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ทานผูบัญชาการตํ ารวจแหงชาติ ทานอุปทูตแคนาดาประจํ าประเทศไทย ทานวิทยากร และ
ทานผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน

ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรับเชิญใหมาแสดงปาฐกถาในเรื่องที่มีความส ําคัญ
ที่สุดในเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม กอนท่ีผมจะเขาประเด็น เม่ือพูดถึงเร่ืองสิทธิเสรี
ภาพของประชาชนกับกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญปจจุบันน้ัน ผมใครขอใชโอกาสนี้ได
กลาวถึงกระบวนการและวิธีการใชความคิดในเร่ืองของการรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน หลายทาน
คงจํ าไดวา ตอนท่ีไดมีการรางรัฐธรรมนูญและมีการพจิารณารางรัฐธรรมนูญน้ัน คอนขางจะเกิดความ
ฮือฮามากในสังคมไทย เร่ิมตนจากการท่ีไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือสมาชิกสภารางข้ึนมา ซึ่ง
นับแตวันแรกน้ัน ก็ไดสงสัญญาณใหกับสังคมไทยวา จากเหตุการณท่ีผานมาในอดีตน้ัน จากการท่ีเรา
มีระบอบประชาธิปไตยมากวา ๖๕ ป ตอนน้ัน เหตุการณในสังคม วิธีคิดของคนไทยก็ไดเปลี่ยนแปลง
ไปตามล ําดับ ในบางแงบางมุมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก ในบางแงบางมุมก็อาจจะเปลี่ยน
แปลงไปในทางลบ แตสิ่งหนึ่งที่สอดคลองกับความคิดหรือกระแสความคิดของสังคมของโลกคือ
ประชาชนคนไทยเริ่มตระหนักถึงความสํ าคัญและความจ ําเปนที่จะมีสวนรวม ความตองการที่จะมี
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจก็ด ี ในกระบวนการพิจารณาก็ด ี หรือในกระบวนการตรวจสอบก็ดี
อันน้ันเปนสิ่งทีเ่ปนจุดเร่ิมตนของการปฏิรูปทางการเมืองของเมืองไทย เพราะฉะนั้นบุคคลที่ไดรับ



เลือกต้ังโดยทางออมก็มาอยูในสมาชิกเปนสมาชิกสภารางนั้น ก็สะทอนใหเห็นหลักการของการมี
สวนรวมคือการมีประชาชนเปนตัวตั้ง สิ่งเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นมาขามคืนหรือเกิดขึ้นมาอยางฉับพลัน
แมแตการเขียนหรือการพิจารณารางแผน ๘ ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมื่อ ๔ - ๕ ปกอน จุด
เริ่มตนก็อยูที่ประชาชนเชนเดียวกัน เปนแผนพัฒนาของไทยฉบับแรกที่ใหความส ําคัญกับคน ใหความ
สํ าคัญกับบุคลากร และเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางจะตองเริ่มตนจากคน คนหรือมนุษยในสังคมไทยนั้น เร่ิม
มีความหมายมากขึ้น ๆ แตความหมายของคนน้ันคืออะไร ความหมายของคนน้ันเราอาจเร่ิมตนจากส่ิง
ปรากฏการณข้ึนในรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรไทยเหมือนกัน ท่ีเรามีการพูด
ถึงศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ถาเผ่ือเราคํ านึงถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยแลว คนหรือมนุษยใน
สังคมทุกสังคมก็ยอมจะตองมีสิทธิและเสรีภาพ คนที่มีศักดิ์ศรีก็ตองมีสิทธิและเสรีภาพ คนก็มีหัวใจ
และมีสมอง แตคํ าวา “สิทธิเสรีภาพ” น้ัน ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมซ่ึงเปนหลักประกันเปนคร้ังแรกท่ี
ไดมีการเสริมสรางความเขมขนในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไมวาจะเปนเรื่องสิทธิมนุษย
ชน ไมวาจะเปนเร่ืองเสรีภาพสวนบุคคล รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดเขียนคอนขางจะชัดเจน หลายทานใน
อดีตหรือหลายทานที่นั่งอยู ณ ที่นี ้ ก็ยังอาจจะมีความแคลงใจหรือมีความเปนหวงเหมือนกันวาในแง
ของตํ ารวจน้ัน ความสมดุลมันอยูที่ใด เพราะตํ ารวจก็มีหนาท่ีท่ีจะปราบปรามอาชญากรรม ขณะเดียว
กัน นักวิชาการ นักมนุษยวิทยา หรือผูท่ีมิใชเปนตํ ารวจ ก็อาจจะมองหรือใหความสํ าคัญกับในเร่ือง
ของสิทธิและเสรีภาพมากกวาความส ําคัญในเร่ืองของการปราบปรามอาชญากรรม แตปญหาน้ีมิได
เกิดขึ้นในสังคมไทยแตประเทศเดียว ในสังคมที่เจริญแลว ในสังคมที่มีอารยธรรมมาชานาน หรือใน
สังคมที่ไดมีการวิวัฒนาการในเรื่องการก ําหนดหลักนิติธรรมตาง ๆ น้ัน ก็ยังเปนประเด็นที่ยังถกเถียง
กันอยูเสมอ และยังเปนปญหาที่กรมตํ ารวจหรือตํ ารวจแหงชาติของทุก ๆ ประเทศก็ยังประสบอยู และ
ก็ยังเปนปญหาที่ประชาชนที่ฝกใฝในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ในเร่ืองของการคุมครองของเสรีภาพ เขาก็ยังมี
ปญหาอยู เพราะฉะนั้นค ําตอบจะไมอยูที่วาความสมดุลจะอยูที่ใด ความสมดุลนั้นขึ้นอยูที่สถานการณ
ขึ้นอยูที่พื้นที่ สิ่งท่ีสํ าคัญที่สุดคือ ความสมดุลนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อประชาชนมีศรัทธา มีความเชื่อ
ถือตํ ารวจ และเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อต ํารวจเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งมีกํ าหนดขอบเขตท่ีแน
นอน และตองท ํางานดวยความรับผิดชอบ ในชีวิตของผม ไมวาจะเปนในราชการ ในวงการธุรกิจ
หรือในวงการเมือง ผมถือตลอดมาวาปญหาตาง ๆ ของสังคมนั้น ไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ ปญหา
การเมือง ปญหาอะไรตาง ๆ ปญหาสังคม ความศรัทธา ความเชื่อถือ เปนสวนท่ีสํ าคัญมากในการที่จะ
แกปญหาเหลานั้น ความวุนวายตาง ๆ ในสังคม ความยุงเหยิง ความสับสนในความคิด การกลาวหา
การปายส ี การท ําลาย สิ่งเหลานี้ถาเราไมสรางศรัทธา ไมสรางความเชื่อถือขึ้นในสังคมแลว โอกาสที่
จะแกปญหาคอนขางจะยากมาก

