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บทคัดยอ 
 

ศาลถือไดวาเปนองคกรหนึ่งที่ใชอํานาจตุลาการตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ซ่ึงแบงแยกอํานาจเปน 3 ฝาย กลาวคือ อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ ทั้งสาม
อํานาจจะตองทําหนาที่จะตองตรวจสอบซึ่งกันไดและกันไดภายใตหลักการแบงแยกอํานาจ 
โดยเฉพาะอํานาจตุลาการซึ่ งมีองคกรศาลมี ผูพิพากษาที่ทํ าหนาที่ ในการพิจารณาและ                     
พิพากษาอรรคดี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 197 วรรคสอง กําหนดวา             
การทําหนาที่วาผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไป           
โดยถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยเฉพาะการทําหนาที่ของ                   
ผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่ในการทําคําพิพากษาคดีอาญามีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่ รวมถึงเนื้อตัว
รางกายของประชาชน ดังนั้น การทําหนาที่ของผูพิพากษาในการทําคําพิพากษาคดีอาญาจะตอง
กระทําภายใตความเปนอิสระของผูพิพากษา 

วิทยานิพนธฉบับนี้จะทําการศึกษาถึงความเปนอิสระของผูพิพากษาในการทํา             
คําพิพากษาคดีอาญาของศาลชั้นตน โดยผูเขียนจะทําการศึกษาวิเคราะหถึงความเปนอิสระของ                  
ผูพิพากษาในการทําคําพิพากษาคดีอาญาวาในปจจุบันมีหลักกฎหมายหรือเหตุปจจัยอยางไรบางวาที่
ขัดตอหลักความเปนอิสระของผูพิพากษาในการทําคําพิพากษาคดีอาญาของศาลชั้นตน ซ่ึงจะเปน
การไดรับการรับรองจากหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของฝายตุลาการ 
(United Nations’ Basic Principles on the Independence of the Judiciary) และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  ศึกษาถึงแนวคิดของความเปนอิสระของผูพิพากษาในตางประเทศ                        
และของประเทศไทยวาแนวคิดอยางไร วิเคราะหวาภายใตบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศไทย 
เชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 เปนตน วาไดมี
บทบัญญัติใดที่ขัดตอความเปนอิสระของผูพิพากษาในการทําคําพิพากษาคดีอาญาบาง  

 

DPU



 
ง 
 

 

จากการศึกษาพบวา ความเปนอิสระของผูพิพากษาในการทําคําพิพากษาคดีใน              
ประเทศไทย ซ่ึงไดรับแนวความคิดมาจากตางประเทศ หรือเปนหลักสากลที่ไดรับการรับรองจาก
หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของฝายตุลาการ (United Nations’ Basic 
Principles on the Independence of the Judiciary) จนกระทั้งไดมีบทบัญญัติในเรื่องหลักความเปน
อิสระของผูพิพากษาไดกําหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรในแทบทุกฉบับ  อีกทั้ง                     
จากการศึกษาพบวาความเปนอิสระของผูพิพากษาของประเทศไทยไดรับการรับรองถึงหลักการ
ดังกลาวมาแตในอดีต และศึกษาพบวาความเปนอิสระของผูพิพากษาในการทําคําพิพากษาคดีอาญา
ยังไดรับการแทรกแซงไมวาจะเปนไปโดยทางตรงหรือทางออม หรือในทางปฏิบัติยังไมสอดคลอง
กับบทบัญญัติของกฎหมายไมวาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 เชน การกําหนด           
จํานวนองคคณะของผูพิพากษาศาลชั้นตน การประชุมปรึกษาขององคคณะผูพิพากษาในการทํา             
คําพิพากษาของศาลชั้นตน เปนตน อีกทั้ง มีมาตรการอยางไรบางในการตรวจสอบองคกรของ                      
ผูพิพากษาทั้งองคกรภายในและภายนอก เพื่อเปนการนําไปแสดงใหเห็นไดวายังเปนการนําไปสูการ
กระทบตอความเปนอิสระของผูพิพากษาได จึงเปนเรื่องที่จะตองทําการศึกษาถึงหลักความเปน
อิสระของผูพิพากษาในการทําคําพิพากษาคดีอาญา 
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ABSTRACT 
 

Courts are the organization that exercises judicial power under a democratic system of 
governance based on three branches of power:executive, legislative and judicial. All three 
branches must be subjected to a system of mutual checking under the principle of separation of 
powers. This is particularly necessary for judicial power. Judges exercise judicial power through 
their trial and adjudication of cases duties as stipulated in Paragraph Two of Article 197 of the 
Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007 A.D.) that, “Judges are independent in 
the trial and adjudication of cases in a correct, expeditious and fair manner in accordance with the 
Constitution and the law”. The performance of judge’s duties is part of a professional judicial 
process that has direct impact on people’s rights and liberties over their person and property, 
which are basic rights guaranteed by the Constitution of the Kingdom of Thailand. For this 
reason, judges must perform their duties under the principle of judicial independence.  

In this thesis, the author aims to conduct a comparative study and analysis of the 
judicial independence principle in criminal sentencing in the court of first instance in order to 
identify the provisions of law that are conflicting with the United Nations’ Basic Principles on the 
Independence of the Judiciary and with the Constitution of the Kingdom of Thailand. It aims to 
compare the judiciary independence principles in Thailand and overseas. The thesis also analyzes 
certain provisions of laws, such as the Criminal Procedure Code and the Constitutional Court of 
Justice B.E. 2543 (2000) that are conflicting with this principle. Also examined are measures 
employed by internal and external organizations to monitor judge’s performance that may 
influence the judicial independence of criminal sentencing in the court of first instance. 

The thesis found that the principle of judiciary independence in Thailand came from 
overseas and is based on the United Nations’ Basic Principles on the Independence of the 
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Judiciary. It was included in almost all constitutions of the Kingdom of Thailand. This study 
found that the principle of judiciary independence has always been guaranteed in the past. 
However, the judicial independence in criminal sentencing of the court of first instance is 
subjected to both direct and indirect intervention. In practice, criminal sentencing of the court of 
first instance does not always comply with the provisions of law. For example, in the case of the 
court of first instance which is a provincial court, Article 26 of the Constitutional Court of Justice 
B.E. 2543 (2000)“ stipulates a quorum of at least two judges”. This provision leaves it to the 
discretion of court administrators to decide the quorum of judges in each criminal case, which is 
against the principle of judicial independence. This represents a form of intervention by court 
administrators on the judge’s trial and adjudication. It is important that the principle of judicial 
independence in criminal sentencing be examined and analyzed to guarantee justice to the people. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ไดมีการแบงแยกอํานาจ
ออกเปน 3 อํานาจ กลาวคือ อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ ทั้งสามอํานาจยอม
จะตองทําหนาที่ในการตรวจสอบซึ่งกันและกัน (Check and Balance) จะตองอยูภายใตหลักการ
แบงแยกอํานาจ โดยมีศาลถือไดวาเปนผูใชอํานาจตุลาการมีหนาที่ในการพิจารณาคดีและพิพากษา
คดีอรรถคดีทั้งปวง ผูพิพากษาและตุลาการมีความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให
เปนไปโดยถูกตองรวดเร็วและเปนธรรม1 ผูพิพากษาจะตองกระทําตามหนาที่ดวยซ่ือสัตยสุจริต
โดยเฉพาะอยางยิ่ งคดีอาญา  ซ่ึงปรากฏให เห็นจากเหตุผลของคําพิพากษาคดีอาญาและ                          
เมื่อคําพิพากษาคดีอาญาที่ออกมาแลวยอมตองมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของคูความโดยตรง
การใหเหตุผลในคําพิพากษาคดีอาญาจึงตองกระทําดวยความระมัดระวังภายใตขอบเขตอํานาจของ
กฎหมายเชนเดียวกัน   

สําหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย มีความหมายวา กระบวนการนับแตมีการ
กระทําความผิดอาญาเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ โดยผานกระบวนการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงจากองคกรตางๆ ตั้งแตการสอบสวน การฟองรอง การพิจารณา และการพิพากษาคดี 
ตลอดจนการบังคับโทษภายใตหลักกฎหมายที่กําหนดไว2 เมื่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(Criminal Justice) คือ กระบวนการในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางประชาชนดวยกันเองหรือกรณีที่
มี ผูละเมิดกฎเกณฑของกฎหมายอาญาจนเกิดเปนขอพิพาทระหวางประชาชนกับรัฐขึ้น3 
ประกอบดวยองคกรตางๆ จากหลากหลายวิชาชีพในดานกฎหมาย เชน ทนายความ พนักงานอัยการ                      
และผูพิพากษา เปนตน ซ่ึงแตละวิชาชีพในดานกฎหมายยอมมีหนาที่และบทบาทตอการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งในทางตรงและทางออมแทบทั้งส้ิน กลาวคือในแตละวิชาชีพ  

 

                                                            
1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550.  มาตรา 197. 
2  สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (2550, 10 ธันวาคม).  กระบวนการยุติธรรมทางอาญา.  สืบคนเมื่อ  31  
ตุลาคม  2554  จาก  www.  Oja.go.th/site_km/about/List/List2/List2/Attachment/14/Criminal 
Justice Syatem.pda 

3  สํานักงานกิจการยุติธรรม.  (2550).  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย. หนา 2. 
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ยอมตองมีกฎหมายในการควบคุมดูแล เชน สําหรับทนายความก็ตองอยูภายใตพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2528 รวมทั้งขอบังคับสภาทนายความวาดวยมารยาททนายความ พ.ศ. 25294            

และมีองคกรดูแลการประกอบวิชาชีพทนายความคือ สภาทนายความ สําหรับวิชาชีพทนายความมี
หนาที่ใหคําปรึกษากฎหมายแกลูกความ และดําเนินคดีในศาลใหแกลูกความ โดยการทําหนาที่
ทนายความก็ตองมี “ความเปนอิสระภายใน” กลาวคือ ตองสามารถตัดสินใจในทางคดีไดดวย
ตนเอง5 หรือจะเปนวิชาชีพพนักงานอัยการก็มีคณะกรรมการขาราชการอัยการที่เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ในการควบคุมวิชาชีพพนักงานอัยการ 
และการทําหนาที่ของพนักงานอัยการก็ยอมมีอิสระเชนกันซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 255 วรรคสอง “พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี และการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม”  สวนวิชาชีพผูพิพากษามีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเปน          
ผูควบคุมดูแลตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่5) พ.ศ. 2551 
ในการควบคุมวิชาชีพของผูพิพากษาเชนเดียวกัน ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 197 ไดวางกฎหมายวา “การพิจารณาคดีและพิพากษาอรรถคดีของผูพิพากษาตองมีความเปน
อิสระ” ดังนั้น วิชาชีพผูพิพากษาเปนผูทําหนาที่ตั้งแตในชั้นกระบวนพิจารณาคดีจนกระทั้งมี               
คําพิพากษาคดีเพื่อใหประชาชนไดมีหลักประกันในการที่จะไดรับความคุมครองทางสิทธิเสรีภาพ 
และความยุติธรรมอยางเต็มที่6 ความเปนอิสระของผูพิพากษาเปนสวนหนึ่งและเปนสวนสําคัญตอ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะศาลเปนองคกรในการทําหนาที่คนหาความจริงเรียกวา  

“หลักการคนหาความจริงในเนื้อหา”7 โดยมีผูพิพากษาเปนผูทําหนาที่ในการตรวจสอบและคนหา

ความจริงอยางกระตือรือรน เนื่องจากคําพิพากษาคดีมี “สภาพเด็ดขาดทางกฎหมาย”กลาวคือ              
เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาคดีหรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวก็จะดําเนินคดีใหมในเรื่องเดียวกันอีก

ไมได8 จึงเห็นไดวาศาลโดยมีผูพิพากษาเปนผูทําหนาที่พิจารณาคดีและพิพากษาคดี แตจะตอง

กระทําภายใตความเปนความอิสระ ซ่ึงความเปนอิสระของผูพิพากษาแบงไดเปน 2 ประการ ดังนี้ 

                                                            
4  ธานินทร  กรัยวิเชียร  และอภิชน จันทรเสน. (2550).  คําแนะนํานักศึกษากฎหมาย. หนา 309.  
5  คณิต ณ นคร ก  (2550). หักดิบกฎหมาย.  หนา 46. 
6  ธานินทร กรัยวิเชียร. (2551, มกราคม-เมษายน).  “การปรับปรุงศาลยุติธรรม.” ดุลพาห, ปท่ี 55, เลม 1.  

หนา 25. 
7  คณิต ณ นคร ข  (2549). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 63. 
8  แหลงเดิม.  หนา 83. 
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1)  ความเปนอิสระในการทําหนาที่อรรถคดีของผูพิพากษาและไมตองอยูในอาณัติของ
บุคคลหรือองคใดๆ คําสั่งและคําแนะนําตางๆ เปนสิ่งที่ตองหามโดยสิ้นเชิงในความเปนอิสระ
โดยนัยเรียกวา “ความเปนอิสระในเนื้อหา” 

2)  ความเปนอิสระในการทําหนาที่ของผูพิพากษานั้น ผูพิพากษาจะตองกระทํา                    

โดยปราศจากความกลัววาจะไดรับผลรายหรือถูกกลั่นแกลงภายหลัง คือตองมี “ความเปนอิสระ

ในทางสวนตัว”9  

เมื่อกลาวถึงผูพิพากษาถือไดวาเปนกลุมบุคคลซึ่งทําหนาที่ในการพิจารณาคดีและ
พิพากษาอรรถคดีใหอยูภายใตหลักความเปนอิสระทั้งในเนื้อหาและในทางสวนตัว ซ่ึงระบบศาล
ยุติธรรมของประเทศไทยมี 3 ช้ัน ไดแก ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา สวนศาลชั้นตนถือวา
มีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากเปนศาลชั้นแรกที่จะตองทําหนาที่ในการรับคําฟองคดี และสืบพยาน   
โดยบันทึกเก็บไวในสํานวนคดี เพื่อใหศาลอุทธรณและศาลฎีกาไดพิจารณาพิพากษาคดีตอไป 
ดังนั้น จึงเรียกศาลชั้นตนวาเปน “ศาลพิจารณา” (Trial Court) เนื่องจากเปนศาลที่ไดสัมผัสกับ
ขอเท็จจริงโดยตรงไมวาจะเปนพยานหลักฐานตาง เพราะวาการพิจารณาคดีพิพากษาคดีของศาล
อุทธรณและศาลฎีกา ในทางปฏิบัติของศาลทั้งสองจะไมมีการสืบพยานมีเพียงแตตรวจสํานวนคดี
ตามที่ศาลชั้นตนไดทําไวเทานั้น ดังนั้น ศาลชั้นตนจึงมีบทบาทที่สําคัญและเปนศาลชั้นแรกที่จะตอง
คํานึงถึงความเปนอิสระผูพิพากษาที่จะใชเปนเครื่องมือสําคัญในการนั่งพิจารณาคดีและทํา                 
คําพิพากษาคดีเพราะบางคดีคูความไมสามารถใชสิทธิอุทธรณหรือฎีกาตอไปได จนเปนเหตุให             
คําพิพากษาคดีของศาลชั้นตนถึงที่สุด หรือคดีอาญาในบางคดีที่ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาคดีแลว 
ตอมาคําพิพากษาคดีอาญาของศาลชั้นตนไดถูกศาลสูงแกคําพิพากษา โดยใหเหตุผลวาคําพิพากษา
คดีอาญาของศาลชั้นตนไดอางบทมาตราผิด10 ตัวอยางเชน 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1135/250411 ตามคําฟองของโจทกและทางพิจารณาไดความวา          
ผูตายรูอยูวาหญิงเปนภรรยาของจําเลยแลวยังพยายามติดตอทางชูสาวจนไดมาเปนภรรยาจําเลยก็ยัง
มีเยื้อใยติดตามจนพบและออนวอนใหภรรยากลับไปอยูกับตน ซ่ึงผูตายกลับสบประมาทวาจําเลย
เปนหนาตัวเมีย เมื่อจําเลยเดินหนีไปผูตายยังคงติดตามไปพูดจาอีกจนจําเลยทนไมไหว จึงใชปนที่
พกติดตัวยิงผูตายจนถึงแกความตายและโจทกขอใหศาลลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา        
มาตรา 288 และมาตรา 371 ซ่ึงโจทกไมไดอางประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และมาตรา 91 ดวย                
                                                            

9  แหลงเดิม.  หนา 86.  
10  เอื้อน มนเทียรทอง.  (2514).  “ดุลพินิจในการใชกรรม.”  บทบัณฑิตย, เลมท่ี 28, ตอน 3.                   

หนา 601-602. 
11  คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 1135/2504. 
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ซ่ึงปกติโจทกไมจําเปนตองอาง ตอมาเมื่อศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาคดีวาจําเลยมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และมาตรา 371 แตใหลงโทษจําเลยตามมาตรา 288 อันเปนบท
หนักตามมาตรา 90 ใหจําคุกจําเลยไว 15 ป จําเลยใหการรับสารภาพจึงลดโทษใหกึ่งหนึ่ง ตอมา
จําเลยไดอุทธรณวาจําเลยกระทําการไปดวยความบันดาลโทสะ เนื่องจากการถูกขมเหงอยางรายแรง  
จึงขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 ศาลอุทธรณจึงแกคําพิพากษาของศาลชั้นตน
วาจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และมาตรา 371 ใหลงโทษจําเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ซ่ึงเปนกระทงหนักที่สุดตามมาตรา 91 แหงประมวลกฎหมาย
อาญา โจทกฎีกาขอใหลงโทษจําเลยตามคําพิพากษาของศาลชั้นตน ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษายืนตาม                   
คําพิพากษาศาลอุทธรณ  

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 947/250712 ตามคําฟองของโจทกและทางพิจารณายุติวาจําเลย         
ทั้งสองขับเรือยนตโดยไมมีประกาศนียบัตรไมไดรับอนุญาต และไมติดโคมไฟสัญญาณเรือในเวลา
กลางคืน และโดยประมาทขับเรือเขาชนกันเองทําใหคนตาย โจทกขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477) มาตรา 104 มาตรา 105 มาตรา 110 
มาตรา 282 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ศาลชั้นตนพิพากษาวาจําเลยมีความผิดฐาน           
ขับเรือโดยไมมีประกาศนียบัตรละเลยไมติดโคมไฟใหถูกตอง ซ่ึงศาลชั้นตนฟงขอเท็จจริงไดวา
จําเลยทั้งสองเปนผูควบคุมเรือยนตหางยาวและเรือกลโดยไมมีประกาศนียบัตรและละเลยไมติดโคม
ไฟในเวลากลางคืนใหถูกตองตามกฎหมายขับเรือดวยความเร็วสูงในขณะฝนตกและเดือนมืดจนเรือ
ทั้งสองแลนเขามาหากันในระยะเวลาที่กระชั้นชิดแลว จําเลยทั้งสองจึงมีความประมาทเทากันและ
ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาวาจําเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ํา
สยาม พ.ศ. 2456 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2477) มาตรา 104,105, 110, 282 และประมวลกฎหมายอาญา            
มาตรา 291 ใหลงโทษจําคุกจําเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291  ซ่ึงเปนบทหนัก 
คําใหการรับสารภาพของจําเลยในชั้นสอบสวนเปนประโยชนตอการพิจารณาลดโทษใหตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละ3 ป ตอมาศาลอุทธรณในคดีนี้เห็นวา“ศาลชั้นตนฟง
ขอเท็จจริงมาวาเหตุที่เรือชนกันเกิดจากความประมาทของจําเลยทั้งสองชอบแลว แตศาลชั้นตนปรับ
บทลงโทษจําเลยตามบทหนักนั้น ศาลอุทธรณไมเห็นพองดวย จึงมีคําพิพากษาแกวาจําเลยทั้งสองมี
ความผิดฐานควบคุมเรือยนตโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นาน้ําสยาม พ.ศ. 2456 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477) มาตรา 104, มาตรา 110 กระทงหนึ่งผิดฐานไมจุด
โคมไฟสัญญาณเรือในกลางคืนตามมาตรา 282 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย             

                                                            
12 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 947/2507. 
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พ.ศ. 2456 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477) กระทงหนึ่งผิดฐานกระทําประมาทใหคนตายตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา  291 เปนกระทงหนักที่ สุดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  91                  
สวนกําหนดโทษใหคงเดิม นอกจากที่แกคงใหเปนไปตามคําพิพากษาคดีของศาลชั้นตนและใหยก
อุทธรณ”  

เมื่อพิจารณาจากคําพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองคดีแลวเห็นไดวา การที่ศาลชั้นตนไดถูก              
ศาลสูงไมวาศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาตําหนิวาคําพิพากษาคดีอาญาของศาลชั้นตนผิดพลาดไมวา  
เกิดการผิดพลาดในขอกฎหมายหรือการอางในบทมาตราผิด ถือไดวาการทําหนาที่ของศาลชั้นตน 
หรือศาลอุทธรณเมื่อไดมีคําพิพากษาคดีออกแลว ตอมาถูกศาลสูงตําหนิไมวาจะเกิดจากเหตุผลของ                 

คําพิพากษาคดีอาญาดังกลาวจะถือไดวาเปนขัดตอความเปนอิสระของผูพิพากษาในการทํา                   
คําพิพากษาคดีอาญาหรือไม หรือจะถือวาเปนการที่ศาลสูงไดตรวจสอบคําพิพากษาของศาลชั้นตน
และศาลอุทธรณเพียงเทานั้น  

จากปญหาดังกลาวจึงเปนเหตุที่ใหผู เขียนจึงควรศึกษาเพื่อใหเกิดความชัดเจนถึง            
หลักความเปนอิสระของผูพิพากษาซึ่งเปนวิชาชีพหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาวามี         
หลักกฎหมายใดของประเทศไทยเฉพาะการทําคําพิพากษาคดีอาญาของศาลชั้นตนวาขัดตอ               
หลักความเปนอิสระของผูพิพากษาเพื่อใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองตามหลักการพื้นฐาน
สหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของฝายตุลาการและตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 กําหนดไวเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาแนวคิดความเปนอิสระของผูพิพากษาในประเทศไทยและตางประเทศ 
1.2.2  เพื่อศึกษาความเปนอิสระของผูพิพากษาตามกฎหมายประเทศไทยสําหรับการทําหนาที่

ทําคําพิพากษาคดีอาญาในศาลชั้นตนตลอดทั้งแนวทางปฏิบัติและทางกฎหมายของศาลชั้นตนใน
ประเทศไทย 

1.2.3  เพื่อศึกษาถึงแนวทางการตรวจสอบความเปนอิสระของผูพิพากษาในประเทศไทย            
และประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว และประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว 

 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

ความเปนอิสระของผูพิพากษาถือวาเปนหลักประกันที่สําคัญตอการประกอบวิชาชีพ              
ผูพิพากษาอันเปนหลักประกันตอการทําหนาที่ในการพิจารณาและพิพากษาคดีโดยเฉพาะการทํา              
คําพิพากษาคดีอาญาของศาลชั้นตนในรูปแบบขององคคณะผูพิพากษาวามีบทบัญญัติใดที่ยังไม
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สอดคลองกับหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของฝายตุลาการ และตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อเปนหลักประกันในความคุมครองถึงความเปนอิสระของ          
ผูพิพากษาไดทั้งในทางเนื้อหาและในทางสวนตัวอยางแทจริง 

ดังนั้น ความเปนอิสระของผูพิพากษาเปนหลักประกันที่สําคัญตอการประกอบวิชาชีพ                        
ผูพิพากษาโดยเฉพาะการทําคําพิพากษาคดีอาญาของศาลชั้นตนและสงผลโดยตรงตอหลักประกัน
ของประชาชนดวยเชนกัน 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

วิ ท ย านิ พนธ ฉบั บนี้ มุ ง ที่ จ ะศึ กษ าแนวคิ ดคว าม เป นอิ สระของผู พิ พ ากษา                         
ทั้งในตางประเทศและประเทศไทยโดยเฉพาะในสวนของการทําคําพิพากษาคดีอาญาในศาลชั้นตน
วามีขอบเขตการกําหนดความเปนอิสระของผูพิพากษาตามหลักการสหประชาชาติวาดวยความเปน
อิสระของฝายตุลาการ ซ่ึงประเทศไทยไดนําหลักความเปนอิสระของผูพิพากษามาบังคับใชไดมาก
หรือนอยเพียงใด ตลอดจนศึกษาถึงความเปนอิสระของผูพิพากษาในการทําคําพิพากษาคดีอาญาของ
ศาลชั้นตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 เชน 
กรณีการกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาในการทําคําพิพากษาคดีอาญาในศาลชั้นตน เปนตน         
ในสวนของการทําคําพิพากษาคดีอาญาของผูพิพากษาจะอยูภายใตความเปนอิสระมากหรือนอย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พ .ศ .  2542             
ศึกษาถึงการประชุมปรึกษาในรูปแบบการทําคําพิพากษาขององคคณะผูพิพากษาและศึกษาถึงกลไก
ในการตรวจสอบความเปนอิสระของผูพิพากษาจากเหตุภายในองคกรและเหตุภายนอกองคกรของ
ศาลในประเทศไทย 

 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 

วิทยานิพนธฉบับนี้ทําการศึกษาโดยดําเนินการคนควาและวิจัยในเชิงเอกสารตางๆ  
(Documentary Research)  ไมว า เปนการรวบรวมขอมูล เอกสารที่ เ กี่ ยวของทั้ งภาษาไทย                       
และตางประเทศ หนังสือ งานวิจัย บทความ วารสาร บทกฎหมาย Internet ตลอดจนสอบถาม             
จากผูเชี่ยวชาญแลวนํามาวิเคราะหอยางมีระบบ และสรุปใหชัดเจนเพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหา 
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.6.1  ทําใหทราบความเปนมา  และความสําคัญของความเปนอิสระของผูพิพากษา                       

ในประเทศไทย และในตางประเทศ 
1.6.2  ทําใหทราบถึงแนวคิดความเปนอิสระของผูพิพากษาในประเทศไทย และแนวคิดความ

เปนอิสระของผูพิพากษาในตางประเทศ          
1.6.3  ทําใหทราบหลักกฎหมาย และแนวทางในทางปฏิบัติของศาลชั้นตนในคดีอาญา                      

วาเปนไปตามหลักความเปนอิสระของผูพิพากษาในการทําคําพิพากษาคดีอาญา 
1.6.4  ทําใหทราบถึงการตรวจสอบความเปนอิสระของผูพิพากษาในประเทศไทย 

เมื่อเปรียบเทียบกับของตางประเทศ 
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บทที่ 2 

แนวคิดความเปนอิสระของผูพิพากษา 
 

ความเปนอิสระของผูพิพากษาถือวาเปนสวนหนึ่งของวิชาชีพผูพิพากษาจากการใช

อํานาจตุลาการตามระบบประชาธิปไตย ซ่ึงมีหนาที่ในการพิจารณาคดีและพิพากษาอรรถคดี              

เพื่ออํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน เนื่องจากการใชอํานาจตุลาการเปนอํานาจที่มีผลกระทบ

ตอเสรีภาพของประชาชนโดยตรง ดังนั้น การสรางหลักประกันใหแกผูพิพากษา คือความเปนอิสระ

ผูพิพากษาทั้งในเนื้อหาและในทางสวนตัว เพื่อมิใหการใชอํานาจของผูพิพากษาหรือตุลาการถูก

แทรกแซงจากอํานาจบริหารและอํานาจนิติบัญญัติตามการปกครองระบบประชาธิปไตย               

สําหรับประเทศที่มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะตองกําหนดหลักความเปนอิสระของ                     

ผูพิพากษาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแทบทุกประเทศ เชนเดียวกับการรับรองโดยองคการสมัชชา

สหประชาชาติก็ไดวางหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษา  “United 

Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary”ในขอ1 มีวา “The independence of 

the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the constitution or law of the 

county”.   

อยางไรก็ตาม ความเปนอิสระของผูพิพากษามิไดหมายความถึงความเปนอิสระ             

จนปราศจากการถูกตรวจสอบในการปฏิบัติหนาที่เทานั้นเพียงแตมุงหมายใหผูพิพากษาสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดโดยไมตองเกรงกลัวตออิทธิพลใดๆ ที่จะมากดดันตอการพิจารณาพิพากษาคดี

ภายใตขอบเขตของกฎหมายหรือจากความตองการของบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ตาม ดังนั้น           

เมื่อผูพิพากษามีความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตางๆ อยางแทจริงแลวก็ยอมที่จะ

สงผลทําใหการทําหนาที่ในฐานะที่พึ่งสุดทายของประชาชนไดอยางเต็มที่เชนเดียวกัน1 ซ่ึงการทํา

หนาที่ของผูพิพากษาเองจะใชอํานาจตามอําเภอใจยอมไมได เปนเหตุใหผูเขียนจะขอกลาวถึงความ

เปนอิสระของผูพิพากษาตั้งแตแนวคิดในเรื่องความเปนอิสระของผูพิพากษา 

 

                                                            
1  มานิต  จุมปา.  (2541).  รัฐธรรมนูญมีอะไรใหม.  หนา 15. 
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2.1  แนวคิดความเปนอิสระของผูพิพากษา 
เมื่อกลาวถึงระบบการระบอบประชาธิปไตยถือไดวาเปนรากฐานในการแบงแยกอํานาจ 

(Separation of powers) หรือเปนการแบงแยกแตละองคกร (Separation of Function) เปน 3 อํานาจ 
คือ  

1)  อํานาจนิติบัญญัติ  
2)  อํานาจตุลาการ 
3)  อํานาจบริหาร 
โดยทั้งสามอํานาจจะมีการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน เพื่อใหเปนไปตามตัวบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย ซ่ึงเริ่มจากแนวความคิดในการแบงแยกอํานาจตามระบบประชาธิปไตย ดังนี้ 
1)  John Locke (ค .ศ .  1632-1704) เปนนักปรัชญาชาวอังกฤษ  มีแนวความคิดวา               

“สิทธิและเสรีภาพขาดความแนนอนและไมมีหลักประกัน และมนุษยไมสามารถแยกจากสังคมได               
เพราะสังคมประกอบขึ้นจากมนุษย สังคมเองมีวัตถุประสงคอันสุดทายเพื่อใหมนุษยมีความผาสุก
และความสงบ” เปนมุมมองในทางการเมืองของ John Locke2  ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันปญหา          
ขอพิพาทและเพื่อใหเกิดความยุติธรรมและความสงบสุขของมนุษยจึงตกลงสัญญาเขาอยูรวมกนัเปน
สังคมที่เรียกวา “สัญญาประชาคม (Social Contract)” เปนสัญญาประชาคมนี้จะกอตั้งอํานาจกลาง
หรือรัฐบาลขึ้นเพื่อทําหนาที่ใหความยุติธรรมและรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมเปนสัญญาที่
ประชาชนแตละคนไดโอนอํานาจบังคับตามกฎหมายธรรมชาติใหแกรัฐบาลหรือรัฐ ซ่ึงตามแนวคิด
ของ John Locke ทําใหรัฐมีอํานาจเฉพาะรักษาความสงบเรียบรอยและอํานาจความยุติธรรมให
เกิดขึ้นในสังคม เพื่อเปนการสรางหลักประกันตอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย 
ดังนั้น John Locke เห็นวา เมื่อใดที่รัฐไดละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษยแลวก็ถือวา
รัฐกระทําการผิดเงื่อนไขที่ตกลงไวตามสัญญาประชาคมหรือเปนการฝาฝนการไววางใจของ
ประชาชนตามสัญญาสําคัญของอํานาจรัฐ เพื่อเปนการปองกันการใชอํานาจของรัฐที่ผิดเงื่อนไข 
John Locke ไดเสนอวาการเปนรัฐบาลไดก็ดวยความยินยอมของผูถูกปกครองเทานั้น และยืนยันวา
เสรีภาพเปนกฎเกณฑพื้นฐานของระบบการปกครอง และตองมีการสรางสถาบันทางการเมืองขึ้นมา
เพื่อการคุมครองเสรีภาพไว โดยที่ John Locke เห็นวาอํานาจการออกกฎหมายกับอํานาจในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายตองมีการแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด แตอํานาจปฏิบัติตามกฎหมายกับอํานาจ
ในการดําเนินการในความสัมพันธระหวางประเทศเกี่ยวของกันได และ John Locke เห็นวาอํานาจ 
 

                                                            
2  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.  (2536).  คําอธิบายกฎหมายมหาชน เลม 1.  หนา 46. 
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ทุกชนิดในสังคมมีขอจํากัดที่สําคัญที่สุดคือ เสรีภาพและกรรมสิทธิ์ สําหรับแนวความคิดของ            
John Locke3 มีดังนี้   

(1)  รัฐมีอํานาจจํากัด ทั้งนี้เพื่อดํารงรักษาไวซ่ึงสิทธิในชีวิตทรัพยสินและเสรีภาพของ
ประชาชน รัฐจึงไมสามารถใชอํานาจไปทําลายสิทธิเหลานั้นได สิทธิดังกลาวเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ธรรมชาติของมนุษย เปนสิทธิที่ติดอยูกับความเปนมนุษย จึงไมอาจจําหนายจายโอนใหแกกันได  
เรียกวา “สิทธิมนุษยชน” (Human Right) 

(2)  หลักแบงแยกอํานาจเพือ่กระจายอํานาจใหไปอยูในมือของคนหลายคนหรือหลาย
กลุม ทั้งนี้ เพื่อปองกันการใชอํานาจไปในทางที่ผิด 

เห็นไดว าจากแนวคิดของ  John Locke มองว าถ าไมมี กฎหมายก็ไมมี เส รีภาพ                 
การมีเสรีภาพนั้นก็การพนจากการบีบบังคับหรือการทํารายโดยคนอื่น กฎหมายจึงเปนหลักประกัน
เสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษยที่จะตองถูกจํากัดโดยกฎหมายเพื่อใหมีความสงบและมั่นคงในชวีติ
ของมนุษยทุกคนถาไมมีการทําสัญญาประชาคมกันแลวมนุษยก็จะใชเสรีภาพอยางไมมีขอบเขตจน
อาจกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นในประชาคมนั้นได การที่รัฐเขามาเปนคูกรณีในพันธสัญญากับ
ประชาชนก็เพื่อที่จะมาควบคุมและคุมครองเสรีภาพดังกลาวตามกฎหมาย ถารัฐไมเคารพเสรีภาพ
ของประชาชนก็เทากับรัฐละเมิดพันธสัญญาดังกลาวในการมาควบคุมและคุมครองเสรีภาพของ
ประชาชนตามกฎหมาย ถารัฐไมเคารพเสรีภาพของประชาชนก็เทากับรัฐละเมิดพันธสัญญาดังกลาว
ประชาชนสามารถยกเลิกเพิกถอนรัฐได 

2)  แนวความคิดของ Charles de Montesquieu (1689-1755) ซ่ึงเปนนักคิดชาวฝรั่งเศส
เปนขุนนางนักเสรีนิยมไดรับอิทธิพลทางจากแนวความคิดจาก John Locke ในแงของการไม
ไววางใจจากผูมี อํานาจและจากประสบการณที่ผ านมาตลอด  ซ่ึงแนวคิดของ  Charles de 
Montesquieu มองวาเสรีภาพของประชาชนเปนวัตถุประสงคของรัฐบาลที่ดี และเสรีภาพนี้จะมีขึ้น
ไดก็แตโดยทําใหอํานาจออกตัวลงและเสรีภาพตามคําจํากัดความของ Charles de Montesquieu 
หมายถึง“การทําในสิ่งที่ตนประสงคและไมตองถูกบังคับใหทําในสิ่งที่จนไมตองการจะตองเอาใจ
ใสวาอะไรคืออิสรภาพ อะไรคือเสรีภาพและเสรีภาพคือสิทธิที่จะทําอะไรก็ไดที่กฎหมายอนุญาต 
และถาพลเมืองสามารถทําในสิ่งที่กฎหมายหามไดก็จะไมมีเสรีภาพ เพราะทุกคนสามารถทําส่ิงนั้น
ไดเลย”4 และCharles de Montesquieu ช้ีใหเห็นวา “มนุษยทุกผูทุกนาม ยอมมีแนวโนมที่จะใช
อํานาจที่ตนมีอยูไปในทางที่ผิดและจะใชไปจนกระทั้งสุดขอบเขตของอํานาจ แมแตส่ิงดีงาม
ทั้งหลายก็ยังจําเปนตองมีขอบเขตของมันเชนกัน” และการที่จะปองกันมิใหมีการใชอํานาจในทางที่
                                                            

3  สมยศ  เช้ือไทย.  (2548).  ทฤษฎีกฎหมายนิติปรัชญา.  หนา 101. 
4  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.  เลมเดิม.  หนา 52. 
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ผิดจําเปนที่จะตองมีการจัดระเบียบในเรื่องนี้ โดยใหอํานาจหนึ่งยับยั้งอีกอํานาจหนึ่ง” ความคิดของ 
Charles de Montesquieu จะปรากฏอยูในหนังสือช่ือ “เจตนารมณแหงกฎหมาย” (The Spirit of The 
Laws) ซ่ึงเปนการอธิบายถึงแนวความคิดเรื่องของการแบงแยกอํานาจและการถวงดุลอํานาจ             
เพื่อจํากัดอํานาจในการปกครองเพราะ Charles de Montesquieu มองวามนุษยจะใชอํานาจในทาง          
ที่ผิด เพื่อปองกันการใชอํานาจ โดยมิชอบดังกลาวจึงตองจัดระบบใหมีการแบงแยกอํานาจ กลาวคือ           
แยกอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยการแบงแยกอํานาจทั้งสามใหมีอิสระ
ออกจากกันโดยสิ้นเชิงเพื่อจะไดถวงดุลซ่ึงกันและกัน  (Checks and Balance) ทั้งนี้  เพราะ                   
Charles de Montesquieu เห็นวาหลักประกันแหงสิทธิเสรีภาพนั้นไมไดอยูที่การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยแตอยูที่รูปแบบรัฐบาลที่มีอํานาจกําจัดคําสอนดังกลาวเรียกวา “หลักการแบงแยก
อํานาจ” ซ่ึงเปนรากฐานของหลักการปกครองภายใตกฎหมาย (The Rule of Law) เพราะถาไมมีการ
แบงแยกอํานาจ การใชกฎหมายจะเลื่อนลอยไมศักดิ์สิทธิ์ เพราะอํานาจทั้งหลายรวมศูนยอยูที่คน
เดียวหรือองคกรเดียว ซ่ึงมีแนวโนมวาจะเปนการใชอํานาจตามอําเภอใจ5 ซ่ึงการแบงอํานาจเปนการ
พิจารณาแบงแยกอํานาจที่กฎหมายเปนศูนยกลางคือ อํานาจในการออกกฎหมาย อํานาจในการ
บังคับตามกฎหมายและอํานาจในการพิจารณาคดีตามกฎหมายเพราะ Charles de Montesquieu               
มุงจะใหกฎหมายเปนใหญ จึงหาวิธีการที่จะทําใหกฎหมายดําเนินไปไดโดยอิสระ นอกจากหลักการ
ในการแบงแยกอํานาจของ Charles de Montesquieu เนนการตรวจสอบและการถวงดุลระหวางผูถือ
อํานาจเพื่อปองกันไมใหเกิดการใชอํานาจของรัฐอยางเด็ดขาด ซ่ึงเปนเหตุที่ทําใหการใชอํานาจ
ในทางที่ผิด สิทธิเสรีภาพของประชาชนไมมีหลักประกัน สําหรับทัศนะคติที่มีตอกฎหมายของ 
Charles de Montesquieu เห็นวา “กฎหมายทั้งหลายในสวนที่เปนสาระสําคัญและมีลักษณะเปนการ
ทั่วไปคือ ตองมีความสัมพันธที่ตองเปนเชนนั้นอันเกิดจากเหตุผลของเรื่อง (nature of thing)”                 
การที่จะอธิบายถึงลักษณะของกฎหมายดังกลาวแสดงวา Charles de Montesquieu เนนวาสาระสําคัญของ
กฎหมายคือ “เหตุผลของเรื่อง”  ซ่ึงเหตุผลของเรื่องจะตองสัมพันธกับขอเท็จจริง หรือเหตุการณ
ตางๆ นอกจิตใจของมนุษย แตการที่มนุษยจะเขาใจกฎเกณฑที่ดํารงอยูในความสัมพันธของ
ขอเท็จจริงภายนอกได มนุษยตองมีเหตุผลภายในจิตใจดวยไมเชนนั้นมนุษยไมสามารถเขาใจ
กฎเกณฑได กฎหมายก็คือเหตุผลของมนุษยนั้นเอง แต Charles de Montesquieu เนนเหตุผล
ภายนอก และเหตุผลของเรื่องไดแก ศาสนา จารีตประเพณี ประวัติศาสตรของชนชาติภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ เปนตน   

ซ่ึงหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตยของ Charles de Montesquieu ไดแก อํานาจนิติบัญญัติ 
อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ตางก็แบงแยกอํานาจหนาที่ของตนอยางเปนอิสระไมกาวกาย             
                                                            

5  สมยศ เช้ือไทย.  เลมเดิม.  หนา 103. 
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ซ่ึงกันและกัน กลาวคือ ฝายนิติบัญญัติมีหนาที่ในการออกกฎหมาย ฝายบริหารทําหนาที่ในปกครอง
ประเทศและใชบังคับกฎหมายนั้น สวนฝายตุลาการมีหนาที่พิจารณาตัดสินคดีใหเปนไปตามบท
กฎหมาย อิทธิพลแนวคิดของ Charles de Montesquieu มีผลตอแนวความคิดทางการเมืองการ
ปกครองในการแบงแยกอํานาจกันโดยเด็ดขาด องคกรที่ใชอํานาจนั้นตองไมมีความสัมพันธกัน           
และตองไมเขาไปแทรกแซงการใชอํานาจของกันและกัน ซ่ึงแนวคิดของ Charles de Montesquieu 
ไปปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ซ่ึงผูรางรัฐธรรมนูญนําหลักการแบงแยก
อํานาจของ Charles de Montesquieu ไปใชอยางเครงครัด6      

เห็นไดวาจากแนวความคิดของ Charles de Montesquieu ซ่ึงเปนผูนําเสนอแนวคิด              
ในเรื่องของการแบงแยกอํานาจอธิปไตยออกเปนสามอํานาจ คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร 
และอํานาจตุลาการ โดยทั้งสามอํานาจยอมแยกจากกันโดยอิสระตอกัน มีระบบคานและดุลอํานาจ 
ซ่ึงกันและกันเพื่อเปนการยับยั้งการใชอํานาจโดยมิชอบ โดยสวนหนึ่งของแนวความคิดของ         
Charles de Montesquieu ก็ไดนําแนวคิดของ John Lock มาใชแตเนนถึงอํานาจในการตัดสินคดี          
ซ่ึงตองแบงแยกอํานาจตุลาการออกจากอํานาจกษัตริย โดยใหอํานาจตุลาการมีความเปนอิสระดังที่ 
Charles de Montesquieu ไดกลาววา “อํานาจตัดสินคดีนี้ไมควรมอบใหแกคณะบุคคลใดเปนการ
ถาวร แตควรใหใชอํานาจนี้โดยผานกลุมบุคคลที่ไดรับเลือกมาจากประชาชนในชวงระยะเวลาหนึ่ง
ของรอบปตามรูปแบบที่กําหนดโดยกฎหมายเพื่อประกอบเขากันเปนศาล ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นฐานความ
จําเปนเทานั้น แสดงวา Charles de Montesquieu เปนผูดึงอํานาจตุลาการมาวิเคราะหวาควรแยกจาก
อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจบริหาร แตมิไดเสนอใหแยกลักษณะขององคกรตุลาการมาโดยเฉพาะ
เทานั้น7   

แตอยางไรก็ตาม แนวคิดการแบงแยกอํานาจของ Charles de Montesquieu แมไมได
เสนอใหมีการกําหนดถึงองคกรที่จะมาใชอํานาจตุลาการอยางเดนชัดก็ตาม แตแนวคิดของ              
Charles de Montesquieu ในเวลาตอมาไดมี เซอรวิลเล่ียม แบล็คสโตน (Sir William Blackstone)          
ผูพิพากษาชาวอังกฤษไดพัฒนาแนวคิดของ Charles de Montesquieu โดยเนนความมีอยูของอํานาจ
ตุลาการในลักษณะอีกองคกรหนึ่งนอกจากอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร ซ่ึงเซอรวิลเล่ียม 
แบล็คสโตน (Sir William Blackstone) ไดเสนอหลักความอิสระของศาลเทานั้น8 จุดมุงหมายของ
การแบงแยกอํานาจเชนนี้เพื่อการคุมครองและใหหลักประกันแกประชาชน เนื่องจากหากมีการรวม

                                                            
6  ภูริชญา วัฒนรุง.  ปรัชญาและพัฒนาการกฎหมายมหาชน.  หนา 111-112. 
7  เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน.  (2548).  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนวาดวย รัฐ รัฐธรรมนูญและ

กฎหมาย. หนา 171. 
8  แหลงเดิม.  หนา 172. 
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อํานาจทั้งสามไวที่องคกรเดียวกันในการสรางกฎหมาย และหากอํานาจตุลาการไมแยกออกจาก
อํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารก็จะเกิดการบัญญัติกฎหมายและใชกฎหมายบังคับประชาชน
และตัดสินคดีโดยองคกรเดียวทําใหประชาชนไมมีหลักประกันในเสรีภาพและอิสรภาพ รวมทั้ง
ความยุติธรรมหรือเปนความเปนธรรมในบานเมืองเพราะผูมีอํานาจจะใชอํานาจอยางเกินขอบเขต              
จึงจําตองมีการใชอํานาจเหนี่ยวร้ังจึงจะตองทําใหอํานาจทั้งสามแยกออกจากกันอยางอิสระ9  

สรุปไดวาแนวความคิดของ John Locke และCharles de Montesquieu ขางตนเปนที่มา
ของอํานาจประชาธิปไตย ซ่ึงประกอบดวยอํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ              
ทั้งสามอํานาจจะมีอํานาจเปนของตนเอง กลาวคือ แตละอํานาจมีความเปนอิสระปราศจากเหตุ
แทรกแซงจากอีกฝายหนึ่ง ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของหลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน โดยอํานาจทั้งสามสามารถที่จะตรวจสอบถวงดุลและคานอํานาจซึ่งกันและกันได 
(Check and Balance) มีความเทาเทียมกันและมีอิสระออกจากกันโดยเด็ดขาด  

 
2.2  มาตรฐานสหประชาชาติกับความเปนอิสระของตุลาการ 

ตอมาแนวความคิดในเรื่ องความเปนอิสระของผูพิพากษาในหลายประเทศ                      
มีความหมายที่แตกตางกันในเรื่องความเปนอิสระของผูพิพากษา ดังนั้น จึงตองนําหลักเกณฑ               
และเงื่อนไขตางๆ มากําหนดรวมกันได ดังนี้ 
        2.2.1  หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของฝายตุลาการ (United Nations 
Basic Principles on the Independence of the Judiciary)    
                 หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของฝายตุลาการ ซ่ึงไดรับรอง           
โดยที่ประชุมสหประชาชาติคร้ังที่ 7 วาดวยการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด 
ณ เมืองมิลาน ระหวางวันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2528 และไดรับการรับรองโดยมติที่
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 40/32 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2528 ไดกําหนดเงื่อนไขพื้นฐานของ
ความเปนอิสระไวในหลักการแรก กลาวคือ 

ความเปนอิสระของศาล  
     1. ความเปนอิสระของศาลตองไดรับหลักประกันโดยรัฐและจะตองมีการกําหนดไวใน

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของประเทศนั้นๆ เปนหนาที่ของรัฐบาลและองคกรอื่นๆ ทุกองคกรที่
จะตองใหความเคารพและปฏิบัติตามหลักการวาดวยความเปนอิสระของศาล 

                                                            
9  ประภาศน อวยชัย.  (2535, มีนาคม). “การแยกอํานาจตุลาการใหเปนอิสระจากฝายบริหาร.”                     

