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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพ ศึกษามาตรการ
ทางกฎหมายในการรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของต่างประเทศและประเทศไทย ศึกษาและวิเคราะห์
ปัญหาเก่ียวกบับทบญัญติัในการรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 และแนวทางแกไ้ขปัญหา และศึกษาและเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขเพิ่มเติม
บทบญัญติัว่าดว้ยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในหมวด 3 ว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 วธีิการวจิยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัทางเอกสาร (Documentary 
Research) เป็นหลกั โดยการศึกษาทฤษฎี แนวความคิดจากประมวลกฎหมาย ต ารา หนงัสือ บทความ งานวิจยั 
วทิยานิพนธ์ หรือรายงานการประชุมทางวชิาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วเิคราะห์ขอ้มูลจากกฎหมาย
ทั้งของต่างประเทศและประเทศไทย ตลอดจนการสัมภาษณ์จากผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นกฎหมาย 
 ผลการศึกษาพบวา่ นบัตั้งแต่มีการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ท า
ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดบทบญัญติัว่าดว้ยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 กล่าวคือปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขาดหลกัประกนัสิทธิขั้น
พื้นฐานในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ปัญหาการ
บงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 กรณีการคุม้ครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการตีความและการบงัคบัใชบ้ทบญัญติัมาตรา 68 ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560  
 ผูเ้ขียนจึงเห็นว่าควรแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในหมวด 3 สิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 เพื่อเป็นหลกัประกนั
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สิทธิขั้นพื้นฐานในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนและให้ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้ให้
ความส าคญัในการรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะสิทธิในกระบวนการยติุธรรม
เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในทาง
ระหวา่งประเทศ 

 
ABSTRACT 

 This research aims to study about the theory and the principle of right and freedom, study about the 
standard of laws to certify the right in justice process of other countries and Thailand, study and analyze the 
problem about the motion to certify the right in the justice process according to the Constitution of the Royal 
Kingdom of Thailand Buddhist Era 2560 and the guideline to solve the problem and study and propose the 
suitable guideline for adjusting and adding the motion of the right of the justice process in section 3 about the 
right and the freedom of Thai population according to the Constitution of the Royal Kingdom of Thailand 
Buddhist Era 2560. The research is mainly documentary research by studying the notion of the act, literature, 
books, articles, research, thesis, or conference document both Thai and English. The analysis form the laws 
from both others and Thailand and also the interview of the laws professionals.  
 The research result found that, from the starting of the Constitution of the Royal Kingdom of 
Thailand Buddhist Era 2560, there are a lot of the legal problems about the defining of the motion about right 
in the justice process according to the constitution of Thailand Buddhist Era 2560. To illustrate, The legal 
problems in the absence of the guarantees to access to justice process as a fundamental rights under the 
Constitution of the Royal Kingdom of Thailand Buddhist Era 2560. The problems of enforcement in the 
Constitution of the Royal Kingdom of Thailand Buddhist Era 2560: The case of the protecting rights in the 
justice process and the legal problems in the implementation and enforcement of section 68, chapter 6, directive 
principles of state policies of The Constitution of the Constitution of the Royal Kingdom of Thailand Buddhist 
Era 2560.  
 For these reason, the author realized that the motion should be adjusted and added the notion about 
the right in the justice process in section 3 about right and freedom of Thai people according to the Constitution 
of the Royal Kingdom of Thailand Buddhist Era 2560 which can show that the Constitution of the Royal 
Kingdom of Thailand Buddhist Era 2560 give an importance to the guarantee and protection of the right and 

452



3 

freedom of the people especially in the justice process to be consistent with the theory and standard of the legal 
to certify the right in the justice process and the international justice process. 
 
1. บทน า 
 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยทุ์กคนท่ีไม่อาจโอนให้แก่กนัไดแ้ละเป็นสิทธิซ่ึงมีอยู่
ในตวัมนุษยทุ์กคนมาตั้งแต่เกิดโดยไม่ตอ้งค านึงถึงชาติ สถานท่ี ภาษา ศาสนา ชาติพนัธ์ุหรือสถานภาพอ่ืนใด 
เน่ืองจากสิทธิมนุษยชนใช้ได้ทุกท่ีทุกเวลาและก าหนดให้แต่ละบุคคลต้องมีพนัธะในการเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนของบุคคลอ่ืนดว้ย นอกจากน้ี สิทธิดงักล่าวไม่ควรถูกพรากไปเวน้แต่จะกระท าโดยกระบวนการตาม
กฎหมาย โดยทัว่ไปแลว้สิทธิมนุษยชนท่ีไดรั้บการรับรอง ทัว่โลกวา่เป็นมาตรฐานขั้นต ่าของการปฏิบติัต่อมนุษย์
ซ่ึงสามารถจ าแนกได้ 5 ประเภท ไดแ้ก่ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม และ
สิทธิทางวฒันธรรม โดยสิทธิพลเมือง หมายความรวมถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในความเสมอภาค
ต่อหนา้กฎหมาย สิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้องจากการจบักุมหรือคุมขงัโดยมิชอบ สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดี
ใน ศาลอยา่งยุติธรรมโดยผูพ้ิพากษาท่ีมีอิสระ ทั้งน้ี ขอบเขตของสิทธิมนุษยชนดงักล่าวมีท่ีมาจากหลกัปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ซ่ึงได้รับรองและ
ประกาศโดยขอ้มติสมชัชาสหประชาชาติ ลงวนัท่ี 10 ธันวาคม 2491 ซ่ึงก าหนดว่าทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการ
เยียวยาอนัมีประสิทธิผลจากศาลท่ีมีอ านาจแห่งรัฐต่อการกระท าอนัล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานซ่ึงตนได้รับตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย1 และทุกคนมีสิทธิในความเสมอภาคอย่างเต็มท่ีในการได้รับการพิจารณาคดีท่ีเป็น
ธรรมและเปิดเผยจากศาลท่ีอิสระและไม่ล าเอียงในการพิจารณาก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของตนและขอ้กล่าวหา
อาญา2  
 การรับรองสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุ ติธรรมไวใ้นหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนของรัฐธรรมนูญยอ่มท าให้ประชาชนไดรั้บหลกัประกนัสิทธิขั้นพื้นฐานอนัเป็นอ านาจของประชาชน
ในอนัท่ีจะปกป้องคุม้ครองตนเอง จากการล่วงละเมิดสิทธิในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมโดยอ านาจรัฐ ท า
ให้ประชาชนอยูใ่นฐานะประธานแห่งสิทธิในการก าหนดรูปแบบในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึง
การระงบัขอ้พิพาทของตนเองอยา่งเหมาะสมไม่ใช่อยูใ่นฐานะเป็นวตัถุท่ีรัฐจะด าเนินการอยา่งไรก็ได ้อีกทั้งการ
ประกนัสิทธิขั้นพื้นฐานย่อมท าให้ประชาชนแต่ละคนสามารถพฒันาบุคลิกภาพของตนไม่ว่าจะเป็นในทาง
กายภาพหรือในทางจิตใจโดยปราศจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐ นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญยงัไดก้ าหนด

