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 การใชอาํนาจรฐัในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาตัง้แตชัน้สบืสวน สอบสวน ฟองรอง ดาํเนนิคดี 
พิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษายอมสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชน
ทั้งฝายผูตองหา ผูเสียหาย และพยาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการดํารงความยุติธรรมเพื่อรักษา
ความสงบสุขของสังคม ดังนั้น นอกจากจะตองมีความแมนยําในบทบัญญัติแหงตัวบทกฎหมายแลว 
ฝายนิติบัญญัติ และเจาหนาที่รัฐผูบังคับใชกฎหมายท้ังตํารวจ อัยการ ผูพิพากษา จะตองมีความรู
ความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญที่เปนหลักการและเหตุผลเบ้ืองหลังตัวบทกฎหมาย
นั้น ๆ ดวย เพื่อใหการตรากฎหมาย การบังคับใช และการตีความกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
มีความสอดคลองกับหลักการพื้นฐานตาง ๆ ตามมาตรฐานสากล

 ๑. ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity)
 ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย เปนหลกัการพืน้ฐานและสทิธิขัน้พืน้ฐานทีส่าํคญัของหลกัสทิธมินุษยชน
อธิบายวามนุษยทุกคนท่ีเกิดมาดวยความมีศักดิ์ศรีที่เทาเทียมกัน ดังนั้น การปฏิบัติตอกันจึงตอง
เคารพในความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน การทํารายหรือทําทรมานอยางทารุณโหดราย การลงโทษ
ดวยวิธีการใด ๆ ที่เปนการลดคุณคาความเปนมนุษยหรือกระทําการใด ๆ ที่เปนการดูถูกเหยียดหยาม
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เชน การนําคนมาเปนทาส การคามนุษย จึงเปนสิ่งที่ไมอาจจะยอมรับได
 หลกัการและแนวความคดิในเรือ่งศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยมทีีม่าจากความเชือ่ในศาสนาครสิตทีว่า 
มนุษยทุกคนมีที่มาจากพระเจาและเปนสวนหน่ึงของพระเจา๒ ชีวิตมนุษยเปนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และไดรับ
ความดีงามและความมีคุณคามาจากพระเจา ศักด์ิศรีความเปนมนุษยไมไดขึ้นอยูกับคุณภาพ สถานะ

 ๑อยัการจงัหวดัประจาํกรม สาํนักงานอยัการสงูสดุ (นติศิาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, นติศิาสตรมหาบัณฑิต จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, รฐัศาสตรบัณฑติ มหาวทิยาลัยรามคาํแหง, เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหงเนติบณัฑิตยสภา , M.A. (Criminal 
Justice), West Texas A&M University, U.S.A., Doctor of Juridical Science, La Trobe University, Melbourne, Australia).
 ๒King James Bible “Authorized Version”, Cambridge Edition (Genesis 1:26-27) Let us make man in our image, after 
our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, 
and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
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 หลักการพื้นฐาน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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หรือความสําเร็จใด ๆ ของคน ๆ นั้น ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนสิ่งซึ่งไมสามารถแบงแยกสวน
หรือโอนแกกันได แตอยูในทุก ๆ  อณูแหงความเปนมนุษยประกอบเปนเนื้อแทที่สําคัญของแตละบุคคล 
ความเปนมนษุยนัน้แตกตางจากสิง่มชีวีติชนดิอืน่ ๆ  มาก เพราะมนษุยสามารถรบัรูถงึการมอียูของพระเจา
และรักพระเจาได การยึดมั่นในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนหลักการอันเปนรากฐานแหงความดีงาม
ทีม่นษุยทกุคนจะตองปฏบิตัติอบคุคลอืน่ดวยความเคารพและใหเกยีรตซิึง่กนัและกนั และเปนรากฐาน
ที่สําคัญอยูในหลักคําสอนของศาสนาคริสตนิกาย Catholic๓

 ในระดับนานาชาติแนวความคิดในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดรับการรับรองไวในปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights 1948 : UDHR) 
ที่บัญญัติรับรองวามนุษยทุกคนเกิดมาดวยความมีเสรีภาพเทาเทียมกันทั้งในศักดิ์ศรีและสิทธิ๔ 
 Thomas Jefferson เขียนไวในคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาจากประเทศอังกฤษ 
(The Declaration of Independence 1776) โดยกลาวยนืยนัวามนุษยทกุคนทุกเช้ือชาติถกูสรางขึน้มา
ดวยความเทาเทียมกัน๕

 นอกจากจะเปนหลักการท่ีบังคับใชกับบุคลทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ แลว เจาหนาที่ของรัฐก็จําตองใหความเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ในการปฏิบัติหนาที่ดวย ดังที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๖๗ ที่บัญญัติคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยบัญญัติใหองคกรของรัฐทุกองคกรตอง
คํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยในการใชอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ การลงโทษโดยวิธีทารุณโหดราย
หรือการปฏิบัติที่มีลักษณะเปนการลดคุณคาความเปนมนุษย จึงเปนสิ่งที่ขัดตอปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน๘

 ความจาํเปนของรฐัในการรกัษาความมัน่คง ความสงบเรยีบรอยและศลีธรรมอันดีของประชาชน 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนเหตุผลสําคัญที่รัฐสามารถใชในการจํากัดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานตาง ๆ
ของประชาชนได เชน รัฐสามารถดําเนินคดีและลงโทษจําคุกซึ่งเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลดวยอาศัยเหตุผลในดานรักษาความสงบเรียบรอยและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
สวนรวม แตรฐัไมอาจกระทาํการใด ๆ  ในการดาํเนนิคดหีรอืทาํการลงโทษทีม่ลีกัษณะเปนการลดคณุคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของปจเจกบุคคลนั้น ๆ ได๙ เชน การนําผูตองหาหรือแมกระทั่งจําเลย

 ๓http://www.catholicsocialteaching.org.uk/themes/human-dignity/.
 ๔The Universal Declaration of Human Rights 1948
   “Article 1 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and 
conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.
 ๕The Declaration of Independence IN CONGRESS, July 4, 1776, “We hold these truths to be self-evident, that all 
men are created equal...”
 ๖รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ บญัญตัวิา
  “มาตรา ๔ ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรบัความคุมครอง”.
 ๗รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ บญัญตัวิา
  “มาตรา ๒๖ การใชอาํนาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานงึถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สทิธแิละเสรีภาพ ตามบทบัญญัติ
แหงรฐัธรรมนูญน้ี”.
 ๘Article 5 No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
 ๙นํ้าแท มีบุญสลาง, จุลนิติ ปที่: ๓ ฉบับที่: ๖ เลขหนา: ๕๓-๕๗ ป พ.ศ.: ๒๕๔๙ และศูนยขอมูลกฎหมาย สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, http://www.senate.go.th/lawdatacenter/includes/FCKeditor/upload/Image/b/b7½0jun3_6.pdf.
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ทีถ่กูตดัสนิวามคีวามผดิแลวมาแถลงขาวประจานตอหนาสือ่มวลชนหรอืบคุคลทัว่ไป นอกจากนี ้ในสงัคม
นานาชาตมิองวาการลงโทษประหารชวีติเปนการทาํลายชวีติจึงเปนการทาํลายสทิธิเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน
ในการมีชีวิต๑๐ จึงเปนการลงโทษที่ลดคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล๑๑

