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บทความและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสาร “จุลนิติ”
เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกองบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย



ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๑ มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

คณะผู้จัดทำวารสารจุลนิติ 
ที่ปรึกษา	 นางสุวิมล		ภูมิสิงหราช	 เลขาธิการวุฒิสภา
	 นายสุรพงษ์		มาศะวิสุทธิ์	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
	 นางมัลลิกา		ลับไพรี	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
		 นางนรรัตน์		พิมเสน	 รองเลขาธิการวุฒิสภา
	 นายนัฑ		ผาสุข				 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
กองบรรณาธิการ	 นางภาณุมาศ		วราหะไพฑูรย์			 ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
	 นายบรรหาร		กำลา	 นิติกร	
	 นางสาวสุทธิมาตร		จันทร์แดง	 นิติกร	
	 นางสุวิมล		แจ้งสว่าง	 นิติกร	
	 นางสาวจุฬารัตน์		ยะปะนัน	 นิติกร	
	 นางสาวอริยพร		โพธิใส	 นิติกร
	 นายวรชัย		แสนสีระ	 นิติกร
	 นายปณิธัศร์		ปทุมวัฒน์	 นิติกร
	 นางสาวอวิการัตน์		นิยมไทย	 นิติกร
	 นายอภิวัฒน์		สุดสาว	 นิติกร
บันทึกข้อมูล-พิสูจน์อักษร	 นางรัชตา		ศักดิ์ขจรชัย	 เจ้าพนักงานธุรการ	
		 นางสาวจุฬารัตน์		วงษ์น้อย	 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	
	 นางกฤตยา		ดวงประเสริฐ	 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	
สถานที่ติดต่อ	 กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย		สำนักกฎหมาย
	 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
	 เลขที่	๔๙๙		อาคารสุขประพฤติ	ชั้นที่	๑๓	ถนนประชาชื่น		เขตบางซื่อ
	 กรุงเทพมหานคร	๑๐๘๐๐			
		 โทร.	๐	๒๘๓๑	๙๓๐๔
ศิลปกรรม-พิสูจน์อักษร	 กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์	โทร.	๐	๒๒๔๔	๑๕๖๓
	 นางสาวชมพูนุช		ลาภเกิด			 นายช่างศิลป์
		 นางสาวสุมัทนา		คลังแสง	 นักวิชาการช่างศิลป์
	 นางวรรธนา		ตาลาคุณ	 นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
	 นายศักดิ์พันธุ์		เกิดแก่น				 ช่างศิลป์
	 นายอวิรุทธิ์		สนพราย	 ช่างศิลป์
	 นายชวการ		แพนไธสง	 วิทยากร
	 นายปิยชาติ		ศิลปสุวรรณ	 วิทยากร
	 นางสาวดารา		กอเผือกกลาง		 วิทยากร
	 นางสาวศิริมนัส		สารพัฒน์	 วิทยากร
จัดพิมพ์โดย	 สำนักการพิมพ์		โทร.	๐	๒๒๔๔	๑๗๔๑	-	๒
	 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
	 เลขที่	๔	ถนนอู่ทองใน		เขตดุสิต		กรุงเทพมหานคร		๑๐๓๐๐



บรรณาธิการแถลง

 ในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๕๒	(ค.ศ.	๒๐๐๙)	และในโอกาสขึ้นปีที่	๖	
ของวารสาร	“จุลนิติ”	ฉบับนี้	ทางกองบรรณาธิการใคร่ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่และใคร่ขอนำ
สารอำนวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๒ จาก ฯพณฯ ประธานวุฒิสภา 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และเลขาธิการวุฒิสภา  
เพื่อส่งความปรารถนาดีมายังท่านสมาชิกวุฒิสภา	ข้าราชการ	ลูกจ้างและพนักงานราชการ 
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ตลอดจนท่านผู้อ่านทุกท่านด้วย	

“จุลนิติ”	 ฉบับนี้	 ทางกองบรรณาธิการได้พิจารณาโดยเห็นถึงความสำคัญของ 
การติดตามการดำเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๕๐	หมวด	๑๓	ว่าด้วยจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 
ที่กำหนดให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ 
ของรฐัแตล่ะประเภท	และระบบในการดำเนนิงานเพือ่ใหก้ารบงัคบัใชร้ฐัธรรมนญูเปน็ไปอยา่ง 
มีประสิทธิภาพ	รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ	ซึ่งเป็น 
ประเด็นที่มีบุคคลหลายฝ่ายต่างได้มีการหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างและเรียกร้องให้มีการ 
อนุวัติการเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวาง	
	 ทางกองบรรณาธกิารจงึไดท้ำการสมัภาษณค์วามเหน็ทางวชิาการในประเดน็เกีย่วกบั	 
“หลักคุณธรรมและจริยธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”	 จาก นายปราโมทย์ 
โชติมงคล ผู้ตรวจการแผ่นดิน บทความทางวิชาการอันเป็นปาฐกถาพิเศษ	เรื่อง	“จริยธรรม 
ของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงและเจา้หนา้ทีข่องรฐั”	โดย	ฯพณฯ ศาสตราจารย ์(พเิศษ)  
ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี	 ท้ังน้ี	 เพ่ือให้ผู้อ่านได้มีโอกาสรับทราบถึงหลักการ	 ท่ีมา	
ความสำคัญ	ตลอดจนทรรศนะเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ	ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ด้วย		
	 สำหรบัเนือ้หาอืน่	ๆ 	ยงัคงเขม้ขน้ดว้ยขอ้มลูทางวชิาการดา้นกฎหมายทีเ่ปน็ประโยชน์ 
ต่องานในด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา	 เช่น	สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้าน 
นติบิญัญตั	ิสรปุผลการสมัมนาทางวชิาการ	สรปุคำพพิากษาของศาลและผลการวนิจิฉยัปญัหา
ขอ้กฎหมายทีน่า่สนใจ	แนะนำกฎหมายใหมแ่ละรา่งกฎหมายทีน่า่สนใจ	สารพนัปญัหากฎหมาย	
หนา้ตา่งโลก	เกรด็กฎหมายนา่รู	้มมุสะทอ้นความคดินติบิญัญตั	ิการปฏริปูกฎหมาย	คมความคดิ	
เข็มทิศรัฐธรรมนูญ	และแนะนำเว็บไซต์	เป็นต้น	
	 กองบรรณาธกิารใครข่อขอบคณุผูอ้า่นทกุทา่น	ทีไ่ดก้รณุาตดิตามผลงานของวารสาร		 
“จุลนิติ”	ตลอดระยะเวลา	๕	ปี	ด้วยดีเสมอมา	และขึ้นปีที่	๖	นี้	 เราพร้อมที่จะทำหน้าที่ 
คัดสรรบทความและข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายที่ทรงคุณค่า	และเป็นประโยชน์ต่องาน 
ในด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาเพื่อมานำเสนอท่านผู้อ่านทุกท่านตลอดไป

       กองบรรณาธิการ 
       ธันวาคม ๒๕๕๑













สารบัญ
ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๑ มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง  “หลักคุณธรรมและจริยธรรมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ” โดย  
•	 นายปราโมทย์		โชติมงคล		 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน.............................................๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
วงงานด้านนิติบัญญัติ ...................... ๑๓

บทความทางวิชาการ
•	 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ..........................................๒๓ 
โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์  กรัยวิเชียร  
องคมนตรี 

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
•	 เรื่อง	“บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำ 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศ”.............................๔๙
 
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
•	 ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการชุมนุม 

ในที่สาธารณะ	พ.ศ.	....			..................................๕๙
•	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	(ฉบับที่	..)	 

พ.ศ.	....			..........................................................๖๑

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
•	 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม   

พ.ศ.	๒๕๕๑.......................................................๖๙
•	 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ	 

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑.....................................๗๘	

๑ 

๖๙

๒๓

๔๙



สรุปคำพิพากษาของศาลและผลการ 
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
•	 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๕๑  

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 เรื่อง	ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองส่งคำโต้แย้งของจำเลย	(พันตำรวจโท	
ทักษิณ		ชินวัตร	ท่ี	๑	และคุณหญิงพจมาน		ชินวัตร  
ที่	๒)	เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า	 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	
มาตรา	๔	มาตรา	๑๐๐	และมาตรา	๑๒๒	 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๙	และมาตรา	๕๐	 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๔๙	มาตรา	๓	
และมาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง	และขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๕๐	มาตรา	๒๖	มาตรา	๒๗	มาตรา	๒๘	มาตรา	
๒๙	มาตรา	๓๙	และมาตรา	๔๓	หรือไม่............๘๗

•	 คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ 
อม. ๑/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐ 
วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

 เร่ือง	ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ....................๙๒

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
•	 การปฏิรูปการเมืองใหม่กับการแก้ไข 

รัฐธรรมนูญ......................................................๑๐๓

๙๒

๘๗

๑๐๓



สารบัญ

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ :  
Legal reflflf lection
•	 วิบากกรรมร่าง	พ.ร.บ.	ป่าชุมชน	ก้าวแรกกฎหมาย

ภาคประชาชน.................................................๑๑๕

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
•	 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม......................๑๒๓

สารพันปัญหากฎหมาย
•	 สิทธิในการได้รับการเยียวยาจากรัฐของผู้เสียหาย 
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โดย กองบรรณาธิการ
 สำนักกฎหมาย 

 จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา รวมทั้ง 
เหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดให้มี 
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองและของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน 
ต่างประเทศ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
ประเทศไทยที่ผ่านมา

 นายปราโมทย์ฯ : หากจะกล่าวถึง 
แนวความคิด ที่มา ในการกำหนดมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

และของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศนั้น  
จากการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล  
รวมทั้งจากการไปศึกษาดูงานของผู้ตรวจการ 
แผ่นดินของหลาย ๆ ประเทศ ในที่นี้ใคร่ขอ 
ยกตัวอย่างของประเทศนิวซีแลนด์  และ 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งคิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสมควร 
ที่ประเทศไทยจะได้นำมาศึกษาเปรียบเทียบ 
สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดังนี้

“หลักคุณธรรมและจริยธรรม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  ณ  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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 ประเทศนิวซีแลนด์นั้น จากการที่ได้มี 
โอกาสไปศึกษาดูงานของสำนักงาน State 
Service Commission หรือ (SSC) ซึ่งมี 
ความเป็นมาค่อนข้ างยาวนาน กล่ าวคือ 
แนวความคิดในการก่อตั้ง SSC เริ่มมีตั้งแต่ปี  
ค.ศ. ๑๘๔๐ และใช้เวลากว่า ๗๐ ปีในการก่อตัว 
จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติการบริหาร 
ภาครัฐขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๑๒ (Public Service 
Act 1992) และตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กร SSC ขึ้น 
เ ป็ น อ งค์ ก รอิ ส ร ะและมี ค ว าม เป็ น กล า ง 
ทางการเมือง ไม่มีอำนาจทางการเมืองเข้ามา 
เกี่ยวข้องในการแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง 
หรือการออกจากตำแหน่ง ส่งผลทำให้ SSC  
เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง  
  ในด้านการบริหารงานของ SSC นั้น 
จะมหีวัหนา้สว่นราชการเรยีกวา่ Commissioner 
ได้รับการแต่งตั้งโดย Governor-General in 
Council ตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง  
Commissioner คนปัจจุบันคือ Mr. Mark 
Prebble และ SSC ได้มีการจัดแบ่งโครงสร้าง 
ในการบริหารงานองค์กรออกเป็น ๖ ส่วนงาน 
ได้แก่ 
 ๑. สว่นการบรหิารจดัการประสทิธภิาพ 
การทำงาน (Performance Management 
Branch) รับผิดชอบในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
องค์กร 
  ๒. ส่วนการพัฒนาระบบ (System 
Improvement Branch) รับผิดชอบในการ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และ 
เสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม  
  ๓. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication 

Technologies Branch) รบัผดิชอบในการพฒันา 
ระบบเครือข่ายภาครัฐ ระบบ e-government  
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 
ภาครัฐ 
  ๔. สว่นประสทิธภิาพบคุลากร (People 
Capability Branch) รับผิดชอบในการสร้าง 
ภาวะผู้นำให้แก่เจ้าหน้าที่ จัดทำแผนการออม 
เพือ่การเกษยีณอายขุองเจา้หนา้ทีร่ฐั จดัโครงการ 
ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 

  ๕ .  ส่ ว น บ ริ ก า ร ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร 
(Corporate Service Branch) รับผิดชอบ 
ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จัดหา 
ทรัพยากรที่จำเป็น และพัฒนาระบบการทำงาน 
ที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรภาครัฐสามารถให้ 
บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ 
  ๖ .  ส่ วนสำนักงานคณะกรรมการ 
(Commissioner’s Office) เป็นหน่วยงาน 
เลขานุการของคณะกรรมการบริหารภาครัฐ 
  ในด้านภารกิจของ SSC นั้น SSC เป็น 
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่หลักในการสร้าง 
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐ  
และเสริมสร้างการบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
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ชาวนิวซีแลนด์ทั่วประเทศ โดยได้กำหนด 
เป้าหมายการพัฒนาหน่วยงานของรัฐใน ๖ ด้าน 
ได้แก่ 
  ๑. องค์กรในฝัน คือการพัฒนาหน่วยงาน 
ของรัฐไปสู่องค์กรในฝัน เพื่อดึงดูดบุคลากรที่ 
มคีณุภาพใหเ้ขา้มาทำงาน ทำใหเ้กดิการใหบ้รกิาร 
ที่ดีแก่ประชาชน  
  ๒. องค์กรเครือข่าย คือการสร้างและ 
พฒันาเครอืขา่ยเทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นการใหบ้รกิาร 
แก่ประชาชนทั่วประเทศ 

  ๓. องค์กรที่คุ้มค่า คือการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลมากที่สุด 
  ๔. องคก์รรว่มประสาน คอืการเสรมิสรา้ง 
การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
โดยเน้นให้หน่วยงานทุกแห่งทำงานร่วมกัน 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  ๕. องค์กรที่เข้าถึงได้ คือการส่งเสริมให้ 
หน่วยงานของรัฐกระจายการบริการอย่างทั่วถึง 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างทั่วถึง 
  ๖. องค์กรที่เชื่อถือได้ คือการสร้างความ 
ไวว้างใจใหเ้กดิขึน้ในหนว่ยงานของรฐั โดยพฒันา 
และส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรมอย่าง 
จริงจัง 