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีเปนรัฐธรรมนูญท่ีจะตองถือไดวาเปนนวัตกรรม เรามีมาแลว ๑๕ หรือ ๑๖
ฉบับ รัฐธรรมนูญฉบับน้ีใหความสํ าคัญและเปนจุดเดนอยู ๓ ประการ



ประการแรก การเสริมสรางสิทธิเสรีภาพของประชาชน การใหความคุมครองกับ
สิทธิเสรีภาพ และการบังคับใชสิทธิเสรีภาพน้ัน แตในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับน้ีก็
ตระหนักถึงวา สิทธิและเสรีภาพนั้นมิใชมีโดยไมมีขอบเขต เมื่อมีสิทธิก็ตองมีหนาที่ เม่ือมีเสรีภาพก็
ตองมีความรับผิดชอบ แตสิ่งที่ยากก็คือใครจะเปนผูตัดสิน ใครจะเปนผูชี้ขาดวาจุดไหนสิทธิและหนา
ที่จะมาพบกัน หรือ ณ จุดไหนเสรีภาพและความรับผิดชอบจะมาพบกัน อันน้ีก็ข้ึนอยูท่ีคุณธรรม
และจริยธรรมประจํ าจิตใจของแตละคน ไมวาจะเปนผูบริหาร ผูปฏิบัติหนาท่ีของตํ ารวจแหงชาติ หรือ
ไมวาจะเปนประชาชน

ประการท่ีสอง ท่ีรัฐธรรมนูญฉบับน้ีย้ํ าก็คือเร่ืองของการสรางระบบการเลือกตั้งใหม
ระบบการเลือกตั้งที่มีมาในอดีตนั้นกอใหเกิดปญหาตาง ๆ นานา แตก็ไมใชวารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะแก
ปญหาไดหมด การแกปญหานั้นไมไดขึ้นอยูกับตัวบทกฎหมายอยางเดียว  แตข้ึนอยูท่ีจิตใจของนักการ
เมือง ขึ้นอยูกับที่จิตใจของประชาชนผูเลือกตั้ง

