ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชนผูเสียภาษี :
หนาที่หรือความสงสาร (Duty or Pity)
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ปจจุบัน เรื่องของสิทธิในความเทาเทียมกัน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity)
ไดรับการยอมรับอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะประเทศไทย ไดบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย ดั งนั้ น จึ ง มีข อพิ จ ารณาในเรื่ อ งนี้ ว า แลว เจ า หน าที่ ข องรั ฐ มี ห น า ที่
คุมครองสิทธิ หรือคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนี้ในแตละดานอยางไร เชน ดานบริการ
สาธารณะ ความมั่นคงปลอดภัยทางดานชีวิตทรัพยสิน หรือความมั่นคงปลอดภัยทางดานการเงิน
การคลัง ฯลฯ ในที่นี้ จะขอยกตัวอยางที่เกิดขึ้นและเปนขาวใหเห็นบอยครั้ง เพื่อใหทราบถึง
ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชนผูเสียภาษี
ทุกวันนี้ เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้น หากมีผูไดรับบาดเจ็บหรือตาย ไมวาความผิด
เกิดจากคูกรณีฝายใด คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝาย มักจะถูกดําเนินคดี สิ่งที่ตามมาก็คือ
การเรียกรองคาเสียหาย การเจรจาตอรอง และเกือบทุกครั้ง หากมีการเจรจาตอรองกันได ก็จะ
บันทึกขอตกลงวา การใหเงินดังกลาวเปนการใหเพื่อมนุษยธรรม หรือความสงสาร มิใชเพื่อ
ความรับผิดหรือหนาที่ และคูกรณีก็จะดําเนินการใหมีการนําบันทึกขอตกลงดังกลาว แสดงตอศาล
เพื่อเปนเหตุลดหยอนบรรเทาโทษ ปญหานาสงสัย คือ การเยียวยาความเสียหายเชนนี้ เปนเรื่อง
หนาที่ หรือความสงสาร หรือเกิดกรณีทํารายรางกาย หรือกรณีขมขืนโทรมหญิง โดยผูไดรับ
ความเสียหายไมรูวาผูกระทําความผิดเปนผูใด รวมทั้ง กรณีที่ประชาชนเดินตกทอ หรือสะดุด
ทางเดินเทาที่ปูไมเรียบ ขรุขระ และผูไดรับความเสียหาย รวมทั้ง คนสวนใหญ จะเห็นวา
เปนเรื่องของบาปเคราะห ความโชคราย หรือปลอยใหเหตุรายเกิดขึ้นกับตนเอง แลวผานเลยไป
โดยถือวา เปนเรื่องการฟาดเคราะห ปญหานาสงสัยเชนกัน คือ ความเสียหายที่เกิดกับผูไดรับ
ความเสียหาย จะเรียกรองใหผูใดรับผิดชอบ และจะมีการใหหลักประกันความปลอดภัยในชีวิต
รางกายแกประชาชนอยางไร อีกทั้ง จะเยียวยาความเสียหายไดอยางไร และมีการเรียกรองให
เยียวยาความเสียหาย เชนนี้ เปนเรื่องหนาที่ หรือความสงสารเชนเดียวกัน
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ในสังคมอุดมคติ หลักการของความยุติธรรม และความเทาเทียมกัน ตามนโยบายสังคม
จะแทรกซึมถึงโครงสรางของสังคม (societal structure) องคกรที่ปฏิบัติหนาที่ (institutional functions)
และความสัมพันธของมนุษย (human relationships) การจัดสรรความยุติธรรม และความเทาเทียมกัน
ในสังคม จะเปนเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากร (resources) ความมั่งคั่ง (wealth) อํานาจ (power)
ความรู (knowledge) และการใหบริการ (human services) และหลักการของความยุติธรรม จะมี
แนวคิดที่มาแตกตางกัน ซึ่งเปนเหตุผลหลักในการยอมรับ หรือปฏิเสธลัทธิทุนนิยม (capitalism)
หรือลัทธิสังคมนิยม (socialism) การปฏิรูปสังคม (social reform) และรัฐสวัสดิการ (welfare state)1

1

Demetrius Iatridis, Social Policy , Institutional Context of Social Development and Human
Services, (The United States of American : Boston college). p. 61.
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ความยุติธรรมตามนโยบายสังคม
(Justice in the context of social policy)2
2

Ibid , p. 62.

อธิบายแผนผัง
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3

ในสังคมอุดมคติ (A) การใหความยุติธรรมและความเทาเทียมกัน ตองมาจาก
การบริหารจัดการองคกร (B) โดยองคกรรัฐบาล และองคกรทางการเมือง
องคกรรัฐบาล และองคกรทางการเมือง จะตองไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ทางเศรษฐกิจ (4) และองคกรทางสังคม (3)
องคกรทางสังคม (3)
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เมื่อพิจารณาจากวงจรความยุติธรรมตามนโยบายสังคม (Justice in the context of Social
Policy) จะเห็นไดวา สังคมอุดมคติ (Ideal Society) การใหความยุติธรรมและความเทาเทียมกัน
(Social and Distributive Justice , Equality) จะเกิดขึ้นได ตองมีตัวจักรฟนเฟองที่เกี่ยวของดวย
คือ องคกรรัฐบาล (Governance Institutional) ที่มีสวนในการบริหารจัดการองคกร (Institutional
Arrangements) ซึ่งกรณีเชนนี้ การใหความยุติธรรมแกคูกรณีทั้งสองฝาย จะมีลักษณะเปนไตรภาคี
(Tripartite) โดยรัฐหรือองคกรรัฐบาล ตองเปนคูกรณีฝายที่สาม เพื่อใหความยุติธรรมอันเปน
เปาหมายผลผลิต (Distribution) เกิดขึ้นตามนโยบายสังคม
แนวคิดที่วา ความยุติธรรมคืออะไร เหตุใดรัฐหรือองคกรรัฐบาล ตองเปนคูกรณี
ฝายที่สาม จะไดกลาวตอไป
ความยุติธรรมคืออะไร
จากการที่เราพบเห็น แนวความคิดของความยุติธรรม (justice) และความไมยุติธรรม
(injustice) มีประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนานในทฤษฎีกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งไดเกี่ยวของ
กับทฤษฎีความยุติธรรมของ Aristotle (Aristotle’s Theory of Justice)3 และไดเห็นถึงความสําคัญ
ของกฎหมายที่ไมเปนธรรม (unjust laws) ในทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติของ Thomist (Thomist
Theory of Natural Law) 4 ซึ่งในชวงปลายศตวรรษที่ 20 กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law)
ไดสะทอนถึงการคํานึงถึงคุณคา (evaluative) ยิ่งกวาการบัญญัติ (constitutive) หนาที่ (function)
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องคกรทางเศรษฐกิจ ตองมีความเกี่ยวของ เชื่อมโยงกับองคกรทางสังคม
เมื่อเศรษฐกิจดี สังคมสงบสุข ก็ทําใหประชาชน อยูดกี ินดี
เมื่อประชาชนอยูดีกนิ ดี ก็ถือเปนการจัดสรรความยุติธรรม ซึ่งเปนเปาหมายผลผลิต (C)
เมื่อประชาชนอยูดีกินดี ก็จะกลับมาสนับสนุนทุกภาคสวน ทุกองคกร ใหหนักแนน
มั่นคง เขมแข็ง
เมื่อทุกภาคสวน ทุกองคกรหนักแนน มั่นคง เขมแข็ง ก็จะทําใหเกิดความยุติธรรม
และความเทาเทียมกันในสังคม ทําใหสังคมที่เปนอยู เปนสังคมอุดมคติได