  นอกจากนี้ SSC ยังเป็น ๑ ใน ๓ องค์กร 
กลางหลั กที่ ร่ วมกับสำนั กนายกรั ฐมนตรี   
(Department of the Prime Minister)
และกรมการคลัง (Treasury) ซึ่งมีหน้าที่ 
รับผิดชอบในการสร้างผู้นำ ประสานและ 
ตรวจสอบระบบงานภาครั ฐของประเทศ 
นิวซีแลนด์อีกด้วย
  ในด้านการดำเนินงานด้านมาตรฐาน 
จรยิธรรม (Standards of Integrity & Conduct) 
นั้น SSC ได้กำหนดค่านิยมหลักของมาตรฐาน 
จริยธรรม ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องนำไปเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะนโยบาย 
และการดำเนินงานของหน่วยงานจะต้อง 
สอดคล้องกับค่านิยมหลักตามที่ได้กำหนดขึ้น 
ดังนี้ 
  ๑. เป็นธรรม หมายถึง การปฏิบัติ 
ต่อทุกคนด้วยความเป็นธรรมและให้เกียรติ   
การมี ความ เป็นมื ออาชีพและรับผิ ดชอบ 
การให้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
และการมุ่งมั่นในการทำสิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่าง 
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศนิวซีแลนด์และ
ประชาชนชาวนิวซีแลนด์ 
  ๒. เป็นกลาง หมายถึง การดำรงตน 
ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองเพื่อให้สามารถ 
ทำงานร่วมกับรัฐบาลปัจจุบันและรัฐบาล 
ในอนาคตได้ การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร 
โดยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความเชื่อส่วนตัว  
การส่งเสริมให้องค์กรมีความเข้มแข็งและ 
เป็นกลาง และการให้เกียรติรัฐบาลปัจจุบัน 
  ๓. รับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติตาม 
กฎหมายและเป็นไปตามเป้าประสงค์ การใช้ 
ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดและตรงกับ 
วตัถปุระสงค ์การใชข้อ้มลูของรฐัอยา่งระมดัระวงั 
และใช้เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น  
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และปฏิบัตงิานให้เกิดการพัฒนาและประสิทธิภาพ 
ขององค์กร
  ๔. เชือ่ถอืได ้หมายถงึ ความซือ่สตัยส์จุรติ 
การปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ การปฏบิตัิ 
หน้าที่โดยปราศจากผลประโยชน์และความ 
สัมพันธ์ส่วนตัว การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทาง 
มิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน การไม่รับสิ่งของ 
หรือประโยชน์อื่นใดที่ก่อให้เกิดความเกรงใจและ 
ถูกครอบงำได้ และการหลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ  
ทั้งที่ เป็นงานและไม่ใช่งานที่อาจกระทบต่อ 
ชื่อเสียงขององค์กรหรือการบริการของภาครัฐ  
ทั้งนี้ SSC ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม 
มาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ โดย 
พิจารณาจากตัวชี้วัด ๖ ประการ ได้แก่ 
  ๑. หน่วยงานของรัฐมีมาตรฐานจริยธรรม
ตามที่ SSC กำหนดหรือไม่ 
  ๒. หน่วยงานของรัฐมีการส่งเสริม 
มาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ 
  ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้นำมาตรฐาน 
จริยธรรมไปใช้ในทางปฏิบัติหรือไม่ 
  ๔. ผู้บริหารได้นำมาตรฐานจริยธรรม 
ไปใช้ในทางปฏิบัติหรือไม่ 
  ๕. เจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงผลของ
การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ 
  ๖. เมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม  
หน่วยงานของรัฐดำเนินการอย่างจริงจังหรือไม่
  กล่าวโดยสรุป เกี่ยวกับภารกิจของ SSC 
จะมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ 
มีคุณธรรมจริยธรรม โดยได้กำหนดมาตรฐาน 
จริยธรรมที่เป็นมาตรฐานกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้ 
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน โดยที่หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง 
จะต้องกำหนดนโยบายของตนให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงาน 

ของรัฐอาจจัดทำมาตรฐานจริยธรรมของตนเอง 
เป็นการเฉพาะด้วยก็ได้ แต่ต้องมีความสอดคล้อง 
กับมาตรฐานจริยธรรมตามที่ SSC ได้กำหนดไว้ 
แต่อย่างไรก็ตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจ 
ดังกล่าวของ SSC นี้ จะไม่ครอบคลุมถึ ง 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยแต่อย่างใด 

  และหากจะพจิารณาเปรยีบเทยีบเกีย่วกบั 
อำนาจและหน้าที่หรือภารกิจระหว่างของ SSC  
กบัสำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิของประเทศไทย 
แล้วจะเห็นได้ว่ ามีความเหมือนกันในด้าน 
การเป็นองค์กรอิสระและต้องมีความเป็นกลาง 
ทางการเมือง ซึ่งมีภารกิจในด้านการส่งเสริมและ 
ปลูกฝังจิตสำนึกด้านจริยธรรม และการกำหนด 
มาตรฐานจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานกลางสำหรับ 
หน่วยงานของรัฐ โดยที่หน่วยงานของรัฐอาจจะ 
กำหนดมาตรฐานจรยิธรรมของตนเองขึน้เปน็การ
เฉพาะดว้ยกไ็ด ้แตท่ัง้นีจ้ะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบของ 
มาตรฐานกลางด้วย และหากจะพิจารณาในด้าน
ความแตกตา่งกจ็ะเหน็ไดว้า่อำนาจและหนา้ทีห่รอื
ภารกจิของ SSC จะไมค่รอบคลมุถงึผูด้ำรงตำแหนง่ 
ทางการเมือง ในขณะที่อำนาจหน้าที่หรือภารกิจ 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินจะครอบคลุมถึงผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมืองด้วย และความแตกต่าง 
อีกประการหนึ่งก็คือ SSC ได้มีการดำเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
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ของหน่วยงานต่าง ๆ แต่สำหรับผู้ตรวจการ 
แผน่ดนิของไทยยงัไมม่กีารประเมนิผลการปฏบิตัิ 
ตามมาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ 
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้มคีวามเหน็วา่ในอนาคต 
ผู้ตรวจการแผ่นดินควรที่จะต้องจัดทำการ 
ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่นเดียวกัน 
  ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มี 
โอกาสไปศึกษาดูงานที่สำนักงาน US Office of 
Government Ethics (OGE) ณ กรุงวอชิงตัน 
ดีซี  โดย OGE ได้มีการก่อตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
Ethics in Government 1978 ซึ่งแต่เดิม 
OGE เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Off ice of the 
Personnel Management เท่านั้น แต่ภายหลัง 
ได้แยกตัวเป็นอิสระเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๑๙๘๙ 
ตามกฎหมาย Off ice of Government 
Ethics Reauthorization 1988 โดยมีหน้าที่ 
รับผิดชอบหลักในการดำเนินการด้านจริยธรรม 
เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการกระทำทีเ่ปน็การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
ในส่วนของราชการ โดยจะกำหนดมาตรฐานทาง 
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้เพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณะว่ากิจการของรัฐ 
จะถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
  OGE มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน 
จำนวน ๗๕ คน เน้นภารกิจนโยบายในด้าน 
จรยิธรรมและตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ การจดั 
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในด้าน 
จริยธรรมให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงาน OGE จะไม่มีอำนาจ
ในการสอบสวนในเรื่องจริยธรรมแต่ประการใด 
ทั้งสิ้น กรณีหากมีการร้องเรียนในเรื่องจริยธรรม
หรอืการกระทำทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์
OGE ก็จะส่งเรื่องให้ Off ice of the Inspector 

general เป็นผู้ดำเนินการสอบสวน การลงโทษ 
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการกระทำ หากฝ่าฝืน 
กฎระเบียบก็อาจถูกลงโทษโดยการเลิกจ้างหรือ 
ไล่ออก แต่หากเป็นเรื่องละเมิดกฎหมายก็จะส่ง 
เรื่องให้หน่วยงานด้านยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินการ 
ต่อไป
  การบริหารงานของ OGE นั้น จะมี 
ผู้อำนวยการ OGE เป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับ 
การแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  
มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๕ ปี ผู้อำนวยการ 
คนปัจจุบัน คือ Mr. Robert I. Cusick โดย OGE 
ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานองค์กรโดยแบ่ง 
ออกเป็น ๕ สำนักงานตามภารกิจ คือ
   ๑. Off ice of the Director - OD
   ๒. Off ice of International Assistance 
and Governance Initiatives – OIAGI  มหีนา้ที่ 
รบัผดิชอบในการประสานงานกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ   
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมและต่อต้าน 
การทุจริตในระดับนานาชาติ 
   ๓. Off ice of the General Counselor 
and Legal Policy - OGC & LP มีหน้าที่ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับกรอบงานเกี่ยวกับจริยธรรม 
ภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจะกำหนด 
และพัฒนากฎระเบียบต่าง ๆ และกิจกรรมที่ 
เกี่ยวข้องการตีความกฎหมายและกฎระเบียบ  
การช่วยเหลือให้คำแนะนำหน่วยงานในการ 
นำนโยบายด้ านจริยธรรมไปสู่ การปฏิบัติ   
การเสนอความเหน็เกีย่วกบักฎระเบยีบทีเ่กีย่วกบั 
Conflict of interest และจรยิธรรม การประสาน 
ข้อมูลกับสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับสภาคองเกรส  
และสำนักงานการจัดการและงบประมาณ 
(Office of Management and Budget)
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นายปราโมทย์  โชติมงคล  
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

  ๔. Office of the Agency Programs 
(OAP) มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและให้
บริการกิจกรรมด้านจริยธรรมแก่หน่วยงานต่างๆ 
ของรฐัในระดบั Federal รวมไปถงึการจดัประชมุ 
สัมมนาประจำปีเกี่ยวกับจริยธรรมภาครัฐใน 
ภาพกว้าง ตลอดจนการจัดประชุมกลุ่มย่อยใน 
ประเด็นเฉพาะตลอดทั้งปี
  ๕. Office of Administration and 
Information Management (OAIM) มีหน้าที ่
รบัผดิชอบการใหบ้รกิารและสนบัสนนุทกุภารกจิ
ของ OGE ในเรื่องเกี่ยวกับ Administration และ 
Information resource Management 

   กล่าวโดยสรุป OGE จะมีภารกิจหลัก 
ในการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีประมวล 
จริยธรรมเป็นของตนเอง โดยมีรายละเอียดตาม 
มาตรฐานของ Standard of Ethical Conduct 
for Employees of the Executive Branch 
2002 เป็นอย่างน้อย ซึ่ง Standard of Ethical 
Conduct for Employees of the Executive 
Branch 2002 นี้ จะมีรายละเอียดค่อนข้างยาว 
(๗๘ หน้า) เพราะนอกจากจะเป็นประมวล 
จริยธรรมแล้ว ยังมีการยกตัวอย่างในแต่ละ 
มาตราหรอืแตล่ะหมวดเอาไวด้ว้ย ทัง้นีห้นว่ยงาน 
สามารถมีข้อกำหนดด้านจริยธรรมเพิ่มเติมได้ 
ตามความเหมาะสมได้ รวมทั้งมีภารกิจในการให้ 
คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรณีที่มีการ 
หารือเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรม หรือการกระทำที่ 
เปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชนอ์กีดว้ย นอกจากนี ้
OGE ยงัมภีารกจิในการสง่เสรมิในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัความเปน็ธรรม ความถกูตอ้งและความโปรง่ใส 
ในหน่วยงานด้วย โดยเฉพาะในการปฐมนิเทศ 
พนักงานของรัฐนั้นจะต้องมีการอบรมในเรื่องที่ 
เกีย่วกบัจรยิธรรม โดยพนกังานจะตอ้งสอบใหผ้า่น 

มิฉะนั้นจะต้องถูกอบรมอีกและบันทึกไว้ใน 
ทะเบียนประวัติ และ OGE ได้กำหนดแบบฟอร์ม 
Standard form 278 เกี่ยวกับการเปิดเผยบัญชี 
ทรัพย์สินและสถานะทางการเงินของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ซึ่งจะไม่ถามแบบเจาะลึกจนเกินไป และ
มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไม่ให้
มีการรั่วไหล หรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ 
มิชอบหรือผิดกฎหมาย
  หากจะพิจารณาเปรียบเทียบเกี่ยวกับ 
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจระหว่าง OGE ของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกากับสำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินของประเทศไทยแล้วจะเห็นว่ามีความ 
เหมือนกันในด้านการส่ง เสริมและปลูกฝัง 
จิตสำนึกด้านจริยธรรม การส่งเสริมให้ผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แต่ละประเภทมีประมวลจริยธรรม และประมวล 
จริยธรรมของแต่ละหน่วยงานจะต้องอยู่ภายใต้ 
กรอบของมาตรฐานกลางเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้  
ประมวลจริยธรรมของแต่ละหน่วยงานอาจจะมี
รายละเอียดหรือเนื้อหาข้อปลีกย่อยที่เหมาะสม
สำหรับหน่วยงานนั้น ๆ ก็สามารถที่จะกระทำได้ 
และหากจะพิจารณาถึงความแตกต่างก็จะ 
เห็นว่า OGE มีความแตกต่างจากสำนักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. OGE เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การ 
บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลโดยฝ่ายบริหาร
ถึงแม้จะมีการจัดตั้ งขึ้นโดยกฎหมายก็ตาม 
เนื่องจากผู้อำนวยการของ OGE มีที่มาโดยได้
รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  
แต่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย
เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นตาม 
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

๑๐
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  ๒. OGE จะไม่มีอำนาจสอบสวนกรณี 
ที่มีการร้องเรียนเรื่องจริยธรรม การกระทำที่ 
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน แต่จะส่งเรื่องไปให้หน่วยงานด้าน 
ยุติธรรมดำเนินการ กล่าวคือ หน่วยงานไม่มี 
Jurisdiction จะมีเพียงการ share the best 
practice หรือการเสนอแนะระเบียบวิธีการที่ 
ควรจะเป็นในการปฏิบัติเท่านั้น แต่ผู้ตรวจการ 
แผ่นดินของประเทศไทยนั้นจะมีอำนาจสอบสวน 
เรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมได้ตามรัฐธรรมนูญ 
และสอบสวนเร่ืองร้องเรียนอ่ืน ๆ ได้ตามกฎหมาย 
  ๓. OGE มีภารกิจในด้านนโยบายและ 
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงานระดับ  
Federal โดยเน้นเรื่องการกระทำที่เป็นการ 
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือต่อต้านการทุจริต 
คอรร์ปัชัน่ แตผู่ต้รวจการแผน่ดนิของประเทศไทย 
สามารถดำเนินการด้านจริยธรรมได้ทั้งในส่วน 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในทุกระดับ

 จุลนิติ : จากประสบการณ์การนำ 
แนวความคิดในการกำหนดให้มีมาตรฐานทาง 
จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และของเจ้าหน้าที่ของรัฐมาใช้บังคับตาม 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ นัน้ ทา่นมคีวามเหน็วา่ยงัมสีภาพปญัหา 
และอุปสรรคในการบังคับใช้ให้เกิดผลเป็น 
รูปธรรมหรือในทางปฏิบัติ อย่างไรบ้าง

 นายปราโมทย์ฯ : แนวความคิดใน 
การกำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ หรอืรฐัธรรมนญูฉบบักอ่นนัน้ 
มีการบัญญัติไว้ในหมวด ๕ ว่าด้วยแนวนโยบาย 
พื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา ๗๗ โดยบัญญัติว่า 
  “รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง  
จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่” 
  ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงเรื่อง 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเท่านั้น ไม่ได้มีการ 
กำหนดหรือมอบหมายให้หน่วยงานใดมีหน้าที่ 
รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าว และไม่มีการ 
กำหนดเกีย่วกบักลไกและระบบในการดำเนนิงาน 
เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งไม่มีการกำหนดบทลงโทษหรือขั้นตอน 
ในการดำเนนิการหากเกดิการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัิ
ตามมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมดงักลา่ว  
ส่งผลทำให้แนวความคิดในการดำเนินการทาง 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ไม่อาจบังคับใช้ให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมหรือ 
ในทางปฏิบัติได้