ประการที่สาม ที่นํ ามาใชในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือ “ระบบการตรวจสอบ” อันน้ีคอน
ขางจะใหมสํ าหรับเมืองไทย ทานไดกรุณากลาวถึงค ําหน่ึงท่ีผมใชเม่ือตอนสมัยผมเปนนายกรัฐมนตรี
เมื่อประมาณ ๗ ปที่แลว น่ันคือคํ าวา “โปรงใส” ซึ่งเปนการแปลมาเปนภาษาไทยงาย ๆ จากค ําวา
transparent หรือ transparency แตท่ีมาฮือฮากันมากหนอยก็คือผมใชบอยหนอย แตในการที่ผมมาใช
คํ าวา “โปรงใส” น้ันเปนการใชโดยเหตุผลทางการเมืองดวย เพราะตอนท่ีผมเขามาเปนนายกฯ น้ัน ผม
ถือวาผมไมมีฐานอ ํานาจแตอยางใด ผมก็มาโดยบังเอิญ เขามาโดยอุบัติเหตุ และถาเผื่อมองในบางแง
บางมุมแลว ผมเขามาคร้ังแรกน้ัน เขามาโดยไมชอบธรรมดวย ไมไดเขามาตาครรลองของรัฐธรรมนูญ
ไมไดเขามาจากการเลือกตั้ง เพราะฉะน้ันจากจุดน้ัน ที่ผมรูวาในสายตาของคนจํ านวนไมนอย มองวา
ผมเขามาโดยไมชอบธรรม ยิ่งเปนความจํ าเปนส ําหรับผมและเปนความรับผิดชอบของผมโดยตรงท่ีจะ
ตองเสริมสรางความชอบธรรมในตัวผมใหประชาชนทราบ อันน้ันเปนจุดผลักดันใหผมคํ านึงมากถึง
ความเชื่อถือที่ประชาชนจะมอบใหกับผมในระหวางที่ผมท ํางานอยู ถาหากวาเราไมมีฐานทางดานการ
เมือง ฐานทางดานทหาร สิ่งที่จะไดศรัทธาจากประชาชน สิ่งที่จะเรียกความเชื่อถือจากประชาชนไดคือ
การใหประชาชนเขามองเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางที่เราทํ าไปในฐานะนายกรัฐมนตรีที่อาจจะมาโดยไมมี
ความชอบธรรมน้ัน ท ําไปโดยพื้นฐานของความถูกตองในสายตาของบุคคลผูนั้น การตัดสินใจ การ
ดํ าเนินมาตรการตางๆ ซึ่งอาจจะมีขอผิดพลาดนั้น ตองอยูบนมูลฐานของขอเท็จจริง ตองอยูบนมูล
ฐานของคุณธรรมและจริยธรรม และหลายคร้ังหลายคราวตองอยูบนฐานของมโนธรรมของตัวเอง
ดวย แตเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม มโนธรรมน้ัน ไมไดเกิดขึ้นมาลอย ๆ บางสิ่งบางอยางอธิบายไม



ได จับไมได เห็นไมได มันจะตองมีกลไก มันจะตองมีตัวชี้อะไรบางอยางที่ท ําใหประชาชนเขามีความ
เชื่อถือ มีศรัทธาวาส่ิงท่ีเราพูดถึงเร่ืองคุณธรรม จริงธรรม มโนธรรมน้ัน ไมไดพูดเฉพาะในเร่ืองของ
ภาษาฝร่ังที่เรียกวาเปน abstract idea เทาน้ัน แตมันเปนสิ่งที่จะจับได เห็นได แตะตองได เพราะฉะนั้น
กลไกที่เราจะตองใชนั้นก็จะตองเปนกลไกที่ประชาชนเขาใจ จึงไดเกิดมีค ําวา “โปรงใส” ขึ้นมา หลาย
คร้ังหลายคราวผมพูดในอดีตเพราะคนเราเผ่ือวาทํ าอะไรในหองท่ีเปดเผย ในหองที่มีแสงสวางใหทุก
คนเห็นวาเรากํ าลังท ําอะไร การกลาวหานินทา ครหานินทา การใสไฟ การปายส ีมันจะยากมาก แตถา
เผื่อทํ าอะไรลับ ๆ เม่ือไหร ในมุมมืด ในใตโตะ ปดหนาตางปดประตูไมใหคนนอกเขามาเห็น ไมให
คนขางนอกเขามาตรวจสอบ เราจะไมสามารถ “สรางศรัทธา สรางความเชื่อถือ” ได