                                        
 1 หลกัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ขอ้ 8 
 2 หลกัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ขอ้ 10 
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บทบญัญติัท่ีจะเป็นผลใหสิ้ทธิและเสรีภาพเป็นจริงในทางปฏิบติั อนัไดแ้ก่ หลกัความผกูพนัต่อสิทธิและเสรีภาพ
ขององคก์รรัฐ ซ่ึงก าหนดให้สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปริยายหรือ โดยค าวินิจฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุม้ครองและผูกพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอ่ืนของรัฐโดยตรง  
ในการตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง3 จะเห็นไดว้า่บทบญัญติั วา่ดว้ยสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น ก่อให้เกิดสภาพบงัคบัทางกฎหมายกล่าวคือเป็นการสร้างหลักประกันในการ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชน อีกทั้งยงัท าให้ประชาชนสามารถเรียกร้องให้รัฐกระท าการบางอยา่ง
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนได ้หรือให้ละเวน้การกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงได ้จากการพิจารณาบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ มีการก าหนดบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมไวอ้ยา่งชดัแจง้ ทั้งยงัมีบทบญัญติัซ่ึงก าหนดใหสิ้ทธิและเสรีภาพต่างๆ ท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง
ไวมี้ผลผูกพนัองคก์รของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง อนั
เป็นหลกัการท่ีมีความมุ่งหมายเพื่อใหสิ้ทธิและเสรีภาพท่ีบญัญติัไวน้ั้นมีผลในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
 อย่างไรก็ตาม เม่ือได้พิจารณาศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ซ่ึงใช้
บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัพบว่า ได้ก าหนดบทบญัญติัในการรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
เปล่ียนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญฉบบัก่อนๆ เน่ืองจากไม่มีการก าหนดบทบญัญติัในการรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมไว ้และไม่ไดก้  าหนดบทบญัญติัหลกัความผูกพนัต่อสิทธิและ
เสรีภาพขององค์กรของรัฐไว ้ดว้ยเหตุน้ี ผูเ้ขียนจึงเห็นว่าการไม่มีบทบญัญติัดงักล่าวยอ่มก่อให้เกิดปัญหาทาง
กฎหมายหลายประการอนัเป็นท่ีมาของการศึกษาวจิยัถึงการก าหนดบทบญัญติัท่ีเหมาะสมในการการรับรองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เพื่อให้ประชาชนไดรั้บหลกัประกนัสิทธิขั้น
พื้นฐานในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมและไดรั้บความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพจากองค์กรผูใ้ช้อ  านาจรัฐ 
ทั้งน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการทางกฎหมายระหวา่งประเทศดว้ย 
 
2. หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัสิทธิและเสรีภาพ 
 2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัสิทธิและเสรีภาพ 
 สิทธิและเสรีภาพมีท่ีมาจากแนวความคิดกฎหมายธรรมชาติท่ีเห็นวา่ สิทธิและเสรีภาพเป็นส่ิงตกติด
มากบัความเป็นมนุษยข์องบุคคลท่ีมีมาตั้งแต่ก าเนิดแต่เม่ือมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งการอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน
จึงจ าเป็นต้องจ ากัดความเป็นอิสระและเขตแดนแห่งเสรีภาพของตนลงตราบเท่า ท่ีไม่ก่อให้เกิดการ

