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รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารจัดการ เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์
เมืองซิดนีย์ มลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

คานา
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รำยงำนเรื่อง วิชำชีพทำงด้ำนกฎหมำย และล่ำมในศำลประเทศออสเตรเลี ย (Legal
Professional and Court Interpreter in Australia) นี้เป็นส่วนหนึ่งกำรอบรมหลักสูตร “กำรบริหำร
จัดกำร เน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์” ณ มหำวิทยำลัยนิวเซำท์เวลส์ เมืองซิดนีย์ มลรัฐนิวเซำท์
เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่ำงวันที่ ระหว่ำงวันที่ ๑๑ – ๒๕ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
กำรจัดทำรำยงำนฉบับนี้ได้แนวคิด องค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำในห้องเรียนมำประกอบกำรศึกษำค้นคว้ำ
เพิ่มเติมจำกตำรำ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ มำศึกษำเชิงวิเครำะห์เปรียบเทียบกับ
แนวคิดเกี่ยวกับวิชำชีพนักกฎหมำย และล่ำมในศำลของประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยเพื่อเป็น
ศึกษำถึงข้อดีข้อเสียที่จะนำปรับปรุงและพัฒนำระบบ หรือวิธีปฏิบัติ หรือกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
ในประเทศไทยที่ดียิ่งขึ้นต่อไปซึ่งเป็นเป้ำประสงค์หนึ่งในแผนยุทธศำสตร์ศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๖๐ โดยคณะผู้ศึกษำกลุ่มที่ ๓ หวังเป็นอย่ำงยิ่ง ว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำน และ
เป็นกำรนำไปสู่กำรพัฒนำกำรให้บริกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กลุ่มที่ ๓
๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๘

สำน

ักก

ารต

หำกรำยงำนฉบับนี้มีข้อผิดพลำดประกำรใดคณะผู้ศึกษำต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้
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กฎหมำยมีควำมสำคัญต่อกำรดำรงชีวิตของเรำ เพื่อให้สังคมดำรงอยู่อย่ำงเป็นสุข บุคคลผู้
ประกอบวิชำชีพทำงด้ำนกฎหมำยจำเป็นจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำในหลักกฎหมำย มีควำมเชี่ยวชำญ
และมีคุณธรรมในวิชำชีพ ไม่นำควำมรู้ในวิชำชีพไปใช้ในทำงที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้สังคมปรำศจำก
ควำมสงบเรียบร้อย ปัญหำประชำชนผู้ไม่รู้กฎหมำยถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกบุคคลผู้มีควำมรู้ทำงด้ำน
กฎหมำย จึ ง เป็ น ปั ญ หำที่ ส ำคั ญ แม้ จ ะมี ก ำรจั ด ตั้ ง องค์ ก รแต่ ล ะวิ ช ำชี พ โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ
ควบคุมดูแล ลงโทษผู้ประกอบวิชำชีพทำงด้ำนกฎหมำยให้อยู่ในกรอบของกฎหมำยและจรรยำบรรณ
ในวิชำชีพก็ตำม
นอกจำกนั้ นควำมเจริญก้ำวหน้ ำทำงด้ำนเทคโนโลยี ในปัจจุ บันทำให้ กำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลที่อยู่ต่ำงดินแดน ภำษำ และวัฒนธรรมเกิดขึ้นโดยง่ำย แต่ในบำงครั้งกำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคลเล่ำนี้เองก็ทำให้เกิดปัญหำข้อโต้แย้ง ถกเถียง และนำไปสู่ข้อพิพำทในที่สุด ปัญหำดังกล่ำวเกิดขึ้น
จำกกำรสื่อสำรทำงภำษำที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ไม่ว่ำจะเป็นภำษำเขียน ภำษำพูด หรือภำษำรำชกำรและ
ภำษำท้องถิ่น จึงทำให้ มี บุคคลที่เข้ำมำทำหน้ำที่ประสำนควำมเข้ำใจทำงภำษำของคู่ กรณีดังกล่ำว
เรียกว่ำ ล่ำม (interpreter) ซึ่งตำมพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตสถำน ได้ให้ควำมหมำยของคำว่ำ “ล่ำม
หรือ an interpreter” หมำยถึง ผู้แปลคำพูดของฝ่ำยหนึ่งให้อีกฝ่ำยหนึ่งเข้ำใจ
คณะผู้ ศึ ก ษำในฐำนะผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนในศำลยุ ติ ธ รรมมุ่ ง ศึ ก ษำในมุ ม ของปั ญ หำล่ ำ มใน
กระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งล่ำมถือว่ำเป็นบุคคลที่มีบทบำทสำคัญในกำรสื่อสำรหรือแปลควำมหมำยของ
ภำษำหนึ่งเป็นอีกภำษำหนึ่งเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนั้น ๆ ในระหว่ำง
กำรดำเนินกระบวนพิจำรณำ เพื่อให้กระบวนกำรยุติธรรมสำมำรถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งมีบทบัญญัติของ
กฎหมำยรับรองสิทธิกำรมีล่ำมของผู้ต้องหำหรือผู้ถูกกล่ำวหำว่ำได้กระทำควำมผิดทำงอำญำ ทั้งที่เป็น
กฎหมำยภำยในและกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ซึ่งเห็นได้ว่ำเป็นหลักกำรที่นำนำประเทศให้ควำมสำคัญ
เช่นเดียวกัน เนื่องจำกสิทธิในกำรมีล่ำมของผู้ต้องหำนั้นเป็นหลักกำรขั้นพื้นฐำนในกระบวนกำรยุติธรรม
เพื่อให้ผู้ต้องหำสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้อง โดยมีหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้องดังนี้
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๑. กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง ค.ศ.๑๙๖๖ ข้อ ๑๔
วรรคสำม (เอฟ)๑ “ให้สิทธิแก่ผู้ต้องหำและจำเลยในคดีอำญำได้รับหลักประกันขั้นต่ำในกำรได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกล่ำมโดยไม่คิดมูลค่ำ หำกไม่สำมำรถเข้ำใจหรือพูดภำษำที่ใช้ในศำลได้”

ารต

่างป

ระเ

ทศ

๒. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๔๐ บัญญัติว่ำ…
“บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(๗) ในคดีอำญำ ผู้ต้องหำหรือจำเลยมีสิทธิได้รับกำรสอบสวนหรือกำรพิจำรณำคดีที่
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกำสในกำรต่อสู้คดีอย่ำงเพียงพอ กำรตรวจสอบหรือได้รับทรำบ
พยำนหลักฐำนตำมสมควร กำรได้รับควำมช่วยเหลือในทำงคดีจำกทนำยควำม และกำรได้รับกำร
ปล่อยตัวชั่วครำว
(๘) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้รับควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยอย่ำงเหมำะสมจำกรัฐ”
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ให้กำรรับรองหลักควำมมีอิสระในกำรประกอบอำชีพ
และกำรให้บุคคลซึ่งถูกกล่ำวหำเป็นจำเลยได้ต่อสู้คดีอย่ำงเต็มที่ และแม้รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ ที่
กล่ำวไว้ข้ำงต้น จะถูกยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วครำว) พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งประกำศใช้โดยคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ (ค.ส.ช.) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ซึ่งไม่
มี กำรบั ญญั ติ รั บรองหลั กกำรดั งกล่ ำวไว้ เป็ นลำยลั กษณ์ อั ก ษรแต่ ในมำตรำ ๔ และมำตรำ ๕ ของ
รัฐธรรมนูญ๒ ดังกล่ำว ก็ได้มีกำรรับรองหลักกำรที่มีกำรคุ้มครองตำมจำรีตที่มีกำรถือปฏิบัติกันมำตำม
รัฐธรรมนูญ หรือธรรมนูญกำรปกครองอยู่ก่อน

สำน

ักก

๓. ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๓
“กำรสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจำรณำ ให้ใช้ภำษำไทย แต่ถ้ำมีควำมจำเป็นต้อง
แปลภำษำไทยท้องถิ่นหรือภำษำถิ่นหรือภำษำต่ำงประเทศ เป็นภำษำไทยหรือต้องแปลภำษำไทยเป็น
ภำษำไทยท้องถิ่นหรือภำษำถิ่นหรือภำษำต่ำงประเทศให้ใช้ล่ำมแปล

๑

Article 14 (3) (f) of International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 provides:

“In

the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following
minimum guarantees, in full equality:
(f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court; ”
๒

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗
มำตรำ ๔ ภำยใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพและควำมเสมอภำค บรรดำที่ชน
ชำวไทยเคยได้รับกำรคุ้มครองตำมประเพณีกำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญนี้
มำตรำ ๕ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำกำรนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตำมประเพณีกำร
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตย
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ในกรณีที่ผู้เสียหำย ผู้ต้องหำ จำเลย หรือพยำนไม่สำมำรถพูดหรือเข้ำใจภำษำไทย หรือ
สำมำรถพูดหรือเข้ำใจเฉพำะภำษำไทยท้องถิ่นหรือภำษำถิ่น และไม่มีล่ำม ให้พนักงำนสอบสวนพนักงำน
อัยกำรหรือศำลจัดหำล่ำมให้โดยมิชักช้ำ
ในกรณีที่ผู้เสียหำย ผู้ต้องหำ จำเลย หรือพยำนไม่สำมำรถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อควำมหมำย
ได้และไม่มีล่ำมภำษำมือ ให้พนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร หรือศำลจัดหำล่ำมภำษำมือให้หรือจัดให้
ถำมตอบ หรือสื่อควำมหมำยโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
เมื่อมีล่ำมแปลคำให้กำร คำพยำนหรืออื่น ๆ ล่ำมต้องแปลให้ถูกต้อง ล่ำมต้องสำบำนหรือ
ปฏิญำณตนว่ำจะทำหน้ำที่โดยสุจริต จะไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล
ให้ล่ำมลงลำยมือชื่อในคำแปลนั้น
ให้พนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร หรือศำลสั่งจ่ำยค่ำป่วยกำร ค่ำพำหนะเดินทำง และ
ค่ำเช่ำที่พักแก่ล่ำมที่จัดหำให้ตำมมำตรำนี้ ตำมระเบียบที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ กระทรวงมหำดไทย
กระทรวงยุติธรรม สำนักงำนอัยกำรสูงสุดหรือสำนักงำนศำลยุติธรรม แล้วแต่กรณี กำหนดโดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลัง”

่างป

๔. ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำตรำ ๔๖ วรรคสี่

“ถ้ำคู่ควำมฝ่ำยใดหรือบุคคลใดที่มำศำลไม่เข้ำใจภำษำไทยหรือเป็นใบ้หรือหูหนวกและ
อ่ำนเขียนหนังสือไม่ได้ ให้ให้คู่ควำมฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจัดหำล่ำม”
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เมื่อพิจำรณำหลักกฎหมำยดังกล่ำว คณะผูศ้ ึกษำเกิดข้อควรสงสัยว่ำแนวคิด ควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำชีพด้ำนกฎหมำย กำรดำเนินกำรทำงวินัยของผู้พิพำกษำ องค์กรดูแลผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำย
ในประเทศไทย และกระบวนกำรยุติธรรมของไทยได้กำหนดหลักกำรและรำยละเอียดในกำรจัดหำล่ำมไว้
ชัดเจนเพียงพอตำมหลักสำกลหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวกำรพัฒนำกำรล่ำมในศำลยุติธรรมที่
สำนักงำนงำนยุติธรรมได้มีกำรยุทธศำสตร์๓ ในกำรพัฒนำไว้ ..... จึงจำเป็นต้องศึกษำเพื่อนำเสนอแนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำระบบกำรพัฒนำบุคลำกำร เพื่อนำมำประยุกต์ใช้กำรพัฒนำงำนบุคคล
และกำรให้บริกำรของศำลยุติธรรมต่อไป
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่อให้ทรำบถึงแนวคิด ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพด้ำนกฎหมำย กำรดำเนินกำรทำง
วินัยของผู้พิพำกษำ องค์กรดูแลผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยในประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย

๓

สำนักงำนศำลยุติธรรม (๒๕๕๖) แผนยุทธศำสตร์ศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐, หน้ำ ๑๐.
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๑.๒.๒ เพื่อวิเครำะห์ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของแนวคิด กำรดำเนินกำรทำงวินั ย
ของผู้พิพำกษำ ควำมก้ำวหน้ ำทำงวิชำชีพด้ำนกฎหมำย องค์กรดูแลผู้ ประกอบวิชำชีพกฎหมำยของ
ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย
๑.๒.๓ เพื่อให้ทรำบถึงแนวคิด กำรจัดหำล่ำมในกระบวนกำรยุติธรรมในประเทศไทย และ
ประเทศออสเตรเลีย
๑.๒.๔ เพื่ อวิ เครำะห์ ควำมเหมื อนและควำมแตกต่ ำงของแนวคิ ดในกำรจั ดหำล่ ำมใน
กระบวนกำรยุติธรรมของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย
๑.๒.๕ เพื่อให้ได้บทสรุปข้อดีข้อเสียของกำรพัฒนำทำงด้ำนวิชำชีพนักกฎหมำยในประเทศ
ไทยและประเทศออสเตรเลีย และข้อดีข้อเสียของระบบกำรจัดหำล่ำมและกำรดูแลล่ำมในศำลของ
ประเทศไทยและออสเตรเลีย

่างป

๑.๓. ขอบเขตการศึกษา
รำยงำนฉบั บนี้ มุ่งศึ กษำวิ ชำชี พนั กกฎหมำยที่เกี่ ยวข้องในกระบวนกำรยุ ติธรรม เน้นที่
วิชำชี พตุลำกำรในประเทศไทย ศึ กษำเปรี ยบเที ยบกับประเทศออสเตรเลี ย และกำรจั ดหำล่ ำมใน
กระบวนกำรยุติธรรมของไทย เปรียบเทียบกับในประเทศออสเตรเลีย ตำมที่ได้องค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำ
อบรมหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำร เน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์”

สำน

ักก
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๑.๔ วิธีการศึกษา
รำยงำน เรื่ อง วิ ชำชี พทำงด้ ำนกฎหมำย และล่ ำมในศำลประเทศออสเตรเลี ย (Legal
Professional and Court Interpreter in Australia) ศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร บทควำมทำงกฎหมำย ตำรำ
ผลงำนทำงวิชำกำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล
เหล่ำนั้นเพื่อให้ทรำบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพกฎหมำย กำรพัฒนำทำงด้ำนวิชำชีพนักกฎหมำยใน
ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย กำรจัดหำล่ำมและกำรดูแลล่ำมในศำลของประเทศไทยและ
ออสเตรเลีย ซึ่งคณะผู้ศึกษำนำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยเอกสำรดังกล่ำวมำวิเครำะห์และนำเสนอในประเด็น
ที่ศึกษำ พร้อมทั้งหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ เสนอแนะเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรพัฒนำ
งำนบุคคลและกำรให้บริกำรของศำลยุติธรรมต่อไป
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๕.๑. ได้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิด ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพด้ำนกฎหมำย กำรดำเนินกำร
ทำงวินัยของผู้พิพำกษำ องค์กรดูแลผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยในประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย
๑.๕.๒ ได้ทรำบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของแนวคิด ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพด้ำน
กฎหมำย กำรดำเนินกำรทำงวินัยของผู้พิพำกษำ องค์กรดูแลผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยของประเทศไทย
และประเทศออสเตรเลีย
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๑.๕.๓ ได้ทรำบถึงแนวคิด กำรจัดหำล่ำมในกระบวนกำรยุติธรรมในประเทศไทย และ
ประเทศออสเตรเลีย
๑.๕.๔ ได้ทรำบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของแนวคิดในกำรจัดหำล่ำมในกระบวนกำร
ยุติธรรมของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย
๑.๕.๕ ได้บทสรุปข้อดีข้อเสียของกำรพัฒนำทำงด้ำนวิชำชีพนักกฎหมำยในประเทศไทยและ
ประเทศออสเตรเลีย และข้อดีข้อเสียของระบบกำรจัดหำล่ำมและกำรดูแลล่ำมในศำลของประเทศไทย
และออสเตรเลียเพื่อนำมำประยุกต์ใช้กำรพัฒนำงำนบุคคลของประเทศไทย

