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กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกฎหมายอาญา
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สํานักการตา งประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม

รายงานฉบับนี้เปนสว นหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการคดี
(หลักนิติธ รรม)”

สํา หรับขา ราชการศาลยุติธรรม

ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุน ประจํา ป พ.ศ. ๒๕๕๙
ระหวางวันที่ ๑๙ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการเขารับ การฝกอบรมหลัก สูตร “การบริหารจัดการคดี (หลัก
นิตธิ รรม)” สําหรับ ขาราชการศาลยุติธรรม ณ มหาวิท ยาลัยซึคบุ ะ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ ๑๙
มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยกลุมที่ 3 ไดรับผิดชอบในหัวขอ การนําเสนอของ
นักศึกษาญี่ปุน จํานวน 15 คน และกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาและกฎหมายอาญา รายงานฉบับนี้
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและวิเคราะหก ฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และศึกษาปญหา
การแกรัฐธรรมนูญของญี่ปุน นํามาศึกษาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายอาญาและรัฐธรรมนูญของไทย
ศึกษาและวิเคราะหหัวขอการนําเสนอปญหาของประเทศญี่ปุนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึคุ บะ โดย
นํามาศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย วิเคราะหปญหาและผลกระทบ แนวทางการแกไข
ปญหา สรุป และขอเสนอแนะ

่างป

ขอขอบพระคุณ อาจารยของ มหาวิท ยาลัย ซึคบุ ะ ทุก ทานที่ใหความรูในเรื่อ งตางๆ เกี่ยวกับ
กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศญี่ปุน ขอขอบพระคุณสํานักงานศาลยุติธรรมที่ให
โอกาสในการเขารับ การฝกอบรมครั้ง นี้ ขอขอบพระคุณผูพิพ ากษาที่ปรึก ษาคณะผูเขารับ การอบรม
ทั้ง สองทา นสําหรับ การใหคาํ ปรึก ษา และเจา หนา ที่สํา นัก การตางประเทศ ทุก ทา นสํา หรับ การ
ประสานงานการดําเนินงานในการฝกอบรม และการแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย

สำน
ักก

ารต

กลุมที่ 3 จะนําความรูอันเปนประโยชนที่ไดรับจากการจัดทํารายงานฉบับนี้และความรูที่ไดรับ
จากการฝกอบรมไปปรับและประยุกตใชในการปฏิบัตงิ านตอไป
สมาชิกกลุมที่ 3
กรกฎาคม 2559
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ประเทศญี่ปุนเปนประเทศชั้นนําในเอเชียที่ไดรับการยกยอ งวาประสบความสําเร็จในการ
พัฒ นาทางดานเศรษฐกิจ และมีระบอบการปกครองแบบรัฐ สภาที่มีพ ระมหากษัตริยเปน ประมุข
คลายคลึงกับไทย ญี่ปุนมีระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และการบริหารที่เปนประชาธิปไตยซึ่ง
มีความมั่นคงและสืบตอกันมายาวนาน ตลอดถึงรัฐธรรมนูญที่นาสนใจควรแกการศึกษาอยางยิ่ง รายงาน
ฉบับ นี้มีวัตถุประสงคสําคัญ เพื่อ รวบรวมหัวขอ จากการศึก ษาอบรมหลัก สูตร “การบริห ารจัดการคดี
(หลักนิตธิ รรม)” ที่มหาวิทยาลัยซึคบุ ะ ประเทศญี่ปุน เกี่ยวกับการนําเสนอหัวขอตางๆของนักศึกษาที่
ประเทศญี่ปุนและหัวขอ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกฎหมายอาญาของญี่ปุน ซึ่งนาจะมี
ประโยชนสําหรับบุคลากรในหนวยงานตางๆในสํานักงานศาลยุตธิ รรมและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
กอนอื่นขอนําภาพรวมการบริหารราชการแผนดินของญี่ปุนมาเสนอเพื่อใหเห็นภาพ

ารต

พอสังเขป ดังนี้

สำน
ักก

1) ญี่ปุนมีพื้นที่ 377,600 ตารางกิโลเมตร หรือ 145,856 ตารางไมล และมีป ระชากร
ประมาณ 125 ลานคน เปน ประเทศที่มีข นาดกลางเชน เดียวกับ ฝรั่งเศส หรือ สหราช
อาณาจักร (Great Britain) โดยมีขนาดใหญกวาสหราชอาณาจักรเล็ก นอย หรือ มีขนาดเล็ก
กวาสหรัฐอเมริกา 25 เทา ญี่ปุนประกอบดวยเกาะใหญ 4 เกาะเรียงตามขนาดใหญไปหา
เล็ก คือ เกาะฮอนชู (Honshu) ฮอกไกโด (Hokkaido) คิ ว ชู (Kyushu) และชิโ กกุ
(Shikoku) รวมทั้งเกาะตางๆ อีกประมาณ 3,900 เกาะ
2) ญี่ปุนเปนประเทศในเอเชียที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย เปน
ประมุขเชนเดียวกับ ไทย ญี่ปุน นอกจากจะมีป ระชาธิป ไตยที่มั่น คงแลว ยังมีก ารพัฒ นา
ทางดานเศรษฐกิจตลอดจนอุตสาหกรรมที่เขมแข็งและเจริญกาวหนามาก อีกทั้งยังกลาวได
อยางมั่นใจวา รัฐบาลในทองถิ่น หรือการปกครองทองถิ่น (Local government) ของญี่ปุน
ไดมีบทบาทสําคัญ ยิ่งในการยกมาตรฐานความเปนอยูและสวัสดิการของชาติในอดีต และ
ปจจุบัน
3) ญี่ปุนมีรัฐธรรมนูญ ที่สําคัญ 2 ฉบับ อันไดแก รัฐ ธรรมนูญสมัยเมจิ ป ค.ศ.1889 เปน
รัฐ ธรรมนูญ ฉบับ แรกซึ่ง มีผ ลบังคับ ใชในป ค.ศ. 1890 รัฐธรรมนูญ เมจิใชเปน พื้น ฐาน
ทางการปกครองของญี่ปุนมาเปนเวลา 55 ป จนกระทั่งญี่ปุนเปนฝายปราชัยในสงคราม
และถูกยึดครองในป ค.ศ.1945 และมีก ารรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมใหแกประเทศญี่ปุนใน
สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1947 ซึ่งประกาศใชเมื่อ 3 พฤษภาคม ค.ศ.1947 ซึ่ง
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ยังคงใชอยูจนถึงปจจุบันนี้ รางขึ้นโดยชาวตางชาติที่เขามาครอบครองญี่ปุน และใชติดตอกัน
มาโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขสาระสําคัญเปนเวลาไมนอยกวา 40 ป รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ยังคงรัก ษาระบบกษัตริยไว แตลิดรอนอํานาจทางการเมือ งของจัก รพรรดิ ตามหมวด 1
มาตรา 1 กําหนดใหองคจักรพรรดิเปนเพียงสัญลักษณของรัฐและความเปนอันหนึ่งอันเดียว
ของประชาชน รัฐธรรมนูญนี้ใหเปนระบบสองสภา แตจัดระบบความสัมพันธขอและอํานาจ
ของสภาสูงและสภาลางกอนสงครามเสียใหม รัฐสภา ( The diet) เคยทําหนาที่เปนองคก ร
ที่ปรึกษาขององคจักรพรรดิในกิจการของรัฐ ตอมาไดกําหนดใหมี The national Diet เปน
องคกรสูงสุดของอํานาจรัฐ ทําหนาที่ในฐานะแทนองคจักรพรรดิในการดูแลกิจการของรัฐได
โดยเปนองคกรเดียวที่มีอํานาจออกกฎหมายได
4) รัฐ ธรรมนูญ บัญ ญัติถึง สถาบัน ทางก ารเมือ งที่สําคัญ 4 สถาบัน คือ จัก รพรรดิ (The
emperor) ฝายนิตบิ ัญญัติ (Legistative branch) หรือ รัฐสภา (The diet) คณะรัฐมนตรี
(The cabinet) หรือฝายบริหาร (Executive branch)
ฝายตุลาการ (The judiciary branch)

่างป

สําหรับ หัวขอเกี่ยวกับการนําเสนอของนักศึกษาที่ประเทศญี่ปุนจะนําเสนอเรียง
ตามลําดับ ดังตอไปนี้

สำน
ักก

ารต

1. ความผูกพันของพนักงานที่มีกับองคกรกับผลกระทบตอความสําเร็จขององคกร
2. การกีดกันผูมีรอยสักในประเทศญี่ปุน
3. การโตเถียงเกี่ยวกับการใชนามสกุลในประเทศญี่ปุน
4. การแตงงานระหวางเพศเดียวกัน
5. การตรวจสอบและอนุญาตหนังสือเรียนในญี่ปุน
6. แกงในญี่ปุน
7. การโหวต = ประชาธิปไตย?
8. ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของการบังคับใหใชลายพิมพนิ้วมือ
9. การทุจริตในญี่ปุน
10. พลังงานนิวเคลียรในญี่ปุน
11. โรครายแรงกับศาล
12. กฎหมายเกี่ยวกับการสมรส
13. นักเรียนกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในญี่ปุน
14. การแกไขรัฐธรรมนูญในญี่ปุน
15. ความปลอดภัยของระบบประกันสังคมและระบบเลขภาษี
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2.วัตถุประสงคข องการศึกษา
1. เพื่อ ศึกษาและวิเคราะหก ฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และศึก ษา
ปญหาการแกรัฐธรรมนูญของญี่ปุน
2. เพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายอาญาและรัฐธรรมนูญของไทย

ศ

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหหัวขอการนําเสนอปญหาของประเทศญี่ปุนของนัก ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยซึคบุ ะ

ระเ
ท

3. ขอบเขตการศึกษา

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

่างป

รับ ฟง การบรรยายในชั้น เรีย น ตลอดจนการนําเสนอหัวขอ ตา งๆของนัก ศึก ษาใน
มหาวิทยาลัยซึคุบะ รวมถึงการตอบขอซักถามจากเพื่อนรวมชั้นเรียนในหัวขอที่ไดรับผิดชอบ และศึกษา
คน ควาเพิ่ม เติม จากเอกสารประกอบการบรรยาย ตํา รากฎหมาย บทความ และขอ มูล จากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ระบบกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
และรัฐธรรมนูญของญี่ปุน

ารต

2. ไดทราบถึงที่ม าของระบบกฎหมายอาญาและปญหาการแกรัฐธรรมนูญของญี่ปุนโย
นํามาศึกษาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายอาญาและรัฐธรรมนูญของไทย

สำน
ักก

3. ทําใหท ราบถึงปญ หาตางๆที่เกิดขึ้ นในประเทศญี่ปุนจากการนําเสนอหัวขอ ของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึคุบะ
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บทที่ 2
หัว ขอการนําเสนอของนักศึกษา
๑. ความผูกพันของพนักงานที่มีกับองคกรกับผลกระทบตอความสํา เร็จขององคกร

ระเ
ท

ศ

Commitment หรือ ความผูก พันตอองคก ร คือ ความรูสึก ที่พ นัก งานมีใหกับ องคกร เชน
การยอมรับในเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานขององคกร ความตองการที่เปนสวนหนึ่งขององคก ร
ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอความมีประสิทธิภาพขององคกร หากพนัก งานมีความผูกพันตอองคกรสูงก็
จะเปนแรงผลักใหทุม เททํางานอยางเต็มที่และสอดคลองกับเปาหมายขององคกร ทําใหระดับของความ
ผิดพลาดในการบรรลุจุดมุงหมายขององคกรลดนอยลง พนักงานที่มีความผูกพันตอองคกรคือตนทุนที่จะ
นําความกาวหนามาสูองคกรและทายที่สุดก็จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ
เราอาจแบงประเภทของ Commitment หรือความผูกพันตอองคกร ไดเปน ๓ ประเภท

่างป

๑. ความผูกพั นดานความรูสึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจาก
ความรูสึก เปนความรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกรรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร

ารต

๒. ความผูก พันตอเนื่อ ง (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจาก
การคิ ดคํานวณของบุคคล โดยมีพื้นฐานอยูบ นตนทุนที่บุคคลใหกับ องคกรทางเลือ กของบุคคลและ
ผลตอบแทนที่บุคคลไดรับจากองคก ร โดยแสดงออกในรูป ของพฤติก รรมตอเนื่อ งในการทํางานของ
บุคคลวาจะทํางานอยูกับองคกรนั้นตอไปหรือโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน

สำน
ักก

๓. ความผูก พันที่เกิดจากมาตรฐา นทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง ความ
ผูกพันที่เกิดจากคานิยม วัฒนธรรม หรือบรรทัดฐานของสังคม เปนความผูกพันที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทนใน
สิ่งที่ตนไดรับจากองคกร แสดงออกในรูปของความจงรักภักดีตอ องคกร
กลาวโดยสรุป ความผูก พันตอ องคก รเปนสิ่งบงชี้ถงึ ความทุม เทและความพยายามของ
พนักงานในการปฏิบัตงิ านเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย ตลอดจนเปนตัวบงบอกถึงอัตราการลาออก การ
ขาดงาน และการมาทํางานสายของพนัก งานในองคกรดวย ดังนั้น แตละองคกรจึงควรใหความสําคัญใน
การสรางความผูกพันตอ พนักงานในองคกรโดยการสรางสิ่งจูงใจ ใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางาน เพื่อใหพนักงานเกิดความทุมเทในการทํางานอยางเต็มที่และนําพาองคกรไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมาย
การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
การนําเสนอในหัวขอขางตนเปนการนําเสนอในแงมุมของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
พิจารณาเรื่องปจจัยการนํา ไปสูความสําเร็จขององคกร โดยมุงเนนที่ปจจัยดานบุคลากร คือ พนักงานใน
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องคกร ซึ่งเปนหลักการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนสากล ในประเทศไทยเองในดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลก็มีการสงเสริมใหมีองคกรตางๆ เสริมสรางความผูกพันในแงของความรูสึกของพนักงาน
ของตนที่มีตอองคกร เพื่อนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่ต้งั ไว ซึ่งอาจดําเนินการโดยการใหสวัสดิการตางๆ
การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การใหความดีความชอบ การจัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางผูบริหาร และ
พนักงาน เพื่อใหพ นักงานมีความเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็ม ความรูความสามาร ถ ไมลาออกหรือหยุด
งานบอยๆ

ศ

๒. การกีดกันผูมีรอยสักในประเทศญี่ปุน

สำน
ักก

ารต

่างป

ระเ
ท

สัง คมญี่ปุนมัก จัด บุค คลที่มีรอยสัก วาอยูในประเภทเดียวกับ บุคคลที่อ ยูในองคก ร
อาชญากรรม ที่รูจัก กันในนามยากูซา ซึ่งเปนความคิดที่ฝงรากลึกใจของชาวญี่ปุนหลายๆคน ดังนั้น
คนที่มีรอยสัก อยูตามรางกายจึงยังไมคอ ยเปนที่ยอมรับ ในสังคมญี่ปุนมากนัก บอยครั้งที่ผูมีรอยสักจะ
ถูกปฏิเสธการใหบริการจาก โรงยิม สระวายน้ํา ชายหาด ออนเซน(บอน้ําพุรอน) หรือสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ ซึ่งการกีดกันนี้ไมเฉพาะแตกับชาวญี่ปุนเทานั้นแมแตนักทองเที่ยวก็ถูก กีดกันดวย เมื่อไมนานมานี้
นายกเทศมนตรีเมืองโอซากาไดทําโครงการเพื่อบันทึกจํานวนผูมีรอยสักและออกกฎหมายเพื่อบังคับใช
กับประชาชนที่มีรอยสักโดยมีการเลิกจางงานผูที่มีรอยสักและผูที่ขดั ขืนมาตรการดังกลาว ทั้งที่การกีด
กัน เปนเรื่องที่ตอ งหามตามรัฐธรรมนูญของญี่ปุน แตการกีดกันผูที่มีรอยสักกลับเปนที่ยอมรับ ในสังคม
ญี่ปุน อยางไรก็ตาม รัฐบาลก็ไดพยายามกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกับชาวตางชาติที่มี
ความแตกตางกันทางดานวัฒนธรรมและไมไดมีความเกี่ยวของกับยากูซา แมวาความกลัวและการกีดกัน
จะยังคงติดแนนในสังคมญี่ปุนปจจุบัน แตยังนับ วาโชคดีที่ผูประกอบการทอ งเที่ยวญี่ปุนตระหนักวา
ความคิดเชนนั้นเปนขอบกพรองและพยายามขอใหเจาของออนเซนและสปาเปลี่ยนทัศนะคติในการกีด
กันโดยอยางนอ ยขอใหอนุญาตใหชาวตางชาติเขาใชบริการ ความเปลี่ยนแปลงนี้จุดประกายขึ้นเมื่อ เกิด
กรณีการปฏิเสธหญิงชาวเมารีซึ่งมีรอยสักตามความเชื่อทางศาสนาไมใหเขาใชบริการบอ น้ํารอน ทั้งที่
รัฐธรรมนูญของญี่ปุนไดก็ไดรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนาไวดว ย กลาวโดยสรุป ผูนําเสนอเห็นวา
การกีดกันผูมีรอยสักไมใหเขารับบริการตางๆในญี่ปุน เปนการขัดตอรัฐธรรมนูญญี่ปุน มาตรา ๑๓ การ
เคารพในสิทธิสวนบุคคล, มาตรา ๒๐ อิสระนับถือศาสนา และ มาตรา ๒๑ เสรีภาพในการแสดงออก
เนื่องจากการมีรอยสัก นั้น มีไดหลายสาเหตุ ทั้งจากความชอบสวนบุคคล ความเชื่อ ทางศาสนา มิได
หมายความวา ผูมีรอยสักจะเปนอันธพาลเสมอไป เพราะโลกมีการเปลี่ ยนแปลง มีการแลกเปลี่ยนทาง
ศิลปวัฒนธรรมอยางกวางขวาง ความคิดเรื่องการกีดกันผูมีรอยสักจึงควรไดรับการแกไข ซึ่งรัฐบาลญี่ปุน
ก็ไดตระหนัก ในเรื่องนี้และพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อ รับกับสังคมโลกในปจจุบันและการเตรียมความ
พรอมในการจัดกีฬาโอลิมปคในป ๒๐๒๐ ซึ่งจะตองมีนักกีฬาและผูคนหลั่งไหลมาจากทั่วโลก
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การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย

ศ

การสัก คือ การเอาเหล็กแหลมแทงลงดวยวิธี การหรือ เพื่อประโยชนตา ง ๆ กัน ใชเหล็ก
แหลมจุมหมึกหรือน้ํามันแทงที่ผิวหนังใหเปนอักขระ เครื่องหมายหรือลวดลาย ถาใชหมึกเรียกวาสักหมึก
ถาใชน้ํามันเรียกวาสัก น้ํามัน สวนคําวา "ยันต" ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กลาววา ยันต
คือตารางหรือลายเสนเปนตัวเลข อักขระหรือรูปภาพที่เขียน สัก หรือแกะสลักลงบนแผนผา ผิวหนัง ไม
โลหะ เปนตน ถือวาเปนของขลัง เชน ยันตตรีนิสิงเห ยันตพระเจา ๕ พระองค เรียกเสื้อหรือผาเปนตนที่
มีลวดลายเชนนั้นวา เสื้อยันต ผายันต เรียกกิริยาที่ทําเชนนั้นวา ลงเลข ลงยันต

ระเ
ท

การสัก ยันตมีม ากอ น อาณาจักรสุโขทัย โดยตนแบบนาจะมาจากขอมในขณะที่ขอมยัง
ครอบครองดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อประมาณ ๑,๔๐๐ ปที่แลว เพราะอักขระและลวดลายที่ใชสักกันนั้น
เปนแบบอักษรขอม และใชภาษาบาลีเปนสวนใหญ

ารต

่างป

ในประเทศไทยการสัก สืบ ทอดกันมาแตโบราณ ในอดีต ขาราชการของไทยจะทําตําหนิที่
ขอมือคนในบังคับซึ่งเปนหนาที่ของแผนกทะเบียนเปนผูบันทึกและรวบรวมสถิติชาย สันนิษฐานวา การ
ทําเครื่อ งหมายลงบนรางกายนี้อ าจมีม าตั้งแตสมัย อยุธยาตอนตน ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ แมวาการสักยันตในประเทศไทยจะมีมาแตโบราณ แตไมมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนัก จะมีก็แต
หลักฐานที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่อง "ขุนช างขุนแผน" และวรรณกรรมอื่น ๆ โดยเชื่อมโยงกับความเชื่อ
ทางไสยศาสตร ทําใหแคลวคลาดตออันตรายตาง ๆ เปนทางหนึ่งที่ชวยใหจิตใจมีความมั่นคง ซึ่งการสัก
ยันตเพื่อหวังผลทางไสยศาสตรจะแบงออกเปน ๒ ชนิด คือ เพื่อผลทางเมตตามหานิยม และคงกระพัน
ชาตรี
ดังนั้น ในประเทศไทยจึงอาจจําแนกการสักออกไดเปน ๒ ประเภท คือ

สำน
ักก

๑. การสัก หรือ สักเลกนั้นเปนการทําเครื่องหมายที่ขอมือ เพื่อแสดงการขึ้นทะเบียนเปน ไพร
หลวงที่มีสังกัดกรมกอง แตถกู ยกเลิกไปในรัชสมัยรัชกาลที่ ๔ สวนที่หนาผาก หรือการสักทองแขนใชกับ
ผูตองโทษจําคุก แตยกเลิกในป พ.ศ. ๒๔๗๕
๒. การสักยันต เปนการสักยันตที่มีจุดประสงคหลักในเรื่องของความเชื่อทางไสยศาสตร เชน จะ
ทําใหมีโชค แคลวคลาด ปลอดภัย อยูยงคงกระพัน และพนจากอัน ตรายตาง ๆ โดยมีความเชื่อ วา
รูป แบบลายสัก หรือ ยันตแ ตล ะชนิดจะใหคุณ ที่ตา งกัน และผูที่ไดรับ การสัก ยัน ตจ ะตอ งปฏิบัตติ าม
ขอบังคับที่แตละสํานักกําหนดไว เชน หามดาบิดามารดา หามลบหลูครูอาจารย เปนตน
สําหรับมุมมองของสังคมไทยตอคนที่มีรอยสักนั้น ยังไมรุนแรงเทาในญี่ปุน เนื่องจากการสัก
อยูกับสังคมไทยมาเปนเวลายาวนาน และในปจจุบันความนิยมในการสักเพื่อ ค วามสวยงาม หรือ เพื่อ
ศิลปะมีเพิ่มมากขึ้นตามสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การมีรอยสักจึงถูกมองเพียง
วาเปนเรื่อ งไมสุภาพ หรือบางคนอาจมองคนที่มีรอยสักวาอาจเปนอันธพาล หรือเปนผูมีวิชาอาคมสนใจ
ในเครื่องรางของขลัง แตก็ไมถงึ กับมีการกีดกันผูมีรอยสั กในการเขาใชบริก ารตางๆ อยางในประเทศ
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ญี่ปุน แตอยางไรก็ตาม เมื่อไมนานมานี้ไดมีขาวออกมาวาในปก ารศึก ษา ๒๕๕๙ ทางวิทยาลัยอาชีวะ
ศึก ษา วิท ยาลัยเทคโนโลยีข องภาคเอกชน ไดมีม าตรการจะไมรับ เด็ก ที่มีรอยสัก และระเบิดหูเขา
ทําการศึกษาในสถาบันเพื่อปองกันเหตุทะเลาะวิวาท และปญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหวางสถาบัน ซึ่งก็
ทําใหเกิดการวิพากษวิจารณกันอยางมากวาจะเปนการกีดกันเด็กที่มีรอยสักออกไปจากสังคมและเปน
การละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือไม

ศ

๓. การโตเถียงเกี่ยวกับการใชนามสกุลในญี่ปุน

สำน
ักก

ารต

่างป

ระเ
ท

ดว ยอิท ธิพ ลของกฎ หมาย Meiji Civil Code ที่ไดวางรากฐานของระบบกฎ หมาย
ครอบครัวญี่ปุน ไวในป ๑๘๙๘ ซึ่งศาลฎีกาของญี่ปุนไดนํามาใชบังคับใหคสู มรสตองใชนามสกุลเดียวกัน
จนถูกวิพากษวิจารณวาเปนการไมเทาเทียมกัน แมวาหลังสมครามโลกจะมีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให
เกิดความเทาเทียมกันทางเพศ แตก็ยังไมสามารถรับรองไดวาในสังคมญี่ปุนมีความเทาเทียมกันทางเพศ
อยางแทจริง และความตองการใหกฎหมายอนุญาตใหใชระบบสองนามสกุลก็ไดก ลายเปนหัวขอ หลั ก
ในการถกเถียงกันทางกฎหมายและทางการเมืองในสังคมญี่ปุน ผูนําเสนอเห็นวา การที่กฎหมายแพง
มาตรา ๗๕๐ ของญี่ปุนในฉบับปจจุบัน บัญญัติให คูสมรสตองใชนามสกุลเดียวกัน นั้น เปนการขัดกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓ การเคารพในสิท ธิสวนบุคคล, มาตรา ๑๔ ความเทาเทียมกันภายใตก ฎหมาย
และมาตรา ๒๔ การสมรสตองอยูบนพื้นฐานของความยินยอมของทั้งสองเพศและสิทธิที่เทาเทียมกัน
ระหวางสามีและภริยา และเสนอใหบัญญัตกิ ฎหมายเพื่อรับรองใหหญิงที่แตงงานแลวสามารถเลือ กใช
นามสกุล ของตนเอง หรือ เลือ กที่จ ะใชทั้ง สองนามสกุลโดยการใชนามสกุล ของตนเองเปน ชื่อ กลาง
เนื่อ งจากในปจจุบัน การใชชื่อกลางจะไมสามารถทําธุรกรรมที่ธนาคาร ทําใบขับขี่ ทําหนังสือ เดินทาง
หรือขึ้นทะเบียนตางๆกับทางรัฐได ในการขึ้นทะเบียนครอบครัว (Koseki) ก็สามารถลงทะเบียนไดเพียง
นามสกุล เดีย ว นอกจากนี้บุต รที่เ กิด ขึ้น มายัง อาจกลายเปนบุ ตรนอกสมรสหรือ บุตรที่ไมชอบดวย
กฎหมายได
การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย

ในประเทศไทยมีห ลัก เกณฑก ารใหสิท ธิในการเลือ กใชนามสกุล ตามที่บัญ ญัตไิ วใน
กฎหมาย ดังนี้ ความเปนมา เดิม การเลือ กใชนามสกุลตกอยูภายใต พระราชบัญญัตชิ ื่อ บุคคล พ.ศ.
๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ ซึ่งบัญ ญัตวิ า “หญิง มีสามีใหใชชื่อ สกุลของสามี ” ตอ มาไดมีคาํ วินิจ ฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ที่ ๒๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ วา มาตรา ๑๒ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะ
ขัดหรือ แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ จึงนําไปสูการแกไขกฎหมายใหม คือ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ มีผลบังคับใชวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๔๘ โดยมีสาระสําคัญที่ไดรับการแกไข ดังนี้
๑.การใชชื่อนามสกุลหลังการสมรส
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คูสมรสมีสิทธิใชชื่อสกุลของฝายใดฝายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือตางคนตางใชชื่อสกุลเดิมของตน
การตกลงนี้ คูสมรสจะกระทําเมื่อ มีก ารสมรสหรือ ในระหวางสมรสก็ไดห รือ จะตกลงเปลี่ย นแปลง
ภายหลังก็ได ตามมาตรา ๑๒ ซึ่งจะทําใหคูสมรสเลือกใชนามสกุลได ๔ แบบ คือ ๑.คงนามสกุลเดิมทั้งคู
๒.ใชนามสกุลของชายทั้งคู ๓. ใชนามสกุลของหญิงทั้งคู ๔.ชายใชนามสกุลหญิง หญิงใชนามสกุลชาย

ระเ
ท

๒. การใชนามสกุลหลังการหยา

ศ

สําหรับหญิงมีสามีซึ่งใชนามสกุล ของสามีกอ นวันที่พ ระราชบัญ ญัติชื่อบุคคลนี้ใชบังคั บ (กอ น
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘) ใหมีสิทธิใชนามสกุลของสามีตอไปได หือจะกลับมาใชนามสกุลเดิมของตนก็
ได หรือจะตกลงใหมระหวางสามีภริยาเปนประการอื่นได ตามมาตรา ๙
หลัง หยา หรือ ศาลเพิก ถอนการสมรส คูส มรสที่ใชน ามสกุล ของอีก ฝายหนึ่ง ต องกลับ ไปใช
นามสกุลเดิมของตน ตามมาตรา ๑๓ วรรค ๑
๓. การใชนามสกุลหลังคูสมรสเสียชีวิต

๔. การใชชื่อรอง

่างป

หากคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดเสียชีวิต ฝายที่ยังมีชีวิตอยูและใชนามสกุลของอีกฝายหนึ่ง มีสิทธิ์ใช
นามสกุลนั้นตอไปได แตเมื่อจะสมรสใหมใหกลับไปใชนามสกุลเดิมของตน ตามมาตรา ๑๓ วรรค ๒

ารต

คูสมรสอาจใชน ามสกุลของอีก ฝายเปน ชื่อ รองได เมื่อ ไดรับ ความยิน ยอมของฝายนั้น แลว
ตามมาตรา ๖ โดยสามารถยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อรองไดที่อําเภอที่ตนเองมีทะเบียนบานอยู
๕. การใชนามสกุลควบ

สำน
ักก

ตามกฎหมายใหม ไมสามารถใชนามสกุลควบได

กลา วโดยสรุป ประเทศไทยใหเ สรีภ าพในการเลือ กใชน ามสกุล มากกวาในประเทศญี่ปุน
แสดงใหเห็นถึงการรับรองคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตามหลักความเสมอภาค
เทาเทียมกันของบุคคลและการไมเลือกปฏิบัติ ตามมาตรา ๓๐ ที่บัญญัติวา
“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน

การเลือกปฏิบัตโิ ดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิดเชื้อชาติ ภาษา
เพศ อายุ ความพิก าร สภาพทางกายหรือ สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ สัง คม
ความเชื่อ ทางศาสนา การศึก ษาอบรม หรือ ความคิดเห็นทางการเมือ งอันไมขัด ตอ บทบัญ ญัตแิ ห ง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได
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มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อ ขจัด อุป สรรคหรือ สง เสริม ใหบุค คลสามารถใชสิท ธิแ ละเสรีภ าพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถอื เปนการเลือกปฏิบัตโิ ดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”