ในชีวิตการบริหารของผมนั้น ผมใหความส ําคัญกับความเชื่อถือมาก และความเชื่อถือนี้ไมใช
ความเชื่อถือที่เราคิดวาคนอื่นเขาก็มีความเชื่อถือกับเรา เราไมสามารถต้ังตัวเองเปนกรรมการตัดสินได
วา สิ่งที่เราทํ าน้ันประชาชนควรจะเช่ือถือเรา ความเชื่อถือ ความศรัทธาจะเกิดขึ้นจากผูอื่น และเขาจะ
มาบอกเราวาเขาเช่ือถือเรา แตไมใชวาเราไปบอกเขา ในสังคมไทยเราพูดถึงเรื่องบารม ีการสรางบารมี
ไมใชวาผมไมเห็นความส ําคัญในวัฒนธรรมไทยวาบารมีเปนสิ่งส ําคัญ แตในสายตาของผม การสราง
บารมีนั้นมิไดมีความส ําคัญเทียบเทาการสรางความเชื่อถือ ขาดความเชื่อถือ ขาดความเช่ือม่ัน ขาด
ศรัทธาไปเสียอยางแลว บารมีไมมีความหมาย เพราะบารมียังผูกโยงกับตํ าแหนง บารมียังผูกโยงกับ
พวกพอง บารมียังผูกโยงกับอํ านาจของเงิน แตความเชื่อถือ ความศรัทธา ความเชื่อมั่นที่เรามีตอผูหนึ่ง
ผูใด มีตอหนวยงานราชการใดนั้น มิไดขึ้นอยูท่ีอํ านาจ มิไดขึ้นอยูที่เงิน มิไดขึ้นอยูที่พวกพอง แตข้ึน
อยูกับพฤติกรรมของคนคนน้ัน วาเขาทํ างานดวยความถูกตองหรือเปลา มีความโปรงใสแคไหน กลา
รับผิดชอบในการตัดสนิใจหรือเปลา เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่นอยางไร ก็เม่ือรัฐ
ธรรมนูญฉบับน้ีเปนจุดเริ่มตนใหมของการปฏิรูปการเมือง ซึ่งในใจของผมแลวมันไมใชเรื่องของการ
ปฏิรูปการเมือง จริง ๆ แลวเปนการปฏิรูปความคิด เพราะความคิดของคนในสังคมไทยเราใชระบบ
การปกครองประชาธิปไตยมาเปนเวลาหกสิบกวาป ลมลุกคลุกคลาน บางครั้งก็เรียกประชาธิปไตยเต็ม
ใบ บางครั้งก็ครึ่งใบ แตความเขาใจในหลักการของประชาธิปไตยของเราก็ยังไมถองแท
ประชาธิปไตยไมใชการเลือกตั้งอยางเดียว ประชาธิปไตยไมใชเรื่องของการมีสิทธิออกเสียงอยางเดียว
ประชาธิปไตยไมใชเรื่องของการมีสภาแตอยางเดียว ประชาธิปไตยมิไดขึ้นอยูกับอะไร ๆ อีกหลาย
ประการที่เปนเพียงแตวิธีการ แตเราจะเปนประชาธิปไตยไดก็ตอเม่ือเรามีความรูสึกในจิตวิญญาณของ
เราเองวา ฉันเปนเจาของประเทศ ความเปนเจาของประเทศ ความเปนเจาของอํ านาจอธิปไตยซึ่งเขียน
ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ียอมกอใหเกิดความรูสึกวา เม่ือเราเปนเจาของ เราตองหวงแหนอํ านาจของเรา
เรารักอํ านาจที่เรามอบใหกับผูแทน และเราจะตองดูแลวาอํ านาจท่ีเรามอบใหเขาไปน้ัน เขาไปใชใน
ทางที่ถูกตอง เพราะอํ านาจคืออะไร อํ านาจคือความรับผิดชอบ การมีอํ านาจนั้นมิไดหมายความวาจะ
ใชไดอยางพร่ํ าเพร่ือ หรือใชไปโดยไมมีเหตุผล หรือใชไปโดยไมมีขอบเขต หรือใชไปโดยไมมีความ



รับผิดชอบ ย่ิงมีอํ านาจเทาใด ความรับผิดชอบยิ่งมากขึ้นเทานั้น เพราะฉะนั้นการใชอํ านาจนั้นจะถูก
ตองหรือไมถูกตองก็คือวาเราตองใชอํ านาจตามความเหมาะสม และใชไดดวยความรับผิดชอบ ใชแลว
ไมไปกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของบคุคล

เมื่อพูดถึงเรื่อง “สิทธเิสรีภาพของประชาชนกับกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
ปจจุบัน” เราก็จะตองเขาใจวา “สิทธิเสรีภาพ” น้ันเปนเพียงแตเปาหมาย (ends) ท่ีรัฐธรรมนูญมุง
ประสงค เร่ือง “กระบวนการยติุธรรม” เปนเพียงพาหะ (Vehicle) หรือเปนวิธีการท่ีจะนํ าไปสูจุดนั้น
เพื่อนํ าใหสังคมไปสูเปาหมายที่เราตองการ ดังนั้นถาหากจะกลาววา รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเปน
“ธรรมนูญแหงเสรีภาพ” ก็คงจะไมผิด

ในการใชอํ านาจรัฐทุกประเภท ซึ่งรวมทั้งอํ านาจของต ํารวจในกระบวนการยุตธิรรม ก็ตอง
คํ านึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน ดังที่รัฐธรรมนูญกํ าหนดไวอยางชัด
เจนในมาตราที่ ๒๖ กลาวอีกอยางหนึ่งคือ สิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนหลัก เปนตัวต้ัง สวนการใช
อํ านาจของรัฐไปกระทบสิทธิเสรีภาพดังกลาวเปนเพียงขอยกเวน และตองใชอํ านาจโดยอาศัยกฎหมาย
ลายลักษณอักษรท่ีรัฐสภาตราข้ึนตามรัฐธรรมนูญ หากไมมีอ ํานาจตามตัวบทกฎหมายที่สอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ ก็จะไปจ ํากัดสิทธิเสรีภาพคนไมได

