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 ๑จัดโดย สำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑  
ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
 ๒คณะทำงานฝ่ายวิชาการวันศาลยุติธรรม สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์, 
“สารของประธานศาลฎีกา”, ๑๒๘ ปี ศาลยุติธรรม, หน้า ๖.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

ศาลยุติธรรม 
ความคาดหวังของสังคมไทย ๑

  ศาลยุติธรรมมีความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งมีการปกครองแบบ 
พ่อปกครองลูกโดยมีพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขเป็นผู้ทรงพระราชอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
คดีความให้แก่ราษฎรโดยยึดหลัก “คัมภีร์พระธรรมศาสตร์” ต่อมาเมื่อพระมหากษัตริย์มีราชกิจ 
มากขึ้น  ไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดคดีความด้วยพระองค์เองได้  จึงทรงมอบพระราชอำนาจดังกล่าวนี้ 
ให้แก่พราหมณ์ปุโรหิตวินิจฉัยคดีต่าง ๆ  แทน ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการตรวจชำระกฎหมายที่มีมาตั้งแต่สมัย 
กรุงศรีอยุธยา  โดยนำมาปรับปรุงและบัญญัติขึ้นใหม่เรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง” โดยมีศาล 
ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีต่างพระเนตรพระกรรณแทนพระมหากษัตริย์  ต่อมาพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิรูประบบการศาลไทยขึ้น โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า 
รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นกำลังสำคัญในการรวมศาลที่กระจัดกระจายอยู่ตาม 
กระทรวง กรมต่าง ๆ  ให้มารวมไว้ที่แห่งเดียวกันเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีดำเนินไปด้วยความ 
รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ทำให้ราษฎรเดือดร้อน เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าบ้านเมืองจะอยู่ด้วย 
ความสงบเรียบร้อยร่มเย็นต้องอาศัยการศาลเป็นสำคัญ  และในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุ 
ครบรอบ ๑๐๐ ปี  ซึ่งตรงกับวันที่  ๒๑  เมษายน ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตรามาวางศิลาก่อพระฤกษ์อาคารศาลสถิตยุติธรรม  
ศาลยุติธรรมจึงได้ถือวันที่ ๒๑ เมษายนของทุกปีเป็นวันศาลยุติธรรม๒ 
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  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ ศาลยุติธรรมมีอายุครบรอบ ๑๒๘ ปี สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้กำหนด
จัดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์วันศาลยุติธรรมขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน 
๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม ซึ่งการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้  ได้กำหนดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “ศาลยุติธรรม  
ความคาดหวังของสังคมไทย” เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ  
ทนายความและนกัวชิาการจากสถาบนัการศกึษา ตลอดจนขา้ราชการและประชาชนผูส้นใจ ไดเ้ขา้รว่ม 
การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของศาลยุติธรรมในการรักษาความยุติธรรม 
แก่ประชาชน
  โดยการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้  ทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ 
รวมทั้งได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างกว้างขวาง สรุปสาระสำคัญ 
ได้ดังนี้

    รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล คณบดี 
คณะนติศิาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ไดแ้สดงความคดิเหน็ 
เกี่ยวกับความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต่อศาลยุติธรรม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่มมุมองดา้นเศรษฐศาสตรว์า่ ทีผ่า่นมาในการทำ 
สัญญาทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศนั้นจะมี 
ข้อตกลงว่าหากเกิดกรณีข้อพิพาทคู่สัญญามีสิทธิที่จะไม่นำคดี
มายื่นฟ้องต่อศาลไทย  ซึ่งการมีข้อกำหนดในลักษณะดังกล่าว 
ถือว่าต่างประเทศให้การยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมของ 
ประเทศอื่นสามารถที่จะอำนวยความยุติธรรมต่อธุรกิจของตน 
ได้มากกว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งคู่สัญญาชาวอเมริกันซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์  

(franchise) ซึ่งมีสาขาต่าง ๆ  ทั่วโลกจะกำหนดให้ต้องดำเนินคดีต่อศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะนักธุรกิจที่ทำธุรกิจระดับโลกไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมของ 
ประเทศอื่น ๆ  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นที่ยอมรับจากนักธุรกิจ 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
  “ความยุติธรรม” ในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์จะแตกต่างจากความยุติธรรมในระบบกฎหมาย 
ทั่วไป  โดยความยุติธรรมทางเศรษฐศาสตร์นั้นจะเป็นไปตามระบบเศรษฐกิจหรือเป็นไปตามกลไก 
ตลาด  แต่ตามระบบกฎหมายโดยทั่วไปนั้นไม่ได้คำนึงถึงส่วนนี้  ในขณะเดียวกันหากพิจารณาแล้ว  
กฎหมายเอกชนและระบบเศรษฐศาสตร์แบบกลไกตลาดก็เป็นเรื่องเดียวกัน  กล่าวคือ  กลไกตลาด 
ประกอบด้วย หน่วยเศรษฐกิจ  (Economic Unit)  คือ  ปัจเจกบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งรัฐไม่ควรเข้าไป 
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 ๓ศักดา ธนิตกุล, คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพมหานคร:  
สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๑, หน้า ๓๓.
 ๔ต่างกับมาตรฐานในทางอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเป็นการพิจารณาที่สภาพจิตใจ

แทรกแซงตลาด๓ แต่ต้องให้หน่วยเศรษฐกิจนั้นเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ 
ในการแลกเปลี่ยนหรือทำธุรกรรม  ซึ่งกลไกตลาดดังกล่าวกฎหมายเอกชนได้บัญญัติรับรองไว้ใน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่าด้วยเรื่องสภาพบุคคล การรับรองสิทธิและทรัพย์สินของเอกชน 
และเสรีภาพในการแสดงเจตนานั่นเอง 
 สำหรับข้อเสนอแนะท่ีจะช่วยทำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นท่ียอมรับจากนักธุรกิจน้ัน ประกอบด้วย 
การตีความกฎหมาย การใช้ดุลพินิจ และการขวนขวายหาความรู้ กล่าวคือ