๔. การแตง งานระหวางเพศเดียวกัน

ารต

่างป

ระเ
ท

ศ

การแตงงานระหว างเพศเดียวกันในญี่ปุนยังไมมีก ฎ หมายรับ รองอยางชัดแจง ทั้ง นี้ตาม
รัฐธรรมนูญญี่ปุน มาตรา ๒๔ บัญญัตวิ า การสมรสจะตองอยูบนพื้นฐานความยินยอมของทั้งสองเพศ
และสิท ธิที่เทาเทียมกันระหวางสามีและภริยา แตในมาตรา ๑๓ ก็ไดบัญญัตเิ กี่ยวกับการเคารพในสิทธิ
สวนบุคคลไว ดัง นั้น จึง เปนการไมชัด เจนวากฎหมายไดหามการสมรสระหวางเพศเดีย วกันหรือ ไม
อยางไรก็ต าม ในเขตชิบูยา ของโตเกียว ไดมีก ารประกาศใหคูรัก เพศเดียวกันสามารถจดทะเบีย น
ครอบครัวกันได โดยเขตชิบูยาไดมีก ารออกใบรับรองความสัม พัน ธใหซึ่งจะทําใหคูรัก เพศเดียวกันมี
สถานะเปนบุคคลในครอบครัว จึงสามารถซื้ออสังหาริมทรัพยรวมกัน ทําธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้ง
สามารถไปเยี่ยมและตัดสินใจในเรื่องการรักษาพยาบาลของคูรักได แมจะไมใชเปนการจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมายญี่ปุน แตก็ถอื ไดวารัฐ บาลญี่ปุนไดเริ่ม ใหก ารยอมรับ สิท ธิในความหลา กหลายทางเพศ
นอกจากนี้ บริษทั เอกชนหลายแหงในญี่ปุนก็มีการตอบสนองในทางบวกมากขึ้นโดยไดมีการเปดโอกาส
ใหมีการจางบุคคลที่แตงงานกับเพศเดียวกับเขาทํางานมากขึ้น แตในสวนนี้ผูนําเสนอเห็นวาอาจมีสาเหตุ
ทางธุรกิจเกี่ยวของดวยเนื่อ งจากกลุมบริษทั เอกชนอาจมีความประ สงคที่เขาทําการตลาดกับบุคคลใน
กลุมนี้เพิ่มขึ้น
การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย

สำน
ักก

ในปจจุบันบางประเทศมีการออกกฎหมายรับรองการสมรสระหวางบุคคลเพศเดียวกัน
แลว เชน อารเจนตินา เบลเยี่ย ม แคนาดา ไอซแลนด เนเธอรแลนด นอรเวย โปรตุเ กส แอฟริกาใต
สเปน สวีเดน และบางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน แตในประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติ
กฎหมายรับ รองการสมรสระหวางเพศเดียวกัน แตมีความพยายามของกลุม LGBT ไทยแลนด ที่กําลัง
ผลักดันราง "พรบ.คูชีวิต " ซึ่งในตอนนี้กําลังอยูระหวางการยกรางกฎหมาย หลักการของ พรบ.คูชีวิต
มีอยู ๖ ขอ ไดแก
๑. สิทธิในการทําธุรกรรมทางการเงินรวมกัน เชน การกูเ งินธนาคารเพื่อ ซื้อบาน (จากเดิมที่กู
ดวยกันไมได เพราะไมใชคสู มรสหรือผูสืบสันดาน)
๒. สิทธิในการรักษาพยาบาล หากฝายใดฝายหนึ่งรับราชการ (จากเดิมไมไดสิทธิ์ เพราะไมใชคู
สมรสตามกฎหมาย)
๓. สิท ธิก ารลงชื่อ ยินยอมใหแพทยทําการรัก ษาพยาบาลแกคชู ีวิต (จากเดิมลงชื่อไมได เพราะ
ไมใชบุคคลในครอบครัวหรือญาติ)
๔. สิทธิในการรับมรดกที่รวมสรางกันมา (จากเดิมที่ทรัพยสินในชื่อผูเสียชีวิต จะตกไปยังญาติ
ตามกฎหมายทั้งหมด)
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่างป

ระเ
ท

ศ

๕. สิทธิในการลดหยอนภาษีเงินได ในกรณีมีคสู มรส
๖. สิทธิการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
กลุม LGBT ไทยแลนด ไดระบุถึงเหตุผลของการจดทะเบียนสมรสระหวางเพศเดียวกันวา
ถึงแมจะมีขอ วิจารณวา ทําไมคนรวมเพศตองจดทะเบียนระหวางกันดวย เพราะถามีความรักระหวางกัน
ก็นาจะเพียงพอแลว แตกลุม LGBT ไทยแลนด ยืนยันวา การใหสิทธิ์นี้จะเกี่ยวขอ งกับการรับรูของคน
ในสังคมเชนกัน เพราะหากมีการจดทะเบียนสมรส คูสมรสก็จะสามารถยืนยันสิทธิและแสดงหนาที่ของ
คนทั้งสองไดมากกวาความรัก และแนนอนวาการจดทะเบียนสมรส ขึ้นกับความสมัครใจของคนสองคน
ไมใชสิ่งที่ คูชาย-หญิง หรือ คูชาย-ชาย , คูหญิง -หญิง ทุกคูตอ งการ แตการจดทะเบียนสมรสเปนสิ่งที่
พลเมืองทุกคนควรไดรับอยางเทาเทียมกัน
แมสังคมโลกจะยอมรับและเล็งเห็นความสําคัญของความสัมพันธของบุคคลในกลุมรัก รวม
เพศมากขึ้น แตสําหรับสังคมไทยควรต องสรางสมดุลระหวางสิทธิสวนบุคคลกับความสงบเรียบรอยของ
สังคมใหมีประสิทธิภาพ กฎหมายเปนเพียงเครื่องมือในการดูแลและสงเสริมสิทธิมนุษยชน ดังนั้น หากมี
การออกกฎหมายรองรับ การสมรสระหวางบุคคลเพศเดียวกันโดยที่ไมมีก ารปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
บุคคลในสังคมใหมีมุมมองในทางบวกและสรางความเขาใจที่ตรงกันแลว ก็จะไมเกิดผลในทางปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม

๕. การตรวจสอบและอนุญ าตหนังสือเรียนในญี่ปุน

สำน
ักก

ารต

หลังสงครามโลกญี่ปุนมีความพยายามในการสรางแนวคิด อันเปนรากฐานของสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง หนังสือเรียนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรและสังคมถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการ
สรางแนวคิดและคุณคาแกชาติ ในญี่ปุนผูผลิตหนังสือเรียนตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาลในการสั่งพิมพ
หนังสือ รัฐมนตรีกระทรวงศึก ษาธิการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (MEXT) จะตรวจสอบรางหนังสือ
เรียนและอาจมีคาํ สั่งหรือคําแนะนําใหปรับปรุงแกไขหนังสือได และถาผูผลิตไมยอมปรับ ปรุงตามคําสั่ง
รัฐมนตรีจะไมอ นุญาตใหนําหนังสือนั้นมาใชเปนหนังสือเรียน รัฐธรรมนูญของญี่ปุน มาตรา ๒๑ วรรค
สองบัญญัตไิ วชัดเจนวาหามมีการตรวจสอบ แตศาลฎีก าไดมีคาํ วินิจฉัยวา การตรวจสอบของรัฐมนตรี
ดังกลาว ไมเปนการละเมิดตอรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑ ทั้งนี้ แมจะหามไมใหนําหนังสือ ที่ไมยอมปรับปรุง
ตามคําสั่งของรัฐมนตรีมาใชเปนหนังสือ เรียน แตก็สามารถจัดพิมพเพื่อเผยแพรหรือจําหนายทั่วไปได
หลักเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญนั้น มิไดใหการรับรองโดยไมมีขอบเขต การแสดงออก
ยอมตอ งถูกจํากัดโดยคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะดวย อยางไรก็ตามประเด็นนี้ก็ยังคงเปนที่ถกเถียง
ในญี่ปุน แมวาจะมีก ารวางหลัก โดยศาลฎีก าแลวก็ตามวาการตรวจสอบหนังสือ เรียนนั้นไมเปนการ
ละเมิดตอรัฐธรรมนูญ แตสาธารณะชนก็ยัง คงมีความกังวลวาอํานาจในการตรวจสอบหนังสือเรียนนี้จะ
เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการที่จะสอดแทรกแนวคิดของรัฐบาลโดยผานทางการศึกษา
การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ในประเทศไทยหนังสือเรีย นที่โ รงเรียนจะนํามาใชในการเรียนการสอนไดก็ตอ งเปน
หนังสือที่ ผานการตรวจสอบคุ ณภาพและไดมาตรฐานตามที่ก ระทรวงศึกษาธิก ารกําหนดวาเปนสื่อ การ
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เรียนรูที่มีวามนาเชื่อ ถือ และสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนได ทั้งนี้เพื่อใหแตละโรงเรียนมีก าร
เรียนการสอนที่ไดมาตรฐานและเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาจะจัดทําบัญ ชีหนังสือและสื่อการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรไวเพื่อเปน
แนวทางใหโรงเรียนเลือกจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู ในแตละปการศึกษา

ศ

๖. แกงในญี่ปุน

ารต

่างป

ระเ
ท

ยากูซ า เปนสมาชิกขององคก รอาชญากรรมที่กอตั้งขึ้นมาตั้งแตส มัยโบราณใน ประเทศ
ญี่ปุน ในปจจุบันนี้ ยากูซาเปนปรากฏการณของกลุมอาชญากรรมที่ใหญที่ สุดในโลก ยากูซา มีรากมา
จากวิวัฒ นาการทางสังคมตั้งแต สมัยเอโดะ (พ.ศ. ๒๑๔๖ - พ.ศ. ๒๔๑๐) พวกยากูซาจะยืนยันวาตน
กําเนิดของพวกเขาเปน โรบินฮูดญี่ปุน และเปนผูใหความคุมครอง แตนักวิชาการบางคนคนพบวาตน
กําเนิดของพวกเขาเริ่มตนที่ kabukimono (พวกขี้เมา) หรือ ยังเปน ที่รูจักวาเปน hatamoto yakko
(คนรับใชของโชกุน) กลุมคนเหลานี้เปนโรนิน (ronin) เปนพวกซามูไรที่ไรเจานาย มักจะทําทรงผมและ
แตงตัวแปลกตา มีกิริยาที่รุนแรง พูดสําเนียงภาษาเถื่อนหยาบ และมีคําแสลงเฉพาะ มักจะถือดาบยาว
อางตัวเปนผูรับใชโชกุน เรียกรองคาคุมครองจากชาวบาน ประกาศตัวเปนผูพิทักษ รักษาระเบียบ และ
ปองกันชุมชนจากผูคกุ คามภายนอก เชื่อวาตนเปนประหนึ่งวีรบุรุษที่ยืนหยัดอยูขางผูยากไรและคนที่ไมมี
ทางสู เชนเดียวกับวีรบุรุษ พวกเขามักจะทําการตอสูกับพวกโจรผูราย และกลุมตาง ๆ เพื่อปกปองชุมชน
ของพวกเขา ในเมืองที่ใหญก วา กลุมตาง ๆ เหลานี้ก็มัก จะเกิดมีขึ้นในเวลาพรอม ๆ กัน และพวกเขา
มักจะตอสูกันเพื่อดินแดน อํานาจ และเงินตรา
ยากูซา มีพัฒนาการที่กลายเปนตนแบบพฤติกรรมปจจุบันจาก

สำน
ักก

๑. กลุม พอ คา เร ซึ่ง เปน ชนชั้น ต่ํา สุด ในระบบวรรณะสมัย เอโดะ ตั้ง กลุม ขึ้น จัด สรร
ผลประโยชนใหสมาชิก จัดแบงพื้นที่คาขายในงานเทศกาลตางๆ ทั้งงานวัด งานศาลเจา อํานวยความ
สะดวกและดูแลความปลอดภัย โดยสมาชิกจายคาเชาและคาคุมครอง
๒. กลุมนักพนัน เพราะการลัก ลอบที่มักใชบริเวณวัดและศาลเจารางชานเมืองเปนสถาน
ประกอบการ ตองวางกําลังคุมกันบอนซึ่งเงินทองสะพัด
สําหรับการสักรางกาย หรือ Irezumi ก็สักไวเปลือยโชวขณะเลนพนัน เปนสัญ ลักษณประกาศ
ศักดา รวมถึงการบั่นปลายนิ้วกอยมือซาย แทนความสํานึกผิดอยางสูง นิ้วกอยซายสําคัญมากในการจับ
ถือถวยลูกเตาเลนพนัน
หลังสงครามโลกครั้ง ที่ ๒ ยากูซารับ อิท ธิพ ลวัฒ นธรรมอเมริกัน โดยเฉพาะกลุม อัน ธพาล
"อัล คาโปน" ตั้งแตการแตงกาย ยานพาหนะที่เปนรถยนตสีดาํ คันใหญ บางสวนเขาเปนกลไกใตดินใหซี
ไอเอ และกลุมการเมืองอนุรักษนิยม ตอตานคอมมิวนิสต และกําจัดปฏิปกษทางการเมือง ครอบคลุมทั้ง
ฟอกเงิน ปนหุน ปลอยเงินกู คามนุษย ยาเสพติด รีดไถ และฮั้วประมูล
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รัฐ บาลญี่ปุนเรียกพวกเขาดวยศัพ ทท างกฎหมาย Boryo-kudan หรือ violence groups แต
สําหรับ องคกรอาชญากรรมที่มีรากฐานมายาวนาน คําดัง กลาวเปนการหลูเกียรติหยามศัก ดิ์ศรีรุนแรง
เพราะความหมายของ Boryo-kudan ผลักยากูซาลงเปนเพียงมิจฉาชีพ ที่อ าศัย ความรุนแรงกอ เหตุ
ธรรมดา ๆ

ระเ
ท

ศ

คิวชู มีจํานวนกลุมองคก รอาชญากรรมมากที่สุดในญี่ปุน โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติมีรายงาน
วามีจํานวนบริษัท ถึง ๑ ใน ๕ ที่ยอมจ ายเงินใหกับ แก็ง ตางๆ เหลานั้น เพื่อ แลกกับ การไดรับ ความ
คุมครองจากแกงนั้นๆ ปจจุบันแกงยามากูชิ-กูมิ เปนแกงที่ใหญที่สุดในญี่ปุน ขาวการทะเลาะกันระหวาง
แกงมีอยูเสมอ และสรางความหวาดกลัวใหกับประชาชนเปนอยางมาก

่างป

ผูนําเสนอ ตั้ง คําถามวา แกง ตางๆ สมควรที่จ ะไดรับ ความคุม ครองตามรัฐ ธรรมนูญ ญี่ปุน
มาตรา ๑๔ เรื่องหลักความเสมอภาคกันของบุคคล และมาตรา ๒๑ เรื่องเสรีภาพในการรวมกลุม หรือไม
เพราะในบทนําของรัฐธรรมนูญไดบัญญัตไิ ววา บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะอาศัยอยูโดยความสงบ ปราศจาก
ความหวาดกลัว แตก ารมีแกง ยากู ซาทําใหสังคมไมสงบสุข การแกไขก็ทําไดยาก เพราะตํารวจก็มี
อัตรากําลังนอย ปญหาเรื่องแกงในญี่ปุนจึงยังคงตองรอการแกไขจากรัฐตอไป
การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย

ารต

ประเทศไทยมีประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
มาตรา ๒๐๙ บัญญัตวิ า ผูใดเปนสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปดวิธีดาํ เนินการและมีความมุงหมายเพื่อ
การอันมิชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนอั้งยี่.....

สำน
ักก

มาตรา ๒๑๐ บัญญัตวิ า ผูใดสบคบกันตั้งแตหาคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใดตามที่
บัญ ญัติไวในภาค ๒ นี้และความผิดนั้ นมีกําหนดโทษจําคุก อยางสูงตั้งแตหนึ่ง ป ขึ้ นไป ผูนั้น กระทํา
ความผิดฐานเปนซองโจร....
จึงเห็นไดวา การรวมกลุม กันตั้งแกงเพื่อกระทําความผิด ในประเทศไทยนั้น เปนความผิดตาม
กฎหมายอาญา แตอยางไรก็ตามในประเทศไทยก็ยังคงมีการตั้งแกงอยูบางแตตอ งกระทําอยางหลบซอน
ไมเปดเผยอยางในประเทศญี่ปุน ดังนั้น ปญหาเรื่องแกงในเมืองไทยจึงนาจะเปนเรื่องของการบังคับใช
กฎหมายและความเครงครัดในการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ เพราะประเทศไทยมีกฎหมายบัญญัติหามไว
ชัดแจงแลววาการรวมตัวกันของบุคคลเพื่อกระทําความผิดนั้น มีความผิดตามกฎหมาย

๗. การโหวต = ประชาธิปไตย?

ระบบการลงคะแนน หรือ ระบบการเลือ กตั้ง คือ วิธีการที่ผูลงคะแนนเสียงทําการเลือ ก
ซึ่งมักจะใชในการเลือกตั้งหรือการลงประชามติที่สําคัญ ระบบการออกเสียงมีกฎสําหรับการออกเสียงที่
ถูกตอง และวิธีการโหวตจะเปนการนับรวมถึงผลคะแนนและผลสุดทาย ระบบการออกเสียงสามัญมีการ
ปกครองโดยเสียงขางมาก ระบบผูแทนสัดสวนกับการปกครองโดยเสียงขางมาก ผูที่ไมคนุ เคยกับทฤษฎี
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ระเ
ท

การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย

ศ

การลงคะแนนมักจะรูสึกแปลกใจที่มีระบบการออกเสียงอื่นอยู หรือวา "การปกครองโดยเสียงขางมาก"
สามารถใหผลลัพธไมสนับสนุนเสียงสวนใหญได หากการเลือกตั้งครั้งใดมีเพียงสองตัวเลือก ผูชนะจะถูก
ตัดสินโดยใชเสียงขางมากเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม เมื่อ มีตัวเลือ กสามหรือ มากกวา อาจไมมี
ตัวเลือกเดียวที่ตอ งการโดยสวนใหญก็เปนได ระบบการออกเสียงที่แตกตางกันอาจใหผลลัพธแตกตางกัน
มาก โดยเฉพาะในกรณีที่มีการตั้งคาสวนใหญไมชัดเจน ในปจจุบันระบบการลงคะแนน ยังคงถือวาเปน
วิธีการที่ดที ี่สุดในการแสดงความคิดเห็นในระบบประชาธิปไตย แตสิ่งที่ควรตองปรับปรุงคือเงื่อนไขและ
วิธีการเพื่อใหผลของการลงคะแนนนั้นสามารถแสดงความตองการที่แทจริงขอผูลงคะแนนได โดยการ
กําหนดตัวเลือกหรือกลุมผูมีสิทธิเลือก เพื่อใหไดความเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของอยางแทจริง

ารต

่างป

ประชาธิป ไตยของไทยถูกนัก วิชาการและนักการเมืองจํานวนหนึ่ง “ลดรูป” ใหเหลือเปน
เพียง “การเลือกตั้ง” เทานั้น พวกนัก “คลั่งไคลการเลือกตั้ง” ในสังคมไทย เห็นวาการเลือกตั้งคือวิถที ี่
ถูกตองและใชเปนเกณฑหลักหรือเปนศูนยกลางในการวินิจฉัยวาสังคมเปนประชาธิปไตยหรือไม ขณะที่
ละเลยหรือ ปดตาขางหนึ่งกับหลักธรรมาภิบาล หลัก สิทธิมนุษยชน หลัก การมีสวนรวม หลักการเคารพ
กฎหมาย และหลัก การตรวจสอบการบริหารของรัฐ หลัก การเหลานี้จึงถูก จัดวางไวที่ชายขอบ การ
เลือ กตั้งที่อิสระ เที่ยงธรรม และผูเลือกตั้งมีขอมูลขาวสารเพียงพอนับไดวาเปนองคประกอบหนึ่งของ
ระบอบประชาธิป ไตย ขณะที่ก ารเลือ กตั้ง ซึ่ง ไมเ ปน ไปตามเงื่อ นไขเหลานี้ยอ มมิอ าจนับ ไดวาเปน
ประชาธิปไตย ยิ่งกวานั้นองคประกอบของประชาธิปไตยยังมีมากกวาการเลือกตั้ง

สำน
ักก

ประชาธิป ไตยมีอ งคป ระกอบพื้นฐานสํา คัญ อยางนอ ย ๖ ประการ ไดแ ก การมีสว นรว ม
ที่มีป ระสิท ธิผ ล ความเทา เทีย มในการลงคะแนนเสีย ง การไดรับ ขอ มูล ขา วสารดา นนโยบาย
อยา งเขา ใจและรูจ ริง การควบคุม และการตรวจสอบ สิท ธิ ข ั้น พื้นฐาน และการเคารพกฎหมาย
การมีส ว นรว มที่มีป ระสิท ธิผ ล หมายถึงกอ นที่จะมีก ารกําหนดนโยบายและนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ประชาชนทุกคนจักตองมีโอกาสที่เทาเทียมในการนําเสนอความเห็นของตนเองใหสมาชิกอื่นใน
สัง คมทราบวาตนเองตอ งการอะไรและตอ งการเห็นวานโยบายควรเปนอยางไร อยางไรก็ตามการมี
โอกาสที่เทาเทียมในการเสนอความเห็นจะเกิด ขึ้นไดรัฐตองมีกลไกในการเอื้อ อํานวยความสะดวกที่มี
ประสิทธิผลเพื่อใหความเห็นเหลานั้นปรากฏและกระจายสูสาธารณะ รวมทั้งตองขจัดอุปสรรคของการ
มีสวนรวมออกไปใหเหลือนอยที่สุด
ความเทาเทีย มในการลงคะแนนเสียง เปนภาวะที่สมาชิก ของสังคมทุกคนตองมีโอกาสที่เทา
เทีย มและมีป ระสิท ธิผ ลในการลงคะแนนเสีย ง และแนน อนวาคะแนนเสี ยงทุก คะแนนจะตอ งมี
ความหมายและถูกนับอยางเทาเทียมกัน ในสังคมไทยนั้นเรามีความเทาเทียมในการลงคะแนนเสียง แต
เรื่องประสิท ธิผลของคะแนนเสียงยังเปน ประเด็นปญ หาอยู เพราะโดยระบบเลือ กตั้งแบบ “ผูไดรับ
คะแนนเสียงมากที่สุดจะไดรับการเลือกตั้ง” จะทําใหคะแนนเสียงสวนที่เลือกผูสมัครคนอื่นซึ่งไดคะแนน
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นอ ยกวา หรือ ผูไปใชสิท ธิเ ลือ กตั้ง แตไมล งคะแนนใหผูใด ตอ งไรป ระสิท ธิผ ลหรือ ไมมีนัยใดๆ ทาง
การเมือง

ศ

การไดรับขอมูล ขาวสารดานนโยบายอยางเขาใจและรูจ ริง เปนสถานการณที่สมาชิกในสังคม
จะตอ งมีโอกาสในการรับ รูขอ มูลข าวสารเกี่ย วกับ นโยบาย โดยมีระยะเวลาในการนําเสนอขาวสาร
เหลานั้นอยางสมเหตุส มผล การนําเสนอขอ มูลขาวสารเชิงนโยบายตอ งอธิบ ายถึงความสําคัญ และ
เงื่อนไขที่สงผลตอการกอเกิดนโยบาย ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบาย

ระเ
ท

การควบคุม แ ละการตรว จสอบการใชอํา นาจ เปน สิ่ง ที่ข าดหา ยไมไ ดจ ากระบอบ
ประชาธิปไตย ระบบการตรวจสอบมี ๓ สถาบันหลัก คือ

่างป

๑. การตรวจสอบโดยรัฐสภา ซึ่งไดแก การอภิปรายไมไววางใจ การตั้งกระทูถาม การตรวจสอบ
โดยคณะกรรมาธิก าร การตรวจสอบโดยการอภิป รายทั่ว ไปแบบไมล งคะแนนของวุฒิส ภา
๒. การตรวจสอบโดยองคก รอิสระ ไดแก คณะกรรมการปอ งกันและปรามปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการ
รัฐสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ารต

๓. การตรวจสอบโดยสถาบันสาธารณะ เชนสื่อ มวลชน และองคก ารภาคประชาชนตางๆ
รัฐบาลใดก็ตามแมอางว าไดอํานาจมาจากการเลือกตั้ง แตหากแทรกแซงบั่นทอนใหสถาบันเหลานั้นไร
สมรรถภาพในการทํา งานหรือ ทํางานเบี่ย งเบนจากจรรยาบรรณ รัฐ บาลนั้น หาไดเ ปน รัฐ บาล
ประชาธิปไตยแตอยางใด

สำน
ักก

สิท ธิพ ื้น ฐาน เปน เนื้อ หาสํา คัญ ของระบอบประชาธิป ไตย ทั้ง สิท ธิในการมีสวนรวมใน
กระบวนการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจทางการเมือ ง และสิทธิในการแสวงหาความรูและการ
เขาถึงขอ มูลขาวสารที่จําเปนตอความเขาใจในประเด็นปญหาและนโยบายตางๆทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือ ง สังคมใดที่ปดกั้นไมใหป ระชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใ จเชิงนโยบายหรือ ไมยอมให
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก สังคมนั้นยังหางไกลจากการเปนประชาธิป ไตยอีก มาก
การเคารพกฎหมายก็เปน อีก องคป ระกอบหนึ่งที่ไมสามารถละเลยได เพราะการมีสิท ธิแ ละ
เสรีภาพโดยปราศจากการเคารพกฎหมายนั้นก็คอื อนาธิปไตย ซึ่งเปนภาวะที่แตละคนหรือแตละกลุม
อางสิทธิของตนเองและใชอํานาจของกลุมสรางกฎขึ้นมาเพื่อละเมิดสิทธิของคนอื่น จึงไมใชพฤติกรรมที่
บงบอกถึงความเปนประชาธิป ไตยดังที่พ วกเขาอางแตอยางใด พฤติก รรมเหลานี้โดยเนื้อ หาแลวเปน
“ปรปกษตอ ประชาธิปไตย”
ประชาธิปไตยจึงไมใชการเลือกตั้ง การจะบงบอกไดวาสังคมใดเปนประชาธิปไตยหรือพฤติกรรม
ใดเปนประชาธิปไตย ก็จะตองพิจารณาวาสังคมนั้นสงเสริมและเอื้ออํานวยความสะดวกใหพลเมืองมีสวน
รวมอยางมีป ระสิทธิผลหรือไม มีความเทาเทียมในการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงมีประสิท ธิผล
หรือ ไม มีก ารให ขอ มูลขาวสารเชิงนโยบายแกป ระชาชนอยางเพียงพอแกก ารตัดสิน ใจหรือ ไม การ
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ควบคุมและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมีประสิทธิภาพหรือ ไม มีสิท ธิพื้นฐานที่จําเปนตอการมีสวน
รวมและเขาถึงขอมูลขาวสารหรือไม และกฎหมายไดถูกละเมิดมากนอ ยเพียงใด (ปญญาพลวัตร โดย
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)

๘. ความชอบดว ยรัฐ ธรรมนูญ ของการบัง คับใหใชระบบลายพิมพนิ้ว มือ

The Immigration Control and Refugee Act

ารต

The Alien Registration Act

่างป

ระเ
ท

ศ

ระบบลายพิมพนิ้วมือมีการนํามาใชกับชาวตางชาติทุกคนที่เดินทางเขาประเทศญี่ปุน โดย
จะตอ งผา นการสแกนลายพิม พนิ้ว มือ ที่ดา นตรวจคนเขา เมือ งกอ นจึง จะผา นเขา ประเทศได
เงื่อ นไขในการเขา เมือ งของชาวตา งชาติใ นประเทศญี่ปุน อยูภ ายใตก ฎหมาย ๒ ฉบับ คือ
๑. ในระหวางป ๑๙๕๕ ถึงป ๒๐๐๐ การเขาเมือ งของชาวตางชาติอ ยูภายใตก ฎหมาย The Alien
Registration Act แ ล ะ ๒ . ใน ระ ห วา งป ๒ ๐ ๐ ๗ จน ถึง ป จ จุบัน ญี่ปุน ไดอ อ ก ก ฎ ห ม าย
The Immigration Control and Refugee Act ม าใชบัง คับ ซึ่ง ไดเ ป ลี่ย น แ ป ลงห ลัก เก ณ ฑ
การเขาเมืองของชาวตางชาติไปจากเดิม เพื่อวัตถุประสงคในการขึ้นทะเบียนผูมีสิทธิอ ยูอาศัยและการ
แสดงตัวของผูเขาเมือ ง และเพื่อ เปน การปอ งกัน ผูกอ การรายตางๆ โดยมีก ารกําหนดโทษสําหรับ
ผูที่ไมยอมใหลายพิมพนิ้วมือ โดยมีโทษจําคุกไมเกิน ๑ ปและปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ เยน ทั้งนี้ความ
แตกตางของหลักเกณฑการเขาเมืองของกฎหมายของกฎหมายทั้งสองมี ดังนี้

สำน
ักก

๑.ไมไดใชบังคับกับชาวตางชาติทุกคน สําหรับผูที่มี ๑.ชาวตางชาติทุก คนตอ งพิม พล ายนิ้วมือ ที่ดาน
อายุไมถงึ ๑๖ ป ,ผูที่พํานักอาศัยนอยกวา ๑ ป ไม ตรวจคนเขาเมือง
ตอ งพิม พล ายนิ้วมือ หากไดรับ อนุญ าตหรือ เปน
กรณีก ารกลับ เขา เมือ งอีก ครั้ง จะไมตอ งพิม พ
ลายนิ้วมือ
๒.หลังจากญี่ปุนมีการใหสัตยาบันสนธิสัญญาสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ การพิม พลายนิ้วมือ ได
ถูกยกเลิกโดยมีการแกไขThe Alien Registration
Act ใหม เปน ผูพํานักถาวรและผูพํานักถาวรแบบ
พิเศษไมตอ งพิมพลายนิ้วมือ แตใหใชถา ยภาพและ
ลงลายมือ ชื่อ และแสดงความ สัม พัน ธท าง
ครอบครัวแทน

๒.มีก ารแกไข The Immigration Control and
Refugee Act โดยชาวตางชาติทุกคนตองถายภาพ
และพิม พลายนิ้วมือ ยกเวน ผูพํา นัก ถาวรแบบ
พิเศษ ผูมีอายุตํา่ กวา ๑๖ ป และผูที่ไดรับเชิญจาก
รัฐบาล
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ระเ
ท

การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย

ศ

รัฐธรรมนูญญี่ปุน มาตรา ๑๔ วรรคแรก บัญ ญัติเกี่ยวกับความเสมอภาคของบุคคลไววา บุคคลที่คนมี
ความเทาเทียมกันภายใตกฎหมายและจะไมถกู แบงแยกโดยการเมือง เศรษฐกิจหรือความสัมพันธทาง
สังคมอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางสังคม และรากฐานของครอบครัว ผูนําเสนอจึงตั้ง
ขอสังเกตวา บทกฎหมายที่กําหนดใหเฉพาะชาวตางชาติตอ งพิมพลายนิ้วมือในการเขาประเทศนั้น ชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญหรือไม รัฐธรรมนูญ ญี่ปุนรับ รองสิท ธิข้นั พื้นฐานเฉพาะแกประชาชนชาวญี่ปุนเทานั้น
หรือคุม ครองความเปนคนทุกคน ไมวาจะเปนประชาชนของตนหรือไม ชาวตางชาติสมควรไดรับความ
คุมครองตามรัฐธรรมนูญของญี่ปุนดวย ดังนั้น กฎหมายที่ใชบังคับเฉพาะชาวตางชาติจึงควรถูกยกเลิก
หลักเกณฑการเดินทางเขาประเทศไทยของชาวตางชาติ มีดงั นี้