ทานผูมีเกียรติครับ ในระบอบประชาธิปไตยที่ปกครองดวยกฎหมาย จึงถือหลักวา “เม่ือไมมี
กฎหมายใหอํ านาจไว รัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะกระทํ าการมิได” ซ่ึงตางจากรัฐเผด็จการซ่ึงถือวา
“เมื่อไมมีกฎหมายหาม ยอมทํ าได” แมวาเร่ืองน้ันจะไปจํ ากัดตัดสิทธิของผูอื่น

ขอที่สํ าคัญที่สุดอีกขอหนึ่งก็คือ แมจะมีกฎหมายใหอํ านาจไว แตถากฎหมายน้ันขัดตอรัฐ
ธรรมนูญที่เปนแมบทแหงกฎหมายทั้งปวง กฎหมายที่วานั้นก็ใชบังคับไมได เพราะรัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายใด ๆ ก็ตามท่ีออกมาในอดีตท่ีขัดกับรัฐธรรมนูญยอมเปนโมฆะ
กฎหมายที่วานั้นก็ใชบังคับไมได ซึ่งหมายถึงผูใชอํ านาจตามกฎหมายท่ีขัดรัฐธรรมนูญน้ันก็หมด
อํ านาจไปดวย รัฐธรรมนูญซึง่เปนธรรมนูญแหงเสรีภาพ จึงเปนท้ังท่ีมาของอํ านาจ และเปนเคร่ือง
จํ ากัดอํ านาจไปในตัวดวย อยางไรก็ตาม การที่แตละคนมีสิทธิเสรีภาพ การใชสิทธิเสรีภาพของแตละ
คนยอมไมอาจไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นประการหนึ่ง และยอมไมอาจละเมิดสังคม ซึ่งเปนที่
รวมของคนทุกคนไดเปนประการที่สอง หากคนใดคนหนึ่งใชสิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรี
ภาพของคนอื่น หรือไปละเมิดสังคม อํ านาจรัฐซ่ึงเปนอํ านาจที่จะคุมครองคนอื่นและคุมครองสังคม ก็
จะตองมีบทบาทเขามาท ําใหการละเมิดนั้นหยุดยั้งลง และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น อํ านาจรัฐท่ีวา
น้ี ยอมแสดงออกโดยผานกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ ต้ังแตตํ ารวจผูมีหนาที่ปองกันและปราบ



ปรามการละเมิดสิทธิคนอื่นและคุมครองสังคม ไปจนถึงอัยการผูมีหนาที่นํ าตัวผูกระท ําผิดฟองศาล
และศาลซึ่งท ําหนาที่พิจารณาพิพากษาผูกระท ําผิด

ดังน้ัน หากจะกลาววา กระบวนการยุติธรรมเปนเคร่ืองมือของสังคม ท่ีมอบใหรัฐไวคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของคนแตละคนในสังคม และคุมครองสังคมทั้งสังคมเองก็คงไมผิด

เมื่อเปนเชนน้ี กระบวนการยุติธรรมจะเปนที่มาของความเปนธรรมของทุกฝายไดก็
ตอเม่ือกระบวนการยุติธรรมนั้นมีลักษณะดังตอไปนี้

ประการแรก กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ตองยึดการคุมครองสิทธิเสรีภาพของคน
ในสังคมเปนเปาหมาย (ends) ท่ีจะใหบรรลุ เพราะสิทธิเสรีภาพของแตละคนเมื่อรวมกันทั้งหมดก็
คือสิทธิเสรีภาพของสังคมทั้งสังคมนั้นเอง