 ประการที่ ๑ การตีความกฎหมาย ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้ 
มากที่สุด โดยกฎหมายเอกชนนั้นถือว่า “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) คือ ความยุติธรรม 
 ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  มีข้อเท็จจริงโดยสังเขปว่านักธุรกิจส่งออก 
อาหารได้ตกลงซื้อที่ดินในจังหวัดปทุมธานี  จำนวน  ๓๒  ไร่  โดยเจ้าของที่ดินผู้ขายไม่ได้บอกว่าที่ดิน 
ดังกล่าวจำนวน  ๒๔  ไร่  จะถูกกรมชลประทานเวนคืน  ศาลพิจารณาพิพากษาว่ากรณีดังกล่าว 
เป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินอันเป็นสาระสำคัญ  จึงตกเป็นโมฆียะ 
และมีสิทธิบอกล้างได้ 
  การตัดสินดังกล่าวถือเป็นความยุติธรรมตามกฎหมาย ในขณะเดียวกันความยุติธรรมที่ตัดสิน 
คดีนี้ยังสอดคล้องกับหลักเศรษฐศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพด้วย กล่าวคือ หากศาลฎีกาไม่ตัดสินว่า 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนี้เป็นสัญญาที่เป็นโมฆียะซึ่งสามารถบอกล้างได้และให้บังคับตามสัญญาแล้ว  
นักธุรกิจที่เข้าทำสัญญาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์ก็จะจนลงทันที ซึ่งสัญญาในลักษณะ 
เช่นนี้นักเศรษฐศาสตร์มองว่าเป็นสัญญาที่ขาดประสิทธิภาพเพราะทำให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ตอ้งจนลง ซึง่โดยทัว่ไปการเขา้ผกูพนัทำสญัญาคูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยจะตอ้งรวยขึน้ ดงัเชน่ตวัอยา่งดงักลา่ว 
หากการซื้อที่ดินแปลงนี้ไม่มีการสำคัญผิด ผู้ซื้อย่อมเข้าใจว่าตนซื้อได้ในราคาถูกจึงตกลงซื้อ ผู้ขาย 
กย็อ่มเขา้ใจวา่ตนขายไดใ้นราคาแพงจงึตกลงขาย เพราะฉะนัน้ เมือ่ศาลจะตอ้งพจิารณาคดทีีข่อ้เทจ็จรงิ 
เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิแลว้ จำเปน็ตอ้งคำนงึถงึ “ประสทิธภิาพ” ซึง่ถอืเปน็เจตนารมณข์องกฎหมายเอกชน 
ด้วยเสมอจึงจะเรียกได้ว่ามีความยุติธรรม 

 ประการที ่๒ การใชด้ลุพนิจิ การเปดิโอกาสใหศ้าลใชอ้ำนาจดลุพนิจิถอืเปน็สว่นหนึง่ทีจ่ะทำให ้
การใช้และการตีความกฎหมายเกิดความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  โดยมีมาตรฐานของวิญญูชน 
เปน็เครือ่งมอืในการวดัความยตุธิรรม โดยพจิารณาจากการกระทำของบคุคลโดยทัว่ไปทีอ่ยูภ่าวะเชน่นัน้ 
จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ อันเป็นมาตรฐานในทางภาวะวิสัย (Objective)๔ และหากจะให้ 
ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปศาลจำเป็นต้องพัฒนากลไกต่าง ๆ  ให้การตีความกฎหมายมีลักษณะเป็น 
ภาวะวิสัยมากยิ่งขึ้น  เช่น  ในประเทศสหรัฐอเมริกาการพิจารณาความรับผิดเพื่อละเมิดนั้น นอกจาก 
จะใชเ้กณฑม์าตรฐานของวญิญชูนแลว้ ยงัมกีารพจิารณาเรือ่งตน้ทนุในการปอ้งกนัเหตอุกีดว้ย ดงัตวัอยา่ง 
คำพิพากษาศาลของสหรัฐอเมริกาที่มีข้อเท็จจริงว่า เรือของจำเลยซึ่งล่ามไว้ได้หลุดไปชนเรือบรรทุก 
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ขา้วสาลขีองรฐับาลจมลง ซึง่การตดัสนิวา่จำเลยไดก้ระทำการโดยประมาทเลนิเลอ่หรอืไมน่ัน้ใหพ้จิารณา 
ว่าจำเลยควรจะมีการจ้างคนมาเฝ้าเรือหรือไม่ และให้เฝ้าอยู่นานเพียงใด ถ้าหากต้นทุนในการจ้างคน 
มาเฝ้าเรือแพงมากก็ไม่ถือว่าประมาทเลินเล่อ 
  สำหรับประเทศไทยที่ผ่านมาก็เคยมีคำพิพากษาตัวอย่างซึ่งมีข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันคือ  
ท่อนซุงจากโรงเลื่อยได้หลุดลอยตามน้ำแล้วไปชนเรือนแพของผู้อื่นได้รับความเสียหาย เช่นนี้เจ้าของ 
โรงเลื่อยประมาทเลินเล่อหรือไม่ กรณีนี้การพิจารณาความรับผิดนอกจากจะใช้เกณฑ์มาตรฐานของ 
วญิญชูนวา่เปน็การกระทำโดยประมาทเลนิเลอ่หรอืไมแ่ลว้นัน้ หากไดน้ำเรือ่งตน้ทนุในการปอ้งกนัเหตุ 
มาพิจารณาประกอบก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้น  กล่าวคือ  หากเจ้าของโรงเลื่อยมีการจ้างคนมาเฝ้าท่อนซุง 
ซึ่งจ้างให้มาเฝ้าไม่เฉพาะในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันขโมยเท่านั้น  แต่ยังต้องจ้างให้คนมาเฝ้าในเวลา 
กลางวัน  เพื่อป้องกันการเกิดเหตุท่อนซุงหลุดในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย  ความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้น  
(แมจ้ำเปน็ตอ้งจา้งคนมาเฝา้เพิม่เตมิกต็าม เพราะคา่จา้งมอีตัราตำ่มาก) ดงันัน้ ตอ้งถอืวา่เจา้ของโรงเลือ่ย 
ประมาทเลินเล่อ  เว้นแต่จะกำหนดให้เจ้าของโรงเลื่อยต้องสร้างแนวคอนกรีตเพื่อป้องกันท่อนซุงหลุด  
เช่นนี้จึงจะถือว่าต้นทุนในการป้องกันสูงมาก 
  อีกตัวอย่างคือ กรณีที่มีขโมยไปลักรถยนต์ที่จอดในห้างสรรพสินค้า ซึ่งศาลได้พิพากษาว่า 
ห้างสรรพสินค้าประมาทเลินเล่อ เนื่องจากช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นไม่มีพนักงานเฝ้า การตัดสินเช่นนี ้
ถือว่าสอดคล้องกับหลักเศรษฐศาสตร์ เพราะหากไม่ตัดสินว่าห้างสรรพสินค้าประมาทเลินเล่อแล้ว  
เจา้ของรถยนตก์ต็อ้งไปซือ้เครือ่งมอืกนัขโมยเองซึง่คำนวณออกมาคดิเปน็มลูคา่สงูกวา่การจา้งพนกังาน
เพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่งและโอกาสที่รถยนต์จะสูญหายก็ลดน้อยลงด้วยหากมีการจ้างพนักงานเพิ่มเติม 