Ian Mcleod , Theories of Justice in Legal Theory , Great Britain : Palgrave Macmillan Law
Masters , 2005, p. 163.
4
Ibid.
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จากการสังเกตโดยพื้นฐาน (preliminary observation) เปนที่ชัดเจนวา นักกฎหมาย
ตระหนักถึง การแสวงหาความยุติธรรมวา เปนสวนหนึ่งที่ไมอาจแยกออกจากองคประกอบของ
กฎหมาย (Lawyers regard the pursuit of Justice as an integral part of the legal enterprise)5
Alf Ross นักทฤษฎีกฎหมายชาว Danish กลาววา6 การเกี่ยวของกับความยุติธรรม
เปรี ย บเหมื อ นการแสดงความรู สึ ก ถึ ง ความต อ งการของบุ ค คลที่ ต อ งการความเชื่ อ มั่ น
(an emotional expression which turns one’s demand into an absolute postulate) ซึ่งการกลาว
เชนนี้ ไมใชการโตแยงหรือตอตาน (argued or against) แตเปนการแนะนํา (persuasion) อุดมคติ
ของความยุติธรรม เปนเรื่องที่ไมอาจผอนปรนได และเปนความขัดแยง เพราะในดานหนึ่งของ
ความยุ ติ ธ รรม เป น เรื่ อ งของการส ง เสริ ม ความเชื่ อ ที่ ว า ความต อ งการของบุ ค คล ไม ใ ช
การแสดงออกถึง ความขัดแยงประโยชน กับผลประโยชนของอีกฝายหนึ่ง แตเปนการแสดงถึง
การมีอํานาจบังคับที่เหนือกวา สมบูรณกวา และในทางตรงขาม เปนการขจัดมิใหการโตแยง
เกิดขึ้น และทําใหเกิดความสงบมั่นคงขึ้น (The ideology of justice leads to implacability and
conflict, since on the one hand it incites to the belief that one’s demand is not merely the
expression of a certain interest in conflict with opposing interests, but that it possesses a higher,
absolute validity; and on the other hand it precludes all rational argument and discussion
of a settlement)
รูปแบบความยุติธรรมในสังคม มีปรัชญา แนวคิด แหลงที่มา ที่แตกตางกันไป ไดแก
1. กฎหมายของพระเจา (Divine law) หลักการนี้มาจาก แนวคิดวา กฎหมายมาจาก
ความคิดเห็น จิตใจของพระเจา (principles conceived in the mind of God)
2. กฎหมายธรรมชาติ (Natural law) กฎหรือคําสั่งที่เกิดขึ้น เกิดจากสิ่งที่เปนธรรมชาติ
ในตัวเอง
3. เหตุผล (Reason) ความมีเหตุมีผล กระบวนการทางคณิตศาสตรจากสมองของมนุษย
(rational, mathematical processes of the human brains)
4. หลักสัญญาประชาคม (Social Contract) หลักการใหการรวมศูนยอํานาจใหผูมี
อํานาจทางการเมือง โดยมีขอสัญญาระหวางพลเมืองกับผูมีอํานาจดังกลาว เชน กษัตริย รัฐสภา
สภา congress (principles centering on political authority and the contract between the
citizenry and their sovereign : a king, parliament, or congress)
5
6

Ibid.
Alf Ross , On Law and Justice, 1958.
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พื้นฐานความยุติธรรมที่สําคัญ (The Content of Justice)7
1. ทุกคนมีความเทาเทียมกันในเรื่องของเสรีภาพขั้นฐาน
2. ความไมเทาเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจ ตองอยูภายใตเงื่อนไข 2 ประการ
2.1 การไมปดกั้นโอกาสที่เทาเทียมกันในเรื่องตําแหนงหนาที่การงาน
2.2 การได รั บ ผลตอบแทนที่ ม ากที่ สุ ด ในฐานะที่ เ ป น สมาชิ ก ของสั ง คมที่ ไ ด รั บ
ประโยชนนอยที่สุด
ทั้งขอ 1 และขอ 2 ถือเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (basic liberty) และเปนเรื่องที่ตอง
บัญญัติในรัฐธรรมนูญขั้นพื้นฐาน ในการปกปองคุมครองประโยชนขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญ
อยางยิ่ง ทั้งนี้ เพราะรัฐธรรมนูญถือเปนผลผลิตทางการเมืองที่มีอํานาจมากที่สุด เนื่องจาก
เปนพลังของประชาชน ในการกําหนดรูปแบบของรัฐบาล (the power of the people to
constitute the form of government) ซึ่งจะแตกตางจากอํานาจโดยทั่วไปที่ทางราชการกําหนดขึ้น
โดยขอ 1 จะครอบคลุมถึงอิสระในความคิด การแสดงออก และการสมาคม รวมถึงอิสรภาพ
ของบุคคล และประโยชนที่ไดรับความคุมครองโดยหลักนิติธรรม (Rule of Law) ตองเปน
เรื่องที่มีความสําคัญยิ่งกวาขอ 2 และขอ 2 จะรวมถึงองคกรทางสังคม และเศรษฐกิจที่ยุติธรรม
ซึ่งมีรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด สําหรับพลเมืองในเรื่องของอิสระ และความเทาเทียมกัน
รัฐหรือองคกรรัฐบาลตองเปนคูกรณีฝายที่สาม (Tripartite)
จากขอเท็จจริง เราจึงมาพิจารณาถึงความหมาย ความสําคัญของรัฐหรือองคกรรัฐบาล
วาเกี่ยวของกับสังคม และความยุติธรรมไดอยางไร โดยพิจารณาดังนี้
1. ความหมายของรัฐหรือองคกรรัฐบาล (Government)
2. ขาราชการ (Government office)
3. หนาที่ของรัฐหรือองคกรรัฐบาล (Government duties)
แยกพิจารณา ดังนี้

