏว่าพบ
ข้อผิดพลาดในภายหลังก่อนมีการยื่นอุทธรณ์  ปัญหาว่าจะจัดการแก้ไขอย่างไร 
ตัวอย่างเช่น  

• คดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างต่ำตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปและจำเลยใหก้ารรับ 
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สารภาพ ศาลพิพากษาโดยไม่ได้ให้โจทก์นำพยานเข้าสืบประกอบคำรับสารภาพตาม
กฎหมายก่อน 49   

• ศาลพิพากษาลงโทษต่ำกว่าหรอืสูงกว่าอัตราโทษตามที่กฎหมายกำหนด  
เช่น กฎหมายกำหนดอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี แต่พิพากษาลงโทษจำคุก ๖ 
เดือน เป็นต้น 

• ศาลพิพากษาโดยคิดคำนวณการเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราส่วน 
โทษผิดพลาด  

• ศาลพิพากษาเกินหรือขาดจากคำขอของโจทก์ หรือเกดิข้อผิดพลาด 
เกี่ยวกับการบวกโทษหรือนับโทษต่อ 

• ศาลพิพากษาไม่เป็นไปตามบัญชีการกำหนดโทษของศาล เช่น บัญชี 
อัตราโทษกำหนดให้ลงโทษจำคุกโดยไม่รอการลงโทษแต่พิพากษาให้รอ หรือในทาง
กลับกนับัญชีอัตราโทษกำหนดใหร้อการลงโทษแต่พิพากษาไม่ให้รอ 

• ตอนผู้เขียนทำงานอยูศ่าลแขวงลำปางมีคดีเร่ืองหน่ึงไม่ใช่คดีของผู้เขียน  
โดยผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนย้ายไปแล้ว ผู้เขียนเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะผู้รับผิดชอบ
เวรชี้ ข้อเท็จจริงมีว่าจำเลยถูกฟ้องข้อหาขับรถเมาสุรา ตามหลักฐานการตรวจของ
ตำรวจผู้จับกุมพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ๑๒๘ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่พนักงาน
สอบสวนทำสำนวนผิดพลาดระบเุป็น ๑๗๘ มลิลิกรัมเปอร์เซ็นต์ พนักงานอัยการก็ฟ้อง
คดีไปตามสำนวนการสอบสวน ศาลก็พิพากษาไปตามคำฟ้องของพนักงานอัยการ โดย
ลงโทษจำปรับรอและให้คุมความประพฤติตามบัญชีการกำหนดโทษของศาล ซึ่ง
กำหนดไว้ว่าถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลอืดเกนิกว่า ๑๕๐ มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ ให้คุม
ความประพฤติไว้ด้วย ความไปแตกเอาตอนจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุม
ประพฤติหลังจากศาลพิพากษาไปแล้วหลายวัน จำเลยจึงไปติดต่อขอให้ศาลแก้ไขคำ
พากษายกเลิกการคุมประพฤติ โดยอ้างว่าจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  
       กรณีปัญหาตามตัวอย่างหากพิจารณาตามแนวคิดสำนักกฎหมายบ้านเมือง ซึ่ง
ยึดถือถ้อยคำในตัวบทกฎหมายเป็นหลักอย่างเคร่งครัด ก็คงไม่อาจตีความให้ศาล
ชั้นต้นมีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาได้ ทางแก้มีวิธีเดียวเท่านั้นคือ ให้คู่ความยื่นอุทธรณ์
เพื่อให้ศาลอุทธรณ์จัดการแก้ไขให้ เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๙๐ บัญญัติห้ามมิให้แก้ไขไว้อย่างชัดเจน 50 ซึ่งที่ผ่านมามีการปฏิบัติตาม
แนวทางนี้มาโดยตลอด แต่หากยึดถือตามแนวคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติซึ่งให้
ความสำคัญกับความยุติธรรมที่ถูกต้องแท้จริงมากยิ่งกว่าตัวบทกฎหมายตามตัวอักษร 

 

       49 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๖. 
        50 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๐ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้แก้ไขคำ
พิพากษาหรอืคำสั่งซ่ึงอ่านแล้ว นอกจากแก้ถ้อยคำที่เขียนหรอืพิมพ์ผิดพลาด”. 



๗๖ 

 

ก็น่าจะสามารถตีความกฎหมายให้ศาลชั้นต้นมีอำนาจแก้ไขได้ โดยอาศัยช่องทางตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ 51 ประกอบกับรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๘๘ วรรคสอง 52  

ถามวา่การตีความกฎหมายว่าศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจแก้ไขได้กับมีอำนาจแก้ไขได้
อย่างไหนมีความยุติธรรมมากกว่ากัน เชื่อว่าคงไม่มีวิญญูชนคนไหนตอบว่าการแก้ไข
ไม่ได้มีความยุติธรรมมากกว่า เพราะหากแก้ไขได้ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
จำเลยก็ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ศาลเองก็ไม่ต้องเสียเวลา
ทำงานในชั้นอุทธรณ์อีกและจะได้มีเวลาไปทำคดีอื่นให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น สังคมก็คงจะ
ยกย่องชื่นชมเพราะศาลทำผิดแล้วยอมรับผิดและรีบแก้ไข ไม่ใช่ไปโยนบาปเคราะห์
ให้กับคู่ความ ขณะที่ข้อเสียหายน่าจะไม่มีเลย  

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๘ บัญญัติเป็นหลักการไว้ว่า การพิจารณาพิพากษาอรรถ
คดีต้องเป็นไปตามกฎหมายและมีความเป็นธรรม และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๒๗ บัญญัติเป็นหลักการไว้ว่า หากมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่มุ่งหมายให้เกิดความยุติธรรมในการพิจารณาคดีศาลมีอํานาจสั่งให้เพิกถอน
กระบวนการพิจารณาที่ผิดพลาดนั้นได้ การทำคำพิพากษาถือเป็นกระบวนการ
พิจารณาคดอีย่างหนึ่งซึ่งต้องดำเนนิการตามกฎหมายและมีความเป็นธรรม ดังนั้น เมื่อ
ปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่อ่านไปนั้นมีข้อผิดพลาดไม่เป็นไป
ตามกฎหมายและไม่เป็นธรรม ก็ชอบที่ศาลชั้นต้นจะมีอำนาจเพิกถอนการอ่านคำ
พิพากษานั้นได้ เมื่อเพิกถอนแล้วก็ต้องถือว่าคำพิพากษานั้นถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ซึ่ง
การดำเนินการเช่นนี้ย่อมไม่ถือเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๙๐ เพราะไม่ได้มีการแก้ไขคำพิพากษาแต่เป็นการยกเลิกคำพิพากษาศาล
ฎกีาที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรม 
       จากที่กล่าวมาอาจกล่าวได้ว่าการตีความกฎหมายว่าศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจแก้ไข
ได้ถือเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีที่ขัดต่อความเป็นธรรมขั้นร้ายแรงและไม่ถูกต้อง

 
51  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ วรรคแรก บัญญัติว่า “ในกรณีที่

มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม หรือที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียนและการยื่นหรือการ
ส่งคําคู่ความหรือเอกสารอ่ืน ๆ หรือในการพิจารณาคดี การพิจารณา พยานหลักฐาน หรือการ
บังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้น
ยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้อง ให้ศาลมีอํานาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสีย
ทัง้หมดหรือบางส่วน หรือสั่งแก้ไขหรือมีคําสั่งในเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามทีศ่าลเห็นสมควร”  

52 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๘ วรรคสอง บัญญัติว่า “ผู้พิพากษาและ
ตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไป
โดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง”  



๗๗ 

 

ตามหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น 
จึงเห็นควรแก้ไขปัญหาด้วยการออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกาให้แปลความ
กฎหมายตามแนวทางความเห็นดังกล่าวและอาจกำหนดให้ต้องปรึกษาผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลก่อนที่จะดำเนินการ หรืออาจผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขคำพิพากษา โดยกำหนดข้อยกเว้นให้สามารถแก้ไขได้ในกรณี
เกิดข้อผิดพลาดในการทำคำพิพากษาดังตัวอย่างที่ไดห้ยิบยกข้างต้น  
๕. การตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.)  
       เมื่อปี ๒๕๕๓ มีผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกหมายจับอดีต
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้ถูกขอออกหมายจับได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรม ทำให้มีข้อโต้แย้งถกเถียงกันว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจทำได้
หรือไม่ จะถือเปน็การก้าวกา่ยแทรกแซงความเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรือไม่อยา่งไร  
       ขอนำปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนตามหลักกฎหมายปัจจุบัน ประเด็น
ที่ต้องวินิจฉัยคือ คำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๔ (๒) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๖๑ มาตรา ๒๘ (๒) หมายความรวมถึงผู้พิพากษาด้วยหรือไม่ ปัญหานี้เห็นว่าแมค้ำ
นิยามของคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จะ
ไม่ได้ระบไุวอ้ย่างชัดเจน แต่หากพิจารณามาตรา ๒๘ (๓) ประกอบมาตรา ๑๐๒ (๔) ก็
จะเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐหมายความรวมถึงผู้พิพากษาซึ่ง
เป็นข้าราชการตุลาการด้วย ดังนั้น หากผู้พิพากษาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม ย่อมถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เช่นเดียวกับข้าราชการฝ่าย
อ่ืนทั่วไป  

ปัญหาว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 
๒๕๔๓ มาตรา ๖/๑ ที่บัญญัติว่า “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งข้าราชการตุลา
การได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครอง” จะมีผลต่ออำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯหรือไม่ คำตอบคือไม่น่าจะมีผลอะไร เพราะเป็นการ 
บัญญัติคุ้มครองเฉพาะการกระทำโดยสุจริตเท่านั้น หากไม่สุจริตย่อมไม่ได้รับการ
คุ้มครอง ซึ่งหากมีการกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ต้องดำเนินการไต่สวน
ตรวจสอบตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายให้ได้ความชัดเจนก่อนวา่สุจริตหรือไม่ 



๗๘ 

 

อย่างไร ไม่ใช่ว่าเมื่อถูกกล่าวหาก็โต้แย้งว่าเป็นการกระทำไปตามหน้าที่โดยสุจริต 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจรับคำขอไต่สวนคงจะไม่ได้  

มีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่าถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้ววินิจฉัยว่า
เป็นการกระทำตามหน้าที่โดยสุจริต หากคู่ความหรือผู้เกี่ยวข้องกับคดีที่ได้รับความ
เสียหายเห็นว่า การกระทำของผู้พิพากษาเข้าข่ายประมาทเลินเล่อทำให้ได้รับความ
เสียหายจะฟ้องร้องให้รับผิดเพื่อละเมิดตามกฎหมายแพ่งได้หรือไม่ ในมุมมองของ
ผู้เขียน เห็นวา่สามารถฟ้องได้ คงไม่อาจอา้งความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖/๑ มิให้ต้องรับผิดได้ 
เนื่องจากไม่มีตรรกะหรือเหตุผลใด ๆรองรับได้เลย โดยต้องฟ้องศาลยุติธรรมซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐต้นสังกัด 53 ซึ่งหากศาลยุติธรรมแพ้คดีย่อมมีสิทธิเรียกให้ผู้พิพากษา
ที่ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายไปได้ ในกรณีที่ได้กระทำไปด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 54 สำหรับศาลที่มีอำนาจชำระคดีศาลปกครองเคย
วินิจฉัยว่าอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม เนื่องจากไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากการใช้
อำนาจทางปกครองหรือตามกฎหมายปกครอง แต่เป็นการใช้อำนาจตามกระบวนการ
ยุติธรรม 55 ซึ่งผู้เขียน ค่อนข้างไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการตีความเกินเลยจากที่
กฎหมายกำหนด โดยไม่มีตรรกะเหตุผลใดรองรับว่าเพราะเหตุใดการใช้อำนาจตาม
กระบวนการยุติธรรมจึงไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือตามกฎหมายปกครอง ทั้ง 
ๆที่เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการใช้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนด  

ส่วนตัวผู้เขียน ไม่เคยรู้สึกวิตกกังวลอะไรกับการถูกตรวจสอบไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานใดก็ตาม เพราะมั่นใจในตัวเองว่ามีจิตวิญญาณความเป็นผู้พิพากษามาก
พอที่จะไม่คิดออกนอกลู่นอกทาง หากเกิดข้อผิดพลาดบกพร่องโดยสุจริตก็ต้องยืดอก
ยอมรับความจริง และเชื่อมั่นว่าผู้พิพากษาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรและก็ไม่ควร
กลวั เพราะกลองดียิ่งตียิ่งดัง ทองแท้ย่อมไม่กลวัไฟ สุจริตคือเกราะบงัศาสตร์พ้อง 

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ย่อมมีฝ่ายแพ้ชนะทุกคดีศาลจะ
ตัดสินให้เสมอกันไม่ได้ หากฝ่ายที่พ่ายแพ้ไม่ยอมรับและมองว่าผู้พิพากษาทุจริต
ประพฤติมิชอบคิดจะฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเป็นการฟ้องเพื่อหวังผลในทางคดีหรือ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งกค็งไม่อาจห้ามได้ ย่ิงยคุสมัยที่สิทธิเสรีภาพถูกอ้างอิงกล่าว
ขานมากมายเช่นนี้ โอกาสที่ผู้พิพากษาจะถูกฟ้องย่อมมีมากกว่ายุคสมัยก่อน ซึ่งนับได้
ว่าเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนและมีความสำคัญอย่างยิ่ง วิธีจัดการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คง
จะได้แก่ การช่วยเหลือดูแลให้ความเป็นธรรมกับผู้พิพากษาและคู่กรณีอย่างเปิดเผย
โปร่งใสตรงไปตรงมาภายใต้หลักนิติรัฐและเมตตาธรรม  

 

       53 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕. 
       54 พระราชบัญญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘. 
       55 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที ่คผ. 83/2560. 
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๖. ความเป็นอิสระจากอคติ 
 ในทางพระพุทธศาสนาถือเอา วิมุตต ิหรือ อิสรภาพ เป็นจุดหมายหรือหลักการ

สำคัญเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้น ดังพุทธพจน์ที่ว่า “วิมุตฺติสารา สพฺเพ ธมฺมา” แปลว่า
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีวิมุตติเป็นสาระหรือแม้กระทั่งในขั้นสุดท้ายที่ว่าต้องการให้คน
เข้าถึงความหลุดพ้นก็ต้องมีอิสรภาพที่สมบูรณ์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ 
อภินิเวสาย” คือ ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่อาจเขา้ไปยดึมั่นถือมั่นได้ 56 

สำหรับการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ความเป็นอิสระจากการถูกอคติครอบงำมี
ความสำคัญอย่างยิ่ง ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์มีหลักธรรมแห่งการปฏิบัติตนของตุลา
การเรียกว่า หลักอินทภาษ 4 คือ ต้องตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรม ไม่ลำเอียง 
ปราศจากอคติ ๔ ประการ ไดแ้ก่  

๑.) ฉันทาคติ ลำเอียงเพราะความรัก ความเล่ือมใสศรัทธา 
๒.) โทสาคติ ลำเอียงเพราะความไม่ชอบ ความเคียดแค้น ชิงชัง   
๓.) โมหาคติ ลำเอียงเพราะความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
๔.) ภยาคติ ลำเอียงเพราะความกลัวหรอืหวัน่เกรงภัยอันตราย 

       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๘ ก็บัญญัติเป็นหลักการไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ผูพ้ิพากษาและตุลาการต้องพิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดยปราศจากอคติทั้ง
ปวงดังกล่าวข้างต้น นอกจากนั้นประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการก็มีการกล่าวถึง
เร่ืองนี้ไว้ด้วย 57  

อย่างไรก็ตาม ในโลกแห่งความเป็นจริง ตราบใดที่ยังไม่บรรลุอรหันต์ คงไม่มีใคร
สามารถขจัดอคติออกจากใจได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ อคติบางอย่างก็เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งอย่างมาก ยากที่จะรู้ตัวหรือขจัดออกจากใจได้โดยง่าย 
ตวัอย่างเช่น  

• ผูพิ้พากษาที่มีครอบครัวดีมีความอบอุน่ ภรรยาเป็นกุลสตร ีเป็นแม่ศรี 
เรือน รูปสวยรวยทรัพย์ ก็อาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินคดีสามีทำร้ายร่างกายภรรยาด้วย
การลงโทษจำเลยสถานหนักมากยิ่งกว่าคนที่มภีรรยาซึ่งมีคุณสมบตัิไม่ค่อยดีนัก  

• ผูพิ้พากษาที่เคยลำบากยากจนมากอ่น โอกาสที่จะใช้ดุลพินจิลงโทษ 
ปรับสถานเบายิง่กว่าคนที่ครอบครัวมีฐานะร่ำรวยย่อมเป็นไปได้สูง  

• ผู้พพิากษาที่ดื่มสรุาย่อมมทีัศนคติมุมมองต่อคดีขับรถเมาสุราแตกต่าง 
จากคนที่ไม่ดื่มสุรา       

• ผูพิ้พากษาที่มีภูมิลำเนาอยูใ่นกรุงเทพและบ้านถูกน้ำท่วมเป็นประจำ  
 

       56 พระพรหมคุณาภรณ์, แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา, 
(กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด), ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๑. 
       57 ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ ข้อ ๓ ความว่า “ในการนั่งพิจารณาคดี ผู้
พิพากษาจักต้องวางตนเป็นกลางและปราศจากอคติ...” 
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คงจะไม่ค่อยชอบจำเลยคดีบุกรุกทำลายป่าสักเท่าไหร่  
เท็จจริงอย่างไรไม่แน่ใจ เคยได้ยินเรื่องเล่าว่านานมากแล้ว ในยุคสมัยที่ใครมี

รถจักรยานยี่ห้อ Hummer ถือว่าทั้ งโก้และเท่ ห์  มีผู้พิพากษาคนหนึ่ งถูกขโมย
รถจักรยานคันโปรดไป ปรากฏว่าหลังจากนั้นหากเจอคดีลักรถจักรยาน จำเลยจะถูก
ลงโทษสถานหนักเป็นพิเศษ ส่วนตัวผู้เขียน เองเคยมีประสบการณ์ถูกเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของศาลเข้าไปลักคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในบ้านพัก หลังจากนั้นหลายปีได้
มีโอกาสทำคดีลักคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคดีหนึ่งซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพ เมื่ออ่านคำ
ฟ้องจบยอมรับว่ามีความคิดผุดแว็บขึ้นมาในสมองทันทีว่าต้องลงโทษจำคุกเสียให้เข็ด 
แต่สักครู่หนึ่งก็ตั้งหลักได้โดยตั้งคำถามตัวเองในใจว่ามีอคติหรือเปล่า จากที่คิดว่าจะ
พิพากษาจำคุกโดยไม่รอการลงโทษในวันนั้น (ตามยี่ต๊อก) ก็ตัดสินใจให้พนักงานคุม
ประพฤติทำการสืบเสาะและพินิจก่อน อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียน รู้ตัวว่าตนเองมีอคติ
ค่อนข้างมากคือ การทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากมองว่าที่บ้านเมืองเรามีวิกฤตปัญหา
มากมายทกุวนันี้มีสาเหตุหลักมาจากกลุม่พวกคนเหล่านี ้อีกทั้งจากประสบการณ์ชีวิตที่
ผ่านมาก็เคยได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมการกระทำของเหล่าข้าราชการที่ไม่สุจริต
คิดมิชอบหลายครั้ง ไม่ว่าจะในฐานะข้าราชการด้วยกันหรือในฐานะประชาชนที่ไป
ติดต่อราชการ  
       ตอนผู้เขียน เรียนหลักสูตรปริญญาโทวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มี
อาจารย์ฝรั่งท่านหนึ่งนำกรณีตัวอย่างซึ่งท่านบอกว่าปรับแต่งมาจากคดีที่เคยเกิดขึ้น
จริงถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประเทศอังกฤษ มาให้นักศึกษาทดลองฝึกใช้ดุลพินิจตัดสินคดี
ว่าหากเป็นผู้พิพากษาจะลงโทษจำเลยอย่างไร เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมาก ข้อเท็จจริง
มีอยู่ว่า เกิดอุบัติเหตุเรือแตกอับปางกลางทะเล ชาย ๓ คน สมมุติว่าชื่อ นาย ก. ข. ค. 
ก็แล้วกัน ลอยคอเกาะแผ่นไม้จากเรือที่แตกอยู่ด้วยกัน หลายวันผ่านไปก็ไม่มีใครไป
ช่วย ทั้งสามคนจึงปรึกษาหารือกันว่า ถ้าขืนอยู่เฉย ๆโดยไม่คิดทำอะไร คงอดข้าวอด
น้ำตายกันทุกคน อย่ากระนั้นเลย เรามาจับไม้สั้นไม้ยาวกัน ใครจับแพ้ต้องยอมถูกฆ่า
เพื่อเป็นอาหารของคนที่ชนะ ปรากฏว่านาย ก.แพ้ เลยถูกนาย ข.กับนาย ค.ฆ่ากิน 
ต่อมามีคนไปช่วยเหลือ ทำให้นาย ข.กับนาย ค.รอดชีวิต ระหว่างอยู่โรงพยาบาลนาย 
ข.ไปเผลอเล่าเรื่องให้นางพยาบาลฟัง ความเลยแตกและถูกดำเนินคดี ในการสืบพยาน
ต่อศาลโจทก์ได้อ้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า ถ้าคนเราไม่ได้กิน
ข้าวกินน้ำเลย จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง ๒๕ วัน และข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า 
ขณะที่มีคนไปช่วยนาย ข.กับนาย ค. เป็นวันที่ ๒๒ นับแต่วันที่เรืออับปาง นั่นแสดงว่า 
ถ้านาย ก. ไม่ถูกนาย ข. กับนาย ค. ถูกฆ่ากิน ทั้งสามคนก็จะรอดชีวิต แม้จะเป็นเพียง
แค่ปัญหาตุ๊กตาที่นำมาให้ฝึกทดลองในชั้นเรียน แต่ผลที่ออกมาทำให้ผู้เขียน รู้สึกตกใจ
และแปลกใจมากว่า ทำไมดุลพินิจของคนเราถึงได้แตกต่างกันมากมายเช่นนี้ บางคนให้
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ลงโทษประหารชีวิต บางคนให้จำคุกตลอดชีวิต บางคนให้จำคุก ๒๐ ปี บางคน ๑๕ ปี 
บางคน ๓ ปี และให้รอการลงโทษไว้  

จากตัวอย่างดังกล่าว ทำให้นึกถึงคำอุปมาเปรียบเทียบที่ว่า “ผู้พิพากษาจะ
ตัดสินคดีอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่ากินข้าวเช้ากับอะไร” ซึ่งหมายถึงว่า ประสบการณ์ชีวิต
หรืออดีตที่มาของผูพ้ิพากษาจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการใช้ดุลพินิจตัดสินคดี แน่นอน
ว่าประสบการณ์กับอคติย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นเหตุปัจจัยแก่กันอย่างแนบ
แน่น ดังนั้น หากใครรู้เท่าทันหรือหมั่นตรวจสอบตัวเองอยู่เนือง ๆว่ามีอคติเรื่อง
อะไรบ้างก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปโดยเที่ยง
ธรรมไม่ลำเอยีง เพราะจะช่วยทำให้มีสติใช้เหตุผลและปัญญาในการตัดสินชี้ขาด ไม่ถูก
ตัณหาและอารมณ์ครอบงำได้โดยง่าย นอกจากนั้น ขอตั้งข้อสังเกตและเสนอความเห็น
เพ่ิมเตมิดังนี ้
       ๑.) ตามทฤษฎีการลงโทษทางอาญามีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือ เพื่อแก้
แค้นทดแทนให้ชุมชนและผู้เสียหาย เพ่ือข่มขู่ผู้กระทำผิดและคนอื่น ๆมิให้กระทำการ
ฝ่าฝืนอย่างเดียวกันนั้นอีก เพ่ือให้สังคมปลอดภัยโดยการตัดผู้กระทำความผิดออกจาก
สังคม และเพ่ือแก้ไขฟื้นฟูใหผู้้กระทำผิดกลับตัวเป็นคนดี 58 ซึ่งหากมีการตัดสินคดีโดย
คำนึงถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองหรือ
กระแสสังคมเข้าไปปะปนหรืออินกับเนื้อหาแห่งคดีมากเกินไป คำตัดสินนั้นจะมีความ
บริสุทธิ์ปลอดจากอคติใด ๆ แต่ก็ดั่งเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้นว่าในความเป็นจริงเป็น
เร่ืองที่ทำได้ยากมาก เช่น การลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนส่วนใหญ่มักจะมีโทสาคติแฝง
อยู่ด้วยเสมอไม่มากก็น้อย หรือการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟื้นฟูหากเกิดจากความรู้สึกเอ็นดู
สงสารเห็นอกเห็นใจ ก็อาจเป็นการลำเอียงเพราะฉันทาคติ หรือถ้าเกิดจากการกลัว
บาปกรรมหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นคนใจร้ายใจดำหากไม่ให้โอกาสจำเลย ก็อาจเข่าข่าย
เป็นการลำเอียงเพราะภยาคติ 
       วิธีการอย่างหนึ่งที่น่าจะมีส่วนช่วยได้คือ ในการเขียนคำพิพากษาคดีอาญาทุกคดี
ควรอ้างอิงเหตุผลไว้ในคำพิพากษาใหช้ัดเจนว่า การใช้ดุลพินิจตัดสินลงโทษเป็นไปตาม
ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือวัตถุประสงค์ในข้อใด การทำเช่นนี้เชื่อว่าจะทำให้ผู้พิพากษาแยก
อารมณ์ความรูส้ึกส่วนตัวออกมาจากเหตุผลคำตัดสินไดโ้ดยธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความเปิดเผยโปรง่ใสในการตัดสินคดีอีกด้วย  

๒.) ในการพิพากษาลงโทษจำเลยในคดีอาญาของศาลไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญ
กับกระบวนการชั้นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษมากนัก โดยกรณีจำเลยรับสารภาพหรือ
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสืบพยานกรณีจำเลยปฏิเสธแล้ว หากฟังได้ว่าจำเลย

 

        58 อุทิศ สุภาพ. 2560, ปรัชญาอาชญาวิทยาในการลงโทษการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
พิ พ าก ษ า , สื บ ค้ น เมื่ อ  ๑ ๘  ม ก ร าค ม  ๒ ๕ ๖ ๕  จ าก  https://www.matichon.co.th/ 
columnists/news_ 479705.  

https://www.matichon.co.th/%20columnists/news_%20479705
https://www.matichon.co.th/%20columnists/news_%20479705


๘๒ 

 

กระทำความผิดตามฟ้องจริง ก็จะพิจารณากำหนดโทษไปเลย โดยไม่มีกระบวนการสืบ
คน้หาข้อเทจ็จริงหรือเสาะแสวงหาพยานหลักฐานอะไรเกีย่วกับตัวจำเลยอีก ถึงแม้จะมี
กระบวนการให้ศาลสั่งพนักงานคุมประพฤติทำการสืบเสาะและพินิจเพื่อสืบหาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ แต่ในภาพรวมแล้วถือเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากและอาจได้ข้อมูลที่
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  บ่อยครั้งจึงทำให้ โทษที่ กำหนดไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ของการลงโทษตามที่ควรจะเป็นสำหรับจำเลยคนนั้น ๆ อีกทั้งคดีส่วน
ใหญ่เกือบทั้งหมด หากฟังได้ว่าจำเลยเป็นตัวการผู้กระทำความผิดร่วมกันหรือเป็นผู้ใช้
จ้างวานหรือผู้สนับสนุนเหมือนกันก็มักจะลงโทษเท่ากัน ทั้ง ๆที่ในความเป็นจริง
บทบาทการกระทำผิด มูลเหตุจูงใจ หรือความชั่วร้ายในใจของจำเลยแต่ละคนอาจ
แตกต่างกัน เช่น ข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครองครอบเพื่อจำหน่าย อาจมีความ
จริงเบื้องหลังที่ศาลไม่รู้คือ จำเลยคนหนึ่งมีฐานะร่ำรวยเป็นเจ้าของเงินที่ลงทุนซื้อยา
เสพติดทั้งหมดและทำผิดมาหลายครัง้หลายปีแล้วแต่เจ้าหน้าที่จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน ขณะที่
จำเลยอีกคนหนึ่งมีฐานะยากจนมาก มีบุตรที่ยังเล็กและพ่อแม่ที่แก่ชราต้องรับผิดชอบ
ดูแลและเพิ่งทำผิดเป็นครั้งแรก มีบทบาทหน้าที่เพียงแค่เป็นคนขับรถไปรับส่งยาเสพ
ติดเท่านั้นและได้รับส่วนแบ่งรายได้หรือค่าจ้างเพียงเล็กน้อย กรณีเช่นนี้หากนำเรื่อง
อคติสี่มาปรับวิเคราะห์ ก็น่าจะอยู่ในข่ายข้อโมหาคติคือ ขาดความเที่ยงธรรมเพราะ
ความไม่รูข้้อมูลหรือรู้เทา่ไม่ถึงการณ์  

แนวทางแก้ไขน่าจะได้แก่ ควรเพ่ิมกระบวนการสืบค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัว
จำเลยหลังจากสืบพยานเกี่ยวกับข้อหาความผิดเสร็จสิ้นแล้ว โดยอาจเรียกบุคคลใน
ครอบครัว ผูน้ำชุมชนท้องที่ เพ่ือนบ้านหรือเพ่ือนร่วมงานของจำเลยมาไต่สวนสอบถาม  
       ๓.) ปัจจุบันมีการพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา
ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม โดยเห็นควรให้เพ่ิมข้อหา
กระทำการบิดเบือนกฎหมายในชั้นสอบสวนของตำรวจ ในชั้นสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องของ
อัยการ และในชั้นพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 59 เนื่องจากเห็นว่ากฎหมายอาญาที่มี

 

       59 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายอาญาของพรรคก้าวไกล เสนอให้เพ่ิม
มาตรา 200/1  ความว่า  

“ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน 
กระทำการบิดเบือนกฎหมายในการสอบสวนและการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี ด้วยการทำความเห็น
ควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี หรือกระทำความเห็นทางคดีอย่างอ่ืนอันจะมีผลกระทบต่อการสั่งฟ้อง
หรือสั่งไม่ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์หรือความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
หรือผู้ต้องหา ต้องระวางโทษจำคกุตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี” 

 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการ กระทำการบิดเบือนกฎหมายในการพิจารณา
คดี การทำคำสั่งรับหรือไม่รับฟ้อง การทำคำพิพากษาหรอืคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี หรือการทำคำสั่ง



๘๓ 

 

อยู่ยังไม่เพียงพอต่อการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายโดยไม่สุจริต เช่น 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๑๕๗ ต้องมีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หากผู้กระทำมีเจตนาเพ่ือใหผู้้
หนึ่งผู้ใดได้ประโยชน์ กม็ีการแปลความกันว่าไม่ครบองค์ประกอบความผิด แม้ในความ
เป็นจริงการทำเช่นนั้นอาจส่งผลทำให้รัฐเสียหายซึ่งก็หมายถึงประชาชนเสียหายนั่นเอง 
แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าขัดกับหลักการตีความกฎหมายอาญาซึ่งต้องตีความโดยเคร่งครัด 
เป็นต้น  

นอกจากนั้น เหตุผลอย่างหนึ่งที่มักจะได้ยินได้ฟังเจ้าหน้าที่ รัฐกล่าวอ้างอยู่
บ่อยครั้งคือเป็น ดุลพินิจ ซึ่งหากเป็นการใช้ดุลพินิจที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่ให้
อำนาจไว้ ไม่ว่าจะไร้เหตุผล กอปรด้วยอคติหรือมีข้อพิรุธน่าสงสัยมากมายเพียงใดก็
ตาม ก็ไม่สามารถเอาผิดได้ หากไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ยืนยันได้ว่าเป็นการ
กระทำโดยทุจริตหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองกัน อย่างมากที่สุดก็
อาจถูกดำเนินการทางวินัยเท่านัน้ เช่น 

• พนักงานสอบสวนไม่เรียกพยานปากสำคัญในคดีมาสอบคำใหก้าร 
หรือไม่นำพยานเอกสารที่เกีย่วข้องกับคดีเข้าสูส่ำนวน 

•  พนักงานอัยการใช้ดุลพนิิจสั่งฟ้องคดีทั้ง ๆที่พยานหลกัฐานอ่อนมาก 
ไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้เลย ฟ้องไปศาลก็ต้องยกฟ้องอย่าง
แน่นอน หรือคดีมีพยานหลักฐานมากพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหากระทำความผิดจริง 
แต่กลับมีคำสั่งไม่ฟ้อง หรือไม่ฟ้องคดีให้ทันก่อนครบกำหนดเวลาฝากขังผู้ต้องหาตาม
กฎหมาย ทำให้ผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวและหลบหนีไป หรอืคดีมีเหตุผลสมควรอย่างยิ่งที่
จะอุทธรณ์ฎกีาแต่กลับไม่ยอมทำ 

•  ผูพิ้พากษาไม่ยอมจดบันทึกคำเบิกความของพยานฝา่ยใดฝ่ายหนึ่งทั้งๆ  
ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญในคดี หรือพิพากษาให้รอการลงโทษ
จำคุก ทั้ง ๆที่พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเร่ืองร้ายแรง หรือมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ทั้ง ๆที่เป็นคดีมีอัตราโทษสูงและมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ต้องหาหรือ
จำเลยน่าจะได้กระทำความผิดจริง ทั้งยังมีเหตุอันควรเช่ือว่าจะหลบหนี ไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นอีกด้วย หรือไม่ยอมอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวทั้ง ๆที่หากพิจารณาตามมาตรฐานหลักนิติรัฐอันเป็นสากลหรือถูกต้องตาม
ธรรมแล้ว แทบไม่มีเหตุผลใดรองรับการใชดุ้ลพินิจไม่อนุญาตเลย  

     ฯลฯ 

 

คำร้องหรือคำขออ่ืนใด เพ่ือให้เกดิประโยชน์หรือความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือคูค่วาม
ฝา่ยหนึ่งฝ่ายใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยีส่ิบปี”. 
 



๘๔ 

 

ผู้เขียนเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว แต่ก็อด
รู้สึกเป็นห่วงกังวลไม่ได้ว่า ถ้าการผลักดันกฎหมายประสบผลสำเร็จจริง ๆ หาก
สังคมไทยยังถูกครอบงำด้วยโครงสร้างระบบอำนาจนิยมและมาตรฐานการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมยังไม่พัฒนาก้าวหน้าหรือยกระดับให้ดี
ขึ้นมากไปกว่านี้ แทนที่จะเป็นประโยชน์ ก็อาจกลับกลายเป็นโทษไป เพราะหากมีการ
คิดนำกฎหมายไปใช้เป็นเคร่ืองมือกลัน่แกล้งรังแกกันก็จะทำไดง้่ายมาก  

อย่างไรก็ตาม ระบบดีคนแย่พอแก้ไข หากคนมีปัญหาก็พยายามแก้ไขกันไปโดย
ใช้การศึกษาใช้อาวุธทางปัญญาเป็นเครื่องมือ แต่ถ้าระบบก็แย่คนก็ไม่ไหวบ้านเมืองก็
คงไปไม่รอดอย่างแน่นอน  
        เรื่องอคติเป็นเรื่องนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็น สัมผัสจับต้องไม่ได้ อีกทั้งยัง
เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง ยิ่งหากมีอำนาจและผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
แล้วก็จะซับซ้อนซ่อนปมเงื่อนต่าง ๆไว้มากมาย ยากที่จะจัดการแก้ไขได้โดยง่าย หาก
พิจารณาตามหลักคำสอนในศาสนาพุทธ ท่านพุทธทาสภิกขุบอกว่า อคติทั้งปวงล้วนมี
บ่อเกิดที่มาจากตัวกูของกูซึ่งเป็นภาวะที่เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตน
ด้วยอำนาจของ อวิชชา โดยมตีณัหาและอุปาทานเป็นปจัจัยสนับสนุนใหเ้กิด  
       หนทางแก้ไขปัญหาเรื่องอคติที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงได้แก่ การติด
อาวุธทางปัญญาเพื่อให้เกิด วิชชา โดยปัญญาตามหลักคำสอนแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
คือ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา ดังได้กล่าวไปแล้วในบทที่ ๒ 
(หน้า.....) ยิ่งมีวิชชามากขึ้นเท่าไหร่ การขจัดอคติออกจากจิตใจย่อมมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเท่านัน้.  
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๘๕ 

 

บทที่ ๕ 
การสรรหา ก.ต. , ก.บ.ศ. และ ก.ว.ช. 

 
๑. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)  
       แต่เดิมกฎหมายกำหนดให ้ก.ต. มจีำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย 60 

• ประธานศาลฎีกาเปน็ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง 
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ(เป็นข้าราชการตุลาการ) ที่ได้รับเลือกจาก 

ข้าราชการตุลาการทั้งหมดในทุกชั้นศาล จำนวนชั้นศาลละ ๔ คน  
• กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ(ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ) ที่ไดรั้บ 

เลือกจากวุฒิสภา จำนวน ๒ คน  
       สัดส่วนที่มาของ ก.ต. ดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่า กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิ (เป็นข้าราชการตุลาการ) ซึ่งมีที่มาจากการได้รับเลือกจากข้าราชการตุลา
การในทุกชั้นศาลชั้นศาลละ ๔ คน น่าจะไม่ถูกต้องเหมาะสม ด้วยเหตุผลสำคญั คือ 61 

• โดยที่ผูพ้ิพากษามีเพ่ิมขึ้นจำนวนมาก ทำให้ผู้มีสทิธเิลือกไม่รู้จักผูท้ี่ม ี
สิทธิได้รับเลือกดีพอ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวตัิการทำงาน 
นสัิย ความประพฤติ ความรูค้วามสามารถ และคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ 

• เนือ่งจากผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมีจำนวนมากที่สุด จึงเปน็เสียงชี้ขาดว่า 
ใครจะได้รับเลือกเป็น ก.ต. ทำให้เกิดการบล็อกโหวตหรือการจัดตั้งฐานเสียงขึ้น คนที่มี
โอกาสได้รับเลอืกส่วนใหญจึ่งเป็นนักเลือกตั้งไม่ใช่นักบริหารที่แท้จริง 

• การหาเสียงของผูม้ีสิทธิได้รับเลือกเป็นสิง่ที่ไม่เหมาะสม ขัดกับ 
วัฒนธรรมองค์กร ขัดกับประเพณีปฏิบัติของผู้พิพากษา ทั้งยังเป็นบ่อเกิดของระบบ
อุปถัมภ์ ระบบบุญคุณต้องทดแทน จะคิดจะตัดสินใจอะไรก็จะคำนึงถึงฐานเสียงของ
ตัวเองก่อน 

• ก่อให้เกิดปัญหาผูอ้าวุโสน้อยปกครองผู้อาวุโสมาก 
 
 
 
 

 

       60 รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๔. 
       61 อินทิรา ฉิวรัมภ์ , “ความคิดเห็นของผู้ พิพากษาไทยกับทางเลือกในการสรรหา
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)”, นิตยสารดุลพาห เล่ม ๒ ปีที่ ๕๐ พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๔๖ และเล่ม ๓ ปีที ่๕๐ กันยายน–ธันวาคม ๒๕๔๖. 



๘๖ 

 

       ส่วนตัวผู้เขียน เองเคยวิเคราะห์ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ผ่านงานเขียน
บทความ โดยมีความเห็นว่า 62  

• ควรให้ผู้พิพากษาแต่ละชั้นศาลมีสิทธิเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (เป็น 
ข้าราชการตุลาการ) ได้เฉพาะในชั้นศาลของตัวเองเท่านั้น ด้วยเหตุผลง่าย ๆคือ คนที่
ทำงานอยู่ในชั้นศาลเดียวกันจะเป็นผู้พิพากษารุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ย่อมมี
โอกาสได้รู้จักสัมผัสใกล้ชิดกันหรอืได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาเป็นเวลานาน จึงย่อมรู้ดีว่า 
ใครเป็นอย่างไร มีความรู้ความสามารถแค่ไหน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรเลือกให้
เป็นตัวแทนหรือไม่     

• ควรเปิดให้มีการสมัครรับเลือกตั้งไปเลย เพ่ือให้ได้คนที่เต็มใจเสียสละ 
อาสาสมคัรเขา้ไปทำงานอยา่งแท้จริง  

• ไม่ควรเปิดโอกาสให้มีการหาเสียงแบบนักการเมือง เพราะจะทำใหเ้กิด 
ภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อความเชือ่ม่ันศรัทธาของประชาชน  
       ต่อมามีการแก้ไขกฎหมายกำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (เป็นข้าราชการตุลา
การ) ในแต่ละชั้นศาล มาจากการได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาลซึ่ง
ตรงกับความเห็นข้อเสนอของผู้เขียน ดังกล่าว และกำหนดสัดส่วนจำนวน ก.ต.ในแต่
ละชั้นศาลใหม่คือ ศาลฎีกา ๖ คน ศาลอุทธรณ์ ๔ คน ศาลชั้นต้น ๒ คน 63 และ
หลังจากนั้นได้มีการแก้ไขกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับที่มาของกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิ (ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ) ซึ่งแต่เดิมได้รับเลือกจากวุฒิสภา 
เป็นใหม้าจากการได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล 64    
       สรุปว่า กฎหมายปัจจุบนักำหนดให้ ก.ต. มีจำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย  

• ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
• กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิ(เป็นข้าราชการตุลาการ) จำนวน ๑๒ คน ซึ่ง 

ข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาลเป็นผู้เลือกจากข้าราชการตุลาการในชั้นศาลของ
ตนเอง (ศาลฎีกา ๖ คน ศาลอุทธรณ ์๔ คน ศาลชั้นต้น ๒ คน) 

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ไม่เปน็หรอืเคยเป็นข้าราชการตุลาการ) จำนวน  
๒ คน ซึ่งข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาลเป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  

 

     62 โสต สุตานันท์, ทางเลือกในการสรรหาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.), 
นติยสารดุลพาห เล่ม ๓  ปีที่ ๕๑  กันยายน – ธันวาคม  ๒๕๔๗  และวารสารศาลยุติธรรม ปีที ่
๕  ฉบับที่ ๓  ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม  ๒๕๔๘. 
     63 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๑. 
     64 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๖ และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๖. 



๘๗ 

 

 
        สำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง ปัจจุบันมีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้อย่างชัดเจน โดย
กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (เป็นข้าราชการตุลาการ) หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นการไม่ถือ
และปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชการตุลาการอันเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัย
ข้าราชการ 65 ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ) 
หากผูส้มัครฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นผูข้าดคุณสมบัติเข้ารับการรับเลือกเปน็กรรมการ 66 
       จากการสดับตรับฟังความคิดความเห็นของผู้พิพากษาเกี่ยวกับสัดส่วนจำนวน
และที่มาของ ก.ต. ตามกฎหมายปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิพากษาในศาลชั้นต้น
พบว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นพ้องด้วยกับกฎกติกาดังกล่าว ด้วยเหตุผลคอื 

• บทบาทหน้าที่ของ ก.ต. ถือเป็นตัวแทนของผู้พิพากษาทุกชั้นศาล ดังนัน้  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (เป็นข้าราชการตุลาการ) ทั้งหมดจึงควรมาจากการได้รับเลือก
จากข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล  

• ศาลชัน้ต้นมีจำนวนผูพิ้พากษามากที่สุด ขณะที่ศาลฎีกามจีำนวนน้อยที่สุด  
แต่สัดส่วนจำนวน ก.ต. ของศาลชั้นต้นกลับมีเพียงแค่ ๒ คน ขณะที่ศาลฎีกามีถึง ๖ 
คน จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผลและไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย อาจกล่าวได้
ว่าเสียงของตัวแทน ก.ต. จากศาลชัน้ต้นแทบไม่มีความหมายเลยก็ว่าได้  

• การกำหนดให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ไม่เป็นหรือเคยเปน็ข้าราชการฝ่าย 
ตุลาการ) มาจากการได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล ทำให้ขาดความ
เช่ือมโยงกับประชาชน อีกทั้งผู้พิพากษาส่วนใหญ่ไม่รู้จักคุ้นเคยและไม่มีข้อมูลเพียงพอ
สำหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

• แม้จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามมใิห้หาเสียงเลือกตั้ง แต่ในความเป็นจริงก็เป็น 
ที่รับรู้กันอยู่ทั่วไปว่า แทบไม่มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ อีกทั้งการห้ามหาเสียงก็เป็น
การฝืนหรือขัดกับธรรมชาติของการเลือกตั้ง  
       จากหลักกฎหมายและเหตุผลการไม่เห็นพ้องด้วยดังกล่าว ผู้เขียน มีข้อสังเกต
และความเห็น ดังนี ้ 

   ๑.) ระบบหรือกฎกติกาตามกฎหมายกับคนมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
และมิอาจพิจารณาแยกออกจากกันได้ แต่โดยหลักการแล้วคนต้องมาก่อน เพราะคน
เป็นทั้งผู้สร้าง ผู้บังคับใช้ และปฏิบัติตามระบบ หากคนมีคุณภาพระบบย่อมดีมี
ประสทิธิภาพตามมาโดยอตัโนมัติ  

 

     65 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ 
วรรคสี่, ๖๒. 
     66 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒ ิพ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙. 