๑๑

รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
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 นอกจากนี้ ในส่วนของรัฐสภาซึ่งเป็น 
องคก์รทีใ่ชอ้ำนาจนติบิญัญตันิัน้ ตามรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
กไ็ดก้ำหนดไวใ้นมาตรา ๑๙๑ วา่สภาผูแ้ทนราษฎร 
และวุฒิสภามีอำนาจตราประมวลจริยธรรมของ 
สมาชิกและกรรมาธิการได้ โดยที่ผ่านมาทาง 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ได้มีการดำเนินการ 
ตราประมวลจรยิธรรมดงักลา่วขึน้ ไดแ้ก ่ขอ้บงัคบั 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ และประมวล 
จริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามลำดับ ซึ่งตามข้อบังคับว่าด้วย 
ประมวลจริยธรรมฯ หรือประมวลจริยธรรมฯ  
ดังกล่าวได้กำหนดกลไกในการควบคุมให้เป็นไป 
ตามจริยธรรมโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ 
จริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการ  
จริยธรรมวุฒิสภา แล้วแต่กรณี โดยมีประธาน 
ของสภาน้ัน ๆ เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง 
  แต่กลไกในการควบคุมให้เป็นไปตาม 
จรยิธรรมดงักลา่วกไ็มไ่ดม้กีารกำหนดบทลงโทษ 
ที่สามารถบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติไว้ 
แต่ประการใด หากจะมีก็เพียงแต่การกำหนดว่า 
หากสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วย 
ประมวลจริยธรรมฯ หรือประมวลจริยธรรมฯ  
ให้คณะกรรมการมีอำนาจลงโทษโดยการตักเตือน 
ตำหนิ หรือประณามให้เป็นที่ประจักษ์เท่านั้น  
ซึ่งจากการติดตามการดำเนินการในทางปฏิบัติ 
ท่ีผ่านมาในแต่ละสภาไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา แม้จะได้มีการตั้งคณะกรรมการ 
จริยธรรมของแต่ละสภาขึ้น โดยให้กรรมการ 
ดังกล่าวมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับให้มี 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 
กต็าม แตใ่นทางปฏบิตัแิลว้กไ็มไ่ดม้กีารถอืปฏบิตัิ
กันอย่างเคร่งครัดหรือจริงจังแต่อย่างใด

 กลา่วโดยสรปุ สภาพปญัหาและอปุสรรค 
ในการบังคับใช้เก่ียวกับแนวความคิดในการกำหนด 
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองและของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ คือปัญหาการขาดหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งปัญหาการขาดกลไก 
และระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
  แต่สำหรับในปัจจุบันแล้ว รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ในหมวด ๑๓ วา่ดว้ยจรยิธรรมของผูด้ำรงตำแหนง่ 
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา ๒๘๐ 
ได้กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ 
เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือ 
ปรบัปรงุประมวลจรยิธรรม และสง่เสรมิใหผู้ด้ำรง 
ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐได้มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมี 
หน้าที่รายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการ 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดำเนินการบังคับ 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมอีกด้วย ซ่ึงเป็นการ 
แก้ไขสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอดีต

 จุลนิติ  :  ตามที่ รั ฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดก้ำหนด 
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะ 
หรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุง 
ประมวลจริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมอืง ขา้ราชการ และเจา้หนา้ทีข่องรฐัมี
จติสำนกึในดา้นจรยิธรรม นัน้ ใครเ่รยีนถามทา่น 
วา่ในปจัจบุนัไดม้กีารดำเนนิการในเรือ่งดงักลา่ว 
เพ่ืออนุวัตรให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วมากน้อย
เพยีงใด รวมทัง้สภาพปญัหาและอปุสรรคทีเ่กดิ
ขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว 

๑๒



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ
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หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทำประมวลจริยธรรมของตนเอง 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ หรือภายใน ๑ ปี 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ได้กำหนดไว้

 นายปราโมทย์ฯ : ในปัจจุบันผู้ตรวจ 
การแผ่นดินได้มีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ในเร่ืองดังกล่าวเพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
แล้ว โดยมีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่รวม 
๒ ด้านหลัก ๆ ด้วยกัน ดังนี้
   ด้านที่ ๑ ได้แก่ การเสนอแนะหรือให้ 
คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวล 
จริยธรรม 
  เพื่อรองรับและขับเคลื่อนภารกิจด้าน 
จริยธรรมดังกล่าว และเป็นการผลักดันให้เกิดผล 
ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จึงได้มีคำสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๐  ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๐ และคำสั่งที่ ๑๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ศึกษาเพื่อจัดวางระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้
   ๑. หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทำประมวล 
จริยธรรมของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ หรือภายใน ๑ ปี ตามที่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจากการที่คณะกรรมการ 
ไดม้มีตดิงักลา่ว ทางสำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ 
จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ผร ๓๔/๑๐๘๘๓ 
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แจ้งสำนัก 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงาน

ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับของฝ่าย
บริหารทราบและปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว
  ๒. ในการจัดทำประมวลจริยธรรม 
จะต้องมี “มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยม 
หลกั” (Core Value) สำหรบัผูด้ำรงตำแหนง่ทาง 
การเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกประเภทอย่าง 
ครบถ้วนจำนวน ๙ ประการเป็นอย่างน้อย 
กล่าวคือ
   ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒)  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต 
และรับผิดชอบ  
  ๓)  การยดึถอืประโยชนข์องประเทศชาติ
เหนอืกวา่ประโยชนส์ว่นตนและไมม่ผีลประโยชน์
ทับซ้อน
 ๔)  ก า รยื นหยั ดทำ ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
 ๕)  การใหบ้รกิารแกป่ระชาชนดว้ยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
 ๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 ๗)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา 
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 ๘)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร 

๑๓
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  ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ อาจมีค่านิยมหลัก 
ประการอื่นตลอดจนจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(ถ้ามี) เพิ่มเติมได้อีก เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะ 
เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ประมวล 
จริยธรรมจะต้องมีกลไกและระบบในการ 
ดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีขั้นตอนการลงโทษ 
ตามความร้ายแรงของการกระทำด้วย
  ในขณะนี้  ทางผู้ดำรงตำแหน่งทาง 
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
ทัว่ประเทศ ไดจ้ดัทำประมวลจรยิธรรมของตนเอง 
เกือบครบถ้วนแล้ว โดยมีผู้ตรวจการแผ่นดิน 
เป็นผู้ให้คำปรึกษา และแนะนำ เพื่อให้ประมวล 
จริยธรรมมีองค์ประกอบและเนื้อหาสาระเป็น 
มาตรฐานเดียวกัน และอยู่ระหว่างการติดตาม  
และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่กำลังจัดทำ 
หรือปรับปรุ งประมวลจริยธรรม เพื่อ เร่ ง 
ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนประมวล 
จริยธรรมของหน่วยงานที่ จัดทำเสร็จแล้ว 
ทั้ งหมดจะถูก เก็บรวบรวมไว้ที่ ส ำนักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ 
หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ  
และเป็นฐานข้อมูลด้านจริยธรรมของประเทศ 
ต่อไป
 สำหรับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เอง ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและมีหน้าที่ต้อง 
ดำเนินการเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมให้เป็นไป 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกันนั้น  
ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ระเบียบผู้ตรวจการ 
แผ่นดินว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ตรวจการ 
แผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการ 
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑

  ด้านที่ ๒ ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้ 
ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม 
โดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้
  ๑. การจัดสัมมนาทางวิชาการ 
  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยได้รับ 
มอบหมายจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดสัมมนา 
ทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินการด้าน 
จริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ 
จำนวนประมาณ ๖๐๐ คน  
  ๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ 
ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง 
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมี
กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
ของรัฐที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำ 
ประมวลจริยธรรมแต่ยังคงมีข้อสงสัยหรือ 
ข้อขัดข้องในการดำเนินการจัดทำประมวล 
จริยธรรมของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษาและแนะนำ 
ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา จนหน่วยงานของรัฐ 
ดังกล่าวสามารถจัดทำประมวลจริยธรรมของ 
ตนเองได้โดยมีแนวทางและมาตรฐานตามที่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ และผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด  
   ๓. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้าน
จริยธรรม 

๑๔



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒ ๑๕

 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมมือ 
กับกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 
จัดโครงการประกวดเรียงความ เรื่อง “คุณธรรม 
และจริ ย ธ ร รมนำสั ง คมกั บท่ านอาจารย์  
สัญญา ธรรมศักดิ์” โดยเชิญชวนนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งเรียงความเข้าประกวด 
เป็นเรียงความที่กล่าวถึงการนำ “ความรู้ 
คูค่ณุธรรมและจรยิธรรม” มาใชใ้นการดำเนนิชวีติ 
ในปัจจุบัน โดยยึดแนวปฏิบัติและหลักธรรม 
คำสอนของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ โดย 
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ 
คุณงามความดีและหลักทางพระพุทธศาสนาที่ 
ศาสตราจารยส์ญัญา  ธรรมศกัดิ ์ยดึถอืเพือ่ปฏบิตั ิ
ในการดำรงชีวิต เพื่อปลูกฝังและสอดแทรก 
คณุธรรมและจรยิธรรมใหแ้กเ่ยาวชนไทย และเพือ่ 
ให้เยาวชนนำคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามที่ 
ศาสตราจารยส์ญัญา  ธรรมศกัดิ ์ยดึถอืมาปรบัใชก้บั 
ชีวิตของตนและสังคม รวมทั้งเพื่อสร้างเยาวชนที่ 
“มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม” ให้เกิดขึ้น 
ในสังคมอันจะนำไปสู่ความเจริญงอกงามของสังคม 
และประเทศชาติต่อไป  
  นอกจากนี ้ผูต้รวจการแผน่ดนิยงัไดร้บัเชญิ 
เปน็วทิยากรในการบรรยายพเิศษในเรือ่งเกีย่วกบั 
จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และมหาวิทยาลัย 

เป็นต้น รวมทั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ยังได้ดำเนินการให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ในการจัดทำประมวลจริยธรรม อีกด้วย
  ในส่วนของสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ 
เกิดขึ้นจากการดำเนินการให้ข้อเสนอแนะหรือ 
ให้คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวล 
จริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมี 
จิตสำนึกในด้านจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นั้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้ดำเนินการ 
จัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แต่ละประเภทให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วัน 
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แต่ในการจัดทำประมวล 
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐบางแห่งยังเป็น 
ไปด้วยความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว
เสร็จทันภายในระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด 
ไว้ได้ ประกอบกับในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำให้ยังไม่มีแนวทางในการ
ดำเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรฐานจริยธรรมที่ชัดเจน นอกจากนี้แล้ว  
มีความเห็นว่าการส่งเสริมจิตสำนึกในด้านจริยธรรม 
นั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก 
และตอ้งใชเ้วลาอนัยาวนาน ดงันัน้ การทีจ่ะสง่เสรมิ 
ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม 
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนั้นคงจะเป็นเรื่องที่
กระทำได้ยาก

แต่ในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐบางแห่ง 
ยังเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทัน 
ภายในระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ได้



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

นายปราโมทย์  โชติมงคล  
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 จุลนิติ : ประเด็นสุดท้ายใคร่ขอให้ 
ท่านได้โปรดแสดงทัศนะอันเป็นบทสรุปหรือ 
กรุณาให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การพฒันามาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรม 
รวมทัง้การสรา้งจติสำนกึในดา้นจรยิธรรมใหก้บั
ประชาชนคนไทยโดยภาพรวมต่อไป

 นายปราโมทย์ : การพัฒนามาตรฐาน 
ทางคุณธรรมและจริยธรรมโดยวิธีการบัญญัติ 
ให้มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือประมวลจริยธรรม  
รวมทั้งการกำหนดมาตรการและกลไกในการ 
ลงโทษนั้น เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ 
เทา่นัน้ อยา่งไรกต็าม การแกไ้ขปญัหาดว้ยวธิกีาร 
ดงักลา่วกย็งัมคีวามจำเปน็อยูใ่นปจัจบุนั และดว้ย 
เหตุดังกล่าวจึงมีความเห็นว่านอกจากแนวคิด 
ในการจัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อที่จะกำหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองและของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว ควรที่จะ 
มีกลไกหรือมาตรการเสริมอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมด้วย  
โดยกลไกหรือมาตรการเสริมดังกล่าวนี้ไม่จำเป็น 
ต้องจำกัดกลุ่มเป้าหมายไว้เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมอืงหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัเทา่นัน้ ควรทีจ่ะ 
รวมถึงประชาชนทั้งประเทศ เช่น การปลูกฝัง 
จิตสำนึกด้านจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 
หรอืการจดัทำแผนพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรม
แห่งชาติ เป็นต้น 
  ทั้งนี้เพราะถ้าหากประชาชนคนไทยทั้ง 
ประเทศต่างมีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว คงจะ
ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือปัญหาการแบ่งฝัก 
แบ่งฝ่ายของคนในสังคมดังเช่นในปัจจุบันนี้   
ประการสำคัญเก่ียวกับเร่ืองจริยธรรมน้ีไม่ใช่เป็น 
เร่ืองการกระทำท่ีผิดหรือไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด  
แต่ เป็นเรื่ องของการกระทำที่ สมควรหรือ 
ไม่สมควร
  ดังน้ัน การปลูกฝังหรือการสร้างจิตสำนึก 
ในด้านจริยธรรมนั้นจึงไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้โดย 

การนั่งอบรมหรือการบอกสอนกันในห้องเรียน 
หรือแม้แต่การเขียนกฎหมายขึ้นมาบังคับให้คน 
ปฏิบัติตามเท่านั้น การปลูกฝังหรือการสร้าง 
จิตสำนึกในด้านจริยธรรมนั้น ต้องมีการปลูกฝัง 
หรอืการสรา้งขึน้โดยการทำใหเ้ขารูส้กึวา่ไมไ่ดถ้กู
บงัคบัใหป้ฏบิตัแิตใ่หเ้ขารูส้กึวา่เรือ่งใดเปน็เรือ่งที่
ดีที่สมควรประพฤติหรือปฏิบัติ และเรื่องใดเป็น 
เรื่องที่ไม่ดีสมควรที่จะละเว้น 
  วิธีการหน่ึงท่ีมีความเห็นว่าน่าจะช่วยปลูกฝัง 
หรือการสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมได้ก็คือ 
การที่ผู้นำองค์กรทุกองค์กรรวมทั้งผู้บริหาร 
ประเทศจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
คนในองคก์รหรอืสงัคมของประเทศดว้ย เพราะถา้ 
หากผูน้ำองคก์รหรอืผูบ้รหิารประเทศไมป่ฏบิตัติน 
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรมแล้ว คงจะ 
เปน็เรือ่งยากทีจ่ะทำใหค้นในองคก์รหรอืในสงัคม 
ของประเทศมีจริยธรรมได้ ยกตัวอย่างเช่น ท่ีผ่านมา 
รัฐบาลมีนโยบายให้คนไทยทั้งประเทศช่วยกัน 
ประหยัดพลังงาน แต่ก็จะเห็นได้ว่ามีรัฐมนตรี 
หลายคนขบัรถยนตร์าคาแพง ๆ  และการเดนิทาง 
ไปไหนมาไหนในแต่ละคร้ังมักจะมีขบวนรถติดตาม 
เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการปฏิบัติตนในทาง 
ตรงกันข้ามกับนโยบายของรัฐบาลเอง และได้ 
สง่ผลตอ่การใหค้วามรว่มมอืของประชาชนในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
 ถึงแม้วิธีการปลูกฝังหรือการสร้างจิตสำนึก 
ในด้านจริยธรรมด้วยวิธีการดังกล่าวจะไม่มี 
มาตรการและกลไกในการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 
และไม่มีการกำหนดบทลงโทษ รวมทั้งจำเป็น 
ที่จะต้องใช้เวลาก็ตาม แต่ถ้าผู้นำองค์กรหรือ 
ผู้บริหารประเทศ ตลอดจนพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
มกีารปฏบิตัตินเปน็แบบอยา่งทีด่จีนคนในองคก์ร  
ในประเทศหรือลูกหลานให้การยอมรับและ 
ปฏิบัติตามแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยมี 
คุณธรรมและจริยธรรมที่ยั่งยืนได้ในอนาคต 
อันใกล้นี้ 

