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ดร.น้ำ แท้  มีบุญสล้าง๑  

 ๑	 อัยการจังหวัด	ส�านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี.	
  ๒	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๓	“อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย.....”.

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ  

“หลักอิสระ” ในกระบวนการยุติธรรม

  ความพยายามที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจาก 
การแทรกแซงจากนักการเมืองหรือผู ้มีอิทธิพลน้ัน มักจะมีการกล่าวอ้างเสมอว่าหน่วยงานและ 
เจ้าพนักงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทั้งศาล อัยการและต�ารวจจะต้องมี “อิสระ” ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ถึงขนาดพัฒนาเป็นหลัก “อิสระ” ขึ้นมากันเองในหมู่นักกฎหมายไทยและมี
การใช้หลักการ “อิสระ” จนเกินเลยผิดเพี้ยนไปจากหลักการที่เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ 
 ในระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยน้ัน อ�านาจอธิปไตยทัง้นิตบัิญญติั บรหิาร และตลุาการนัน้
เป็นอ�านาจของประชาชน บคุคลและหน่วยงานของรัฐทีใ่ช้อ�านาจนติบิญัญตั ิบริหาร และตลุาการ จงึต้อง 
(๑) การเข้าสู่ต�าแหน่งมีที่มาจากประชาชน (๒) ถูกตรวจสอบการท�าหน้าที่ได้โดยประชาชน และ  
(๓) ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ดังนั้นประเทศประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาจึงออกแบบ 
ให้หัวหน้าผู้พิพากษาศาลช้ันต้น อัยการ และต�ารวจมาจากการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
อัยการสูงสุดมาจากการแต่งต้ังของประธานาธิบดี (ประธานาธิบดีมีที่มาและมีความรับผิดชอบ 
ต่อประชาชน) และผ่านการรับรองจากรัฐสภา ดังนั้น ตามหลักการและปรัชญาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยจงึเป็นไปไม่ได้เลยทีข้่าราชการและหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมทัง้ศาล อยัการและ
ต�ารวจจะมี “อิสระ” ถึงขนาดการเข้าสู่ต�าแหน่งไม่ได้มีที่มาจากประชาชนหรือโดยการแต่งตั้งจากฝ่าย
บริหารซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนหรือการปฏิบัติหน้าที่อิสระปราศจากการตรวจสอบย่อมมีแนวโน้มที่จะ
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพราะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อประชาชน
เจ้าของอ�านาจอธิปไตยท่ีแท้จรงิ ยิง่พฒันาหลกัอสิระตามแนวทางเช่นน้ีมากเท่าใดยิง่ขดัแย้งกบัหลกัการ 
“อ�ำนำจอธิปไตยเป็นของปวงชนชำวไทย”๒  
 หลักประกันการท�าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามหลักสากลที่ยอมรับกันท่ัวโลกก็คือหลัก  
The rule of law หรือหลักนิติธรรม หัวใจส�าคัญของหลักการนี้ก็คือ “บุคคลทุกคนจะเสมอภาคกัน
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ภายใต้กฎหมาย”๓ กล่าวคือ กฎหมายใช้บังคับกับทุกคนโดยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย หากมีการ 
กระท�าผิดกฎหมายไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นฝ่ายการเมือง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา  
ฝ่ายข้าราชการประจ�าอย่างผูพ้พิากษา อยัการ เจ้าหน้าทีต่�ารวจหรอืประชาชนทัว่ไปจะต้องถกูด�าเนนิคดี