บทบัณฑิตย, เลม48, ตอน 1.  หนา 5. 

DPU



 

14 
 

 

2)  ศาลพึงตัดสินคดีดวยความยุติธรรมบนพื้นฐานของขอเท็จจริงและเปนไปตาม
กฎหมาย โดยปราศจากการตัดทอน การใชอิทธิพลโดยมิชอบ การชักนํา การกดดัน การขมขูหรือ                  
การแทรกแซง ไมวาดวยโดยตรงหรือโดยออมจากบุคคลใดๆ หรือเพื่อวัตถุประสงคใด 

3)  ศาลพึงมีอํานาจพิจารณาคดีทั้งปวงที่อยูในเขตอํานาจของศาลนั้นกับมีอํานาจ
พิจารณาวาประเด็นปญหานั้น อยูในอํานาจหนาที่ของศาลนั้นหรือไมตามที่กฎหมายกําหนด 

4)  การแทรกแซงกระบวนการศาลหรือการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของ
ศาลโดยมิชอบ หรือโดยปราศจากอํานาจหนาที่ตามกฎหมายจะกระทํามิได แตหลักการในขอนี้ไม
กระทบตออํานาจหนาที่ขององคกรอื่นในการลดหยอนผอนโทษตามคําพิพากษาซึ่งเปนไปตาม           
คําพิพากษาซึ่งเปนไปตามกฎหมาย 

5)  บุคคลทุกคนพึงมีสิทธิไดรับการพิจารณาคดี โดยศาลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ  
และการพิจารณาคดีโดยองคกรที่จัดตั้งขึ้นเปนพิเศษใหทําหนาที่อยางศาล นั้น หากไมมีวิธีพิจารณา
ความที่ชอบธรรมรับรองก็จะกําหนดใหหนาที่แทนศาลนั้นมิได 

6)  หลักการเรื่องความเปนอิสระของศาลนั้นไดใหอํานาจและหนาที่แกศาลเพื่อใหเกิด
หลักประกันวาการพิจารณาคดีของศาลจะเปนโดยความยุติธรรมและสิทธิของคูความจะไดรับการ
เคารพ 

7)  เปนหนาที่ของประเทศสมาชิกแตละประเทศที่จะตองจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ
ในการสนับสนุนใหศาลสามารถดําเนินบทบาทหนาที่ไดอยางเหมาะสม 

       เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเขารวมสมาคม 
8)  เพื่อใหสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ผูพิพากษายอมมีสิทธิ

เชนเดียวกันกับประชาชนทั่วไปในเรื่องเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในความเชื่อ            
การคบหาสมาคมและการชุมนุม อยางไรก็ตาม ในการใชสิทธิดังกลาวนั้นผูพิพากษาจะตองดํารงตน
อยูเสมอในทางที่จะรักษาเกียติภูมิของศาล ความยุติธรรมและความเปนอิสระของศาล 

9)  ผูพิพากษาทุกคนมีอิสระที่จะจัดตั้งและเขารวมสมาคมของผูพิพากษาหรือองคกร
อ่ืนๆ ที่เปนตัวแทนวิชาชีพหรือที่สนับสนุนดานการฝกอบรมทางวิชาชีพและการรักษาความเปน
อิสระของศาล 

             คุณสมบัติ การคัดเลือกและการฝกอบรม 
10)  ผูที่จะไดรับคัดเลือกใหทําหนาที่เปนผูพิพากษาพึงเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต               

และมีความสามารถพรอมดวยคุณวุฒิหรือการฝกอบรมที่เหมาะสมทางกฎหมายวิธีการคัดเลือกของ
องคกรศาลจะตองมีมาตรการที่ปองกันการแตงตั้งที่มีความมุงหมายในทางที่มิชอบ ในการคัดเลือก             
ผูพิพากษาจะตองไมมีการเลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดทาง
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การเมืองหรือความคิดเห็นอื่นๆ แหลงกําเนิดทางชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิดหรือสถานภาพ
อยางไรก็ดี กรณีขอกําหนดวาผูที่จะไดรับการคัดเลือกใหทําหนาที่เปนผูพิพากษาจะตองเปนบุคคล
สัญชาติของประเทศนั้น ไมใหถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ 

เงื่อนไขของการปฏิบัติงานและวาระในการดํารงตําแหนง 
11)  วาระการดํารงตําแหนง ความเปนอิสระ ความมั่นคง คาตอบแทนที่พอเพียง เงื่อนไข

ของการปฏิบัติงาน บําเหน็จบํานาญ และกําหนดเวลาเกษียณอายุของผูพิพากษาจะตองมีการกําหนด
ไวอยางชัดเจนในกฎหมาย 

12)  ผูพิพากษาไมวาจะมาจากการแตงตั้งหรือเลือกตั้งจะตองไดรับหลักประกันในเรื่อง
ของวาระการดํารงตําแหนง 

13)  ในกรณีที่มีระบบการใหความดีความชอบหรือเล่ือนตําแหนงของผูพิพากษานั้นให
ความดีความชอบหรือเ ล่ือนตําแหนงดังกลาวตองเปนไปตามเหตุผลโดยเฉพาะอยางยิ่ ง                  
จะตองคํานึงถึงเรื่องความสามารถ ความซื่อสัตยสุจริตและประสบการณ 

14)  การมอบหมายหรือจายสํานวนคดีภายในศาล ใหเปนตามหลักเกณฑการบริหาร
ภายในศาล 

ความลับและความคุมกันทางวิชาชีพ 
15)  ศาลพึงยึดถือหลักการเรื่องการรักษาความลับที่ไดมาโดยวิชาชีพ ซ่ึงหมายถึงขอมูล

ที่เปนการลับที่ไดมาจากการปรึกษาหารือภายในและมิใชไดมาจากการพิจารณาคดีโดยเปดเผยนั้น 
นอกจากนี้ ศาลจะถูกบังคับใหตองใหการเกี่ยวกับความลับที่ไดมาโดยวิชาชีพดังกลาวนั้นมิได 

16)   ผูพิพากษาพึงได รับการคุมกันมิให ถูกฟองรอง เรียกค าสินไหมทดแทน                 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ของศาลซึ่งถูกอางวามีการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติไมถูกตองสมควร
นั้น แตทั้งนี้ ไมกระทบตอหลักเกณฑเร่ืองการดําเนินการทางวินัย หรือสิทธิในการอุทธรณฎีกา หรือ
การเรียกรองคาสินไหมาทดแทนจากรัฐตามที่กําหนด 

17)  กรณีที่มีการดําเนินคดีหรือรองเรียนกลาวหาผูพิพากษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ใน
ศาลหรือในวิชาชีพนั้นจะตองไดรับการพิจารณาอยางรวดเร็วและความเปนธรรมภายใตวิธีพิจารณา
ที่เหมาะสม ผูพิพากษาที่ถูกดําเนินคดีหรือรองเรียนดังกลาวพึงมีสิทธิไดรับการไตสวนอยาง              
เปนธรรม การสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนเกี่ยวกับกรณีดังกลาวพึงเปนการลับ เวนแต จะไดรับการ            
รองขอจากผูพิพากษาผูนั้นเปนอยางอื่น 

18)  ผูพิพากษาจะถูกพักงานหรือถอดถอนไดเฉพาะกรณีที่ไรความสามารถ หรือความ
ประพฤติไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 
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  19. การดําเนินการทางวินัย การพักงาน หรือการถอดถอนจะตองดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรฐานของการปฏิบัติของศาล 

  20. คําวินิจฉัยช้ีขาดกรณีการดําเนินการทางวินัย การพักงาน หรือการถอดถอนพึงมีการ
อุทธรณได อยางไรก็ดี หลักการนี้มิไดนํามาใหกับกรณีที่เปนคําพิพากษาของศาลสูงสุดตลอกจน
กรณีที่มีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะวาดวยกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงหรือ
กระบวนการอื่นในลักษณะเดียวกัน 

จึงสรุปไดวาหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของฝายตุลาการ                
ไดกําหนดเงื่อนไขพื้นฐานไวเปนหลักแรกในการเสนอแนะเรื่องความเปนอิสระของผูพิพากษา 
(Recommendation on the Independence of Judges) ของสหภาพยุโรป (Council of Europe) ระบุวา
ความเปนอิสระของผูพิพากษาจะตองไดรับการรับประกันไวในบทบัญญัติเฉพาะแหงรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายอื่นๆ และดวยหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของตุลาการนั้น 
ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาและสงเสริมความเปนอิสระของตุลาการ และถูกนําเสนอตอรัฐเปนขั้นตน 
ซ่ึงหลักการดังกลาวมุงหวังที่จะกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของผูพิพากษา หลักการพื้นฐาน
สหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของฝายตุลาการถูกออกแบบมาเพื่อเปนแนวทางใหผูพิพากษา
และเพื่อใหกรอบกํากับการปฏิบัติแกตุลาการ ซ่ึงหลักการดังกลาวยังมุงชวยเหลือสมาชิกของ             
ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติเปนหลักการที่อยูบนขอสันนิษฐานวาผูพิพากษามีความรับผิดตอการ
ปฏิบัติของตนตอสถาบันที่เหมาะสมที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรักษามาตรฐานทางตุลาการอันเปนสถาบัน
ที่เปนอิสระและมีความเที่ยงธรรม ซ่ึงถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเปนสวนเสริมไมใชเปนการลดหลักนิติธรรมและการ
ปฏิบัติที่ผูกมัดผูพิพากษาอยูแลว   
        2.2.2 หลักบังกาลอรวาดวยการปฏิบัติทางตุลาการ (The Bangalore Principles of Judicial 
Conduct) 
     หลักปฏิบัติทางตุลาการบังกาลอว 2544 (The Bangalore Principles of Judicial Conduct 
2001) ไดรับรองโดยกลุมตุลาการวาดวยการเสริมสรางบูรภาพทางตุลาการ (Judicial Group on  
Strengthening Judicial Integrity) ตามที่ปรับแกในการประชุมโตะกลมของประธานสูงสุดที่
พ ระร าชวั งสั นติ ภ าพ  ( Peace Palace)  กรุ ง เ ฮก  ประ เทศ เน เ ธอร แลนด  ระหว า ง วั นที่                           
25-26 พฤศจิกายน 2545 (2002) โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 

    อารัมภบท 
    ดวยเหตุที่ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนรับรองหลักการพื้นฐานวาบุคคลทุกคนมี

สิทธิเทาเทียมกันเต็มที่ที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและอยางเปดเผยโดยไมลาชา                
ซ่ึงคณะตุลาการที่มีอํานาจเปนอิสระและมีความเที่ยงธรรม ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
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    ดวยเหตุที่หลักการพื้นฐานและสิทธิยอมไดรับการรับรองหรือสะทอนอยูในกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค ในรัฐธรรมนูญระดับประเทศ ในกฎหมายและกฎจารีตประเพณีและใน
ขนบธรรมเนียมทางตุลาการ ดวยเหตุที่หลักการพื้นฐานและสิทธิที่กลาวมาขางตนไดรับการรับรอง
หรือสะทอนอยูในกฎหมายสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค  

ดวยเหตุที่ตุลาการมีอํานาจที่เปนอิสระ และมีความเที่ยงธรรมในการคุมครองสิทธิ
มนุษยชน ไดรับการเนนย้ําโดยความจริงที่วาการบังคับใชสิทธิอ่ืนๆ นั้นในที่สุด ดวยเหตุที่ตุลาการ    
มีอํานาจที่เปนอิสระและมีความเที่ยงธรรมนั้นก็มีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของตนในการ
สงเสริมรัฐธรรมนูญนิยมและหลักนิติธรรม  

อีกทั้งหลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของตุลาการนั้นถูกออกแบบ
มาเพื่อรักษาและสงเสริมความเปนอิสระของตุลาการ และถูกนําเสนอตอรัฐเปนขั้นตน ซ่ึงเปน
หลักการที่กําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของผูพิพากษาเปนหลักการที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปน
แนวทางใหผูพิพากษาและเพื่อใหกรอบกํากับการปฏิบัติทางตุลาการแกตุลาการ หลักการพื้นฐานยัง
มุงหวังใหสมาชิกของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงสาธารณชนโดยทั่วไปใหเขาใจและ
สนับสนุนตุลาการใหมากยิ่งขึ้น หลักการเหลานั้นอยูบนขอสันนิษฐานวาผูพิพากษามีความรับผิดตอ
การปฏิบัติของตนตอสถาบันที่เหมาะสมที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรักษามาตรฐานทางตุลาการซึ่งสถาบัน
ที่เปนอิสระและมีความเที่ยงธรรมและถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเปนสวนเสริมไมใหลดหลักนิติธรรม                
และการปฏิบัติที่ผูกมัดผูพิพากษาอยูแลว ไดแก 

1)  ความเปนอิสระ  
            หลักการความเปนอิสระทางตุลาการเปนเงื่อนไขสําหรับหลักนิติธรรม และเปน                 

ส่ิงประกันพื้นฐานของการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม ผูพิพากษาจําตองแสดงใหเห็นถึงความเปน
อิสระทางตุลาการทั้งในเชิงปจเจกบุคคลและในเชิงสถาบัน 

           แนวทางในการนําไปใช 
    (1)  ผูพิพากษาจะปฏิบัติหนาที่ทางตุลาการอยางเปนอิสระบนพื้นฐานของการ

ประเมินขอเท็จจริงโดยผูพิพากษา และโดยสอดคลอง 
    (2)  การทรงความเที่ยงธรรม 

                 หลักการความเที่ยงธรรม เปนส่ิงที่สําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ที่เหมาะสมของ
สํานักงานตุลาการ การทรงไวซ่ึงความเที่ยงธรรมไมเพียงพอตอการตัดสินใจและยังใชกับทุก
กระบวนการของการตัดสินใจดวย 

    (3)  ความทรงคุณธรรม 
                ความทรงคุณธรรมถือวาเปนเหตุสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม 
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(4)  การมีจริยธรรมอันควร 
            การมีจริยธรรมอันควรและการแสดงออกถึงการมีจริยธรรมถือวาเปนสิ่งที่สําคัญตอ

การปฏิบัติกิจกรรมของผูพิพากษา 
(5)  ความสามารถและความหมั่นเพียร 

            ความสามารถและความหมั่นเพียรเปนเงื่อนไขที่ตองมีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ของสํานักงานตุลาการ  

ซ่ึงเปนการบังคับใช เนื่องจากลักษณะของสํานักงานตุลาการจะตองมีการนํามาตรการ
ตางๆ ที่มีประสิทธิภาพมาใชโดยตุลาการระดับชาติเพื่อจัดใหมีกลไกในการบังคับใชหลักการเหลานี้ 
        2.2.3 กฎบัตรสากลแหงผูพิพากษา (The Universal Charter of the Judge) 
                 สําหรับกฎบัตรสากลแหงผูพิพากษาเปนการรับรองโดยสมาคมผูพิพากษาระหวาง
ประเทศ (International Association of Judges เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542) โดยผูพิพากษาจาก 
ทั่วโลกไดรวมกันรางกฎบัตรสากลแหงผูพิพากษานี้ เปนผลการทํางานของผูพิพากษาและไดรับการ
รับรอง โดยสมาคมผูพิพากษาระหวางประเทศ (International Association of Judges) ซ่ึงขอความ
ของกฎบัตรไดรับการรับรองอยางเปนเอกฉันทโดยผูที่เขารวมการประชุมสภาสากลของสมาคม                  
ผูพิพากษาระหวางประเทศ ณ กรุงไทเป ซ่ึงกฎบัตรสากลแหงผูพิพากษาไดกําหนดหลักความเปน
อิสระไวดังนี้  

1)  ความเปนอิสระ กลาวคือ ในการทํางานทุกงาน ผูพิพากษาจะตองดูแลสิทธิของบุคคล
ทุกคนในการไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม ผูพิพากษาจะสงเสริมของปจเจกบุคคล                
ทุกคนในการไดรับการพิจารณาคดีที่ เปนธรรมและเปดเผยภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล                         
ซ่ึงคณะตุลาการที่เปนอิสระและมีความเที่ยงธรรมที่ถูกตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ในการกําหนดสิทธิพลเมือง
และหนาที่ของตนหรือในการตัดสินคดีกลาวหาทางอาญาตอบุคคลนั้นและความเปนอิสระของผู
พิพากษาเปนสิ่งที่จําเปนในเรื่องความยุติธรรมที่อยูภายใตกฎหมาย 

2)  สถานะ  กลาวคือ ความเปนอิสระของผูพิพากษาตองไดรับการดูแลใหเกิดขึ้น               
โดยกฎหมายที่สรางเพื่อคุมครองสํานักงานตุลาการที่เปนอิสระจากอํานาจรัฐอื่นๆ อยางแทจริง        
และอยางมีประสิทธิภาพ ผูพิพากษาในฐานะที่ครองตําแหนงทางตุลาการจะตองสามารถใชอํานาจ
ทางตุลาการไดอยางเปนอิสระจากแรงกดดันในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยางมีอิสระ            
จากผูพิพากษาอื่นๆ และการบริหารจัดการตุลาการ 
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        2.2.4  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  ค.ศ. 1948 ขององคการสหประชาชาติ  (The Universal      
Declaration of Human Rights) 
                  เมื่อกลาวถึงหลักสิทธิมนุษยชน (Human Right) ถือวาเปนสิทธิของมนุษยโดยตรงที่มีขึ้น
พรอมกับการกําเนิดของมนุษย อันเปนผลสืบเนื่องจากกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) หมายถึง 
กฎหมายซึ่งบุคคลอางวามีอยูตามธรรมชาติ คือ เกิดขึ้นมาและมีเองโดยมนุษยมิไดทําขึ้นเปน
กฎหมายที่อยูเหนือรัฐและใชไดโดยไมจํากัดกาลเทศะ10 สิทธิดังกลาวที่ประกาศรับรองในปฏิญญา
สากลดังกลาวสวนใหญก็มาจากสิทธิที่มีอยูตามธรรมชาติ (National Right) แตเรียกวา “สิทธิ
มนุษยชน” (Human Right)11 แนวคิดเรื่องการคุมครองสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลดังกลาว
ขางตนจึงเปนสิ่งที่รัฐใหการยอมรับในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เพื่อเปนการคุมครองประชาชน ซ่ึงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดบัญญัติ
ไวในขอ 10 วา “ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาพเต็มที่ ในอันที่จะไดรับการพิจารณาที่เปนธรรมและ
เปดเผยจากศาลที่อิสระและเที่ยงธรรมในการกระทําผิดอาญาใดๆ ที่ตนถูกกลาวหา” 

ดังนั้น การพิจารณาคดีอยางเปนธรรมจากผูพิพากษาที่เปนอิสระและไมมีอคติอันเปนการ
แสดงใหเห็นวาการพิจารณาคดีของศาลโดยทั่วไปตองเปนความเปนอิสระและปราศจากการ
แทรกแซงทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อสามารถพิจารณาคดีไดอยางเปนธรรม ซ่ึงจะชวยสราง
ความเชื่อมั่นและการยอมรับจากสังคมมากยิ่งขึ้น   
        2.2.5  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง  และสิทธิทางการเมือง  ค .ศ .  1966 
(International Convenient on Civil and Political Right)  

 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ไดมีมติรับรองคําปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
เมื่อป ค.ศ. 1948 ซ่ึงสหประชาชาติไดบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทางอาญาที่สําคัญ 
คือ ความเสมอภาคตามกฎหมาย สิทธิในการพิจารณาที่เปนธรรม สิทธิที่ไดรับการพิจารณาคดี                  
โดยเหมาะสมในเวลาอันควรเพื่อเปนหลักประกันดวยการบัญญัติในการคุมครองสิทธิดานมนุษยชน
ทางอาญาใหไดรับการปฏิบัติไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึ่งบัญญัติไวใน
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเพื่อใหประเทศที่เปนภาคีนํา
หลักการดังกลาวปฏิบัติไวเปนแบบแผนอันเดียวกัน 
 

                                                            
10  สัญลักข ปญวัฒนลิขิต.  (2540).  การพิจารณาคดีอาญาดวยความรวดเร็วและเปนธรรม.  หนา 11. 
11  กุลพล พลวัน ก  (2521).  “กฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติ.”  วารสารอัยการ, ปท่ี 1, ฉบับที่ 6.  

หนา 23.   
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เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2535 ประเทศไทยไดเปนภาคี โดยมีมติรับรองคําปฏิญญาเปนภาคี
สมาชิกวาดวยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ซ่ึงไดบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชน
ทางอาญาไวในรัฐธรรมนูญเชนเดียวกัน เพื่อใหเปนไปตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมือง ค.ศ. 1966 โดยมุงที่จะคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหาใหไดรับการพิจารณา
คดีอาญาดวยความรวดเร็วและเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมจากศาล
ซ่ึงมีอิสระและเปนกลาง เปนเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการหนึ่งที่ชวยสงเสริมความเปนธรรมในการ
พิจารณาคดีอาญา นอกจากจะมีสวนรวมในการรับฟงพยานหลักฐานใหมีความรอบคอบแมนยํา  
มากขึ้น ซ่ึงยังกอใหเกิดระบบการตรวจสอบกันเองของผูพิพากษาทั้งในการนั่งพิจารณาคดีและ               
การทําคําพิพากษาคดี ประเทศไทยนั้นไดมีการใหสัตยาบันรับรองปฏิญญาฉบับนี้แลว จึงจําเปนตอง
ปฏิบัติตามปฏิญญาฉบับดังกลาว เพื่อใหไดมีมาตรฐานสากลอันเปนหลักประกันขั้นต่ําของ                
ผูถูกกลาวหาในคดีอาญา เชนเดียวกัน 
        2.2.6  มาตรฐานองคการสหประชาชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (United Nation 
Standard on Criminal Justice) 

ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกของสหประชาชาติ และจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานของ
สหประชาชาติในการที่ประเทศสมาชิกไดรวมกันกําหนดขึ้น เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยมีหลักการขั้นพื้นฐานวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษา (Basic Principle on the 
independence of the Judiciary)  เปนหลักการสําหรับความเปนอิสระของผูพิพากษาในการ                
พิจารณาคดี โดยหลักการนี้ในที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการปองกันอาชญากรรมและ                   
การปฏิบัติตอผูกระทําความผิดครั้งที่ 7 ที่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ตั้งแตวันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 6
กันยายน ค.ศ. 1985 และไดรับรองจากที่ประชุมทั่วไป ตามมติที่ประชุม ที่ 40/32 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1985 และมติที่ประชุม ที่ 40/146 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1985 ซ่ึงมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการยอมรับหลักการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะไดรับการพิจารณา
คดีและมีคําพิพากษาจากองคกรของศาลที่มีความเปนอิสระปราศจากเหตุแทรกแซง ซ่ึงไดมีการ
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของประเทศนั้นๆ จึงสรุปไดวา หลักขั้นพื้นฐานวาดวย
หลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาจะตองกระทําโดยอิสระปราศจากเหตุแทรกแซงใดๆ    
เพื่อเปนหลักประกันที่ดีตอการพิจารณาคดีของศาลภายใตความยุติธรรมและเปนการสราง
หลักประกันใหแกประชาชนที่มีตอกระบวนการยุติธรรมอยางแทจริง   
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2.3  ความเปนมาของความอิสระของผูพิพากษาในประเทศไทย 
เมื่อกลาวถึงอํานาจตุลาการเปนอํานาจที่มีอยูมาชานานแลว ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย

ตลอดจนกระทั้งถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร คําวา “ตุลาการ” หรือ “ตระลาการ” 
เปนถอยคําที่ทุกคนรูจักกันดีวามีความหมายถึงสถาบันศาล12 ในสมัยเดิมทั้งการพิจารณาคดีและการ
ตัดสินขอพิพาท คือผูที่ใชอํานาจตุลาการนี้ ไดแก ผูที่เคารพนับถือของผูพิพาท หรือเปนผูที่เคารพ
นับถือของบุคคลทั่วไป ซ่ึงในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยพระมหากษัตริยทรงกังวลในการเลือกผูที่
จะแตงตั้งใหเปนผูพิพากษา ดังนั้น อํานาจตุลาการจึงเปนอํานาจที่มีอยูตั้งแตดังเดิมและเปนอํานาจที่
ไดรับการยกยองใหเปนที่เคารพนับถือมากกวาอํานาจใดๆ13 ความเปนอิสระของผูพิพากษาตามที่
กลาวมาแลววามีตั้งแตในบทพระธรรมศาสตรเปนการกลาวถึงลักษณะ “ตระลาการ” ไววา “อันวา
เหตุแหงกระลาการทั้งหลายมี 24 ประการ อันมโนสารจารยสําแดงไวดังนี้ คือ ตระลาการตั้งใหเปน 
อิศรภาพ 1 คือ เอตัด โจทกจําเลยเปนอิศรภาพในคดี 1 คือ ฟงเอาแตถอยคําสํานวนโจทกจําเลยเปน
อิศรภาพหรือการวางตัวเปนกลางไมเขากับคูความฝายใด โดยการรับฟงขอเท็จจริงแตเฉพาะที่มี
ปรากฏอยูในสํานวนความเทานั้น อันแสดงใหเห็นวาความเปนอิสระของผูพิพากษาในประเทศไทย
มีหลักการนิยมมาตั้งแตสมัยโบราณกาลนับวาเปนวัฒนธรรมทางการศาลอันนาภาคภูมิใจในความ
เปนอิสระของผูพิพากษาอันเปนหลักสําคัญแกประชาชน ถึงแมวาประเทศไทยเองไดเปลี่ยนแปลง
การปกครองก็ตาม และในอดีตที่ผานมาผูพิพากษาในประเทศไทยไดแสดงออกถึงความเปนอิสระ
อยางมากในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดยไมหวั่นเกรงหวาดกลัวตออิทธิพลหรืออํานาจใดๆดัง
ตัวอยางที่จะหยิบยกขึ้นมากลาวเชน14 

ตัวอยางที่ 1 พระยาเผด็จดุลยบดีฯ อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาเรียกพระยาลพนรินทร
เรืองศักดิ์ผูพิพากษาไปพูด แตพระยาลพนรินทรเรืองศักดิ์กลาววา “ผมไมไดกินเงินเดือนของใตเทา             
ผมกินเงินเดือนของหลวง” พระยาเผด็จดุลยบดีฯ เลยตองนิ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูพิพากษามีเกียรติ
และศักดิ์ศรีตลอดจนมีความเปนอิสระไมเกรงกลัวตออํานาจใดๆ นั่นเอง 

ตัวอยางที่ 2 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 มีเสือปาคน
หนึ่งถูกฆาตาย พระองคทรงสั่งใหจับคนรายใหไดใน 3 วัน ทางการจับตัวมาไดคนหนึ่งหาวาเปน
คนรายและสงใหอัยการฟอง ในที่สุดศาลพิพากษายกฟองปลอยตัวคนที่ถูกฟองหาวาเปนคนรายนั้น
พนขอหาไป รัชกาลที่ 6 ทรงกริ้วมากแตก็ไมรูวาจะทําอะไรแกผูพิพากษาได พระองคจึงทรงเขียน 

                                                            
12  กุลพล  พลวัน ข (2544).  การบริหารกระบวนการยุติธรรม.  หนา 110. 
13  ร.แลงการ.(2581-2482).  กฎหมายตราสามดวง ฉบับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เลม 1).  หนา 17. 
14  อภิสัคค พรหมสวัสดิ์.  (2534).  ความเปนอิสระของผูพิพากษา.  หนา 119-123. 
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เรื่องคดีอารมสตรองเปนทํานองใหผูพิพากษารูวาในคดีฆาคนตายนั้นไมจําเปนตอง
อาศัยประจักษพยานรูเห็นเพียงแตมีพยานแวดลอมก็ลงโทษได ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพระเจาแผนดินก็
ทรงยอมรับถึงความเปนอิสระของผูพิพากษาดวยเชนเดียวกัน เปนตน 

จากตัวอยางที่ไดกลาวมาแลวขางตน เห็นไดวาหลักความเปนอิสระของผูพิพากษา            
ซ่ึงถือไดวาเปนหลักประกันที่สําคัญอันสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาซึ่งจะตองกระทํา
ปราศจากอคติใดๆ และไมตกอยูภายใตความกลัวตออิทธิพลตางๆทั้งเหตุที่เกิดจากองคกรภายใน
และองคกรภายนอก และคงไวซ่ึงความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมตลอดมา จึงทําใหศาลยุติธรรม
คงดํารงไว ซ่ึงความยุติธรรมตลอดมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ และจากการทํางานในตําแหนง              
ตุลาการหรือผูพิพากษายอมเปนที่คาดหวังของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย 
        2.3.1  ความเปนมาของผูพิพากษาในประเทศไทย 
                   กฎหมายฉบับแรกในสมัยรัตนโกสินทร เรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา “ประมวลกฎหมาย            
รัชกาลที่ 1” หรือไดเรียกกันอยางแพรหลายวา “กฎหมายตราสามดวง” กลาวคือ ตราพระราชสีห,      
พระคชสีห และบัวแกว ไวบนปกทุกฉบับ ไดประกาศใชกฎหมายฉบับดังกลาว เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2347 โดยบุคคลซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมในกฎหมายไทย ไดแก
“ตระลาการ” และ“ผูพิพากษา” ตางตองทําหนาที่รวมกัน คือ พิพากษาตัดสินคดีใดคดีหนึ่ง                 
โดย “ตระลาการ” มีหนาที่ในการรวบหรือแสวงหาขอเท็จจริง สวนในการทําหนาที่เปนผูพิพากษา
ในการชี้ถูกชี้ผิดหรือการพิพากษาคดีนั้นเปนเรื่องของ “ลูกขุน ณ ศาลหลวง”15 ซ่ึงจะปรากฏตั้งแต        
สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา ตลอดจนกระทั้งสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน อันเปนการรวบรวม
อํานาจตุลาการ อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจบริหาร จะเปนอํานาจขององคพระมหากษัตริยเพียง

พระองคเดียวและถือวาเปนสมมุติเทพ
16

   
1)  ในสมัยสุโขทัย 

       สมัยสุโขทัยการจะมีการปกครองแบบพอปกครองลูกโดยอาศัยกฎเกณฑและจารีต
ประเพณีของสังคม ทําใหบทบาทของผูปกครองมีลักษณะแบบพอบานและลูกบาน  (Patriarchal 
Ruler) ซ่ึงปรากฏจากขอความตามหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 วา“พอขุนรามคําแหงหาเปนทาว              
เปนพระยาแกไทยทั้งหลายหรือเปนครูอาจารยส่ังสอนไทยทั้งหลายใหรูบุญรูธรรมแท” และการ
พิจารณาคดีปรากฏจากหลักฐานในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงไดกลาวถึงการพิจารณาคดีตาม
กฎหมายลักษณะตระลาการวา “ลูกเจาลูกขุนผิแล ผิดแผกแสกวางกันสวนดูแทแลว จึงแลงความแก
                                                            

15  อติรุจ ตันบุญเจริญ.  (2549, 3 กันยายน).  “ตุลาการและผูพิพากษา.”  นิติศาสตร, ปท่ี 35.  หนา 541. 
16  จิตติ ติงศภัทิย ก  (2534).  “บทบาทของนักกฎหมายกับเทศกาลบานเมือง”  รวมบทความในโอกาส

ครบรอบ 60 ป ดร.ปรีดี  เกษมทรัพย.  หนา 13. 
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ขาดวย ซ่ือบเขาผู ลัก มักซอน”17 เปนการกลาวถึงการมีขอพิพาทใหพิจารณาและตัดสินไป                 
โดยซื่อสัตยสุจริต พระมหากษัตริยจะเปนผูพิจารณาคดีพิพากษาเอง เนื่องจากไดจัดใหราษฎร           
รองทุกขตอพอเมืองไดโดยตรง ซ่ึงพอเมืองมิใชเฉพาะจะปกครองบานเมืองเทานั้นจะตองชําระ
ความของราษฎรแบบพอปกครองลูกดวยเชนกัน ซ่ึงปรากฏเดนชัดในสมัยพอขุนรามคําแหง เปนตน           
โดยที่พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งขุนนางชื่อวาขุนตระลาการทําหนาที่ในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี ซ่ึงปรากฏตามกฎหมายวาดวยลักษณะตระลาการ18  

2)  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  
      พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจคลายกับสมัยกรุงสุโขทัย  กลาวคือ 

พระมหากษัตริยก็ทรงเปนองคกรที่ปกครองสูงสุด ไมวาอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และ
อํานาจตุลาการ เมื่อพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจไปแลวยอมเปนที่สุดเชนกันและเด็ดขาด และมี
สภาพบังคับเปนกฎหมาย ในสมัยกรุงศรีอยุธยานอกจากจะมีพระธรรมศาสตรเปนกฎหมาย           
ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจะมีการปกครองแบบจตุสดมภ คือ 
กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา ในแตละกรมก็จะมีศาลของกรมนั้นทําหนาที่พิจารณาคดี
ตางๆ และจะมีตระลาการประจํากรมมีหนาที่เฉพาะกรมนั้น19 โดยกฎหมายลักษณะของผูพิพากษาที่
ดีตองยึดหลักอินทภาษ ไดกลาวไววา “บุคคลผูใดผูเปนตระลาการลวงเสีย ซ่ึงยุติธรรมดวยอคติ 4 
ประการ คือ รัก โกรธ กลัว หลง แลวพิจารณาความผิดจากพระธรรมศาสตรและลําเอียงเขาดวย   
ฝายโจทก ฝายจําเลย อันวาเกียรติยศ และโภคศิริสวัสดิแหงตระลาการนั้นก็จะถอยเสื่อมสูญไป
ประดุจพระจันทรในวันกาฬปกษจะถึงซึ่งเดือดรอนเปนอันมากอันวาเกียรติยศและโภคศิริสวัสดิ
มงคลแหงตระลาการผูนั้นจะจําเริญขึ้นทุกวันดุจพระจันทรในวันศุกรปกษ” พระมหากษัตริยยังทรง
มอบภาระหนาที่ใหตระลาการชวยปฏิบัติหนาที่แทน แตการวินิจฉัยในชั้นสุดทายเปนอํานาจของ
องคพระมหากษัตริย อีกทั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาไดสรางหลักไวในพระอัยการลักษณะตระลาการ           
จุลศักราช  1058 (พ .ศ .  2239-2240) บทที่  90,108 อันตราขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา              
และบทพระอัยการเพิ่มเติมลักษณะตระลาการจุลศักราช 1090 (พ.ศ. 2271-2272) ในกฎหมาย           
ตราสามดวงเปนกฎหมายที่กําหนดความรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษา และกําหนด
วิธีการปฏิบัติหนาที่ของตระลาการ  

ในสมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยาไดแบงประเภทเจาหนาที่เปนตระลาการพวกหนึ่งและ           
ผูพิพากษาอีกพวกหนึ่ง มาจากหลักอินทภาษอันเปนคัมภีรเกาแก คือ ตระลาการมีหนาที่ไตสวน           

                                                            
17  แสวง บุญเฉลิมวิภาศ.  (2551).  ประวัติศาสตรกฎหมายไทย.  หนา 66. 
18  หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ.  (2529).  ประวัติศาสตรกฎหมาย.  หนา 146-152. 
19  ธานินทร กรัยวิเชียร.  (2520).  พระมหากษัตริยไทยในระบบประชาธิปไตย.  หนา 5. 
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คือฟงคูความ พยาน และหลักฐานที่อางทั้งสองฝาย เมื่อไตสวนเสร็จแลวสงสํานวนใหผูพิพากษา
ออกคําตัดสิน และคําวา “ตระลาการ” หรือตุลาการ มาจากภาษามคธ ตุละและอาการ แปลวา            
ดั่งตราชู แตมาจากคําภาษารามัญ “ตลา” นี้มาจากภาษารามัญ หมายความวาเจา สวนคําวา             
“ตุลาการ”  จึงแปลวาเจาการหรือเจาความประสมดวยคําวา “ขุนการ” ที่ใชในภาษาเกา ตระลาการ
เปนชื่อเรียกพนักงานที่รับคําส่ังใหพิจารณาคดี โดยในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 คือเปน            
ผูสถาปนากรุงศรีอยุธยาไดกําหนดใหมีกฎหมายหลายฉบับ เชน พระอัยการลักษณะตระลาการ         
เปนตน อันเปนการแสดงใหเห็นวาการโอนพระราชภารกิจใหตระลาการเปนผูตัดสิน ซ่ึงตระลาการ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนเจาความอยางแทจริง โดยที่ตระลาการไมมีอํานาจในพิพากษาคดี                
ผูที่มีอํานาจในการพิพากษาคดีตัดสินคดีช้ีขาดการแพชนะคดีและปรับบทลงโทษที่แทจริงคือ             
ผูพิพากษา ลูกขุน และผูปรับ20 

3)  สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
      สมัยรัตนโกสินทรตอนตนในจุลศักราช 1166 (พ.ศ. 2347-2348) พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งขุนนางทําหนาที่ในการพิจารณา
พิพากษาคดี แตพระมหากษัตริยก็ยังทรงควบคุมดูแลอยางใกลชิดและยังทรงใชพระราชอํานาจ
โดยตรงในงานดานตุลาการอยูหลายประการ กลาวคือ การเปดโอกาสใหมีการถวายฎีกาตอ                
องคพระมหากษัตริยในกรณีที่ไมพอใจในการพิจารณาของศาลชั้นตน ทําใหพระองคดํารงอยูใน
ฐานะตุลาการสูงสุดและเนื่องจากมีพระราชอํานาจสูงสุดตามประเพณีของการปกครอง                      
ราชาธิปไตย21 ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ปรากฏวามีกฎหมายฉบับที่ตราขึ้นก็ยังใชคําวา “ตุลาการ” เชน ประกาศใช
พระธรรมนูญศาลทหารบกรัตนาโกสินทรศก 126 (2450) ซ่ึงปรากฏคําวา “ตุลาการศาลกรม
ยุทธนาธิการ”22 สวนศาลดานพลเรือนไดใชคําวา “ตุลาการ” ในพระบรมราชโองการประกาศ
กําหนดจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรม ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455) ตราขึ้นไดมีการปฏิรูปการ
ปกครองครั้งใหญ ทรงโปรดใหรวบรวมศาลตางๆ  ที่กระจัดกระจายใหเขามาอยูในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม เนื่องจากไมมีกรมหรือกระทรวงใดมีหนาที่พิจารณาตัดสินคดีความเพียงอยางเดียว ดังนั้น 
ผูพิจารณาคดีความกับกรมหรือหนวยงานที่มีอํานาจเกี่ยวกับศาลจึงกระจัดกระจายอยูในกระทรวง

                                                            
20  ร. แลงกาต  ข  (2529, มิถุนายน).  “ประวัติศาสตรกฎหมายไทยวาดวยศาลและวิธีพิจารณา.”  อัยการ,               

ปท่ี 9, ฉบับที่ 102.  หนา19. 
21  อศิน รพีพัฒน.  (2527).  สังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร พ.ศ. 2535-2416.  หนา 74-75. 
22  พระธรรมนูญศาลทหารบกรัตนโกสินทรศก 126.  (2450, 29 ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 24, 

ตอนที่ 2.  หนา  1016. 
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ตางๆ การกระจายงานดานตุลาการไปใหศาลที่สังกัดกรมตางๆ และสังกัดมูลนาย จึงทําใหเกิดกรณี
สับสนในอํานาจศาลตางๆ และเปนเหตุที่ทําใหมีการฟองผิดโรงผิดศาล นอกจากจะกอใหเกิดความ
ยุงยากเกี่ยวกับอํานาจศาลแลวยังกอใหเกิดปญหาการใชอํานาจตุลาการโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
ดังนั้น จึงตองมีการรวบรวมศาลมาสังกัดอยูในกระทรวงยุติธรรม เพื่อใหการพิจารณาพิพากษาอรรถ
คดีเปนอํานาจของศาลโดยเฉพาะคําวา “ผูตัดสินคดี”23 คือบุคคลที่ทําหนาที่พิจารณาและตัดสินคดีจะ
ประกอบดวย 

 (1)  ตระลาการ (ตุลาการ) ของกระทรวงความ (ศาล) ที่รับคดีไวพิจารณาทําหนาที่
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและขอเท็จจริงทั้งหมด และสงสํานวนไปใหผูพิพากษาคําวา          
ผูพิพากษาคดี ตุลาการ หรือตระลาการ หรือผูพิพากษาตระลาการ เปนคําที่ใชมาตั้งแตในอดีตจนกระ
ทั้งถึงปจจุบัน เวนแต คําวา ตระลาการไดมีการเลิกใช คงมีแตคําวาผูพิพากษาหรือตุลาการ              
ซ่ึงปรากฏจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2493 ดังนี้24 

         ตระลาการ แปลวา ผูตัดสินคดี  
 (2)  ผูพิพากษาทําการชี้ขอกฎหมายสงใหลูกขุน หมายถึงขาราชการ (อํามาตย

มนตรี) ทั่วไป แตลูกขุน ณ ศาลหลวง หมายรวมทั้งผูพิพากษาและผูปรับ เมื่อปฏิบัติหนาที่จะเปน
อิสระแยกจากกันและอาจกลาวไดวาตามความหมายอยางกวางทั้งผูพิพากษาและผูปรับตางเปน
ลูกขุน ในบางกรณีหากมีประเด็นสําคัญตองวินิจฉัย พระมหากษัตริยจะเรียกทั้งลูกขุน ณ ศาลา และ
ลูกขุน ณ ศาลหลวง รวมปรึกษา 

 (3)  ลูกขุนทําการชี้ขาดวา ฝายใดชนะคดี และฝายใดแพคดี เพราะเหตุใด            
เมื่อลูกขุนทําการชี้ขาดแลวตุลาการจะนําคําชี้ขาดของลูกขุนสงใหผูปรับวางโทษตามกฎหมาย              
เมื่อวางโทษแลวสงใหตุลาการทําหนาที่บังคับคดี ศาลตามกฎหมายตราสามดวงไมมีศาลสูง เชน 
ศาลอุทธรณศาลฎีกา เหมือนในปจจุบัน  

 2.3.2  ความเปนอิสระของผูพิพากษาในประเทศไทย 
ซ่ึง เดิมระบบการปกครองของประเทศไทยเปนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช             

โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนผูมีอํานาจสูงสุด การบริหารประเทศไทยจะเปนอํานาจของ
พระมหากษัตริยจะเปนผูตัดสินคดีความดวยพระองคเอง และมอบหมายใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
เชี่ยวชาญดานกฎหมายเปนผูพิพากษาชี้ขาดขอพิพาททําใหการแบงแยกอํานาจในการปกครองไมมี 
                                                            

23  กฤษฎา บุณยสมิต.  (2550, ธันวาคม).  “กระบวนการฟองคดีในกฎหมายตราสามดวง: พระอัยการ

ลักษณะฟอง.”  บทบัณฑิตย, เลม 4, ตอน 63.  หนา 14. 
24  อุทัย ศุภนิตย.  (2527, มกราคม-กุมภาพันธ )  “ผูพิพากษาหรือตุลาการ.”  ดุลาพาห, เลม 1, ปท่ี 31.            