๑๖
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โดย นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง  
      นิติกร สำนักกฎหมาย  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการ
 จัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา	พ.ศ.	....	 
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ	 และให้
ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 กำหนดนิยามคำว่า	“หนังสือสัญญา”	หมายความว่า	ความตกลงเป็นหนังสือระหว่าง 
รัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ	รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ	
ซึ่งก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ	ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร
	 ๒)	 กำหนดให้การจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา	๑๙๐	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	อันได้แก่หนังสือสัญญาดังต่อไปนี้	ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 (๑)	 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย	หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต 
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
	 	 (๒)	 หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
	 	 (๓)	 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
	 	 (๔)	 หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง
  (๕)	 หนังสือสัญญาท่ีมีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
  ท้ังน้ี	ไม่รวมถึงหนังสือสัญญากู้เงินหรือค้ำประกันเงินกู้ที่รัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทย 
ทำขึ้นตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะหรือเป็นการทั่วไป	เพราะเป็นกรณีที่มีกฎหมายให้ 
อำนาจดำเนินการเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว	แต่ในกรณีเป็นการจัดทำหนังสือสัญญาอ่ืนที่มิใช่หนังสือสัญญา 
ดังกล่าวข้างต้น	ให้เป็นไปตามขั้นตอน	วิธีการ	และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
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 ๓)	 กำหนดห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐที่ มิได้รับมอบอำนาจจากคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการ 
ทำความตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศ	รัฐต่างประเทศ	องค์การระหว่างประเทศ	หรือหน่วยงาน 
ของรัฐต่างประเทศ	ให้มีผลเช่นเดียวกับหนังสือสัญญาตามข้อ	๒	รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์	และวิธีการ 
จัดทำกรอบการเจรจาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
เจรจา	การเผยแพร่กรอบการเจรจาดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปและรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชน	การจัดให้มีการศึกษาวิจัยผลกระทบที่จะเกิดข้ึนและแนวทางป้องกันแก้ไขดังกล่าว	ตลอดจน 
การเจรจาเพื่อจัดทำหนังสือสัญญา	
	 ทั้งนี้	 คณะรัฐมนตรีต้องเสนอหนังสือสัญญาต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการลงนาม 
ในกรณีที่หนังสือสัญญามีผลใช้บังคับเมื่อมีการลงนามโดยไม่ต้องแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันในภายหลัง									
และในกรณีมีหนังสือสัญญาที่มีผลใช้บังคับเมื่อมีการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันก่อนแสดงเจตนาให้ 
มีผลดังกล่าว	ให้คณะรัฐมนตรีเสนอหนังสือสัญญานั้นต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ	โดยการเสนอ 
หนังสือสัญญาต่อรัฐสภานี้ให้คณะรัฐมนตรีเผยแพร่รายละเอียดของหนังสือสัญญาให้ประชาชนทราบ
ตามวิธีการที่กำหนด
 ๔)	 กำหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่หนังสือสัญญาท่ีมีผลใช้บังคับ	การจัดให้มีการศึกษาผลกระทบ 
จากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา	รวมท้ังมาตรการแก้ไขหรือการเยียวยาผลกระทบดังกล่าว	ตลอดจน 
การจัดให้มีฐานข้อมูลหนังสือสัญญาเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือสัญญา	แต่ทั้งนี้	 
การดำเนินการเพื่อจัดทำหนังสือสัญญาใดที่รัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทยยังมิได้แสดงเจตนา 
ให้มีผลผูกพัน	ให้ดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติน้ี และให้ถือว่าการดำเนินการท่ีได้ทำไปแล้วเป็น 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว

 เรือ่ง ร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....  
 และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ 
 ยุติธรรม พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	....	 
ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเสนอ	และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูป 
กระบวนการยุติธรรม	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ	รวม	๒	ฉบับ	และให้ส่งสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	โดยให้แยกโครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าท่ีในเร่ืองการปฏิรูป 
กฎหมายและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมออกเป็นร่างกฎหมายคนละฉบับ	เพื่อความชัดเจนและ 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
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สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	พร้อมทั้งให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 
และข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบัน
 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง	พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่ 
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน
เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	คือ
 ปรับปรุงบทนิยามคำว่า	“สถาบัน”	โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นสถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนา 
เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงที่จัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่	๑๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๔๖	โดยให้สถาบันดังกล่าวมีฐานะเป็นนิติบุคคลและให้ 
ถือว่ามีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย	ตลอดจนปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์ของสถาบันและ 
เจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติของสถาบันให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงที่ทำขึ้นเมื่อวันที่	 
๘	สิงหาคม	๒๕๕๐	และได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวประชุมเมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่	๒๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยแยกบทบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์ของสถาบันและ 
เจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติออกจากกันเพ่ือความชัดเจน	พร้อมท้ังเพ่ิมเติมเอกสิทธ์ิของสถาบันในการได้รับ 
บริการด้านการส่ือสารและเง่ือนไขในการจำหน่ายและโอนทรัพย์สินท่ีได้รับยกเว้นอากรเพ่ือให้สอดคล้อง 
กับ	Article	๔	และ	Article	๗	ของความตกลงดังกล่าวด้วย

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย	(ฉบับที่	..	) 
พ.ศ.	....	ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ	และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
รับไปพิจารณาร่วมกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย	พ.ศ.	....	 ท่ีประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรเสนอ	เพ่ือรวมเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียว	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	ท้ังน้ี	ให้รับข้อสังเกตของ 
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาประกอบด้วย	โดยมีสาระสำคัญ	คือ	ได้แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายจากเดิมที่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า	๕๐,๐๐๐	คน	เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า	
๑๐,๐๐๐	คน	โดยให้มีการดำเนินการเข้าชื่อ	ตรวจสอบชื่อที่อยู่	และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอ 
กฎหมาย	โดยเพ่ิมเติมในส่วนของหลักฐานแสดงตนของผู้มีสิทธิเข้าช่ือเสนอกฎหมาย	ตลอดจนได้เพ่ิมเติม 
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บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า	 ๕๐,๐๐๐	 คน	 มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
เพื่อให้รัฐสภาพิจารณา	รวมทั้ง	ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการที่ผู้ใดกระทำการใดโดย 
ไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย	เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสามารถใช้สิทธิเข้าช่ือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
หรือขัดขวางการเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วส่งให้ 
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
โดยมีสาระสำคัญ	คือ	ได้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการปุ๋ย	เพื่อให้สามารถกำหนดราคาปุ๋ยได้	
กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งปริมาณ	สถานที่เก็บ	ต้นทุน	ค่าใช้จ่าย	และการอื่นใดเกี่ยวกับปุ๋ย	รวมทั้ง	
กำหนดท้องที่หรือระยะเวลาในการใช้บังคับประกาศของคณะกรรมการปุ๋ย	กำหนดหน้าที่ของผู้รับ 
ใบอนุญาตกรณีคณะกรรมการปุ๋ยได้กำหนดราคาปุ๋ยโดยผู้รับใบอนุญาตต้องขายปุ๋ยไม่เกินราคาที ่
คณะกรรมการปุ๋ยกำหนด	ตลอดจนเพิ่มเติมอัตราโทษของผู้รับใบอนุญาตที่ขายปุ๋ยเกินกว่าราคาที่ 
คณะกรรมการปุ๋ยกำหนดหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการปุ๋ย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอน
 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก 
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ	และให้ส่งสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
 ๑)	 กำหนดบทนิยามศัพท์คำว่า	“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” “ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ” “ผู้มีสิทธิลงคะแนน 
เสียง” “ผู้บริหารท้องถิ่น”  “คณะกรรมการการเลือกตั้ง”	 และ	 “นายอำเภอ”	 ในกฎหมายว่าด้วย 
การลงคะแนนเสียงฯ	ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ	และมีความครอบคลุมชัดเจนยิ่งขึ้น
	 ๒) ปรับลดสัดส่วนผู้เข้าชื่อร้องขอเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน	โดยให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง 
ตามที่กำหนด	และเม่ือมีการย่ืนคำร้องดังกล่าวแล้วกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าช่ือไม่สามารถถอนช่ือของตน 

๒๐
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ออกจากบัญชีผู้เข้าชื่อได้	ตลอดจนได้กำหนดหลักเกณฑ์การแจ้งข้อกล่าวหาและการทำคำชี้แจง 
ข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาย่ืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในระยะเวลาทีก่ำหนด	โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
แจ้งให้ผู้มีชื่อในบัญชีผู้เข้าชื่อแต่ละคนทราบเมื่อได้ดำเนินการยื่นคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดไว	้
แต่ในกรณีที่จำเป็นอาจขยายเวลาได้ไม่เกิน	๒	ครั้ง	ครั้งละไม่เกิน	๑๕	วัน	และให้อำนาจผู้ว่าราชการ 
จังหวัดวินิจฉัยคำร้องและคำคัดค้านด้วย
	 ๓)	 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสียงเพื่อ 
ถอดถอน	และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชื่อตามข้อ	๒	 
และให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
	 ๔)	 แก้ไขข้อความในบัตรลงคะแนนเสียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	และปรับลดสัดส่วนจำนวน 
ผู้มาลงคะแนนเสียงที่มีผลต่อการถอดถอนบุคคลให้พ้นจากตำแหน่งลงจากเดิม	ตลอดจนห้ามมิให้มีการ 
ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวเพื่อไม่ให้เกิดความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าชื่อหรือลงคะแนนเสียง	ทั้งนี้	
ในระหว่างที่รับคำร้องดังกล่าว	ห้ามมิให้กระทำการใด	ๆ 	ในระหว่างระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดได้รับคำร้องจากผู้มีสิทธิเข้าชื่อจนถึงวันประกาศผลการลงคะแนนเสียงการถอดถอนของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 กำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการเลิกรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 โดยการเลิก 
รับบุตรบุญธรรมที่เป็นเด็กนั้น	กำหนดให้ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องเข้าสู่กระบวนการปรึกษาเยียวยา 
เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์ในเบ้ืองต้นก่อน	และกำหนดให้ผู้รับบุตรบุญธรรม 
ยังมีหน้าท่ีเสียค่าใช้จ่ายในการอุปการะเล้ียงดูและให้การศึกษาแก่เด็กด้วย	ท้ังน้ี	ร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ยังได้กำหนดโดยให้ถือว่าการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่เป็นภาคีแห่ง 
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ	มีผล 
เป็นการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย

๒๑
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	 ๒)	 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง	ขู่เข็ญ	ใช้กำลังประทุษร้าย	ใช้อำนาจครอบงำ 
ผิดคลองธรรม	หรือใช้วิธีข่มขืนใจ	หรือเป็นคนกลางกระทำการชักจูงโดยให้ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนหรือ 
ประโยชน์อย่างอื่นที่มิควรได้	 เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและกำหนด 
โทษผู้ฝ่าฝืนดังกล่าว
 ๓)	 ให้มีการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสม 
ของผู้ ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	รวมท้ัง	ได้กำหนดในเรื่ อ งการขยายระยะเวลาการจดทะเบียน 
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 ในกรณีที่ มีพฤติการณ์พิเศษที่ทำให้ไม่อาจจดทะเบียนรับเด็กเป็น 
บุตรบุญธรรมได้	กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน	๓	เดือน
	 ๔)	 ได้แก้ไขอัตราโทษปรับผู้ดำเนินการเพื่อให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือพาหรือ 
จัดส่งเด็กออกไปนอกราชอาณาจักร	 เพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดย 
ไม่ได้รับอนุญาตให้เหมาะสม และให้ผู้กระทำความผิดตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	๖	มาตรา	๑๘  
หรือมาตรา	๑๘/๑	นอกราชอาณาจักร	โดยรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหายต้องรับโทษในราชอาณาจักร 
ทั้งนี้	ให้นำบทบัญญัติมาตรา	๑๐	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	มาใช้บังคับอนุโลม

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
 ท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทน 
ราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	คือ	
 เพ่ิมบทนิยามคำว่า	“ผู้บริหารท้องถ่ิน”	เพ่ือให้เกิดความชัดเจนย่ิงข้ึน	แก้ไขจำนวนผู้มีสิทธิ 
เข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน	โดยปรับลดจำนวนลงจาก	“จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง”	เป็น	“จำนวน 
ไม่น้อยกว่า	๑	 ใน	๕	หรือไม่น้อยกว่า	๕,๐๐๐	คน”	 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น	รวมทั้งได้เพิ่มเติมเรื่องการเสนอข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงิน	โดยกำหนดว่าจะ 
เสนอได้เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐและแผนพัฒนาท้องถิ่น	และมีคำรับรองของผู้บริหาร 
ท้องถิ่น	เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน	ตลอดจน	แก้ไขรายละเอียดในคำร้องขอให้ประธานสภาท้องถ่ินดำเนินการให้สภาท้องถ่ิน 
พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	ซึ่งคำร้องขอดังกล่าวต้องมีเนื้อหาสาระของร่างข้อบัญญัติที่ประสงค ์
จะตราข้ึนอย่างชัดเจนเพียงพอ	โดยประชาชนไม่ต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติเสนอมาพร้อมกับคำร้องขอด้วย 
เพื่อมิให้เป็นการสร้างภาระเกินควรแก่ประชาชน

๒๒



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรงงาน	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ตามที่ 
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
โดยมีสาระสำคัญ	คือ
	 แก้ไขบทนิยามคำว่า	 “โรงงาน”  “ตั้งโรงงาน”	 และ	 “ประกอบกิจการโรงงาน”	 ให้มีความ 
ชัดเจนและครอบคลุมการตั้งโรงงานที่ไม่ใช้เครื่องจักร	 ตลอดจนการประกอบกิจการบางชนิด	 โดยให้ 
การแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่	๒	นั้นให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียว	 
ซ่ึงต้องมีกระบวนการตรวจสอบก่อนออกใบรับแจ้งโรงงานจำพวกท่ี	๒	รวมท้ัง	ปรับปรุงบทบัญญัติ 
ว่าด้วยการอุทธรณ์คำส่ังต่อรัฐมนตรีให้ครอบคลุมถึงคำส่ังไม่อนุญาตให้ขยายโรงงานหรือคำส่ัง 
ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยาย	ปรับปรุงอำนาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศ 
กำหนดให้โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามชนิดหรือคุณภาพที่กำหนดหรือนำไปใช้ในกิจการ 
ประเภทที่กำหนด	ยกเลิกอำนาจการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่	และแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	.... 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วส่งให้ 
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
โดยมีสาระสำคัญ	คือ	กำหนดให้นายทะเบียนเคร่ืองจักรสามารถกำหนดอายุของหนังสือสำคัญแสดง 
การจดทะเบียนเคร่ืองจักรให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของเคร่ืองจักรได้	โดยให้เอกชนเป็นผู้ดำเนิน 
การจดทะเบียนเคร่ืองจักรได้และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่	รวมทั้ง	ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค	 
ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการประเมินราคาเครื่องจักร	แก้ไขเพิ่มเติมบท 
กำหนดโทษ	และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(ฉบับที่ 	..) 
พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป	
โดยมีสาระสำคัญ	คือ	ให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอำนาจในการประกาศผลการ 
ตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ประชาชนรับทราบ	ซึ่งได้เพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(กมอ.)	โดยให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และประธาน 
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สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
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สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นภาคเอกชนและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 
และได้กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการแต่งต้ังก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับปฏิบัติหน้าท่ี 
ไปได้จนกว่าจะครบวาระ	
 ท้ังน้ี	 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดและแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยอ้างอิงข้อกำหนด 
หรือมาตรฐานของต่างประเทศหรือระหว่างประเทศก็ได้	โดยการกำหนดหรือแก้ไขมาตรฐานดังกล่าว 
จะตอ้งเปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกำหนด	และไดก้ำหนดในกรณขีองการสิน้อายุ	
การต่ออายุของใบอนุญาต	และการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการมีคำสั่ง 
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต	รวมท้ัง	กำหนดหลักเกณฑ์การนับเวลาส้ินอายุของใบอนุญาตท่ีออกให้ 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ตลอดจน	แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต	โดยให้เรียกเก็บครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

 เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วส่ง 
ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ต่อไป	โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติความมุ่งหมายและหลักการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ โดยเพ่ิมข้อความว่า “ความรู้รักสามัคคี ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม” และตัดข้อความคำว่า “ขั้นพื้นฐาน” ออก โดยเพิ่มข้อความว่า 
“เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น”	ทั้งนี้	ได้กำหนดให้บุคคล	ครอบครัว	องค์กรชุมชน	
องค์กรเอกชน	 สถาบันศาสนา	 สถานประกอบการ	 และสถาบันสังคมอื่น	 มีสิทธิในการจัดการศึกษา	 
โดยได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ	ให้การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ 
หรือเอกชน	การศึกษาทางเลือกของประชาชน	การเรียนรู้ด้วยตนเอง	และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ	 ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแนวการจัด 
การศึกษา	โดยเพิ่มข้อความคำว่า	“หน้าที่ เอกลักษณ์ของชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ 
ค่านิยมอันดีงาม”
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จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	โดยให้รับ 
ข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
 ๑)	 กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์การแจ้งข้อเรียกร้องเก่ียวกับสภาพการจ้างโดยให้แจ้ง 
ข้อเรียกร้องภายใน	๖๐	วัน	ก่อนวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุดลงและขยายระยะ 
เวลาการเริ่มเจรจา	 หลักเกณฑ์การนับระยะเวลา	 รวมทั้งได้ขยายระยะเวลาการแจ้งข้อพิพาทแรงงาน 
ต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน	ตลอดจนการดำเนินการไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอม 
ข้อพิพาทแรงงาน	
	 ๒)	 กำหนดให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องและฝ่ายรับข้อเรียกร้องสามารถร่วมกันทำเป็นหนังสือ 
แจ้งต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานให้ยุติการไกล่เกลี่ยเพื่อกลับไปเจรจาหาทางตกลงกันเองได้	 
โดยได้ปรับปรุงองค์ประกอบและวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์	และให้ลูกจ้าง 
ซึง่เปน็ผูบ้งัคบับญัชาทีม่อีำนาจโดยตรงในการจา้ง	การเลกิจา้ง	การใหบ้ำเหนจ็	หรอืการลงโทษ	เปน็สมาชกิ 
ในสหภาพแรงงานที่ลูกจ้างอื่นได้จัดตั้งหรือเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
	 ๓)	 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อร่วมประชุมหรืออบรมหรือ 
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการไตรภาคีตามที่ราชการกำหนด	ตลอดจนเป็นพยานตามหมายเรียกของศาล 
ในคดเีกีย่วกบัแรงงาน	แตท่ัง้นี	้หา้มมใิหน้ายจา้งเลกิจา้งลกูจา้งเพราะเหตทุีล่กูจา้งกำลงัดำเนนิการเพือ่ 
จัดต้ังสหภาพแรงงานหรือใช้สิทธิปิดงานในส่วนของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเป็นบางคน 
อันเป็นการเลือกปฏิบัติ	รวมท้ัง	ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างบุคคลซ่ึงเก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องในระหว่าง 
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างทีเ่กิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องมีผลบังคับ	รวมถึงการใช้บังคับโดยผลของ 
กฎหมายตามมาตรา	๑๒	วรรคสอง	ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขบทกำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	  

๒๕



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

ถ้าปัญญาสูงจริง มองกว้างขวาง มันจะไม่ติดอยู่แค่ผลประโยชน์ส่วนตัว แต่จะมองเห็นประโยชน ์
ส่วนรวมของสังคมที่โยงมาถึงผลประโยชน์ของตัวเองนั้น และในที่สุดจะมองเห็นว่ามนุษย์นี้ 

จุดหมายที่แท้จะต้องเพื่อชีวิต เพื่อสังคม และเพื่อทั้งโลก การมองเห็นจุดหมายจะมองได้แค่ไหน 
ก็สัมพันธ์กับการพัฒนาของปัญญา

  (วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน  ของ  พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต)  น. ๖๘)
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บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒ ๒๗

โดย  ฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ)      
       ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี*

 *ปาฐกถาพิเศษ ในโครงการสัมมนา “การดำเนินการเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.

ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ :
 ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาบรรยายพิเศษในเรื่อง “จริยธรรม
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ในวันนี้ ความจริงประเทศไทยตระหนักและ 
ให้ความสำคัญกับเรื่องความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับมาต้ังแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
แล้ว โดยในมาตรา ๗๗ กำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ เพ่ือป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

จุดเด่นและจุดด้อยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗
 ผลของมาตรา ๗๗ นั้น ทำให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมขึ้นสำหรับหน่วยงานของรัฐแทบ 
ทุกแห่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและนับเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีการบัญญัติ 
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมไว้ในฐานะที่ เป็นเรื่องสำคัญเป็นครั้งแรกแต่เป็นที่น่าเสียดายว่า 
มาตรา ๗๗ นีเ้อง ยงัมจีดุออ่นอยู ่คอื ไมม่สีภาพบงัคบั (SANCTION) เพราะไมม่บีทกำหนดโทษวา่หากม ี
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนั้น ๆ แล้ว ผู้กระทำจะต้องได้รับโทษอย่างไร และก็ไม่แน่ชัดด้วยว่า 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องจัดทำประมวลจริยธรรมหรือไม่ ทั้งไม่มีหน่วยงานที่จะควบคุมดูแลว่า 
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

หน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมตามท่ีรัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่ และเม่ือมีการละเมิด 
ประมวลจริยธรรม หน่วยงานใดจะดูแลรับผิดชอบให้มีการนำผู้ละเมิดมาลงโทษ ทั้งไม่มีการส่งเสริมให้
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมและจิตสำนึก 
สาธารณะ
 ประมวลจริยธรรมที่ออกมาตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญนี้ จึงไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ 
ยกย่องเชิดชูผู้ท่ีมีจริยธรรมดีเด่น และไม่มีการลงโทษผู้ละเมิดจริยธรรมตามความร้ายแรงของความผิด 
อย่างเพียงพอ เช่น ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ น้ัน 
กำหนดโทษสำหรับผู้ท่ีฝ่าฝืนไว้เพียงการตำหนิหรือประณาม ส่วนประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา 
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็กำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนไว้เพียงการตักเตือน ตำหนิ หรือประณาม แล้วแจ้ง 
ให้สภาที่ผู้ฝ่าฝืนเป็นสมาชิกทราบ ประหนึ่งว่าการจัดทำประมวลจริยธรรมทั้งสองฉบับนี้เป็นไปเพื่อ 
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ อย่างเสียไม่ได้เท่านั้นเอง
 ตัวอย่างท่ีไม่น่าเอาอย่างอีกตัวอย่างหน่ึง ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๘ ท่ีกำหนดว่า “ให้นายกรัฐมนตรี 
กำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติของรัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองอื่นที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ 
เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรมตามระเบียบนี้ ในกรณีที่พบว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 
ตามระเบียบนี้ให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการดำเนินการโดยถูกต้องตาม 
ระเบียบนี้ต่อไป” ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบังคับให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวที่ให้อยู่ในดุลพินิจของ 
นายกรัฐมนตรีนั้นไม่ชัดเจนว่าจะให้จัดการอย่างไรได้บ้าง ทั้งไม่มีบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน  
และนายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจเพียงจัดการให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบเพียงอย่างเดียว 
เท่านั้น ระเบียบดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนเสือกระดาษที่ไม่มีใครปฏิบัติตามไม่มีใครให้ความเคารพหรือ
ยำเกรง

จุดเด่นของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ และ ๒๘๐
 เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙ วรรคสอง จึงได้กำหนดว่าในการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง 
การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทน้ัน จะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงาน 
เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง 
แห่งการกระทำ และในมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม ก็ให้ถือว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรมในประมวลจริยธรรมเป็นการกระทำผิดทางวินัย
 นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าท่ีดำเนินการเก่ียวกับ 
จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
และมาตรา ๒๘๐ กล่าวคือ ในกรณีท่ีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรม ก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระทำผิดร้ายแรงก็ให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
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การทุจริตแห่งชาติพิจารณาดำเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุท่ีจะถูกถอดถอนจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 
และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุง 
ประมวลจริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมี 
จิตสำนึกในด้านจริยธรรมอีกด้วย
 ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรง
หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการดำเนินการของผู้รับผิดชอบบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 
อาจดำเนินการด้วยความไม่เป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อ 
สาธารณะก็ได้
 จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ ในมาตรา ๒๗๙ วรรคสี่ ได้วางหลักในการพิจารณา 
สรรหา กล่ันกรอง หรือแต่งต้ังบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการใช้อำนาจรัฐ รวมท้ัง 
การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
(THE MERIT SYSTEM) และให้คำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย

เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงต้องกำหนดให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรม ?
 ในปัจจุบัน ทุกท่านคงจะได้เห็นแล้วว่าสังคมของเรากำลังประสบปัญหาต่าง ๆ  เก่ียวกับจิตสำนึก 
ด้านจริยธรรมมากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงท่ีแจ้งประจักษ์ในทุกระดับ  
ทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการการเมือง หรือวงราชการ รวมถึงวงการธุรกิจในภาคเอกชนด้วย เช่น ปัญหา 
การซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกต้ังท้ังในระดับชาติและในระดับท้องถ่ิน ปัญหาการประมูลซ้ือขาย 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ปัญหาการสมยอมคบคิดกันในการประกวดราคาก่อสร้างและการจัดซื้อพัสดุ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ  ของรัฐ ปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีอากรที่พึงต้องชำระ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ 
เป็นปัญหาเร้ือรังเปรียบเสมือนเน้ือร้ายท่ีคอยเกาะกินและเป็นพิษแก่ร่างกายท่ีพวกเราทุกคนต้อง 
ร่วมกันกำจัด ป้องกัน และแก้ไข
 การฉ้อราษฎร์บังหลวงนี้ นับวันยิ่งมีแนวโน้มว่าจะเลวร้ายลงเป็นลำดับ แพร่ระบาดในวงกว้าง 
ลึกและซับซ้อนข้ึน มีการพัฒนากลเม็ด วิธีการท่ีแยบยล มีการพัฒนาการทุจริตจากผลประโยชน์ 
ทับซ้อน (CONFLICT OF INTERESTS) อันเป็นสถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการวินิจฉัยหรือตัดสินใจในนามของรัฐ ได้ใช้อำนาจดังกล่าวไปในทางที่ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาของ 
หน่วยงานที่ต้นสังกัด หรือการใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน หรือการใช้ 
ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือการนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อ 
ประโยชน์ทางการเมือง เป็นต้น
 ย่ิงไปกว่าน้ัน ยังมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงในรูปแบบใหม่ของผู้มีอำนาจบริหารบ้านเมืองเกิดข้ึน 
คือ การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย (POLICY CORRUPTION) ซึ่งหมายถึง การคอร์รัปชันที่มีอิทธิพลต่อ 
รูปแบบต่าง ๆ  ในเชิงโครงสร้าง นโยบาย การดำเนินการ หรือการบริหารงาน โดยมีการใช้ข้อกำหนด 
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

ของกฎหมายมารองรับ๑ เช่น การออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา 
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการ 
โทรคมนาคม โดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วนทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในทางวิชาการ ผลของการมีภาษี 
สรรพสามิตในกิจการโทรคมนาคมก็คือ การสร้างกำแพงกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่ในการเข้า 
แข่งขันในตลาด เม่ือจะมีการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมในอนาคต มาตรการดังกล่าวของรัฐบาลทักษิณ 
จึงเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มทุนโทรคมนาคม (เดิม) อย่างมาก๒  เป็นต้น
 วิกฤตการณ์เหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมไทยซึ่งทุกท่านล้วนทราบดี แต่ที่ 
น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นก็คือ มีแนวโน้มที่การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือการทุจริตคอร์รัปชันนี้จะได้รับ 
การยอมรับจากสังคมมากข้ึนไปเร่ือย ๆ  โดยประชาชนส่วนหน่ึงมีจำนวนไม่น้อยมีทัศนคติในทำนองท่ีว่า 
“โกงกินบ้างก็ไม่เป็นไร ขอให้มีผลงานก็พอ” กล่าวคือ เขาเหล่านั้นสามารถยอมทนต่อการทุจริต 
คอร์รัปชันได้เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไป๓ ทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบผลงานที่ได้รับกับความเสียหายที่เกิด 
กับประเทศชาติแล้ว อย่างไรเสียการทุจริตคอร์รัปชันก็มิอาจทำให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพอย่าง 
ย่ังยืนได้ ทั้งยังก่อปัญหาอื่น ๆ ในระบบบริหารราชการแผ่นดินตามมาอีกมากมาย นอกจากนี้ ค่านิยม 
ของคนโบราณที่พร่ำสอนกันมาว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ก็กลับถูกแทนที่ด้วยแนวความคิด 
ทำนองที่ว่า “คนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนโง่ที่ถูกเอาเปรียบ คนทุจริตต่างหากที่เป็นคนเก่งและเอาตัว 
รอดได้ในสังคมยุคใหม่”
 ความเหลวเละเฟะฟอนดังกล่าวเกิดข้ึนได้ก็เพราะปัจจัยหลายประการ เช่น สังคมไทยเป็นสังคม 
วัตถุนิยมที่เห่อคนร่ำรวย คนมีอำนาจ เพื่อหวังไว้พึ่งพาโดยไม่คำนึงถึงว่าเขาร่ำรวยหรือมีอำนาจมา 
อย่างไร ประกอบกับความโลภของนักการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐบางกลุ่มที่ต้องการ 
เป็นผู้บริหารประเทศหรือผู้บริหารระดับสูง มิใช่เพื่อเห็นแก่ความเจริญของประเทศชาติเป็นหลัก  
หากแต่เพ่ือให้ได้ส่ิงท่ีพวกเขาต้องการเป็นส่วนตัวเท่าน้ัน ต่างคนต่างทะเยอทะยานไขว่คว้าหาวิธีการ 
ท่ีจะดำรงตำแหน่งหน้าท่ีสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตำแหน่งท่ีมีผลประโยชน์เป็นเงินทอง 
จำนวนมาก โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ เพราะมุ่งหวังแต่เพียงอำนาจ ยศศักดิ์ 
และความมั่งคั่งร่ำรวย เช่น หุ้นลมของบริษัทการค้าใหญ่ รถยนต์คันใหญ่หรูหรารุ่นล่าสุด คฤหาสน์ 
ที่โอ่อ่ามีบริเวณกว้างขวางหรือของขวัญราคาแพง เท่านั้น
 หลายท่านอาจสงสัยว่าในเมื่อเรามีกฎหมายเกี่ยวกับวินัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตบังคับใช้อยู่แล้ว ทั้งในอนาคตอันใกล้เราก็จะมีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมอีกฉบับหน่ึง เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงต้อง 
กำหนดให้มีการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในรูปของประมวลจริยธรรมขึ้นอีก?

 ๑ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, นักการเมือง : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ 
แนวทางแก้ไข (กรุงเทพฯ: สายธาร, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑๑-๑๑๒.
 ๒ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๓.
 ๓อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์พิจารณาว่าข้าราชการจะให้หรือรับของขวัญได้ในโอกาสใด และมูลค่าเท่าใด เป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔.