่างป

๑. คนตางชาติที่ประสงคจะเดินทางเขาประเทศไทยจะตองขอรับการตรวจลงตราหรือขอวี
ซาจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญของไทยซึ่งตั้งอยูในประเทศที่ตนมีถ่นิ พํานัก หรือจาก
สถานเอกอัค รราชทูต ไทยที่ไดรับ มอบหมายใหดแู ลประเทศที่ค นตางชาติดงั กลาวมีถ่นิ พํานัก
๒. คนตางชาติบางสัญชาติสามารถเดินทางเขาประเทศไทยไดโดยไมตองมีวีซา หากเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว ซึ่งมี ๒ กลุมดังนี้

ารต

(๑) ประเทศที่ไดรับยกเวนการตรวจลงตราเพื่อการทองเที่ยว และสามารถพํานักอยูในไทยไดไม
เกิน ๓๐ วัน
(๒) ประเทศที่มีความตกลงยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา กับ
ประเทศไทย

สำน
ักก

๓. คนตางชาติบ างสัญ ชาติสามารถมาขอรับ การตรวจลงตราที่ดา นตรวจคนเขาเมือ งของ
ไทยบางแหง ที่กํา หนดไว เมื่อ เดิน ทางมาถึง ประเทศไทยได (visa on arrival) และพํา นัก อยูใ น
ราชอาณาจักรไดไมเกิน ๑๕ วัน
๔. คนตางดาวที่เดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคไขเหลืองจะตองแสดง “เอกสารระหวาง
ประเทศรับ รองการฉีด วัค ซีน ปอ งกัน ไขเ หลือ ง ” (International Health Certificate on Yellow
Fever Vaccination) ในการยื่นคํารองขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
รวมทั้งจะตองแสดงเอกสารดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
จึงจะไดรับอนุญาตใหเขาประเทศได
๕. คุณสมบัติโดยทั่วไปของผูที่จะยื่นขอวีซาเขาไทยไดมีดงั นี้
- ถือหนังสือเดินทางหรือ เอกสารใชแทนหนังสือเดินทางที่ถูกตองสมบูรณ และมีอายุการใชงานไมนอย
กวา ๖ เดือน
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- มีหลักฐานแสดงวาจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการพํานัก ในไทย เชน ตั๋วเครื่องบิน
และมีวีซาหรือหลักฐานวาสามารถเดินทางกลับประเทศที่มีถิ่นพํานัก หรือเดินทางตอไปยังประเทศอื่นได
(ในกรณีขอเดินทางผาน)

ระเ
ท

ศ

- ไมเปนบุคคลตองหามเขาราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เชน เคยไดรับโทษจําคุก
โดยคําพิพ ากษาของศาลไทยหรือ คําพิพ ากษาของศาลตางประเทศ มีพฤติก ารณเปน ที่นาเชื่อวาเปน
บุคคลที่เปนภัยตอสังคม หรือ จะกอ เหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสุขหรือ ความปลอดภัยของ
ประชาชน หรือ เปนบุค คลซึ่งเจาหนาที่รัฐ บาลตางประเทศไดอ อกหมายจับ มีเงินคาใชจายเพียงพอ
ในขณะพํานักในไทยตามระเบียบกําหนดคืออยางนอยคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เปนตน

๖. ในการขอวีซานั้น คนตางชาติจะตองขอรับการตรวจลงตราใหตรงกับวัตถุป ระสงคของ
การเขามาในประเทศไทย ทั้งนี้ การอนุมัติวีซาอยูในดุลพินิจของสถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญ
และในการตรวจลงตราใหแกค นตางชาติบ างสัญ ชาติ ไดมีก ารกําหนดระเบียบและหลัก เกณฑก าร
พิจารณาเปนพิเศษ

สำน
ักก

ารต

่างป

๗. เพื่อ มิใหเกิดปญหาในการเดินทาง คนตางชาติที่จะขอวีซาเพื่อเดินทางเขาประเทศไทย
ควรจะทําความเขาใจเกี่ยวกับอายุของวีซา (visa validity) และระยะเวลาพํานัก (period of stay) อายุ
ของวีซาหมายถึงระยะเวลาที่ผูไดรับวีซาสามารถใชเดินทางมาประเทศไทยได ซึ่งเจาหนาที่กงสุลจะเปนผู
กําหนดอายุของวีซาและจะปรากฏอยูในวีซาสติ๊กเกอรหรือตราประทับวีซาของสถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลใหญ โดยทั่วไปอายุของวีซาคือ ๓ เดือนนับจากวันที่ออกวีซา แตในบางกรณีและสําหรับวีซา
บางประเภทอายุของวีซาอาจเปน ๖ เดือน หรือ ๑ ป หรือ ๓ ป สวนระยะเวลาพํานักหมายถึงระยะเวลา
ที่ผูเดินทางไดรับ อนุญ าตใหพํานักในประเทศไทยได ซึ่ง เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือ งจะเปนผูกําหนด
ระยะเวลาพํานัก เมื่อคนตางชาติเดินทางมาถึง และจะปรากฏอยูในตราประทับขาเขา ระยะเวลาพํานัก
ขึ้นอยูกับประเภทของวีซา เชน transit visa จะไดรับอนุญาตใหพํานักไดไมเกิน ๓๐ วัน tourist visa ไม
เกิน ๓๐ วันหรือ ๖๐ วัน และ non-immigrant visa ไมเกิน ๙๐ วัน หากมีความจําเปนตอ งอยูเกิน
กําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตดังกลาว คนตางชาติตอ งไปยื่นคํารอ งขออนุญ าตอยูตอ ที่สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง (มีสํานักงานทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด) มิฉะนั้น หากอยูเกินกําหนดระยะเวลาที่
ไดรับอนุญาต จะถูกปรับวันละ ๕๐๐ บาท
๘. คนตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยดวยวีซาประเภทใด ๆ ก็ตาม ไมไดรับอนุญาตให
ทํางานจนกวาจะไดรับใบอนุญาตทํางาน ดังนั้น คนตางชาติที่ประสงคจะเขามาทํางานในประเทศไทย
จะตอ งขอรับ การตรวจลงตราประเภทที่ถกู ตอ งคือ Non-Immigrant Visa “B” เพื่อ ที่จะสามารถยื่น
ขอรับใบอนุญาตทํางานได

๙. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยมีอํานาจหนาที่ในการใหวีซาแกคน
ตางชาติเพื่ออนุญาตใหเดินทางมาประเทศไทยได อยางไรก็ดี การอนุญาตใหเขาประเทศไทย รวมทั้งการ
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กําหนดระยะเวลาที่จะอนุญาตใหพํานักในประเทศไทย เปนอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
ดังนั้น คนตางชาติที่ไดรับวีซาแลวบางรายอาจจะไมไดรับอนุญาตใหเขาประเทศได หากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมือ งพิจ ารณาแลวเห็น วาบุค คลดังกลาวมีลัก ษณะหรือ พฤติก ารณเ ปน บุค คลตอ งหามเขา
ราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

ารต

๙. การทุจริตในญี่ปุน

่างป

ระเ
ท

ศ

สําหรับการสแกนลายพิมพนิ้วมือ เมื่อผานดานตรวจคนเขาเมือ งนั้น ประเทศไทยบังคับ
ใหทั้งคนไทยและคนตางชาติตอ งสแกนนิ้วทั้งหมด นอกจากนี้ในการยื่นขอวีซาเพื่อไปยังประเทศตางๆ
ในปจจุบัน มีหลายประเทศที่กําหนดใหมีก ารสแกนนิ้วมือ โดยผูที่ยื่นขอวีซาตองไ ปแสดงตัวเพื่อสแกน
ใบหนา และลายนิ้วมือ ดวยตนเอง เชน ประเทศอินเดีย สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศเชงเกน เปนตน
ดังนั้นหากจะกลาววาการบังคับใหเฉพาะชาวตางชาติตองสแกนนิ้วในญี่ปุน เปนเรื่องขัดตอรัฐธรรมนูญ
นั้น ยังไมนาจะถูกตอ งนั้น ทุกประเทศมีรัฐธรรมนูญที่บั ญญัตเิ กี่ยวกับเรื่อ งสิทธิเสรีภาพและความเสมอ
ภาคทั้งสิ้น แตสิ่งที่ควรมีควบคูกันดวยก็คือหนาที่ เพื่อใหประเทศเกิดความสงบสุข เพราะการใหสแกน
นิ้วก็เพื่อเปนการระบุตวั บุคคลที่ชัดเจน ชวยปองกันบุคคลที่อาจเปนภัยตอประเทศชาติ หรือการกอการ
รายตางๆ นอกจากนี้ยั งเปนประโยชนในการติดตามบุคคลเพื่อใหความชวยเหลือดานอื่นๆ ดวย ดังนั้น
หากเรามีความประสงคที่จะไปประเทศใด ไมวาเพื่อทองเที่ยวหรืออยูอาศัยก็ควรตองเคารพในกฏเกณฑ
ของประเทศนั้นๆ ดวย

สำน
ักก

ประเทศญี่ปุนติดอันดับประเทศที่มีการทุจริตนอยที่สุดในโลก บริษทั มีความเสี่ยงต่ํามากใน
การทุจ ริต ในญี่ปุน กฎหมายในการปอ งกัน การทุจ ริตในญี่ปุน ประกอบดวย กฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัตปิ องกันการแขงขันที่ไมเปนธรรมกรอบกฎหมายที่มีความแข็งแรงและโดยทั่วไปจะมีการ
บังคับใชอยางดี อยางไรก็ตามองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาไดแสดงความกังวล
วาประเทศญี่ปุนไมกระตือ รือรนในการตรวจสอบและสืบสวนคดีตดิ สินบนของตางประเทศเมื่อ เดือ น
มิถุนายน ๒๐๑๔การลงโทษสูงสุดคือการจําคุก ๕ ป หรือปรับ ๓๐๐ ลานเยน และจําคุกขึ้นไปถึง ๒๐ ป
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรียกรองสินบน
กรณีของนายอากิระ อามาริ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจประกาศลาออกจาก
ตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๐๑๖ หลังถูกกลาวหาวาตนเองและทีมงานมีสวนพัวพันกับการทุจริต
อามาริและอดีตผูชวยของเขารับสินบนจากบริษทั กอสรางแหงหนึ่ งที่ตั้งอยูในจังหวัดชิบะ อามาริสัญญา
วาจะยังคงมีก ารตรวจสอบคดีโดยนักกฎหมายและประกาศผลในระยะเวลาที่เหมาะสมแตอามาริไดรับ
แตง ตั้ง จากนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ ใหดาํ รงตําแหนง รัฐ มนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจและ
นโยบาย ตั้งแตปลายป ๒๐๑๒ โดยนายอามาริยังถือเปนรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีอ าเบะเชื่อใจมากที่สุด
ในคณะรัฐบาลของเขา ดวยเหตุนี้ ขอกลาวหารับเงินสินบน จนทําใหนายอามาริตอ งตัดสินใจลาออก
จากตําแหนง จึงถือเปนมรสุมลูกใหญที่จะถาโถมใสนายกรัฐมนตรีอาเบะไปดวย
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การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ปญหาการทุจริตในระบบราชการไทยเปนปญหาสําคัญระดับชาติในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ปริมาณ
คดีของศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองของผูดาํ รงตําแหนงทางการเมือง มีคดีที่เขาสูการพิจารณา จํานวน
๑๑๘ คดี พิจ ารณาแลวเสร็จ จํานวน ๙๑ คดี อยูระหวางการพิจารณา ๒๗ คดี สวนคดีทุจริตของ
เจาหนา ที่ของรัฐมีคดีเ ขาสูศาลชั้นตนทุก ปเชน ความผิดตอ ตําแหนงหนาที่ราชการ ความผิดตอ เจา
พนักงานในการยุตธิ รรม ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุตธิ รรม เปนตน หากพิจารณาจากสถิตขิ อง
สํานักงาน ป.ป.ช.ปรับปรุงขอมูลวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙เรื่อ งชี้มูลทั้งหมด ๑,๑๙๑ รายการ สถิติ
การรับเรื่องรองเรียนเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงของสํานักงาน ป.ป.ท.เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙เรื่องที่รับไว
ตรวจสอบขอเท็จจริง จํานวน ๕๘๓ เรื่อง
ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารประเทศ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจ ริต แหง ชาติ (สํานัก งาน ป.ป.ช.) เปน สว นราชการที่เ ปน หนว ยงานอิส ระตาม
รัฐ ธรรมนูญ มีฐ านะเปน กรมตามกฎหมายวาดวยระเบีย บบริห ารราชการแผน ดิน สวนสํา นัก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) เปนหนวยงานจัดตั้งขึ้น
ใหมภายหลังที่มีก ารปรับ ปรุง กระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ เมื่อ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจัดตั้ง ขึ้นตาม
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัตมิ าตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๕๑ กําหนดใหสํานักงาน ป.ป.ท. เปนสวนราชการมีฐานะเปนกรมในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม ซึ่งอยู
ในบังคับบัญ ชา ขึ้นตรงตอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิ รรม โดยมีเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือ น
สามัญ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัตริ าชการของสํานักงาน ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุตธิ รรม และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและเจาหนาที่ในสํานักงาน โดยมีรองเลขาธิการเปน
ผูชว ยสั่ง และปฏิบัตริ าชการ ทั้ง นี้ ในสว นของการปฏิบัติง านที่เ กี่ย วขอ งกับ อํานาจหนาที่ข อง
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหเลขาธิการปฏิบัตงิ านขึ้นตรงตอประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐความแตกตางของ ป.ป.ช. กับ ป.ป.ท. คือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่รับเรื่อง
รอ งเรียนเพื่อ ดําเนินการไตสวนและ วินิจ ฉัยผูดาํ รงตําแหนงทางการเมือ งทั้งในระดับ ชาติและระดับ
ทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกอง
ขึ้นไป รวมทั้งดําเนินการกับผูที่รวมกระทําความผิดกับผูดาํ รงตําแหนงดังกลาว สําหรับคณะกรรมการ
ป.ป.ท. มีอํานาจหนาที่รับเรื่องรองเรียนกลาวหาขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต่ํากวาผูบริหารระดับสูงหรือ
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาลงมา ซึ่งกระทําการทุจริตในภาครัฐ
หากประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมทั้งดานปองกันและดานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ยอมทํา
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจในการแตงตั้ง ผูแทนภาค
ประชาชนใหเขารวมในคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง หรือแตงตั้งเปนอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการ
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ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายได สามารถรอ งเรียนไดทางสายดวน ๑๒๐๖ ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชันหรือรองเรียนดวยตนเอง ณ สํานักงาน ป.ป.ท.
ผลดีของการทุจริตเมื่อพิจารณาวาการทุจริตนั้น ผลของการกระทําทุจริตมีแตเรื่องเสียหาย
ไมดี จะพบผลดีในแงบวกของทุจริตไดอยางไร แตก ารทุจริตนั้นจะมีผลดีในดานการเพิ่ม ประสิทธิภาพ
ของกลไกในทุกระบบ เชน ระบบราชการ ระบบรัฐวิสาหกิจ หรือระบบเอกชน เปนตน หากกลไกในการ
กํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านมีป ระสิท ธิภาพ จะตองไมสามารถทําใหเกิดการทุจริตได
หากเกิดขึ้นจะตองตรวจสอบไดวาเกิดอะไรขึ้น
ผลเสียของการทุจริตทําใหเกิดการ สูญ เสียทางทรัพ ยากร เกิดความไมยุติธรรม การเมือ ง
ขาดเสถีย รภาพเนื่อ งจากปญ หาเงิน สินบนและการทุจ ริต จะนําไปสูก ารปฏิวัติ และเปน การลดขีด
ความสามารถในการทํา งานของทางราชการ เนื่อ งจากรัฐ บาลขาดความชอบธรรมทางการเมือ ง
ประชาชนขาดความไววางใจรัฐบาล ขาดการจูงใจในการลงทุนจากภาคเอกชนตางประเทศ
แนวทางแกไ ขปญ หา ธนาคารโลกเสนอแนะวาการบริห ารประเทศอยา งโปรง ใส
(Transparent) และมีธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Government) มีสวนชวยลดการ
ทุจริต เปนเรื่องสําคัญที่จะชวยใหเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาไดดกี วา และเจริญเติบโตได รวดเร็วกวา
ประเทศที่ยังคงมีปญหาการทุจริตในอัตราสูง ประเทศที่ตอ งการแกปญหาทุจริต ควรทําในสิ่งตอไปนี้ คือ
๑. ใหมีก ารเปดเผยตอสาธารณะ ทรัพ ยสินและรายไดของผูสมัครเพื่อดํารงตําแหนง
ทางการการเมือ งและเจาหนาที่รัฐ ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ รวมทั้งทหารและตํารวจ อัยการ
ผูพิพากษา รวมทั้งคูครองและลูกดวย
๒. ใหมีการเปดเผยตอสาธารณะถึงจํานวนเงินบริจาคพรรคการเมือง โดยปจเจกชนและ
บริษทั รวมทั้งยอดคาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้งแตละครั้ง
๓. ใหมีก ารเผยแพรตอ สาธารณะในการออกเสียงลงมติก ารรางกฎหมาย และการ
อภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกครั้ง
๔. มีก ารออกและดูแลบังคับ ใชใหก ฎหมายปอ งกันผลประโยชนทับ ซอ นมีผลในทาง
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ แยกธุรกิจการเมือ ง การออกกฎหมาย และการบริหารของรัฐออกจากกัน
และออกกฎหมายเพื่อควบคุมการวิ่งเตนเจาหนาที่รัฐ
๕. เปดเผยรายชื่อตองหามบริษัทที่เคยมีประวัตติ ดิ สินบนในการยื่นประมูลรับเหมาจาก
ทางราชการ และเปดเผยคาสัมปทานที่บริษทั ขามชาติเขามาทําธุรกิจดานขุดเจาะน้ํามัน แกส ทําเหมือง
แร และสกัดทรัพยากรสาธารณะตางๆ ใหประชาชนทราบ
๖. ออกและทําใหกฎหมายมีเสรีภาพในเรื่อ งขอ มูล ขาวสารมีผลบังคับใชจริงจัง และ
สาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารของรัฐบาลทุกอยางไดอยางสะดวกงายดาย
๗. ใหสื่อมวลชนรวมทั้งอินเทอรเน็ต มีเสรีภาพ
๘. ดานการคลังและงบประมาณของทั้งสวนกลางและสวนทอ งถิ่น ตอ งเปดเผยและ
โปรงใส และมีการจัดประชุมสาธารณะใหประชาชนมีสวนรวม
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๙. เปดเผยโครงสรางและสัดสวนการถือหุน และฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย
๑๐.การเปดประมูลรับ เหมาของทางราชการ ตอ งเปดเผยโปรงใส ประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลไดงาย เชน เขาไปดูทางเครือขายอินเทอรเน็ตได
๑๑.มีก ารสํา รวจประเมิน ผลหรือ สํารวจทัศ นคติข องประชาชนตอ ผลการใชจา ย
งบประมาณของรัฐ ระดับการบริหารจัดการที่ดี และปญหาการทุจริต
๑๒.สงเสริม โครงการเพิ่มความโปรงใสในระบบบริหารจัด การในระดับ เมือ ง จังหวัด
ตางๆ รวมทั้งการเปดเผยงบประมาณ โครงการตางๆ และการจัดการประชุ ม สาธารณะใหประชาชนมี
สวนรวม
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ตามรัฐ ธรรมนูญ ของประเทศญี่ปุน มาตรา ๒๕ ในเรื่อ งความปลอดภัย (๑) ประชาชน
ทั้งหลายยอมีสิทธิเรียกรองการดํารงชีวิตในระดับมาตรฐานการครองชีพขั้นต่ําอยางผาสุก ทั้งดานการ
ดํารงชีวิตทางกายและดานวัฒนธรรม (๒) ในทุกดานของการดํารงชีวิต ใหรัฐใชทรัพยากรของตนในการ
สงเสริมและขยายขอบเขตระบบสวัสดิการสังคมและความสงบสุขของประชาชน ตลอดจนสุขอนามัย
ของประชาชน ในภาพรวมไดก ลาวถึงเรื่องอันตราย ควรใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร ตัวอยางเกี่ยวกั บสถานการณที่เกิดขึ้นที่โรงไฟฟามอนจูของญี่ปุน ซึ่งเปนโครงการ
นิวเคลียรที่ทันสมัยที่สุดของโลก หลังจากเปดเดินเครื่องเพียง ๔ เดือ นก็เกิดอุบัตเิ หตุจนตองปดโรงงาน
ไมมีกําหนด ๓ ป ความผิดพลาดในระบบระบายความรอนของโรงไฟฟาดังกลาวทําใหโซเดียมเหลว
รั่วไหลออกมาถึง ๓ ตัน ซึ่งเสี่ยงตออันตรายอยางยิ่งเนื่องจากเมื่อมันกระทบกับอากาศจะมีฤทธิ์ระเบิด
รุนแรง ความไมป ลอดภัยของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเกี่ยวขอ งถึง กระบวนการขั้นตอนการผลิต
พลังงานนิวเคลียร รวมถึงเตาปฏิกรณ เตาหลอเย็นตางๆ ซึ่งอาจทําใหเตาหลอมละลายและเกิดการ
ระเบิดขึ้นได สวนหนึ่งที่เกิดขึ้นมองวาญี่ปุนเปนประเทศที่เสียเปรียบตรงที่อยูรอยวงแหวนภูเขาไฟ รอย
เลื่อนแผนเปลือ กโลก หากมีโรงงานพลังนิวเคลียรอ ยูก็อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นได และความไดเปรียบ
เสียเปรียบในทางเศรษฐกิจวามีนิวเคลียรหรือไมมีนิวเคลียร การพึ่งพาของพลังงานของญี่ปุนซึ่งยังคงตอง
ใชเรื่องของน้ํามันอยูเปนจํานวนมาก หากมีพลังงานนิวเคลียรเขามาทดแทนไดจะสามารถลดตนทุนลงได
ผูนําเสนอไดกลาวถึงคดีที่เคยเกิดขึ้นเรื่องการฟองรองตางๆกับศาลสูงที่เกิดขึ้นในฟูโรกะ ซึ่งมีขั้นตอนทาง
ศาลที่จะเรียกรองกับประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของและไดรับผลกระทบ เรื่องการฟองรองหากมีหลักฐานที่
ชัดเจนวาเกิดผลกระทบมาจากนิวเคลียรหรือ เตาปฏิกรณก็จะสามารถเรียกรองไดเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๕๙ ศาลแขวงโอสึ มีคาํ สั่งใหบ ริษัทไฟฟา คันไซ อิเล็ก ทรอนิกพาวเวอร คอมพานี ปดเตาปฏิก รณ
นิวเคลียรของโรงไฟฟานิวเคลียรท าคาฮามะ ในจังหวัดฟุคุอิ ทางตะวันตกของประเทศญี่ปุน จํานวน
๒ เตา หลังจากไดรับรองเรียนเรื่องความปลอดภัยจากชาวบานศาลมีคาํ สั่งใหปดเตาปฏิกรณหมายเลข ๓
ทันที และใหปดเตาปฏิกรณหมายเลข ๔ ไวตามเดิม หลังจากเตาหมายเลข ๔ ถูก ปด เมื่ อ เดือ นกอ น
เพราะมีปญหาขัดของทางเทคนิค แตบริษัทคันไซฯไดยื่นคํารองอุทธรณคดั คานคําสั่งนี้แลวคําสั่งของศาล
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ที่ออกมาเกิดขึ้นเพียง ๒ วัน กอนที่ญี่ปุนจะจัดงานรําลึกครบรอบ ๕ ป เหตุแผนดินไหนระดับ ๙.๐ ซึ่งทํา
ใหเกิดคลื่นยักษสึนามิพัดถลมชายฝงตะวันออกของญี่ ปุนเมื่อ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๔ และทําใหเตาปฏิกรณ
นิวเคลียรของโรงไฟฟานิวเคลียรฟูกูชิมา ไดอิจิหลอมละลายจนกัมมันตภาพรังสีรั่วไหล เปนวิกฤตครั้ง
รายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกจากเหตุการณครั้งนั้นสงผลใหญี่ปุนปดเตาปฏิก รณนิวเคลียรทั้งหมดใน
ประเทศ แตในชวงที่ผานมา รัฐบาลเริ่มอนุญาตใหเปดใชงานเตาปฏิกรณที่โรงไฟฟาบางแหง เพราะเกิด
ปญหาการขาดแคลนพลังงาน
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การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ในประเทศไทยมีเครื่อ งปฏิก รณป รมาณูวิจัยไวใชง านเชนกัน มีชื่อ อยางเปนทางการวา
“เครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัย -๑” หรือ “ปปว-๑” เริ่มเดินเครื่องตั้งแตวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๕ จนเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๐ ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกนเครื่องปฏิกรณใหม ไดต้งั ชื่อใหมวา “เครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัย -๑ ปรับปรุงครั้งที่ ๑” หรือ “ปปว- ๑/๑” ซึ่งเปนเครื่องปฏิกรณ ขนาด ๒ เมกะวัตต ตั้งอยู
ที่สํานักงานปรมาณู เพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต และนับ ตั้งแตเริ่มเดินเครื่อ งเปนตนมาการศึก ษาและ
พัฒนาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียรในประเทศไทยไดกาวหนาขึ้นมาเปนลําดับ ไมวาจะเปนการ
ผลิตสารไอโซโทปรังสี เพื่อใชในการแพทย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การนําพลังงานนิวเคลียรมาใชใน
การถนอมอาหาร การนําพลังงานนิวเคลียรมาใชในการศึกษาทางโบราณคดี ตลอดจนถึงการศึกษาวิจัย
ในดานอื่น ๆ อีก มากมาย สํา นัก งานพลัง งานปรมาณูเ พื่อ สัน ติ (ชื่อ เดิม ) จัด ตั้ง ขึ้น ครั้ง แรกตาม
พระราชบัญญัตพิ ลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานั ก
นายกรัฐ มนตรี (ฉบับ ที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๔ มีฐ านะเปน หนวยงานราชการระดับ กรม สัง กัด สํา นัก
นายกรัฐมนตรีตอ มาภายหลัง มีก ารปรับ ปรุง โครงสรางระบบราชการ เมื่อ วันที่ ๓ ตุล าคม ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติป รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหสํานัก งานพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติเปลี่ ยนชื่อ เปน “สํานัก งานปรมาณูเพื่อสันติ ” สังกัดกระทรวงวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน
หนวยงานกลางใหการเสนอแนะนโยบาย แนวทางและแผนยุทธศาสตรดา นพลังงานปรมาณูในทางสันติ
กํากับใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชและประชาชน โดยการบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณู กํากับดูแล
ความปลอดภัย ทางรังสี กํากับ ดูแลความปลอดภัย ทางนิวเคลียรและสนับ สนุน การกํากับ ดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู เพื่อ ใหมีนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณูในทางสันติให
เปนไปตามพันธกรณีและมาตรฐานสากล สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนและใหมีการ
พัฒนาและใชพลังงานปรมาณูใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชและประชาชน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จากการศึกษาในตางประเทศ พบวาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๓
จนถึงปจจุบัน การบริโภคพลังงานของโลกเพิ่มขึ้นเพียง ๔ เทา ในชวง พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๓ ความ
ตองการบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้น ๒๔% และจะเพิ่มขึ้นเปน ๕๐ - ๗๐% ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงแมจะมีความ
พยายามอยางมากที่จะใชพ ลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสําหรับ ประเทศไทยอยูในภาวะ
เดียวกัน คือ การบริโภคพลังงานของประชาชนมีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางไมมีขีดจํากัด ขณะเดียวกัน
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ทิศทางการพัฒ นาประเทศกําลังมุงหนาไปสูกา รพัฒนาอุตสาหกรรม พลังงานเปนปจจัยที่จะเกื้อหนุน
ผลักดันอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจใหกาวไกล พลังงานจะตองราคาถูกและมีใชอยางพอเพียง มิฉะนั้นจะ
ทําใหการพัฒนาดานอุตสาหกรรมตองหยุดชะงัก และนักลงทุนตางชาติรวมทั้งในประเทศ จะเลิกเชื่อถือ
รัฐบาลที่เชิญ ชวนใหมาลงทุนแ ลวไมสรางปจ จัยพื้น ฐานไวรองรับ จึงมาถึงคําถามที่วา ไทยมีพ ลังงาน
สํารองไวใชในอนาคตสําหรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมเพียงพอหรือไมขณะที่ความตอ งการใชพลังงาน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางเลือ กที่จําเปนที่จะตองกระทํา เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาอนาคตไทยจะไมขาดแคลน
พลังงาน คือ การหาแหลงพลังงานใหมเขามาสํารองแหลงพลังงานที่กําลังจะหมดไป แหลงพลังงานที่
มองเห็นไดเดนชัดซึ่งจะมีบ ทบาทอยางมากที่จะเขามาเปน พลังงานทดแทนน้ํามันถานหินและกาซ
ธรรมชาติ คือ พลังงานนิวเคลียร โดยจะนํามาใชในรูปของโรงไฟฟานิวเคลียรเมื่อ พิจารณาทางเลือกใน
การผลิตกระแสไฟฟาซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับการประกอบอุตสาหกรรมและอื่นๆ จะเห็นวาการผลิต
ไฟฟาจากเขื่อ นจะมีตนทุนต่ําสุดแตเมื่อ ครั้งใดที่รัฐบาลมีนโยบายจะสรางเขื่อนก็มักจะมีกลุม อนุรัก ษ
ธรรมชาติอ อกมาตอ ตาน โครงการหลายแหงตอ งยืด เวลาออกไปหรือ ไมก็ลม เลิก ดังนั้น รัฐบาลจึง
จําเปนตอ งผลิตกระแสไฟฟาโดยใชถา นหิน หรือ น้ํามัน ซึ่งมีตน ทุนการผลิตสูง และเสี่ยงตอ ความไร
เสถียรภาพดานพลังงาน เนื่อ งจากจะตอ งสั่งซื้อ จากตางประเทศเปนหลัก แมจ ะมีแหลงถานหินอยู
จํานวนหนึ่งแตก็สามารถใชในการผลิตกระแสไฟฟาตามแผนไดอีก เพียง ๑๐ ปเท านั้น จึงคาดกันวาใน
ทศวรรษหนาการผลิตพลังงานของประเทศตอ งเผชิญทางเลือกสามทางที่ไมสามารถหลีกเลี่ย งได คือ
นําเขาถานหินนําเขาเทคโนโลยีนิวเคลียร หรือทั้งถานหินและเทคโนโลยีนิวเคลียร
ผลดีของพลังงานนิวเคลียรการใชเชื้อ เพลิงนิวเคลียรจะทําใหปลอดภัยจากภาวะ ปฏิกิริยา
เรือนกระจกและภาวะฝนกรด ซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในโลก ไมทําใหอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นมาก
เหมือนการใชเชื้อเพลิงอยางอื่น นอกจากนี้โรงไฟฟานิวเคลียรยังใชพื้นที่ในการกอสรางนอยกวาและไม
ทําลายพื้นที่ปาเขา เหมือนการสรางเขื่อนสําหรับโรงไฟฟาพลังน้ําสามารถขนสงเชื้อเพลิงไดงาย
ผลเสียของพลัง งานนิวเคลียร การใชเงินลงทุนสูงสําหรับ การกอ สรางโรงไฟฟาพลัง งาน
นิวเคลียรเนื่องจากมีระบบความปลอดภัยและการปองกันรังสีที่เขมงวด และจําเปนตองเตรียมโครงสราง
พื้นฐานและการพัฒ นาบุค ลากร เพื่อ ใหก ารดําเนินงานเป นไปอยางมีป ระสิท ธิภ าพตอ งพัฒ นาและ
เตรียมการเกี่ยวกับการจัดการเชื้อเพลิงใชแลวที่มีกัมมันตรังสีระดับสูง การดําเนินงานดานแผนฉุกเฉิน
ทางรังสี และมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อ ปอ งกันอุบัตเิ หตุสวนเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลวนั้น
สามารถนําไปผลิตอาวุธนิวเคลียรได ความไมปลอดภัยของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรซึ่งสวนใหญยังมี
ความกังวลในดานอุบัติเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะเหตุการณขาดการระบายความรอน
ของเตาปฏิกรณนิวเคลียรที่จะเปนสาเหตุใหเกิดการหลอมละลายของเตาปฏิกรณนิวเคลียร
แนวทางในการแกไข การไดมาซึ่งความปลอดภัยในโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรนั้นจะใช
หลักการการปองกันเชิงลึกโดยมีหลักการและระบบความปลอดภัยหลายระบบทํางานรวมกัน เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการใชงานเตาปฏิกรณ ระบบความปลอดภัยของโรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียร ประกอบดวยเกราะปอ งกันทางกายภาพหลายชั้น ชวยปองกันการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี

29

่างป

ระเ
ท

ศ

จากแกนปฏิก รณสูสิ่งแวดลอมภายนอก โดยระบบความปลอดภัยของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจะมี
การออกแบบใหมีระบบสํารอง และลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน โดยระบบความปลอดภัย
ทั้งหมดนี้ สามารถคิดเปนมูลคาถึงหนึ่ งในสี่ของราคาลงทุนของโรงไฟฟา โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลีย ร
โดยทั่วไปมีก ารออกแบบเพื่อปอ งกันการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีในลัก ษณะตางๆ เชน เชื้อเพลิง
นิวเคลียรที่ถกู ทําใหอยูในรูปของเม็ดเซรามิคสามารถทนตอการกัดกรอน โดยสารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจะ
ถูก กักอยูใน เม็ดเชื้อ เพลิงไมสามารถรั่วไหลออกสูภายนอกไดแตระบบความปลอดภัยดังกลาวก็ยังไม
สามารถรับประกันไดรอยเปอรเซ็นต ดังนั้น จึงควรพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานทดแทน ซึ่งไดแก
พลังแสงอาทิตยพลังงานลมพลังงานความรอนใตพิภพโงกุน (การนําของเสียจากสิ่งมีชีวิตเชนขยะที่เปน
สารอิน ทรียหรือ มูล สัตวไปหมัก ใหยอ ยสลายโดยปราศจากออกซิเ จน จะไดกาซ มีเทน ซึ่ง ใชเปน
เชื้อ เพลิงชนิดหนึ่ง )พลังงานชีวมวลพลังงานน้ําพลังงานจากขยะโรงไฟฟาพลังงานจากขยะ ตองมีก าร
ศึก ษาวิจัยดานพลัง งานและโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ ง เชน การศึก ษาคน ควาเบื้ องตน การติดตาม
ความกาวหนาและรวมมือประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาตนแบบ ทดสอบ วิเคราะห
และประเมินความเหมาะสมเบื้อ งตน และเปนงานสงเสริม การพัฒนาโครงการที่กําลังดําเนินการใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนใหโครงการที่เสร็จสิ้น แลวไดนําผล ไปดําเนินการสงเสริม และ
เผยแพรและการใชประโยชนอยางเหมาะสมตอไป

ารต

๑๑. โรคเรื้อนกับศาลฎีกาในญี่ปุน
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ศาลชั้นตนไดพิจารณาคดีที่มีคนเปนโรคเรื้อน แตไปพิจารณานอกหองพิจารณาคดีทําให
ดูเหมือ นวาเปน การกีด กัน ตามรัฐ ธรรมนูญ ญี่ปุน มาตรา ๑๔ หามเลือ กปฏิบัตแิ ละใชอ ภิสิท ธิ์ (๑)
ประชาชน ทั้งหลายมีสิทธิเสมอกันภายใตกฎหมาย และหามเลือกปฏิบัติในความสัมพันธทางการเมือง
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยเหตุที่มีความแตกตางทางเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา เพศ ฐานะทางสังคม
หรือเทือกเถาเหลากอ (๒) หามมิใหยอมรับใหมีระบอบศักดินา (๓) หามมิใหกลาวอางอภิสิทธิ์เพื่อขอรับ
เครื่อ งราชอิสริยาภรณหรือ การยกยองอื่นใด และมาตรา ๗๖ (๑)ใหศาลสูงสุดและศาลชั้นรองทั้งปวง
ตามที่จัด ตั้งขึ้นตามกฎหมายเปนผูใชอํานาจตุลาการ (๒)การจัดตั้งศาลพิเศษ หรือ การมอบหมายให
องคก รหรือ หนวยงานใดๆ ของฝายบริหารมีอํานาจพิจารณาพิพ ากษาคดีเปนที่สุดจะกระทํามิได (๓)
บรรดาตุล าการยอมมีอิสระในการปฏิบัตหิ นาที่ของตน และใหผูก พันกับ รัฐธรรมนูญ นี้และกฎหมาย
เทานั้นสําหรับเรื่องการที่วาจะไมมีการจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นมานอกเหนือจากตัวอํานาจตุลาการหรือวาศาล
เดิมที่มีอยู ดังนั้นตรงนี้เปนการนําไปสูเ รื่องเหตุการณที่ศาลคิมามุโตะเกี่ยวของการพิจารณาคดีโรคเรื้อน
ไปพิจารณานอกหองพิจารณาคดีเหมือนกับเปนการละเมิดรัฐธรรมนูญญี่ปุนประชาชนตอ งการใหศาล
ฎีกาญี่ปุนออกมาขอโทษ และใหมีการบังคับจายคาเสียหายใหกับเหยื่อ การดําเนินการทางกฎหมายที่
ควรจะมีการเรียกรองอะไรเพิ่มขึ้นหรือเงื่อนไขของการฟองรองคดีในสวนที่เกี่ยวของ เรื่องของการใชการ
ประชุม ผานทางจอภาพกรณีที่คนที่เปนโรคเรื้อนเขามาไมได และสมมุตวิ าหากเกินวิสัยจริงๆ ควรมี
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ใบรับรองแพทยตรวจสอบวาบุคคลคนนี้เปนโรคเรื้อนไมสามารถมาศาลไดจะไดทําการเลื่อ นคดีอ อกไป
ซึ่งการแสดงออกตรงนี้อาจจะไมไดเปนการละเมิดสิทธิหรือเปนการกีดกัน
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การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ พบวาปจจุบันคนไทยปวยดวยโรคเรื้อนที่ขึ้นทะเบียน
รักษา ๕๒๗ ราย โดยพบผูปวยรายใหมในป ๒๕๕๘ จํานวน ๑๕๕ ราย ในจํานวนนี้เปนผูปวยใหมที่มี
ความพิการที่มองเห็นได (พิการระดับ ๒) จํานวน ๒๐ รายหรือรอยละ ๑๓ ซึ่งจํานวนลดลงกวาป ๒๕๕๓
ที่พบรายใหม ๔๐๕ ราย และพิการระดับ ๒ จํานวน ๖๐ ราย แตยังมีปญ หาที่นาเปนหวง คือ ในผูปวย
รายใหมมีความพิการกอ นมาพบแพทยรักษ า เชน นิ้วมือนิ้วเทาหงิก งอ กุดหรือดวน เปลือ กตาปดไม
สนิทเวลาหลับ สาเหตุเพราะผูปวยเขามารับการรักษาที่ลาชา โดยจะเห็นไดจากขอมูล ๕ ป ที่ผานมา (ป
๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) มีผูปวยรายใหมมีความพิการระดับ ๒ อยูที่รอยละ ๑๐ - ๑๗
โรคเรื้อ นเปนโรคติดตอเรื้อรัง ชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกวาไมโคแบคทีเรียมเล
แปร (Mycobacterium leprae ) ซึ่งเมื่อ เชาสูรางกายแลวเชื้อมักจะเขาไปอาศัยอยูในบริเวณใตผิวหนัง
และเสนประสาทสวนปลาย จากนั้นประมาณ ๓-๕ ป ผูที่ไมมีความตานทานตอเชื้อโรคเรื้อนก็จะมีอาการ
แสดงทางผิวหนัง เชนเปนวงดาง สีจาง หรือ สีเขม กวาผิวหนังปกติ หากไมไดรับ การรัก ษาอาการจะ
ลุกลามเปนผื่นหรือตุมกระจายอยูทั่วตัว หลายคนเรียกชื่อโรคเรื้อนตางกันไป เชน ขี้ทูด กุฏฐัง ไทกอ หู
หนาตาเลอ โรคพยาธิเนื้อ ตาย เปนตน โรคนี้ตดิ ตอกันไดโดยการสัมผัสคลุกคลีและอยูใกลชิดกับผูปวย
ระยะติดตอ เปนเวลานานๆ เชื้อโรคเรื้อนมีขนาดเล็ก มากไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาอาศัยอยูใต
ผิวหนัง เสนประสาทสวนปลาย และเยื่อบุทางเดินหายใจสวนบนของผูปวยระยะติดตอ เมื่อเชื้อโรคเรื้อน
เขาสูรางกาย จะใชเวลาฟกตัวประมาณ ๓-๕ ป จึงจะปรากฏอาการในผูที่ไมมีภูมิตานทานตอ เชื้อโรค
เรื้อนปจจุบันยังไมมีวัคซีนหรือยาปองกัน แตมียาสมัยใหมที่สามารถรักษาโรคเรื้อนใหหายขาดไดภายใน
๖ เดือ น ถึง ๒ ป โดยผูปวยที่มีเชื้อ นอ ย หรือ มีอ าการระยะเริ่มแรกของโรค จะใชเวลารักษาเพียง ๖
เดือ น สวนผูปวยที่เปนชนิดเชื้อ มาก หรือมีอ าการเปนเวลานานแลว จะใชเวลา ๒ ป ซึ่งหากผูปวยไดรับ
การรัก ษาตั้งแตเริ่มปรากฏอาการในระยะแรกอยางสม่ําเสมอก็ยิ่งมีโอกาสหายไดเร็วขึ้น โดยในระหวาง
รัก ษาผูปวยสามารถอยูรวมกับครอบครัวไดอยางปลอดภัย เนื่อ งจากยาที่ใชรักษาโรคเรื้อ นเป นยาที่มี
ประสิท ธิภาพสูงสามารถฆาเชื้อ โรคเรื้อ นใหหายไดภายใน ๑ สัป ดาห แตผูปวยยังคงตองกินยาตอ ไป
จนกวาแพทยจ ะสั่งใหหยุดการรัก ษาจากความเชื่อ ที่มีม าชานานวา โรคเรื้อ นเปนโรคติดตอ รายแรง
ประกอบกับรูปลักษณที่ไมนาดูเมื่อมีความพิการ หรือมีแผลเรื้อรัง จึงทําใหคนสวนใหญเกิดความรูสึก
รังเกียจผูปวยโรคเรื้อน เนื่อ งจากกลัววาจะติดโรคนี้หากเขาใกล ในความจริงแลวความเสี่ยงที่จะติดโรค
เรื้อนนั้นมีนอยมาก เพราะรางกายของคนเรามีภูมิตานทานโรคเรื้อ นอยูในตัวแทบทุกคน คนสวนมากจึง
ไมติดโรคเรื้อ น แมจะอยูใกลชิดกั บผูปวย โดยเฉพาะผูปวยที่ไดรับการรัก ษาแลวหรือ กําลังรักษา จะไม
สามารถแพรเชื้อ ไปยังผูอื่น ดังนั้นหากคนในครอบครัวหรือในหมูบานปวยเปนโรคเรื้อนหรือเปนผูพิการ
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จากโรคเรื้อนก็ไมควรรังเกียจและควรใหความชวยเหลือเปนกําลังใจใหกับผูปวยเหลานั้นสามารถอยูใ น
สังคมไดโดยปกติสุขตอไป
แนวทางการแกไข การพิจารณาคดีกับคูความที่เปนโรคติดตอรายแรง อาจจะแยกการ
ดําเนินการพิจารณาคดีเปนการเฉพาะ สิ่งนี้ไมใชการเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลแตอยางใด
แตควรที่จะมองในแงของการปองกันและควบคุมโรคติดตอรายแรงมิใหระบาดไปมากกวานี้การปองกัน
การแพรเชื้อโรคติดตอรายแรงมีความจําเปนมากสําหรับโรคติดตอแพรกระจายไปสูบุคคลอื่นในชุมชน
โดยปะปนไปกับอาหาร น้ํา และแมลงนําโรคชนิดตางๆ ดังนั้นการดําเนินการเกี่ยวกับการกําจัดเชื้อที่อยู
ในน้ํา อาหาร สิ่งแวดลอมที่เปนสื่อนําโรค โดยวิธีตา งๆ เชน การควบคุมสัตวและแมลงนําโรค การทําน้ํา
ใหสะอาดปราศจากเชื้อ โดยเติมสารฆาเชื้อ เชน คลอรีน ตลอดจนการสุขาภิบาลอาหารและสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะปองกันการแพรเชื้อโรคโรคติดตอบางชนิดไมไดรายแรงอยางที่
คิด เชน โรคเรื้อน การติดตอนั้นมีนอยมาก เพราะรางกายของคนเรามีภูมิตา นทานโรคเรื้อนอยูในตัว คน
สวนมากจึงไมตดิ โรคเรื้อน แมจะใกลชิดกับผูปวย โดยเฉพาะผูปวยที่ไดรับการรักษาแลวหรือกําลังรักษา
จะไมสามารถแพรเชื้อไปยังผูอื่น หากคนในครอบครัวหรือในชุมชนปวยเปนโรคเรื้อนหรือเปนผูพิการจาก
โรคเรื้อนก็ไมควรรังเกียจและควรใหความชวยเหลือเปนกําลังใจใหสามารถอยูในสังคมไดโดยปกติสุข
ตอไปควรมีการใหความรูความเขาใจที่ถกู ตองในการปฏิบัตติ นของผูปวยและผูที่อยูในชุมชนที่มี
โรคติดตอดวยวาควรปฏิบัตติ นอยางไรจึงจะถูกตองและสามารถอยูรวมกันได

๑๒. การหามการสมรสสํา หรับผูห ญิง และกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสในญี่ปุน
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ตามรัฐธรรมนูญญี่ปุน มาตรา ๑๔ หามเลือกปฏิบัตแิ ละใชอภิสิทธิ์ (๑) ประชาชน ทั้งหลาย
มีสิทธิเสมอกันภายใตกฎหมาย และหามเลือกปฏิบัติในความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
โดยเหตุที่มีความแตกตางทางเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา เพศ ฐานะทางสังคม หรือเทือกเถาเหลากอ
(๒) หามมิใหยอมรับใหมีระบอบศักดินา (๓) หามมิใหกลาวอางอภิสิทธิ์เพื่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
หรือการยกยองอื่นใดและมาตรา ๒๔ หลักความเสมอภาคระหวางสามีภริยา (๑) ใหการสมรสเปนไปบน
พื้นฐานของความยินยอมทั้งสองฝายและใหการสมรสดํารงอยูภายใตหลักความรวมมือซึ่งกันและกันโดย
มีสิทธิเทาเทียมกันระหวางสามีภริยา (๒) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกคูครอง สิทธิในทรัพ ยสิน การรับ
มรดก การเลือ ก ภูมิลําเนา การหยา และกรณีอื่นใดเกี่ยวกับ การสมรสและครอบครัว ใหการบัญญัติ
กฎหมายตั้งอยูบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของปจเจกชนและหลัก ความเสมอภาคระหวางเพศเปนสําคัญ
ประมวลกฎหมายแพงที่เขามาเกี่ยวของคือมาตรา ๗๓๓ กลาวถึงเรื่อ งที่แตงงานใหมไดคอื ใหผานพน ๖
เดือนไปแลว กับมาตรา ๗๗๒ เรื่องการนับวันของบุตรคือชวง ๒๐๐-๓๐๐ วัน ที่เคยเสนอขึ้นมายาวนาน
ตั้งแตในสมัยรัฐธรรมนูญเมจิแลว แตมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรื่องขึ้นสูศาลฎีกา เสียงในคณะใหญของศาล
ฎีกา ๑๕ เสียง เมื่อจํานวน ๑๓ เสียงเห็นวาไมสมเหตุสมผลในการกําหนดชวงวันที่หลังการหยาไมให
แตงงานใหมภายใน ๖ เดือน กําหนดใหลดลงจํานวนวันคงเหลือ ๑๐๐ วัน ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตรง
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นี้ ญี่ปุนจึงเขาไปมีบทบาทตรงนี้ม ากขึ้น ในการเขาไปลงนามในปฏิญญาของสหประชาชาติวาดวยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติตอ สตรีในทุกรูปแบบแตทายที่สุดทางผูนําก็แสดงใหเห็นวายังมีการกีดกันทางสตรีใน
สวนอื่นอยูดี ตัวอยางเรื่องนามสกุลก็ยังมีใ หเห็นอยูศาลสูงสุดญี่ปุนชี้คูสมรสตองใชนามสกุลเดียวกันศาล
สูง สุดญี่ปุนยืนกรานตามกฎหมายวาคูสมรสจะตอ งใชนามสกุลเดียวกัน หลังมีผูยื่นฟองวากฎหมาย
นามสกุลที่ใชในปจจุบันเปนการเลือกปฏิบัตติ อสตรีและขัดรัฐธรรมนูญยอนไปถึงสมัยเมจิในศตวรรษที่
๑๙ โดยตามธรรมเนีย มปฏิบัตกิ อ นหนานี้ ผูห ญิง ญี่ปุน สามารถคงนามสกุลกอ นการแตงงานไวได
จนกระทั่งเมื่อป ค.ศ. ๑๘๙๘ ไดมีการออกกฎหมายใหมซึ่งระบุวาผูหญิงและเด็กทุกคนจะตองอยูใตการ
ควบคุมดูแลของชายผูเปนหัวหนาครอบครัว ตอมาเมื่อป ๑๙๔๘ ไดมีการยกเลิกระบอบศักดินา แตยังคง
มีก ารบัง คับ ใชก ฎหมายนามสกุล อยู และชวงราวทศวรรษ ๑๙๙๐ สภาญี่ปุน ไดอ ภิป รายเกี่ย วกับ
กฎหมายมาแลวครั้งหนึ่ง แตทายที่สุดไมไดมีการแกไข เพราะถูกคัดคานจากฝายอนุรักษนิยมที่ชี้วาการ
แกไขกฎหมายดังกลาวจะบั่นทอนสายสัมพันธในครอบครัว
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การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ตามประมวลกฎหมายแพง หมวด ๒ เงื่อ นไขแหงการสมรส มาตรา ๑๔๕๓ หญิงที่สามี
ตายหรือที่ก ารสมรสสิ้นสุดลงดวยประการอื่นจะทําการสมรสใหมไดตอ เมื่อการสิ้นสุดแหงการสมรสได
ผานพนไปแลวไมนอ ยกวาสามรอ ยสิบวัน เวนแต (๑) คลอดบุตรแลวในระหวางนั้น (๒) สมรสกับ คู
สมรสเดิม (๓) มีใบรับรองแพทยประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเปนผูประกอบการรัก ษาโรคในสาขา
เวชกรรมไดตามกฎหมายวามิไดมีครรภ หรือ (๔) มีคําสั่งของศาลใหสมรสไดถาฝาฝนใหสันนิษฐานไว
กอ นวาเปนบุตรของสามีที่สมรสครั้งหลัง ตามมาตรา ๑๕๓๗ ในกรณีที่หญิงทําการสมรสใหมนั้นเปน
การฝาฝน มาตรา ๑๔๕๓ และคลอดบุต รภายในสามรอ ยสิบ วันนับ แตวัน ที่ก ารสมรสสิ้น สุด ลง ให
สันนิษฐานไวกอนวาเด็ก ที่เกิดแตหญิงนั้นเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีคนใหม และหาม
มิใหนําขอสันนิษฐานใน มาตรา ๑๕๓๖ ที่วาเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีเดิมมาใชบังคับ ทั้งนี้
เวนแตมีคาํ พิพากษาของศาลแสดงวาเด็กมิใชบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีคนใหมนั้น
แนวทางการแกไข การมีก ารเวนระยะเวลาของหญิงเพื่อ ทําการสมรสใหมนั้น ประเด็น
สําคัญที่แทจริงเกี่ยวกับเรื่องบุตรที่จะคลอดในชวงระยะเวลาที่กําหนด หากคลอดบุตรแลวก็ไมมีปญหา
หากหญิงตองการที่ทําสมรสใหมโดยไมรอระยะเวลาก็ควรที่จะดําเนินการตรวจสอบเรื่องการตั้งครรภให
เรียบรอย โดยมีใบรับรองแพทยประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเปนผูประกอบการรักษาโรคในสาขาเวช
กรรมไดตามกฎหมายวามิไดมีครรภ เพื่อปอ งกันปญหาเรื่องเด็ก ที่คลอดมานั้นเปนบุตรของชายคนเดิม
หรือชายคนใหม ถาฝาฝนใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนบุตรของสามีที่สมรสครั้งหลัง หญิงบางรายไม
ทราบวาตนเองตั้งครรภ เนื่อ งจากมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับ มดลูก หรือตั้งครรภยาก หรือประจําเดือนไม
มาจนเปนปกติ หากเกิดตั้งครรภข้นึ มาบางรายไมทราบ ระยะเวลาการคลอดบุตรก็เปนปกติพอดีกับเวลา
ที่สมรสใหมแ ลว อาจจะทําใหเกิด ปญ หาขึ้นภายหลังไดหากไมดําเนิน การตรวจสอบเรื่อ งนี้กอ นจด
ทะเบียนสมรสใหม
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ประเทศญี่ปุนนั้นหากจะมีก าร ประทวงใดๆ จะตอ งดําเนินการแจง รัฐบาลอยางนอ ย ๑
สัปดาหกอนที่จะมีการประทวงใดๆ ประเด็นปญหาระบบการแจงเตือนสําหรับนักเรียนสวนของโรงเรียน
ปญ หาในเรื่อ งความปลอดภัยของนักเรียนและชื่อเสียงของโรงเรียน สวนของนัก เรียนปญ หาในเรื่อ ง
เกี่ยวกับความหมายเชิงลบทางการเมื อง เสรีภาพในความคิดและความสํานึก เสรีภาพในการแสดงออก
ตามรัฐธรรมนูญของญี่ปุนมีมาตราที่เกี่ยวของคือมาตรา ๑๙ ในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
หามมิใหลวงละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และมาตรา ๒๑ ในเรื่องเสรีภาพในการสื่อสารถึง
กัน(๑) เสรีภาพในการรวมตัวกันในที่ประชุมและการเขาสมาคม ตลอดจนการพูด การเขียน การพิมพ
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นยอมไดรับ ความคุม ครอง (๒) หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐ
ตรวจขอความกอ นการใชเสรีภาพดังกลาว หามมิใหลวงละเมิดความลับของการสื่อ สารไมวาในทางใด
ซึ่ง ไดย กขึ้น มาเปรีย บเทีย บโดยมองวาในการที่จ ะตอ งแจง กอ นประทวงนั้น ขัด หรือ วาถูก ตอ งกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม มองวาในทั้งสองสวนไมไดเปนการละเมิดแตอยางใด และศาลเองก็มองวาไมไดเปน
การขัดขวางในเรื่อ งประทวงตางๆ แตมีสิ่งนาสนใจในสวนที่เ กี่ยวของกับพระราชบัญญัตกิ ารศึ กษาขั้น
พื้นฐาน จะไมมีการสอนวิชาการเมืองหรือวิชารัฐศาสตรในโรงเรียน การเปรียบเทียบสถานการณของ
ประเทศญี่ปุนกับประเทศฟลิปปนสซึ่งมีความใกลเคียงกัน แตวาทางฟลิปปนสเองจะไมมีระบบการแจง
ลวงหนาในการประทวง สวนในดานการศึก ษาทางฟลิป ปนสจ ะมีความตื่นตั วในการกระทวง ครูใน
โรงเรียนจะเปนผูนําและสามารถชี้แนะแนวทางได
การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
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เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖เหตุการณ ๖ ตุลา เปนเหตุการณที่สําคัญของประเทศไทยเปน
เหตุการณจลาจลและปราบปรามนักศึกษาและผูประทวงในและบริเวณหนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร และทอ งสนามหลวง ขณะที่นัก ศึก ษาจากหลายมหาวิท ยาลัยกําลังชุม นุมประทวงการ
เดิน ท างกลับ ประ เทศของจอมพล ถนอม กิต ติข จร อดีต นายกรัฐ มนตรี ที่ส นามฟุต บอล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสถิตอิ ยางเปนทางการระบุวา มีผูเสียชีวิต ๔๖ คน ซึ่งมีทั้งถูกยิงดวยอาวุธ
ปน ถูกทุบตี หรือ ถูกทําใหพิการหนึ่งวันกอนเหตุการณ มีการตีพิมพภาพถายการแขวนคอจําลองโดยผู
ประทวงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในสื่อสําหรับหลายฝาย นักศึกษาในภาพถายนั้นเหมือนกับกําลังแขวน
คอหุนจําลองบุคคลสําคัญ เปนผลใหกําลังกึ่งทหารที่โกรธแคนมาชุมนุมกันนอกมหาวิทยาลัย ในเย็นวัน
นั้นรองอธิบดีกรมตํารวจสั่งการโจมตีในรุงเชาและอนุญาตใหยิงเสรีในวิทยาเขต คณะผูยึดอํานาจการ
ปกครองนําโดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นยึดอํานาจทันทีหลังสิ้นสุดเหตุการณ
นักศึกษาในยุคสมัยกอนนั้นเวลาพูดคุยจะมีเนื้อหาสาระทางการเมืองเขามาเกี่ยวของในการ
สนทนากันมีการวิจารณการทํางานของรัฐบาล นักการเมือง มีการรวมกันตอ สูเรียกรองเมื่อ เกิดความไม
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เปนธรรมขึ้นในสังคม เพราะฉะนั้น เมื่อ มีการรวมกลุม ของนักศึก ษาขึ้นมาจะทําใหรัฐบาลเกรงกลัวใน
พลังของปญญาชน เพราะนักศึกษา หมายถึง ผูที่เรียนรู มีความรู มีก ารศึกษาขอมูลนักการเมืองจึงไม
สามารถที่จะโกหกหลอกลวงไดแตในปจจุบันนี้นักศึกษาไมไดใสใจทางดานการเมืองการปกครอง อํานาจ
จึงตกอยูในมือของนัก การเมืองที่เขามาเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากงบประมาณแผนดิน นักศึกษาไม
สามารถตั้งโจทยใหสังคมสอบถามรัฐบาลได ไมสามารถตีแผความจริงในขอมูลที่พวกเขาหามาได ผูที่ตี
แผปญหาตางๆ กลับ เปนนักการเมือ งฝายตรงขาม ออกมาสาวไสเพื่อ เรียกคะแนนจากประชาชน ซึ่ง
ขอ มูล ที่นํามาอวดอางบางครั้งเปนหลัก ฐานเท็จ ที่สรางขึ้นเพื่อ ใหอีก ฝายไดรับ ความเสีย หาย หรือ
ตองการทําลายใหเสียชื่อเสียงเพื่อหวังคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งตอไป
แนวทางการแกไข ในปจจุบันจัดไดวาเปนยุคแหงความขัดแยงทางอุดมการณทางการเมือ ง
กอ ม็อบ แบงขั้วแบงสี ยิงกันตาย และเผาบานเผาเมือง แตการมีสวนรวมในการสงเสริมประชาธิปไตย
อยางสรางสรรค นับ วาเปนเรื่อ งที่ถูก ตอ งแ ละดีงาม ยิ่งถานัก เรียนนัก ศึก ษาเปน ผูมีสวนรวมในการ
สงเสริมประชาธิปไตยดวยแลว ยิ่งดียิ่งกวา ทั้งนี้ก็เพราะวาเขาเปนบุคลากรสําคัญของชาติ เด็ก วันนี้คอื
ผูใหญในวันหนา เปนคลื่นลูกใหม ที่มีไฟพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตย มีพลังความมุงมั่นสรางสรรค จิตใจ
สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากเลศนัย และผลประโยชนที่แฝงเบื้องหลัง จึงเปนตนกลาประชาธิปไตยที่สําคัญ
ยิ่ง ควรมีก ารสง เสริม ประชาธิป ไตยใหแ กเ ด็ก ตั้ง แตเ ริ่ม ตน จากที่ค รอบครัว บานที่มีค วามเปน
ประชาธิปไตย กอใหเกิดการมีสวนรวมในชีวิตประจําวัน บิดามารดาหรือ ผูปกครองไม ควรบังคับทุกสิ่ง
อยางที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเด็ก ควรใชหลักการความมีเหตุมีผล สิ่งใดปฏิบัตแิ ลวกอใหเกิดผลดี สิ่งใดเกิด
ผลเสีย ใหเขาไดรับรูจากการปฏิบัตจิ ริงเรียนรูใหสมกับแตละวัย เมื่อ ไดรับ การศึก ษาตองมีสวนรวมใน
การศึก ษาเรียนรูถงึ ความหมาย องคป ระกอบ ขอบเขต หลัก การหลัก เกณฑ ตลอดจน คุณคา และ
ขอ จํากัดของประชาธิป ไตย ใหเขาใจ เขาถึง อยางลึก ซึ้ง ละเอียดครบถวน การใสใจในการศึก ษาหา
ความรูอ ยางกระตือรือรน การกาวขึ้นบันไดขั้นแรกของการมีสวนรวมในการสงเสริมประชาธิปไตย ซึ่ง
เปนสิ่งที่นักเรียนตองทําอยางมีจติ สํานึก ตอไปควรมีการเขารวมกิจกรรมที่เปนการสงเสริมประชาธิปไตย
ไมวาจะเปนที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือองคกรภาครัฐ ภาคเอกชนจัดขึ้น ซึ่งกิจกรรมในลักษณะนี้มีอยูม าก
เชิญชวนและรอการเขารวมของนักเรียนอยูเสมอ เชน การจัดประกวดการกลาวสุนทรพจนประกวดคํา
ขวัญ เรียงความวาดภาพการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพรประชาธิปไตย รณรงคก ารเลือ กตั้ง กิจกรรม
เหลานี้ตองรีบสมัครใจเขาไปมีสวนรวม เปดใจรับเอาหลักการที่ถูกตอ งแลวนําไปอธิบายขยายโลกทัศน
จากนัก เรียนสูนัก เรียน สูผูป กครอง สูชุมชนและสังคม ใหรับรูอยางถูกตองตรงกัน และควรกระทําให
เหมาะสมและถูกกาลเทศะ