7

Ian mcleod, supranote 3.
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1. ความหมายของรัฐหรือองคกรรัฐบาล (Government)8
รัฐหรือองคกรรัฐบาล (Government) มาจากคําภาษาลาตินวา gubernaculum ซึ่งมี
ความหมายวา เครื่องมือ หรือ พวงมาลัย หางเสือของเรือ โดยเปรียบประเทศเหมือนเรือที่นําพา
วิถีหรือแนวทางโดยคนถือพวงมาลัย หรือหางเสือ (gubernator) จากที่มานี้ บางครั้งเราจะเคย
ไดยินไดเห็น การเรียกประเทศวารัฐนาวา (Government ship) และจากความหมายดังกลาว
รัฐบาลเปนองคกรของประเทศ ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่ตองมีแบบ แผนและกลไกของราชการ
ความคิดอาน ที่ชัดเจน แมนยํา (From the Latin gubernaculum. Signifies the instrument,
the helm, whereby the ship to which the state was compared, was guided on its course by the
"gubernator" or helmsman, and in that view, the government is but an agency of the state,
distinguished as it must be in accurate thought from its scheme and machinery of
government.)
รัฐหรือรัฐบาล ประกอบดวย อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ
พรอมดวยผูแทนทางการปกครองตางๆ ในความหมายอยางกวาง รวมทั้งประกอบดวย รัฐบาลกลาง
ผูแทนทั้งหมด และหนวยงานราชการ รัฐบาลของมลรัฐ หรือทองถิ่น หรือเมืองทั้งหมด
(Government consists of the executive, legislative, and judicial branches in addition to
administrative agencies. In a broader sense, includes the federal government and all its
agencies and bureaus, state and county governments, and city and township
governments.)9
ความสําคัญของรัฐ ที่ทําใหเจาหนาที่ของรัฐ (Government office) มีความสําคัญตามไปดวย
เนื่องจากรัฐบาลเปนระบบทางการเมืองของประเทศ ที่ประกอบดวยกฎเกณฑและหลักการ
พื้นฐานที่ใชปกครองพลเมืองหรือประเทศ ซึ่งกลไกทางการเมือง แมโดยความเปนปจเจกบุคคล
ก็มีการกําหนดการกระทําที่มีตอสังคม (The system of polity in a state; that form
of fundamental rules and principles by which a nation or state is governed, or
by which individual members of a body politic are to regulate their social actions.)
ในอีกความหมายหนึ่ง รัฐบาลหมายความวา รัฐธรรมนูญไมวาจะบัญญัติเปนลายลักษณอักษร
หรือไมไดบัญญัติเปนลายลักษณอักษร ซึ่งรัฐธรรมนูญดังกลาว จะมีการบัญญัติถึงสิทธิและ
หนาที่ของประชาชน ตลอดจนมีการบัญญัติถึงความเปนเจาหนาที่ของรัฐดวย (A constitution,
8
9

Black Law Dictionary , The Fifth Edition , p. 652.
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either written or unwritten, by which the rights and duties of citizens and public
officers are prescribed and defined.) นอกจากนี้ รัฐบาลที่ปกครองโดยกษัตริย หรือรัฐบาล
สาธารณรัฐ ก็ไดกําหนดสิทธิ หนาที่ของพลเมือง และคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อการปฏิบัติราชการ
โดยเปนกลไกซึ่งอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดของประเทศชาติ เผยแพรเจตนารมณ และ
ดําเนินการตามหนาที่ (As a monarchical government, a republican government, etc. The
sovereign or supreme power in a state or nation. The machinery by which the
sovereign power in a state expresses its will and exercises its functions; or the
framework of political institutions, departments, and offices, by means of which the
executive, judicial, legislative, and administrative business of the state is carried on.)
หรือกรอบขององคกรทางการเมือง หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งดําเนินการโดยอํานาจ
บริหาร อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจตุลาการ หนวยงานทางปกครอง และธุรกิจของประเทศ (The
whole class or body of officeholders or functionaries considered in the aggregate, upon
whom devolves the executive, judicial, legislative, and administrative business of the state.)
เจาหนาที่ของรัฐ จะเปนผูดูแล กําหนด และดําเนินการตาม กฎ ขอหาม การกํากับดูแล
หรือบังคับ ที่ดําเนินการโดยสมาชิกของปจเจกบุคคลขององคกรสังคมดานกฎหมาย ตามที่ไดรับ
มอบอํ า นาจ อั น เป น การกระทํ า หรื อ การบั ง คั บ ขององค ก รที่ มี อํ า นาจทางการเมื อ งสู ง สุ ด
(The regulation, restraint, supervision, or control which is exercised upon the individual
members of an organized jural society by those invested with authority; or the act of
exercising supreme political power or control.)10
2. ขาราชการ (Government office)11
หากพิจารณาในแงสัมพันธระหวาง เจาหนาที่ของรัฐ (Government office) กับรัฐหรือ
องคกรรัฐบาล (government) แลว จะมีลักษณะเปนสัญญาจางทําของ โดยรัฐหรือองคกรรัฐบาล
มี ฐ านะเป น คู สั ญ ญาฝ า ยผู ว า จ าง และเจา หน า ที่ ข องรั ฐ มีฐ านะเป น คู สั ญ ญาฝ า ยผู รั บ จ า ง
ของฝ า ยรั ฐ หรื อ องค ก รของรั ฐ บาล และในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ฐ านะเป น คู สั ญ ญาฝ า ยผู รั บ จ า ง
ของประชาชนในฐานะที่เปนพลเมืองของรัฐ (Civil servant หรือ Civil service)12 เนื่องจากประชาชน
ในฐานะเป นพลเมื องของรั ฐ มี ห น าที่ ต อ งเสี ย ภาษี ใ ห แ ก รั ฐ เพื่ อเป นงบประมาณแผ น ดิ น
10