 ประการที่ ๓ การขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม  ผู้พิพากษาไม่เพียงแต่จะต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ในวิชาการด้านกฎหมายเท่านั้น  แต่จำเป็นต้องขวนขวายหาความรู้ด้านอื่น ๆ   นอกเหนือจากกฎหมาย 
เพิม่เตมิดว้ย เชน่ ความรูใ้นดา้นธรุกจิ ผูพ้พิากษาจะมุง่พจิารณาเรือ่งประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิแตเ่พยีง 
อย่างเดียวก็มิได้  แต่ยังต้องคำนึงถึงเรื่องอื่น ๆ  ประกอบอีกด้วย เช่น สภาพสังคมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา หรือเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
  ตัวอย่างเช่น คดีสิ่งแวดล้อมในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ ที่องค์การการค้าโลก (WTO) เห็นชอบด้วยกับ 
กรณีที่สหรัฐอเมริกาสั่งห้ามนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย  เพราะวิธีการจับกุ้งของไทยนั้นทำให้เต่าทะเล 
เสยีชวีติ คดดีงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่ แมค้ำพพิากษาซึง่เปน็การตดัสทิธขิองประเทศไทยในการสง่ออกกุง้ 
จะสร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยอย่างมหาศาลก็ตาม  ศาลมิได้คำนึงเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพ 
ตามหลักเศรษฐศาสตร์เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญแก่คุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์  ปรกติ  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้และการตีความกฎหมายว่า  
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่  
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา๕ มีความตอนหนึ่ งว่า  
“การที่ท่านต้องปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ ในทาง 
ที่ ดี ที่ สุ ด   ก็ มี หมายความว่ า ให้ ปฏิบั ติ อย่ า งถู กต้ อ ง”  
โดยคำว่า “ถูกต้อง” ในที่นี้ก็คือหลักการในมาตรา ๔ 
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๖ ซึ่งบัญญัติให้ 
การใช้กฎหมายนั้นต้องใช้ให้ต้องด้วยกรณี๗ คำว่า  “ต้องด้วย 
กรณี”  หมายถึง ต้องแก่กรณีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายแห่งบทบัญญัตินั้น  
ซึ่งกฎหมายถ้าไม่ใช้ให้ต้องด้วยกรณีแล้วย่อมไม่ถูกต้อง  แต่จะทราบได้อย่างไรว่ากฎหมายใดต้องด้วย 
กรณีใดนั้นเป็นปัญหาที่จะต้องตอบให้ได้  เนื่องจากมิได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน  
จะมีแต่ผู้พิจารณาเท่านั้นที่จะต้องพิเคราะห์ให้ได้ว่าบทกฎหมายใดต้องด้วยกรณีใด 
 ตัวอย่างเช่น การชกมวยบนเวที ถือเป็นทำร้ายร่างกายเพราะผู้ชกมวยต้องจงใจที่จะทำให้ 
อกีฝา่ยหนึง่ไดร้บับาดเจบ็ แตจ่ะถอืวา่การชกมวยเขา้ขา่ยเปน็การกระทำโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่  
ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้เขาได้รับความเสียหาย ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๒๐  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ หรือเป็นกรณีที่ต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้กระทำได้กระทำโดย 
จงใจที่จะก่อความเสียหายแก่ร่างกายของผู้ถูกกระทำ  เพียงแต่การกระทำของนักมวยเป็นการกระทำ 
ที่มิได้ทำโดยผิดกฎหมาย แต่ได้ทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ โดยมีจารีตประเพณี หรือความยินยอม
ของคู่กรณีซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมาเป็นเครื่องรองรับความชอบด้วยกฎหมาย 
ของการกระทำนั้น ๆ  หรือตัวอย่างกรณีพ่อแม่ตีลูก หรือหมอผ่าตัดคนไข้ก็ไม่เป็นละเมิด แม้การผ่าตัด 
ด้วยความระมัดระวังแล้วแต่ผ่าตัดไม่สำเร็จ คนไข้ได้รับความเสียหายก็ไม่เป็นละเมิดเช่นกัน 