99

บทที่ ๒
วิชาชีพทางกฎหมาย และล่ามในศาล
ประเทศออสเตรเลีย และไทย
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๒.๑ วิชาชีพทางกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย
๒.๑.๑ วิชาชีพทางกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย๔
๒.๑.๑.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย
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ในประเทศออสเตรเลียกำรประกอบวิชำชีพทำงด้ำนกฎหมำยได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นอำชีพ
ที่มีควำมมั่นคง มีเกียรติ มีรำยได้สูง ดังนั้นบุคคลผู้ประกอบวิชำชีพทำงด้ำนกฎหมำยจะต้องมีควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญในด้ำนกฎหมำย ควบคู่ไปกับกำรยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพอย่ำงสูง ผู้ประกอบอำชีพ
ทำงด้ำนกฎหมำย เช่น ทนำยควำม อัยกำร ผู้พิพำกษำ จะต้องสำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงด้ำน
กฎหมำย ผู้ปกครองที่ต้องกำรให้บุตรหลำนเป็นนักกฎหมำย จำเป็นจะต้องส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำใน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง เมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษำแล้ว นักศึกษำในระดับปริญญำตรีจะเรียนวิชำกฎหมำย
ควบคู่ไปกับสำขำอื่น เมื่อสำเร็จกำรศึกษำแล้ว ก็จะสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปประกอบอำชีพหลำยด้ำน
เช่น เรียนนิติศำสตร์ กับอักษรศำสตร์ สำเร็จกำรศึกษำแล้วก็จะได้รับปริญญำตรีสองสำขำ อำชีพทำงด้ำน
กฎหมำยที่เป็นที่นิยมกันมำกในออสเตรเลียคืออำชีพทนำยควำม โดยอำชีพทนำยควำมถือว่ำเป็นอำชีพที่มี
รำยได้สูงเทียบเท่ำกับอำชีพแพทย์
ทนำยควำมในออสเตรเลียจะแบ่งแยกเป็นสองประเภท คือ
๑. โซลิซิเตอร์ (Solicitor) ทำงำนทำงด้ำนกฎหมำย ร่ำงสัญญำ พินัยกรรม เป็นที่ปรึกษำ
ทำงด้ ำนกฎหมำย ส่ ว นใหญ่ ทนำยควำมที่ เรี ยกว่ ำ โซลิ ซิ สเตอร์ จะท ำงำนให้ ส ำนั กงำนกฎหมำย
แต่ไม่สำมำรถที่จะว่ำควำมในศำลได้ โซลิซิสเตอร์ทำหน้ำที่ได้เพียงยื่นคำฟ้อง ยื่นคำร้องต่ำงๆ จัดเตรียม
เอกสำรให้กับบำริสเตอร์ หรือกำรเป็นผู้ช่วยของบำริสเตอร์ในห้องพิจำรณำคดี
๒. บำริสเตอร์ (Barrister) ทำงำนทำงด้ำนกฎหมำยเช่นเดียวกับโซลิซิสเตอร์ แต่บำริสเตอร์
สำมำรถว่ำควำมในศำลได้ บำริสเตอร์ทั้งหมดจะผ่ำนกำรเป็นโซลิซิสเตอร์มำก่อน จำกนั้นจะต้องผ่ำนกำร
ทดสอบ เพื่อจะมำเป็นบำริสเตอร์ บำริสเตอร์ที่อำวุโส มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกฎหมำยในระดับสูง มี
คุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม ก็อำจจะได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้พิพำกษำในภำยหน้ำได้

๔

ข้อมูลจำกกำรอบรมหัวข้อ วิชำชีพนักกฎหมำยในออสเตรเลีย บรรยำยโดย ท่ำนผู้พิพำกษำคีท เมสัน ประธำนศำลอุทธรณ์
แห่งมลรัฐนิวเซำท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
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๒.๑.๑.๒ การประกอบวิชาชีพผู้พิพากษาในออสเตรเลีย

ระเ

ทศ

ผู้พิพำกษำในประเทศออสเตรเลียได้รับกำรแต่งตั้งจำกรัฐบำล โดยแต่งตั้งจำกบุคคลที่
ประกอบอำชีพด้ำนกฎหมำย อำจำรย์ในมหำวิทยำลัย หรือทนำยควำม ที่เรียกว่ำ บำริสเตอร์ ๕ ซึ่ง
ทนำยควำมดังกล่ำวเป็นทนำยควำมที่มีอำวุโส กำรเป็น ผู้พิพำกษำเริ่มต้นที่อำยุ ๕๐ ปีเป็นอย่ำงน้อย
มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนไม่ต่ำกว่ำ ๒๐ ปี มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกฎหมำย มีคุณธรรม
สูงเป็นที่ยอมรับจำกประชำชนทั่วไป มีกำรสั่งสมระยะเวลำก่อนที่จะคัดเลือกไม่ต่ำกว่ำ ๑๐ ปี เพื่อให้
แน่ใจว่ำเป็นผู้มีควำมเหมำะสมในกำรเป็นผู้พิพำกษำ โดยมีหลักเกณฑ์เรียกว่ำ “The Law Council
Of Australia Selection Criteria” จำแนกได้ประเภท ๓ ประเภท ได้แก่
(๑) ควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนกฎหมำย
(๒) คุณสมบัติทำงวิชำชีพ และ
(๓) คุณสมบัติส่วนตัว ซึ่งมีสำระสำคัญดังนี้

ารต

่างป

๑) ควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนกฎหมำย
กำรเป็นผู้พิพำกษำจะต้องมีควำมรู้และมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกฎหมำย ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่จำเป็นและควำมรู้ประสบกำรณ์ที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ ประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำน
ในตำแหน่งผู้พิพำกษำและกำรพิจำรณำคดีถือเป็นประสบกำรณ์ที่พึงประสงค์ ส่วนประสบกำรณ์ ท่ี
จำเป็นนั้น เป็นควำมรู้และประสบกำรณ์ที่หำกได้รับแล้วจะช่วยเสริมกำรบรรลุผลสำเร็จในวิชำชีพ
และประสิทธิภำพในด้ำยกฎหมำยที่ปฏิบัติอยู่

สำน

ักก

๒) คุณสมบัติทำงวิชำชีพ
คุณสมบัติทำงวิชำชีพที่พึงประสงค์สำหรับกำรสร้ำงควำมเป็นวิชำชีพผู้พิพำกษำ
๑. กำรให้เหตุผลเชิงวิชำกำรและเชิงวิเครำะห์
๒. กำรวินิจฉัยที่สมเหตุสมผล
๓. กำรสำมำรถในกำรทำหน้ำที่ของผู้พิพำกษำและควำมพร้อมในกำรวินิจฉัยคดี
๔. ทักษะในกำรสื่อสำรทั้งทำงวำจำและกำรเขียน
๕. กำรมีอำนำจบำรมี เป็นควำมสำมำรถในกำรควบคุมและส่งเสริมกำรทำงำนในขณะ
ที่ให้กำรดำเนินงำนอย่ำงยุติธรรมและเต็มที่
๖. กำรมีศักยภำพและควำมปรำรถนำที่จะสำมำรถทำงำนหนักได้อย่ำงต่อเนื่อง
๗. ทักษะกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้งกำรบริกำรจัดกำรทำงคดี
๕

ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำมีแต่งตั้งผู้พิพำกษำจำกบุคคลที่ประกอบอำชีพจำกบำริสเตอร์ถึงร้อยละ ๙๕ และแต่งตั้งจำกอำจำรย์
มหำวิทยำลัยเพียงร้อยละ ๕
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๘. มีควำมคุ้นเคย กำรใช้งำนในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย หรือศักยภำพที่จะ
บรรลุควำมสำมำรถในกำรใช้งำน
๙. มีควำมปรำรถนำในกำรสร้ำงควำมสนใจใฝ่รู้ในกำรศึกษำด้ำนศำล

ระเ

ทศ

๓) คุณสมบัติส่วนบุคคล
คณะกรรมกำรกฎหมำยออสเตรเลีย (Law Committee Association : LCA ) ได้กำหนด
คุณสมบัติส่วนบุคคลไว้ดังนี้ คือ
๑. ควำมมีมโนสุจริต กำรคุณลักษณะที่ดี และ ควำมมีชื่อเสียง
๒. ควำมยุติธรรม
๓. ควำมเป็นอิสระและควำมเป็นกลำง
๔. มีวุฒิภำวะและควำมคงที่ทำงอำรมณ์
๕. มีอัธยำศัยและควำมอ่อนโยน
๖. มีควำมตระหนักทำงสังคม รวมทั้งให้ควำมเคำรพในวัฒนธรรมและควำมแตกต่ำงทำงเพศ

ักก

ารต

่างป

การเกษียณอายุจากการเป็นผู้พิพากษา
ประเทศออสเตรเลีย กำหนดอำยุกำรเกษียณอำยุรำชกำรที่ ๗๐-๗๒ ปี แล้วแต่กฎหมำย
ของแต่ละมลรัฐ๖ แต่ก็ใช่ว่ำทุกคนจะเกษียนจำกตำแหน่งผู้พิพำกษำที่ ๗๐-๗๒ ปี บำงรำยลำออกเมื่อ
ทำงำนมำสักระยะหนึ่ง คือ ๑๐-๑๒ ปี คือเกษียนที่อำยุ ๖๐-๖๒ ปี แต่อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่มีคดีค้ำง
จำนวนมำกผู้อำนวยกำรศำลอำจดำเนินกำรบริหำรงำนคดีโดยกำรประสำนงำนไปยังท่ำนผู้พิพำกษำที่
เกษียณจำกงำนเหล่ำนี้มำทำหน้ำที่พิจำรณำพิพำกษำคดี โดยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนในอัตรำ
ที่มีกำรกำหนดไว้ในกฎหมำยได้๗
๒.๑.๑.๓ วินัยและการปลดจากตาแหน่ง ความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการในประเทศออสเตรเลีย

สำน

ประเทศออสเตรเลี ย มี ห น่ วยงำนที่ ควบคุ มดู แลกำรปฏิ บัติ งำนของตุ ลำกำร เรี ยกว่ ำ
สถำบันบริหำรงำนตุลำกำรของออสเตรเลีย ดำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง มีชื่อเรียกว่ำ
คณะกรรมกำรตุลำกำร (Judicial Commission)” ประกอบด้วยสมำชิกที่เป็นกรรมกำรโดยตำแหน่งจำก
ประธำนศำลต่ำง ๆ จำนวน ๙ คน และเป็นบุคคลภำยนอกได้รับกำรแต่งตั้งจำกรัฐบำลอีกจำนวน ๔ คน

๖
๗

ขณะนี้ มลรัฐนิวเซำท์เวลส์มีแนวคิดที่จะขยำยอำยุกำรเกษียณจำกตำแหน่งผู้พิพำกษำในประเทศออสเตรเลีย เป็น ๗๕ ปี
ข้อมูลจำกกำรเข้ำฟังกำรบรรยำยของผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรจัดกำรคดีอำญำ ประจำศำล District Court of NSW
สำขำเมดิสันทำวเวอร์
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สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

ในจำนวนนั้นมีชำวอะบอริจินอล๘ รวมอยู่ด้วย
คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่หลักคือ ให้กำรศึกษำอบรม ดูแลผู้พิพำกษำตั้งแต่เริ่มต้นฝึกฝน
กำรเขียนหรือร่ำงคำพิพำกษำ และเรื่องใหม่อื่น ๆ ตลอดเวลำ จนกว่ำจะพ้นจำกกำรเป็นผู้พิพำกษำ
จัด ท ำเอกสำรและรวบรวมค ำพิ พำกษำ จัด เก็ บสถิ ติใ นกำรลงโทษจ ำเลยในคดีอำญำเพื่อ ให้ กำร
พิพำกษำคดีเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ตลอดจนจัดทำหนังสือคู่มือกำรปฏิบัติงำนของผู้พิพำกษำวำง
ประจำบนบัลลังก์พิจำรณำคดี ที่เรียกว่ำ “BENCH BOOK” และดำเนินกำรทำงวินัยของผู้พิพำกษำ
ประเทศออสเตรเลียให้ควำมสำคัญกับหลักคุณธรรมควำมสำมำรถ และคุณสมบัติของ
บุคคลอย่ำงมำก ทั้งนี้เนื่องจำกได้รับอิทธิพลจำกประเทศอังกฤษ ซึ่งกำหนดคุณสมบัติไว้อย่ำงถี่ถ้วน
ประมวลจริยธรรมและวินัยตุลำกำรในออสเตรเลีย คล้ำยกับระบบประเทศไทยคือ อำชีพผู้พิพำกษำ
นั้นถือได้ว่ำเป็นอำชีพที่ ๒ ในกำรประกอบวิชำชีพด้ำนกฎหมำย ผู้พิพำกษำต้องเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
มำอย่ำงดี หำกผู้พิพำกษำกระทำผิดจะมีกำรกล่ำวตักเตือนหรือว่ำกล่ำวตำหนิเป็นกำรส่วนตัว แต่กำร
ที่จะเป็นข่ำวให้รู้ถึงประชำชนทั่วไปได้ก็ต่อเมื่อมีกำรปลดหรือไล่ออกจำกตำแหน่ง อำนำจถอดถอนผู้
พิพำกษำมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระขององค์กรตุลำกำร กำรถอดถอนผู้พิพำกษำจะ
กระทำได้ตำมมติของรัฐสภำเท่ำนั้น
หลักจริยธรรมตุลำกำรของประเทศในเครือจักรภพที่มีกำรร่ำงขึ้นใหม่ ส่วนใหญ่จะยึด
หลักกำรบังกำลอร์ (Bangalore Principles of Judicial Conduct)๙ หลักจริยธรรมตุลำกำรใน
หลั ก กำรบั ง กำลอร์ ไ ด้ รั บ กำรรั บ กำรรั บ รองจำกคณะกรรมำธิ ก ำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง องค์ ก ำร
สหประชำชำติ เ มื่ อ ปี ค.ศ. ๒๐๐๓ โดยมี ห ลัก กำรใหญ่ๆ อยู่ ๖ ประกำร แต่ ล ะประกำรจะมี
รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์พร้อมกับตัวอย่ำง ในหลักกำร ๖ ประกำรที่สำคัญจะเกี่ยวกับควำม
เป็นอิสระเป็นกลำงชอบด้วยคุณธรรม ควำมถูกต้อง ควำมสำมำรถและควำมขยันหมั่น เพียรของตุลำ
กำร๑๐