๑๔. การแกไขรัฐธรรมนูญ ในญี่ปุน
รัฐธรรมนูญฉบับ ปจจุบันของญี่ปุนเริ่มใชมาตั้งแตป ๑๙๔๗ หลังจากสงครามโลกสิ้นสุดไป
แลว ๒ ป โดยสหรัฐอเมริกาซึ่งดูแลญี่ปุนอยูในขณะนั้นเปนผูรางขึ้นมาโดยขณะนั้นญี่ปุนตกอยูในฐานะผู
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แพสงคราม ตองประสบกับการสูญเสียอยางมากในสงครามโลกครั้งนี้ ชาวญี่ปุนยังมีภาพพจนตอ ชาติของ
ตนวาเปนประเทศเล็กๆ ที่ตอ งยอยยับจากสงครามและสูญเสียศักดิ์ศรี ในขณะที่ประเทศผูชนะสงคราม
ตอ งการจะควบคุม ไมใหญี่ปุนสามารถฟนฟูอํานาจทางการทหารขึ้นมาไดอีก รัฐธรรมนูญ ฉบับ นี้ จึง มี
ลัก ษณะพิเศษที่ตา งจากรัฐธรรมนูญ ของประเทศอื่นใดในโลก คือเปนรัฐธรรมนูญที่ใฝสันติภาพแตใน
ชวงเวลากวาครึ่งทศวรรษที่ผานมาชาวญี่ปุนไดมีก ารแสดงความเห็นกันเปนอันมากวา ปจจุบันนี้สถานะ
ของประเทศญี่ปุนเปลี่ยนไป สถานการณของโลกก็เปลี่ยนไป สังคมญี่ปุนไดพัฒนาขึ้นมามาก รัฐธรรมนูญ
ของญี่ปุนอาจจะไมเหมาะสมกับสภาพของประเทศที่ไดพัฒนาขึ้นมาอยูในระดับแนวหนาของโลก ดังนั้น
จึง นาจะไดมีก ารแกไขรัฐ ธรรมนูญ ใหเหมาะสมกับ สภาพของประเทศใหม ากขึ้น แมวาการแกไ ข
รัฐธรรมนูญจะมีหลายประเด็นที่หลายฝายเสนอวาควรไดรับการแกไ ข เชน เรื่องสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล
และสิทธิเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแตสวนที่ไดรับความสนใจมากที่สุดก็คอื การแกไขมาตรา ๙ ซึ่งไมเฉพาะแต
ในประเทศญี่ปุนเทานั้น ชาวตางประเทศเองก็ใหความสนใจในประเด็นสําคัญนี้
รัฐธรรมนูญมาตราที่ ๙ ของญี่ปุนระบุวา โดยที่ซาบซึ้งในสันติภาพระหวางประเทศที่อยูบน
รากฐานแหง ความยุตธิ รรม และความเปน ระเบียบเรียบรอย ประชาชนญี่ปุนเลิกที่จะถือ ตลอดไปวา
สงครามเปนสิทธิแหงอธิปไตยของชาติ และสิ่งเพื่อใชคุกคาม หรือใชกําลังในการตกลงขอพิพาทระหวาง
ประเทศเพื่อใหบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงคจะไมจัดใหมีกําลังทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ตลอดจนพลัง
อื่น อัน พึง กอ ใหเ กิด สงครามเลย และจะไมรับ รูสิท ธิข องรัฐ ในการเขารวมสงครามดวย มาตรา ๙ นี้
ปจจุบันถือวาเปนทั้งความภาคภูมิใจของชาวญี่ปุน และเปนทั้งขอจํากัดที่สําคัญของญี่ปุน ชาวญี่ปุนทั่วไป
มีความภาคภูมิใจที่ประเทศของตนมีรัฐธรรมนูญสันติภาพที่แตกตางไปจากประเทศอื่น ชาวญี่ปุนบาง
กลุม ก็ถอื วาการแสดงตนวาเปนผูไมใฝสงครามและไมใชกําลัง ทหารเปนเครื่อ งมือ ในการแกไขความ
ขัดแยงนี้ เปนมาตรการที่แสดงถึงมาตรฐานและรสนิยมชั้นสูงในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศ
นอกจากนี้ชาวญี่ปุนยังเกรงวาถาญี่ปุนมีรัฐธรรมนูญที่อนุญาตใหมีกองทหารของตนเองได อาจจะทําให
ประเทศเพื่อนบานของญี่ปุนไมพอใจ เนื่องจากหวั่นเกรงวาญี่ปุนจะแสวงหาอํานาจทางการทหาร ซึ่ง
อาจจะมีผลกระทบไปถึงการคาการลงทุนของญี่ปุนในตางประเทศแตอีกดานหนึ่ง ญี่ปุนในปจจุบันเปน
ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ มีกิจการที่จ ะตอ งติด ตอ กับ นานาประเทศอยูต ลอดเวลา ญี่ปุน
ปรารถนาที่จะไดรับการยอมรับวาเปนมหาอํานาจหนึ่งของโลกดวย ไมเฉพาะแตในดานเศรษฐกิจ ญี่ปุน
ตอ งการจะรวมรับ ผิดชอบในกิจการตางๆ ของโลกดวย เชน มีสวนรวมในการรักษาสันติภาพของโลก
และตอ งการจะไดรับ เลือกเปนสมาชิก ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติซึ่งบทบาท
ดังกลาวนี้จะเปนไปไดยาก หากญี่ปุนไมสามารถมีกองกําลังของตนเองนอกจากนี้ ในปจจุบันแรงผลักดัน
จากสหรัฐอเมริกา ก็เปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่คงกองทหารของตน
เอาไวในประเทศญี่ปุนเพื่อชวยญี่ปุนในการปองกันตนเอง ญี่ปุนเคยไดอาศัยกําลังทหารของสหรัฐอเมริกา
ในกิจการดานความมั่นคงของประเทศตลอดมา แตเนื่องจากในชวงนี้สหรัฐอเมริกากําลังตอ งวุนวายอยู
กับสถานการณในตะวันออกกลาง ในขณะที่เกาหลีเหนื อซึ่งมีพรมแดนใกลชิดกับญี่ปุนมาก กําลังแสดง
พฤติกรรมขมขูและเปนภัยตอญี่ปุนอยางเห็นไดชัด ความมั่นใจวาสหรัฐอเมริกาจะชวยปกปองญี่ปุนเริ่ม
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ถดถอยลง สหรัฐอเมริกาเองเริ่มแสดงความประสงคจะใหญี่ปุนมีกองทัพที่สามารถชวยตัวเองและดูแล
ภูมิภาคของตนไดมากขึ้นแต รัฐธรรมนูญ ก็ไมอนุญ าตใหความประสงคดังกลาวสัม ฤทธิ์ผล จึงนับ เปน
ขอจํากัดที่สําคัญของญี่ปุนแตการแกไขรัฐธรรมนูญก็ไมใชของงาย และเหมือนวารัฐธรรมนูญจะเขียนขึ้น
เพื่อไมใหมีการแกไขอีกดวย ในมาตรา ๙๖ ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน กําหนดใหการแกไขรัฐธรรมนูญ
จะตองไดรับคะแนนเสียงยอมรับจาก ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภาของญี่ปุน หลังจากนั้น
ตอ งนํามาใหประชาชนลงคะแนนประชามติดว ยคะแนนเสียงสวนใหญวาเห็นดวยหรือไม อยางไรก็ตาม
ไมไดมีการกําหนดวิธีการออกเสียงประชามติเอาไว แตบอกไววาแลวแตสภาจะเปนผูกําหนดเพราะฉะนั้น
ในขั้นตอนของการแกไขรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากรัฐสภาจะตองมีมติเห็นชอบ ๒ ใน ๓ ของทั้งสองสภาแลว
รัฐสภาจะตองมีการประชุมตกลงกันในเรื่องขั้นตอนของการออกเสียงประชามติดว ย
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การแกไขรัฐธรรมนูญในไทย รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิก า โดยคณะรัก ษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โคน รัฐบาล
รักษาการในขณะนั้น นับเปนรัฐประหารครั้งที่ ๑๓ ในประวัตศิ าสตรไทย รัฐประหารดังกลาวเกิดขึ้นหลัง
วิกฤตการณการเมืองซึ่งเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อคัดคานรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ
และอิท ธิพ ลของอดีต นายกรัฐ มนตรีคนหนึ่ง หลัง การรัฐประหารมีก ารประกาศใหรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวนหมวด ๒ คณะรัฐมนตรีรักษาการหมดอํานาจ
ตลอดจนใหยุบ วุฒิสภา จนเมื่อ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มี ก ารประกาศใชรัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่แทนสภา
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา สืบเนื่องจากรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ และการยกเลิก
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจัก รไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ ทําใหมี ก ารรางรัฐธรรมนูญ ฉบับ ใหม โดยใน
เดือ นพฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการตั้งคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญชุดแรก จํานวน ๓๖ คน ซึ่งสมาชิก
มาจากการแตงตั้งทั้งหมด แตในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ สภาปฏิรูป แหงชาติมีมติไมรับรางรัฐธรรมนูญ
ของคณะกรรมาธิการฯ ทําใหมีก ารตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหม จํานวน ๒๑ คน เมื่อวันที่ ๕
ตุล าคม ๒๕๕๘ ตอ มาเมื่อ วัน ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ไดเผยแพรราง
รัฐธรรมนูญ เบื้องตนผานเว็บ ไซตของรัฐสภา ประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ มีก ารแถลงถึงราง
รัฐธรรมนูญฉบับ กอนลงประชามติ ระบุวารางฉบับ สุดทายมีทั้งสิ้น ๒๗๙ มาตรา รวม ๑๖ หมวด คือ
๑. บททั่วไป ๒. พระมหากษัตริย ๓. สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ๔. หนาที่ของปวงชนชาวไทย
๕. หนาที่ของรัฐ ๖. แนวนโยบายแหงรัฐ ๗. รัฐสภา ๘. ค.ร.ม. ๙.การขัดกันแหงผลประโยชน ๑๐. ศาล
๑๑. ศาลรัฐธรรมนู ญ ๑๒. องคก รอิสระ ๑๓. องคกรอัยการ ๑๔. การปกครองทองถิ่น ๑๕. การแกไข
เพิ่มรัฐธรรมนูญ ๑๖.การปฏิรูปประเทศ และบทเฉพาะกาลวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติ
แหงชาติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหเพิ่มคําถามประชามติวาจะใหรัฐสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีใน ๕ ป
หลังรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ไดหรือไม และเมื่อ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการการ
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เลือ กตั้งประกาศกําหนดใหวันอาทิตยที่ ๗ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปน วันออกเสีย งประชามติราง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ....
แนวทางในการแกไข หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่รัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
สําคัญ ยิ่ งของรัฐที่บัญ ญัติกฎเกณฑสําคัญในกระบวนการการเมือ งการปกครองของรัฐ รวมตลอดถึง
บัญ ญัติคมุ ครองสิท ธิ เสรีภาพและบทบาทของประชาชนในการมีสวนรวมในกระบวนการการเมือ งที่
สําคัญไว เพื่อเปนหลัก ประกันวาในกระบวนการการเมืองการปกครองของรัฐ ประชาชนจะไดรับการ
คุม ครองสิท ธิแล ะเสรีภาพประการใดบาง และประชาชนจะมีบ ทบาทในการมีสวนรวมทางการเมือ ง
อยางไร เพื่อประโยชนในการที่ประชาชนจะไดรูและใชสิทธิไดอยางถูกตองและเกิดผลดีกับกระบวนการ
การเมืองการปกครองอยางแทจริง รัฐธรรมนูญที่ดีจึงควรจะมีคณ
ุ ลักษณะและประกอบดวยหลัก การ
สําคัญ ดังนี้ บทบัญ ญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ควรจะตอ งครอบคลุม ในหลัก การที่สําคัญ ของกระบวนการ
การเมืองการปกครอง เชนบัญญัตริ ับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนที่
เหมาะสมสอดคลองกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริงและเหมาะสมสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประเพณี ความรู ความสามารถทางการเมือ งของประชาชนเปนสําคัญ บัญญัตถิ งึ สถาบันทาง
การเมือง ที่มาของสถาบันเหลานั้น อํานาจหนาที่ ความสัมพันธระหวางสถาบันการเมือ ง กระบวนการ
สําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของสถาบันทางการเมือง และที่จําเปนและขาดมิไดรัฐธรรมนูญจะตองบัญญัติ
ถึงมาตรการและกระบวนการใชอํานาจตรวจสอบการปฏิบัตหิ นาที่ของบุคลากรทางการเมืองของสถาบัน
ตางๆอยางรัดกุม ปอ งกันมิใหมีก ารบิดเบือนหลักการและกฎเกณฑที่ถกู ตอง เพราะจะทําใหเกิดวิก ฤต
ทางการเมืองและอาจเปนหนทางนําไปสูก ารแกวิก ฤตการเมือ งดวยวิธีก ารนอกระบบเชนการปฏิวัติ
รัฐประหาร อันจะทําใหเกิดความสับสนในกระบวนการทางการเมืองการปกครองดังที่เกิดขึ้นมาทั่วโลก
โดยเฉพาะสังคมที่ระดับ พัฒนาทางการเมือ งยังอยูในระดับ ที่ป ระชาชนยัง อยูในฐานะที่ไมรูถึงสิท ธิ
เสรีภาพและหนาที่ทางการเมืองที่แทจริงของตน ทําใหนักการเมืองที่ไมมีอุดมการณทางการเมือ งอยาง
แทจ ริง และขาดความซื่อ สัต ยสุจ ริตอาศัย จุด ออ นดัง กลาว ใชตําแหนง และอํานาจหนาที่แสวงหา
ผลประโยชนจากจุดออนของประชาชนและสรางความเสียหายแกประชาชนและประเทศรัฐธรรมนูญ
เปนแหลงกําเนิดของกฎหมายอื่นๆ เชนกฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายทางการเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผนดิน กฎหมายปกปอ งคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน กฎหมายอาญา กฎหมาย
แพงและพาณิชย เปนตน ดวยเหตุนี้รัฐธรรมนูญจึงควรมีบทบัญญัติเฉพาะหลักการสําคัญที่จําเปนเทานั้น
สวนรายละเอียดหรือมีสาระสําคัญรองลงไป ควรนําไปบัญญัตไิ วในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรื อ
กฎหมายลูก เพราะการบัญญัติสาระหรือหลักการยอ ยไวในรัฐธรรมนูญแมเหมือนวาเปนความละเอียด
รอบคอบ แตผลเสียที่เพิ่มขึ้นคือทําใหบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญมีความจํากัด ลาสมัยงาย ตองแกไขอยู
เสมอ ซึ่งไมเปนการดี เพราะรัฐธรรมนูญที่ดตี อ งแกไขยาก และกระบวนการแกไขตองยุงยากซับซอนกวา
การแกไขกฎหมายโดยทั่วไป มิฉะนั้นจะทําใหรัฐธรรมนูญสูญเสียความเปนเอกลักษณแ ละขาดความ
ศักดิ์สิทธิ์
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กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ รวมถึงกฎหมายตางๆ ของแตละ
ประเทศนั้น หากไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันหรือสภาวะที่เปลี่ยนไปของสังคม โลกควรจะตอง
ดําเนินการแกไขปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสม ควรดําเนินการอยูบนพื้นฐานที่ถกู ตองและเหมาะสมของแต
ละประเทศ เนื่อ งจากแตล ะประเทศมีป ระวัติศ าสตร วัฒ นธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และสัง คมที่
แตกตางกัน ควรใหป ระชาชนในประเทศมีสวนรวมในการปรับ ปรุง พัฒ นาประเทศ หลัก การของ
"ประชาธิปไตย" แบงออกเปน ๕ ประการ คือ
๑. หลักอํานาจอธิปไตยของปวงชน เรื่องของการใหความสําคัญกับอํานาจอธิปไตยที่จะตองเปน
ของประชาชน เพื่อใหการปกครองเปนของประชาชนอยางแทจริง โดยประชาชนมีอํานาจในการเลือก
ผูแทนที่จะเขาไปปกครอง และรวมไปถึงอํานาจในการถอดถอนผูแทนที่ตนเองเลือกเขาไปอีกดวย
๒. หลักเสรีภาพ การใหความสําคัญกับ เสรีภาพของประชาชน ซึ่ง เสรีภาพเหลานี้จะตองมีการ
กําหนดขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อปองกันไมใหเกิดการละเมิดซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูความเสมอภาคของ
ประชาชน
๓. หลักความเสมอภาคใหความสําคัญกับ ความเสมอ ภาค ถึง แมวามนุษยเราจะเกิดมามีความ
แตกตางกัน แตความแตกตางเหลานี้เปนเพียงความแตกตางกันทางกายภาพ สําหรับความเสมอภาคใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้นจะใหความสําคัญกับความเสมอภาคทาง โอกาส ซึ่งหมายถึงประชาชนจะมี
โอกาสที่เทากันในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
๔. หลักกฎหมาย ใหความสําคัญกับการบัญญัติกฎหมายที่คาํ นึงถึงประโยชนของประชาชน โดยมี
ความชอบธรรม บังคับใชกับประชาชนอยางยุติธรรมมีความเสมอภาคเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัตวิ า
จะใชกับบุคคลใดหรือชนชั้นใด
๕. หลักเสียงขางมาก ปจจุบันประชากรของแตละประเทศนั้นมีจํา นวนมาก เปนการยากที่จะให
ทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกัน ดังนั้นการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยซึ่งเปนการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ ประชาชน จึงมีความจําเปนตองอาศัยหลักการเสียงขางมาก เพราะ
เสียงเอกฉันทคงจะเปนไปไดยาก สวนการใชเสียงขางมากแคไหนเปนเกณฑข้นึ อยูกับความสําคัญของ
ปญหา ถาสําคัญมากคงตองใชเสียงขางมากที่ม ากกวาครึ่งหนึ่ง อยางก็ดหี ลักการเสียงขางมากนั้นก็ไม
อาจจะละเลยสิทธิของเสียงขางนอยได ทั้งนี้จะตองมีหลัก ประกันที่ใหความคุมครองกับเสียงขางนอ ย
เพื่อปองใหไมใหเสียงสวนใหญกดขี่ขม เหงเสียงสวนนอย

๑๕. ความปลอดภัยของระบบประกันสังคมและระบบเลขภาษีในญี่ปุน
เรื่อ งระบบตัวเลขซึ่ง เกี่ย วขอ งกับ ตัวเลขที่ใชในระบบการประกัน สัง คมและหมายเลข
ประจําตัวผูเ สียภาษีตวั เลขมี ๑๒ หลัก เริ่มใชตั้งแตเดือ นมกราคม ๒๐๑๖ ระบุชื่อ ที่อ ยู วันเดือนปเกิด
เพศ รหัสรูป ถาย อาจจะเหมือ นกับ รูป แบบของบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อ ใชในการจัดการขอ มูล
สวนตัวในระบบประกันสังคม ทางภาษีและแผนกูภัยพิบัติ ใชกับ ประชาชนญี่ปุนและผูพักอาศัย ชาว
ตางประเทศที่พํานักในญี่ปุนมากกวา ๓ เดือน จะตอ งแสดงหมายเลขสวนบุคคลนี้ตอ สํานักงานภาษี
สําหรับ กระบวนการทางภาษี เชน การยื่นขอคืนภาษีสําหรับป ๒๐๑๖ และหลังจากนั้นจะตอ งแสดง
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หมายเลขสวนบุค คลตอ นายจางเพื่อ การนําไปใชในกระบวนการทางภาษีและประกันสัง คม แสดง
หมายเลขสวนบุคคลกับ สํานัก งานเทศบาลเพื่อ รับสิท ธิประโยชนดา นสวัสดิการและเพื่อ กระบวนการ
ภายใตโ ครงการประกันสุขภาพแหง ชาติและการประกัน การรัก ษาพยาบาล ในสวนที่เกี่ยวขอ งกับ
รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุน ตามมาตรา ๑๓ ซึ่งบัญญัตใิ นเรื่องสิทธิสวนบุคคล (๑) ประชาชนทั้งหลาย
ยอมไดรับความคุมครองในฐานะที่เปนปจเจกชน (๒) สิทธิในการดํารงชีวิต สิทธิในเสรีภาพ และสิทธิใน
การแสวงหาความผาสุกตราบเทาที่ไมกระทบกระเทือนตอความมั่นคงปลอดภัยของสาธารณะ ยอมไดรับ
ความคุมครองในระดับสูงสุดในการบัญญัตกิ ฎหมายและในกิจการอื่นของรัฐบาล เห็น วาตัวชี้วัดนี้เปน
สิทธิในความเปนสวนตัว ซึ่งในระบบนี้อาจจะเขามาเปนกระทบกับความเปนสวนตัวแ ละระบบความ
เชื่อมั่น หากมีอะไรเกิดขึ้นจะกระทบสิทธิของตัวบุคคลมากนอยเพียงใดอยางไร สุดทายการดําเนินการนี้
แมวาจะเปนทางเลือก แตมันก็เหมือนเปนการบังคับทางออมเมื่อเวลาที่ไปติดตอราชการหรือหนวยงาน
อื่นจะมีก ารใชตวั เลขตัวนี้ ทําใหม องวาจําเปนตองดําเนินตอไ ป ความเชื่อ มั่น ในเรื่องการรั่วไหลของ
ขอมูลถึงแมวาเทคโนโลยีจะมีมากมายและทันสมัยเพียงใด แตวาความเสี่ยงที่จะเปนไปไดในสวนนี้ยังคงมี
อยู สรุปสุดทายวาไมวาอยางไรเมื่อรัฐออกกฎหมายมาประชาชนไมมีทางเลือกถึงอยางไรก็ตองปฏิบัติ
ตามยกตัวอยางไขในตะกรา เรื่องไขคอื ขอมูล ตะกราคือรัฐบาลและมาตรการตางๆ หากวาไขไมไดรับ
ความเชื่อมั่นตะกราคว่ําและมีไขแตก จะเหมือนกับขอมูลที่รั่วไหลออกไปขอดีขอ เสียตางๆ ขอดีคอื ความ
เปนระบบมากขึ้น การจัดเก็บภาษีไดมากขึ้น มีฐานขอมูลที่ดขี ้นึ ขอเสียคือความเชื่อมั่นในระบบปองกันมี
มากนอยเพียงใด
การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย

สำน
ักก

ความปลอดภัยของระบบประกันสังคมและระบบเลขภาษีในไทย ในประเทศไทยกองทุนเงิน
ทดแทนนับเปนกาวแรกของการประกันสังคมไทยที่ใหหลักประกันแกลูกจางกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยดวยโรคอันเนื่องมาจากการทํางานทั้งนี้ กองทุนเงินทดแทนเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อป
พ.ศ. ๒๕๑๕ ภายใตการบริหารของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๑๕ ในปแรกของการใหความคุมครองจะครอบคลุมเฉพาะสถาน
ประกอบการที่มีลูกจาง ๒๐ คนขึ้นไปที่อยูในเขตกรุงเทพฯ แลวจึงขยายความคุมครองออกไปจนครบทุก
จังหวัด ทั่วประเทศในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๑ จนกระทั่งไดมีการผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.๒๕๓๓ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓ เปนตนมาประเทศไทยจึงมีการประกันสังคม
อยางเต็มรูปแบบ โดยลูกจางจะไดรับความคุมครอง ทั้งในเรื่องการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยทุพพล
ภาพ และตาย ทั้งนี้เนื่องและไมเนื่องจากการทํางาน รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะหบุตร ชราภาพ
และการวางงาน เชนเดียวกับ ประเทศอื่นๆ ในปจ จุบันสํานัก งานประกัน สังคมใหใชบัตรประจําตัว
ประชาชนแทนบัตรประกันสังคมฉบับเดิม
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรเปนหมายเลขที่กรมสรรพากรกําหนดใหผูเสียภาษีแตละรายมี
และใชในการปฏิบัตติ ามกฎหมายภาษีอ ากรหรือ ที่เรียกวาประมวลรัษฎากร เดิม เปนเลข ๑๐ หลัก
ปจจุบันเปนเลข ๑๓ หลัก เพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนราช การอื่น ผูมีหนาที่เสีย

40

สำน
ักก

ารต

่างป

ระเ
ท

ศ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและผูจายเงินไดซึ่งมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีและใช
เลขประจําตัวประชาชนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ใชเลขประจําตัวประชาชนในการยื่น
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย โดยไมตองยื่นคํารองขอมีเลข
ประจําตัวและบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการรองเรียนเกี่ยวกับการเปดเผยที่อยูที่ทํางานของประกันสังคมใหแก
บริษทั รับจางทวงหนี้ ซึ่งบริษัทเหลานี้จะสงขอ มูลไปใหประกันสังคม และประกันสังคมก็จะบอกที่อยู ให
ผูรองเรียนไดรับแจงจากฝายสารสนเทศของประกันสังคมวาไมมีเรื่องเหลานี้ ขอมูลเก็บเปนความลับ แต
ผูรองเรียนกลับมองวายังมีการเปดเผยขอมูลอยูตลอดเวลาเขาตอ งการใหประกันสังคมระมัดระวังและ
ตรวจสอบเรื่อ งนี้อ ยางเขม งด หรือ หาระบบปอ งกัน ที่ดีก วานี้ ทางดานศูน ยส ารนิเทศ สํา นัก งาน
ประกันสังคม ชี้แจงวากรณีที่มีผูประกันตนรองเรียนวา เจาหนาที่สํานักงานประกันสังคมเปดเผยขอมูล
ของผูป ระกัน ตนใหแกเจาหนี้ ธนาคาร บริษทั รับ จางทวงหนี้ และสํานัก งานทนายความตางๆ นั้น
สํานักงานประกันสังคมเก็บขอมูลของผูประกันตนทุ กคนเปนความลับ รวมทั้งขอ มูลของนายจางดวย
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ป ๒๕๓๓ ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับกิจการนายจาง ตอง
ระวางโทษติดคุก ไมเกิน ๑ เดือ น หรือ ปรับ ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ และ พ.ร.บ.เงิน
ทดแทน ป ๒๕๓๗ ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับนายจาง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับ ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ โดยสํานัก งานประกันสังคมจะดําเนินการตรวจสอบหา
ขอเท็จจริง และหากตรวจสอบพบวา มีขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานของประกันสังคมกระทํา
การดังกลาวจริง สํานักงานประกันสังคมจะดําเนินการขั้นเด็ดขาด ถึงไลออกจากราชการ
แนวทางการแกไ ข กฎหมายของประเทศไทยตามพระราชบัญ ญัติป ระกัน สังคมพ .ศ.
๒๕๓๓มาตรา ๓๒ บรรดาขอความหรือตัวเลขที่ไดกรอกไวในแบบสํารวจใหถือเปนความลับ หามมิใหผู
ซึ่งมีหนาที่ป ฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญ ญัตนิ ี้เปดเผยขอ ค วามหรือ ตัวเลขนั้นแกบุคคลซึ่งไมมีหนาที่
ปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญ ญัตนิ ี้ เวนแตมีความจําเปน เพื่อ ประโยชนแกก ารประกันสัง คมหรือ การ
คุมครองแรงงาน หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวน หรือ การพิจารณาคดีและมาตรา ๑๐๐ ผูใดเปดเผย
ขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปนขอเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไม
เปดเผย ซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่อ งจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือ น หรือปรับ ไมเกินสามพันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือเพื่อประโยชนแกการคุมครองแรงงานหรือการสอบสวน
หรือ การพิจ ารณาคดีเจาของระบบตอ งมีก ารตรวจสอบและมีระบบคอมพิวเตอรที่ดมี ีเสถีย รภาพ
มีผูต รวจสอบกํากับ ดูแลการปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่ใหโปรง ใสในทุก ระบบไมวาจะเปนระบบการ
ประกันสังคม ระบบภาษี หรือระบบอื่นของหนวยงานราชการ รวมไปถึงระบบตางๆ ของเอกชนดวย
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หัวขอการนําเสนอของนักศึกษาทั้ง ๑๕ หัวขอดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอที่แสดง
ใหเห็นถึงประเด็นที่นาสนใจของประเทศญี่ปุนและมุมมองของคนในสังคมที่มีตอ ประเด็นนั้ นๆ ทั้งใน
มุมมองของชาวญี่ปุนเองและมุม มองของชาวตางชาติ นอกจากนี้ ยังมีก ารนําเสนอโดยการเชื่อ มโยง
ประเด็นตางๆ เขากับรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุน รวมทั้งนําเสนอมุมมองดานสิทธิมนุษยชนและความ
เสมอภาคเทาเทียมกัน ของบุคคลในสังคม ทําใหผูเ ขารับ การอบรมไดมีค วามรูค ว ามเขาใจเกี่ยวกับ
ประเทศญี่ปุนมากยิ่งขึ้นทั้งในแงมุม ทางสังคมและกฎหมาย สําหรับในการอบรมครั้งตอไปหากมีหัวขอ
การนําเสนอของผูเขารับ การอบรม ในหัวขอ Country Report อีก ควรกําหนดใหผูเขารับการอบรม
จัดเตรียมหัวขอที่เปนประเด็นเกี่ยวกับ แงมุมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทอ งเที่ยวหรือ ประเด็น
ทางกฎหมายที่นาสนใจของประเทศไทยเพื่อเพิ่มความนาสนใจในการรับฟงและชวยเสริม สรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมไทยใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึคบุ ะที่เขารับฟงการบรรยายมากยิ่งขึ้น
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กฎหมายเปนสิ่งที่ถกู บัญญัติข้นึ มาเพื่อตอบสนองตอความตองการของคนในสังคมที่ประสงคจะ
อยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยเหตุนี้ทุกสังคมจึงมีกฎหมายที่อาจแตกตางกันบางซึ่งจะเปนไปตามสภาพ
สังคมนั้นๆ แตเนื่องจากสังคมมีก ารเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหตอ งมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
อยูเสมอ ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของคนในสังคมนั่นเอง
เมื่อ กลาวถึงปญ หากระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกฎหมาย อาญาของประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุนแลว จะตองศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการเกี่ยวกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาและ
กฎหมายอาญาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนวาเปนอยางไร เพื่อจะไดนําไปเปนฐานขอมูลในการ
วิเคราะหปญหาและผลกระทบในบทที่ ๓ ตอไป
ในการศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒ นาการเกี่ยวกับ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
กฎหมายอาญาของประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุนนั้น คณะผูจัดทําจะทําการศึกษากฎหมายของประเทศ
ไทยกอน แลวจึงศึกษากฎหมายของประเทศญี่ปุนในลําดับถัดไป จากนั้นจะนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
มาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของทั้งสองประเทศตอไป ดังนี้
๑. แนวคิด ทฤษฎี และวิว ัฒ นาการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธ รรมทางอาญาและกฎหมาย
อาญาของประเทศไทย
ภาษิตกฎหมายที่วา “IGNORANTLA JURIS NON EXCUSAT” ความไมรูกฎหมายไมเปนขอแก
ตัว ซึ่งเหมือนเปนการยืนยันวา ประชาชนทุกคนตองรูกฎหมาย ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงแลว ประชาชน
ไมไดรูกฎหมายในทุกเรื่อง จึงควรจะศึกษาวากฎหมายใดที่ประชาชนควรจะรู คือ สามารถรูไดดว ยสามัญ
สํานึกวาถาทําเชนนั้นจะเปนความผิด และกฎหมายประเภทใดที่ไมสามารถจะรูไดดว ยสามัญสํานึก ซึ่งใน
เรื่องนี้ ดร.ปรีดีย เกษมทรัพย ไดอธิบายกฎหมายโดยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกฎหมาย หรือ
ที่ทานเรีย กอีก อยางหนึ่งวา ทฤษฎีก ฎหมายสามชั้น (Three layer theory of law) ซึ่งจากทฤษฎี
ดังกลาวสามารถที่จะแบงกฎหมายออกเปนสามยุค คือ ยุคกฎหมายชาวบาน (Volksrecht) ยุคกฎหมาย
ของนัก กฎหมาย (Juristenrecht) และยุคกฎหมายเทคนิค (Technical law) ซึ่ง สามารถนําทฤษฎี
กฎหมายสามชั้นมาวิเคราะหในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาได
ยุคกฎหมายชาวบา น (Volksrecht) เปนกฎเกณฑที่เกิดขึ้นจากเหตุผลธรรมดาของสามัญชน
หรือสามัญสํานึก (Simple natural reason) เปนความรูสึกผิดชอบชั่ วดีที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติ
ติดตอกันเปนเวลานาน ยุคนี้กฎหมายกับศีลธรรมไมไดแยกจากกัน การกระทําที่ผิดศีลธรรมก็คือ ผิด
กฎหมาย เพราะฉะนั้นการพิจารณาความรับผิดทางอาญาในระยะแรกจึงดูเฉพาะผลที่เกิดขึ้นภายนอกที่
เรียกวาเปน “Objective criminal liability” ก็เพียงพอ เพราะการกระทําที่แสดงออกยอ มสะทอนถึง
การฝาฝนศึลธรรมดวย การพิจารณาความรับผิดแตเดิมจึงมิใชการพิจารณาโดยไมคาํ นึงถึงจิตใจเลย แต
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สิ่งนั้นไดแสดงออกโดยการกระทํานั้นแลว1 ยิ่งความผิดที่มีลักษณะรายแรงมากก็คือการแสดงถึงบาปที่
นารังเกียจมากในสมัยนั้น อาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา การกระทําผิดอาญาในสมัยกอน ก็คือ การกระทําที่
ละเมิดในสิ่งที่กฎหมายหาม และสิ่งที่ทํานั้นก็ขัดกับความรูสึกทางศีลธรรมของคนในสังคมดวย กฎหมาย
ในยุคนี้จึงเปนเรื่อ งที่ป ระชาชนสามารถรูไดดว ยสามัญสํานึกของตนเองวาสิ่งใดผิด เชน ความผิดตอชีวิต
ความผิดตอรางกาย ความผิดตอทรัพย เปนตน
ยุคกฎหมายของนักกฎหมาย (Juristenrecht) เปนยุคที่เริ่มทีการใชเหตุผลชั่งตรองเพื่อชี้ขาด
ขอ พิพาท เปนเหตุผลปรุงแตงทางกฎหมาย (artificial juristic reason) ที่ปรุงแตงจากหลักเดิม ทําให
เกิดหลักกฎหมายขึ้นจากการชี้ขาดในเรื่องนั้นๆ วิชานิตศิ าสตรจึงไดคอ ยๆ กอตัวขึ้น เกิดองคกรตุลาการ
และวิชาชีพนักกฎหมาย หลัก กฎหมายที่เกิดขึ้นจึงเรียกวา กฎหมายของนักกฎหมายเพราะนักกฎหมาย
เปนผูชี้ขาดปรุงแตงขึ้นใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงในแตละเรื่องแตละคดี หลักกฎหมายจึงเปนสิ่งที่ตอ ง
ศึกษาเลาเรียนจึงจะรูไมเหมือนกฎหมายจารีตประเพณีซึ่งเกิดจากเหตุผลธรรมดาสามัญหรือสามัญสํานึก
ก็สามารถจะรูได ยกตัวอยางเชน เรื่องอายุความในการฟองผูกระทําผิด กฎหมายไดกําหนดระยะเวลาไว
ในความผิดแตละประเภท ถาผูเสียหายมิไดฟองภายในเวลาที่กําหนดจะถือวาคดีนั้นขาดอายุคว าม ซึ่ง
เปนหลักที่นัก กฎหมายพัฒนาขึ้นมาเพื่อความจําเปนในดานพยานหลักฐาน เปนการกําหนดใหฟองใน
เวลาที่ยังสามารถรวบรวมพยานหลัก ฐานมาดําเนินคดีได หลักดังกลาวจึงตางกับ สามัญสํานึก ของคน
ทั่วไปที่วาเมื่อคนทําผิดก็ควรจะถูกลงโทษจึงจะเกิดความยุติธรรม โดยไมไดคาํ นึงถึงเงื่อนไขในเรื่อ งเวลา
หลักกฎหมายอื่นที่จะยกตัวอยางก็คอื หลักในเรื่องปองกันโดยชอบดวยกฎหมายและการกระทําผิดดวย
ความจําเปน ถือไดวาเปนหลัก เกณฑที่นักกฎหมายไดพัฒนาขึ้นโดยปรุงแตงจากเหตุผลธรรมดา โดยถือ
วาในกรณีที่เกิดภยันตรายอันละเมิดตอกฎหมายขึ้นกับบุคคลใด และภยันตรายนั้นใกลจะถึง บุคคลนั้น
สามารถที่จะกระทําการเพื่อปองกันได แตหากไดกระทําไปพอสมควรแกเหตุ เพราะถาเกิดภยันตรายที่
ใกลจะถึงขึ้นแลว การจะรอคอยความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐคงไมทันการ แตการจะอางปองกัน
ไดเมื่อใด ก็มิใชเหตุผลแบบสามัญสํานึกเพียงอยางเดียว แตตองเปนไปตามหลักเกณฑซึ่งนักกฎหมายได
ใชเหตุผลปรุงแตงขึ้น สวนกรณีการกระทําผิดดวยความจําเปนนั้น ผูกระทําจะยกเปนขอ อางเพื่อยกเวน
โทษไดก็ตอ เมื่อ ผูกระทําไดกระทําไปภายในหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวเปนกันคือ ผูก ระทําผิดได
กระทําไปเนื่อ งจากอยูในที่บังคับหรือภายใตอํานาจซึ่งไมสามารถจะหลีกเลี่ยงไดหรือเพื่อใหตนเองหรือ
ผูอื่นพนจากภยันตรายที่ใกลจะถึง หากผูกระทําไดกระทําไปพอสมควรแกเหตุ ยอมถือเปนเหตุยกเวน
โทษได
จะเห็นไดวา การกําหนดหลักเกณฑในเรื่องปองกันและจําเปนดังกลาว แมจะอยูบนพื้นฐานของ
สามัญสํานึก แตก็ตอ งใชเหตุผลแบบนักกฎหมายมาปรุงแตงเพิ่มเติม เพราะลําพังแตความรูสึกที่เกิดจาก
สามัญสํานึกเพียงอยางเดียวจะไมสามารถอธิบายรายละเอียดในแตละกรณีได ขอนาสังเกตอีกประการ
หนึ่งก็คอื นักกฎหมายไดพยายามแยกใหเห็นความแตกตางระหวางการกระทําเพื่อ ปอ งกันและการ
กระทําผิดดวยความจําเปนโดยถือวาการกระทําเพื่อปอ งกันนั้นเปนเรื่องที่ทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย
ทีเดียวเพราะเปนการกระทําตอผูที่กอภยันตรายนั้นโดยมิชอบนั้น สวนการกระทําผิดดวยความจําเปน
นั้น ถือวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายเพราะเปนการกระทําตอ ผูบริสุทธิ์ (innocent person) ที่ไมมี
1