 ๕พระราชดำรัสในโอกาสที่ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานยุติธรรม เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
 ๖“มาตรา ๔ กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความ 
มุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆ
                 เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น 
ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป”
 ๗“การใช้กฎหมาย” เป็นหลักเกณฑ์ในการปรับใช้กฎหมายแก่ข้อเท็จจริงอันเป็นข้อพิพาทเพื่อวินิจฉัยตัดสินข้อพิพาท  
โดยมีหลักเบื้องต้นว่า การใช้กฎหมายนั้นต้องใช้ให้ต้องด้วยกรณีตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องใช้กฎหมายให้ถูกเรื่องตรงตามกรณี 
ที่พิพาทกัน ซึ่งกฎหมายได้จัดลำดับการใช้กฎหมายไว้ ให้ใช้กฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายเป็นลำดับแรก ต่อเมื่อ 
ไม่มีบทกฎหมายที่จะมาปรับใช้ จึงให้ปรับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร อันได้แก่ จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น การเทียบ 
บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และการใช้หลักกฎหมายทั่วไป (โปรดดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, “หลักทั่วไปในการใช้และการตีความ 
กฎหมาย”, บทความวิชาการในโอกาสรำลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทย์, หน้า ๑๓-๑๔)
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 ๘มาตรา ๑๕๐ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 ๙สุภาษิตโรมันคือ “summum ius summa iniuria” หรือ “ความยุติธรรมที่สุดโต่ง ย่อมเป็นที่มาแห่งความอยุติธรรม” 

  นอกจากนี้ ตอนหนึ่งของพระราชดำรัสดังกล่าวยังมีใจความว่า “ผู้พิพากษาเป็นเครื่องหมาย 
ของความยุติธรรม เป็นเครื่องหมายของความดี คือ เป็นความหมายของความเรียบร้อยของ 
ประเทศชาต”ิ ดงันัน้ อะไรกต็ามทีเ่ปน็ความยตุธิรรมตอ้งเชือ่มโยงกบัความสงบ ถา้ยตุธิรรมแลว้ไมส่งบ 
หรือถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่สงบ ก็ไม่ใช่ความยุติธรรม คำว่า “เรียบร้อย” ในที่นี้หมายถึง  
“ความสงบเรียบร้อย” ซึ่งเป็นหลักทั่วไปที่สำคัญของกฎหมายไทย โดยเฉพาะเรื่องนิติกรรมที่มี 
หลักการว่า  การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็น 
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  การนั้นเป็นโมฆะ๘ ดังนั้น คำพิพากษา 
ที่ยึดแต่ตัวบทกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่คำนึงถึงความควรแก่เหตุ 
ในเรื่องนั้น ๆ  ย่อมถือว่าเป็นการใช้กฎหมายที่ไม่ต้องด้วยกรณี หากต้องด้วยกรณีแล้วย่อมถูกต้อง 
เป็นธรรม และจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อย 
 ตัวอย่างเช่น การทำสัญญาจ้างคนมาเป็นภรรยาน้อย หรือตกลงให้รางวัลแก่ผู้ที่หานางบำเรอ  
การตกลงดังกล่าวถือเป็นเสรีภาพในการแสดงเจตนา  แต่เนื่องจากเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
และศลีธรรมอนัดขีองประชาชน นติกิรรมจงึไมผ่กูพนั แตถ่า้หากภรรยาหลวงไดต้กลงกบัภรรยานอ้ยวา่ 
ถ้าภรรยาน้อยเลิกยุ่งเกี่ยวกับสามีของตนแล้วจะจ่ายเงินให้  ครั้นภรรยาน้อยเลิกยุ่งเกี่ยวแล้วและไป 
เรียกเงินตามที่ได้ตกลงไว้ ภรรยาหลวงปฏิเสธไม่จ่ายเงินโดยอ้างว่าการเป็นภรรยาน้อยนั้นขัดต่อ 
ความสงบเรียบร้อย  ในกรณีนี้ศาลฎีกาได้ตัดสินว่าการรับค่าสมนาคุณเพื่อการไปเป็นภรรยาน้อยนั้น 
ถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศาลจึงบังคับให้ไม่ได้ แต่การเลิกเป็นภรรยาน้อยไม่ถือว่าขัดต่อ 
ความสงบเรียบร้อย ดังนั้นศาลจะบังคับให้ เป็นต้น 
  คำพิพากษาในกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  ความดี  ความถูกต้อง  และความสงบจะต้องควบคู่ 
ไปด้วยกันซึ่งศาลจะต้องคำนึงถึงเสมอ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความแน่นอนชัดเจนอีกด้วย 
จงึจะเรยีกไดว้า่เปน็ความยตุธิรรม ซึง่ตามหลกัปรชัญาของเพลโต (Plato) ไดก้ลา่วไวว้า่ ความยตุธิรรมคอื 
ความสมดุลระหว่างความดี  ความพอดี  และความกล้าหาญ  ซึ่งความพอดีก็คือความควรแก่เหตุ 
ส่วนความกล้าหาญก็คือความแน่นอน  กล่าวคือ  ถ้ามีความดีแต่ไม่มีความกล้าก็ถือว่าไม่มีประโยชน์  
หรอืถา้มคีวามกลา้แตไ่มม่คีวามดกีไ็มม่ปีระโยชนเ์ชน่กนั หรอืมทีัง้ความดแีละความกลา้แตเ่กนิกวา่เหตุ 
ก็ถือเป็นความยุติธรรมที่เคร่งครัดจนเกินไป ซึ่งสุภาษิตโรมันกล่าวว่า “ความยุติธรรมที่เคร่งครัด 
เกินไปคือความอยุติธรรม”๙ โดยคุณธรรมดังกล่าวศาลมีภารกิจที่จะต้องทำให้ปรากฏอย่างชัดเจน 
แกส่าธารณชน กลา่วคอื การทีศ่าลจะตอ้งด ีแนน่อน และควรแกเ่หตนุี ้ถา้เปน็ทีร่บัรูเ้ฉพาะผูพ้พิากษา 
เท่านั้นแต่ไม่อาจเป็นที่เข้าใจโดยถ่องแท้แก่สาธารณชนย่อมไร้ประโยชน์ ทั้งนี้ เพราะหากสาธารณชน 
ไม่เข้าใจถึงเหตุผลอันลึกซึ้งของคำพิพากษาแต่เห็นเพียงผลอันเป็นผลร้ายหรือผลดีต่อตนเอง โดยมี 
ความพอใจถ้าเป็นผลดีและมีความโกรธเคืองถ้าเป็นผลร้าย เช่นนี้สังคมก็จะตกอยู่ภายใต้ความเห็น 
และไม่อาจจะสงบได้  เพราะเมื่อชนะคดีหรือเมื่อคำพิพากษาเป็นคุณแก่ตนเองก็จะบอกว่าศาลนั้น 
พจิารณาคดถีกูตอ้งแลว้ แตถ่า้ไมเ่ปน็คณุแกต่นเองกจ็ะบอกวา่ศาลเปน็สองมาตรฐาน ดงัเชน่ทีเ่คยไดย้นิวา่ 
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“ศาลมีสองมาตรฐาน” คำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าเหตุผลในคำพิพากษา หลักการแห่งความดี 
ความแน่นอน และความควรแก่เหตุ ยังไปไม่ถึงประชาชนหรือสาธารณชนนั่นเอง
  เมื่อพิจารณาหลักการเกี่ยวกับความยุติธรรมดังกล่าวข้างต้น  แท้ที่จริงก็เป็นเรื่องที่มีปรากฏ 
อยู่แล้วในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของไทย คือ ศีล สมาธิ และปัญญา “ศีล” ก็คือ หลักความ 
พอสมควรแกเ่หตหุรอืความพอเพยีง “สมาธ”ิ กค็อื หลกัทีจ่ะตอ้งนำไปสูค่วามชดัเจน ทำดว้ยความกลา้ 
และด้วยความตั้งใจมั่น ส่วน “ปัญญา” ก็คือ การตัดสินคดีที่ต้องสอดคล้องกับคุณค่าความเป็นธรรม 
หรือคุณค่าของความดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้พิพากษาจำเป็นต้องแสดงให้ประชาชนได้รับรู้  