๘

ชำวอะบอริจินอล หรือ อะบอริจิน เป็นชำวพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปออสเตรเลีย เชื่อกันว่ำบรรพบุรุษของชำวอะบอริจิน
อพยพมำจำกอินโดนีเซีย มำตั้งถิ่นฐำนที่ทวีปออสเตรเลีย เมื่อห้ำพันกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ในยุคแรกที่ชำวยุโรปเข้ำมำที่ทวีป
ออสเตรเลีย ชำวอะบอริจินถูกกดขี่ ลิดรอนสิทธิต่ำง ๆ กีดกันกำรถือครองที่ดิน และในปี ค.ศ.๑๙๙๒ ศำลสูงได้ออกประกำศ
ชื่อ Mabo Ruling ให้กำรรับรองว่ำ ชำวอะบอริจิน มีสิทธิที่จะอ้ำงควำมเป็นเจ้ำของเหนือดินแดน (สิทธิถือครองที่ดิน)
๙
หลักกำรบังกำลอร์ (Bangalore Principles of Judicial Conduct) บัญญัติขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ในกำรประชุมร่วมกันของ
ผู้พิพำกษำผู้ทรงคุณวุฒิกว่ำ ๘๐ประเทศทั่วโลก ที่มีพื้นฐำนทำงกฎหมำยที่แตกต่ำงกัน แต่มีควำมมุ่งหมำยเดียวกันที่จะร่วมกัน
ร่ำงต้นแบบประมวลจริยธรรมตุลำกำรให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพื่อให้ประเทศสมำชิกสำมำรถนำไปอนุวัตรใช้ในประเทศได้
ตำมควำมเหมำะสม โดยอำศัยตัวอย่ำงจำกประมวลจริยธรรมตุลำกำรที่ใช้บังคับภำยในประเทศสมำชิก และที่ใช้บังคั บใน
องค์กรระหว่ำงประเทศ
๑๐
หลักกำรบังกำลอร์ ๖ ประกำร ได้แก่ หลักควำมเป็นอิสระ หลักควำมเป็นกลำง หลักเกียรติศักดิ์ หลักกำรปฏิบัติอย่ำง
เหมำะสม หลักควำมเสมอภำค และหลักควำมสำมำรถและควำมเพียร
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ระเ

ทศ

ข้อมูลเชิงสถิติ ในมลรัฐนิวเซำท์เวลส์ มีคำร้องเรียนเกี่ยวกับตุลำกำรปีละไม่เกิน ๓๐ เรื่อง
โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) ร้องเรียนเนื่องจำกไม่พอใจในผลแห่งคดี และ (๒)ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ควำมประพฤติของตุลำกำรอย่ำงแท้จริง เช่น เขียนคำพิพำกษำช้ำ พู ดจำไม่ดีกับคู่ควำม โดยร้อยละ
๙๐ เป็นกำรร้องเรียนในประเภทแรก
สำหรับกำรร้องเรียนประเภทแรก คณะกรรมกำรฯ จะเรียกคู่ควำมมำสอบถำม เมื่อได้
ข้อเท็จจริงว่ำเป็นกำรร้องเรียนเนื่องจำกไม่พอใจในผลแห่งคดี ซึ่งคู่ควำมสำมำรถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ
ศำลอุทธรณ์ หรือศำลสูง ก็ให้คำแนะนำให้ไปใช้สิทธิตำมกฎหมำย
กรณีที่ข้อเท็จจริงได้ควำมว่ำเป็นคำร้องประเภทที่สอง และเป็นเรื่องร้ำยแรง คณะกรรมกำรฯ
จะมีหนังสือถึงประธำนศำลนั้น ๆ ให้มีหนังสือว่ำกล่ำวเป็นหนังสือ หำกเป็นกรณีไม่ร้ำยแรง ให้มีหนังสือว่ำ
กล่ำวตักเตือนหนังสือกำหนดระยะเวลำให้แก้ไข หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำก็ให้แจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบ
เพื่อพิจำรณำอีกครั้ง แต่โดยส่วนใหญ่เมื่อทรำบว่ำได้ถูกร้องเรียนอันมีสำเหตุจำกพฤติกรรมของตนเองมัก
แสดงควำมรับผิดด้วยกำรลำออกเสียก่อน จึงไม่มีกรณีมำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตุลำกำร

่างป

๒.๑.๒ การประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย

๒.๑.๒.๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย

สำน

ักก

ารต

ในประเทศไทย นักกฎหมำย คือ ผู้ที่ใช้ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยในกำรประกอบวิชำชีพ
ไม่เฉพำะผู้ที่ทำงำนในศำลเท่ำนั้น ซึ่งส่วนใหญ่ต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทำงด้ำนกฎหมำย
ผู้ประกอบวิชำชีพทำงด้ำนกฎหมำยในประเทศไทยนั้นมี หลำยประเภท เช่น
๑. ผู้ พิ พ ำกษำ เส้ น ทำงกำรเป็ น ผู้ พิ พ ำกษำในประเทศไทยนั้ น จะแตกต่ ำ งประเทศ
ออสเตรเลียกล่ำวคือ เป็นกำรสอบแข่งขันจำกบุคคลในวิชำชีพต่ำงๆ นอกจำกสำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีในด้ำนกฎหมำยแล้ว จะต้องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรทำงกฎหมำยของสำนักอบรมศึกษำ
กฎหมำยแห่ งเนติบัณฑิตสภำ ๑๑ และมีคุณสมบัติอื่นตำมที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตุลำกำรศำล
ยุติธรรม (ก.ต.) กำหนด
๒. พนักงำนอัยกำร จะต้องสำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีทำงด้ำนกฎหมำย ผ่ำน
กำรอบรมหลักสูตรทำงกฎหมำยของสำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตสภำ และมี คุณสมบัติ
อื่นตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรอัยกำร (ก.อ.) กำหนด

๑๑

เป็นองค์กรนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภำ พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อควบคุมดูแลกำรประกอบมำตรฐำนกำร
ประกอบวิชำชีพด้ำนกฎหมำย
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๓. ทนำยควำม จะต้องสำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีทำงด้ำนกฎหมำย ผ่ำนกำร
อบรมและทดสอบ จำกสภำทนำยควำม เพื่อขอใบอนุญำตว่ำควำม โดยทนำยควำมที่ได้รับใบอนุญำต
ว่ำควำมแล้วจะสำมำรถว่ำดำเนินกำรว่ำควำมในศำลได้
๔. ที่ปรึกษำกฎหมำยหรือนิติกรในหน่วยงำน จะต้องสำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี
ทำงด้ำนกฎหมำย มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกฎหมำย
๒.๑.๒.๒ การประกอบอาชีพผู้พิพากษาในประเทศไทย

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

ในปัจจุบันกำรประกอบอำชีพทำงด้ำนกฎหมำย ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก นักศึกษำจึง
มักจะเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีและปริญญำโททำงด้ำนกฎหมำย ซึ่งมีกำรเรียนกำรสอน
ทั้งในมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน โดยเฉพำะกำรก้ำวเข้ำสู่อำชีพผู้พิพำกษำ ซึ่งถือว่ำเป็นอำชีพที่มี
เกียรติ หำกเมื่อเทียบกับข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในหน่วยงำนอื่น ดูเหมือนว่ำข้ำรำชกำร
ตุลำกำรจะมีรำยได้สูงกว่ำข้ำรำชกำรในกรมกองอื่น ทั้งอำชีพนี้เป็นหนึ่งในสำมของกำรใช้อำนำจ
อธิ ป ไตยอั น เป็ น อ ำนำจสู ง สู ด ในกำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตย ต ำแหน่ ง ผู้ พิ พ ำกษำจึ ง เป็ น
เป้ำหมำยของนักนิติศำสตร์ส่วนใหญ่ แต่ใช่ว่ำจะเป็นกันได้ง่ำย แม้กำรคัดเลือกผู้พิพำกษำในแต่ละปี
นั้นจะไม่ได้เป็นกำรสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเอำผู้มีคะเเนนสูงสุดในกำรบรรจุเป็นผู้ช่วยผู้พิพำกษำ แต่
เป็นกำรสอบให้ผ่ำนเกณฑ์ที่ คณะกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม (ก.ต.) กำหนดแต่กระนั้นในแต่ละปีก็
มีผู้สอบได้ ในหลักร้ อยเท่ำนั้ น เอง และกำรจะมีคุ ณสมบัติค รบได้สิท ธิในคัด เลือกนั้น ปริญ ญำตรี
นิติศำสตร์บัณฑิตเพียงอย่ำงเดียวอำจจะไม่เพียงพอ จุดเริ่มต้นของกำรเป็นผู้พิพำกษำนั้นจะต้องเป็น
ผู้ช่วยผู้พิพำกษำและต้องเข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นระยะเวลำ ๒ ปี จำกนั้นก็จะได้รับกำรโปรดเกล้ำฯ
แต่งตั้งให้เป็นผู้พิพำกษำประจำศำล ผู้พิพำกษำศำลชั้นต้น ผู้ พิพำกษำหัวหน้ำศำล ผู้พิพำกษำศำล
อุทธรณ์ ผู้พิพำกษำศำลฎีกำ ตำมลำดับต่อไป อัตรำเงินเดือนก็จะมีกำรปรับเลื่อนระดับขึ้นไปตำม
ตำแหน่งงำนและประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ซึ่งแตกต่ำงจำกผู้พิพำกษำในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเมื่อ
ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด หรือที่ศำลใด ก็จ ะปฏิบัติหน้ำที่ ณ ที่ศำลนั้นไปจนเกษียณอำยุ
และได้รับเงินเดือนในอัตรำเดียวกันไม่ว่ำจะอยู่ในตำแหน่งใด หรือปฏิบัติที่ศำลสูงหรือศำลชั้นต้นก็ตำม
คุณสมบัติของผู้จะสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้พิพำกษำ๑๒
๑. มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
๒. ผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือผู้สมัครทดสอบควำมรู้ ต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำยี่สิบห้ำปีบริบูรณ์
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกพิเศษ ต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำสำมสิบห้ำปีบริบูรณ์
๑๒

ระเบียบคณะกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม ว่ำด้วยกำรสมัคร กำรสอบคัดเลือก และกำรทดสอบควำมรู้ เพื่อบรรจุเป็น
ข้ำรำชกำรตุลำกำรในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพำกษำ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๓. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทำงนิติศำสตร์
๔. สอบไล่ได้ตำมหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ
๕. ประกอบวิ ชำชีพ ทำงกฎหมำย ตำมที่ ส ำนั กคณะกรรมกำรตุ ลำกำรศำลยุติ ธรรม
ประกำศกำหนด เช่น นิติกร เจ้ำพนักงำนศำลยุติธรรม เจ้ำพนักงำนบังคับคดี เจ้ำพนักงำนพิทักษ์
ทรัพย์ พนักงำนสอบสวน ฯลฯ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี กรณีประกอบวิชำชีพทนำยควำม ต้องว่ำ
ควำมในศำลมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เรื่อง

ทศ

๒.๑.๒.๓ วินัยและการปลดจากตาแหน่ง ความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการในประเทศไทย
(๑) องค์กรตุลาการและความเป็นอิสระ๑๓

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

องค์กรตุลำกำรเป็นองค์กรที่ใช้อำนำจตุลำกำรในกำรพิจำรณำพิพำกษำบรรดำอรรถคดีทั้งปวง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชน กำรใช้อำนำจตุลำกำรจึงมีกำรแบ่งแยกอย่ำง
ชัดเจนออกจำกอำนำจของฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติ ทำให้ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติไม่สำมำรถ
ใช้อำนำจในกำรให้คุณให้โทษในกำรแต่งตั้ง โยกย้ำยและลงโทษผู้พิพำกษำได้ ซึ่งเป็นหลักกำรในกำร
แบ่งแยกอำนำจอธิปไตยออกเป็นสำมฝ่ำย เพื่อรองรับหลักควำมเป็นอิสระของผู้พิพำกษำ ให้สำมำรถ
ดำเนินกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ปรำศจำกกำรแทรกแซงจำกบุคคลหรือ
องค์กรใด
จำกแนวคิดเรื่องหลักประกันควำมเป็นอิสระที่ผู้พิพำกษำจะต้องไม่ถูกแทรกแซงจำกองค์กร
ฝ่ำยอื่น มีผลให้ บุคคลที่ จะเป็นผู้พิพำกษำได้ต้ องมีคุณ สมบัติที่ เหมำะสม และในขณะเดียวกันก็ต้อง
ประพฤติ และปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชนว่ำจะเป็นบุคคลผู้
สำมำรถรักษำไว้ซึ่งควำมยุติธรรมภำยใต้หลักนิติธรรม ในกำรรับรองและคุ้มครองตำมสิทธิและเสรีภำพของ
ประชำชนตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้
ผู้พิพำกษำจึงต้องดำรงไว้ซึ่งมำตรฐำนทำงจริยธรรม ที่นอกจำกจะได้มีกำรกำหนดไว้ใน
ประมวลจริยธรรมตุลำกำรแล้ว ยังควรต้องดำรงตน และปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักธรรมแห่งกำรปฏิบัติตนของ
ผู้เป็นตุลำกำรที่เรียกว่ำ “หลักอินทภำษ ๔” ซึ่งจำรึกไว้ในคัมภีร์พระธรรมศำสตร์โดยผู้พิพำกษำจักต้องละ
ทิ้งอคติ ๔ ประกำร เพื่อให้กำรพิจำรณำตัดสินอรรถคดีเป็นไปด้วยควำมเที่ยงธรรม ปรำศจำกควำมลำเอียง
๑. ฉันทำคติ คือ ลำเอียงเพรำะรัก ชอบเห็นแก่อำมิสสินบน
๒. โทสำคติ คือ ลำเอียงเพรำะโกรธ ไม่ลุ่มหลงในยศถำบรรดำศักดิ์ โดยยึดมั่นในควำมสุจริต
เที่ยงธรรม