 ๒. สิทธิของผูถูกกลาวหา (Rights of Accused)
 ยอนไปราวคริสตศตวรรษท่ี ๑๕ (15th Century) ผูถูกกลาวหามีสถานะเปนเพียงผูถูกกระทํา
ในทางคดี ไมมีสิทธิใด ๆ ในการตอสูคดี กลาวคือ ผูปกครองมีอํานาจที่จะกําหนดวิธีการชําระคดีได
ตามวิธีและแนวทางท่ีตนตองการ หลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) ยังไมไดรับ
การยอมรับ ผูถกูกลาวหาจึงไมมีสิทธิใด ๆ ในทางคดี ไมมีแมกระทั่งสิทธิในการนําพยานที่จะเบิกความ
ยนืยนัความบริสทุธ์ิของตนเองเขามาใหการในคดี๑๒ ผูปกครองจะเปนผูกาํหนดเองวาใครบางทีจ่ะมาใหการ
ในการชําระคดีความ ในยุคสมัยนี้ใชวิธีการทรมานผูถูกกลาวหาเพ่ือใหไดมาซ่ึงคํารับสารภาพ เพราะ
คํารับสารภาพของผูถูกกลาวหาจะเปนสัญลักษณที่ทําใหประชาชนรูสึกวาการชําระสะสางคดีนั้น
ไดดําเนินการโดยถูกตองชอบธรรมแลวนั่นเอง กลาวไดวาในยุคสมัยน้ีมีการจับกุมดําเนินคดี จําคุก 
หรือประหารชีวิตผูถูกกลาวหาตามอําเภอใจโดยปราศจากกระบวนการที่ไมมีกฎหมายใด ๆ บัญญัติไว 
เนื่องจากในยุคสมัยนี้ไมมีหลักการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) หรือกฎเกณฑที่ดี
และเปนธรรมเพียงพอ
 ตอมาราวคริสตศตวรรษที่ ๑๗ (17th Century) สิทธิของผูถูกกลาวหาไดรับการยอมรับและ
รับรองมากข้ึน จึงกลาวกันวาผูถูกกลาวหามีสถานะเปนประธานคดี ในประเทศอังกฤษผูถูกกลาวหา
มีสิทธิในการนําพยานฝายตนเขามาในคดี (England : statutes provided for compulsory 
process of sworn witnesses for the defense) อยางไรก็ตาม ในยุคสมัยน้ีผูถูกกลาวหายังคง
ไมมีสิทธิอางตนเองเปนพยานเพื่อใหการเปนพยานในคดีที่ตนถูกกลาวหา ดวยความเกรงกลัวตออาญา
และโทษทีจ่ะไดรบั อยางไรกต็าม ผูถกูกลาวหายอมใหการเทจ็เพือ่ปกปองตนเองเสมอ (It was considered 
certain that the defendant’s fear of punishment, whether he was guilty or innocent, 
would cause him to perjure himself, and to avoid this, he was not allowed to testify.)๑๓

 ทัง้นี ้ไดเกดิความต่ืนตวัและความเคล่ือนไหวในเร่ืองสิทธขิองผูถกูกลาวหาในกระบวนการยุตธิรรม
ในประเทศสหรัฐอเมริกายิ่งกวาในประเทศใด ๆ ในป ค.ศ. ๑๗๘๙ โดยมีการเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาในการแกไขคร้ังที่ ๔, ๕, และคร้ังที่ ๖ เพื่อเปนการใหการรับรองสิทธิ
ของประชาชนที่เรียกวา Bill of Rights หรือ Declaration of Rights ซึ่งเปนชื่อเรียกการแกไข
สิบครั้งแรกของรัฐธรรมนูญและไดรับการประกาศใชอยางเปนทางการในป ค.ศ. ๑๗๙๑ โดยไดรับ
แนวคิดมาจาก Bill of Rights ของประเทศอังกฤษที่ตราโดยรัฐสภาในป ค.ศ. ๑๖๘๙ อยางไรก็ตาม 
ประเทศออสเตรเลยีเปนประเทศประชาธปิไตยทีไ่มมทีัง้รฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายใด ๆ  ทีบ่ญัญตัใินเรือ่ง

 ๑๐Article 3 Everyone has the right to life, liberty and security of person.
 ๑๑ศ.ดร.คณติ ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป, หนา ๓๓๐, วญิชูน, ๒๕๔๓.
 ๑๒Robert Popper: History and Development of the Accused’s Right to Testify, Washington University Law Review, 
Volume 1962, Issue 4, p.455.
 ๑๓Ibid.
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สิทธิของประชาชนไว โดยอดีตนายกรัฐมนตรี John Howard ไดโตแยงวาหลักการใน Bill of Rights 
จะเปนการโอนอํานาจจากนักการเมืองผูมีที่มาจากประชาชนใหอยูในมือของตุลาการและขาราชการ
ผูไมไดมีที่มายึดโยงกับประชาชน๑๔

 การแกไขรฐัธรรมนญูของประเทศสหรัฐอเมรกิาในการแกไขครัง้ที ่๔ เพือ่รบัรองสทิธใินทรพัยสนิ 
ของบุคคลจะไมถูกละเมิดหรือยึดหรือคนตามอําเภอใจ เวนแตเจาหนาที่จะมีหมายคนที่ไดมาโดย
การปฏิญาณตนดวยวาจาและระบุถึงบุคคลและสิ่งของที่จะถูกยึดและระบุสถานที่ที่จะทําการตรวจคน
ไวดวย๑๕ 
 การแกไขครัง้ที ่๕ รบัรองสทิธทิีจ่ะไมถกูดาํเนนิคดสีองครัง้ในความผดิเดยีวกนั (Double Jeopardy) 
ไมถูกบงัคบัตองใหการเปนปฏปิกษกับตนเอง และไมถกูละเมิดตอชวิีต รางกาย ทรพัยสนิ โดยปราศจาก
กระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย (Due Process of Law)๑๖ การดําเนินคดี จําคุก หรือประหารชีวิต
ผูใดโดยไมผานกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติไวจึงไมอาจจะกระทําได
 การแกไขครั้งที่ ๖ รับรองสิทธิผู ถูกกลาวหาในการดําเนินคดีอาญาทุกประเภทวาจะไดรับ
การพิจารณาอยางรวดเร็ว เปดเผย และเปนธรรม โดยผูตัดสินที่มีภูมิลําเนาอยูในรัฐและเมืองที่มี
อาชญากรรมเกดิขึน้ ผูถกูกลาวหามสีทิธไิดรบัการแจงขอกลาวหาและลกัษณะการกระทาํทีต่นถกูกลาวหา 
มีสิทธิที่จะเผชิญหนาและซักถามขอพิรุธกับพยานที่ใหการเปนปฏิปกษกับตน มีสิทธินําพยานฝายตน
เขาใหการ และมสีทิธทิีจ่ะไดรบัคาํปรกึษาจากทนายความ๑๗ ในราวครสิตศตวรรษที ่๑๘ (ราวป พ.ศ. ๒๔๑๒) 
มลรัฐนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกาไดผานกฎหมายอนุญาตใหจําเลยใหการเปนพยานในคดีที่ตนเอง
ถูกกลาวหาได๑๘  

 ๑๔Howard opposes Bill of Rights”. PerthNow (The Sunday Times). 2009-08-27. Retrieved 2009-09-1.
 ๑๕Fourth Amendment to the U.S. Constitution 
  “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches 
and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or 
affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.
 ๑๖Fifth Amendment to the U.S. Constitution 
  “No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment 
or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service 
in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life 
or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, 
or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.”.
 ๑๗Sixth Amendment to the U.S. Constitution 
  “In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial 
jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously 
ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses 
against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for 
his defence.”.
 ๑๘The New York statute 1869.
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หลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จุลนิติ