๘๘ 

 

   ในมุมมองของผู้ เขียน เห็นว่า การได้มาซึ่ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (เป็น
ข้าราชการตุลาการ) ตามระบบเดิมที่ให้มาจากการได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการ
ทั้งหมดทุกชั้นศาลกับระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ให้มาจากการได้รับเลือกจากข้าราชการ
ตลุาการในแต่ละชั้นศาลนั้น มีข้อดีข้อเสียพอ ๆกัน ข้อดีของระบบเดิมคือการตัดสินใจ
ของ ก.ต. ต้องคำนึงถึงประโยชน์ได้เสียของผูพิ้พากษาทุกชั้นศาล เพราะทุกคนเป็นฐาน
เสียงที่มีสิทธิเลือก แต่ก็มีข้อเสียดังกล่าวข้างต้นคือ ผู้มีสิทธิเลือกไม่รู้จักผู้ที่มีสิทธิได้รับ
เลือกดีพอ และอาจมีการสร้างเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ขึ้นในศาลชั้นต้นเพราะเป็นกลุ่ม
คนที่ตัดสินชี้ขาดว่าใครจะไดเ้ป็น ก.ต. เนื่องจากมจีำนวนผูพิ้พากษามากที่สุด  

   ส่วนระบบปัจจุบันมีข้อดีคือ ผู้มีสิทธิเลือกรู้จักผู้ที่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นอย่างดี
และลดปัญหาการสร้างเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ในศาลชั้นต้น ข้อเสียคือ ก.ต. แต่ละชั้น
ศาลจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประโยชน์ได้เสียของผู้พิพากษาในชั้นศาลของตัวเอง
เป็นหลัก และโดยที่สัดส่วนจำนวน ก.ต.ของศาลสูงมีจำนวนรวมกันถึง ๑๐ คน ขณะที่ 
ก.ต. ในศาลชั้นต้นมีแค่ ๒ คน โอกาสที่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นจะถูกละเลยหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมย่อมเป็นไปได้สูง  

  จากข้อเสียของทั้งสองระบบดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สุดท้ายก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพของคน หากคนดีมีคุณภาพข้อเสียที่ว่านั้นก็แทบจะหมดไป การแก้ไข
ปัญหาจึงมุ่งแก้ที่คนเป็นหลัก หากคนยังเป็นเหมือนเดิม การแก้ระบบก็คงจะกลับไป
กลบัมาเหมือนการพายเรืออยูใ่นอ่างและถกเถียงกันไม่รู้จบ  

  นอกจากนั้น ยังมีข้อสังเกตอีกคือข้อดีข้อเสียดังกล่าวเป็นการพิจารณาเฉพาะ
ประโยชน์ได้เสียของผู้พิพากษาเท่านั้น แทบไม่ได้กล่าวถึงประโยชน์ได้เสียขององค์กร
หรือสังคมส่วนรวมเลย ซึ่งในความเป็นจริงนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหาก
คำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง สุดท้ายประโยชน์ทั้งหลายย่อมตกแก่ผู้พิพากษา
ทกุคนอยา่งถ้วนหน้าเท่าเทยีมกนั  

   บางเรือ่งบางกรณีในช่วงระยะเร่ิมแรกของการเร่ิมต้นหรือเปลี่ยนผ่านระบบ อาจ
มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันบ้าง แต่ในระยะยาวปัญหาจะหมดไป เพราะผู้พิพากษา
ส่วนใหญ่ย่อมมีโอกาสได้ทำงานทั้งสามชั้นศาล ส่วนประโยชน์ของสังคมส่วนรวมนั้น 
หากพิจารณาอย่างเป็นองค์รวมประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมถือเป็นสิ่งเดียวกัน อีกทั้ง
ในความเป็นจริงผู้พิพากษาทุกคนก็สวมหมวกในฐานะประชาชนอีกใบหนึ่ง พ่อแม่ ลูก 
หลาน ญาติพ่ีน้อง ก็เป็นประชาชน เมื่อเกษียณอายุราชการหรือลาออกก็จะเป็นราษฎร
เต็มขั้น  

  ด้วยเหตุนี้ การที่จะพิจารณาว่าควรใช้ระบบการสรรหา ก.ต. แบบไหน อย่างไร 
จึงต้องคำนึงถึงประโยชน์ได้เสียขององค์กรและสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ ขณะเดียวกัน
กต็้องไม่ละเลยประโยชน์ได้เสียของผู้พิพากษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสร้างกฎกติกาที่
ถูกต้องเป็นธรรมในหมู่ผู้พิพากษา เพราะหากผู้พิพากษารู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความ



๘๙ 

 

เป็นธรรม ก็จะทำงานอย่างไม่มีความสุข มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร เกิดความแตกแยก
ขัดแย้ง ขาดความรักสามัคคีในหมู่คณะ สุดท้ายย่อมส่งผลกระทบเสียหายต่อองค์กร
และสังคมส่วนรวม 

  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ต้องสร้างดุลภาพระหว่างประโยชน์ได้เสียของผู้พิพากษากับ
ประโยชน์ได้เสียขององค์กรและสังคมส่วนรวมให้เหมาะสมลงตัว หากให้ความสำคัญ
กับประโยชน์ได้เสียของผู้พิพากษามากเกินไป องค์กรและสังคมส่วนรวมอาจได้รับ
ความเสียหาย แต่ถ้าคำนึงถึงประโยชน์ได้เสียของผู้พิพากษาน้อยเกินไป ย่อมส่งผล
กระทบต่อขวัญกำลังใจ ความรักผูกพัน การมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทเสียสละของผู้พิพากษา 
อันจะทำให้องค์กรและสังคมส่วนรวมได้รบัความเสียหายตามไปด้วย 

  ๒.) เหตุที่รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐ กำหนดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ) มาจากการได้รับเลือกจากวุฒิสภา ก็
เพื่อให้เป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบคานดุลตรวจสอบตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ
อธิปไตย ดงันั้น การให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในส่วนดังกล่าวมาจากการได้รับเลือกจาก
ข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล จึงขัดกับหลักการใหญ่สำคัญอย่างชัดเจน   

  ปัญหาว่า ตามระบบเดิมที่กำหนดให้มาจากการได้รับเลือกจากวุฒิสภามีความ
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ข้อนี้เห็นว่าคงจะขึ้นอยู่กับที่มาของวุฒิสภาว่าเป็นอย่างไร มี
ความเชื่อมโยงกับประชาชนหรือไม่ เชื่อมั่นในความเป็นกลางได้มากน้อยแค่ไหน
เพียงใด ซึ่งถึงแม้ประเทศไทยจะมีวุฒิสภามาอย่างยาวนาน แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อ
ตกผลึกที่ชัดเจน ประเดน็หลักสำคัญที่ถกเถียงกันคือ ควรมีวุฒิสภาต่อไปหรือไม่ หากมี
จะให้มาจากการแต่งตั้ง เป็นโดยตำแหน่ง การสรรหา เลือกตั้งจากตัวแทนกลุ่มสาขา
วิชาชีพหรือจากประชาชนโดยตรง รวมทั้งควรให้มีบทบาทหรืออำนาจหน้าที่อย่างไรถึง
จะเหมาะสม กล่าวสำหรับวุฒิสภาชุดปัจจุบัน ต้องยอมรับความจริงกันว่ามีปัญหาอยู่
ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของที่มาหรืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

  ๓.) ความอยากหรือความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์แบ่งออกเป็น ๒ 
ลักษณะคือ ฉันทะกับ ตัณหา (ดูเชิงอรรถ ๖ หน้า.....) ธรรมชาติความต้องการของ
มนุษย์ทุกเร่ืองจะมีทั้งฉันทะและตัณหาทับซ้อนกันอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น การกิน ถ้ากิน
เพ่ือคุณภาพชีวิต เพ่ือประโยชน์ในการหล่อเล้ียงร่างกายให้แข็งแรงสมบรูณ์ มีสขุภาพดี 
ถอืเป็นฉันทะ แต่หากกินเพ่ือความอร่อย โก้ แสดงฐานะ ความรำ่รวย ถือเป็นตัณหา 67 

การเล่นกีฬาก็มีทั้งฉันทะและตัณหา ฉันทะคือต้องการให้ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง มีสุขภาพดี เชื่อมความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ฝึกฝนพัฒนา
ตนเองให้มีวินัย ความอดทน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รูอ้ภัย ส่วนการอยากเอาชนะ 

 

       67 พระพรหมคุณาภรณ์ , พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ (กรุงเทพ: มหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘๖. 
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๙๐ 

 

อยากได้เหรียญ โล่ รางวัล อยากมีเกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นฮีโร่ หรือแม้กระทั่งอยากมี
หุ่นดีรูปร่างสวยงาม ถือเป็นตัณหา  

การศึกษาก็มีทั้งฉันทะและตัณหา ฉันทะคือเรียนเพื่อให้ได้ปริญญาบัตรสำหรับ
นำไปใช้เป็นใบเบิกทางในการประกอบสัมมาอาชีพสุจริต เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาชีวิต
ตนเองให้เจริญงอกงาม เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่น ช่วยพัฒนาสังคมประเทศชาติ 
ขณะที่เป้าหมายเพ่ือความร่ำรวย มีรายได้มีเงินเดือนสูง ๆมีเกียรติยศชื่อเสียง ต้องการ
ให้คนอื่นยกย่องนับถือหรือเพื่อความอยากเด่นเปน็ใหญ่ อยู่เหนอืผูอ่ื้น ถือเปน็ตัณหา 

แม้กระทั่งความยินดีพอใจหรือความต้องการอยากนิพพานก็มีทั้งฉันทะและ
ตัณหา กล่าวคือเมื่อบุคคลใดฟังธรรม เกิดความเข้าใจ มองเห็นโทษของกิเลสว่า โลภะ 
โทสะ โมหะ ทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมอง เร่าร้อนกระวนกระวาย เป็นเหตุให้ทำกรรม
ชั่วต่างๆ ก่อความเดือดร้อนทั้งแก่ตนและผู้อ่ืน ถ้ากำจัดกิเลสเหล่านั้นได้แล้วจิตใจจะ
ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส มีความสุข เขาย่อมมองเห็นคุณค่าภาวะดีงามเช่นนั้น และ
จิตใจเขาก็ยินดีโน้มน้อมโอนไปหาภาวะนั้น อาการอย่างนี้ถือเป็นฉันทะ แต่ถ้าคิดอยาก
ได้นิพพานหรืออยากเป็นผู้บรรลุนิพพาน โดยนึกขึ้นมาว่านิพพานเป็นภาวะอย่างหนึ่ง 
สิ่ง ๆหนึ่งหรือสถานที่แห่งหนึ่ง อันน่าปรารถนา ซึ่งตนจะได้เข้าไปครอบครอง เข้าถึง 
หรือเข้าไปอยู่ในความคิดนั้นจะมีความรู้สึกหรือความเห็นแฝงซ่อนอยู่ด้วยว่านิพพาน
นั้นจะอำนวยสขุเวทนาให้ตนได้เสพเสวยหรือว่าเป็นภาวะนิรันดรที่ตนจะได้คงอยู่ยั่งยืน 
ตลอดจนกระทั่งว่าเป็นที่ขาดสูญ ซึ่งตัวตนจะได้หมดสิ้นไปเสียที เช่นนี้จัดว่าเป็น  
ตัณหา 68 

     ฯลฯ 
ความต้องการของผู้พิพากษาที่อยากเข้าไปทำหน้าที่ในฐานะ ก.ต. ก็เช่นกัน ถ้า

เป็นฉันทะก็จะอยากเข้าไปทำงานเพื่อองคก์รศาล สังคมสว่นรวม และผูพิ้พากษาทุกคน 
ขณะเดียวกันก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรม ฝึกฝนพัฒนาจิตให้เจริญงอกงามและสั่งสมบุญ
บารมีไปด้วยในตัว แต่หากเป็นตัณหาก็จะมุ่งเข้าไปเพื่อแสวงหาอำนาจ เกียรติยศ
ชือ่เสียง ลาภยศสรรเสริญ อยากเด่นเป็นใหญ่อยู่เหนือผู้อืน่  

หนทางในการพัฒนามนุษย์ตามหลักศาสนาพุทธคือ การพยายามให้มนุษย์หันเห
จากความต้องการที่เป็นตัณหาให้เป็นฉันทะมากที่สุด โจทย์จึงได้แก่จะสร้างระบบหรือ
กฎกติกาอย่างไรเพ่ือให้ได้ ก.ต. ที่ดีมีความรู้ความสามารถและเอ้ือหรือเกื้อหนุนให้ได้มี
โอกาสทำงานเพื่อฉันทะมากกว่าตัณหา  
       จากข้อสังเกตและความเห็นดังกล่าว ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบ
การสรรหา ก.ต. ใหม ่ดังนี้  

 

       68 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๑๔. 
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       ๑.) การบริหารงานบุคคลในส่วนของข้าราชการตุลาการ ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุ 
การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การดำเนินการทางวินัย หรือการอ่ืนใด จะมีกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติกำหนดกรอบหรือขอบเขตแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนคือ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ อำนาจใน
การออกระเบียบของ ก.ต. เป็นเพียงข้อรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น ในความเป็นจริง
จึงแทบไม่ต้องมีแนวนโยบายพิเศษอะไรเลย หน้าที่หลักสำคัญของ ก.ต. มีเพียง ๒ 
ประการเท่านั้นคือ การสร้างความถูกต้องเป็นธรรมให้กับผู้พิพากษาและการสร้างดุล
ภาพระหว่างประโยชน์ได้เสียของผู้พิพากษากับประโยชน์ได้เสียขององค์กรและสังคม
ส่วนรวมให้เหมาะสมลงตัว ซึ่งภารกิจเช่นนี้การให้เป็นโดยตำแหน่งน่าจะเหมาะสมมาก
ยิ่งกว่าให้มาจากการเลือกตั้ง อย่างน้อยที่สุดปัญหาที่ เกิดจากข้อเสียของระบบการ
เลือกตั้งทั้งสองระบบดังกลา่วข้างต้นก็จะหมดไปหรือลดน้อยลงอย่างมาก  
       ข้อเสนอคือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ) ควรให้เป็น
โดยตำแหน่งทั้งหมด โดยตำแหน่งที่ เหมาะสมที่สุดน่าจะได้แก่ ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลอุทธรณ์และรองประธานศาลฎีกาทุกคน อีกส่วนหนึ่งอาจกำหนดให้มา
จากผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้รับบำเหน็จบำนาญที่เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา
หรือตำแหน่งสำคัญอื่น ๆตามที่เห็นว่าเหมาะสมก็ได ้
       อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การทำงานของ ก.ต. เป็นไปอย่างรอบคอบ มีข้อมูลสำหรับ
ประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนรอบด้าน ก่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดและ
ป้องกันปัญหาการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือกลั่นแกล้งรังแกกัน จึงเห็นควรให้มี สภา
ตลุาการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากตัวแทนของผูพ้ิพากษาทั้งสามชั้นศาล รวมถึง
ผู้พิพากษาอาวุโสด้วย ตามจำนวนที่เห็นว่าเหมาะสม โดยให้แต่ละชั้นศาลเลือกตั้ง
ตัวแทนในชั้นศาลของตัวเองหรืออาจให้มาจากตัวแทนตามรุ่นผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือ
แบ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มรุ่นที่ติดกันตามสัดส่วนที่เหมาะสมก็ได้ บทบาทหน้าที่หลัก
สำคัญของสภาตุลาการคือ  

• ศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน ตรวจสอบ เสนอแนะ ให้ความเห็น เกีย่วกับ 
ระเบียบต่าง ๆของ ก.ต. การออกระเบียบในเรื่องที่มีความสำคัญบางกรณีอาจ
กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตุลาการก่อน 

• เสนอแนะ ให้ความเห็น เกี่ยวกบัการโยกย้ายแต่งตั้ง การเล่ือนตำแหน่ง และ 
การลงโทษข้าราชการตุลาการ กรณีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงบางตำแหน่ง อาจ
กำหนดใหต้้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตุลาการก่อน 

• ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลา 
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การศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๗  โดยกำหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์ไว้ว่า ในการ
แต่งตั้งอนุกรรมการฯ ให้แต่งตั้งจากสมาชิกสภาตุลาการเท่านั้น เว้นแต่จะมีเหตุผล
สำคัญกรณีพเิศษ 

• หยบิยกประเด็นปญัหาสำคัญต่าง ๆที่เกีย่วข้องกับบทบาทภารกิจของ ก.ต.  
หรือที่สืบเนื่องเกี่ยวข้องมาศึกษาวิเคราะห์ ถกเถียงแลกเปลี่ยน แล้วสรุปความเห็น
เสนอต่อ ก.ต. เพ่ือใช้เปน็ข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป  

• คานดุลตรวจสอบการทำหน้าที่ของ ก.ต. เช่น ให้มีอำนาจถอดถอนออกจาก 
ตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ หรืออภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติกรณีมีเหตุตาม
เง่ือนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป็นต้น 
       แนวทางข้อเสนอดังกล่าว นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อเสียของ
ระบบการเลือกตั้ ง ทำให้การทำงานของ ก.ต. เป็นไปโดยละเอียดรอบคอบมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และป้องกันปัญหาการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือกลั่นแกล้งรังแก
กันแล้ว ยังมีขอ้ดีอีกคือ 

• ศาลยตุธิรรมมีวัฒนธรรมองค์กรเร่ืองการเคารพผู้อาวุโสมาอย่างยาวนาน  
ซึ่งถือเป็นสิ่งดีงามและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องหรือครู
อาจารย์กับศิษย์ ที่มาของ ก.ต. ตามที่เสนอเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดขององค์กร อีกทั้งยัง
ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้วย ซึ่งหากไม่มีความรู้
ความสามารถหรอืมีประวัติไม่ดีมีมลทินด่างพรอ้ย ก็คงไม่เติบโตก้าวหน้าและได้รับการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญเช่นนั้น จึงเป็นหลักประกันยืนยันได้ว่า 
จะได้ ก.ต.ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิอย่างแน่นอน หากคนระดับนี้ยัง
เช่ือใจไม่ได้ จะเอาตรรกะเหตุผลอะไรมาเชื่อมั่นใน ก.ต. ที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะ
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในชั้นศาลใดก็ตาม หากคนระดับนี้ยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งที่หวัง
ในความรู้ความสามารถหรือความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงได้ องค์กรศาลจะอยู่อย่างไร 
บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ประชาชนจะพ่ึงพาหรือเพรียกหาความยุติธรรมไดจ้ากที่ไหน 

• ตอ้งยอมรับความจริงกันว่า โดยกลไกของระบบการเลือกตั้งซึ่งมีการต่อสู้ 
แข่งขันเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปรับผิดชอบดูแลจัดสรรแบ่งปันอำนาจผลประโยชน์และ
สิ่งมีคุณค่าต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งตำแหน่งไหน สนามเลือกตั้งใด จะมีเหตุ
ปัจจัยที่เอื้อหรือเกื้อหนุนให้เกิดความอยากหรือความต้องการที่มีลักษณะเป็นตัณหา
มากกว่าฉันทะ ไม่ว่าจะในส่วนของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ตาม ต่าง
จากระบบให้เป็นโดยตำแหน่งซึ่งมีเหตุปัจจัยในลักษณะดังกล่าวน้อยกว่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการไม่มีมูลเหตุจูงใจเร่ืองการตอบสนองประโยชน์ฐานเสียงเข้ามาเกี่ยวข้อง จึง
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เช่ือว่า ก.ต. โดยตำแหน่งจะทำงานด้วยความเป็นกลางและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้งมากยิ่งกว่า  

• การใหม้ีสภาตลุาการจะเป็นประโยชน์อย่างมากในแง่ของการระดมสมอง 
พลังปัญญาและสร้างวัฒนธรรมการรับฟังความคิดเห็นต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็น
เวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาทุกรุ่นทุกช่วงวัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิด
ความเห็นของกันและกัน เนื่องจากโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนทุกรุ่นทุกวัยต้องศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจในกันและกัน 
เพ่ือจะได้สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสันติและสร้างสรรค์ดีงาม 

   ๒.) ดังที่กล่าวข้างต้นว่า การให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ) มาจากการได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล เป็น
การขัดกับระบบคานดุลตรวจสอบตามหลักการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย จึงเห็นควร
ปรับแก้ที่มาใหม่โดยยึดถือหลักการใหญ่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยคือการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ข้อเสนอคือควรให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนดังกล่าวมาจากการ
ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้เพ่ือจะได้เป็นหลักประกันยืนยันว่ามีความ
เช่ือมโยงกับประชาชนอย่างแน่นอน ต่างจากวุฒิสภาซึ่งยังมีที่มาไม่แน่ไม่นอน บางยุค
บางสมัยก็อาจไม่มีความเชื่อมโยงเกีย่วข้องกับประชาชนเลย   

   อย่างไรก็ตาม โดยที่หลักความเป็นอิสระของศาลมีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงควร
กำหนดขอบเขตอำนาจ ก.ต. ที่มาจากฝ่ายการเมืองให้เหมาะสม โดยวางบทบาทให้ทำ
หน้าที่หลัก ๒ ประการคือ การให้ข้อมูลความรู้ สะท้อนปัญหา แสดงความคิดเห็น ให้
ข้อเสนอแนะ แง่คิดมุมมองต่าง ๆและเป็นเหมือนผู้ถือไฟฉายส่องการทำงานของ ก.ต. 
ให้ประชาชนได้รู้เห็น เพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส และมีความ
รอบคอบระมัดระวัง ไม่คิดทำในส่ิงไม่ถูกต้องเหมาะสม กรณีเร่ืองใดที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา เช่น การโยกย้ายแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง 
และการลงโทษทางวินัย ไม่ควรใหม้ีอำนาจออกเสียงลงมติได้  

   ๓.) ดังได้กล่าวข้างต้นว่า หนทางในการพัฒนามนุษย์ตามหลักศาสนาพุทธคือ 
การพยายามให้มนุษย์หันเหจากความต้องการที่เป็นตัณหาให้เป็นฉันทะมากที่สุด และ
ระบบหรือกฎกติกาที่ดีต้องมีจุดเน้นที่การสร้างและส่งเสริมคนดีเป็นสำคัญมากยิ่งกว่า
การกำราบคนร้ายดังได้กล่าวไปแล้วในบทที่ ๓ (หน้า....) ดังนั้น ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาตุลาการจึงควรเปิดโอกาสให้หาเสียงเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ได้อย่างเต็มที่ ภายใต้กฎ
กติกาที่เหมาะสม หลักใหญ่ใจความก็คงจะได้แก่ ต้องมุ่งคิดทำเพื่อประโยชน์องค์กร
ศาลและสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่ควรให้มีการหาเสียงที่มีลักษณะกระตุ้นหรือปลุก
เร้าความต้องการเพ่ือตัณหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่า ประชานิยม ทั้งหลาย 
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๒. คณะกรรมการบริหารศาลยตุิธรรม (ก.บ.ศ)  
       ที่มาของ ก.บ.ศ. บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาล
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งนับตั้ งแต่มีการตราพระราชบัญญั ติ ยังไม่มีการแก้ไข 
ประกอบด้วย 69  

• ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง 
• กรรมการ (เป็นข้าราชการตุลาการ) ที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการ 

ทั้งหมดในทุกชั้นศาล จำนวนชั้นศาลละ ๔ คน  
• กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ (ไม่เป็นหรือเคยเปน็ข้าราชการตุลาการหรือ 

ข้าราชการศาลยุติธรรม) ที่ประธานกรรมการและกรรมการ (เป็นข้าราชการตุลาการ) 
เป็นผูเ้ลือก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน 

   ก.บ.ศ. มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริหารราชการศาลยุติธรรม ในส่วน
ที่เกี่ยวกับงานบริหารราชการและงานธุรการของสํานักงานศาลยุติธรรม ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติของทางราชการศาลยุติธรรม 70  

   บทบาทหน้าที่ของ ก.บ.ศ. มีความแตกต่างจาก ก.ต. อย่างมาก โดย ก.ต. มี
หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้
ในศาสตร์สาขาอะไรมากมาย เพียงแค่มีหัวใจที่เป็นธรรม ปราศจากอคติทั้งปวง ยึด
หลักพรหมวิหารสี่และมีวิสัยทัศน์ที่เป็นองค์รวมก็พอแล้ว ขณะที่ ก.บ.ศ. มีขอบข่าย
งานรับผิดชอบอย่างกว้างขวางและมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึง
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในหลาย ๆด้าน เป็นต้นว่า 
การบริหาร การพัฒนาองค์กร การงบประมาณ และแนวคิดทฤษฎีทางวิชาการต่าง ๆ
นอกจากนั้น ยังต้องอาศัยบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ลุ่มลึกกว้างไกล เสียสละ และมีความ
พร้อมอย่างแท้จริงเข้าไปการทำงาน ซึ่งผู้เขียน มีความเห็นและข้อเสนอดังนี้  
       ๑.) กรณีกรรมการ (เป็นข้าราชการตุลาการ) ซึ่งมาจากการได้รับเลือกจาก
ขา้ราชการตุลาการทั้งหมดในทุกชั้นศาล จำนวนชั้นศาลละ ๔ คน นั้น ถือว่าเหมาะสม
ดแีล้ว ด้วยเหตุผลคอื  

• เปิดโอกาสใหม้ีการเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถได้อย่าง 
กว้างขวาง 

• การมตีัวแทนจากทุกชั้นศาลจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการระดมความ 

 

       69 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๐. 
       70 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๖. 



๙๕ 

 

คิดเห็นของคนทุกรุ่นซึ่งมีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกัน โดยตัวแทนจากศาลสูงจะมีจุดแข็ง
ในเรื่องประสบการณ์ ขณะที่ตัวแทนจากศาลชั้นต้นจะมีจุดแข็งเรื่ององค์ความรู้และ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์ในแง่ของการสะท้อน
ปัญหาและให้ข้อมูลต่าง ๆที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เพราะคนที่ทำงานอยู่ในชั้น
ศาลไหนย่อมรับรู้ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาของชั้นศาลนัน้ได้ดีที่สุด  

• ไดค้นที่มีความพร้อม เสียสละ และมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงเข้าไปทำงาน  
เนื่องด้วยบทบาทภารกิจและคุณสมบัติของ ก.บ.ศ. ดังกล่าวข้างต้น หากบุคคลใดไม่
เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถและความพร้อมในทุก ๆด้านของตนเองก็คงไม่ตัดสินใจ
เสนอตัวอาสาเข้าไปทำงาน เพราะเป็นงานที่ต้องทุ่มเทอุทิศตนและเหนื่อยไม่น้อย อีก
ทั้งยังเป็นตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจใหคุ้ณให้โทษต่อผู้พิพากษาหรอืข้าราชการศาลยุติธรรม
ได้โดยตรง   

   ๒.) กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการหรือ
ข้าราชการศาลยุติธรรม) ซึ่งมาจากประธานกรรมการและกรรมการ (เป็นข้าราชการ
ตุลาการ) เป็นผูเ้ลือก เห็นว่า เป็นกระบวนการสรรหาที่ไม่ค่อยเหมาะสมมากนัก เพราะ
เปิดช่องเปิดโอกาสให้มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ได้โดยง่าย และอาจจำกัดอยู่ในวงแคบ
เฉพาะบุคคลที่ประธานกรรมการและกรรมการฯ รู้จักคุ้นเคยเท่านั้น บางทีก็อาจไม่ได้
บุคคลที่มีความรู้เช่ียวชาญอย่างแท้จริง จึงเห็นควรให้มาจากคณะกรรมการสรรหาซึ่ง
กำหนดขึ้นมาพิเศษเฉพาะตามความเหมาะสม ส่วนวิธีการสรรหาอาจเปิดรับสมัครแล้ว
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือใช้วิธีการทาบทามโดยตรงก็ได้ แต่
ไม่ว่าจะใช้วิธีการอย่างใดต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจน เปิดเผย โปร่งใส บรสิุทธิ์
ยุตธิรรม สามารถอธิบายต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลที่ยอมรับได้  
       ๓.) เพื่อให้การระดมความคิดเห็นและการสะท้อนข้อมูลปัญหาต่าง ๆเป็นไป
อย่างหลากหลายกว้างขวางมีระบบที่ชัดเจน อันจะช่วยทำให้การทำงานของ ก.บ.ศ. 
เป็นไปโดยละเอียดรอบคอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มี สภาสนับสนุน 
ก.บ.ศ. อันประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากตัวแทนของทุกชั้นศาล โดยให้มีบทบาทหน้าที่
สำคัญ ๒ ประการ คือ  

• ศกึษาวิเคราะห์ ทบทวน ตรวจสอบ เสนอแนะ ให้ความเห็น เกี่ยวกับ 
บทบาทภารกิจของ ก.บ.ศ. หรือที่สืบเนื่องเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่
เกีย่วกับระเบียบหรือประกาศ และการเสนอร่างกฎหมาย ตามพระราชบญัญัติระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ (๑) (๒)  

• ดำเนินการในเร่ืองต่าง ๆแทน ก.บ.ศ. ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนด 



๙๖ 

 

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ไว้ว่า ในการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลให้ทำการใด ๆตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ (๗)  ให้
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาสนบัสนุน ก.บ.ศ. เท่านั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลสำคัญกรณีพิเศษ 

   สำหรับวิธีการได้มานั้น ด้วยบทบาทภารกิจดังกล่าว การเลือกตั้งน่าจะไม่
เหมาะสม ควรใช้วิธีเปิดรับสมัคร แล้วให้ ก.บ.ศ. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยมี
กระบวนการที่ชัดเจน เปิดเผย โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม และไม่ควรให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์อะไรมากนัก อาจให้เพียงแค่เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก ตามระเบียบ
กฎหมายปกติ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นตั้งใจต้องการทำงานเพ่ือ
ฉันทะอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม โดยที่ตามระเบียบกฎหมายได้กำหนดเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้พิพากษาให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆว่า ให้คำนึงถึง
ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ประวัติและผลงานการปฏิบัติราชการ การ
อุทิศตนแก่ทางราชการและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้นเป็นสำคัญ 71 ดังนั้น 
หากใครมีประสบการณ์เคยทำงานเป็นสมาชิกสภาสนับสนุน ก.บ.ศ. มาก่อน ย่อมมี
โอกาสสูงในการที่จะเติบโตก้าวหน้าในชีวิตราชการ จึงน่าจะถือเป็นมูลเหตุจูงใจได้เป็น
อย่างดี 

   การให้มีสภา ก.บ.ศ. นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการ
สร้างผู้นำที่ดีมีคุณภาพให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบสืบทอดส่งต่อกันแบบรุ่น
ต่อรุ่นอีกด้วย เพราะการได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในสภาสนับสนุน ก.บ.ศ. จะทำให้มี
ประสบการณ์และองค์ความรู้มากมายสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต หากได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารตำแหน่งต่าง ๆหรือหากมีโอกาสได้เป็น ก.บ.ศ. หรือ ก.ต. 
หลังจากนั้น ก็จะสามารถทำหน้าที่ด้วยความมั่นใจ กอปรด้วยองค์ความรู้และ
ประสบการณอ์ย่างเต็มเปี่ยม  

   ๔.) ในการเลือกตั้ง ก.บ.ศ. ควรเปิดโอกาสให้หาเสียงได้อย่างเต็มที่ โดยกำหนด
กฎกติกาให้เหมาะสม มีลักษณะเอื้อหรือเกื้อหนุนต่อการทำงานเพื่อฉันทะ ไม่ควรให้มี
การหาเสียงที่มีลักษณะกระตุ้นหรือปลุกเร้าความต้องการเพื่อตัณหามากยิ่งกว่าเพื่อ
ประโยชน์องค์กรศาลและสังคมส่วนรวม ทำนองเดียวกับการเลือกตั้งสภาตุลาการ
ดังกล่าวข้างต้น  

 
 

 
71 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ 

และระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง 
การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐.  
 



๙๗ 

 

๓. คณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.)  
       ปกติในทางปฏิบัติของหน่วยงานราชการต่าง ๆหากผู้ปฏิบัติมีข้อสงสัยหรือมี
เหตุขัดข้องใดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการตีความบังคับใช้กฎหมาย จะมีการทำ
หนังสือหารือสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอทราบแนวปฏิบัติ ซึ่งหากเป็น
เรื่องสำคัญก็จะมีการแจ้งเวียนหนังสือตอบข้อหารือให้ทุกฝ่ายในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติในทำนองเดียวกัน ทั้งนี ้เพ่ือความเป็นเอกภาพในการทำงาน  
       แต่ในการปฏิบัติงานของศาลนั้น หากผู้พิพากษามีปัญหาในเรื่องการตีความ
บังคับใช้กฎหมาย อันดับแรกจะเปิดดูคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการและค้นหาแนว
คำพิพากษาศาลฎีกาก่อน หากไม่มีก็ไปศึกษาค้นคว้าหนังสือตำรับตำราหรือปรึกษา
สอบถามผู้รู้ ครูอาจารย์ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ซึ่งบางครั้งก็ได้รับคำตอบที่
แตกต่างหลากหลาย เห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้าง ทำให้การปฏิบัติงานขาดความเป็น
เอกภาพไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน บางเรื่องมีการถกเถียงกันมานานนม แต่จนถึง
บัดนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุติที่แน่นอนชัดเจนและยังมีการปฏิบัติที่แตกต่างลักลั่นกันอยู่ สร้าง
ความสับสนให้กับบุคคลที่ทำงานเกีย่วข้องและประชาชนผูม้อีรรถคดีไม่น้อย  
       คำว่า “ความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี” เป็นหลักการที่สำคัญ
ยิ่งในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษา แต่คำว่า “ความเป็นเอกภาพ” ก็มีความสำคัญไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ถึงแม้จะมีคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการเป็นตัวช่วยหลักสำคัญ 
แต่ก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ อย่างเช่นตัวอย่างการ
จัดทำคูม่ือการออกคำส่ังหรือหมายอาญาที่กล่าวไว้ในบทที่ ๑ (หน้า ....) 
       นอกจากนั้น  การจัดทำคู่มือส่วนใหญ่ จะใช้ เวลาค่อนข้างนาน หากเกิด
ข้อผิดพลาดหรือจำต้องปรับเปลี่ยนแนวการวินิจฉัยตีความใหม่หรือมีการแก้ไข
กฎหมายใหม่ ก็จะไม่สามารถปรับแก้ได้โดยง่ายและสะดวกรวดเร็ว ขอนำตัวอย่างแนว
ทางการตีความบังคับใช้กฎหมายเรื่องหนึ่งในคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งผู้ เขียน ค่อนข้างไม่เห็นด้วยมาวิเคราะห์
แลกเปลีย่น 
       ประเด็นปัญหาคือกรณีพนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับไปยงัศาล
เพ่ือตรวจสอบการจับเกิน ๒๔ ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๒ จะดำเนินการ
อย่างไร ปัญหานี ้ตามคู่มือดังกล่าวให้แนวทางปฏิบัติไวว้่าให้ส่ังยกคำร้อง  
       ด้วยความเคารพผู้เขียน มีความเห็นว่า ในดำเนินคดีอาญาตามหลักกฎหมายว่า
ด้วยวิธีพิจารณาความนั้น สิ่งสำคัญสูงสุดประการหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือ การสร้าง
ดุลยภาพที่เหมาะสมลงตัวระหว่างการป้องกันปราบปรามอาชญากรกับการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน การที่กฎหมายบัญญัติให้พนักงานสอบสวนต้องนำตัวเด็ก
หรือเยาวชนที่ถูกจับไปศาลเพ่ือตรวจสอบการจับภายใน ๒๔ ชั่วโมง ถือเป็นมาตรการ



๙๘ 

 

เพ่ือคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกล่วงละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ขณะที่การ
ใช้ดุลพินิจของศาลในการพิจารณาว่า สมควรออกหมายควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้หรือไม่ 
เป็นมาตรการเพ่ือป้องกนัปราบปรามอาชญากร   
       กรณีตามปัญหาดังกล่าว ถ้าศาลใช้ดุลพินิจยกคำร้อง แล้วปล่อยตัวผู้ถูกจับไป 
หากผูถู้กจับเป็นคนร้ายที่กระทำความผิดจริงและหลบหนีไปไม่ได้ตัวมาฟ้องในภายหลัง 
หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ก่อเหตุอันตรายหรือทำผิดกฎหมายอ่ืนใดอีก ย่อม
ส่งผลกระทบเสียหายต่อมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากร ซึ่งหากผู้ที่ถูก
ปล่อยตัวไปเป็นอาชญากรสำคัญหรือเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสังคม ก็จะทำให้เห็นภาพ
ได้อย่างชัดเจนว่า การใช้ดุลพินิจในลักษณะดังกล่าวไม่ได้ดุลยภาพที่เหมาะสมลงตัว
ระหว่างการป้องกันปราบปรามอาชญากรกบัการคุ้มครองสิทธิเสรภีาพของประชาชน 
       ความผิดพลาดบกพร่องของพนักงานสอบสวนกับการใช้ดุลพินิจว่าจะดำเนินการ
อย่างไรกับผู้ต้องหาที่ถูกจับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ มาตรา ๗๓ น่าจะเป็น
คนละเรื่องกัน โดยหลักการแล้วความผิดพลาดบกพร่องอยู่ที่ใครบุคคลนั้นก็ควรจะ
รับผิดชอบ ถามว่าเมื่อยกคำร้องแล้วจะมีกระบวนการดำเนินการอย่างไรกับพนักงาน
สอบสวนต่อและหากผู้ถูกจับที่ปล่อยตัวไปเป็นคนร้ายตัวจริงและพ้นเงื้อมมือของ
กฎหมายไปหรือไปก่อเหตุอันตรายร้ายแรงใด ๆใครจะรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่
เกิดขึ้น และศาลจะตอบสังคมหรือผู้เสียหาย (ถ้ามี) ว่าอย่างไร คำตอบที่ว่า เหตุที่
ปล่อยตัวผู้ต้องหาไป เนื่องจากพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ถูกจับไปส่งศาลเกิน ๒๔ 
ชั่วโมง จะมีน้ำหนักนา่เช่ือถือเพียงใด สังคมจะยอมรับได้หรือไม่   
       นอกจากนั้น หากมีผู้ไม่สุจริตคิดใช้ช่องว่างช่องโหว่จากการตีความบังคับใช้
กฎหมายของศาลในลักษณะดังกล่าวไปเป็นเคร่ืองมือในการช่วยเหลอืผู้กระทำความผิด
กค็งจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างมาก  
       จึงมีความเห็นว่า ในการตรวจสอบการจับ (รวมถึงกรณีการนำตัวผู้ถูกจับที่มีอายุ
เกิน ๑๘ ป ีไปฝากขังต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๗ 
ด้วย) ศาลควรเน้นให้ความสำคัญกับเนื้อหาแห่งคดีมากกว่า โดยหากตรวจสอบแล้ว
พบว่าเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดและการจับเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายก็ควรที่
จะรับคำร้องไว้และดำเนินการต่อไปตามกฎหมาย แม้ว่าจะมีการนำตัวไปศาลเกิน ๒๔ 
ชั่วโมง (หรือ ๔๘ ชั่วโมง) ก็ตาม และเพ่ือเปน็การคาลดุลตรวจสอบการทำงานของ 
พนักงานสอบสวนหรือสร้างมาตรการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก จึงควรที่
จะแจ้งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อเข้มงวดกวดขันหรือพิจารณาไต่สวน
ลงโทษตามระเบียบวินัยต่อไป ขณะเดียวกันก็ควรแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ถูกจับ
ทราบ ส่วนผู้ถูกจับจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ย่อมถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล   



๙๙ 

 

       จากสภาพปัญหาดังที่กล่าวมา จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขด้วยการจัดให้มี
คณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) ขึ้นมา เพ่ือทำหน้าที่บริหารงานด้านวิชาการโดยเฉพาะ 
โดยมบีทบาทหน้าที่หลักสำคัญ ๒ ประการ คือ 

• ตอบข้อหารอืปัญหาข้อกฎหมายหรอืแนวทางปฏิบัติเร่ืองต่าง ๆเกีย่วกับ 
อรรถคดีตามที่ผู้พิพากษาสอบถามมาหรืออาจหยิบยกขึ้นพิจารณาเองหากเห็นว่าเป็น
เร่ืองที่มีความสำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีมีการบัญญัติกฎหมาย
ขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ถึงแม้จะมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาอยู่แล้ว ก.ว.ช. ก็อาจมีความเห็นที่
แตกต่างได้ เพราะสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่
เคยหยุดนิ่ง บางเรื่องบางกรณีความยุติธรรมก็อาจจำต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของ
สังคมหรอืเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆที่เปลี่ยนแปลงไป  

• ศึกษาวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายต่าง ๆที่เกีย่วข้องกบัการพิจารณาพิพากษา 
คดี หากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือมีเหตุขัดข้องต่อการอำนวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชน ก็เสนอความเห็นไปยังผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายต่อไป  
       สำหรับที่มาของ ก.ว.ช.นั้น เพ่ือความเปิดเผยโปร่งใสและได้บุคคลที่มีความพร้อม
และเต็มใจอย่างแท้จริงเข้าไปทำงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแนวทาง
ประชาธิปไตยและสร้างสีสันบรรยากาศงานวิชาการให้คึกคักน่าสนใจ จึงควรให้ ก.ว.ช.
มาจากการเลือกตั้งของผู้พิพากษาทุกชั้นศาลรวมถึงผู้พิพากษาอาวุโสด้วย โดยอาจแบ่ง
ออกเป็นหลายคณะตามสาขาวิชา ส่วนคุณสมบัติผู้สมัครควรกำหนดให้มีมาตรฐานสูง
พอสมควร เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและมีความน่าเช่ือถือเป็นที่ยอมรับ
เข้าไปทำงาน เช่น อย่างต่ำต้องเป็นผู้พิพากษาชั้นศาลอุทธรณ์และจบปริญญาโท
ทางด้านกฎหมายในสาขาวิชาตามคณะที่สมัคร เคยมีประสบการณ์หรือผลงานทาง
วิชาการเป็นที่ประจักษ์ เป็นต้น 
       แม้ความเห็นของ ก.ว.ช. จะไม่มีสภาพบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม เพราะผู้พิพากษา
ย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี แต่ด้วยระบบที่สร้างขึ้นอย่างเป็น
ทางการมีระเบียบกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน เชื่อว่าผู้พิพากษาส่วนใหญ่จะให้การ
ยอมรับและปฏิบัติตาม  
       นอกจาก ก.ว.ช. จะช่วยทำให้การทำงานของศาลมคีวามเป็นเอกภาพและถูกต้อง
เป็นธรรมมากขึ้นแล้ว ยังเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนางานด้านวิชาการของ
ศาล เพราะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เหล่าจอมยุทธ์ทั้งหลายที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายในแต่ละศาสตร์สาขาได้มีโอกาสประชันขันแข่งและแสดงความสามารถได้
อยา่งเตม็ที่  
       ไม่แน่ว่าบางที ก.ว.ช. อาจได้รับการยอมรับมากยิ่งกว่าแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
เสียอีก เพราะมีระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นเปิดกว้างสามารถระดมความคิดเห็นได้อย่าง
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หลากหลายกว้างขวาง ที่สำคัญการทำงานของ ก.ว.ช. จะมีความคล่องตัว สะดวก
รวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทันเหตุการณ์มากยิ่งกว่า เพราะไม่ต้อง
รอใหคู้่ความยืน่อุทธรณ์ฎีกาก่อน 
       นอกจากนั้น ปัญหาในบางเรื่องโดยสภาพตามความเป็นจริงหรือด้วยเงื่อนไข
ข้อจำกัดของกฎหมาย ทำให้ไม่มีโอกาสขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกา เช่น เป็น
ข้อขัดข้องภายในหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เกี่ยวกับ
คูค่วามในคดีโดยตรง เป็นต้น ซึ่ง ก.ว.ช. น่าจะช่วยแก้ไขเยียวยาหรืออุดช่องว่างได้เป็น
อย่างดี. 
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บทที่ ๖ 
การแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย 