 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ  ได้แสดง 
ความคิดเห็นว่า ศาลเป็นสถานที่ที่โดยปกติแล้วไม่มีใครอยากไป  
ยกเว้นแต่คู่ความในคดี  ทนายความ  และผู้ที่เป็นหรือกำลังจะเป็น 
ผู้พิพากษาเท่านั้น ทั้งนี้เพราะถือเป็นจุดศูนย์รวมของปัญหา 
ข้อขัดแย้งต่าง ๆ  ทั้งหลายซึ่งประสงค์จะให้เป็นที่ยุติ เปรียบเทียบ 
เช่นเดียวกับโรงพยาบาลที่ไม่มีใครอยากจะไปหาหมอถ้าไม่ป่วย  
แต่จะทำเช่นไรให้ประชาชนเห็นว่าศาลเป็นสถานที่ที่จะทำให้ 
ข้อขัดแย้งยุติลงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม อันเป็นที่พึ่ง 
สุดท้ายของประชาชนที่อยากไปมากขึ้น
  ดงันัน้ ผูท้ีป่ระกอบวชิาชพีกฎหมาย อาท ิผูพ้พิากษา อยัการ 
หรือทนายความ  ไม่ควรยึดถือเพียงเนื้อหาตามบทบัญญัติของ 
กฎหมายเท่านั้น แต่ต้องแสวงหาแนวทางอื่นที่ดำเนินไปสู่ความยุติธรรมด้วย กล่าวคือ 
 ประการที่ ๑ ต้องหมั่นตรวจสอบดูแลและดำเนินการให้กฎหมายมีความยุติธรรม และ
 ประการที่ ๒ การใช้กฎหมายต้องใช้ให้เกิดความยุติธรรม
  สำหรบัการใชก้ฎหมายใหเ้กดิความยตุธิรรมนัน้ถอืวา่มคีวามสำคญัเปน็อยา่งยิง่ เพราะแมว้า่จะม ี
กฎหมายที่ยุติธรรมเพียงใด  หากผู้พิพากษาหรือทนายความซึ่งเป็นผู้ใช้กฎหมายไม่สุจริตแล้วก็ไม่มี 
ประโยชน์แต่อย่างใดเพราะความยุติธรรมไม่บังเกิด
   นอกจากนี้  ยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  ในฐานะที่ตนเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย 
มีความเห็นว่า “ความยุติธรรมต้องอยู่เหนือกฎหมาย” และได้มองเห็นความเลื่อมล้ำของกฎหมาย 
บางฉบับที่มีการเข้าไปล่วงละเมิดสิทธิ เช่น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐  
ที่กำหนดให้มีการล่อซื้อยาเสพติดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับคำพิพากษา 
ศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการล่อซื้อในคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่ผ่านมาแล้ว ศาลได้ตัดสินว่าการล่อซื้อ 
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้เพราะว่าเจตนาในวินาทีสุดท้ายที่เขาได้กระทำความผิดนั้น มีส่วนหนึ่ง 
ของเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าไปกระทำด้วย ซึ่งทำให้เขาต้องตัดสินใจเป็นผู้ร้าย ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีกรณีการล่อซื้อยาเสพติดและได้ถ่ายวีดีโอการล่อซื้อนั้นไว้ด้วย  ซึ่งศาลมีคำพิพากษาว่าเป็นพยาน 
หลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบและมีคำสั่งยกฟ้องคดีดังกล่าว  ด้วยเหตุผลในทำนองเดียวกันว่าการล่อซื้อ 
เป็นการทำให้เขาแสดงเจตนาครั้งสุดท้ายให้เขากระทำความผิด 
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  การบญัญตักิฎหมายในลกัษณะดงักลา่วจงึเปน็ทีก่งัวล เพราะเปน็การอนญุาตใหม้ ี“การอำพราง” 
คอื ลวงใหผู้อ้ืน่ คอืผูท้ีค่ดิจะคา้ยาเสพตดิกระทำความผดิไปเลย และเปน็การบงัคบัใหผ้ลของการอำพราง 
นัน้มผีลใชบ้งัคบัได ้ซึง่เทา่กบัเปน็การบงัคบัศาล โดยบงัคบัศาลใหต้อ้งรบัฟงัเปน็พยานหลกัฐานไดน้ัน่เอง  
ซึ่งขัดต่อหลักการตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ 
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง
  ดังนั้น  ศาลในฐานะที่เป็นผู้ประสาทความยุติธรรม  สังคมย่อมมีความคาดหวังว่าเมื่อมาพึ่ง 
กระบวนการยตุธิรรมแลว้จะไดร้บัความยตุธิรรม โปรง่ใส เปน็ธรรม และเปน็กลาง และศาลในฐานะเปน็ 
ผู้ใช้อำนาจในนามพระมหากษัตริย์  จึงควรถือปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม๑๐ โดยเฉพาะธรรมะ 
ข้อที่ ๑๐ “อวิโรธนะ” หรือ “ความเที่ยงธรรม” ซึ่งหมายถึง ความหนักแน่น การถือความถูกต้อง 
และเที่ยงธรรมเป็นหลัก  ไม่เอนเอียงหรือหวั่นไหวด้วยคำพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใด ๆ   
ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เรื่อง  พระนลคำหลวง  
ที่ว่า “หนึ่งคงธำรงนิติประวัติ วรยุกติธรรมา ทรงงำพิภพศีลกะผา สุกะแม้นมนูเดิม”๑๑ 