ประการท่ีสอง กระบวนการยติุธรรมตองใชวิธีการท่ีถูกตองตามกฎหมาย และไม
ละเมิดสิทธิเสรีภาพเสียเอง พูดงาย ๆ ก็คือ เปาหมายหรือวัตถุประสงคชอบดวยกฎหมายเพราะคุม
ครองสิทธิเสรีภาพของคนทั้งหลายแลวยังไมพอ วิธีการที่ใชยังตองชอบดวยกฎหมายและคุมครอง
สิทธิของผูกระท ําผิดดวย โดยเฉพาะผูที่ถูกกลาวหาวากระท ําผิด ดังนั้นแมการปราบปรามยาเสพติดที่
ทํ าลายสังคมจะเปนเปาหมายที่ตํ ารวจตองดํ าเนินการก็ตาม แตตองใชวิธีการตามกฎหมายในการปราบ
ปราม จะใชวิธีการนอกกฎหมาย เชนส ําเร็จโทษผูคายาเสพติดเสียเองไมได และจริง ๆ แลว ผูที่ถูก
กลาวหาวาเปนผูคายาเสพติด ตราบใดที่ผูถูกกลาวหายังเปนผูถูกกลาวหาอยู กฎระเบียบทางกฎหมาย
เขียนไวชัดเจนวา เขายังไมมีความผิดจนกวาจะตองไดรับค ําพิพากษา เพราะฉะนั้นถาจะใชวิธีการใด ๆ
ที่จะสํ าเร็จโทษผูคายาเสพติดหรือผูถูกกลาวหาวาคายาเสพติด ไมวาจะเรียกศัพทภาษาอะไรก็แลวแต
วิสามัญฆาตกรรมหรืออะไร ก็เปนสิ่งที่ไมพึงกระท ําและเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษย
ชน ถึงแมวาจะมีความตั้งใจที่ด ี แตความตั้งใจที่ดีจะไมลบลางพฤติกรรมและการกระท ําที่ผิดกฎหมาย
มันคลาย ๆ กับการที่วาไปท ําบุญท่ีวัด ซึ่งก็เปนวัตถุประสงคที่ด ี แตถาเผ่ือไปปลนเงินเขามาหรือลัก
ทรัพยเขามาเพื่อเอาไปท ําบุญ อันน้ีก็เปนวิธีการท่ีผิด สังคมประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญเปนเสาหลัก
รับไมได ตํ ารวจที่ดีจึงตองมีทั้งวัตถุประสงคที่ดีในการคุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชนและสังคม และ
ตองใชวิธีการที่ชอบในการไปใหถึงวัตถุประสงคนั้น

ประการที่สาม กระบวนการยติุธรรมท่ีดีในระบอบรัฐธรรมนูญตองมีความเทาเทียมกัน
ในการบังคับใชกฎหมาย ความเสมอภาคเทาเทียมกันนี ้ หมายถึงการไมเลือกปฏิบัต ิ หากเราจับตาสี



ตาสาเพราะกระทํ าผิดกฎหมายได  เราก็ตองจับรัฐมนตรีและเศรษฐีไดเหมือนกัน กฎหมายจะเปน
ธรรมและศักดิ์สิทธิ ์ก็ตอเมื่อคนรูสึกวาเปนธรรมและเทาเทียมกัน ไมวาจะมีฐานะเชนใดในสังคม

คํ าถามที่ทาทายก็คือ ในสังคมไทย ภายใตการใชกฎหมายของต ํารวจไทย กฎหมายศักดิ์สิทธิ์
สํ าหรับคนไทยทุกคนเทาเทียมกันหรือไม มีการเลือกที่รักมักที่ชัง หรือมีการใชอํ านาจมืด หรือใชอิทธิ
พลนอกระบบหรือไม หรือกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ส ําหรับคนเดินถนนที่ไมมีเสนสาย แตกฎหมาย
อะลุมอลวยใหกับเศรษฐีและผูมีอ ํานาจเทาน้ัน จริงหรือไมท่ีมีผูกลาววา ขอทานเก็บขนุนริมคลอง
หลอดกินประทังชีวิต ถูกจับเพราะลักทรัพยของทางราชการ แตมหาเศรษฐีมหาศาลหรือบุคคลที่อยูใน
วงการบริหารที่โกงเงินธนาคารและประชาชนเปนหมื่นเปนลาน รอดพนเง้ือมมือของกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมอยางลอยนวล

กระบวนการ “ยุติธรรม” จะเปนการสราง “ธรรม” ที ่  “ยุติ” เพราะสมมติวาตองยุติเพียงเทานี้
หรือจะสราง “ความเปนธรรม” ใหเกิดข้ึนจริงในหัวใจ และการยอมรับของคนทุกคนในสังคม

ประการที่สี่ กระบวนการยติุธรรมตองเปน “อิสระ” ท้ังจากภายนอกและจากภายใน

อิสระจากภายนอก หมายถึง อิสระจากอํ านาจการเมืองและอํ านาจบังคับบัญชา โดยเฉพาะ
ศาลน้ัน ตองอิสระทั้งจากฝายบริหาร และตองอิสระจากตุลาการดวยกันเองดวย ดังน้ัน แมวาฝาย
บริหารบงการผูพิพากษาไมได แตถาผูพิพากษาดวยกันเองยังบงการผูพิพากษากันได ก็ถือวาไมมีอิสระ
หรือถาตํ ารวจเองยังบงการตํ ารวจกันเองก็ถือวาไมมีอิสระ รัฐธรรมนูญแยกศาลจากฝายบริหารและคุม
ครองผูพิพากษาจากการครอบงํ าของ ก.ต. ก็เพราะเหตุน้ีเอง แมตํ ารวจหรืออัยการก็เหมือนกัน โดย
เฉพาะสวนหนึ่งของการใชกฎหมายไมเทาเทียมกัน เพราะ “นายสั่ง” ใครเปนนาย หรือเขาถึงนายได ก็
คือผูกุมความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไปในตัว

อะไรคืออิสระจากภายใน อิสระจากภายใน ในที่นี้หมายถึง อิสระจากอคติในใจของผูอยูใน
กระบวนการยติุธรรม คืออิสระจากความรูสึกอคต ิ(bias) เพราะรัก เพราะโลภ เพราะโกรธ หรือเพราะ
หลง อันทํ าใหการใชกฎหมายขาดความเท่ียงธรรม คนเราแมอิสระจากภายนอกจะสูงเพียงใด แตถา
ภายในใจไมอิสระ ก็คงเปนการยากที่จะอํ านวยความยุติธรรมใหสังคมได

ประการท่ีหา กระบวนการยุติธรรมที่ด ี ตองมีประสทิธิภาพและรวดเร็ว ภาษิตกฎหมาย
บทหน่ึงกลาววา “ความยุติธรรมที่ลาชา” คือ “การปฏิเสธความยติุธรรม” (justice delayed, justice



denied) เพราะความลาชาเปนที่มาของความไมแนนอน ความไมแนนอนเปนที่มาของความไมแนใจ
คือไมแนใจในความยุติธรรมที่จะได นอกจากนั้นความลาชายังเปนที่มาของคาใชจายที่สูงมหาศาล จน
กระบวนการยุติธรรมถูกลอวา โจทก จํ าเลย พิพาทแยงโคนมกัน ชิงกันไป ชิงกันมา ไมมีใครไดกินนม
นอกจากตํ ารวจและทนาย อันน้ีผมจํ าคนเขามานะไมไดคิดเอง

ประการสุดทาย กระบวนการยติุธรรมตองโปรงใสและถูกตรวจสอบได คนในกระบวน
การยุติธรรมก็คือคน ไมใชพระอรหันตที่หมดกิเลส หากไมมีระบบที่โปรงใสตรวจสอบจากคนภาย
นอก และคานการใชอํ านาจกันเองใหดี ก็ยอมใชอ ํานาจในทางที่ผิดได เหตุน้ีรัฐธรรมนูญจึงกํ าหนด
ระบบตรวจสอบ ท้ังตํ ารวจ อัยการ และศาลทั้งระบบ

ตํ ารวจจะจับคน ตอไปนี้ตองมีหมายจากศาล เวนแตมีเหตุใหจับไดโดยไมมีหมาย เชนทํ าผิด
ซึ่งหนา จับแลวตองนํ าตัวไปศาลภายใน ๔๘ ช่ัวโมง ตามมาตรา ๒๓๗

และเมื่ออัยการสั่งไมฟอง ผูเสียหาย ผูตองหา หรือผูมีสวนไดเสีย ขอตรวจสอบพยานหลักฐาน
พรอมความเห็นของตํ ารวจ อัยการได เพ่ือตรวจสอบการทํ างานของอัยการ

ศาลตองน่ังพิจารณาครบองคคณะ เพื่อใหผูพิพากษามากกวาหนึ่งนาย คานการใชอ ํานาจของผู
พิพากษาอ่ืน

ระบบเหลานี้มีขึ้น เพื่อใหกระบวนการยุติธรรมไทย คุมครองสิทธิเสรีภาพของคนในสังคม
และคุมครองสังคมไทยไดอยางเปนธรรม คือ สรางการ “ยุติ” ที่สมมติโดยกฎหมายให “เปนธรรม” ใน
ความรูสึก ในการยอมรับของคนในสังคมและนอกสงัคม ไปสูวงการตางประเทศและระหวางประเทศ

ทานผูมเีกียรติครับ ทานอาจจะรูสึกวาท ํางานล ําบากขึ้นกวาเดิม และผมก็ตองขอยอมรับวาใน
บางกรณี รัฐธรรมนูญฉบับน้ีก็อาจจะสรางปญหาใหกับฝายตํ ารวจไดเชนเดียวกัน ผมเองไมไดเปนคน
รอบรู และไมไดเปนคนเขียนยกราง เปนเพียงแตประธาน มันเปนไปไดครับวาบางครั้งบางคราวใน
บางกรณี ในบางฐานะ และในบางพื้นที ่ รัฐธรรมนูญฉบับใหมอาจจะสรางปญหาพอสมควร แตผมคิด
วาปญหาเหลาน้ีมันเปนเร่ืองของการทาทายท่ีเราจะตองพยายามแกปญหาตอไป เราอาจจะมีความ
ลํ าบากมากขึ้นในการปฏิบัติหนาที่เพราะที่ผานมาเราชินกับความ “งาย” เราชินกับวิธีการเกา ๆ เราชิน
กับประเพณีเกา ๆ แตเราตองตระหนักอยูตลอดเวลาวาสังคมไดเปลี่ยนไป ความคิดของสังคมเปลี่ยน
ไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะยากล ําบากที่สุดส ําหรับตํ ารวจไทย ผมวาไมไดขึ้นอยูกับมาตราใดมาตราหนึ่ง
ในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เราเรียกวากฎหมายลูกสรางปญหาในทางปฏิบัติ แตสิ่งที่ยากที่สุดใน