หนา 7. 
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ตอมาก็มีนักกฎหมายรุนแรกที่ไดรับการอบรมมาจากประเทศอังกฤษซึ่งมีแนวคิดในการใชกฎหมาย
ระบบคอมมอลลอว (Common Law) โดยศาลตองยึดหลักกฎหมายในการตัดสินคดี ซ่ึงปรากฏจาก
ตําราของลอรด ฮอลสบุรี ไดกลาววา “พระมหากษัตริยและรัฐมนตรีของพระองคจะตองไมรบกวน
ในกิจการงานฝายยุติธรรม พระมหากษัตริยจะตองไมใชพระบรมเดชานุภาพบังคับบัญชาความเห็น
ในการวินิจฉัยคดีของผูพิพากษา โดยวิธีการทําใหเกรงกลัวการถูกปลดออกจากราชการ จึงมี
กฎหมายตั้งไววาผูพิพากษายอมดํารงตําแหนงอยูตลอดเวลาที่มีความประพฤติดี”25 จึงทําใหศาลใน
สมัยนั้นพิจารณาคดีไปตามตัวบทกฎหมายไมมีการแทรกแซงกิจการของศาล ทําใหศาลมีความเปน
อิสระไปตามตัวบทกฎหมายอยางมั่นคงจนทําใหกระบวนการยุติธรรมในศาลไทยไดรับการยกยอง
ไมเปนที่นอยหนาตอประเทศอื่น ตอมาในปพุทธศักราช 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน
ระบบประชาธิปไตย ไดแบงแยกอํานาจเปน 3 อํานาจ กลาวคือ อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ           
และอํานาจตุลาการ โดยทั้ง 3 อํานาจจะตองมีความเปนอิสระตอกันมีการดุลและคานอํานาจ ซ่ึงกัน
และกัน แตทุกคนภายในประเทศตองอยูภายใตกฎหมาย 

ความเปนอิสระของผูพิพากษาเปนส่ิงที่มีความสําคัญอยางยิ่ง  เมื่อรัฐธรรมนูญ                
ทุกฉบับของประเทศไทยที่ผานมาไดบัญญัติรับรองไว เพื่อมิใหอํานาจตุลาการถูกแทรกแซงจาก
อํานาจฝายบริหารและจากฝายนิติบัญญัติ จึงไดมีการกําหนดมาตรการใหความคุมครองความเปน
อิสระแก ผูพิพากษา  เพื่ อให เปนหลักประกันตอความเปนอิสระของผูพิพากษานั่ ง เอง                           
และประเทศไทยเองก็ไดมีหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาเหมือนอยางเชนนานา
อารยประเทศเชนกัน แตส่ิงที่มีความสําคัญและมีความแตกตางกับของตางประเทศที่แสดงใหเห็นถึง
เอกลักษณ (Unique) ของศาลไทยวา ผูพิพากษามีความเปนอิสระมากที่สุดแหงหนึ่งในโลก                 
นั่นคือ มีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ที่มีหนาที่คอยดูแลความเปนกลางของ                      
ผูพิพากษา ดังนั้น ผูพิพากษาเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงก็จะมีหลักประกันตางๆ          
โดยหลักความเปนอิสระของผูพิพากษามีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

1)  ผูพิพากษามีความเปนอิสระในการพิจารณาอรรถคดีตางๆ  ให เปนไปตาม             
กฎหมายดังบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ26  ซึ่งไดรับรองหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษา
เปนอยางดีอันเปนการรับรองการทําหนาที่ของตุลาการในการพิจารณาอรรถคดีมิใหถูกกาวกายหรือ 
 

                                                            
25  ปรีดี เกษมทรัพย.  (2535, กันยายน ).  “ระบบตุลาการและความอิสระของตุลาการ.”  นิติศาสตร,                   

ปท่ี 22, เลม 3.  หนา 336. 
26  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 197 วรรคสอง. 
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แทรกแซงโดยอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาตองมี
สิทธิที่ออกความคิดเห็นของตนเองไดมีอยางมีอิสระจากการตักเตือนหรือการชักจูงบีบคั้นตางๆ ใน
การออกคําสั่งใดๆ ยอมเปนการตองหามโดยสิ้นเชิง หลักประกันความเปนอิสระในขอนี้ คือ 
หลักประกันความเปนอิสระในทางเนื้อหา 

2)  การแตงตั้งใหผูพิพากษาจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมแลวจึงนําความกราบบังคมทูลแตงตั้งผูพิพากษาเปนการแสดงใหเห็นวาผูพิพากษายอม
ไดรับความคุมครองในเรื่องความเปนอิสระในทางสวนตัวในการรับตําแหนงตั้งแตตน 

3)  ผูพิพากษาไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทั้งการเลื่อนขั้นและขั้นเงินเดือน  
ตลอดจนการโยกยายนั้นใหไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเชนเดียวกัน   
อันเปนการแสดงถึงความมีอิสระของผูพิพากษา และพระราชบัญญัติขาราชการฝายตุลาการ                     
พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีหนาที่ในการคุมครองความเปนอิสระ
ในทางสวนตัวแกผูพิพากษา เพื่อมิใหกังวลหรือหวั่นไหวตออํานาจตางๆ อันเปนหลักประกันในการ
ดํารงตําแหนงผูพิพากษาวาจะไมถูกโยกยายหรือลงโทษจากฝายบริหารเปนอันขาด 

4)  ผูพิพากษาจะถูกถอดถอนหรือปลดออกจากตําแหนง ใหตองนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงทราบดวยเชนกัน27 อันเปนการแสดงใหเห็นวาผูพิพากษายอมมีหลักประกันในความเปน
อิสระในทางสวนตัว โดยมีคณะกรรมการศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเปนหลักประกันความเปนอิสระ
ของผูพิพากษาเพราะเปนองคกรที่คอยพิจารณาควบคุมผูพิพากษาโดยคณะกรรมการศาลยุติธรรมจะ
มีผูพิพากษาจะเปนคนที่ควบคุมตนเอง ดังนั้น จึงไมมีฝายใดที่จะมากาวกายความเปนอิสระของ         
ผูพิพากษาได 

5)  ผูพิพากษาไดรับเงินเดือนที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อมิใหผูพิพากษากังวลกับการ
ทํามาหาไดเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาเปนไปอยางเต็มที่ 

6)  ผูพิพากษาเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง จะมีระยะเวลาดํารงตําแหนง
จนกระทั่งครบอายุเกษียณอายุราชการ คือ 70 ป เปนหลักประกันในทางสวนตัวของผูพิพากษา
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาเปนไปอยางเต็มที่ 

ส่ิงที่กลาวขางตนถือวาเปนสวนหนึ่งที่เปนหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาที่
ดํารงอยูไวจนกระทั้งถึงปจจุบัน 
 
 
 
                                                            

27  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 200.   
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        2.3.3  ความหมายของความเปนอิสระของผูพิพากษา 
เนื่องจากความเปนอิสระของผูพิพากษาไดมีนักนิติศาสตรของประเทศไทยหลายทานได

ใหความหมายคําวา “ความเปนอิสระของผูพิพากษา” แตกตางกันไป อยางเชน  
หลวงจักรบาณีศรีวิสุทธิ์ ทานไดใหความเห็นในเรื่องความเปนอิสระของผูพิพากษาวามี

อํานาจในการวินิจฉัยอรรถคดีเปนอํานาจของศาลโดยเฉพาะ โดยผูใชอํานาจบริหารจะดึงเอาอํานาจ
นี้ไปจากศาลยุติธรรมไมได และผูพิพากษาเองตองมีอิสระในการพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีให
เปนไปตามกฎหมายเชนเดียวกัน โดยในการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษามีสิทธิที่จะออกความ
คิดเห็นไดโดยไมถูกรบกวนจากอํานาจอื่น อีกทั้ง ยังไดรับความคุมกันโดยไมตองมีความรับผิดชอบ
เปนการสวนตัว แตถาหากผูพิพากษาไมมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่แลวราษฎรก็จะไมมี
โอกาสไดรับความยุติธรรมอยางเต็มที่และอาจถูกเจาหนาที่ฝายบริหารกดขี่ขมเหงโดยไมมีทาง
เยียวยาได28 

พระยานิติศาสตรไพศาลย มีความคิดเห็นวา ความเปนอิสระของผูพิพากษามีบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไดบัญญัติถึงหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีอันเปนความประสงคของรัฐธรรมนูญที่จะใหเปนหลักประกันเสรีภาพของบุคคลเทานั้น  
เมื่อคดีมาสูศาลแลวผูพิพากษายอมมีความเปนอิสระในการวินิจฉัยคดีนั้นๆ ได29 

ทานอาจารยจิตติ ติงศภัทิย ไดใหความหมายเรื่องหลักประกันความเปนอิสระของ             
ผูพิพากษา มีความหมายวา ไมมีความลําเอียงปราศจากการแทรกแซง โดยเฉพาะอยางยิ่งทาง
การเมืองซึ่งจะมีบทบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญทุกฉบับวา ผูพิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีใหเปนไปตามกฎหมายเทานั้น ซ่ึงมีความสําคัญแบงไดเปนสองประการ คือความเปนอิสระ
ของผูพิพากษามิใชมีความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีตามใจชอบโดยไมขอบเขตจํากัด               
แตตองพิจารณาพิพากษาคดีใหเปนไปตามกฎหมาย30 ซ่ึงในเรื่องนี้ทานไดอธิบายวา การที่กลาววา           
ผูพิพากษามีความเปนอิสระนั้นมิใชเปนการพิจารณาพิพากษาคดีใหเปนไปตามตัวบทกฎหมาย        
จะพิจารณาคดีตามใจชอบไมได อยางเชน ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีโดยรับฟงพยานหลักฐานนอก
สํานวนไมได เปนตน 

                                                            
28  หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์.  (2549,ธันวาคม).  “หลักประกันอันสุดทายของประชาชน.”                 

นิตยสารกระทรวงยุติธรรม, ปท่ี 2, เลม 3.  หนา 37. 
29  พระยานิติศาสตรไพศาลย.  (2513).  “ความเปนอิสระของผูพิพากษา.”  บทบัณฑิตย, เลมท่ี 27,              

ตอนที่ 1.  หนา 18-19. 
30  จิตติ ติงศภัทิย.  (2533).  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย.  หนา 129. 
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ทานศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ไดกลาววาตามรัฐธรรมนูญนั้น ผูพิพากษามี            
สองฐานะ คือ ฐานะที่เปนขาราชการตองอยูในระเบียบวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ               
ฝายตุลาการ สวนอีกฐานะหนึ่งนั้น ผูพิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไป
ตามกฎหมาย ซ่ึงมีผลทําใหพระมหากษัตริย คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม             
และคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจะมีคําส่ังไปยังผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี เชน 
จะสั่งใหเล่ือนคดี ส่ังใหสืบพยานหรือส่ังใหพิพากษายกฟอง หรือลงโทษจําเลยไมได นอกจากนี้
บุคคลผูหนึ่งผูใดจะฟองผูพิพากษาเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเพื่อจะลงโทษทางวินัย 
โดยการอางวาผูพิพากษาไมรูกฎหมาย พิจารณาคดีไมเปนธรรมไมได การที่ รัฐธรรมนูญให                    
ผูพิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ผูพิพากษาตองพิจารณาคดีใหเปนไปตามกฎหมายจะ
พิจารณาคดีนอกเหนือจากกฎหมายไมได31 

ทานศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ไดใหความเห็นวา ความเปนอิสระของผูพิพากษา
แบงออกไดเปน 2 ประการ คือ  

1)  ในการทําหนาที่ทางอรรถคดีของผูพิพากษานั้น และผูพิพากษาจะตองไมอยูในอาณัติ
ของบุคคลหรือองคกรใดๆ คําส่ังและคําแนะนําตางๆ เปนสิ่งที่ตองหามโดยสิ้นเชิง ความเปนอิสระนี้
เรียกวา “ความเปนอิสระในทางเนื้อหา” 

2)  ในการทําหนาที่ผูพิพากษานั้น ผูพิพากษาจะตองกระทําโดยปราศจากความกลัววาจะ
ไดรับผลรายหรือการถูกกลั่นแกลงภายหลัง คือ ตองมี “ความเปนอิสระในทางสวนตัว” และความ
เปนอิสระในทางสวนตัวนี้ยอมเปนสงเสริมความสมบูรณของความเปนอิสระของผูพิพากษา32 

ทานอาจารยบรรเจิด  สิงคะเนติ  ไดใหความเห็นวา  ความอิสระของผูพิพากษา                  
หมายความวา ผูพิพากษาสามารถทําภาระหนาที่ทางตุลาการไดโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ                   
โดยผูพิพากษามีความผูกพันเฉพาะตอกฎหมาย  และทําการพิจารณาพิพากษาภายใตมโนธรรมของ
ตนเทานั้น ความมุงหมายของหลักดังกลาวมุงการคุมครองอํานาจตุลาการตอการแทรกแซง
โดยเฉพาะจากอํานาจบริหารและอํานาจนิติบัญญัติ  หลักความอิสระของผูพิพากษาอาจแบงออกได
เปน 3 ประการ กลาวคือ ความอิสระของการทําหนาที่ในทางตุลาการ โดยมีความอิสระในทาง
องคกร  และความอิสระในทางสวนตัว33 

                                                            
31  หยุด แสงอุทัย.  (2511).  คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเรียงมาตราและคําอธิบาย

รัฐธรรมนูญทั่วไปโดยยอ.  หนา  1051-1052   
32  คณิต ณ  นคร ข  เลมเดิม  หนา 86.  
33  บรรเจิด สิงคเนติ.  (2535).  นิติรัฐ นิติธรรม.  หนา 243. 
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1)  ความอิสระของการทําหนาที่ในทางตุลาการ กลาวคือ เปนการคุมครองการทํา
ภาระหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพิพากษาจากอิทธิพลภายนอกทั้งหลาย หลักความ
อิสระในการทําหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีมิไดคุมครองผูพิพากษามิไดคุมครองผูพิพากษา
เฉพาะการแทรกแซงอาจมีผลตอการทําหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพิพากษาเนื่องจาก            
ผูพิพากษายอมตองผูกพันภายใตบังคับแหงกฎหมายเทานั้น 

2)  ความเปนอิสระในดานองคกร กลาวคือ เปนความอิสระที่มีผลมาจากการแบงแยก
อํานาจ ความเปนอิสระในทางองคกรตองเปนอิสระ ซ่ึงอํานาจตุลาการ อํานาจศาล หรือผูพิพากษา
จะตองไมอยูในลักษณะมีความสัมพันธที่อยูภายใตอํานาจองคกรอื่นไมวาในดานของขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายก็ตาม 

ดังนั้น จากการไดพิจารณาความเห็นจากความหมายของความเปนอิสระของผูพิพากษา
โดยนักนิติศาสตรหลายทานแลวและสามารถจําแนกสาระสําคัญได 2 ประการ คือ ความเปนอิสระ
ของผูพิพากษาในเนื้อหา และความเปนอิสระในทางสวนตัว เพราะสามารถที่จะชี้ใหเห็นถึงความ
เปนอิสระของผูพิพากษาไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงแบงหลักความเปนอิสระได
เปน 2 ประการ คือ   

1)  ความเปนอิสระในเนื้อหา 
2)  ความเปนอิสระในทางสวนตัว 
1)  ความเปนอิสระในเนื้อหา หมายถึง ผูพิพากษายอมมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ

หนาที่ในทางอรรถคดี ในการพิจารณาพิพากษาคดีผูพิพากษายอมมีอิสระในการแสดงความเห็นไม
ตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลใด กลาวคือ บุคคลหรือองคกรใดจะออกคําสั่งและคําแนะนํา
ตักเตือนตางๆ ที่มีผลตอเนื้อหาการพิจารณาพิพากษาคดีไปตามคําสั่งยอมเปนสิ่งที่ตองหาม         
โดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง กรณีที่มีคําส่ังใดๆ ใหมีผลเปนการผูพิพากษาไมมีความเปน
อิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยทางออมดวย เชน ในเรื่องการแจกสํานวนแกผูพิพากษา
กําหนดระยะเวลาใหผูพิพากษาพิจารณาพิพากษาคดีใหเสร็จทันภายในระยะเวลาที่จํากัด ตลอดจน
การกําหนดใหผูพิพากษาปฏิบัติหนาที่อยางอื่นเพิ่มจนไมมีเวลาเพียงพอตอการพิจารณาพิพากษาคดี  
เพราะคําส่ังเทากับเปนการถอดถอนอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี เมื่อความเปนอิสระในทาง
สวนตัวตองสูญเสียไป จึงมีผลกระทบตอตอความเปนอิสระในทางเนื้อหาดวย เพราะความเปน
อิสระในทางสวนตัวยอมเปนสิ่งที่ชวยเสริมความเปนอิสระในทางเนื้อหาไดเชนกัน ดังนั้น             
การกระทําดังกลาวจึงมีผลกระทบตอความเปนอิสระของผูพิพากษาในเนื้อหา 

2)  ความเปนอิสระในทางสวนตัวในการทําหนาที่ผูพิพากษานั้น กลาวคือ ผูพิพากษา
จะตองกระทําโดยปราศจากความกลัววาจะได รับผลราย  หรือถูกกลั่นแกลงภายหลัง  คือ                   

DPU



 

31 
 

 

ตองมี  “ความเปนอิสระในทางสวนตัว” และความเปนอิสระในทางสวนตัวยอมเปนขอเสริมความ
สมบูรณของความเปนอิสระในทางเนื้อหาของผูพิพากษา 
        2.3.4  หลักความเปนอิสระของผูพิพากษาตามรัฐธรรมนูญ 

1)  ผูพิพากษาจะตัดสินคดีตางๆ ดวยความเที่ยงธรรมบนรากฐานของขอเท็จจริง                    
ซ่ึงสอดคลองกับขอกฎหมายโดยปราศจากขอจํากัด และปราศจากการใชอิทธิพลหรืออํานาจบังคับที่
ไมถูกตอง ชักจูง ความกดดันบีบคั้น การขมขูหรือการแทรกแซงตางๆ โดยทางตรงหรือทางออมจาก
ส่ิงใดๆ ก็ตาม   

2)  ความเปนอิสระของผูพิพากษาที่ไดรับการรับรองจากรัฐในการกําหนดใหผูพิพากษา
หรือศาลเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาคดีแตเพียงอยางเดียว และจะไมมีการเขาแทรกแซงใดๆ เชน 
การบัญญัติกฎหมายเพื่อใหเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อใชบังคับคดี 

ประเทศไทยไดบัญญัติหลักการดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย34            
ที่ไดบัญญัติใหการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งกอตั้งโดยบทบัญญัติแหง
กฎหมายเทานั้นและจะกอตั้งศาลขึ้นใหมเพื่อพิจารณาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซ่ึงกอตั้ง               
โดยบทบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาล
หรือวิธีพิจารณาความเพื่อใชแกคดีหนึ่งโดยเฉพาะไมได ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันความเปนอิสระ
แกผูพิพากษา 

3)  ความเปนอิสระของผูพิพากษาที่จะตองไดรับรองการกําหนดหลักการเรื่อง                 
หลักความเปนอิสระของผูพิพากษา  (The principle of Juridical independence)  ขึ้น เพื่อ เปน
หลักประกันความเปนอิสระแกผูพิพากษาวาหลักการดังกลาวจะไดรับการยอมรับโดยรัฐและคูความ
อยางแทจริง และมีการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง ประเทศไทยไดบัญญัติหลักการ
ดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยวา “ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย”35 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และประมวลจริยธรรมขาราชการ36 
หมวด 1 วาดวยอุดมการณของผูพิพากษาไวตามขอ 1 วา หนาที่สําคัญของผูพิพากษาคือ การ
ประสาทความยุติธรรมแกอรรถคดี และตองปฏิบัติดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ถูกตองตาม
กฎหมายและนิติประเพณี ทั้งจะตองแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษแกสาธารชนดวยวาตนปฏิบัติ              
เชนนี้อยางเครงครัดครบถวน เพื่อการนี้ ผูพิพากษาจักตองยึดมั่นในความเปนอิสระของตน                      

                                                            
34  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550,  มาตรา 197  วรรคหนึ่ง. 
35  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550,  มาตรา 197. 
36  ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ หมวด 1,  ขอ 1.   
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และเทิดทูนไวซ่ึงเกียรติศักดิ์แหงสถาบันตุลาการ” ซ่ึงประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ               
(The Code of Judicial Conduct) มิไดมีสภาพบังคับเปนกฎหมาย หากแตเปนเพียงแนวทางในการ
ปฏิบัติตนของ ผูพิพากษาเทานั้น เพื่อเปนการคุมครองความเปนอิสระของผูพิพากษาจากองคกรหรือ
บุคคลใดๆ ที่จะเขามาแทรกแซงกิจการของผูพิพากษา ซ่ึงรัฐมีหนาที่ใหการประกันถึงความเปน
อิสระแกผูพิพากษา 

4)  ความเปนอิสระของผูพิพากษาที่จะตองไดรับรองในเรื่องอิสระของการแสดง
ความคิดและการเขามามีสวนรวมในการประชุมตามกฎหมายโดยการรักษาไวซ่ึงเกียรติยศศักดิ์ศรี
ของตุลาการ37 
        2.3.5  ความเปนอิสระของผูพิพากษากับระบบการบังคับบัญชา   

1)  การแตงตั้งผูพิพากษา 
      เนื่องจากมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. 2543               

เมื่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไดใหความเห็นชอบในการแตงตั้งขาราชการตุลาการให
ดํารงตําแหนงผูพิพากษาประจําศาลกอนเขารับหนาที่ผูพิพากษาผูนั้นตองถวายสัตยปฏิญาณตอ 
พระมหากษัตริย เพื่อไมใหอํานาจใดๆ เขามาแทรกแซงในการแตงตั้งบุคคลใหเขามาดํารงตําแหนง           
ผูพิพากษาได อีกทั้ง มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. 2543 

      เมื่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง การโยกยาย
แตงตั้งและการเลื่อนตําแหนงขาราชการตุลาการอันเปนการแสดงใหเห็นไดวาหลักประกันความ
เปนอิสระในทางสวนตัวของผูพิพากษา ซ่ึงเปนหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อมิใหการทํางานในตําแหนงดังกลาวตองวิตกกังวลหรือ
หวั่นไหวตออํานาจใดๆ และเปนหลักประกันในการดํารงตําแหนงวาจะเปนการไมถูกโยกยายจาก
ฝายบริหารเปนอันขาด 

2)  การจัดใหมีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) 
      คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน 

พ .ศ .  2475 ซ่ึงเกิดจากการที่มี ผูพิพากษาได รับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทําใหมี                     
ผูตั้งขอสังเกตวาผูพิพากษาไมควรดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม ในสมัยนั้นจึงยอมใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีหลักการวาการ
แตงตั้ง โยกยาย ขึ้นเงินเดือน การลงโทษของผูพิพากษา ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมจะทําไดก็ตอเมื่อไดรับ

                                                            
37 United Nations. (1985, 26 August-6 September).  “The Prevent of crime and The Treatment of  

offender.”  Report of The Seventh United Nations Congress.  Article 8, 9.   
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ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม อํานาจของคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมมีเพียงใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบไมเปนอํานาจเด็ดขาด38 

      คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเกิดขึ้นครั้งแรกตามประกาศระเบียบชั่วคราววา
ดวยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2477 มีหนาที่ใหคําปรึกษาเฉพาะ
เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการ พ.ศ. 2471 โดยมีอธิบดี
ศาลฎีกาเปนประธาน กรรมการศาลฎีกาผูอาวุโส อธิบดีผูพิพากษาศาลในกรุงเทพฯ ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมและหัวหนากองกลาง สํานักปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนกรรมการในการทําหนาที่ในการให
ความเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือก  แตงตั้ง เ ล่ือนตําแหนง ปลดและลงโทษขาราชการตุลาการ              
ซ่ึงความคิดในการจัดตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ก็เพื่อเปนหลักประกันในความ
เปนอิสระของผูพิพากษา เนื่องจากเปนการแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2576              
ซ่ึงมีตอนหนึ่งวา “ฝายตุลาการนั้นใหเปนอิสระสมดังความจํานงของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย โดยจัดตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อชวยเหลือกิจการของศาลในอันที่จะใหความ
เปนอิสระแกผูพิพากษาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยจัดฐานะตุลาการใหมั่นคงตาม
ความตองการโดยจัดแยกจากตําแหนงทางการเมือง39 ไดมีการยึดหลักการนี้มาตลอด และมีผลทําให
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการคัดเลือกการแตงตั้ง การเลื่อนขั้น 
เล่ือนตําแหนง การถอดถอนและการลงโทษตุลาการนั้น เร่ิมพัฒนาจากการมีอํานาจหนาที่เปนเพียง
ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ตอมาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจึงมีอํานาจ
เพิ่มขึ้น ซ่ึงตอมาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเริ่มมีอํานาจเพิ่มขึ้น กลาวคือ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมจะสั่งไดตอเมื่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไดใหความเห็นชอบแลว
เทานั้น40 ซ่ึงถารัฐมนตรีกระทรวงวาการกระทรวงยุติธรรมไมเห็นชอบตามมติคณะกรรมการตุลา
การศาลยุติธรรมก็ตองเปนไปตามมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซ่ึงถาไมเห็นชอบดวย
ทั้งหมดหรือแตบางสวน รัฐมนตรีก็จะใหคณะกรรมการตุลาการพิจารณาใหมก็ได ในกรณีเชนนี้ 
เมื่อคณะกรรมการตุลาการยังคงยืนยันตามมติเชนเดิม หรือจะแกไขประการใดก็ใหดําเนินการตาม
มติคณะกรรมการตุลาการ และรัฐมนตรีจะแตงตั้งบุคคลใดใหดํารงตําแหนงขาราชการตุลาการ 
นอกจากตําแหนงผูชวยผูพิพากษา รัฐมนตรีจะตองเสนอคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกอน

                                                            
38  จํารูญเนติศาสตร.  (2549, มกราคม-มิถุนายน).  “แนวความคิดในการปรับปรุงราชการศาลยุติธรรม.” 

กฎหมายธุรกิจบัณฑิตย, ปท่ี6, ฉบับที่ 1.  หนา 12 
39  รุงฤทธิ์ ศยามานนท.  (2519).  นโยบายรัฐบาลไทย พ.ศ. 2475-2519.  หนา 16 
40  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. 2597, มาตรา 14, มาตรา 15, มาตรา 16,              

มาตรา 17, มาตรา 18, มาตรา 19, มาตรา 26, มาตรา 64, มาตรา 65, มาตรา 66, มาตรา 70. 
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เสมอเพื่อใหความเห็นชอบ จึงจะนํากราบบังคมทูลเกลาเพื่อทรงแตงตั้ง ถาคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมไมเห็นชอบจะตองเสนอไปยังรัฐมนตรีพรอมดวยเหตุผลวาคณะกรรมการศาลยุติธรรม
เห็นควรใหแตงตั้งใคร  

ในสวนขององคประกอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมถือไดวาเปนองคกร
ของผูพิพากษาโดยผูพิพากษาและเพื่อผูพิพากษาอยางแทจริง อีกทั้ง เปนองคกรที่ใหความคุมครอง
และใหหลักประกันอยางแทจริงสําหรับการทําหนาที่ของผูพิพากษา ซ่ึงคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมของประเทศไทยมีความแตกตางในหลักการจากตางประเทศ ประกอบดวยบุคลากรหลาย
ฝายดวยกัน  

3)  การเขาสูตําแหนงและคุณสมบัติ 
      ในอดีตการเขาสูตําแหนงของผูพิพากษาหรือตุลาการจะมีการแตงตั้ งโดย

พระมหากษัตริย ตามคําเสนอของเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม41 ตอมาไดเปลี่ยนแปลงการปกครอง
การเขาสูตําแหนงของตุลาการจะเปนไป 2 ลักษณะ คือ การสอบคัดเลือกแลวแตงตั้งและการแตงตั้ง
โดยวิธีพิเศษ ซ่ึงการแตงตั้งจะเปนไปตามคะแนนสอบได หลักจากอบรมแลวการสอบคัดเลือกจะมี
การสอบแขงขันกันทั้งขอเขียนและการสอบปากเปลา การแตงตั้งจะเปนไปตามลําดับของคะแนน
หลังจากสอบผานแลว 

4)  การพนจากตําแหนง 
      ผูพิพากษาจะไมถูกถอดถอนหรือปลดออกจากตําแหนงโดยฝายบริหารเนื่องจาก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 200 กําหนดวา “พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง          
ผูพิพากษาและตุลาการ และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนตําแหนงเพราะความตาย”  
ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. 2543 ไดบัญญัติวา การใหผูพิพากษา
ในศาลยุติธรรมพนจากตําแหนงจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการกอน ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. 2543 กําหนดใหมีความเปนอิสระของ                     
ผูพิพากษาในการทําหนาที่เพื่อควบคุมผูพิพากษาดวยกันเอง ดังนั้น จึงเห็นไดวาฝายบริหารจะไมเขา
มาแทรกแซงในการใหคุณหรือใหโทษแกผูพิพากษาได   
 
 
 
 
                                                            

41  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการ  พุทธศักราช 2471, มาตรา 3  และมาตรา 6. 

DPU



 

35 
 

 

          2.3.6  ความเปนอิสระกับการดําเนินคดีอาญา 
ในการดําเนินคดีอาญาเพื่อเปนการตรวจสอบความจริงในเรื่องที่กลาวหาเพื่อจะไดเปน

การชี้ขาดในขอเท็จจริงที่กลาวหานั้น  อันเปนเปาหมายของการดําเนินคดีอาญา  กลาวคือ              
เปนการชี้ขาดเรื่องที่กลาวหา42 ส่ิงที่สําคัญในการพิจารณาที่จะดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิด
ไปในแนวทางใดหรือมีอํานาจในการใชดุลยพินิจเพื่อตัดสินใจวาจะดําเนินคดีอาญาอยางไร            
จนถึงมีคําพิพากษาของศาลหรือไมเปนของเจาหนาที่รัฐในระดับตางๆ เริ่มตั้งแตพื้นฐานความ            
รูสึกของเจาหนาที่ตํารวจวาจะตัดสินในจับกุมหรือไม ตอมาเปนความรูสึกของพนักงานอัยการที่จะ
ตัดสินในสั่ งฟองหรือไมฟองและในประการสุดทายความรู สึกของผูพิพากษาที่จะเชื่ อ
พยานหลักฐานหรือไมและจะลงโทษจําเลยหรือไม เพียงใด ในความรูสึกของเจาหนาที่ตํารวจ 
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผูพิพากษาจึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญที่จะมีผลตอการบังคับใช
กฎหมายไดผลหรือไม ตามรัฐไดตรากฎหมายขึ้น หากเจาหนาที่ของรัฐ แมเพียงฝายหนึ่งฝายใด          
ใชดุลยพินิจตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไวโดยไมชอบหรือใชดุลยพินิจนอกเหนือไปจากเจตนารมณ
ของกฎหมายแลวการปราบปรามยอมไรผลและลดประสิทธิภาพลง43 

 
2.4  การตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของผูพิพากษา 

อํานาจในการพิจารณาคดีพิพากษาคดีเปนอํานาจของฝายตุลาการตามหลักแบงแยก
อํานาจในระบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะฝายตุลาการมีภารกิจหลัก คือ การใหความคุมครองแก                       
หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการ กลาวโดยเฉพาะในการดําเนินคดีอาญาภารกิจของศาล
นั้นมีเปาหมายเพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทําความผิดของจําเลยวาเปนการกระทําที่เปนความผิด
หรือไม การปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาหรือตุลาการจะบรรลุวัตถุประสงคของการทําหนาที่
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยกลไกตรวจสอบการทํางานทั้งจากภายในและภายนอก 
การที่จะใหผูพิพากษาใชอํานาจไดอยางอิสระและมีหลักประกันความเปนอิสระอยางแทจริงในการ
พิจารณาคดีและพิพากษาคดี ศาลหรือตุลาการจะตองคํานึงถึงและจะใชเปนหลักเกณฑเพื่อคุมครอง
แกคูความในการพิจารณาคดีและพิพากษาคดีดวยเชนเดียวกัน  
 
 
 
                                                            

42  คณิต ณ  นคร ข  เลมเดิม.  หนา 62. 
43  ชาญชัย แสวงศักดิ์.  (2541).  วิสัยทัศนดานการพัฒนากฎหมายและการบริหารราชการแผนดินเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทยในทศวรรษหนา.  หนา 6.   
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         2.4.1  การตรวจสอบภายในขององคกรตุลาการ   
 การตรวจสอบภายในขององคกรตุลาการ กลาวคือ เปนการตรวจสอบความประพฤติ         

และการปฏิบัติของบุคคลผูที่ดํารงตําแหนงผูพิพากษา ตั้งแตการตรวจสอบจากการรับสมัคร           
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติประวัติของผูสมัครเกี่ยวกับการทํางานตั้งแตอดีตจนกระทั้งถึงปจจุบัน            
และเมื่อผานการสอบคัดเลือกแลวตองประพฤติตนอยางเหมาะสมและในการรักษาวินัยของ
ขาราชการตุลาการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543           
และตามประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการก็ไดกําหนดความรับผิดในทางอาญาแกผูพิพากษา 
และตามรัฐธรรมนูญก็ไดมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 การกําหนดความรับผิดไวตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม การแตงตั้งโยกยายตองกระทํา
ภายใตกฎหมายหรือระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกําหนด โดยประกาศใน                          
ราชกิจจานุเบกษา44 ซ่ึงตองไดรับความยินยอมจากผูพิพากษาเชนเดียวกัน 

การตรวจสอบกระบวนการพิจารณาคดีและคําพิพากษาคดีของศาลเปนกระบวน           
การตรวจสอบคดีกอนศาลมีคําพิพากษาคดีในเรื่องนั้นๆ อีกทั้ง เปนมาตรการในปองกันมิใหศาล
พิจารณาคดีและทําคําพิพากษาคดีที่ผิดพลาดได โดยการอุทธรณคําพิพากษาตอศาลสูงตอไป 
         2.4.2  การตรวจสอบภายนอกองคกร 

การตรวจสอบอีกกระบวนการหนึ่งที่รัฐและประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
หนาที่ของผูพิพากษานอกเหนือจากการตรวจสอบโดยกลไกอื่นๆ การถอดถอนผูพิพากษาออกจาก
โดยวุฒิสภา45 การถอดถอนจากตําแหนงสําคัญๆ กลาวคือ ประธานศาลฎีกา และรองประธาน             
ศาลฎีกา โดยมีผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด หรือ
โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งความถูกตองและครบถวน หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนหา
หมื่นคนขึ้นไป รองขอตอประธานวุฒิสภา46 ทั้งนี้ เมื่อวุฒิสภาไดรับคํารองขอจะดําเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาความถูกตองและครบถวนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตามคํารองขอดังกลาวกอนสงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ
ไตสวนขอเท็จจริงเพื่อเสนอวุฒิสภาตอไป 

การตรวจสอบจากองคกรภายนอกกฎหมายไดเปดใหสาธารณชนไดเขามามีสวนรวม         
เขาฟงการพิจารณาคดีในศาลไดตามหลักการดําเนินคดีอยางเปดเผยตอหนาคูความ  ตลอดจนหลัก                       

                                                            
44  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550, มาตรา 197. 
45  รัฐธรรมนูญแหงราชอาจักรไทย  พ.ศ. 2550, มาตรา 270. 
46  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550, มาตรา 164. 
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การที่ ให สิทธิแกคู ความในการคัดค านผูพิพากษาได  เมื่ อมี เหตุตามที่กฎหมายกํ าหนด                     
ทั้งยังกําหนดใหผูพิพากษาตองกลาวหรือแสดงเหตุผลแหงคําวินิจฉัยไวในคําพิพากษาหรือคําส่ัง  ซ่ึง
เปนการใหองคกรภายนอกศาลไมวาจะเปนคูความหรือแมแตบุคคลทั่วไปสามารถเขาตรวจสอบ
ความถูกตองชอบธรรมแหงคําพิพากษาได นอกจากนี้ในการตรวจสอบคุณภาพงานศาลทั้งระบบ
อาจทําไดโดยการเปดเผย อีกทั้ง ยังเปดโอกาสใหประชาชนหรือส่ือมวลชนมีบทบาทอยางมากใน
ฐานะที่เปนปากเสียงของประชาชน เนื่องจากสื่อมวลชนมีบทบาทหนาที่เปนตัวแทนของประชาชน
ในการคนหาและตรวจสอบขอเท็จจริง ซ่ึงการนําเสนอของสื่อมวลชนจะสะทอนความรูสึกนึกคิด
ของคนในสังคมโดยการวิพากษวิจารณและเผยแพรขอมูลสูการรับรูสูสาธารณชน47 อีกทั้ง                
การตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาโดยประชาชนถือวาเปนการทบทวน (Review)              
ดวยประชาชนเปนสิ่งที่ประชาชนไดมีโอกาสไดตรวจสอบอีกทางหนึ่ง 
 
2.5  ลักษณะของเหตุผลในคําพิพากษาคดีอาญา 

ศาลเปนองคกรหนึ่งที่มีผูพิพากษาเปนผูที่ทําหนาที่พิจารณาคดี และทําหนาที่พิพากษา
คดี ตองมีความเปนอิสระและเที่ยงธรรมในการทําหนาที่ดังกลาวเปนไปตามหลักสากลแลว                   
และที่สําคัญจะตองมี “การกําหนดมาตรการไวสําหรับการทํางานขององคกร” เพื่อใหโอกาสแก
ประชาชนสามารถตรวจสอบความคิดเห็นของผูพิพากษานั้นได คือเหตุผลของคําพิพากษาคดีที่         
ผูพิพากษาไดมีคําพิพากษาออกมา ตัวอยางเชน คําพิพากษาคดีอาญาซึ่งศาลตองอานเหตุผลใน                  
คําพิพากษาใหคูความฟงดวย เนื่องจากมนุษยเองมีคุณลักษณะพิเศษของเหตุผลอยู 2 ประการ               
อันประกอบดวย48   

1)   มนุษย มี เหตุ ผลในการจํ าแนกแยกแยะข อ เท็ จจริ ง  ( Factual Reason)  คื อ                          
รูวาขอเท็จจริงเรื่องอะไร การจําไดหมายรูถึงความแตกตาง ความเหมือนกัน หรือความคลายคลึงกัน
ของสิ่งตางๆ   