๓๑๓๐



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

 เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ว่า กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่นั้นเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับโดยทั่วไป 
และเป็นการกำหนดถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นความผิด โดยเน้นไปที่มาตรการการลงโทษหรือ 
ปราบปรามภายหลังจากท่ีมีความผิดเกิดข้ึนแล้ว ส่วนประมวลจริยธรรมน้ัน ก็เป็นกฎหมายประเภทหน่ึง 
แต่ใช้บังคับเฉพาะวิชาชีพหน่ึง ๆ  ซ่ึงเน้นไปท่ีการแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบ 
วิชาชีพว่า ควรปฏิบัติหน้าที่อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและควรจะดำรงตนในสังคมอย่างไร 
ให้มีความเหมาะสม เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพให้ควรค่าแก่ความเชื่อถือศรัทธาจาก 
ประชาชน (PUBLIC TRUST) ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสาขาวิชาชีพ  
ทั้งยังมีความลึกซึ้งและละเอียดอ่อนยิ่งกว่าตัวบทกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป
 ยกตัวอย่างเช่น หากท่านเป็นข้าราชการผู้มีหน้าท่ีวินิจฉัยช้ีขาดการประกวดราคาเพ่ือการก่อสร้าง 
และจัดซื้อพัสดุสำหรับหน่วยงานราชการว่าผู้เข้าประกวดราคารายใดจะเป็นผู้ชนะการประกวด  
เมื่อท่านได้วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้ว ผู้ชนะการประกวดราคาได้นำเงินมามอบให้ท่านเป็น“สินน้ำใจ” 
จำนวนหน่ึง แม้ว่าก่อนการวินิจฉัยช้ีขาดท่านไม่เคยเรียกร้องหรือมีข้อตกลงท้ังโดยตรงหรือโดยปริยาย 
ว่าท่านจะช่วยเหลือผู้ชนะการประกวดราคาในทางใดทางหนึ่ง และแม้ว่าท่านจะไม่มีโอกาสให้คุณ 
ใหโ้ทษในการประกวดราคากอ่สรา้งและจดัซือ้พสัดรุายนัน้ตอ่ไปอกีแลว้กต็าม ถา้ทา่นรบัสนินำ้ใจนัน้ไว ้
ท่านก็ไม่ได้กระทำผิดกฎหมายแต่ประการใด แต่ในด้านจริยธรรมนั้น ถือว่าข้าราชการไม่มีสิทธิที่จะได้ 
รบัผลประโยชนใ์ด ๆ  ทัง้สิน้จากการปฏบิตังิานในหนา้ที ่ไมว่า่จะเปน็ของมคีา่หรอืสนินำ้ใจเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ  
เพราะจะทำใหม้บีญุคณุตอ่กนั อนัจะชกันำใหม้กีารปฏบิตัหินา้ทีห่รอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ
ในครัง้ตอ่ ๆ  ไป และจะเปน็ทีค่รหา ทำใหเ้กดิความเคลอืบแคลงระแวงสงสยัแกบ่คุคลทัว่ไปวา่ทีผ่า่นมา
นั้นมีการให้ผลประโยชน์อันใดก่อนการวินิจฉัยหรือไม่ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเลย๔ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขาก็มีความแตกต่างกันตามลักษณะ 
การทำงานและค่านิยมในวิชาชีพ ยกตัวอย่างง่าย ๆ  คือนักกฎหมายท่ีท้ังผู้พิพากษา พนักงานอัยการ  
และทนายความ ต่างก็เรียนกฎหมายมาเหมือนกัน เป็นเพ่ือนร่วมรุ่นกันมา แต่พอประกอบวิชาชีพต่างกัน 
ก็มีหลักการปฏิบัติตนแตกต่างกันไป ผู้พิพากษาก็มีประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ พนักงาน 
อัยการก็มีประมวลจริยธรรมข้าราชการอัยการ ทนายความก็มีมรรยาทของทนายความ ซ่ึงแต่ละวิชาชีพ 
ก็จะมีองค์กรวิชาชีพเป็นผู้กำหนดว่าเรื่องใดที่ผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ หรือเรื่องใดที่ผู้ประกอบ 
วิชาชีพพึงละเว้น รวมทั้งเป็นผู้วินิจฉัยกำหนดโทษเมื่อมีการละเมิดจริยธรรมเหล่านี้ด้วย
 อย่างไรก็ดี บุคคลคนหน่ึงอาจมีหลายฐานะในเวลาเดียวกัน เช่น แพทย์ในสังกัดโรงพยาบาล 
ของรัฐน้ัน ในฐานะหน่ึงก็เป็นแพทย์จึงต้องปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ส่วนอีกฐานะหน่ึง 
ก็เป็นข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต้องปฏิบัติตามจริยธรรมของข้าราชการด้วย การพิจารณา 
ว่าการกระทำหนึ่ง ๆ ของเขาเป็นการผิดจริยธรรมส่วนใดหรือไม่ ต้องพิจารณาในแต่ละแง่เพราะ 
จริยธรรมท้ังสองมีแนวความคิดท่ีแตกต่างกัน ในแง่ของแพทย์หากเขาประพฤติผิดจริยธรรมก็เป็นเร่ือง 

 ๔อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์พิจารณาว่าข้าราชการจะให้หรือรับของขวัญได้ในโอกาสใด และมูลค่าเท่าใด เป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔.

๓๑๓๐



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

ของแพทยสภาที่ต้องเข้ามาดูแล ดำเนินการตามขั้นตอน สำหรับในแง่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ก็เป็นเร่ืองของหน่วยงานต้นสังกัดท่ีต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยของ 
ข้าราชการอีกส่วนหนึ่ง
 มาตรฐานทางจริยธรรมอาจปรากฏในรูปแบบของการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออาจ
เป็นจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาในแต่ละสาขาวิชาชีพก็ได้ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันองค์กร 
วิชาชีพต่าง ๆมีขนาดใหญ่ขึ้น การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการแนะนำแนวทางการ 
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งทำได้ยากขึ้น นอกจากนี้ สังคมก็มีความก้าวหน้า 
พัฒนาการไปมากกว่าแต่ก่อน แนวความคิดว่าเรื่องใดขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพหรือไม่ก็มีการ 
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วย ประเทศต่าง ๆ  จึงมีแนวโน้มที่จะจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเป็น 
ลายลักษณ์อักษรมากขึ้น แม้แต่ผู้พิพากษาของศาลอังกฤษที่ยึดถือจริยธรรมในรูปแบบจารีตประเพณี 
ทีถ่อืปฏบิตัติอ่ ๆ  กนัมาอยา่งเครง่ครดันบัเปน็รอ้ย ๆ  ป ีกก็ำลงัจดัทำประมวลจรยิธรรมเปน็ลายลกัษณ์
อักษร โดยเรียกว่า GUIDE TO JUDICIAL CONDUCT

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
 ในเบ้ืองต้น ขอให้ท่านพิจารณาถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ 
วิธีแก้ไขปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงในต่างประเทศ เพ่ือเป็นกรณีศึกษาในการวิเคราะห์และแสวงหา 
แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เหมาะสมกับประเทศของเราต่อไป ประเทศที่ผมใคร่จะขอยกมาเป็น 
กรณีศึกษามี ๒ แห่งด้วยกัน คือ ประเทศอังกฤษและประเทศสิงคโปร์

	 ประเทศอังกฤษ
 มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของประเทศอังกฤษนั้น 
มีความเข้มงวดเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ท่านเห็นว่าจริยธรรมและวินัยทางการเมืองของประเทศอังกฤษนั้น
เข้มงวดเพียงใด ขอยกตัวอย่างให้ท่านพิจารณา ๒ กรณี คือ กรณี MR.JOHN BELCHER รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลชุด MR.CLEMENT ATTLEE ซึ่งถูกครหาว่าเขาคลุกคลีสนิทสนมกับ 
MR.STANLEY ซึ่งเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงไม่ดีนัก ทั้ง ๒ คน เป็นนักเรียนร่วมรุ่นกันมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 
และเป็นเพื่อนกันมาจนกระทั่งคนหนึ่งได้เป็นรัฐมนตรี ข้อครหามีว่า MR.JOHN BELCHER ได้ใช้ 
ตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่ MR.STANLEY โดยมิชอบ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการ 
ข้ึนสอบสวนเร่ืองดังกล่าว ก็ปรากฏว่า MR.JOHN BELCHER ไม่เคยให้อะไรเป็นช้ินเป็นอัน หรือให้สิทธิ 
ประโยชน์อันใดเป็นพิเศษแก่ MR.STANLEY เลย ส่วน MR.JOHN BELCHER ก็ไม่เคยรับสินบนจาก 
MR.STANLEY เคยแตไ่ดร้บัการเลีย้งดดูว้ยอาหารและไดร้บัเสือ้ผา้จาก MR.STANLEY เพือ่นรกัของเขา 
เพราะ MR.STANLEY มีอิทธิพลกับร้านตัดเสื้อผ้าและเจ้าของร้านอาหารหลายร้าน แม้ข้อเท็จจริงจาก
การสอบสวนจะปรากฏเพียงเท่านี้ MR.JOHN BELCHER ก็ต้องถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งไป 
ด้วยเหตุที่ประพฤติมิชอบ เพราะเขาลงความเห็นกันว่าแม้แต่เพียงทำให้คนสงสัยว่ากินสินบนก็ไม่ได้๕ 

 ๕โปรดดู จุลจักรพงษ์, พันเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, “จิตใจของคนอังกฤษในการรักษาความยุติธรรม”, 
ดุลพาห ฉบับพิเศษ (กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม, ๒๔๙๙), หน้า ๑๒-๑๓.
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 อีกกรณีหนึ่ง คือกรณีของ MR.JOHN PROFUMO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม๖  
ในรัฐบาลชุด MR.HAROLD MACMILLAN ขณะที่ MR.JOHN PROFUMO ดำรงตำแหน่งดังกล่าว 
ก็มีเรื่องอื้อฉาวว่าเขาไปมีสัมพันธ์สวาทกับ CHRISTINE KEELER โสเภณีชั้นสูงของอังกฤษซึ่งไปมี 
สัมพันธ์สวาทกับทูตทหารเรือของโซเวียตรัสเซียประจำประเทศอังกฤษเช่นกัน จึงมีข้อกริ่งเกรงกันว่า 
ความลับของทางราชการทหารอาจจะร่ัวไหลจาก MR.JOHN PROFUMO ผ่าน CHRISTINE KEELER 
ไปสู่ทูตทหารเรือของโซเวียตรัสเซีย เพราะขณะน้ันอังกฤษกำลังทำสงครามเย็น (COLD WAR) กับ 
รัสเซียอยู่ด้วย แต่เมื่อได้มีการสอบสวนแล้วไม่ปรากฏว่าความลับทางราชการทหารของอังกฤษ 
รั่วไหลแต่อย่างใด ได้ความเพียงว่า MR.JOHN PROFUMO มีสัมพันธ์สวาทกับ CHRISTINE KEELER  
อย่างที่มีข้อครหากันจริง แต่ข้อเท็จจริงเพียงเท่านี้ก็ทำให้ MR.JOHN PROFUMO ต้องลาออก 
จากตำแหน่งไป
 ในวงการการเมืองของประเทศอังกฤษนี้ ถ้านักการเมืองคนใดต้องออกจากรัฐสภาโดยมีมลทิน 
มวัหมองแลว้ นกัการเมอืงผูน้ัน้ไมม่ทีางทีจ่ะไดห้วนกลบัเขา้ไปสูร่ฐัสภาอกีเลย แมว้า่จะเปน็ผูท้ีป่ราดเปรือ่ง 
มีความสามารถ หรือเคยมีความดีความชอบมาก่อนสักเพียงใด นี่คือการคว่ำบาตรแบบที่เรียกว่า  
“PROFESSIONAL SOLIDARITY” ซึ่งหมายถึง การผนึกกำลังเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ 
ของนักการเมือง โดยกำจัดคนช่ัวไม่ให้มีโอกาสทำช่ัวอีก มาตรการทางวิชาชีพในทางการเมืองข้อน้ีเอง 
ที่ทำให้การเมืองของประเทศอังกฤษสามารถรักษาเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพของเขาได้เสมอมา 
จนถึงขนาดมีผู้กล่าวว่า “ไม่มีชาติใดในโลกท่ีไว้ใจนักการเมืองของเขามากเท่าอังกฤษ”๗ ผมยังอดสงสัย 
ไม่ได้ว่าหากเราใช้มาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยทางการเมืองเข้มงวดเท่าในประเทศอังกฤษ  
จะมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสักกี่คนที่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้
 ในประเทศอังกฤษน้ี มิใช่เพียงแต่วงการเมืองเท่าน้ันท่ีมีช่ือเสียงเล่ืองลือในด้านการรักษา 
มาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยอย่างเคร่งครัด ในวงการอื่น ๆ  เช่น วงการผู้พิพากษาก็เช่นกัน ตลอด 
ระยะเวลา ๓๐๗ ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้พิพากษาศาลสูงรายใดถูกศาลพิพากษาว่ากินสินบาทคาดสินบน 
เลยหรือแม้แต่จะถูกกล่าวหาก็ไม่มี๘ การที่วงการวิชาชีพต่าง ๆ  สามารถรักษาคุณธรรมและจริยธรรม 
ได้อย่างน่าทึ่งนั้นเขาทำได้อย่างไร?

 ๖ประเทศอังกฤษไม่ได้ใช้ทหารอาชีพเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพราะถือว่าปัญหาเรื่องความมั่นคงของชาติเป็น
เรื่องของนักการเมือง เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษจึงเป็นพลเรือนมาโดยตลอด.
 ๗จุลจักรพงษ์, พันเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒.
 ๘แต่ก่อนหน้านั้น ในศาลอังกฤษก็มีปัญหาเรื่องผู้พิพากษากินสินบาทคาดสินบนเหมือนกัน กินทั้งโจทก์ทั้งจำเลยและถึง
ข้ันมีการซ้ือตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ด้วย เพราะผู้พิพากษาศาลสูงตกอยู่ใต้อิทธิพลของนักการเมือง แต่นับจากปี ค.ศ. ๑๗๐๑ 
ซึ่งเป็นปีที่ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับฐานะของผู้พิพากษาศาลสูงที่เรียกว่า “ธิ แอคท์ เอิฟ เซ็ทเติลเมิ่นท์ ค.ศ. ๑๗๐๑” (THE ACT OF 
SETTLEMENT 1701) ตราข้ึนใช้บังคับ ก็เสริมความม่ันคงแก่ฐานะผู้พิพากษาศาลสูงเป็นอย่างมาก เพราะตามกฎหมายฉบับน้ี ใครก็ตาม 
ถ้าได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้พิพากษาศาลสูงแล้วจะรับราชการเป็นผู้พิพากษาได้ตลอดชีพ ไม่มีเกษียณอายุ (ปัจจุบัน ได้มีการพิจารณา 
แก้ไขกฎหมายใหม่ให้ผู้พิพากษาเกษียณอายุเมื่ออายุได้ ๗๕ ปี) และเหตุที่จะถูกปลดจากตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงก็มีเพียงสอง 
ประการ คือ เมื่อสภาขุนนางและสภาผู้แทนราษฎรลงความเห็นต้องกันว่าผู้พิพากษาศาลสูงนายนั้นปฏิบัติมิชอบ (MISCONDUCT) 
หรือ ไร้ความสามารถ (INCAPACITY) เท่านั้น ซึ่งถือเป็นการควบคุมจริยธรรมของผู้พิพากษาศาลอังกฤษโดยทางรัฐสภา.
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