                                        
 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, 
มาตรา 27 

454



5 

กระทบกระทัง่กนั การเขา้มารวมกนัเป็นสังคมยอมรับอ านาจการเมืองเหนือตนเป็นรูปแบบการปกครองต่างๆ ก็
เพื่อให้อ านาจสูงสุดเป็นกฎกติกาท่ีใช้ในการจ ากดัแดนแห่งเสรีภาพของแต่ละคนคือ “กฎหมาย” ท่ีออกโดย
ความชอบธรรมโดยองคก์รผูมี้อ านาจโดยชอบหรือออกโดยกระบวนท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนัในสังคม ถือเป็นส่ิง
ท่ีมีความเป็นสากลและยอมรับไดม้ากกวา่ “ค าสั่งค  าบญัชาหรือกฎเกณฑ์ของผูน้ า” ดงันั้น สิทธิและเสรีภาพอนั
สมบูรณ์จึงกลายเป็นกฎหมายแห่งรัฐหรือกฎหมายสูงสุดท่ีใช้ในการปกครองรัฐหรือรัฐธรรมนูญ หลกัการ
ดงักล่าวไดรั้บการพฒันามาสู่ปัจจุบนัโดยมีการก าหนดหลกัของสิทธิและเสรีภาพเง่ือนไขและหลกัการจ ากดั
สิทธิของประชาชนโดยถือว่าการท่ีราษฎรต่อสู้เพื่อให้ได้มาซ่ึงรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยนั้น 
เพราะประสงคจ์ะใหต้นมีสิทธิและเสรีภาพซ่ึงรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษรของประเทศต่างๆ 
 การรับรองสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ไวใ้นรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนนอกจากน้ี ยงัส่งผลท าให้ประชาชนได้รับความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวอีกด้วย ซ่ึงการ
ประกนัสิทธิขั้นพื้นฐาน4 เป็นส่ิงท่ีไม่อาจขาดไดใ้นรัฐท่ีเป็นนิติรัฐความคิดเก่ียวกบัสิทธิขั้นพื้นฐานไดรั้บการ
พฒันาข้ึนในศตวรรษท่ี 19 ในฐานะท่ีเป็นอ านาจของราษฎรในอนัท่ีจะปกป้องคุม้ครองตนเองจากการล่วงละเมิด
เสรีภาพและกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นโดยอ านาจรัฐ ในปัจจุบนักฎเกณฑว์า่ดว้ยสิทธิขั้นพื้นฐานถือวา่เป็นกฎเกณฑ์
ท่ีก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัราษฎรและช่วยในการตีความบทบญัญติัแห่งกฎหมายต่าง ๆ การประกนั
สิทธิขั้นพื้นฐานท าใหร้าษฎรอยูใ่นฐานะประธานแห่งสิทธิไม่ใช่อยูใ่นฐานะเป็นวตัถุ นอกจากน้ีการประกนัสิทธิ
ขั้นพื้นฐานยอ่มท าใหร้าษฎรแต่ละคนสามารถพฒันาบุคลิกภาพของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีอีกดว้ย 
 ส่วนการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ5 เป็นหลกัการต่าง ๆ ท่ีถูกบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการควบคุมการใชอ้  านาจของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในการตรากฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมาย 
และการตีความกฎหมาย ใหอ้ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไวแ้ละใหค้วามคุม้ครองต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน อนัไดแ้ก่ หลกัความผกูพนัต่อสิทธิและเสรีภาพขององคก์รของรัฐ กล่าวคือสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้ไม่ว่าจะเป็นการรับรองโดยชดัแจง้ โดยปริยาย หรือโดยค าวินิจฉัยของศาล 
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคก์รอ่ืนของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย 
การใชก้ฎหมาย และการตีความกฎหมาย ในกรณีท่ีองคก์รของรัฐกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง อนัเป็นการละเมิด

                                        
 4 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ค  าสอนวา่ดว้ยรัฐและหลกักฎหมายมหาชน, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : โครงการต าราและ
เอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), น. 181. 
 5 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย,์ (กรุงเทพมหานคร: 
วญิญูชน, 2558), น. 231-234. 
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สิทธิและเสรีภาพของบุคคล รัฐธรรมนูญยงัก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลเพื่อใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้ในศาลได ้ 
 จากการพิจารณาสาระส าคญัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญจะเห็นได้
ว่ามีการก าหนดสาระส าคญัไว ้2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นการก าหนดบทบญัญติัรับรองถึงสิทธิและ
เสรีภาพต่างๆ ของประชาชน ไดแ้ก่ สิทธิในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิพื้นฐานในการพิจารณาคดี และ
สิทธิไดรั้บการพิจารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม เป็นตน้ และส่วนท่ีสอง เป็นบทบญัญติัท่ีก าหนดกลไก
ส าคญัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวเพื่อให้เกิดผลบงัคบัอยา่งแทจ้ริงในทางปฏิบติั ไดแ้ก่ หลกัความ
ผกูพนัต่อสิทธิและเสรีภาพขององคก์รของรัฐ  
 2.2 การตีความกฎหมายมหาชน  
 ในระบบซีวลิลอว ์บ่อเกิดของกฎหมายล าดบัแรกคือตวับทกฎหมายท่ีบญัญติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพราะเช่ือว่าตวับทกฎหมายมีความเป็นธรรมและมีเหตุผลในตวัของมนัเอง กฎหมายเป็นหลกัทัว่ไปเม่ือมีข้อ
พิพาทเกิดข้ึนนกักฎหมายจะน าบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใชก้บัขอ้เท็จจริงในประเด็นขอ้พิพาท 
เรียกว่าการตีความกฎหมาย ส่วนจารีตประเพณีเป็นกฎหมายล าดับรองซ่ึงอาจใช้เสริมหรือตัดทอนตัวบท
กฎหมายไดเ้พื่อท าให้กฎหมายมีความยดืหยุน่มากข้ึน ส่วนค าพิพากษาของศาลไม่ใช่บ่อเกิดของกฎหมายแต่เป็น
ตวัอย่างการปรับใช้กฎหมายท่ีเป็นรูปธรรมในกรณีท่ีไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายท่ีจะใช้กบัขอ้พิพาทโดยตรง 
นกักฎหมายมีหนา้ท่ีอุดช่องวา่งนั้นดว้ยการคน้หาหลกัความเป็นธรรมซ่ึงแฝงอยูใ่นหลกักฎหมายนั้น นอกจากน้ี
ความเห็นของนกักฎหมายต่อค าพิพากษาท่ีอยูใ่นรูปของหมายเหตุทา้ยค าพิพากษาก็มีความส าคญัท่ีแสดงให้เห็น
ถึงทศันะหรือมุมมองของตนท่ีมีต่อค าพิพากษานั้นดว้ย กฎหมายจึงไม่ใช่ตวับทบญัญติัแต่คือหลกัการแห่งเหตุผล
ท่ีด ารงอยูใ่นตวับทกฎหมาย ดงันั้น การตีความกฎหมายจึงตอ้งตีความตามตวัอกัษรโดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของ
กฎหมายในบทบญัญติันั้นดว้ย6 
 หลกัการตีความกฎหมายมหาชน7 โดยทัว่ไปแลว้ใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกนักบัการตีความกฎหมายลาย
ลกัษณ์อกัษรทัว่ไป กล่าวคือหลกัการตีความตามตวัอกัษร หลกัการพิเคราะห์ระบบกฎหมายทั้งระบบ หลกัการ
ตรวจสอบประวติัความเป็นมาของบทกฎหมาย และหลกัการเขา้ใจวตัถุประสงคข์องบทกฎหมายท่ีเป็นวตัถุแห่ง