2)  มนุษยมีเหตุผลในทางศีลธรรม (Moral Reason) คือ การรูวาอะไรผิดอะไรถูก                
อะไรไมควร   

จากความสามารถนี้เองทําใหมนุษยสามารถนําเอาเหตุผลไปวินิจฉัยวิเคราะหตัดสินคดี
ไดในการวินิจฉัยขอพิพาท ผูพิพากษาจะนําเอาเหตุผลธรรมดาสามัญมาปรุงแตงขึ้น เรียกวา  
“Artificial Justice Reason”  ทํ า ให เหตุ ผลที่ป รุ งแต งนี้ กลาย เปน เหตุผลทางกฎหมายขึ้ น                    

                                                            
47  คณิต ณ นคร  ค  (2540).  ปาฐกถาเรื่อง สถาบันอัยการกับบทบาทในการแกไขปญหาสังคม                       

: อดีต ปจจุบัน อนาคต สวนท่ี 2 วิสัยทัศนอัยการไทย.  หนา 88. 
48  ปรีดี เกษมทรัพย.  (2531).  นิติปรัชญา.  หนา 303-307. 
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มาซึ่งมีการคิดไตรตรองอยางอื่นมากกวาเหตุผลธรรมดา ขณะเดียวกันสังคมไดมีการพัฒนา
สลับซับซอนยิ่งขึ้น จําเปนตองมีการบัญญัติกฎเกณฑขึ้นมาใหมนํามาใชเปนกฎหมาย เรียกวา 
เหตุผลแหงเทคนิค การใหเหตุผลในคําพิพากษายอมเปนเรื่องละเอียดออนศาลตองไตรตรองในการ
หาเหตุผลอยางยิ่งยวด49 ซ่ึงการใหเหตุผลในคําพิพากษาทําใหผูพิพากษาไมอาจใชดุลยพินิจตาม
อําเภอใจได50   

3)  การใหเหตุผลในขอเท็จจริง 
การคนหาความจริงในคดีก็ตองอาศัยวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงโดยใช

วิธีการทรมานจําเลยก็ได ตอมาเมื่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดมีการพัฒนาจึงไดมีการนําเอา
วิธีการสืบพยานหลักฐานมาคนหาความจริงในคดีอาญาแทนโดยอาศัย “หลักคนหาความจริง                
ในเนื้อหา (Principle of substantive truth) หมายถึง การทําใหขอเท็จจริงตางๆ ในคดีกระจางขึ้นมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได51 โดยการจะไดมาซึ่งเหตุผลของขอเท็จจริงนั้นตองผานกระบวนการพิจารณา
คดีอาญาในขั้นพื้นฐานสําคัญหลายประการประกอบเขาดวยกัน ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑ
ในการปฏิบัติของศาล และถือไดวาเปนมาตรฐานขั้นต่ําที่จะใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงที่สมบูรณที่สุด
กอนที่จะทําการวินิจฉัยช้ีขาดตอไป   

4)  การใหเหตุผลในขอกฎหมาย 
เมื่อศาลไดขอเท็จจริงเปนขอยุติแลว  ศาลจะนําขอเท็จจริงนั้นมาปรับเขากับ

บทบัญญัติกฎหมายวาในการกระทํานั้นผิดกฎหมายหรือไม มีเหตุบรรเทาโทษหรือเหตุยกเวนโทษ
หรือไม ซ่ึงมีลักษณะ คือ   

(1)  การปรับใชกฎหมาย เปนปรับใชที่มีลักษณะเปนนามธรรม (Abstract Law)            
มาปรับใชกับขอเท็จจริงที่ยุติแลว ทําใหกฎหมายนั้นมีสภาพเปนรูปธรรมขึ้นมา (Concrete Law)           
ซ่ึงตองสอดคลองกับสภาวะอุดมคติของกฎหมายนั้น   

(2)  การตีความกฎหมาย (Interpretation) เปนเรื่องความเห็นของผูใชกฎหมายวา
เขาใจความหมายของบทบัญญัติกฎหมายไดมากหรือนอยแคไหน โดยเฉพาะในระบบซีวิลลอว                   
ซ่ึงจะตองอาศัยความเปนหลักการในการคนควาเพื่อที่จะอธิบายความหมายของบทบัญญัติใน
กฎหมายนั้นๆ โดยเปนการคนหาความหมายที่แทจริงของกฎหมายและคนหาวากฎหมายนั้นมี
ความหมายวาอยางไร   

                                                            
49  ยงยุทธ มหิสรากุล.  เลมเดิม.  หนา 328-329. 
50  ถาวร โพธิ์ทอง.  (2522).  คําสอนวิชาระบบกฎหมายอังกฤษเบื้องตน.  หนา 4. 
51  เกษม คมสัตยธรรม.  (2536).  “การยกเลิกการพิจารณาที่มิชอบของศาลในคดีอาญา.”  หนา 10. 
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บทที่ 3 

ความเปนอสิระของผูพิพากษาของตางประเทศ 
 

เมื่อกลาวถึงความเปนอิสระของผูพิพากษาเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ              
ตอมาไดมีการแพรหลายมาในหลายประเทศที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซ่ึงความเปนอิสระ
ของผูพิพากษาจึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับประเทศตางๆ ที่ไดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
โดยบางประเทศไดนําเอาหลักความเปนอิสระของผูพิพากษากําหนดไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ
ตนเอง เชนเดียวกับประเทศไทยที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตยไดนําหลักความเปนอิสระของ
ผูพิพากษากําหนดไวในรัฐธรรมนูญแทบทุกฉบับเชนกัน 

 
3.1  ประเทศอังกฤษ 

ประเทศอังกฤษเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบ Common Law กลาวคือ เปนระบบ
กฎหมาย ซ่ึงรวมถึงกฎหมายจารีตประเพณีแหงทองถ่ิน เอ็ดควิตี้ และพระราชบัญญัติตางๆ ประกอบ
เขาดวยกัน 

3.1.1  แนวคิดความเปนอิสระของผูพิพากษา 
  ความเปนอิสระของผูพิพากษาเริ่มจากประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปนประเทศแรกของโลกที่ 

วางแนวความคิดในเรื่องการใชอํานาจตุลาการและความเปนอิสระของผูพิพากษามาแตโบราณ           
โดยมีทาน Hanbury กลาวถึงสถาบันศาลและผูพิพากษาของประเทศอังกฤษวา สถาบันศาลเปน
สถาบันที่มีความบริสุทธิ์และผูพิพากษาของประเทศอังกฤษไมรับสินบนหรือเขาขางฝายหนึ่ง              
ฝายใดโดยการใชอิทธิพลของฝายบริหาร หรือโดยมีอคติในการพิจารณาพิพากษาคดี (being turned 
from pursuing his rightful path by executive pressure or favour) ซ่ึงผูพิพากษาของประเทศอังกฤษ 
ในการคัด เลือกผูพิพากษาในประเทศอังกฤษ  สวนใหญจะคัด เลือกมาจากทนายความ                      
และผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่มีประสบการณในการทํางานมานาน โดยเฉพาะ Barristers          
ผูมีการศึกษาสูงเปนเนติบัณฑิตก็จะไดการพิจารณาการคัดเลือก ซ่ึงศาลในประเทศอังกฤษแบง
ออกเปนศาลสูงและศาลลาง ซ่ึงการเขาสูตําแหนงของผูพิพากษาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับศาล             
แตละชั้นศาล โดยเฉพาะศาลสูงจะไดรับการแตงตั้งจากกษัตริยตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรีจาก
ตําแหนงผูพิพากษาศาลสูงทั้งหมดมีเพียง Lord Chancellor เปนตําแหนงทางการเมืองพิเศษ คือ 
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มีอํานาจหนาที่ในทางนิติบัญญัติในฐานะเปนประธานของ  House of Lord ในฐานะที่ เปน             
สภานิติบัญญัติตําแหนง Lord Chancellor มีผลตอความเปนอิสระของผูพิพากษาในประเทศอังกฤษ
เปนอยางมากสามารถใหคุณหรือใหโทษแกผูพิพากษาได เพราะ Lord Chancellor เปนประธานศาล
ฎีกา และมี Lord Chief Justice 12 คน ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2549 เปนตนมาไดมีการปรับปรุงการ
คัดเลือกผูพิพากษาใหมแลวตาม The Constitutional Reform Act 2005 มานี้เองเนื่องจากตองการให
แยกงานของ House of Lords แยกเปนการทําหนาที่ศาลและพิจารณารางกฎหมายออกจากกันมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งคือ Judicial Appointments Commission จํานวน 15 คน มาจาก
ศาล 5 คน ประชาชน 6 คน จากศาลแขวงหรือ Magistrate ที่เปนผูพิพากษาที่ไมใชผูพิพากษาอาชีพ
จากศาลไกลเกล่ียหรือ tribunal อีก 1 คน จากทนายความอีก 2 คน สําหรับการเลื่อนตําแหนงของ           
ผูพิพากษาในประเทศอังกฤษนั้น แมวาในประเทศอังกฤษจะมีหลักการที่ยึดถือกันโดยทั่วไปวา            
ไมมีระบบการเลื่อนตําแหนงผูพิพากษาก็ตามเมื่อผูพิพากษาไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดก็
ตามก็จะดํารงตําแหนงนั้นตลอดไป เนื่องจากเชื่อกันวาการเลื่อนตําแหนงไมสอดคลองกับความเปน
อิสระของผูพิพากษาในทางตัดสินคดี ในปจจุบันอังกฤษมีระบบการเลื่อนตําแหนงผูพิพากษาที่มี
ขั้นตอนอยูแตไมเปนระบบเปนระเบียบเหมือนประเทศภาคพื้นยุโรป ในทางปฏิบัติมีแนวโนมที่            
ผูพิพากษาที่ดํารงตําแหนงในระดับศาลลางใหขึ้นมาดํารงตําแหนงในศาลสูงขึ้นไปตามลําดับ               
จึงเห็นไดวาประเทศอังกฤษมีหลักการไมเล่ือนตําแหนงของผูพิพากษาเพื่อคงไว ซ่ึงความเปนอิสระ
ของผูพิพากษาสวนการถอดถอนออกจากตําแหนงของผูพิพากษาศาลสูงอาจถูกถอดถอนได               
โดยพระมหากษัตริยดวย แตทั้งนี้ ตองไดรับคําแนะนําทั้งสองสภา ในกรณีละเลยตอการปฏิบัติ
หน าที่ ห รือการประพฤติชอบ ท่ีไม ร า ยแรง  ส วน ผูพิพากษาของศาลล า งอาจถู กถอน                           
โดย Lord Chancellor แตในทางปฏิบัติ สําหรับ Lord Chancellor ใชอํานาจในลักษณะการพิจารณาคดี 
(in a judicial manner) โดยรับฟงคําแกขอกลาวหาของผูพิพากษาที่ถูกกลาวหาและพยานหลักฐานที่
เกี่ยวกับขอกลาวหาอันเปนระบบไตสวนความผิดทางวินัยรายแรงนั่งเอง สําหรับ High Court 
Judges, Lords Justice of Appeal และ Law Lords รวมทั้ง Lord Chief Justice, Master of the Rolls, 
President ของ Family Division และ Vice Chancellor ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงระหวางที่ประพฤติ              
มิชอบ พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอนจากตําแหนงไดตามมติของรัฐสภาทั้ง
สอง (Address of both Houses of Parliament) อํานาจในการถอดถอนมีผลถึงความเปนอิสระของ
ตุลาการโดยเฉพาะอยางยิ่งของศาลสูง ดังนั้น ตั้งแต Act of Settlement 1701 เปนตน ซ่ึงนักกฎหมาย
อังกฤษสวนใหญจึงยึดหลักวาการถอดถอนผูพิพากษาตั้งแตตําแหนง High Court Judges ขึ้นไปจะ
กระทําไดตามมติของรัฐสภาทั้งสองสภาตามที่ Act of Settlement 1701 กําหนดไว 
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         3.1.2  ระบบศาลยุติธรรม 
ประเทศอังกฤษเปนประเทศที่อยูในกลุมประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบ Common Law 

เปนตนแบบของระบบกฎหมายที่ในหลายประเทศไดลอกเลียนและเปนตนแบบในการใชกฎหมาย 
อีกทั้ง เปนประเทศที่ใชระบบศาลยุติธรรมเปนหลักในการพิจารณาคดีทั้งปวง ไมวาจะเปนคดีแพง 
คดีอาญา คดีปกครอง หรือคดีประเภทอื่น โดยมีศาลสูงสุดเพียงศาลเดียวทําหนาที่ตรวจสอบ               
คําพิพากษาของศาลลางทุกศาล ประเทศอังกฤษเปนระบบศาลเดียวกลาวคือ สามารถแยกออกได
เปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญา และศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีแพงโดยแบงเปน 3 ระดับ1 ไดแก 
ศาลสูงสุดของประเทศ ศาลสูงชั้นกลางหรือศาลยุติธรรมชั้นสูงและศาลชั้นตน  

1)  ศาลสูงสุดของประเทศ ไดแก ศาลสภาขุนนาง (House of Lords)  
2)  ศาลสูงชั้นกลางหรือศาลยุติธรรมชั้นสูง (Supreme Court under the Supreme Court 

of Judicature Act 1873, 1875) ไดแก  
                         (1)  ศาลอุทธรณ แผนกคดีอาญา (Court of Appeal Criminal Division)) หรือแผนก
คดีแพง (Court of Appeal (Civil Division))  
                        (2)  ศาลคราวน คอรท

  
(Crown Court)  

                        (3)  ศาลไฮคอรท แผนกควนีสเบนช (High Court Queen’s Bench Division)               
แผนกชานเซอรี่ (High Court (Chancery Division)) และแผนกคดีครอบครัว (High Court               
(Family Division))  

3)  ศาลชั้นตน ไดแก ศาลมาจีสเตรท คอรท (Magistrate Court) หรือศาลเคานตี้ คอรท 
(County Court)  
         3.1.3  องคคณะผูพิพากษา 

ศาลชั้นตน ไดแก  
                    1)  Magistrate Court เปนศาลชั้นตนที่ทําหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีแบบรวบรัด
โดยไมตองมีคณะลูกขุน (Summary Criminal Jurisdiction) หรือ มีหนาที่เปนผูไตสวนมูลฟองใน
คดีอาญาประเภทรายแรงซึ่งตองไดรับการพิจารณาโดยคณะลูกขุน (trial on indictment)2 โดยศาล 
Magistrate Court ประกอบดวยบุคคล  2 ประเภท  คือ  ผูพิพากษาที่ ไมได เปนนักกฎหมาย                   
(Lay Magistrate) กับผูพิพากษาที่เปนนักกฎหมาย (Stipendiary) มาจีสเตรทสวนใหญจะเปนบุคคลที่
ไมเปนนักกฎหมาย และผูพิพากษาที่เปนนักกฎหมายนั่งพิจารณาคดีตามลําพังได สวนผูพิพากษาที่

                                                            
1  จิตรพรต  พัฒนสิน.  (2551, มกราคม).  การปฏิรูปศาลสภาขุนนางของประเทศอังกฤษ.  สืบคนเมื่อ  19 

มิถุนายน 2554,  จาก www. Library.uru.ac.th/webdb/Krisdika.go.th-11.pdf 
2  สุนัย มโนมัยอุดม.  (2545).  ระบบกฎหมายอังกฤษ.  หนา 194. 
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ไมได เปนนักกฎหมายจะตองนั่งพิจารณารวมกันตั้งแต  2 คน  ขึ้นไป  แตตองไมเกิน  7 คน                    
ผูพิพากษาตองนั่งครบองคคณะในระหวางการพิจารณา 

2)  ศาลคราวนคอรท (Crown Court) 
     คดีที่พิ จารณาโดยวิ ธี อินไดท เมนท  (Trial on Indictment)  จะมีองคคณะคือ                      

ผูพิพากษาศาลคราวนคอรท 1 คน จะนั่งพิจารณาคดีรวมกับคณะลูกขุน ซ่ึงประกอบดวยประชาชน 
12 นาย โดยการรับฟงและชี้ขาดปญหาขอเท็จจริงจะกระทําโดยคณะลูกขุน สวนขั้นตอนในการทํา                  
คําพิพากษาจะกระทําโดยผูพิพากษาอาชีพ3 
          3.1.4  การตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของผูพิพากษา 

ในการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษายอมมีความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี          
อันเปนความอิสระในเนื้อหานั้น โดยผูพิพากษาจะตองไมอยูในอาณัติของบุคคล หรือองคกรใด ตาม
คําสั่งและคําแนะนําตางๆ เปนสิ่งที่ตองหามทั้งส้ิน ซ่ึงมีทั้งความเปนอิสระในทางสวนตัวนั้น             
ผูพิพากษาสามารถปฏิบัติหนาที่ได โดยปราศจากความกลัววาจะไดรับผลรายในภายหลังจากอํานาจ
ใดๆโดยมีหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาดังไดกลาวมาแลว จึงจําเปนตองมีการ
ตรวจสอบการหรือควบคุมการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงอาจมีองคกรที่ใชในการควบคุมเพื่อใหการปฏิบัติ
หนาที่โดยชอบธรรม ซ่ึงประเทศอังกฤษมีวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษา 
(Mechanisms For Checking Judges) หลายวิธี ดังนี้ 

1)  การตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่โดยรัฐสภา (Parliament)   
                         รัฐสภาจะเปนผูควบคุมผูพิพากษา  ซ่ึงโดยหลักทั่วไปแลวการประพฤติของ                
ผูพิพากษาจะไมถูกนํามากลาวในรัฐสภา ถาไมไดรับคะแนนเสียงจากสมาชิกรัฐสภา เพราะรัฐสภา
จะไมเขาไปแทรกแซงการดําเนินงานของฝายตุลาการ ถาผูพิพากษาไมถูกกลาวหาอยางรุนแรง 
เพราะจะทําใหความเปนอิสระของผูพิพากษาตองเสียไปและกฎหมาย The Act of Settlement 1701 
ก็ไมมีประโยชนอะไรในการคุมครองความเปนอิสระของผูพิพากษา ซ่ึงการกลาวหาเปนเรื่องความ
ประพฤติของผูพิพากษา การปลดหรือถอดถอนผูพิพากษาออกจากตําแหนงยอมมีความสําคัญตอ
ความเปนอิสระของผูพิพากษาเปนอยางมาก และมีผลโดยตรงตอผูพิพากษาแตละคน โดยปกติ                
ผูพิพากษาศาลสูงของประเทศอังกฤษจะอยูในตําแหนงตราบเทาที่ประพฤติดี นอกจากจะถูกถอด
ถอนโดยพระมหากษัตริย และความยินยอมของสภาทั้งสองสวน ในศาลอื่นๆ ผูพิพากษาจะถูกถอด
ถอนโดย Lord Chancellor เปนตน 
 
 
                                                            

3  สุธิชา มวงผล.  (2552).  ศาลชั้นตนกับการตรวจสอบความจริงในคดีอาญา.  หนา 108. 
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2)  การตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาโดยหนังสือพิมพ  (The Press) 
                         โดยหนังสือพิมพมีบทบาทอยางมากในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ                     
ผูพิพากษาโดยเปรียบเสมือนผูสังเกตการณทํางานของศาล ซ่ึงทาน Lord Denning ไดเคยกลาวไว
หนังสือ The Road to Justice ในศาลทุกศาลในประเทศอังกฤษทานเชื่อวา ประชาชนทุกคนที่ไดเขา
จะไดพบกับผูส่ือขาวของหนังสือพิมพซ่ึงคอยจดรายงานการพิจารณาคดีในศาลและเขียนรายงาน
ออกมาตามความเปนจริงและทานเชื่อวาเขาเหลานี้ คือ ผูสังเกตการณในศาลตอการทําหนาที่ของ            
ผูพิพากษาตองมีความระมัดระวังในการพิจารณาพิพากษาคดีซ่ึงตองกระทําหนาที่ดวยความยุติธรรม
และถูกตองปราศจากอคติใดๆ เพราะผูพิพากษาจะตองพิจารณาคดีดวยความยุติธรรม และตอง
ปราศจากอคติใดๆ เพราะถาหากผูพิพากษาพิจารณาคดีโดยมีความอคติหรือ misbehavior ดวยความ
ไมเปนธรรมก็จะถูกหนังสือพิมพนํามาตีแผรายงานใหสาธารณชนไดทราบเพื่อที่สาธารณชนจะ
ไดรับการวิพากษวิจารณในการปฏิบัติหนาที่ของศาลได   
 
3.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบ Common Law มีการ
พิจารณาหรือการตัดสินคดียึดแนวคําพิพากษาของศาลตัดสินมากอน (Precedent) เปนที่รูกันอยูแลว
วาประเทศสหรัฐอเมริกาจะคํานึงถึงหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษา จนกระทั้งปจจุบันนี้
ผูพิพากษาไดรับสมญานามวาเปนประธานศาลผูยิ่งใหญ  (The Great Chief Justice) อันเปน
หลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรากฐานมาจาก Act Of Settlement ของประเทศอังกฤษที่รางขึ้นใน
ป 1701 ไดบัญญัติคุมครองความเปนอิสระไว กลาวคือ ผูพิพากษาจะไดรับประกันความเปนอิสระ
จากรัฐในการดํารงตําแหนงจะไมมีการกระทําใดๆ อันเปนการแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของ               
ผูพิพากษาในประการตางๆ ได ในประการดังตอไป คือ 

1)  ผูพิพากษาสามารถอยูในตําแหนงตราบเทาที่ประพฤติดี (The Judges Should hold  
office during good behavior) และ 

2)  ผูพิพากษาจะถูกถอนโดยความยินยอมของสภาทั้งสองเทานั้น (and be removable 
only by action of both Houses of Parliament) 

การคุมครองหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาใน Act of Settlement 1701 ของ
ประเทศอังกฤษนี้ไดถูกนํามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีวิวัฒนาการ
และมีความเจริญกาวหนาและมีอิทธิพลตอประชาชน โดยประเทศสหรัฐอเมริกายังไดบัญญัติ
หลักประกันความเปนอิสระเพิ่มเติมไวในรัฐธรรมนูญไว เชน การเพิ่มเงินเดือนใหแกผูพิพากษา เปนตน 
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เพื่อเปนหลักประกันแกผูพิพากษาในทางสวนตัว หลักการนี้ไดเพิ่มเติมขึ้นมาใหมจากกฎหมาย        
Act Of Settlement 1701 ของประเทศอังกฤษ  และประเทศสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ4 กลาวคือ ผูพิพากษาอยูในตําแหนงไดตราบเทาที่ยังประพฤติดี และการไดรับเงินเดือน
ในจํานวนที่นอยลงไมได หลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาดังกลาวทําใหผูพิพากษาของ
ศาลสหรัฐอเมริกา (Federal Judges) และผูพิพากษาศาลสูงของมลรัฐ (The Justices of the higher 
state courts) จะมีความเชื่อมั่นในหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาในการปฏิบัติหนาที่                  
ถาตราบใดยังดํารงตําแหนงอยูโดยไมมีการประพฤติมิชอบ (misbehavior) หรือกลาวหาวากระทํา
ความผิดโดยวิธีการ Impeachment หรือถูกถอนถอนออกจากตําแหนงแลว ยอมจะมีความมั่นคงใน
ตําแหนงอยางสูง  เชน  ตัวอยาง เชน  ศาลฎีกาในสหรัฐอเมริกาในคดี  Randall v Brigham,                      
74 US (7 Wall.) 523 (1868) ไดเคยมีคําพิพากษาในกรณีผูพิพากษามีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต              
วาความของทนาย ความ ทนายความผูนั้นจึงฟองผูพิพากษา ศาลฎีกามีคําพิพากษาวาทนายความไม
สามารถฟองผูพิพากษาได เพราะผูพิพากษาไมตองรับผิดหากเปนการใชอํานาจทางตุลาการ เวนแต
วาการใชอํานาจดังกลาวจะเปนการใชอํานาจโดยทุจริตหรือไมชอบดวยกฎหมาย5 และในสังคมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นยอมรับวาอัตราเงินเดือนของผูพิพากษานั้นตองเปลี่ยนแปลงไปตาม             
คาครองชีพในปจจุบัน เชน ถาคาครองชีพในปจจุบันสูงอัตราเงินเดือนของ ผูพิพากษาตองสูงขึ้น
ตามคาครองชีพที่สูงขึ้น  เปนตน 
        3.2.1  ระบบศาลยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะ และรูปแบบเฉพาะ
ไมเหมือนประเทศใดๆ คือเปนระบบ Dual Sovereignty คือ มีการแยกอํานาจออกจากกันอยาง
ชัดเจน ระหวางรัฐบาลกลาง (Federal System) และมลรัฐ (State System) สําหรับการปกครองใน
รูปแบบมลรัฐในแตละมลรัฐก็มีกฎหมายและระบบศาลของตนเอง  ศาลยุติธรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา แบงออกเปน 2 ประเภท6 คือ ศาลสหรัฐ และศาลมลรัฐ โดยวิทยานิพนธฉบับนี้จะ ขอ
กลาวถึงศาลของสหรัฐเทานั้น กลาวคือ 

 
 

                                                            
4  The United States Constitution,  Article III  Section 1. 
5  สราวุธ  เบญจกุล.  (2553, 15 มกราคม).  ความเปนอิสระของศาลยุติธรรม.  สืบคนเมื่อ 18 มิถุนายน 

2554,  จาก  www.guru.muslimthai.com/main/index 
6  วีระ ทรัพยไพศาล  และกนก อินทรัมพรรย.  (2524, กันยายน-ตุลาคม).  “รายงานการดูงานศาล

ยุติธรรม ณ ประเทศแคนนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา.”  ดุลพาห, ปท่ี26, เลม5.  หนา 21.   

DPU



 
 

45 
 

1)  ศาลประเทศสหรัฐ 
ศาลประเทศสหรัฐ เปนศาลที่ รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดตั้ งขึ้น                      

เพื่อพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา  และกฎหมายที่ออก                   
โดยรัฐสภาหรือสภาครองเกรส รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา มาตรา 3 บัญญัติใหสภาครองเกรส
เปนผูกําหนดจํานวนของผูพิพากษา สวนประเภทของคดีที่อยูในเขตอํานาจของศาลสหรัฐ                     
ศาลสหรัฐมีการจัดรูปองคกรแบงออกเปน 3 ระดับ คือ   

(1)  ศาลชั้นตนสหรัฐ 
(2)  ศาลอุทธรณสหรัฐ  
(3)  ศาลสูงสุดสหรัฐ 
(1)  ศาลชั้นตนสหรัฐ (U.S. District Court)   

 ศาลชั้นตนสหรัฐไดรับการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในทุกมลรัฐจากสภา Congress              
โดย The Judiciary Act Of 1789 เปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาและสืบพยานคดีระดับ Federal Judicial 
Districts ทั้งคดีแพงและคดีอาญาตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด มีจํานวน 94 ศาล จัดตั้งอยูในมลรัฐตางๆ 
89 ศาล ในมลรัฐหนึ่งจะตองมีศาลชั้นตนสหรัฐอยางนอย 1 ศาล โดยในแตละมลรัฐมีจํานวนศาล
เท าใดขึ้นอยู กับจํ านวนประชากรและจํ านวนคดี  เชน  ในบางมลรัฐอาจจะมี  2 หรือ  3                          
ศาลมลรัฐแคลิฟอรเนีย เท็กซัส และนิวยอรค มีอยูถึงมลรัฐละ 4 ศาล สําหรับศาลอีก 5 ศาลนั้น จัดตั้ง
อยูใน“ดิสตริก ออฟโคลัมเบีย” คลองปานามา เกาะกวม เปอรโตริโก และหมูเกาะเวอรจินแหงละ 1 
ศาล ในศาลแบงออกเปนแผนกตางๆ เพื่อความสะดวกของคูความและบุคคลที่เกี่ยวของในคดี   

 ผูพิพากษาในศาลชั้นตนสหรัฐเขาสูตําแหนงโดยการแตงตั้งจากประธานาธิบดี
แหงประเทศสหรัฐอเมริกาและตองไดรับรองจากวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนงตลอดชีวิต 
นอกจากนี้ยังมีผูพิพากษาแบบ Full Time และPast Time ที่เรียกกันวา Magistrate Judge ทําหนาที่
ชวย Federal Judicial โดย Magistrate Judge ทําหนาที่จัดวันนัด ออกหมายตางๆ และพิจารณา
พิพากษาคดีที่มีอัตราโทษเล็กนอย เปนตน  

  (2)  ศาลอุทธรณสหรัฐ  (U.S. Court of Appeals) 
               เปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ในกรณีที่คูความที่ไมพอใจกับ                   

คําวินิจฉัยของศาลชั้นตนก็มีสิทธิอุทธรณไปยังศาลที่มีเขตอํานาจไดเสมอ อีกทั้งคูความสามารถ
อุทธรณคําสั่งของตุลาการซึ่งเปนฝายบริหารที่มีอํานาจกึ่งตุลาการ เชน คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธแหงชาติ ศาลอุทธรณสหรัฐทั้งหมด  13 ศาล ประจําอยูในสวนตางๆ ของประเทศ                
ซ่ึงแบงพื้นที่ออกเปน 12 เขต ยกเวน ดิสตริก ออฟ โคลัมเบีย ซ่ึงที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศและ7 
                                                            

7  แหลงเดิม.  หนา 23.   
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ผูพิพากษาใน U.S. Court of Appeals เขาสูตําแหนงจากการแตงตั้งของประธานาธิบดีแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยผานการรับรองโดยวุฒิสภา และมีวาระการดํารงตําแหนงตลอดชีวิต 

(3)  ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกา (The Supreme Court the United States) 
             เปนศาลสุดทายของประเทศสหรัฐ และเปนศาลที่จัดตั้งโดยรัฐธรรมนูญ              

ตั้งแตป ค.ศ. 1869 ประกอบดวยประธานศาลสูงสุด 1 คน และผูพิพากษาอีก 8 คน รวมเปน 9 คน  
ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้งโดยไมมีกําหนดเวลา สําหรับอํานาจของศาลสูงสุดนั้นอาจแยกพิจาณาได
เปน 2 ประการ 

ก  อํานาจชั้นอุทธรณ (Appeal Jurisdiction) ในฐานะเปนศาลอุทธรณช้ันสูงสุด
อํานาจชั้นสูงสุด อํานาจชั้นอุทธรณนี้มีลักษณะจํากัดมาก คดีที่จะขึ้นมาสูการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลสูงสุดในการใชอํานาจชั้นอุทธรณนี้ โดยปกติตองไดรับอนุญาตทั้งส้ินวามีความเหมาะสมหรือ
สําคัญเพียงพอที่จําไดรับการพิจารณาจากศาลสูงสุด เชน คดีมีปญหาวากฎหมายของประเทศหรือมล
รัฐขัดตอรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองหรือไม และคดีที่จะนําขึ้นสูการพิจารณาของศาลสูงสุด             
ทั้ง 50 มลรัฐ   

ข  อํานาจชั้นตน (Original Jurisdiction) ทําหนาที่พิจารณาสืบพยานในคดี                
โดยการรวบรวมพยาน และพิพากษาคดีรวมกับลูกขุน 

 3.2.2  องคคณะผูพิพากษาชั้นตน  
องคคณะผูพิพากษาศาลชั้นตนในศาลสหรัฐจะนั่งพิจารณาคดีในแตละศาลจังหวัด             

เพียงจํานวนคนเดียว ซ่ึงผูพิพากษาจะนั่งพิจารณาพิพากษาคดีแตเพียงลําพังหรือรวมกับคณะลูกขุน
ซ่ึงทําหนาที่รับฟงขอเท็จจริงของคดีเทานั้น จํานวนผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลจังหวัดไมได
ขึ้นอยูกับจํานวนทุนทรัพยพิพาทหรืออัตราโทษของคดี 

สําหรับคณะลูกขุนมีหนาที่ในการพิจารณาขอเท็จจริงและมีการลงมติเปนเอกฉันทวา
จําเลยมีความผิดหรือไมสามารถลงโทษจําเลยไดเลย สําหรับศาลมลรัฐนั้นจัดรูปแบบคณะลูกขุนเปน
อยางไรก็ได ศาลจะใหแนวทางวาคณะลูกขุนมีจํานวนเพียงพอที่จะมีลักษณะของการตัดสินใจ
รวมกันไมมีใครจะโนมนาวไดและมีขนาดเพียงพอที่จะตัดสินคดีไดยังเปนตัวแทนชุมชนไดอยาง
แทจริง ซ่ึงตามแนวทางคําพิพากษาไดกําหนดไววา คณะลูกขุนซึ่งประกอบไปดวยสมาชิก 5 คน 
เปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ8 

3.2.3  การตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของผูพิพากษา 
ความเปนอิสระของผูพิพากษามีความจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาเปน

อยางมาก  และประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ ผูพิพากษามีอิสระมากที่ สุด  เนื่องจาก
                                                            

8  สุธิชา มวงผล.  เลมเดิม.  หนา 120-121. 
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หลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาไดบัญญัติรับรองไวตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงหลักประกัน
ความเปนอิสระของผูพิพากษามิใชวาหลักประกันความเปนอิสระที่ตองไมไดรับการตรวจสอบจาก
หนวยงานอื่น แตก็ยังมีองคกรที่จะคอยควบคุมดูแลในการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตนของ            
ผูพิพากษาประกอบดวย   

1)  การตรวจสอบโดยเนติบัณฑิตยสภา (American Bar Association (ABA)) 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนติบัณฑิตยสภาเริ่มกอตั้งในป ค.ศ.1878 มีหนาที่               

ในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพในทางกฎหมาย ซ่ึงสวนใหญเปน         
นักกฎหมาย โดยการกําหนดมารยาทในการประกอบอาชีพของนักกฎหมายในสาขาตางๆ เชน  
ทนายความ อัยการ ผูพิพากษาหรือเรียกวาประมวลจริยธรรมของนักกฎหมาย (Canon of Legal Ethics) 
เปนการวางหลักมารยาทในการประกอบวิชาชีพในทางกฎหมาย เพื่อเปนหลักประกันแกประชาชน
และ ABA ก็เปนหลักประกันแกประชาชนวา แมผูพิพากษาจะมีความเปนอิสระก็ตองมีการควบคุม
และตรวจสอบเพื่อเปนการแสดงขอที่วาประชาชนมีสิทธิในการคาดหมายเอาจากผูพิพากษา
ทั้งหลาย ซ่ึงไดมีการกําหนดเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของผูพิพากษา (American Bar Association 
Code of Judicial Conduct) ซ่ึงเปนการรางขึ้นในเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 1972 เหตุที่ ABA สามารถ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาไดก็เนื่องจากผูพิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
สวนใหญจะเปนนักกฎหมายที่เปนสมาชิกของ ABA ซ่ึง ABA ทําหนาที่ในการควบคุมมารยาทของ
สมาชิก ซ่ึงสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญกลาวคือ มีเงื่อนไขในการดํารงตําแหนงตอง
ประพฤติตนในทางที่ไมเหมาะสมก็ยอมไมอาจดํารงตําแหนงอยูตอไปได ซ่ึงการที่จะกลั่นกรองและ
วางมาตรการในการกําหนดความประพฤติของผูพิพากษา โดยการวางมาตรฐานจริยธรรมไว ใหสูง
เพื่อใหการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตัวอยางเชน 
จริยธรรมของตุลาการแหงเนติบัณฑิตยสภาอเมริกัน ขอ 1 ผูพิพากษาพึงธํารงไวซ่ึงเกียรติศักดิ์และ
ความเปนอิสระแหงสถาบันตุลาการ ขอ 3 ผูพิพากษาพึงปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบของตนดวย
ความเที่ยงธรรมและขยันหมั่นเพียร หรือ ขอ 5 ผูพิพากษาพึงจัดการกิจกรรมนอกเหนือตําแหนง
หนาที่ตุลาการให เ ล่ียงตอการขัดแยงกับหนาที่ในทางตุลาการของตนใหนอยที่ สุด  ขอ  6                    
โดยผูพิพากษาพึงเสนอรายงานอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับคาตอบแทน ซ่ึงตนไดรับทั้งจากกิจกรรมกึ่ง
ตุลาการและกิจกรรมนอกเหนือตําแหนงหนาที่ตุลาการ9 เปนตน ซ่ึงถือไดวา ABA เปนองคกรหนึ่ง
ในการกําหนดแนวทางในการประพฤติการปฏิบัติตนของผูพิพากษาตลอดจนการควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาในสหรัฐอเมริกาอันเปนการตรวจสอบ ซ่ึงมีผลตอความเปนอิสระ
ของผูพิพากษา 
                                                            

9  ABA Code of Judicial Conduct. 
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2)  การตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาโดยวิธี  Impeachment 
การปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาโดยวิธี Impeachment เปนการควบคุมแบบมีรูปแบบ

(Formal Checks) ซ่ึงตางจากการควบคุมตรวจสอบแบบอื่นๆ โดยวิธีการ Impeachment เปนการ
กลาวหาวาเจาพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐไดกระทําความผิดอาญาอยางรายแรง ตลอดถึงความผิด
อาญาตางๆ และการใชอํานาจโดยมิชอบและเจาพนักงานรับสินบนดวย ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาได
นําเอาวิธี Impeachment ตามแบบประเทศอังกฤษมาใชในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ               
ผูพิพากษา นอกเหนือไปจากวิธีการควบคุมโดยเนติบัณฑิตยสภา หรือABA ผูพิพากษาของ
สหรัฐอเมริกามีความเปนอิสระและมีอํานาจอยางมากในการสรางหลักกฎหมาย และวินิจฉัยวาการ
กระทําหรือกฎหมายฉบับใดของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารขัดรัฐธรรมนูญ10 รวมทั้งหลักประกัน
ความเปนอิสระของผูพิพากษาในตําแหนงหนาที่ เชน ฝายบริหารมีอํานาจในการแตงตั้งผูพิพากษาก็
ตาม แตฝายบริหารก็ไมมีอํานาจในการถอดถอนผูพิพากษาออกจากตําแหนงเนื่องจากผูพิพากษาตอง
ดํารงตําแหนงตลอดชีวิต (Lifetime Tenure) จึงตองกําหนดใหมีการควบคุมตรวจสอบโดยรัฐสภา 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติใหการถอดถอนผูพิพากษาออกจากตําแหนงนั้น
จะตองกระทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากสภาทั้งสอง ดังนั้น จึงกําหนดวิธี Impeachment            
ขึ้นเพื่อใชในการตรวจสอบโดยรัฐสภาเนื่องจากในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติใหการ
ถอดถอนผูพิพากษาออกจากตําแหนงนั้นกระทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมทั้งสองสภาวิธี 
Impeachment เปนวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษา ซ่ึงเปนวิธีการเดียวกับประเทศ
อังกฤษ โดยผูพิพากษาของรัฐบาลกลางจะถูกถอดถอนเมื่อกระทําความผิดอยางรายแรงวิธี 
Impeachment  กระทําโดยเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร (The House of Representatives) คือ 2 ใน 3 
เสียง ของสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด และวิธี Impeachment ผูพิพากษาของรฐับาลกลางจํานวน 13 คน และ 
7 คน ถูกวุฒิสภาตัดสินวาผิดโดยเปนผูพิพากษาของรัฐบาลกลางทั้งหมด เชน การรับสินบน เปนตน 
เพื่อเปนหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาในการรับผิดชอบตอสภา สําหรับการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาในรัฐตางๆ นอกเหนือไปจากผูพิพากษาของรัฐบาลกลาง
นั้น การพิจารณาโดยวิธี Impeachment จะไมถูกนํามาใชเนื่องจากไมมีผลดีเทาที่ควร แตจะใชวิธี
พิจารณาจากความประพฤติ และการปฏิบัติตนของผูพิพากษาวามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
ดวยวิธีการใหตัวแทนจากเนติบัณฑิตยสภาของแตละรัฐ (The state bar association) เขามารวมฟง
การสอบสวนและพิจารณาตลอดจนทํารายงานไปยังศาลสูงของรัฐ (State Supreme Court) หรือ
รัฐบาล ซ่ึงการกระทําที่มีขอบงชี้ถึงความประพฤติของผูพิพากษาเริ่มพิจารณากันถึงหนาที่ในการ
ทํางานวามีความประพฤติเปนเชนไร และมีเจตนากระทําความผิดหรือไม   
                                                            

10 The United States Constitution Article  III. 
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ดังนั้น ผูพิพากษาของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีความเปนอิสระอยางมาก แตก็ตองมี
ความรับผิดชอบตอสภาและจะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชนเชนเดียวกันเพราะมีระบบการ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและมีผลตอความเปนอิสระของผูพิพากษาอยางมาก 

การคัดเลือกผูพิพากษาถือวาเปนสวนหนึ่งในของความเปนอิสระของผูพิพากษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการแบงออกเปน 2 มลรัฐ คือ ผูพิพากษาของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ              
แบงออกเปน 2 ระดับ คือ 

1)   การคัดเ ลือกผูพิพากษาของรัฐบาลกลาง  (Federal judges)  เปนอํานาจของ
ประธานาธิบดีในการแตงตั้งผูพิพากษาศาลสูง ทั้งนี้ โดยคําแนะนําและยินยอมของวุฒิสภาสมาชิก 
ดังบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ11 และการแตงตั้งผูพิพากษาอื่นๆ ประธานาธิบดีจะผูแตงตั้งผูพิพากษา
ประจําเขตดังบัญญัติไวในพระราชบัญญัติตุลาการ 1789 (Judiciary Act 1789) มิไดกําหนดถึง
คุณสมบัติของผูพิพากษาของศาลสูงไว แมการแตงตั้งผูพิพากษาของรัฐบาลกลางจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาเปนเหตุใหผูพิพากษาจํานวนมากที่ตองตกอยูใตอิทธิพลของนักการเมือง  
เพราะอิทธิพลมีผลตอผูพิพากษา ไดแกธรรมเนียมประเพณีของศาลดังนั้น จึงเปนอํานาจของ
ประธานนาธิบดีที่จะเสนอบุคคลที่เห็นควรวามีความเหมาะสมโดยเฉพาะตําแหนงที่มีความสําคัญ
เนื่องจากวามีผลตอการกําหนดนโยบายของประเทศและผูพิพากษามีอํานาจในการพิจารณาวา
กฎหมายตัวใดขัดตอรัฐธรรมนูญมาก  ทัศนะคติตอวิชาชีพตลอดจนระยะเวลาที่กฎหมาย 
รัฐธรรมนูญกําหนดใหผูพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกาดํารงตําแหนงตลอดชีวิต12 กฎหมายยังกําหนด
ตอไปอีกวาใหความคุมครองแกผูพิพากษาจากอิทธิพลทางการเมือง   

2)  การคัดเลือกผูพิพากษาของมลรัฐ (State Judges) ซ่ึงมีความแตกตางกันในแตละ           
มลรัฐโดยมีผูวาการรัฐในแตละมลรัฐที่ใชอยูในปจจุบันมีดวยกัน 4 วิธี คือ   

(1)  วิธีการแตงตั้ง (Appointment) โดยผูวาการมลรัฐหรือสภานิติบัญญัติของมลรัฐ
เปนผูมีอํานาจในการแตงตั้งบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงผูพิพากษา 

(2)  วิธีการเลือกตั้ง (Election) เปนวิธีการเชนเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกนิติบัญญัติ
อาจเปนการเลือกผูพิพากษาที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง (Partisan election) เปนเหตุทําใหผูที่ไดรับ
เลือกเขามาตกเปนเครื่องมือและอยูภายใตอิทธิพลของนักการเมืองที่ไมสามารถพิจารณาพิพากษาคดี
อยางมีความอิสระหรืออาจเปนการเลือกผูพิพากษาที่ไมเกี่ยวกับพรรคการเมือง (Non-partisan 
election) ก็ได   

                                                            
11  United State Constitution  Article II, Section 2 Clause  2. 
12  United State Constitution  Article II, Section 2 Clause  2. 
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(3)  วิ ธีการมิสซู รี  (Missouri Plan) เปนวิ ธีการแตงตั้ งและเลือกตั้งประกอบกัน              
เพื่อมุ งแกไขมิใหผูพิพากษาตองตกอยูภายใต อิทธิพลทางการเมืองและสรรหาบุคคลที่มี
ความสามารถเขาสูตําแหนงผูพิพากษาจากบัญชีรายช่ือที่ไดรับการเสนอจากคณะกรรมการคัดเลือก  
และเมื่อผูนั้นดํารงตําแหนงครบ 1 ป จะตองเปดโอกาสใหประชาชนลงมติวามาควรจะใหดํารง
ตําแหนงตอไปหรือไม13 

(4)   วิ ธีการแคลิฟอร เนีย  (California Plan)  เปนวิ ธีการผสมระหวางการแตงตั้ ง                      
และการเลือกตั้ง ดังนั้น จึงเห็นไดวาการเขาสูตําแหนงผูพิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมี
ความแตกตางจากประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆ โดยวิธีการเขาสูตําแหนงดวยวิธีการใดก็ตาม
บุคคลเหลานั้นตองเปนผูสําเร็จวิชากฎหมาย โดยเฉพาะวิธีการมิสซูรี (Missouri Plan) ซ่ึงเปนวิธีการ
ยกระดับมาตรฐานของผูพิพากษาและปองกันการถูกควบคุมโดยวิถีทางการเมือง 

เนื่องจากการเลือกใหดํารงตําแหนงผูพิพากษาของประเทศสหรัฐอเมริกาบางวิธีก็ถูก
ครอบทางการเมืองโดยเฉพาะผูพิพากษาในศาลชั้นตนการเมืองเปนเหตุใหผูพิพากษาศาลชั้นตน    
ขาดความเปนอิสระในการพิจารณาและพิพากษาคดี โดยตองตกอยูภายใตอิทธิพลของนักการเมือง
ทําใหปจจุบันความนิยมใหมีการเลือกตั้งผูพิพากษาเสื่อมลงอยางมาก และนอกจากนี้คุณวุฒิของ             
ผูพิพากษายังเปนส่ิงสําคัญในการที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงของผูพิพากษาในมลรัฐ
นั้นๆ และแมวาในประเทศสหรัฐอเมริกาการเขาสูตําแหนงจะมีอิทธิพลทางการเมืองเขามา
แทรกแซงก็ตาม ผูพิพากษาของสหรัฐอเมริกาก็มีความเปนอิสระเปนอยางมาก เพราะเมื่อไดดํารง
ตําแหนงผูพิพากษาแลวจะมีหลักประกันอยางมั่งคง ปราศจากการแทรงแซงจากฝายบริหารและ                       
ฝ ายนิติบัญญัติ  อันทํ าให ผูพิพากษาสหรัฐอ เมริกามีความมั่นใจจากการปฏิบัติหน าที่                          
อีกทั้ง ไดมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา  
 
3.3 ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีลักษณะการพิจารณาคดีเปนระบบกฎหมาย Civil Law 
หรือที่ เรียกวาระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย  โดยมีการพิจารณาคดีคดีอาญา เรียกวา                        
“ระบบไตสวน”  

3.3.1  ระบบศาลยุติธรรม14 

                                                            
13  อภิสัคค  พรหมสวาสดิ์.  เลมเดิม.  หนา 75.   
14  ณรงค ใจหาญ.  (2540).  สิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษในคดีอาญา (รายงานการวิจัย).             