   นายจลุสงิห ์วสนัตสงิห ์อยัการสงูสดุ ไดแ้สดงความคดิเหน็วา่ 
ในฐานะที่ เป็นอัยการมีความเห็นว่าสิ่งที่สังคมคาดหวังจาก 
ศาลยุติธรรม  คือ “ความเที่ยงธรรม” และ “ความเป็นกลาง”  
เนื่องจากเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าผู้พิพากษาย่อมเป็นผู้ที่มีวิชา 
ความรู้  แต่ความเที่ยงธรรมและความเป็นกลางนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ 
นอกเหนือจากวิชาความรู้ 
   “ความเที่ยงธรรม” หมายถึง  ความยุติธรรมที่อยู่เหนือ 
กฎหมาย โดยผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมต้อง 
พิจารณาตัดสินคดีอย่างเที่ยงธรรม กล่าวคือ ต้องใช้และตีความ 
กฎหมายอยา่งเปน็ธรรมตอ่สงัคม เพราะหากตคีวามอยา่งเครง่ครดั 
หรือเถรตรงจนเกินไปสังคมก็จะสูญเสียคนดี  แต่ถ้าตีความอย่าง 
หละหลวมก็จะกลายเป็นการปล่อยคนชั่วไปเช่นกัน ดังนั้น จึงต้อง
หาความพอดีเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อสังคม

 ตวัอยา่งเชน่ กรณทีีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) มมีตใิหส้มาชกิวฒุสิภาสิน้สดุสมาชกิภาพ 
เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญา 
กับรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  

 ๑๐ทศพิธราชธรรม คือ จริยวัตร ๑๐ ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมหรือเป็นคุณธรรมประจำตน 
ของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี ซึ่งความจริงแล้ว 
ไม่ได้จำเพาะเจาะจงสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช ้
หลักธรรมเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วย ทาน (ทานํ), ศีล (ศีลํ), บริจาค (ปริจาคํ), ความซื่อตรง (อาชชวํ), ความอ่อนโยน (มัททวํ), 
ความเพียร (ตปํ), ความไม่โกรธ (อกฺโกธ), ความไม่เบียดเบียน (อวีหึสา), ความอดทน (ขันติ) และความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) 
 ๑๑โปรดดู http://www.dhammajak.net/ratchathum/b10.htm
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อันเป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น อย่างไรก็ตาม การถือครองหุ้นดังกล่าวในบาง 
กรณีเป็นการถือครองหุ้นในจำนวนเพียงเล็กน้อย เป็นหุ้นมรดก เป็นหุ้นที่คู่สมรสเป็นผู้ซื้อและ 
ไมท่ราบมากอ่น หรอืเปน็การซือ้ไวแ้ลว้ทิง้ไป โดยมไิดม้เีจตนาทีจ่ะเปน็การเขา้ไปแทรกแซงหรอืควบคมุ 
การบริหารงาน ซึ่งข้อเท็จจริงต่าง ๆ  เหล่านี้ถือว่าเพียงพอแล้วหรือไม่ที่จะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง 
  สำหรบั “ความเปน็กลาง” ถอืเปน็ปญัหาทีส่ำคญั ทัง้นีเ้พราะวา่ความรู ้ความสามารถและความ 
เที่ยงธรรมสามารถหาได้จากผู้พิพากษาโดยทั่วไป แต่ความเป็นกลางนั้นจะทำอย่างไรเพื่อให้ประชาชน 
ได้รับรู้ว่าศาลยุติธรรมเป็นกลางอย่างแท้จริง  โดยต้องเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมว่าผู้พิพากษาทุกคน 
จะต้องตัดสินคดีในข้อเท็จจริงเดียวกันเหมือนกันทั้งหมด

 นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 
และโฆษกศาลยุติธรรม  ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความคาดหวังของสังคมไทยต่อศาลยุติธรรมว่า  ในฐานะ 
ที่ตนเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและมีส่วน 
ในการบังคับใช้กฎหมาย จึงต้องถูกคาดหวังจากสังคม 
ในสถานะของตำแหน่งตุลาการเช่นเดียวกัน โดยความ 
คาดหวั งของสั งคมไทยที่ มี ต่ อศาลยุติ ธรรมก็คื อ 
“ศาลต้องยุติธรรม” 
  โดยยกตัวอย่างคดีข้อพิพาทที่ เกิดขึ้นในอดีต 
ที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นกลางของศาล  
ซึง่เปน็กรณขีอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ระหวา่ง ทดิจอ้ย เปน็โจทก ์ 
กับ จินเฮง เป็นจำเลย โดยมีขุนประเคนคดีกับหลวง 
สันทัดกรณีเป็นผู้ตัดสิน ข้อเท็จจริงคือ ทิดจ้อย รู้สึก 
ไม่ชอบหน้าจินเฮง จึงเอาก้อนหินไปปาบ้านของจินเฮง  
จินเฮงจึงนำคดีมาฟ้องร้อง ผู้พิพากษาไต่สวนแล้วตัดสินว่า “ไทยปาเรือนเจ๊ก ไม่ถูกลูกเด็ก ทรัพย์สิน 
ไม่เสียหาย ไม่มีความผิด  ให้ปล่อยตัวไป” เมื่อคำตัดสินเป็นเช่นนี้จินเฮงจึงเข้าใจว่าตนเองก็สามารถ 
กระทำได้เช่นเดียวกัน  จึงได้เอาก้อนหินไปปาบ้านของทิดจ้อยกลับคืน ปรากฏว่าศาลได้ตัดสินว่า  
“เจ๊กปาเรือนไทย แม้ไม่ถูกลูก แม้ไม่ถูกใคร แต่ผีเรือนตกใจ ปรับไหมได้ ๑ ชั่ง” 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระราชดำริว่า
กฎหมายมีการดัดแปลงแต่งเติมให้ฟั่นเฟือน วิปริต ขาดความยุติธรรม จึงสมควรชำระสะสางเสียใหม ่ 
และได้มีการตราเป็น “กฎหมายตราสามดวง” คือ ตราพระราชสีห์ ตราพระคชสีห์ และตราบัวแก้ว

ตราพระราชสีห์
ประจำตำแหน่ง

สมุหนายก

ตราพระคชสีห์
ประจำตำแหน่ง
สมุหพระกลาโหม

ตราบัวแก้ว
ประจำตำแหน่ง
กรมท่าโกษาธิบดี
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 ๑๒สิทธิสภาพนอกอาณาเขต คือ  สิทธิพิเศษที่จะใช้กฎหมายของประเทศหนึ่งบังคับแก่บุคคลที่เป็นพลเมืองของตนที่ไปอยู่ 
ในดินแดนของอีกประเทศหนึ่ง

  สำหรับนักธุรกิจก็ดูประหนึ่งว่าไม่ต้องการที่จะนำคดีไปสู่กระบวนการยุติธรรมหรือศาลไทย  
โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประเทศไทยต้องสูญเสีย 
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต๑๒ โดยต่างประเทศที่เข้ามาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยนั้นจะกำหนด 
ข้อตกลงที่จะมิให้คนในบังคับของตนต้องขึ้นศาลไทย  ดังนั้น  จึงได้มีการปฏิรูประบบกฎหมายของ 
ประเทศไทยในที่สุด 
  จะเหน็ไดว้า่ความคาดหวงัของสงัคมไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนัทีม่ตีอ่ศาลยตุธิรรมกค็อื ตอ้งการ 
เหน็กระบวนการยตุธิรรมในทางศาลตดัสนิคดดีว้ยความชอบธรรมหรอืมคีวามเทีย่งธรรมและเปน็กลาง 
ซึ่งความเที่ยงธรรมและเป็นกลางนี้ย่อมนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขของสังคม รวมทั้ง 
ยังสามารถระงับปัดเป่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได ้ ตลอดจนทำให้คู่ความหรือคู่กรณีเกิดความพึงพอใจ 
มากที่สุดบนพื้นฐานของกระบวนการตามกฎหมาย 
  อยา่งไรกต็าม ในฐานะทีเ่ปน็องคก์รตลุาการทีอ่าสาเขา้มาเปน็ผูร้กัษาความเปน็ธรรมและเปน็กลาง 
จงึตอ้งพสิจูนต์วัเองดว้ยการถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั โดยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๑ ได้กำหนดให้ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ต่อพระมหากษัตริย์ โดยมีสาระสำคัญ คือ
  -  จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
  -  ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 -  ปราศจากอคติท้ังปวง เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร 
  -  รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
    ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ
 “การปราศจากอคตทิัง้ปวง” ถอืเปน็หลกัการทีส่ำคญัเปน็อยา่งยิง่สำหรบัผูพ้พิากษาและตลุาการ 
ทั้งนี้เพราะอคติดังกล่าวอาจเข้ามาเจือปนอยู่ในความรู้สึกได้โดยไม่รู้ตัว  ซึ่งอาจถูกหยิบยกขึ้นมา 
วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เป็นกลางของศาลได้  โดยคำว่า “อคติ” หมายถึง ความไม่เที่ยงธรรม  
หรือความลำเอียง ซึ่งประกอบด้วย
  ๑)  ฉันทาคติ   คือ  ความลำเอียงเพราะชอบ 
  ๒)  โทสาคติ   คือ  ลำเอียงเพราะชัง 
  ๓)  โมหาคติ   คือ  ลำเอียงเพราะหลง พลาดผิด หรือเพราะเขลา 
  ๔)  ภยาคติ    คือ  ลำเอียงเพราะกลัว 
  สำหรับความคิดเห็นของประชาชนในขณะนี้ที่มองศาลยุติธรรมว่า “เป็นสองมาตรฐาน” นั้น 
ความเป็นจริงแล้ว  “ศาลยุติธรรมมีหลายมาตรฐาน แต่มีเพียงหนึ่งบรรทัดฐานเท่านั้น”  กล่าวคือ 
ในคดหีนึง่ๆ ทีฟ่อ้งในขอ้หาเดยีวกนั แมค้ำพพิากษาอาจจะแตกตา่งกนั แตม่เีพยีงบรรทดัฐานเดยีว กค็อื 
ความยุติธรรมเฉพาะคดี 
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 ตัวอย่างเช่น เมื่อคราวที่ตนเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์  ภาค  ๒  สังเกตว่าเหตุใด 
เขตศาลภาค  ๒  เช่น  จังหวัดชลบุรี  จันทบุรี  ระยอง  และตราด  มีคดีลักขโมยมิเตอร์จ่ายน้ำประปา 
สายทองแดงและเหล็กเป็นจำนวนมาก ซึ่งศาลจะพิพากษาลงโทษจำคุกในคดีลักทรัพย์ดังกล่าว 
หนักถึง ๕ - ๗ ปี  ในขณะที่คราวที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสงขลา  คดีลักทรัพย์โดยทั่วไป 
ศาลจะพพิากษาลงโทษจำคกุโดยเฉลีย่ประมาณ ๒ - ๔ ป ีเชน่เดยีวกนัจงัหวดัทางภาคใตใ้นคดมีอีาวธุปนื 
อาจกำหนดโทษหนักกว่าภาคอื่น ๆ  ดังนั้น ความยุติธรรมจึงต้องมีความแตกต่าง เพราะกระบวนการ 
ยุติธรรมต้องเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยคุ้มครอง  ป้องกัน  และรักษาสังคม  มิใช่เป็นแต่กระบวนการ 
ที่วัดแต่เพียงว่าทุกอย่างต้องเหมือนกัน 
  อย่างไรก็ตาม  แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖๑๓ ได้แสดงให้เห็นว่า 
ศาลยุติธรรมได้คำนึงถึงความสำคัญของสภาพปัญหาดังกล่าว  และพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อให้ 
ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรม  และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็ว  
และเสมอภาค ดังเช่นวิสัยทัศน์ที่ว่า “ศาลยุติธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมภายใต้หลักนิติธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งจะมุ่งส่งเสริมบทบาทการศาลยุติธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ 
ในระดับสากลภายในปี ๒๕๕๖”  
  จากความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต่อศาลยุติธรรม สามารถสรุปบทบาทของสถาบันตุลาการ 
โดยย่อว่า “เพิ่มพูน พัฒนา สร้าง รักษา สนับสนุน ส่งเสริม” ซึ่งขออธิบายเป็นกลอนว่า “เพิ่มพูน 
ประสทิธภิาพความยตุธิรรม ถกูตอ้งเดน่ลำ้รวดเรว็นำหนา้ เตมิทกุศาสตรส์ูค่วามรูก้ารพฒันา เสรมิสรา้ง 
คุณค่าสมานฉันท์ทุกชั้นชน เคารพหลักสิทธิความคิดแตกต่าง ดำรงความเป็นกลางไม่สับสน รักษา 
จริยธรรมนำตัวตน สนับสนุนทุกคนใช้ไอที ส่งเสริมเติมไฟในใจจิต ให้ห่วงคิดประชาชนทุกข์ล้นปรี่ 
บริการด้วยหัวใจไม่รอรี ตามหน้าที่อุดมการณ์ศาลยุติธรรมไทย”