ภายใต้กฎหมายอย่างเสมอภาคทัว่หน้ากนัไม่มบีคุคลใดหรอืเจ้าหน้าทีค่นใดทีม่เีอกสทิธิพ์เิศษปราศจาก
การตรวจสอบหรอืหลดุพ้นจากความรบัผดิไปได้ เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิาม ี๑๗ มลรฐั มคีณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีป่ระจ�าวันของผูพ้พิากษาในด้านความรูค้วามเข้าใจกฎหมาย  (understanding 
of relevant law) การบรหิารงาน (administrative prowess) และการแสดงออกทางอารมณ์ (judicial 
temperament) เป็นต้น ส่วนในมลรัฐ Arizona มีการท�ารายงานการประเมินเพื่อสร้างความเช่ือมั่น 
แก่ประชาชนผ่านโปรแกรมแบบการประเมนิทีเ่รยีกว่า judicial performance evaluation programs  
ที่เปิดเผยให้สาธารณะเข้าถึงและตรวจสอบได้เพื่อใช้เป็นต้นแบบ๔  นอกจากนี้ หลักความเสมอภาค 
ภายใต้กฎหมายยงัได้รบัการรบัรองไว้ในมาตรา ๗ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน (The Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR) 1948)๕ ดังนั้น หากมีผู้ใดใช้อ�านาจอิทธิพลแทรกแซง
การปฏบิติัหน้าทีห่รือการทีเ่จ้าหน้าทีร่ฐัเองปฏบิตัหิน้าท่ีอย่างมอีคตเิอนเอียงเพราะเหน็แก่ผลประโยชน์
ย่อมท�าให้เกิดสภาวะความไม่เท่าเทียมกันของบุคคลภายใต้กฎหมายจึงเป็นการท�าลายหลักการ The 
rule of law 
 ระบบกระบวนการยตุธิรรมทีด่ตีามมาตรฐานสากลจงึต้องเป็นระบบทีท่กุคนมคีวามเสมอภาคกนั
ภายใต้กฎหมาย โดยอาศยัระบบการตรวจสอบควบคมุอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาถงึขนาดที ่“เจ้าหน้าทีร่ฐั
ต้องไม่มีโอกาสที่จะละเว้น บิดเบือนพยานหลักฐานแห่งคดี หรือตีความพิพากษาตามอ�าเภอใจ 
เพื่อช่วยเหลือบุคคลใดได้เลย” ประชาชนไม่ต้องขวนขวายไปร้องขอความเป็นธรรมจากมูลนิธิใด ๆ 
 ให้มาก�ากบัดูแลการท�างานของเจ้าหน้าที ่ประชาชนหรือสือ่มวลชนจึงไม่จ�าต้องไปเรยีกร้องขอค�ายนืยนั
จากเจ้าหน้าที่เพื่อให้ท�าคดีอย่างตรงไปตรงมา และเจ้าหน้าที่ก็ไม่จ�าเป็นจะต้องมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว 
ให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะท�าหน้าที่อย่างยุติธรรมไม่เข้าข้างฝ่ายใด  
 ระบบทีจ่ะเป็นหลักประกนัการบงัคบัใช้กฎหมายและการพจิารณาพพิากษาอย่างตรงไปตรงมา
ที่จะท�าให้ทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมายตามหลักการ The rule of law มีหลากหลายวิธีการ เช่น 
 ๑. ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่อาจริเริ่มคดีเองและตัดสินคดีได้เองเพราะขัดต่อหลักการแบ่งแยก
อ�านาจอันจะน�าไปสู่การใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ (ประเทศต่าง ๆ จึงไม่ให้ทนายรับจ้างฟ้องคดีอาญา)
 ๒.  ศาลพจิารณาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบจะต้องเป็นศาลทีแ่ยกจากศาลยตุธิรรมเพือ่ประกนั
การท�าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเมื่อผู ้พิพากษากระท�าความผิดและถูกฟ้องเป็นจ�าเลยเสียเอง  
(กรณีศึกษา; ประชาชนเรียกร้องให้คืนสมบัติของแผ่นดินกรณีมีการใช้ที่ดินราชพัสดุผิดวัตถุประสงค์

  ๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย.....”.
  ๔ Arizona Commission on Judicial Performance Review, “develops evaluation reports that the public can 
access, as a model”  http://www.azjudges.info/Judicial-Performance-Reports/Judicial-Report/courtid/1/benchid/1.