Ibid.
11
Ibid. p. 625 – 626.
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Ibid. p. 224.
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ในการบริ หารประเทศ และจ ายเป นคาตอบแทนของข าราชการในรู ปเงินเดื อน ซึ่ งความหมาย
โดยทั่วไป หมายความวา ผูรับจางในรัฐบาลกลาง องคกรรัฐระดับประเทศ เมืองหลวง เมือง
ซึ่งเปนตําแหนงที่มีการแตงตั้ง และเลื่อนขั้น โดยถือความสามารถ โดยการสอบแขงขันเปนเกณฑ
(merit system)13 ซึ่งอาชีพดังกลาว จะไดรับสิทธิตามที่บัญญัติไวชัดเจน ในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางอาชีพ ความกาวหนา และอื่นๆ (Term generally means employment in federal , state , city
and town government with such positions filled on merits a result of competitive examinations.
Such employment carries with it certain statutory rights to job security , advancement, etc.)
ดังนั้น เจาหนาที่ของรัฐจึงมีหนาที่ตองรับใชทั้งรัฐหรือรัฐบาล รวมทั้งประชาชนดวย
13

ในประเทศสหรัฐอเมริกา The Civil Service Act ไดกําหนดระบบที่เรียกวา A Merit System
ซึ่งเปนระบบที่คัดเลือกบุคคลใหทํางานในรัฐบาลกลาง โดยพิจารณาพื้นฐานจากความเหมาะสม
โดยใช ก ารสอบแข ง ขั น ที่ เ ป ด เป น การทั่ ว ไปเป น เกณฑ ยิ่ ง กว า อาศั ย สิ ท ธิ พิ เ ศษ ความชอบ
เฉพาะบุคคล หรือการพิจารณาทางการเมือง ระบบนี้ยังไดกําหนดถึงประเทศของอาชีพ สถานะ
และระยะเวลาในการดํารงตําแหนง การจายคาตอบแทน หรือ รางวัล ที่เทียบเคียงได ตลอดจน
การฝ กอบรม ความสัมพั นธกับตําแหนง โอกาสในการจางที่เทาเทียมกัน สุ ขอนามัย และ
โครงการประกันชีวิต รวมทั้ง การเกษียณอายุ (The Civil Service Act was designed to establish
a merit system under which appointments to Federal jobs are made on the basis of fitness – as
determined by open and competitive examination – rather than personal preference of political
considerations. Over the years, additional legislation and Executive orders have broadened the
Commission’s role to include such Federal personnel Management activities as job
classification, status and tenure, pay comparability, awards, training, labor – management
relations, equal employment opportunity, health and life insurance programs, and retirement.)
สําหรับการสอบแขงขันเปนเจาหนาที่ของรัฐนั้น เรียกวา Competitive civil service
examination ซึ่งการสอบบรรจุหรือการสอบเลื่อนขั้น จะเปดเปนการทั่วไป โดยกําหนดใหไป
เป น มาตรการ หรื อ มาตรฐานที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พี ย งพอ ที่ ใ ช ใ นการทดสอบและสั ม ภาษณ
ถึงความสามารถและประสบการณของผูเขารับการทดสอบ ที่มีความสามารถหรือประสบการณที่
เท า เที ย มกั น และผู ที่ ส อบได ค ะแนนดี ก ว า คนอื่ น เท า นั้ น ที่ จ ะได รั บ การบรรจุ ห รื อ เลื่ อ นขั้ น
(Examination which conforms to measures or standards which are sufficiently objective to be
capable of being challenged and reviewed by other examiners of equal ability and experience.
Such exam may be open in which case all may take it or may be promotional in which case
only those in service may compete against others in service.)
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ในความเปนขาราชการ เมื่อมีหนาที่ในฐานะขาราชการ ก็มีอํานาจในฐานะเจาหนาที่
ของรัฐ ความเปนเจาหนาที่ของรัฐ นั้น คําวา ขาราชการ ตรงกับคําภาษาอังกฤษ วา Civil office
หมายความวา เจาหนาที่พลเรือน หรือหมายถึงบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินการดานกําลัง
หรืออํานาจปกครองของรัฐบาล (A non – military public office; one which pertains to the
exercise of the powers or authority of government.) เพื่อเปนผูแทนของรัฐบาล (Government
agents)
ผูแทนของรัฐบาล (Government agents) เปนผูปฏิบัติงานดานการบริการและหนาที่
ที่มีลักษณะเปนสาธารณะ เพื่อประโยชนของพลเมืองทั้งหมด ซึ่งในหนาที่นี้ คือ ในฐานะ
Civil servant (Those performing services and duties of a public character for benefit of
all citizens of community. The term includes firemen and policemen. Miller v. City of
Albany, 158 Misc. 720, 287 N.Y.S. 889, 891.)
จะเห็นไดวา หากกลาวใหเขาใจโดยงาย ขาราชการจะเปนบุคคลที่สวมหมวก 2 ใบ อันไดแก
หมวกในฐานะเปนผูรับจางของรัฐบาล ในฐานะเชนนี้ จะอยูในฐานะ Government office
และหมวกในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ ที่เปนผูดูแลรับใชพลเมือง ซึ่งในฐานะเชนนี้ จะอยูในฐานะ
Civil servant เพื่อทําหนาที่ตัวแทนของรัฐหรือองคกรรัฐบาล ในหนวยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง
หนวยงานระดับรองที่ตองรับใชประชาชนดวย
หนวยงานระดับรอง (Governmental agency) ของรัฐบาลหรือประเทศ หรือรัฐบาล
ทอ งถิ่ น ที่ กํ าหนดขึ้ นเพื่ อดํ าเนิ นการในหน าที่ของรั ฐบาล หรื อดํ าเนิ นการตามกฎระเบี ยบตางๆ
(A subordinate creature of federal, state or local government created to carry out a
governmental function or to implement a statute or statutes.)
3. หนาที่ของรัฐหรือองคกรรัฐบาล (Government duties)14
หนาที่ของรัฐหรือองคกรรัฐบาล มีหนาที่เรียกวา duties, functions และ activities
ตามลําดับความสําคัญของแตละหนาที่ ดังนี้
3.1 Governmental duties หนาที่ของหนวยงานของรัฐตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับบางสวน หรือความสําคัญ (element) ของอธิปไตยของรัฐ หรือประโยชนสาธารณะ หรือ
หนาที่อื่นๆ ที่เหมาะสม (proprietary) หนาที่ของผูมีอํานาจตามขอบเขตที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ใหสมาชิกแตละกลุม เพื่อทําหนาที่ในรูปของรัฐบาล ตามที่รัฐธรรมนูญไดใหหลักประกันไว
14