 เหตุผลประการหนึ่ง น่าจะเป็นเพราะชาวอังกฤษถือว่าการเป็น “เด็กดี” สำคัญกว่า 
และต้องมาก่อนการเป็น “เด็กเก่ง” ดังนั้น เขาจึงฝึกอบรมเด็กตั้งแต่เข้าใจความด้วยคติธรรมง่าย ๆ   
๗ ประการด้วยกัน คือ:
 ๑.   สัจจะ พูดความจริง (TRUTH)
 ๒.   ความซื่อสัตย์สุจริต (HONESTY)
 ๓.   ความระลึกในหน้าที่ (SENSE OF DUTY)
 ๔.   ความอดทน อดกลั้น (PATIENCE)
 ๕.   ความเป็นธรรม (FAIR PLAY)
 ๖.   ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (CONSIDERATION FOR OTHERS)
 ๗.   เมตตาธรรม (KINDNESS)
 เมื่อบุคคลใดมีคติธรรมทั้ง ๗ ประการครบถ้วน ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มี “INTEGRITY” กล่าวคือ  
เป็นผู้ท่ียึดม่ันในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม๙ การปลูกฝังคติธรรมดังกล่าวให้กับเยาวชนชาวอังกฤษ 
จนเป็นอุปนิสัยประจำชาตินี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศอังกฤษ 
สามารถดำรงมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสูงส่งเอาไว้ได้ตลอดมา การปลูกฝังคติธรรม 
ท้ัง ๗ ประการดังกล่าว น่าจะเป็นแบบอย่างท่ีดีสำหรับการฝึกอบรมจริธรรมให้แก่เยาวชนหรือบุคคลท่ัวไป 
ในสังคมของเรา นอกจากนี้ เห็นว่าในการฝึกอบรมเด็กไทยควรเพิ่มคติธรรมอีก ๕ ประการ เพื่อให้ 
เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีและสภาพของสังคมไทย คือ
 ๘.   ความกตัญญูกตเวที (GRATITUDE)
 ๙.   ความสุภาพนุ่มนวล (POLITENESS)
 ๑๐. การมีสัมมาคารวะต่อผู้มีอาวุโส (RESPECT FOR ELDERS)
 ๑๑. การรักษาคำพูด (PROMISE)
 ๑๒. จิตสำนึกสาธารณะและการเสียสละเพื่อส่วนรวม (PUBLIC CONSCIENCE)

 ประเทศสิงคโปร์
 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความโปร่งใสหรือมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงเบาบางที่สุดใน 
ทวีปเอเชีย และมีความโปร่งใสเป็นประเทศที่ ๔ ของโลก จากการจัดอันดับสถานการณ์การฉ้อราษฎร์
บังหลวงในประเทศต่าง ๆ ๑๗๙ ประเทศทั่วโลก ประจำปี ๒๕๕๐ จากองค์การความโปร่งใสนานาชาติ 
หรือ TRANSPARENCY INTERNATIONAL ORGANIZATION ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ  

 ๙คำว่า “INTEGRITY” นี้มีรากศัพท์มาจากคำศัพท์ภาษาละตินว่า “INTEGER” ซึ่งแปลว่า WHOLENESS 
หรือความครบถ้วนสมบูรณ์, ความเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วก็จะได้ความหมายที่ลึกซึ้งว่า คนที่จะเป็นคนเต็มคนนั้น 
ย่อมจะต้องมี INTEGRITY เป็นคุณธรรมประจำตัว แต่ทั้งนี้ ผมไม่สามารถหาถ้อยคำในภาษาไทยเพียงถ้อยคำหนึ่งมาเพื่ออธิบาย 
ความหมายของคำดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ความ บางท่านให้ความเห็นว่า คำว่า  “INTEGRITY” มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า 
“อวิโรธนํ” หรือ ความไม่คลาดธรรม อันเป็นทศพิธราชธรรมประการที่ ๑๐ แต่คนทั่วไปก็อาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้ความหมาย 
ของคำว่า “อวิโรธนํ” ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความหมายที่ตรงกันทั้งหมดหรือไม่ เพราะคำว่า “INTEGRITY” นี้ มีความหมายรวมถึง 
ความหนักแน่น ความน่าเชื่อถือ ความยึดมั่นในหลักการและความถูกต้อง ผมจึงขอแปลความหมายของคำว่า “INTEGRITY” ว่า  
“การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม”.
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มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าวิจัยสาเหตุและ 
สถานการณ์การฉ้อราษฎร์บังหลวงในประเทศต่าง ๆ  ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน และร่วมมือวางแผน 
กับรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ  เพื่อขจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวงให้หมดสิ้นไป เพราะต่างตระหนักดีว่า 
การฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทางเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศที่กำลังพัฒนา เพราะแทนที่เงิน 
จำนวนมหาศาลที่จัดตั้งขึ้นจะได้นำไปใช้พัฒนาการศึกษา สุขภาพหรือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของ 
สังคมส่วนรวมก็กลับถูกบุคคลบางกลุ่มเบียดบังเอาไปเสีย
 ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับไม่สู้ดีนักในการจัดลำดับประเทศที่มีความโปร่งใสจาก 
องคก์ารเดยีวกนันี ้คอืเปน็ลำดบัที ่๘๔ ของโลก โดยไดค้ะแนนเพยีง ๓.๓ คะแนนเทา่นัน้๑๐ เราจงึควร 
ศึกษาว่าประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในภาคพ้ืนเอเชียท่ีได้รับการยอมรับว่ามีการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
เบาบางนั้น เขามีมาตรการหรือวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อที่เราจะได้นำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้มาก เพราะมีแนวความคิด วัฒนธรรมและสภาพสังคมที่ 
ใกล้เคียงกัน
 ในประเทศสิงคโปร์๑๑  กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น
ประกอบด้วย:
 ๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (PREVENTION OF CORRUPTION ACT) 
ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการต่อต้านการทุจริตที่กำหนดนิยามของความผิดเกี่ยวกับการทุจริต 
และกำหนดโทษถึงจำคุก และ/หรือ โทษอย่างอื่น โดยให้อำนาจแก่สำนักสอบสวนการกระทำผิด 
เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน (CORRUPTION PRACTICES INVESTIGATION BUREAU: CPIB) และขยาย 
ความรับผิดให้ครอบคลุมการคอร์รัปชันของทุกคนในประเทศ รวมถึงชาวสิงคโปร์ในต่างประเทศด้วย
 ๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการทุจริต การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรง (การริบ 
ผลประโยชน์) (CORRUPTION, DRUG TRAFFICKING AND OTHER SERIOUS CRIMES  
(CONFISCATION OF BENEFITS) ACT) ซึ่งให้อำนาจศาลริบทรัพย์สินที่ได้รับจากผู้กระทำความผิด
ฐานทุจริต นอกจากโทษอื่นทางอาญา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้กระทำความผิดจะไม่ได้รับประโยชน์จากการ 
กระทำความผิดของตน พระราชบัญญัติฉบับนี้ อนุญาตให้ศาลตั้งข้อสันนิษฐานว่าสินทรัพย์ที่อยู่ใน 
ขอบเขตที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำความผิดเป็นผลประโยชน์ 
ที่เกิดจากการทุจริต คอร์รัปชัน และขยายไปถึงทรัพย์สินที่ผู้กระทำผิดได้ถ่ายโอนไปให้แก่สมาชิก 
ในครอบครัวหรือบุคคลอื่นด้วย นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวยินยอมให้รัฐมีบุริมสิทธิเหนือ 
สินทรัพย์เช่นว่านั้น แม้ว่าธนาคารหรือบุคคลอื่นอาจจะมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเหนือทรัพย์สินนั้น
ก็ตาม

 ๑๐องค์การความโปร่งใสนานาชาติน้ีจัดอันดับสถานการณ์การฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามไปยังองค์กร 
ที่น่าเชื่อถือในประเทศต่าง ๆ  และประมวลผลจากแบบสอบถามนั้น โดยให้คะแนนระดับสถานการณ์การฉ้อราษฎร์บังหลวงที่เบาบาง
ที่สุด ๑๐ คะแนน และเลวร้ายที่สุด ๐ คะแนน.
 ๑๑โปรดดู Simon SC Tay, National Integrity Systems Transparency International Country Stydy  
Report Singapore 2006 (Online Version: www.transparency,org/content/download/12597/123955/file/  
Singapore_NIS_2006.pdf), pp. 12-13.
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

 นอกจากกฎหมายท้ังสองฉบับน้ี ยังมีมาตรการอ่ืนซ่ึงสร้างระบบกฎหมายท่ีพร้อม 
จะตรวจสอบปัญหาการทุจริตและควบคุมการกระทำผิดดังกล่าวเป็นการท่ัวไป คือ ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติพยานหลักฐาน ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยตำรวจ (THE POLICE FORCE ACT)
 ย่ิงไปกว่าน้ัน สิงคโปร์ยังมีประมวลจริยธรรมและวินัยหลายฉบับซ่ึงใช้บังคับแก่เจ้าพนักงาน 
ของรัฐและนักการเมือง คือ คู่มือการปฏิบัติงานภาครัฐ (THE GOVERNMENT INSTRUCTIONAL  
MANUAL : IM), คำสั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (THE POLICE GENERAL ORDERS),  
ประมวลจริยธรรมสำหรับรัฐมนตรี (THE CODE OF CONDUCT FOR MINISTERS) และข้อพึง 
ปฏิบัติของสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (GUIDELINES ON MEMBERS OF  
PALIAMENT’S INVOLVEMENT IN BUSINESS) 
 ตามประมวลจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติเหล่านั้น เจ้าพนักงานของรัฐที่กระทำผิดจะต้องถูก 
ลงโทษทางวินัยซ่ึงมีต้ังแต่ตักเตือนจนถึงให้ออกจากราชการ และข้อมูลในการพิจารณาลงโทษทางวินัย 
ดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้โดยสำนักสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน เพื่อสืบสวนสอบสวน
ต่อไปในการดำเนินคดีทางอาญา
 หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ สำนักสอบสวน 
การกระทำผิดเก่ียวกับคอร์รัปชัน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทุกคดีเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะในภาครัฐหรือเอกชนต่างก็ถูกสอบสวนโดยสำนักสอบสวน 
การกระทำผิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชันบนพื้นฐานของรายงานจากสาธารณชน รวมถึงผู้ไม่ประสงค์ 
จะออกนาม และการให้ข้อมูลอย่างลับ ๆ  ด้วย งานของสำนักสอบสวนการกระทำผิดเก่ียวกับการคอร์รัปช่ัน 
จึงครอบคลุมการทุจริตคอร์รัปชันอย่างหลากหลาย และยังเป็นผู้ดำเนินการให้การศึกษาและฝึกอบรม
ประชาชน ตลอดจนให้คำแนะนำในการฟ้องคดีของสำนักงานอัยการสูงสุด (THE ATTORNEY  
GENERAL’S CHAMBERS) อีกด้วย
 ระบบคุณธรรมและจริยธรรม (INTEGRITY SYSTEM) ของประเทศสิงคโปร์ส่วนมากมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตคอร์รัปชันด้วยมาตรการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การฝึกอบรม  
โดยค่อย ๆ  ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้สังคมโดยเฉพาะในภาครัฐ แม้กระนั้นก็ดี คดีเกี่ยวกับการทุจริต 
คอร์รัปชันโดยรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักการเมืองก็ยังคงมีอยู่บ้าง

หัวใจของคุณธรรมและจริยธรรม
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายคำว่า “คุณธรรม” ว่า  
“สภาพคุณงามความดี” และให้ความหมายคำว่า “จริยธรรม” ว่าหมายถึง “ธรรมที่เป็นข้อ 
ประพฤติปฏิบัติ” “ศีลธรรม” และ “กฎศีลธรรม” เราอาจกล่าวได้ว่า การที่จะวินิจฉัยว่าบุคคลใดมี 
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมต้องพิจารณาโดยรวมว่าบุคคลนั้นประกอบ 
คุณงามความดีอะไรบ้าง? มีอุปนิสัยและประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร? ดำรงตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย
และศีลธรรมเพียงใด? เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและต่อสังคมอย่างไร?
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 หัวใจของคุณธรรมและจริยธรรมก็คือ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม หรือ “INTEGRITY” 
ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งและกว้างขวางมาก เพราะเป็นที่รวมของความถูกต้องทั้งหลายทั้งปวง และหาก 
ผู้ใดเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมแล้วก็ย่อมจะต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงาม 
ความดี กฎหมาย และศีลธรรมเสมอ
 หลักเกณฑ์สำคัญของการยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรมตามท่ีศาสตราจารย์สตีเฟน แอล.  
คาร์เตอร์ แห่งมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การที่บุคคลใดจะได้ชื่อว่าเป็น 
ผู้มี “INTEGRITY” หรือเป็นผู้ยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรม บุคคลนั้นจะต้องปฏิบัติครบถ้วน  
๓ ขั้นตอน คือ:
 ๑. พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิด ให้กระจ่างชัด  
(DISCERNING WHAT IS RIGHT AND WHAT IS WRONG)
 ๒. ปฏิบัติตามส่ิงท่ีตนเช่ือว่าถูกต้องอย่างเคร่งครัด แม้จะทำให้ตนลำบากหรือเสียผลประโยชน์ 
ก็ตาม (ACTING ON WHAT YOU HAVE DISCERNED, EVEN AT PERSONAL COST)
 ๓. ประกาศให้ผู้อ่ืนได้ทราบโดยท่ัวกันว่าตนได้ปฏิบัติไปเช่นน้ัน โดยได้พินิจพิเคราะห์แยกแยะ 
ว่าเป็นส่ิงท่ีถูกต้องแล้ว (SAYING OPENLY THAT YOU ARE ACTING ON YOUR UNDERSTANDING 
OF RIGHT FROM WRONG)๑๒  
ความแตกต่างระหว่างการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมกับคุณธรรมประการอื่น
 ท่านอาจสงสัยว่า การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม (INTEGRITY) ที่ได้กล่าวอ้างว่า  
เป็นหัวใจของคุณธรรมและจริยธรรมน้ี แตกต่างจากคุณธรรมอ่ืน ๆ  เช่น “ความซ่ือสัตย์สุจริต  
(HONESTY)” อย่างไร? 
 เพื่อให้ความกระจ่างและแก้ไขข้อสงสัยดังกล่าว ขอยกตัวอย่างในเชิงเปรียบเทียบว่า ถ้าหาก
ท่านเป็นผู้ที่ทำงานด้วยความตั้งใจ เคารพกฎหมายและกฎระเบียบในการทำงาน ไม่เคยทุจริต คดโกง 
หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ท่านสามารถพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตคนหนึ่ง แต่หาก 
บังเอิญท่านได้รู้ไ ด้เห็นมาว่า ผู้ใ ต้บังคับบัญชาของท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต ทำการ 
ฉ้อราษฎร์บังหลวง แต่ท่านก็เพิกเฉย ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ปล่อยให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ 
โดยทุจริตและทำการฉ้อราษฎร์บังหลวงต่อไป จะด้วยความเกรงใจหรือหวาดกลัวต่ออิทธิพลของ
บุคคลเหล่าน้ัน หรือคิดว่าไม่ใช่ธุระของท่าน ท้ัง ๆ  ท่ีบุคคลเหล่าน้ันและพฤติกรรมของเขาก็อยู่ในความ 
รับผิดชอบของท่านโดยตรง แต่ในขณะเดียวกัน ท่านก็ยังต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีของท่านต่อไปตามเดิม เช่นน้ี  
ท่านอาจกล่าวได้ว่าท่านยังคงความซ่ือสัตย์สุจริตอยู่เช่นเดิม เน่ืองจากท่านไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการทุจริต 
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ท่านคงไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าท่านเป็นผู้ท่ียึดม่ันในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม 
เนื่องจากท่านปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมเกิดขึ้นและยังคงมีอยู่ต่อไป ทั้ง ๆ  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของท่านเอง ต่อเมื่อท่านได้พยายามป้องกัน ยับยั้ง หรือต่อต้านการกระทำทุจริต 
ดังกล่าวแล้ว ท่านจึงจะพูดได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