 การแกไขคร้ังที่ ๑๔ รับรองสิทธิในชีวิต เสรีภาพและทรัพยสินของบุคคลจะไมถูกละเมิด
โดยปราศจากกระบวนการโดยชอบดวยกฎหมาย (Due Process of Law) และรับรองความเสมอภาคกัน
ของบุคคลภายใตกฎหมาย (The Rule of Law)๑๙

 ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ สิ้นสุดลงในป พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. ๑๙๔๕) ความทารุณโหดราย
ของพวกนาซเียอรมนั (Nazi Germany) ทีก่ระทาํตอเชลยสงครามหรอืผูถกูดาํเนนิคดใีนชวงสงครามโลก
ครัง้ที ่๒ ไดมปีรากฏใหเห็นอยางมากมาย การกระทําทารุณโหดรายทีพ่วกนาซเียอรมนักระทาํตอเหยือ่
ซึ่งแมแตพวกนาซีเยอรมันเองยังไมอาจรับกับสภาพกับการทรมานเชนน้ันได ปรากฏใหเห็นในชวง
วันสุดทายกอนที่นาซีเยอรมันพายแพสงครามแกพวกสัมพันธมิตร (the Allies) นายพล Hitler 
กลาวในทีส่าธารณะตอหนาพวกนาซเียอรมนัวาการฆาตัวตายเปนทางเลอืกทีด่ ีภายหลงัพบวามกีารฆาตวัตาย
อยางมากมายท่ีเรียกวา “waves of suicides” ดวยความเกรงกลัววาจะถูกกระทําดวยความทารุณ 
การถูกขมขืนและการถูกทรมานจนถึงแกความตายที่ตนเองจะไดรับจากการแพสงคราม๒๐

 เกดิความต่ืนตัวและเคล่ือนไหวตอบโตตอการใชอาํนาจกลาวหาดําเนินคดีตอบคุคลตามอําเภอใจ
และความทารณุโหดรายทีเ่กดิในระหวางสงครามโลกครัง้ทีส่องอยางแพรหลายในสงัคมระดบันานาชาติ 
เปนที่มาของ “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ๑๙๔๘” (Universal Declaration of Human 
Rights 1948) ในขอ ๓ ของปฏิญญารับรองวา “บุคคลมีสิทธิที่จะมีชีวิต มีเสรีภาพ และความมั่นคง
ปลอดภัย”๒๑ ในขอที่ ๑๐ บุคคลมีสิทธิที่ไดรับความเทาเทียมกันในการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม
และเปดเผยโดยคณะบุคคลที่มีความเปนอิสระและเปนกลางในการตัดสินสิทธิและขอผูกพันใด ๆ
และคดีอาญาใด ๆ ที่ถูกกลาวหา โดยปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ๑๙๔๘ ไดรับรองเร่ือง
ความเปนธรรม (Fair) ในการดําเนินคดี และตอมาหลักการและแนวคิดเรื่องการดําเนินคดีที่เปนธรรม 
(Rights to Fair Trial) ไดรับการพัฒนาจนเกิดการยอมรับและตอบสนองอยางตอเนื่อง
 การดําเนินคดีที่เปนธรรม (Rights to Fair Trial) เปนหลักการพ้ืนฐานของความยุติธรรม
และสันติภาพ เปนเครื่องมือสําคัญของรัฐในการดํารงรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยของสังคม 
เปนเคร่ืองมือทีจ่ะปองกันการใชอาํนาจตามอําเภอใจ (abuse of power) เปนหลักประกันวาประชาชน
จะไดรบัการปฏบิตัดิวยกระบวนการทางกฎหมายทีแ่นนอน คาดหมายไดและเปนธรรมซึง่เปนหลกัการ
พื้นฐานของหลักการปกครองโดยกฎหมายหรือที่รูจักกันวาหลักนิติธรรม (The Rule of Law) นั่นเอง
 กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไดยอมรับเอาหลักการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
มาตรา ๓๙ วาบุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้น

 ๑๙Fourteenth Amendment to the U.S. Constitution 
  “Nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any 
person within its jurisdiction the equal protection of the laws.”.
 ๒๐“Suicides: Nazis go down to defeat in a wave of selbstmord”. Life Magazine, 14 May 1945.
 ๒๑Universal Declaration of Human Rights 1948 
    Article 3 Everyone has the right to life, liberty, and security of person.
    Article 10 Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial 
tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลน้ันจะหนักกวาโทษท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายทีใ่ชอยูในเวลาทีก่ระทาํความผดิมไิด ในคดอีาญาตองสนันิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจาํเลย
ไมมีความผดิ และกอนมคีาํพพิากษาอันถงึทีส่ดุแสดงวาบคุคลใดไดกระทาํความผดิจะปฏิบตัติอบคุคลนัน้
เสมือนเปนผูกระทําความผิดไมได แตมิไดมิไดหมายความวาเปนผูบริสุทธิ์ เพียงแตจะใชวิธีการทรมาน
เพื่อใหไดมาซึ่งคํารับสารภาพไมได เพราะถือวาเปนการลงโทษกอนที่จะมีการพิจารณาและพิพากษา๒๒ 
โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ บญัญตัริายละเอยีดในการรบัรอง
สิทธิของผูตองหาไวอยางละเอียดดวย
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติรายละเอียดในการรับรองสิทธิของผูตองหา
ไวในหลายมาตราดวยกนั โดยมปีระเด็นทีไ่ดรบัการคุมครอง เชน  ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐาน
ทุกชนิดเพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา ผูตองหา
มีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือ
ผูซึง่ตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคาํตนได พนักงานสอบสวนตองใหโอกาสผูตองหาทีจ่ะแกขอหาและ
แสดงขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแกตนได หามมิใหพนักงานสอบสวนตักเตือน พูดใหทอใจหรือ
ใชกลอุบายอ่ืนเพ่ือปองกันมิใหบุคคลใดใหถอยคําซ่ึงอยากจะใหดวยความเต็มใจ หามมิใหพนักงาน
สอบสวนทําหรือจัดใหทําการใด ๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ 
หรือกระทําโดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใด ๆ ในเรื่องที่ตองหานั้น เปนตน

 ๓. หลักการไมถูกดําเนินคดีหลายครั้ง (Ne bis in idem or Double Jeopardy)
 การไมถกูดาํเนนิคดหีลายคร้ัง หมายถึง ความคุมครองบุคคลจากการถูกดาํเนนิคดใีนศาลมากกวา
หน่ึงครั้ง สําหรับการกระทําความผิดอันเปนฐานแหงการถูกดําเนินคดีที่ศาลไดพิพากษายกฟองแลว
หรือไดพิพากษาลงโทษในการกระทําที่ถูกกลาวหานั้นแลว แนวความคิดเบื้องหลังหลักการนี้อธิบายวา
การดาํเนนิคดหีลายครัง้ตอผูถกูกลาวหาในการกระทาํครัง้เดมิทีผู่ถกูกลาวหาถกูพจิารณาและพพิากษา
ไปแลวถือเปนความไมเปนธรรมตอผูถูกดําเนินคดี 
 การไมถกูดําเนนิคดหีลายครัง้ไดรบัการรบัรองไวในธรรมนญูกรงุโรมวาดวยศาลอาญาระหวางประเทศ
(Rome Statute of the International Criminal Court)๒๓ เพือ่คุมครองบคุคลจากการถกูดาํเนนิคดี
ในศาลมากกวาหนึ่งครั้ง ทั้งจากการดําเนินคดีในศาลเดิมที่มีคําพิพากษาหรือในศาลอ่ืน ๆ นอกจาก