ปรีดี เกษมทรัพย, เอกสารประกอบการบรรยายวิชาสังคมกับกฎหมาย, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. 2531, หนา 12-21.
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ความผิดใดๆ ทั้งสิ้น กฎหมายจึงถือวาเปนเพียงเหตุยกเวนโทษ (excuse) เทานั้น อนึ่ง แมแยกความ
แตกตางระหวางการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายกับการกระทําที่กฎหมายยกเวนโทษไวอยางชัดเจนใน
อดีต นัก กฎหมายก็มิไดหยุดนิ่งที่จะพัฒนาความคิดออกไป เมื่อขอ เท็จจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องเดียวกันแตมี
ความแตกตางกันไปในรายละเอียดอีกชั้นหนึ่ง เชน นักกฎหมายไดพัฒนาความคิดออกไปจนสามารถที่
จะแยกการกระทําผิดดวยความจําเปนที่เคยถือวาเปนเหตุยกเวนโทษออกเปน 2 กรณี คือ ความจําเปน
ที่ก ฎหมายยกเวน โทษ (excusable necessity) กรณีห นึ่ง และความจํา เปน ที่ก ฎหมายยอมรับ
(justifiable necessity) อีกกรณีหนึ่ง ซึ่งกรณีหลังเปนหลักกฎหมายที่เพิ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดย
นักกฎหมายเห็นวา กรณีที่แพทยจําตองทําแทงเพื่อรัก ษาชีวิตของแมไวนั้น ควรถือวาการกระทําของ
แพทยเปนการกระทําที่กฎหมายยอมรับ เพราะถือวาเปนการกระทําไปเพื่อรักษาประโยชนที่สูงกวาคือ
ชีวิตของแมเอาไว และหลักนี้ไดกลายเปนหลักทั่วไปซึ่งสามารถใชวินิจฉัยขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องอื่นๆ
ไดดวย ทําใหมีการบัญญัติหลักดังกลาวเปนหลักทั่วไปในกฎหมายอาญาของประเทศตางๆ ซึ่งนับวาเปน
กฎหมายของนักกฎหมายไดพัฒนาหลักกฎหมายไปอีกขั้นหนึ่ง
ยุคกฎหมายเทคนิค (Technical law) กฎหมายในยุคนี้เกิดขึ้นจากการบัญญัตกิ ฎหมายขึ้นมา
เฉพาะเจาะจงในบางเรื่อง ทั้งนี้เนื่องจากสังคมสลับซับซอนขึ้นขอขัดแยงในสังคมมีมากขึ้นและเปนขอขัด
แยกที่ตางจากปญหาในอดีต การจะรอใหประเพณีคอ ยๆ เกิดขึ้นยอมไมทันกับเหตุการณเฉพาะหนา จึงมี
การบัญ ญัตกิ ฎหมายขึ้ นดวยเหตุผ ลทางเทคนิค (technical reason) กฎหมายอาจจะมิไดเกิดจาก
ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยตรง แตเปนเหตุผลทางเทคนิคสําหรับเรื่องนั้นๆ ตัวอยางที่เห็นได
ชัดเจนในกฎหมายอาญา เชน กฎหมายเกี่ยวกับ จราจรที่กําหนดใหขบั รถทางซายของถนน กฎหมาย
เกี่ยวกับภาษีอากร เปนตน จะเห็นไดวากฎหมายเหลานี้ ความถูกผิดเกิดขึ้นจากกฎหมายที่ต้งั ขึ้นมา มิใช
เหตุผลทางศีลธรรมโดยตรง เมื่อเหตุผลของการบัญญัติกฎหมายมิใชเหตุผลทางศีลธรรมโดยตรง ผูที่ทํา
ผิดจึงไมเกิดความรูสึก วา กําลังทําผิดตอ ศีลธรรม เพราะฉะนั้น การบังคับโทษตามกฎหมายเทคนิค จึง
ตอ งกําหนดโทษใหรุนแรงและแนนอน หากพิจารณาจากบทบัญญัตมิ าตรา 64 ของประมวลกฎหมาย
อาญาจะพบวากฎหมายเทคนิคศาลจะอนุญาตใหนําสืบไดวาไมรูกฎหมาย
จากทฤษฎีก ฎหมายสามชั้น ดังกลาว ทําใหเห็น ถึงวิวัฒ นาการของกฎหมายที่เ ดนชัด แมวา
กฎหมายในแตละยุคจะมีลักษณะที่ปะปนกั นบางก็ตาม แตการแบงโดยทฤษฎีกฎหมายนี้ ทําใหเห็นถึง
ลัก ษณะเดนของกฎหมายในแตละเรื่อ ง ทําใหเห็นวากฎหมายใดที่มีขึ้นโดยเหตุผลทางศีลธรรมลวนๆ
กฎหมายใดที่นักกฎหมายมีสวนเขาไปปรุงแตง และกฎหมายใดเกิดขึ้นโดยเหตุผลทางเทคนิค
การนําทฤษฎีกฎหมายดังกลาวมาปรับใชกับกฎหมายอาญาจะทําใหสามารถแยกแยะบทบัญญัติ
ในแตละเรื่อ งไดชัดเจนแมวาบทบัญญัตใิ นกฎหมายอาญาโดยทั่วไปจะกําหนดขึ้นมาดวยเหตุผ ลทาง
ศีลธรรมแตก็มีบทบัญญัติในบางเรื่องที่กําหนดขึ้นมาดวยเหตุผลทางเทคนิค หากเปนบทบัญญัตทิ ี่กําหนด
ขึ้นดวยเหตุผลทางศีลธรรมยอมเปนเรื่องที่ประ ชาชนสามารถรับรูไดโดยสามัญสํานึกถึงความถูก ผิดใน
เรื่องนั้น แมในบางเรื่องจะมีหลักกฎหมายเพิ่มเติม อยูก็เปนเรื่องที่สามารถจะเรียนรูทําความเขาใจได
เพราะเปนเรื่องที่ปรุงแตงมาจากหลัก เดิม แตถา กฎหมายใดบัญญัตขิ ึ้นมาดวยเหตุผลทางเทคนิค ยอม
ไมใชเรื่องที่ประชาชนจะรูไดดว ยสามัญสํานึกเสมอไป เพราะบางเรื่องไมไดม าจากพื้นฐานทางศีลธรรม
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การทําความเขาใจในตุผลที่กฎหมายบัญ ญัตินั้น จึงเปนเรื่อ งสําคัญ มิฉ ะนั้นอาจจะเกิดปญ หาวานัก
กฎหมายใชกฎหมายไมสอดคลองกับความเปนจริง2
แนวคิดเกี่ยวกับการพิจ ารณาคดีและการลงโทษผูกระทําความผิดของประเทศไทย
สมัยอยุธ ยา
ในสมัยอยุธยานั้น ยังไมไดแยกความผิดออกเปนความผิดทางแพงและความผิดทางอาญาเชนใน
ปจจุบัน แตจะพิจารณารวมๆ กันไป ผูเสียหายอาจไดรับ การชดเชยคาเสียหายที่เรียกวาสินไหม ทั้งนี้
เปนไปตามพระอัยการพรมศักดิ์ โดยมีกฎหมายพิกัดคาตัวคนไว เชนถาทําใหเขาถึงตาย หากผูตายเปน
เด็ก อายุ 1 เดือน ถึง 3 เดือ น ตองใชคาตัว 6 บาท ถาเปนชายฉกรรจ อายุ 21 ปถงึ 25 ป คิดคาตัว
เปนเงินถึง 13 ตําลึง แตถาเปนคนแกอายุ 90 ถึง 100 ป คิดคาตัวเพียง 3 บาท ถาทํารายเขาไมถึง
ตาย ก็ลดคาเสียหายลงตามสวนแลวแตลักษณะบาดแผลฉกรรจไมฉกรรจ นอกจากนี้ถา ผูเสียหายมีศักดิ
นาคิดคาเสียหายตามศักดินาดวย3
สําหรับโทษทางอาญานั้น ไมมีการลงโทษจําคุกแบบปจจุบันเพราะคุกหลวงในสมัยนั้นไมมี การ
ควบคุม จะควบคุมไวที่บานตระลาการหรือใสสังขลิกบัญชรไวคอื เปนการใสโซตรวนหรื อ เปนแคกรงขัง
มิใชคกุ การลงโทษอาญาจึงมักเปนไปในลักษณะของโทษอื่น เชน ประหารชีวิตซึ่งโดยปกติจะใชวิธีฟนคอ
แตในบางฐานความผิดจะมีการกําหนดวิธีการประหารชีวิตที่นากลัวสยดสยองเพื่อ ใหบุคคลทั่วไปไมกลา
ทําผิด นอกจากนั้นก็มีโทษทวน คือเฆี่ยนดวยลาดหนัง โทษประจาน เชนแหรอบตลาดใหคนดู บางกรณี
ใชวิธีตัดมือตัดเทา และอาจมีโทษปรับซึ่งเรียกวาพินัย จนถึงโทษเอามะพราวหาวยัดปากในกรณีที่ใช
ราชาศัพทโดยมิบังควร คือใชราชาศัพทกับการกระทําของตนเองทั้งๆ ที่มิไดเปนเจา
ในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีนั้น โดยที่กฎหมายในสมัยอยุธยาเปนกฎหมายที่ไดรับอิทธิพล
มาจากอินเดีย การพิจารณาคดีในระยะแรกจึงตองอาศัยพราหมณชวยพิจารณาตัวบทกฎหมายและ
ดําเนินกระบวนพิจารณาจนไดขอ เท็จจริงแหงคดีจึงเสนอสํานวนใหผูพิพากษาชี้ขาดตัดสิน ดวยเหตุนี้ใน
กระบวนการยุติธรรมของกฎหมายไทยเดิมนั้น มีบุคลากรที่ทําหนาที่แตกตางกันมากมาย อีกทั้งไดแยก
งานพิจารณาคดีออกจากตําแหนงตางๆ หลายตําแหนงและถือเปนเกณฑในการกําหนดระเบียบศาลและ
การพิจารณาคดีในสมัยนั้น โดยบุค ลากรที่มีสว นสําคัญ ในกระบวนการยุตธิ รรมประกอบไปดว ย
ตระลาการ ผูพิพากษา ลูกขุน ผูปรับ และยกกระบัตรฯ เปนตน โดยตระลาการในกฎหมายเดิมของไทย
ตามที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงจะทําหนาที่เปนแตผูไตสวน สอบสวนขอเท็จจริง ฟงคูความ ฟง
พยานและหลักฐานในคดีเทานั้น ตระลาการไมมีอํานาจพิพากษาคดี ผูที่มีอํานาจพิพากษาชี้ขาดการแพ
ชนะคดีและปรับ บทลงโทษที่แ ทจริงคือ ผูพิพ ากษา ลูก ขุ นและผูป รับ สวนตําแหนงยกกระบัตรเปน
ตําแหนงที่สวนกลาง (กรมวัง ) แตงตั้งออกไปทําหนาที่ยังหัวเมืองตางๆ เพื่อสอดสอ งดูแลการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาเมืองรวมทั้งสอดสองการตัดสินความของเจาเมืองวามีความเปนธรรมหรือไม โดยจะรับคํา
รองทุกขจากราษฎรและนําความมารายงานพระมหากษัตริย
สําหรับ บทบาทของลูกขุน ณ ศาลา มีหนาที่นําตัวบทกฎหมายมาปรับแกคดี โดยจะกําหนด
กระทรวงศาลวาคดีอ ยางไรจะตอ งขึ้น ศาลไหน เมื่อ ราษฎรจะฟอ งคดีก็ตอ งนําไปฟอ งตามศาลของ
2
3

ปรีดี เกษมทรัพย. (2553). นิตปิ รัชญา (พิมพครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนา 369-375.
ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช, กฎหมายสมัยอยุธยา, คณะกรรมการจัดงานอนุสรณอยุธยา, พ.ศ. 2510, หนา 39.
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กระทรวงที่กําหนดไว อีกทั้งตามพระอัยการลักษณะรับฟองยังกําหนดใหผูที่จะฟองรองคดีหรือ ใชสิทธิ
ทางศาลตองเปนผูที่สังกัดมูลนาย หากเปนผูที่ไมมีสังกัดก็หามรับฟองไวพิจารณา
นอกจากนี้ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของไทยยังมีตาํ แหนงพระธรรมรงคหรือพะทํามะรง
ซึ่งมีหนาที่คอยตรวจตรามิใหลูกความหนี สอบสวนขอ เท็จจริงและตรวจพิสูจนบาดแผลกณีที่เกิดคดีทํา
รายรางกายกัน รวมถึงการไปดูที่เกิดเหตุกรณีทํารายกันจนเสียชีวิตดวย ซึ่งเทียบไดกับงานของตํารวจ
และแพทยในปจจุบัน4
สมัยรัช การที่ 5
สําหรับ สมัย รัชการที่ 5 มีก ารปฏิรูป การศาลและปรับ ปรุงกฎหมายใหเ ขาสูยุคใหม โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการลงโทษใหสอดคลองกับหลักกฎหมายสมัยใหม การยกรางประมวลกฎหมายอาญา
และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามแบบกฎหมายสมัยใหมตองใชเวลานาน ดังนั้น พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดเกลาฯ ใหอ อกพระราชบัญ ญัตลิ ัก ษณะพยาน ร.ศ. 113 (พ.ศ.
2437) เพื่อเปลี่ยนแปลงการสืบพยานใหเหมาะสมและรวดเร็วขึ้น ตอมาก็ไดประกาศพระราชบัญญัติ
ยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผูรายตามจารีตนครบาล ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439) โดยใหใชพระราชบัญญัตวิ ิธี
พิจารณาความมีโทษสําหรับใชไปพลางกอน (ร.ศ. 115) แทน
การรับกฎหมายสมัยใหมจากตะวันตก5
หลังจากที่ไดมีการปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผนดินและปรับปรุงการศาลในสมัยรัชกาล
ที่ 5 แลว ก็มีการเปลี่ยนกฎหมายใหเขาสูรูปแบบของกฎหมายสมัยใหมและถือเปนความจําเปนที่ตอ งรีบ
ทําเพื่อจะไดแกไขขอเสียเปรียบในเรื่อ งสิทธิสภาพนอกอาณาเขต การนําหลักกฎหมายตางประเทศซึ่ง
ลวนแลวแตเปนหลักกฎหมายอังกฤษมาใชในการพิจารณาคดี
การรับกฎหมายอังกฤษมาใชในระยะแรก เริ่มตนจากการนํามาใชในกฎหมายวิธีส บัญญัติกอน
โดยประกาศใชพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาความที่มีโทษทางอาญาขึ้นใชแนวการพิจารณาคดีแบบจารีต
นครบาล สวนกฎหมายที่นํามาจากยุโรปก็มีพระธรรมนูญศาลโดยนําหลักการศาลมาจากประเทศฝรั่งเศส
เปนแนวในการพิจารณา มีก ารนําหลักกฎหมายอาญาของอังกฤษ เชน เรื่องเจตนาราย มาอธิบายสวน
องคประกอบภายในของความผิดอาญาดวย สวนการรับกฎหมายแบบภาคพื้นยุโรป เกิดขึ้นจากอิทธิพล
ของกฎหมายอังกฤษไดคอ ยๆ ลดความสําคัญ ลงไป เมื่อประเทศไทยตัดสินใจจะจัดทํากฎหมายแบบ
ภาคพื้นยุโรป และไดจางนักกฎหมายชาวญี่ปุนและฝรั่งเศสมาเปนที่ปรึก ษาชวยงานนายโรลัง ยัคมินส
ซึ่งเปนชาวเบลเยี่ยมและทําหนาที่ที่ปรึกษาราชการแผนดินอยูในเวลานั้น แตกอ นที่จะจัดทําประมวล
กฎหมายตามแบบอยางของประเทศซีวิลลอว (Civil Law) มีความเห็นแตกตางกัน นักกฎหมายบางทาน
เห็นวาไมควรมีประมวลกฎหมาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทร งเห็นวาควรจัดทํา
ระบบกฎหมายของไทยใหเหมือ นกับ กฎหมายของภาคพื้นยุโรปคือ มีป ระมวลกฎหมายหรือ ระบบซี
วิลลอว แตแนวคิดในหลักกฎหมายอังกฤษบางเรื่องก็ยังปรากฏอยูในกฎหมายไทยหลายลักษณะ เชน
กฎหมายลักษณะพยานลมละลาย หุนสวน ตั๋วเงิน เปนตน

4
5

แสวง บุญเฉลิมวิภาส. (2556). ประวัติศาสตรกฎหมายไทย (พิมพครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: วิญูชน. หนา 99-108.
เรื่องเดียวกัน, หนา 197-204.
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การจัดทําประมวลกฎหมาย 6
การรางกฎหมายลักษณะอาญาเปนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาญาของไทยที่ใชมาแตด้งั เดิม
เขาสูระบบกฎหมายแบบรัฐสมัยใหม ซึ่งหลักกฎหมายที่ผูรางไดนํามาบัญญัตไิ วสรุปได ดังนี้
1. การกําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
2. การแบงประเภทของความผิด ประมวลกฎหมายอาญาที่รางขึ้นไดยกเลิกการแบงความผิด
ออกเปนความผิดลหุโทษ ความผิดมัธยโทษ ความผิดอุกฤษโทษ ดังที่กฎหมายอาญาเดิมหรือกฎหมาย
อาญาของบางประเทศนิยมที่จะแบงเชนนั้น เชน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ญี่ปุน ซึ่งการแบงประเภทความผิด
ในลัก ษณะที่ประเทศไทยไดยกเลิกนั้น ตอมาประเทศญี่ปุนก็ไดมีการยกเลิกการแบงประเภทความผิด
เชนกัน
3. เกี่ย วกับ การลงโทษ ประมวลกฎหมายอาญาของไทยกําหนดโทษไวเพียง 6 สถาน คือ
ประหารชีวิต จําคุก ปรับ ใหอ ยูภายในเขตตที่อันมีกําหนด ใหริบ ทรัพ ย ใหเรียกประกันทานบน ซึ่ง
แตกตางจากประเทศญี่ปุนทีกําหนดโทษไว 18 สถาน ตามประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุน มาตรา 7, 8,
9 และมาตรา 10
4. เกี่ยวกับ การลงโทษผูก ระทําความผิดในครั้งแรกและผูก ระทําความผิด ซ้ํา เปนการที่ศาล
พิพากษาโดยกําหนดเงื่อนไขในเรื่องเวลาไวในคําพิพากษาเพื่อใหผูกระทํากลับตนเปนคนดีซึ่งมีการบังคับ
ใชในสหรัฐอเมริก าเปนครั้ งแรกและประเทศเบลเยี่ยมไดเคยนํามาบังคับใชก็นับวาประสบความสําเร็จ
ทําใหประเทศอื่นๆ เชน ฝรั่งเศส ญี่ปุน รับไปใชบาง เมื่องประเทศไทยรางประมวลกฎหมายลัก ษณะ
อาญาจึงไดนําหลักการดังกลาวมาใช
5. การกําหนดโทษขั้นสูงและขั้นต่ํา
6. การกําหนดความผิดหลายบทหรือ หลายกรรม มีแนวคิดมาจากประเทศอังกฤษ แนวคิดนี้
เกิดขึ้นจากผลของการปฏิวัติฝรั่งเศส โดยผูรางกฎหมายถือวาการที่ผูกระทําความผิดกระทําผิดครั้งแรก
และมิไดถกู จับกุม จนไดมีการกระทําผิดขึ้นอีกนั้นเปนเรื่องที่เกิดจากความบกพรองของรัฐดวย เพราะถา
ผูกระทําความผิดคนนั้นถูกจับ และถูกลงโทษตั้งแตครั้งแรก การกระทําความผิดครั้งที่สองและครั้งตอไป
คงจะไมเกิดขึ้น ประเทศญี่ปุนในเวลานั้นไดแกปญหาดังกลาวโดยใชวิธีการลงโทษผูกระทําความผิดดวย
บทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดเชนกันแตใชวิธีเพิ่มโทษหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในสามแลวแตกรณีตามประมวล
กฎหมายอาญาญี่ปุน (1908) มาตรา 45 ถึงมาตรา 55
7. การนับเวลาของโทษจําคุก ซึ่งในเรื่องนี้ประเทศไทยไดบัญญัตเิ รื่องการนับเวลาของโทษจําคุก
ไวอยางชัดเจนในประมวลกฎหมายลัก ษณะอาญา มาตรา 32 และมาตรา 33 และญี่ปุนตามประมวล
กฎหมายอาญาญี่ปุน (1908) มาตรา 21 ถึงมาตรา 24
การจัดทําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความนั้นเปนกฎหมาย
ที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะทําใหการดําเนินคดีเปนไปโดยถูกตองเหมาะสมและชวยใหบทบัญญัตใิ น
กฎหมายสารบัญ ญัติบรรลุความมุงหมายในเรื่อ งนั้น ๆ เมื่อ ไดรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคว าม
บทบัญญัตบิ างเรื่องที่เคยบัญญัตไิ วในกฎหมายลักษณะอาญาแตมีลัก ษณะเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติก็ได
ยกมาไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่รางขึ้นใหม อันไดแก บทบัญญัตวิ าดวยการระงับ
6

เรื่องเดียวกัน, หนา 205-228.
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แหงสิทธิที่จะฟอ งรอง สิทธิเรียกรองใหคืนทรัพยและชดใชคา เสียหาย ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของไทยสวนใหญมีความคลายคลึงกับระบบกฎหมายของประเทศในภาคพื้นยุโรป7
ในการศึกษากฎหมายอาญานั้น การที่กฎหมายอาญาลงโทษผูกระทําความผิดนั้น มีจุดประสงค
ในการลงโทษ 2 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎีเด็ดขาด (absolute theory)
2. ทฤษฎีสัมพัทธ (relative theory)
ทฤษฎีเด็ด ขาด (absolute theory) หมายถึง ทฤษฎีที่อางวาเปน ทฤษฎีที่ถูก ตอ ง โดยไม
คํานึงถึงกาลเทศะหรือพฤติการณแวดลอมใดๆ ทั้งสิ้น กลาวคือ เปนทฤษฎีที่ยืนยันตนเองวาถูกตองไมวา
จะนําไปใชในสถานที่ใด เมื่อใด เปนทฤษฎีที่ใชไดเสมอไปและใชได ตลอดไป ทฤษฎีเด็ดขาดถือวาการที่
กฎหมายอาญาบัญญัตใิ หลงโทษผูก ระทําผิดนั้น ก็เพราะเหตุที่ไดมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นอยางเดียว
กลาวคือจะตองมีการลงโทษเพื่อใหมีการตอบแทนแกแคนที่ถูกตองตอผูกระทําความผิด ในทางปฏิบัตถิ า
จะนําทฤษฎีเด็ดขาดมาใชแลว ก็จะตองลงโทษใหเปนการตอบแทนแกแคนแกก ารกระทําความผิด ซึ่ง
หมายความวา จะตองลงโทษใหไดสวนสัดกับผลรายที่เกิดจากการกระทําความผิด กลาวคือ ถากอใหเกิด
ผลรายแรงมาก ก็ตองลงโทษหนักมาก ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย มีมาตราที่ลงโทษตาม
ทฤษฎีนี้ เชน ประมาท ถาทําใหถงึ ตายก็ลงโทษแรง ถาสาหัสก็ลงโทษเบาลงมา ซึ่งเปนการตอบแทนแก
แคนการกระทําความผิดโดยแท
ทฤษฎีสัม พัทธ (relative theory) ไมใชเฉพาะเรื่อ งจุดประสงคในการลงโทษเทานั้น แตใชใน
เรื่อ งอื่นๆ ดวย ทฤษฎีนี้ถอื วาทุกสิ่งทุก อยางในโลกนี้ไมเด็ดขาด ทฤษฎีนี้ยอ มถูกตองแตเ มื่อ คํานึงถึง
กาลเทศะและพฤติการณแวดลอ มตางๆ ในสวนของทฤษฎีสัมพัทธไมไดพิจารณาในแงของการกระทํา
ความผิด แตพิจารณาในแงวาควรลงโทษอยางใดจึงจะเกิดประโยชนและโดยเหตุนั้นการลงโทษจึงตอง
คํานึงถึงตัวผูก ระทําความผิดกับ คนอื่น ๆ โทษนั้น ควรจะมีผ ลเปน การกระทําใหผูก ระ ทําความผิด
หวาดกลัว ทําใหกลับตนเปนคนดี หรือทําใหสังคมปลอดภัยจากการกระทําความผิด ทั้งนี้เพื่อการปองกัน
2 ประการ กลาวคือ
1. ปองกันทั่วไป กลาวคือ ตองปองกันมิใหบุคคลทุกๆ คนกระทําความผิด คนอื่นหวาดกลัวไม
กลากระทําความผิดอันนั้น จะลงโทษผูกระทําความผิดเพื่อใหเปนแบบอยางกับคนทั่วไป
2. ปอ งกันพิเศษ กลาวคือ การลงโทษเปนการปองกันผูก ระทําความผิดนั้นเองไมใหก ระทํา
ความผิดอีก ทั้งนี้เพราะการกระทําความผิดเกิดขึ้นแลว จะลงโทษอยางไรความผิดก็เกิดขึ้นไปแลว ฉะนั้น
การลงโทษจึงควรจะปองกันไมใหผูกระทําความผิดนั้นกลากระทําความผิดขึ้นอีก8
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เปนกฎหมายที่วาดวยหลัก เกณฑแ ละวิธีการคนหา
ความจริงอันเกี่ยวกับ การกระทําความผิด และการนําตัวผูกระทําความผิดมาดําเนินการพิจารณา และ
ลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ มีวัตถุประสงคเพื่อใหอํานาจแกเจาหนาที่ของรัฐในก ระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาและศาล ในการรวมมือกันคนหาความจริงในการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นวามีอยางไร และ
ผูใดกระทําความผิด แตก ฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญายังเกิดจากแนวคิดที่จะยอมรับ คุณคาของความ
เปนมนุษย จึงตองแสดงใหเห็นถึงความสมดุลระหวางประโยชนของรัฐกับสิทธิ เสรีภาพของบุคคลดวย
7
8