๑๓

สรำวุธ เบญจกุล(๒๕๕๕) จริยธรรมของตุลำกำร (บทควำมพิเศษ ในเว็บไซต์ผู้จัดกำรออนไลน์ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕)
เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕๘.
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๓. โมหำคติ คือ ลำเอียงเพรำะหลง ไม่ให้เกิดควำมเอนเอียงในใจด้วยเพรำะมีควำมโกรธ
ควำมอำฆำตเคียดแค้นอยู่ในใจกับผู้ที่อยู่เบื้องหน้ำตน
๔. ภยำคติ คือ ลำเอียงเพรำะกลัว ไม่ให้เกิดควำมเอนเอียงในใจเพรำะบังเกิดควำมกลัว ไม่
ว่ำจะกลัวตำย กลัวจะเกิดกำรเสื่อมยศถำบรรดำศักดิ์ เป็นต้น
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นอกจำกมำตรฐำนจริยธรรมจะเป็นที่ยอมรับ และเป็นแนวทำงปฏิบัติของผู้พิพำกษำใน
ประเทศไทยแล้ว ก็ยังอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นหลักสำกลที่มีกำรยอมรับ และมีกำรบัญญัติขึ้นเป็นประมวล
จริยธรรมเพื่อบังคับใช้กับผู้พิพำกษำในประเทศต่ำงๆ ด้วย เช่น The Code of Judicial Conduct
adopted by the House of Delegates of the American Bar Association, August ๑๙๗๒ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ The European Charter on the Statute for Judges, Council of Europe,
July ๑๙๙๘ ที่ใช้บังคับในประชำคมยุโรป หรือ Bangalore Principles of Judicial Conduct
หลักกำรบังกำรลอร์ว่ำด้วยจริยธรรมตุลำกำร ได้กำหนดหลักปฏิบัติ เกี่ยวกับจริยธรรมของ
ตุลำกำรไว้ ๖ ส่วนด้วยกัน ได้แก่ หลักควำมเป็นอิสระ หลักควำมเป็นกลำง หลักเกียรติศักดิ์ หลักกำร
ปฏิบัติอย่ำงเหมำะควร หลักควำมเสมอภำค หลักควำมสำมำรถและควำมเพียร ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
๑. หลักความเป็นอิสระ (Independence) ควำมอิสระของตุลำกำรถือเป็นเงื่อนไข
เบื้องต้นในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลักนิติธรรมและเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐำนในกำรพิจำรณำคดีที่
เป็นธรรม ผู้พิพำกษำจึงต้องปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ ปรำศจำกอิทธิพล หรือกำรแทรกแซงใดๆ ไม่ว่ำ
จะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ประชำชนเกิดควำมเชื่อมั่นในระบบตุลำกำร กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีจึง
ต้องกระทำโดยอำศัยกำรประเมินข้อเท็จจริงที่ได้รับและควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำนกฎหมำย นอกจำก
หน้ำที่ในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีแล้ว ผู้พิพำกษำยังมีหน้ำที่ต้องสนับสนุนและส่งเสริมหลักประกันในกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ตุลำกำรเพื่อธำรงรักษำไว้ซึ่งควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตุลำกำร
๒. หลักความเป็นกลาง (Impartiality) เป็นหลักกำรที่มีควำมจำเป็นในกำรใช้อำนำจทำง
ตุลำกำร ไม่ว่ำจะอยู่ในขั้นตอนกำรพิจำรณำหรือกำรพิพำกษำคดี ผู้พิพำกษำจึงต้องปฏิบัติหน้ำที่โดย
ปรำศจำกควำมพึงพอใจส่วนตัวควำมเอนเอียงหรือควำมอคติ เพื่อรักษำและเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่
สำธำรณชน นักกฎหมำย และคู่ควำมในควำมเป็นกลำงของผู้พิพำกษำและองค์กรตุลำกำร ทั้งนี้หำก
ปรำกฏว่ำมีกรณีที่อำจกระทบถึงควำมเป็นกลำงของผู้พิพำกษำเช่นผู้พิพำกษำหรือบุคคลในครอบครัวมี
ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องในผลแห่งคดีหรือเคยเป็นทนำยควำมในคดีดังกล่ำวผู้พิพำกษำผู้นั้นจักต้องถอนตัว
จำกกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีนั้น
๓. หลักเกียรติศักดิ์ (Integrity) เป็นหลักกำรที่จำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเหมำะสมใน
ตำแหน่งตุลำกำร โดยผู้พิพำกษำจำต้องประพฤติ และปฏิบัติตนให้ประชำชนศรัทธำในควำมซื่อสัตย์ของ
องค์กรตุลำกำร และปรำศจำกเหตุอันควรตำหนิติเตียนใดๆ
๔. หลักการปฏิบัติอย่างเหมาะควร (Propriety) เป็นหลักกำรที่มีควำมจำเป็นในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งตุลำกำร โดยผู้พิพำกษำจักต้องหลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆที่ไม่ถูกต้องเหมำะสม
และต้องประพฤติตนให้สมกับเกียรติศักดิ์แห่งกำรดำรงตำแหน่งหน้ำที่ในฐำนะผู้พิพำกษำ อำทิเช่น ต้องไม่
เป็นองค์คณะในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีที่สมำชิกในครอบครัวเป็นคู่ควำม ต้องไม่ยอมให้ผู้อื่นใดเข้ำมำมี
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อิทธิพลเหนือตนในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี ต้องไม่ใช้หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้ำที่ของตนในกำร
แสวงหำประโยชน์ ต้องไม่เรียก หรือรับของตอบแทนใดๆจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตุลำกำร และมีหน้ำที่ในกำร
รักษำควำมลับที่ได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้พิพำกษำ เป็นต้น
นอกจำก Bangalore Principles จะมีกำรกล่ำวถึงตัวอย่ำงกำรกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมำะสม
ในกำรดำรงตำแหน่งหน้ำที่ในฐำนะผู้พิพำกษำแล้ว ยังได้มีกำรยกตัวอย่ำงกำรกระทำที่ผู้พิพำกษำอำจ
ปฏิบัติได้ ๑๔ภำยใต้หลักกำรปฏิบัติหน้ำที่ตุลำกำรอย่ำงเหมำะสม ได้แก่
๑. กำรเขียนต ำรำ กำรบรรยำย กำรสอนหนังสือ และกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เกี่ยวกับกฎหมำย ระบบกฎหมำย กำรบริหำรงำนยุติธรรม หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒. กำรเข้ำร่วมประชุมในกำรระดมควำมคิดเห็นของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย
ระบบกฎหมำย กำรบริหำรงำนยุติธรรม หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๓. กำรเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรของหน่วยงำนของรัฐ คณะกรรมำธิกำร หรือคณะกรรมกำรที่
ปรึกษำ หำกกำรเข้ำเป็นสมำชิกจะไม่กระทบถึงควำมเหมำะสม และควำมเป็นกลำงของผู้พิพำกษำ
๔. กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นที่ไม่กระทบต่อเกียรติศักดิ์ของหน่วยงำนทำงตุลำกำร
หรือไม่มีผลเป็นกำรแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ตุลำกำร
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หลักความเสมอภาค (Equality) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งตุลำกำรต้องปฏิบัติต่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกั บกระบวนกำรยุ ติธรรม และบุ คคลที่ มำใช้ สิ ทธิ ทำงศำลอย่ำงเท่ำเที ยมกั น โดยผู้
พิพำกษำจะต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยปรำศจำกควำมลำเอียงหรืออคติ ไม่ว่ำจะเป็นทำงกำรกระทำหรือคำพูด
อีกทั้ง ต้องคำนึงถึงควำมหลำกหลำย และควำมแตกต่ำงทำงสังคมของผู้ที่มำใช้สิทธิทำงศำล เช่น เชื้อชำติ
สีผิว เพศ ศำสนำ ถิ่นกำเนิด ควำมพิกำร สถำนภำพทำงสังคมหรือเศรษฐกิจ เป็นต้น
หลักความสามารถและความเพียร (Competence and Diligence) กำหนดให้ผู้
พิพำกษำต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเอำใจใส่ในงำนที่ทำ และพึงอุทิศตนให้กับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตุลำกำรเหนือกิจกรรมอื่นใด โดยต้องทำกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นธรรม และ
ถูกต้องเหมำะสม ในขณะเดียวกัน ผู้พิพำกษำจะต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนตุลำกำรอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ใช่แต่เฉพำะกฎหมำยที่ใช้บังคับภำยในประเทศเท่ำนั้นแต่ต้องมี
ควำมรู้ทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้วย
หลักกำรบังกำรลอร์ว่ำด้วยจริยธรรมตุลำกำร (Bangalore Principles of Judicial
Conduct ) ดังกล่ำวมำข้ำงต้นจึงเป็นหลักมำตรฐำนจริยธรรมสำกลซึ่งได้มีกำรกำรบัญญัติไว้เป็นลำย
ลั กษณ์ อั กษร โดยมี สำระส ำคั ญที่ กล่ ำวถึ งผู้ พิ พำกษำว่ ำนอกจำกจะต้ องเป็ นบุ คคลที่ มี ควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญทำงด้ำนกฎหมำยแล้ว ยังพึงต้องสำมำรถดำรงตนได้อย่ำงเหมำะสม อันเป็นแนวคิดที่คล้ำยกับ
หลักอินทภำษ ๔ ที่เป็นหลักกำรดำรงตน และปฏิบัติหน้ำที่ของผู้พิพำกษำ เพื่อให้กำรพิจำรณำตัดสิน
อรรถคดีเป็นไปด้วยควำมเที่ยงธรรม ปรำศจำกควำมลำเอียง เนื่องจำกกำรใช้อำนำจทำงตุลำกำรเป็นกำร
๑๔

เพิ่งอ้ำง.
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ใช้อำนำจที่มีผลกระทบสิทธิและเสรี ภำพของประชำชน ผู้พิพำกษำจึงต้องยึดถือหลักควำมเป็นอิสระ
ควำมเป็นกลำง และเกียรติศักดิ์ ในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี ซึ่งหลักกำรดังกล่ำวนี้มีควำมจำเป็น เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นในองค์กรตุลำกำร ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมในกำรอำนวย
ควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชน
ส่ ว นกำรควบคุ ม ดู แ ลควำมประพฤติ ใ นระหว่ ำ งปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ในประเทศไทยจะมี
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม (ก.ต.) เป็นผู้รับผิดชอบ กำรปลดผู้พิพำกษำออกจำก
ตำแหน่งนั้น จะมีกำรสอบสวน ๑๕ และจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ จำกคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตุลำกำร
ศำลยุติธรรม (ก.ต.) และ ประธำนศำลฎีกำ
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(๒) อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม มีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรตุลำกำร
ศำลยุติธรรม (ก.ต.) เป็นคณะกรรมกำรผู้ปฏิบัติกำร โดยมีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ด ำเนิ นกำรเกี่ ยวกั บรำชกำรประจ ำและงำนในหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรตุ ลำกำร
ศำลยุติธรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร ศำลยุติธรรม และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อ
(ข) ด ำเนิ นกำรเกี่ ยวกั บงำนเลขำนุ กำรของคณะกรรมกำร ตุ ลำกำรศำลยุ ติ ธรรม และ
คณะอนุกรรมกำรที่คณะกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติธรรมแต่งตั้ง
(ค) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับนโยบำย หลักเกณฑ์ ระบบ หรือมำตรฐำน รวมทั้งติดตำม
ประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคล และกำรประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรตุลำกำร ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้
พิพำกษำสมทบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรมและคณะกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม
(ง) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเสนอแนะนโยบำย ระบบ หลักเกณฑ์ หรือแนวทำงกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรตุ ลำกำร ดะโต๊ ะยุติ ธรรม และผู้พิ พำกษำสมทบเพื่ อเสนอต่ อคณะกรรมกำรตุ ลำกำรศำล
ยุติธรรม
(จ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรตุลำกำร ดะโต๊ะยุติธรรม และ
ผู้พิพำกษำสมทบตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม และกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(ฉ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงวินัย กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
ของข้ำรำชกำรตุลำกำร ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพำกษำสมทบ มำตรฐำนกำรลงโทษ รวมทั้งดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรรักษำระบบคุณธรรมในรำชกำรศำลยุติธรรม
(ช) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบข้อมูล กำรวำงแผนกำลังคน กำรกำหนดตำแหน่ง
และอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรตุลำกำร ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพำกษำสมทบ
๑๕

ระเบียบคณะกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๔
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(ซ) จั ด ท ำรำยงำนประจ ำปี เ กี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลของข้ ำ รำชกำรตุ ล ำกำร
ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพำกษำสมทบ
(ฌ) ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติธรรมมอบหมำย
(ญ) ปฏิ บั ติ งำนร่ วมกั บหรื อสนั บสนุ นกำรปฏิ บั ติ งำนของหน่ วยงำนอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมำย
๒.๒ ล่ามในศาลในประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย

ทศ

๒.๒.๑ ล่ามในศาลในประเทศออสเตรเลีย๑๖

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ผู้บรรยำยในหัวข้อนี้ คือ ศำสตรำจำรย์ซำนดร้ำ ฮำล อำจำรย์สอนคณะอักษรศำสตร์ซึ่ง
ได้รับทุนจำกรัฐบำลในกำรวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรใช้ล่ำมในศำล เนื่องจำกประเทศออสเตรเลีย
มีคนหลำยเชื้อชำติอพยพมำอยู่
ในประเทศออสเตรเลียไม่ได้ใช้ล่ำมในศำลที่เดียว เพรำะมีคนหลำกหลำยทำงด้ำนเชื้อชำติ
จึงทำให้เกิดควำมจำเป็นต้องมีล่ำมในทุกหน่วยงำนของรัฐ แต่เดิมนั้นรัฐบำลออสเตรเลียไม่เคยคิดเรื่อง
ล่ำมเลย แต่ตั้งแต่หลังสงครำมโลกครั้งที่ ๒ มีคนหลำกหลำยเชื้อชำติอพยพมำอยู่มำกขึ้น เกิดควำม
หลำกหลำยทำงด้ำนภำษำ จึงมีควำมจำเป็นต้องมีล่ำม โดยเฉพำะล่ำมภำษำอังกฤษ ช่วงแรก ๆ
ในขณะที่ยังไม่มีล่ำมแบบเป็นทำงกำร ก็จะใช้ล่ำมที่เป็นคนงำนทำควำมสะอำด หรือคนขำยของในร้ำน
ต่ำงๆ แต่ก็ประสบปัญหำว่ำคนเหล่ำนี้ไม่ได้มีควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรสื่อสำรมำกเท่ำไหร่นั ก
เบื้องต้นแปลได้เล็กน้อย ต่อมำรัฐบำลก็เริ่มตระหนักปัญหำ เพรำะเวลำไปโรงพยำบำลหมอก็ไม่เข้ำใจ
ผู้ป่วย ทำให้กำรรักษำคลำดเคลื่อน ศำลก็พิพำกษำไม่ตรงตำมควำมเป็นจริงเนื่องจำกมีปัญหำเรื่องกำร
สื่อสำร เพรำะคนที่ทำหน้ำที่เป็นล่ำมขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจภำษำอย่ำงถ่องแท้ รัฐบำลออสเตรเลียจึง
ได้ตั้งองค์กรขึ้นมำชื่อว่ำ NATTI๑๗ เป็นองค์กรที่ดูแลล่ำมแก่หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน ผู้ที่จะมำทำ
หน้ำที่เป็นล่ำมในหน่วยงำนรัฐบำลต้องผ่ำนกำรทดสอบจำกองค์กร NATTI และองค์กรนี้ยังจัดให้มีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับกำรแปลในมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ด้วย
กำรแปลแยกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. กำรแปลแบบพูด (Interpreting) พูดออกเสียงล่ำม แบ่งเป็น
- ล่ำมมีควำมรู้เบื้องต้น (Paraprofessional)
- ล่ำมผ่ำนกำรทดสอบทำงำนในองค์กรของรัฐหรือศำล(Professional)
- ล่ำมในกำรประชุม (Conference Interpreter)
- ล่ำมกำรประชุมอำวุโส(Conference Interpreter (Senior))
๑๖

ข้ อมู ลจำกกำรอบรมหั วข้ อ นโยบำยส ำหรับล่ำม แนวทำงปฏิบัติ และระเบียบพิธี กำรในศำลออสเตรเลีย บรรยำยโดย
ศำสตรำจำรย์ ซำนดร้ำ ฮำล คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยนิวเซำท์เวลส์ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
๑๗
องค์กร NATTI สำมำรถรับรองกำรจัดสอบทุกภำษำในประเทศออสเตรเลีย (๑๒๐ ภำษำ) และมีคณะกรรมกำรจัดทำข้อสอบเอง
ได้ ๖๐ ภำษำ
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๒. กำรแปลเอกสำร (Translation)
สำหรับประเทศออสเตรเลียนั้น กรณีจะแก้ปัญหำ ปรับปรุงอะไรสักอย่ำง ต้องมีงำนวิจัย
หลำยชิ้นสนับสนุน ซึ่งกรณีกำรทำงำนกับล่ำมที่ผ่ำนกำรทดสอบจำกองค์กร NATTI ก็มีงำนวิจัยหลำยชิ้น
เช่นกัน โดยกำรรวมตัวกันของอำจำรย์ที่เกี่ยวข้องในกำรทำงำนวิจัยเกี่ยวกับปัญหำของคนที่เข้ำมำในกำร
เก็บหน่วยกำรเรียนหรือสอบวัดระดับควำมรู้ กับองค์กร NATTI นี้มีอะไรบ้ำง

ระเ

ทศ

งำนวิจัยที่ ๑ เรื่องล่ำม ปัญหำคือ
- คนที่มำเป็นล่ำมไม่ได้รับกำรฝึกฝนมำ แค่มำสอบเอำใบประกำศ
- กำรสอบก็ไม่ได้สอบวัดควำมรู้เฉพำะทำง
- ผลสอบไม่ได้รับประกันว่ำเก่งหรือเปล่ำ ได้แค่ใบรับรองว่ำผ่ำน
- ไม่ได้ดูว่ำเก่งไม่เก่ง ไม่มีบอกไว้ในใบประกำศ