การท่ีจะยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับน้ี และในการนํ าไปใชปฏิบัตินั้นคือวา หลายส่ิงหลายอยางน้ันเราตอง
เปล่ียนวธีิคิดของเรา วัฒนธรรมของความคิดเดิมนั้นตองเปลี่ยน

เมื่อตอนตนปาฐกถา ผมเอยถึงการตองเปลี่ยนความคิด ผมพูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ผมอางถึงมาตรา ๒๖ และผมกลาววาสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนหลัก เปนตัวต้ัง สวนการใช
อํ านาจของรัฐไปกระทบสิทธิเสรีภาพดังกลาวเปนเพียงขอยกเวน ในอดีตวิธีความคิดของเราคือ อํ านาจ
เปนหลัก สิทธิเสรีภาพเปนตัวรอง เปนขอยกเวน ฉันใดฉันน้ัน เม่ือเรามีกฎหมายพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร อันนั้นก็เปนการเปลี่ยนวิถีวิธีความคิดของคนไทยเหมือนกัน ในอดีตน้ันขอมูลขาวสารของรัฐ
ปกปดหมด การเปดเผยเปนขอยกเวน วิธีคิดใหมในสังคมปจจุบันที่สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนและความตองการของสังคมก็คือขอมูลขาวสารของรัฐตองเปดเผยทั้งหมด ขอยกเวนคือ ปก
ปดในบางกรณี อันนี้แหละครับเปนสิ่งที่ยาก ผมวาปญหาไมไดอยูท่ีมาตราใดมาตราหน่ึง ปญหาอยูท่ี
วาสังคมไทยเราพรอม ผูใชอํ านาจพรอมหรือยัง ท่ีจะเปล่ียนวิถีคิดของตนเอง ซึ่งสิ่งเหลานี้รัฐธรรมนูญ
กํ าหนดไมได รัฐธรรมนูญจะไปบอกใหเปลี่ยนความคิดอยางนี้ไมได อันน้ีเปนวัฒนธรรมท่ีคางมาชา
นาน ตองพยายามเปลี่ยน ตองพยายามศึกษา ตองพยายามฝกฝน และตองพยายามเขาใจกระแสความ
คิดของสังคม และถาเผื่อเราสามารถเปลี่ยนวิถีคิดไปได เปลี่ยนวิธีการคิดไปได ผมแนใจครับ ปญหา
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากรัฐธรรมนูญก็ดี หรือปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็ดี จะเปดโอกาสใหเรามี
ความสามารถหรือโอกาสท่ีจะแกไขปญหาเหลาน้ันไดเร็วและไดดีกวาในอดีต สิ่งนี้เปนสิ่งที่มันจะตอง
แลกเปลี่ยนกัน จะตองสลัดความเคยชินในความ “งาย” ของการท ํางานในอดีต เพื่อแลกกับสิทธิเสรี
ภาพ และการยอมรับของสังคม ผมคิดวาเปนการแลกเปลี่ยนที่คุมคา อาจจะยาก ยุงยาก สับสนในขั้น
ตน แตระยะกลาง ระยะยาว จะเปนประโยชนกับทั้งตํ ารวจและประชาชน

ขอสํ าคญัประการหน่ึงก็คือ ทานก็เปนพลเมืองคนไทยคนหนึ่ง และก็จะเปนตลอดไปตั้งแต
เกิดจนตาย ตัวทานเองทานก็จะไดประโยชนดวย ความเปนขาราชการตํ ารวจ อัยการ หรือศาล ที่มักท ํา
ใหเราลืมความเปนพลเมือง ยอมหมดไปเม่ือเราออกจากราชการ อํ านาจที่เราเคยมีก็หมด บริวาร
วานเครือก็หาย ตอนน้ันนะครับ เมื่อเราเหลือแตความเปนพลเมือง ความเปนประชาชนที่ไมมีต ําแหนง
ไมมีอํ านาจ รัฐธรรมนูญและกระบวนการยุติธรรมท่ีดีท่ีรัฐธรรมนูญพยายามวางไว ก็จะเปนโลคุมกัน
เราจากการใชอํ านาจโดยมิชอบ

เราตองถอดหมวกตํ ารวจ อัยการ ผูพิพากษาเขาสักวันหนึ่ง แตเราไมสามารถถอดหมวกความ
เปนประชาชนหรือพลเมืองคนไทยได



รัฐธรรมนูญฉบับน้ีสรางกระบวนการยุติธรรมท่ีสราง “ธรรม” ให “ยุติ” ส ําหรับประชาชนพล
เมือง ซึ่งรวมถึงทานทุกทาน ณ ที่นี ้และรวมถึงตัวกระผมเองดวย