 
       Montesquie เจ้าของทฤษฎี  หลักการแบ่งแยกอำนาจ (separation of 
power) อธิบายไว้ในหนังสือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย (The Spirit of Law) เมื่อสอง
ร้อยกว่าปีมาแล้วว่า มนุษย์ทุกผู้ทุกนามย่อมมีแนวโน้มที่จะใช้อำนาจที่ตนมีอยู่ไป
ในทางที่ผิดและจะใช้มันไปจนสุดขอบเขตที่จะใช้ได้ ด้วยเหตุนี้เองแม้แต่สิ่งที่ดีงาม
ทั้งหลายก็ยังจำเป็นต้องมีขอบเขตของมัน ในแต่ละรัฐย่อมมีอำนาจ ๓ แบบ คือ นิติ
บัญญัติ บริหาร ตุลาการ เมื่อใดอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารรวมอยู่ที่เดียวกัน 
เสรีภาพย่อมไม่อาจมีได้ เนื่องจากผู้มีอำนาจอาจออกกฎหมายทรราชเพื่อใช้บังคับมัน
แบบทรราช และเสรีภาพจะไม่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน หากมิได้แยกอำนาจตุลาการ
ออกมาจากอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหาร โดยหากตุลาการรวมอยู่กับฝ่ายนิติ
บัญญัติก็จะมีการใช้อำนาจตามอำเภอใจอยู่เหนือชีวิตพลเมือง หากตุลาการเป็นพวก
เดียวกับฝ่ายบริหารก็จะมีการใช้อำนาจแบบผู้กดขี่ และหากให้อำนาจทั้งสามอยู่กับ
บุคคลหรือองค์กรเดียวกัน ทุกอย่างย่อมสูญสิ้นไป การที่จะป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจ
ไปในทางที่ผิด จำเป็นที่จะต้องมีการจัดระเบียบโดยให้อำนาจหนึ่งยับยั้งอีกอำนาจ  
หน่ึง 72 

แต่เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะบัญญัติเกีย่วกับเรื่องอำนาจอธิปไตย
ไว้ว่า “อำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลา
การ พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา ทรงใช้อำนาจบริหารทาง
คณะรัฐมนตรี และทรงใช้อำนาจตุลาการทางศาล” ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า แต่ละ
อำนาจเป็นเอกเทศมีความเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กัน เกิดความรู้สึกหวงแหนในลักษณะ
ของความเป็นเจ้าของอำนาจนั้น โดยคิดว่ารัฐธรรมนูญได้ยกอำนาจนั้นให้แก่ตนเป็น
สิทธิขาดแล้วตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ ทำให้เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

ต่อมานักนิติศาสตร์ได้อธบิายให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่า อำนาจอธิปไตยย่อม
เป็นหนึ่งเดียว หลักการแบ่งแยกอำนาจหมายถึงการแบ่งอำนาจอธิปไตยให้องค์กร  
ต่าง ๆใช้ เพื่อมิให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำนาจเพียงองค์กรเดียว เพราะอาจมีการใช้
อำนาจโดยมิชอบได้ ไม่ได้หมายความว่าอำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น ๓ อำนาจ 
รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ จึงบญัญัติใหมเ่ป็นวา่ “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาว 

 

       72 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพ:โครงการตำราและ
เอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๔๓๐. 
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๑๐๒ 

 

ไทย พระมหากษัตริย์ผูท้รงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ
ศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้” หลังจากนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ และ
ฉบับป ี๒๕๖๐ ก็บัญญัติไว้เหมือนกัน  

สรุปว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและมีหนึ่งเดียว โดยปวงชนชาว
ไทยได้แสดงเจตจำนงร่วมกันแบ่งมอบอำนาจอธิปไตยให้ ๓ สถาบันหลัก คือ รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรีและศาล เป็นผู้ใช้แทนภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนสำหรับการ
วิเคราะห์แลกเปลี่ยนขอใช้รูปภาพแสดงประกอบ  

 

                          

 
 
ตามรูปเสาหลักตรงกลางหมายถึง ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย อีก

สามขาคือ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ผู้ได้รับการแบ่งอำนาจอธิปไตยไปใช้จาก
ประชาชน โดยรัฐสภาใช้อำนาจนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีใช้อำนาจบริหาร และศาลใช้
อำนาจตุลาการ 
      จากทฤษฎีหลักการแบ่งแยกอำนาจดังกล่าว ผู้เขียน มีข้อสังเกตและความเห็น
ดังนี้ 

๑. หากพิจารณาอย่างเป็นองค์รวมตามหลักอิทัปปัจจยตาและคำนึงถึงหลักการ
แนวคิดเร่ืองความอยากหรือความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ 
ลักษณะคือฉันทะกับตัณหาแล้ว การใช้อำนาจอธิปไตยของทั้งสามฝ่ายต้องมีเป้าหมาย
ร่วมอันเดียวกันคือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงสอดคล้อง การส่งเสริมสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของกันและกันด้วย เพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

ตัวอย่างเช่น ฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่า การทุจริตคอรัปชั่นเป็นภัยอันตรายร้ายแรง
ต่อสังคมจึงบัญญัติกฎหมายให้มีอัตราโทษสูง ฝ่ายบริหารก็ต้องพยายามคิดหา
มาตรการป้องกันด้วยการให้ข้อมูลความรู้ ปลูกจิตสำนึก เข้มงวดกวดขัน และกำราบ
ปราบปรามอย่างเด็ดขาดจริงจัง ขณะเดียวกันฝ่ายตุลาการก็ต้องพิจารณาพิพากษาคดี
ให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วและใช้ดุลพินิจตัดสินคดีลงโทษสถานหนักเพื่อจะได้มีผลต่อการ

ADMIN
Highlight



๑๐๓ 

 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในสังคม อันจะมีส่วนในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่
ต้นเหตุ เป็นต้น 
       แม้โดยระบบบทบาทหน้าที่ของทั้งสามฝ่ายต้องคานดุลตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
แต่ก็ต้องพึงระมัดระวังมิให้เป็นไปในลักษณะของการบ่อนเซาะทำลายหรือทำให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งอ่อนแอลงไปเพราะถูกตัณหาหรืออคติชักนำ หาไม่แล้วทั้งสามขาย่อมไม่อาจ
ทรงตัวตั้งอยู่ได้และที่สำคัญสูงสุดคือ ทั้งสามฝ่ายต้องร่วมมือกันในการที่จะช่วยเหลือ
ดูแลรักษาและเสริมสร้างเสาประชาชนให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพราะหากเสาต้นนี้
อ่อนแอผุพังเมื่อไหร่ ทั้งสามขาก็คงจะอ่อนแอผุพังตามไปด้วย  

๒. บทบาทหน้าที่ของทั้งสามอำนาจต้องอยู่ภายในขอบเขตรั้วบ้านของตัวเอง
ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด หากออกนอกเขตรั้วเมื่อไหร่ย่อมส่งผลกระทบต่อความ
สมดุลของทั้งสามขา ตัวอย่างเช่น บทบาทหน้าที่ของฝ่ายตุลาการในกระบวนการ
ยุติธรรมจะมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเป็นต้นไปจนกระทั่งมี
คำพิพากษาหรือคำสั่งอันถึงที่สุด กระบวนการอื่นใดที่ต้องทำก่อนหน้าหรือหลังจากนี้ 
ย่อมไม่อยู่ในขอบข่ายอำนาจของตุลาการ 

ด้วยเหตุนี้ บทบาทหน้าที่บางอย่างตามกฎหมายปัจจุบัน เช่น อำนาจในการออก
หมายค้นหมายจับในชั้นสอบสวนจึงไม่ควรอยู่ที่ศาล เพราะเป็นกระบวนการก่อนฟ้อง
คดี หากต้องการคานดุลตรวจสอบการทำหน้าที่ของตำรวจก็ควรให้เป็นอำนาจของ
องค์กรฝ่ายอื่น เช่น ฝ่ายปกครองหรืออัยการ การให้ศาลเป็นผู้มีอำนาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาตามมาคือ หากมีการกล่าวอ้างว่าการออกหมายไม่ชอบหรือมีข้อผิดพลาด
บกพร่องทำให้ประชาชนเดือดร้อนเสียหาย โดยกระบวนการก็ต้องนำเรื่องขึ้นสู่ศาล
เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด การที่ศาลเป็นผู้ออกหมายเองและเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องเอง
เช่นนี้ จะสร้างหลักประกันความเชื่อมั่นในความเป็นกลางให้กับประชาชนได้อย่างไร 
เหตุการณ์ในคดีที่สื่อมวลชนขนานนามว่าคดียุทธตู้เย็นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ
ปี ๒๕๔๗ ถือเปน็ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของระบบได้เป็นอย่างดี 73 

๓. สืบเนื่องจากข้อ ๒. การคานดุลตรวจสอบน่าจะแบง่ออกเป็น ๒ ส่วน คือ การ
คานดุลตรวจสอบโดยระบบใหญ่ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และการ
คานดุลตรวจสอบภายในของอำนาจแต่ละฝ่ายเอง เช่น บทบาทของ ส.ส. และ ส.ว. ใน
การอภิปรายให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ การตรวจสอบ
กลั่นกรองสำนวนคดีของพนักงานสอบสวนโดยพนักงานอัยการ การตรวจสอบคำสั่งไม่
ฟ้องหรือไม่อุทธรณ์ของพนักงานอัยการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฝ่ายบริหาร หรือการ

 
73 โสต สุตานันท์, “อำนาจในการออกหมายค้น-หมายจับ”, วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 

ปีที ่๓ ฉบับที ่๒ (ธันวาคม ๒๕๕๑ - มกราคม ๒๕๕๒).  
 



๑๐๔ 

 

ทบทวนตรวจสอบการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลล่างโดยศาลสูงในฝ่ายตุลาการ 
เป็นต้น 

กรณีการคานดุลตรวจสอบภายในของอำนาจแต่ละฝ่าย หากพบว่ามีข้อผิดพลาด
บกพร่องในการทำหน้าที่หรือการปฏิบัติงานจะแบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ การทำผิด
วินัยกับการทำผิดกฎหมาย กรณีผิดวินัยถือเป็นเรื่องภายในของแต่ละฝ่ายที่จะต้อง
จัดการลงโทษกันเอง แต่กรณีผิดกฎหมายนอกจากจะถูกดำเนินการทางวินัยแล้ว ต้อง
เข้าสู่กระบวนการคานดุลตรวจสอบในระบบใหญ่ โดยไม่ว่าจะเป็นการทำผิดของ
เจ้าหนา้ที่ในสังกัดฝ่ายใด ก็ต้องใหฝ้่ายตุลาการเป็นผูต้ัดสนิชี้ขาด 

ต่อกรณีการออกหมายคน้หมายจบัดังที่หยิบยกเป็นตัวอย่างข้างต้น กระบวนการ
คานดุลตรวจสอบที่ถูกต้องน่าจะมี ๒ ชั้น คือ การตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารด้วยกันเอง 
ด้วยการให้ฝ่ายปกครองหรืออัยการเป็นผู้ออกหมาย และการตรวจสอบในระบบใหญ่
โดยฝ่ายตุลาการในกรณีที่มีการกล่าวหาว่า กระบวนการออกหมายไม่ชอบหรือผิด
กฎหมาย 
       จริง ๆแล้วหลักการดังกล่าวมีอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๙๐ นานแล้วคือ กรณีมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือใน
กรณีอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ที่ถูกคุมขังหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นคำร้องต่อ
ศาลขอให้ปล่อยตัวได้ จึงน่าที่จะยึดถือหลักการเดียวกัน โดยบัญญัติกฎหมายทำนองว่า 
กรณีมีการกล่าวอ้างว่าการออกหมายค้นหรือหมายจับไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้เสียหาย
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ทำการไต่สวนตรวจสอบและมีคำสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมได้ 

พูดถึงเรื่องนี้ขอออกนอกเรื่องตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีของนายบอสหรือวรยุทธ 
อยู่วิทยา ที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกสักเล็กน้อย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๘ วรรคสอง 
บัญญัติว่า “พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง...” และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา ๑๔๗ บัญญัติว่า “เมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว ห้าม
มิ ให้ มี การสอบสวนเกี่ ยวกับบุคคลนั้ น ใน เรื่อ งเดี ยวกันนั้ นอีก  เว้นแต่ จะได้
พยานหลักฐานใหม่อันสําคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะทําให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้” 
       ดังนั้น จึงต้องแปลความกฎหมายว่า คำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๗ หมายถึงคำสัง่ที่เที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้ง
ปวงเท่านั้น เช่น ไม่ลำเอียงเพราะรัก (ฉันทาคติ) เพราะโกรธ (โทสาคติ) เพราะหลง 
(โมหาคติ) เพราะกลัว (ภยาคติ) หรือเพราะความโลภเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆไม่ว่าจะในรูปแบบใด หากปรากฏพยานหลักฐานที่ทำให้
เช่ือได้วา่ การสั่งคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการไม่เที่ยงธรรมกอปรด้วย 



๑๐๕ 

 

อคติดังกล่าว ย่อมไม่ต้องห้ามมิให้มีการสอบสวนอีกแม้ไม่มีพยานหลักฐานใหม่ก็ตาม 
การตีความว่าต้องห้ามย่อมถือเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญ ขัดกับความยุติธรรม ขัดกับ
กฎแห่งกรรม ขัดกับสามญัสำนึกความรูส้ึกของวิญญูชนคนทั่วไป 

๔. สืบเนื่องจากข้อ ๓ การคานดุลตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต่าง ๆรวมถึงศาล
รัฐธรรมนูญที่มีลักษณะกึ่งตุลาการจึงถือเป็นสิ่งแปลกปลอม ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับ
หลักการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยที่เป็นสากล อาจกล่าวได้ว่าเป็นเนื้องอกของอำนาจ
อธิปไตยก็วา่ได้ ทำใหร้ะบบคานดุลตรวจสอบผิดเพี้ยนบิดผันไปหมด  

โดยหลักการที่ถูกต้องแล้ว ต้องไม่มีองค์กรไหนที่ เป็นอิสระปราศจากการ
ตรวจสอบถ่วงดุลได้และการคานดุลตรวจสอบต้องอยู่ภายใต้กระบวนการดังกล่าว
ข้างต้นคือ การคานดุลตรวจสอบโดยระบบใหญ่ระหว่างอำนาจทั้งสามฝ่ายและการ
คานดุลตรวจสอบภายในของอำนาจแต่ละฝ่าย ดังนั้น ในอนาคตหากมีการแก้ไข
ปรับปรุงรัฐธรรมนูญหรือร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับและเห็นว่าองค์กรอิสระทั้งหลายและศาล
รัฐธรรมนูญยังมีความจำเป็นอยู่ ก็ควรจัดให้เข้าที่เข้าทางโดยให้อยู่ในส่วนของฝ่าย
บริหารและกำหนดบทบาทภารกิจรวมทั้งระบบคานดุลตรวจให้เหมาะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ต้องไม่ใหม้ีอำนาจในเชิงตุลาการอีกต่อไป  

หากใช้ตรรกะเหตุผลเร่ืองความเป็นอิสระโดยอ้างว่า เพื่อป้องกันมิให้ถูกครอบงำ
แทรกแซง ก็คงต้องให้ทุกองค์กรเป็นอิสระเหมือนกันหมดซึ่งเป็นไปไม่ได้ เราต้อง
แยกแยะปัญหาเร่ืองระบบกับคนออกจากกันให้ชัดเจน ไม่เอามาปะปนกัน ปัญหาอยู่ที่
คนกต็้องแก้ที่คน ไม่ใช่ไปปรับแก้หรือรื้อระบบ 

๕. กรณีการคานดุลตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายตุลาการนั้น กล่าวเฉพาะ
ศาลยุติธรรม นอกจากปัญหาเรื่องขอบเขตการใช้อำนาจตามข้อ ๒. ในภาพรวมแล้ว
ระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน่าจะมีมาตรฐานและถือเป็นหลักประกันที่สร้างความเชื่อมั่น
ให้กบัประชาชนได้ดีพอสมควร กล่าวคือกรณีการคานดุลตรวจสอบโดยระบบใหญ ่ศาล
ย่อมพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้กฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ออกเท่านั้น ไม่
สามารถออกนอกกรอบของกฎหมายได้ไม่ว่ากรณีใด ๆหากผู้พิพากษาถูกกล่าวหาว่า
ทุจริตประพฤติมิชอบหรือกระทำละเมิดก็ต้องถูกดำเนินคดีลงโทษหรอืชดใช้ค่าเสียหาย
ตามกฎหมายเช่นเดยีวกับข้าราชการฝ่ายอื่น  
       ส่วนการคานดุลตรวจสอบภายในนั้น ในแง่การพิจารณาพิพากษาคดี ศาล
ยุติธรรมมีถึงสามชั้นศาลและมีกระบวนการที่เปิดเผยโปร่งใส คู่ความทุกฝ่ายสามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน นอกจากนั้น ยังมีการคานดุลตรวจสอบอ่ืน ๆอีก เช่น การ
กำหนดให้มีองค์คณะปรึกษาคดี การกำหนดให้มีบัญชีการกำหนดโทษหรือหลักประกัน
การปล่อยชั่วคราว (ยี่ต๊อก) การทำความเห็นแย้งโดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรอือธิบดี 
การตรวจร่างคำพิพากษาโดยอธิบดีในศาลชั้นต้น การกำหนดให้มีกองผู้ช่วยในศาลสูง 
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เป็นต้น หากจะมีปัญหาอยู่บ้างก็เป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยและส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาของคนมากกว่าระบบ (ดูบทที่ ๔) 
       สำหรับปัญหาเรื่องความเชื่อมโยงกับประชาชนนั้น โดยระบบที่เป็นอยู่ต้องถือว่า
ศาลเชื่อมโยงกับประชาชนทางอ้อมผ่านฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะกระบวนการคัดเลือก 
บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง รวมตลอดถึงการรักษาและลงโทษทางวินัยผู้พิพากษา 
ย่อมเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 
๒๕๔๓ ซึ่งออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ต่อข้อเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้พิพากษานั้น ด้วยเหตุ
ปัจจัยต่าง ๆในบ้านเมืองเรา ผู้เขียน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะโดยธรรมชาติของการ
เลือกตั้งย่อมมีคำว่าพรรคพวก หัวคะแนน ฐานเสียง ระบบอุปถัมภ์ตามมา สิ่งที่จะต้อง
เกิดมีขึ้นอย่างแน่นอนหากให้ผู้พิพากษามาจากการเลือกตั้งคือ วิกฤตศรัทธาเรื่องความ
เป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของศาล 
       อนึ่ง เกี่ยวกับการคานดุลตรวจสอบในระบบใหญ่ระหว่างอำนาจอธิปไตยทั้งสาม
ฝ่าย มีประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งที่อยากจะเสนอความเห็นไว้ ณ ที่นี้ คือ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือการใช้ระบบอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลหรือต่อรอง
แลกเปลี่ยนอำนาจผลประโยชน์กันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลา
การ ควรกำหนดกฎกติกาโดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่า ให้ฝ่ายตุลาการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์จากงบประมาณแผ่นดิน
ทั้งหมดในแต่ละปี 

๖. ดังที่กล่าวไว้ในข้อ ๑. ว่า สิ่งสำคัญสูงสุดคือ อำนาจทุกฝ่ายต้องพยายามดูแล
รักษาและเสริมสร้างเสาประชาชนให้มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งในมุมมองของผู้เขียน 
เห็นว่าปัจจัยหลักสำคัญที่จะช่วยดูแลรักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เสา
ประชาชนคือ การศึกษา และ การกระจายอำนาจ  

กรณีเร่ืองการศึกษาถือเป็นปัญหาที่มีขอบข่ายใหญ่โตกว้างขวาง ซึ่งที่ผ่านมามีกูรู 
ผู้รู้ นักคิด นักปราชญ์ นักการศึกษามากมายได้ทำการศึกษาวิจัย วิเคราะห์วิจารณ์ 
ถกเถียงแลกเปลี่ยน เสนอความเห็น ตำหนิติติง ฯลฯ จนได้ข้อยุติที่ตกผลึกชัดเจนแล้ว
ว่า ต้องมีการปฏิรูปขนานใหญ่โดยเร่งด่วน อาจกล่าวได้ว่า ณ ปัจจุบัน สังคมไทยเรามี
องค์ความรู้ล้นเกินด้วยซ้ำ เหตุปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้การศึกษาของไทยล้าหลังไม่
พัฒนาก้าวหน้ามีอยู่ ๒ อย่างคือ อำนาจและผลประโยชน์ ซึ่งก็คงจะเป็นเหตุปัจจัย
เดียวกันกับต้นตอรากเหง้าแห่งวิกฤตปัญหาทั้งหลายทั้งปวงแทบทุกเรื่องในบ้านเมือง
เรา 

หากจะให้วิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องอำนาจและผลประโยชน์กับการศึกษาก็
คงต้องใช้กระดาษเป็นร้อย ๆหน้า จึงขอไม่แสดงความคิดเห็นในรายละเอียด ณ ที่นี้ 
อย่างไรก็ตาม ก็ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลยุติธรรมเรื่องหนึ่งคือ 
หากยึดถือปรัชญาการศึกษาที่ว่าโลกทั้งใบคือห้องเรียน ในกรณีที่มีคดีสำคัญ ๆ



๑๐๗ 

 

ประชาชนให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง ทีมงานโฆษกศาลยุติธรรมควรถือเป็นโอกาส
ทองในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในทันที ไม่ใช่การให้ข้อมูล แถลง
ข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาแห่งคดี แต่เปน็การอธิบาย ชี้แจง ให้
ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการขัน้ตอนเกีย่วกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  

การทำเช่นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมส่วนรวม เพราะเป็นการเผยแพร่
ให้ความรู้การศึกษาแก่ประชาชนในวงกว้างทุกหมู่เหล่าทั่วทั้งประเทศ เมื่อประชาชน
คนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายเป็นอย่างดี ย่อมมีส่วนช่วยป้องกัน
แก้ไขปัญหาการใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือไม่ถูกต้องเป็นธรรมได้ 
ทั้งโดยตรงโดยออ้ม ระยะสั้นระยะยาว  

สำหรับเร่ืองการกระจายอำนาจมีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึง
เฉพาะการกระจายอำนาจบริหารและนิติบัญญัติเท่านั้น แทบไม่มีการพูดถึงอำนาจตุลา
การเลย ในทางตรงข้ามกลับมีแนวคิดพยายามกระชับอำนาจตุลาการเข้าสู่ส่วนกลาง
มากขึ้นเรื่อย ๆการสร้างศาลชั้นต้นในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่
ผ่านมาคือประจักษ์พยานยืนยนั  

แม้การจัดการความขัดแย้งโดยศาลจะเป็นกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักที่มี
ความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มีปัญหาอุปสรรคและผลเสียหลายประการ         
ที่สำคัญ เช่น  

• ด้วยอทิธพิลของแนวคิดอำนาจนิยมและระบบกฎหมายที่เป็นอยู ่เมื่อมี 
ปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ทางแพ่งหรืออาญา ถนนทุกสาย
จะมุ่งไปที่ศาล กอปรกับเหตุปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม กระแส
โลกาภิวัตน์ ฯลฯ จึงส่งผลทำให้สถิติการฟ้องคดีต่อศาลเพ่ิมปริมาณสูงขึ้นทุกปีในอัตรา
ที่ค่อนข้างมาก ผลที่ตามมาคือคดีล้นศาล ความเป็นทุกข์เดือดร้อนล้นสังคม 

• กรณีความผิดทางอาญา การมุ่งเนน้แก้ไขปัญหาโดยใหศ้าลตัดสินชี้ขาด ได้ 
ก่อให้เกิดปัญหานักโทษล้นเรือนจำ ทำให้เป็นภาระสิ้นเปลืองงบประมาณ กระทบสิทธิ
มนุษยชน ทำลายโอกาสและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ และยังก่อให้เกิดผลกระทบ
ขา้งเคียงเรือ่งอื่น ๆอีกมากมาย เช่น สถาบันครอบครัวล่มสลาย ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ เป็นต้น   

• กรณีข้อพิพาททางแพ่ง ความขัดแย้งอาจไม่ยุติไปพร้อมกับคำพิพากษาอันถึง 
ที่สุด เพราะเป็นกระบวนการของการต่อสู้แข่งขันเพื่อเอาชนะกัน โอกาสที่ปัญหาจะ
ลุกลามบานปลายหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งใหม่ขึ้นอีกย่อมเป็นไปได้สูง อีกทั้งยังเป็น
กระบวนการที่มีต้นทุนสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา ค่าใช้จ่าย และความเป็นทุกข์
เดือดร้อนทางจิตใจ  



๑๐๘ 

 

        การกระจายอำนาจตุลาการจงึเป็นเร่ืองใหญส่ำคัญที่สังคมไทยควรให้ความสนใจ 
ขอเสนอตัวอย่างแนวทาง ดังนี้ 

• ใหทุ้กชุมชนมีศูนย์จดัการความขัดแย้งโดยให้คนในชุมชนบริหารจัดการ 
กันเองภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แล้วออกกฎกติกาในทำนองบังคับ
ให้ข้อพิพาทบางประเภท เช่น ความผิดอาญาต่อส่วนตัวหรือความผิดอาญาแผ่นดินที่
ไม่ร้ายแรงหรือมีโทษไม่สูงนัก ข้อพิพาทระหว่างบุคคลในครอบครัวหรือเครือญาติ ข้อ
พิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่มากหรือไม่มีประเด็นยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น ต้องเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของชุมชนก่อน หากสามารถตกลงประนีประนอมกัน
ได้ก็ให้ข้อพิพาทยุติไปตามนั้น ต่อเมื่อตกลงกันไม่ได้จึงจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ หาก
ไม่มหีนังสือรับรองการผ่านกระบวนการไกล่เกลีย่ ศาลไม่มีอำนาจรบัคดีไวพิ้จารณา 74  

   อนึ่ง กรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 20 ตรี และพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
บัญญัติให้ศาลมีอำนาจทำได้นั้น ไม่น่าจะเป็นหลักการที่ถูกต้อง เพราะหากเกิด
ขอ้ผิดพลาดอะไรขึ้นมา ระบบการคานดุลตรวจสอบย่อมมีปัญหาเช่นเดียวกับอำนาจใน
การออกหมายค้นหมายจับดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งการที่กฎหมายเปิดโอกาสให้คู่กรณี
สามารถขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมไดใ้นกรณีที่การไกล่เกลี่ยสำเร็จก็จะกลายเป็น
ว่า ศาลใช้ทั้งอำนาจบริหารและตุลาการในขณะเดียวกัน ซึ่งขัดกับหลักการแบ่งแยก
อำนาจอธิปไตยอย่างชัดเจน ถึงแม้ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยจะเป็นบุคคลภายนอกที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับศาล แต่ก็ต้องถือว่าเป็นการทำหน้าที่ ในนามศาลเพราะศาลเป็นผู้
พิจารณาแต่งตั้ง นอกจากนั้น หากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ภารกิจหลักของศาลซึ่งขณะนี้มีคดีที่ต้องรับผิดชอบจำนวนมากและมีสถิติเพ่ิมสูงขึ้นทุก
ปี บทบาทของศาลในเรื่องนี้ควรอยูใ่นฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนมากกว่า จึงควรที่
จะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ศาลมีอำนาจไกล่เกลี่ยได้เฉพาะคดีที่มีการฟ้องต่อ
ศาลแล้วเท่านัน้  

• กรณีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดควรส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชนใชม้าตรการทาง 
สังคมเป็นเครื่องมือจัดการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอันสมควร เช่น ไม่ให้กู้ยืมเงินกองทุน
หมู่บ้าน ตัดสิทธิสวัสดิการจากรัฐบางประการ ไม่ให้ใช้หรือยืมทรัพย์สินส่วนกลางของ
ชุมชน ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำงานชดใช้ความผิด เป็นตัน กล่าวเฉพาะข้อหา
เกีย่วกับการเสพยาเสพติดควรให้โอกาสชุมชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้
ตดิยาเสพติดใหม้ากที่สุดเท่าที่จะทำได้  

 

       74 อัครศักย์ จิตธรรมมา, “การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรมของประเทศ
ไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551, 
หน้า 106. 



๑๐๙ 

 

• กรณีคดีร้องขอให้ตั้งผูจั้ดการมรดก ส่วนใหญ่แทบทุกคดีผูร้้องจะอ้างเหตุผล 
ถึงเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกว่า ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับโอน
ทรัพย์มรดกแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ซึ่งไม่น่าจะถือเป็น
เหตุขัดข้องในการจัดการหรือแบ่งปันมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 1713 (2) เพราะตามระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง เช่น กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก หรือธนาคาร จะกำหนดไวอ้ย่างชัดเจน
ว่า เจ้าหน้าที่ต้องทำการไต่สวนตรวจสอบก่อน หากไม่มีผู้คัดค้านหรือมีเหตุขัดข้องใด
ตามที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการให้ จะปฏิเสธหรือบอกปัดให้ไปยื่นคำร้อง
ขอให้ศาลตั้งผูจั้ดการมรดกทุกกรณีไม่ได้   
 คดีจัดการมรดกที่ยื่นคำร้องขอต่อศาลส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดทายาททุกคนไม่
ขัดข้องหากศาลจะแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ในภาพรวมน่าจะมีไม่ถึง ๑ 
เปอร์เซ็นต์ ที่มีการโต้แย้งคัดค้านกัน บางคดีทายาทผู้ตายมีเพียงคนเดียว ทรัพย์สินก็มี
ราคาเพียงเล็กน้อย เช่น ที่ดินไร่กว่า รถคันเดียว เงินฝากธนาคารไม่ถึงหมื่น ไม่มีความ
จำเป็นอะไรเลยที่จะต้องไปยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดก 
 หากจะบอกว่าเพื่อป้องกันปัญหาทะเลาะขัดแย้งกันในภายหลัง เพราะตอนไป
ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกกัน ทายาทบางคนอาจขี้โกงให้
ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ ก็ขอแย้งว่าปัญหาอย่างนี้เป็นเร่ืองของคนส่วนน้อย คน
ส่วนใหญ่กว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้มีปัญหาอะไร การนำเอาปัญหาของคนส่วนน้อยมา
เป็นเง่ือนไขสร้างกฎกติกาทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเสียหายถือเป็นเร่ืองไม่สมเหตุผล
อย่างยิ่ง โดยหลักการแล้วหน่วยงานของรัฐต้องให้บริการช่วยเหลือดูแลอำนวยความ
สะดวกอย่างดีที่สุดให้กับประชาชนคนส่วนใหญ่ คนส่วนน้อยรายใดที่มีปัญหาก็ค่อยให้
ไปว่ากล่าวกันที่ศาลในภายหลังน่าจะเป็นการยุติธรรมต่อสังคมมากกว่า  
       ดังนั้น จึงควรที่จะออกระเบียบประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์เง่ือนไขการรับ
ฟ้องคดีจัดการมรดก โดยอาศัยอำนาจตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 5 
กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการรับฟ้องทำนองว่า ผู้ร้องต้องระบุเหตุผลในคำร้องให้
ชัดเจนว่ามีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือแบ่งปันทรัพย์มรดกอย่างไร แบ่งไม่ได้เพราะ
สาเหตุใด หรือทายาทคนไหนที่มีปัญหาก็ระบุชื่อให้ชัดเจนว่าเป็นใคร มีปัญหาอย่างไร 
กรณีกลา่วอ้างลอย ๆเพียงว่าไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ดำเนินการให้ โดยไม่
ระบุเหตุผลหรือมีพยานหลักฐานมาแสดงว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ทำให้นั้นเพราะ
เหตุใด มีระเบียบกฎหมายอะไรอ้างอิง ศาลต้องมีคำสัง่ไม่รับคำร้อง 75  

 

 75 โสต สุตานันท์, “เหตุขัดข้องในการจัดการหรือแบ่งทรัพย์มรดก”, วารสารกฎหมาย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที ่18 ฉบับที่ 1  มิถุนายน 2549, หน้า 49 และนิตยสารบท
บณัฑิตย์ เล่ม  62  ตอน 2 มิถุนายน 2549, หนา้ 43. 
 



๑๑๐ 

 

        อาจมีข้อโต้แย้งว่า หากยกคำร้องไปก็จะทำให้ประชาชนเดือดร้อน เพราะไปหา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ยอมทำให้ ไปศาลก็ยกคำร้อง จะร้องเรียนฟ้องร้องเอาผิดกับ
เจ้าหน้าที่ก็คงจะยุ่งยากวุ่นวายได้ไม่คุ้มเสีย ก็ขอแย้งกลับว่าในความเป็นจริงคดีส่วน
ใหญ่เกือบทั้งหมดผู้ร้องไม่ได้ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะไปยื่นคำร้องต่อ
ศาลเลย อาจกล่าวได้ว่าเป็นแบบฟอร์มคำร้องของทนายที่ใช้ถ้อยคำภาษาเหมือนกัน
หมดทุกคดีก็ว่าได้ หากต่อไปมีการออกระเบียบตามข้อเสนอดังกล่าว ในระยะเร่ิมแรก
อาจมีปัญหาสับสนไม่เข้าใจกันอยู่บ้าง แต่เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะเข้าที่เข้าทาง 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบก็คงจะยอมทำให้และคงไม่มีทนายคนใดรับทำคดีไปยื่นคำร้องต่อ
ศาลโดยไม่มีเหตุขัดข้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีก  
        แน่นอนว่าการดำเนินการตามที่เสนอคงจะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
ได้รับผลกระทบขาดรายได้ไปไม่น้อย เพราะที่ผ่านมามีคดีขอจัดการมรดกแต่ละวัน
จำนวนมาก รวมทั่วประเทศก็คงหลายร้อยคดี เมื่อรวมค่าว่าจ้างทนายความกับค่าขึ้น
ศาลและค่าธรรมเนียมต่าง ๆแล้ว แต่ละปีน่าจะมีวงเงินหมุนเวียนเป็นหลักพันล้านบาท 
แต่ก็คงไม่ใช่เหตุผลที่จะปฏิเสธไม่ดำเนินการ เพราะนี่เป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายตามหลักนิติรัฐเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ด้วยเหตุปัจจัยและ
สถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ หากศาลยุติธรรมหยิบยกเร่ืองนี้มาดำเนินการก็คงจะได้
ใจประชาชนและกอบกู้ความเชื่อมั่นศรทัธาได้ไม่น้อยเลยทีเดียว   

• กรณีคดีเกี่ยวกบักองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซึ่งที่ผ่านมาทำให้ 
รัฐต้องสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีจำนวนมากและเมื่อศาลพิพากษาไป
แล้ว ก็มีอุปสรรคปัญหาและเงื่อนไขข้อจำกัดมากมายในการบังคับชำระหนี้ จึงควร
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยให้อำนาจกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล 
กยศ. ประสานงานร่วมมือกับเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือติดตามบังคับชำระหนี้เอากับผู้
กู้ยืมที่ผิดสัญญาได้เลย โดยไม่จำต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้มีคำพิพากษาก่อน ทำนอง
เดียวกันกับการให้อำนาจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในการติดตามเร่งรัดหนี้ภาษีอากร
ค้างตามประมวลรัษฎากร  
        ทั้งนี้ เนื่องจาก กยศ. ในฐานะคู่สัญญาผู้ให้กู้ยืมเป็นหน่วยงานของรัฐ การทำสัญญา
และการดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆที่เกี่ยวข้องมีระเบียบกฎหมายกำหนดไว้
อย่างชัดเจน เมื่อมีการผิดสัญญาก็แทบไม่มีความจำเป็นต้องนำพยานหลักฐานอะไรมาสืบ
พิสูจน์กัน การฟอ้งคดีจึงแทบไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลย    
       อย่างไรก็ตาม อาจกำหนดข้อยกเว้นเปิดช่องทางให้มีการโต้แย้งสิทธิได้ตาม
เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพราะอาจมีบางกรณีที่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันเห็นว่าเกิด
ขอ้ผิดพลาดบกพรอ่งหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น มีการปลอมลายมือชื่อในสัญญา 
การคำนวณยอดหนี้ไม่ถูกต้อง การยึดอายัดทรัพย์สินไม่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น 
ซึ่งกรณีเช่นนี้ควรสร้างระบบให้มีการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์



๑๑๑ 

 

ทำนองเดียวกันกับคดีภาษีอากร โดยอาจตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณา
ข้อโต้แย้งคัดค้านดังกล่าว หากคณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย จึง
จะมีสทิธฟ้ิองคดีต่อศาลได้.  
 การคานดุลตรวจสอบตามหลักการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยที่กล่าวมาเป็นเร่ือง
ของ ระบบ ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนา คน ควบคู่กันไปด้วยถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ระบบดีคนดีย่อมดีแน่ ระบบแย่คนดีก็ยังพอมีทางไปได้ ระบบดีคนไม่ไหวต้องรีบแก้ไข
โดยเร่งด่วน หลักใหญ่ใจความในการพัฒนาคนก็คงจะได้แก่ การติดอาวุธทางปัญญา
เพ่ือให้เกิดวิชชา ตามที่ได้เสนอไว้ในบทที่ ๔ หัวข้อความเป็นอิสระจากอคติ (หน้า.....). 
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บทที่ ๗ 
ตุลาการกับนิติบัญญัต ิ

 
ดังได้กล่าวไปแล้วในบทที่ ๖ ว่า หลักการแบ่งแยก (separation of power) 

ตามทฤษฎีของ Montesquie มีจุดประสงค์หลักสำคัญเพื่อสร้างระบบคานดุล
ตรวจสอบ มิให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งใช้อำนาจโดยมิชอบ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวง
ชนชาวไทยและมีหนึ่งเดียว การใช้อำนาจอธิปไตยของทั้งสามฝ่ายจึงต้องคำนึงถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้อง การส่งเสริมสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของกันและกัน 
เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ  

ศาลยุติธรรมในฐานะองค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายโดยตรง จึง
ควรศึกษาวิเคราะห์สำรวจตรวจสอบอยู่เสมอว่ากฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราออกมา
นัน้ มีอุปสรรคปัญหา ผิดพลาดบกพร่อง สามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
ได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากพบว่ากฎหมายฉบับใดมีปัญหาก็ดำเนินการผลักดัน
หรือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยฝ่ายนิติบัญญัติในช่องทางต่าง ๆตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญต่อไป 

โอกาสนี้ขอนำปัญหาบางเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและน่าสนใจมาวิเคราะห์
แลกเปลี่ยน ดังต่อไปนี้  
๑. การไต่สวนมูลฟ้อง  
       คดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์กฎหมายกำหนดให้ศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนโดย
ไม่มีข้อยกเว้นหรือเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่น 76 ต่อเมื่อปรากฏว่าคดีมี
มูลจึงจะประทับฟ้องไว้พิจารณาได้ 77 คำถามคือ กระบวนการเช่นนี้ก่อให้เกิดผลดี
ผลเสยีอย่างไรบ้าง 
       การไต่สวนมูลฟ้องมีจุดประสงค์เพื่ออะไร หากพิจารณาประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ วรรคท้าย ซึ่งบัญญัติเป็นหลักการไว้ว่าจำเลยจะไป
ฟังการไต่สวนหรือไม่ไปก็ได้ ห้ามมิให้ศาลสอบถามคำให้การจำเลย และก่อนศาล
ประทับฟ้องมิให้ถือว่าจำเลยอยู่ ในฐานะเช่นนั้นแล้ว ก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายมี
เจตนารมณ์เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้มีการกลั่นแกล้งรังแก 
กล่าวหาให้ร้าย โดยไม่มีมูลความผิด หรือเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมาย จึงจำต้องมีกระบวนการตรวจสอบกลั่นกรองเสียก่อน เพื่อไม่ให้ผู้
บริสุทธิ์หรือไม่ได้กระทำความผิดได้รับความเดือดร้อนเสียหาย คำถามคือเป็นเช่นนั้น
จริงหรือไม่  

 

       76  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒.  
       77  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๗. 
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       จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายสิทธิของจำเลยกรณถีูกราษฎรด้วยกันเป็นโจทก์ฟ้อง
นา่จะมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือ การไม่ถูกคุมขังหรือมีภาระยุ่งยากในการขอประกันตัว
ระหว่างพิจารณาคดี ส่วนความรู้สึกเป็นทุกข์กังวลจากการถูกฟ้องคดี การถูกผู้คนใน
สังคมติฉินนินทา มองในแง่ลบแง่ร้าย ทำให้เส่ือมเสียชื่อเสียง เกียรติยศศักดิ์ศรี ส่งผล
กระทบต่ออาชีพหน้าที่การงาน สมาชิกในครอบครัวเป็นทุกข์เดือดร้อน ฯลฯ เหล่านี้ 
ในความเป็นจริงกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องคงมิอาจปกป้องคุ้มครองอะไรได้ เพราะ
อย่างไรเสียคำฟ้องก็ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นจำเลยในคดี ไม่วา่จะประทับฟ้องหรือไม่
ประทับฟ้องผลกระทบจากสิ่งต่าง ๆดั่งที่ว่ามาก็คงไม่แตกต่างกัน  
       หากทำโพลสำรวจด้วยการสอบถามจำเลยที่ถูกราษฎรด้วยกันฟ้อง เช่ือว่าในคดีที่
จำเลยมั่นใจว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดคงอยากจะนำพยานหลักฐาน
เข้าสืบต่อสู้ให้รู้ดำรู้แดงเสียตั้งแต่แรก เพราะยิ่งปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไปมาก
เท่าไหร่ ความทุกข์ ความเครียด ความวิตกกังวล ผลกระทบเสียหายต่าง ๆย่อมมีมาก
ขึ้นเท่านั้น และที่สำคัญคงต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจากการว่าจ้างทนายให้
ช่วยเหลือต่อสูค้ดี 
       กระบวนการไต่สวนมูลฟ้องเปรียบเสมือนจำเลยถูกจับมัดแล้วให้โจทก์ชกฝ่าย
เดียว แม้จะมีสิทธิตั้งทนายเข้าไปซักค้านแต่ก็คงช่วยอะไรได้ไม่มากนัก และถึงแม้
จำเลยจะมีสิทธิแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่ง
ว่าคดีไม่มีมูล รวมทั้งระบุในคำแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุน
ข้อเท็จจริงตามคำแถลงได ้แต่ก็เป็นดุลพินิจของศาลที่จะเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุ
ดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีหรือไม่ก็ได้ตามที่เห็นจำเป็น
และสมควร 78 อีกทั้งไม่ว่าศาลจะใช้ดุลพินิจอย่างไร โดยทั่วไปแล้วหากไม่ปรากฏ
พยานหลักฐานที่ชัดเจนว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็น
ความผิดอย่างแน่นอน โอกาสที่ศาลจะมีคำสั่งให้คดีมีมูลและประทับฟ้องไว้ก่อนย่อม
เป็นไปได้สูง ซึ่งหากจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คงจะเป็นทุกข์เดอืดร้อนและไม่เช่ือมั่นศรัทธา
ในกระบวนการยุติธรรมของศาลอย่างมาก แม้ผลที่สุดศาลจะพิพากษายกฟ้อง แต่
ความรู้สึกค้างคาคบัแค้นใจก็คงไม่อาจลบเลือนไปได้โดยง่าย  
       ในส่วนของโจทก์นั้นเล่า หากโจทก์เชื่อมั่นว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดอย่าง
แน่นอนกค็งอยากให้จำเลยเข้ามาในคดีเสียตั้งแต่แรก เพ่ือศาลจะได้พิจารณาพิพากษา
คดีตัดสินลงโทษจำเลยอยา่งรวดเร็ว และไม่ต้องรอลุ้นคอยเสี่ยงว่าศาลจะสั่งให้คดีมีมูล
และประทับฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่ แม้หากศาลยกฟ้องจะมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้และผล
ที่สุดศาลสูงจะมีคำสั่งว่าคดีมีมูล แต่กว่าคดีจะถึงที่สุดก็อาจต้องออกแรงสู้กันถึง ๖ ศาล 
ตอ้งเสียเงิน เสียเวลา เสียโอกาส หรือสิทธปิระโยชน์ต่าง ๆไปมากมาย  

 

       78 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕/๒. 
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       สำหรับศาลย่อมแน่นอนว่าต้องทำให้มีภาระงานและต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆเพ่ิม
มากขึ้น และส่งผลทางอ้อมทำให้การดำเนินคดีของคู่ความรายอ่ืน ๆในศาลล้าช้าลง 
เพราะกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องย่อมเบียดบังกินเวลาวันนัดคดีของศาลให้เหลือ
นอ้ยลง หากจะมีผู้ได้รับประโยชน์อยู่บ้างก็คงจะได้แก่ทนายความเนื่องจากทำให้มีงาน
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
       ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาจึงมีความเห็นว่า ควรที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ให้ยกเลิกบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการไต่สวนมูลฟ้องเสีย เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องโดยมี
สาระสำคัญครบถ้วนตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 79 ก็มีคำสั่งประทับ
ฟ้องไว้พิจารณาและส่งสำเนาคำฟ้องให้จำเลยและหมายเรียกมาสอบคำให้การ ถ้า
จำเลยให้การรับสารภาพก็ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๗๖ หากให้การปฏิเสธก็เปิดโอกาสให้สู้คดีอย่างเต็มที่ตามกระบวนการ
ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด แต่เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรภีาพของจำเลย ควรบัญญัติ
เป็นหลักการไว้ว่า ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องไม่ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเรือ่งการคุม
ขังระหว่างพิจารณาและการปล่อยชั่วคราวมาใช้บังคับแก่คดี เว้นแต่กระบวนการชั้น
อุทธรณ์ฎีกา ในกรณีที่ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิด
ตามฟ้อง 
๒. การพิจารณาคดีในระบบไต่สวน 
       ปัจจุบันประเทศไทยนำระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาคดีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยบัญญัติไว้อยา่งชัดเจนในกฎหมายหลายฉบบั ตัวอย่างเช่น  

• พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.  
๒๕๔๒ มาตรา ๔๔ ประกอบระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 5 (2)  

• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗  

• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ 
ดํารงตําแหน่งทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ 

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๕ ( ๑) ประกอบมาตรา  
๒๒๖ วรรคเจ็ด และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดี
เกีย่วกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๕  

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด และระเบียบ 

 

       79 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘. 