Ibid. p. 626.
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เชน คดี First State Bank of Gainsbille v. Thomas, D.C. Tex., 38 F. Supp. 849, 851.
(Those duties of a municipality that have reference to some part or element of the state's
sovereignty granted it to be exercised for the benefit of the public, and all other duties are
"proprietary" Those duties that the framers of the Constitution intended each member of the
union of states would assume in order adequately to function under the form of government
guaranteed by the Constitution. First State Bank of Gainsbille v. Thomas, D.C. Tex., 38
F. Supp. 849, 851.)
3.2 Governmental functions15 สิ่งที่ถือวาเปนความสําคัญของหนาที่ คือ
การบริการสาธารณะเปนหลักที่เปนประโยชนแกผูอยูอาศัย ซึ่งเปนลักษณะเดน ที่ทําใหมี
ความแตกตางจากความเปนเอกชนที่ไมตองใหความสําคัญในเรื่องการบริการสาธารณะ เชน คดี
Sarmiento v. City of Corpus Christi, Tex. Civ. App., 465 S.W. 2 d 813, 816, 818.
(The functions of a municipality which are essential to its existence, in sense of serving
public at large, and are to be distinguished from those which are private, which are not
necessary to its existence, and which enure to advantage of its inhabitants. City of
New Rochelle v. State, 34 Misc. 2 d 454, 228 N.Y.S. 2 d 279, 282. Activities which
are carried on by city, pursuant to state requirement, in discharge of state's obligation
for health, safety of general welfare of pubic generally, or which are voluntarily
assumed by city for benefit of public generally rather than for its own citizens, are
performed in governmental capacity and as "governmental function" Sarmiento v. City
of Corpus Christi, Tex. Civ. App., 465 S.W. 2 d 813, 816, 818.)
นอกจากนี้ ยังรวมถึง กิจกรรมที่ดําเนินการในระดับเมือง ตามความตองการของรัฐ
ในหน า ที่ ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ความปลอดภั ย สวั ส ดิ ก าร บริ ก ารสาธารณะทั่ ว ไป หรื อ
การดําเนินการเพื่อบริการสาธารณะโดยทั่วไป ซึ่งคํานึงถึงเฉพาะพลเมืองของตนเอง ถือเปน
หนาที่ของรั ฐที่ เกี่ ยวของกั บประโยชน สาธารณะ ไม ใชการดําเนิ นในเชิ งธุ รกิ จ เพื่ อประโยชน
ของหนวยงานของรัฐเอง หนาที่นี้คือ หนาที่ของรัฐ การบริการสาธารณะหรือสงเสริมสวัสดิการ
สาธารณะ รวมถึง การจางผูแทนทองถิ่นภายใตอํานาจของรัฐ เชน คดี State ex rel. Gebhardt
v. City Council of Helena, 102 Mont. 27, 55 P. 2 d 671, 673, 675. (Where duty involves
general public benefit not in nature of corporate of business undertaking for corporate
benefit and interest of municipality, function is "governmental," whether duty be directly
15
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imposed or voluntarily assumed. Those conferred upon municipality as local agency of
prescribed and limited jurisdiction to be employed in administering the affairs of the
state and promoting the public welfare generally. State ex rel. Gebhardt v. City Council
of Helena, 102 Mont. 27, 55 P. 2 d 671, 673, 675. )
3.3 Governmental activity16 กิจกรรมของรัฐบาล สําหรับภารกิจที่เจาหนาที่
ดําเนินการหรือกล าวอีก นัยหนึ่ง หนาที่ของรัฐหรือองคก รรัฐบาลอั นถือวาเปนกิ จกรรมของ
รัฐบาล หมายความวา หนาที่ของรัฐบาลในการดําเนินการสนับสนุนเพื่อจัดหาบริการใหแก
สาธารณะ เชน การจัดเก็บภาษี เพื่อความกาวหนาของประเทศโดยรวม หรือการปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายจากอํานาจอธิปไตย กิจกรรมนี้ถือเปนสาธารณะ และเปนการกระทํา
โดยรัฐ เชน คดี Department of Treasury v. City of Evansville, 223 Ind. 435, 60 N.E. 2
d 952, 955. (A function of government in providing for its own support or in
providing services to the public; e.g. taxation and the collection of taxes. Goble v.
Zolot, 144 Neb. 70, 12 N.W. 2 d 311, 312. Generally, when a municipality's activity is
for advantage of state as a whole, or is in performance of a duty imposed by
sovereign power, activity is "public" and "governmental." Department of Treasury v.
City of Evansville, 223 Ind. 435, 60 N.E. 2 d 952, 955.)
เมื่อไดทราบถึงความหมายของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนผูดําเนินการตามนโยบายและ
หนาที่ของรัฐหรือองคกรรัฐบาลแลว สิ่งที่โยงใยผูกพันกันก็คือ รัฐหรือองคกรรัฐบาลจะตอง
ดําเนินการภายใตกฎหมาย และกฎหมายนั้นตองเชื่อมโยงกับความยุติธรรมตามนโยบายสังคม
รวมทั้ง ความยุติธรรมเปนสวนหนึ่งที่ไมอาจแยกออกจากองคประกอบของกฎหมาย ดังนั้น
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ จึ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ ภายใต ก ฎหมายด ว ยความยุ ติ ธ รรม
ซึ่งแนวความคิดในเรื่องเจาหนาที่ของรัฐกับกฎหมายพอจะกลาวได ดังนี้
แนวความคิ ดในเรื่ องเจ าหน าที่ ของรั ฐนั้ น เจ าหน าที่ ของรั ฐจะเกี่ ยวข องกั บกฎหมาย
แนวความคิดของ Plato ในเรื่องของกฎหมาย (Laws)17 นั้น ในยุคสมัยนั้น ชาวเอเธนส (an Athenian)
เรียกเจาหนาที่ปกครองของรัฐ (magistrates) วา ผูรับใช (servants) ของกฎหมาย ในอุดมคติ
(the ideal system) ที่ใดในรัฐที่กฎหมายตกอยูในฐานะเปนผูรับใช (subservient) เจาหนาที่
16