บทสุดท้ำยของงำนวิจัยนี้ สรุปทำงแก้หรือวิธีกำรปรับปรุง แนะนำดังนี้
- ควรแยกทดสอบแบบทั่วไปก่อน แล้วมีกำรทดสอบเฉพำะด้ำน เช่น งำนศำล โรงพยำบำล
กำรประชุม

ารต

่างป

- รัฐบำลควรมีองค์กรหรือหน่วยงำนดูแลล่ำมที่ไปศำลโดยเฉพำะ เพรำะในศำลสำคัญมำกว่ำ
ล่ำมจะแปลผิดแปลถูก เพรำะเกี่ยวข้องกับกำรลงโทษโดยตรง รัฐบำลควรมีรำยชื่อล่ำมเฉพำะที่ทำงำนใน
ศำลเป็นบัญชีล่ำมกลำง เพรำะล่ำมที่เก่งในศำลส่วนใหญ่อยู่ในมลรัฐนิวเซำท์เวลส์ รัฐอื่นไม่ค่อยมี ถ้ำมี
บัญชีกลำงรัฐอื่นจะใช้บัญชีด้วยได้

ักก

งำนทีว่ ิจัยที่ ๒ ศึกษำลึกลงไปเรือ่ งล่ำมในศำล ว่ำประสบปัญหำกำรทำงำนอย่ำงไรบ้ำง
งำนวิจัยชิ้นนี้ได้รั บทุกวิจัยจำกสำนักงำนบริหำรงำนยุติธรรมในออสเตรเลีย งำนวิจัยนี้
ผลสรุปได้ว่ำ ผู้พิพำกษำก็ไม่พอใจกำรทำงำนของล่ำม ล่ำมก็ไม่พอใจกำรทำงำนของผู้พิพำกษำ
มองในแง่ศำล คือ ผู้พิพำกษำระบุว่ำล่ำมที่มีใบผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้เหมือนกันแต่เก่ง
แตกต่ำงกัน ผู้พิพำกษำจึงมีข้อสงสัยว่ำผ่ำนกำรทดสอบมำเหมือนกันแต่ทำไมเก่งไม่เท่ำกัน

สำน

ล่ำมเองก็ไม่พอใจกำรจ่ำยค่ำตอบแทนล่ำมของศำลเช่นกัน คนที่ผ่ำนกำรฝึกฝนมำมำกจะ
ไม่พอใจกับค่ำตอบแทนที่ตนควรได้รับเพรำะศำลจ่ำยค่ำตอบแทนล่ำมเหมือนกับล่ำมที่ไม่ได้ฝึกฝนมำ
เนื่องจำกศำลดูแค่ใบผ่ำนกำรทดสอบ ล่ำมที่จบสูงก็ คำดหวังที่จะได้ค่ำตอบแทนอัตรำสูง ล่ำมที่ไป
ทำงำนในศำลยังมีข้อแนะนำว่ำ บำงศำลก็ไม่มีที่ให้ล่ำมนั่งต้องยืนแปลหลำยชั่วโมง น้ำดื่มก็ไม่ได้เตรียม
ให้ โต๊ะเขียนหนังสือก็ไม่มีให้ แต่ศำลก็บอกว่ำอุปกรณ์ได้จัดให้เพียงพอแล้ว และศำลก็จำเป็นต้องให้
ล่ำมพักทุกๆ ๔๐ นำที ล่ำมในทำงสำกลจำเป็นต้องมี ๒ คนเสมอ ช่วยกันแปลคนละ ๓๐ นำที แล้ว
พักให้อีกคนแปลต่อ ระหว่ำงที่อีกคนแปลอีกคนต้องทำหน้ำที่จด ล่ ำมต้องใช้แรงทำงสมองเยอะมำก
จึงควรมีล่ำม ๒ คน ในงำนวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่ำในศำลควรมีล่ำม ๒ คนเสมอ
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ภาพจาลองแสดงการจัดสภาพแวดล้อมในห้องพิจารณาคดี
ของศาล District Court ของมลรัฐนิวเซาท์เวลส์ แผนกคดีอาญา๑๘

สำน

ักก

ปัญหำถัดมำ เห็นว่ำ ล่ำมควรได้รับเอกสำรก่อนมำศำล เพื่อทรำบข้อมูลเบื้องตนเกี่ยวกับคดี
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ศำล และศำลมักจะคำดหวังกำรแปลที่ดีมีประสิทธิภำพจำกล่ำม แต่กำรที่ไม่ได้ให้
เอกสำรก่อนกำรแปลที่ดีก็เกิดขึ้นได้ยำก
และข้อสุดท้ำย คือไม่มีแนวทำงปฏิบัติของศำลในกำรทำงำนกับล่ำม เช่น ต้องแนะนำล่ำม
อย่ำงไร ควรให้ล่ำมนั่ งที่ไหน ไม่มีแนวปฏิบัติที่ เหมือนกันทุกศำล กำรทำงำนร่วมกันของล่ำมกับผู้
พิพำกษำแต่ละที่ไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน จำกงำนวิจัยชิ้นนี้เสนอให้ มีแนวทำงปฏิบัติที่เหมือนกันของ
ล่ำมในศำล บรรทัดฐำนเดียวกันทั้งประเทศ และเป็นไปในทำงที่ดีขึ้น
ปัจจุบันมีงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรแปลของล่ำมในศำล ที่มี ๒ ประเภท คือ กำรแปลแบบ พูด
เสร็จค่อยแปล และพูดด้วยแปลด้วยผ่ำนหูฟัง เป็นกำรแปลสดไปเลยพร้อมผู้บรรยำย งำนวิจัยยังได้ศึกษำ
ปฏิกิริยำของคู่ควำมกับล่ำมว่ำ คู่ควำมจะเชื่อถือล่ำมในกำรแปลหรือเปล่ำ ผลพบว่ำมีควำมเชื่อถือในล่ำม
เช่นเดียวกับคู่ควำมพูดเอง แต่ในงำนวิจัยยังได้เปรียบเทียบระหว่ำงล่ำมที่อยู่ในห้องแปลโดยไม่ปรำกฏตัว
ในห้องพิจำรณำคดี กับล่ำมที่อยู่ในห้องพิจำรณำคดีกับจำเลย พบว่ำ ลูกขุนให้ควำมเชื่อถือจำเลยที่มี
๑๘

ที่มำ: ภำพจำกเอกสำรประกอบกำรบรรยำยหัวข้อระบบกฎหมำยออสเตรเลีย บรรยำยโดย มิสเมเฮรำ ซำน โรค คณะ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยนิวเซำท์เวลส์ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ,๑๓ กรกฎำคม ๒๕๕๘.
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ล่ำมอยู่ในห้องพิจำรณำคดีมำกกว่ำ จำเลยจะถูกปล่อยตัวมำกกว่ำด้วย ในควำมเป็นจำเลยที่อยู่กับล่ำม
กรณีล่ำมที่แปลหลังจำกที่จำเลยพูดจบ ลูกขุนก็จะสนใจคนแปลมำกกว่ำล่ำม ทำให้จำเลยถูกเบี่ยงเบน
ควำมสนใจไปที่ล่ำมมำกไป กำรวิจัยจึงสรุปว่ำ กำรใช้ล่ำมในศำลควรให้ล่ำมแปลแบบแปลทันทีผ่ำนหูฟัง
คือแปลไปพร้อมกับจำเลยขณะที่จำเลยพูด และวิธีนี้ยังรักษำเวลำอีกด้วย
ในปี ๒๐๑๑ มีกำรเชิญเจ้ำหน้ำที่ศำล และผู้พิพำกษำร่วมรับฟังกำรวำงแนวปฏิบัติกลำง แต่
เนื่องจำกศำลแต่ละศำลมีเขตอำนำจต่ำงกัน จึงมีกำรนำข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัยดังกล่ำวมำข้ำงต้นระบุ
ไว้ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนของผู้พิพำกษำ (BENCH BOOK)
ต่อมำในปี ๒๐๑๔ มี กำรจั ดตั้ งสภำ เพื่อกระตุ้นเตื อนให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ศำลและผู้พิ พำกษำ
ตระหนักถึงควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติของชำวออสเตรเลีย และทำงำนร่วมล่ำมหรือเข้ำใจควำม
แตกต่ำงของวัฒนธรรมที่แตกต่ำงนั้น
ปัจจุบันคำแนะนำต่ำง ๆ จำกกำรวิจัยเหล่ำนี้ได้รับกำรยอมรับและนำไปปฏิบัติ โดยขณะนี้
รัฐบำลอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรร่ำงแนวทำงปฏิบัติของล่ำมในศำล ซึ่งกำหนดสำระสำคัญ คือ
1. ล่ำมควรได้ทำงำนแบบไหน
2. คุณสมบัติขั้นต่ำของล่ำมที่ควรจะเป็นในกำรทำงำนในศำล
3. สภำพแวดล้อมที่ควรจะเป็น
4. หำกมีปัญหำผลประโยชน์ขัดแย้ง (Conflict of Interest) ควรแก้ปัญหำหรือจัดกำร
อย่ำงไร

ักก

ารต

สำหรับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่ผู้ทำหน้ำที่ล่ำมในศำลนั้น หำกทนำยหำหรือว่ำจ้ำงล่ำมทนำย
ก็เป็นผู้จ่ำยค่ำตอบแทนล่ำมเอง แต่ถ้ำศำลสั่งให้มีล่ำม ศำลก็จะเป็นคนจ่ำยค่ำตอบแทนให้ล่ำมนั้น โดย
ค่ำตอบแทนของล่ำมขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของล่ำมผู้นั้น ในอัตรำ ๒๐๐ - ๘๐๐ ดอลลำร์ออสเตรเลีย
(AUD) ต่อวัน
๒.๒.๒ ล่ามในศาลในประเทศไทย

สำน

(๑) บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี ทำให้กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคลที่อยู่
ต่ำงดินแดน ภำษำ และวัฒนธรรมเกิดขึ้นโดยง่ำย แต่ในบำงครั้งกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลเล่ำนี้เองก็ทำให้
เกิดปัญหำข้อโต้แย้ง ถกเถียง และนำไปสู่ข้อพิพำทในที่สุด ปัญหำดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรสื่อสำรทำง
ภำษำที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ไม่ว่ำจะเป็นภำษำเขียน ภำษำพูด หรือภำษำรำชกำรและภำษำท้องถิ่น จึงทำให้มี
บุคคลที่เข้ำมำทำหน้ำที่ประสำนควำมเข้ำใจทำงภำษำของคู่กรณีดังกล่ำว เรียกว่ำ ล่ำม (interpreter)
อีกทั้งมีกำรเดินทำงไปเข้ำมำในประเทศไทยของชำวต่ำงชำติจำนวนมำก ทั้งในรูปแบบของนักธุรกิจ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เกิ ด ข้ อ พิ พ ำทระหว่ ำ งชำวไทยกั บ ชำวต่ ำ งชำติ ทั้ ง ในทำงแพ่ ง ที่ ไ ม่ ส ำมำรถเจรจำ
ประนีประนอมกันได้จนต้องนำคดีมำสู่กระบวนกำรยุติธรรม หรือทำงอำญำทั้งที่กระทำโดยเจตนำ หรือ
โดยประมำทก็ตำม ซึ่งเมื่อคู่กรณีทั้งฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดไม่สำมำรถอ่ำนและเข้ำใจภำษำไทยแล้ว ก็จำเป็นที่
จะต้องมีล่ำมทำหน้ำที่แปลภำษำของบุคคลนั้นให้เป็นภำษำไทยต่อศำล และแปลภำษำไทยให้เป็นภำษำที่

2323

่างป

ระเ

ทศ

บุคคลดังกล่ำวสำมำรถเข้ำใจได้ เพื่อให้กำรดำเนินกระบวนพิจำรณำเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น
ธรรม และหำกไม่มีบุคคลใดมำทำหน้ำที่เป็นล่ำมจะทำให้เกิดข้อขัดข้องต่อกระบวนพิจำรณำในกำรรับฟัง
คำเบิกควำมและพยำนเอกสำรที่เป็นกำรคุ้มครองสิทธิของจำเลยตำมหลักสำกล ซึ่งตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๓ บัญญัติหลักกำรเบื้องต้นไว้ว่ำ
“กำรสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจำรณำ ให้ใช้ภำษำไทย แต่ถ้ำมีควำมจำเป็นต้อง
แปลภำษำไทยท้องถิ่นหรือภำษำถิ่นหรือภำษำต่ำงประเทศ เป็นภำษำไทยหรือต้องแปลภำษำไทยเป็น
ภำษำไทยท้องถิ่นหรือภำษำถิ่นหรือภำษำต่ำงประเทศให้ใช้ล่ำมแปล
ในกรณีที่ผู้เสียหำย ผู้ต้องหำ จำเลย หรือพยำนไม่สำมำรถพูดหรือเข้ำใจภำษำไทย หรือ
สำมำรถพูดหรือเข้ำใจเฉพำะภำษำไทยท้องถิ่นหรือภำษำถิ่น และไม่มีล่ำม ให้พนักงำนสอบสวนพนักงำน
อัยกำรหรือศำลจัดหำล่ำมให้โดยมิชักช้ำ”
และตำมประมวลกฎหมำยประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำตรำ ๔๖ วรรคสี่
กำหนดไว้ว่ำ
“ถ้ำคู่ควำมฝ่ำยใดหรือบุคคลใดที่มำศำลไม่เข้ำใจภำษำไทยหรือเป็นใบ้หรือหูหนวกและ
อ่ำนเขียนหนังสือไม่ได้ ให้ให้คู่ควำมฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจัดหำล่ำม”

ารต

ดังนั้น ชำวต่ำงชำติที่ไม่เข้ำใจภำษำไทยจึงจำเป็นต้องใช้ล่ำมแปลเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจถึง
กำรดำเนินกระบวนพิจำรณำและเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของตนเองอีกด้วย
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี ไม่ว่ำจะเป็นคู่ควำม ทนำย หรือผู้พิพำกษำ ก็จำเป็นต้องใช้
ล่ำมเช่นกัน เพื่อให้กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีเป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำย รวดเร็วและเป็นธรรม ....
(๒) จรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบอาชีพล่าม

สำน

ักก

ในเรื่องจรรยำบรรณของผู้ประกอบอำชีพล่ำม ไม่มีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นกำรเฉพำะ มี
เพี ย งงำนวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษำระดั บ มหำบั ณ ฑิ ต (ปณิ ธ ำน อ่ อ นละออ อั ก ษรศำสตร์ ม หำบั ณ ฑิ ต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) ๑๙ กล่ำวถึงคุณลักษณะที่ดีของล่ำม ๗ ประกำร คือ
๑. รักษำต้นฉบับ คือต้องแปลให้ตรงกับที่ผู้นำเสนอพูด ไม่มีสิทธิสอดแทรก โดยเฉพำะไม่
เพิ่มเติมจนเป็นกำรอวดรู้กว่ำผู้นำเสนอซึ่งเป็นกำรทำเกินหน้ำลูกค้ำ
๒. ไม่ เปลี่ ยนควำมหมำยของต้ นฉบับ ไม่ ใส่ อำรมณ์ หรือกำรวิ นิ จฉั ยส่วนตั วลงไป แต่
สำมำรถตกแต่งภำษำต้นฉบับได้บ้ำงถ้ำบกพร่อง ทั้งนี้ต้องดูว่ำผู้ฟังคือใครด้วย
๓. รักษำควำมลับของลูกค้ำ
๔. เคำรพคนฟัง เช่น ใช้ภำษำให้เหมำะสมแก่สถำนภำพของผู้ฟัง

๑๙

ปณิธำน อ่อนละออ (วพ) (๒๕๕๓) สภำพกำรทำงำน ทัศนคติ และบทบำทของล่ำมในศำล สำรนิพนธ์สำขำวิชำอักษรศำสตร์
มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรแปลและกำรล่ำม ศู นย์ กำรแปลและกำรล่ ำมเฉลิมพระเกี ยรติ คณะอักษรศำสตร์ จุ ฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย.