๑๑๕ 

 

ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕  

• พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย ์พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๘  
• พระราชบัญญัติวิธีพจิารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙  

มาตรา ๖  
       การพิจารณาคดีในระบบไต่สวนกับระบบกล่าวหามีข้อแตกต่างกันหลายประการ 
หลักใหญ่ใจความคือ ระบบไต่สวนศาลมีบทบาทเชิงรุกในการค้นหาความจริงได้
มากกว่า มีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆได้อย่างกว้างขวาง ส่วน
ระบบกล่าวหาศาลจะมีบทบาทเชิงรับ พยายามวางตัวเป็นกลาง มีส่วนในการควบคุม
กระบวนพิจารณาคดีน้อยกว่า โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคู่ความในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน แล้วนำเสนอต่อศาลเพ่ือพิจารณาพิพากษา 
       ในมุมมองของผู้เขียน เห็นว่าในแง่หลักการทฤษฎีทั้งสองระบบมีข้อดีข้อเสีย
จุดอ่อนจุดแข็งพอ ๆกัน ตัวตัดสินชี้ขาดว่าระบบไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันคือ 
คุณภาพคนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดี หลักการแนวทางที่ถูกต้องจึง
ได้แก่ เสริมสร้างจุดแข็งกำจัดจุดอ่อน พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
       โดยที่ประเทศไทยใช้ระบบกล่าวหามาอย่างยาวนาน ทุกฝ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมรู้จักคุ้นเคยกับระบบนี้เป็นอย่างดี หากเราตั้งข้อสมมุติฐานว่าทั้งสองระบบมี
ข้อดีข้อเสียจุดอ่อนจุดแข็งพอ ๆกัน ระบบกล่าวหาจึงน่าจะเหมาะสมสำหรับบ้านเมือง
เรามากกว่าระบบไต่สวน เพราะเราย่อมรู้ดีว่าควรเสริมสร้างจุดแข็งส่วนใด กำจัด
จุดอ่อนตรงไหน ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกหรอืศึกษาค้นคว้าวิจัยอะไรกันอีก  
       ขณะที่ระบบไต่สวนซึ่งเป็นของใหม่นั้น กว่าจะเข้าที่เข้าทาง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมี
ความรูค้วามเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องถูกต้องตรงกันก็คงต้องใช้เวลาอีก
ไม่น้อย และแน่นอนว่าเมื่อใช้ไปแล้วก็คงจะพบเจอกับอุปสรรคปัญหาต่าง ๆมากมาย 
ซึ่งก็คงต้องใช้เวลาอีกยาวนานกว่าจะตกผลึกลงตัว ไม่วา่จะในแง่ทฤษฎีหรอืภาคปฏิบัติ 
การใช้ระบบไต่สวนแบบขาด ๆเกิน ๆของศาลบางแห่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาสะท้อนให้
เห็นถึงสภาพปัญหาได้เป็นอย่างดี   
       สำหรบัศาลยตุิธรรมขอยกตัวอย่างปัญหาเร่ืองหน่ึง ในช่วงเร่ิมแรกของการตั้งศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้พิพากษาส่วนใหญ่จะมีแนวคิดความเห็นที่เห็น
พ้องต้องกันว่า การพิพากษายกฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จะอ้างเหตุยก
ประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒๒๗ ไม่ได้ เพราะถือเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องค้นหาความจริงจนถึงที่สุด 



๑๑๖ 

 

สงสัยตรงไหนประเด็นใดก็ต้องเสาะแสวงหาความจริงจนสิ้นกระแสความให้หายสงสัย
ใหไ้ด้ เพราะกฎหมายให้อำนาจไว้อยา่งเต็มที่ 
       ต่อมาเริ่มมีผู้พิพากษาบางส่วนไม่เห็นพ้องด้วย โดยเห็นว่าสามารถยกฟ้องเพราะ
เหตุสงสัยได้ ซึ่งผู้เขียน เองก็เห็นเช่นนั้น ด้วยเหตุผลคือต้องยอมรับความจริงว่าในการ
วินิจฉัยคดีของผู้พิพากษาในส่วนปัญหาข้อเท็จจริงนั้นหากพูดแบบบ้าน ๆก็ต้องบอกว่า
ล้วนเป็นการคาดคะเนหรือเดาเอาทั้งสิ้น เพราะผู้พิพากษาไม่ใช่ผูว้ิเศษที่จะหยั่งรูด้ินฟ้า
มีหูทิพย์ตาทิพย์สามารถล่วงรู้เหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดได้ว่าเป็นอย่างไรอันไหนจริง
อันไหนเท็จ การสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดจริงหรือไม่จึงถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา
อย่างยิง่  
       อีกทั้งยังเห็นว่าการแสวงหาพยานหลักฐานกับการวินิจฉัยพยานหลักฐานเป็นคน
ละขั้นตอนกัน การแสวงหามีเป้าหมายเพื่อรวบรวบพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวนความ 
ส่วนการวินิจฉัยเป็นการใชดุ้ลพินิจตัดสินคดีโดยอาศัยพยานหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวม
หามาได ้ซึ่งไม่ว่าจะแสวงหาพยานหลักฐานมาได้มากน้อยอย่างไร ด้วยวิธีการไหน การ
วินิจฉัยคดีย่อมเป็นไปได้ทั้ง ๓ ทางเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบกล่าวหาหรือระบบไต่
สวนก็ตามคือ หนึ่งพยานหลักฐานฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดจริงแท้แน่นอน สอง
พยานหลักฐานไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดจริง และสามมีความ
สงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ แต่จากการที่ระบบไต่สวนให้
อำนาจศาลเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการค้นหาความจริง โดยตรรกะเหตุผลแล้ว สัดส่วน
คดีที่ยกฟอ้งเพราะเหตุสงสัยจึงควรมีน้อยกว่าระบบกลา่วหา 
       จากตัวอย่างปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แม้แต่แนวคิดพื้นฐานเช่นนี้ก็ยังมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันและไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจน ทั้ง ๆที่มีการนำระบบไต่สวนมาใช้หลาย
ปีแล้ว  
       เมื่อพูดถึงระบบไต่สวน หนังเรื่องเปาบุ้นจิ้นน่าจะเป็นตัวอย่างภาพจำลองที่
สะท้อนให้เห็นลักษณะของกระบวนการพิจารณาคดีในระบบนี้ได้เป็นอย่างดี ตาม
ท้องเรื่องท่านเปามีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้อย่างกว้างขวาง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแทบไม่มีขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคล เวลา สถานที่ วิธีการ
แสวงหา และปัจจัยสำคัญที่ทำให้การไต่สวนค้นหาความจริงของท่านเปาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพคือ การมทีีมงานที่ดีมคีุณภาพทั้งฝ่ายบู้ฝ่ายบุน๋ ไม่วา่จะเป็นกงซุนเช่อ จ่ัน
เจา จางหลง เจ้าหู่ หวังเจ้า หม่าหาน 
       อีกทั้งยังมีข้อสังเกตที่สำคัญยิ่งคือ อำนาจต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ 
ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม ระบบที่ให้อำนาจมากเท่าไหร่ คนใช้
อำนาจต้องมีความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริธรรมที่สูงส่งมาก
เท่านั้น หาไม่แล้วจะกอ่ให้เกิดปัญหาใหญ่หลวงตามมาคือ การใชช้่องว่างช่องโหว่ของ 



๑๑๗ 

 

ระบบเป็นเครื่องมือแสวงหาหรอืปกป้องรักษาอำนาจผลประโยชน์ของตนเองและพวก
พ้องบริวาร ความอยุติธรรม การกดขี่ข่มเหง กลั่นแกล้งรังแก เอารัดเอาเปรียบ ความ
เดือดรอ้นเสียหาย จะแผ่ขยายปกคลุมไปทุกหย่อมหญ้า  
       หากเปรียบเทียบกับหลักการกระจายอำนาจในระบอบประชาธิปไตย ระบบ
กล่าวหาจะมีลักษณะของการกระจายอำนาจในการค้นหาความจริงให้แก่คู่ความทุก
ฝ่าย ขณะที่ระบบไต่สวนถือเป็นการรวบอำนาจมาอยู่ที่ศาล ถามว่าในโลกแห่งความ
เป็นจริงจะมีคนอย่างเปาบุ้นจ้ินและทีมงานบ้างหรือไม่ มากน้อยอย่างไร แน่นอนว่าคง
หาได้ยาก  
       ดังนั้น หากพิจารณาในแง่มุมนี้ต้องถือว่าเป็นจุดอ่อนของระบบไต่สวน เพราะเปิด
ช่องเปิดโอกาสให้มีการใช้อำนาจไปในทางมิชอบได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดี
เกี่ยวกับการเมืองซึ่งมีอำนาจผลประโยชน์และเหตุปัจจัยมากมายเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือ
แม้แต่เป็นการใช้อำนาจโดยสุจริต แต่หากขาดความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ
ของคนหรือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทำให้การแสวงหาความจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานผิดพลาดบกพร่องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความรับผิดชอบ
ทั้งหมดย่อมตกอยู่กับศาล ต่างจากระบบกล่าวหาที่ความรับผิดชอบหลักจะอยู่ที่
คู่ความ ผลที่สุดย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์กรศาลซึ่งนับได้ว่าเป็น
เร่ืองที่น่าอันตรายอย่างยิ่ง  
       มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีหลายมาตราที่บัญญัติให้อำนาจ
ศาลใช้ระบบไต่สวนได้ เช่น  

• ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 86 วรรคท้าย บัญญัติ 
ว่า “เมื่อศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นการจำเป็นที่จะต้องนำ
พยานหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับประเด็นในคดีมาสืบเพิ่ มเติม ให้ศาลทำการสืบ
พยานหลักฐานต่อไป ซึ่งอาจรวมทั้งการที่จะเรียกพยานที่สืบแล้วมาสืบใหม่ด้วย โดยไม่
ต้องมีฝ่ายใดรอ้งขอ”  

• ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 99 วรรคหน่ึง บัญญัติ 
ว่า “ถ้าศาลเห็นว่า จำเป็นที่จะต้องตรวจบุคคล วัตถุ สถานที่หรือตั้งผู้เช่ียวชาญตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๙ และ ๑๓๐ เมื่อศาลเห็นสมควร ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะอยู่
ในชั้นใด หรือเมื่อมีคำขอของคู่ความฝ่ายใดภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา ๘๗ 
และ ๘๘ ให้ศาลมีอำนาจออกคำสั่งกำหนดการตรวจหรือการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเช่นว่า
นัน้ได”้ 
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• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง  
บัญญัติว่า “ไม่ว่าเวลาใด ๆในระหว่างที่พยานเบิกความ หรือภายหลังที่พยานได้เบิก
ความแล้ว แต่ก่อนมีคำพิพากษา ให้ศาลมีอำนาจที่จะถามพยานด้วยคำถามใด ๆตามที่
เห็นว่าจำเป็น เพื่อให้คำเบิกความของพยานบริบูรณ์ หรือชัดเจนยิ่งขึ้นหรือเพื่อ
สอบสวนถึงพฤติการณ์ที่ทำให้พยานเบิกความเช่นนั้น” 

• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๘ บัญญัติว่า  
“ระหวา่งพิจารณาโดยพลการหรือคูค่วามฝ่ายใดร้องขอ ศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติม 
จะสืบเองหรือสง่ประเด็นก็ได”้  

• ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๙ บัญญัติว่า  
“ศาลเป็นผู้สืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได้ แล้วแต่เห็นควรตามลักษณะของ
พยาน”  

• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๐ วรรคหนึ่ง  
บัญญัติว่า “เมือ่คู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอหรือเมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลอาจเดิน
เผชญิสืบพยานหลกัฐาน หรือเมื่อมเีหตุจำเป็นไม่สามารถนำพยานหลักฐานมาสืบที่ศาล
นัน้ และการสืบพยานหลักฐานโดยวิธีอื่นไมส่ามารถกระทำได้ ศาลมีอำนาจส่งประเด็น
ให้ศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทน ให้ศาลที่รับประเด็นมีอำนาจและหน้าที่ดังศาลเดิม 
รวมทั้งมอีำนาจสง่ประเด็นต่อไปยังศาลอื่นได้” 

• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๕  บัญญัติว่า  
“ในระหว่างพิจารณา เมื่อเห็นสมควร ศาลมีอำนาจถามโจทก์จำเลยหรือพยานคนใด
ได”้  

• ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา ๒๔๔/๑ วรรคหนึ่ง  
บัญญัติว่า “ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุก หากมีความจำเป็นต้องใช้
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดที่เป็นประเด็นสำคัญแห่งคดี 
ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ทำการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด โดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้” 

• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐๘ (๑) บัญญัติว่า  
“ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าควรสืบพยานเพิ่มเติม ให้มีอำนาจเรียกพยานมาสืบเองหรือสั่ง
ศาลชั้นต้นสืบให้ เมื่อศาลชั้นต้นสืบพยานแล้ว ให้ส่งสำนวนมายังศาลอุทธรณ์เพื่อ
วินจิฉัยต่อไป” 
       กรณีจึงมีความเห็นกันว่า แท้จริงแล้วระบบการพิจารณาคดีของไทยเป็นระบบ
ผสม ซึ่งมุมมองของผู้เขียน เห็นว่า ในแง่ของตัวบทกฎหมายถือว่าเหมาะสมลงตัวที่สุด
แล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเพราะผู้พิพากษามากกว่าที่ส่วนใหญ่ไม่ยอมใช้ระบบไต่
สวนตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เหตุผลหลักสำคัญก็คงเป็นดั่งที่วิเคราะห์ข้างต้นคือ 
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อำนาจย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบ ย่ิงใช้ระบบไต่สวนมากก็ยิ่งต้องแบกรับภาระ
มาก ออกแรงมาก เหน่ือยมาก สุ่มเส่ียงต่อการเกิดข้อผิดพลาดหรือถูกร้องเรียนไดม้าก 
       นอกจากนั้น ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการยังบัญญัติไว้ในลักษณะทำให้
รูส้ึกหวั่นเกรงไม่กล้าทำอีกด้วย โดยในข้อ ๙ กำหนดไว้ว่า “ผู้พิพากษาพึงระลึกว่าการ
นำพยานหลักฐานเข้าสืบและการซักถามพยานควรเป็นหน้าที่ของคู่ความและ
ทนายความแต่ละฝ่ายที่จะกระทำ ผูพ้ิพากษาพึงเรียกพยานหลักฐานหรือซักถามพยาน
ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมหรือมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้
ศาลเป็นผู้กระทำเอง” ซึ่งคำว่า “เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม” อาจมีมุมมอง
ความเห็นที่แตกต่างกันได้ อีกทั้งในความเป็นจริงทุกครั้งที่ศาลเรียกพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมหรือซักถามพยานด้วยตนเองเมื่อใด ย่อมก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
หรือผลดีผลเสียต่อรูปคดีของคู่ความเสมอ ไม่มากก็น้อย ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ฝ่ายที่ได้
ประโยชน์ก็บอกว่ายุติธรรมดีแล้ว ฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็คงจะบอกว่าไม่ยุติธรรมอย่าง
แน่นอน สุดท้ายผู้พิพากษาส่วนใหญ่จึงคิดว่าอยูน่ิ่ง ๆเฉย ๆเป็นดีที่สุด โดยอ้างหลักการ
เร่ืองความเป็นกลางเป็นเหตุผลสนับสนุนความชอบธรรม 80 
       จากข้อสังเกตดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่า การนำระบบไต่สวนมาใช้ใน
บ้านเมืองเราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้จริงหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด กล่าวเฉพาะการให้อำนาจศาลอย่างกว้างขวางในการเรียกพยานมาไต่สวน
เพ่ิมเติมนั้น ในทางปฏิบัติที่เป็นจริงคงจะมีเงื่อนไขข้อจำกัดและอุปสรรคปัญหาหลาย
ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่จำเลยเป็นนักการเมืองใหญ่หรือเป็นข้าราชการ
ระดับสูงซึ่งมีอำนาจอิทธิพลฤทธิ์เดชมาก ก็คงจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกัน
ขัดขวางหากเห็นว่าการไต่สวนเพิ่มเติมนั้นจะเป็นผลร้ายต่อตัวเอง พยานบุคคลบาง
ปากอาจพยายามหลบเลี่ยงไม่ไปศาลเพราะถูกข่มขู่ทำร้ายหรือด้วยเหตุผลอื่นใด 
บางครั้งอาจจำเป็นต้องออกหมายจับและใช้เวลานานกว่าจะจับตัวได้ เมื่อจับตัวมาได้
แล้วก็อาจเบิกความเท็จ พยายามบิดเบือนหรือปิดปิดความจริง พยานเอกสารหรือ
พยานวัตถุที่มีคำสั่งเรียกไปก็อาจถูกโยกโย้ ถ่วงเวลา ปิดบัง ซ่อนเร้น ทำลาย หรือถูก
เสกใหอั้นตรธานหายไป  
       แน่นอนที่สุดว่าการเรียกพยานมาไต่สวนเพ่ิมเติม ย่อมส่งผลทำให้คดียืดเย้ือล่าช้า
ออกไปและกระทบต่อการบริหารจัดการคดีไม่มากก็น้อย ทั้งเฉพาะคดีนั้นและระบบใน
ภาพรวมของศาล ผู้พิพากษาคงต้องเหนื่อยทั้งกายและใจเพ่ิมมากขึ้น เหนื่อยแล้วคุม้ก็ 

 

      80 ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ ข้อ ๓ กำหนดว่า “ในการนั่งพิจารณาคดี ผู้
พิพากษาจักต้องวางตนเป็นกลาง ปราศจากอคติ ทั้งพึงสำรวจตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ 
แตง่กายเรียบร้อย ใช้วาจาสุภาพ ฟังความคู่ความและผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายอย่างตั้งใจ ให้ความเสมอ
ภาค และมีเมตตาธรรม”. 
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พอว่าแต่เหนื่อยแล้วโดนด่าหรือเสียเวลาฟรีก็คงไม่มีใครอยากทำ ปะไม่เหมาะเคราะห์
ไม่ดีก็อาจโดนกล่าวหาว่าทุจริตประพฤติมิชอบเสียเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่จำเลย
ใหญโ่ตคับบ้านคับเมอืง แม้แต่ระดับอธบิดีก็อาจรับมือไม่ไหวต้านไว้ไม่อยู ่ 
       สภาพ การณ์ เช่ นนี้ โอกาสที่ ผู้ พิ พ ากษ าจะตั ดสิน ใจวินิ จฉั ยคดี ไปตาม
พยานหลักฐานในสำนวนที่คู่ความหามาให้ย่อมเป็นไปได้สูง เพราะจะช่วยทำให้อยู่รอด
ปลอดภัยมากยิ่งกว่า ส่วนการถามความพยานก็ให้คู่ความถามเองเสียเป็นส่วนใหญ่ ผู้
พิพากษาก็อาจถามบ้างพอเป็นพิธีกรรมตามกฎหมาย สุดท้ายระบบไต่สวนก็อาจ
ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในเฉพาะตัวบทกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติที่เป็นจริงก็
ยังใช้ระบบกล่าวหาเป็นหลักเหมือนเดิม 
       อันที่จริงการกระทำความผิดอาญาเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคมส่วนรวม โดยหลักการแล้วย่อมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุก
ฝ่ายในการที่จะช่วยกันค้นหาความจริงร่วมกัน ไม่ควรสร้างเงื่อนไขหลักเกณฑ์หรือทำ
ให้เกิดความรูส้ึกว่าศาลเป็นผู้มีอำนาจหรือบทบาทหน้าที่สำคัญสูงสุดแต่เพียงฝ่ายเดียว 
ควรเปิดโอกาสให้คู่ความทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในกระบวนการค้นหาความจริงให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทำได้  
       ระบบที่ดีต้องมีทั้งการคานดุลตรวจสอบและส่งเสริมสนับสนุนกันและกันอย่าง
เหมาะสมลงตัวโดยยึดถือหลักการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยเป็นกรอบใหญ่ กรณีองค์กร
ใดทำหน้าที่บกพรอ่งมีปัญหาก็ต้องจัดการแก้ไขปรับปรุงที่องค์กรนั้น ไม่ใช่ให้องค์กรอื่น
หรือสร้างองค์กรใหม่ให้ไปทำหน้าที่แทน หากทำเช่นนั้นไม่ช้าไม่นานจะก่อให้เกิด
ปัญหาตามมาคือการไม่ไว้วางใจองค์กรที่ เข้ามาทำหน้าที่แทน ถ้ายังยึดหลักคิด
เหมือนเดิมก็จะมีการเสนอให้องค์กรอื่นหรือสร้างองค์กรใหม่ให้ทำหน้าที่แทนหรือคืน
ไปให้องค์กรเดิมทำอีก สุดท้ายก็จะเป็นการแก้ปัญหาเหมือนงูกินหางหรือพายเรืออยูใ่น
อ่างวนไปวนมาหาทางออกไม่ได้ 
       จึงมีความเห็นว่า ควรแก้ไขปรับปรุงบรรดากฎหมายทั้งหลายที่บัญญัติให้ใช้วิธี
พิจารณาคดีระบบไต่สวน โดยตัดคำว่า “ให้ใช้ระบบไต่สวน” ออกเสีย เช่น ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖ วรรค
หนึ่ง อาจแก้ไขเป็นว่า “วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปโดยรวดเร็ว 
เป็นธรรม ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้และข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ใน
กรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อบังคับดังกล่าว ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้” เป็นต้น แล้วปรับปรุงแก้ไขวิธีพิจารณาใน
ส่วนที่กฎหมายแต่ละฉบับบัญญัติขึ้นใหม่โดยเฉพาะ ให้สอดรับกบัวิธีพิจารณาคดีตามที่ 
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บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาล
แขวง ในลักษณะของการใช้ระบบไต่สวนเข้าไปเสริมจุดแข็งและกำจัดจุดอ่อนของ
ระบบกล่าวหา  
      กล่าวเฉพาะการสืบพยานบุคคลควรให้มีกระบวนการซักถาม ถามค้าน และถาม
ติงเช่นเดียวกับประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๑๗ เพราะจะช่วยทำ
ให้การสืบพยานเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ควรจะเป็นและการค้นหาความจริงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการสืบพยานบุคคในระบบไต่สวน เช่น ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๕ ซึ่ง
บัญญัติใหเ้ร่ิมต้นสืบพยานโดยใหศ้าลแจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะทํา
การสืบพยาน แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้นด้วยตนเองหรือให้พยานตอบคำถามศาล
ก่อน ถือเป็นการสร้างภาระให้ผู้พิพากษาโดยไม่จำเป็น อีกทั้งการเบิกความของพยาน
คงไม่สะดวกรวดเร็วและได้ประเด็นครบถ้วนชัดเจนเหมือนกับให้พนักงานอัยการหรือ
ทนายความทำหน้าที่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ความรู้เชิงเทคนิคหรืออาศัยความรู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน ซึ่งโดยภาระหน้าที่
พนักงานอัยการหรือทนายความย่อมต้องศึกษาเรียนรู้และเตรียมความพร้อมไว้เป็น
อยา่งดี บทบาทของศาลในการถามพยานควรเป็นลำดับสุดท้ายจะเหมาะสมมากกว่า  
       อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การสืบพยานมีความสะดวกรวดเร็ว อาจกำหนดให้คู่ความ
ฝ่ายที่อ้างพยานจัดทำบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆทั้งหมดที่พยานมี
ส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องแล้วส่งต่อศาลล่วงหน้า เมื่อพยานไปศาลก็ให้เบิกความรับรอง
ข้อเท็จจริงตามบันทึกสรุปดังกล่าว แล้วให้คู่ความอีกฝ่ายถามค้านได้เลย กรณีพยาน
ปากใดเคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนก็ไม่จำเป็นต้องจัดทำบันทึกสรุปก็ได้ โดยให้พยาน
เบิกความรับรองข้อเท็จจริงตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวน แล้วให้คู่ความฝ่ายที่อ้าง
พยานซักถามเพิ่มเติมข้อเท็จจริงนอกเหนือจากที่ปรากฏในบันทึกคำให้การ จากนั้นก็
ให้มีการถามค้านถามติงกันต่อไป 
       ถึงแม้ในที่สุดตัวตัดสินชี้ขาดว่าระบบไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันจะได้แก่ 
คุณภาพคนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดีดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างน้อย
ที่สุดการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามข้อเสนอดังกล่าว จะช่วยทำให้การปฏิบัติที่เป็น
จริงสอดคล้องสัมพันธ์กับตัวบทกฎหมายที่บัญญัติไว้ ทำให้กฎหมายมีความขลังความ
ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นได้ บ้าง ไม่เป็นการตอกย้ำส่งเสริมหรือสร้างความคุ้นชินให้กับ
สังคมไทยโดยเฉพาะเจ้าหน้ารัฐที่มักจะมองและยอมรับว่า การบังคับใช้กฎหมายใน
ภาคปฏิบัติแตกต่างไปจากหลักการหรือเจตนารมณข์องกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นเร่ือง 
 



๑๒๒ 

 

ปกติธรรมดา อันเป็นสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งของวิกฤตปัญหามากมายที่เกิดขึ้นใน
บ้านเมืองเราทุกวนันี้  
๓. การดำเนนิคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว  
       กรณีความผิดอาญาต่อส่วนตัวนั้น กฎหมายไทยกำหนดให้เป็นสิทธิโดยเด็ดขาด
ของผู้เสียหายว่า จะดำเนินคดีเอาผิดกับผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ได้ หากผู้เสียหายไม่
ร้องทุกข์ รัฐย่อมไม่มีอำนาจดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ ถ้าประสงค์จะดำเนินคดีต้อง
ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัว
ผู้กระทำความผิด 81 หากไม่มีการร้องทุกข์พนักงานสอบสวนย่อมไม่อาจทำการ
สอบสวนหรือดำเนินคดีได้ 82 เว้นแต่กรณีผู้เสียหายเป็นหน่วยงานของรัฐ 83 และเมื่อ
ร้องทุกข์แล้วจะถอนคำร้องทุกข์เมื่อใดก็ได้ 84 หรือเมื่อฟ้องคดีแล้วจะถอนฟ้องหรือ
ยอมความเมื่อใดก็ได้อีกเช่นกัน เว้นแต่จำเลยจะคัดค้าน 85 ซึ่งหากมีการถอนคำร้อง
ทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป 86 
เจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตำรวจ อัยการ ศาล ไม่มีสิทธิใช้ดุลพินิจดำเนินคดี
ต่อไปได้อีก ถ้าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสูง คำพิพากษาของศาลล่างย่อม
ระงับไปในตัว 87    
       กรณีจึงมีคำถามตามมาว่า ในเมื่อคดีอาญามีความเกี่ยวพันกับความสงบ
เรียบร้อยของสังคม เป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมมีส่วนได้เสีย แต่เหตุไฉนจึงปล่อยให้
อำนาจการตัดสินใจดำเนินคดีหรือยุติการดำเนินคดีเป็นเรื่องของผู้เสียหายกับจำเลย
เท่านั้น แม้จะได้ชื่อว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัว แต่เมื่อมีการกำหนดให้เป็นคดีอาญาแล้ว
ย่อมแสดงว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม ส่วนจะกระทบมากหรือน้อย 
โดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง หากเห็นว่าเปน็เร่ืองของเอกชนกับเอกชนล้วน ๆ
โดยหลักการแล้วก็ควรที่จะกำหนดให้เป็นคดีแพ่งไป 88 

 

       81 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96. 
       82 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคสอง. 
       83 คำพิพากษาฎีกาที่ 1310/2462 วินิจฉัยว่า จำเลยใช้ศาสตราวุธสับฟันประตูสถานี
รถไฟซึ่งเป็นทรัพย์ของรัฐแตกหักเสียหาย พนักงานอัยการจึงฟ้องขอให้ลงโทษฐานทำให้เสียทรพัย์
โดยไม่มีผู้ร้องทุกข์ได้ ถึงแม้จะเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว เพราะเท่ากับพนักงานอัยการเป็นเจ้า
ทุกขเ์สียเอง.   
       84 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 126 วรรคแรก. 
       85 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรคสอง. 
       86 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2). 
       87 คำพิพากษาฎีกาท่ี 1374/2509, 421/2546, 537/2542, 2536/2554. 
       88 โสต สุตานันท์, “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา”, นิตยสารดุลพาห  เล่ม 3 ปีที่ 57  
กันยายน - ธันวาคม 2553, หน้า 112. 



๑๒๓ 

 

      ปัญหาดังกล่าวผู้เขียน ได้นำไปเป็นหัวข้อในการจัดทำเอกสารวิชาการรายบุคคล 
การอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และต่อมาได้เขียน
เป็นบทความลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดุลพาห ฉบับปีที่ 66 ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค. 
2562) ในชื่อเรื่อง “ความผิดอาญาต่อส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว” และวารสาร
กฎหมายมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 1 (ก.ย. 2562-มี.ค. 2563) ในชื่อ
เรือ่ง “ปัญหาการดำเนินคดีความผิดอาญาต่อสว่นตัวตามกฎหมายไทย”  
       จากผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า การที่กฎหมายไทยบัญญัติให้สิทธิผู้เสียหายหรือ
โจทก์ในคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวมีสิทธิถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือตกลงยอม
ความกับผู้ต้องหาหรือจำเลยในเวลาใดก็ได้ก่อนคดีถึงที่สุด รวมทั้งยังบัญญัติให้อำนาจ
การตัดสินใจดำเนินคดีต่อหรือยุติการดำเนินคดีเป็นเรื่องของผู้เสียหายหรือโจทก์กับ
ผู้ต้องหาหรือจำเลยเท่านั้น เจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าฝ่ายใดไม่มีสิทธิเข้าไปยุ่งเกี่ยวนั้น ถือเป็น
การขัดกับหลกัการดำเนินคดีอาญาอย่างชัดเจน และก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายหลาย
ประการที่สำคัญได้แก่   
       ๑.) มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือบีบบังคับหรือต่อรองกันเพื่อ
ผลประโยชน์ในทางแพ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะผู้ที่จะมาพึ่งบารมีแห่ง
ความยุติธรรมต้องมาด้วยมืออันบริสุทธิ์ อีกทั้งยังส่งผลต่อความขลงัความศักดิ์สิทธิ์ของ
ศาลด้วย เนื่องจากศาลต้องยอมทำตามความประสงค์ของโจทก์หรือผู้เสียหายกับ
จำเลยเท่านั้น ไม่มีสิทธิใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่น แม้จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบ
เสียหายต่อสังคมสว่นรวมก็ตาม 
       ๒.) ทำให้วัตถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญาไม่ได้รับการตอบสนอง ผลที่
ตามมาคือ หากการรับสารภาพไม่ได้เกิดจากความสำนึกผิดอย่างแท้จริง โอกาสที่
ผูต้้องหาหรือจำเลยจะไปกระทำผิดซ้ำอีกย่อมเป็นไปได้สูง ขณะเดียวกันการข่มขู่ยับยั้ง
บุคคลอืน่ในสังคมมใิห้กล้าคดิทำผิดย่อมไม่ได้ผล สังคมย่อมไม่สงบสุขและไม่ปลอดภัย 
       ๓.) ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายและเวลาในการบริหารจัดการคดี
จำนวนมาก ทั้งยังเป็นเหตุทำให้คู่ความในคดีอื่น ๆได้รับผลกระทบเดือดร้อนเสีย
หายไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วหรือการ
ได้รับบริการในเรื่องต่าง ๆนอกจากนั้นยังส่งผลทำให้ รัฐต้องสูญเสียรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมศาลจำนวนไม่น้อย จากคดีที่ผู้เสียหายสามารถฟ้องเป็นคดีแพ่งได้แต่ไม่
เลือกดำเนนิการ  
       เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ดังนี้  
 



๑๒๔ 

 

        1.) แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรคสอง เป็น
ว่า “คดีความผิดต่อส่วนตัวนั้น จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็
ได้ แต่กรณีคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตให้
ถอนฟ้องหรือจะมีคำสั่งให้ยุติคดีจากการยอมความหรือไม่ก็ได้  แล้วแต่ศาลจะ
เห็นสมควรประการใด โดยให้คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะหรือผลกระทบที่จะพึงมีต่อ
สังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ แต่ถ้าจำเลยคัดค้านให้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย” 
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินคดีอาญาเป็นไปตามหลักการแนวคิดของกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายอาญา รวมทั้งสอดคล้องสัมพันธ์กับปรัชญาการลงโทษทางอาญาที่มุ่งเน้นให้
ความสำคัญกบัประโยชน์สาธารณะหรอืความสงบเรียบร้อยในสังคม 
      นอกจากนั้น โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายออกมารองรับกระบวนการไกล่ข้อพิพาท
ทางอาญาในชั้นสอบสวนอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 
2562 89 ซึ่งหากคู่กรณีสามารถตกลงกันได้และมีการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงแล้ว 
กฎหมายบัญญัติให้ผู้ไกล่เกลี่ยแจ้งพนักงานสอบสวนทราบเพื่อเสนอพนักงานอัยการ
พิจารณาสั่งยุติคดี 90 และเมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งยุติคดี สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง
เป็นอันระงับ 91 ดังนั้น การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 
วรรคสอง ตามแนวทางข้อเสนอดังกล่าว จึงมีส่วนช่วยทางอ้อมทำให้การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางอาญาคดีความผิดต่อส่วนตัวในชั้นสอบสวนมีโอกาสประสบผลสำเร็จได้มาก
ยิ่งขึ้นซึ่งก็หมายถึงการลดจำนวนคดีขึ้นสู่ศาลนั่นเอง ทั้งนี้เพราะเหตุว่าด้วยเง่ือนไขของ
กฎหมายที่ให้อำนาจศาลสามารถใช้ดุลพินิจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องหรือมี
คำสั่งให้ยุติคดีหรือไม่ก็ได้ ย่อมทำให้คู่กรณีโดยเฉพาะฝ่ายผู้ต้องหาต้องพึงตระหนัก
หรือคิดคำนึงถึงผลได้ผลเสียว่า หากไม่สามารถตกลงกันได้ในชั้นสอบสวนและมีการ
ฟ้องคดีต่อศาลก็อาจถูกศาลพิพากษาลงโทษได้ แม้จะตกลงยอมความกันได้ในชั้น
พิจารณาของศาลก็ตาม  
 

 

       89 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 41 บัญญัติว่า “การไกล่
เกลีย่ข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนให้กระทำได้ในคดีความผิดดังต่อไปนี ้

  1. คดคีวามผิดอันยอมความได ้ 
             2. คดีความผิดลหุโทษตามมาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา 392 มาตรา 393 
มาตรา 394 มาตรา 395 และมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษ
อ่ืน ทีไ่ม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา           
             3. ความผิดที่มอัีตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสามปีตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้”. 
       90 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 64. 
       91 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 66. 



๑๒๕ 

 

       อนึ่ง เหตุที่ไม่เสนอให้แก้ไขกฎหมายครอบคลุมถึงคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้อง
เนื่องจากเห็นว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีเองไม่ได้ใช้ทรัพยากรของรัฐมากนัก อย่างไรก็
ตาม ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าหากปรากฏเจตนาชัดเจนว่าการฟ้องคดีมีจุดประสงค์เพื่อใช้
กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือบีบบังคับหรือต่อรองกันเพ่ือผลประโยชน์ในทาง
แพ่ง สมควรที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มี
การถอนฟ้องหรือยอมความกันหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่ เกี่ยวพัน
สืบเนือ่งกับการผิดสัญญาทางแพ่ง เช่น เช่าซื้อ ความผิดเกี่ยวกับเช็ค เป็นต้น  
       2.) แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 โดยเพ่ิมเติมข้อความในวรรคสาม
เป็นว่า “กรณีจำเลยสมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ใน
ชั้นพิจารณาของศาล และให้การรับสารภาพด้วยความสำนึกในการกระทำความผิด
อย่างแท้จริง หากศาลเห็นสมควรโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งพฤติการณ์ทั้งปวงในคดีแล้ว ให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจลด
โทษลงน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้”  
       ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสจำเลยได้สำนึกผิดกลับตัวเป็นคนดี ไม่เป็นภัยอันตรายต่อ
สังคมอีกต่อไป และให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้เยียวยาให้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี
คู่ความทั้งสองฝา่ยเป็นญาติพี่น้องหรือเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากอ่นไม่ว่าในทาง
ใด สังคมส่วนรวมย่อมได้ประโยชน์ในแง่ของความสงบเรียบร้อย ขณะที่ศาลเองก็
สามารถใช้ดุลพินิจตัดสินใจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 
วรรคสอง ดังที่เสนอให้แก้ไขในข้อ ๑ ได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น เพราะใน
บางคดีหากจะอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือยุติคดีจากการยอมความก็อาจไม่เหมาะสมเป็น
ธรรมเพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบเสียหายต่อสังคมส่วนรวมพอสมควร ครั้นจะ
พิพากษาลงโทษจำเลยก็อาจจะรุนแรงมากเกินไป เพราะกฎหมายกำหนดอัตราโทษขั้น
ต่ำไว้ค่อนข้างสูง เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 
278 วรรคสอง มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปถีึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่
แสนบาท หรือกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บางฐาน
ความผิดมีโทษปรับที่สูงมาก เช่น มาตรา 69 วรรคสอง และ มาตรา 69/1 มีระวาง
โทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท เป็นต้น การปรับแก้กฎหมายตาม
ข้อเสนอดังกล่าวจึงน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้เสียหาย จำเลย และสังคมส่วนรวม อีก
ทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินคดีอาญาแผ่นดินได้อีกด้วย 
๔. การแสดงตนของจำเลยในขณะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา  
       สืบเนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๘ วรรคสาม 
บัญญัติเป็นหลักการไว้ว่า ในกรณีที่ตามคำพิพากษาจำเลยต้องรับโทษจำคุกหรือโทษ
สถานที่หนักกว่านั้นและจำเลยไม่ได้ถูกคุมขัง จำเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตน
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ต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ซึ่งย่อมมี
ผลถึงการยื่นฎีกาด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๕ 
คำถามคือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายตามหลักการดังกล่าว มวีัตถุประสงค์เพ่ืออะไร และ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์อันใดต่อใครบ้าง  
       ในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระบุเหตุผลไว้ว่า เพ่ือให้ศาลสามารถตรวจสอบ
ได้ว่าจำเลยยังมีตัวตนอยู่หรือไม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยที่อยู่ระหว่างการ
หลบหนียังคงสามารถยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ซึ่ง
เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างแปลกแปร่งชอบกล เพราะการที่จำเลยลงลายมือชื่อในอุทธรณ์
ฎกีาย่อมแสดงว่า จำเลยยังมีตัวตนอยูจ่ริง หากจำเลยเสียชีวิตไปแล้วก็คงไม่มีเหตุผลใด
ที่ใครจะคิดปลอมลายมือชื่อจำเลยให้เส่ียงคุกเสี่ยงตาราง หรอืหากทนายความเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อในอุทรณ์ฎีกาแทนจำเลย โดยปกติแล้วทนายความย่อมปรึกษาหารือจำเลย
ก่อนว่าจะยื่นอุทธรณ์ฎีกาหรือไม่ อย่างไร หากอยากตรวจสอบก็น่าจะให้ทนายความ
เป็นผู้ยืนยันว่าจำเลยยังมีตัวตนอยู่ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ไม่น่าจะถึงขนาดสร้างความ
ยุง่ยากต้องให้จำเลยไปแสดงตัวต่อศาลเช่นนี้ ส่วนเหตุผลที่ว่าเพ่ือเปิดโอกาสให้จำเลยที่
อยู่ระหว่างการหลบหนียังคงสามารถยื่นอุทธรณ์ฎีกาได้ ก่อนมีการแก้ไขกฎหมายก็ไม่มี
บทบัญญัติกฎหมายใดห้ามไว้อยู่แล้ว  
       บทบัญญัติดังกล่าวหากจะมีข้อดีอยู่บ้างก็น่าจะมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือ เพ่ือตัด
สิทธิจำเลยที่หลบหนีไม่ให้มีโอกาสได้ยื่นอุทธรณ์ฎีกาโทษฐานไม่เคารพคำตัดสินของ
ศาลในกรณีที่ถูกพิพากษาลงโทษจำคุก ส่วนข้อเสียนับได้ว่ามีอยู่หลายประการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการสร้างภาระให้แก่ทั้งจำเลยและศาลอย่างมาก เพราะ
จำเลยต้องเสียเวลาไปแสดงตนที่ศาล เจ้าหน้าที่ศาลต้องทำหน้าที่ตรวจสอบการแสดง
ตน หากศาลสงสัยก็อาจต้องเสียเวลาไต่สวนอีก หากจำเลยอ้างเหตุเจ็บป่วยก็อาจต้อง
ตั้งเจ้าหน้าที่ศาลไปตรวจสอบ หากจำเลยมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปแสดงตนต่อศาล
ภายในกำหนดเวลาได้ก็ต้องยื่นขอขยายเวลาต่อศาล ถ้าจำเลยไม่ไปแสดงตนไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุผลใดหรือศาลไม่อนุญาตให้ขยายเวลาก็จะมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ฎีกา ซึ่งจำเลย
ย่อมมีสิทธอุิทธรณ์คำส่ังได ้อันเป็นการสร้างภาระงานให้ศาลสงูเพ่ิมอีก  
       คำว่า “จำเลยที่ไม่ได้ถูกคุมขัง” จะมีอยู่ ๓ กรณีคือ หนึ่งจำเลยถูกคุมขังระหว่าง
พิจารณาแต่หลบหนีจากที่คุมขังจนกระทั่งถึงวันนัดฟังคำพิพากษาก็ยังจับกุมตัวไม่ได้ 
สองจำเลยไม่ได้ถูกคุมขังระหว่างพิจารณาแต่ไม่ไปฟังคำพิพากษาตามกำหนดนัดและมี
เหตุสงสัยว่าจำเลยหลบหนีหรือจงใจไม่ไปฟัง ศาลจึงออกหมายจับแต่ไม่ได้ตัวภายใน 
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หนึ่งเดือน ศาลจึงอ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลย 92 สามจำเลยไปฟังคำพิพากษาและ
ถูกพิพากษาจำคุก แต่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ฎีกา โดยคดีส่วน
ใหญ่จะเป็นกรณทีี่สาม 
       การที่กฎหมายบัญญัติให้จำเลยที่ไม่ได้ถูกคุมขังทั้งสามกรณีไปแสดงตัวในขณะ
ยื่นอุทธรณ์ฎีกาทั้งหมด ถือเป็นการสร้างภาระงานเพิ่มขึ้นมากมาย ถามว่าในกรณีที่
สามซึ่งเป็นคดีส่วนใหญ่การที่จำเลยไปแสดงตัวจะเป็นหลักประกันที่เพิ่มขึ้นหรือดี
กว่าเดิมหรือไม่ว่า เมื่อถึงวันนัดฟังคำพิพากษาของศาลสูง จำเลยจะไม่หลบหนีไปไหน 
คำตอบคือคงไม่มีผลอะไร เพราะหลังแสดงตนแล้วศาลก็ปลอ่ยให้กลับบ้านไป ถึงวนันัด
ฟังคำพิพากษา ถ้าไม่ไปก็ต้องออกหมายจับเพ่ือให้ได้ตัวมาเหมือนเดิม แล้วให้ไปแสดง
ตัวทำไม เหตุผลเพียงแค่เพื่อให้รู้ว่าจำเลยยังมีตัวตนอยู่นับได้ว่าบางเบาเหลือเกินเมื่อ
เทียบกับภาระงานมากมายที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวข้างต้น 
       หากเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังในการแก้ไขกฎหมาย มีเจตนารมณ์เพียงเพ่ือจัดการ
กับคนไม่กี่คน ดั่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กัน ก็คงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจและน่าเป็นห่วง
กังวลอย่างยิ่งต่อระบบนิติรัฐของไทย แน่นอนว่าการให้จำเลยที่หลบหนีมีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ฎีกาได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของ
ศาลไม่น้อย เพราะเป็นการยอมรับกระบวนการยุติธรรมเพียงครึง่เดียวเฉพาะกรณีศาล
พิพากษาเป็นคุณต่อตัวเอง หากเป็นผลร้ายก็ไม่ยอมรับคำตัดสินด้วยการหลบหนี การ
ตดัสิทธไิม่ให้ยื่นอุทธรณ์ฎีกาในกรณดีังกล่าวจึงเป็นเร่ืองที่ชอบด้วยเหตุผลอย่างยิง่  
       จึงมีความเห็นว่า ควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกำหนดให้จำเลยต้องไปแสดงตนต่อ
ศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ฎีกาเฉพาะคดีที่จำเลยหลบหนีในสองกรณีดังกล่าวข้างต้น
เท่านั้น  
๕. การออกหมายจำคุกคดถีึงที่สุด 
       เกี่ยวกับการออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุด เคยมีประเด็นปัญหาที่มีความคิดเห็น
แตกต่างกันหลายเรื่อง บางประเด็นมีการถกเถียงกันมาอย่างยาวนาน แต่จนถึงขณะนี้
ก็ยังไม่ชัดเจนเห็นต่างกันอยู ่ตัวอย่างเช่น 

• กรณีจำเลยย่ืนอุทธรณ์หรอืฎีกาพร้อมกับยืน่คำร้องขอให้ผู้พิพากษาซึ่ง 
พิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษารับรองให้อุทธรณ์หรือฎีกาในปญัหาข้อเท็จจริง แต่ไม่
มีผู้พิพากษาท่านใดรับรองให้ ซึ่งกว่าจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับการขอให้รับรองแล้ว
เสร็จก็เป็นเวลาเกินกว่า ๑ เดอืนแล้ว จะถือวันใดเป็นวันที่คดีถึงที่สุด 

• กรณีส่งคำพพิากษาศาลอุทธรณ์หรอืศาลฎีกาไปให้ศาลอื่นอ่านให้จำเลย 
ฟัง แล้วอ่านให้โจทก์ฟังที่ศาลเดิมในภายหลัง จะถือวันใดเป็นวันที่คดีถึงที่สุด 

• กรณีศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกาไมว่่าด้วยเหตุใด จะต้องออก 
 

       92 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๒. 