                                        
 6 กิตติศักด์ิ ปรกติ , ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบชีวิลลอว์และคอมมอนลอว์ , พิมพ์คร้ังท่ี 3 
(กรุงเทพมหานคร: วญิญูชน, 2551), น. 15. 
 7 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , “บทความทางวิชาการ การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน ,” จุลนิติ, ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 4, 
(กรกฎาคม-สิงหาคม 2553), น. 14. 
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การตีความ ดงันั้น การตีความรัฐธรรมนูญ8 ผูตี้ความตอ้งน าหลกัการตีความกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรทัว่ไปมาใช้
และตอ้งพิจารณาถ้อยค าของรัฐธรรมนูญทั้งแง่มุมทางภาษาและทางกฎหมายและตอ้งพิจารณาจากประวติัความ
เป็นมาของการร่างรัฐธรรมนูญดว้ย นอกจากน้ี ตอ้งค านึงถึงบริบทในทางประวติัศาสตร์ท่ีท าให้เกิดบทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญนั้นดว้ย รวมถึงการตีความโดยพิเคราะห์ถึงเหตุผลของบทบญัญติัดงักล่าว ตลอดจนเป้าหมายของ
บทบญัญติันั้น เน่ืองจากบทบญัญติัรัฐธรรมนูญมีข้ึนเพื่อรับใชห้ลกัการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญอนัหมายถึงหลกั
นิติรัฐและขจดัปัญหาการขดัแยง้กนัของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ 
 
3. มาตรการทางกฎหมายในการรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของต่างประเทศ 
 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ พบว่ารัฐธรรมนูญต่างประเทศไดรั้บรองและคุม้ครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมไวอ้ย่างชัดเจนทั้งในหลักการส าคัญและรายละเอียด รวมถึงการให้หลักประกันใน
กระบวนการยุติธรรมไวท้ั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยเฉพาะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอนัเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้บญัญติัรับรองและคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนอนัเก่ียวดว้ยสิทธิในกระบวนการยติุธรรมไวอ้ยา่งครอบคลุม ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญั 
ดงัน้ี  
 เม่ือพิจารณาถึงบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชาวอเมริกันท่ีได้รับการรับรองไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาแลว้พบว่า มีการก าหนดสิทธิและเสรีภาพไวอ้ย่างครอบคลุมทุกดา้น โดยมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพตามพฒันาการของรัฐ นอกจาก Bill of Rights แลว้ รัฐธรรมนูญ
แห่งสหรัฐอเมริกายงัก าหนดในเร่ืองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไวใ้นมาตราอ่ืนๆ ในการแกไ้ขรัฐธรรมนูญคร้ังท่ี 5 
คร้ังท่ี 6 คร้ังท่ี 7 และคร้ังท่ี 8 ไดแ้ก่ การคุม้ครองสิทธิในทางอาญา สิทธิท่ีจะไม่ถูกด าเนินกระบวนพิจารณาซ ้ าใน
ขอ้เท็จจริงเดียวกนั สิทธิท่ีจะไม่ให้การท่ีเป็นปฏิปักษ์แก่ตนเอง สิทธิท่ีจะได้รับการคุม้ครองจากหลกัศุภนิติ
กระบวน สิทธิในการได้รับพิจารณาคดีโดยเร็ว เปิดเผย สิทธิในการได้รับการแจ้งขอ้กล่าวหา สิทธิในการ
เผชิญหนา้กบัพยานท่ีใหก้ารเป็นผลร้ายแก่ตน สิทธิในการไดรั้บความช่วยเหลือในการมีทนายความ สิทธิในการ
ได้รับพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในคดีแพ่ง การห้ามไม่ให้มีการก าหนดจ านวนเงินหรือหลกัทรัพยใ์นการ
ประกนัตวัสูงเกินกวา่ความจ าเป็น การหา้มไม่ใหมี้การก าหนดค่าปรับสูงเกินสมควร การหา้มไม่ใหมี้การลงโทษ
ท่ีโหดร้ายและผดิปกติ  

                                        
 8 วรเจตน์ ภาคีรัตน,์ ค าสอนวา่ดว้ยรัฐและหลกัฎหมายมหาชน, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและ
เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), น. 296-298. 
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  นอกจากรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐรัสเซียยงัได้ก าหนด
หลกัการส าคญัอนัเก่ียวดว้ยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไวใ้นหมวด 2 สิทธิและเสรีภาพของมนุษยแ์ละพลเมือง 
อนัไดแ้ก่ สิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีโดยศาล หลกัการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนตามกฎหมายและไม่ถูก
ถอนสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีใน  หลักการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยรัฐและไม่เสีย
ค่าตอบแทน หลกัการไดรั้บสันนิษฐานวา่ไม่ไดก้ระท าความผิดจนกวา่จะมีการพิสูจน์ความผดิตามกฎหมาย และ
หลกัการไม่ถูกพิจารณาความผดิอาญาคร้ังเดียวกนัซ ้ าสองคร้ัง เป็นตน้ 
 จากการศึกษาบทบญัญติัในการรับรองสิทธิและเสรีภาพอนัเก่ียวดว้ยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สหพนัธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และญ่ีปุ่น 
พบวา่ไดก้ าหนดบทบญัญติัในการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว ้2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นบทบญัญติั
ในการรับรองสิทธิหน้าท่ีและเสรีภาพของประชาชนว่าดว้ยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไวอ้ยา่งครบถว้น ทั้ง
สิทธิในคดีอาญา สิทธิในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการพิจารณาคดี ซ่ึ งลว้นแต่เป็นหลกัประกนั
สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัของประชาชน ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัหลกัการในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและ
กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และส่วนท่ีสอง บทบญัญติัอนัเป็นกลไลในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้ งน้ี เพื่อก าหนดให้เกิดการบังคับตามสิทธิและเสรีภาพให้แก่
ประชาชนอยา่งแทจ้ริงในทางปฏิบติั 
 