2424

๕. ต้องตรงต่อเวลำ ควรไปถึงงำนอย่ำงน้อยหนึ่งชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่ำ ๓๐ นำที เพื่อ
ตรวจสอบเครื่องมือต่ำงๆ เช่น ไมโครโฟน หูฟัง และมีเวลำอ่ำนต้นฉบับซึ่งอำจได้รับก่อนเวลำเล็กน้อยได้
๖. รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบำในกำรเจรจำ ถ้ำแปลผิดต้องขอโทษได้
๗. ไม่บิดเบือนข้อควำมที่ต้องแปลเพื่อประโยชน์ของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งล่ำม
กำรค้ำและล่ำมในศำล
(๓) ล่ามในศาลยุติธรรม สภาพการทางาน และการจ่ายค่าตอบแทน

ทศ

ล่ามในศาลยุติธรรม๒

สำน

ักก
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ศำลยุติธรรมองค์กรซึ่งทำหน้ำที่ในกำรอำนวยควำมยุติธรรมให้กับประชำชน มีกำรพัฒนำ
กระบวนกำรพิจำรณำให้เหมำะสมกับสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลง กำรติดต่อสื่อสำรหรือกำรเดินทำง
ระหว่ำ งประเทศเป็ น ไปด้ ว ยควำมรวดเร็ว และสะดวกสบำยมำกขึ้ นกว่ ำ แต่ ก่ อ น ดั งนั้ น โอกำสที่
ชำวต่ำงชำติจะเป็น ผู้เสียหำย เป็นพยำนหรือเป็นผู้กระทำควำมผิดในคดีที่ต้องเข้ำสู่กระบวนกำร
ยุติธรรมในประเทศไทยจึงมีมำกขึ้นด้วยเช่นกัน “ล่ำม” จึงเข้ำมำมีบทบำทสำคัญเป็นตัวกลำงในกำร
สื่อสำรแปลควำมหมำยจำกภำษำหนึ่งเป็นอีกภำษำหนึ่ง สร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องในคดีที่เป็นชำวต่ำงชำติในระหว่ำงดำเนินกระบวนกำรพิจำรณำ เพื่อให้กระบวนกำรยุติธรรม
สำมำรถดำเนินต่อไปได้
ในระดับสำกลกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิ ทธิทำงกำรเมือง พ.ศ.
๒๕๐๙ (International Covenant on Civil and Political Rights,๑๙๖๖) ซึ่งประเทศไทยเข้ำเป็น
ภำคีกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองโดยกำรภำคยำนุวัติเมื่อวันที่ ๒๙
ตุลำคม ๒๕๓๙ โดยมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๔๐ ระบุว่ำ
“ในกำรตัดสินคดีข้อหำทำงอำญำ ทุกคนชอบที่จะได้รับหลักประกันขั้นต่ำอย่ำงเสมอภำค
โดยเต็มที่ คือ ต้องได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงไม่คิดมูลค่ำหรือไม่มีค่ำตอบแทนในเรื่องล่ำม ถ้ำผู้นั้นไม่
สำมำรถเข้ำใจภำษำที่ใช้ในศำลนั้นได้
สำหรับประเทศไทยตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ ๑๓ บัญญัติให้
กำรสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจำรณำคดีให้ใช้ภำษำไทย แต่ถ้ำมีควำมจำเป็นต้องแปลภำษำไทย
ท้องถิ่น หรือภำษำถิ่นหรือภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำไทยหรือต้องแปลภำษำไทยเป็นภำษำไทย
ท้ อ งถิ่ น หรื อ ภำษำถิ่ น เป็ น ภำษำต่ ำ งประเทศให้ ใ ช้ ล่ ำ มแปล กรณี ที่ ผู้ ต้ อ งหำหรื อ จ ำเลยเป็ น ชำว

๒๐

สรำวุธ เบญจกุล (๒๕๕๔) จริยธรรมล่ำมในศำลยุติธรรม (บทควำมพิเศษ ในเว็บไซต์ผู้จัดกำรออนไลน์) เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑
สิงหำคม ๒๕๕๘
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ต่ำงประเทศไม่สำมำรถพูดหรือเข้ำใจภำษำไทยได้ หำกผู้ต้องหำหรือจำเลยไม่ได้นำล่ำมมำแปลเอง
กฎหมำยกำหนดให้พนักงำนอัยกำรหรือศำลจัดหำล่ำมให้
กรณีผู้ต้องหำหรือจำเลยไม่สำมำรถพูดหรือได้ยินหรือสื่อควำมหมำยได้ เช่น หูหนวกหรือ
เป็นใบ้ กฎหมำยบัญญัติให้ศำลจัดหำล่ำมภำษำมือให้
ผู้ที่จะมำทำหน้ำที่ล่ำมนั้นต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญในภำษำนั้นๆ สำหรับภำษำที่เป็นสำกลเช่น
ภำษำอังกฤษ สำนั กงำนศำลยุติธ รรมได้จัด ให้มีกำรอบรมเพื่อสร้ำงควำมเชี่ยวชำญให้แก่ล่ำม แต่
สำหรับภำษำอื่นๆ เช่น ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น ภำษำพม่ำ หรือภำษำมือฯลฯนั้นยังไม่ได้จัดกำรอบรม
เช่นภำษำอังกฤษ หำกล่ำมไม่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือมีควำมเชี่ยวชำญเพียงพออำจก่อให้เกิด
ปัญหำในกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำได้
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สำนั กงำนศำลยุติธ รรมเล็งเห็น ควำมสำคัญของกำรทำหน้ำที่ล่ำม โดยมีกำรวำงแผน
พัฒนำกำรล่ำมในศำลยุติธรรม โดยในชั้นต้นได้มีกำรจัดทำ “ประมวลจริยธรรมล่ำมในศำลยุติธรรม”
๒๑
จำนวน ๕ ข้อ เพื่อให้กำรทำหน้ำที่ ”ล่ำม” เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน เป็นไปอย่ำงถูกต้อง
เที่ยงตรง เป็นธรรมและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีสำระสำคัญดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ หน้ ำ ที่ ที่ ส ำคั ญ ของล่ ำ มในศำลยุ ติ ธ รรมคื อ แปลภำษำไทยท้ อ งถิ่ น ภำษำถิ่ น
ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำมือ หรือสื่อควำมหมำยโดยวิธีอื่น โดยจักต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต เป็นกลำง ปรำศจำกอคติ ประพฤติตนตำมกฎหมำยและทำนองคลองธรรม อยู่ในกรอบศีลธรรม
และจริยธรรม มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในภำษำที่แปลอย่ำงถ่องแท้และมีควำมพร้อมที่จะเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ ทั้งจักต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สำธำรณชนด้วยว่ำตนปฏิบัติเช่นนี้อย่ำงเคร่งครัด
ครบถ้วน
กรณีที่ล่ำมมีหรืออำจมีผลประโยชน์ขัดกันในคดี ล่ำมจักต้องแจ้งถึงผลประโยชน์ขัดกันที่มีอยู่
หรื ออำจจะมี ในคดี ให้ ศำลแจ้ งผู้ รั บผิ ดชอบรำชกำรศำลทรำบ พฤติ กำรณ์ ที่ อำจสั นนิ ษฐำนได้ ว่ ำจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันในคดีดังกล่ำวรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้เช่น ล่ำมเป็นเพื่อน หรือญำติของคู่ควำม
หรือทนำยควำมของคู่ควำม ล่ำมเคยปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือเคยตระเตรียมคดีนั้นมำก่อน ล่ำม คู่
สมรสของล่ำมหรือบุตรมีส่วนได้เสียทำงกำรเงินในเรื่องที่พิพำทหรือกับคู่ควำมในกระบวนพิจำรณำคดี
หรือมีส่วนได้เสียอื่นใดกับคดี
ข้อ ๒ ในขณะปฏิบัติหน้ำที่ ล่ำมต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้อยู่ในขอบเขตของกำรแปล และไม่ให้
คำแนะนำ หรือแสดงควำมคิดเห็นแก่บุคคลที่ตนปฏิบัติหน้ำที่เป็นล่ำม ทั้งต้องไม่กระทำกำรใดๆ ที่อำจถือ
ได้ว่ำเป็นกำรทำหน้ำที่อื่นนอกจำกกำรแปล
๒๑

ประมวลจริยธรรมล่ำมในศำลยุติธรรมได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม (ก.ต.) เมื่อวันที่ ๑๘
เมษำยน ๒๕๕๔

2626

่างป

ระเ

ทศ

ล่ำมควรจำกัดบทบำทของตนเองไว้เฉพำะกำรแปล ทั้งกำรแปลคำพูด เอกสำร ภำษำมือ หรือ
สื่อควำมหมำยโดยวิธีอื่นใด และต้องแปลให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยไม่เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือ
เพิ่มเติมข้อควำมหรือสิ่งอื่นใด ทั้งต้องไม่อธิบำยควำมหมำยเพิ่มเติมในกำรแปลด้วย
ข้อ ๓ ล่ำมต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อยและเคำรพนับถือศำล ทั้งควรทรำบและ
ปฏิบัติตำมกระบวนพิจำรณำคดีในศำล ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนขั้นตอนในกำรแปล
ล่ำมควรพูดในอัตรำควำมเร็วและระดับเสียงที่สำมำรถได้ยินทั่วทั้งห้องพิจำรณำ และควรแต่ง
กำยให้สุภำพเพื่อเป็นกำรให้ควำมเคำรพศำลในกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำ อีกทั้งล่ำมควรหลีกเลี่ยงกำร
กระทำใด ๆ ไม่ว่ำในทำงส่วนตัวหรือทำงวิชำชีพที่จะก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อศำล
ข้อ ๔ กรณีที่ศำลมีคำสั่ง ล่ำมต้องแสดงหนังสือรับรองกำรฝึกอบรมหรือประสบกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรแปลอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน และ
ข้อ ๕ ล่ำมต้องรักษำข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่ตนปฏิบัติหน้ำที่ไว้เป็นควำมลับ
แม้ว่ำล่ำมจะต้องรักษำควำมลับในข้อเท็จจริงที่ตนได้ล่วงรู้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ก็ตำม แต่
หำกข้อมูลที่ตนล่วงรู้มำนั้นเป็นภยันตรำยที่ใกล้จะถึงแก่บุคคลหรือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับอำชญำกรรมซึ่งจะ
เกิดขึ้นในระหว่ำงกระบวนพิจำรณำ ล่ำมพึงแจ้งข้อมูลดังกล่ำวต่อผู้รับผิดชอบรำชกำรศำลในทันที
ล่ำมต้ องไม่สนทนำ รำยงำน หรือให้ควำมเห็นใดๆ ต่อสำธำรณะเกี่ยวกับคดี ที่ตนมีส่วน
เกี่ยวข้อง แม้ว่ำข้อมูลดังกล่ำวจะมิใช่ข้อมูลลับเฉพำะหรือมีกฎหมำยบัญญัติไว้ให้เป็นควำมลับก็ตำม

สำน
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อย่ำงไรก็ตำม แม้จะมีกำหนดหน้ำที่ผู้จัดหำล่ำมอันได้แก่พนักงำนอัยกำรหรือศำลตำมแต่
กรณี หรือกำรกำหนดคุณลักษณะหรือจรรยำบรรณของล่ำมไว้ประมวลจริยธรรมล่ำมในศำลยุติธรรม แต่ก็
ไม่มีที่ใดกำหนดคุณลักษณะของบุคคลใดที่สำมำรถทำหน้ำที่ล่ำม หรือคุณลักษณะที่ต้องห้ำมในกำรกำรทำ
หน้ำที่ล่ำมตำมที่กฎหมำยกำหนดให้ได้ ซึ่งในเรื่องนี้มีแนวคำพิพำกษำศำลฎีกำไว้วำงแนวคำวินิจฉัยไว้
กล่ำวคือ
๑. ล่ำมต้องสำบำนหรือปฏิญำณตนก่อนแปล และลงลำยมือชื่อในคำแปลด้วย มิฉะนั้น เป็น
กระบวนพิจำรณำไม่ชอบ (ฎ. ๗๕๖๗/๔๔) แต่ถ้ำในชั้นสอบสวน แม้พนักงำนสอบสวนจะสอบปำกค ำ
จำเลยโดยมิได้ให้ล่ำมสำบำนหรือปฏิญำณตน ก็ไม่ทำให้กำรสอบสวนไม่ชอบ คงมีผลทำให้คำให้กำรในชั้น
สอบสวนของจำเลยไม่อำจใช้ยันจำเลยในชั้นพิจำรณำได้เท่ำนั้น (ฎ. ๕๔๗๖/๒๕๓๗)
๒. ตำมมำตรำ ๑๓ มิ ได้ บังคับว่ ำในกรณีจ ำเลยเป็ น ชำวต่ ำงประเทศ จะต้องมีล่ ำมแปล
ในกำรพิจำรณำของศำลทุกครั้ง (ฎ. ๕๒/๒๕๒๙)
๓. แม้คำร้องทุกข์และคำให้กำรชั้นสอบสวนผู้เสียหำยคนหนึ่งจะมีผู้เสียหำยอีกคนหนึ่งเป็น
ล่ำมแปล ก็เป็นคำร้องทุกข์และคำให้กำรที่ชอบด้วยกฎหมำย เพรำะไม่มีบทบัญญัติห้ำมมิให้พนักงำน
สอบสวนใช้ผู้เสียหำยเป็นล่ำม (ฎ.๑๗๖๐/๒๕๓๒)
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ดังนั้น เมื่อพิจำรณำจำกแนวคำพิพำกษำศำลฎีกำแล้ว สรุปได้ว่ำ บุคคลใด ๆ ซึ่งสำมำรถ
ทำกำร “แปลคำพูดของฝ่ำยหนึ่งให้อีกฝ่ำยหนึ่งเข้ำใจ” ตำมคำนิยำมศัพท์ตำมพจนำนุกรมแล้ว ถือว่ำ
บุคคลนั้นต้องถือปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของล่ำมในศำลยุติธรรม และต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่
กฎหมำยกำหนดไว้เกี่ยวกับกำรใช้ล่ำมตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๓ ไม่ว่ำ
บุคคลนั้น จะเป็นเพื่อนของจำเลย หรือผู้เสียหำยอีกคนหนึ่งในคดี
สำหรับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่ล่ำมในศำลยุติธรรม มีระเบียบกำหนดไว้เฉพำะกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนล่ำมที่มำปฏิบัติหน้ำที่ในคดีอำญำ ที่ศำลเป็นผู้จัดกำรให้ ตำมระเบียบสำนักงำนศำลยุติธรรมว่ำ
ด้ วย กำรจ่ ำยค่ ำป่ วยกำร ค่ ำพำหนะเดิ นทำง และค่ ำเช่ ำที่ พั กแก่ ล่ ำมที่ ศำลจั ดหำให้ พ.ศ. ๒๕๕๕
มีอัตรำ ดังนี้
อัตรำค่ำตอบแทน