เรื่องเดียวกัน, หนา 238-241.
หยุด แสงอุทัย. (2556). กฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพครั้งที่ 21). กรุงเทพฯ: คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนา 263-266.
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ฉะนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาที่ดจี ะตอ งพยายามรัก ษาสมดุลระหวางอํานาจรัฐกับ การจําตัว
ผูกระทําความผิดมาลงโทษ และหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในการคนหาความจริง ตอ งมีการสอบสวน อันเปนจุดตั้งรูป คดี หากรูปคดีสอบสวนไมชัดเจน
ถูก ตอ งก็อ า จจะไมมีท างแกไข การสอบสวนจึง มีห ลัก กฎหมาย พนัก งานสอบสวนตอ งปฏิบัตติ าม
กฎหมายเทานั้น ซึ่งจะสอดคลองกับหลักนิตธิ รรม ตามประวัติศาสตรของการสอบสวนนั้น ผูกอยูกับการ
คนหาความจริง โดยแตเดิมการดําเนินคดีอาญาในนานาประเทศใชระบบไตสวน ซึ่งศาลมีหนาที่ไตสวน
หาความจริงไมมีก ารแยกหนาที่สอบสวนฟอ งรองและหนาที่พิจารณาพิพากษาออกจากกัน ทําใหการ
ดําเนินคดีอาญาทั้งหมดอยูในมือของบุคคลหรือองคก รเดียว การสอบสอนจึงอยูในมือศาล ตํารวจเปน
เพียงผูชวยศาลในการคนหาความจริงเทานั้น อยางไรก็ตาม ตอมามีวิธีพิจารณาเพื่อแกไขขอบกพรอ ง
ของการดําเนินคดีอาญาระบบไตสวน แยกหนาที่สอบสวน ฟองรอง และพิจารณาพิพากษาออกจากกัน
มิใหอยูในมือขององคกรเดียว เหตุผลในการลมเลิกระบบไตสวนเพราะผูพิพากษามีอํานาจมากเกินไปมัก
มีความอคติความลําเอียง ตามระบบพิจารณาความอาญาของนานาอารยประเทศ ผูมีอํานาจสอบสวน
ไดแกอัยการ แตของประเทศไทยอํานาจการสอบสวนอยูที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ9
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2. แนวคิด ทฤษฎี และวิว ัฒ นาการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธ รรมทางอาญาและกฎหมาย
อาญาของประเทศญี่ปุน
ตามที่คณะผูจัดทําไดศกึ ษากฎหมายอาญาของประเทศญี่ปุน นักกฎหมายของประเทศญี่ปุนให
ความสําคัญกับรัฐธรรมนูญญี่ปุนซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ นอกจากนั้นแลว ยังมีมุมมองเชิง
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงมุม ทางจริยธรรมและศีลธรรมของประเทศญี่ปุนประกอบดวย ทั้งนี้
เพื่อสะทอนถึงกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาและกฎหมายอาญาของประเทศญี่ปุนไดเปนอยางดีนั่นเอง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุน มีดงั นี้
2.1 กระบวนการกอนฟองคดีอาญา
เจาหนาที่ที่เกี่ยวขอ งในชั้นกอ นฟอ งคดีอ าญา คือ ตํารวจ และอัย การ โดยอัยการมีอํานาจ
ควบคุม สวนตํารวจมีมาตรการชะลอการฟองซึ่งเปนกฎหมายใหมที่เพิ่งใชบังคับในประเทศญี่ปุน อัยการ
มีสิทธิพูดคุยกับ จําเลยได ในบางคดีที่เปนความผิดเกี่ยวกับทรัพย ถาจําเลยชดใชคา สินไหมทดแทนแก
ผูเสียหาย ก็อาจไมตอ งมีการฟอ งคดี ในประเทศญี่ปุนมีคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย มากกวารอยละ 80
อัยการก็จะเรียกจําเลยมาโดยไมตอ งมีการฟอ งคดี เชน ผูตอ งหาขโมยเงิน 1,000,000 เยน ก็เรียก
ผูตองหามาเจรจาเพื่อที่จะไมตอ งฟอ งคดี อัยการของประเทศญี่ปุนคิดถึงตน ทุนในการติดคุก และมี
แนวคิด วาการฟอ งคดีเ พื่อ ใหค นติด คุก มิใชเ ปน การลดปญ หาอาช ญากรรม ในประเทศญี่ปุน มีค ดี
ฆาตกรรมเพียง 300 คดี ตอ ป มีผูพิพากษาเพียง 2,000 คน โดยผูพิพากษาสวนใหญเปนผูพิพากษา
ศาลลาง ซึ่งผูพิพากษารอยละ 60 อาจไมเคยเจอคดีฆาตกรรมเลยก็วาได ที่มีคดีฆาตกรรมนอยเพราะ
ประเทศญี่ปุนมีการควบคุมอาวุธปน

9

ธีสุทธิ์ พันธฤทธิ์. (2555). การสอบสวน. กรุงเทพฯ: นิตธิ รรม. หนา 1-4.
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2.2 กระบวนการหลังฟองพิจ ารณาคดีอาญา
บุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการหลังฟองคดีอาญา ประกอบดวย
- ผูพิพากษา
- อัยการ
- ทนายความ
- จําเลย
- พยาน (ผูเชี่ยวชาญ)
- ผูเสียหาย
- ผูพิพากษาสมทบ
- ขั้นทดลอง
• การประกันตัวระหวางการไตสวน
• กระบวนการกอนการพิจารณาคดี
• การยืนยันการสารภาพ
• กรณีมีขอโตแยง
- บทลงโทษ
• คาตอบแทนและคาปรับ
• จําคุก
• ประหารชีวิต
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ในการวิเคราะหปญหาและผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกฎหมายอาญา
ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน
1. ปญหาเรื่องการมีกฎหมายบัญญัตไิ ว แตเจาหนาที่ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
เมื่อ พิจารณากระบวนยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศญี่ปุนแลวนั้น อาจารยม าโกโตะ อิบุซึกิ
แหงไซโจะ นักวิชาการดานกฎหมายของประเทศญี่ปุนมิไดมองเพียงแคมุม มองทางกฎหมายเทานั้น แต
จะมีมุม มองเชิงวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงมุม ทางจริย ธรรมและศีลธรรมของประเทศญี่ปุน
ประกอบดวย สําหรับ มุมมองในเชิงวัฒนธรรมนั้น การสอบสวนที่เกิดขึ้ นในสถานีตาํ รวจของประเทศ
ญี่ปุนจะไมมีใครมาใหคําปรึกษาทางกฎหมายได ไมมีสามารถทนายได ในหองสอบสวนผูตอ งหาจะไมมี
ใครคอยใหคาํ แนะนําใดๆ ระหวางสอบสวนได ถึงแมวากฎหมายรัฐธรรมนูญในญี่ปุนจะระบุวา ทุกคนมี
สิทธิที่จะไดรับการเขาถึงการไดรับคําแนะนําทางกฎหมายจากทนายความก็ตาม ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญที่
เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน
แมในประเทศญี่ปุนจะมีระบบที่รัฐหาทนายความใหแกจําเลย ตามหลักกฎหมายกําหนดใหทุก
คนเขาถึงการมีทนายความไดแมจะตกเปนแคผูตอ งหาก็ตาม แตศาลของประเทศญี่ปุนก็มีคาํ วินิจฉัยวา
การมีทนายความนอกหองสอบสวนก็ถอื วาเพียงพอแลว เปนการปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญญี่ปุนบัญญัติไว
แลว แมวาในหองสอบสวนไมมีทนายความ แตเมื่อผูตอ งหามีทนายความนอกหองสอบสวนก็ถอื วาเพียง
พอที่จะไดรับคําแนะนําทางกฎหมาย ในเรื่องนี้นักวิชาการดานกฎหมายของประเทศญี่ปุน10 มีความเห็น
ที่แตกตางจากคําวินิจฉัยของศาล โดยใหความเห็นวาผูตอ งหาควรมีสิทธิมี ทนายความหรือมีคนที่คอยให
คําปรึกษาขณะสอบสวนในหองสอบสวนดวยตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด โดยมองวาผูตอ งหาควรมีสิท ธิ
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด แตในทางปฏิบัตแิ ลวกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศญี่ปุนไมเปด
โอกาสใหผูตอ งหามีทนายความหรือ มีคนคอยใหคาํ แนะนําทางกฎหมาย ดังนั้น การมองวากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเปนอยางไรนั้น ไมควรมองเพียงบทกฎหมายเทานั้น แตใหมองในทางปฏิบัตทิ ี่เกิดขึ้น
จริงดวย
ถามองในเชิงของแถบประเทศตะวันตก อยางประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา นั้น เมื่อถูกฟอง
จะมีทนายคอยใหความชวยเหลืออยูภายในสถานีตาํ รวจ ซึ่งผูที่เมื่อเปนจําเลยแลวจะถูกสอบสวน แตก็ยัง
สามารถมีผูที่ใหคําปรึกษาทางกฎหมายนั่งอยูดว ยได ทานอาจารยไดถามวา แลวในประเทศไทยเปน
อยางไรบาง ซึ่งที่เหมือนกันนั้นก็ดมี าก
สําหรับ กระบวนยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศไทยในอดีตก็ยังมิไดมีการคุม ครองผูตอ ง หา
ดังเชนกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศญี่ปุน จะเห็นไดจากคดีในอดีตที่ทําใหกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยไมไดรับความเชื่อถือจากสังคมอยางรายแรง ไดแก คดีเชอร รี่ แอน
ซึ่งขอเท็จจริงไดปรากฏเปนที่ยุตวิ าผูตอ งหาเปนผูที่ถกู จับกุม และศาลมีคําพิ พากษาถึงที่สุดใหจําคุก มิได
10

อาจารยมาโกโตะ อิบุซึกิ มาจากมหาวิทยาลัยไซโจะ
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เปนผูกระทําความผิด แตเกิดจากการสรางพยานหลักฐานเท็จจากพนัก งานสอบสวนและทําใหบุคคล
เหลานั้นซึ่งเปนผูบ ริสุท ธิ์ไมไดรับ ความเปนธรรม และตอ งเสีย ชีวิต จากการถูก จําคุก อันเนื่อ งมาจาก
กระทําของพนักงานสอบสวน แมญาติผูที่ไดความเสียหายจะไดรับความเยียวยาจากการกระทําดังกลาว
ก็ต าม แตก็ตอ งผา นกระบวนการฟอ งรอ งตอ ศาลเปน ระยะเวลายาวนานกวา 19 ป 11 จึง ทําให
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยไดทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงครั้งใหม จึงอาจกลาวได
อีกนัยหนึ่งวาเพราะเหตุคดีเชอรรี่ แอน จึงทําใหเกิดการตื่นตัวในดานการคุมครองสิทธิของผูตอ งหาและ
การรับฟงพยานหลักฐาน
ดวยเหตุในคดีดังกลาวทําใหกระบวนการใชบังคับกฎหมายอาญาจะตองหลีกเลี่ยงการนําตัวผู
บริสุทธิ์มาลงโทษใหมากที่สุด แมสังคมจะปรารถนาที่จะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษอยางรวดเร็ว แต
สังคมก็ไมตอ งการใหมีก ารลงโทษผูบริสุทธิ์อยางแนแท 12 ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 เปนตนมา ก็ไดมีการกําหนดถึงสิทธิขั้นพื้นฐานใหแกประชาชนกรณีที่จะตองตกเปนผูตอ งหาหรือ
จําเลยในคดีอาญา ซึ่งรัฐจะตอ งจัดหาทนายความให ทําใหหลักที่วา “บุคคลเสมอภาคกันในกฎหมาย”
เกิดมีความหมายอยางแทจริง เนื่องจากบุคคลจะเสมอภาคกันในทางกฎหมายตอเมื่อบุคคลนั้นไดใชสิทธิ
ในทางกฎหมายที่เทาเทียมกันดวย13
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาของประเทศไทยในสวนการจับ การสอบสวนในชั้น
พนักงานสอบสวนไดทําการแกไขเมื่อปพุทธศักราช 2547 เริ่มจากเมื่อเจาพนักงานหรือราษฎรเปนผูจับ
จะตองนําตัวผูจะตองถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวน พรอมแจงขอกลาวหากใหผูถูกจับทราบ
และแจง สิท ธิที่จ ะใหก ารหรือ ไมก็ได ทั้ง ยัง มีสิท ธิที่จ ะพบและปรึก ษาทนายความหรือ ผูซึ่ง จะเปน
ทนายความ หรือผูถกู จับจะไดบุค คลที่ตนไววางใจทราบถึงการจับกุมได 14 หรือกรณีถอ ยคําใด ๆ ที่ผูถกู
จับ ใหไวตอ เจาพนักงานผูจับหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในชั้นจับกุมหรือมอบตัว ถาถอยคํา
เปนคํารับสารภาพของผูถกู จับวาตนไดกระทําความผิด หามมิใหรับฟงเปนพยานหลักฐาน15
จากการแกไขเปลี่ยนแปลงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ทําใหการ
ดําเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนนอกจากจะเปนการดําเนินการภายใตหลักมนุษยชนสากล ทั้งยังทํา
ใหผูถกู จับกุมไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายจากภาครัฐทําใหเกิดความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย
และยังทําใหพนักงานสอบสวนไมอาจทําการมิชอบ ไมวาจะเปนดานการสอบสวน การใชกลวิธีในการบีบ
ใหรับสารภาพ หรือกระทําการอันมิชอบซึ่งทําใหผูถูกจับกุมจะตองทําการรับสารภาพ ซึ่งในสวนนี้เมื่อ
เปรียบเทียบกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศญี่ปุนแลว คณะผูจัดทําเห็นวาประเทศไทย
ไดดําเนินการตามหลักมนุ ษยชนขั้นพื้นฐานที่ผูถกู จับกุมสามารถพบและปรึกษาทนายความหรือบุคคลที่
ผูถูกจับกุมไววางไวได ในประเด็นนี้การคุม ครองสิทธิของผูตอ งหาของประเทศไทยจึงเปนไปตามหลัก
สากล
11

http://www.thairath.co.th/content/462183 (สืบคนวัน ที่ 25 กรกฎาคม 2559)
ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2546). คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพครั้งที่ 8), หจก.จิรรัชการพิมพ : กรุงเทพ ฯ . หนา 15
13
เรื่องเดียวกัน. หนา 15
14
ป.วิ.อ มาตรา 83
15
ป.วิ.อ มาตรา 84 วรรคทาย
12
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2. ปญหาอาชญากรรม
ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่มีความปลอดภัยที่สุดแหงหนึ่งของโลก ซึ่งวัดได จากอัตราการเกิด
อาชญากรรมที่รุนแรงและประเทศญี่ปุนมีความสําเร็จในการที่จะจัดการกับอาชญากรรมตางๆ อยางยิ่ง
ซึ่งความสําเร็จของการจัดการกับอาชญากรรมตางๆ วัดจากอัตราของการกระทําความผิดซ้ํา จึงมีคาํ ถาม
วาแลวทําไมญี่ปุนจึงไมมีปญหาอาชญากรรม เมื่อพิจารณามุมมองทางวัฒนธรรม ทางสังคมเชิงโครงสราง
ดานการจัดการ โดยนํามาผสมผสานกันทั้งหมด จะเห็นวาคนญี่ปุนมีระเบียบวินัยสูง ซึ่งถือวาเปนจุดเดน
ของประเทศญี่ปุนซึ่ง แตกตางจากสหรัฐอเมริก า เชน หากมีผูทํากระเปาสตางคหายที่โตเกียวและที่
นิวยอรก ถาหายที่โตเกียวจะมีการติดตอเจาของกระเปาตามที่อยูในนามบัตร สวนที่นิวยอรกก็คงไมตอ ง
คาดหวังวาจะมีการติดตอกลับหรือสงคืนเจาของ ซึ่งสิ่งนี้เปนตัวอยางที่ดีที่สะทอนใหเห็นไดวาที่ประเทศ
ญี่ปุนนั้น หากคนญี่ปุนเห็นกระเปาตกหลนแลวก็จะนําไปสงที่สถานีตํารวจเพื่อคืนแกเ จาของ แมวาคน
ญี่ปุนคนนั้นจะรูหรือไมรูก ฎหมายอาญา ที่เปนเชน นี้ไมใชเพราะคนญี่ปุนปฏิบัติตามกฎหมาย แตเปน
เพราะศีลธรรมที่มาจากความรูสึกนึกคิดที่ไดรับการสั่งสอนมานั่นเอง
สวนประเทศไทยปญหาอาชญากรรมเปนปญหาที่สําคัญ ถือเปนปญหาทางสังคม แมในปจจุบัน
จะมีการเรียกรองของประชาชนที่ตอ งการใหกฎหมายอาญาที่การกําหนดอัตราโทษที่สูงขึ้น แตถึงกระนั่น
การกําหนดอัตราโทษที่สูง ขึ้น จะทําใหปญ หาอาชญากรรมลดนอ ยถอ ยลงหรือ ไม ปญ หาเหลานี้เ มื่อ
พิจารณาถึงประเพณี วัฒนธรรม มารยาท และโครงสรางทางสังคมของประเทศญี่ปุนแลว จะเห็นไดวา
ประเทศญี่ปุนจะใหความสําคัญกับการสรางบุคคลกรมากกวาการสรางกฎหมาย กลาวคือ ประเทศญี่ปุน
จะเริ่มจากการใหเด็กเล็กไดรูจักหนาที่ที่ตนจะตองกระทําตอตัวเอง ครอบครัว และการรับผิดชอบตอ
สังคมมากกวาการที่จะเรียกรองสิทธิ การสรางระเบียบวินัยตั้งแตวัยเด็ก ดังจะเห็น ไดจาก เมื่อ ประเทศ
ญี่ปุนเกิดอุท กภัยรายแรงและทางการใหความชวยเหลือ ไมวาจะเปนเด็กเล็กหรือผูชราก็จะตองยืนตอ
แถวอยางเปนระเบียบเพื่อ รับของชวยเหลือ จากทางการโดยไมมีการแซงคิว เปนตน ดวยกระบวนการ
เหลานี้จึงเปนสิ่งที่หลอหลอมใหประชาชนประเทศญี่ปุนเปนบุคคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ การรูจักหนาที่ของตน
การไมกาวกายเรื่องของบุคคลอื่น ทําใหไมเกิดการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน ดังนั้น การวางรากฐานทาง
สังคมที่ดจี ะทําใหกฎหมายไมมีความจําเปนหรือมีความจําเปนนอยลง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาบุคคลใน
สังคมไมมีผูใดเปนอาชญากรแลว ก็ไมจําตองมีตาํ รวจ อัยการ ศาล หรือกฎหมาย แตเปนเรื่องที่บุคคลใน
สังคมจะทําการควบคุมดูแลกันเอง ในทางกลับกันการกําหนดอัตราโทษที่สูงขึ้นเพื่อใหผูกระทําความผิด
เกิดความเข็ดหลาบ อาจทําใหอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงขึ้น ทั้งยังมิใชเปนการแกไขปญหาที่แทจริง
เชน กรณีปจจุบันไดมีกระแสเรียกรองใหคดีขม ขืนมีโทษประหาร เพื่อใหผูกระทําความผิดเกิดการเกรง
กลัวและเพื่อไมมีผูอื่นกระทําความผิดในคดีขม ขืนอีก และพบวาผูก ระทําความผิดมีอายุนอยลงหรือบาง
กรณีเปนผูเยาวยังไมบรรลุนิติภาวะ แตเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่ประเทศไทยเกิดคดีขมขืนแลว จะพบวา
ปจจัยตาง ๆ จะสงเสริมใหผูเยาวอันไดแก สื่อ ตาง ๆ อินเตอรเน็ต ระบบการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ละคร ซึ่งมักจะมีฉากพระเอกขมขืนนางเอกและไดรับการยอมรับในภายหลัง ทําใหประชาชนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูเยาวเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ หรือความไมรูวาการขมขืนและการสมยอมตางกันอยางไร เปน
ตน
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คณะผูจัดทําเห็นวา ในประเด็นนี้ประเทศญี่ปุนไดถายทอดวัฒนธรรม ประเพณี มารยาท หนาที่
ทางสังคมใหแกเด็กรุนใหมตลอดเวลาทําใหป ระชากรประเทศญี่ปุนเปนบุ คคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น
ประเทศไทยนั้นไมวาหนวยงานหรือ องคกรใดก็สามารถมีสวนรวมในการรวมกันแกไขเปลี่ยนแปลงได
เชนกัน โดยเริ่ม จากหนวยที่เล็ก ที่สุดไดแกครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ทํางาน สถานที่ราชการ เริ่ม
จากการเริ่มสรางวินัย การรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม และทําอยางตอเนื่อง
3. ปญหาเรื่องการใหการรับสารภาพกอนฟองคดี
ประเทศญี่ปุนไดรับเสียงวิพากษวิจารณอยางรุนแรง ทั้งในบริบทระหวางประเทศและในประเทศ
ที่เกี่ยวของกับ กระบวนการดําเนิน การดานสิท ธิมนุษยชนตามรายงานสหประชาชาติดว ย ในสวนของ
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาชั้นกอนฟองคดี อัตราการกระทําผิด อัตราการรับสารภาพ และการใช
โทษประหาร หากผูตองหาถูกจับแลวไปที่สถานีตาํ รวจ ถารับสารภาพจะไดรับการปลอยตัว แตถา ไมให
การรับสารภาพจะถูกจับและถูกกัก ขังไว โดยตํารวจมีสิทธิที่จะกักขังผูตอ งสงสัยไดนานถึง 23 วัน ซึ่ง
เปนเรื่องที่อยูภายใตดลุ พินิจของตํารวจ หลังจากนั้นจะอยูในอํานาจของศาล ซึ่งถาศาลเห็นชอบดวยก็
สามารถกักขังได 23 วัน ตามกฎหมาย จึงทําใหผูถกู จับมักจะใหการรับสารภาพเสียกอน ดังนั้น จึงทําให
เกิด ขอ มูล ขึ้น มาวาผูถูก จับ จํานวนมากกวา 90% ใหก ารรับ สารภาพ ซึ่ง การรับ สารภาพในญี่ปุน ก็
เพื่อที่จะไดไปใหพนจากหองขังนั่นเอง
สําหรับประเทศไทย กรณีการควบคุมผูถกู จับ กฎหมายของประเทศไทยยังหามมิใหใชวิธีควบคุม
ผูถูกจับเกิดกวาที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหผูถูกจับหนี 16 การควบคุมก็มิใหควบคุมไวนานและตองใหนําตัว
ไปศาลภายในสี่แปดชั่วโมงนับแตผูถกู จับถูกนําตัวไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน หรือ แมกระทั่ง
กรณีความผิดอาญาที่อัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิดหารอยบาท หรือกรณีอัตรา
โทษจําคุกอยางสูงเกินกวาหกเดือนแตไมถงึ สิบป หรือปรับเกินกวาหารอยบาท หรือกรณีอัตราโทษจําคุก
อยางสูงตั้งแตสิบปข้นึ ไป จะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม กฎหมายก็ยังกําหนดระยะเวลาการควบคุมตัว
โดยการขังไวตามขั้นบันได แตตองไมเกินสี่สิบแปดวัน17
คณะผูจัดทําเห็นวาในประเด็นนี้กฎหมายของประเทศไทยมีความเปนสากลและเปนการเคารพ
สิทธิข้นั พื้นฐาน และระยะเวลาการควบคุมตัวเพื่อทําการสอบสวนกฎหมายของประเทศไทยยังกําหนด
ระยะเวลาตามความรายแรงแหงคดี เพื่อใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนผูถกู จับกุม โดยพลัน อัน
เปนไปตามหลักการพิจารณาคดีโดยตอเนื่อง หรือแมกระทั่งคําให การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเองนั้น
กฎหมายของประเทศไทยยังมิไดรับฟงเปนพยานหลักฐานดวยเชนเดียวกัน อันเนื่องจากคดีเชอรรี่ แอน
ดังที่กลาวมาแลวนั้น
4. ปญหาวัฒนธรรมการมียากูซา
ในประเทศญี่ปุน ถาใครคิดจะเปดรานคาหรือทํากิจการภายในเมือง จะตองมีการจายเงินใหยากู
ซาเพื่อคุมครองรานคาหรือกิจการ โดยการเสียคาบริก ารเปนรายเดือน โดยนัก อาชญาวิทยาไดมองวา
เปนการคาการแลกเปลี่ยนกันระหวางเจาของรานกับสมาชิกของยากูซา ซึ่งถาเจาของรานพบเจอแขก
หรือลูกคาที่มีลักษณะมากดวยลีลา เมาอาละวาด หรือหากไดพบเจอกับพวกเลวราย บาๆ แลวก็ไมตอ ง
16
17

ป.วิ.อ มาตรา 86
ป.วิ.อ มาตรา 87
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โทรศัพทไปหาตํารวจ แตใหโทรศัพทไปหายากูซาไดเลย ซึ่งไมนานยากูซาก็จะไปจัดการใหโดยเร็ว หาก
วามีใครมามีสินเชื่อไวแลวไมจายเงินกับเจาของราน ก็ไมตองไปที่ศาล เพียงแคโทรศัพทเรียกใหยากูซามา
ถาหากมีใครติดเงินไว 1,000 เหรียญ เพียงวันเดียวยากูซาจะใหบริการฉับไว ทําใหไดรับเงินคืนแนนอน
แตอาจถูกหักคาธรรมเนียมดวย ซึ่งจะไมไดรับเงินคืนจํานวนเต็ม ซึ่งแลวแตวาจะถูกหักกี่เปอรเซ็นต แตก็
ถือ วามีจํานวนเพียงเล็กนอ ย ซึ่งถาไปศาลแลวตองลาชาแนนอน อาจชาเปนเดือนหรือเปนปก็ ได ดังนั้น
งานของยากูซาจึงถูกมองวา เหมือนเปนธุรกิจอยางหนึ่ง ซึ่งเปนเศรษฐกิจนอกระบบที่ไมดี แตสังคมเกิด
อาชญากรรมนอย กฎหมายกําหนดใหยากูซาตองใหจดทะเบียนอาชญากรกลุม ซึ่งในญี่ปุนสามารถไปหา
สํานักงานใหญของยากูซาได ซึ่งหัวหนายากูซาที่มีเชื่อเสียงที่สุดคือ ยามาชิคุมิ สํานักงานใหญอยูที่โกเบ
ซึ่งทุกคนรูจัก ปญหายากูซาเปนปญหาที่นาสนใจ ระบบการจดทะเบียนกลุม อาชญากรรม หากไมจด
ทะเบียนจะตองโดนลงโทษ และตองสงบัญชีรายชื่อสมาชิกใหกลับรัฐบาลดวย เพื่อจะไดรูวามีใครบางที่
เปนสมาชิก อยูในกลุม อาชญากร ซึ่งเปน หัวขอ ที่นาสนใจมากในเชิง อาชญ าวิท ยาของโลก เพราะมี
ประวัตศิ าสตรยาวนานในกลุมอาชญากรยากูซา เปนเรื่องทางวัฒนธรรมไปแลว ซึ่งจะกําจัดออกไปไมได
เพราะขึ้นอยูกับวัฒนธรรมประเพณี
ประเทศไทย ถือเปนประเทศหนึ่งที่มีก ารทํามาคาขายบนทองถนนมากไมวาจะเปน การขาย
อาหาร สินคาประเทศเสื้อ ผา วิน รถมอเตอรไซดหรือ รถตู เปนตน สวนใหญมัก จะประกอบธุรกิจใน
สถานที่หามดําเนินการ ดวยเหตุที่เริ่มการประกอบธุรกิจแบบผิดกฎหมาย จึงทําใหเกิดกลุมอิทธิพลบาง
กลุม ซึ่งมัก เปนกลุม ที่มีขา ราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาราชการตํารวจและทหาร หรือ แมก ระทั่ง
เทศกิจ พนัก งานของรัฐผูรับ ผิดชอบเหลานี้หากดําเนินการตรงไปตรงมา มีก ารเก็บ เงินคาปรับ อยาง
ถูก ตองและนําสงเงินดังกลาวใหแกรัฐตามกฎหมาย หรือผูคาเองปฏิบัตติ ามกฎหมาย ปญหาการเรียก
เก็บ นอกระบบก็จะไมเกิดขึ้น แตดว ยการที่มีการจายเงินนอกระบบเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐ งดเวนหรือ
ละเวนการปฏิบัตหิ นาที่ จึงทําใหเกิดปญหาตามมา ดังจะเห็นไดจากหาบเรแผงลอยตามบริเวณสถานที่
ทอ งเที่ยงตาง ๆ ดวยปญ หาเหลานี้จึง ทําใหเกิดปญ หาอื่น ๆ ตามมา ไดแ ก ขยะ รถติด เนื่อ งจาก
ประชาชนจะตองออกมาเดินบนถนน การขัดขวางการทําธุรกิจของรานคาที่ตั้งอยางถูกกฎหมาย เปนตน
คณะผูจัดทําเห็นวา แมประเทศญี่ปุนจะมีกลุมยากูซาก็ตาม แตเมื่อพิจารณาถึงประวัติกลุมยากูซา
จะพบวามีรากฐานมาจากวิวัฒนาการทางสังคมในสมัยดังกลาว ซึ่งในเวลาเดียวกัน การรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคมในสมัยนั้นไดกลายมาเปนความรับผิดชอบของสมาชิกในสังคมมากกวาที่จะเปนของ
พวกไดเมียว (ขุน นาง) นี่เ ปน ลัก ษณะเดน เฉพาะของเมือ งตาง ๆ ที่อ ยูน อกเมือ งหลวง ยากูซา มี
พัฒนาการที่กลายเปนตนแบบพฤติกรรมปจจุบันจาก
1. กลุมพอ คาเร ซึ่งเปนชนชั้นต่ําสุดในระบบวรรณะสมัยเอโดะ ตั้งกลุม ขึ้นจัดสรรผลประโยชน
ใหสมาชิก จัดแบงพื้นที่คา ขายในงานเทศกาลตางๆ ทั้งงานวัด งานศาลเจา อํานวยความสะดวกและดูแล
ความปลอดภัย โดยสมาชิกจายคาเชาและคาคุมครอง
2. กลุม นัก พนัน เพราะการลัก ลอบที่มัก ใชบ ริเวณวัดและศาลเจารางชานเมือ งเปน สถาน
ประกอบการ ตองวางกําลังคุมกันบอนซึ่งเงินทองสะพัด18
18