4. วเิคราะห์ผลการศึกษา 
 นบัตั้งแต่มีการบงัคบัใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ท  าให้เกิดปัญหาทาง
กฎหมายเก่ียวกบัการก าหนดบทบญัญติัวา่ดว้ยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2560 กล่าวคือปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการขาดหลกัประกนัสิทธิขั้นพื้นฐานในการเขา้ถึง
กระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ปัญหาการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 กรณีการคุม้ครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ปัญหาทางกฎหมาย
เก่ียวกบัการตีความและการบงัคบัใชบ้ทบญัญติัมาตรา 68 ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 โดยสามารถสรุปได ้3 ประการ ดงัต่อไปน้ี  
 4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการขาดหลกัประกนัสิทธิขั้นพืน้ฐานในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 จากการพิจารณาศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้วพบว่า 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้ าหนดบทบญัญติัรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชนไว ้โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก บทบญัญติัเร่ืองสิทธิของบุคคลท่ีไม่ตอ้งรับโทษ
อาญาเวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท านั้นบญัญติัเป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้และ
สิทธิในการได้รับสันนิษฐานไวก่้อนว่าไม่มีความผิดและก่อนมีค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดได้
กระท าความผดิจะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระท าความผิดมิได ้อนัเป็นการก าหนดบทบญัญติัซ่ึงก าหนด
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรผูใ้ช้อ  านาจรัฐฝ่ายตุลาการกับประชาชน และเป็นการให้หลกัประกันสิทธิขั้น
พื้นฐานให้แก่ประชาชนในเร่ืองดงักล่าว และส่วนท่ีสอง บทบญัญติัเร่ืองการให้สิทธิแก่ประชาชนในการเขา้ถึง
กระบวนการยุติธรรม โดยก าหนดกระบวนการใช้อ านาจของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการสร้าง
กระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการระงบัขอ้พิพาทอย่างเหมาะสมเพื่อเป็น
หลกัประกนัสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนแต่ละประเภทบุคคลในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี 
ตามวตัถุประสงค์และความตอ้งการของประชาชน เช่น สิทธิในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมของเด็กอายุต  ่ากว่า 
18 ปี หรือการไดรั้บการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอยา่งเหมาะสมของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ หรือผูพ้ิการ
หรือทุพพลภาพ เป็นตน้ 
 การท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไม่ได้ก าหนดบทบัญญัติอันเป็น
หลกัประกนัขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไวย้่อมท าให้ประชาชนขาดหลกัประกนัสิทธิขั้น
พื้นฐานในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนดว้ยตนเองและท าใหป้ระชาชนไม่สามารถเรียกร้องให้
รัฐก าหนดกระบวนการวนิิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพและตอ้งมีหนทางในการน าขอ้พิพาท
นั้นไปสู่ศาลหรือกระบวนการอ่ืนท่ีเหมาะสมในการระงบัข้อพิพาท และกฎหมายวิธีพิจารณาคดีในชั้นศาล
จะตอ้งไดรั้บการออกแบบใหก้ารพิจารณาคดีเป็นไปอยา่งรอบดา้น ตลอดจนการก าหนดผลผกูพนัเด็ดขาดของค า
พิพากษาไว้เพื่อให้เกิดความมั่นคงแน่นอนในระบบกฎหมาย ซ่ึงการก าหนดหลักการประกันสิทธิใน
กระบวนการพิจารณาย่อมท าให้รัฐต้องเปิดโอกาสให้ราษฎรได้ต่อสู้ป้องกันสิทธิของตนในกระบวนการ
พิจารณาต่างๆ ของรัฐไดอ้ยา่งเต็มท่ี ดว้ยเหตุน้ี ระบบกฎหมายของรัฐจึงตอ้งก าหนดให้องคก์รของรัฐตอ้งรับฟัง
บุคคล เปิดโอกาสให้บุคคลน าพยานหลกัฐานเขา้หักลา้งขอ้กล่าวหาต่างๆ ก่อนท่ีจะตดัสินใจก าหนดมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีเป็นผลร้ายแก่บุคคลนั้น ทั้งน้ี กระบวนการพิจารณาท่ีไดรั้บการออกแบบข้ึนจะตอ้งเป็นกระบวน
พิจารณาท่ีเป็นธรรม (Fair) ดว้ย ในกรณีท่ีราษฎรไดค้วามเสียหายจากการใชอ้ านาจมหาชนขององคก์รของรัฐ รัฐ
จะตอ้งเปิดโอกาสใหร้าษฎรสามารถฟ้ององคก์รของรัฐท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนต่อศาลได ้นอกจากน้ีกรณี
บุคคลบางประเภท เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ หรือผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ยอ่มมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครอง
ในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอยา่งเหมาะสม และมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเก่ียวกบัความ
รุนแรงทางเพศ เน่ืองจากกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมีขอ้จ ากดัทางสภาพร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา จึงท าใหบุ้คคลกลุ่ม