 ๒๒นํ้าแท มีบุญสลาง, รัฐธรรมนูญมาตรา ๓๓ ผูตองหาเปนผูบริสุทธิ์หรือไม, ศูนยขอมูลกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
http://www.senate.go.th/lawdatacenter/includes/FCKeditor/upload/Image/b/b60%20jun_3_3.pdf.
 ๒๓Article ๒๐ Ne bis in idem
     1. Except as provided in this Statute, no person shall be tried before the Court with respect to conduct 
which formed the basis of crimes for which the person has been convicted or acquitted by the Court. 
     2. No person shall be tried by another court for a crime referred to in article 5 for which that person
has already been convicted or acquitted by the Court. 
     3. No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6, 7 or 8 shall 
be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court: 
       (a) Were for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within 
the jurisdiction of the Court; or
       (b) Otherwise were not conducted independently or impartially in accordance with the norms of due 
process recognized by international law and were conducted in a manner which, in the circumstances,
was inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.
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หลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จุลนิติ

ธรรมนูญกรุงโรมวาดวยศาลอาญาระหวางประเทศแลว หลักการไมถูกดําเนินคดีหลายครั้งยังไดรับ
การรับรองไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights)๒๔ 
 การกระทําที่หามมิใหดําเนินคดีหลายครั้งน้ันตองเปนการกระทําที่ถูกฟองดําเนินคดีไปแลวดวย 
หากมีการกระทําความผิดหลายกรรมแตถูกดําเนินคดีเพียงบางกรรม กรรมที่ยังไมไดถูกฟองดําเนินคดี
ยอมไมไดรับการคุมครองแตอยางใด เชน ในการกระทําความผิดครั้งหนึ่ง ผูถูกกลาวหาถูกกลาวหา
วาลกัทรัพยและขมขนืกระทําชําเรา หากถูกดาํเนินคดีเพยีงขอหาลักทรัพยและศาลไดพพิากษายกฟอง
ไปแลว ผูถูกกลาวหายอมถูกดําเนินคดีอีกครั้งในขอหาขมขืนกระทําชําเราที่ยังไมไดถูกดําเนินคดีได 
ไมขัดแยงตอหลัก Ne bis in idem or Double Jeopardy แตอยางใด
 ในกรณีทีก่ารกระทําความผิดขอหาทํารายรางกายน้ันถกูฟองดําเนินคดีและมีคาํพพิากษาลงโทษ
ไปแลว ตอมาภายหลังมีขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวาผูเสียหายไดรับอันตรายสาหัส จะไปดําเนินคดีขอหา
ทํารายรางกายเปนเหตุใหเกิดอันตรายสาหัสอีกไมได
 การอุทธรณตอศาลสูงเพ่ือพพิากษากลับ แก หรือยกเลิกคําพพิากษาของศาลช้ันตน ถอืวาเปนกรณีที่
การพิจารณาคดีตอจําเลยคนน้ันยังดําเนินไปอยางตอเนื่องยังไมเสร็จสิ้น จึงไมถือวาเปนการละเมิด
ตอหลกัการ Ne bis in idem 
 ขอยกเวนของหลักการ Ne bis in idem มหีลายกรณ ีเชน ในกรณมีพียานหลกัฐานใหมทีน่าเชือ่วา
ผูถูกพิพากษาลงโทษไมไดเปนผูกระทําความผิด ผูถูกพิพากษาลงโทษยอมมีสิทธิในการร้ือฟนคดี
ขึน้พจิารณาใหม หรอืในกรณีทีก่ารดําเนินคดขีองศาลไดเปนไปโดยไมชอบขดัตอหลกัการแหงกฎหมาย 
การดําเนินคดีของศาลนั้นอาจถูกเพิกถอนโดยศาลสูง และอาจมีคําสั่งใหดําเนินคดีใหมได
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยไดยอมรับหลักการ Ne bis in idem โดยมีบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๔) ที่บัญญัติวาสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไป
เม่ือมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง จะนําคดีมาฟองใหมไมได กรณีจะถือวา
มีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟองจะตองปรากฏวาจําเลยตองถูกดําเนินคดีในคดีนั้น
อยางแทจริง ไมใชเปนการดําเนินคดีในลักษณะที่สมยอมกัน โดยคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในคดีกอน
อันจะมีผลทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไปตามมาตรา ๓๙ (๔) นั้น ตองเปนกรณีที่มีการฟองรอง
ดาํเนินคดีแกจาํเลยอยางแทจรงิ หากคดีกอนเปนการฟองรองดําเนินคดีคดกีนัอยางสมยอมเพ่ือใหศาล
มีคําพิพากษายกฟอง โดยหวังผลปองกันมิใหรัฐสามารถฟองรองดําเนินคดีตอจําเลยไดอีก จึงไมใช
เปนการดําเนินคดีแกจําเลยอยางแทจริง สิทธินําคดีอาญามาฟองจึงยังไมระงับ๒๕

 ๒๔International Covenant on Civil and Political Rights 
      Article 14 (7) No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already 
been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.
 ๒๕คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๓๓๔/๒๕๓๘ และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๔๔๖/๒๕๔๗.
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 ๔. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม (The Rule of Law)
 หลัก The Rule of Law หรือหลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมเปนหลักการ
ทีม่ตีนกาํเนดิในประเทศทีใ่ชระบบกฎหมายแบบ Common Law ไดรบัการพฒันาและยอมรบันาํมายดึถอื
ปฏิบัติในระบบกระบวนการยุติธรรมอยางกวางขวางในประเทศตะวันตกวา บุคคลยอมเสมอภาคกัน
ภายใตกฎหมาย หลกัการปกครองโดยกฎหมายสงเสรมิใหกระบวนการยตุธิรรมมคีวามชดัเจน แนนอน 
เสมอภาคและคาดหมายไดเพื่อปองกันบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใชอํานาจกลาวหาหรือลงโทษ
บุคคลใดตามอําเภอใจ โดยบุคคลจะตองรับโทษอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลา
ที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวเทานั้น๒๖ และบุคคลยอมไดรับการปฏิบัติดวยวิธี
ที่กําหนดไวโดยชอบ (Due Process of Law) อยางชัดแจงในกฎหมายเทานั้น
 หลัก The Rule of Law ในประเด็นเร่ืองความเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติภายใต
กฎหมายมีบัญญัติรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of 
Human Rights 1948) ขอ ๗ ที่ยืนยันหลักความเทาเทียมกันภายใตกฎหมายวา “บุคคลตางเสมอกัน
ในกฎหมาย และชอบท่ีจะไดรับความคุมครองอยางเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย โดยปราศจาก
การเลอืกปฏบิตัใิด ๆ  บคุคลมสีทิธทิีจ่ะไดรบัการคุมครองอยางเสมอภาคปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิด ๆ  
มีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองจากการยุยงสงเสริมใหเกิดการเลือกปฏิบัติเชนนั้น๒๗ การที่นักการเมือง
ใชอํานาจแทรกแซงใด ๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่มีเจตนาจะชวยเหลือหรือกลั่นแกลงหรือ
โดยการเลือกปฏิบัติแกบคุคลใด ยอมสงผลใหบคุคลไมไดรบัความเสมอภาคเทาเทยีมกนัภายใตกฎหมาย 
เกิดสภาวะความไมแนนอนและคาดหมายไมไดแหงกฎหมาย การกระทําดังกลาวยอมขัดตอหลักการ 
The Rule of Law และยอมละเมิดตอปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเชนกัน
 การทีบ่คุคลจะเสมอภาคกนัไดภายใตกฎหมายตามหลกั The Rule of Law ตอเมือ่มกีารตคีวาม
กฎหมายในทางปฏบิตัอิยางเปนธรรมเทาเทยีมกนัและไมเลอืกปฏบิตั ิดงันัน้ การแทรกแซงกระบวนการ
ยุติธรรมไมวาจะในช้ันสืบสวน ชั้นพนักงานสอบสวน อัยการและศาลจึงเปนสิ่งที่ไมอาจจะยอมรับได 
เพราะเปนการขัดแยงตอหลักการ The Rule of Law อยางรายแรง ในประเทศตะวันตก เชน 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย หรอืประเทศในเอเชีย เชน ญีปุ่น เกาหลีใต แมนักการเมืองจะเปนผูบงัคับบญัชา
โดยตรงตอเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายจะถือปฏิบัติอยางเครงครัดและระมัดระวังไมไปกาวกาย
แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในทุกระดับชั้น
 ในประเทศ Zimbabwe ประธานาธิบดี Mugabe ใชกฎหมายและขยายอํานาจใหเจาหนาท่ี
จบักมุและกกัขงัพวกผูเคลือ่นไหวเรยีกรองประชาธปิไตยตอตานการคอรรปัชนัโดยปราศจากขอกลาวหา 
แทรกแซงเสรภีาพสือ่มวลชนโดยการปดสือ่ตาง ๆ  ทาํใหถกูเรยีกรองจากนกัเคลือ่นไหวดานสทิธมินษุยชน
ใหปฏิบัติและยึดถือหลักการ The Rule of Law อยางเครงครัด ดังนั้น การใชกฎหมายและตีความ