๑๒๘ 

 

หมายจำคุกคดีถึงที่สุดทันทีหรือต้องรอให้พ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ
อุทธรณ์หรือฎีกาตามกฎหมายก่อน จึงออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดและจะถือเอาวันใด
เป็นวันที่คดีถึงที่สุด 

• กรณีคดีอยู่ระหว่างอทุธรณห์รือฎีกา แล้วจำเลยยื่นคำรอ้งขอถอน 
อุทธรณ์หรือฎีกาพร้อมกับขอให้ศาลออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุด จะออกหมายจำคุกคดี
ถึงที่สุดให้ได้หรือไม่และจะถือเอาวันไหนเป็นวันที่คดีถึงที่สุด 

• กรณีวันครบกำหนดอุทธรณห์รือฎีกาตรงกับวันหยุดราชการหรือกรณีม ี
การขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์หรือฎีกา แต่เมื่อครบกำหนดเวลาที่ศาลอนุญาตให้ขยาย
เวลาแล้ว คู่ความที่ขอไม่ยื่นอุทธรณห์รือฎีกาจะถือว่าคดีถึงที่สุดในวันใด 

• ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย แต่คำขอให้ริบของกลางให้ยก  
โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบของกลาง โดยจำเลยไม่อุทธรณ์ ดังนี้ หากจำเลยขอให้ออกหมาย
จำคุกคดีถึงที่สุดจะออกให้ไดห้รือไม่ 

• ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย คดีอยู่ระหว่างระยะเวลา 
อุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้โดยแถลงว่า ไม่ติดใจ
ที่จะอุทธรณ์แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อจะขอรับสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ และ
โจทก์ก็แถลงต่อศาลว่าไม่ติดใจยื่นอุทธรณ์เช่นกัน ดังนี้ จะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุด
ใหไ้ดห้รือไม่ 

• ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคกุจำเลยหลายคน โจทก์ไม่อุทธรณ์  
จำเลยบางคนอุทธรณ์บางคนไม่อุทธรณ์ ดังนี้ จะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่
ไม่อุทธรณ์ได้หรอืไม่ 

• ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยบางคน ยกฟอ้งบางคน จำเลยที่ 
ศาลพิพากษาลงโทษไม่อุทธรณ์ โจทก์อุทธรณ์ให้ลงโทษจำเลยที่ศาลยกฟ้อง โดยไม่ได้
อุทธรณ์ใหล้งโทษจำเลยที่ศาลพิพากษาลงโทษให้ได้รับโทษหนักขึ้น ดังนี้ จะออกหมาย
จำคุกคดีถึงที่สุดใหจ้ำเลยที่ไม่อุทธรณ์ได้หรอืไม่   

• คดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิตและโจทก์จำเลยไม่ 
อุทธรณ์ ซึ่งศาลชั้นต้นจะต้องส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์เพ่ือพิจารณา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา๒๔๕ วรรคสอง จะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุด
ให้จำเลยได้หรอืไม่      
       ประเด็นปัญหาดังกล่าว มีความเห็นแตกต่างกัน ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายแรกเห็นว่า ควร
วินิจฉัยไปในทางที่เป็นคุณต่อจำเลยและควรอนุเคราะห์ออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้
ในกรณีที่เห็นวา่โทษจำคุกสำหรับจำเลยที่ร้องขอน่าจะยุติแล้ว เช่น คำส่ังคำร้องศาล 



๑๒๙ 

 

ฎีกาที่ ๘๖/๒๕๐๐ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยว่า คดีที่มีจำเลยหลายคนในความผิดฐาน
เดียวกันหรือต่อเนื่องกันก็ตาม ถ้าความผิดสำหรับจำเลยคนใดเด็ดขาดถึงที่สุดแล้วก็
ออกหมายแดงแจ้งโทษคนนัน้ได้ ในเมือ่จำเลยนั้นร้องขอ 
       ฝ่ายที่สองเห็นว่า ตราบใดที่คดียังมีโอกาสยื่นอุทธรณ์ฎีกาหรือศาลสูงอาจแก้หรือ
กลับคำพิพากษาของศาลล่างได้ จะถือว่าคดีถึงที่สุดไม่ได้ เช่น หมายเหตุท้ายคำสั่งคำ
ร้องศาลฎีกาที่ ๘๖/๒๕๐๐ (ประชุมใหญ่) โดยอาจารย์จิตติ ตงิศภัทิย์ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับ
คำสั่งของศาลฎีกา และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4095/2560 ซึ่งวินิจฉัยว่า กรณี
โจทก์ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์แต่ไม่อุทธรณ์ภายในเวลาที่ขอขยาย ถือว่าคดีถึงที่สุด
ในวันที่ครบกำหนดเวลาที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ไม่ใช่วันครบ
กำหนดเวลาอุทธรณ์ของจำเลย (จำเลยไม่อุทธรณ์และไม่ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ)์ 
       ผู้เขียน เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของฝ่ายที่สอง เพราะกฎหมายต้องมีสภาพ
บังคับที่ชัดเจนแน่นอน ไม่นำเอาอารมณ์ความรู้สึกเห็นใจจำเลยมาเป็นเหตุให้หลัก
กฎหมายกวัดแกว่งไป ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๗ 
บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า กรณีไหนบ้างที่ให้ถือว่าคดีถึงที่สุด ซึ่งก็ต้องแปลความกลับว่า 
หากกรณีใดไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ก็ต้องถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุด 
93      
       อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความเห็นของฝ่ายใด ผลในทางปฏิบัติก็อาจก่อให้เกิด
ปัญหาได้เหมือนกัน เช่น    

• กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4095/2560 ต้องถือว่าไม่เป็นธรรม 
กับจำเลยอย่างยิ่ง เพราะจะกลายเป็นว่า คดีจะถึงที่สุดเมื่อไหร่ย่อมขึ้นอยู่กับโจทก์และ
ศาลว่า โจทก์จะขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์หรือไม่ เป็นเวลานานเท่าไหร่ และศาลจะ

 

       93 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๗  บัญญัติว่า  
 “คำพิพากษาหรือคำสั่งใดซ่ึงตามกฎหมายจะอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณา

ใหมไ่มไ่ดน้ั้น ให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันทีไ่ดอ่้านเป็นต้นไป 
             คำพิพากษาหรือคำสั่งใดซึ่งอาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นั้นถ้ามิได้
อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลา
เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง ถ้าได้มีอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่และศาลอุทธรณ์หรือศาล
ฎีกาหรือศาลชั้นต้นซ่ึงพิจารณาคดีเรื่องนั้นใหม่ มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๒ คำพิพากษาหรือคำสั่งเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้
จำหน่ายคดีจากสารบบความ 
            คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาคดีนั้น ให้ออกใบสำคัญ
แสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นได้ถึงที่สุดแล้ว”. 
 



๑๓๐ 

 

อนุญาตตามที่ขอหรือไม่ อย่างไร อาจกล่าวได้ว่าโจทก์และศาลเป็นผู้ร่วมกันบัญญัติ
กฎหมายกำหนดเวลาคดีถึงที่สุดขึ้นเองก็ว่าได้ 

• ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ คนละ ๑๐ ปี จำเลยที่  
๑ อุทธรณ์คนเดียว ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ ๒ ต่อมามีพระ
ราชกฤษฎีกาอภัยโทษระหว่างที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 
๒ ได้รับการลดโทษกึ่งหนึ่ง คงเหลือจำคุก ๕ ปี ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำ
พิพากษาศาลชั้นต้นเป็นลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ ๘ ปี ปัญหาว่าจะปฏิบัติ
อย่างไรในส่วนของจำเลยที่ ๒ หากยกเลิกหมายหมายจำคุกคดีถึงที่สุดของจำเลยที่ ๒ 
และออกให้ใหม่ก็ต้องระบุโทษจำคุก ๘ ปี ซึ่งมีผลเท่ากับจำเลยที่ ๒ ไม่ได้รับประโยชน์
จากพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษเลย ถ้าไม่ยกเลิกหมายจำคุกคดีถึงที่ สุดฉบับเดิมและ
ออกให้ใหม่ ก็จะเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์  
       เนื่องจากผลกระทบที่สำคัญอันสืบเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้แก่ 
สิทธิของจำเลยในการได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษซึ่งมี
แทบทุกปี ดังนั้น จึงควรแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๖๑ วรรคสอง เป็นว่า "ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดถวาย
เรื่อ งราว ถ้ า รัฐมนตรีกระทรวงยุติ ธรรม เห็นสมควรจะถวายคำแนะนำต่ อ
พระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องคำพพิากษาถึงที่สุดหรือยังไม่ถึงที่
สุดแต่พ้นกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านคำพิพากษาและผู้ต้องคำพิพากษานั้นไม่ยื่น
อุทธรณ์หรือฎีกาก็ได้" และเพิ่มวรรคสามว่า "การขอให้พระราชทานอภัยโทษกรณีคดี
ยังไม่ถึงที่สุดตามวรรคก่อน หากต่อมาศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีพิพากษา
แก้โทษจำคุกสำหรับผู้ต้องพิพากษานั้น ให้ยกเลิกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดฉบับเดิมเสีย
และออกให้ใหม่ตามผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา โดยให้ลดโทษตาม
อัตราส่วนที่ได้รบัพระราชทานอภัยโทษด้วย" 
๖. การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติดกับความผิดฐานเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพตดิ  
         ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๙ (ซึ่ง
ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔) และ
ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๑๑๔ ได้กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่ง
ตัวผู้ต้องหาไปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไว้เหมือนกันข้อหนึ่งวา่ ไม่ปรากฏว่าผูน้ั้น
เป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษ
จำคุก ปัญหาว่าความผิดฐานเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดถือเป็นความผิดฐานอื่นตาม
เง่ือนไขหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายดังกล่าวหรือไม ่
       ปัญหาดังกล่าว เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ถือเป็นความผิดฐานอื่นที่ไม่
ตอ้งด้วยเง่ือนไขที่พนักงานสอบสวนจะนำตัวไปศาลเพื่อยื่นคำร้องขอให้ส่งตัวไปรับการ



๑๓๑ 

 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๔๓๕๔/๒๕๖๐, ๗๕/
๒๕๖๒, ๒๓๔/๒๕๖๒, ๕๖๖/๒๕๖๒, ๓๐๙๕/๒๕๖๒, ๕๓๗๗/๒๕๖๒   
       อย่างไรก็ตาม ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๘๙๖๒/๒๕๖๑ วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่ง
คล้ายๆกับจะมีความเห็นว่า ความผิดฐานเป็นขับขี่เสพยาเสพติดไม่ใช่ความผิดฐานอื่น
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง 
แต่ก็ไม่ค่อยชัดเจนนัก เนื่องจากไม่ใช่ประเด็นปัญหาในคดีโดยตรง โดยคดีดังกล่าว 
พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับจำเลยสองฐานคือ ฐานเสพเมทแอมเฟตามีนกับฐาน
เป็นผู้ขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีน แต่ต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องฐาน
เป็นผู้ขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีน ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่า จำเลยต้องหาความผิดฐานเสพ
เมทแอมเฟตามีนเพียงข้อหาเดียว เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการส่งตัวไปเข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แต่ก่อนที่จะวินิจฉัยประเด็นดังกล่าว ปรากฏความเห็นตอน
หน่ึงว่า แม้ความผิดฐานเป็นผู้ขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีนจะเป็นความผิดฐานอื่นซึ่งมี
โทษจำคุกก็ตาม แต่ความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ
ความผิดฐานเป็นผู้ขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีนที่ควรส่งตัวจำเลยไปตรวจพิสูจน์การเสพ
หรือการติดยาเสพติดเสียแต่แรก กรณีจึงไม่แน่ใจว่า องค์คณะผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีมี
ความเห็นอย่างไรกับปัญหาที่ตั้งไว้ข้างต้น 
         ในมุมมองของผู้เขียน เห็นว่า ความผิดฐานเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดไม่น่าจะถือเป็น
ความผิดฐานอื่นที่ไม่ต้องด้วยเง่ือนไขให้ส่งตัวไปรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ด้วยเหตุผลทำนองเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๘๙๖๒/๒๕๖๑ ดังกล่าวคือ 
ความผิดฐานเสพยาเสพติดเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานเป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติด 
ลำพังการขับรถไม่ถือเป็นความผิดแต่อย่างใด ความผิดฐานขับรถเสพยาเสพติดจึงไม่อาจแยกออก
จากความผิดฐานเสพยาเสพติดได้ ความผิดฐานอื่นน่าจะหมายถึงการกระทำที่เป็นความผิดใน
ตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยการเสพยาเสพติดเป็นองค์ประกอบ เช่น บุกรุก ลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย  
เป็นต้น  
       ในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติตอนหนึ่งว่า “...โดยหลักการแล้วผู้เสพยา
เสพติดมีสภาพเป็นผู้ป่วยอย่างหนึ่ง มิใช่อาชญากรปกติ การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติด
ยาเสพติดจึงสมควรกระทำให้กว้างขวาง...” ดังนั้น การแปลความว่าความผิดฐานขับ
รถเสพยาเสพติดเป็นความผิดฐานอื่นน่าจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่
มองว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยสมควรได้รับการบำบัดรักษา อีกทั้ง การตีความ
กฎหมายตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ในบางกรณีอาจก่อให้เกิดผลประหลาด 
เช่น  นาย ก.เป็นลูกพี่นาย ข. โดยเป็นทั้งผู้เสพและผู้จำหน่ายยาเสพติด ขณะที่นาย ข. 
เป็นผู้เสพอย่างเดียว วันเกิดเหตุนาย ข.ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งนาย ก. นำยาเสพติด
ไปส่งให้ลูกค้า แล้วไปเสพยาด้วยกัน ขากลบัระหวา่งทางถูกตำรวจจบักุมดำเนินคดี  



๑๓๒ 

 

 
อยา่งนี้หากส่งตัวนาย ก.ไปบำบัดรักษา ส่วนนาย ข. ใหด้ำเนินคดี คงเป็นเร่ืองยากที่จะ
อธิบายใหส้ังคมเข้าใจและยอมรับในเหตุผลได้  
       จึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๑๑๔ โดยให้เพิ่ม
ความผิดฐานเป็นผู้ขับรถเสพยาเสพติดเป็นความผิดที่มีสิทธิสมัครใจเข้ารับการ
บำบัดรักษาการติดยาเสพติดได้อีกฐานหนึ่ง 
       จริง ๆแล้ว เรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
ใหม่ โดยตีความกฎหมายว่าความผิดฐานเป็นผู้ขับรถเสพยาเสพติดไม่ใช่ความผิดฐาน
อ่ืนตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๑๑๔ การใช้วิธีแก้ไขกฎหมายคงต้องอาศัย
เวลาและกระบวนการขั้นตอนมากมาย อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับความจริงว่า โดย
กลไกของระบบและเหตุปัจจัยต่าง ๆเป็นที่รู้กันดีว่าการกลับแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณีที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง  
       ตัวอย่างเช่น กรณีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครอบเพื่อจำหน่ายและฐาน
จำหน่ายยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ ซึ่ง
คำพิพากษาศาลฎีกาวางแนวบรรทัดฐานมาโดยตลอดว่า กรณีจำหน่ายยาเสพติดหมด
เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ถ้าจำหน่ายไม่หมดถือเป็น
ความผิดหลายกรรมต่างกัน ซึ่งเป็นที่รับรู้กันดีว่าเป็นคำวินิจฉัยที่หาเหตุผลสนับสนุน
ความถูกต้องเป็นธรรมได้ยากยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าวงการนักกฎหมายส่วนใหญ่แทบ
ทั้งหมด แม้กระทั่งในหมู่ผู้พิพากษาเองได้ตกผลึกทางความคิดมานานแล้วว่า ควร
เปลี่ยนแนวคำวินิจฉัยใหม ่94 แต่ก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อยา่งใด  
       จวบจนกระทั่ง พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ได้บัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 
๑ ให้คำนิยามคำว่า “จำหน่าย” ว่า ให้หมายความรวมถึงมีไว้เพื่อจำหน่ายด้วย อันมี
ผลทำให้ความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกับจำหน่ายยาเสพติด
เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทไม่ว่าจะจำหน่ายหมดหรือไม่
หมดก็ตาม แนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวจึงถูกยกเลิกจากผลของกฎหมายโดย
ปริยาย ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาน่าจะเป็น
เพราะว่า หากเปลี่ยนแนวคำตัดสินใหม่จะตอบคำถามสังคมและแก้ไขเยียวยาจำเลย
จำนวนมากที่ได้รับผลกระทบเสียหายอยา่งไร  
 

 

      94 ส่วนตัวผู้เขียน เคยวิเคราะห์ให้ความเห็นไว้ในบทความเรื่อง “ปัญหาข้อกฎหมายเกีย่วกับ
การล่อซื้อยาเสพติด” ซึ่งลงพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารดุลพาห เล่ม ๒ ปีที่ ๔๙ พฤษภาคม - 
สิงหาคม ๒๕๔๕ และวารสารกฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ 
ธนัวาคม ๒๕๔๕. 



๑๓๓ 

 

       พูดถึงเรื่องประมวลกฎหมายยาเสพติด มีข้อกฎหมายที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งซึ่ง
อยากตั้งข้อสังเกตและเสนอความเห็นไว้ ณ ที่นี้คือ ในการลงโทษผู้กระทำความผิดตาม
มาตรา ๑๔๕, ๑๔๖, ๑๔๘ และ ๑๔๙ กฎหมายบัญญัติให้พิจารณาจากพฤติการณก์าร
กระทำของจำเลยว่ามีเหตุให้ต้องรับโทษหนักขึ้นหรือไม่ ประเด็นปัญหาที่น่าคิดคือ 
กรณีโจทก์บรรยายฟ้องและขอให้ลงโทษจำเลยตามวรรคหนึ่ง แต่ในทางพิจารณา
ปรากฏพฤติการณ์ข้อเท็จจริงว่า การกระทำของจำเลยเข้าข่ายเป็นความผิดตามวรรค
สองหรือวรรคสาม ศาลจะลงโทษจำเลยตามวรรคสองหรือวรรคสามได้หรือไม่   
        ปัญหาดังกล่าวหากพิจารณาตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาคงไม่สามารถลงโทษได้ เพราะจะ
เป็นการพิพากษาเกินคำขอของโจทก์ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๑๙๒  เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๓๙/๒๕๓๐  วินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวก
ร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนและอาวุธอื่นอันเป็นความผิดตามมาตรา ๓๔๐ วรรค
สอง ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยกับพวกใช้ปืนยิงด้วย จึงไม่อาจลงโทษจำเลยฐานปล้น
ทรัพย์โดยใชปื้นยิงตามมาตรา ๓๔๐ วรรคสี ่ได ้เป็นต้น 
       คำถามคือ แนวคำตัดสินดังกล่าวถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่ ในมุมมองของผู้เขียน 
เห็นว่าไม่น่าจะถูกต้องเป็นธรรม ด้วยเหตุผลดังนี้  
       ๑. การใช้ดุลพินิจตัดสินคดีต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของ
การลงโทษทางอาญา เจตนาชั่วร้ายของจำเลยจึงเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ต้องนำมา
ประกอบการพิจารณา เจตนาในใจของจำเลยจะชั่วร้ายมากน้อยแค่ไหน อย่างไร 
พฤติการณ์การกระทำภายนอกที่แสดงออกเป็นตัวบ่งชี้ ตามภาษิตภาษาละตินทาง
กฎหมายที่ว่า “กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา” ซึ่งตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “เจตาหํ 
กัมฺมํ  วทามิ” ดังนั้น หากข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับ
ขอ้เท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง ควรลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณา 
เพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การลงโทษทางอาญาและเจตนาชั่วร้าย
ดังกล่าว 
       ๒. ผู้มีส่วนได้เสียหลักในคดีอาญามี ๓ ฝ่าย คือ จำเลย ผู้เสียหาย และสังคม
ส่วนรวม (เว้นแต่คดีความผิดอาญาแผ่นดินโดยแท้ เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   
ป่าไม้ การพนัน ฯลฯ ซึ่งไม่มีผู้เสียหาย) ในการพิจารณากำหนดโทษจำเลยต้องคำนึงถึง
ประโยชน์ได้ เสียของทั้ งสามฝ่ายอย่างได้สมดุลกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะ
ประโยชน์ได้เสียของแต่ละฝ่ายมีลักษณะขัดแย้งสวนทางกัน แต่โดยหลักการแล้วต้อง
มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประโยชน์ได้เสียของสังคมรวมมากยิ่งกว่า การลงโทษจำเลย
เบากว่าบทลงโทษของความผิดที่จำเลยได้กระทำจริงจึงไม่เป็นธรรมต่อสังคมส่วนรวม
และผู้เสียหาย (ถ้ามี) ทำให้ประโยชน์ได้เสียของทั้งสามฝ่ายขาดความสมดุล 
 



๑๓๔ 

 

       ๓. มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องไม่ถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริงแห่งคดีที่เกิดขึ้น เช่น จำเลย ผูเ้สียหาย หรือพยานที่เกีย่วข้องให้ข้อมูลต่อ
พนักงานสอบสวนผิดพลาดคลาดเคล่ือนทั้งที่เกิดจากความเข้าใจผิดและมีเจตนาปกปิด
หรือบิดเบือนความจริง การทำสำนวนคดีของพนักงานสอบสวนหรือการเขียนคำฟ้อง
ของพนักงานอัยการผิดพลาดคลาดเคลื่อนทั้ งที่ เกิดจากการขาดความเอาใจใส่
รับผิดชอบ ประมาทเลินเล่อ หรือมีเจตนาไม่สุจริต การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ในชั้นสอบสวนผิดพลาดคลาดเคลื่อนทั้งที่เกิดจากการขาดความเอาใจใส่
รับผิดชอบ ประมาทเลินเล่อ อุปกรณ์เครื่องมือชำรุดบกพร่อง หรือมีเจตนาไม่สุจริต 
เป็นต้น การนำเอาความผิดพลาดดังกล่าวมาเป็นเหตุผลในการลงโทษจำเลยเบากว่า
บทลงโทษของความผิดที่จำเลยได้กระทำจริง จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผลอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรณีความผิดพลาดที่เกิดจากเจตนาไม่สุจริต  
       เกี่ยวกับเรื่องการห้ามมิให้พิพากษาเกินคำขอยังมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่
นา่สนใจอีกหลายเรื่อง ตัวอย่างเช่น  

• ฟ้องโจทก์ไม่มีคำขอให้ริบของกลาง ศาลสั่งริบไม่ได้ (คำพิพากษาศาล 
ฎีกาที่ ๑๙๕๐/๑๕๒๑, ๗๕๒๙/๒๕๔๙, ๑๑๘๕๗/๒๕๕๕) 

• ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยต่ำกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมาย 
กำหนด โจทก์ไม่อุทธรณ์ประเด็นดังกล่าว ไม่อาจแก้ไขโทษได้ (คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 6524/2542 ) 

• การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่โจทก์ 
บรรยายฟ้องและขอให้ลงโทษจำเลยรวมกันมาเป็นความผิดกรรมเดียว ไม่อาจ
พิพากษาลงโทษจำเลยหลายกรรมได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๖๔/๒๕๒๒, ๑๐๖๘/
๒๕๒๙, 6549/2554)    

• โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่า ทางพิจารณาได้ความว่า 
จำเลยกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อ่ืน แม้โจทก์จะบรรยายข้อเท็จจริงครบ
องค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ก็ตาม แต่เมื่อคำขอ
ท้ายฟ้องโจทก์ไม่ระบุมาตรา 295 มาด้วย จึงต้องถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ
จำเลย ไม่อาจพิพากษาลงโทษฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้ (คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 22132/2555) 

• โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยพยายามฆ่าผูเ้สียหายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  
ทางพิจารณาได้ความตรงตามข้อเท็จจริงที่โจทก์บรรยายฟ้อง แต่โจทก์ไม่ได้ขอให้
ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ ลงโทษตามมาตรา ๒๘๙ 
ไม่ได ้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๘๕/๒๕๕๒)  



๑๓๕ 

 

       เป็นเรื่องที่น่าคิดว่ากฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายเอกชนที่มีความมุ่งหมายเพื่อ
คุ้มครองสิทธิของเอกชนที่มีต่อกัน เป็นเรื่องระหว่างเอกชนด้วยกัน แต่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) บัญญัติให้ศาลสามารถพิพากษาหรือ
ทำคำสั่งให้สิ่งใด ๆเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องได้ ในกรณีที่เห็นว่าเป็น
ขอ้กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ขณะที่กฎหมายอาญาเป็น
กฎหมายมหาชน มีความมุ่งหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม คุ้มครอง
ป้องกันความปลอดภัยของสมาคมมนุษย์ กลับไม่มีข้อยกเว้นในลักษณะดังกล่าว  
       จึงขอฝากสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์หรือนักกฎหมายที่สนใจได้
ทำการศึกษาวิจัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามมิให้
พิพากษาเกินคำขอให้ถูกต้องเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป ประเดน็ที่น่าสนใจ เช่น  

• ควรแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  
๑๙๒ โดยกำหนดเง่ือนไขข้อยกเว้นใหส้ามารถพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือมิได้กล่าว
ในฟ้องได้ในกรณีที่ศาลเห็นว่า เป็นการกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี 
หรอืประโยชน์สาธารณะอย่างมีนัยสำคญัหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือไม่  

• ควรตัดข้อความวรรคสามตอนท้ายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา มาตรา ๑๙๒ ที่ว่า “แต่ทั้งนี้ศาลจะลงโทษจำเลยเกินกว่าอัตราโทษที่
กฎหมายกำหนดไวส้ำหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้” ออกหรือไม่  

• ควรกำหนดข้อยกเว้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๒๑๒ ให้สามารถเพ่ิมโทษจำเลยได้แม้ไมม่ีการอุทธรณ์ขอให้เพิ่มโทษ ในกรณีที่ศาลล่าง
ลงโทษจำเลยต่ำกว่าอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดหรือกรณีอ่ืนใดที่เห็นวา่เพ่ือประโยชน์
แห่งความยุติธรรมต่อทุกฝา่ยหรือไม่  
         การห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือมิได้กล่าวในฟ้อง ถือเป็นหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความที่มีลักษณะทางเทคนิค ซึ่งในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ประเทศ
ที่ระบบการให้ความยุติธรรมได้มาตรฐานจะมีการนำมาใช้น้อยมาก เพราะเป็นการฝ่า
ฝืน ต่ อภ ารกิ จ ในการค้ นห าความจริ ง  เว้น แต่ ก ระบวนการที่ ผิ ดพ ลาดนั้ น
กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การไม่เปิดโอกาสใหม้ีสิทธิต่อสู้คดีไดอ้ย่างเต็มที่  
         นอกจากนั้น ยังมีการให้ความสำคัญกับระบบการค้นหาความจริงและการชั่งน้ำ
หลักพยานหลักฐานในชั้นก่อนฟ้องเป็นอย่างมาก โดยหากไม่เชื่อมั่นว่าพยานหลักฐาน
ในสำนวนมีความหนักแน่นมากเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดจำเลยได้อย่างแน่นอน
อัยการจะไม่สั่งฟ้อง ขณะที่บ้านเมืองเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวค่อนข้าง
น้อย จากประสบการณ์ส่วนตัวประเมินคร่าว ๆแล้วน่าจะมีคดีอาญาที่จำเลยให้การ
ต่อสู้คดีและผู้เขียนพิพากษายกฟ้องประมาณเกือบ ๕๐ เปอร์เซ็นต์  



๑๓๖ 

 

       การยกฟ้องหรือยุติการดำเนินคดีอาญาโดยอ้างเหตุคดีขาดอายุความก็เป็น
ตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายทางเทคนิคอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งในหลายประเทศได้
ปรับแก้ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ด้วยการกำหนดให้อายุความสะดุดหยุดอยู่หรือขยาย
ได้ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ป้องปรามข่มขู่ผู้คน
ในสังคมมิให้กล้ากระทำความผิด หรือทำให้กฎหมายมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์มาก
ยิ่งขึ้น เช่น กรณีจำเลยหลบหนี กรณีรู้ เรื่องหรือรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือพบ
พยานหลักฐานอันสำคัญแห่งคดีก่อนขาดอายุความเพียงไม่กี่วัน กรณีไม่สามารถ
ดำเนินคดีได้เพราะมีเอกสิทธิ์คุ้มกัน (เช่น เป็นสมาชิกรัฐสภา) หรือกรณีมีภัยพิบัติหรือ
เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ เป็นต้น จึงควรอย่างยิ่งที่จะมีการศึกษาวิจัยและ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันโลกทันสมัยกันต่อไป   
๗. ผูเ้สยีหายโดยนิตินัย  
       คำว่า “ผู้เสียหายโดยนิตินัย” ไม่มีบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในตัวบท
กฎหมาย แต่เกิดจากการวางหลักกฎหมายในคำพิพากษาศาลฎีกา โดยผูเ้สียหายที่จะมี
สิทธิร้องทุกข์หรือฟ้องคดีได้ต้องไม่เป็นผูม้ีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ไม่ยินยอมให้
มีการกระทำความผิด หรือมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือ
ศลีธรรมอันดีของประชาชน  
       ประเด็นปัญหาที่น่าคิดคือ หากพิจารณาในแง่ของการป้องกันปราบปรามอาชญา
กรหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม เมื่อเกิดการกระทำความผิดอาญา โดย
หลักการแล้วควรเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดมีขึ้นทุกเรื่องทุก
กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขข้อยกเว้นใด ๆทั้งสิ้น ไม่ว่าคู่ขัดแย้งนั้นจะเป็นคนชั่วคนดีหรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นด้วยหรือไม่อย่างไร รัฐไม่น่าจะมีสิทธิปฏิเสธ
หน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวได้ หากผู้เสียหายมีส่วนกระทำความผิดด้วย ก็ต้องไปว่า
กล่าวกันต่างหากอีกเร่ืองหน่ึง    
       หากรัฐปฏิเสธไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือจัดการแก้ไขให้ โดยอ้างหลักมาศาลด้วยมือ
สะอาด (Clean hands Doctrine) หรือหลักสุจริต (Good Faith) ย่อมเป็นการสื่อนัย
ความหมายว่า ใหคู้่กรณีไปเช็คบิลจัดการกันเอง ซึ่งท้ายที่สุดปัญหานั้นก็จะย้อนกลับมา
และส่งผลกระทบเสียหายต่อสังคมส่วนรวมไม่โดยตรงก็โดยอ้อม บางครั้งบางทีก็อาจ
ร้ายแรงมากยิง่ขึ้นกว่าเดิมกเ็ป็นได้  
       ขอนำเหตุการณ์กรณีนายสมหมาย ภักดี ถูกหวยใต้ดิน ๖๒๕,๐๐๐ บาท แต่ถูก
เจ้ามือเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินซึ่งตกเป็นข่าวดังในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ มาเป็นตัวอย่างใน
การวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังเกิดเรื่องนายสมหมายและเจ้ามือถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมาย ทั้งสองคนให้การรับสารภาพ ศาลพิพากษาลงโทษปรับนายสมหมาย 
๑,๕๐๐ บาท ลงโทษจำคกุเจ้ามือ 3 เดือน และปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกให้รอการ



๑๓๗ 

 

ลงโทษไว้ 1 ปี ส่วนเงินที่ถูกหวยตามข่าวบอกว่า ศาลให้ไปตกลงกันเองเพราะตาม
กฎหมายไม่สามารถดำเนินการใหไ้ด ้95  
       หลังศาลพิพากษาคูก่รณีตกลงกันไม่ได้ นายสมหมายจึงไปร้องเรียนต่อสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติเอาผิดทางวนิัยกับสามีเจ้ามือซึ่งเป็นตำรวจ รวมทั้งดำเนนิคดีอาญาฐาน
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพราะรู้ดีว่าภรรยาทำผิดกฎหมายแต่ไม่จับกุมดำเนินคดี และ
ยังร้องเรียนไปยังสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอีก
ทางหนึ่งด้วย  
       คำถามคือ ผลจากการที่รัฐปฏิเสธไม่ยอมยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวจัดการข้อพิพาท
ระหว่างคู่กรณีดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบเสียหายอะไรบ้างและสุดท้ายเรื่องราวจะจบลง
อย่างไร แน่นอนว่ารัฐต้องมีภาระรับผิดชอบทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา
และเร่ืองวินัยต่อสามีเจ้ามือ ซึ่งคงต้องสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายไม่น้อย นายสมหมาย
กับเจ้ามือและครอบครัวก็อาจจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันไปตลอดชีวิต บางทีเร่ืองราวอาจ
ลุกลามบานปลายถึงขั้นทำร้ายร่างกายหรือเอาชีวิตกันก็เป็นได้ เพราะตามข่าวบอกว่า
หลงัเกิดเหตุนายสมหมายไดถู้กลูกชายเจา้มือคุกคามข่มขู่ด้วย 
       บทสรุปสุดท้ายนายสมหมายได้อะไร เจ้ามือได้อะไร สังคมได้อะไร หากจะมีข้อดี
อยู่บ้างก็ตรงที่ เจ้ามือและสามีถูกจับได้ไล่ทันและได้รับโทษทัณฑ์ตามกฎหมาย
บ้านเมือง แต่จะมีใครสักกี่คนที่กล้าคิดทำอย่างนายสมหมาย ซึ่งในความเป็นจริงก็เชื่อ
ว่ากรณีเจ้ามือหวยใต้ดินเบี้ยวลูกค้าอย่างนี้ คงจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่น้อยและใน
อนาคตก็คงจะมีอยูอี่กต่อไป  
       สมมุติว่า กฎหมายเปิดช่องให้นายสมหมายร้องทุกข์หรือฟ้องคดีอาญาเจ้ามือฐาน
ฉ้อโกงหรือฟ้องเรียกเงินทางแพ่งได้ เรื่องราวก็คงไม่ลุกลามปลานปลายอย่างนี้ อย่าง
นอ้ยที่สุดใหน้ายสมหมายมีสิทธิเรียกเงินคา่ซื้อหวยคืนได้ก็ยังดี แม้จะขัดกับหลกัมาศาล
ด้วยมือสะอาดหรอืหลักสุจริตแต่เมื่อบวกลบคูณหารแล้ว น่าจะมีข้อเสียน้อยกว่าการที่
รัฐปฏิเสธไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว  
       จึงมีความเห็นว่า ควรแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒ (๔) ทำนองว่า ผู้เสียหายให้หมายความรวมถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำ
ความผิดด้วย หากให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนหรือศาลตั้งแต่แรกว่าตนเอง
ได้กระทำความผิดจริง ส่วนในทางแพ่งอาจแก้ไขกฎหมายให้รัฐมีส่วนได้เสียในคดีด้วย 
เช่น อาจแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๓ ให้ฟ้องเรียกหนี้พนัน
กันได้ แต่ต้องชำระเงินที่ได้จากการชนะคดีให้รัฐส่วนหนึ่ง อาจกำหนดไว้กึ่งหนึ่งก็ได้ 

 

       95 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๓  บัญญัติว่า “อันการพนันหรือขันต่อ
นั้น ท่านว่าหาก่อให้เกิดหนี้ไม่ สิ่งที่ได้ให้กันไปในการพนันหรือขันต่อก็จะทวงคืนไม่ได้ เพราะเหตุ
หามูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดมิได”้. 
 



๑๓๘ 

 

ดังนั้น กรณีนายสมหมายหากสามารถฟ้องเรียกเงินจากเจ้ามือได้และชนะคดีก็จะได้
เงินเข้ารัฐถึง ๓๑๒,๕๐๐ บาท  
       การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามข้อเสนอดังกล่าว นอกจากจะเป็นประโยชน์ในแง่
ของการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมมิให้มีการเช็คบิลแก้แค้นกันเองแล้ว ยังมี
ส่วนช่วยป้องกันปราบปรามอาชญากรด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบของข้าราชการซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าจัดการเอาผิดได้ค่อนข้างยาก ใน
ทำนองใช้โจรจับจับโจรเหมือนกับกฎหมายยาเสพติดที่บัญญัติเป็นหลักการไว้ว่า หาก
ผู้กระทำความผิดให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตรา
โทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ 96  
       ความเห็นข้อเสนอทั้ง ๗ เร่ือง ดังที่กล่าวมา เป็นเพียงตัวอย่างเศษเสี้ยวหนึ่งของ
ปัญหากระบวนการยุติธรรมในบ้านเมืองเรา อีกทั้งคงเป็นเพียงการสะท้อนปัญหาและ
ข้อเสนอในแง่มุมหนึ่งเท่านั้น แน่นอนที่สุดว่าคงจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย
ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หากจะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกันจริง ๆก็คงต้อง
วิเคราะห์เจาะลึกศึกษาวิจัยในทุกแง่มุมโดยละเอียด ซึ่งในประเทศที่ได้ชื่อว่าพัฒนาแล้ว 
ถือเป็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายมหาวิทยาลัยเพราะรับผิดชอบงานวิชาการโดยตรง โดย
ระบบการศึกษานิติศาสตร์ของอารยประเทศจะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ วิชาการ 
วิชาชีพ และปรัชญา  
       วิชาการคือ การศึกษาเรียนรู้หลักการแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ทำการวิจัยค้นคว้า
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆเพ่ือให้นิติศาสตร์มีพลวัตอยู่เสมอ ตลอดจนหาแนวทางพัฒนา
และเสนอทางออกเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆในฐานะวิศวกรสังคม  
       วิชาชีพคือ การศึกษาเรียนรู้จากภาคปฏิบัติที่เป็นจริงของบุคคลากรในองค์กร
หรือหน่วยงานต่าง ๆที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
       ปรัชญาคือ ศาสตร์เกี่ยวกับการหาความรู้ ความจริง เพ่ืออธิบายเหตุการณ์และสิ่ง
ต่าง ๆตามหลักเหตุและผลอย่างกว้าง ๆโดยใช้หลักการของวิชาตรรกวิทยาเป็น
เคร่ืองมอื ซึ่งจะเป็นตัวคุมให้กฎหมายอยู่ในกรอบและพัฒนาไปสู่ส่ิงที่ดีงาม  
       ถามว่าระบบการศึกษานิติศาสตร์ในบ้านเมืองเราที่ผ่านมาและขณะนี้เป็นอย่างไร 
มีข้อผิดพลาดบกพร่อง จุดอ่อนจุดแข็ง ข้อเด่นข้อด้อยตรงไหน อย่างไรบ้าง สมควร
ได้รับการปฏิรูป ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ก็คงจะเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องร่วมกันคิดร่วมกันค้นคว้าหา
คำตอบกันต่อไป. 

 

       96 ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๑๕๓. 