459



10 

น้ีไม่สามารถเขา้ถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไดอ้ยา่งเต็มท่ี ส่งผลให้การบงัคบัการให้เป็นไปตามสิทธิต่างๆ 
ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไม่สามารถเกิดข้ึนไดจ้ริงในทางปฏิบติั ดงันั้น การก าหนดบทบญัญติัให้หลกัประกนัสิทธิ
ในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นการก าหนดหลกัประกนัสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่บุคคลแต่ละประเภทได้
ตามความต้องการของบุคคลนั้น ในทางตรงกันข้าม เม่ือรัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดบทบญัญติัดังกล่าวย่อม
ก่อให้เกิดผลเสียแก่ประชาชนในการเรียกร้องต่อรัฐเพื่อด าเนินการจดัให้ประชาชนเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม
และการระงบัขอ้พิพาทต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและความประสงคข์องประชาชน 
 4.2 ปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
กรณกีารคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม   
 โดยทัว่ไปการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมีการก าหนดสาระส าคญัไว ้
2 ส่วน กล่าวคือส่วนแรก เป็นการก าหนดบทบญัญติัในการรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ของประชาชน และ
ส่วนท่ีสอง เป็นบทบญัญติัท่ีก าหนดกลไกส าคญัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวเพื่อให้เกิดผลผูกพนั
และบงัคบัให้เกิดผลข้ึนอย่างแท้จริงในทางปฏิบติัอย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาขอบเขตแห่งเน้ือหาของของการ
รับรองคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพบว่า ทั้งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้  าหนด
บทบญัญติัในการรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ของประชาชนไวอ้ย่างชดัเจนและครอบคลุมถึงหลกัการ
ส าคญัเก่ียวกบัสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและรายละเอียดแห่งสิทธิ และไดก้ าหนดบทบญัญติัอนัเป็นกลไก
ส าคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวไวใ้นมาตรา 27 แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ก าหนดไวแ้ต่เพียงบทบญัญติัในการรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ของประชาชนไวแ้ต่ไม่ได้
ก าหนดบทบญัญติัอนัเป็นกลไกส าคญัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวไว ้ 
 ผลของการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไม่ไดก้  าหนดบทบญัญติัหลกั
ความคุม้ครองและผูกพนัโดยตรงขององคก์รของรัฐต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวย้อ่มท าให้องคก์รผูใ้ช้
อ  านาจรัฐอาจแทรกแซงหรือล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได ้เน่ืองจากรัฐไม่มีหนา้ท่ีผูกพนัต่อ
สิทธิและเสรีภาพดงักล่าว ท าให้ประชาชนไม่สามารถเรียกร้องให้รัฐด าเนินการหรือละเวน้การกระท าอย่างใด
อยา่งหน่ึงตามสิทธิหรือเสรีภาพในรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองและคุม้ครองไว  ้และไม่มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ให้เป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด หากองคก์รผูใ้ชอ้  านาจรัฐละเมิดบทบญัญติัในการรับรองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญยอ่มไม่สามารถตรวจสอบไดโ้ดยองคก์รตุลาการ ยงัท าใหเ้กิดผลกระทบต่อความ
คุม้ครองแก่บุคคลท่ีจะเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมกล่าวคือโดยปกติแลว้ประชาชนยอ่มไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพโดยผา่นกระบวนการศาลไม่วา่จะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม หรือศาลปกครองซ่ึงจะกระท า
ได้ต่อเม่ือเกิดข้อพิพาทต้องเป็นคดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาล และตอ้งเป็นผูมี้อ  านาจในการฟ้องคดีตามกรณีท่ี
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กฎหมายบญัญติัไวเ้ท่านั้น เช่น ในคดีแพ่งกรณีมีข้อโต้แยง้เกิดข้ึนเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลตาม
กฎหมายแพ่ง หรือจ าเป็นตอ้งใชสิ้ทธิทางศาล9 หรือในคดีอาญาอ านาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลของพนกังานอยัการ
และผูเ้สียหาย10 เป็นตน้ นอกจากน้ี เม่ือไม่มีการก าหนดบทบญัญติัดงักล่าวยงัส่งผลต่อการท่ีองคก์รผูใ้ชอ้  านาจรัฐ
ต่าง ๆ จะตอ้งหยิบยกบทบญัญติัมาพิจารณาเม่ือมีการใชห้รือตีความกฎหมายเพื่อค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอีกดว้ย  
 4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการตีความและการบังคับใช้บทบัญญตัิในหมวด 6 แนวนโยบายพืน้ฐา
แห่งรัฐ มาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 เม่ือพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างการก าหนดบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 พบว่า รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดก้  าหนดบทบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวใ้นหมวด 3 
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 5 ศาล โดยก าหนดให้สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวไ้ม่
ว่าโดยชดัแจง้ โดยปริยาย หรือโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมไดรั้บความคุม้ครองและผูกพนัรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอ่ืนของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บงัคบักฎหมายและการตีความ
กฎหมายทั้งปวง11 อนัเป็นบทบญัญติัในการสร้างกลไกให้องคก์รผูใ้ชอ้  านาจรัฐใชอ้ านาจในการตรากฎหมาย ใช้
บงัคบักฎหมายและตีความกฎหมายตอ้งอยู่ภายใตห้ลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตอ้งเคารพและคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองไว ้ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ไดก้  าหนดบทบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวใ้นหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด 6 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แต่ไม่ไดมี้การก าหนดบทบญัญติัเพื่อสร้างความ
ผกูพนัและความคุม้ครองใหอ้งคก์รผูใ้ชอ้  านาจรัฐด าเนินการตรากฎหมาย ใชบ้งัคบักฎหมาย และตีความกฎหมาย 
ภายใต้หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการเคารพและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามท่ี
รัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัรับรองไว ้
 ดว้ยเหตุน้ี จึงก่อให้เกิดปัญหาในการตีความการก าหนดบทบญัญติัว่าดว้ยแนวนโยบายแห่งรัฐของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 นั้น วา่การก าหนดบทบญัญติัเร่ืองอ่ืน ๆ ไวใ้นรัฐธรรมนูญ
โดยมีเตนารมณ์เพื่อให้บทบญัญติัวา่ดว้ยแนวนโยบายแห่งรัฐปรากฏในรัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศเพื่อให้ยากต่อการแกไ้ขเปล่ียนแปลง อยา่งไรก็ตามผลของการก าหนดบทบญัญติัดงักล่าวไม่ก่อให้เกิด