สถำนที่เบิก-จ่ำย
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ปฏิบัติหน้ำที่ในประเทศ
ชั่วโมงละ
๕๐๐ – ๘๐๐ บำท (๑) ศำลที่ปฏิบัติหน้ำที่
(เศษของชั่วโมง ให้เป็นดุลพินิจของ
(๒) หำกปฏิบัติหน้ำที่ ณ สถำนที่อื่น
ศำลที่จะพิจำรณำเห็นสมควร)
นอกศำล (๑)
ไม่เกินวันละ
๒,๔๐๐ บำท
๒.๑ ในกรุงเทพฯ เบิกที่ กองกำรต่ำงประเทศ
สำนักงำนศำลยุติธรรม
๒.๒ นอกกรุงเทพฯ เบิกที่ ศำลที่ได้รับ
ปฏิบัติหน้ำที่ในต่ำงประเทศ
มอบหมำยจำกศำลที่พิจำรณำคดี
ชั่วโมงละ
๕๐๐-๒,๐๐๐ บำท
๒.๓ ปฏิบัติหน้ำที่ ณ สถำนที่ในต่ำงประเทศ
เบิกที่ กองกำรต่ำงประเทศ สำนักงำนศำล
ไม่เกินวันละ
๖,๐๐๐ บำท
ยุติธรรม

สำน

ส่วนในเรื่องค่ำตอบแทนแก่ล่ำมที่มำปฏิบัติหน้ำที่ในคดีอำญำที่คู่ควำมหรือทนำยควำม
เป็นผู้จดั หำด้วยตนเองหรือคดีแพ่งนั้น ไม่มีกำรกำหนดในเรื่องกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้ทำหน้ำที่ล่ำม
ไว้ ดังนั้นมักเป็นเรื่องของคู่ควำมในกำรจัดหำพยำนมำศำลเพื่อสืบพยำนฝ่ำยตนในกำรจัดหำล่ำมมำ
ศำลด้วยตนเอง กรณีจึงเป็นกำรที่คู่ควำมหรือทนำยควำมเป็นผู้ว่ำจ้ำงล่ำมมำปฏิบัติงำน ดังนั้นผู้ว่ำจ้ำง
จึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือจ่ำยค่ำตอบแทนดังกล่ำวเอง
นอกจำกนั้นแล้ว ก็ไม่มีกฎระเบียบใดกล่ำวถึงกำรดูแลสุขลักษณะหรือลักษณะกำรทำงำน
ของล่ำมว่ำจะต้องมีแค่ไหนเพียงใด และจำกกำรศึกษำข้อมูลในเรื่องดังกล่ำวของสมำชิกในกลุ่ม ๔ ซึ่ง
พบว่ำ กำรสืบพยำนในศำลยุติธรรมไทยมักเป็นกำรสืบพยำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยในช่วงเช้ำเริ่มสืบพยำน
ตั้งแต่เวลำ ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นำฬิกำ และช่วงบ่ำยเริ่มสืบพยำนในเวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นำฬิกำ
โดยหำกเป็นกำรสืบพยำนที่เป็นชำวต่ำงชำติด้วยแล้วเท่ำกับล่ำมนั้นต้องปฏิบัติงำนต่อเนื่องกันเป็น
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เวลำ ๓ ชั่วโมงติดต่อกัน อีกทั้งในห้องพิจำรณำไม่มีกำรจัดเตรียมที่นั่งสำหรับล่ำมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
และไม่มีกำรจัดเตรียมน้ำหรือเครื่องดื่มให้ล่ำมหรือพยำน หรือบุคคลอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

ารต

่างป

ระเ

ทศ

๒.๓ วัฒนธรรมในการทางาน แนวโน้ม เส้นทางการทางานของกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย
๒.๓.๑ วัฒนธรรมในการทางานในประเทศออสเตรเลีย
(๑) การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทางาน
วั ฒ นธรรมกำรท ำงำนในออสเตรเลี ย มุ่ ง เน้ น ที่ ค วำมสำมำรถ และผลสั ม ฤทธิ์ ห รื อ
ประสิทธิภำพ กำรมีควำมรู้เทคโนโลยี และมีควำมยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับวิวัฒนำกำรใหม่ ๆ บุคลำกรระดับ
ผู้นำจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร พัฒนำตนเองและผู้ร่วมทีม โดยเฉพำะบุคลำกรในสำขำ
กฎหมำย (กระบวนกำรยุติธรรม) Process of judgment เนื่องจำกคดีควำมมีปริมำณมำกขึ้นทุกปี
(Workload) ดังนั้นหัวหน้ำงำนจะต้องสอดส่องดูแลบุคลำกรว่ำมีภำระงำนมำกเกินไป และทำเสร็จใน
ระยะเวลำหรือไม่ /สำมำรถผลิตงำนได้ในเวลำ ดังนั้นจะต้องมีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
ในประเทศออสเตรเลีย งำนบำงสำขำอำชีพสำมำรถทำงำนที่บ้ำนผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
หรือระบบอื่น ในวงกำรกฎหมำย รั ฐจัดให้ มีกำรบริกำรด้ ำนกำรยุติธรรมผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต แก่
ประชำชนซึ่งส่วนใหญ่มีภำระงำนในเวลำทำงำน ให้ ทำกำรยื่นค ำร้องหรือคำฟ้องเพื่อรักษำสิทธิหรือ
เยียวยำควำมเสียหำยจำกกำรกระทำอันเป็นละเมิดผ่ำนระบบ E-court ๒๒ โดยคู่ควำมไม่ต้องเสียเวลำไป
ศำล ศำลจะพิจำรณำสั่งคำร้องผ่ำนระบบของศำล จนกว่ำจะมีกำรพิจำรณำคดีในดังนั้นบุคคลำกรในวงกำร
นี้จึงจำต้องมีควำมรู้เทคโนโลยี ต่อมำได้นำระบบสืบพยำนหลักฐำนเป็น CD แล้วทำเป็นเอกสำรผ่ำนทำง
เครื่องคอมพิวเตอร์

สำน

ักก

(๒) การจัดรูปแบบสถานที่ทางานใหม่....แบบไม่เป็นทางการ
สมัยก่อน ใช้ระบบ open doors……..to no doors โดยเปิดประตูให้ลูกน้องเข้ำมำถำม
ปัญหำได้ตลอดเวลำ ต่อมำ ใช้ระบบ no doors……….. โดยเจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติกำร หัวหน้ำงำน และ
ผู้อำนวยกำรจะนั่งรวมกันในที่นั่งไม่มีประตู มีเพียงหน้ำจอคอมพิวเตอร์คั่น มองเห็นกันหมดทั้งห้อง เป็น
กำรลดควำมเป็นทำงกำรให้น้อยลง ผู้ร่วมงำนรู้สึกถึงควำมเป็นกันเอง หรือผ่อนคลำยมำกขึ้น
กำรมอบหมำยให้ทนำยรุ่นพี่หรือทนำยควำมที่มีอำวุโสดูแลทนำยรุ่นน้อง กำรบริหำรจัดกำร
ที่ทำให้คนทำงำนในสำนักงำนกฎหมำยทำงำนมีประสิทธิภำพ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยลูกควำมมำกเกินไป
บังคับให้ทนำยควำมจำกัดระยะเวลำในกำรทำงำนให้น้อยลงจำก 24 ชั่วโมง เป็น 8 ชั่วโมง
ต่อวัน เพรำะกำรทำงำนวันละ 8 ชั่วโมงจะมีประสิทธิภำพดีกว่ำทำงำนวันละ ๒๔ ชั่วโมง
๒๒

E-court หรือศำลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกำรบริกำรทำงด้ำนงำนศำลที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มำประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยควำม

ยุติธรรมแก่ประชำชนของตน สำหรับในประเทศออสเตรเลียใช้กับกำรยื่นคำฟ้องในคดีทั่วไป
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ศำลมีกำรบริหำรจัดกำรเรื่องภำระงำนแก่บุคคลำกรให้ดีขึ้น ไม่ทำงำนหนักเกินไป จะทำให้
กำรทำงำนยุติธรรมดีขึ้นแก่คนเข้ำมำใช้บริกำรศำล
สรุป กำรทำงำนให้พอเหมำะพอควรจะทำให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น ในตอน
เช้ำร่ำงกำย และสมอง จะสดใส กระปี้ประเป่ำ มำกกว่ำตอนบ่ำย จะง่วงนอน อ่อนเพลีย กำรทำงำนช้ำ
ลง จะทำอย่ำงไรให้กำรทำงำนดีขึ้นในเวลำที่จำกัด คนที่ทำงำนในศำลต้องหำวิธีทำงำนอย่ำงไรให้ มี
ประสิทธิภำพ เช่น ได้รับงำนไปเท่ำไร ควรจะเสร็จเมื่อไร ถ้ำศำลเห็นว่ำทำงำนมำกไป ทำงำนไม่ทัน จะต้อง
มีคนเข้ ำมำช่ วยเหลือบุ คลำกรท ำงำนในสำยกฎหมำยจะต้ องรั บควำมเปลี่ ยนแปลงในองค์ กรที่ มี อยู่
ตลอดเวลำ ในปัจจุบันสำนักงำนกฎหมำยขนำดใหญ่ในออสเตรเลียนั้นแม้ก็มีปัญหำเรื่องภำระงำนเพิ่มขึ้น
แต่คนไม่เพิ่ม จำเป็นต้องหำตัวช่วย จำกเมื่อก่อนมีเลขำช่วยดูแลเอกสำรต่อมำเปลี่ยนแปลงเป็นดู แล
คอมพิวเตอร์แทน ซึ่งบุคคลต้องมีกำรพัฒนำและปรับตัวจำกกำรทำงำนกับกระดำษได้แล้วต้องทำงำนกับ
คอมพิวเตอร์ได้ด้วย
ในประเทศออสเตรเลีย คนที่ทำงำนด้ำนกฎหมำยจะมีควำมเครียด และเป็นโรคจิตมำก
ที่สุด เพรำะบำงคนในอำชีพกฎหมำยรู้ตัวว่ำป่วยแล้วแต่ไม่ขอควำมช่วยเหลือเพรำะไม่ รู้จักวัฒนธรรม
ในกำรขอควำมช่วยเหลือ ในสำนักงำนกฎหมำยจึงมักจะมีกำรว่ำจ้ำงเจ้ำ หน้ำที่ 1 คน (นักจิตวิทยำ)
มำช่วยเหลือและหำวิธีป้องกัน มีกำรดูแลทรัพยำกรบุคคลโดยจัดทำโครงกำรอบรม หลักสูตรต่ำง ๆ
เช่น เทคนิคกำรพูดในศำล ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี เพื่อพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน และอำจส่งเรียน
ในระดับปริญญำโทต่อไป นอกจำกนั้นแล้วมีกำรกำหนดให้ทนำยควำมจะต้องทำงำนบริกำรสังคม เช่น
ให้คำปรึกษำฟรีแก่คนที่ไม่มีเงิน/ยำกจนจะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 80 ชั่วโมงต่อปี
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บทที่ ๓
การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ

ทศ

๓.๑ วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย
ข้อดี

ักก

ารต

่างป

ระเ

๑. กำรแต่งตั้งผู้พิพำกษำในประเทศออสเตรเลียจำกทนำยควำมที่เรียกว่ำ บำริสเตอร์ นั้น
จะต้องเป็นทนำยควำมอำวุโส ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณธรรมสูงเป็นที่ยอมรับของประชำชน
ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลำคัด เลือกหลำยสิบปี ทำให้ประชำชนมั่นใจได้ว่ำ ผู้พิพำกษำเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และมีคุณธรรมอย่ำงแท้จริง
๒. กำรแต่ ง ตั้ ง ผู้ พิ พ ำกษำในประเทศไทยนั้ น จะคั ด เลื อ กจำกโดยวิ ธี ท ดสอบจำก
บุคคลภำยนอกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนั้น เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนในหลำกหลำยอำชีพเข้ำมำ
เป็นผู้พิพำกษำโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ
๓. กำรมี ห น่ ว ยงำนที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องผู้ พิ พ ำกษำท ำให้ ส ำมำรถ
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนและควำมประพฤติของผู้พิพำกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อดำรงไว้ซึ่ง
ควำมยุติธรรม
๔. กำรศึกษำระดับปริญญำตรีในประเทศออสเตรเลียนั้นจะได้รั บปริญญำตรีสองใบใน
เวลำเดียวกัน ทำให้ ไ ด้ผู้พิพำกษำที่มีควำมรู้ควำมชำนำญหรือควำมรอบรู้ในหลำยด้ำน มีควำม
หลำกหลำยในกำรเลือกประกอบอำชีพ และทำให้ลดปัญหำกำรว่ำง

สำน

ข้อเสีย

กำรแต่งตั้งผู้พิพำกษำในประเทศออสเตรเลีย จะต้องแต่งตั้งจำกทนำยควำมที่เรียกว่ำ
บำริสเตอร์ ซึ่งเป็นกำรปิดโอกำสให้ประชำชนในวิชำชีพที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ำมำเป็นผู้พิพำกษำ
๒. กำรดำเนินกำรทดสอบจำกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้พิพำกษำในประเทศไทยนั้น กำร
คัด เลื อ กบุค คลผู้ มี ควำมรู้ ค วำมสำมำรถและมี คุ ณธรรมอำจจะไม่ เพี ย งพอเมื่อ เที ย บกับ ประเทศ
ออสเตรเลียที่ต้องใช้ระยะเวลำกำรคัดเลือกเป็นเวลำนำน
๓. กำรศึกษำระดับปริญญำตรีในประเทศไทย เมื่อสำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี
แล้วจะได้รับวุฒิกำรศึกษำ เพียงสำขำเดียว ทำให้ไม่มีควำมหลำกหลำยกำรเลือกประกอบอำชีพ เกิด
ปัญหำกำรว่ำงงำน
๑.
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ตารางเปรียบเทียบข้อเหมือน และข้อแตกต่างด้านวิชาชีพทางกฎหมาย
ไทย
ออสเตรเลีย
หมายเหตุ
๑.ประเภทวิชำชีพ ๒ ประเภท คือ
๒ ประเภท คือ
เหมือน
(๑) นิติกร (งำนด้ำนเอกสำร) (๑) โซลิซิเตอร์
(๒) ทนำยควำม
(งำนด้ำนเอกสำร)
(ว่ำควำมในศำลได้)
(๒) บำริสเตอร์
(ว่ำควำมในศำลได้)
๒.วิชำชีพตุลำกำร โดยกำรสอบคัดเลือก
โดยกำรแต่งตั้งจำกรัฐ
แตกต่าง
จำกผู้ทำงำนวิชำชีพทำง
จำกบำริสเตอร์
กฎหมำยที่มปี ระสบกำรณ์
(ประสบกำรณ์ ๑๐-๒๐
อย่ำงน้อย ๒ ปี
ปี)
หรือทนำย เก็บคดี ๑๐ คดี
๓.อำยุเริม่ ต้น
อำยุไม่น้อยกว่ำ ๒๕ ปี
อำยุไม่น้อยกว่ำ ๕๐ปี
แตกต่าง
๔.เกษียณอำยุ
๖๐ ปี
๗๐ – ๗๒ ปี
ใกล้เคียงกัน
๕.กำรศึกษำ
จบปริญญำตรีนิตศิ ำสตร์
จบปริญญำตรีนิตศิ ำสตร์ แตกต่าง
และสำขำอืน่ อีก ๑ สำขำ
เช่น อักษรศำสตร์
วิศวกรรมศำสตร์ ฯลฯ
๖. กำร
มีองค์กำรทำหน้ำที่
มีองค์กำรทำหน้ำที่
เหมือน
ควบคุมดูแล
ควบคุมดูแล เรียกว่ำ
ควบคุมดูแล เรียกว่ำ
(แต่มีควำมแตกต่ำงทำง
คณะกรรมกำรตุลำกำร
คณะกรรมกำรตุลำกำร
แนวคิดกำรควบคุม
พฤติกรรม อันเนื่องจำก
ควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม)
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๓.๒ วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย การจัดหาล่ามและการจัดการสภาพแวดล้อมของล่าม
ในศาลยุติธรรมไทยและออสเตรเลีย
ข้อดี
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ระเ
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๑. ทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลีย มีกำรจัดให้มีล่ำมในกระบวนกำรยุติธรรม ทำให้กำร
สื่อสำรระหว่ำงกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำเป็นไปโดยสะดวก กำรดำเนินกระบวนพิจำรณำเป็นไปโดย
เรียบร้อย และเป็นธรรมแก่คู่ควำม ในกำรต่อสู้คดีได้อย่ำงเต็มที่ตำมหลักกฎหมำยสำกล
๒. ผลตำม ข้อ ๑. ทำให้กำรดำเนินคดีเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว และเป็นธรรม เนื่อ งจำก
ข้อมูลกำรสื่อสำรที่ถูกต้องตรงกัน
๓. สำหรับประเทศออสเตรเลีย มีองค์กรกลำงทำหน้ำที่จัดทดสอบ และดูแลจัดหำล่ำมแก่
องค์กรหรือหน่วยงำนภำครัฐ ทำให้ได้ล่ำมปฏิบัติงำนที่ได้มำตรฐำน
๔. ในประเทศไทย มีกำรจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับล่ำมในศำลยุติธรรม เพื่อกำหนดข้อ
ควรปฏิบตั ิและไม่ควรปฏิบัติของล่ำม ทำให้กำรปฏิบัติเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
ข้อเสีย