  ๕ The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1949, Article 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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ก่อสร้างบ้านพักบนดอยสุเทพและตัดไม้ท�าลายป่าท�าให้ที่ราชพัสดุเสื่อมสภาพเสียหายแต่กลับถูก 
ผู้พิพากษาขู่ด�าเนินคดีกลับ	 เช่นนี้	 ศาลใดจะให้ความยุติธรรมพิจารณาคดีโดยไม่มีอคติเอนเอียงและ 
ไม่เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์)		
		 ๓.	การบัญญัติกฎหมายยกเลิกการนิรโทษกรรม	(Voiding	Amnesty)	ในการท�าความผิดฐาน	
“กระท�าปฏิวัติรัฐประหาร”	และเพื่อลบล้างค�าพิพากษาศาลฎีกา๖	ที่รับรองเสมอมาว่า	“การท�าปฏิวัติ
รัฐประหารส�าเร็จเป็นรัฏฐาธิปัตย์”	 ค�าพิพากษาของฝ่ายตุลาการลักษณะเช่นน้ีเสมือนการสนับสนุน 
ส่งเสรมิการท�ารฐัประหารและแบ่งปันเอ้ือผลประโยชน์ซึง่กันและกันและสร้างความเสยีหายต่อเศรษฐกจิ	 
สังคม	การพัฒนาการเมืองการปกครองของชาติอย่างร้ายแรงประเมินค่าไม่ได้	กฎหมายยกเลิกการ
นิรโทษกรรมจะตีกรอบมิให้มีค�าพิพากษาที่ส่งเสริมการก่อกบฏ	สถาปนาระบอบเผด็จการที่ล้มล้าง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอีกต่อไป	เช่น	กรณีประธานาธิบดี	Rodrigo	Duterte	แห่งประเทศ
ฟิลิปปินส์	 ออกกฎหมายยกเลิกการนิรโทษกรรมนาย	Antonio	 Trillanes	 IV	 ส�าหรับการใช้กองทัพ 
ท�ารัฐประหารในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๓	 และ	 ๒๐๐๗๗	 กรณีนี้ฝ่ายบริหารสามารถจะตรากฎหมายเพ่ือยับยั้ง
กระท�าปฏิวัติ	รัฐประหารและเพื่อลบล้างค�าพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวได้
		 ๔.	การบญัญตัคิวามผดิฐาน	“ขดัขวางกระบวนการยตุธิรรม”	ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา	เพือ่
ลงโทษทางอาญาต่อการกระท�าใด	ๆ	ก็ตามที่ขัดขวางความยุติธรรมท�าให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
อคติเอนเอียง	 บิดเบือนพยานหลักฐานท�าให้เกิดความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย 
ตามหลักการ	The	rule	of	law	
		 ๕.	จะต้องสร้างระบบการสอบสวนที่ไม่มีหน่วยงานใดมีอิสระและมีอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
ตามอ�าเภอใจที่จะรวบรวมหรือไม่รวบรวม	ปรุงแต่ง	ดัดแปลง	หรือท�าลายหรือบิดเบือนพยานหลักฐาน
อย่างไรกไ็ด้เพยีงล�าพงั	แต่จะต้องเป็นระบบทีม่หีลากหลายหน่วยงานทีส่ามารถรบัรู	้เข้าถึงพยานหลกัฐาน
แห่งคดี	 และอัยการสามารถเรียกตรวจสอบพยานหลักฐานได้ทันทีที่มีการร้องเรียนถึงความบิดเบือน 
ไม่โปร่งใสต้ังแต่เริ่มคดีเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ประชาชนก่อนพยานหลักฐานจะถูกบิดเบือนสูญหาย				
(กรณศีกึษา;	คดหีวย	๓๐	ล้าน	ทีจ่งัหวดักาญจนบรุ	ีพนกังานสอบสวนแอบตดัต่อ	ดดัแปลง	ปรงุแต่งพยาน