                                        
 9 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่, มาตรา 55 
 10 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา, มาตรา 28 
 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540, มาตรา 27 

461



12 

สภาพบงัคบัตามกฎหมายให้รัฐต้องด าเนินการต่างๆ ตามแนวนโยบายแห่งรัฐแต่อย่างใด ทั้งน้ี หากรัฐไม่
ด าเนินการก าหนดนโยบายหรือตรากฎหมายตามบทบญัญติัท่ีก าหนดไวใ้นหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ประชาชนยอ่มไม่สามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องให้รัฐด าเนินการตามบทบญัญติัดงักล่าวได ้ซ่ึงแตกต่างไปจากผลของ
การก าหนดบทบญัญติัในหมวดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เน่ืองจากการก าหนดบทบญัญติัรับรองและ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนยอ่มส่งผลให้บทบญัญติัดงักล่าวเป็นหลกัประกนัให้แก่ประชาชนว่ารัฐ
หรือเจา้พนกังานของรัฐจะเขา้มาแทรกแซงสิทธิเสรีภาพน้ีไม่ได ้เวน้แต่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายซ่ึงออกโดย
รัฐสภา ทั้งยงัเป็นการก าหนดอ านาจของประชาชนท่ีจะปกป้องคุม้ครองตนเองจากการล่วงละเมิดเสรีภาพโดย
อ านาจรัฐ และเป็นการประกนัสิทธิขั้นพื้นฐานท าให้ราษฎรอยูใ่นฐานะประธานแห่งสิทธิไม่ใช่อยูใ่นฐานะเป็น
วตัถุแห่งสิทธิอีกดว้ย  
 ส าหรับกรณีการใชถ้อ้ยค าในบทบญัญติัมาตรา 68 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2560 จะใชค้  าวา่ “รัฐพึง” ซ่ึงตอ้งมีการตีความถอ้ยค าดงักล่าววา่ ค  าวา่ รัฐพึง นั้น รัฐตอ้งด าเนินการตามบทบญัญติั
ดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด เน่ืองจากมีความหมายแตกต่างไปจากบทบญัญติัว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นว่าการก าหนดบทบญัญติัหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐนั้นเป็นเพียงบทบญัญติัท่ีก าหนด
หนา้ท่ีของรัฐดา้นเดียว ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความประสงคท่ี์แทจ้ริงของประชาชนหรือไม่ก็ได ้ 
 ดงันั้น การท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดก้  าหนดบทบญัญติัรับรองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนไวใ้นหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด 6 แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ แต่ไม่ไดมี้การก าหนดบทบญัญติัเพื่อสร้างความผูกพนัและความคุม้ครองให้องคก์รต่าง ๆ ซ่ึงใชอ้  านาจ
รัฐในการตรากฎหมาย การใช้บงัคบักฎหมาย และตีความกฎหมาย ด้วยเหตุน้ี จึงเห็นว่าผลของการก าหนด
บทบญัญติัวา่ดว้ยแนวนโยบายแห่งรัฐดงักล่าว ก่อให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อประชาชนเน่ืองจากท าให้ประชาชน
ไม่มีบทบญัญติัอนัเป็นหลกัประกนัสิทธิขั้นพื้นฐานในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมและท าให้ประชาชนไม่
สามารถเรียกร้องให้รัฐจดัให้มีการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวได ้แต่จะเป็นกรณีท่ีรัฐตอ้งจดัให้มีการ
ด าเนินการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามท่ีรัฐก าหนดซ่ึงอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบหรือความ
ประสงค์ของประชาชน ในทางตรงกันข้ามหากรัฐก าหนดบทบัญญติัอนัเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน
ดงักล่าวไวย้อ่มส่งผลให้ประชาชนอยูใ่นฐานะประธานแห่งสิทธิในอนัท่ีจะเป็นผูเ้รียกร้องหรือก าหนดบทบาท 
ของตนเองในการเขา้ถึงสิทธิในกระบวนการยติุธรรมไม่ใช่ในฐานะวตัถุแห่งสิทธิของรัฐ 
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5. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 การก าหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ก่อให้เกิดปัญหาหลายประกาดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงท าให้ประชาชน
ขาดหลกัประกนัสิทธิขั้นพื้นฐานในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนดว้ยตนเองและส่งผลท าให้
ประชาชนไม่สามารถเรียกร้องสิทธิให้รัฐก าหนดกระบวนการวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเอกชนกบั
เอกชนดว้ยกนัอย่างมีประสิทธิภาพ และขาดหลกัประกนัในการป้องกนัสิทธิของตนในกระบวนการพิจารณา
ต่างๆ ของรัฐไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ทั้งยงัส่งผลต่อหลกัประกนัสิทธิในการก าหนดให้องคก์รของรัฐตอ้งรับฟังบุคคลเปิด
โอกาสให้บุคคลน าพยานหลกัฐานเขา้หกัลา้งขอ้กล่าวหาต่างๆ ก่อนท่ีจะตดัสินใจก าหนดมาตรการทางกฎหมาย
ท่ีเป็นผลร้ายแก่บุคคลนั้น รวมถึงไม่สามารถเรียกร้องใหรั้ฐด าเนินการจดัใหป้ระชาชนเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม
และการระงบัขอ้พิพาทตามวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของประชาชนได ้
 ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงเห็นสมควรเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดบทบญัญติั
ในการรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ดว้ยการ
แกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ดงัต่อไปน้ี  
 “หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
 ส่วนท่ี 1 สิทธิในคดีอาญา  
 มาตรา.. บุคคลใดจะถูกพิจารณาคดีในความผิดอาญาท่ีมีโทษประหาร หรือความผิดอาญา ท่ีน่า           
อบัอายไม่ได ้เวน้แต่ศาลจะไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือช้ีขาดเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้มีการด าเนินคดีนั้นได ้
ยกเวน้คดีท่ีเกิดข้ึนในกองทพับกหรือกองทพัเรือหรือในทหารกองหนุน เม่ืออยู่ในหน้าท่ีทหารในเวลาแห่ง
สงครามหรือมีอนัตรายสาธารณะ บุคคลใดจะถูกพิจารณาพิพากษาหรือลงโทษในความผิดเดียวกนัซ ้ าอีกไม่ได ้
บุคคลใดจะถูกบงัคบัให้การท่ีเป็นโทษแก่ตนเองในคดีอาญาใด ๆ ไม่ได้ บุคคลใดจะถูกจ ากัดสิทธิในชีวิต
เสรีภาพหรือทรัพย์สินโดยปราศจากหลักศุภนิติกระบวนไม่ได้ บุคคลใดจะถูกยึดทรัพย์สินเพื่อใช้ส าหรับ
สาธารณะโดยปราศจากการจ่ายค่าทดแทนท่ีเป็นธรรมไม่ได ้
 ส่วนท่ี 2 สิทธิในกระบวนการยติุธรรม  
 มาตรา .. บุคคลมีสิทธิเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทัว่ถึง 
 ส่วนท่ี 3 สิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีอยา่งยติุธรรมในคดีอาญา 
 มาตรา .. บุคคลยอ่มมีสิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีอยา่งยติุธรรมในคดีอาญา ดงัน้ี 