๑๓๙ 

 

บทที่ ๘ 
นิติศาสตร์แนวพุทธกับประชาธิปไตย 

 
มีผู้คนจำนวนไม่น้อยมองว่า โลกียธรรม กับ โลกุตรธรรม เป็นคนละเรื่องกัน 

สองโลกนี้แยกจากกันโดยเด็ดขาดจะเอามาปนกันไม่ได้ แต่หากพิจารณาอย่างถ่องแท้
ลึกซึ้งถึงแก่นธรรมก็จะพบว่า แท้จริงแล้วโลกกับธรรมเป็นเหมือนเหรียญสองด้านหรือ
หน้ามือกับหลังมือที่ไม่อาจแยกออกจากกันได ้ 

หากอุปมาเปรียบเทียบการปฏิบตัิตามมรรคแปดเพ่ือทำให้แจ้งซึ่งนิพพานกับการ
เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ ผู้เดินทางถึงจุดสูงสุดของยอดเขาก็คือ อรหัตตผล
บุคคล ผู้เดินทางถึงจุดรองลงมาก็คือ อนาคามีผลบุคคล สกทาคามีผลบุคคล โสดาปัตติ
ผลบุคคล ต่อจากนั้นก็จะเป็นจุดต่าง ๆที่บุคคลซึ่งยังไม่ไดช้ื่อวา่เป็นอริยบุคคล สามารถ
ปีนป่ายขึ้นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ชน กัลยาณชน วิญญูชน ปุถุชน ซึ่งมีความสูงต่ำ
แตกต่างไล่เรียงกันลงไปจนถึงตีนเขา หรือหากเปรียบเทียบกับการเรียนหนังสือ ผู้ที่
เรียนจบระดับปริญญาเอกก็คืออรหัตตผลบุคคล ส่วนผู้ที่เรียนจบตั้งแต่ระดับปริญญา
โทลงมาจนถึงชั้นอนุบาลก็คือผู้มภีูมิธรรมในระดับต่างๆ ทำนองเดียวกันกับที่กล่าวมา 

โดยนัยยะแห่งการเปรียบเทียบดังกล่าว โลกิยธรรมกับโลกุตรธรรม จึงมี
ความสัมพันธ์สืบเนื่องเป็นเนื้อเดียวจนไม่อาจแยกออกจากกันได้ เพราะคนที่จะ
เดินทางถึงยอดเขาเอเวอร์เรสต์ได้ ต้องเร่ิมต้นก้าวแรกที่ตีนเขาก่อนเสมอ และคนที่จะ
เรียนจบปริญญาเอกได้ ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการอ่าน การเขียน 
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ บวก ลบ คูณ หารก่อน อีกทั้งในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน
ไม่ว่าจะในระดับใด ย่อมมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานเหล่านั้นอยูต่ลอดเวลา 

อย่างไรก็ตาม การที่จะคิดนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปรับใช้ในทาง
ปฏิบัติที่เป็นจริงนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่างเช่นหลักเบญจศีลเมื่อใครได้อ่านหรือฟัง
แล้วเช่ือว่าแทบทุกคนให้การยอมรับว่าเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ควรนำไปประพฤติปฏิบัติ
ตาม แต่ในความเป็นจริงจะมีพุทธศาสนิกชนสักกี่คนที่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ หากอุปมาเปรียบเทียบกับพืชสมุนไพรชนิดที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักดี ทุกคนรู้
ว่าพืชสมุนไพรชนิดนั้น ๆมีประโยชน์ใช้รักษาโรคอะไร แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่าควรกิน
ปริมาณเท่าไหร่ ตอนไหน อย่างไร เอาตัวไหนผสมกับตัวไหนสัดส่วนอย่างไรหรือจะมี
วิธีสกัดตัวยาออกมาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
        สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นปราชญ์
ด้านศาสนาพุทธที่สำคัญคนหนึ่งของโลก ได้พยายามคิดนำเอาหลักธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้าไปปรับใช้อธิบายกับศาสตร์สาขาแขนงต่าง ๆหลายสาขา เช่น นิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าเมื่อใครได้อ่าน
หรือฟังแล้วก็คงไม่ปฏิเสธว่าเป็นคำแนะนำสั่งสอนที่ดีมีประโยชน์อย่างมาก สมควร
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อย่างยิ่งที่จะนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ แต่ในความเป็น
จริงก็ต้องยอมรับว่าแทบไม่มีการคิดนำไปปรับใช้ให้เห็นอยา่งเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเลย  
       อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเชื่อว่าถึงที่สุดแล้วสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเหตุปัจจัย
ต่าง ๆจะบีบบังคับ เร่งเร้า กดดัน หรือช่วยนำพาจัดการให้มนุษย์โลกหันเหเดินตาม
รอยพระพุทธองค์อย่างแน่นอน ไม่ว่าตั้งใจไม่ตั้งใจ รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม หาไม่แล้ว
ย่อมมิอาจอยู่รอด เพราะแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมความจริงแห่ง
ธรรมชาติที่ไม่อาจโต้แย้งหรือหักล้างได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฎีหรือลัทธิความเชื่อ
ใดก็ตามดังได้กล่าวไปแล้วในบทที่ ๒  
   โอกาสนี้จึงขอนำประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง ประชาธิปไตย มาวิเคราะห์แลกเปลี่ยน 
โดยอาศยัปาฐกถาธรรมเรื่อง นิติศาสตร์แนวพทุธ ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็น
แนวทาง เผื่อว่าอาจจะมีส่วนช่วยทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้พบกับแสงสว่าง 
สามารถก้าวพ้นออกจากวิกฤตปัญหาในขณะนี้ได้บ้าง เบ้ืองต้นขอสรุปเนื้อหาสาระหลัก
นิติศาสตร์แนวพุทธโดยย่อพอสังเขป ดังนี้ 
       ศาสนาพุทธสอนหลักความจริงว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือ
สิ่งของ เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม เป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องจิตใจ ไม่ว่าชีวิตหรือโลกที่
แวดล้อมอยู่ก็ตาม ทั้งหมดล้วนเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย เป็นเร่ืองของปัจจัย
สัมพันธ์ ธรรมดาที่ว่านี้มองด้วยสายตาของมนุษย์เรียกว่า กฎธรรมชาติ เรียกในภาษา
บาลีว่า นิยาม แปลว่า กำหนดอันแน่นอน ทำนองหรือแนวทางที่แน่นอน หรือความ
เป็นไปอันมีระเบียบแน่นอน เพราะปรากฏให้เห็นว่า เมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนั้น ๆแล้ว ก็
จะมีความเป็นไปอยา่งนั้น ๆแน่นอน 
       กฎธรรมชาติหรือนิยามนั้น แม้จะมีลักษณะทั่วไปอย่างเดียวกันทั้งหมดคือ ความ
เป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย แต่ก็อาจแยกประเภทออกไปได้ตามลักษณะอาการ
จำเพาะที่เป็นแนวทางหรือเป็นแบบหนึ่ง ๆของความสัมพันธ์ อันจะช่วยกำหนดศึกษา
ได้ง่ายขึ้น เมื่อว่าตามสายความคิดของพระพุทธศาสนา พระอรรถกถาจารย์แสดงกฎ
ธรรมชาติไว้ ๕ อย่าง คือ  
       ๑. อุตุนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝ่ายวัตถุ โดยเฉพาะความ
เป็นไปของธรรมชาติแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ เช่น เรื่องลมฟ้าอากาศ 
ฤดูกาล ฝนตกฟ้าร้อง การที่ดอกบัวบานกลางวันหุบกลางคืน การที่ดินน้ำปุ๋ยช่วยให้
ต้นไม้งาม การที่คนไอหรือจาม การที่สิ่งทั้งหลายผุพังเน่าเปื่อย เป็นต้น แนวความคิด
ของท่านมุ่งเอาความผันแปรที่เนื่องด้วยความรอ้นหรืออุณหภูมิ 
       ๒. พีชนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์หรือที่เรียกกันว่าพันธุกรรม 
เช่น หลักความจริงที่ว่าพืชเช่นใดก็ให้ผลเช่นนั้น พืชมะม่วงก็ออกผลเป็นมะม่วง เป็น
ต้น 
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       ๓. จิตตนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต เช่น เมื่ออารมณ์ (สิ่งเร้า) 
กระทบประสาทจะมีการรับรู้เกิดขึ้น จิตจะทำงานอย่างไร คือ มีการไหวแห่งภวังคจิต 
ภวังคจิตขาดตอน แล้วมีอาวัชชนะ แล้วมีการเห็น การได้ยิน ฯลฯ มีสัมปฏิจฉันนะ สัน
ตีรณะ ฯลฯ หรือเมื่อจิตที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เกิดขึ้นจะมีเจตสิกอะไรบ้าง ประกอบได้
หรือประกอบไม่ได้ เป็นต้น 
       ๔. กรรมนิยาม  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ กระบวนการก่อ
การกระทำและการให้ผลของการกระทำหรือพูดให้จำเพาะลงไปอีกว่า กระบวนการ
แห่งเจตน์จำนงหรือความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่าง ๆพร้อมทั้งผลที่สืบเนือ่งออกไปอัน
สอดคล้องสมกัน เช่น ทำกรรมดีมีผลดี ทำกรรมชัว่มผีลชั่ว เป็นต้น 

  ๕. ธรรมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผล
แก่กันของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะ อย่างที่เรียกกันว่าความเป็นไปตามธรรมดา เช่นว่า 
สิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา คนย่อมมีความเกิดแก่เจ็บตาย
เป็นธรรมดา ธรรมดาของคนยุคนี้มีอายุขัยประมาณร้อยปี ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติ
หรือไมก่ต็าม ย่อมเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เป็นสภาพไม่เที่ยง ถูกปัจจัยบีบคั้นและ
ไม่เป็นอัตตา ดังนี้เป็นต้น  
       ความจริงกฎ ๔ อย่างแรกย่อมรวมลงในกฎที่ ๕ คือ ธรรมนิยามทั้งหมดหรือ
จำแนกออกไปจากธรรมนิยามนั่นเอง หมายความว่า ธรรมนิยามมีความหมาย
ครอบคลุมกฎธรรมชาติหมดทั้ง ๕ ข้อ อาจมีผู้สงสัยว่าธรรมนิยามเป็นกฎใหญ่ เมื่อเอา
มากระจายเป็นกฎย่อยก็น่าจะกระจายออกไปให้หมด เหตุไรเมื่อแจงเป็นกฎย่อยแล้ว
ยังมีธรรมนิยามอยูใ่นรายชื่อกฎย่อยอีกด้วยเล่า คำตอบสำหรับความข้อนี้พึงทราบด้วย
อุปมาเหมือนคนทั้งหมดในประเทศไทยนี้ บางทีมีผู้พูดจำแนกออกว่า องค์พระประมุข 
รัฐบาล ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนบ้าง ว่าตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักศึกษา
และประชาชนบ้าง ว่าอย่างอื่นอีกบ้าง ความจริงคำว่าประชาชนย่อมครอบคลุมคนทุก
หมู่เหล่าในประเทศ แต่ที่พูดแยกออกไปก็เพราะว่า คนเหล่านั้นนอกจากจะมีลักษณะ
หน้าที่โดยทั่วไปในฐานะประชาชนเหมือนคนอ่ืน ๆแล้ว ยังมีลักษณะหน้าที่จำเพาะ
พิเศษต่างหากออกไปอีกส่วนหนึ่งด้วย ส่วนคนที่ไม่มีลักษณะหรือหน้าที่จำเพาะพิเศษ
แปลกออกไปก็รวมอยู่ในคำว่าประชาชน เรื่องนิยาม ๕ ก็พึงเข้าใจความทำนอง
เดียวกันนี้  
       คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่า ธรรมวินัย นั้น แบ่งออกเป็น  ๒ ส่วนคือ 
คำว่า ธรรม ซึ่งหมายถึงความจริงตามธรรมชาติหรอืกฎธรรมชาติดังที่กล่าวมา และคำ
ว่า วินัย ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มนุษย์จัดตั้งขึ้นเองหรือ กฎมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสมมุติ 
ตัวอย่างเช่น เมือ่คนต้องการทำสวนก็จะนำต้นไม้มาปลูก การทำสวนนี้เป็นเหตุ และจะ
ทำให้เกิดผลคือต้นไม้เจริญงอกงาม อันนี้คือเหตุและผลอันเป็นความจริงตามกฎ
ธรรมชาติ ต่อมาหากเจ้าของสวนไปจ้างคนงานให้มาช่วยเหลือดูแลในการทำสวนโดย
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จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทน อันนี้เป็นกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นเอง โดยการสมมติขึ้นมาว่าเมื่อ
คนงานทำสวนแล้วก็จะได้เงินตอบแทน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้ที่การ
ทำงานของคนสวนจะทำให้เกิดผลคือ มีเงินงอกเงยขึ้นมาต่างจากการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้อันเป็นกฎที่จริงแท้แน่นอน        
   แท้จริงแล้วการที่เราวางกฎสมมติขึ้นมาก็เพราะต้องการผลตามกฎธรรมชาติ 
เพราะถ้าไม่ต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามแล้วจะวางกฎมนุษย์ให้คนทำสวนได้
เงินเดือนไปทำไม ดังนั้น มนุษย์จึงต้องตระหนักรู้อยู่เสมอว่าสิ่งต้องการที่แท้จริงคือ 
ความเป็นจริงตามธรรมชาติไม่ใช่ตามสิ่งสมมตุิ หากมนุษย์ขาดปัญญาหรือหลงผิดมัวยึด
ติดในกฎสมมุติ ไม่เข้าถึงหรือไม่สามารถเชื่อมโยงให้เข้าถึงความจริงแห่งกฎธรรมชาติ
ได ้ความวปิลาสทั้งของชวีิตและสังคมก็จะเกิดขึ้นทันที  
   ทฤษฎีต่าง ๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมานั้น แท้จริงแล้วก็คือการพยายามที่จะเข้าถึงซึ่ง
ความจริงที่เรียกกนัว่า ธรรมชาต ินั่นเอง และจากทฤษฎีก็จะไปจัดโครงสร้างวางระบบ
กฎเกณฑ์ขึ้นในสังคมที่เรียกกันว่า กฎหมาย ขึ้นมา ซึ่งหากทฤษฎีนั้นไม่เข้าถึงธรรมคือ
แก่นแท้แห่งความจริงแล้ว ระบบที่จัดตั้งขึ้นมาบนฐานของทฤษฎีนั้นก็จะไม่สามารถให้
ประโยชน์ที่แท้จริงยั่งยืนตามความต้องการของมนุษย์ได้ 
       ดังนั้น นักนิติศาสตร์หรือฝ่ายนิติบัญญัติจึงมีความสำคัญอย่างยิง่ เพราะกฎหมาย
จะมีความสมบูรณ์ตามความมุ่งหมายได้ ย่อมต้องอาศัยผู้ร่างที่มีปัญญาพิเศษสามารถ
หยั่งรูถ้ึงความจริงแห่งปัจจัยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งธรรมและนำมาเชื่อมโยงกับ
การสร้างระบบกฎหมายในสงัคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและอย่างประสานสอดคล้อง
กลมกลนืกันเพ่ือให้ได้ผลจริงตามธรรมนั้นด้วย  

ในแง่ของการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายนั้น มนุษย์จะมีท่าทีต่อกฎหมาย
ต่างกันเปน็ ๓ ระดับ คือ   

๑. มองว่ากฎหมายเป็นเครื่องบังคับ ถือว่าเป็นความรู้สึกต่อกฎหมายในระดับที่
ต่ำที่สุด หากสังคมใดมีมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกว่ากฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายในสังคม
เป็นเคร่ืองบังคับแล้ว กฎหมายหรือสังคมนั้นก็จะไม่ยั่งยืน  

๒. มองว่ากฎหมายเป็นเครื่องฝึกตน  เป็นท่าทีแบบพระพุทธศาสนาที่มองว่า 
กฎเกณฑ์กติกาที่สร้างขึ้นมา มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างสภาพเอ้ือในสังคม ที่จะเปิดโอกาส
ให้มนุษย์พัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีงาม เพราะฉะนั้นคนจะมองว่ากฎเกณฑ์
กติกาเป็นเครื่องฝึกตน ดังที่เรียกว่าสิกขาบทคือเป็นข้อฝึกหรือข้อเรียนรู้ที่จะเอามา
ปฏิบัติด้วยจิตใจที่รู้สึกว่าจะฝึกตัวเองเพื่อก่อให้เกิดผลอันดีงาม อันจะยังประโยชน์ต่อ
ตวัมนุษย์ผู้ปฏิบัติเองและสังคมโดยส่วนรวมต่อไป 

๓. มองว่ากฎหมายเป็นเพียงข้อหมายรู้ร่วมกัน  เป็นท่าทีของสังคมมนุษย์ที่มี
การพัฒนาทางจิตใจและปัญญาในขั้นสูง โดยมนุษย์จะเข้าใจว่ากฎเกณฑ์กติกาของ
สังคมนั้นมนุษย์วางขึ้นด้วยเหตุผลเพื่อจะให้อยู่ร่วมกันด้วยดีและจะได้มีสภาพเอื้อต่อ



๑๔๓ 

 

การพัฒนาชีวิตที่ดีงามอย่างที่เราต้องการและอย่างที่มันควรจะเป็น เพราะฉะนั้นกติกา
เหล่านี้จึงเป็นเพียงเครื่องหมายให้รู้ว่าเราควรจะอยู่ร่วมกันอย่างไรเท่านั้นเอง 

ปัญหาของสังคมที่ยังไม่พัฒนาเกิดจากการที่มนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมยังมองว่า 
กฎหมายเป็นเพียงเครื่องบังคับไม่ใช่เครื่องฝึกตนหรือข้อหมายรู้ร่วมกันซึ่งมีสาเหตุ
สำคัญอยู ่๒ ประการ คือ 

 ๑. แสดงว่ามนุษย์ยังไม่มีการศึกษา    
 ๒. แสดงว่ามีกฎหมายที่เป็นเครื่องบังคับเขาจริงคือ กฎหมายไม่เป็นธรรม

นั่นเอง   
       จากที่กล่าวมาน่าจะสรุปสาระหลักสำคัญของนิติศาสตร์แนวพุทธได้ ๒ ประการ 
คอื  
        ๑. มนุษย์จะอยู่อาศัยร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ปลอดภัย และเจริญงอก
งามได้ ต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญคือ  

• สังคมนั้นมีกฎมนุษย์ที่ดี มีความสอดคล้องสัมพนัธ์กลมกลนืลงตัวกับ 
ความเป็นจริงแห่งกฎธรรมชาติ 

• ผูค้นส่วนใหญ่ในสังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎธรรมชาติและกฎ 
มนุษย์เป็นอยา่งดี 

 ๒. กฎธรรมชาติไม่มีผิด เป็นสิ่งจริงแท้แน่นอนเสมอ แต่กฎมนษุย์มีทางผิดพลาด
ได้ด้วยสาเหตุสำคัญ คือ 

• ด้านปัญญา หากมนุษย์ไม่มีปญัญารูเ้ท่าทันทั่วถึงธรรม ไม่รูต้ัวธรรมที่ 
เป็นความจริงในธรรมชาติ เป็นต้นว่า ไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตมนุษย์ ไม่เข้าใจเหตุปัจจัยใน
สังคมว่า เวลานี้สังคมเป็นอย่างไร มีปัญหาอย่างไร กลไกของปัญหาสังคมเป็นอย่างไร 
การทำเหตุปัจจัยอย่างนี้ ๆจะก่อให้เกิดผลในสังคมสะท้อนกันไปอย่างไร ฯลฯ ก็จะ
ส่งผลให้การบญัญัติกฎหมายผิดพลาดได้ทันที 

• ด้านเจตนา หากมนุษย์มีเจตนาที่แอบแฝง เช่น คิดจะหาจะเอา 
ผลประโยชน์แก่ตัวหรือพวกพ้อง หรอืคิดจะกลั่นแกลง้ทำร้ายคนอื่น พวกอ่ืน ก็จะทำให้
การบัญญัติกฎหมายผิดพลาดได้อีกเหมือนกัน  
        ต่อไปเป็นการนำหลักนิติศาสตร์แนวพุทธมาปรับวิเคราะห์กับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยขอแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น ๓ ส่วน คือ กฎ
มนษุย์ กฎธรรมชาติ และการปรับวิเคราะห์   
❖  กฎมนุษย ์  

๑. ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการพืน้ฐานสำคัญ คือ 97   

 

       97 ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์, “หลักประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพในสังคมพหุลักษณ์”, 
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๒๐ เล่มที ่๖๐ เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑, หน้า ๑๑๘.  



๑๔๔ 

 

• หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Popular Sovereignty)  
ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธปิไตยซึ่งถือเป็นอำนาจสงูสุดในการปกครองรฐัและเป็น
ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม  

• หลักสิทธิเสรีภาพ (Rights and Liberty) ระบอบประชาธิปไตยมี 
หลักประกันสิทธิเสรีภาพภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย
หรือละเมิดบุคคลอื่น ตัวอย่างสิทธิเสรีภาพที่เป็นสากลขั้นพ้ืนฐาน เช่น สิทธิเสรีภาพใน
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน การเดินทาง การเลือกถิ่นที่อยู่ การนับถือศาสนา การศึกษา 
การประกอบอาชีพ การได้รับบริการทางสาธารณสุข การติดต่อสื่อสาร การแสดงความ
คิดเห็น การพูด การเขียน การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การตั้งพรรค
การเมอืง การรวมกลุ่มกันเพ่ือทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น  

• หลักความเสมอภาค (Equality) ประชาชนทุกคนในรัฐต้องมคีวามเสมอ 
ภาคเท่าเทียมกันในเรื่องพื้นฐานที่สำคัญ ๆอันจะนำมาซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
ความยุติธรรมในสังคมได้แก่ ความเสมอภาคทางการเมือง ความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจ ความเสมอภาคทางสังคม ความเสมอภาคทางกฎหมาย และความเสมอภาค
ในโอกาส 

• หลกัการปกครองโดยเสียงข้างมากที่เคารพเสยีงข้างน้อย (The Majority  
Rule with Respect to Minority Rights) กรณีที่ต้องมีการตัดสินใจเพ่ือเลือกกระทำ
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ต้องเลือกที่จะปฏิบัติตามมติ
ของเสียงข้างมาก ด้วยข้อสมมุติฐานที่ว่า การตัดสินใจโดยคนหมู่มากย่อมมีการใช้
วิจารณญาณที่รอบคอบมีเหตุผลมากกว่าและก่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยกว่าการ
ตัดสินใจจากคนหมู่น้อย แต่ก็ต้องให้ความเคารพต่อเสียงข้างน้อย โดยต้องไม่กระทำ
การอันใดที่เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพหรือทำลายกลุ่มของผู้ที่มีแนวคิดแตกต่างไป
จากตน 

• หลกันิติรัฐ (Rule of Law) ในระบอบประชาธิปไตย กฎหมายมีที่มาจาก 
ประชาชนทุกคนในรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และโดยที่กฎหมายมีลักษณะที่ชัดเจน 
แน่นอน เปดิเผย ทั้งกระบวนการในการบัญญัติและการบังคับใช้ จึงเป็นหลักประกันได้
ว่าจะนำมาซึ่งความยุติธรรมและความสงบสุขในสังคม 

• หลักภราดรภาพ (Solidarity) ได้แก่ ความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียว รักใคร่  



๑๔๕ 

 

สามัคคี เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือดูแลกันฉันท์พี่น้อง ไม่รังเกียจเดียดฉันท์ ดูถูกดูหมิ่น
กันในเรื่องถิ่นฐาน ฐานะ เชื้อชาติ สีผิว ลัทธิความเชื่อ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
ฯลฯ 98  
       ๒. อำนาจอธิปไตย แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ  

• นิติบัญญัติ คือ อำนาจในการออกกฎหมาย ผูใ้ชอ้ำนาจได้แก่ รัฐสภา  
• บริหาร คือ อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้ใช้อำนาจได้แก่  

คณะรัฐมนตรีและข้าราชการทั้งหลาย  
• ตุลาการ คือ อำนาจในการบังคบัใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการ 

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่าง ๆผูใ้ช้อำนาจไดแ้ก่ ศาล  
       ๓. รัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งอาจมีสภา
เดียว (สภาผูแ้ทนราษฎร) หรือสองสภา (สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา) อย่างไรก็ตาม 
บางประเทศอาจกำหนดให้วุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง สรรหา หรือกระบวนการอื่นใด 
สำหรบัประเทศไทยมีสองสภาคือ  

• สภาผู้แทนราษฎร มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด 
• วุฒิสภา แต่เดิมมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด จนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับปี  

๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้ ได้กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ทั้งหมด 99 ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ กำหนดให้ส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้ง
จังหวัดละหนึ่งคน อีกส่วนหนึ่งมาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 100 และ
รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐ กำหนดให้มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือ
เคยทำงานด้านต่าง ๆที่หลากหลายของสังคม 101 อย่างไรก็ตาม ในวาระเริ่มแรกของ
รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคำแนะนำ โดยกำหนดให้มีอายุห้าปี 
102 
       ๔. การบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 103 

 

       98 พระพรหมคุณาภรณ์, “ประชาธิปไตยจริงแท้คือแค่ไหน”, สืบค้นเมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒, จาก http://www.dhammataankusoljit.org/dhamma/books/ payutto/196. 
pdf, หน้า ๖๗. 
       99 รฐัธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ มาตรา ๑๒๑. 
       100 รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑. 
       101 รฐัธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗. 
       102 รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙. 
       103 พระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔. 



๑๔๖ 

 

• ส่วนกลาง ไดแ้ก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ 
• ส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ จังหวัดและอำเภอ 
• ส่วนท้องถิ่น ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวัด เทศบาล สุขาภิบาล  

ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
องค์การบริหารส่วนตำบล) 
       ๕. ศาลในประเทศไทยมี ๔ ศาล คือ 

• ศาลรัฐธรรมนูญ  มีชั้นศาลเดียว 
• ศาลยุติธรรม มี ๓ ชั้นศาลคือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา  
• ศาลปกครอง มี ๒ ชั้นศาลคือ ศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครอง 

สูงสุด 
• ศาลทหาร มี ๓ ชั้นศาลคือ ศาลทหารชั้นต้น ศาลทหารกลาง และศาล 

ทหารสูงสุด 
❖  กฎธรรมชาติ 

    ๑. สรรพสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยตามหลัก อิทัปปัจจย
ตา มีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นปัจจัยแก่กัน มีอยูโ่ดยความสัมพันธ์ ด้วยอาศัยปัจจัย 
ไม่มีความคงที่อยู่อย่างเดิมแม้แต่ขณะเดียว ไม่มีอยู่โดยตัวของมันเอง ไม่มีตัวตนที่
แท้จริงของมัน ไม่มีมูลการณ์หรือต้นกำเนิดเดิมสุด อาการที่สิ่งทั้งหลายปรากฏเป็นรูป
ต่างๆ มีความเจริญความเส่ือมเป็นไปต่าง ๆนั้น แสดงถึงสภาวะที่แท้จริงของมันว่าเป็น
กระแสหรือกระบวนการอันประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบต่าง ๆที่สัมพันธ์ต่อเนื่อง
อาศัยกัน กระแสแห่งเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งทั้งหลายปรากฏและดำเนินไปได้ก็เพราะสิ่ง
ทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่คงอยู่ เกิดแล้วสลายไป ไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันและสัมพันธ์
เนื่องอาศัยกัน ภาวะที่ไม่เที่ยง ไม่คงอยู่ เกิดแล้วสลายไป เรียกว่า อนิจจตา ภาวะที่ถูก
บีบคั้นด้วยเกิดสลาย มีความกดดันขัดแย้งแฝงอยู่ ไม่สมบูรณ์ในตัวเรียกว่า ทุกขตา 
และภาวะที่ไร้ตัวตนที่แท้จริงของมันเองเรียกว่า อนัตตา รวมเรียกว่า กฎไตรลักษณ์ 
104 
       ๒. ความรู้สึกที่เป็นตัวตนของมนุษย์ มีจดุเริ่มต้นที่ ผัสสะ คือ เมื่ออายตนะข้างใน 
ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กับอายตนะข้างนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธัมมารมณ์ พบกนัเข้า จะทำให้เกิดความรูส้ึกที่เรียกว่า วิญญาณทางตา ทางหู ทางจมูก 
ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามสภาวธรรมของ
ร่างกายและจิตใจ เปรียบเสมือนการมีเมล็ดพืชอยู่ เมื่อมีแผ่นดิน มีน้ำ มีอากาศ มี
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะหน่องอกขึ้นมาตามธรรมชาติ เมื่อมีผัสสะแล้ว ก็จะมี 

 

       104 พระพรหมคุณาภรณ์, พุทธธรรม, หน้า ๘๘. 



๑๔๗ 

 

เวทนา เกิดขึ้น คือ ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือไม่สุข ไม่ทุกข์ และหลังจากนั้น ก็
จะมีความอยากไปตามอำนาจของเวทนานั้น ซึ่งก็คือ กิเลสตัณหา นั่นเอง จากกิเลส
ตัณหาก็จะเกิด อุปาทาน คือ ยึดมั่นถือมั่นไปตามความอยาก แล้วจะทำให้เกิดจิตชนิด
ที่เรียกว่า ตัวฉัน หรือ ตัวกูของกู ขึ้นมา ฉันต้องการ ฉันอยากคิด อยากทำ อยากพูด 
ฯลฯ เกิดตัวฉันที่มีความรู้สึกอยาก เกิดความคิดที่จะสนองความอยากความต้องการ
ของตัวเองเรียกว่า มโนกรรม จากนั้นก็อาจมีการแสดงออกด้วยการกระทำเรียกว่า 
กายกรรม และอาจมีการพูดที่เรียกว่า วจีกรรม 105 
    ๓. ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่อาศัยด้วยกันเป็นหมู่เหล่า ต้องพึ่งพา
อาศัยกันและกันจึงจะอยู่รอด และมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสมอง มีปัญญา สามารถฝึกหรือ
ศึกษาได้ ซึ่งถ้ามนุษย์ฝึกตนแล้วก็จะสามารถพัฒนาได้แทบไม่มีที่สิ้นสุด 106 โดย
พัฒนาการขั้นสูงสุดของมนุษย์คือ การเข้าถึงซึ่งนิพพาน  

๔. มนุษย์ไม่ได้เกิดมาดีหรือไม่ดีโดยธรรมชาติ 107 มนุษย์จะชั่วหรือดีขึ้นอยู่กับ
เหตุปัจจัยตามกฎธรรมชาติ (อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตตนิยาม กรรมนิยาม ธรรมนิยาม) 
อย่างไรก็ตาม ในบรรดากฎธรรมชาติทั้งหลายนั้น เมื่อมองในแง่ของมนุษย์ กรรมนิยาม
เป็นกฎสำคัญที่สุด เพราะเป็นเรื่องของมนุษย์โดยตรง มนุษย์เป็นผู้เสกสรรปรุงแต่ง
กรรมและกรรมก็เป็นเครื่องปรุงแต่งวิถีชีวิตโชคชะตาของมนุษย์ พระพุทธศาสนาจึง
สอนเน้นถึงความสำคัญของกรรมเป็นอย่างมาก ดังพุทธพจน์ที่คุ้นกันดีว่า “กัมฺมุนา 
วัตฺตติโลโก” แปลวา่ สัตวโ์ลกเป็นไปตามกรรมหรือเป็นไปเพราะกรรม 108  

   ๕. ความอยากหรือความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์แบ่งออกเป็น ๒ 
ลักษณะคือ ความอยากที่มุ่งประสงค์เวทนา ต้องการสิ่งสำหรับเสพเสวยปรนเปรอ 
พัวพนัเกีย่วเนือ่งอยู่กับอัตตาตัวตน เรียกวา่ ตัณหา และความอยากที่มุ่งประสงค์อัตถะ
คือ ตัวประโยชน์หรือสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงแก่ชีวิตเรียกว่า ฉันทะ (ดูเชิงอรรถ ๖ หน้า
.......) 

 

       105 พุทธทาสภิกขุ, เรื่องกรรมในมุมมองของพุทธทาส, (กรุงเทพ : เพชรประกาย), ๒๕๔๘, 
หน้า ๑๐๒. 
       106 พระพรหมคุณาภรณ์, นิติศาสตร์แนวพุทธ, หน้า ๓๘. 
       107 ปราชญ์เมธีที่มีแนวคิดไปในทางที่เห็นว่ามนุษย์เกิดมาไม่ดีโดยธรรมชาติ เช่น อริสโตเติล 
มาเคยีเวลลี  ฮอปส์ เวเบอร์ เทเลอร์ กูลิค เออร์วิค เป็นต้น ส่วนปราชญ์เมธีทีม่ีแนวคิดไปในทางที่
เห็นว่า มนุษย์เกิดมาไม่ดีโดยธรรมชาติ เช่น ล็อก รุสโซ เมโย ฟอลเลต บาร์นาร์ด แมคเกรเกอร์ 
มาสโลว์ เฮอร์ซเบิร์ก อาร์จีริส ไลเคิร์ท เป็นต้น. 
       108 พระพรหมคุณาภรณ์, พุทธธรรม, หน้า ๑๕๕. 



๑๔๘ 

 

       ๖. ทุกสิ่งทุกอย่างหรือปรากฏการณ์ทั้งหลายในโลก ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีชีวิต 
ไม่มีชีวิต เป็นรูปธรรม นามธรรม มองเห็น มองไม่เห็น ถือเป็นธรรมชาติทั้งสิ้น 109 
ความขัดแย้งก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเฉกเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ฝนตก ฟ้าร้อง ลม
พัด แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความสุข ความทุกข์ ฯลฯ โดย
สาเหตุหลักของความขัดแย้งม ี3 ประการ คือ  

• ตัณหา (อยากได้) ความอยากได้ใคร่มีเพื่อตัวเอง ความเห็นแก่ตัว การ 
แก่งแย่งแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่ง
บำรงุบำเรอตนเองทั้งหลายทั้งปวง   

• มานะ (อยากใหญ่) ความอยากเด่นเป็นใหญ่ อยากมีเกยีรติยศชื่อเสียง  
อยากมีอำนาจ วาสนา ปรารถนาจะครอบงำอยู่เหนือผูอ่ื้น   

• ทิฏฐิ (ใจแคบ) ความยดึติดหรือถือรั้นในลัทธิความเชื่อ ศาสนา หรือ 
แนวคิดอุดมการณ์ที่ยึดมั่นถือมั่นไว้ ไม่ยอมรับฟังความคิดความเห็นของคนอื่น มีจิตใจ
ที่คับแคบและก่อทัศนคติแบบแบ่งแยก 110 
❖  การปรับวิเคราะห์   

๑. การที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่อาศัยร่วมกันเป็นหมู่เหล่าจำนวนมาก จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกฎกติกาในการอยู่อาศัยร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ หน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของทุกคนในสังคม โดยกฎ
กติกาที่ดีต้องมีลักษณะสำคัญคือ เปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมได้มีส่วนร่วมมากที่สุด 
ทั้งในแง่ของกระบวนการสร้างกฎกติกาและเนื้อหาสาระของกฎกติกา  
       เหตุผลเพราะว่าสังคมจะสงบสุขและพัฒนาก้าวหน้าได้ ประชาชนคนส่วนใหญ่
ต้องให้การยอมรับกฎกติกาของชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนที่เกีย่วกบัที่มา
ของฝ่ายบริหาร หากสังคมใดที่มาของฝ่ายบริหารไม่ยึดโยงกับประชาชน เมือ่เกิดวิกฤต
ปัญหาหรือข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมา ก็จะมีการโทษกันไปมา ฝ่ายบริหารก็จะพยายาม
บ่ายเบี่ยงปัดความรับผิดชอบด้วยการโทษประชาชนว่าโง่ ดื้อรั้น ไม่เคารพกฎกติกา ไม่
เชื่อฟังคำสั่ง คำแนะนำท้วงติง ฯลฯ ประชาชนก็จะโต้ตอบกลับในทำนองเดียวกัน 
สถานการณ์ย่อมเลวร้ายลงไปเรื่อย ๆโอกาสที่จะมีการปะทะต่อสู้และจัดการแก้ไข
ปัญหาด้วยการใช้กำลังหรือวิธีการที่รุนแรงย่อมเป็นไปได้สูง แต่ถ้าฝ่ายบริหารมาจาก
ฉันทามติของประชาชนคนส่วนใหญ่ หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว ประชาชน

 

       109 พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะกับการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, ๒๕๔๙), 
หน้า ๑๐๘. 
       110 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺโต), สลายความขัดแย้ง:นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, สืบคืนเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จาก http://watnyanaves. 
net/th/ book_ detail/438, หน้า 49. 



๑๔๙ 

 

จะมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนต้องรับผิดชอบด้วย ที่สำคัญโดยกลไกของระบบถึงแม้
คณะผู้บริหารที่สร้างปัญหาจะไม่ยอมยุบสภาหรือลาออกแต่อย่างมากที่สุดก็อยู่ได้ไม่
เกิน ๔ ปี การเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงจึงมีโอกาสน้อย การยืดหยุ่นประนีประนอม 
อะลุ้มอล่วยย่อมเป็นไปไดสู้ง  
       นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดการระดมสมองพลังปัญญา เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสามัคคีปรองดอง การร่วมไม้ร่วมมือ ส่งเสริม ช่วยเหลือ 
สนับสนุนกิจการงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆให้สำเร็จลุล่วงและพัฒนาก้าวหน้ายิ่ง 
ๆขึ้นไป เรื่องยากก็จะเป็นเรื่องง่าย ดั่งคำกล่าวของโฮจิมินท์ ที่ว่า “ง่ายหมื่นครั้งไม่มี
ประชาชนก็ทำไม่ได้ ยากหมื่นครั้งแต่มีประชาชนให้ความร่วมมือก็ทำสำเร็จ” ที่สำคัญ
อีกอย่างหนึ่งคือ จะช่วยทำให้การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร อำนาจ ผลประโยชน์ และ
สิ่งมีคุณค่าต่าง ๆในสังคมมีความถูกต้องเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
       ด้วยเหตุนี้  ระบอบประชาธิปไตยที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างกฎกติกาและการบริหารชาติบ้านเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม จึง
ถือเปน็กฎมนุษย์ที่สอดคลอ้งสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติตามหลักนิติศาสตร์แนวพุทธ 
       ๒. หลักนิติรัฐในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงการยึดถือกฎหมายเป็นใหญ่ 
กฎหมายเปน็ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ ประชาชนทุกคนรวมทั้งผู้ปกครองต้องอยู่ใต้
กฎหมาย การกระทำทุกอย่างของผู้ปกครองไม่ว่าเรื่องใด ต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกา
ของกฎหมาย จะคิดทำเกินเลยหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ได้ เหตุผลที่
ระบอบประชาธิปไตยยกยอ่งเทิดทูนกฎหมายเป็นใหญ่เหนือคน ก็เพราะว่าคนไม่แน่ไม่
นอนตามกฎอนิจจัง วันนี้ดีพรุ่งนี้อาจไม่ดี วันนี้เป็นคนเก่งฉลาดหลักแหลม อนาคตอาจ
กลายเป็นคนเลอะเลือนเสียสติ แม้บางคนอาจเป็นคนเก่งคนดีตลอดชีวิต แต่เขาก็ไม่ได้
อยูค่ำ้ฟ้า สักวันหนึ่งกต็้องจากโลกนี้ไป 
       จากบทเรียนประวัติศาสตร์มนุษยชาติหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมา มนุษย์โลก
ได้เรียนรูว้่า การให้ผู้ปกครองอยู่เหนือกฎหมาย มอบอำนาจทั้งหมดให้ผู้ปกครองคนใด
คนหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งอยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ถือเป็นอันตรายใหญ่หลวง เพราะ
หากในช่วงยุคสมัยใดผู้ปกครองไม่ดีมีปัญหา ไร้ซึ่งคุณธรรม ก็จะใช้อำนาจแบบไม่มี
ขอบเขต ประชาชนจะถูกกดขี่ข่มเหง ขูดรีดทำร้าย เอารัดเอาเปรียบ กลั่นแกล้งรังแก 
ฯลฯ ทำให้สังคมสับสนวุน่วาย ไม่สงบสุข ไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคงยัง่ยืน  
       ในสังคมประเทศที่ประชาธิปไตยพัฒนาก้าวหน้า ประชาชนจะให้ความสำคัญกับ
ระบบหรือโครงสร้างกฎกติกาของสังคมมากกว่าตัวผูน้ำไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือ
ประธานาธิบดีก็ตาม เพราะเขามองว่าคนมาแล้วก็ไป จะชั่วจะดีอย่างไร ก็อยู่ในอำนาจ
เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราว หากยุคใดสมัยใด เกิดโชคร้าย ประชาชนตัดสินใจผิดเลือกคน
ไม่ดี ไม่มีคุณภาพ เมือ่ครบวาระก็สามารถตัดสินใจเปลี่ยนตัวผูน้ำใหม่ได ้   



๑๕๐ 

 

       การมีระบบกฎหมายหรือหลักนิติรัฐที่ดี มีความเข้มแข็ง มีความถูกต้องเป็นธรรม 
มีการคานดุลตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นหลักประกันยืนยันได้ว่า ประเทศชาติ
บ้านเมืองจะมั่นคงยั่งยืนอยู่รอดปลอดภัยอย่างแน่นอน ต่อให้คนที่เข้ามาบริหารชาติ
บ้านเมืองจะงี่เง่าห่วยแตก บ้าอำนาจ ขี้ฉ้อขี้โกงสักปานใด ก็จะไม่ถึงขั้นทำให้บ้านเมือง
วิบัติล่มจม เพราะไม่ว่าจะมีฤทธิ์เดชชั่วร้ายอย่างไร หากระบบดีมีประสิทธิภาพ 
กฎหมายจะทำหน้าที่เป็นรั้วขวางกั้นมิให้เขาทำเกินเลยออกนอกขอบเขต แน่นอนว่า
ตอนอยู่ในอำนาจ อาจเป็นเรื่องยากที่กฎหมายจะทำอะไรเขาได้ แต่พอหมดอำนาจ
เมื่อไหร ่เขาจะถูกเช็คบิลย้อนหลังทันที ซึ่งก็มตีัวอย่างให้เห็นมาแลว้ในหลายประเทศ  

กล่าวเฉพาะเรื่องการคานดุลตรวจสอบตามทฤษฎีแบ่งแยกอำนาจของ         
Montesquieu ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจในทางที่
ผิดหรือเกินขอบเขตดังที่กล่าวไว้ในบทที่ ๖ นั้น (หน้า.....) มีข้อสังเกตว่าตามหลัก
ศาสนาพุทธไม่ได้มองว่ามนุษย์เกิดมาไม่ดีโดยธรรมชาติเหมือนแนวคิดความเห็นของ 
Montesquieu แต่มนุษย์จะดีหรือไม่ดีย่อมขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแห่งกฎธรรมชาติ
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในแต่ละประเทศแต่ละสังคมอาจไม่เหมือนกัน เช่น ผู้คนในประเทศ
ที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมากมายเหลือเฟือย่อมมีแนวโน้มที่จะขี้เกียจ ขาดความ
รับผิดชอบ ไม่รู้จักประหยัดอดออมมากกว่าผู้คนในประเทศที่แร้นแค้นขาดแคลนมี
ทรัพยากรอย่างจำกัด ผู้คนในประเทศที่มีภัยธรรมชาติมากและรุนแรง ย่อมมีความ
เข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ สามัคคีปรองดอง มีวินัย มากกว่าผู้คนในประเทศที่มีภัย
ธรรมชาตนิ้อย เป็นต้น 
       ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิจัยโดยละเอียดว่า มีเหตุปัจจัย
ใดบ้างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของมนุษย์เผ่าพันธุ์ไทย ไม่ว่า
จะเป็นด้านดีหรือไม่ดี อันไหนเป็นเหตุหลัก เหตุรอง โดยตรงหรือโดยอ้อม แล้วนำเอา
องค์ความรู้เหล่านั้นมาเป็นฐานข้อมูลสำหรับการสร้างระบบคานดุลตรวจสอบให้
ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

๓. ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า ตัวกูของกู คือ ต้นตอของปัญหาและเป็นบ่อเกิด
ของความทุกข์ชนิดต่าง ๆบนโลกใบนี้ โดยท่านให้ความหมายตัวกูของกูไว้ว่าหมายถึง
ภาวะที่เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นตัวตนหรอืตัวเองด้วยอำนาจของ อวิชชา มีตัณหา
และอุปาทานเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิด 111 และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์กล่าวว่า 
หนทางในการพัฒนามนุษย์ตามหลักศาสนาพุทธได้แก่ การพยายามให้มนุษย์หันเหจาก
ความต้องการที่เป็นตัณหาให้เป็นฉันทะมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็น
ตัณหาหรือฉันทะก็ต้องละวางปล่อยวาง เพียงแต่ว่ากรณีตัณหานั้นหากเกิดขึ้นเมื่อไหร่

 

       111 พระมหาสราวุธ โพธิ์ศรีขาม และวัชระ งามจิตรเจริญ, “ตัวกูของกูในทรรศนะของพุทธ
ทาสภิกขุ , สืบค้น เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔, จาก  https://arts.tu.ac.th/uploads/arts/ 
Doctorate/Meeting/M28.pdf. 

https://arts.tu.ac.th/uploads/
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ต้องละวางในทันที ต่างจากฉันทะที่ต้องพยายามทำให้สำเร็จก่อนจึงค่อยละวาง
ภายหลัง หากไม่ปล่อยวางย่อมเป็นทุกข์ เช่น แม้เราจะมุ่งกินอาหารเพื่อฉันทะอย่างไร 
สุดท้ายก็ต้องแก่ เจ็บ ตายอยูด่ี 112 
       จากหลักการคำสอนดังกล่าว เมื่อพิจารณาประกอบกับกฎธรรมชาติที่ว่า มนุษย์
เป็นสัตว์มีสมอง มีปัญญา สามารถฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาไปสูส่ิ่งดีงามได้และคำกล่าว
ของโสกราติส ปราชญ์เมธีชาวเอเธนส์ที่ว่า “การที่คนเราทำอะไรนั้นเขาย่อมทำตาม
ความรู้ที่เขามี เขาทำสิ่งนั้นก็เพราะเขาเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่โดยที่คนเราก็มีกิเลส
ต่างกันดังนั้น หากเขาไม่ใช้เหตุผลไตร่ตรองให้ดี กิเลสอาจลวงให้เขาคิดว่าส่ิงนั้นเป็นสิ่ง
ที่ดีทั้ง ๆที่ในความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ ไม่มีใครทำความชั่วทั้ง ๆที่ตัวรู้ว่าชั่ว ถ้า
หากเขาทำชั่วก็เพราะตอนนั้นเขาเข้าใจผิดไปว่าสิ่งนั้นดี” แล้ว จึงเห็นว่า กฎกติกาที่ดี
ควรมีลักษณะส่งเสริมสนับสนุนหรือเอ้ือต่อการฝึกฝนพัฒนาตัวเองของมนุษย์ใหม้ีวิชชา
มีชีวิตเจริญงอกงามยิ่ง ๆขึ้นไป เช่น ต้องไว้วางใจ ยกย่องให้เกียรติมนุษย์ พยายาม
สร้างบรรยากาศหรือสภาวะแวดล้อมในสังคมให้มนุษย์มีความเจริญเติบโตทางจิตใจ มี
ความพึงพอใจกับงาน ได้รับการยอมรับ มีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความผูกพัน มีความเสียสละ ฯลฯ ควรหลีกเลี่ยงการควบคุมกำกับด้วย
การใช้อำนาจบังคับและการลงโทษ เพราะจะเป็นการบั่นทอนศักยภาพของมนุษย์ 
ก่อใหเ้กิดความรูส้ึกในเชิงปฏิปกัษ์และความขัดแย้งที่มีลักษณะทำลาย 
       ๔. กฎธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์มีมากมายหลายกฎ แต่ละกฎมีความ
เกีย่วข้องสัมพันธ์กันทั้งโดยตรงโดยอ้อม อีกทั้งสังคมมนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีการดำเนินชีวิต อาชีพ ศาสนา ลัทธิความเชื่อ แนวคิด
อุดมการณ์ ประเพณีวัฒนธรรม ความชอบความถนัด ความรู้ความสามารถ ฯลฯ แต่
ทุกสิง่ทุกอย่างก็ล้วนอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ กฎมนุษย์ที่ดีจึงควรมีลักษณะดังนี ้ 

  ๔.๑ ยืดหยุ่น เปิดกว้าง มีหลักการและข้อยกเว้นที่เหมาะสม มีชีวิตหรือจิต
วิญญาณ (Spirit) สามารถเจรญิเติบโตและนำไปปรับใช้เพื่อก่อให้เกดิความเป็นธรรมได้
ในทุกสถานการณ์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หากบัญญัติกฎหมายให้
มีลักษณะผูกมัดตายตัวหรือมีรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป บางสถานการณ์อาจถึง
ทางตันและฝ่ายที่เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมย่อมพยายามทำทุกวิถีทางเพ่ือ
ผลักดันให้มีการแก้ไข ซึ่งแนวโน้มที่จะมีการแก้ไขในลักษณะสุดขั้วไปทางแนวคิดอีก
ฟากฝั่งหนึ่งย่อมเป็นไปได้สูง ท้ายที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งก็จะพยายามต่อสู้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
กนัอีก กลับไปกลับมาไม่มีที่สิ้นสุดและการต่อสูก้็คงจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ  