Ibid.
17
J.M. Kelly, A Short History of Western Legal Theory , The United States : Oxford Clarendon
Press, p. 24 – 26.
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ปกครองของรัฐ หรือกฎหมายปราศจากอํานาจ (impotent) ในการบังคับใชความหายนะ
ก็จะเกิดขึ้น (ruin impending) แตที่ใดในรัฐ ที่กฎหมายเปนนายเหนือเจาหนาที่ปกครองของรัฐ
(law is lord over the magistrates, and the magistrates are servants to the law) ที่นั่นประชาชน
ก็จะมีแตความเลื่อมใสศรัทธา (salvation) และพระเจาก็จะอวยพรและมอบความปรารถนาดีให
(all the blessings that the gods bestow on states) หลักการในการเขารับตําแหนงระดับสูง
ของเอเธนส (the archons) ตามหลักการ the Principle Athenian magistrates ซึ่งจะตองสาบานตัว
ก อ นเข า รั บ ตํ า แหน ง และพลเมื อ งในฐานะส ว นตั ว อาจฟ อ งเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ได หากเกิ ด
ความบกพรองในการคุมครองดูแล18 (take an oath on entering office to govern according to
the laws; any private citizen may prosecute an official for failure to observe them)
นอกจากนี้ Aristotle ยังไดกลาวในหนังสือ Ethics วา เราไมไดอนุญาตใหคนเปน
ผูกําหนดกฎเกณฑ แตเราอนุญาตใหกฎหมายเปนผูกําหนดกฎเกณฑ (We do not permit a
man to rule, but the law) นอกจากนี้ คนที่กําหนดกฎเกณฑเพื่อผลประโยชนของตนเอง
เรียกวา ทรราชย (as a man tends to rule for his own benefit and thus becomes a tyrant)19
Aristotle ยังไดกลาวในหนังสือ Politics วา กฎหมายที่ไดรับการบัญญัติโดยถูกตอง
ชอบธรรม ถือเปนอํานาจสูงสุด (sovereign) ซึ่งการใชดุลพินิจเปนเพียงเรื่องของรายละเอียดที่
ไมสามารถบัญญัติไวครอบคลุมไดทั้งหมด จึงไดใหนักกฎหมายดําเนินการในสวนนี้ (The laws,
if rightly enacted, ought to be sovereign, with discretion left to rulers only in
matters of detail which general laws cannot cover exhaustively) ในทางตรงกันขาม
กฎหมายจะไมเปนอํานาจสูงสุด หากบัญญัตินอกกรอบ หรือไมเหมาะสม (the laws are not
to be sovereign if they go off the rails)20

18

Athenian Constitution.
19
ตามหลักจริยธรรมของ Nicomachean (Nicomachean Ethics) คําวา tyrant มาจากคําภาษากรีกวา
tyrannos หมายความวา ผูปกครองที่ใชอํานาจเด็ดขาด (an absolute ruler) โดยไมจําเปนตองมี
ลักษณะของการกดขี่ขมเหง หรือดุราย ดังเชนความหมายของประเทศอังกฤษ
20
J.M. Kelly, supranote 17.
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หลักการที่สนับสนุนในเรื่องที่กลาวมาแลว คือ ทฤษฎีอรรถประโยชน (Utility)
ทฤษฎีอรรถประโยชน (Utility) เปนพื้นฐานในการประเมินการกระทําที่เอื้อดวย
การกระทําความดีเปนใหญ โดยมีหลักการวา สิ่งที่ถูกตอง คือสิ่งที่ดี เพราะการกระทําที่ถูกตอง
เปนการแสดงถึงผลของการกระทําที่ดี ยิ่งกวาการเลือกกระทําการอื่น (Utilitarianism is a
goal – based theory which evaluates actions in terms of their propensity to maximize goodness,
however this is defined. Hence, it takes the view that our conception of what is right depends on
our conception of what is good, since a right action is defined as one which produces more
good than any alternative, So that only if a person has a conception of what is good can he or
she have one what is right.)
ทฤษฎีพื้นฐานของอรรถประโยชน (The principle of Utility)21 ตองคํานึงถึงพื้นฐานสําคัญ
2 ประการ
1. นิยามโดยแทของคําวา อรรถประโยชน คือ เครื่องแสดงถึงมาตรการของกฎหมาย
และองคกร (the measure of law and instruction)
2. Bentham เห็นวา22 ธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายธรรมชาติเปนเรื่องที่มีลักษณะเดน
การยกเลิกกฎหมายธรรมชาติ เปนเรื่องไรสาระ (dismissal of the idea of natural rights as
nonsense on stills)
ในทฤษฎีอรรถประโยชน ความเปนชุมชน เปนเรื่องที่กําหนดขึ้น เพื่อใหสมาชิกยอมรับ
ถึงการเปนสวนหนึ่งของชุมชน23 และตองถือประโยชนสุขของชุมชนเปนเรื่องใหญ เพราะ
ประโยชนสุขของชุมชน คือ ประโยชนสุขของสมาชิกทั้งหมด (When the party being considered
is the community as a whole, it will be the happiness of the community which counts, but the
community is essentially a fiction, so the interest of the community is the sum of the interests of
its members)24