หนา 84. 
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ระบบศาลยุติธรรมของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ที่ทําหนาที่พิจารณาคดีและพิพากษา
คดีจะมีอยู 3 ระดับ คือ  

1)  ศาลสูง  (Cour de cassation) 
2)  ศาลอุทธรณ  (Cour d’ appel) 
3)  ศาลฎีกา  (Tribunal de premier degre) 
สําหรับศาลชั้นตนที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาแยกออกไปตามประเภทของ

ความผิด 
 3.3.2  องคคณะผูพิพากษาศาลชั้นตน 

 องคคณะผูพิพากษาของศาลชั้นตนมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา มี 3 ศาล 
กลาวคือ แบงตามประเภทของความผิด (infraction) ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส15 

1)  ศาล (Tribunal de Police) พิจารณาคดีและพิพากษาคดีเกี่ยวกับความผิด ลหุโทษ          
เปนศาลที่มีองคคณะผูพิพากษาเพียงนายเดียว มีอํานาจคดี ลหุโทษ ถาพิพากษาลงโทษจําคุกเกินกวา 
5 วัน หรือปรับเกินกวา 60 Fr. ขึ้นไป  

2)   ศาล  (Tribunal correctionnel)  พิจารณาคดีและพิพากษาคดี เกี่ ยวกับความผิด            
มัธยโทษเปนศาลที่มีองคคณะผูพิพากษา ประกอบดวย ประธาน 1 นาย และผูพิพากษา 2 นาย             
เปนองคคณะมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี  

3)  ศาลลูกขุน  (Cour d’ Assises) พิจารณาคดีและพิพากษาคดี เกี่ยวกับความผิด               
อุกฤษโทษ เปนศาลที่องคประกอบของผูพิพากษาจํานวน 3 นาย และลูกขุน ซ่ึงเลือกมาจากราษฎร
อีก 9 คน มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดโทษฉกรรจ (Crime) เปนความผิดที่มีอัตราโทษ
จําคุกสูงกวา 5 ป จนกระทั้งถึงประหารชีวิตเปนโทษเกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพและมีการบังคับให
ทํางานผูพิพากษาของสหพันธรัฐฝรั่งเศส  
          3.3.3  การตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของผูพิพากษา16 

 โดยที่หลักประกันของผูพิพากษาได รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญฝรั่ ง เศส                
ค.ศ. 1946  มีการแตงตั้งคณะกรรมการตุลาการของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีหนาที่ในการ
คัดเลือกเขารับราชการเปนผูพิพากษา กําหนดคุณสมบัติ และลักษณะตองหามและผูพิพากษาทํา
หนาที่พิจารณาคดีและพิพากษาอรรถคดีจึงตองมีหลักประกันในความเปนอิสระและตอมา
รัฐธรรมนูญฝร่ังเศส ค.ศ.1946 ไดถูกยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส ค.ศ. 1958 มีการเปลี่ยนแปลง
                                                            

15  แหลงเดิม.  หนา 6. 
16  ชาญชัย แสวงศักดิ์.  (2525, เมษายน).  “ผูพิพากษาในประเทศฝรั่งเศส.”  วารสารกฎหมายปกครอง,            

เลม1, ตอน1.  หนา 31-35. 
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องคประกอบและอํานาจหนาที่บางอยางของคณะกรรมการตุลาการ ประกอบดวย ประธานาธิบดี
เปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธานโดยตําแหนง และประกอบดวย
กรรมการอีก 9 คน ซ่ึงไดรับแตงตั้งโดยประธานาธิบดีตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (Loi organique) ซ่ึงคณะกรรมการตุลาการตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1958 มีอํานาจนอยลง
กลาวคือ คณะกรรมการตุลาการมีอํานาจเสนอชื่อเฉพาะผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูพิพากษาศาลฎีกา
และอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเทานั้น สวนผูพิพากษาอื่นๆ คณะกรรมการตุลาการเพียงแตให
ความเห็นเกี่ยวกับรายชื่อผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนผูเสนอเทานั้น สวนในเรื่อง              
วินัยมีพระราชกําหนดวาดวยคณะกรรมการตุลาการ ค.ศ. 1958 มาตรา 13 กําหนดวา “กรณีที่
คณะกรรมการตุลาการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับวินัยของผูพิพากษาใหประธานศาลฎีกาทําหนาที่เปน
ประธาน สวนประธานาธิบดีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไมเขารวมพิจารณาดวย” ตอมา
ประเทศฝรั่งเศสก็ไดมีแกไขรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส  

ตามรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 ไดมีการแกไขจํานวน 19 คร้ัง               
จนกระทั้งป ค.ศ. 2005 (วันที่ 1 มีนาคม 2005) ซ่ึงมาตรา 64 วรรคหนึ่ง17 กําหนดวา “ประธานาธิบดีแหง
สาธารณรัฐเปนผูประกันความเปนอิสระขององคกรของรัฐฝายตุลาการ” และคณะกรรมการตุลาการได
มีการแกไขรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝร่ังเศส เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1993 โดยมาตรา 65 
แหงรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสไดกําหนดวา “คณะกรรมการตุลาการประกอบดวยสอง
องคคณะองคคณะแรกมีอํานาจในดานผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดี และอีกองคคณะ
มีอํานาจในดานผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่พนักงานอัยการองคคณะที่มีอํานาจในดานผูพิพากษา               
ซ่ึงทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดี นอกจากจะประกอบดวยประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมแลวยังประกอบดวยผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดี
จํานวนหาคน ผูพิพากษาซึ่งทําหนาที่พนักงานอัยการหนึ่งคน สมาชิกสภาแหงรัฐระดับสูงซ่ึงไดรับ
การแตงตั้งจากสภาแหงรัฐหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนที่มิไดเปนสมาชิกรัฐสภาและ
มิได เปนผูพิพากษา  ซ่ึงได รับการแตงตั้งจากประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐประธานสภา
ผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาตามลําดับ นอกจากนี้ในมาตรา 65 วรรคหก ไดกําหนดอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตุลาการองคคณะแรกไววาใหทําหนาที่เปนคณะกรรมการพิจารณา
ความผิดทางวินัยของเจาหนาที่ฝายตุลาการที่ทําหนาที่ผูพิพากษาพิจารณาคดีโดยมีประธานศาลฎีกา
ทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการ  
 
                                                            

17  Constitutionde De 1958, Article 64 “Le Président de la République est garant de 

l’indépendance de l’autorité judiciaire.” 
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3.4  ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน 
3.4.1  ความเปนอิสระของผูพิพากษา18 

ความเปนอิสระของผูพิพากษาในสหพันธรัฐเยอรมัน เร่ิมจากสมัยที่ฮิตเลอรเรืองอํานาจ 
แตหลักความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาที่ไดรับการประกันไวใน มาตรา 97  
วรรคแรกของกฎหมายพื้นฐาน สําหรับประเทศสหพันธรัฐเยอรมันแบงหลักประกันความเปนอิสระ
ของผูพิพากษานั้นออกเปน 2 ประเภท กลาวคือ ความเปนอิสระในการปฏิบัติตามหนาที่ของ                
ผูพิพากษา และความเปนอิสระในทางสวนตัวของผูพิพากษา (die Garantie der sachlichen und 
persoenlichen Unabhengigkeit der Richter) หลักประกันดังกลาวของผูพิพากษาจะเปนส่ิงที่ทําใหมี
ความเปนกลาง และการอยูภายใตบังคับของกฎหมายเทานั้น หลักประกันความเปนอิสระของ                
ผูพิพากษาเปนเงื่อนไขสําคัญในการกอใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น และไมใชเร่ืองที่จะใหสิทธิ
พิเศษอะไรแกผูพิพากษาแตเปนหนาที่ของผูพิพากษาจะตองรักษาไว ซ่ึงหลักแหงความเปนอิสระ
ดังกลาวโดยการวางตนในระหวางการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหมีความไววางใจในความเปนอิสระแหงตน 

อีกทั้งตามมาตรา 97 ไมไดคุมครองความเปนอิสระของผูพิพากษาในฐานะที่เปนสิทธิ
พื้นฐาน (Grundrecht) โดยแบงความเปนอิสระของผูพิพากษาได ดังนี้ 

1)  ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษา (Sachliche Unabhaengigkeit)  
ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษานั้นไดรับการบัญญัติรับรองไวในมาตรา 97  
วรรคหนึ่งของกฎหมายพื้นฐานความวา ความเปนอิสระของผูพิพากษาตองไมอยูภายใตบังคับของ
บทบัญญัติแหงกฎหมายแตก็ไมหามใหผูพิพากษาพัฒนาหลักกฎหมายใหมๆ ขึ้นมา ซ่ึงเปนผลจาก
การตีความทางกฎหมาย หรือการอุดชองวางของกฎหมายโดยการเทียบเคียง (ยกเวนการเทียบเคียงที่
เปนผลรายแกจําเลยในคดีอาญา) เนื่องจากความเปนกลางและการอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
เทานั้นผูพิพากษาไมอาจทําหนาที่อ่ืนๆ ในเวลาเดียวกัน  

2)  ความเปนอิสระจากฝายบริหาร หมายถึง การใชอํานาจตุลาการไมอาจมีคําสั่งเปน
เร่ืองๆไป และอิทธิพลอ่ืนๆ ที่สามารถหลีกเลี่ยงไดไมไดครอบคลุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการทํา                   
คําพิพากษาตัดสินคดี หากแตรวมถึงการทําคําวินิจฉัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาหรือกระบวนการ                 
ทั้งกอนและหลังมีคําพิพากษาตัดสินคดี เชน การกําหนดวันนัด การจายคดีโดยคณะกรรมการ              
ของศาล การใหเหตุผลในการตัดสินคดี เปนตน อยางไรก็ตาม ความเปนอิสระในการทําหนาที่ของ 
ผูพิพากษานั้นไมรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับงานธุรการของศาล   

                                                            
18  สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน.  (2547, มิถุนายน).  “ความเปนอิสระของผูพิพากษาตามมาตรา 97                      

ของกฎหมายพื้นฐาน.”  บทบัณฑิต, เลม 60, ตอน 2.  หนา 139. 
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3)  ความเปนอิสระจากฝายตุลาการ (Rechtsprechung) ซ่ึงแตเดิมศาลรัฐธรรมนูญของ
เยอรมันเคยตัดสินไวในป ค.ศ.1961 วาไมรวมถึงกรณีของอํานาจตุลาการ ดังนั้น เมื่อผูพิพากษา
ตัดสินคดีไปตามแนวคําพิพากษาของศาลที่สูงกวาจึงเปนสิ่งที่ทําได ซ่ึงความเห็นดังกลาวก็ไดการ
สนับสนุนจากความเห็นทางฝายตําราบางสวน โดยใหเหตุผลวามาตรา 97 มีไวเพียงเพื่อคุมครอง
อํานาจตุลาการจากการแทรกแซงจากอํานาจอื่นๆ ที่ไมใชอํานาจตุลาการ ซ่ึงในป ค.ศ. 1996                
ศาลรัฐธรรมนูญไดกลับแนวคําวินิจฉัยดังกลาวของตน โดยวินิจฉัยวาหลักความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษานั้นใชกับอํานาจฝายตุลาการเอง ดวยเหตุนี้ผูพิพากษาจึงไมจําตองเห็น
ดวยกับแนวของคําพิพากษาของศาลที่สูงกวา และสามารถเปลี่ยนแนวของคําพิพากษาดังกลาวก็ได  
แตในบางกรณีหากมีกฎหมายบัญญัติเอาไวพิเศษผูพิพากษาก็ตองถูกผูกมัดโดยผลของคําพิพากษา
ของศาลอื่น 

ความเปนอิสระจากเอกชน (Privaten) หลักความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ             
ผูพิพากษานั้นใชกับอิทธิพลตางๆ ที่มาจากเอกชนดวย19   

ดังนั้น  หลักประกันความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาที่ไดรับการ
บัญญัติไวในกฎหมายพื้นฐานเปนการใหอํานาจผูพิพากษาแตละคนในอันที่จะปฏิเสธอิทธิพลใดๆ  
อันมิชอบของบุคคลที่สามได แตในขณะเดียวกันอํานาจที่ไดมาดังกลาวนั้นก็ถือวาเปนหนาที่ของ           
ผูพิพากษาที่จะตองตัดสินคดีใหเปนไปตามกฎหมายเทานั้น ตามหลักความเปนอิสระของผูพิพากษา 

1)  ความเปนอิสระในทางสวนตัว (Persoenliche Unabhaengigkeit) ความเปนอิสระใน             
ทางสวนตัวไดมีบัญญัติรับรองไวตามกฎหมายพื้นฐาน  หมายความวา ความเปนอิสระของ                      
ผูพิพากษา เมื่อกอนถึงเวลาเกษียณอายุราชการไมอาจถูกใหออกจากราชการหรือหามปฏิบัติหนาที่
ไมวาจะเปนการชั่วคราวหรือถาวรหรือใหไปอยูในตําแหนงอ่ืนหรือใหเกษียณอายุโดยขัดกับความ
ตองการของตน เวนแต จะเปนไปตามคําพิพากษาของศาลและเฉพาะตามเหตุผลตามแบบที่กฎหมาย
กําหนด ฝายนิติบัญญัติสามารถกําหนดชวงอายุที่ผูพิพากษาจะตองเกษียณอายุราชการเมื่อถึงเกณฑ
ดังกลาวในการโยกยายหรือเปล่ียนแปลงเขตอํานาจศาล ผูพิพากษาอาจตองถูกโยกยายการปฏิบัติ
หนาที่ไปยังศาลอื่นหรือออกจากราชการ แตจะทําเชนนั้นไดตอเมื่อไมกระทบกระเทือนถึงเงินเดือน
ของผูพิพากษา ซ่ึงหมายความวา การไมสามารถใหออกจากความเปนผูพิพากษาและการไมโยกยาย
ตําแหนงได และขอหามดังกลาวรวมถึงมาตรการตางๆ เชน การจายสํานวน ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวมี
ผลเปนการขัดขวางการใชอํานาจตุลาการของผูพิพากษา 

2)  หลักประกันความเปนอิสระมีไวเพื่อการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาเทานั้น            
แตรวมถึงการที่จะเกิดผลรายเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับฐานะทางกฎหมายของตนอันเนื่องมาจาก                 
                                                            

19  รัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเยอรมัน, มาตรา 97.   
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การตัดสินคดีและความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ในทางราชการไมเปนไปตามหลักอาวุโส  
หากแตเปนเรื่องที่ฝายบริหารสามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑไดเฉพาะแตบุคคลที่ไดรับการบรรจุใหมี
ตําแหนงเปนผูพิพากษาที่มีหนาที่หลักในการพิจารณาคดีพิพากษาตัดสินคดีเทานั้น จึงไดรับการ
คุมครองถึงหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาเทานั้น แตก็ไมไดจํากัดเฉพาะที่ เปน                           
ผูพิพากษาที่ดํารงตําแหนงตลอดชีวิตรวมถึงผูพิพากษาที่ดํารงตําแหนงเพียง 3 ป หรือ 4 ป                    
ก็จะไดรับหลักประกันความเปนอิสระในทางสวนตัวดวยเชนเดียวกันระยะเวลาของการดํารง
ตําแหนงตองไดรับการบัญญัติขึ้นเปนกฎหมาย และการสิ้นสุดของระยะเวลาดังกลาวฝายบริหารไม
มีสิทธิมากําหนด ขอยกเวน ของหลักความเปนอิสระของผูพิพากษาที่ไมเขาหลักเกณฑตาม                
มาตรา 97 วรรคสอง กลาวคือ ผูพิพากษาทดลองงาน (Richter auf Probe) หรือผูพิพากษาสมทบก็
ตองมีหลักประกันความเปนอิสระในทางสวนตัวในขั้นต่ําที่แมจะไมมากเทาผูพิพากษาอาชีพที่ไดรับ
การบรรจุแลวก็ตาม ซ่ึงก็หมายความวาผูพิพากษาสมทบนั้น การปลดออกจากตําแหนงกอน
ระยะเวลาที่กําหนดทําไดเฉพาะแตเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด และหากผูพิพากษา
สมทบไมสมัครใจแลวจะถูกปลดออกไดก็แตโดยผลของคําพิพากษาของศาลเทานั้น   

  ขอยกเวน ของหลักประกันความเปนอิสระในทางสวนตัวของผูพิพากษามี 5 กรณี20 
  (1)  เปนไปดวยความสมัครใจของผูพิพากษาเอง   
  (2)  โดยคําพิพากษาของศาลที่เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย   
  (3)  เมื่อเกษียณอายุ   
  (4)  มีการโยกยายตัวอาคารศาลหรือเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลภายใตเงื่อนไข             

ที่ไมกระทบถึงเงินเดือน 
  (5)  เปนไปตามเงื่อนไขของมาตรา 98 (2) และ(5) ซ่ึงเปนเรื่องของการฟองรอง                      

ผูพิพากษา กลาวคือ เปนหลักการที่สรางขึ้นมาใหมเปนอํานาจโดยเฉพาะของศาลรัฐธรรมนูญที่
จะตองตัดสินคดีดังกลาว อยางไรก็ตามบทบัญญัติดังกลาวในทางปฏิบัติแทบไมมีความสําคัญเลย   

กรณีที่ผูพิพากษาขาดความเปนอิสระไมวาในแงของการปฏิบัติหนาที่หรือในทาง
สวนตัวก็ถือวาเปนการละเมิดตอบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญวาดวยการรับพิจารณาคดีจาก 
ผูพิพากษาตามกฎหมาย (das Verfassungsgebot des gesetzlichers)โดยไมรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับงาน
ธุรการของศาล (die verwaltungsmassige Geschaeftsleftsleitsleitung eines Gerichts)   

 
3.4.2  ระบบศาลยุติธรรมของประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน 

                                                            
20  รัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเยอรมัน,  มาตรา 97. 
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ประเทศเยอรมันแมจะมีลักษณะของการปกครองเปนแบบสหพันธรัฐ (Federation 
State) โดยทุกมลรัฐตางก็ตองใชประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญากลางของสหพันธรัฐรวมกัน โดยแบงเปนศาลสหพันธรัฐและศาลมลรัฐ21 ดังนี้ 

3.4.2.1  ศาลสหพันธรัฐ คือ เปนศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพงและคดีอาญาและเปน
ศาลเดียวที่เปนศาลสูงสุดของสหพันธรัฐ (Bundesgerichtshof) ซ่ึงเปนศาลชั้นฎีกาและจะพิจารณา
เฉพาะคดีที่มีปญหาเฉพาะขอกฎหมายเทานั้น 

3.4.2.2  ศาลของมลรัฐ  
             1)  ศาลแขวง (Amtsgericht) 
             2)  ศาลจังหวัด (Landergericht) 
             3)  ศาลมลรัฐ (Oberlandesgericht) 

 เขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอาญาแตละประเภทขึ้นอยูกับ
ความหนักเบาของโทษที่ฟองจําเลย สถานที่ที่กระทําความผิดไดกอข้ึน ภูมิลําเนาของจําเลยกอนการ
พิจาณา หรือสถานที่ที่จําเลยถูกจับกุม  

3.4.3  องคคณะผูพิพากษาศาลชั้นตน22 
           3.4.3.1  ศาลแขวง (Amtsgericht) มีอํานาจพิจารณาคดีในการกระทําความผิดอาญาที่มี

โทษสูงสุดไมเกิน 4 ป ศาลแขวง (Amtsgericht) แบงออกไดเปน 3 ประเภท ขึ้นอยูกับความรุนแรง
ของความผิดคือ  

  1)  ศาล Einzalriichter มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่มีโทษจําคุกไมเกิน 2 
ป มีผูพิพากษาอาชีพนายเดียวเปนองคคณะที่มีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี 

  2)  ศาล Schoffengericht มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่มีโทษจําคุกไม
เกิน 4 ป มีผูพิพากษาอาชีพ 1 คน และผูพิพากษาสมทบ (Lay Judge) 2 คน เปนองคคณะ ถาคดีไหน
ที่มีความสําคัญก็ตองใหผูพิพากษาอาชีพที่มีประสบการณมากกวา 1 คน  

      3.4.3.2  ศาลจังหวัด (Landgericht) มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ไมไดอยูในเขต
อํานาจของศาลแขวง (Amtsgericht) เปนการทําหนาที่ศาลอาญาชั้นตนสําหรับคดีที่มีโทษจําคุกขั้น
ต่ําเกินกวา 4 ป ขึ้นไป ซ่ึงองคคณะในการทําหนาที่โดยมีผูพิพากษาจํานวน 2 คน แตหากเปนกรณีที่
ทําการพิจารณาคดีที่มีอัตราโทษรายแรงมาก กรณีที่การกระความผิดนั้นทําใหผูเสียหายถึงแกชีวิต 
เชน ความผิดฐานทํารายผูอ่ืนถึงแกความตาย องคคณะผูพิพากษาชุดใหญเรียกวา “Schwurgericht” 
อันประกอบไปดวยผูพิพากษาอาชีพ 3 คน และผูพิพากษาสมทบ 2 คน 
                                                            

21  คณิต ณ นคร ง  (2540).  อัยการเยอรมันและการดําเนินคดีอาญาของเยอรมันกอนฟอง.  หนา 148. 
22  สมชัย เมธากวินโสภณ.  (2548).  ปญหาองคคณะในการพิจารณาคดีอาญาของไทย.  หนา 64-68. 
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สําหรับการพิจารณาคดีและการทําคําพิพากษาคดีขององคคณะผูพิพากษามีหลักเกณฑ
วากอนการพิจารณาคดีศาลจะตองแจงรายชื่อองคคณะผูพิพากษาที่จะพิจารณาคดีโดยองคคณะ           
ผูพิพากษาจะตองทําการพิจารณาคดีจนเสร็จจนกระทั้งมีคําพิพากษาคดี23 

3.4.3.2  การพิจารณาคดีพิพากษาคดีอาญา 
ประเทศเยอรมันการพิจาณาคดีพิพากษาซึ่งตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา

เยอรมัน24 ไดแบงการพิจารณาคดีไดดังนี้ 
1)  การดําเนินคดีอาญาชั้นตน (Vorefahren) การดําเนินการในชั้นนี้เปนการ

ดําเนินการในชั้นพนักงานอัยการกลาวคือเปนการหาขอเท็จจริงตางๆ เปนกระบวนการกอนมีการ
ฟองคดี เพื่อหาผูกระทําความผิดมาลงโทษ  เปนสวนหนึ่ ง เพื่อของการชี้ขาดขอกลาวหา                      
โดยการพิจารณาจากขอเท็จจริงที่ไดมาโดยชอบ ถามีขอเท็จจริงที่เพียงพอตอการฟองรองคดีก็จะ
ดําเนินการในฟองคดีตอไป 

2)  การดําเนินคดีอาญาชั้นกลาง (Zwischenverfahren) เปนการดําเนินคดีในชั้น
กลางกอนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการใชดุลยพินิจในการสั่งฟองของพนักงานอัยการ 

3)  การดําเนินการในชั้นหลัก (Hauptverfahren) 
แตอยางไรก็ตาม  ผูเขียนจะขอกลาวเฉพาะในสวนของคําพิพากษา กลาวคือเมื่อศาลได

พิจารณาคดีเสร็จแลว ศาลจะตองอานคําพิพากษาดวยวาจา สวนคําพิพากษาที่เปนลายลักษณอักษร
จะตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน 5 สัปดาห หลังจากมีการอานคําพิพากษา แตระยะเวลาดังกลาว           
ก็อาจมีตามขอยกเวนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

การพิจารณาคดีอาญาเต็มรูปแบบในประเทศเยอรมันมีลักษณะที่จะตองพิจารณาทําให
แลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้จะตองกระทําโดยตอเนื่องจนกวามีคําพิพากษาคดีซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑไว
ในมาตรา 229 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถาหากมีการพิจารณาคดีออกไปจะตอง
เร่ิมการพิจารณาคดีใหมภายในวันที่ 11 ภายหลักจากวันที่เล่ือนคดีมิฉะนั้นจะตองทําการพิจารณาคดี
กันใหมทั้งหมด25 ถึงแมวาถาหากมีการเลื่อนคดีออกไปอีก 30 วัน  

                                                            
23  ณรงค ใจหาญ  และคณะ.  (2540).  สิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษในคดีอาญาฉบับสมบูรณ                 

(รายงานการวิจัย).  หนา 84-85. 
24  แหลงเดิม.  หนา 96-97. 
25  Eberhard Schmidt.  (1965).  The German Code of Criminal Procedural.  p. 115.  อางถึงใน 

สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน.  (2547, มิถุนายน).  “ความเปนอิสระของผูพิพากษาตามมาตรา 97 ของกฎหมาย
พ้ืนฐาน.”  บทบัณฑิต, เลม 60, ตอน 2.  หนา 130. 
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การทําคําพิพากษาของประเทศสหพันธรัฐเยอรมันเกิดจากการประชุมปรึกษา                  
และรางอยางพิถีพิถัน และใชภาษาที่ส้ันที่สุด แตเรียบงายมีน้ําหนัก มีเหตุผลเดียว ปราศจากอคติ
สวนตัว อีกทั้งผูพิพากษาที่ลงชื่อในคําพิพากษาไดตองนั่งพิจารณาคดีนั้นดวย26 การอานคําพิพากษา
คดีตองกระทําภายใน 4 วัน นับแตวันที่เสร็จสิ้นการพิจารณาคดีและการอานคําพิพากษาคดีตอง
กระทําอยางเปดเผย 

3.4.3.3  การใหเหตุผลในคําพิพากษาของประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน 
คําพิพากษาของประเทศสหพันธรัฐเยอรมันจะประกอบไปดวย  3 สวน                      

กลาวคือ คําตัดสิน ขอกฎหมาย และขอเท็จจริงที่ยุติ สวนสุดทายเปนเรื่องของเหตุผลที่ใชในการ
ตัดสินศาลจะแสดงใหเห็นวาไดแจกแจงขอเท็จจริง และขอกฎหมายที่คูความเสนอมาอยางไร               
และไดเลือกขอเท็จจริงที่สรุปยุติมาไดอยางไร ซ่ึงคําพิพากษาในประเทศเยอรมันตั้งอยูบนกระบวน
พิจารณาพื้นฐานเชน หลักวาจา (Oral Proceeding) หลักเปดเผย (Public Proceeding) หลักโดยตรง 
(Direct Proceeding) คําพิพากษาประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่เปนรูปแบบของคําพิพากษา  
(Urteilsformed) และสวนที่เปนขอความเหตุผล (Grund,Urteilsgunde) การทําคําพิพากษาจะกระทํา
โดยศาลและอานโดยประธานของผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้น ศาลตองเปดเผยเหตุผลใน                
คําพิพากษาดวย คําพิพากษามีการอนุญาตใหทําความเห็นแยงได และมักจะใชสิทธิในการทํา
ความเห็นแยงดวย   

 3.4.4  การตรวจสอบหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษา 
มาตรา  26 วรรคแรก  แหงรัฐบัญญัติวาดวยขาราชการตุลาการเยอรมัน  (DRIG)                   

วางหลักวาผูพิพากษาจะถูกตรวจสอบการทํางานไดเทาที่ไมเปนการขัดกับหลักประกันความเปน
อิสระของผูพิพากษา สวนวรรคสองบัญญัติใหการตรวจสอบการทํางานครอบคลุมถึงอํานาจที่จะ
ตําหนิการปฏิบัติหนาที่ใหเสร็จโดยเปนไปตามระเบียบและโดยไมชักชา27 การตรวจสอบการทํางาน
นอกจากผูพิพากษาของผูพิพากษาเยอรมันตองอยูภายใตบังคับของการตรวจสอบการทํางานของ
ผูบังคับบัญชาของตน ทั้งนี้ เพราะวารัฐมีหนาที่ๆ ตองใหหลักประกันในทางกฎหมายแกประชาชน 
ซ่ึงการที่จะใหภารกิจดังกลาวสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีนั้น จึงไมใชแตเพียงการที่รัฐใหหลักประกัน
แกคูความดวยวาบุคคลที่มีคดีความนั้นจะไดรับการตัดสินในระยะเวลาที่เหมาะสม ซ่ึงความ
รับผิดชอบดังกลาวไมแตเฉพาะผูพิพากษาเจาของสํานวนเทานั้นที่จะตองเปนผูแบกรับภาระดังกลาว

                                                            
26  ยงยุทธ มหิสรากุล.  (2538).  การใหเหตุผลในคําพิพากษาคดีอาญา.  หนา 42. 
27  Papier.  (2001).  Die richterliche Und ihre Schranken.  p.1091. อางถึงใน                                

สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน.  (2547, มิถุนายน).  “ความเปนอิสระของผูพิพากษาตามมาตรา 97 ของกฎหมาย
พ้ืนฐาน.”  บทบัณฑิต, เลม 60, ตอน 2.  หนา 138. 
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แตรวมถึงผูบังคับบัญชาของผูพิพากษาเจาของสํานวน ดวยเหตุนี้การตรวจสอบการทํางานจึงเปนสิ่ง
ที่จําเปนการตรวจสอบเปนมาตรการที่มีอยูอยางจํากัดโดยสามารถทําไดเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษา และจะตองไมออกมาในรูปของการตําหนิคําตัดสินของผูพิพากษา
อยางชัดเจน  (als Massregelung konkreter richterlicher Entscheidungen) แตไมรวมถึงกรณีที่มี              
คําตัดสินคดีที่ผิดพลาดอยางชัดแจงในกรณีที่ผูพิพากษาเจาของสํานวนสามารถที่จะรองไปยังศาลที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบการทํางานได ซ่ึงตาม หลักกฎหมาย มาตรา 26 วรรคสามของ
รัฐบัญญัติวาดวยขาราชการตุลาการเยอรมัน   

ศาลตรวจสอบของสหพันธรัฐเยอรมัน  (Das Dienstgericht des Bundes) กลาวคือ               
เปนแผนกชํานาญการพิเศษของศาลแหงสหพันธรัฐเยอรมัน (BGH) ตามมาตรา 61 วรรคหนึ่ง           
ของรัฐบัญญัติวาดวยขาราชการตุลาการเยอรมันเปนการพัฒนาหลักที่ใชในการหาเสนแบงระหวาง
ความเปนอิสระของผูพิพากษาและหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานโดยสรางความแตกตาง
ระหวาง “แกนแทของการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษา” (eninem Kernbereich der richterlichen 
Taetigkeit) “เปลือกนอกของการปฏิบัติหนาที่ ผูพิพากษา” (einen aeusseren Ordnungbereich) 
เปลือกนอกของการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษา หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาไมอาจอาง
หลักความเปนอิสระไดเพราะในกรณีดังกลาวไมถือวาความเปนอิสระของผูพิพากษาไดรับการ
กระทบกระเทือนในทางตรงกันขามการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาเปนกรณีของการทํา                     
คําพิพากษาตัดสินคดีรวมถึงการทําคําวินิจฉัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาหรือกระบวนการทั้งกอน               
และหลังมีคําพิพากษาตัดสินคดีในกรณีของแกนแทของการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาไมอาจอาง         
หลักความเปนอิสระได 

การหาเสนแบงระหวางมาตรการที่ใชในการตรวจสอบการทํางานที่ทําไดกับการเขามา
แทรกแซงในความเปนอิสระของผูพิพากษาที่ทําไมไดนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยากศาลที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบการทํางานไดพยายามหาเสนแบงดังกลาวโดยอาจศึกษาไดจากแนว           
คําพิพากษาเปนกรณีไปๆ เชน28 

1)  ตามแนวคําพิพากษาของศาลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบการทํางานของ
สหพันธรัฐวางหลักวาไมถือวาความเปนอิสระของผูพิพากษาจะไดรับการกระทบกระเทือน             
หากหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการทํางานในทุกๆ ตนปเรียกรองใหผูพิพากษา
แจงถึงจํานวนคดีที่คางพิจารณา 

2)  ศาลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบการทํางานไดวางหลักตอไปวาไมถือวา
เปนการละเมิดตอหลักความเปนอิสระของผูพิพากษาในกรณีที่มีการเปรียบเทียบจํานวนคําพิพากษา
                                                            

28  สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน.  เลมเดิม.  หนา  139. 
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ของผูพิพากษาคนใดคนหนึ่งที่สามารถทําเสร็จไปกับจํานวนคําพิพากษาของผูพิพากษาคนอื่นๆ                     
ที่ทําเสร็จไปกับจํานวนของคําพิพากษาของผูพิพากษาคนอื่นๆ กับคดีอ่ืนๆ ในศาลเดียวกันอาจ
แตกตางกันไดตามรูปแบบของคดีแตละประเภทและผลที่ไดรับจากการเปรียบเทียบดังกลาว 
สามารถจะชี้ ให เห็นวา ผูพิพากษาคนใดทําคดี เสร็จไปตามเกณฑมาตรฐานหรือต่ํ ากว า                        
เกณฑมาตรฐาน 

3)  ยิ่งไปกวานั้นศาลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบการทํางานของสหพันธรัฐ 
มีความเห็นวาไม เปนการขัดตอหลักความเปนอิสระของผูพิพากษาในกรณีที่มาตรการ                     
ในการตรวจสอบการทํางานนําไปสูการเรงรัดการพิจารณาคดีใหเสร็จสิ้นไป 

4)  ในทางตรงกันขาม ความพยายามที่จะทําใหคดีเสร็จไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง           
ที่เปนการกระทบตอเสรีภาพในการตัดสินใจของผูพิพากษานั้นถือวาเปนการขัดตอหลักความเปน
อิสระของผูพิพากษา เชน การใหคําแนะนํา เปนตน   
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  บทที่ 4 
ขอพิจาณาเกี่ยวกับความเปนอิสระของผูพิพากษาในการทําคําพิพากษาคดีอาญา 

 
ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 เกี่ยวกับแนวคิดหลักความเปนอิสระของผูพิพากษาเปนหลัก

ที่ไดการยอมรับจากนานาประเทศไวไมวาจะกําหนดความเปนอิสระของผูพิพากษาไวใน                        
กฎมาตรฐานสหประชาชาติ ( United Nations’ Basic Principles on the Independence of the 
Judiciary) และรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ เปนตน ตลอดจนประเทศไทยก็ไดนําหลักความเปน
อิสระของผูพิพากษามากําหนดไวในกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย ตั้งแตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ซ่ึงประเทศไทยเริ่มมีรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษรไดนําหลักความ
เปนอิสระของผูพิพากษาอันเปนหลักประกันในการคุมครองการทําหนาที่ของผูพิพากษาในการทํา
หนาที่พิจารณาคดีและพิพากษาคดีไมตองเกรงกลัวตอส่ิงใด และจะไดทําหนาที่ดังกลาวไดอยางมี
อิสระเพื่อใชเปนหลักประกันในสิทธิและหนาที่ของประชาชนภายในประเทศไทยใหไดรับความ
ยุติธรรม และส่ิงที่วิทยานิพนธฉบับนี้จะกลาวถึงในเรื่องของความเปนอิสระของผูพิพากษาในการ
ทําคําพิพากษาคดีอาญา 

 
4.1  ความสัมพันธระหวางอํานาจตุลาการ อํานาจบริหาร และอํานาจนิติบัญญัติของประเทศไทย 

จากการที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 ตลอดถึงแนวคิดระบบประชาธิปไตย (Democracy)                
มาจากภาษากรีกโบราณวา “Demokratein” เปนคําผสมระหวาง Demo หมายถึง “ประชาชนหรือ
สาธารณชน” (The people) กับคําวา Kratein หมายถึง “การปกครอง” “To Rule” การปกครอง            
โดยประชาชน  (rule by the people) ไดมีวิวัฒนาการมาตั้งแต เกิดขึ้นในศตวรรษที่  6 กอน
คริสตศตวรรษ  เปนตนมา1 เปนอํานาจที่ ถือไดวาประชาชนได เขามามีสวนรวมมากที่ สุด                      
ซ่ึงอํานาจประชาธิปไตยแบงแยกอํานาจเปน 3 อํานาจ กลาวคือ  

1) อํานาจนิติบัญญัติ มีอํานาจในการตรากฎหมายและควบคุมการบริหารราชการ
แผนดิน 

2) อํานาจบริหาร มีอํานาจในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 
 

                                                            
1  พิเชษ กิติสิน.  (ตุลาคม,2551).  วันประชาธิปไตยสากล.  รัฐสภาสาร,ปท่ี 56, ฉบับที่ 10.  หนา  133. 
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3)  อํานาจตุลาการมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามกฎหมาย 
โดยทั้งสามอํานาจมีองคกรที่ทําหนาที่ กลาวคือ รัฐสภาเปนองคกรทางดานนิติบัญญัติ 

สวนคณะรัฐมนตรีเปนองคกรทางดานบริหาร และศาลเปนองคกรทางดานตุลาการมีการแบงแยก
อํานาจหนาที่เปนของตนและมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของตน โดยปราศจากเหตุแทรกแซง             
จากฝายอ่ืน เพื่อเปนหลักประกันใหแกประชาชนและเปนประเด็นที่สําคัญวาองคกรทั้งสามจะมีการ
ตรวจสอบถวงดุลและคานอํานาจ (Check and Balance) ซ่ึงกันและกัน2 แตตามรัฐธรรมนูญ               
แหงราชอาณาจักรไทยในดานองคกรจะมีความเทาเทียมกัน และมีความเปนอิสระซ่ึงกันและกันมี
ความเชื่อมโยงระหวางกันโดยองคการทั้ง 3 ฝายนี้ตางถวงดุลและคานอํานาจซึ่งกันและกัน               
(Check and Balances) ไมมีใครเหนือใครกลาวคือ ฝายนิติบัญญัติไดแกรัฐสภามีอํานาจตรากฎหมาย
ขึ้นใชบังคับขณะเดียวกันก็มี อํานาจควบคุมรัฐบาล  ซ่ึง เปนฝายบริหารราชการแผนดิน                      
เพื่อประโยชนสุขของมวลชนอยางทั่วหนากัน หากฝายบริหารละเลยตอหนาที่รัฐสภาก็มีอํานาจจะ
ลงมติไมไววางใจซึ่งมีผลใหรัฐบาลตองลาออก สวนฝายบริหารก็ควบคุมฝายนิติบัญญัติให               
ตรากฎหมายออกใชบังคับแกประชาชนอยางเหมาะสมตอสภาพการณของบานเมืองดวยความชอบ
ดวยเหตุผลและความเปนธรรม ถาฝายนิติบัญญัติละเลยตอหนาที่หรือควบคุมการบริหารราชการ
แผนดินไปในทางที่ไมกอใหเกิดประโยชนแกบานเมือง ฝายบริหารก็มีอํานาจที่จะยุบรัฐสภาเพื่อให
มีการเลือกตั้งใหมได นอกจากนี้ฝายนิติบัญญัติมีอํานาจควบคุมฝายตุลาการในแงที่วาบรรดา
กฎหมายทั้งหลายที่ศาลยุติธรรมใชรวมตลอดถึงการจัดองคกรตุลาการนั้นลวนแตขึ้นอยูกับ                 
ฝายนิติบัญญัติดวยเชนกัน ในบางประเทศฝายตุลาการเองก็มีสวนควบคุมฝายนิติบัญญัติดวย                 
ในแงที่วามีอํานาจวินิจฉัยวากฎหมายฉบับใดใชบังคับไมไดเพราะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ         
อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ สําหรับฝายบริหารและฝายตุลาการนั้นตางมีหนาที่ในการ
ควบคุมซ่ึงกันและกัน โดยฝายบริหารเปนผูรับชอบในการจัดตั้งศาลยุติธรรมและมีสวนชวยใหศาล
ยุติธรรมพิจารณาคดีใหเสร็จไปโดยรวดเร็ว สวนศาลยุติธรรมมีอํานาจวินิจฉัยขอพิพาทที่เกิดขึ้น
ระหวางฝายบริหารกับเอกชนในคดีที่ฝายบริหารมีฐานะอยางเดียวกับเอกชน 
      4.1.1  ความสัมพันธระหวางอํานาจตุลาการและอํานาจบริหาร 

ในการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางอํานาจตุลาการและอํานาจบริหาร อันเปนสวน
หนึ่งของการปกครองระบบประชาธิปไตยตองมีการแบงแยกอํานาจไวอยางชัดเจน เนื่องจากการ
แบงแยกอํานาจทําใหอํานาจไมอยูบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยางที่ Charles de Montesquieu ไดกลาวไว
วา “การแบงแยกอํานาจเปนสิ่งที่ดีถาไมมีการแบงแยกอํานาจกันก็เปนการใชอํานาจอยางอําเภอใจ” 

                                                            
2  ประภาศน อวยชัย.  (2535, มีนาคม).  “การแยกอํานาจตุลาการใหเปนอิสระจากฝายบริหาร.”                   