 ๒๖สําหรับประเทศไทยหลักการน้ีถูกบัญญัติรับรองไวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙
ทีก่าํหนดวาบคุคลไมตองรบัโทษอาญา เวนแตไดกระทาํการอนักฎหมายทีใ่ชอยูในเวลาทีก่ระทาํนัน้บญัญตัเิปนความผดิและกาํหนดโทษไว.
 ๒๗Article 7 All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection 
of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and 
against any incitement to such discrimination.
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กฎหมายอยางไมเปนธรรมตามอําเภอใจทําใหหลักกฎหมายอยูในสภาพท่ีไมแนนอนและไมอาจ
คาดหมายได การเลือกปฏิบัติเพื่อชวยเหลือพวกตนเองหรือเพื่อทําลายฝายตรงขาม การใชเจาหนาที่ผู
บังคับใชกฎหมายและการใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการกําจัดนักการเมืองฝายตรงขาม ไมวาจะเปน
การกระทําของนักการเมืองหรือองคกรตุลาการจึงเปนการกระทําที่ขัดตอหลัก The Rule of Law
อยางรายแรงทั้งสิ้น๒๘

 หลักการ The Rule of Law หรือหลักนิติธรรม ไดรับการยอมรับและมีบัญญัติไวในหมวด ๑ 
บททัว่ไป ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒๙ บญัญตัใิหหนวยงาน
ตาง ๆ ของรัฐตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักนิติธรรม และปฏิบัติตอบุคคลดวยความเสมอภาค๓๐ 
แตเปนที่นาเสียดายวานักการเมืองและขาราชการของประเทศไทยไมคอยรูจักและใหการยอมรับ
ในการนําหลักการ The Rule of Law มาใชในกระบวนการยุติธรรม เปนผลใหมีการแทรกแซง
และยินยอมใหแทรกแซงการทํางานในทางคดีของเจาหนาที่ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
หรือ DSI อยูเสมอ แตที่รายแรงท่ีสุดคือ การใชและตีความกฎหมายตามอําเภอใจและเลือกปฏิบัติ
ของฝายตุลาการกอใหเกิดสภาวะความไมแนนอนและคาดหมายไมไดแหงกฎหมายและสงผลเสียหาย
ตอกระบวนการยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวของทางการเมืองอยูเสมอ ๆ

 ๕. หลักการดําเนินคดีที่เปนธรรม (Rights to Fair Trial)
 หลักการดําเนินคดีที่เปนธรรม (Rights to Fair Trial) เปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญอยางย่ิง
ที่จะนําไปสูความยุติธรรมและสันติภาพ หลักการดําเนินคดีที่เปนธรรมเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐ
ในการดํารงรักษาไวซึง่ความสงบเรียบรอยของสงัคม ปองกนัการใชอาํนาจตามอําเภอใจ (abuse of power) 
ของเจาหนาที่ผู มีอํานาจและเปนหลักประกันวาประชาชนจะไดรับการปฏิบัติดวยกระบวนการ
ทางกฎหมายที่ชดัเจน แนนอน คาดหมายไดและเปนธรรม 
 ในประเทศไทยแนวความคิดเร่ืองสิทธิผูถูกกลาวหา (Rights of Accused) และหลักการ 
The Rule of Law ไดรับการยอมรับมาเปนเวลานานแตถูกบัญญัติไวปะปนกันไมชัดเจน โดยหลักการ
ดงักลาวไดถกูบญัญตัริบัรองปะปนกนัไวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ดงันี้

 ๒๘Craig Timberg, Dissidents face Zimbabwe’s justice system, The Washington Post, 18 July 2004 “Mugabe’s 
government has curbed the right to public assembly, shut down newspapers, expanded police authority to 
detain suspects without charges, put the main opposition leader on trial for treason and taken control of
thousands of private farms. Amnesty International and other human rights groups have chronicled the decline 
of the rule of law, saying Mugabe uses the criminal justice system to punish his rivals and protect his allies, and 
that to oppose him is to invite false arrest, torture and even death.”. 
 ๒๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ มาตรา ๓ บัญญัติวา
   “มาตรา ๓ อาํนาจอธปิไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรยิผูทรงเปนประมขุทรงใชอาํนาจนัน้ทางรฐัสภา คณะรัฐมนตรี 
และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
   การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตาม
หลักนิติธรรม”.   
 ๓๐รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ มาตรา ๔ บัญญัติวา
   “มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง”.
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 มาตรา ๓๙ บคุคลไมตองรบัโทษอาญา เวนแตไดกระทาํการอนักฎหมายทีใ่ชอยูในเวลาทีก่ระทาํนัน้
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลน้ันจะหนักกวาโทษท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได (หลักการ The Rule of Law)
 ในคดีอาญา ตองสนันษิฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจาํเลยไมมคีวามผิด (หลกัการ Rights of Accused)
 กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได (หลักการ Rights of Accused)
 สวนหลักการดําเนินคดีทีเ่ปนธรรม (Rights to Fair Trial) ไดถกูขยายความรวมเอาแนวความคิด
เรื่องสทิธิผูถูกกลาวหา (Rights of Accused) ไวเปนสวนหนึ่งของหลักการดําเนินคดีที่เปนธรรมดวย
และบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนี้
 “มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้
 (๑)  สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
 (๒)  สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอยางนอยตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการไดรับ
การพจิารณาโดยเปดเผย การไดรบัทราบขอเทจ็จรงิและตรวจเอกสารอยางเพยีงพอ การเสนอขอเทจ็จรงิ 
ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การไดรับการพิจารณา
โดยผูพพิากษาหรอืตลุาการทีน่ัง่พจิารณาคดคีรบองคคณะ และการไดรบัทราบเหตผุลประกอบคาํวนิจิฉยั 
คําพิพากษา หรือคําสั่ง
 (๓)  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม
 (๔)  ผูเสยีหาย ผูตองหา โจทก จาํเลย คูกรณี ผูมสีวนไดเสยี หรือพยานในคดีมสีทิธิไดรบัการปฏิบตัิ
ทีเ่หมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุตธิรรม รวมท้ังสทิธใินการไดรบัการสอบสวนอยางถูกตอง 
รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง
 (๕)  ผูเสยีหาย ผูตองหา จาํเลย และพยานในคดีอาญา มสีทิธไิดรบัความคุมครอง และความชวยเหลือ
ทีจ่าํเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายทีจ่าํเปน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ
 (๖)  เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความคุมครอง
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดี
ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
 (๗)  ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง
รวดเรว็ และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดอียางเพยีงพอ การตรวจสอบหรอืไดรบัทราบพยานหลกัฐาน
ตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว 
 (๘)  ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสมจากรัฐ” 
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หลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จุลนิติ