ค�าให้การพยาน	และท�าหลักฐานสูญหายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์โดยก�าหนดผลแห่งคดีในทิศทาง 
ที่ตนต้องการ)	
		 ๖.	เป็นระบบที่มีหลากหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่รักษากฎหมายต่าง	 ๆ	 สามารถริเริ่มสืบสวน	
สอบสวนด�าเนนิคดส่ีงส�านวนตรงต่อพนกังานอยัการได้เพือ่สร้างระบบตรวจสอบกนัเองระหว่างหลากหลาย

  ๖	ค�าพิพากษาฎีกาที่	 ๔๕/๒๔๙๖	 “คณะรัฐประหารได้ยึดอ�านาจการปกครองประเทศได้เป็นผลส�าเร็จ	 การบริหารงานประเทศ 
ในลกัษณะเช่นนี	้คณะรฐัประหารย่อมมอี�านาจทีจ่ะเปล่ียนแปลง	แก้ไข	ยกเลกิ	และออกกฎหมายตามระบบแห่งการปฏวิตัเิพือ่บรหิารประเทศชาติ
ต่อไปได้	มิฉะนั้น	ประเทศชาติจะตั้งอยู่ด้วยความสงบไม่ได้”
		 	 ค�าพพิากษาศาลฎีกา	๑๖๖๒/๒๕๔๕	“เมือ่คณะปฏิวติัได้ท�าการยดึอ�านาจการปกครองประเทศได้เป็นผลส�าเรจ็ใน	พ.ศ.	๒๕๐๑	
หัวหน้าคณะปฏิวัติย่อมเป็นผู้ใช้อ�านาจปกครองบ้านเมือง	 ข้อความใดที่หัวหน้าคณะปฏิวัติส่ังบังคับประชาชนก็ย่อมถือว่าเป็นกฎหมาย	 
แม้พระมหากษัตริย์จะมิได้ทรงตราออกมาด้วยค�าแนะน�าและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรหรือสภานิติบัญญัติของประเทศก็ตาม	 ดังนัย 
ค�าพิพากษาฎีกาที่	๔๕/๒๔๙๖..…”.	
  ๗	ABS-CBN	News,	Trillanes amnesty voided; senator faces charges, arrest;	Posted	at	Sep	04	2018	10:26	AM	
https://news.abs-cbn.com/news/09/04/18/trillanes-amnesty-revoked-senator-faces-charges-arrest.
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หน่วยงานที่มีหน้าที่รักษากฎหมายเพื่อป้องกันการผูกขาด	 ไม่ด�าเนินคดี	 ไม่รับแจ้งความลงเป็นเลขคดี	
เพื่อช่วยเหลือพวกพ้องหรือผู้มีอิทธิพลหรือเพื่อเรียกรับผลประโยชน์และเป็นการสร้างทางเลือกให้
ประชาชนกรณีไม่ไว้ใจการสอบสวนของบางหน่วยงาน	 (กรณีศึกษา;	 เจ้าหน้าที่รัฐพยายามช่วยเหลือ
บิดเบือนคดีฆ่าเสือด�าที่ทุ่งใหญ่นเรศวร	หากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ได้เข้าถึงและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ไว้เองก่อนและออกมายืนยันผลตรวจสอบ	DNA	พยานหลักฐานแห่งคดีนี้จะถูกบิดเบือนไป)
		 ๗.		การใช้ก�าลงัจบักมุและแจ้งข้อหาประชาชนจะต้องเป็นความผดิท่ีพนกังานอัยการรบัรองและ
มีความเป็นไปได้ที่จะสั่งฟ้องด�าเนินคดีในฐานความผิดนั้นจริง	ๆ	การใช้ก�าลังจับกุมและแจ้งข้อหา
ประชาชนจะต้องถกูตรวจสอบพยานหลกัฐานจากพนกังานอัยการทนัทีเพือ่ป้องกนัการใช้อ�านาจโดยมชิอบ 
กลั่นแกล้งยัดเยียดความผิด	หรือตั้งข้อหาหนักเกินความผิดที่แท้จริงท�าให้ประชาชนถูกขังนานเกินกว่า
ฐานความผิดที่อัยการสั่งฟ้องด�าเนินคดีจริง	ๆ
		 ๘.	การเข้าสู่ต�าแหน่งของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งต�ารวจ	อัยการ	ผู้พิพากษาจะต้อง