  ๔.๒ ต้องมีระบบทบทวนตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ เพราะเมื่อ
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา กฎมนุษย์ก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 

 

       112 พระพรหมคุณาภรณ์, พุทธธรรม, หน้า ๕๑๕. 
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หาไม่แล้วอุปสรรคปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆย่อมตามมา เช่น สมัยก่อนการห้าม
ขับรถด้วยความเร็วเกิน ๖๐ ก.ม./ช.ม. ถือเป็นเรื่องเหมาะสม แต่ยุคสมัยนี้ด้วย
สมรรถนะของรถและสภาพถนนที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากมาย กฎกติกาดังกล่าวย่อมไม่
เหมาะสมอีกต่อไป อีกทั้งในการแก้ไขปรับปรุงไม่ควรมีกระบวนการขั้นตอนที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและใชเ้วลานานเกินไป เพราะจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที สิ่งที่
ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญคือ การสร้างระบบทบทวนตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและ
น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่ องจริงจั งและ
ตรงไปตรงมา 

 ๔.๓ ต้องกระจายอำนาจให้มากที่สุด เพราะปัญหาในโลกยุคปัจจุบันมีความ
สลับซับซ้อน แตกต่างหลากหลาย และในอนาคตคงต้องเผชิญกับวิกฤตปัญหาต่าง ๆ
มากมาย การจัดการแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถของผู้คนที่แตกต่างหลากหลายเช่นกัน ที่สำคัญต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
โดยเป้าหมายสูงสุดของการกระจายอำนาจในอุดมการณ์คือ การให้ทุกคนสามารถ
ปกครองตนเองได้ ต้องพยายามทำให้ประชาชนเข้มแข็งมีความรับผิดชอบยืนอยู่บนลำ
แข้งของตนเองได้ การรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง การหวังพึ่งพาฮีโร่หรือพระเอกขี่
ม้าขาว การทำตัวเป็นคุณพ่อรู้ดีของผู้ มีอำนาจรัฐ รวมทั้ งนโยบายในลักษณะ
ประชาสงเคราะห์ต่าง ๆจะทำให้ประชาชนอ่อนแอ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ท้ายที่สุดจะทำให้สังคมนั้นล้าหลังไม่พัฒนาและอาจถึง
ขั้นล่มสลาย 
       ๕. หากเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์กับต้นไม้ในป่าจะเห็นได้ว่า โดยธรรมชาติของป่า
ไม้ จะมีต้นไม้ขึ้นอยู่มากมายหลากหลายนานาพันธ์ มีลักษณะรูปร่างและขนาดเล็ก
ใหญ่แตกต่างกันไป ต้นไม้ทุกต้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันและกันทั้งทางตรง
ทางอ้อม ทุกต้นมีประโยชน์มีคุณค่าในตัวมันเอง สังคมมนุษย์ก็เช่นกัน ธรรมชาติของ
มนุษย์ย่อมมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งทางด้านกายภาพและความรู้สึกนึกคิดด้าน
จิตใจ ทุกคนในสังคมมีความสัมพันธเ์กี่ยวข้องเกื้อกูลกันและกันทั้งโดยตรงโดยอ้อม ทุก
คนมีประโยชน์มีคุณค่าในตัวเอง ดังนั้น หลักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดร
ภาพ ในระบอบประชาธิปไตยจึงถือเป็นกฎมนุษย์ที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กลมกลืน
ลงตัวกับกฎธรรมชาติเป็นอยา่งดี 

อย่างไรก็ตาม หลักดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจและใช้หลัก
โยนิโสมนสิการพิจารณาใคร่ครวญอย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง กรณีหลักสิทธิเสรีภาพนั้น สิ่ง
สำคัญอย่างยิ่งยวดที่ต้องพึงตระหนักคือ สิทธิต้องคู่กับหน้าที่ เสมอ พลเมืองของ
ประเทศประชาธิปไตยนั้น เมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่ด้วย ดั่งคำกล่าวของประธานาธิบดี
เคนเนดี้ที่ว่า “อย่าถามว่าประเทศชาติจะทำอะไรให้ท่าน จงถามว่าท่านจะทำอะไร
ใหแ้ก่ประเทศชาติของท่าน” เมือ่ประชาชนทำหน้าที่ให้แก่รัฐตามสถานะของตน รัฐก็มี
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๑๕๓ 

 

สิ่งที่จะนำมาสนองแก่สิทธิของประชาชน ถ้าประชาชนไม่ช่วยกันทำเหตุ แล้วรัฐจะเอา
ผลอะไรมาสนองความต้องการของประชาชนได้ ดังนั้น ถ้าจะเรียกร้องหรืออ้างสิทธิก็
อย่าลืมถามหรือสำรวจตัวเองว่าได้ทำหน้าที่ของตนอยู่ด้วยดีหรือไม่คือ ถ้าจะเรียกร้อง
สิทธิก็จะต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีด้วย ผู้ที่รู้จักหน้าที่พร้อมทั้งทำหน้าที่ของตนเองอยู่
อย่างถูกต้องนั่นแหละคือ ผู้ที่จะนำสิทธิไปใช้อยา่งถูกต้อง 113  
       ส่วนเสรีภาพก็ต้องคู่กับความรับผิดชอบ โดยเสรีภาพอย่างต่ำที่สุดคือ เสรีภาพ
ของคนที่เข้าใจวา่ทำอะไร ๆได้ตามชอบใจ สูงขึ้นมาอีกหน่อยคือ คนที่บอกว่าทำได้ตาม
ชอบใจแต่ต้องมีขอบเขต ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ความหมายที่สูงขึ้นไปอีกคือ มองว่า
เสรีภาพของตนเองสัมพันธ์กับเสรีภาพของผู้อื่น ต้องไม่ใช้เสรีภาพของตนในลักษณะที่
เป็นการลิดรอนหรือทำลายเสรีภาพของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะให้โอกาสแก่ผู้อื่นด้วย เมื่อ
ต่างก็มีเสรีภาพด้วยกันเท่ากันนี้ จะทำให้เกิดความพอดีขึ้นเรียกว่าเสรีภาพที่ถูกจำกัด
โดยสมภาพหรือความเสมอภาคกัน ซึ่งถือเป็นความสมดุลและเป็นลักษณะของทางสาย
กลาง 114 

กรณีหลักความเสมอภาคคงไม่ได้หมายความว่าการให้ทุกคนมีสิ่งต่าง ๆ
เหมือนกันหรือเท่าเทียมกันหมด เพราะย่อมขัดกับกฎธรรมชาติ คนขับรถก็ควรจะพึงมี
พึงได้ในฐานะที่เป็นคนขับรถ ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ควรจะพึงมีพึงได้ในฐานะที่เป็น
นายกรัฐมนตร ีเฉกเช่นเดียวกับต้นไม้ใหญ่ย่อมต้องการน้ำ อาหาร แสงแดด พ้ืนที่ ฯลฯ 
มากกว่าต้นไม้ขนาดเล็ก เพราะต้นไม้ใหญ่ต้องมีหน้าที่คอยคุ้มแดดคุ้มฝนป้องกันลม ให้
ที่อาศัยพักพิงแก่ต้นไม้หรือสิ่งมีชีวิตอื่นด้วย ขณะที่ต้นไม้ขนาดเล็กย่อมจำกัดด้วยชนิด 
ขนาดและบทบาทหน้าที่ บางครั้งบางทีหากมีน้ำ อาหาร แสงแดด พื้นที่ ฯลฯ มาก
เกนิไปก็อาจทำใหต้้นไม้นั้นแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโตหรือแห้งเหี่ยวตายก็เป็นได้  
       หลักการสำคัญในการสร้างกฎกติกาจึงได้แก่ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคม
ดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพหรือกระทำกิจกรรมใด ๆได้โดยอิสรเสรีตามศักยภาพ
ความรู้ความสามารถ หรือความชอบความถนัดของแต่ละคน โดยสร้างคุณค่าหรือ
ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆสำหรับการงานอาชีพหรือกิจกรรมนั้น ๆให้เหมาะสมเป็น
ธรรมชอบด้วยเหตุผล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งเหล่านั้นต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือสร้าง
ความเดือดร้อนให้คนอื่น อีกทั้งต้องไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมด้วย 115 

 

       113 พระพรหมคุณภรณ์, ประชาธิปไตยจริงแท้คือแค่ไหน, หน้า ๒๓. 
       114 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗. 
       115 โสต สุตานันท์, “ความหมายของคำว่าประชาธิปไตย”, หนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับ
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒.  
 



๑๕๔ 

 

       สำหรับหลักภราดรภาพขออ้างอิงคำอธิบายของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ใน
หนังสือภราดรภาพนิยม (Solidarisme) ของปรีดี พนมยงค์ โดยฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล 
ซึ่งเป็นการขยายความปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๔๙ ถึงความสำคัญของคำ
ว่า ภราดรภาพ ว่า เป็นเพราะ “...มนุษย์เกิดมาเพื่ออยู่ร่วมกันดั่งกล่าวแล้ว มนุษย์
จำต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในประเทศหนึ่ ง ถ้ามนุษย์คนหนึ่งต้องรับทุกข์ เพื่อน
มนุษย์คนอื่นก็รับทุกข์ด้วย จะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เหตุฉะนั้น เพียงแต่
มนุษย์มีความอิสระและมีความเสมอภาค จึงยังไม่เพียงพอ คือจำต้องมีการช่วยเหลือ
กันฉันท์พ่ีน้องด้วย...” 
       ทั้งนี้ ความคิดเรื่องภราดรภาพมิใช่ปรัชญาหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่เป็น
เพียงวาทกรรม แต่เป็นหลักการที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติของมนุษย์อย่างแท้จริง จาก
การศึกษาจิตวิทยาด้านวิวัฒนาการพบว่ามนุษย์เรามีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมและผูกพันกับคนอ่ืน ในทางชีววิทยาเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับคนอื่น 
ออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขจะหลั่งออกมา ส่งผลให้เราวิตกกังวลน้อยลง
และมีสมาธิดีขึ้น  
       การพูดคุยกับคนอื่นส่งผลดีต่อร่างกายโดยตรงด้วยผลของฮอร์โมนนั้น ที่น่าทึ่ง
กว่านั้นคือสมองของมนุษย์มีเซลล์ประสาทอยู่กลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มประสาทกระจกเงา 
(The Mirror Neuron) ซึ่งเป็นประสาทที่รับรู้ถึงความรู้สึกและประสาทสัมผัสของผู้อื่น
ได้ เรื่องนี้อธิบายได้ว่า เมื่อเราได้รับความเจ็บปวด เช่น ถูกเข็มตำ เซลล์ประสาทใน
ศูนย์ควบคุมความเจ็บปวดในสมองจะถูกกระตุ้นและหากมีการสแกนดูจะเห็นว่าเซลล์
กลุ่มนั้นสว่างขึ้น เช่นเดียวกันกับเมื่อเราเห็นภาพคนอ่ืนได้รับความเจ็บปวดจากการถูก
เข็มตำ เซลล์ประสาทกลุ่มนี้ก็จะมีปฏิกิริยาสว่างวาบขึ้นราวกับว่าเราถูกเขม็ตำจริง ๆ 
       นี่คือคำตอบว่า ทำไมเมื่อเราเห็นภาพอันน่าหวาดเสียว เช่น คนประสบอุบัติเหตุ
ในคลิปหรือในโทรทัศน์ บางครั้งเราจึงมีความรู้สึกเจ็บราวกับความเจ็บปวดในจอภาพ
นั้นถ่ายทอดออกมาได้จริง นี่คือผลของเซลล์ประสาทกระจกเงาที่อาจจะเป็นสิ่งยืนยัน
ว่ามนุษย์นั้นมีภราดรภาพเป็นธรรมชาติติดตัวเผ่าพันธุข์องเรามาแล้วโดยกำเนิด 116  
       นอกจากนั้น หากพิจารณาตามหลักอิทัปปัจจยตาก็จะพบว่า แท้จริงแล้วมนุษย์
ทุกคนรวมทั้งสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกล้วนเป็นดั่งกันและกัน ทุกชีวิตจะเกิดขึ้นและดำรง
อยู่ได้ต้องอาศัยอิงแอบซึ่งกันและกัน ชีวิตมนุษย์เราประกอบด้วยรูปกับนามเรียกว่า 
ขนัธ์ห้า รูปคือร่างกายประกอบด้วยธาตุหลักคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ นามคือ เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ สมมุติว่า นาย ก.ถ่ายอุจจาระที่ใต้ต้นไม้ข้างบ้าน สามวันต่อมามีตัว
หนอนเกิดขึ้นที่กองอุจจาระ นกตัวหนึ่งเห็นเข้าเลยเข้าไปจิกกินตัวหนอน จากนั้นมันก็

 

       116 สถาบันปรีดี พนมยงค์, “ภราดรภาพ (Solidarity) คืออะไร”, สืบค้นเมื่อ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๔, จาก https://pridi.or.th/th/ content/2020/04/43.  

https://pridi.or.th/th/%20content/2020/04/43


๑๕๕ 

 

บินไปเกาะเสาไฟฟ้าข้างถนน เคราะห์หามยามซวยถูกเด็กคนหนึ่งใช้หนังสติ๊กยิงได้รับ
บาดเจ็บสาหัส สามวันต่อมาทนพิษบาดแผลไม่ไหวไปตกนอนตายในสวนหลังบ้านนาย 
ข. สามเดอืนต่อมาร่างกายมันก็ผุพังย่อยสลายกลายเป็นธุลีดิน 
       พอถึงหน้าฝนนาย ข.ก็ไปขึ้นแปลงปลูกผักในสวน ผักที่ปลูกก็ดูดเอาสารอาหาร
ในดินตรงที่นกนอนตายไปเลี้ยงลำต้น และแล้วนาย ข. ก็เก็บเอาผักไปลวกจิ้มกินกับ
น้ำพริกอย่างเอร็ดอร่อย ธาตุดิน ซึ่งเคยเป็นส่วนหน่ึงของร่างกายนาย ก. จึงเข้าไปเป็น
ธาตุดินส่วนหนึ่งในร่างกายนาย ข. แม้ต่อมานาย ข.จะเข้าไปถ่ายอุจจาระในห้องน้ำ แต่
ต้นไม้ข้างห้องน้ำก็จะดูดเอาอุจจาระนาย ข.ไปหล่อเลี้ยงลำต้น ใบ ดอก ผล และ
ถ่ายทอดหมุนเวียนส่งต่อไปยังสรรพชีวิตทั้งหลายต่อไปและต่อๆ ไปไม่มีที่สิน้สุด 
       สมมุติต่อว่า ระหว่างนาย ก. ถ่ายอุจจาระมีการถ่ายปัสสาวะพร้อม ๆกันไปด้วย 
ปัสสาวะส่วนหนึ่งจะไหลซึมลงไปในดินเพ่ือหล่อเลี้ยงต้นไม้ใบหญ้าบริเวณนั้น แต่ส่วน
หนึ่งจะระเหยกลายเป็นไอล่องลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า จากนั้นก็จะเข้าไปจับกลุ่มรวมกัน
กับไอน้ำส่วนอืน่ ๆกลายเป็นก้อนเมฆล่องลอยไปตามสายลม เมื่อไปถึงบริเวณบ้านนาย 
ค. ปรากฏว่าเหตุปัจจัยถึงพร้อมก้อนเมฆนั้นได้กลั่นตัวเป็นเม็ดฝนตกลงบนหลังคาบ้าน
นาย ค.พอดี จากนั้นก็ไหลลงรางรินเข้าสู่ถังเก็บน้ำฝนที่นาย ค.สร้างไว้ ตื่นเช้าขึ้นมา
นาย ค. เปิดก๊อกเอาน้ำฝนในถังมาดื่มเย็นชื่นใจ ธาตุน้ำ ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของ
ร่างกายนาย ก. จึงเข้าไปเป็นธาตุน้ำส่วนหนึ่งในร่างกายของนาย ค.  
       ชีวิตที่ผ่านมาผู้เขียน เคยทำงานและไปท่องเที่ยวในหลายจังหวัด ผู้อ่านทั้งหลาย
ก็คงจะเช่นเดียวกัน ประกอบกับธรรมชาติของอากาศที่ต้องล่องลอยเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลาตามกระแสลม ดังนั้น จึงเชื่อว่าต้องมี ธาตุลม อันเดียวกันจำนวนหนึ่งอย่าง
แน่นอนที่เคยผา่นรูจมูกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายทั้งของผู้เขียน และท่านผูอ่้าน  
       สำหรับ ธาตุไฟ แน่นอนว่าทั้งผู้เขียน และผู้อ่านทั้งหลาย รวมทั้งสรรพชีวิตทั้ง
มวลในโลกต่างก็ได้รับแหล่งพลงังานมาจากที่เดียวกันคือ ดวงอาทิตย์ และทุกชีวิตย่อม
มีการปรับเปลี่ยนถ่ายเทอุณหภูมิร่างกายกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้
เกดิความสมดุล 
       ในส่วนของนามนั้นเล่า ทั้งความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ เฉยๆ ความจำได้หมายรู้ 
ความนึกคิดปรุงแต่ง อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆและการรับรู้ทั้งปวงที่เกิดจากอายตนะ
ข้างในพบกับอายตนะข้างนอก ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู ่ดับไป ในชีวิตมนุษย์โลกทุก
คนทุกหนทุกแห่งทุกที่ทุกเวลา อาจกล่าวได้ว่าสิ่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นเสมือนทรัพย์สิน
ส่วนกลางของโลกที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิใช้สอยร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสืบ
ตอ่เนือ่งกันไปอยูต่ลอดเวลา 
       นี่คือเหตุผลที่มนุษย์โลกควรจะต้องรักกัน ไม่มีเหตุผลใดที่มนุษย์จะไปโกรธ 
เกลียด อิจฉาริษยา อาฆาตพยาบาท เบียดเบียนทำร้ายกัน เพราะการทำเช่นนั้นก็



๑๕๖ 

 

เท่ากับเป็นการโกรธ เกลียด อิจฉาริษยา อาฆาตพยาบาท เบียดเบียนทำร้ายตัวเอง
นัน่เอง 
       ๖. โลกยุคสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รัฏฐาธิปัตย์มีขอบข่ายอำนาจใหญ่โต
กว้างขวางอยู่เหนือเอกชนแทบไม่มีขอบเขตจำกัด ก่อให้เกิดความแตกต่างเหลื่อมล้ำ 
ความไม่เป็นธรรม การเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหง และวิกฤตปัญหาต่าง ๆมากมาย 
จึงมีนักคิดนักปราชญ์พยายามเสาะแสวงหาเครื่องมือที่จะนำไปใช้ต่อสู้กับพลังอำนาจ
รัฐ ซึ่งในที่สุดก็สามารถค้นพบยาวิเศษ ๓ ขนาน คือ ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ ทฤษฎี
เสรีนิยมทางการเมือง และทฤษฎีเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ อันเป็นที่มาของระบอบ
ประชาธิปไตยนั่นเอง ซึ่งก็นับได้ว่าที่ผ่านมาถือเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ที่ทรงพลานุ
ภาพอย่างยิ่ง 
       อย่างไรก็ตาม เมื่อกาลเวลาผ่านไปสองร้อยกว่าปี แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวเริ่ม
กลายเป็นตัวปัญหาไปเสียแล้ว สถานการณ์โลก ณ ปัจจุบัน เอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคคลสมมุติที่เรียกว่า นิติบุคคล มีอำนาจอิทธิพลเหนือรัฐมากมาย บริษัทข้ามชาติบาง
แห่งมีมูลค่าทรัพย์สินเงินทองมากกว่างบประมาณแผ่นดินในหลายประเทศ สามารถ
ควบคุมกลไกเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศต่าง ๆทั่วโลกได้เกือบหมด แม้แต่
รัฐบาลของประเทศในโลกเสรีแนวหน้าทั้งหลายก็มีที่มาหรือได้รับการช่วยเหลือ
สนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจนายทุนขนาดใหญ่แทบทั้งสิ้น บางประเทศผู้มีอำนาจกำหนด
ทิศทางนโยบายของรัฐที่แท้จริงคือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ความมั่นคงของกลุ่มธุรกิจ
นายทุนจึงหมายถึงความมั่นคงของรัฐ ผลที่ตามมาคือ ความแตกต่างเหลื่อมล้ำ ความ
ไม่เป็นธรรม การเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหง และวิกฤตปัญหาต่างๆ มากมาย  

แน่นอนที่สุดว่าต้นตอรากเหง้าแห่งปัญหาที่แท้จริงก็คือ ตัวกูของกู นั่นเอง ซึ่ง
การสนองประโยชน์เพื่อตัวกูของกูนั้น หากมีลักษณะเป็นตัณหาก็แทบไม่มีขอบเขต
จำกัด ดั่งพุทธภาษิตที่ว่า "นัตถิ ตัณหา สะมา นะที” แปลว่า แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่
มี หรือคำกล่าวของมหาตมะคานธีที่ว่า “โลกมีทรัพยากรเพียงพอที่จะเเบ่งปันให้เเก่
มนุษย์ทุกคนตามที่จำเป็น เเต่มีไม่เพียงพอที่จะสนองความโลภของคนเเม้เพียงคน
เดียว”  
       ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างระบบกฎหมายที่เอื้อหรือส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนได้รวมกลุ่มกันในทุกรูปแบบเพื่อให้มีพลังอำนาจต่อรอง ไม่ว่าจะ
เป็นการออกกฎกติกาที่เหมาะสมเป็นธรรม ให้แต้มต่อ หรือเปิดช่องเปิดโอกาสให้
สามารถใช้มาตรการทางสังคมต่อสู้ บีบคั้น กดดัน ไม่ปล่อยให้ประชาชนคนตัวเล็กตัว
น้อยถูกกลุ่มทุนขนาดใหญ่เอารัดเอาเปรียบ สูบเลือดกินเนื้ออย่างโหดร้ายทารุณ 
       นอกจากนั้น องค์กรหรือสถาบันหลักของชาติบ้านเมืองต้องยืนอยู่ข้างประชาชน 
เพ่ือสร้างแนวร่วมในการคานดุลอำนาจอิทธิพลของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ไม่ให้ขยาย
ขอบเขตมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายตุลาการต้องมีความกล้าหาญในการตีความ



๑๕๗ 

 

บังคับใช้กฎหมาย ต้องเลือกยืนอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยว หาก
ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้หรือผู้มีอำนาจรัฐในองค์กรหรือสถาบันสำคัญต่าง 
ๆสยบยอมก้มหัวหรือไปร่วมมือสนับสนุนรับใช้กลุ่มทุน จุดจบสุดท้ายคือ ตายหมู่
แน่นอน ไม่เว้นแม้แต่กลุม่ทุนเองหรือผู้มีอำนาจรัฐ เพราะเมื่อประชาชนยากจนข้นแค้น 
เดือดร้อนลำบาก ไม่มีที่อยู่ที่ยืน บ้านเมืองเต็มไปด้วยความอยุติธรรม ความเดือดร้อน
เสียหายและภัยอนัตรายต่าง ๆย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนทุกฝ่ายโดยไม่มีข้อยกเว้น  
       ๗. ปรัชญาแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งในสังคมมนุษย์มีพัฒนาการมาอย่าง
ยาวนาน โดยยุคเริ่มแรกมนุษย์มองว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งอันตราย เป็นเชื้อโรคร้าย 
หาประโยชน์อะไรมิได้เลย ต้องพยายามหลีกเลี่ยงและกำจัดความขัดแย้งทุกชนิดใน
สังคม ต่อมาจึงยอมรับความจริงว่า ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ แต่ก็ยังมองว่าความขัดแย้งมีแต่ข้อเสียไม่มีข้อดีเลย จวบจนกระทั่ง
ปัจจุบันจึงได้ข้อสรุปว่า ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีทั้งข้อดีข้อเสีย มี
ทั้งประโยชน์และโทษ สิ่งที่ต้องทำคือการบริหารจัดการความขัดแย้งให้เกิดผลดี
มากกว่าผลเสีย ก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ 117   
       เพ่ือใหเ้ห็นภาพชดัเจนขอยกตัวอยา่งข้อดีของความขัดแย้ง เช่น 

• หากครอบครัวใดไม่มีการทะเลาะขัดแย้งกันเลย ลูก พ่อ แม่ สาม ีภรรยา  
ญาติพี่น้อง ใครอยากคิดอยากทำหรือไม่อยากคิดไม่อยากทำอะไร ก็เชิญตามสบาย ไม่
มีใครแนะนำสั่งสอนหรือว่ากล่าวตักเตือนทักท้วงใคร เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดความ
ขัดแย้งขึ้น อะไรจะเกิดขึ้น บ้านคงไม่เป็นบ้าน ครอบครัวคงไม่เปน็ครอบครวั   

• ในการประชุมเพ่ือพิจารณาแก้ไขปญัหาตา่ง ๆหากประธานหรือสมาชิกในที่ 
ประชุมคนหนึ่งคนใดพูดหรือเสนออะไรขึ้นมา แล้วไม่มีสมาชิกคนใดแสดงความคิดเห็น
ที่แตกต่างเลย เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความขัดแย้ง อะไรจะเกิดขึ้น โอกาสเกิด
ขอ้ผิดพลาดหรือการแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้องเหมาะสมย่อมเป็นไปได้สูง 

• สมมุติว่าชุมชนแห่งหนึ่งตั้งอยูต่ิดกับพื้นที่ป่าและแม่น้ำ ปรากฏวา่มีผู้คนใน 
ชุมชนเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำไร่ข้าวโพดจำนวนมาก จากนั้นก็ขายที่ดินให้กับ
นายทุนแล้วบุกรุกป่าใหม่อีก ทำให้พื้นที่ป่าถูกทำลายเป็นภูเขาหัวโล้นไปหมด แต่ก็ไม่มี
ใครว่าอะไรใคร เพราะกลัวจะเกิดความขัดแย้งในชุมชน วันดีคืนไม่ดี ปรากฏว่า มีพายุ
ลูกใหญ่พัดกระหน่ำเข้ามา เกิดน้ำป่าฉับพลัน ไหลทะลักเข้าพัดพาบ้านเรือนทรัพย์สิน
พังเสียหาย ผู้คนบาดเจ็บล้มตาย ซึ่งหากมีการทะเลาะขัดแย้งกันก่อน เหตุการณ์เช่นนี้
ก็คงไม่เกิดขึ้น  

 
117 เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, “ความขัดแย้งในองค์กร”, เอกสารการสอนมหาวิทยาลัย-

สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชุดวิชา การบริหารและการพัฒนาองค์การ หน่วยที่ 6, 
หน้า 254.              
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• หากไม่มีความขัดแย้ง มนุษย์อาจยังเช่ือว่าโลกแบนอยู ่การเลิกทาสสมัย 
รัชกาลที่ ๕ หรือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ คงไม่เกิดขึ้น แม้แต่
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน ยานอวกาศ 
วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต ฯลฯ ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสงครามมีส่วนอย่าง
มาก 
       ดังนั้น ถ้าใครบอกว่า ความขัดแย้งเป็นปีศาจร้าย เป็นตัวทำลายชาติบ้านเมือง 
ทำให้สังคมมีแต่ความสับสนวุ่นวายไม่สงบสุข ต้องพยายามทำทุกวิถีทางมใิห้มันเกิดขึ้น 
แม้นหากเกิดขึ้นก็ต้องกำจัดทำลายเสียให้สิ้นซาก แสดงว่าเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อน
อย่างใหญ่หลวง เหมือนดั่งการพยายามห้ามมิให้ฝนตก ฟ้าร้อง ลมพัด แผ่นดินไหว 
ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องพ้นวิสัยที่จะสามารถทำได้สำเร็จ หากเป็นความคิดความเข้าใจของ
ผู้นำก็ต้องถือว่าตั้งโจทย์ผิดเดินหลงทาง เมื่อตั้งโจทย์ผิดย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะหา
คำตอบถูกต้อง ยิ่งแก้ก็จะยิ่งยุ่ง ยิ่งทำให้ปัญหาลุกลามบานปลายออกไป  
       ในทางทฤษฎีการจดัการความขัดแย้งมหีลักการแนวทางที่สำคัญ ๓ ประการ คือ 

๑.) การกระตุ้นหรือสนับสนุนให้เกิดความขัดแย้งที่มีลักษณะสร้างสรรค์ 
(Constructive Conflict Stimulation) เช่น การจัดให้มีการประชุมกลุ่ม (Group 
Meeting) การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน (Encouraging Competition) การใช้
ระบบการติดต่อสื่อสาร (Using Communication system) การทำให้ เกิดความ
แตกต่ างขึ้ นมา (Heterogeneity) การเลื อกผู้ บ ริหารที่ เหมาะสม (Selecting 
Appropriate Managers) เป็นต้น 
 ๒.) การป้องกันความขัดแย้งที่มีลักษณะทำลาย (Destructive Conflict  
Prevention) วิธีการที่ดีที่สุดคือ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่คาดว่าจะ
นำไปสูค่วามขัดแย้งขึ้นมา 
         ๓.) การแก้ไขความขัดแย้งที่มีลักษณะทำลาย (Destructive Conflict 
Resolution) มี ๓ วิธีการใหญ่ ๆ คือ  
   (๑) วิธีที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะและอีกฝ่ายหนึ่งแพ้ (Win - Lose Methods) 
เช่น การรัฐประหาร การใช้อำนาจอิทธิพลบังคบั เป็นต้น  
   (๒ ) วิ ธี ที่ ทั้ ง ส อ ง ฝ่ าย เป็ น ผู้ แ พ้  (Lose – Lose Method) เช่ น  ก าร
ประนีประนอม (Compromising) หรือการเจรจาต่อรอง (Bargaining) เหตุที่เป็น
เช่นนั้นเพราะย่อมเป็นธรรมดาของการเจรจาต่อรองที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องยอมเสียบ้าง 
มิฉะนั้นก็คงตกลงกันไม่ได้  



๑๕๙ 

 

   (๓) วิธีที่ทั้งสองฝ่ายเป็นผูช้นะ (Win – Win Method)  เช่น การแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน (Integrative Problem Solving) หรือการเผชิญหน้ากัน (Confrontation) 
การไกล่เกล่ียข้อพิพาท (Mediation) เป็นต้น 118  
       จากปรัชญาแนวคิดและแนวทางการจัดการความขัดแย้งดังที่กล่าวมา คงไม่
จำต้องอธิบายขยายความอะไรอีกว่า เพราะเหตุใดปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองเรา
ถึงมีสภาพอย่างที่เห็นกนัอยู่ทุกวันนี้  
       อย่างไรก็ตาม ก็ขอตั้งข้อสังเกตฝากเป็นแง่คิดว่า กระบวนการประชาธิปไตยที่
ถูกต้องตามธรรมถือเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่การเป็นผู้ชนะของทุกฝ่าย ขณะที่การ
รัฐประหารเป็นวิธีการที่มีฝา่ยแพ้ชนะซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ ไม่มหีลักประกัน
ใด ๆเลยว่าการใช้วิธีการแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมหรือไม่ทำให้ปัญหา
ลุกลามบานปลาย และแน่นอนว่าย่อมทำให้ผู้แพ้เกิดความรู้สึกโกรธแค้นคับข้องใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการใช้อำนาจโดยไม่มีความยุติธรรม การคิดอยากแก้แค้นเอา
คนืย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ ความสงบสุขที่แท้จริงยั่งยืนจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้  
       การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่ดีที่สุดคือ การทำให้เสาหลักประชาชนในฐานะ
เจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงมีความมั่นคงแข็งแรง โดยอาศัยปัจจัยหลักสำคัญ ๒ 
ประการ คือ การศึกษาและการกระจายอำนาจดังได้กล่าวไปแล้วในบทที่ ๖ (หน้า....) 
การรัฐประหารถือเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักนิติรัฐ การอ้างวิธีรัฐประหารเพื่อสร้างประชาธิปไตย
หรือทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็คงเป็นเหมือนเจ้าของโรงฆ่าสัตว์พยายามสั่งสอนแนะนำ
ลูกหลานให้รักษาศีลห้าข้อ ๑ ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับการเคารพเชื่อฟัง ก็ตนเอง
เป็นคนละเมิดกฎหมายสูงสุดเสียเองด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญ แล้วจะมีความชอบธรรม
อะไรไปบอกใหป้ระชาชนเคารพเช่ือฟงักฎหมาย  

สืบต่อเนื่องจากการนำประเด็นเรื่องประชาธิปไตยมาวิเคราะห์แลกเปลี่ยน โดย
อาศัยหลักนิติศาสตร์แนวพุทธของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็น
แนวทางดังที่กล่าวมา ขอนำเอามุมมองความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองใน
หนังสือ ธรรมะกับการเมือง ของท่านพุทธทาสภิกขุผู้ซึ่งเป็นปราชญ์ด้านศาสนาพุทธที่
สำคัญอีกคนหนึ่งของโลก มาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติม เพื่อให้เนื้อหาสาระครบถ้วน
สมบูรณม์ากยิง่ขึ้น 

จากเนื้อหาในหนังสือสรุปสาระสำคัญได้ว่า การเมืองในโลกมี ๒ ระบบเท่านั้น 
คือ การเมืองบริสุทธิ์ หมายถึง การจัดหรือการกระทำเพื่อให้คนในสังคมอยู่อาศัย
ร่วมกันอย่างผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาชญา (ไม่ใช้อาวุธ ศาสตรา เข่นฆ่าทำร้ายกัน) เป็น

 

        118 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗๓. 



๑๖๐ 

 

การเมืองที่มีความมุ่งหมายอันบริสุทธิ์ของธรรมชาติหรือ ธรรม ซึ่งมีอยู่ ๔ ความหมาย 
คือ  

1. ตัวธรรมชาติ หรือ สภาวธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างหรือปรากฏการณ์
ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิต เป็นรูปธรรม 
นามธรรม มองเห็นมองไม่เห็น ถือเป็นธรรมชาติทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าในโลกนี้ไม่มี
อะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติ แม้แต่นิพพานก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง 
       2. กฎธรรมชาติ หมายถึง กฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ ที่เรียกว่า สัจธรรม เช่น กฎ
แห่งไตรลักษณ์ กฎแห่งกรรม กฎแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก กฎแห่งการสืบพันธ์หรือ
พันธกุรรมต่าง ๆ เป็นต้น ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนตั้งอยูห่รือเป็นไปภายใต้กฎเกณฑ์
แห่งธรรมชาติทั้ งสิ้น ไม่มีสิ่งใดที่ เป็นข้อยกเว้นหรืออยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ 
       3. หน้าที่ตามกฎธรรมชาติ หรือเรียกเป็นภาษาบาลีว่า ปฏิปัตติธรรม คือ สิ่งที่
ต้องปฏิบัติหรือพึงปฏิบัติ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ด้วยต้องทำหน้าที่ตามกฎ
ธรรมชาติ จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติไม่ได้ มิฉะนั้นย่อมไม่อาจมีชีวิตอยู่รอด เช่น มนุษย์เรา
ต้องมีหน้าที่กิน นอน ขับถ่าย ศึกษาเรียนรู้ ทำงานหาเลี้ยงชีพ ฝึกฝนพัฒนาจิต รวม
ตลอดถึงหน้าที่อันพึงมีต่อครอบครัวและสังคมส่วนรวม หากใครละทิ้งหน้าที่ย่อม
หมายถึงการละทิ้งธรรมะ หากใครบกพร่องต่อหน้าที่ย่อมหมายถึงการบกพร่องต่อการ
ปฏิบัติธรรม คนที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือการปฏิบัติธรรมย่อมไม่อาจเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์แบบไดแ้ละชีวิตจะมีแต่ปัญหากับความทุกข์ 
       4. ผลที่เกิดขึ้นตามกฎธรรมชาติ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎ
ธรรมชาตินั้น ๆไม่มีอะไรที่ทำไปแล้วจะไม่เกิดผลขึ้นมา ในระดับสูงเรียกว่า ปฏิเวธ
ธรรม คือ ผลที่เราได้รู้สึกด้วยจิตใจของเรา ผลจะเกิดขึ้นตรงตามกฎของธรรมชาติ
เสมอไป ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ กรณีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของ
มนุษย์นั้นจะมี 2 ลักษณะ คือ ถ้าทำถูกต้องก็จะเป็นผลที่พึงปรารถนา แต่ถ้าทำผิดผล
ที่ออกมาก็จะไม่พึงปรารถนา เช่น ผลที่เกิดจากการทำความดีย่อมออกมาเป็นความดี
ก่อให้เกิดความสุข ผลที่เกิดจากการทำชั่วย่อมออกมาเป็นความชั่วและก่อให้เกิดความ
ทุกข์ เป็นต้น 

การเมืองบริสุทธิ์จะมีความเกี่ยวพันกับธรรมในสี่ความหมายดังกล่าวอย่างสนิท
แน่นแฟ้นแยกจากกันไม่ได้เลย โดยเฉพาะข้อสามกับข้อสี่ หากมนุษย์ทำหน้าที่ตามกฎ
ธรรมชาติอย่างถูกต้องก็จะก่อให้เกิดผลคือ การอยู่อาศัยร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  

อีกระบบหนึ่งเรียกว่า ระบบคดโกง หรือการเมืองของคนพาล มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือกลุ่มพวกของตนเป็นสำคัญและประโยชน์ที่ว่านั้นก็ไม่ใช่
ประโยชน์อันแท้จริง เพราะเป็นเรื่องของกิเลสตัณหา เป็นเรื่องทางเนื้อหนัง กิน กาม 
เกียรติ เน้นความสุขทางวัตถุธรรมเป็นเป้าหมายสูงสุด คำว่าสันติภาพในความหมาย



๑๖๑ 

 

ของนักการเมืองระบบนี้คือ โลกทั้งโลกอยู่ภายใต้อำนาจของเขา เมื่อเขาเป็นผู้ครอง
โลกโดยสมบูรณ์แล้วความสงบสุขก็จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อต่าง
คนหรือต่างพวกก็ต่างคิดจะครองโลก แล้วสันติภาพจะเกิดขึ้นไดอ้ย่างไร 

สำหรับระบบการเมืองที่เรียกชื่อกันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเผด็จการ ราชาธิปไตย 
สังคมนิยมหรือประชาธิปไตยนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงวิธีการเท่านั้นไม่ใช่หัวใจหรือ
อุดมคติ เพราะคนในโลกนี้อยู่ในที่ต่างกัน มีจิตใจต่างกัน ย่อมทำอะไรไม่เหมือนกัน อีก
ทั้งวิธีการที่ใช้ต้องเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วย แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการอย่างไร 
หากประกอบด้วยธรรมแล้ว ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาและทำให้สังคมมีความสงบสุขได้ 
แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เผด็จการเพราะดำรงพระองค์อยู่เหนือวินัยแต่ด้วยความรัก
ความเมตตา ด้วยความเป็นธรรม เผด็จการของพระองค์จึงสำเร็จประโยชน์  

ในทางตรงข้ามหากไม่ประกอบด้วยธรรมวิธีการไหนก็ใช้ไม่ได้ โดยเฉพาะวิธีการ
ที่เรียกว่าประชาธิปไตยนั้น หากไม่ประกอบไปด้วยธรรมจะเลวร้ายที่สุด เพราะเปิด
หมดต่างคนต่างใช้กิเลสยื้อแย่งกัน ระบบอื่นเขายังมีควบคุม ยังมีบังคับ ยังมีให้อยู่ใน
ร่องในรอย ประชาธิปไตยจึงเหมาะสำหรับคนที่มีธรรมะ ถ้าไม่มีธรรมะก็เป็นเครื่อง
ทำลายโลก เผด็จการยังจะดีเสียกว่า เพราะยังควบคุมกันได้บ้าง แต่ประชาธิปไตยจะ
ควบคุมกนัไม่ได้เลย  

การเมืองในโลกปัจจุบันส่วนใหญ่ เป็นระบบคดโกงไม่มีธรรมจึงเกิดความ
เดือดร้อนวุ่นวายดังที่เห็นกันอยู่และจะมีปัญหามากขึ้นเร่ือย ๆ สภาไม่ใช่ที่ประชุมของ
สัตบุรษุแต่เป็นสถานที่ของกลุ่มคนมานั่งทะเลาะทุ่มเถียงกันไม่มีจุดหมายเพื่อความสงบ
สันติอย่างแท้จริง แย่งกันครองเมืองด้วยการต่อสู้กันอย่างดุร้าย พวกต่อต้านนายทุนก็
ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า เมื่อสำเร็จแล้วตนเองจะกลายไปเป็นนายทุนเสียเองใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือไม่ นักการเมืองระบบนี้อย่างดีที่สุดก็เป็นได้เพียงแค่ผู้หา
ประโยชน์ให้แก่ชาติของตนโดยไม่คำนึงถึงชาติอื่น ความสงบสุขจึงไม่เกิดขึ้นในโลก  

การแก้ไขปัญหาการเมืองจึงได้แก่ การทำให้คนในสังคมยอมรับว่า การเมืองคือ
ธรรมะ ธรรมะคือการเมือง ถ้าไม่มีธรรมะก็แก้ปัญหาไม่ได้ ธรรมะกับการเมืองต้องอยู่
ด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกัน นักการเมืองที่ดีไม่ใช่เพียงแต่มีความตั้งใจจริง มีความซื่อสัตย์
เท่านั้น ต้องมีความรู้เร่ืองธรรมอย่างถูกต้องด้วย 
        หัวใจหลักสำคัญของธรรมคือ อิทัปปัจจยตา คือ กฎธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งปวงมี
เหตุแล้วเป็นไปตามเหตุ เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิทัปปัจจยตาเป็นเหมือน
พระเจ้าในศาสนาพุทธ พระเจ้าอิทัปปัจจยตาคือนักการเมืองสูงสุด ยอดสุดของ
นักการเมือง โลกนี้อยู่ภายใต้การควบคุมจัดการของพระเจ้าอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นทั้ง
ผู้สร้างและผู้ทำลาย พระเจ้าอิทัปปัจจยตาไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ใคร มีความเที่ยง
ธรรม ไม่ลำเอียง บริสุทธิ์ ยุติธรรม หากไปทำกับพระเจ้าอิทัปปัจจยตาในรูปแบบที่
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ออกมาเป็นความวินาศ มันก็เป็นความวินาศ ถ้ากระทำไปในรูปแบบที่เกิดความเจริญก็
เจริญ  