บทบัณฑิตย, เลมท่ี 48, ตอน 1.  หนา 6.   
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จึงเห็นไดวาในอดีตกอน พ.ศ. 2475 การปกครองของประเทศไทยเปนแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมี
พระมหากษัตริยทรงเปนผูมีอํานาจสูงสุด ทรงใชพระราชอํานาจในการปกครองประเทศไทยและ
การบริหารประเทศ ตลอดทั้งการตัดสินคดีความดวยพระองคเองแทบทั้งสิ้น ตอมา พ.ศ. 2475 
ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบบประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญอันเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศไทย และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในแทบทุกฉบับมิได
กําหนดขอบเขตของการใชอํานาจตุลาการไวอยางชัดเจน มีแตเพียงในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดอํานาจในการพิจารณาคดีและพิพากษาคดีใหเปนอํานาจของตุลา
การ ซ่ึงจะตองดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายและในพระ
ปรมาภิไธยพระมหากษัตริย จึงเห็นไดวาอํานาจตุลาการจะมีศาลหรือผูพิพากษาเปนผูใชอํานาจ           
ตุลาการตามการปกครองระบบประชาธิปไตยในการพิจารณาพิพากษาคดี และศาลจะตอง
บริหารงานยุติธรรมเพื่อปกปองรักษาซึ่งสิทธิและเสรีภาพตลอดจนทรัพยสินของประชาชนอยาง
เปนอิสระเนื่องจากเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติหนาที่ของฝายตุลาการ กลาวคือ ความเปน
อิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีเพราะจะทําใหผูพิพากษาไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง
ปราศจากความลําเอียงและความกดดันจากเหตุภายนอกโดยจะสงผลใหประชาชนไดรับความ
ยุติธรรมอยางแทจริงตามหลักความเปนอิสระของตุลาการเชนกัน สวนใหญรัฐธรรมนูญของ
ประเทศที่ไดมีการปกครองระบบประชาธิปไตยจะมีหลักเกณฑไวดังนี้3 

1)  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลโดยเฉพาะ 
2)  ผูพิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อเปน

หลักประกันในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน 
3)  ฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหารจะกาวกายการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลไมได 
4)  ฝายนิติบัญญัติจะออกกฎหมายเพื่อบังคับเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งมิไดตองออก

กฎหมายเปนการทั่วไปใหศาลใชบังคับในทุกกรณี 
5)  มีหลักประกันการโยกยาย ถอดถอน เล่ือนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนผูพิพากษา 
จากหลักการขางตนทําใหเห็นไดวา การปกครองระบบประชาธิปไตยถือวาเปนระบบ        

ที่ประชาชนไดเขามามีสวนรวมมากที่สุด และความเปนอิสระของผูพิพากษาก็เปนสวนหนึ่งที่จะทํา
ใหประชาชนไดรับความยุติธรรมมากที่สุดเชนกัน ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ไดแยกอํานาจบริหารออกจากอํานาจตุลาการไดเปนรูปธรรมมากที่สุด  

 

                                                            
3  แหลงเดิม.  หนา 7. 
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ตัวอยาง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อยูบนแนวคิดในการปฏิรูป
การเมือง (Political Reform) มีการเรียกรองใหมีการเลือกตั้งทั่วไปหลังจากเหตุการณเดือน
พฤษภาคม 2535 ตอมากลุมแกนนําองคกรประชาธิปไตยสวนหนึ่งไดเล็งเห็นแลววาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่ดีกวาเดิมจําเปนตองมีการทบทวนโครงสรางระบอบการปกครองใหม4             
จึงเรียกรองใหรัฐสภาปฏิรูปการเมืองดวยการจัดทํารัฐธรรมนูญ ซ่ึงในขณะนั้นรัฐสภาไดตอบสนอง
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเรียกวา “คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย” มีศาสตราจารย
นายแพทยประเวศ วะสี เปนประธาน ทําหนาที่ในการศึกษาแนวทางในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
เสนอเปนรายงานตอรัฐสภาและประชาชนเมื่อเดือนเมษายน  25395 โดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มุงที่จะแกไขระบบการเมืองการปกครองขั้นพื้นฐานมิใชเปนการ
แกไขในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพื่อมุงหมายจะแกไขระบบการเมืองที่ลมเหลว ซ่ึงจะทําลาย          
ความศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบประชาธิปไตยอันจะนําพาประเทศไปสูภาวะ
วิกฤตไดและประชาชนก็ไมมีสิทธิไมมีเสียงไมมีสวนรวมทางการเมืองอยางแทจริงการบริหาร
ประเทศจึงตกอยูภายใตระบบผูแทนที่มาจากซื้อสิทธิขายเสียง นอกจากนั้นสภารางรัฐธรรมนูญ           
ยังประกอบดวยผูมีประสบการณการบริหารราชการแผนดินและนักกฎหมายมหาชน ซ่ึงมาจากการ
คัดเลือกใหเหลือ 23 คน สภารางรัฐธรรมนูญจึงประกอบดวยสมาชิกทั้งหมด 99 คน มีหนาที่ยกราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม6 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540                 
ในการปฏิรูปทางการเมือง 3 ประการ7 คือ 

1)  การทําใหการเมืองเปนของพลเมืองโดยการเพิ่มสิทธิเสรีภาพ และสวนรวมของ
พลเมืองในการเมืองทุกระดับ 

2)  ทําใหระบบการเมืองและระบบราชการมีความสุจริตและชอบธรรมในการใชอํานาจ
และการเพิ่มพลเมืองในการควบคุมการใชอํานาจในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ 

3)  การทําใหระบบการเมืองมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีมีภาวะความ
เปนผูนําและรัฐสภามีประสิทธิภาพ 

 

                                                            
4  มานิตย จุมปา.  (2540).  คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.  หนา 7. 
5  คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป).  (2539).  ขอเสนอในการปฏิรูปการเมือง.  หนา 119. 
6
  สมยศ เช้ือไทย.  (2546).  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540.  หนา 37-38. 

7  บวรศักดิ์ อุวรรณโน.  (2540).  สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (2540)                  
เจตนารมณรัฐธรรมนูญ.  หนา 124. 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนรัฐธรรมนูญที่มีการรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนมากที่สุด8 อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เกิดแนวคิดที่
จะแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรมเพื่อใหศาลยุติธรรมไมตองถูกแทรกแซงจาก                       
ฝายบริหารและใหศาลยุติธรรมมีหนวยงานธุรการของศาลยุติธรรมที่ เปนอิสระมีเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาข้ึนตรงตอประธานศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 5 บัญญัติ “ใหมีสํานักงานศาลยุติธรรมเปนสวน
ราชการที่เปนหนวยงานอิสระมีฐานะเปนนิติบุคคล” นับตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2543 เปนตนไป9 
จึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นไดวาเปนการที่องคกรศาลไดแยกออกจากกระทรวงยุติธรรมถือวาเปนการ
แยกอํานาจตุลาการออกมาเปนอิสระจากอํานาจฝายบริหารอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากกระทรวง
ยุติธรรมจะมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงถือไดวามาจากฝายบริหารเปนผูทําหนาที่ในการ
ควบคุมดูแลในกระทรวงยุติธรรม เปนตน และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ยังได
รับรองหลักความเปนอิสระของผูพิพากษาและตุลาการไวในมาตรา 249 วรรคหนึ่ง10 บัญญัติวา             
“ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปตามกฎหมาย”               
ซ่ึงจากถอยคําดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณไดวา “การพิจารณาพิพากษาคดีของ              
ผูพิพากษาและตุลาการตองเปนอิสระไมใหมีใครมาสั่งไดไมวาจะเปนคนในวงการตุลาการดวย
กันเอง หรือคนที่มาจากอํานาจทางฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหารจะพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
อยางไร ก็คือตองใหเปนไปตามกฎหมาย”11 ดังนั้น จึงเปนการแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณบทบัญญัติ
มาตรา 249 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 วา“ผูพิพากษาและตุลาการจะ
พิจารณาคดีและพิพากษาอรรถคดีจะตองกระทําดวยความเปนอิสระภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 
และแยกอิสระจากอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารตามหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย” 
ซึ่งเปนแสดงใหเห็นไดอีกทางหนึ่งวาประเทศไทยไดนําแนวคิดในเรื่องหลักความเปนอิสระตาม
หลักการพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยความเปนอิสระของฝายตุลาการ United Nations’ Basic 
Principles on the Independence of the Judiciary กลาวคือ  ความเปนอิสระของศาลตองไดรับ

                                                            
8  สภาผูแทนราษฎร.  (2549, 10 มิถุนายน).  รายงานการพิจารณาศึกษาและรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการใชรัฐธรรมนูญ.  หนา 21. 
9  สํานักงานศาลยุติธรรม.  ประวัติความมาของสํานักงานศาลยุติธรรม.  สืบคนเมื่อ 3 มิถุนายน 2554,                                       

จาก www. coj.go.th/rnnc/system/menu 1.html 
10  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, มาตรา 193 วรรคหนึ่ง. 
11  สภาผูแทนราษฎร.  (2540, 23 มิถุนายน).  รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการสภาราง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.  หนา 74. 
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หลักประกันโดยรัฐและจะตองมีการกําหนดไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของประเทศนั้นๆเปน
หนาที่ของรัฐบาลและองคกรอ่ืนๆ ทุกองคกรที่จะตองใหความเคารพและปฏิบัติตามหลักการวาดวย
ความเปนอิสระของศาล 
         4.1.2  ความสัมพันธระหวางอํานาจตุลาการและอํานาจนิติบัญญัติ 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีรูปแบบในการ
ปกครองในลักษณะของการแบงแยกอํานาจกันระหวางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจ
ตุลาการ แตการแบงแยกอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมิไดมีการแบงแยกอํานาจไว
โดยเด็ดขาดเสียทีเดียว ซ่ึงทั้งสามอํานาจมีการถวงดุลซ่ึงกันและกัน สวนอํานาจตุลาการเปนการ
กําหนดหนาที่ของผูพิพากษาและตุลาการ ดังตอไปนี้  

1)  อํานาจนิติบัญญัติหรือรัฐสภามีหนาที่พิจารณาออกกฎหมายบังคับใหแกประชาชน
ตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกําหนด กฎหมายที่จะออกมาจากรัฐสภาตองผานความเห็นชอบทั้งจาก            
สภาผูแทนราษฎรและจากวุฒิสภา จึงจะนําขึ้นทูลเกลาฯ ใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย 

2)  สวนอํานาจตุลาการหรือศาลจะเปนผูใชกฎหมายที่รัฐสภาเปนผูออกกฎหมาย
เพื่อที่จะตองนํามาใชในการพิจารณาคดีและทําคําพิพากษาคดี แตถากฎหมายที่นํามาใชมาขอที่
เคลือบแคลงสงสัยศาลก็ยอมที่จะนําก็ยอมมีบทบาทในการตีความกฎหมายและอุดชองวางของ
กฎหมาย อีกทั้ง ถาศาลเห็นวากฎหมายที่รัฐสภาออกมานั้นไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  ศาลมีอํานาจสงใหศาลรัฐธรรมนูญตีความได ซ่ึงไดกําหนดไวในมาตรา  211 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปนตน  

ตัวอยางเชน คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 12/2541 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กรณีที่                
ศาลแพงไดสงความเห็นซึ่งโตแยงวา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่                  
พ.ศ. 2539 อันเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ เพื่อสงคดีใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  

กรณีตามตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นไดวาฝายตุลาการสามารถจะนํากฎหมาย                    
ซ่ึงฝายนิติบัญญัติเปนผูออกกฎหมายฉบับดังกลาวมาใหศาลรัฐธรรมนูญตีความ โดยถือวา               
ฝายตุลาการสามารถตรวจสอบการทํางานของฝายนิติบัญญัติไดอีกทางหนึ่ง 

ตัวอยางเชน คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2543 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2543          
ปญหาเกี่ยวกับการตีความคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนวุฒิสมาชิกโดยมีผูดํารงตําแหนงเปน
ผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานหรือศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลทรัพยสินทางปญญา              
และการคาระหวางประเทศเปน  “ เจาหนาที่ อ่ืนของรัฐ” ตามความหมายในรัฐธรรมนูญ                      
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 109 (11) ซ่ึงในประเด็นดังกลาวศาลรัฐธรรมนูญได
วินิจฉัยวา เฉพาะผูพิพากษาสมทบในศาลตางๆ ดังกลาวเทานั้นที่เปน “เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ”  
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เห็นไดวาในการวินิจฉัยคดีดังกลาวมานั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดหยิบยกสถานะของ              
บุคคลรับราชการ ถือเปนการใหเหตุผลในการวินิจฉัยและการตีความของศาลรัฐธรรมนูญไมได
พิจารณาไปถึงเจตนารมณของตัวบทกฎหมาย หากแตศาลรัฐธรรมนูญใชเหตุผลบนพื้นฐานของ 
“หลักการขัดกันของหนาที่” แลวผูพิพากษาสมทบของศาลตางๆ นั้น  เปนผูที่ใชอํานาจตุลาการ            
จึงยอมไมมีสิทธิที่จะรับสมัครเลือกตั้งได เพราะการที่จะเปนสมาชิกวุฒิสภาตอไปในภายภาคหนา
ซ่ึงเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติดวยในขณะเดียวกัน12 

ผูเขียนเห็นวา เนื่องจากประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยไดมีการ
แบงแยกอํานาจออกเปนสามอํานาจกลาว คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ 
ไดแบงหนาที่กันอยางชัดเจนและกระบวนการของการดําเนินการของทั้งสามอํานาจระบบ
ประชาธิปไตยจะตองทําหนาที่ตรวจสอบอํานาจซึ่งกันและกัน การที่บุคคลซึ่งภายใตอํานาจตุลาการ
แลวและยังไปทําหนาที่ของตนใหอยูภายใตอํานาจนิติบัญญัติดวยแลวยอมเปนการทําหนาที่             
ซ่ึงอยูกับหลักการขัดกันของหนาที่อันเปนการกระทําที่ไมชอบ 
 
4.2  หลักเกณฑท่ีประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาในการคําพิพากษาคดีอาญา 

ศาลถือไดวาเปนองคกรในฝายตุลาการมีผูพิพากษาซึ่งตองทําหนาที่ในการพิจารณาคดี           
และพิพากษาคดีดวยความเปนอิสระ(Independence of judge) แตทั้งนี้ จะตองกระทําภายใตกฎหมาย
เชนกัน สําหรับวิทยานิพนธเลมนี้ผู เขียนจะขอกลาวเฉพาะการทําคําพิพากษาคดีอาญาของ               
ศาลชั้นตน ซ่ึงผูพิพากษาถือไดวาเปนวิชาชีพหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมจะตองไดรับการรับรอง
ในเรื่องการทําหนาที่ในการทําคําพิพากษาภายใตหลักความเปนอิสระของผูพิพากษาเชนเดียวกัน
โดยจะไมถูกแทรกแซงจากอํานาจใดไมวาจากองคกรภายนอกหรือองคกรภายในทั้งในทางเนื้อหา
และในทางสวนตัวเชนกัน 

สําหรับการทําหนาที่ของผูพิพากษาในคดีอาญาของศาลชั้นตนซ่ึงมีหนาที่ในการ
พิจารณาคดีและทําคําพิพากษาคดี ซ่ึงเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา               
มาตรา 183 วา “คําพิพากษาตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูพิพากษาซึ่งนั่งพิจารณา”  

ซ่ึงคําวา “นั่งพิจารณา” หมายถึง ผูพิพากษาที่เปนองคคณะตามพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม13 อีกทั้ง พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ไดกําหนดหลักประกันในความเปนอิสระ
ในเนื้อหาการทําหนาที่พิจารณาคดีและการทําคําพิพากษาคดีอาญาไว ซ่ึงเปนในทางเนื้อหาไมตรง
ตามกฎหมายเสียทีเดียว กลาวคือ ไมตรงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550             
                                                            

12  คณิต ณ นคร จ  (2551).  ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ.  หนา 190-191. 
13  คะนึง ฦาไชย.  (2551).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 2.  หนา 141. 
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มาตรา 197 วา “การทําหนาที่ของผูพิพากษาและตุลาการตองมีอิสระในพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ใหเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” ซ่ึงผูเขียนจะขอกลาว
เฉพาะคําวากฎหมายในที่นี้ คือ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ตามบทบัญญัติดังกลาวกับ  
ทางปฏิบัติที่ผูพิพากษาศาลชั้นตนไดทําหนาที่ในการทําคําพิพากษาคดีอาญากับบทบัญญัติดังกลาว
จะขัดกับความเปนอิสระของผูพิพากษาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
        4.2.1  ความเปนอิสระของผูพิพากษากับจํานวนองคคณะผูพิพากษาในการทําคําพิพากษา
คดีอาญา 

ความเปนอิสระของผูพิพากษาและตุลาการเปนสิ่งที่สําคัญตอกระบวนการยุติธรรม            
อีกทั้ง ยังเปนหลักพื้นฐานวาดวยความเปนอิสระของศาล (Basic Principles on the Independence of 
the Judiciary) โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 197 ไดวางหลักเกณฑ
ความเปนอิสระของผูพิพากษาและตุลาการในการพิจารณาคดีและพิพากษาคดีไว และความเปน
อิสระของผูพิพากษาหรือตุลาการ (Independence of the Judiciary) นั้น เปนหัวใจของการทําหนาที่
ของผูพิพากษาหรือตุลาการ และเปนสิ่งที่ผูพิพากษาหรือตุลาการทั้งหลายจักตองตระหนัก14 

ปญหาวาจํานวนองคคณะผูพิพากษาของศาลชั้นตนในการทําคําพิพากษาคดีอาญา               
ซ่ึงจะเปนไปตามหลักความเปนอิสระของผูพิพากษาหรือไมนั้น ตองพิจารณาความหมายของคําวา             
“องคคณะผูพิพากษา” ไดมีนักนิติศาสตรหลายทานใหความหมายคําวา “องคคณะผูพิพากษา”                
ไวดังนี้  

1)   พิพัฒน  จักรางกู ร  ใหความหมายคํ าว า  “องคคณะผูพิพากษา  หมายถึ ง                       
จํานวนผูพิพากษาซึ่งกฎหมายกําหนดไวสําหรับทําการพิจารณาพิพากษาคดี”15 

2)  ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร ใหความหมายคําวา “องคคณะผูพิพากษา หมายถึง 
จํานวนผูพิพากษาที่ตองใชในการประกอบขึ้นเปนศาลที่จะมีอํานาจในการพิจารณาคดีพิพากษาคดี                          
จะประกอบจากคนเดียวหรือประกอบดวยผูพิพากษาหลายคนก็ได”16 

3)  ไพโรจน วายุภาพ ใหความหมายคําวา “องคคณะผูพิพากษา หมายถึง จํานวน                
ผูพิพากษาที่จําเปนตองใชในการพิจารณาพิพากษาคดีอยูในเขตอํานาจของศาลนั้นและใหรวมถึง           
ผูพิพากษาคนเดียวก็ถือวาเปนองคคณะดวย17 

                                                            
14  คณิต ณ นคร ข เลมเดิม.  หนา 15. 
15  พิพัฒน จักรางกูร.  (2532).  คําบรรยายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม.  หนา 56. 
16  คณิต ณ นคร ฉ  (2548).  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาคการดําเนินคดี.  หนา 59. 
17  ไพโรจน วายุภาพ.  (2553).  คําอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม.  หนา 165. 
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สรุปไดวา คําวา “องคคณะผูพิพากษา” หมายถึง จํานวนผูพิพากษาที่มีอํานาจในการ
พิจารณาคดีพิพากษาคดีจะเปนผูพิพากษาเพียงคนเดียวหรือมีจํานวนหลายคนตองเปนไปตาม
หลักเกณฑตามกฎหมาย คือตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 

โดยผูเขียนจะขอกลาวถึงเฉพาะกรณีจํานวนองคคณะผูพิพากษาของศาลชั้นตน            
ซ่ึงเปนศาลจังหวัดกรณีที่ไดมีการทําคําพิพากษาคดีอาญามีอัตราโทษจําคุกเกินหกเดือนหรือปรับ
เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ซ่ึงจะลงโทษจําคุกหรือปรับอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง
เกินอัตราที่กลาวแลวไมไดตามมาตรา  25(5) แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  พ .ศ .  254318             
ตองมีผูพิพากษาอยางนอยสองคนและตองไม เปนผูพิพากษาประจําศาลเกินหนึ่งคนตาม                     
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 2619 ถึงจะมีอํานาจพิพากษาคดีอาญาตามอัตราโทษ
ดังกลาวได 

จากถอยคําของกฎหมายคําวา “ผูพิพากษาอยางนอยสองคน” เปนแสดงใหเห็นไดวา
จํานวนผูพิพากษาสามารถที่จะเพิ่มหรือลดจํานวนผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษาในการทํา              
คําพิพากษาคดีอาญานั้นก็ได แตจํานวนผูพิพากษาที่เปนองคคณะตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ไวนั้นก็คือ จะตองมีจํานวนไมนอยกวาสองคนเปนองคคณะผูพิพากษาที่จะมีคําพิพากษาคดีอาญา            
ดังนั้น ในองคคณะผูพิพากษาที่จะมีคําพิพากษาลงโทษจําเลยจะมีจํานวนสามคนก็ได หรือจะให          
ผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษานั้นมีจํานวนมากกวาสามคนก็ได หรือผูบริหารราชการศาลจะ
กําหนดใหผูพิพากษาอื่นซ่ึงไมไดรวมกันนั่งพิจารณาคดีมาตั้งแตตนเขามาเปนองคคณะผูพิพากษา
รวมทําคําพิพากษาคดีอาญาในคดีนี้ก็ได ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นไดวาผูพิพากษาไมเคยนั่งพิจารณา
คดีในสํานวนคดีนั้นมากอน ตอมาก็เขารวมเปนองคคณะผูพิพากษาในคดีอาญาเพื่อที่จะทํา             
คําพิพากษาคดีอาญาซึ่งลงโทษจําคุกจําเลยเกินหกเดือน หรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ เปนการที่ผูพิพากษาที่ไมเคยนั่งสืบพยานในคดีนั่นเลยสักปากตั้งแตเริ่มตนคดีแลวผูพิพากษา

                                                            
18  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543, มาตรา 25 (5) บัญญัติวา “ในศาลชั้นตน ผูพิพากษาคนเดียว

เปนองคคณะมีอํานาจเกี่ยวแกคดีซึ่งอยูในอํานาจของศาลนั้นดังตอไปนี้ 
      (5) พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งกฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางสูงไวใหจําคุกไมเกินสามป หรือ

ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตลงโทษจําคุกเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ ซึ่งโทษจําคุกหรือปรับอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางเกินอัตราที่กลาวแลวไมได.” 

19  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543, มาตรา 26 บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา 25 ในการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลชั้นตนนอกจากศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดไวเปน
อยางอื่นตองมีผูพิพากษาอยางนอยสองคนและตองไมเปนผูพิพากษาประจําศาลเกินหนึ่งคน จึงเปนองคคณะที่มี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงหรือคดีอาญาทั้งปวง.” 
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ทานนั้นก็เขามารวมนั่งทําคําพิพากษาคดีอาญาในสํานวนคดีดังกลาวยอมมีผลกระทบตอหลักความ
เปนอิสระของผูพิพากษาในทางเนื้อหาไดเชนกัน 

ดังนั้น การที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  พ.ศ. 2543 มาตรา26 ไปกําหนดจํานวน            
องคคณะผูพิพากษาไวอยางนอยจํานวนสองคนทําใหเห็นไดวากฎหมายตองการใหเปนดุลพินิจของ
ผูบริหารราชการศาลในการกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาในคดีอาญาเนื่องจากพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา26 ไปกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาไวอยางกวางโดยไม
กําหนดใหชัดเจนวาองคคณะผูพิพากษามีจํานวนแนนอนเทาใด หรือแมแตในศาลอุทธรณ              
หรือศาลฎีกาก็ไมไดกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาไวแนนนอนเชนเดียวกันตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา2720 ไดกําหนดจํานวนผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลอุทธรณและศาลฎีกาตองมีจํานวนอยางนอยสามคนจึงเปนองคคณะผูพิพากษาและการไป
กําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาในศาลอุทธรณหรือฎีกาก็ยอมมีความยืดหยุนเชนเดียวกันเพราะ
เปนการใหผูบริหารราชการศาลเปนผูใชดุลพินิจในการกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาซึ่งไม
ถูกตองตามหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษา โดยถือไดวาผูบริหารราชการศาลไดเขาไป
แทรกแซงตอความเปนอิสระของผูพิพากษาในทางเนื้อหาของพิพากษาคดีอาญาไดอีกทางหนึ่ง  

ถ า เปนกรณีของการกํ าหนดองคคณะผูพิพากษาในศาลชั้นตนไว เปน เลขคู                    
โดยที่องคคณะผูพิพากษาที่มีจํานวนเปนเลขคูและมีความเห็นในทางคําพิพากษาคดีที่ไมตรงกันก็จะ
ทําใหไมมีผูพิพากษาเสียงขางมากมาชี้ขาดไดและกรณีที่กําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาที่เปน
เลขคี่ โดยที่องคคณะผูพิพากษาทั้งสองนายมีความเห็นไมตรงกันในทางคดีก็จะมีผูพิพากษาอีกทาน
หนึ่งที่จะเปนเสียงเขามาชี้ขาดในคดีนั้นไดและที่ไมไดมีการกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาของ
ศาลชั้นตนในการทําคําพิพากษาคดีวามีกี่นายก็อาจเปนอีกชองทางหนึ่ง ถาในคดีนั้นมีผูพิพากษา
อาวุโสในศาลนั้นรวมเปนองคคณะผูพิพากษาในสํานวนคดีนั้นดวยอาจทําใหผูพิพากษาที่เปน
เจ าของสํ านวนในคดีนั้น เกิดความเกรงใจในการทําคํ าพิพากษาคดีอาญาในคดีนั้นได                            
และเมื่อมีคําพิพากษาคดีอาญานั้นมาแลวก็ยอมเปนการขัดตอความเปนอิสระของผูพิพากษาในทาง
เนื้อหาไดอีกทางหนึ่ง 

ดังนั้น พบวาจากเหตุปจจัยในหลายดานของการกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาที่มี
จํานวนไมแนนอนโดยเฉพาะคําพิพากษาคดีอาญาอาจเปนเหตุใหเกิดการแทรกแซงตอหลักความ
เปนอิสระของผูพิพากษาไมวาจากผูบริหารราชการศาลแตก็มีกฎหมายของประเทศไทยบางฉบับที่

                                                            
20  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543, มาตรา 27 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการพิจารณาพิพากษาคดี

ของศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาคหรือศาลฎีกาตองมีผูพิพากษาอยางนอยสามคน จึงเปนองคคณะที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีได.” 
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ไดมีการกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาไวแนนอนและเปนรูปธรรม คือ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542  

ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการพิจารณาคดีอาญาของ              
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 มาตรา 1321 กําหนดวิธีการเลือกจํานวนองคคณะผูพิพากษา
ที่จะทําหนาที่ในการพิจารณาคดีและพิพากษาในแตคดีโดยการเลือกจากผูพิพากษาในศาลฎีกา            
ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาโดยเลือกวิธีลงคะแนนลับซึ่งเรียงลําดับจากคะแนน
ขั้นสูงเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวนเกาคนเปนผูที่ไดเลือกในคดีนั้น ถามีผูไดรับคะแนน
เทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินเกาคนใหประธานศาลฎีกาจับสลากวาผูใดเปน       
ผูไดรับเลือกผูพิพากษาที่ไดรับเลือกเปนองคคณะผูพิพากษามีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาพิพากษา
คดีจนกวาจะสิ้นสุดอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จึงเห็นไดวาเปนการที่
กฎหมายกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาของศาลไวอยางชัดเจนยอมเปนการที่แสดงใหเห็นวาจะ
ไมมีการเพิ่มจํานวนองคคณะผูพิพากษาในภายหลังได อีกทั้ง ยอมเปนการสรางหลักความเปนอิสระ
ของผูพิพากษาและจะมีผลตอหลักประกันตอประชาชนไดเชนกัน 

ผู เขียนเห็นวา การที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 กําหนดวา              
“ใหมีองคคณะผูพิพากษาใหมีจํานวนอยางนอยสองคน” ซ่ึงเห็นไดวา ผูบริหารศาลสามารถใช
ดุลพินิจในการแตงตั้งผูพิพากษาในคดีนั้นจะเปนผูพิพากษาทานใดก็ไดในศาลเขามาพิจารณา
พิพากษาคดีแมวาผูพิพากษาทานนั้นไมเคยนั่งพิจารณาคดีมากอนก็สามารถเขามาทําคําพิพากษา
คดีอาญาได สําหรับอัตราโทษอยางสูงไวใหจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท              
หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา 25 แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และเปนชองวางของ
กฎหมายในสวนที่ผูบริหารราชการศาลจะไดเขามาแทรกแซงจํานวนองคคณะผูพิพากษาที่ไมได
กําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาไวแนนอน  เมื่อผูพิพากษาไมมีความเปนอิสระในการ                  
ทําคําพิพากษาคดีในคดีอาญาแลวก็ยอมสงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงได เชนกัน                       
แตเมื่อเปรียบเทียบกับการกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 มาตรา 13            

                                                            
21  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

พ.ศ. 2542, มาตรา 13 วรรคสาม บัญญัติวา “การเลือกองคคณะผูพิพากษาแตละคดีใหใชวิธีการลงคะแนนลับให       
ผูพิพากษาที่ไดรับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวนเกาคนเปนผูไดรับเลือกเปนองคคณะ                  
ผูพิพากษาสําหรับคดีนั้น  แตทั้งนี้ จะมีผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเปนผูไดรับเลือกเปนองคคณะผูพิพากษาเกินกวาสามคน
ไมได  ถามีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินจํานวนดังกลาวใหประธานศาลฎีกาจับสลากวา  
ผูใดเปน ผูไดรับเลือก.” 
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ซ่ึงกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาไวอยางแนนอนและมีลําดับขั้นตอนในการเลือกผูพิพากษาที่
จะมาพิจารณาพิพากษาคดีไดอยางเปนลําดับ  

ขอดีของการกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาคดีอาญาในศาลชั้นตนไวจํานวน
แนนอนกลาวคือ เพื่อเปนการเปนหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาไดอีกทางหนึ่ง 
เนื่องจากการทําคําพิพากษาคดีอาญาจะตองรวมกันในรูปขององคคณะผูพิพากษาจํานวนแนนอน
เพื่อเปนหลักประกันใหแกจําเลยไดอีกทางหนึ่งไมใชเปนใหเปนดุลพินิจของผูบริหารศาลในการไป
กําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาในแตละสํานวนคดีนั้น และการกําหนดจํานวนองคคณะ                 
ผูพิพากษาในกรณีที่แนนอนและเปนจํานวนเลขคี่ถาในกรณีที่มีความเห็นของผูพิพากษามีความเห็น
ไมเหมือนกันก็จะมีผูพิพากษาอีกทานหนึ่งชวยช้ีขาดคําพิพากษาในคดีนั้นได 

สําหรับขอเสียของการกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาไวจํานวนแนนอนเนื่องจากไม
มีอัตรากําลังเพียงพอ อีกทั้ง ผูพิพากษายอมตองมีการโยกยายและปรับเปลี่ยนศาลกันบอย 
        4.2.2  การทําคําพิพากษาคดีอาญาของศาลชั้นตนในการปรึกษาในรูปแบบองคคณะผูพิพากษา  

เมื่อกลาวถึงการทําคําพิพากษาคดีอาญาไดมีการแบงขั้นตอนออกเปน 2 ขั้นตอน 
กลาวคือ การทําคําพิพากษาและการอานคําพิพากษา22 โดยวิทยานิพนธฉบับนี้ผูเขียนจะขอกลาว
เฉพาะการทําคําพิพากษาคดีอาญาของศาลชั้นตนในกรณีที่มีการปรึกษาในรูปแบบขององคคณะ             
ผูพิพากษา  ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  18323 ซ่ึง เปนกรณีที่                 
มาตรา 18424 ไดกําหนดไววา ผูพิพากษาที่จะรวมประชุมปรึกษาเพื่อทําคําพิพากษาตองเปน                 
ผูพิพากษา ซ่ึงนั่งพิจารณาคดีนั้น โดยปกติผูพิพากษาที่ “นั่งพิจารณา” หมายความวา ผูพิพากษาที่
เปนองคคณะตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  

                                                            
22  คณิต ณ นคร ข เลมเดิม.  หนา 550. 
23  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 183 บัญญัติวา “คําพิพากษา หรือคําสั่งหรือ

ความเห็นแยงตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูพิพากษาซึ่งนั่งพิจารณา ผูพิพากษาใดที่นั่งพิจารณาถาไมเห็นพอง
ดวยมีอํานาจทําความเห็นแยง คําแยงนี้ใหรวมเขาสํานวนไว.” 

24  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 184  บัญญัติวา  “ในการประชุมปรึกษาเพื่อมี                
คําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหอธิบดีผูพิพากษา ขาหลวงยุติธรรม หัวหนาผูพิพากษาในศาลนั้นหรือเจาของสํานวนเปน
ประธานถามผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคนใหออกความเห็นทุกประเด็นที่จะวินิจฉัยใหประธานออกความเห็น
สุดทาย การวินิจฉัยใหถือเสียงขางมาก ถาปญหาใดมีความเห็นแยงกันเปนสองฝายหรือเกินกวาสองฝายขึ้นไปจะ
หาเสียงขางมากมิไดใหผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปนผลรายแกจําเลยมากยอมเห็นดวยผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นเปน
ผลรายแกจําเลยนอยกวา.” 
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ตัวอยางเชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1296/253925 มีคําพิพากษาวา “ตามรายงานกระบวน
พิจารณาของศาลชั้นตนวาผูพิพากษาที่ลงชื่อในคําพิพากษาทั้งสองนายไดนั่งพิจารณาฟงประเด็น
กลับและในวันนั้นจําเลยไดแถลงหมายพยาน ดังนั้น ผูพิพากษาศาลชั้นตนทั้งสองนาย จึงไดเปน          
ผูนั่งพิจารณาคดีนั้นแลว และชอบที่จะพิพากษาคดีในศาลชั้นตนไดตามประมวลกฎหมาย               
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 184 ไดเชนกัน”   

ตามปกติ ก ารจ า ยสํ านวนคดี ต า งๆ  ในศาลชั้ นตนจะต อ งมี ผู พิพ ากษาที่ เ ป น                      
“เจาของสํานวน” หมายถึง ผูพิพากษาซึ่งเปนเจาของสํานวนหรือที่ไดรับมอบหมายใหเปนเจาของ
คดีนั้น 26 แมวากฎหมายจะกําหนดแบบพิธีในการประชุมกันก็ตาม โดยใหประธานในที่ประชุมถาม              
ผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคนไดแสดงความคิดเห็นในทุกประเด็นที่ไดวินิจฉัยไวก็ตาม                   
และใหประธานออกความเห็นสุดทายก็ตาม แตในทางปฏิบัติการทําคําพิพากษาคดีอาญาในปจจุบัน
ยังไมเปนที่เครงครัดมากนักโดยปกติผูพิพากษาเจาของสํานวนคดีจะเปนผูพิจารณาคดีเองแลวจะ มา
ประชุมปรึกษารวมกับองคคณะผูพิพากษาในภายหลัง แตถาองคคณะผูพิพากษาเห็นพองตองกัน
แลว ผูพิพากษาที่เปนเจาของสํานวนจะเปนผูเขียนคําพิพากษาและใหองคคณะผูพิพากษาไดให
เห็นชอบดวยการลงลายมือช่ือในทายคําพิพากษาในคดีนั้น แตถากรณีที่ไดมีการประชุมปรึกษา         
เพื่อมีคําพิพากษาคดีสําหรับองคคณะผูพิพากษาของศาลชั้นตนซ่ึงมีผูพิพากษาตั้งแตสองคนขึ้นไป                
และองคคณะผูพิพากษาไดความเห็นแยงกันก็จะใหผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นที่เปนผลรายแกจําเลย
มากกวายอมเห็นดวยกับผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นที่เปนผลรายแกจําเลยนอยกวา สําหรับคดีที่อยูใน
อํานาจของผูพิพากษาคนเดียวท่ีจะพิพากษาคดีไดการประชุมปรึกษาเพื่อมีคําพิพากษาคดีอาญา            
จึงไมจําเปน27 

ตัวอยางเชน  คําพิพากษาศาลฎีกาที่  6988/254928 พิพากษาวา  การที่ศาลชั้นตนมี                
องคคณะจํานวนสองคนไดมีคําพิพากษาคดีในศาลชั้นตนดวยการประชุมปรึกษา เมื่อผูพิพากษาคน
หนึ่งมีความเห็นวา จําเลยมีความผิดและลงโทษจําเลยมาเปนคําพิพากษา แตผูพิพากษาอีกคนหนึ่งมี
ความเห็นวาจําเลยไมมีความผิดและควรยกฟอง จึงเปนกรณีที่มีความเห็นแยงกันเปนสองฝาย          
และจะหาเสียงขางมากมิไดผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นวาจําเลยมีความผิดและลงโทษจําเลยซึ่งเปน
ผลรายแกจําเลยมากกวาตองยอมเห็นดวยกับผูพิพากษาซึ่งมีความเห็นวาจําเลยไมมีความผิด                 
และควรยกฟอง ซ่ึงเปนผลรายแกจําเลยนอยกวาโดยตองมีคําพิพากษาใหยกฟองและใหความเห็น

                                                            
25

  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1296/2539.  
26  คะนึง ฦาไชย.  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 2.  หนา 141-142. 
27  ปริญญา จิตรการนทีกิจ.  (2554).  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 2.  หนา 80-81. 
28  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6988/2549. 
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ของผูพิพากษาที่มีความเห็นใหจํ า เลยมีความผิดและลงโทษจํ า เลย เปนความเห็นแย ง                         
การที่ศาลชั้นตนถือเอาความเห็นของผูพิพากษาที่ใหจําเลยมีความผิดและลงโทษจําเลยซึ่งเปนผลราย
แกจําเลยมาเปนคําพิพากษา จึงขัดตอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 184 

ผูเขียนเห็นวา การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 184 ไดกําหนดให 
องคคณะผูพิพากษาของศาลชั้นตนไดประชุมปรึกษาหารือเพื่อทําคําพิพากษาคดีอาญาซึ่งเปนการ
วางหลักกฎหมายไวเปนอยางดีเนื่องจากคําพิพากษาคดีอาญาเมื่อออกมาแลวยอมมีผลกระทบ            
ตอจําเลยโดยตรง ดังนั้น การปรึกษาหารือกันในรูปแบบขององคคณะผูพิพากษาในศาลชั้นตนตอ
การคําพิพากษาคดีอาญาในรูปแบบขององคคณะผูพิพากษาที่มีความเห็นแยงกันในการที่               
ลงโทษจําเลย แตในทางปฏิบัติยังพบวาการทําคําพิพากษาคดีอาญาในศาลชั้นตนขององคคณะ                
ผูพิพากษาไมพบวาไดนําหลักการประชุมปรึกษาหารือการทําคําพิพากษาคดีอาญาของศาลชั้นตนได
นํามาใชสวนใหญการทําคําพิพากษาคดีอาญาจะเปนหนาที่ของเจาของสํานวนคดีเสียเปนสวนใหญ
ซ่ึงหลักการดังกลาวอาจขัดตอหลักความเปนอิสระของผูพิพากษาในทางเนื้อหาไดเชนกัน                  
อีกทั้งยอมมีผลกระทบตอตัวจําเลยไดโดยตรงเชนเดียวกัน 

 4.2.3  การคัดคานผูพิพากษาในการพิพากษาคดีอาญา 
ประชาชนถือไดว า เปน เสียงสวนใหญของประเทศซึ่ งมีการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยไดแสดงถึงการคัดคานผูพิพากษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ในการพิจารณาคดีและพิพากษา
คดีอาญาถือไดวาเปนสิทธิของคูความในคดีอาญาก็ตามในอันที่ไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม 
และสําหรับคดีอาญาเปนเรื่องของสวนรวมศาลในคดีอาญาจึงตองดํารงความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนอยูเสมอเปนไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา ซ่ึงสามารถนํา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง29 ในเรื่องการคัดคานผูพิพากษาโดยเปนการจะไดใหสิทธิแก
คูความที่จะทําการคัดคานผูพิพากษาที่ไมเปนกลางหรือมีสวนไดเสียไดก็ตาม 

                                                            
29  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 11 บัญญัติวา “เมื่อคดีถึงศาล ผูพิพากษาคนหนึ่งคน

ใดในศาลนั้นอาจคัดคานได ในเหตุใดเหตุหนึ่งดั่งตอไปน้ี 
    (1)  ถาผูพิพากษานั้นมีสวนไดเสียเกี่ยวของอยูในคดีนั้น 
    (2)  ถาเปนญาติเกี่ยวของกับคูความฝายใดฝายหนึ่ง คือวาเปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใดๆ 

หรือเปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้นหรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น 
    (3)  ถาเปนผูที่ไดถูกอางเปนพยาน โดยที่ไดรูไดเห็นเหตุการณหรือโดยเปนผูเช่ียวชาญมีความรูเปน

พิเศษเกี่ยวของกับคดีนั้น 
    (4)  ถาไดเปนหรือเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูแทน หรือไดเปนทนายความคูความฝายใดฝายหนึ่ง

มาแลว 
    (5)  ถาไดเปนผูพิพากษานั่งพิจารณาคดีเดียวกันนั้นในศาลอื่นมาแลวหรือเปนอนุญาโตตุลาการมาแลว 
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ตัวอยาง เชน  คําพิพากษาศาลฎีกาที่  3818/253330 คํารองคัดคานผูพิพากษานั้น                    
ผูรองคัดคานยอมมีสิทธิโดยชอบและกรณีมีความจําเปนตองกลาวถึงขอมูลตามความจริงที่ปรากฏ
ขึ้นในคดีนั้น แตการที่ผูถูกกลาวหาเรียงขอความในคํารองคัดคานผูพิพากษาวาผูพิพากษาเจาของ
สํานวนเปนผูพิจารณาคดีดําเนินกระบวนพิจารณาคดีไมเปนกลางอยางเที่ยงธรรมแกคูความทุกฝาย
โดยเฉพาะไมเปนธรรมแกโจทกทั้งสองมีเจตนากลั่นแกลงโจทกทั้งสองโดยทุจริตธรรมเพราะ                
มีอคติตอโจทกทั้งสองทําใหโจทกทั้งสองเสียหายอันมีสภาพรายแรงทําใหการพิจารณาหรือ
พิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไป โดยการไมรับบัญชีพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 อันดับ 2 และ3               
ของโจทกดวยมีเจตนากลั่นแกลงโจทกทั้งสอง ซ่ึงตามทางไตสวนก็ปรากฏเพียงวาเดิมศาลสั่งรับ
บัญชีพยานเพิ่มเติมของโจทกไวแลว ตอมา 2-3 วัน จึงแกไขคําสั่งเดิมและมีคําสั่งใหมเปนไมรับ
บัญชีพยานอันดับ 2 และ3 การแกไขคําสั่ง จึงไมมีเหตุอันมีสภาพรายแรงดังที่ผูถูกกลาวหายื่น              
คํารอง และผูถูกกลาวหาเรียงขอความเกินไปจากความจริงหากผูถูกกลาวหาไมเห็นดวยกับคําส่ังศาล
ดังกลาวก็สามารถโตแยงคัดคานคําสั่งดังกลาวไดตามกระบวนพิจารณา การที่ผูถูกกลาวหาเรียง
ขอความตามคํารองดังกลาวจึงเปนการประพฤติตนไมเรียบรอยในบริเวณศาล  

ตัวอยาง ศาลไดนัดสืบพยานจําเลย คดีหมายเลขดําที่ อ.1962/2552 กรณีที่นายอภิสิทธิ์                   
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนโจทกยื่นฟองนายจตุพร พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวนของพรรคเพื่อไทย และแกนนําแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติเปนจําเลย             
ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู อ่ืนดวยการโฆษณา  กรณี เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม  2552                 
นายจตุพร  พรหมพันธุ  ไดขึ้นเวทีปราศรัยท่ีบริเวณวัดไผ เขียว  ยานดอนเมือง  กลาวหาวา                   
นายอภิสิทธิ์ฯ เปนนายกรัฐมนตรีเปนฆาตกรมือเปอนเลือดสั่งทหารฆาประชาชนและอื่นๆ             
โดยนายจตุพร พรหมพันธุ จําเลยไดเดินทางมาพรอมทนายความ แตกอนเริ่มกระบวนพิจารณา                            
นายคารม พลทะกลาง ทนายความไดยื่นคํารองคัดคานนายสมศักดิ์ วงศยืน ผูพิพากษาอาวุโสในศาล
อาญา และองคคณะผูพิพากษาที่รับผิดชอบสํานวนคดีอีกครั้ง หลังจากที่เคยยื่นคํารองขอความเปน
ธรรมตอประธานศาลฎีกามาแลว จนกระทั่งเวลา 10.45 นาฬิกา ก็ไดมีการเปลี่ยนองคคณะใหม                
                                                                                                                                                                          

    (6)  ถาคดีอีกเรื่องหนึ่งในอยูในระหวางพิจารณา ซึ่งผูพิพากษานั้นเอง หรือภริยา หรือญาติทางสืบสาย
โลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของผูพิพากษานั้นฝายหนึ่ง พิพาทกับคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือภริยาหรือญาติทาง
สืบสาโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของคูความฝายนั้นอีกฝายหนึ่ง 

    (7)  ถาผูพิพากษานั้นเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูความฝายใดฝายหนึ่ง.” 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 12 บัญญัติวา “เมื่อศาลใดมีผูพิพากษาแตเพียงคนเดียว 

ผูพิพากษานั้นอาจถูกคัดคานดวยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กําหนดไวในมาตรากอนนั้นไดหรือดวยเหตุประการอื่น
อันมีสภาพรายแรง ซึ่งอาจทําใหการพิจารณาหรือพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไป.” 