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%
B2
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จากประวัตขิ องกลุมยากูซาจะพบวากอกําเนิดมาพรอม ๆ กับสังคมของประเทศญี่ปุน ในทาง
หนึ่งก็เพื่อ ปองกันชวยเหลือเกื้อกูลพรรคพวกของตน แตในขณะเดี ยวกันก็ทําการควบคุมดูแลมิใหก ลุม
ของตนหรือรานคาที่อยูในเขตความคุมครองทําความเสื่อ มเสียหรือกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
ทั่วไป และยังมีบทลงโทษเฉพาะกลุมยากูซา จึงถือเปนกลุมอิทธิพลที่มีดําเนินการควบคุมดูแลความสงบ
เรียบรอยของสังคมในดานมืด แตเจาหนาที่ของรัฐดูแลดานสวาง แตสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในประเทศ
ไทยนั้นกลับอาศัยชองวางที่ผูคา ขายกระทําความผิดกฎหมายมาหาประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง
มากกวาที่จะดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย
5. ปญหาเรื่องการใหความเห็นของผูเสียหายในการกําหนดโทษแกผูกระทําความผิด
ในสวนนี้จะเปนแนวปฏิบัตขิ บวนการหลังฟองคดีแลว แตวาในระบบของญี่ปุนจะเปนระบบ
กลาวหา ซึ่งอัยการมีหนาที่ตอ งพิสูจนความผิด ทางทนายฝายจําเลยมีหนาที่ตองหักลางขอกลาวหา มี
พยานในหองพิจารณาคดี บางทีตอ งใชพยานผูเชี่ยวชาญ เชน หมอ นักวิชาการ ใหเขามามีบทบาทดวย
และมีไมกี่คดีที่ตอ งใชความรูเฉพาะ บางครั้งทานอาจารยก็ตอ งไปเปนพยานผูเชี่ยวชาญที่ศาลดวยเชนกัน
โดยมีผูเสียหายที่จ ะไดเห็นกัน ในหอ งพิจ ารณาคดี ปจ จุบันกฎหมายอนุญ าตใหผูเสีย หายสามารถมี
ความเห็นได สามารถรวมในกระบวนพิจารณาคดีไดโดยไมเหมือนพยาน และสามารถรวมกําหนดโทษได
ถือเปนปรากฏการณใหมในกฎหมายพิจารณาคดีอาญา ซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้นๆ และมีอีกอยางหนึ่งคือ
ใหมีผูที่เขามาสมทบเกี่ยวของเพิ่มเติมได โดยเปนเหมือนกับ ผูพิพากษาสมทบนั่นเอง ทานอาจารยได
กลาวถึงวา หากไปศึกษาดูงานที่ศาลฎีกาจะแตกตางจากการไปศาลชั้นตนอยางแนนอน
6. ปญหาเรื่องอายุของผูกระทําความผิด
หลังฟอ งจากกระบวนพิจารณาอาญา ในป 2000 ถาเทียบกับ ปจจุบันลดลงมาเกือ บครึ่ง ผู
พิพากษานาจะมีความสุขในการทํางานเพราะวาไมคอ ยมีคดี สวนนี้เปนสัดสวนที่เปนอายุของบุคคลที่มี
อายุเกิน 65 ปแลว เมื่อเทียบกับปจจุบันจะเห็นวาสูงขึ้นเกือบแสน มาดูในสวนของคนทําผิดมีอัตราสวน
ของผูสูงอายุมีอัตราสูงขึ้น นักอาชญาวิทยามองวากลายเปนผูสูงอายุเขาไปกระทําความผิดมากขึ้น มีคกุ
หนึ่งในชิบะที่ทานอาจารยไดไป จะเปนคุกที่ขงั นักโทษที่มีระยะเวลานานแลว พวกคดีรุนแรงอยางคดีฆา
โดยนักโทษไมมีอายุนอยเลย มีแตพวกที่ลักษณะหัวเหมง หัวขาว โดยหากจินตนาการแลวนักฆาตองดู
แข็งแรงกํายํา แตกลายเปนอาชญากรที่ออนแอ มีผมขาว และตายในคุกมากขึ้น ตอไปเปนคดีเกี่ยวของ
กับเยาวชน ที่จะบอกถึงจํานวนเยาวชนที่ถกู จําคุก กลายเปนวาในปจจุบันมีจํานวนไมมาก แตเยาวชนที่
กระทําผิดซ้ํามีสัดสวนที่ไมนอย ซึ่งมีโครงการที่จัดขึ้นสําหรับเยาวชนที่กระทําความผิดซ้ําดวย
7. ปญหาเรื่องการมีสวนรวมของคนในชุมชนเกี่ยวกับการตระหนักถึงปญหายาเสพติด
มีคําถามที่นาปวดศีรษะในสังคมญี่ปุน คือ ทั้งตํารวจและอัยการก็มีนโยบายที่แข็งกราวเกี่ยวกับ
คดียาเสพติด แตยังไมมีศาลเฉพาะเกี่ยวกับคดียาเสพติด ซึ่งไมเหมือนกับศาลในประเทศตะวันตก และ
ประเทศเหลานี้ก็ไดจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษขึ้นมาเพื่อทําคดียาเสพติด ซึ่งในทางวิชาการที่ทานอาจารยได
สอนก็อยูพยายามผลักดันใหญี่ปุนกอตั้งศาลเฉพาะเรื่องนี้ดวย ในเรื่องนี้ผูพิพากษาจะตัดสินทั้งจําคุกและ
รอลงอาญา ถาเลือ กจําคุก แลวตัวจําเลยเองก็ตอ งจําคุก แตก็พาเขาสูโครงการบําบัด ฟนฟูผูเสพยาให
ตอนนี้มีการผลักดันใหมีโครงการในชุมชนเพื่อใหตระหนักรูและคอยชวยเหลือในเรื่องของยาเสพติด ก็คอื
ถาทนายจําเลยเปนผูออกนโยบาย โดยหากสามารถนํามาใชไดในชุมชนแลวทางศาลอาจตัดสินใหรอลง
อาญาได เปนการบําบัดฟนฟูพิเศษในชุมชนที่ไมไดอยูในคุก
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8. ปญหาเรื่องการชะลอฟอง
การชะลอฟอ งเปน กฎหมายใหมในญี่ปุน ซึ่ง มีเรื่อ งการชะลอการฟอ งเขามาแลว ถึง แมจ ะมี
ลักษณะแบบไมเปนทางการแตอัยการก็มีสิทธิที่จะเขาไปพูดคุยกับตัวจําเลยได ในบางคดีที่เกี่ยวของกับ
ทรัพย มีการจายคาทดแทนไปแลวอาจไมตองฟองได ซึ่งจํานวนที่มากกวา 80% เปนคดีที่เกี่ยวกับทรัพย
และคดีไมไดขึ้นสูศาลเพราะอัยการไปคุย อีกคดีหนึ่งคือคดีหยิบของ ขโมยของ ถาสงไปศาลแลวศาลจะ
ลม ทํางานไมได ซึ่งตอนนี้จะมีอ ยางเปนทางการเกี่ยวกับ การชะลอการฟอง ซึ่งแนนอนวาผูที่เปนโจร
จายเงินใหไมไดก็ตองเขาสูการดําเนินคดีไป เปรียบเหมือนกับวาผูตอ งสงสัยจะใชเงินซื้อขั้นตอนนี้ได ทํา
ใหไมตองถูกฟอ งคดีได ทานอาจารยไดแนะนําใหไปศึกษาดูงานที่คกุ ญี่ปุน เพื่อจะไดเห็นวามีจํานวนคน
จนของญี่ปุนวามีจํานวนมากจริงๆ แตเมื่อถาพูดถึงจําเลยในประชากรคุกแลวยังถือวามีจํานวนนอย อยูที่
ประมาณ 60,000 คน ทานอาจารยไดถามถึง ของประเทศไทย ซึ่ง มี 300,000 คน ซึ่งเรือ นจําใน
อเมริกานั้น ปลอยตัวนัก โทษ 700,000 คนตอป เปนจํานวนคนที่อ อกจากคุกซึ่งมีจํานวนมาก ตาม
บทความที่อานไดในหนังสือพิมพนั้น ผูที่ออกจากคุกมาได 3 ป ก็กลับไปติดคุกใหม จนกลายเปนสมาชิก
คุกไปเลย ในเรื่องนี้แสดงใหเห็นโดยกลายเปนวาอัยการญี่ปุนฉลาดกวา ซึ่งสามารถที่จะคิดเรื่องตนทุนคุม
ขังในราชทัณฑ ซึ่งถาเจาหนี้ไดเงินคืนก็ไมมีคดีอ าชญากรรม ประหยัดงบประมาณของคุกได สังคมก็อยู
อยางปกติ ในการดําเนินการทายสุดในการมุมมองของญี่ปุนที่จะชะลอกอนฟองก็ไมใชมุมมองที่ดที ี่สุดใน
การลดจํานวนอาชญากรรม เปนเรื่องที่สะทอนใหเห็นไดดังตัวอยางของอเมริกาที่นักโทษที่ออกมาก็ไมได
มีชีวิตที่ดกี ลับ มา จึงมองวาไมใชวิธีที่จ ะชวยอะไรได ซึ่ง ในโรงเรียนกฎหมายยัง ไงก็ตอ งมีก ารเรีย น
กฎหมายกันอยูแลวเกี่ยวกับ วิธีพิจารณาความอาญา โดยหลักแลวจะไมใชหลักประหยัดงบประมาณกับ
ผูตอ งหา ซึ่งอาจจะเปนเรื่อ งยาก คือกลับ กลายเปนวาหลัก ทฤษฎีกับ หลัก ปฏิบัติอ าจจะไมใชเรื่อ งที่
ตรงกัน ถามองในคดีอื่นๆ อยางคดีอาชญากรรมรายแรง ฆาตกรรม ขมขืน ซึ่งจะแตกตางจากคดีทรัพย
ทั่วไป แตคดีรายแรงทั้งฆาและขมขืนก็จะนอย สวนในเรื่องคดีทรัพยขโมยของจะมีจํานวนเปนลาน โดย
คดีฆา มีเพียง 300 คดี ทานอาจารยไดถามวา ในประเทศไทยมีจํานวนคดีฆา คนตายเทาไร มีจํานวนคดี
ยาเสพติดเทาไร สามารถบอกเปนตัวเลขไดหรือไม ซึ่งถาในเชิงทองถิ่นตัวอยางในชิคาโกมี จํานวน 500
คดี ตอป เปนจํานวนที่มากกวาของญี่ปุนทั้งประเทศ ผูพิพากษาของไทยโดยทานสวัสดิ์อธิบายวา ที่เคย
ปฏิบัตริ าชการที่ศาลจังหวัดทุงสง มีคดีฆา คนตายจําวน 2 – 3 คดีตอวัน และทานอาจารยไดบรรยายตอ
วา ที่ญี่ปุนมีผูพิพากษาอยู 2,000 คน สวนใหญเปนศาลระดับลาง เปนศาลเขต หรือไมก็ศาลจังหวัด มีผู
พิพากษาจํานวนมากกวา 60% ที่นาจะไมเคยทําคดีฆาตกรรม มีอีกเหตุผลหนึ่งคือการควบคุมอาวุธปน
ของญี่ปุน ซึ่งคนที่จะมีปนไดคือ พวกยากูซากับตํารวจเทานั้น ถาหากใครตองการจะใชปนก็ใหเลือกจะวา
เปนใคร ระหวางยากูซากับตํา รวจ ดังนั้นการปลนทรัพยจะใชอาวุธเพียงแคมีดเทานั้น ซึ่งจะมีโทษนอย
ทําใหมีสถิตทิ ี่มาจากเหตุผลหลักที่ทําใหเห็นวาคดีนั้นมีจํานวนนอย
9. การควบคุมอาวุธปน
การควบคุมอาวุธปน ประเทศญี่ปุนมีจุดแข็งคือ เปนประเทศที่มีลักษณะเปนเกาะ ที่แยกตัวโดด
เดี่ยวมากมาย เปนขอไดเปรียบทางภูมิศาสตรที่ควบคุมไดในญี่ปุน ซึ่งคนทั่วไปจะไมสามารถนําเขาอาวุธ
ปนได จะมีแตบ ริษทั ใหญๆ ที่สามารถนําเขามาได แตยังไมแนใจในเรื่อ งการขนสงวามีก ารควบคุม
อยางไร อาจเหมือนไทย หรืออาจเหมือนบางประเทศอยางฟลิปปนส จีน ฮองกง แตประชาชนทั่วไปใน
ญี่ปุนไมสามารถแตะตองอาวุธปนไดเลย กลายเปนวาตลาดปนถูกครอบครองโดยอาชญากรไปได
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10. การพิสูจนดวยดีเอ็นเอ
การใชวิธีพิสูจนท างดีเอ็นเอหรือ หลัก ฐานทางวิท ยาศาสตรหรือ ไม ทานอาจารยไดอ ธิบ ายวา
หลัก ฐานนี้สามารถพิสูจนความบริสุท ธิ์ของคนได เปนยุ คบุกเบิก ที่เริ่ม ใชพยานหลัก ฐานที่เปนดีเอ็นเอ
เปนตัวที่ชวยบอกไดวาใครคือฆาตกรตัวจริง และเมื่อ มาตรวจสอบอีก ครั้งก็จะรูความจริงวาสุดทายใคร
เปน คนทํา โดยตัวอยางคดีของคนในเนปาลที่โ ดนจับ ติด คุก ขอ หาฆาคนตาย ซึ่งขั้นตอนสุด ทายได
ตรวจสอบดวยพยานหลักฐานดีเอ็นเอแลวปรากฏวาเปนผูบริสุท ธิ์ เรื่องนี้กลับกลายเปนวามีการใชมาก
ขึ้นในวงการตํารวจ และวงการทางนิตวิ ิทยาศาสตร
11. การปฏิรูป
จากรูปภาพเปนหองสอบสวน และการบันทึกวีดีทัศนตางๆ ทานอาจารยไดถามวาในไทยมีกลอง
หรือ ไม ซึ่งมี ในภาพนี้ไดอ ธิบ ายวามีก ารมาพูดใหฟง วามีก ารบันทึก ไวอ ยางไร ซึ่งที่ผานมามีก ารราง
กฎหมายตัวใหมแลว เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาใหมีการบันทึกภาพระหวางที่มีการสอบสวน และ
ไดมีระบบการชะลอการฟองอยางเปนทางการแลว โดยภายใน 3 ปนี้ การบันทึกการสอบสวนตองมีแลว
โดยเฉพาะคดีรายแรงคดีฆา
การปรับปรุงกฎหมาย โดยทนายมีสวนเกี่ยวกับการจัดการตัวพยานหลัก ฐาน คือ ไปเปลี่ยนวัน
บันทึก ในการบันทึกขอมูล เวลาที่มีการบันทึกเดิมไมเขากับรายละเอียดเรื่องราวในคําฟอง คือเปลี่ยน
เวลาใหเขากับคําฟอง เมื่อถูกเปดเผยตอสาธารณชนก็เกิดความไมพอใจ สุดทายอัยการสูงสุ ดก็ลาออก
จึงเปนจุดเริ่มตนที่ไดพูดคุยถึงเรื่องการปฏิรูป
ทานอาจารยมีสองคําถามที่ใหคดิ คือ จากที่เราไดสังเกตกระบวนการทั้งหมดแลว มีวิธีไหนบางที่
จะบอกถึงหรือ อธิบายลัก ษณะที่เกี่ยวของกับ ความสําเร็จที่ทําใหเปนประเทศที่มีความปลอดภัยหรือ
ความลมเหลวเชนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนยุตธิ รรมอาญาของญี่ปุน โดยมีทางไหนที่จะทําให
ดีขึ้นบาง ขอ ที่สองคือ ระบบการปฏิรูป การบันทึก เปนการเนนใหมีก ารวิพ ากษวิจารณที่เกี่ยวของกับ
ระบบความยุตธิ รรมในญี่ปุนหรือไม หรือวาในการปฏิรูปตรงนี้ เปน การปฏิรูป ของสิทธิของผูเสียหาย
รวมถึงการมีคกุ มากขึ้น ซึ่งจะเปนตัวทําลายกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทในสวนนี้หรือไม ดังที่
เหมือนลักษณะกฎหมายอาญาของญี่ปุน
นโยบายและการปฏิรูป ที่เกี่ย วขอ งกับ กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของญี่ปุน สวนที่สอง
เกี่ยวของกับเรื่องแนวโนมของการลงโทษ ที่ไมคอ ยไดก ลาวถึงสิทธิของผูเสียหายสัก เทาไร แตจะมองใน
สวนของบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของของการลงโทษ โทษประหารชีวิตที่ไมคอยมีหรือ เกิดขึ้น จริงๆ แลว
ศาลไมไดใหคาํ ตัดสินวาจะประหาร แตเปนการรองขอจากอัยการเองที่จะลงโทษ เมื่อเทียบสถิตจิ ากป
2006 – 2015 จะมี 111 คดี แตศาลเห็นชอบ 67 คดี ประมาณครึ่งหนึ่ง แตถา มีคดีที่เกี่ยวของกับผู
พิพากษาสมทบดวย มี 34 คดีรองขอเขามา 26 คดีที่เห็นดวย มองจากคดีที่เปนผูพิพากษาสมทบเปน
76.4% ถือวาสูงทีเดียว พอมีผูพิพากษาเขามากลายเปนอัตราเพิ่มสูงขึ้น เหมือนเปนกลไกการลงโทษที่
รุนแรงขึ้น กลายเปนวาคดีที่มีโทษอุก ฉกรรจอยางโทษประหารก็มีเพิ่ม สูงขึ้น มองวาอาจเปนไดที่ผูที่
เกี่ย วขอ งกับ กระบวนการชอบใหมีโทษประหาร ซึ่งยากที่จะตั้งคําถาม แตม องดูจากสถิติแลวก็เปน
เชนนั้น เปนไปไดที่จะมีเบื้องหลังการพิจารณาคดีที่ออกมาเปนเชนนี้ เปนเรื่องที่ทานอาจารยอยากจะ
ศึกษาดูวาอะไรเปนเหตุใหออกมาเปนเชนนี้
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ในบทที่แลวไดวิเคราะหถึงปญ หาและผลกระทบกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศ
ญี่ปุนเปรียบเทียบกับกระบวนยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศไทยถึงผลดีและผลเสีย แมประเทศญี่ปุนจะ
มีสถิตกิ ารเกิด ปญ หาทางอาชญากรรมที่คอ นขางต่ํา แตสําหรับ การคุม ครองสิท ธิข องผูตอ งหาตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญากลับมิไดเปนไปตามหลักสากล ในบางกรณีอาจถือเปนการไมเคารพสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ควรจะมี ในทางกลับกันประเทศไทยรัฐใหความคุ มครองสิทธิของผูตอ งหา
ตามกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาแตกลับมีส ถิตกิ ารเกิดอาชญากรรมที่สูงและเปนอาชญากรรมที่
กระทําความผิดซ้ําในความผิดเดียวกัน
จากการศึกษาวิเคราะหปญหาของประเทศไทยแลว จะพบวา ปญ หาที่ป ระเทศไทยควรจะทํา
การแกไข ไดแก ปญหาดานอาชญากรรมและปญหาด านกลุมอิทธิพล ตามที่คณะผูจัดทําไดวิเคราะหม า
ในบทที่ 2 ซึ่งรัฐมุงที่จะควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมโดยใหก ฎหมายอาญาเปนเครื่องมือ
จนทําใหเ กิด ปญ หากฎหมายอาญาเฟอ (Overcriminalization) โดยไมคาํ นึง ถึงประสิท ธิภาพและ
ความสามารถของกลไกของรัฐ ที่จะใชบังคับ ก ฎหมายบังคับ เพื่อ ควบคุม สังคม จึงทําใหก ฎหมายไร
ความหมาย ขาดความศัก ดิ์สิทธิ์ และเปนการเปดโอกาสใหเจาหนาที่รัฐประพฤติปฏิบัติมิชอบแสวงหา
ประโยชนเพื่อตนเอง19 การแกไขปญหานี้จึงควรที่จะมาคํานึงถึงการวางรากฐานทางสังคมเหมือนดังเชน
ประเทศญี่ปุน กลาวคือ การวางรากฐานความมีระเบียบวินัย อดทน รูจักหนาที่และเคารพตอสิทธิของ
ผูอื่น การรัก ษาวัฒ นธรรม ประเพณี ซึ่งประเทศไทยนั้นก็มีวัฒ นธรรม ประเพณี อันดีงามแตก ลับ ถูก
ละเลยและไปดําเนินการตามแบบประเทศทางตะวันตกซึ่ง ในกลุม ประเทศตะวันตกจะมีวัฒนธรรม
ประเพณีที่แตกตางจากกลุมประเทศตะวันออกโดยสิ้นเชิง แตในปจจุบันประเทศในกลุมตะวันตกก็หันมา
ศึก ษาวัฒนธรรมประเพณีของกลุม ประเทศทางตะวันออกมากขึ้นเชนกัน สิ่งเหลานี้มิใชเปนเรื่องของ
กฎหมาย แตเปนเรื่องของการปลูก ฝงทางดานศีลธรรม คือ การปลูกฝงความรูสึก นึกคิดของมนุษยวาสิ่ง
ใดเปนการกระทําที่ถูกตอ งที่ควรหรือเปนการกระทําที่ผิด เพราะศีลธรรมถือเปนรากฐานของกฎหมาย
และอาจถือไดวาเปนพื้นฐานของกฎหมายโดยแทจริงกอนที่จะมีการพัฒนาโดยนักนิตศิ าสตร ยอมทําให
ปญหาดานอาชญากรรมคอย ๆ นอยลงไปจากสังคมไทย
การวางรากฐานทางศีลธรรม ความมีระเบียบวินั ย แมวาจะควรเริ่มปลูกฝงตั้งแตในวัยเด็ก แต
อยางไรก็ตามสิ่งเหลานี้ก็สามารถที่จะทําการฝกฝนไดเชนกัน โดยเริ่มจากหนวยงานไมวาจะเปนเรื่องการ
เขาคิว การรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ของหนวยงาน การชวยกันดูแลสมบัตขิ องสวนรวม การ
สรางธรรมาภิบาลใหแกองคก ร และตอตานองคกรที่ไรซึ่งธรรมาภิบาล การสรางกระแสที่ใหคนรุนใหม
นักศึกษาที่จบใหมไมเขารวมทํางานกับองคกรที่ไรจรรยาบรรณขาดธรรมาภิบาล แมองคกรนั้นจะเปน
องคก รที่มีข นาดใหญโตก็ตาม ทั้งนี้เพื่อ ใหอ งคก รเหลานี้ก ลับ มามีสวนรวมทางสัง คม หากสามารถ
ดําเนินการสิ่งเหลานี้ไดตอ เนื่องยาวนานจนกระทั่งเปนวัฒนธรรมทางองคกรจนนําไปสูวัฒนธรรมทาง
19 ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. อางแลว , หนา 7
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สังคมจะทําใหกลุม อิท ธิพ ลของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัตมิ ิชอบหมดไปหรือนอ ยกวาที่เปนอยูได
เชนกัน
สําหรับการพิจารณาหลักขั้นพื้นฐานที่สมาชิกในสังคมควรจะไดรับการคุมครองจากภา ครัฐแลว
คณะผูจัดทําเห็นวา ประเทศไทยมีการใหสิทธิคมุ ครองแกผูตอ งหาอยูในขั้นพื้นฐานตามสากลแลว ทั้งยังมี
มาตรฐานที่สูงกวาประเทศญี่ปุนดวยเชนกัน แตถงึ อยางไรก็ตาม แมรัฐจะใหความคุมครองดานสิทธิข้นั
พื้นฐานตามที่กฎหมายไวในรัฐธรรมนูญก็ตาม แตก ฎหมายก็เปนเพียงเครื่องมือที่ใหอํานาจแกเจาหนาที่
ของรัฐที่จ ะตอ งปฏิบัติ หากผูป ฏิบัติไมเขาใจหรือ ขาดศีลธรรมอัน ดีแลว แมก ฎหมายจะบัญ ญัติไวดี
เพียงใด สมาชิกของสังคมนั้น ๆ ก็ไมอาจไดรับ ความคุมครองตามเจตนารมณของกฎหมายได ยอมทําให
กฎหมายนั้นขาดความเชื่อถือ ขาดความศักดิ์สิทธิ์ จนนําไปสูรัฐที่ลมเหลวไดเชนกัน
คณะผูจัดทํามีขอ สังเกตเกี่ยวกับอิทธิพลของเจาหนาที่ของรัฐ เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐจะตอง
ไปเกี่ยวของกับบุคคลหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ตั้งแตเจาพนักงานตํารวจจนไปถึงเจาหนาที่ราชทัณฑ ดวยสังคมไทยเปนสังคมในระบบอุปถัมภและการ
ใชเสนสายในทุกระดับ ทําใหเกิดความเกรงอกเกรงใจกัน จนบางครั้งทําใหความยุติธรรมทางอาญามักจะ
ถูก คอ นคอดจากสัง คมวา สองมาตรฐาน ในบางกรณีไดรับ คําสั่ง จากผูที่มีอํา นาจเหนือ กวา ทําให
ผูใตบังคับบัญชาเกิดความหวาดกลัววาตนไมสามารถทํางานไดอยางอิสระอันสงผลกระทบตอประชาชน
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ในบทที่แลว คณะผูจัดทําไดก ลาวถึงแนวทางแกไขปญ หาโดยเปรีย บเทียบกับ กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุน ในบทนี้คณะผูจัดทําจึงนําผลการศึกษา การวิเคราะห และแนวทาง
การแกไขมาสูขอ เสนอแนะเพื่อใหเปนแนวทางการแกไขปญหาตอไป
5.1 ขอสรุป
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายแลว ทฤษฎีที่สามารถนํามากลาวถึงถึงกระบวนการ
รางกฎหมาย ไดแ ก ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น (Three layer theory of law) ซึ่งจากทฤษฎีดงั กลาว
สามารถที่จะแบงกฎหมายออกเปนสามยุค คือ ยุคกฎหมายชาวบาน (Volksrecht) ยุคกฎหมายของนัก
กฎหมาย (Juristenrecht) และยุคกฎหมายเทคนิค (Technical law) จากทฤษฎีดงั กลาวจะเห็นไดวา
เปนทฤษฎีที่วิวัฒนาการมาพรอม ๆ กับยุคสมัย กลาวคือ ในยุคกฎหมายชาวบาน ดวยสังคมยังเปนสังคม
เล็ก ๆ ไมใหญโตและซับซอนเหมือนดังปจจุบัน อีกทั้งยังมีความเชื่อทางดานวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึง
ศาสนาอยางสูง ทําใหเกิดกฎหมายที่อาจกลาวไดวาเปนกฎหมายทางศีลธรรม ตอมานักนิติศาสตรจึงได
คิดคนและพัฒนาทฤษฎีตา ง ๆ ขึ้นมาตามความเจริญของยุคสมัย จนกระทั่งมายุค ที่มีการปฏิวัตดิ าน
เทคโนโลยีในระยะเวลา 90 ป ที่ผานมา โลกมีก ารพัฒนาเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดทําใหกฎหมายที่
บังคับใชอ ยูไมอ าจบังคับใชกับเทคโนโลยีที่มีอยู อาทิเชน กฎหมายจราจร หรือกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญา เปนตน แตสําหรับในประเทศไทยเดิมกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญานั้นก็ยังผูกติดกับความเชื่อ
ดานผีส างเทวดา การพิสูจนโดยการบุก น้ําลุยไฟ สําหรับในยุคนั้นสมาชิก ทางสังคมใหค วามสําคัญกับ
ความซื่อสัตยสุจริต การพิสูจนขอเท็จจริงในยุคนั้น ๆ จึงเปนไปตามยุคสมัย ตอมาเมื่อเริ่มมีการลาอาณา
นิคมของชาวตะวันตกจนนํามาสูการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายครั้งใหญของประเทศไทยเพื่อใหทัดเทียม
กับประเทศตะวันตก จึงเริ่มมีการนําหลักการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูตองหามาใชบังคับดวยเชนกัน
ตอ มาก็มีก ารพัฒ นาอัน เนื่อ งจากการเกิดคดีมีถือ วาสรางความเสียหายแกก ระบวนการยุตธิ รรมของ
ประเทศไทยอยางรายแรง จึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุตธิ รรมในครั้งใหญ
จากการวิเคราะหถึงขอดี ขอเสีย กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ปุนและประเทศ
ไทยแลว จะเห็นวา ในบางกรณีประเทศญี่ปุนเองนั้นกลับมีก ารคุมครองสิทธิข้นั พื้นฐานนอยกวาประเทศ
ไทย แตสถิตกิ ารเกิดอาชญากรรมกลับนอยกวาประเทศไทยเปนอยางมาก อันเนื่องจากคุณภาพของ
ประชากรในประเทศญี่ปุนนั้นเอง แตก็ มีขอ สังเกตวาประเทศญี่ปุนก็ถือเปนประเทศที่มีสถิตกิ ารฆาตัว
ตายสูงมาก ดังนั้น การจะนําแนวคิดของประเทศญี่ปุนซึ่งหลอหลอมโดยประชาชนชาวญี่ปุนมาปรับใช
กับประเทศไทยจึงไมอาจทําไดในบางกรณี
5.2 ขอเสนอแนะ
คณะผูจัดทําเห็นวาสิทธิขั้นพื้นฐานในการคุม ครองผูตอง หาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของประเทศไทยในเชิง กฎหมาย ถือ วาใหค วามคุม ครองตามหลัก สากลแลว สิ่งที่ตอ งคํานึง ไดแ ก
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูใชกฎหมายโดยแทจริง การพัฒนาบุคคลกรในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
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ทางดานศีลธรรม จริยธรรม จึงเปนสิ่งที่ควรปลูกฝงตั้งแตเริ่มเขาทํางานไมวาจะเปนเจาหนาที่รัฐในระดับ
ใด ตั้ง แตเ จา พนัก งานตํา รวจ เจา พนัก งานสอบสวน พนัก งานอัย การ เจาหนาที่ศ าล ผูพิพ ากษา
เจาหนาที่ราชทัณฑ และควรมีบ ทลงโทษที่รุนแรงสําหรับ กรณีมีก ารทุจ ริตอยางรวดเร็วและเด็ดขาด
ในทางกลับกันก็ควรที่จะเพิ่มคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทุก ระดับ
ทุกตําแหนง เพื่อเปนการลดความเหลื่อมล้ําและเปนการปองกันการทุจริตในอีกทางหนึ่ง สรางความเทา
เทียมกันในตําแหนงหนาที่การงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางดานจิตใจระหวางเจาหนาที่ดว ยกัน