21

Demetrius Iatridis, supranote 1, p. 63.
22
Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1780.
23
Coase, Ronald H., The Problem of Social Costs (1960) 3 JL & Econ 1.
24
Demetrius Iatridis, supranote 1, p. 62.
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ในการบริหารจัดการ (management) ใหเปนไปตามหลักสัญญาประชาคม ทั้งสองฝาย
ตางมีหนาที่ตอกัน ดังนี้
ประชาชน (พลเมื อ ง) มี ห น าที่ เ สี ย ภาษี ด ว ยคาดหวั ง ว า รั ฐ อย า งน อ ยที่ สุ ด จะต อ ง
ดําเนินการในสิ่งเหลานี้ใหแกประชาชน
1. การรักษาอธิปไตยของรัฐ โดยผานทางทหาร
2. การไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยผานเจาหนาที่ตํารวจ
3. การไดรับความสะดวก ปลอดภัย จากสาธารณูปโภค โดยผานกระทรวง ทบวง กรม
และหนวยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย
4. การไดรับการรักษาความมั่นคง ทางดานการเงิน และการคลัง โดยผานกระทรวง
ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
ดังนั้น รัฐในฐานะผูรับคาภาษี มีหนาที่ตองตอบแทนประชาชน ดังนี้
1. การดูแลรักษาอธิปไตยของรัฐ
2. การใหความคุมครองในชีวติ และทรัพยสินของประชาชน
3. การบริการสาธารณะ
4. การรักษาความมั่นคงทางดานทางเงินและการคลัง
กรณีนี้ เมื่อเทียบกับกฎหมายแพงเอกชน ก็นาจะเทียบเคียงไดวาเปนสัญญาจางทําของ
โดยประชาชนผูเสียภาษีในฐานะพลเมือง จะมีฐานะเปนผูวาจาง และเจาหนาที่ของรัฐ ในฐานะ
ขาราชการ จะเปน ผูรับจาง (servant)
ดังนั้น ประชาชน ซึ่งตกเปนเหยื่ออาชญากรรม เชน การถูกฆา จี้ปลน ขมขืน ก็เทากับ
รัฐกระทําผิดสัญญา ผิดหนาที่ตามสัญญา และหนาที่ของรัฐหรือองคกรรัฐบาลดังไดกลาวมาแลว
โดยการไม ส ามารถให ค วามคุม ครองชี วิ ต และทรัพ ย สิน แก ป ระชาชนให เ กิ ด ความสงบสุ ข
อันเปนบริการสาธารณะได จึงตองเยียวยาชดใชคาเสียหาย ตามหลักรัฐสวัสดิการ โดยรัฐมีหนาที่
ตองจายค าชดเชยใหแกเหยื่ ออาชญากรรมในฐานะคาเสียหาย โดยเทีย บกับกฎหมายเอกชน
ซึ่งถือวาเปนการกระทําผิดสัญญาจางทําของ ดังไดกลาวแลวขางตน เมื่อเปนเชนนี้ การชดเชย
คาเสียหาย จึงไมใชเรื่องของมนุษยธรรมอยางที่เคยเขาใจกันมา แตเปนหนาที่ที่รัฐพึงตองกระทํา
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กรณี นี้ หากพิ จ ารณาถึง ความสัมพัน ธท างกฎหมายระหว า งหน ว ยงานของรัฐ หรื อ
เจาหนาที่ของรัฐ จะมีอํานาจหนาที่อยางไร ตามหลักสัญญาประชาคม (Social Contract) ซึ่งใน
สังคมที่สลับซับซอน เพื่อใหสังคมสงบสุข และเปนระเบียบเรียบรอย (social peace, order)
ประชาชนมอบอํานาจใหรัฐปกครองดูแล และรัฐมีหนาที่ปกครองดูแลตามทํานองคลองธรรม
และหากรัฐกระทําผิดสัญญาประชาคม ประชาชนสามารถเรียกอํานาจคืนได
ดั ง ได ก ล า วมาแล ว จะเห็ น ได ว า รั ฐ หรื อ องค ก รรั ฐ บาล ซึ่ ง บริ ห ารจั ด การองค ก ร
โดยขาราชการ ถือเปนคูกรณีฝายที่สาม ที่เกี่ยวของเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ในสังคม เพื่อให
เกิดความยุติธรรมในสังคม
ตัวอยางหนึ่งของหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ เชน ในเรื่องการใหความคุมครองในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน กลาวคือ การเรียกรองคาเสียหายนั้น แมวาปจจุบันจะมีการเยียวยา
คาเสียหาย โดยกําหนดเปนคาตอบแทนใหแกผูเสียหาย หรือกําหนดคาทดแทนและคาใชจาย
ใหแกจําเลย ดังเชน พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลย
ในคดี อาญา พ.ศ.254425 บั ญญั ติ ไว หรื อให พนั กงานอั ย การเรี ย กค า สิ น ไหมทดแทน ให แ ก
25

พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
บัญญัติไวดังนี้
“มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“ผูเสียหาย” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต หรือรางกายหรือจิตใจ
เนื่องจากการกระทําความผิดอาญาของผูอื่น โดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น
“จําเลย” หมายความวา บุคคลซึ่งถูกฟองตอศาล วาไดกระทําความผิดอาญา
“คาตอบแทน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ผูเสียหายมีสิทธิ
ไดรับ เพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากมีการกระทําความผิดอาญาของผูอื่น
“คาทดแทน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่จําเลยมีสิทธิ
ไดรับเนื่องจากการตกเปนจําเลยในคดีอาญา และถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดี และปรากฏวา
คําพิพากษาถึงที่สุดในคดีนั้นฟงเปนยุติ วาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของ
จําเลยไมเปนความผิด
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา 17 ความผิ ด ที่ ก ระทํ า ต อ ผู เ สี ย หายอั น อาจขอรั บ ค า ตอบแทนได ต อ งเป น
ความผิดตามรายการที่ระบุไวทายพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 18 คาตอบแทนตามมาตรา 17 ไดแก
(1) ค า ใช จ า ยที่ จํ า เป น ในการรั ก ษาพยาบาล รวมทั้ ง ค า ฟ น ฟู ส มรรถภาพ
ทางรางกาย และจิตใจ
(2) ค า ตอบแทนในกรณี ที่ ผู เ สี ย หายถึ ง แก ค วามตาย จํ า นวนไม เ กิ น ที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง
(3) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางที่ไมสามารถประกอบการงานไดตามปกติ
(4) คาตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
คณะกรรมการจะกําหนดใหผูเสียหายไดรับคาตอบแทนเพียงใดหรือไมก็ได โดยคํานึงถึง
พฤติการณและความรายแรงของการกระทําความผิด และสภาพความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ
รวมทั้ง โอกาสที่ผูเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นดวย
มาตรา 20 จําเลยที่มีสิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามพระราชบัญญัตินี้ ตอง
(1) เปนจําเลยที่ถูกดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการ
(2) ถูกคุมขังในระหวางการพิจารณาคดี และ
(3) ปรากฏหลักฐานชัดเจนวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดและมีการถอนฟอง
ในระหวางดําเนินคดี หรือปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนยุติ
วาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด
ในคดีที่มีจําเลยหลายคน จําเลยคนใดถึงแกความตายกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุด และ
คณะกรรมการเห็นสมควรจายคาทดแทน และคาใชจายใหแกจําเลยอื่นที่ยังมีชีวิตอยู ถาเปนเหตุ
อยู ใ นลั ก ษณะคดี จํ า เลยที่ ถึ ง แก ค วามตายนั้ น มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า ทดแทน และค า ใช จ า ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ไดดวย
มาตรา 21 การกําหนดคาทดแทนและค าใชจายตามมาตรา 20 ให กําหนด
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) คาทดแทนการถูกคุมขัง ใหคํานวณจากจํานวนวันที่ถูกคุมขังในอัตราที่กําหนด
ไวสําหรับการกักขังแทนคาปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
(2) คาใชจายที่จําเปนในการรักษาพยาบาล รวมทั้งคาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย
และจิตใจ หากความเจ็บปวยของจําเลยเปนผลโดยตรงจากการถูกดําเนินคดี
(3) คาทดแทนในกรณีที่จําเลยถึงแกความตาย และความตายนั้นเปนผลโดยตรง
จากการถูกดําเนินคดี จํานวนไมเกินที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
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ผูเสียหาย ดังเชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/126 ก็ตาม แตก็ยังเห็นวา
รัฐหรือองคกรรัฐบาลยังไมไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะรัฐหรือองคกรรัฐบาลอยางสมบูรณ กลาวคือ
ยังไมไดยื่นมือเขามาชวยเหลืออยางเต็มที่และทันทวงที
(4) คาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางถูกดําเนินคดี
(5) คาใชจายที่จําเปนในการดําเนินคดี
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตที่มีกฎหมาย
กําหนดไวเปนอยางอื่นแลว
ในกรณี ที่มีคําขอให ไ ดรับสิทธิที่เ สี ยไปอัน เปนผลโดยตรงจากคําพิพากษานั้น คืน
การสั่งใหไดรับสิทธิคืนตามคําขอดังกลาว ถาไมสามารถคืนสิทธิอยางหนึ่งอยางใดเชนวานั้นได
ใหคณะกรรมการกําหนดคาทดแทนเพื่อสิทธินั้นใหตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการอาจกําหนดใหจําเลยไดรับคาทดแทนและคาใชจายเพียงใดหรือไมก็ได
โดยคํานึงถึง พฤติการณแ หงคดี ความเดื อดร อ นที่จําเลยไดรับ และโอกาสที่จําเลยจะไดรับ
การชดเชยความเสียหายจากทางอื่นดวย”
26