30  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3818/2533.  
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และยายมาที่หองพิจารณาคดี 914 ซ่ึงเปนองคคณะใหมแจงใหคูความทราบวาผูพิพากษาเจาของ
สํานวนเดิมไดขอถอนตัวแลว หลังจากที่จําเลยไดยื่นฟองนายสมศักดิ์ วงศยืน ผูพิพากษาอาวุโส
เจาของสํานวนเปนคดีดําที่ อ.1469/2553 ในความผิดฐานปฏิบัติหนาที่มิชอบโดยนายบูรณ          
ฐาปนดุลย อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาไดตรวจคํารองของทนายความจําเลยที่ยื่นคัดคานผูพิพากษา
แลวเห็นวาเมื่อมีการถอนตัวแลวจึงไมมีเหตุที่จะตองพิจารณาอีกตอไปจากนั้นทนายความจําเลยได
แถลงตอศาลขอเลื่อนวันสืบพยานคดีนี้ออกไป เนื่องจากฝายจําเลยประสงคที่จะยื่นบัญชีพยาน
เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยอนุญาตใหสืบเฉพาะจําเลยและการสงประเด็นสืบพยานในตางจังหวัดอีก            
30 ปาก เพื่อตอสูประเด็นที่วาจําเลย กลาวแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ซ่ึงเขาขอกฎหมายตาม
ประมวลอาญา มาตรา 329 และมาตรา 330 ที่จะไมตองรับโทษองคคณะผูพิพากษาพิจารณาแลวเห็น
ควรใหฝายจําเลยยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมไดเพื่อประโยชนในการพิจารณาคดีและความเปนธรรม 
อยางไรก็ดี หลังจากที่นายสมศักดิ์ วงศยืน ผูพิพากษาไดดําเนินการสืบพยานจําเลยจนเสร็จ              
และนัดฟงคําพิพากษาในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 รวมทั้งจะยื่นคํารองคัดคานนายสมศักดิ์ฯ ที่ดูแล
สํานวนคดีหมิ่นประมาทที่เหลืออีก 2 สํานวนดวยตามบทบัญญัติประมวลวิธีพิจารณาความแพง                    
มาตรา 11 (6) ที่กําหนดเหตุการณคัดคานผูพิพากษา 

ผูเขียนเห็นวา การคัดคานผูพิพากษาถือไดวาเปนการเปดโอกาสใหคูความในคดีมี           
สวนรวมในการควบคุมการตรวจสอบศาลไดอีกทางหนึ่งแตการคัดคานผูพิพากษานั้นมิใชเปนการ
เขามากดดันผูพิพากษาในการทําหนาที่ในการพิจารณาคดีและพิพากษาคดีซ่ึงอาจจะเปนการทํา
หนาที่ในการพิจารณาคดีและพิพากษาคดีของผูพิพากษาตองสูญเสียความเปนอิสระไดเชนกัน 

 
4.3  การสรางระบบตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของผูพิพากษา 

เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปแลววาความเปนอิสระของผูพิพากษาเปนหลักประกันที่ไดรับ
การยอมรับกันอยูทั่วไปสําหรับประเทศที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่รัฐทุกรัฐจะตองนํา           
หลักความเปนอิสระของผูพิพากษามากําหนดไวในรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของในแทบ
ทุกประเทศและประเทศไทยเองก็เชนเดียวกันเพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได
กําหนดใหผูพิพากษาหรือตุลาการมีความเปนอิสระในการพิจาณาพิพากษาคดี ซ่ึงความเปนอิสระนี้
หมายความตอไปวาการกระทําของผูพิพากษาหรือตุลาการตองมี  “ความเปนภาวะวิสัย” 
(Objectivity) ที่สามารถตรวจสอบได31  

 
 

                                                            
31  คณิต ณ นคร ฉ  เลมเดิม.  หนา 101. 
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 4.3.1  การสรางระบบตรวจสอบความเปนอิสระของผูพิพากษาจากองคกรภายใน 
4.3.1.1  ประวัติความเปนของคณะกรรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
             พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัวทรงเปนผูปฏิรูปการปกครองและทรง

จัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นในป พ.ศ. 2435 และกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงดํารงตําแหนง
เสนาบดี กระทรวงยุติธรรมไดทรงแบงแยกงานราชการเปนฝายตุลาการและธุรการใหมีอธิบดีศาล
ฎีกาเปนประธานในแผนกตุลาการ ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) 
ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในกระทรวงยุติธรรมและการศาลของประเทศไทย                   
โดยใหฝายตุลาการและธุรการรวมกันมีเสนาบดีเปนผูบังคับบัญชาและมีอํานาจในการโยกยาย เล่ือน
ขั้นหรือปลดผูพิพากษาได นอกจากนี้เสนาบดียังมีอํานาจในการนั่งพิจารณาคดีและพิพากษาคดีใน
ทุกชั้นศาล อีกทั้งในรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 ไดมีการรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการ 
พ.ศ. 2571  

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน               
ปพุทธศักราช 2457 แลวไดมีผูพิพากษาเปนผูไดรับการแตงตั้งใหเปนสมาชิกผูแทนราษฎรโดยมี             
ผูตั้งขอสังเกตวาผูพิพากษาตองไมยุงเกี่ยวกับการเมืองในขณะนั้นรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม           
จึงไดเจรจากับบรรดาผูพิพากษาขอใหถอนตัวออกจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและเพื่อให
ความอุนใจเปนการตอบแทน จึงไดตกลงแตงตั้งคณะกรรมการตุลาการทําหนาที่ในหลักการวาการ
แตงตั้งโยกยายขึ้นเงินเดือนลงโทษผูพิพากษากระทรวงยุติธรรมจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการอํานาจคณะกรรมการตุลาการใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
เทานั้น ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกผูพิพากษา 

4.3.1.2  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)  
             เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาผูพิพากษาของประเทศไทยก็มีหลักเกณฑในการ

กําหนดความเปนอิสระของผูพิพากษา32 กลาวคือมีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (Judicial 
Commission) มีอักษรยอ “ก .ต.” ทําหนาที่ในการบริหารงานบุคคลของขาราชการตุลาการ                  
ซ่ึงมีภารกิจในการวางแผนกําลังคนดานตุลาการ ไดแก การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง                    
การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาบุคลากรและควบคุมใหขาราชการตุลาการอยูในกรอบแหง
จริยธรรมและมาตรการในการรักษาวินัยดวยระบบคุณธรรมเพื่อใหผูพิพากษามีหลักประกันอัน               
มั่งคงวาจะไดรับการสงเสริมและการคุมครองใหมีความอิสระในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะความเปนอิสระของผูพิพากษาในการพิพากษาอรรถคดีเพื่อใหประชาชนมีหลักประกันวา
                                                            

32  ธานินทร กรัยวิเชียร.  (2551, 28 มกราคม).  “ความเปนอิสระของศาล”  ประชาชาติธุรกิจ,                 
ฉบับที่ 3970, ปท่ี 31.  หนา 44.  
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ไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพจากผูพิพากษาที่จะตองปฏิบัติหนาที่ขึ้นเปนกฎหมายฉบับแรก                       
ในการวางระเบียบเกี่ยวกับขาราชการตุลาการ มีการกําหนดหลักการในเรื่องความเปนอิสระของ              
ผูพิพากษา เมื่อเร่ิมใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. 2497 มีมาตรา 29            
บัญญัติวา “ใหมีคณะกรรมการตุลาการขึ้นคณะหนึ่งเรียกโดยยอวา ก.ต. ประกอบดวยรัฐมนตรีเปน
ประธาน ประธานศาลฎีกาเปนรองประธาน อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ ปลัดกระทรวงยุติธรรม                  
อธิบดีผูพิพากษาศาลแพง และอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา เปนกรรมการโดยตําแหนงและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิอีกหาคน  ซ่ึงจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้งดวยความเห็นชอบของ                     
สภาผูแทนราษฎร” ซ่ึงไดรับการวิพากษวิจารณอยางธรรมดาขอที่ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมเปนประธานไมมีใครพูดถึงแตจะพูดถึงกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะแตงตั้งใครก็ไดจากอาชีพ
ใดก็ได ซ่ึงแลวแตสภาผูแทนราษฎรจะเห็นชอบก็ตาม33  

ตอมาใน พ.ศ. 2500 สมัยพระยาอรรถการียนิพนธเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
ไดแกไของคประกอบของคณะกรรมการตุลาการ ตามมาตรา 29 ไดตัดรัฐมนตรีวากระทรวง
ยุติธรรมออกจากคณะกรรมการตุลาการ จนกระทั้ง ป พ.ศ. 2506 จึงไดมีเหตุการณอ้ือฉาวขึ้นในการ
เลือกผูไปดํารงตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณดังกลาวมาแลว ซ่ึงทําใหการแกกฎหมายเปน
ผลใหคณะกรรมการตุลาการเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. 2521 
กําหนดใหมีองคการบริหารงานบุคคลของผูพิพากษา เรียกวา คณะกรรมการตุลาการ ประกอบดวย 
(1) ประธานศาลฎีกา อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ รองประธานศาลฎีกาซึ่งมีอาวุโสสูงสุด            
และปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนกรรมการตุลาการโดยตําแหนงและ(2) กรรมการตุลาการ
ผูทรงคุณวุฒิแปดคน ซ่ึงขาราชการตุลาการไดรับเงินเดือนตั้งแตช้ัน 2 ขึ้นไป เปนผูเลือกจาก           
(ก) ขาราชการตุลาการตาม มาตรา15 (2) และ (3) และมิไดเปนกรรมการตุลาการโดยตําแหนงอยู
แลวส่ีคน (ข) ผูรับบํานาญซึ่งเคยรับราชการเปนขาราชการตุลาการมาแลวและตองไมเปนขาราชการ
การเมือง สมาชิกรัฐสภา กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง                หรือ
ทนายความอีกสี่คนใหประธานศาลฎีกาเปนประธานคณะกรรมการตุลาการและเลขาธิการสงเสริม
งานตุลาการเปนเลขานุการคณะกรรมการตุลาการ จนกระทั้งตั้งแตชวงกลางป พ.ศ. 2534    ถึงป 
พ.ศ. 2535 ในชวงที่นายประภาศน อวยชัย และนายวิเชียร วัฒนคุณ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม ปรากฏวามีการขัดแยงครั้งใหญเกิดขึ้นระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมกับ
คณะกรรมการตุลาการและขาราชการตุลาการซึ่งยึดเยื้อยาวนานเปนประวัติการณนับแตวิกฤตการณ
ตุลาการที่ไมเคยเกิดขึ้นมาในรอบ 100 ป ตั้งแตสถาปนากระทรวงยุติธรรมใน ป พ.ศ. 2434 ทําให
วิกฤตการณมีผลกระทบตอความเปนอิสระของผูพิพากษาเปนการสะทอนใหเห็นไดวาระบบตุลา
                                                            

33  หลวงจํารูญเนติศาสตร.  เลมเดิม.  หนา 14. 
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การมีความบกพรองที่ผูพิพากษามิอาจปกปดได โดยปรากฏเสียงสะทอนของประชาชน เชน คดีรถ
แกสที่ถนนเพชรบุรีตัดใหมหรือคดีภาษีอากรของนักการเมือง เปนตน หากมีการวิเคราะหกันอยาง
ลึกซึ่งแลวมีปจจัยจากโครงสรางของคณะกรรมการตุลาการไมเหมาะสม เนื่องจากมองวาอํานาจของ
คณะกรรมการตุลาการมิไดมีการถูกควบคุมโดยประชาชน ซ่ึงเปนเจาของอํานาจประชาธิปไตย34 จน
กระท้ังปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 36             
ซ่ึงโครงสรางของคณะกรรมการตุลาการหนึ่งเรียกโดยยอวา ก.ต. ประกอบดวย  

1)  ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ  
2)  กรรมการตลุาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิสิบสองคน ซ่ึงขาราชการตุลาการ เวนแต                     

ผูดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษาเปนผูเลือกจากขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล ดังนี้  
(1)  ศาลฎีกาใหเลือกจากขาราชการตุลาการที่ดํารงตําแหนงในศาลฎีกาในตําแหนงที่

ไมต่ํากวาผูพพิากษาศาลฎีกา จํานวนสี่คน  
(2)  ศาลอุทธรณใหเลือกจากขาราชการตุลาการที่ดํารงตําแหนงในศาลอุทธรณ          

และศาลอุทธรณภาคในตําแหนงที่ไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค 
จํานวนสี่คน  

(3)  ศาลชั้นตนใหเลือกจากขาราชการตุลาการผูมีอาวุโสสูงสุดหนึ่งรอยคนแรกใน
ศาลชั้นตน ซ่ึงมิใชขาราชการตุลาการที่ดํารงตําแหนงผูพพิากษาอาวุโสจํานวนสี่คน  

(4)  กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีผูทรงคุณวุฒิสองคน ซ่ึงวุฒิสภาเลือกจากบุคคล            
ซ่ึงไมเปนหรือเคยเปนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา  39 สําหรับขาราชการตุลาการซึ่ งดํ ารงตําแหนงที่ เ รียกชื่ออยางอื่น                       
ตามมาตรา 11 วรรคสอง หรือผูซ่ึงไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการในศาลอื่นตามมาตรา 21 ใหมีสิทธิ
ไดรับเลือกเปนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในชั้นศาลซึ่งขาราชการตุลาการผูนั้นมีเงินเดือนอยูใน
ช้ันศาลนั้น  ในขณะที่จัดใหมีการเลือกและหามมิใหคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม                     
เปนคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในคราวเดียวกันใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปน
เลขานุการ และใหคณะกรรมการตุลาการแตงตั้งขาราชการศาลยุติธรรมจํานวนไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการ  

ตลอดเวลาที่ผานมาการใชอํานาจตุลาการของผูพิพากษาถูกควบคุมตรวจสอบ               
โดยประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตย จึงควรมีความเชื่อมโยงระหวางอํานาจตุลาการกับ

                                                            
34  ทวี ประจวบลาภ.  (2540, กันยายน).  “โครงสรางคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) กับความเปนอิสระ

และการควบคุมตรวจสอบในการพิจารณาพิพากษาคดีของขาราชการตุลาการ.”  บทบัณฑิตย, เลม 53, ตอนที่ 3.               
หนา  124-126. 
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อํานาจอธิปไตยจึงเห็นควรเชื่อมโยงระหวางอํานาจตุลาการกับอํานาจอธิปไตยอื่นๆ เชน อํานาจ
บริหาร และอํานาจนิติบัญญัติ ตามหลักการดุลและคานอํานาจ (Check and Balances)35 

ผูเขียนเห็นวา เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหผูพิพากษามีความ
เปนอิสระในการทําหนาที่พิจาณาคดีและพิพากษาคดีก็ตาม แตการทําหนาที่ในการพิจารณาคดี         
และพิพากษาคดีก็ตองมีระบบการตรวจสอบภายในองคกร สําหรับผูพิพากษาของศาลยุติธรรม            
คือ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีบทบาทและหนาที่ในแตงตั้งผูพิพากษา และการพนจาก
ตําแหนงตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการ การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน 
และการลงโทษผูพิพากษาในศาลยุติธรรม จึงเห็นไดวาคณะกรรมการตุลาการมีบทบาทอยางมากตอ
การทําหนาที่ของผูพิพากษาและจากโครงสรางของคณะกรรมการตุลาการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชฝายตุลาการ พ.ศ. 2543 ก็ควรมีผูแทนที่มาจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติเขามา
เปนคณะกรรมการตุลาการ  แตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  พ .ศ .2543                  
มีเพียงผูแทนจากวุฒิสภาจํานวนสองคนเทานั้น ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกถือวาเปนการเชื่อมโยงจาก
ผูแทนจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ อันถือวา เปนสวนหนึ่งของการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอยางเต็มรูปแบบและเปนระบบการคัดเลือกผูพิพากษาเปนระบบเปด 
         4.3.2  การสรางระบบตรวจสอบจากองคกรภายนอก 

เปนที่ทราบแลววาการทําหนาที่ของผูพิพากษาเปนการใชอํานาจทางตุลาการ ซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการปกครองระบบประชาธิปไตย โดยมีผูพิพากษามีหนาที่ในการพิจารณาคดี                
และการทําคําพิพากษาเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะคดีอาญาที่ผลแหงคดียอมมีผลกระทบ
ตอประชาชน ดวยเหตุที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพและทรัพยสินของประชาชน ถึงแมความเปน
อิสระของผูพิพากษาเปนหลักประกันในการทําหนาที่ของผูพิพากษาและเปนการทําหนาที่ในการใช
อํานาจตุลาการซึ่งเปนหนึ่งในสามอํานาจตามการปกครองระบบประชาธิปไตยก็ตาม แตการทํา
หนาที่ของผูพิพากษาถึงแมจะกระทําภายใตความเปนอิสระแตจะตองคํานึงถึงความยุติธรรมใหเกิด
แกประชาชนเนื่องจากประชาชนถือวาหลักสําคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตยและ
สามารถที่จะตรวจสอบความเปนอิสระของผูพิพากษาในการทําหนาที่ทําคําพิพากษาคดีก็ตาม 
ถึงแมวาความเปนอิสระของผูพิพากษาจะไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 197 วรรคสอง36 วาบัญญัติวา “ผูพิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถ
คดี” ก็ตามอันเปนหลักการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดรับรองถึงความเปนอิสระของ             
ผูพิพากษาเอาไวก็ตาม  

                                                            
35  แหลงเดิม.  หนา 126. 
36  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 197 วรรคสอง.  
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4.3.2.1  การตรวจสอบโดยรัฐสภา 
   การตรวจสอบอีกกระบวนการหนึ่งที่รัฐและประชาชนสามารถตรวจสอบการ

ปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษานอกเหนือจากการตรวจสอบโดยกลไกอื่นๆ การถอดถอนผูพิพากษา
ออกจากตําแหนงโดยวุฒิสภา37 การถอดถอนจากตําแหนงสําคัญๆ กลาวคือ ประธานศาลฎีกา            
และรองประธานศาลฎีการองขอตอประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาเขาชื่อรองขอตอประธาน
วุฒิสภา ผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดหรือ             
โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งความถูกตองและครบถวนหรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนหา
หมื่นคนขึ้นไป38 ทั้งนี้ เมื่อวุฒิสภาไดรับคํารองขอจะดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาความถูกตอง
และครบถวนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามคํารองขอดังกลาวกอนสงคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อเสนอวุฒิสภาตอไป 

4.3.2.2  การตรวจสอบโดยประชาชน 
        การตรวจสอบที่ สํ าคัญโดยกฎหมายได เปดใหสาธารณชนได เข ามา                        

มีสวนรวมเขาฟงการพิจารณาคดีในศาลไดตามหลักการดําเนินคดีอยางเปดเผยตอหนาคูความ                   
ตลอดจนหลักการที่ใหสิทธิแกคูความในการคัดคานผูพิพากษาไดเมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายกําหนด                   
ทั้งยังกําหนดใหผูพิพากษาตองกลาวหรือแสดงเหตุผลแหงคําวินิจฉัยไวในคําพิพากษาหรือคําสั่ง  
ซ่ึงเปนการใหองคกรภายนอกศาลไมวาจะเปนคูความหรือแมแตบุคคลทั่วไปสามารถเขาตรวจสอบ
ความถูกตองชอบธรรมแหงคําพิพากษาได นอกจากนี้ในการตรวจสอบคุณภาพงานศาลทั้งระบบ
อาจทําไดโดยการเปดเผย อีกทั้ง การทําหนาที่ของผูพิพากษาถือวาเปนสวนหนึ่งของการใชอํานาจ
ทางตุลาการเนื่องผูพิพากษามีหนาที่ในการพิจารณาคดีและการทําคําพิพากษาคดีเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งคดีอาญายอมมีผลกระทบตอประชาชนเปนการกระทําตอสิทธิเสรีภาพ
และทรัพยสินของประชาชน ถึงแมวาความเปนอิสระของผูพิพากษาเปนหลักประกันในการทํา
หนาที่ของผูพิพากษาและเปนการทําหนาที่ในการใชอํานาจตุลาการซึ่งเปนอํานาจหนึ่งในสามของ
การปกครองระบบประชาธิปไตยก็ตาม แตการทําหนาที่ของผูพิพากษาถึงแมจะกระทําภายใตความ
เปนอิสระและจะตองคํานึงถึงความยุติธรรมใหเกิดแกประชาชน เนื่องจากประชาชนถือวา                 
หลักสําคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตยและประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจประชาธิปไตย
จะตรวจสอบการทําหนาที่ของผูพิพากษาภายใตความเปนอิสระของผูพิพากษาไดอยางไร              
ถึงแมวาความเปนอิสระของผูพิพากษาจะไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

                                                            
37  รัฐธรรมนูญแหงราชอาจักรไทย พ.ศ. 2550,  มาตรา 270. 
38  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550,  มาตรา 164. 
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พ.ศ. 2550 มาตรา 197 วรรคสอง39 “ผูพิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี” อันเปน
หลักการที่รัฐธรรมนูญรับรองถึงความเปนอิสระของผูพิพากษาเอาไวก็ตาม แตความเปนอิสระของ            
ผูพิพากษาจะตองกระทําภายใตกฎหมายเชนเดียวกันแตเมื่อผูพิพากษาไดมีคําพิพากษาคดีมาแลว
มิใชวาประชาชนจะไมสามารถวิพากษวิจารณคําพิพากษาคดีของศาลได สําหรับประเทศไทยนั้น 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก็ไดบัญญัติรับรองถึงเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นไวดังนี้ มาตรา 45 “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียนการพิมพ 
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได              
เวนแต อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุมครอง
สิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่นเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทางจิตใจ
หรือสุขภาพของประชาชน” หมายความวา รัฐธรรมนูญไดรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
อันเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลไวไมวาจะแสดงออกโดยวิธีใดๆ ตราบใดที่การแสดงความ
คิดเห็นนั้นไมกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกบุคคลอื่นซึ่งการแสดงความคิดเห็นนี้ยอม
หมายความรวมไปถึงการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษวิจารณตอคําพิพากษา            
ศาลดวย อนึ่ง ซ่ึงการวิจารณวิพากษศาลอาจมีความผิด ดังนี้ 

ความผิดทางอาญาฐานดูหมิ่นศาลตามมาตรา198 ของประมวลกฎหมายอาญา40  
กลาวคือ  

1) ความผิดดังกลาวมีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ความเด็ดขาดของอํานาจรัฐในการ
ยุติธรรม” และความผิดฐานนี้มีจุดมุงหมายเพื่อปกปองใหกระบวนพิจารณาคดีดวยระบบศาลเปนไป
อยางอิสระ โดยบทบัญญัติของกฎหมายและโดยความยุติธรรมไมไดมีไวปกปองผูพิพากษาในฐานะ
บุคคล”41 

 
 

                                                            
39  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 197 วรรคสอง บัญญัติวา “ผูพิพากษาและ      

ตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย.” 

40  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 198 บัญญัติวา “ผูใดดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาหรือ
พิพากษาคดีหรือกระทําการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป 
หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.” 

41 คณิต ณ นคร ช  (2549).  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา 830. 
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2)  องคประกอบภายนอก ของความผิดนี้ คือ42  
การที่บุคคลดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี 
“ผูกระทํา” คือ มนุษยซ่ึงกฎหมายไมจํากัดวาเปนใคร 
“กระทํา” คือ ดูหม่ินศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี 
“ดูหมิ่น” หมายถึง กระทําการอันเปนการเหยียดหยาม ซ่ึงอาจกระทําตองวาจาหรือ

แสดงกริยาทาทางก็ได และหมายความรวมถึงการกระทําที่ลดคุณคาในการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลหรือผูพิพากษาในสายตาของผูกระทําการดูหมิ่น  

“ศาล” หมายถึง ศาลยุติธรรมหรือศาลอื่นในราชอาณาจักร  
“ผูพิพากษา” หมายถึง ผูที่มีอํานาจพิจารณาคดีในศาลนั้น แตหมายถึง การทําหนาที่

เปน “ศาล” เพราะความผิดฐานนี้กฎหมายมุงปกปองใหกระบวนการพิจารณาคดีตามระบบศาลเปน        
โดยอิสระ  

“ในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี” หมายถึง ในขณะพิจารณาหรือพิพากษาคดี            
เพราะการกระทําในการพิจารณาพิพากษาคดีเปนการกระทําที่กระทบตอกระบวนการพิจารณา
พิพากษาคดีดวยระบบศาลไมใหดําเนินไปไดโดยอิสระโดยบัญญัติของกฎหมายและความยุติธรรม
ไมไดมีไวปกปองผูพิพากษาในฐานะบุคคล 

3)  องคประกอบภายใน ของความผิดนี้คือ 43 
      เจตนาดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี กลาวคือ “การที่

ผูกระทํารูวาขณะนั้นเปนเวลาพิจารณาหรือพิพากษาคดี และผูกระทําตองการดูหมิ่นศาลหรือ                  
ผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี” 

ตัวอยางเชน  คดีมีขอเท็จจริงรับฟงไดวาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2549 ศาลอาญา            
ไดมีคําพิพากษาในคดีดําที่ 1234/2549 เปนคดีหมายเลขแดงเลขที่ อ.2343/2549 ภายหลังศาลอาญามี               
คําพิพากษาดังกลาวจําเลยซึ่งประกอบอาชีพทนายความของพรรคไทยรักไทยและทนายความของ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดกลาวถอยคําวิพากษวิจารณการพิจารณาคดีพิพากษาคดีดังกลาวของศาล
อาญาตอผูส่ือขาว ที่บริเวณที่ทําการพรรคไทยรักไทยวา “ศาลพิพากษาอยางนี้แสดงวามีธงมากอน” 
ผูส่ือขาวถามวา “ที่บอกวาศาลตัดสินแบบนี้แสดงวาศาลมีธงหมายความอยางไรตามกฎหมาย” 
จําเลยตอบวา “ก็คือวาไมพิจารณาไปตามพยานหลักฐานที่มีอยูแคนั้น” อันเปนการดูหมิ่นศาลอาญา
หรือผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาว เหตุเกิดที่แขวงบางกะป เขตหวยขวางและ 

                                                            
42  แหลงเดิม.  หนา 831. 
43  คณิต ณ นคร ข เลมเดิม.  หนา 832. 
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แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีคําพิพากษาวา “จําเลยมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 198 จําคุก 1 ป และปรับ 14,000 บาท จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชน
แกการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษใหกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  78                
คงจําคุก 6 เดือน และปรับ 7,000 บาท”  

ดังนั้น  จากคําพิพากษาของศาลเห็นไดวา การดูหมิ่นศาลในการพิพากษาคดีไม
จําเปนตองกระทําในขณะพิพากษาคดีก็ยอมเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198 
แลว 

ผูเขียนเห็นวา ประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุด ซ่ึงรัฐธรรมนูญไดรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปนส่ิงสําคัญเพราะ
ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบที่ใหความสําคัญกับทุกเสียงทุกความคิดเห็น คือ เปนไปตามเสียง
ขางมากแตไมละเลยเสียงขางนอยนั่นเองการแสดงความคิดเห็นอยางเสรีจึงเปนหัวใจประการหนึ่ง
ของระบอบประชาธิปไตยเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได 
โดยอิสระไมวาจะเห็นดวยคัดคานหรือเห็นแตกตางเปนอื่นอยางไร เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 4544 รับรองเรื่องการแสดงความ
คิดเห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดรับรองเสรีภาพของประชาชนไวนั่นและประชาชน
มีสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลไวไมวาจะแสดงออกโดยวิธีใดๆ ตราบใดที่การแสดงความคิดเห็น
นั้นไมกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกบุคคลอื่น ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นนี้ยอมหมายความ
รวมไปถึงการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษวิจารณตอคําพิพากษาศาลดวย 
 4.3.2.3  การตรวจสอบโดยสื่อมวลชน 

     ในสังคมมนุษยยอมตองมีความสลับซับซอนกวางขวางไมมีใครสามารถรูอะไร
ทั้งหมดเกี่ยวกับสังคม จึงตองยอมรับวาปจจุบันส่ือมวลชนนับไดวามีความสําคัญ เนื่องจากเปน
ตัวกลางในการแสวงหาขาวสารและเสนอขอมูลขาวสารตางๆ รวมทั้งเปนการเสนอขาวสารใน
ชีวิตประจําวันใหแกประชาชน อีกทั้งประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตย ดังนั้น           
สิทธิเสรีภาพของประชาชนยอมเปนสิ่งที่สําคัญไมวาจะเปนสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น  ซ่ึงไมวาจะปรากฏในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นปรากฏในการพูด  การเขียน             
การพิมพโฆษณาหรืออ่ืนๆ และเสรีภาพของสื่อมวลชนก็คือ เสรีภาพของประชาชนไดเชนกัน             

                                                            
44  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, มาตรา 45 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อสารความหมายโดยวิธีอื่น” 
     วรรคสอง “การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแต อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เฉพาะเรื่องความมั่งคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ.” 
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อีกทั้ง สิทธิของประชาชนที่ไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เปนจริง (Right to be Informed) ยอมเปน 
ส่ิงที่สําคัญตอสังคมประชาธิปไตย ดวยเหตุนี้ส่ือมวลชนยอมมีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนตัวกลาง
ในการนําเสนอขอมูลขาวสารเขาสูการรับรูของประชาชน45 

    คําวา “ส่ือมวลชน” หมายถึง เครื่องมืออยางหนึ่งในการแสดงออกซึ่งประชามติและ
การธํารงรักษาเสรีภาพของประชาชน46 มีบทบาทอยางมากในฐานะที่เปนปากเสียงของประชาชน
เนื่องจากสื่อมวลชนมีบทบาทหนาที่ เปนตัวแทนของประชาชนในการคนหาและตรวจสอบ
ขอเท็จจริงในการนําเสนอของสื่อมวลชนจึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกนึกคิดของคนใน
สังคมโดยการวิพากษวิจารณและเผยแพรขอมูลสูการรับรูสูสาธารณชน47  

    ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม ใหความหมายของสิทธิและเสรีภาพ48 
    คําวา “สิทธิ” (right) หมายถึง ประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครองให 
    คําวา “เสรีภาพ” (liberty) หมายถึง ความมีอิสระที่จะกระทําการหรืองดเวนกระทํา

การตามความหมายขางตนเห็นไดวา คําวา “สิทธิ” หมายถึง อํานาจหรือประโยชน คําวา “เสรีภาพ” 
หมายถึง ความอิสระที่บุคคลสามารถกระทําการใดๆ โดยถือเอากรอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวเปน
ขอบเขตหรืออิสรภาพภายในขอบเขต 

ดังนั้น คําวา “สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน” มีความหมายวา สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในฐานะที่เปนสื่อมวลชนในวงกวางโดยมุงถึงประโยชนแหงการไดรับการรับรองและ
คุมครองจากตัวบทกฎหมาย และสามารถกระทําการนั้นไดโดยอิสระปราศจากแทรกแซงของรัฐ  

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของหนังสือพิมพซ่ึงถือวาเปนผูทําหนาที่คอยสอดสองดูแล
การปฏิบัติงานในฐานะสื่อกลางสามารถที่จะเสนอขาวและวิพากษวิจารณการทําหนาที่ของ                    
ผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีจะมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลหรือไม ซ่ึงการละเมิด 
อํานาจศาลตามกฎหมายไทยมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 3049 มาตรา 3150 และ
มาตรา 33 ก็ตามแตยังคงนํามาบังคับใชในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 180 
                                                            

45  วนิดา แสงสารพันธ.  (2554, มีนาคม-เมษายน).  “กลไกการคุมครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา: ศึกษาเฉพาะกรณีสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน”. จุลนิติ, ฉบับที่ 2, ปท่ี 8.    
หนา 49. 

46  วรวิทย ฤทธิทิศ.  (2537, มกราคม-กุมภาพันธ).  “วาดวยสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน.”  ดุลพาห,            
ปท่ี 41, เลม 1.  หนา 77. 

47  คณิต ณ นคร ค  เลมเดิม.  หนา 88. 
48  วิษณุ เครืองาม.  (2530).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  หนา 640. 
49  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 30 บัญญัติวา  “ใหศาลมีอํานาจออกขอกําหนดใดๆ 

แกคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือแกบุคคลภายนอกที่อยูตอศาลตามที่เห็นจําเปน เพื่อรักษาความเรียบรอยในบริเวณ
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บัญญัติวา “ใหนําบทบัญญัติเร่ืองรักษาความสงบเรียบรอยในศาลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาบังคับแกการพิจารณาคดีอาญาโดยอนุโลม แตหามมิให ส่ังใหจําเลยออกจาก                
หองพิจารณา เวนแต จําเลยจะขัดขวางกระบวนพิจารณา” และมาตรา 15 บัญญัติวา “วิธีพิจารณา          
ขอใด ซ่ึงประมวลกฎหมายนี้มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะใหนําบทบัญญัติแหงวิธีพิจารณาความแพงมา
ใชบังคับเทาที่พอจะใชบังคับได” 

คําพิพากษาฎีกาที่ 2611/252351 การลงขอความและบทความในหนังสือพิมพเปนเชิง
เปรียบเปรยใหเขาใจวาผูพิพากษาสั่งเลื่อนคดีโดยไมยุติธรรมความยุติธรรมหาไมไดแสดงวา
ประสงคใหมีอิทธิพลเหนือความรูสึกของพยานและเหนือศาลจะทําใหการพิจารณาคดีเสียความ
ยุติธรรมบรรณาธิการผูพิมพโฆษณาหนังสือพิมพมีความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา 32 (2) ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามคําส่ังศาลชั้นตนจําคุกสองเดือน ศาลฎีกาไมแก
ดุลพินิจ 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1896/253152 ผูถูกกลาวหาที่ 2 เขียนขอความลงพิมพโฆษณาใน
หนังสือพิมพมีใจความเพียงวากฎหมายระบุใหผูยื่นคํารองขอดําเนินคดีอยางคนอนาถาตองสาบาน
ตนวาเปนคนยากจน  ซ่ึงทางปฏิบัติมักจะดําเนินการตอหนาศาลแตที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรี                   
เจาพนักงานของศาลใหผูรองขอดําเนินคดีอยางคนอนาถากลาวคําสาบานตรงหนาที่ รับสง                   
                                                                                                                                                                          

ศาล และเพื่อใหกระบวนพิจารณาดําเนินไปตามเที่ยงธรรมและรวดเร็ว อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึงการสั่งหาม
คูความมิใหดําเนินกระบวนพิจารณาในทางกอความรําคาญหรือในทางประวิงใหชักชาหรือในทางฟุมเฟอย            
เกินสมควร.” 