 ในระดับนานาชาติ หลักการดําเนินคดีที่เปนธรรม (Rights to Fair Trial) ไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางเชนกัน โดยในป ค.ศ. ๑๙๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ไดมีการรับรองกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ๑๙๗๖ (International Covenant on Civil and 
Political Rights 1976)๓๑ และในขอ ๙ ของกตกิาระหวางประเทศฉบบัน้ีไดรบัรองสทิธิและขอกาํหนด
มาตรฐานข้ันตํ่าของกระบวนการยุติธรรมของประเทศสมาชิกจะตองใหการรับรองในกฎหมาย
ของประเทศนั้น ๆ ดังนี้
 ๑.  บคุคลทกุคนมีสทิธิในเสรภีาพและความปลอดภยัของรางกาย บคุคลจะถกูจบักมุหรอืควบคมุ
โดยอาํเภอใจมไิด บคุคลจะถกูลิดรอนเสรภีาพของตนมไิด ยกเวนโดยเหตแุละโดยเปนไปตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไวในกฎหมาย
 ๒.  ในขณะจับกมุ บคุคลใดท่ีถกูจับกมุจะตองไดรบัแจงถงึเหตุผลในการจับกมุ และจะตองไดรบัแจง
ถึงขอหาที่ถูกจับกุมโดยพลัน
 ๓.  บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในขอหาทางอาญา จะตองถูกนําตัวโดยพลันไปยังศาล
หรือเจาหนาที่อื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะจะใชอํานาจทางตุลาการ และจะตองมีสิทธิไดรับการ
พิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร หรือไดรับการปลอยตัวไป มิใหถือเปนหลักทั่วไปวาจะตองควบคุม
บุคคลที่รอการพิจารณาคดี แตในการปลอยตัวอาจกําหนดใหมีการประกันวาจะมาปรากฏตัวในการ
พิจารณาคดี ในขั้นตอนอื่นของกระบวนพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพื่อการบังคับตามคําพิพากษา 
เมื่อถึงวาระนั้น
 ๔.  บคุคลใดทีถ่กูลิดรอนเสรภีาพโดยการจบักุมหรอืการควบคมุ มสีทิธนิาํคดขีึน้สูศาลเพือ่ใหตดัสนิ
โดยไมชักชาถึงความชอบดวยกฎหมายของการควบคุมผูนั้น และหากการควบคุมไมชอบดวยกฎหมาย
ก็ใหศาลมีคําสั่งปลอยตัวไป
 ๕.  บุคคลใดท่ีถูกจับกุมหรือถูกควบคุมโดยไมชอบดวยกฎหมายมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน 

 ๓๑Article 9
     1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest 
or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such
procedure as are established by law. (The Rule of Law)
    2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be 
promptly informed of any charges against him. 
    3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other off icer 
authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be 
subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, 
for execution of the judgment. 
   4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings 
before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order 
his release if the detention is not lawful. 
   5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to 
compensation.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๖. หลักการแบงแยกอํานาจ (Separation of Powers)
 Montesquieu (18 January 1689 - 10 February 1755) นักปราชญชาวฝรั่งเศสไดเขียนเรื่อง
หลักการแบงแยกอํานาจไวในหนังสือวิชาการ The Spirit of the Laws ซึ่งเปนหนังสือดานการเมือง
การปกครอง Montesquieu เสนอในงานของเขาวาอํานาจอธิปไตยของรัฐทั้งฝายนิติบัญญัติ บริหาร 
และตุลาการ จะตองทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกัน ดังนั้น อํานาจทั้งสามลักษณะจึงควร
จะอยูในองคกรทีใ่ชอาํนาจทีแ่ยกจากกนัอยางเดด็ขาด เพือ่เปนหลกัประกนัในการปกปองสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชนตามหลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน เพื่อไมใหบุคคลใดหรือหนวยงานใดของรัฐ 
ใชอํานาจตามอําเภอใจอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอันอาจจะสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน
โดยงายเกนิไป กลาวคอื ฝายนติบิญัญตัมิอีาํนาจในการตรากฎหมายไดกไ็มควรจะรเิริม่บงัคบัใชกฎหมายได
หรอืมอีาํนาจในการตดัสนิคดคีวาม ฝายบรหิารซึง่มหีนาทีร่เิริม่บงัคบัใชกฎหมายกไ็มควรทีจ่ะตดัสนิคดี
หรอืขอพพิาทไดเอง สวนฝายตลุาการซึง่เปนอาํนาจสดุทายทาํหนาทีต่ดัสนิขอพพิาทกต็องไมอาจจะรเิริม่
บังคับใชกฎหมายหรือไมควรมีอํานาจตรากฎหมายไดเอง ไมควรมีสวนไดเสียใด ๆ ในทางการเมือง 
เชน การมีอํานาจแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพราะการรวบอํานาจตาง ๆ เขาอยูในองคกรเดียวกัน
จะมีแนวโนมในการนําไปสูสภาพการเปนเผด็จการ (dictatorship) ในที่สุด ตัวอยางเชน
 ในสมัยเผด็จการ Adolf Hitler (ค.ศ. ๑๙๓๓ - ๑๙๔๕) พรรค Nazi ตรากฎหมายตอตานชาวยิว 
(ANTI - JEWISH LEGISLATION) มากกวา ๔๐๐ ฉบับ จํากัดและมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต
ของชาวเยอรมันเชือ้สายยวิในประเทศเยอรมันเปนอยางมาก ตัง้แตการจาํกดัการใชชวีติในทีส่าธารณะ 
การหามเดก็ชาวยวิเรยีนหนงัสอืในโรงเรยีนและมหาวทิยาลยั การหามชาวยวิเปนพนักงานหรอืเจาหนาที่
ของรัฐ ฯลฯ 
 ในป ค.ศ. ๑๙๓๕ มีการตรากฎหมาย Nuremberg Laws ที่หามเผาพันธุเชื้อสายยิวแตงงาน
หรือมีเพศสัมพันธกับคนเยอรมัน มีการริเริ่มกลาวหา ดําเนินคดี และตัดสินคดีเบ็ดเสร็จภายใตอิทธิพล
ของระบอบเผด็จการของ Nazi กระบวนการยุติธรรมภายใตระบอบเผด็จการจึงเปนกระบวนการ
ยตุธิรรมทีล่ะเมดิหลกัการแบงแยกอาํนาจ มกีารใชกฎหมายในการดาํเนนิคดแีละตดัสนิคดตีามอาํเภอใจ
ขัดตอหลักการ The Rule of Law อยางยิ่ง กฎหมายในประเทศไทยก็มีตัวอยางเนื้อหาที่ขัดแยง
กับหลักการแบงแยกอํานาจอยูหลายฉบับ เชน
 พระราชบัญญตักิฎอัยการศึก๓๒ ใหผูบงัคบับญัชาทหารในการประกาศใชเพือ่ใหเจาหนาทีฝ่ายทหาร 
มีอํานาจเหนือเจาหนาที่ฝายพลเรือนในสวนที่เกี่ยวกับการยุทธการระงับปราบปราม หรือการรักษา
ความสงบเรียบรอยโดยเจาหนาทีฝ่ายทหารมีอํานาจเต็มทีจ่ะตรวจคน เกณฑ หาม ยดึ เขาอาศัย ทาํลาย
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี หากเกิดคดีขึ้นในเขตพ้ืนที่ประกาศกฎอัยการศึก ผูบัญชาการทหารสูงสุด
จะสัง่ใหพจิารณาพิพากษาคดีอาญาน้ันในศาลทหารก็ได หากเกิดความเสียหายใด กจ็ะรองขอคาเสยีหาย
หรือคาปรับอยางหนึ่งอยางใดแกเจาหนาที่ฝ ายทหารไมไดเลย พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก

 ๓๒ประเทศไทยไดตรากฎหมายกฎอัยการศึกเปนลายลักษณอักษรคร้ังแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ ๕) คือ “กฎอัยการศึก ร.ศ. ๑๒๖” ซึ่งตรงกับป พ.ศ. ๒๔๕๐ ตอมาตราเปน “พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ร.ศ. ๑๒๖”
ตอมาก็ไดถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗.
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จุลนิติ

จงึมหีลกัการทีเ่บด็เสรจ็เดด็ขาดทัง้การรเิริม่กลาวหา ดาํเนนิคด ีพจิารณาและพพิากษาคดโีดยองคกรเดยีว
จึงขัดแยงตอหลักการแบงแยกอํานาจ และอาจนําไปสูการใชอํานาจตามอําเภอใจและละเมิดหลักการ 
The Rule of Law ในท่ีสดุ อยางไรกต็าม ยงัมขีอถกเถยีงไดวา เหตจุาํเปนอยางยิง่ในการคงไวซึง่หลกัการ
ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกก็เพื่อรักษาความม่ันคงของชาติในสถานการณที่มีเหตุจลาจลหรือ
การสงคราม ซึ่งความมั่นคงของชาตินี้ถือเปนเหตุผลสูงสุดที่อยูเหนือกวาหลักการใด ๆ ทั้งปวง 
 กฎหมายเร่ืองการละเมิดอํานาจศาล๓๓ ที่ใหอํานาจศาลที่เปนคูขัดแยงกับผูที่ถูกกลาวหาวา
กระทาํละเมดิ รเิริม่กลาวหา ตดัสนิคด ีและลงโทษจาํคกุบคุคลน้ันไดเองอยางเบด็เสร็จเดด็ขาดตอบคุคล
ที่กระทําใดที่เปนการละเมิดศาล๓๔ เชน การประพฤติตนไมเรียบรอย แตงกาย พูดจาไมสุภาพ เปนตน 
จงึเปนกฎหมายทีข่ดัตอหลกัการแบงแยกอาํนาจและอาจนาํไปสูการใชอาํนาจตามอาํเภอใจและละเมดิ
หลักการ The Rule of Law โดยกฎหมายละเมิดอํานาจศาลไมมีเหตุผลที่หนักแนนเพียงพอสนับสนุน 
กรณีจึงเทียบไมไดเลยกับเหตุผลในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยของชาติตามหลักการ
ของกฎอัยการศึก
 ขณะท่ีมาตรา ๑๑๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา ทีรู่จกักนัท่ัวไปในขอหา “หมิน่พระบรมเดชานุภาพ” 
ที่บัญญัติครั้งแรกในประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๕๑ และในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทยทกุฉบบัเรือ่ยมาตัง้แตฉบบัพทุธศกัราช ๒๔๗๕ ถงึปจจุบนั๓๕ ยงัไมบญัญตัเิอาผดิ
เรื่องเล็กนอย เชน การประพฤติตนไมเรียบรอย นั่งไขวหาง แตงกาย พูดจาไมสุภาพ ใสรองเทาแตะฯ 
วาเปนความผิดหม่ินพระบรมเดชานุภาพ และหากมีการกลาวหาวากระทําความผิดฐานน้ี จะตอง
มีการดําเนินคดีโดยวิธีปกติเหมือนความผิดทั่วไป กลาวคือ จะตองมีการกลาวหา ฟองรองดําเนินคดี
และพิจารณาพิพากษาจากผูที่มีความเปนกลางไมใชคูขัดแยงในความผิดดังกลาว อาจกลาวไดวา 
ความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลใหความคุมครองและอภิสิทธิ์แกศาลอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยิ่งกวา
การใหความคุมครองพระเกียรติยศของพระมหากษัตรยิในความผิดฐานหม่ินพระบรมเดชานุภาพเสียอกี 
ทําใหศาลซึ่งเปนคูขัดแยงเองในคดีริเริ่มกลาวหาไดเอง ดําเนินคดีเอง และพิพากษาคดีดวยตนเอง 
จึงขัดแยงตอหลักการแบงแยกอํานาจและหลักนิติธรรมอยางรายแรง

 ๓๓ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๑ บัญญัติวา
   “ผูใดกระทําการอยางใด ๆ ดังกลาวตอไปนี้ ใหถือวากระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล
   (๑) ขัดขืนไมปฏิบัติตามขอกําหนดของศาลตามมาตรากอนอันวาดวยการรักษาความเรียบรอย หรือประพฤติตนไมเรียบรอย
ในบริเวณศาล….”.
 ๓๔ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๓ บัญญัติวา
    “ถาคูความฝายใดหรือบุคคลใดกระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลใด ใหศาลนั้นมีอํานาจสั่งลงโทษโดยวิธีใดวิธีหน่ึง 
หรือทั้งสองวิธีดังจะกลาวตอไปนี้ คือ
   (ก) ไลออกจากบริเวณศาล หรือ
   (ข) ใหลงโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ
   การไลออกจากบริเวณศาลนั้นใหกระทําไดชั่วระยะที่ศาลนั่งพิจารณาหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ก็ไดตามที่ศาลเห็นสมควร 
เมื่อจําเปนจะเรียกใหตํารวจชวยจัดการได
   ในกรณีกําหนดโทษจําคุกและปรับนั้นใหจําคุกไดไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหารอยบาท”.
 ๓๕ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ บัญญัติวา
          “ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป”.
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จุลนิติ