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติไวดังนี้
“มาตรา 44/1 ในคดี ที่ พ นั ก งานอั ย การเป น โจทก ถ า ผู เ สี ย หายมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ย กเอา
คาสินไหมทดแทนเพราะเหตุไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือไดรับความเสื่อมเสีย
ตอเสรีภาพในรางกาย ชื่อเสียง หรือไดรับความเสียหายในทางทรัพยสิน อันเนื่องมาจาก
การกระทําความผิดของจําเลย ผูเสียหายจะยื่นคํารองตอศาลที่พิจารณาคดีอาญา ขอใหบังคับ
จําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนก็ได
การยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง ผูเสียหายตองยื่นคํารองกอนเริ่มสืบพยาน ในกรณีที่ไมมี
การสืบพยาน ใหยื่นคํารองกอนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี และใหถือวาคํารองดังกลาว เปนคําฟอง
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และผูเสียหายอยูในฐานะโจทก
ในคดีสวนแพงนั้น ทั้งนี้ คํารองดังกลาวตองแสดงรายละเอียดตามสมควร เกี่ยวกับความเสียหาย
และจํานวนคาสินไหมทดแทนที่เรียกรอง หากศาลเห็นวาคํารองนั้นยังขาดสาระสําคัญบางเรื่อง
ศาลอาจมีคําสั่งใหผูรองแกไขคํารองใหชัดเจนก็ได
คํ า ร อ งตามวรรคหนึ่ ง จะมี คํ า ขอประการอื่ น ที่ มิ ใ ช คํ า ขอบั ง คั บ ให จํ า เลยชดใช
คาสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลยในคดีอาญามิได และตองไมขัด
หรือแยง กับคําฟองในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทก และในกรณีที่พนักงานอัยการ
ไดดําเนินการตามความในมาตรา 43 แลว ผูเสียหายจะยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง เพื่อเรียกทรัพยสิน
หรือราคาทรัพยสินอีกไมได”
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สรุป
แนวทางแกไขตามหลักรัฐสวัสดิการ (Welfare State)
1. รั ฐ หรื อ องค ก รรั ฐ บาลต อ งกํ า หนดการเยี ย วยาความเสี ย หาย โดยถื อ เป น หน า ที่
ให ชั ด เจน เพราะพลเมื อ งมี ห น า ที่ ต อ งชํ า ระค า ภาษี อ ากรต า งๆ อั น เป น หนึ่ ง ในที่ ม าของ
งบประมาณแผ น ดิ น มิ ใ ช ใ ห ผู เ สี ย หายต อ งเรี ย กร อ งค า เสี ย หาย หรื อ แก ไ ขป ญ หาเอง
ตามยถากรรม และถือวาเปนเรื่องของความสงสาร หรือเปนเรื่องของบาปเคราะห โดยตอง
บัญญัติเปนกฎหมาย กําหนดแนวทางใหชัดเจนดังกลาวมาแลว เพื่อใหประชาชนและสังคม
ไดรับความยุติธรรม โดยแทอยางเทาเทียมกัน ตามกฎหมายธรรมชาติในความเปนมนุษย
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
2. เจาหนาที่ของรัฐ ตองตระหนักในความเปนผูรับจางของรัฐบาล (Government office)
ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ และยังมีหนาที่ที่ตองดูแลรับใชพลเมือง (Civil servant) อีกดวย
ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เจาหนาที่ของรัฐ ตองดําเนินการอยางเต็มภาคภูมิตามอํานาจหนาที่
ใหเปนไปตามหนาที่ของรัฐหรือองคกรรัฐบาล (Government) ที่มีพันธกรณีที่ตองดูแลประชาชน
3. การดํ าเนิ นการจ ายค าชดเชยความเสี ยหาย ให แก ผู เสี ยหาย ต องทั นเวลา ตั้ งแต
กระบวนการรับเรื่องราวรองทุกข จนถึงการเยียวยา ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจายคาชดเชย
ใหสําเร็จเรียบรอยโดยเร็ว
4. รัฐตองจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ใหเพียงพอ
5. ในกรณีที่ไม สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ ให พอเพี ยงได ก็ควรใชวิธีการ
ประกั น ภั ย หมู โดยเที ย บเคี ย งจากการประกั น ภั ย ผู เ สี ย หาย ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งกรณีเชนนี้ จะใชงบประมาณไมมากนัก รวมทั้ง การจัดตั้ง
เปนองคการมหาชนมาดูแลรับผิดชอบดานนี้โดยตรง
ความเชื่อมั่นตอรัฐหรือองคกรรัฐบาล : ความเทาเทียมกันในการบังคับใชกฎหมาย
(Law enforcement) ใหเกิดความยุติธรรม ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ถาเจาหนาที่ของรัฐ
ไมมีจิตสํานึกเหลานี้ รัฐนาวาก็ลม เพราะประชาชนเปรียบเหมือนน้ํา เรือจะแลนฉิว ลอยหรือจม
ยอมขึ้นอยูกับน้ํา แตถารัฐบาลไมไดรับศรัทธาจากประชาชนเสียแลว เรือก็ลมจม ตอใหผูถือ
พวงมาลัย หรือถือหางเสือ จะเชี่ยวชาญสักปานใดก็ตาม
--------------------------------------------