50  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, มาตรา 31 บัญญัติวา “ผูใดกระทําการอยางใดๆ ดั่งกลาว
ตอไปนี้ใหถือวากระทําความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล  

(1)  ขัดขืนไมปฏิบัติตามขอกําหนดของศาลตามมาตรากอนอันวาดวยการรักษาความเรียบรอย             
หรือประพฤติตนไมเรียบรอย หรือประพฤติตนไมเรียบรอยในบริเวณศาล 

   (2)  เมื่อไดมีคํารองและไดรับอนุญาตจากศาลใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลตามมาตรา 156/1 แลว 
ปรากฏวาไดแสดงขอเท็จจริงหรือเสนอพยานหลักฐานอันเปนเท็จตอศาลในการไตสวนคํารองขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาล 

   (3)  เมื่อรูวาจะมีการสงคําคูความหรือสงเอกสารอื่นๆ ถึงตนแลวจงใจไปเสียใหพน หรือหาทาง
หลีกเลี่ยงที่จะไมรับคําคูความหรือเอกสารนั้นโดยสถานอื่น 

   (4)  ตรวจเอกสารทั้งหมด หรือฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งอยูในสํานวนความหรือคัดเอาสํานวนเอกสาร
เหลานั้นโดยฝาฝนตอบทบัญญัติ มาตรา 54 

   (5)  ขัดขืนไมมาศาล เมื่อศาลไดมีคาํสั่งตามมาตรา 19 หรือมีหมายเรียกตามมาตรา 277.” 
51  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2611/2523.  
52  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1896/2531.  
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คําคูความทําใหผูคนมองกันเปนตาเดียวเหมือนกับเปนการประจานความยากจนของผูรอง                 
จึงอยากจะใหมีการปรับปรุงแกไขเสียใหถูกตอง แมขอความที่วาการสาบานตนวาเปนคนยากจน 
ทางปฏิบัติมักจะดําเนินการตอหนาศาลนั้นจะไมตรงกับขอเท็จจริงก็ตาม แตขอความทั้งหมดก็เปน
เพียงความเห็นที่เสนอแนะใหปรับปรุงแกไขการสาบานตนวาเปนคนยากจนไมใหทําตอหนาผูอ่ืนที่
ไมมีสวนเกี่ยวของจึงเห็นไดอยางชัดแจงวาขอความหรือความเห็นดังกลาวไมทําใหมีอิทธิพล   
เหนือความรู สึกของประชาชนหรือเหนือศาลหรือเหนือคูความหรือเหนือพยานแหงคดีที่                    
ผูถูกกลาวหาฟองสหกรณการเกษตรเมืองปราจีนบุรีจํากัดหรือในเรื่องที่ผูถูกกลาวหารองขอ
ดําเนินคดีอยางคนอนาถาในคดีดังกลาว ซ่ึงพอเห็นไดวาจะทําใหการพิจารณาคดีเสียความยุติธรรม
ไป แตอยางใดผูถูกกลาวหาซึ่งเปนผูเขียนบทความและเปนผูชวยบรรณาธิการหนังสือพิมพดังกลาว
จึงยังไมมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 32  

ดังนั้น โดยจุดมุงหมายของความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลตามประมวลกฎหมาย               
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 180 ที่ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ             
โดยอนุโลมมีจุดประสงคเดียวกัน คือ มีจุดมุงหมายที่จะปกปองใหกระบวนการพิจารณาคดีดวย
ระบบศาลเปนไปโดยอิสระโดยบทบัญญัติของกฎหมายและโดยยุติธรรมไมไดมีไวเพื่อปกปอง                    
ผูพิพากษาในฐานะบุคคล53 

การที่กระทําความผิดของหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพที่เปนการกระทําความผิดฐาน
ละเมิดอํานาจศาลอาจขัดตอสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เชน การวิพากษวิจารณ             
คําพิพากษาศาลในทางวิชาการเพื่อใหเห็นความบกพรองในกระบวนการซึ่งไมจําเปนตองหมายถึง 
การวิพากษผูพิพากษาเสมอไปแตสวนใหญจะทําใหเห็นจุดออนในวิธีพิจารณาความบาง                 
ในตัวบทบัญญัติกฎหมาย โดยการศึกษาและอาศัยประสบการณจริงของผูคนไมใชการเสนอตาม
อารมณ54 

 
ผูเขียนเห็นวา จากคําพิพากษาฎีกาทั้งสองในกรณีที่ ส่ือมวลชนหรือส่ิงพิมพตางๆ              

ไดนําเสนอขาวเกี่ยวกับการวิพากษวิจารณการทํางานของศาลจะมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลได
จะตองเปนการกระทําตอศาลที่ทําหนาที่ในกระบวนการพิจารณาคดีหรือมิใชเปนการที่ละเมิดใน
ฐานะบุคคล และเห็นวาเนื่องจากประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยยอมคํานึงถึงเสียง
ของประชาชนเปนหลักใหญ และยอมรับวาประชาชนตองมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นไมวาจะปรากฏในรูปแบบของการมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพโฆษณาหรืออ่ืนๆ 

                                                            
53  คณิต ณ นคร ช  เลมเดิม.  หนา 831. 
54  นิธิ เอียวศรีวงศ.  (2544, 14 กันยายน).  “หมิ่นศาล.”  มติชนรายวัน, ปท่ี 2, ฉบับที่ 36.  หนา 5-6. 
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โดยการวิพากษวิจารณของสื่อมวลชนซึ่งอาจเปนความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล ดังนั้น ไมวาจะเปน
ผูประพันธ บรรณาธิการหรือผูพิมพโฆษณา ซ่ึงหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพอันออกโฆษณาตอ
ประชาชนตองมีความระมัดระวังในการเขียนการนําเสนอความเห็นที่เกี่ยวของกับการพิจารณาคดี
ไมใหเปนการมีอิทธิพลเหนือความรูสึกของประชาชนหรือเหนือศาลหรือเหนือคูความหรือเหนือ
พยานแหงคดีซ่ึงพอเห็นไดวาจะทําใหการพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไป ดังนั้น จึงเปนที่มาของ
คําสอนที่สืบตอๆกันวา “เมื่อคดียังไมถึงที่สุดยังไมสมควรวิพากษวิจารณ” ทั้งนี้ เพราะหาก
วิพากษวิจารณไปจะมากจะนอยก็สุมเสี่ยงตอการกอให เกิดการสูญเสียความยุติธรรมไป                     
แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายและจากคําพิพากษาฎีกาทั้งสองแลวจะ
เห็นวาไมไดหามไมใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่ยังอยูในระหวางการพิจารณาและยังไมได
ตัดสินหากแตการแสดงความเห็นดังกลาวนั้นตองระมัดระวังไมใหเปนการละเมิดอํานาจศาลได
เชนกัน และเห็นวาการประชาชนยอมตองทั้งมวลประชาชนยอมควรที่จะมีสิทธิตรวจสอบและ
วิพากษวิจารณศาลไดอยางนอยก็โดยวิธีการแสดงความคิดเห็นดวยความสุจริตดวยวิถีทางของ
ระบอบประชาธิปไตยผานสื่อสารมวลชนที่ถือไดวาเปนปากเปนเสียงของประชาชน 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

ความเปนอิสระของผูพิพากษาถือวาเปนหลักการที่สําคัญแหงอํานาจตุลาการตามระบบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย และความเปนอิสระของผูพิพากษายอมผลสะทอนใหเห็นถึง
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและความยุติธรรมภายในประเทศไทยไดอีก
เชนเดียวกัน  จากการที่กลาวไวในบทที่ 4 แสดงใหเห็นวาความเปนอิสระของผูพิพากษา
ประกอบดวย 2 ประการ คือ   

1) ความเปนอิสระในเนื้อหา    
2) ความเปนอิสระในทางสวนตัว   
ดังนั้น ถือไดวาความเปนอิสระของผูพิพากษาทั้งสองประการขางตนเปนส่ิงที่สําคัญ

ในการทําหนาที่ของผูพิพากษาเปนอยางมาก อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ไดรับรองถึงความเปนอิสระของผูพิพากษาตามมาตรา 197 วรรคสอง วา “ผูพิพากษาและตุลาการมี
อิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนโดยถูกตองรวดเร็วและเปนธรรมตามที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย” ไดรับรองหลักความเปนอิสระของผูพิพากษาอันเปนหลักการ
เดียวกับตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษซึ่งเปนประเทศแรกของโลกที่มีแนวความคิด                
ในเรื่องความเปนอิสระผูพิพากษาไดนําแนวคิดดังกลาวไปถายทอดใหแกนานาๆ ประเทศของโลก 
และประเทศไทยเองไดนําหลักความเปนอิสระของผูพิพากษามาใชตั้งแตคัมภีรพระธรรมศาสตร 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงการทําหนาที่ของผูพิพากษาในกระบวนการทําคําพิพากษาคดีอาญาหลัก
ความเปนอิสระของผูพิพากษาจึงเปนหลักการที่สําคัญอันเปนผลมาตอการทําหนาที่ของผูพิพากษา
โดยเฉพาะความเปนอิสระของผูพิพากษาในดานเนื้อหา กลาวคือ เปนการทําหนาที่ในการพิจารณา
คดีและพิพากษาคดีอาญา โดยเฉพาะผลกระทบตอจําเลยหรือคูความโดยตรง อีกทั้ง คําพิพากษา
เหลานั้นยอมปรากฏออกสูสาธารณชนอันเปนการแสดงใหเห็นคุณภาพของศาลเองวามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางไร สําหรับระบบในการทํางานของศาลและมาตรการในการ
ตรวจสอบคําพิพากษาคดีอาญาในศาลยอมมีผลกระทบไมมากหรือนอยเพียงใด เชน การทําหนาที่
ของผูพิพากษาในศาลชั้นตน  ถือไดวาเปนผูที่มีประสบการณนอยในการทํางานไมวาประสบการณ 
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ในการรับฟงขอเท็จจริงยอมตองขาดประสบการณ ถึงแมจะมีความแมนยําในขอกฎหมายก็อาจจะ
ใหความเห็นผิดพลาดไดไมวาจะมากหรือนอยก็ตามจึงเปนเหตุปจจัยหนึ่งที่ทําใหคําพิพากษา               
ในคดีอาญาของศาลชั้นตนไมเปนเอกภาพเทาที่ควรจะเปน และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการขาดระบบ
ตรวจสอบที่ดี ตลอดจนการใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษก็ยอมตองมีความบกพรอง อีกทั้ง การ
ทําคําพิพากษาคดีอาญาจะตองกระทําดวยความลับเนื่องจากกระบวนการตรวจสอบความเปนอิสระ
ของผูพิพากษาของประเทศไทยมีเพียงองคกรเดียวคือคณะกรรมการตุลาการซึ่งทําหนาที่ในการ
กําหนดตําแหนง การแตงตั้ง โยกยาย เปนตน หรือมีหลายปจจัยที่ทําใหบทบัญญัติของกฎหมายและ
ในทางปฏิบัติไมสอดคลองกับการทําหนาที่ของผูพิพากษาที่มีผลกระทบตอความอิสระของ                 
ผูพิพากษาเปนอยางมาก ดังนั้น เมื่อความเปนอิสระของผูพิพากษาไมวาจะเปนการทําหนาที่               
ทั้งในทางเนื้อหาและในทางสวนตัวไดมีการรับรองในเรื่องความเปนอิสระแลวก็ยอมนํามาซึ่งความ
ยุติธรรมและเปนหลักประกันตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดเชนกันอันเปนสวนสําคัญตอ
การปกครองตามระบบประชาธิปไตย  
 
5.2  ขอเสนอแนะ 

1)  สําหรับการกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาในการทําคําพิพากษาคดีอาญาของ
ศาลช้ันตนกรณีของศาลจังหวัด ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 ไดวางหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาตองระบุจํานวนผูพิพากษาที่ เปน                
องคคณะ ผูพิพากษาใหมีจํานวนแนนอนในการทําหนาที่ทําคําพิพากษาคดีอาญา เชน การกําหนด
จํานวนองคคณะผูพิพากษาที่จะหนาที่ในการพิพากษาจํานวนสามคนใหเปนองคคณะผูพิพากษา 
เปนตน ซ่ึงเห็นควรใหมีหลักกฎหมายกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาของศาลชั้นตนไวอยาง
ชัดเจนวามีจํานวนเปนจํานวนเลขคูหรือจํานวนเลขคี่และไมควรปลอยใหเปนดุลยพินิจของผูบริหาร
ราชการศาลเปนผูกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาเพราะเปนการขัดตอความเปนอิสระของ                
ผูพิพากษาในทางเนื้อหาได อีกทั้ง การกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาเปนจํานวนเลขคูก็จะเกิด
ปญหาไดวาถาในองคคณะผูพิพากษามีความเห็นเกี่ยวกับคําพิพากษาไมตรงกันก็จะไมมีองคคณะ          
ผูพิพากษาอีกนายหนึ่งมาชี้ขาด ดังนั้น การที่กฎหมายไดกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาที่เปน
เลขคี่ก็จะเปนประโยชนมากกวากัน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศ เชน ประเทศสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศสมีการกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาในศาล (Tribunal Correctionnel) พิจารณาคดีและ
พิพากษาคดีเกี่ยวกับความผิดมัธยโทษเปนศาลที่มีองคคณะผูพิพากษา ประกอบดวยประธาน 1 นาย 
และผูพิพากษา 2 นาย เปนตน ซ่ึงการกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาในศาลชั้นตนเปนจํานวน
เลขคี่ และมีการกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาไวอยางแนนอนก็ยอมเปนผลดีตอการ                   
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มีคําพิพากษาคดีอาญาสําหรับจําเลยในคดีไดเชนกันหรือจะเปนการนําหลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 13 ไดกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาคดีอาญาผูไดรับเลือกเกินเกาคนก็เปน
การกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษาไวจํานวนแนนอนและองคคณะผูพิพากษาเห็นควร
กําหนดใหเปนเลขคี่ 

2)  กรณีการคัดคานผูพิพากษาสําหรับการทําหนาที่ของผูพิพากษาในการพิจาณาคดี               
และพิพากษาคดีจะถือไดวาเปนสิทธิของคูความในคดีอาญาก็ตามเพื่อใหคูความไดรับความเปน
ธรรมจากผลของคําพิพากษาคดีนั้น ซ่ึงการคัดคานผูพิพากษาในคดีอาญาไดบัญญัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจาณาความแพง มาตรา 11 ประกอบกับ มาตรา 15 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ผูเขียนเห็นวา ถึงแมวาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 11 บัญญัติ
หลักเกณฑไวตาม (1)-(7) ไวเปนเหตุคัดคานผูพิพากษาไวก็ตาม เชน มาตรา 11 (2) ถาผูพิพากษานั้น
เปนญาติเกี่ยวของกับคูความฝายใดฝายหนึ่ง ผูพิพากษานั้นอาจถูกคัดคานในการทําหนาที่ไดเปนตน                
แตเนื่องจากเหตุในลักษณะตางๆ ผูพิพากษาจะถูกคัดคานนั้น โดยเฉพาะคดีอาญาถือไดวาเหตุใน              
ถือไดวาเปนเหตุที่ผูพิพากษาไมควรทําหนาที่ตอไปและเปนเหตุหามผูพิพากษาออกจากการทํา
หนาที่ในคดีนั้นได ดังนั้น เหตุคัดคานผูพิพากษากับเหตุหามผูพิพากษาสําหรับคดีอาญา จึงควรมี
บทบัญญัติขอบเขตของกฎหมายไวอยางชัดเจน เนื่องจากคดีอาญาการขัดกันของผลประโยชน               
จึงถือไดวาเปนเรื่องสําคัญ อีกทั้ง เพื่อเปนหลักประกันใหแกประชาชนและเปนหลักประกันตอ
ความเปนอิสระของผูพิพากษาในการทําหนาที่พิจาณาคดีและพิพากษาอรรถคดีสําหรับคดีอาญาได
อยางแทจริง 

3)  สําหรับประเด็นในการตรวจสอบความเปนอิสระของผูพิพากษาของประเทศไทย
แบงไดเปนการตรวจสอบจากองคกรภายในและองคกรภายนอกดังนี้  

(1)  การตรวจสอบภายในองคกรของผูพิพากษามีคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมเพียงองคกรเดียวเทานั้น ซ่ึงเปนผูทําหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการ พ.ศ. 2543 เปรียบเสมือนการตรวจสอบองคกรภายในโดยผูพิพากษาเพื่อ              
ผูพิพากษา แตจะมีความแตกตางกับระบบตรวจสอบของประเทศสหพันธรัฐเยอรมันมีศาลที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบศาลตรวจสอบของสหพันธรัฐเยอรมัน กลาวคือ เปนแผนกชํานาญการ
พิเศษของศาลแหงสหพันธรัฐเยอรมัน (BGH) เปนศาลที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบผูพิพากษา 
ดังนั้น การตรวจสอบภายในองคกรของผูพิพากษาของประเทศไทยจึงไมควรจะมีเพียงองคกรเดียว
คือคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมควรจะมีองคกรตรวจสอบภายใน อยางเชน ประเทศ
สหพันธรัฐเยอรมันมีศาลตรวจสอบที่กําหนดไวในบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดเจน 
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(2)  สวนกรณีของการตรวจสอบจากองคกรภายนอกถือไดวาในเปนสิ่งที่สําคัญ           
โดยที่องคกรภายนอก เชน จากประชาชนเนื่องจากวาการปกครองของประเทศไทยเปนระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยหรือการตรวจสอบจากสื่อมวลชนซึ่งถือเปนตัวแทนของประชน
เชนกัน อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดวาประชาชนทุกคนยอมมีสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้น การที่ประชาชนหรือส่ือมวลชนไปวิพากษวิจารณคําพิพากษาของ
ศาล ประชาชนหรือส่ือมวลชนอาจมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล ดังนั้น ในความผิดฐานละเมิด
อํานาจศาลควรจํากัดขอบเขตของความผิดไวอยางชัดเจน กลาวคือ กําหนดไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 30 และมาตรา 31 ประกอบประมวลกฎหมาย                
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15 ประกอบมาตรา 180 ควรบัญญัติเพิ่มเติมวา “ผูใดวิจารณการ
พิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลโดยสุจริตดวยวิธีการทางวิชาการ ผูนั้นไมมีความผิดฐาน
ละเมิดอํานาจศาลหรือดูหมิ่นศาล”  

ดังนั้น ผูเขียนเห็นวาความเปนอิสระของผูพิพากษาในการทําคําพิพากษาคดีอาญา              
อันเปนหลักประกันที่สําคัญตอการทําหนาที่ของผูพิพากษา เนื่องจากวิชาชีพผูพิพากษาถือไดวาเปน
สวนหนึ่งของวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงไดทําหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีอันเปนผูใช
อํานาจตุลาการตามการปกครองระบบประชาธิปไตย และหลักประกันความเปนอิสระของ                       
ผูพิพากษายอมเปนหลักการใหญที่ยังคงตองกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตลอดไปเพื่อเปนหลักประกันของประชาชนในประเทศไทยดวยเชนกัน 
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        United Nation’s Basic Principles on the Independence of the Judiciary 
Whereas in  the Char te r o f the Uni ted Nat ions the peop le o f the wor ld 

Affirm, inter alia,there determination to establish condition under which justice can be  
maintained  to  achieve  international  co-operation  in  promoting  and  encouraging  respect  
For  human  right  and  fundamental  freedoms  without  any  discrimination, 

Whereas  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights  enshrines  in  particular  the  
principles  of  equality  before  the  law,  the  presumption  of innocence  and  of  the  right  to  a 
fair  and  public  hearing  by  a competent, independent  and  impartial tribunal  established  by  
law, 

Whereas the International Covenants  on  Economic, Social  and Cultural  Rights  and  
Cultural Right  and on  Civil  and  Political  Right  both guarantee the exercise of those right, and 
in addition, the Covenant on Civil and Political Rights further guarantees the right to be tried 
without undue delay, 

Whereas the organizational and administration of justice in every country should be 
inspired by those principles, and efforts should be undertaken to translate them fully into reality, 

Whereas rules concerning the exercise of judicial office should aim at enabling judges to 
act in accordance with those principles, 

Whereas judges are charged with the ultimate decision over life, freedoms, rights, duties 
and property of citizens, 

Whereas the Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 
Treatment of Offenders, by the resolution 16, called upon the Committee on Crime Prevention 
and Control to include among it priorities the elaboration of guidelines relating to the 
independence of judges and the selection, professional training and status of judges and 
prosecutors, 

Whereas it is, therefore, appropriate that consideration be first given to the role of judges 
in relation to the system of justice an to the importance of their selection, training and conduct, 

The following basic principles, formulated to assist Member States in their task of 
securing and promoting the independence of the judiciary should be taken into account and 
respected by Governments within the framework of their national legislation and practice and be 
brought to the attention of judges, lawyers, members of executive and the legislature and the 
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public in general. The principles have been formulated principally with professional judges in 
mind, but they apply equally, as qppropriate, to lay judges, where they exist. 
Independence of the judiciary 
 1. The independence of the judiciary shall be quaranteed by the State and enshrined in 
the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions 
to respect and observe the independence of the judiciary. 
 2. The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in 
accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, 
threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason. 
 3. The judiciary shall have jurisdiction over all issues of a judicial nature and shall have 
exclusive authority to decide whether an issue submitted for its decision is within its competence 
as defined by law. 
 4. There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with the judicial 
process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to revision. This principle is without 
prejudice to judicial review or to mitigation or communication by competent authorities of 
sentences imposed by the judiciary, in accordance with the law. 
 5. Everyone shall have the right to be tried by ordinary courts or tribunals using 
established legal procedures. Tribunals that do not use the duly established procedures of the legal 
process shall not be created to displace the jurisdiction belonging to the ordinary courts or judicial 
tribunals. 
 6. The principle of the independence of the judiciary entitles and requires the judiciary to 
ensure that judicial proceedings are conducted fairly and that the rights of the parties are 
respected. 
 7. It is the duty of each Member State to provide adequate resources to enable the 
judiciary to properly perform its functions. 
Freedom of expression and association 
 8. In accordance with the Universal Declaration of Human Rights, members of the 
judiciary are like other citizens entitled of freedom of expression, belief, association and 
assembly, provided, however, that in exercising such rights, judges shall always conduct 
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themselves in such a manner as to preserve the dignity of their office and the impartiality and 
independence of the judiciary. 
 9. Judges shall be free to form and join associations of judges or other organizations to 
represent their interest, to promote their professional training and to protect their judicial 
independence. 
Qualifications, selection and training 
 10. Persons selected for judicial office shall be individuals of integrity and ability with 
appropriate training of qualifications in law. Any method of judicial selection of judges there 
shall be no discrimination against a person on the grounds of race, colour, sex, religion, political 
or other opinion, national or social origin, property, birth or status, except that a requirement, that 
a candidate for judicial office must be a national of the country concerned, shall not be considered 
discriminatory. 
Conditions of service and tenure 
 11. The term of office of judges, their independence, security, adequate remuneration, 
conditions of service, pensions and age of retirement shall be adequately secured by law. 
 12. Judges, whether appointed or elected, shall have guaranteed tenure until a mandatory 
retirement age or the expiry of their term of office, where such exists. 
 13. Promotion of judges, wherever such a system exists, should be based on objective 
factors in particular ability, integrity and experience. 
 14. The assignment of cases to judges within the court to which they belong in an internal 
matter of judicial administration. 
Professional secrecy and immunity 
 15. The judiciary shall be bound by professional secrecy with regard to their 
deliberations and to confidential information acquired in the course of their duties other than in 
public proceedings, and shall not be compelled to testify on such matters. 
 16. Without prejudice to any disciplinary procedure or to any right of appeal or to 
compensation from the State, in accordance with national law, judges should enjoy personal 
immunity from civil suits for monetary damages for improper acts or omissions in the exercise of 
their judicial functions. 
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Discipline, suspension and removal 
 17. A judges or complaint made against a judge in his/her judicial and professional 
capacity shall be processed expeditiously and fairly under an appropriate procedure. The judge 
shall have the right to a fair hearing. The examination of the matter at its initial stage shall be kept 
confidential, unless otherwise requested by the judge. 
 18. Judges shall be subject to suspension or removal only for reasons of incapacity or 
behavior that renders them unfit to discharge their duties. 
 19. All disciplinary, suspension or removal proceedings shall be determined in 
accordance with established standards of judicial conduct. 
 20. Decisions in disciplinary, suspension or removal proceedings should be subject to an 
independent review. This principle may not apply to the decisions of the highest court and those 
of the legislature in impeachment or similar proceedings. 
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THE BANGALORE PRINCIPLES OF JUDICIAL CONDUCT 2002 

(The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001adopted by the Judicial Group on 
Strengthening Judicial Integrity, as revised at the Round Table Meeting of Chief Justice held at 
the Peace Palace,  The Hague, November 25-26, 2002) 
Preamble 
WHEREAS the Universal Declaration of Human Rights recognizes as fundamental the principle 
that everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and 
impartial tribunal, in the determination of rights and obligations and of any criminal charge. 
WHEREAS the International Covenant on Civil and Political Rights guarantees that all persons 
shall be equal before the courts, and that in the determination of any criminal charge or of rights 
and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled, without undue delay, to a fair and 
public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. 
WHEREAS the foregoing fundamental principles and rights are also recognized or reflected in 
regional human rights instruments, in domestic constitutional, statutory and common law, and in 
judicial conventions and traditions. 
WHEREAS the importance of a competent, independent and impartial judiciary to the protection 
of human rights is given emphasis by the fact that the implementation of all the other rights 
ultimately depends upon the proper administration of justice. 
WHEREAS a competent, independent and impartial judiciary is likewise essential if the courts 
are to fulfil their role in upholding constitutionalism and the rule of law. 
WHEREAS public confidence in the judicial system and in the moral authority and integrity of 
the judiciary is of the utmost importance in a modern democratic society. 
WHEREAS it is essential that judges, individually and collectively, respect and honour judicial 
office as a public trust and strive to enhance and maintain confidence in the judicial system. 
WHEREAS the primary responsibility for the promotion and maintenance of high standards of 
judicial conduct lies with the judiciary in each country. 
AND WHEREAS the United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary are 
designed to secure and promote the independence of the judiciary, and are addressed primarily to 
States. 
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THE FOLLOWING PRINCIPLES are intended to establish standards for ethical conduct of 
judges. They are designed to provide guidance to judges and to afford the judiciary a framework 
for regulating judicial conduct. They are also intended to assist members of the executive and the 
legislature, and lawyers and the public in general, to better understand and support the judiciary. 
These principles presuppose that judges are accountable for their conduct to appropriate 
institutions established to maintain judicial standards, which are themselves independent and 
impartial, and are intended to supplement and not to derogate from existing rules of law and 
conduct which bind the judge. 
Value 1: 
INDEPENDENCE 
Principle: 
Judicial independence is a pre-requisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair 
trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual 
and institutional aspects. 
Application: 
1.1 A judge shall exercise the judicial function independently on the basis of the judge's 
assessment of the facts and in accordance with a conscientious understanding of the law, free of 
any extraneous influences, inducements, pressures, threats or interference, direct or indirect, from 
any quarter or for any reason. 
1.2 A judge shall be independent in relation to society in general and in relation to the particular 
parties to a dispute which the judge has to adjudicate. 
1.3 A judge shall not only be free from inappropriate connections with, and influence by, the 
executive and legislative branches of government, but must also appear to are asonable observer 
to be free there from. 
1.4 In performing judicial duties, a judge shall be independent of judicial colleagues in 
respect of decisions which the judge is obliged to make independently. 
1.5 A judge shall encourage and uphold safeguards for the discharge of judicial duties in order to 
maintain and enhance the institutional and operational independence of the judiciary. 
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1.6 A judge shall exhibit and promote high standards of judicial conduct in order to reinforce 
public confidence in the judiciary which is fundamental to the maintenance of judicial 
independence. 
Value 2: 
IMPARTIALITY 
Principle: 
Impartiality is essential to the proper discharge of the judicial office. It applies not only to the 
decision itself but also to the process by which the decision is made. 
Application: 
2.1 A judge shall perform his or her judicial duties without favour  bias or prejudice. 
2.2 A judge shall ensure that his or her conduct, both in and out of court, maintains and enhances 
the confidence of the public, the legal profession and litigants in the impartiality of the judge and 
of the judiciary. 
2.3 A judge shall, so far as is reasonable, so conduct himself or herself as to minimise the 
occasions on which it will be necessary for the judge to be disqualified from hearing or deciding 
cases. 
2.4 A judge shall not knowingly, while a proceeding is before, or could come before, the judge, 
make any comment that might reasonably be expected to affect the outcome of such proceeding 
or impair the manifest fairness of the process. Nor shall the judge make any comment in public or 
otherwise that might affect the fair trial of any personor issue. 
2.5 A judge shall disqualify himself or herself from participating in any proceedings in which the 
judge is unable to decide the matter impartially or in which it may appear to are asonable observer 
that the judge is unable to decide the matter impartially. Such proceedings include, but are not 
limited to, instances where 
2.5.1 the judge has actual bias or prejudice concerning a party or personal knowledge of disputed 
evidentiary facts concerning the proceedings; 
2.5.2 the judge previously served as a lawyer or was a mater all witness in the matter in 
controversy; or 
2.5.3 the judge, or a member of the judge's family, has an economic interest in the outcome of the 
matter in controversy: Provided that disqualification of a judge shall not be required if no other 

DPU



 

109 
 

tribunal can be constituted to deal with the case or, because of urgent circumstances, failure to act 
could lead to a serious miscarriage of justice. 
Value 3: 
INTEGRITY 
Principle: 
Integrity is essential to the proper discharge of the judicial office. 
Application: 
3.1 A judge shall ensure that his or her conduct is above reproach in the view of a reasonable 
observer. 
3.2 The be haviour and conduct of a judge must reaffirm the people's faith in the integrity of the 
judiciary. Justice must not merely be done but must also be seen to be done. 
Value 4: 
PROPRIETY 
Principle: Propriety, and the appearance of propriety, are essential to the performance of all of the 
activities of a judge. 
Application: 
4.1 A judge shall avoid impropriety and the appearance of impropriety in all of the judge' 
sactivities. 
4.2. As a subject of constant public scrutiny, a judge must accept personal restrictions that might 
be viewed as burdensome by the ordinary citizen and should do so freely and willingly. In 
particular, a judge shall conduct himself or herself in a way that is consistent with the dignity of 
the judicial office. 
4.3. A judge shall, in his or her personal relations with individual members of the legal profession 
who practise regularly in the judge's court, avoid situations which might reasonably give rise to 
the suspicion or appearance of favouritism or partiality. 
4.4 A judge shall not participate in the determination of a case in which any member of the 
judge's family represents a litigant or is associated in any manner with the case. 
4.5 A judge shall not allow the use of the judge's residence by a member of the legal profession to 
receive clients or other members of the legal profession. 

DPU



 

110 
 

4.6 A judge, like any other citizen, is entitled to freedom of expression, belief, association and 
assembly, but in exercising such rights, a judge shall always conduct himself or herself in such a 
manner as to preserve the dignity of the judicial office and the impartiality and independence of 
the judiciary. 
4.7 A judge shall inform himself or herself about the judge's personal and fiduciary financial 
interests and shall make reasonable efforts to be informed about the financial interests of 
members of the judge's family. 
4.8 A judge shall not allow the judge's family, social or other relationships improperly to 
influence the judge's judicial conduct and judgment as a judge. 
4.9 A judge shall not use or lend the prestige of the judicial office to advance the private interests 
of the judge, a member of the judge's family or of anyone else, nor shall a judge convey or permit 
others to convey the impression that anyone is in a special position improperly to influence the 
judge in the performance of judicial duties. 
4.10 Confidential information acquired by a judge in the judge's judicial capacity shall not be 
used or disclosed by the judge for any other purpose not related to the judge's judicial duties. 
4.11 Subject to the proper performance of judicial duties, a judge may: 
4.11.1 write, lecture, teach and participate in activities concerning the law, the legal system, the 
administration of justice or related matters; 
4.11.2 appear at a public hearing before an official body concerned with matters relating to the 
law, the legal system, the administration of justice or related matters; 
4.11.3 serve as a member of an official body, or other government commission, committee or 
advisory body, if such membership is not inconsistent with the perceived impartiality and 
political neutrality of  a judge; or 
4.11.4 engage in other activities if such activities do not detract from the dignity of the judicial 
office or otherwise interfere with the performance of judicial duties. 
4.12 A judge shall not practise law whilst the holder of judicial office. 
4.13 A judge may form or join associations of judges or participate in other organizations 
representing the interests of judges. 
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4.14 A judge and members of the judge's family, shall neither ask for, nor accept, any gift, 
bequest, loan or favour in relation to anything done or to be done or omitted to be done by the 
judge in connection with the performance of judicial duties. 
4.15 A judge shall not knowingly permit court staff or others subject to the judge's influence, 
direction or authority, to ask for, or accept, any gift, bequest, loan or favour in relation to anything 
done or to be done or omitted to be done in connection with his or her duties or functions. 
4.16 Subject to law and to any legal requirements of public disclosure, a judge may receive a 
token gift, award or benefit as appropriate to the occasion on which it is made provided that such 
gift, award or benefit might not reasonably be perceived as intended to influence the judge in the 
performance of judicial duties or otherwise give rise to an appearance of partiality. 
Value 5: 
EQUALITY 
Principle: Ensuring equality of treatment to all before the courts is essential to the due 
performance of the judicial office. 
Application: 
5.1 A judge shall be aware of, and understand, diversity in society and differences arising from 
various sources, including but not limited to race, colour, sex, religion, national origin, caste, 
disability, age, marital status, sexual orientation, social and economic status and other like causes 
("irrelevant grounds"). 
5.2 A judge shall not, in the performance of judicial duties, by words or conduct, manifest 
bias or prejudice towards any person or group on irrelevant grounds. 
5.3 A judge shall carry out judicial duties with appropriate consideration for all persons, such as 
the parties, witnesses, lawyers, court staff and judicial colleagues, without differentiation on any 
irrelevant ground, immaterial to the proper performance of such 
duties. 
5.4 A judge shall not knowingly permit court staff or others subject to the judge's influence, 
direction or control to differentiate between persons concerned, in a matter before the judge, on 
any irrelevant ground. 
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5.5 A judge shall require lawyers in proceedings before the court to refrain from manifesting, by 
words or conduct, bias or prejudice based on irrelevant grounds, except such as are legally 
relevant to an issue in proceedings and may be the subject of legitimate advocacy. 
Value 6: 
COMPETENCE AND DILIGENCE 
Principle: 
Competence and diligence are prerequisites to the due performance of judicial office. 
Application: 
6.1 The judicial duties of a judge take precedence over all other activities. 
6.2 A judge shall devote the judge's professional activity to judicial duties, which include not only 
the performance of judicial functions and responsibilities in court and the making of decisions, 
but also other tasks relevant to the judicial office or the court's operations. 
6.3 A judge shall take reasonable steps to maintain and enhance the judge's knowledge, skills and 
personal qualities necessary for the proper performance of judicial duties, taking advantage for 
this purpose of the training and other facilities which should be made available, under judicial 
control, to judges. 
6.4 A judge shall keep himself or herself informed about relevant developments of international 
law, including international conventions and other instruments establishing human rights norms. 
6.5 A judge shall perform all judicial duties, including the delivery of reserved decisions, 
efficiently, fairly and with reasonable promptness. 
6.6 A judge shall maintain order and decorum in all proceedings before the court and be patient, 
dignified and courteous in relation to litigants, jurors, witnesses, lawyers and others with whom 
the judge deals in an official capacity. The judge shall require similar conduct of legal 
representatives, court staff and others subject to the judge's influence, direction or control. 
6.7 A judge shall not engage in conduct incompatible with the diligent discharge of judicial 
duties. 
IMPLEMENTATION 
By reason of the nature of judicial office, effective measures shall be adopted by national 
judiciaries to provide mechanisms to implement these principles if such mechanisms are not 
already in existence in their jurisdictions. 
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DEFINITIONS 
In this statement of principles, unless the context otherwise permits or requires, the following 
meanings shall be attributed to the words used: 
"Court staff" includes the personal staff of the judge including law clerks. 
"Judge" means any person exercising judicial power, however designated. 
"Judge's family" includes a judge's spouse, son, daughter, son-in-law, daughter-in-law, and any 
other close relative or person who is a companion or employee of the judge and who lives in the 
judge's household. 
"Judge's spouse" includes a domestic partner of the judge or any other person of either sex in a 
close personal relationship with the judge. 
Explanatory Note 
1. At its first meeting held in Vienna in April 2000 on the invitation of the United Nations Centre 
for International Crime Prevention, and in conjunction with the 10th United Nations Congress on 
the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, the Judicial Group on Strengthening 
Judicial Integrity (comprising Chief Justice Latifur Rahman of Bangladesh, ChiefJustice Bhaskar 
Rao of Karnataka State in India, Justice Govind Bahadur Shrestha of Nepal, Chief Justice U wais 
of Nigeria, Deputy Vice-President Langa of the Constitutional Court of South Africa, Chief 
Justice Nyalali of Tanzania, and Justice Odoki of Uganda, meeting under the chairmanship of 
Judge Christopher Weeramantry, Vice-President of the International Courtof Justice, with Justice 
Michael Kirby of the High Court of Australia as rapporteur, and with the participation of Dato' 
Param Cumaraswamy, UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers) 
recognized the need for a code against which the conduct of judicial officers may be measured. 
Accordingly, the Judicial Group requested that codes of judicial conduct which had been adopted 
in some jurisdictions be analyzed, and a report be prepared by 
the Co-ordinator of the Judicial Integrity Programme, Dr. Nihal  Jayawickrama, concerning: (a) 
the core considerations which recur in such codes; and (b) the optional or additional 
considerations which occur in some, but not all, such codes and which may or may not be suitable 
for adoption in particular countries. 
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2. In preparing a draft code of judicial conduct in accordance with the directions set out above, 
reference was made to several existing codes and international instruments including, in 
particular, the following: 
(a) The Code of Judicial Conduct adopted by the House of Delegates of the American Bar 
Association, August 1972. 
(b) Declaration of Principles of Judicial Independence issued by the Chief Justices of the 
Australian States and Territories, April 1997. 
(c) Code of Conduct for the Judges of the Supreme Court of Bangladesh, prescribed by the 
Supreme Judicial Council in the exercise of power under Article 96(4)(a) of the Constitution of 
the People's Republic of Bangladesh, May 2000. 
(d) Ethical Principles for Judges, drafted with the cooperation of the Canadian Judges Conference 
and endorsed by the Canadian Judicial Council, 1998. 
(e) The European Charter on the Statute for Judges, Council of Europe, July 1998. 
(f) The Idaho Code of Judicial Conduct 1976. 
(g) Restatement of Values of Judicial Life adopted by the Chief Justices Conference of India, 
1999. 
(h) The Iowa Code of Judicial Conduct. 
(i) Code of Conduct for Judicial Officers of Kenya, July 1999. 
(j) The Judges' Code of Ethics of Malaysia, prescribed by the Yang di-Pertuan A gong on the 
recommendation of the Chief Justice, the President of the Court of Appeal and the Chief Judges 
of the High Courts, in the exercise of powers conferred by Article 125(3A) of the Federal 
Constitution of Malaysia, 1994. 
(k) The Code of Conduct for Magistrates in Namibia. 
(l) Rules Governing Judicial Conduct, New York State, USA. 
(m) Code of Conduct for Judicial Officers of the Federal Republic of Nigeria. 
(n) Code of Conduct to be observed by Judges of the Supreme Court and of the High Courts of 
Pakistan. 
(o) The Code of Judicial Conduct of the Philippines, September 1989. 
(p) The Canons of Judicial Ethics of the Philippines, proposed by the Philippines Bar Association, 
approved by the Judges of First Instance of Manila, and adopted for the guidance of and 
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observance by the judges under the administrative supervision of the Supreme Court, including 
municipal judges and city judges. 
(q) Yandina Statement: Principles of Independence of the Judiciary in Solomon Islands, 
November 2000. 
(r) Guidelines for Judges of South Africa, issued by the Chief Justice, the President of the 
Constitutional Court, and the Presidents of High Courts, the Labour Appeal Court, and the Land 
Claims Court, March 2000. 
(s) Code of Conduct for Judicial Officers of Tanzania, adopted by the Judges and Magistrates 
Conference, 1984. 
(t) The Texas Code of Judicial Conduct 
(u) Code of Conduct for Judges, Magistrates and Other Judicial Officers of Uganda, adopted by 
the Judges of the Supreme Court and the High Court, July 1989. 
(v) The Code of Conduct of the Judicial Conference of the United States. 
(w) The Canons of Judicial Conduct for the Commonwealth of Virginia, adopted and 
promulgated by the Supreme Court of Virginia, 1998. 
(x) The Code of Judicial Conduct adopted by the Supreme Court of the State of Washington, 
USA, October 1995. 
(y) The Judicial (Code of Conduct) Act, enacted by the Parliament of Zambia, December 1999. 
(z) Draft Principles on the Independence of the Judiciary ("Siracusa Principles"), prepared by a 
committee of experts convened by the International Association of Penal Law, the International 
Commission of Jurists, and the Centre for the Independence of Judges and Lawyers, 1981. 
(aa) Minimum Standards of Judicial Independence adopted by the International Bar Association, 
1982. 
(bb) United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, endorsed by the UN 
General Assembly, 1985. 
(cc) Draft Universal Declaration on the Independence of Justice ("Singhvi Declaration") prepared 
by Mr. L.V. Singhvi, UN Special Rapporteur on the Study on the Independence of the Judiciary, 
1989. 
(dd) The Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law asia 
Region, adopted by the 6th Conference of Chief Justices, August 1997. 
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(ee) The Latimer House Guidelines for the Commonwealth on good practice governing relations 
between the Executive, Parliament and the Judiciary in the promotion of good governance, the 
rule of law and human rights to ensure the effective implementation of the Harare Principles, 
1998. 
(ff) The Policy Framework for Preventing and Eliminating Corruption and Ensuring the 
Impartiality of the Judicial System, adopted by the expert group convened by the Centre for the 
Independence of Judges and Lawyers, February 2000. At its second meeting held in Bangalore in 
February 2001, the Judicial Group (comprising Chief Justice Mainur Reza Chowdhury of 
Bangladesh, Justice Claire L'Heureux Dube of Canada, Chief Justice Reddi of Karnataka State in 
India, Chief Justice Up adhyay of Nepal, Chief Justice 
U wais of Nigeria, Deputy Chief Justice Langa of South Africa, Chief Justice Silva of Sri Lanka, 
Chief Justice Samatta of Tanzania, and Chief Justice Odoki of Uganda, meeting under the 
chairmanship of Judge Weeramantry, with Justice Kirby as rapporteur, and with the participation 
of the UN Special Rapporteur and Justice Bhagwati, Chairman of the UN HumanRights 
Committee, representing the UN High Commissioner for Human Rights) proceeding byway of 
examination of the draft placed before it, identified the core values, formulated there levant 
principles, and agreed on the Bangalore Draft Code of Judicial Conduct. The Judicial Group 
recognized, however, that since the Bangalore Draft had been developed by judgesdrawn 
principally from common law countries, it was essential that it be scrutinized by judgesof other 
legal traditions to enable it to assume the status of a duly authenticated internationalcode of 
judicial conduct.The Bangalore Draft was widely disseminated among judges of both common 
law and civil lawsystems and discussed at several judicial conferences. In June 2002, it was 
reviewed by theWorking Party of the Consultative Council of European Judges (CCJE-GT), 
comprising Vice-President Reissner of the Austrian Association of Judges, Judge Fremr of the 
High Court in theCzech Republic, President Lacabarats of the Cour d'Appel de Paris in France, 
Judge Mallmann of the Federal Administrative Court of Germany, Magistrate Sabato of Italy, 
Judge Virgilijus of the Lithuanian Court of Appeal, Premier Conseiller Wiwinius of the 
Courd'Appel ofLuxembourg, Juge Conseiller Afonso of the Court of Appeal of Portugal, Justice 
Ogrizek of theSupreme Court of Slovenia, President Hirschfeldt of the Svea Court of Appeal in 
Sweden, and Lord Justice Mance of the United Kingdom. On the initiative of the American Bar 
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Association,the Bangalore Draft was translated into the national languages, and reviewed by 
judges, of the Central and Eastern European countries; in particular, of Bosnia-Herzegovina, 
Bulgaria, Croatia, Kosovo, Romania, Serbia and Slovakia. The Bangalore Draft was revised in the 
light of the comments received from CCJE-GT and others referred to above; Opinion no.1 (2001) 
of CCJE on standards concerning theindependence of the judiciary; the draft Opinion of CCJE on 
the principles and rules governingjudges' professional conduct, in particular ethics, incompatible 
be haviour and impartiality; and by reference to more recent codes of judicial conduct including 
the Guide to Judicial Conduct published by the Council of Chief Justices of Australia in June 
2002, the Model Rules of Conduct for Judges of the Baltic States, the Code of Judicial Ethics for 
Judges of the People's Republic of China, and the Code of Judicial Ethics of the Macedonian 
Judges Association. The revised Bangalore Draft was placed before a Round-Table Meeting of 
Chief Justices (or their representatives) from the civil law system, held in the Peace Palace in The 
Hague, Netherlands, in November 2002, with Judge Weeamantry presiding. Those participating 
were Judge Vladimir de Freitas of the Federal Court of Appeal of Brazil, Chief Justice Iva 
Brozova of the Supreme Court of the Czech Republic, Chief Justice Mohammad Fathy Naguib of 
the Supreme Constitutional Court of Egypt, Conseillere Christine Chanet of the Cour de 
Cassationof France, President Genaro David Gongora Pimentel of the Suprema Corte de Justicia 
de laNacion of Mexico, President Mario Mangaze of the Supreme Court of Mozambique, 
President Pim Haak of the Hoge Raad der Nederlanden, Justice Trond Dolva of the Supreme 
Court of Norway, and Chief Justice Hilario Davide of the Supreme Court of the Philippines. Also 
participating in one session were the following Judges of the International Court of Justice: Judge 
Ranjeva (Madagascar), Judge Herczegh (Hungary), Judge Fleischhauer (Germany), Judge 
Koroma (Sierra Leone), Judge Higgins (United Kingdom), Judge Rezek (Brazil), Judge Elara by 
(Egypt), and Ad-Hoc Judge Frank (USA). The UN Special Rapporteur was in attendance.              
The "Bangalore Principles of Judicial Conduct" was the product of this meeting. 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล                      นางสาวนิทราวดี ฤทธิ์พันธุ 
ประวัติการศึกษา                ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
                                            เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 55  
ตําแหนงงานปจจุบัน           นิติกร กองนิติการ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
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