 ๑๓แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ประกอบด้วย
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  รักษาความเข้มแข็งและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ด้วยความเสมอภาคเพื่อประโยชน์ของประชาชน
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ในระบบศาลชำนัญพิเศษ      
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ การศาลและการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลและ 
บริการชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  เพิ่มศักยภาพระบบการสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  เพิ่มศักยภาพระบบการบริหารงานบุคคล 
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 สรุป จากการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้พบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวัง 
ของสงัคมไทยตอ่ศาลยตุธิรรมทีห่ลากหลายและแตกตา่งกนัออกไป แตอ่ยา่งไรกต็าม ความคดิเหน็ทกุ ๆ  
ความคิดเห็นดังกล่าวนั้นต่างมีแนวทางที่สอดคล้องต้องกันอันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คือ “ศาล”  
ในฐานะที่เป็นองค์กรตุลาการซึ่งมีส่วนสำคัญในการใช้และตีความกฎหมาย ต้องถือหลักความยุติธรรม 
และความถูกต้องยิ่งไปกว่าบทบัญญัติของกฎหมาย เพราะความยุติธรรมถือเป็นสารัตถะของ 
กระบวนการยุติธรรม โดยความยุติธรรมนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการใช้ให้ถูก 
วัตถุประสงค์และตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยต้องใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ปราศจากอคติ และประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สังคม 
  ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีเปรียบเทียบบทบาทของศาลซึ่งวิทยากรได้กล่าวไว้ในที่ประชุมว่า  
หากศาลจะต้องเลือกระหว่างความถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง กับความถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ ถือเป็นการตัดสินใจ 
ที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำหน้าที่ของศาล  เช่นเดียวกับ  “ทหาร”  ที่อาสามาปกป้องรักษา 
แผน่ดนิไทยเพือ่ความสงบสขุของประชาชนและของประเทศชาต ิโดยตอ้งออกไปสูร้บแมรู้ว้า่ตนอาจจะ 
ต้องตาย  แต่ก็กล้าและยอมตายเพื่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  อันเป็นหน้าที่ซึ่งอยู่เหนือ 
สิ่งอื่นใดและเป็นจิตวิญญาณของความเป็นชายชาติทหาร
  ดังนั้น จิตวิญญาณของผู้พิพากษา ก็คือ การปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม  
ความเทีย่งธรรม ความเปน็กลาง และความถกูตอ้ง ในอนัทีจ่ะปกปอ้งคุม้ครองสงัคม สถาบนั และรกัษา 
กฎกติกาของสังคมให้มีความเป็นปกติสุข  ถึงแม้จะต้องเดิมพันด้วยชีวิตก็ตาม  ดังปรากฏตาม 
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  
ในหลายส่วนซึ่ งมีใจความโดยสรุปว่า “ความยุติธรรมเป็นความศักดิ์สิทธิ์  เพราะฉะนั้น 
ผู้พิพากษามีหน้าที่รักษาความเป็นธรรมจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพราะเขานับถือว่าศาลเป็นคนดี 
ของประเทศ” คำว่า “จนกว่าชีวิตจะหาไม่” นั้น ถือว่ามีความหมายอันยิ่งใหญ่ กล่าวคือ ผู้พิพากษา 
จะต้องทำไปจนตายหรือแม้กระทั่งจะต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันก็ตามก็ต้องทำเพื่อรักษาความเป็นธรรม 
ไว้นั่นเอง   