สำน

ักก

ารต

๑. กำรไม่มีกำรกำหนดคุณสมบัติของล่ำมในศำลหรือกำรหน่วยงำนทดสอบควำมรู้ มีเพียง
กำรจัดให้มีกำรขึ้นทะเบียนเป็นล่ำมไว้ต่อกองกำรต่ำงประเทศ สำนักงำนศำลยุติธรรม (สำหรับล่ำมใน
ศำลยุติธรรม) ทำให้ไม่สำมำรถทรำบถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของล่ำมคนนั้น ๆ ได้ อำจทำให้
คู่ควำมหรือจำเลยไมได้รับควำมเป็นธรรม หำกมีกำรแปลข้อมูลไม่ถูกต้อง
๒. ทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย ไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรกำหนด
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของล่ำมในศำลยุติธรรม เช่น ทำหน้ำที่คู่กันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป เพื่อกำรแปล
ควำมที่ต่อเนื่อง กำรจัดให้มีน้ำดื่มในห้องพิจำรณำ กำรจัดที่นั่งให้ระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ ฯลฯ ซึ่งอำจทำ
ให้ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของล่ำมลดลง
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ตารางเปรียบเทียบข้อเหมือน และข้อแตกต่างการจัดหาล่ามและการจัดการ
สภาพแวดล้อมของล่าม
ไทย
ออสเตรเลีย
หมายเหตุ
๑. คุณสมบัติของ ไม่มีกำรกำหนดเป็นกำร
ต้องผ่ำนกำรวัดระดับจำก แตกต่าง
ล่ำม
เฉพำะ
องค์กรดูแลจัดหำร่วมแก่
(เพียงสื่อสำรได้ ก็เป็นล่ำมได้) หน่วยงำนของรัฐ (NATTI)
๒. กำรจัดหำ
- จัดหำเอง
- จัดหำเอง ผ่ำน NATTI
เหมือน
- รัฐจัดให้ ตำม ป.วิ.อำญำ
- รัฐจัดให้ กรณีดำเนิน
มำตรำ ๑๓ (ตำมบัญชีรำยชือ่ คดีอำญำ ผ่ำน NATTI
ผู้มำขึน้ ทะเบียนไว้กบั กองกำร
ต่ำงประเทศ สำนักงำนศำล
ยุติธรรม)
๒.ผู้จ่ำย
- ศำล หำกศำลเป็นผู้จัดหำ
- ศำล หำกศำลเป็นผู้จัดหำ เหมือน
ค่ำตอบแทน
- ตัวควำม/ทนำย หำกตัว
- ตัวควำม/ทนำย หำกตัว
ควำม/ทนำย เป็นผู้จดั หำ
ควำม/ทนำย เป็นผู้จดั หำ
๓.อัตรำ
- มีอัตรำขั้นต่ำ ๕๐๐ บำท/ - อัตรำ ๒๐๐ – ๘๐๐
แตกต่าง
ค่ำตอบแทน
ชั่วโมง ไม่เกินวันละ ๒,๔๐๐ ดอลลำร์ออสเตรเลีย/วัน
บำท/วัน (กรณี ศำลจัดให้
ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ
ตำม ป.วิ.อำญำ มำตรำ ๑๓)
๔.ประมวล
มีเฉพำะในส่วนของล่ำมใน
ยังไม่มี /มีกำรวิจัยสนับสนุน ใกล้เคียงกัน
จริยธรรม/
ศำลยุตธิ รรม
และรัฐกำลังดำเนินกำรให้
จรรยำบรรณ
เป็นรูปธรรม
๕.สภำพแวดล้อม ไม่มีระเบียบกำหนด/ ทำงำน มีกำรวิจัยสนับสนุนเรื่อง ข้อ แตกต่าง
ในกำรปฏิบัตงิ ำน ต่อเนื่อง ๒-๓ ชัว่ โมงต่อครัง้
ควรปฏิบัตริ ะหว่ำงล่ำมและ
ล่ำม
โดยไม่ได้พัก ไม่มีกำรจัดที่นงั่ ศำลนำเสนอรัฐบำล โดยรัฐ
หรือน้ำดืม่ ให้ระหว่ำงปฏิบัติ มีกำรบรรจุไว้คู่มือ
หน้ำที่
ปฏิบัติงำนของผู้พิพำกษำ
(BENCH BOOK)

3434

บทที่ ๔
แนวทางแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับวิชาชีพด้านกฎหมาย และล่ามในศาล
๔.๑ การพัฒนาบุคลาการในวิชาชีพด้านกฎหมาย
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กำรศึกษำในระดับปริญญำตรีของประเทศออสเตรเลีย นั้น จะศึกษำในสองสำขำวิชำ ที่
ตนชอบและมีควำมถนัด เมื่อสำเร็จกำรศึกษำแล้วสำมำรถที่นำควำมรู้ที่ได้รับ มำประกอบอำชีพได้
หลำยอย่ำง ได้รับวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีสองใบ ส่วนในประเทศไทย นักศึกษำสำมำรถเลื อกเข้ำ
ศึกษำในระดับปริญญำตรีเพียงสำขำวิชำเดียว ทำให้ไม่มีควำมหลำกหลำยในกำรเลือกประกอบอำชีพ
หลังสำเร็จกำรศึกษำ เกิดปัญหำว่ำงงำน หำกประเทศไทยนำระบบกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีของ
ประเทศออสเตรเลียมำประยุกต์ก็อำจจะทำให้ได้บุคลำกรที่มีควำมรอบรู้ทำงด้ำนวิชำกำรในหลำยด้ำน
อันจะทำให้นักกฎหมำยมีควำมรอบรู้ อันจะมีประโยชน์ต่อประชำชนและสังคม และเป็นกำรลดปัญหำ
กำรว่ำงงำน ที่เป็นปัญหำสำคัญในระดับประเทศได้

ารต

นอกจำกนั้น ควรจัดให้มีกำรฝึกอบรมทำงด้ำนข้อมูลกฎหมำยใหม่ ประกอบกับกำรเน้นย้ำ
ทำงด้ำนจริยธรรม คุณธรรมที่จำเป็นในกำรประกอบวิ ชำชีพนักกฎหมำย เพื่อให้นักกฎหมำยทั้งที่มี
อำวุโสมำกและนักกฎหมำยที่มีอำวุโสน้อยได้เรียนรู้ร่วมกัน ทำให้นักกฎหมำยใหม่ได้เรียนรู้พฤติกรรม
กำรดำรงตนจำกผู้ที่มีอำวุโสทำงด้ำนคุณวุฒิและวัยคุณได้อีกทำงหนึ่ง

ักก

๔.๒ ในส่วนของล่ามในศาลยุติธรรมของไทย

สำน

๑. มีเพียงกำรขึ้นบัญชีกำรเป็นล่ำมไว้โดยไม่มีกำรทดสอบควำมรู้ ทำให้ในบำงครั้งกำรมำ
ปฏิ บั ติ ง ำนของล่ ำ มในศำลไม่ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ภ ำพเท่ำ ที่ ค วร หรือ ไม่ ไ ด้ รั บ ควำมเชื่ อ ถื อจำกตั ว ควำม
ดังนั้นควรจัดให้มีกำรทดสอบควำมรู้ หรือประสิทธิภำพกำรทำงำนของล่ำมแล้วจัดลำดับไว้ เพื่อให้
ศำลสำมำรถเลือกที่จะเรียกตัวมำทำหน้ำที่ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถหรือตำมควำมยำกง่ำยของค ดี
ประเภทต่ำง ๆ
๒. ควรจัดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสม เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไป
โดยเต็มตำมศักยภำพของล่ำมนั้น เช่น
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๒.๑ จัดให้กำรจัดกำรงำนล่ำมเป็นแบบล่ำมคู่ (๒ คนขึ้นไป) เพื่อกำรแปลควำมที่
ต่อเนื่อง
๒.๒ จัดให้ล่ำมได้พักเมื่อเป็นเวลำ ๑๐ นำที เมื่อมีกำรพิจำรณำทุก ๑ ชั่วโมง หรือ
ตำมแต่ตกลงกัน ก่อนกำรเริ่มพิจำรณำคดี
๒.๓ กำรจัดให้มีที่นั่งสำหรับล่ำมในกำรปฏิบัติงำน
๒.๔ กำรจัดให้มีน้ำดื่มระหว่ำงกำรทำหน้ำที่
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สรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
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กำรประกอบวิชำชีพทำงด้ำนกฎหมำยในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย วินั ยและกำร
ปลดจำกตำแหน่งควำมเป็นอิสระขององค์กรตุลำกำรนั้น อำจมีควำมแตกต่ำงบ้ำงในรำยละเอียดต่ำงๆ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่ควำมเหมำะสมในสภำพของสังคมของประเทศนั้นๆ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ผู้ประกอบวิชำชีพ
กฎหมำยทุ กคนจะต้องมี ควำมรู้ มี ควำมเข้ำในกฎหมำยของประเทศของตน อย่ ำงละเอี ยดถี่ ถ้วน มี
คุณธรรมในวิชำชีพของตน จึงจะสำมำรถประกอบวิชำชีพได้อย่ำงมั่นคง หำกบุคคลใดประพฤติมิชอบต่อ
หน้ำที่ในวิชำชีพย่อมมีผลกระทบต่อทั้งตนเองและบุคคลทั่วไป ก่อให้เกิดปัญหำต่อสังคมทั้งในปัจจุบันและ
ในอนำคต

ักก

ารต

กรณีของ “ล่ำม” นั้น ถือว่ำเป็นบุคลำกรบุคคลหนึ่งที่มีควำมสำคัญในกระบวนกำรยุติธรรม
คือเป็นผู้ช่วยเหลือในกำรแปลควำมจำกตัวควำมหรือจำเลย/ผู้ต้องหำ ไปยังทนำยควำมหรือผู้พิพำกษำ
และจำกผู้พิพำกษำไปยังจำเลย/ผู้ต้องหำ/พยำน ดังนั้นควำมรู้ควำมสำมำรถหรือประสิทธิภำพกำรทำงำน
ของผู้ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำมจึงมีผลกระทบต่อควำมล่ำช้ำหรือควำมรวดเร็วของกำรดำเนิ นกระบวนพิจำรณำ
ด้วยเช่นกัน ดังนั้ นเพื่อขจัดปัญหำดังกล่ำวจึงควรมีกำรแก้ไขหรือพัฒนำกำรคัดเลือกผู้ทำหน้ำที่ล่ำม
ดังกล่ำว หรือจัดกำรสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมเพื่อให้ล่ำมได้ปฏิบัติหน้ำที่ได้เต็มประสิทธิภำพ
5.2 ข้อเสนอแนะ

สำน

5.2.1. ข้อเสนอแนะสาหรับวิชาชีพนักกฎหมาย
วิชำชีพนักกฎหมำย คือ ผู้ที่ใช้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยในกำรประกอบวิชำชีพ มิได้มีจำกัด
เฉพำะอำชีพผู้พิพำกษำเท่ำนั้น ยังมีอำชีพอื่น ๆ เช่น พนักงำนอัยกำร ทนำยควำม ที่ปรึกษำกฎหมำย
ในหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกฎหมำย แต่
อย่ำงไรก็ดี บุคลำกรผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญนั้นอำจไม่สำมำรถนำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ห ำกขำด
ประสบกำรณ์และควำมรู้ที่หลำกหลำย และที่สำคัญที่สุดคือควำมมีจริยธรรมในกำรประกอบอำชี พ
ดังนั้น คณะผู้ศึกษำขอให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1. ควรปรับปรุงระบบกำรศึกษำในสำขำวิชำนิติศำสตร์ ให้มีกำรศึกษำในสำขำวิ ชำอื่น
ควบคู่กันไปด้วย โดยให้ผู้รับกำรศึกษำได้รับปริญญำตรีทั้งสองสำขำวิชำ
2. มีกำรจัดกำรอบรมองค์ควำมรู้ใหม่ และอบรมด้ำนจริยธรรมแก่นักกฎหมำยทุกปี
โดยกำหนดชั่วโมงกำรอบรมไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง และเป็นกำรอบรมด้ำนจริยธรรมไม่น้ อยกว่ำ 10
ชั่วโมง

สำน
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5.2.2 ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่าม
กำรทำงำนของล่ำมในศำลยุติธรรมมีควำมสำคัญต่อกระบวนกำรพิจำรณำคดี ดังนั้นจึงควร
๑. จัด ให้ มีกำรทดสอบควำมรู้ หรือประสิทธิภำพกำรทำงำนของล่ำมแล้วจัดลำดับไว้
เพื่อให้ศำลสำมำรถเลือกที่จะเรียกตัวมำทำหน้ำที่ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถหรือตำมควำมยำกง่ำยของ
ประเภทคดี
๒. จัดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมสำหรับล่ำม เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปโดยเต็มตำมศักยภำพของล่ำมนั้น เช่น
๒.๑ จัดให้กำรจัดกำรงำนล่ำมเป็นแบบล่ำมคู่ (๒ คนขึ้นไป) เพื่อกำรแปลควำมที่
ต่อเนื่อง
๒.๒ จัดให้ล่ำมได้พักเมื่อเป็นเวลำ ๑๐ นำที เมื่อมีกำรพิจำรณำทุก ๑ ชั่วโมง หรือ
ตำมแต่ตกลงกัน ก่อนกำรเริ่มพิจำรณำคดี
๒.๓ กำรจัดให้มีที่นั่งสำหรับล่ำมในกำรปฏิบัติงำน
๒.๔ กำรจัดให้มีน้ำดื่มระหว่ำงกำรทำหน้ำที่
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จิรนิติ หะวำนนท์ (ดร.)(๒๕๔๓) คำบรรยำย หลักวิชำชีพนักกฎหมำย Legal Professional (LW 438)
คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง พิมพ์ครั้งที่ ๕, สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง กรุงเทพฯ. ๒๑๖ หน้ำ.
ปณิธำน อ่อนละออ (วพ) (๒๕๕๓) สภำพกำรทำงำน ทัศนคติ และบทบำทของล่ำมในศำล สำรนิพนธ์
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ออนไลน์) เข้ำถึงเมื่อวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕๘
..........................(๒๕๕๕) จริยธรรมของตุลำกำร (บทควำมพิเศษ ในเว็บไซต์ผู้จัดกำรออนไลน์
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วันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๕๘ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศำลยุติธรรม.
สำนักงำนศำลยุติธรรม (๒๕๕๖) แผนยุทธศำสตร์ศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐, สำนักงำนศำล
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