ต่อคำถามที่ว่า แล้ววิธีการหรือระบอบการปกครองแบบไหนดีที่สุด ท่านพุทธ
ทาสบอกว่า คงไม่อาจพูดว่าระบอบไหนดีได้ ถ้าไปแยกเป็นส่วน ๆแล้ว มันมีทางผิด
ทั้งนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อย่าไปพูดผ่าซากลงไปในด้านใดด้านหนึ่งโดยส่วนเดียว 
มันจะถึงที่สุดแห่งความโง่” จะพูดว่าต้องประชาธิปไตย ต้องเผด็จการ ต้องสังคมนิยม 
มันจะเป็นความโง่สุดเหวี่ยงทิศหนึ่งทางหนึ่งเสมอ  บางสัดบางส่วนบางกรณีบาง
ความหมายก็ควรเผด็จการอย่างยิ่ง บางความหมายก็เป็นประชาธิปไตย เราต้องรู้ว่า
กรณีอย่างไรต้องเผด็จการ กรณีอย่างไรต้องประชาธิปไตย การยึดติดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
เป็นขวาจัดซ้ายจัด อะไรจัดก็โง่ทั้งนั้น มันต้องแล้วแต่พระเจ้าอิทัปปัจจยาตาซึ่งฉลาด
ที่สุด ควรตรงก็ตรง ควรซ้ายก็ซ้าย ควรขวาก็ขวา 
       จากมุมมองความเห็นของท่านพุทธทาสดังกล่าว ขอตั้งข้อสังเกตและแสดงความ
คิดเห็นด้วยความเคารพในธรรมว่า ที่ท่านบอกว่าหากประชาธิปไตยไม่ประกอบไปด้วย
ธรรมจะเลวร้ายที่สุด เพราะเปิดหมดต่างคนต่างใช้กิเลสยือ้แย่งกันนั้น น่าจะเป็นความ
จริงภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้คนในสังคมนั้นเป็นคนชั่วทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงไม่น่าจะ
เป็นเช่นนั้น เพราะทุกสังคมย่อมมีทั้งคนดีไม่ดีปะปนอยู่ด้วยกันเสมอหรอืแม้แต่ในคน ๆ
เดียวกันก็มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวเช่นกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยมากมายหลายอย่าง
และถ้าพิจารณาตามกฎอิทัปปัจจยตา หากคนใดสังคมใดไปทำกับพระเจ้าอิทัปปัจจย
ตาในรูปแบบที่ออกมาเป็นความวินาศ คนนั้นสังคมนั้นย่อมวินาศตามไปด้วย การที่คน
หรือสังคมที่มีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังดำรงอยู่ได้ ย่อมแสดงว่าที่ผ่านมาได้กระทำต่อ
พระเจ้าอิทัปปัจจยตาในรูปแบบที่ทำให้เกิดความเจริญมากกว่าความวินาศ ดังนั้น ทุก
ประเทศในโลกนี้จึงน่าจะมีคนดีมากกว่าคนไม่ดี   
       ส่วนประเด็นที่ว่า ประชาธิปไตยเปิดหมดนั้น เห็นว่า โดยที่ประชาธิปไตยมี
หลักการพื้นฐานอันสำคัญยิ่งข้อหนึ่งคือ การยึดมั่นในหลักนิติรฐั ทุกคนในสังคมรวมทั้ง
ผู้ปกครองต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของกฎหมาย การใช้สิทธิเสรีภาพทั้งหลาย
ทั้งปวงจะเกนิขอบเขตของกฎหมายไม่ได้ ดังนั้น ประชาชนในสังคมประชาธิปไตยจึงไม่
อาจทำอะไรตามอำเภอใจเพื่อสนองกิเลสตัณหาของตนเองได้ทุกอย่าง ต่างจากเผด็จ
การที่ เฉพาะประชาชนเท่านั้นอยู่ภายใต้กฎหมาย ขณะที่ผู้ปกครองจะอยู่เหนือ
กฎหมาย สิทธิเสรีภาพแทบทุกอย่างของผู้ปกครองจึงเปิดหมด ซึ่งหากเป็นเผด็จการที่
ไม่ประกอบด้วยธรรมก็จะเลวร้ายที่สุด ประชาชนจะเป็นทุกข์เดือดร้อนทั่วทุกหย่อม
หญ้า 
       นอกจากนั้น ยังเห็นว่าหากพิจารณาถึงกฎธรรมชาติที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์มีสมองมี
ปัญญาสามารถฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาไปสู่สิ่งดีงามได้ และมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้อง
พึ่งพาอาศัยกันและกันจึงอยู่รอด การพัฒนามนุษย์ก็ต้องอาศัยมนุษย์ด้วยกันแล้ว ด้วย
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หลักการพื้นฐานและกลไกของประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพ การ
กระจายอำนาจ และเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมได้มีส่วนร่วม จึงมีลักษณะที่เอื้อหรือ
เกื้อหนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆขึ้น
ไป อันเป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความผาสุกในสังคมตามกฎอิทัปปัจจยตานั่นเอง 
ขณะที่เผด็จการนั้นจะมีลักษณะบั่นทอนปิดกั้นขัดขวางโอกาสการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดอิสรภาพในการแสดงความคิดเห็น ทำให้ตก
เป็นทาสทางสติปัญญา 
       อาจกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยจะช่วยทำให้สังคมก้าวเดินไปข้างหน้าได้เรื่อย ๆ 
อาจมีล้มลุกคลกุคลานลองผิดลองถูกหรือล่าช้าไปบ้างซึ่งก็คงจะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่าง 
ๆมากมาย แต่สิ่งที่จะได้รับอย่างแน่นอนคือการสั่งสมพอกพูนประสบการณ์และได้
เรียนรู้ความผิดพลาดอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งสำหรับการสร้างรากฐาน
ประเทศชาติบ้านเมืองให้มั่นคงแข็งแรงและพัฒนาก้าวหน้ายิง่ ๆขึ้นไป ขณะที่เผด็จการ
นั้นบางยุคสมัยอาจดีสูงสุดถึงระดับหนึ่ง แต่ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาเรื่องการคานดุลตรวจสอบการใช้อำนาจ ไม่ช้าไม่นานก็จะมีแต่ทรงกับทรุด 
บทสรุปสุดท้ายของจอมเผด็จการผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายจึงมักจะจบลงด้วยการเป็นทรราชย์
เสมอ 
       จากเหตุผลดังที่วิเคราะห์มา เมื่อพิจารณาประกอบกับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
ประเทศส่วนใหญ่ในโลกปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้ว จึงน่าจะสรุปได้ว่า คำ
กล่ าวของวินสตัน  เชอร์ชิล  อดีตนายกรัฐมนตรีแห่ งสหราชอาณาจักรที่ ว่ า 
“ประชาธิปไตยไม่ใช่รูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด แต่เป็นรูปแบบการปกครองที่เลว
น้อยที่สุด” เป็นความจริง  
       ปัญหาว่า เพราะเหตุใดคุณภาพของประชาธิปไตยในแต่ละประเทศจึงแตกต่าง
กัน หากวิเคราะห์ตามหลักนิติศาสตร์แนวพุทธก็คงจะตอบว่า ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย
สำคัญ ๒ ประการ คือ  

  ๑.) กฎมนุษย์หรือกฎหมายของประเทศนั้น ๆมีลักษณะสอดคล้องสัมพันธ์
กลมกลนืลงตัวกับความเป็นจริงแห่งกฎธรรมชาติมากน้อยแค่ไหน  

  ๒.) ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎธรรมชาติและกฎ
มนษุย์หรือไม่ มากน้อยเพียงใด  
       ผู้เขียนไม่มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของต่างประเทศมาก
พอที่จะวิเคราะห์เจาะลึกได้ แต่ก็เชื่อมั่นว่าประเทศที่มีประชาธิปไตยแข็งแกร่งใน
อันดับต้น ๆของโลกต้องมีกฎมนุษย์ที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติและมี
ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎธรรมชาติและกฎมนุษย์เป็นอย่างดีอย่างแน่นอน  
       กรณีกฎมนุษย์หรือกฎหมายขอยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนำระบอบ
ประชาธิปไตยยุคสมัยใหม่มาใช้เป็นประเทศแรก ๆของโลก จะสังเกตเห็นได้ว่า
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รัฐธรรมนูญอเมริกามีเนื้อหาสั้นมาก เริ่มแรกมีเพียงแค่ ๗ มาตรา เท่านั้น แม้จะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งแต่ก็ยังถือว่าสั้นอยู่มากโดยปัจจุบันมีเพียง ๒๖ มาตรา ที่
สำคัญคือกว่าสองร้อยปีที่ผ่านมาไม่เคยมกีารรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเลย  
       เหตุผลสำคัญที่รัฐธรรมนูญอเมริกามีเนื้อหาสั้นเช่นนั้น สันนิษฐานว่าผู้ร่างคงมอง
ว่า อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในโลกนี้เกิดขึ้นตลอดเวลา จึง
บัญญัติไว้เฉพาะหลักการใหญ่สำคัญกว้าง ๆ เปิดโอกาสให้มีการตีความบังคับใช้
กฎหมายไดอ้ย่างกว้างขวางเพื่อสามารถปรับให้ทันสมัยได้ตามกาลเวลา ซึ่งก็สอดคล้อง
กับหลกัธรรมเร่ืองกฎไตรลักษณแ์ละอิทัปปัจจยตานั่นเอง  
       ส่วนเรื่องคนนั้น การเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจตีความบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างกว้างขวาง ย่อมแสดงให้เห็นว่าเขามีความเชื่อมั่นในพลเมืองของประเทศว่ามี
คุณภาพมากพอ ซึ่งก็สอดคล้องสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มี
สมอง มีปญัญา สามารถฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาไปสู่สิ่งดีงามได้นั่นเอง  
        หันมาพิจารณาดูกฎมนุษย์ในบ้านเมืองเรา รัฐธรรมนูญฉบับแรกปี ๒๔๗๕ มี 
๖๘ มาตรา หลังจากนั้นก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆจนกระทั่งฉบับปัจจุบันมีมากถึง 
๒๗๙ มาตรา แต่ละมาตราก็มีเนื้อหาค่อนข้างยาวและมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย 
หากเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญประเทศอื่นน่าจะอยู่ในอันดับต้น ๆของโลก ซึ่งย่อม
แน่นอนว่ายิ่งมีเนื้อหายาวยิ่งมีรายละเอียดมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีปัญหาในการตีความ
บังคับใช้ที่ ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับเทศกาลบ้านเมืองหรือบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา  
       ส่วนเรื่องคน การที่รัฐธรรมนูญของไทยกำหนดให้มีศาลถึง ๔ ศาล และมีการ
สร้างองค์กรอิสระต่าง ๆขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกในการตรวจสอบจับผิดลงโทษ รวมทั้งยังมี
กฎหมายลูก หลาน เหลน โหลน ลื้อ อีกนับแสนฉบับแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นการ
มองมนุษย์คนไทยว่า ส่วนใหญ่เป็นคนไม่ดี มีปัญหา ขาดความรับผิดชอบ ขาดปัญญา 
ไม่สามารถฝึกฝนพัฒนาได้ จึงต้องสร้างกฎกติกาขึ้นมาคอยควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด
ใกล้ชิด กำหนดบทบาททุกย่างก้าวให้เดิน เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจพิจารณาให้น้อย
ที่สุด  
       จากประสบการณ์บทเรียนที่ผ่านมาและวิกฤตปัญหามากมายในสังคมขณะนี้ 
น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันและได้ข้อสรุปที่ตกผลึกชัดเจนปราศจากข้อสงสัยใด ๆ
แล้วว่า เราเดินทางผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้ระบบถ่วงดุลตรวจสอบติดขัดเป็น
ปัญหาผิดเพี้ยนบิดผันไปหมด แต่เดิมเราไม่ไว้วางใจนักการเมืองมองนักการเมืองเป็น
คนชั่วคนไม่ดี (ในระบอบประชาธิปไตยก็หมายถึงการไม่ไว้วางใจประชาชนมองว่า
ประชาชนเป็นคนชั่วคนไม่ดีนั่นเอง เพราะนักการเมืองมาจากประชาชน) จึงพยายาม
สร้างระบบออกกฎกติกาให้ศาลมีอำนาจมากขึ้นและสร้างองค์กรอิสระต่าง ๆขึ้นมา 



๑๖๕ 

 

เน้นการกำจัดคนชั่วกำราบคนร้าย น้ำหนักลูกตุ้มแห่งอำนาจเทไปอยู่ที่ศาลและองค์กร
อิสระเกอืบหมด  
        อำนาจยิ่งใช้ยิ่งเสื่อมยิ่งใช้ยิ่งเปลืองยิ่งเป็นปัญหา เพราะมนุษย์ทุกผู้ทุกนามย่อม
มีแนวโน้มที่จะใช้อำนาจที่ตนมีอยู่ไปในทางที่ผิดและจะใช้มันไปจนสุดขอบเขตที่จะ
ใช้ได้ แม้แต่สิ่งที่ดีงามทั้งหลายก็ยังจำเป็นต้องมีขอบเขตของมัน ดั่งที่ Montesquie 
เคยกล่าวไว้ ซึ่งถึงแม้กาลเวลาจะล่วงเลยมากว่า ๓๐๐ ปี ก็ยังมีการหยิบยกขึ้นมากล่าว
ขานอ้างอิงจนถึงปัจจุบัน นั่นย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันถึงธรรมชาติอีกด้านหนึ่งของ
มนุษย์ที่ยังไม่ได้ฝึกหรือศึกษาดีพอ ซึ่งก็คงจะเกิดมีขึ้นในโลกนี้รุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่รู้จบ
ตราบเท่าที่เผ่าพันธม์นุษย์ยังไม่สูญสิ้นไปจากโลก 
        คำถามก็คือว่า หากศาลและองค์กรอิสระต่าง ๆใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือเกิน
ขอบเขตและสังคมไม่ไว้วางใจในการทำหน้าที่ แล้วจะให้ใครองค์กรไหนฝ่ายใดมาทำ
หน้าที่ถ่วงดุลตรวจสอบ ซึ่งหากไม่ลดอำนาจศาลและองค์กรอิสระลงมาก็คงต้องหา
องค์กรที่มีอำนาจยิ่งใหญ่มากยิ่งกว่า ถ้าไม่ไว้ใจอีกและยังคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิม 
บทสรุปสุดท้ายก็คงจะก้าวไปสู่เผด็จการเต็มรูปแบบ ไม่สามารถถ่วงดุลตรวจสอบอะไร
ได้เลย เมื่อรู้ว่าผิดทางก็ต้องรีบหันหลังกลับหรือเปลี่ยนเส้นทางใหม่โดยเร่งด่วน หาไม่
แล้วก็คงจะยิ่งถลำลึกดำดิ่งลงไปเร่ือย ๆจนยากจะเยียวยาแก้ไขอะไรได ้
       ปัญหาเฉพาะหน้าของสังคมไทยที่ต้องเร่งรีบจัดการแก้ไขโดยด่วนที่สุดในตอนนี้
คือ การแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามธรรม มีความสอดคล้องสัมพันธ์
กลมกลืนลงตัวกับความเป็นจริงแห่งกฎธรรมชาติให้มากที่สุด ปัญหาว่าจะมีแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันอย่างไรและจะให้ใครเป็นผู้ร่าง 
ขอหยิบยกคำกลา่วของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยฺตโต เป็นแง่คิด  

“...กฎหมายนั้นไม่ใช่เป็นเพียงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์
หรือความประพฤติเท่านั้น แต่เป็นเครื่องกำหนดการจัดวางระบบและกิจการต่างๆ 
ของสังคมว่าจะทำอย่างไรกันด้วย...กฎหมายจึงครอบคลุมความเป็นอยู่และการดำเนิน
กิจการทั้งหมดของสังคมมนุษย์ กิจการด้านเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร กฎหมายก็เป็นตัว
บ่งบอก การปกครองจะดำเนินไปอย่างไร กฎหมายก็เป็นตัวกำหนด การดำเนินชีวิต
ของบุคคลจะมีขอบเขตแค่ไหน คนจะสัมพันธ์กันภายในขอบเขตอย่างไร กิจการใดจะ
ดำเนินไปอย่างไร กฎหมายก็จะก้าวเข้าไปคุมหมด...119  
       ...กฎหมายและนิติบัญญัติมีความสำคัญต่อชีวิตและสังคมตลอดจนอารยธรรม
ของมนุษยชาติเป็นอย่างมากเช่นนี้ นักกฎหมายหรือผู้ทำหน้าที่นิติบัญญัติจะต้องมี
คุณสมบัติที่เข้าถึงธรรม ทั้งด้วยปัญญา ด้วยจิตใจและด้วยพฤติกรรม อีกทั้งต้องมี

 
119  พระพรหมคุณาภรณ,์ นิติศาสตร์แนวพุทธ, หน้า ๓๑. 



๑๖๖ 

 

ความสามารถในการจัดตั้งวางระเบียบระบบที่เป็นสมมุติเพื่อสื่อธรรมออกมาสู่วินัย
อย่างได้ผลดี...” 120 
       หากยอมรับหลักการแนวทางนิติศาสตร์แนวพุทธ ก็คงไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะ
สร้างกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการและแสวงหาผู้รู้โลกรู้ธรรมมาช่วยกันคิด
ช่วยกันทำ ซึ่งเช่ือว่าสังคมไทยเรามีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เลือกมากมาย 121  

เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ มีประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งที่อยากตั้งข้อสังเกตและ
เสนอความเห็นไว้ ณ ที่นี้ หากเปรียบเทียบการสร้างบ้านกับการตรากฎหมายซึ่งเป็น
กฎกติกาของสังคม องค์ประกอบหลัก ๆของตัวบ้าน เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น ผนัง 
บันได หลังคา เป็นต้น ก็คงเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญ  องค์ประกอบส่วนอื่นๆ ใน
รายละเอียด รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆภายในบ้าน ก็คงเป็นเหมือน
กฎหมายลูกในระดับตา่งๆ 

โดยนัยแห่งการเปรียบเทียบดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศไหน ตั้งอยู่ในภูมิภาคใด ก็ควร
จะมีองค์ประกอบหรือหลักการพื้นฐานสำคัญที่เป็นสากลเหมือนกัน เป็นต้นว่า หลัก
อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หลักการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย หลักสิทธิเสรีภาพ 
หลกัความเสมอภาคเท่าเทียม หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากที่เคารพเสียงข้างน้อย 
และหลักนิติรัฐ เฉกเช่นเดียวกับการสร้างบ้านที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านของประเทศใดในโลก
ก็ต้องมีองค์ประกอบหลักสำคัญ คือ ฐานราก เสา คาน พ้ืน ผนัง บันได หลังคา ฯลฯ 
เหมือนกัน 

อย่างไรก็ตาม โดยที่แต่ละประเทศมีภูมิประเทศ ภูมิสังคม มีสภาพแวดล้อม 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ แตกต่างกัน ลักษณะแบบ
แปลนโครงสร้างหรืออุปกรณ์วัสดุที่ใช้สร้างบ้านจึงอาจแตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสม เช่น บ้านเราเป็นเมืองร้อน หากออกแบบสร้างบ้านให้เหมือนกับประเทศใน
โลกตะวันตกซึ่งเป็นเมืองหนาวก็คงจะไม่เหมาะสม หรือบ้านเราฐานะไม่ดีนักจะไป
สร้างบ้านใหญ่โตหรูหราใช้วัสดุอย่างดีมีราคาแพง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ 
ภายในบ้านครบครัน ก็คงจะไม่เหมาะสมอีกเช่นกัน เพราะนอกจากจะทำให้เป็นหนี้
เป็นสินแล้ว ยังจะต้องมีต้นทุนเสียเงินเสียเวลาในการดูแลรักษาอีกมากมาย อุปกรณ์ 

 
120  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๔. 
121  ผู้เขียนเคยเสนอกระบวนการขั้นตอนในการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศ

ไทยไว้ในบทความเรื่อง “การเมืองใหม่” และ “ปฏิรูปประเทศไทยตามแนวทางวิถีพุทธ” ตีพิมพ์
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑  ๗ มกราคม ๒๕๕๗ 
และ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ต่อมาได้นำไปรวมเล่มตีพิมพ์ในหนังสือ “วิเคราะห์วาทะธรรม
นิติศาสตร์แนวพุทธ” บทที่ ๕ และบทที่ ๒๒. 



๑๖๗ 

 

เครื่องมือ เครื่องใช้บางอย่างก็อาจไม่มีความจำเป็นหรือไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ใน
บ้านเมืองเราหรือใช้ได้อย่างไม่คุ้มคา่ ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องพึงตระหนักในการร่างรัฐธรรมนูญคือ ไม่ว่าจะออกแบบ
โครงสร้างอย่างไร ก็ต้องมีองค์ประกอบหรือหลักการพื้นฐานสำคัญที่เป็นสากล จะอ้าง
ว่าเป็นประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญแบบไทย ๆไม่จำเป็นต้องเหมือนใครคงจะไม่ได้ 
ขณะเดียวกันก็ต้องรู้เขารู้เรา ต้องศึกษาตัวเองให้เข้าใจถ่องแท้ ให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าอดีต
เราเป็นใคร มาจากไหน รากเหง้าประวัติศาสตร์ที่มาของเราเป็นอย่างไร ณ ปัจจุบันบัน
สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เหตุปัจจัยต่างๆ เป็นอย่างไร และในอนาคตเราจะพัฒนาชาติ
บ้านเมืองไปทิศทางไหน อย่างไร จึงจะมีความสงบสุขและมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง 

เมื่อได้รัฐธรรมนูญที่ถูกต้องตามธรรมแล้ว สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปในทันที
โดยเร่งด่วนและต่อเนื่องจริงจังคือ การให้การศึกษาเรื่องธรรมกับประชาชนคนไทยทุก
หมู่เหล่า เพราะประชาธิปไตยเป็นระบบเลือกตั้งตัวแทนให้เข้าไปทำหน้าที่ออก
กฎหมายในสภาและบริหารชาติบ้านเมือง สภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นเงาสะท้อนของ
ประชาชน ประชาชนเป็นอย่างไรผู้แทนย่อมเป็นอย่างนั้น ดั่งคำกล่าวของท่านพุทธทาส
ภิกขุที่ว่า “ถ้าผู้เลือกนักการเมืองเป็นผู้มีธรรมะก็ย่อมจะเลือกคนที่มีธรรมะด้วยกันเข้า
ไปเป็นนักการเมอืง เมื่อได้คนที่มีธรรมะเป็นนักการเมืองแล้วเขาก็จะเข้าไปแก้ไขปัญหา
ของบ้านเมืองให้เป็นไปตามธรรมะ” 122 
       การศึกษานับได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุด เพราะหากพิจารณาตามหลักอิ
ทัปปัจยตาอาจกล่าวได้ว่า บ้านเมืองจะสงบสุขหรือเดือดร้อนวุ่นวายล้วนมีเหตุปัจจัย
สืบเนื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาเร่ืองการศึกษาทั้งสิ้น แม้จะมีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายที่ดีเลิศ
ถูกต้องตามธรรมอย่างไร แต่หากคนขาดการศึกษา ไม่มีการศึกษาที่ถูกต้องตามธรรม 
เป้าหมายที่ต้องการย่อมล้มเหลว การศึกษาที่เข้าถึงธรรมจะนำมาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ใน
อันที่จะทำให้ชีวิตดีงามและเกิดสันติสุขในสังคม ขออ้างอิงคำกล่าวของสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย ์(ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นแง่คิด  

“...กฎหมายแม้จะมีความสำคัญแต่ก็ไม่เพียงพอและไม่เป็นหลักประกันว่าจะทำ
ให้ชีวิตดีงามและสังคมมีสันติสุขได้ โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยที่มีและยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลายของประชาชน คนจะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดย
หลักการพื้นฐานและจิตใจที่เข้ากันได้ เช่น ไม่แบ่งแยกรังเกียจเดียดฉันท์กันด้วยเรื่อง
ชนชั้น ผิวพรรณ เชื้อชาติ และลัทธิศาสนา มีความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 
เป็นต้น สังคมจึงจะมีความมั่นคงยั่งยืนได้ 

 
122 พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะกับการเมือง, หน้า ๔๖. 



๑๖๘ 

 

ฉะนั้น สามัคคีหรือเอกีภาพจึงเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งในการดำรง
รักษาสังคม และจะต้องมีหลักความประพฤติปฏิบัติต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความสามัคคี
เช่นนั้น 

การที่สังคมบัญญัติวินัยหรือกฎหมายต่างๆ ขึ้น ก็เพื่อมาหนุนให้คนดำรงอยู่ใน
หลักการต่างๆ เหล่านั้น อันจะทำให้สังคมหรือสังฆะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
แล้วจะได้มีความมั่นคงยั่งยืนและมีสันติสุขตามวัตถุประสงค.์..123 

...คนเรานี้ถ้าไม่มีพื้นฐานในใจ กฎหมายหรือวินัยจะกำหนดอย่างไรก็ไม่ได้ผล
จริงจังยั่งยืน เพราะคนจะหาทางหลีกเลี่ยงกฎหมาย ตลอดจนสมคบกันหาประโยชน์
จากกฎหมาย อย่างน้อยก็ไม่มีความยินดีเต็มใจพร้อมใจที่จะปฏิบัติตาม และในที่สุด
กฎหมายก็จะอยู่ไม่ได้ วินัยรวมทั้งกฎหมายจึงต้องมีคุณสมบัติในใจคนเป็นฐานรองรับ
ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจและเป็นเคร่ืองผูกใจใหค้นประพฤติตามกฎหมายได้ 

นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องมีการพัฒนาคน ถ้าไม่พัฒนาคนการดำรงสังคมก็ไปไม่
ตลอด สังคมที่บัญญัติกฎหมายต่างๆ ต้องถือกฎหมายเป็นตัวเกื้อหนุนคือ จะต้องถือ
เป็น means ไม่ใช่เป็น end ถ้าเราถือกฎหมายเป็น end ก็จบ แม้แต่ถือความสงบ
เรียบร้อยเป็นจุดหมายก็ยังไปไม่รอด เพราะขาดสาระหรือตัวแกนคือ การพัฒนาคน...” 
124

 
        ถามว่าที่ผ่านมาการศึกษาในบ้านเมืองเราเป็นอย่างไร ขอหยิบยกคำกล่าวของ
ท่านพุทธทาสภิกขุมาอ้างอิงเป็นแง่คิด 

“...การศึกษาระบบสุนัขหางหายแห่งโลกยุคปัจจุบันนั้น นอกจากไม่สอนธรรมะ 
มัวสอนแต่หนังสือกับวิชาชีพแล้ว ยังสอนไปในทางไม่ให้บังคับตัวเองด้วย โดยการถือว่า
เป็นการเสียอิสรภาพและผิดหลักจริยธรรม พลโลกยุคปัจจุบันจึงอยู่ในฐานะที่ยากที่จะ
มีธรรมะมากยิ่งขึ้นทุกที เพราะการมีรสนิยมแห่งการตามใจตัวเองอันเป็นข้าศึกต่อ
ธรรมะ คนในยุคปัจจุบันบูชาความอร่อยทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แทนการบูชาพระ

เจ้า ทั้งคนแก่และเด็กทั้งศิษย์และอาจารย์...” 125
 

“...เดี๋ยวนี้เรามีการศึกษาชนิดที่เหินห่างจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เหินห่างจาก
ธรรมะหรือจากศาสนา ไกลออกไปๆ เพราะว่าตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสคือ ความ
ต้องการประโยชน์นั่นเอง ...การศึกษามันไม่ทำให้คนอยู่ในร่องในรอยของความถูกต้อง
หรือบริสุทธิ์ได้ อยากจะให้นึกถึงไว้สักอย่างเพ่ือไม่เข้าข้างไหนว่า การศึกษาที่จัดกันอยู่
นี่มันจัดให้ขบถต่อธรรมชาติ ให้ขบถต่อความจริง ให้ขบถต่อความถูกต้องยิ่งขึ้นไปทุกที
...การศึกษาสมัยนี้จัดไปด้วยความโง่ ยิ่งศึกษายิ่งเห็นแก่ตัว คนที่เคยสังเกตมาแล้วจะ

 
123 พระพรหมคุณาภรณ์, นิติศาสตร์แนวพุทธ, หน้า ๓๑. 
124 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๒. 
125 พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะกับการเมือง, หน้า อนุโมทนา. 



๑๖๙ 

 

ฟังออกทันทีว่า คนสมัยนี้เห็นแก่ตัวมากกว่าคนสมัยก่อนซึ่งการศึกษายังไม่เจริญ 
สมัยก่อนคนไทยเราการศึกษายังไม่เจริญ มีวัฒนธรรมเดิม ๆเป็นเครื่องอิงอาศัย คนไม่
เห็นแก่ตัวมากเหมือนเดี๋ยวนี้ คนเห็นแก่ผู้อื่นมากกว่าเดี๋ยวนี้ การศึกษาในโลกปัจจุบัน
ทั้งโลกเลยยิ่งจัดคนยิ่งเห็นแก่ตัว...”126 

“...คนไทยเราก็ไปเรียนเมืองนอกมามากยิ่งขึ้น ก็ไปเอาวิชาเหล่านั้นมา ก็เลย
เป็นเหมือนๆ กันไปหมดทั้งโลก เพราะไปเรียนมาจากที่เดียวกัน ไปต่อเอามาจากที่แห่ง
เดียวกัน มีความมุ่งหมายอย่างนั้น โลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นหมด เอามาแข่งขันกัน
ในทางแสวงหาประโยชน์ของตนๆ โลกนี้ก็ เลยมีแต่กลุ่มมนุษย์ที่แข่งขันกันเพื่อ
ประโยชน์ต่างๆ ของตนๆ ทั่วไปทุกหัวระแหง...”127 

“...นักการเมืองประเทศไทยมันเป็นทาสทางสติปัญญาของพวกนักการเมือง
ต่างประเทศหรือพวกฝรั่งกี่มากน้อย เพราะว่ามันไปเรียนการเมือง เรียนอะไรที่
เกี่ยวข้องกับการเมืองมาจากเมืองนอก ปริญญายาวเป็นหาง หางยาวเท่าไร คิดว่ามัน
จะเป็นทาสทางสติปัญญามากเท่านั้น ระวังให้ดี ยิ่งเรียนเข้าไปมาก ยิ่งหลวมตัวเข้าไป
มาก ยิ่งหลับหูหลับตา เชื่อเข้าไปมาก มันก็เป็นทาสทางสติปัญญามาก ฉะนั้น 
นักการเมืองหรือนักศึกษาการเมืองพวกนี้แหละที่จะโห่เราว่าบ้า ในเมื่อพูดว่าการเมือง
คือธรรมะ ถ้าเขาตัดหางทิ้งเสียบ้าง เขาคงจะโห่น้อยลง คือมองดูเร่ืองของพุทธบริษัท
เสียบ้าง มองดูธรรมชาติอันลึกซึ้งเสียบ้าง แล้วก็จะมองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้ว่าการเมือง
คือธรรมะ...” 128 

ต้องยอมรับความจริงว่า บ้านเมืองเราขณะนี้มีวิกฤตปัญหาเรื่องการศึกษามาก
จริง ๆการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามธรรม แล้วเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร แน่นอนที่สุด
ว่าบทบาทหน้าที่หลักคงไม่พ้นความรับผิดชอบของรัฐ การปฏิรูประบบการศึกษาอย่าง
เอาจริงเอาจังให้ลึกซึ้งถึงแก่นธรรมเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม 
หากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ก็คงพ้นวิสัยที่จะทำได้สำเร็จ ดังนั้น คนไทย
ทกุคนจึงต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคิดช่วยกันทำ  

ดีที่สุดง่ายที่สุดเร็วที่สุดก็คงจะได้แก่การเริ่มต้นที่ตัวเอง เพราะทุกคนเป็น
องค์ประกอบสำคัญที่สุดของชาติ เมื่อทุกคนดีชาติย่อมดีโดยอัตโนมัติ ดั่งคำกล่าวของ
ท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่า “ถ้าคนแต่ละคนมีศีลธรรม บุคคลก็เป็นหน่วยหนึ่งของสังคม
นั้นๆ หากว่าหน่วยแต่ละหน่วยของสังคมมีความปกติ มีความสงบ มีศีลธรรม ก็
หมายถึงสังคมนั้นย่อมจะต้องมีความปรกติ มีศีลธรรมด้วย เมื่อสังคมแต่ละสังคมมี
ปรกติ มีศีลธรรม มีความสงบสุขกันทุกๆ สังคมหรือทุกประเทศแล้ว ก็ย่อมทำให้โลกนี้
มีความสงบ” 

 
126  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๗. 
127  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๖๗. 

        128  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๖. 



๑๗๐ 

 

ขอยกตัวอยา่งปัญหาเร่ืองหนึ่งซึ่งหากคนไทยทุกคนพร้อมใจกันทำให้เกิดขึ้นได้ ก็
จะช่วยทำให้บ้ านเมืองดีขึ้นทันตาเห็นชั่ วข้ ามคืนคือ เรื่องการพูด ซึ่ งในทาง
พระพุทธศาสนามีหลักการสำคัญ ๔ ประการ คือ พูดความจริง เป็นประโยชน์ ถูกกา
ลาเทศะ และ พูดด้วยความมีเมตตา สองข้อแรกคงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ โดยเฉพาะคน
รุ่นใหม่ซึ่งต้องขอยกย่องชื่นชมว่า กล้าพูดความจริงในสิ่งที่ เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมา สำหรับข้อสามแม้จะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขั้น
ก่อให้เกิดวิกฤตปัญหาอะไร 

 ปัญหาสำคัญ ใหญ่หลวงคือข้อสี่  จากการสังเกตพบว่า บ้ านเมืองเรามี
นักการเมือง นักต่อสู้ นักเคลื่อนไหวเพ่ือสังคมจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้ความสามารถ 
มีความเสียสละ กล้าหาญ พูดในสิ่งที่เป็นความจริง เป็นประโยชน์ ถูกกาลเทศะ แต่ก็
เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่มาตกม้าตายในข้อสุดท้ายคือ ขาดเมตตา (เช่น การพูด
ตำหนิด่าว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย ก้าวร้าว ไม่สุภาพ การพูดเยาะเย้ย ถากถาง กระ
แนะกระแหน เสียดสีเหน็บแนม ประชดประชัน เป็นต้น) 

 ผลที่ตามมาคือ นอกจากความคิดความเห็นหรือข้อเสนอแนะดี ๆมีประโยชน์
ทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่ได้รับการตอบสนองนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชาติ
บ้านเมืองแล้ว ยังก่อให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานในสังคมรุนแรงกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
ทั้งยังทำให้เสียแนวร่วมจากกลุ่มคนที่พยายามวางตัวเป็นกลางไม่คิดฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือ
เป็นการสร้างศัตรูโดยใช่เหตุอีกด้วย 

 ที่สำคัญยิ่งคือคนที่ได้รับผลกระทบเป็นทุกข์เดือดร้อนมากที่สุดก็คงจะเป็นตัวผู้
พูดเอง เพราะจะถูกพลังงานลบที่เกิดจากความโกรธ เกลียด เคียดแค้น ชิงชัง อาฆาต
พยาบาท แผดเผาใจให้ร้อนรุ่มกลุ้มใจกระวนกระวาย ซ้ำร้ายไปกว่านั้นหากถึงขั้นเข้า
ข่ายเป็นการกระทำผิดกฎหมายก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายในวง
กว้างทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม 

ทั้งนี้ทั้งนั้น การพูดด้วยความเมตตาคงไม่ได้หมายความว่า ต้องนั่งพับเพียบ
เรียบร้อยและใช้ถ้อยคำวาจาไพเราะอ่อนหวานตลอดเวลา บางครั้งบางทีก็อาจมีการ
ตำหนิด่าว่ากันได้ แต่ต้องพูดอย่างมียุทธศาสตร์ ฉลาดแยบยล มีเป้าหมายที่ถูกต้อง
ชัดเจน ที่สำคัญคือต้องกอปรด้วยจิตเจตนาอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริง โดยใช้สติและ
ปัญญากำกับ ไม่ถูกชักจูงครอบงำด้วยตัณหาและอารมณ์ อย่างเช่นท่านพุทธทาสภิกขุ
ซึ่งจะได้ยินท่านพูดในเชิงตำหนิด่าว่าโดยใช้ถ้อยคำที่ว่า โง่ อยู่เป็นประจำ แต่ผู้คนส่วน
ใหญ่ในสังคมก็ไม่ได้รู้สึกขุ่นเคืองไม่พอใจแต่อย่างใด ส่วนตัวผู้เขียนยังรู้สึกว่าเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปที่ได้ยินได้ฟัง เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านโกเอ็นก้า วิปัสสนาจารย์ผู้
ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก ได้อุปมาเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจว่า เหมือนกับช่างปั้น
หม้อ โดยขณะที่ใช้มือขวาตบ มือซ้ายก็ต้องคอยประคับประคองเพื่อให้หม้อเข้ารูป
สวยงาม  



๑๗๑ 

 

       ท้ายที่สุดนี้ ขอนำการเมืองเกี่ยวกับเร่ือง การรัฐประหาร มาวิเคราะห์แลกเปลี่ยน
กับเพื่อนพี่น้องร่วมชาติว่า หากเปรียบประเทศเป็นเหมือนเรือลำหนึ่งซึ่งกำลังเจอพายุ
มรสุมอย่างหนักหน่วงรุนแรงอยู่กลางทะเล ณ ปัจจุบัน เรือไทยลำนี้กำลังมีรูรั่วขนาด
ใหญ่อยู่หลายแห่ง จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนซึ่งนั่งอยู่ในเรือด้วยกันที่จะต้อง
ช่วยกันอุดรูรั่วเหล่านั้นให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้รับมอบหมายให้ใช้
อำนาจอธิปไตยทั้งสาม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ หากแต่ละ
ฝ่ายเพิกเฉยละเลยหรือมัวสนใจแต่รอยขีดข่วน สีถลอก คราบสนิม หรือความชำรุด
เสียหายเล็ก ๆน้อย ๆข้างกราบเรือ ไม่ให้ความสำคัญกับรูรั่วขนาดใหญ่ อีกไม่ช้าไม่นาน
เรือคงอับปางจมลงสู่ก้นทะเลลึกอยา่งแน่นอน  
       ต้องยอมรับความจริงกันว่า รูรั่วขนาดใหญ่หลายแห่งเป็นผลพวงสืบเนื่องมาจาก
การรัฐประหาร ซึ่งสังคมไทยได้พยายามต่อสู้ป้องกันมิให้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน แต่ก็ยังไม่สำเร็จสักที โดยที่ผ่านมามีการรัฐประหารถึง ๑๓ ครั้ง รวมเวลาที่
รัฐบาลเผด็จการทหารปกครองประเทศเป็นเวลานานกว่า ๕๐ ปี อันเป็นสาเหตุสำคัญ
ที่ทำให้ประชาธิปไตยในบ้านเมืองเราล้มลุกคลานพิกลพิการมาจนถึงทุกวันนี้  
       หลังการรัฐประหารปี 2557 มีประชาชนหลายกลุม่หลายฝ่ายออกมาร้องตะโกน 
ป่าวประกาศ บอกชี้ให้เห็นถึงรูรั่วต่าง ๆที่เกิดขึ้น และพยายามแสดงพลัง ให้เหตุผล 
กดดัน ข่มขู่ อ้อนวอนขอร้อง ฯลฯ ต่อผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมืองให้ช่วยกัน
อุดรูรั่ว แต่ก็ดูเหมือนว่าแทบไม่ได้รับการตอบสนองเลย ซ้ำร้ายยังมีบางกลุ่มบางฝ่าย
พยายามช่วยกนัเจาะขยายรูรัว่ให้ใหญโ่ตยิ่งขึ้นไปอีก  
      จากประสบการณ์บทเรียนที่ผ่านมาและวิกฤตปัญหามากมายในสังคมขณะนี้ 
น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันและได้ข้อสรุปที่ตกผลึกชัดเจนปราศจากข้อสงสัยใด ๆ
แล้วว่า การรัฐประหารไม่ใช่ทางออกที่ดีที่ถูกต้องสำหรับสังคมไทยหรือไม่ว่าจะเป็น
สังคมไหน ๆก็ตาม ในทางตรงข้ามจะเป็นการนำพาสังคมไปสู่หนทางตีบตัน มิกสัญญี
กลยีุคเสียมากกว่า  
      กล่าวเฉพาะบทบาทหน้าที่ของศาลยุติธรรม ขอแสดงความคิดเห็นต่อครูอาจารย์
และเพื่อนผองน้องพี่ผู้พิพากษาด้วยความเคารพในธรรมว่า ตุลาการภิวัตน์ ไม่ใช่การ
ก่อนิติสงคราม แต่เป็นการกอบกู้หลักนิติรัฐที่ถูกต้องตามธรรมให้กับสังคม หากใน
อนาคตมีการพยายามทำรัฐประหารอีก น่าจะถึงเวลาแล้วที่ศาลยุติธรรมต้องใช้
คุณธรรมความกล้าหาญ เพื่อปกป้องคุ้มครองประเทศชาติ ด้วยการตีความกฎหมาย
ไม่ให้การยอมรับการเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือรัฏฐาธิปัตย์ของคณะรัฐประหาร
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เหมือนเช่นที่ผ่านมา ซึ่งหากสามารถทำได้สำเร็จก็คงจะเป็นตุลาการภิวัตน์ครั้งยิ่งใหญ่
ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาตไิทย 129   

อย่างไรก็ตาม การป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น ย่อมดีกว่าการแก้ไขหลังเกิดปัญหา
ขึ้นแล้ว คงจะเป็นคุณูปการใหญ่หลวงต่อชาติบ้านเมือง หากศาลยุติธรรมจะสร้าง
กระบวนการหรือทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง ในลักษณะเป็นสัญญาประชาคมว่า ถ้ามี
การรัฐประหารเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ฝ่ายตุลาการจะยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตย ไม่เอา
ด้วยกบัคณะรัฐประหารโดยเด็ดขาด  

ตัวอย่างเช่น การใช้มติความเห็นของผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาทุกชั้น
ศาลทั่วประเทศ โดยอาจทำในรูปของการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การตอบ
แบบสอบถาม หรือให้สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ทำการวิจัยก็ได้ หรือแม้หาก
ฝ่ายนิติบัญญัติหรือประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสนอให้มีการออกกฎหมายป้องกันการ
รัฐประหาร ก็ควรอย่างยิ่งที่ปัญญาชนคนชั้นตุลาการจะออกมาแสดงท่าทีต่อ
สาธารณชนในทางส่งเสริมสนับสนุนด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม ไม่ว่าจะในนาม
ตัวแทนองค์กรศาลหรือในฐานะประชาชนคนไทย ทั้งนี้เพื่อว่าหากมีการรัฐประหาร
เกิดขึ้นจริง ๆการตดัสินใจกลบัแนวคำพิพากษาศาลฎีกาจะได้ไม่เป็นเร่ืองยุ่งยากลำบาก
ใจ เพราะมีตัวบทกฎหมายอา้งอิงรองรับอย่างชดัเจน  

จริง ๆแล้วโจทย์ปัญหาเร่ืองความขัดแย้งของสังคมไทยไม่มีอะไรซับซ้อนเลย เรา
ไม่มีปัญหาเรื่องชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนในหลายประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ
ของเราก็มีมากพอที่จะจัดสรรแบ่งปันให้กับทุกคนได้กินได้ใช้อย่างเพียงพอ แม้จะมี
ปัญหาเร่ืองลัทธิความเช่ือสุดโต่งที่นิยมใช้ความรุนแรงอยู่บ้างแต่ก็มีขอบเขตจำกัดเพียง
แค่สองสามจังหวัดในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ปัญหาใหญ่สำคัญในบ้านเมืองตอนนี้
น่าจะมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือ ความเห็นต่างระหว่าง ฝ่ายอนุรักษ์ กับ ฝ่ายต้องการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งหากอุปมาประเทศเป็นเหมือนต้นไม้ ทุกส่วนของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็น
ราก ลำต้น เปลือก กิ่ง ใบ ดอก ผล ย่อมมีประโยชน์ มีคุณค่าความสำคัญ และ
เกีย่วข้องสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว ไม่อาจแยกออกจากกันได้ แยกกันเมื่อไหร่ก็จะไม่อยู่
รอด  
       ดังนั้น โดยหลักการที่ถูกต้องแล้ว ทั้งสองฝ่ายควรจะหันหน้าเข้าหากัน เคารพให้
เกียรติ เมตตา ให้อภัย เข้าใจเห็นใจกัน แปรความเห็นต่างเป็นสิ่งสร้างสรรค์ พยายาม
ขจัดอคติหรืออกุศลมูลในใจ เพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมมองเห็นประโยชน์ที่แท้จริงยั่งยืน

 

       129 ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่รับรองความชอบด้วยกฎหมายของคณะรัฐประหารที่ยึด
อำนาจสำเร็จ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1153-1154/2495, 45/2496 , 1662/2505, 
1234/2523  และ 2376/2526  อย่างไรก็ตาม ก็เคยมีตุลาการเสียงข้างน้อยโดยนายกีรติ 
กาญจนรินทร์ ไม่เห็นด้วยกับแนวคำพิพากษาดังกล่าว และได้ทำความเห็นแย้งไว้ในคำพิพากษา
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดหีมายเลขแดงท่ี อม. 9/2552. 
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หรือจุดหมายใหญ่ที่อยู่เหนือขึ้นไปอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายให้ได้ หากฝ่าย
หนึ่งคิดจะเอาเฉพาะราก ลำต้น เปลือก ไม่เอากิ่ง ใบ ดอก ผล อีกฝ่ายหนึ่งจะเอาแต่กิ่ง 
ใบ ดอก ผล ไม่เอาราก ลำต้น เปลือก บทสรุปสุดท้ายก็คงจะพ่ายแพ้ราบคาบกันทุก
ฝ่าย 
       จักรพรรดิถังไท่จงแห่งราชวงศ์ถังเคยกล่าวคำพูดที่เป็นอมตะว่า “ผู้ปกครอง
เหมือนกับเรือ ประชาชนเหมือนกับน้ำ น้ำทำให้เรือลอยได้ แต่น้ำก็ทำให้เรือจมได้
เช่นกัน” สถานการณ์บ้านเมือง ณ ตอนนี้ มีศึกภายนอกมากมายและใหญ่หลวงยิ่งนัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากผลพวงอันสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (covid - ๑๙) แต่วิกฤตปัญหาที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่าหลายเท่าซึ่งสังคมไทย
ต้องเอาชนะใหไ้ดค้ือ ศึกภายในที่เกิดจาก ตัณหา มานะ ทิฐิ และ อคติ ในใจผู้คน.  
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    เมื่อรบสู้กับศัตรูสู้ด้วยธรรม 
จะปลุกปล้ำกันเท่าใดไม่เสียหาย 

  ถ้าสู้กันอย่างนี้ไม่มีตาย 
ในสุดท้ายจะปรองดองต้องใจกัน 

  เมือ่ป้องกนัศัตรูรู้ใช้ธรรม 
                              เป็นกำแพงเพชรล้ำเลิศมหันต์ 

  ป้องกันได้สารพดัน่าอศัจรรย์ 
                              ป้อมคา่ยมัน่กว่าสิ่งใดในโลกคน 

            เมื่อหลบซ่อนจากศัตรูอยู่กับธรรม 
                              ไม่ระกำทุกข์เห็นสกัเส้นขน 
                              ช่วยปลกุปลอบชื่นชอบฉ่ำกมล 

ขอทุกคนจงมีธรรมประจำกาย. 
 

-                                    พุทธทาสภิกขุ 
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