มีที่มาเก่ียวข้องกับประชาชนเพื่อมีความรับผิดชอบต่อเจ้าของอ�านาจอธิปไตย	 เช่น	 การจัดตั้งต�ารวจ
จังหวัด	 การเข้าสู่ต�าแหน่งโดยการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงหรือจะต้องได้รับการแต่งตั้งจาก 
ฝ่ายบรหิาร	 ผู้แทนประชาชน	และผ่านการรบัรองจากรฐัสภา	เป็นต้น	เพือ่ป้องกันหน่วยงานรฐัเหล่าน้ีคดิแต่
จะสร้างอาณาจกัรแสวงหาอ�านาจเพือ่ประโยชน์ส่วนตนและองค์กรของตนแต่ไม่ตอบสนองต่อประโยชน์
สาธารณะและความต้องการทีแ่ท้จริงของประชาชน	(กรณศีกึษา;	เช่น	การทีห่น่วยงานต่าง	ๆ	คดิแต่จะเพิม่
ก�าลงับคุลากร	หรอืสร้างอาคารสถานทีท่�างาน	ทีพ่กัอาศยัใหญ่โตหรหูราสิน้เปลอืงภาษีเกนิความจ�าเป็น)			
	 ดังนั้น	แนวคิดในการสร้างความ	“อิสระ”	เพื่อเป็นหลักประกันให้เจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งผู้พิพากษา	อัยการ	และพนักงานสอบสวน	จึงเป็นแนวทางที่ผิดเพี้ยนต่อหลักการสากล 
เพราะยิง่อสิระเจ้าหน้าทีร่ฐัยิง่ต้องการขยายอ�านาจเพือ่สร้างอาณาจักรเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
และองค์กรของตน	 ยิ่งอิสระยิ่งหลุดพ้นจากการตรวจสอบจากประชาชน	 ยิ่งอิสระยิ่งไม่ตอบสนอง 
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพราะปราศจากความรับผิดชอบต่อประชาชนเจ้าของอ�านาจ
อธิปไตย	ยิ่งอิสระจึงยิ่งขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	
	 การสร้างหลักประกันให้เจ้าหน้าที่รัฐท�าหน้าที่ตรงไปตรงมาแท้ที่จริงคือจะต้องสร้างระบบ
กระบวนการยุติธรรมที่ท�าให้หน่วยงานเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคกัน		 
ไม่มีโอกาสที่จะเอนเอียงช่วยเหลือผู้ใด	ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีอ�านาจ	มีอิทธิพล	หรือจน	รวยเพียงใด	
ตามหลัก	The	Rule	of	Law	และขจัดปัญหาปัจจุบันที่	“กฎหมายบังคับใช้เฉพาะกับคนจน”	ทั้ง	ๆ	ที่
ความเสียหายใหญ่หลวงต่าง	ๆ 	ต่อทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดิน	ต่อระบบเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	
และการทจุรติคอร์รัปชันล้วนเกดิจากการแสวงผลประโยชน์จากผูม้อี�านาจปกครองหรอืผูม้ฐีานะร�า่รวย
มีอิทธิพลหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งสิ้นไม่ใช่เกิดจากชาวบ้านที่ยากจน	แต่ระบบกระบวนการยุติธรรม
ทีล้่าหลงัท�าให้การบงัคับใช้กฎหมายไม่มคีวามเสมอภาคและไม่ตรงไปตรงมาตามหลัก	The	Rule	of	Law	
ที่ท�าให้ผู้มีอ�านาจหรือผู้มีอิทธิพลหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เหล่าน้ีหลุดรอดจากความรับผิดเสมอ	ๆ		 
ท�าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันที่ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทย
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