463



14 

 (1) สิทธิไดรั้บการแจง้ใหท้ราบถึงลกัษณะและเหตุท่ีมีการกล่าวหา มีสิทธิท่ีจะเผชิญหนา้กบัพยานท่ี
กล่าวหาตน มีสิทธิท่ีจะบังคับให้มีการเรียกพยานท่ีตนต้องการและมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือในการมี
ทนายความใหค้  าปรึกษาวา่ความในการต่อสู้คดี 
 (2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีหลกัประกนัขั้นพื้นฐานเร่ืองการไดรั้บการ
พิจารณาโดยเปิดเผย การไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงและตรวจเอกสารอยา่งเพียงพอ การเสนอขอ้เท็จจริง ขอ้โตแ้ยง้ 
และพยานหลกัฐานของตน การคดัคา้นผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ การไดรั้บการพิจารณาโดยผูพ้ิพากษาหรือตุลา
การท่ีนัง่พิจารณาคดีครบองคค์ณะ และการไดรั้บทราบเหตุผลประกอบค าวนิิจฉยั ค าพิพากษา หรือค าสั่ง 
 (3) สิทธิท่ีจะใหค้ดีของตนไดรั้บการพิจารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 (4) ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา โจทก ์จ าเลย คู่กรณี ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือพยานในคดีมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัท่ี
เหมาะสมในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกตอ้ง 
รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ใหถ้อ้ยค าเป็นปฏิปักษต่์อตนเอง 
 (5) ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา จ าเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครอง และความช่วยเหลือ
ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็น ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั 
 (6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ หรือผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองในการ
ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเก่ียวกบัความ
รุนแรงทางเพศ 
 (7) ในคดีอาญา ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมีสิทธิไดรั้บการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว 
และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรั้บทราบพยานหลกัฐานตามสมควร 
การไดรั้บความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรั้บการปล่อยตวัชัว่คราว 
 ส่วนท่ี 4 การประกนัตวั การปรับ และการลงโทษ 
 มาตรา . .  ต้องไม่ มีการเ รียกเ งินประกันตัว  หรือก าหนดค่าปรับสูง เ กินกว่าความจ า เ ป็น  
ตอ้งไม่มีการลงโทษอยา่งโหดร้ายหรือผดิปกติวสิัย 
 ส่วนท่ี 5 สิทธิในการไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีแพง่ 
 มาตรา .. ในคดีแพง่ บุคคลมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายอยา่งเหมาะสมจากรัฐ” 
 นอกจากน้ีผูเ้ขียนเห็นวา่ควรมีการแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 โดย
ก าหนดให้เพิ่มเติมบทบญัญติัว่าด้วยหลกัประกนัสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย ดงัน้ี 
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 “สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชัดแจง้โดยปริยาย หรือโดยค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและผูกพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคก์รอ่ืนของรัฐโดยตรงในการ
ตรากฎหมาย การใชบ้งัคบักฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง” 
 ทั้งน้ี ผูเ้ขียนเห็นว่าการเสนอแนะแนวทางแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดว้ยการก าหนดบทบญัญติัใน
ลกัษณะดงักล่าวยอ่มส่งผลท าให้ประชาชนไดรั้บยอ่มท าให้ประชาชนไดรั้บหลกัประกนัสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
เขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนด้วยตนเองและส่งผลท าให้ประชาชนสามารถเรียกร้องสิทธิให้รัฐ
ก าหนดกระบวนการวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเอกชนกบัเอกชนดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลอ้งกบัหลกัการสากล 
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