 ๗. หลักอํานาจนิติบัญญัติมอบอํานาจไมได (Doctrine of Non-Delegability)
 การตรากฎหมายในปจจุบันโดยนักวิชาการ นักการเมือง และนักกฎหมายท่ีไมรูและไมเขาใจ
หลกัการแบงแยกอํานาจในกระบวนการยุตธิรรม ทาํใหบคุคลเหลานีต้รากฎหมายท่ีมลีกัษณะแปลกประหลาด
ขัดแยงต อหลักการแบงแยกอํานาจในระบอบประชาธิปไตยและอาจสงผลกระทบเสียหาย
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดโดยงาย เชน การที่ฝายนิติบัญญัติมอบอํานาจใหฝายตุลาการ
โดยประธานศาลฎีกาออกขอกําหนดในกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐๓๖ ซึง่เปนเร่ืองท่ีกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยใหประธานศาลฎีกามีอํานาจวางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
จึงเปนการมอบหลักประกันการคุมครองสิทธิของประชาชนท่ีตองไดรับการพิจารณาตัวแทน
ประชาชนน้ันเองไปใหขาราชการประจําที่ไมไดมีที่มาและไมมีความรับผิดชอบใด ๆ ตอประชาชน 
จึงขัดตอหลักอํานาจนิติบัญญัติมอบอํานาจไมได นอกจากกรณีการปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย
ในคดีอาญาแลว ยังมีการมอบอํานาจของสภานิติบัญญัติใหฝายตุลาการกรณีการใหอํานาจประธาน
ศาลฎีกาในการออกขอกําหนดในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๐๓/๓ เรื่อง แนวทาง
การนําสืบพยานที่ขัดตอหลักอํานาจนิติบัญญัติมอบอํานาจไมได
 การใหอํานาจประธานศาลฎีกาออกกฎหมายท่ีกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังกลาว
โดยไมไดรบัฉนัทานมัุติจากประชาชน และไมผานการกลัน่กรองจากสภานติบิญัญตัซิึง่มทีีม่าและมฐีานะ
เปนผูแทนประชาชนเพือ่ใชบงัคบัแกประชาชนทัว่ไปและมไิดจาํกดัการใชเฉพาะภายในหนวยงานของตน
หรือของรัฐ จึงเปนการใหอํานาจฝายตุลาการกาวกายการใชอํานาจฝายนิติบัญญัติที่ตองกระทําโดย
ไดรบัฉนัทานมุตัจิากประชาชนผานสภานติบิญัญตั ิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ 
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๐๓/๓๓๗ จึงขัดตอหลักการ “อํานาจนิติบัญญัติ
มอบอํานาจไมได” (Doctrine of Non-Delegability)๓๘ และขัดแยงตอหลักการแบงแยกอํานาจ
อยางรายแรงอีกดวย
 ตวัอยางคดทีีข่ดัแยงตอหลกั Doctrine of Non-Delegability ทีเ่กดิขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย
ศาลสงูสดุแหงสหรฐัอเมรกิา (The U.S Supreme Court) ไดเคยตดัสนิไวในคด ีWayman v. Southard๓๙ 
วาสภานิติบัญญัติ (Congress) มอบอํานาจใหศาลยุติธรรมในการกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับ

 ๓๖ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ บัญญัติวา
   “ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินหาปขึ้นไป ผูที่ถูกปลอยชั่วคราวตองมีประกัน และจะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได
   ในคดีอยางอื่นจะปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได
   การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง จะเรียกจนเกินควรแกกรณีมไิด ทัง้นี ้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือขอบังคับของประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี”.
 ๓๗ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๐๓/๓ บัญญัติวา
   “เพือ่ใหการสบืพยานหลกัฐานเปนไปโดยสะดวก รวดเรว็ และเทีย่งธรรม ประธานศาลฎกีาโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุใหญ
ของศาลฎีกามีอํานาจออกขอกําหนดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการนําสืบพยานหลักฐานได แตตองไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
ในกฎหมาย
   ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคหน่ึง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”.
 ๓๘United States v. Shreveport Grain & Elevator Co., 287 U.S. 77, 85 (1932). See also Field v. Clark, 143 U.S. 
649, 692 (1892); Wayman v. Southard, 10 Wheat. (23 U.S.) 1, 42 (1825).
 ๓๙U.S. Supreme Court, Wayman v. Southard, 23 U.S. 10 Wheat. 11 (1825).
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หลักการพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จุลนิติ

วธิพีจิารณาความของตนเองเทากบัเปนการสงมอบอาํนาจนติบิญัญตัขิองตน (Delegation of powers) 
ใหแกฝายตุลาการ จงึเปนการกระทําทีข่ดัตอหลักการแบงแยกอํานาจแหงรฐัธรรมนูญ (Unconstitutional) 
 ในขณะที่ John Marshall๔๐ อดีตประธานผูพิพากษาสูงสุด กลาววา การกําหนดบทบัญญัติ
แหงวิธีพิจารณาความเปนอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ สวนอํานาจที่ใหแกบุคคลผูใชกฎหมายนั้น
เพียงแคการเติมเต็มในรายละเอียด อธิบายงาย ๆ ไดวา ศาลจะสรางหลักกฎหมายขึ้นมาเองไมได
และจะตีความกฎหมายใหบิดเบือนขัดตอหลักการท่ีกฎหมายเขียนไวไมได ดังนั้น ผูพิพากษาจะตีความ
กฎหมายใหบดิเบือน ขดัตอหลักการท่ีกฎหมายเขียนไวไมได การบังคบัใชดงัทีต่นตีความบิดเบือนดังกลาว
จึงเปรียบเสมือนกรณีที่เจ าหนาที่รัฐอื่น ๆ ที่จงใจละเมิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย ดังนั้น 
การตีความกฎหมายใหบิดเบือนขัดตอหลักการที่กฎหมายเขียนไวอยางชัดแจงยอมเปนความผิด
ฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เปนการจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายมิใชการใชดุลยพินิจที่จะไดรับ
การคุมครองแตอยางใด
 การมอบอํานาจใหประธานศาลฎีกาออกขอกําหนดในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเร่ือง
การเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยไมไดรับ
การตรวจสอบจากฝายใด ๆ เลย เปนการสงมอบอาํนาจนิตบิญัญตัขิองฝายนิตบิญัญตัทิีม่ทีีม่าจากประชาชน
ใหแกฝายตุลาการท่ีไมไดมีที่มาและความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีกฎหมายใหตรวจสอบ
ความไมชอบโดยองคกรอื่น ฟองรองดําเนินคดีไมได และมีการสรางหลักไมตองรับผิดใด ๆ 
คุมครองตนเองอยางแนนหนา อาจสงผลกระทบเสียหายและละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตามอําเภอใจไดโดยงาย

 บทสรุป
 ประเทศไทยไดพยายามพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมมาอยางยาวนานและรับรอง
หลักการพื้นฐานและสิทธิตาง ๆ ที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติไวมากมาย แตเปนที่นาเสียดายวา
หลกัการ The Rule of Law และหลกัการ Doctrine of Non-Delegability ยงัไมไดรบัการพฒันามาใช
ในกระบวนการยุติธรรมและยังไมเปนที่รูจักหรือไดรับการยอมรับจากฝายนิติบัญญัติ นักการเมือง 
เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย ตํารวจ อัยการ ผูพิพากษา และนักกฎหมายอื่น ๆ ในประเทศไทยเลย 
การไมนําหลักการ The Rule of Law มาใชในกระบวนการยุติธรรมสงผลเสียใหไมสามารถปองกัน
มิใหนักการเมืองแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม และการไมเคารพตอหลักการ Doctrine of 
Non-Delegability ของฝายนิตบิญัญตัทิาํใหฝายตุลาการมีอาํนาจออกกฎหมายโดยไมผานการตรวจสอบ 
ทําใหไมสามารถปองกันการใชอํานาจตามอําเภอใจ ทั้งสองกรณีนําไปสูสภาวะความไมเสมอภาค
ของประชาชนภายใตกฎหมาย เกิดความไมแนนอนและไมอาจคาดหมายได ซึ่งสงผลเสียหาย
ตอการรักษาความยุติธรรมอันเปนหวัใจสําคัญของกระบวนการยุติธรรมในที่สุด. 

 ๔๐Chief Justice  John Marshall conceded that the determination of rules of procedure was a legislative 
function by writing that “a general provision may be made, and power given to those who are to act under such 
general provisions, to f ill up the details.”.
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