 ๑๒Stephen L. Carter, integrity (New York: Basic Books, 1996),pp. 7-12.
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 นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างเรื่องจริงอีก ๒ เรื่องให้ท่านพิจารณา
 เรื่องแรก เมื่อหลายปีที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกา นิตยสาร NATIONAL RACQUETBALL  
ได้ลงบทความเกี่ยวกับเรื่องราวของ รูเบน กอนซาเลส (REUBEN GONZALES) ในรอบชิงชนะเลิศของ 
การแข่งขันแรกเก็ตบอลรายการอาชีพรายการหนึ่ง ซึ่งในการแข่งขันครั้งนั้น หากกอนซาเลสสามารถ 
เอาชนะคู่แข่งขันได้ก็จะได้รางวัลชนะเลิศรายการอาชีพเป็นครั้งแรก ในการแข่งขันเกมที่สี่ซึ่งเป็นเกม 
ตัดสิน และในแต้มท่ีจะทำให้กอนซาเลสเป็นผู้ชนะ (MATCH POINT) กอนซาเลสได้ตีลูกท่ีสวยงามมาก 
จะเรียกว่าลูกพิฆาตก็เห็นจะได้ กรรมการผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้นชี้ว่ากอนซาเลสได้แต้ม และเป็นแต้ม
ที่จะทำให้กอนซาเลสได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการนี้ไป แต่กอนซาเลสกลับนิ่งไปชั่วขณะแล้วหันไป 
จับมือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามและประกาศว่าเขาเห็นลูกตบกระทบพ้ืนก่อน ซ่ึงตามกติกาแล้วถือว่าเป็นลูกเสีย 
เขาจึงไม่ใช่ผู้ชนะ ความพ่ายแพ้ของกอนซาเลสนี้ทำให้ผู้ชมในสนามต่างตกตะลึงเป็นอย่างมาก เรื่องนี้ 
กลายเป็นข่าวพาดหัวในสื่อต่าง ๆ  และนิตยสาร NATIONAL RECQUETBALL ได้ลงรูปกอนซาเลส 
ในหน้าแรก รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวเพื่อที่จะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในวงการ 
แรกเกต็บอลอาชพี ใครจะไปคาดคดิวา่ผูเ้ลน่ซึง่มชียัชนะอยูใ่นมอือยา่งเปน็ทางการแลว้กลบัประกาศวา่
ตนเองเป็นผู้พ่ายแพ้ เมื่อมีการสัมภาษณ์กอนซาเลสว่าเหตุใดถึงทำเช่นนั้น กอนซาเลสตอบว่าเหตุที่เขา
ทำเช่นนั้นเพราะเป็นทางเลือกทางเดียวที่เขาจะต้องทำเพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องชอบธรรม
 เรื่องที่สอง เมื่อ ค.ศ. ๑๙๒๗ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริษัทประกันภัยทั้งหลายในสหรัฐ 
อเมริกาต่างต้องปิดกิจการเพราะวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทแห่งหนึ่งต้องปิดกิจการลงเช่นกัน ทำให้ผู้ถือหุ้น 
๕๐๐ คน ต้องสูญเสียเงินที่ลงทุนร่วมกันหลายแสนเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ดี นายเมอร์เซอร์ผู้ถือหุ้น 
ใหญ่ของบริษัทและบุตรชายของเขาต่างก็ได้ให้คำมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่าหากวันหนึ่งข้างหน้าธุรกิจฟื้นตัว 
ขึ้นมา ทั้งสองคนจะชดใช้เงินที่ผู้ถือหุ้นสูญเสียไปคืนให้ทั้งหมด แต่ปรากฏว่าธุรกิจบริษัทต้องเป็นอัน 
ยุติลงเพียงแต่นั้น และสองพ่อลูกก็ไม่อาจฟื้นธุรกิจขึ้นมาได้อีกแต่อย่างใด และไม่กี่ปีหลังจากนั้น 
นายเมอร์เซอร์ผู้เป็นบิดาได้เสียชีวิตลง แต่เมอร์เซอร์ผู้เป็นบุตรกลับไม่เคยลืมพันธธรรมท่ีตนเคยให้ไว้ว่า 
คงจะไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือวิธีใดวิธีหนึ่งที่เขาจะจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหุ้นให้หมดสิ้นจนได้ ๒๘ ปีต่อมา  
เมอร์เซอร์ผู้เป็นบุตรได้สั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ทั้งหมดให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นตามที่เคยได้ลั่นวาจาไว้ 
เป็นเงินถึง ๓๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ แม้ว่าเวลาจะผ่านมานานมากเหลือเกินแล้ว แต่ในท่ีสุดเมอร์เซอร์ 
ผู้เป็นบุตรก็รักษาสัจวาจาของบิดาและตนไว้ได้ เมอร์เซอร์ผู้นี้ก็คือ จอห์นนี่ เมอร์เซอร์ (JOHNNY 
MERCER) นักร้องและนักแต่งเพลง ซึ่งได้แต่งเพลงที่มีชื่อเสียงไว้เป็นจำนวนมาก และหนึ่งในนั้น คือ 
“ACCENTUATE THE POSITIVE” ที่ทำให้เขาได้เงินจากการขายลิขสิทธิ์ และนำเงินดังกล่าวไปใช้หนี้
ให้กับผู้ถือหุ้นและทายาทของผู้ถือหุ้นจนครบถ้วนในที่สุด๑๓  
 เรื่องราวทั้งสองเรื่องที่ยกมาข้างต้น เป็นตัวอย่างของการรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องชอบธรรม 
หรือท่ีเรียกว่า “INTEGRITY” น่ันเอง จะเห็นได้ว่า ไม่มีผู้ใดหรือกฎหมายใดมาบังคับให้ต้องทำ 
แต่เขาก็สมัครใจทำเองเพราะความสำนึกในความถูกต้องชอบธรรม ความรู้สึกท่ีจำต้องรักษาไว้ซึ่ง 

  ๑๓Robert Gilbert, more of the Best of Bits and Pieces (Fairfield, New Jersey: The Economics Press, Inc, 
1997), pp. 113-115.
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เกียรติยศและศักดิ์ศรี ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า “การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม”มีความหมาย 
ลึกซึ้งและกว้างขวาง เป็นคุณธรรมที่ได้รวมเอาคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมประการอื่น ๆ  
ไว้ด้วยแล้ว “การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม” จึงเป็นคุณธรรมที่สูงส่ง กว้างขวาง และบริสุทธิ์  
และมีความสำคัญต่อสังคมส่วนรวมยิ่งไปกว่าคุณธรรมอื่นใด เพราะถือเป็นหัวใจของคุณธรรมและ 
จริยธรรมทั้งหลายนั่นเอง

ข้อพิจารณาบางประการในการจัดทำประมวลจริยธรรม
 ครั้งหนึ่ง ผมได้มีโอกาสเป็นประธานคณะอนุกรรมการร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
ตุลาการ ซึ่งนับเป็นประมวลจริยธรรมฉบับแรก ๆ  ของเมืองไทย และยังมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
โดยใช้เวลาร่างถึง ๑ ปี ๓ เดือน คือ ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๗ จนถึงต้นปี ๒๕๒๙ เพราะต้องศึกษาประมวล 
จริยธรรมของผู้พิพากษาในนานาประเทศ ท้ังจำเป็นต้องค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ  
ท่ีเกิดข้ึนในวงการตุลาการของประเทศไทยในขณะน้ัน เพ่ือนำมาใช้ประกอบการร่างประมวลจริยธรรม 
ฉบับดังกล่าว นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยเวลาเพื่อการอภิปราย ตรวจทาน แก้ไข ตลอดจนปรับปรุง 
ถ้อยคำบางตอนอย่างละเอียดลออในชั้นคณะกรรมการตุลาการก่อนให้ความเห็นชอบอีกด้วย
 ในระยะแรก ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการเองก็ยังไม่มีบทกำหนดโทษในตัว จึงมี 
ลักษณะเป็นเพียงการแนะนำแนวปฏิบัติของผู้พิพากษาที่ดีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น มาตรา ๖๒ และ ๕๕ 
กำหนดให้ถือว่าการฝ่าฝืนจริยธรรมเป็นการกระทำผิดวินัยและมีโทษตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวด้วย
 สำหรับการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ ผมใคร่ขอเสนอแนะ ดังนี้ :
 ๑. สมควรมีประมวลจริยธรรมอันเป็นมาตรฐานกลาง
  การจะให้หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยจัดทำประมวลจริยธรรมย่อมจะเกิดปัญหายุ่งยาก 
และจะหามาตรฐานที่แน่นอนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้ เพราะต่างก็ไม่มีประสบการณ์ในเรื่อง 
เหล่านี้ แม้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้กำหนดค่านิยมหลัก (CORE VALUE) ของมาตรฐานจริยธรรม 
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๙ ประการ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐท้ังหลาย 
ยึดถือเป็นหลักในการร่างประมวลจริยธรรมก็ตาม ผมเห็นว่ายังไม่เพียงพอ ผู้ตรวจการแผ่นดินควร 
จะต้องจัดทำประมวลจริยธรรมอันเป็นมาตรฐานกลางขึ้น ๑ ฉบับ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางจริยธรรม 
ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  มาร่วมกันร่าง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  รับเอาไปพิจารณาเพ่ิมเติมหรือแก้ไข 
เฉพาะบางส่วน ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะทางหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ เอง และเมื่อแก้ไขปรับปรุงแล้วก็สมควร
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เป็นคณะกรรมการกลาง 
ท่ีรับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในส่วนของข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือนจึงได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้มีอำนาจหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อ 
เป็นมาตรฐานกลางสำหรับข้าราชการพลเรือนทุกหน่วยอยู่แล้ว จึงสมควรที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและ 
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คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะประสานงานร่วมกันจัดทำประมวลจริยธรรมที่เป็นมาตรฐาน 
กลางสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ   
ซึ่งมิใช่หน่วยงานของข้าราชการพลเรือนให้อยู่ในมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน
 ๒. สมควรบัญญัติประมวลจริยธรรมให้สมบูรณ์อยู่ในตัว
  ในการจัดทำประมวลจริยธรรมน้ัน สมควรจะต้องบัญญัติให้มีความสมบูรณ์อยู่ในตัว 
เร่ิมต้ังแต่บทท่ัวไป อันเป็นเร่ืองของค่านิยมหลักและอุดมการณ์ร่วมกันของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละหน่วย จากน้ันก็เป็นเร่ืองของค่านิยมรองและจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติ 
หน้าท่ีและการดำรงตน รวมไปถึงการบัญญัติกลไกการควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม 
และบทกำหนดโทษเมื่อมีการฝ่าฝืนด้วย มิใช่จะบัญญัติอ้างอิงให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมหรือ 
กฎหมายอื่นอีกชั้นหนึ่ง หรือบัญญัติโดยตัดส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในกฎหมายอื่นออกเพราะเห็นว่าเป็น 
การซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการศึกษาและการใช้
 ๓. สมควรมีคำอธิบายประกอบ
  แม้ว่าประมวลจริยธรรมจะเป็นกฎหมายประเภทหน่ึง แต่ก็มีหลักการในการบัญญัติแตกต่าง 
กับกฎหมายทั่วไปซึ่งเป็นคำสั่งจึงไม่จำต้องให้เหตุผลหรืออธิบายความหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ  และ 
เป็นเรื่องของผู้ใช้กฎหมายที่จะต้องตีความเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ในขณะที่ประมวล 
จริยธรรมต้องการให้ความกระจ่างแก่ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติว่าบทบัญญัติแต่ละข้อนั้นมีวัตถุประสงค ์
อย่างไร ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง และความหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ  มีอย่างไร ดังเช่นที่ปรากฏใน 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ ท้ังน้ี เพ่ือท่ีจะได้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง
 ๔. สมควรนำประมวลจริยธรรมของสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  ที่ประมวลไว้เรียบร้อยแล้วมา 
พิจารณาประกอบการร่าง
  ในการวางกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเป็นรูปธรรมว่าการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมอืงหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัสมควรจะมเีรือ่งใดบา้งและสมควรจะรา่งอยา่งไร ตอ้งใชเ้วลาในการ 
ถกเถียง อภิปรายกันอย่างถี่ถ้วน และต้องพิจารณากันอย่างละเอียดลออ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 
การศึกษาตัวอย่างประมวลจริยธรรมของสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  ที่ประมวลไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 
ของไทยเองหรือของต่างประเทศก็มีความสำคัญทั้งสิ้น เพื่อที่เราจะได้ศึกษาเปรียบเทียบและนำข้อดี 
ของแต่ละประมวลมาประยุกต์ใช้ต่อไป
 ๕. ในตัวบทบัญญัติเองควรบัญญัติให้แจ้งชัด กระชับ และเฉียบคม ไม่มีข้อความตอนใดซ้ำ 
หรือซ้อนกับบทบัญญัติอื่นในประมวลจริยธรรมฉบับเดียวกัน
  การเรียงร้อยถ้อยคำในบทบัญญัติของประมวลจริยธรรมควรจะต้องแจ้งชัด  คือ อ่านแล้ว
ต้องเข้าใจได้โดยทันที ประการหนึ่ง ต้องกระชับ คือคำทุกคำต้องมีความหมาย หากขาดคำใดคำหนึ่งไป
ก็จะไม่ได้ความตามที่ประสงค์ และหากมีคำใดคำหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นการฟุ่มเฟือย อีกประการหนึ่ง 
และยังจะต้องเฉียบคม (CUTTING-EDGE) คือต้องกินใจผู้อ่านหรือผู้ฟังอีกด้วย ผมใคร่ขอให้ท่าน 
พิจารณาค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐ ๙ ประการของผู้ตรวจการแผ่นดิน อันถือว่าเป็นอุดมการณ์หลักของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้:
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  (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
  (๒) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
  (๓) การยึดถือประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน
  (๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
  (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
  (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
  (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
  (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
  ต่อไป ใคร่ขอให้ท่านพิจารณาค่านิยมหลักในความคิดของผมซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่ง 
เพื่อเป็นทางเลือกในเบื้องต้น คือ:
  (๑) ยึดม่ันและรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบการ 
ปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (แทนข้อ ๓, ๘)
  (๒) ยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรม (แทนข้อ ๑, ๒, ๔, ๗, ๙)
  (๓) บริการประชาชน (แทนข้อ ๕, ๖)
  ส่วนรายละเอียดหรือค่านิยมรองก็ต้องบัญญัติเป็นหัวข้อย่อยลงมาอีกช้ันหน่ึง เพ่ือรองรับ 
และขยายค่านิยมหลักให้ครอบคลุมทุกประเด็น
 ๖. การกำหนดโทษของผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทำ
  เน่ืองจากจริยธรรมมีหลายระดับ เพ่ือให้ประมวลจริยธรรมมีสภาพบังคับก็ต้องกำหนดโทษ 
ของการฝ่าฝืนให้ได้สัดส่วนด้วย ซึ่งเรื่องนี้ผมได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น
มาตรการอื่นเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 จุดจำกัดของประมวลจริยธรรม คือ ไม่อาจแก้ไขหรือควบคุมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทุกเรื่อง ทุกกรณี เพราะแม้จะมีประมวลจริยธรรมเป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติตนและปลุกค่านิยมในการยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม อันเป็นการป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ออกนอกลู่นอกทาง และมีการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างจริงจังด้วยการลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรมทางวินัย เพื่อควบคุมบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมแล้วก็ตาม แต่เรื่องของ 
กฎหมายและเรื่องของจิตใจคนนั้นห่างกันไกลแสนไกล กฎหมายไม่ใช่ยาครอบจักรวาลที่จะสามารถ 
เยียวยาและแก้ไขปัญหาในสังคมได้ทุกสิ่งอัน เพราะอย่างไรเสียกฎหมายก็ไม่อาจเปลี่ยนพฤติกรรม 
หรืออุปนิสัยของคนได้เลย นอกจากนั้น แม้ว่าเราจะมีกฎหมายและระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ดี 
ท่ีสุด ทันสมัยท่ีสุด ก็ยากท่ีจะปราศจากช่องโหว่ ข้อน่าคิดอีกประการหน่ึงก็คือ ย่ิงมีกฎหมายมากเท่าไหร่ 
ก็ย่ิงมีช่องโหว่สำหรับผู้ท่ีมีจิตใจคิดจะโกงมากเท่าน้ัน แม้กระน้ันก็ดีมาตรการทางกฎหมายก็ยังคงจำเป็น 
ต้องมีอยู่เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเท่าที่จะนำมาได้ ซึ่งมาตรการทางกฎหมายนี้จักต้องใช้ 
ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ ด้วยจึงจะมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งผมขอเสนอแนะมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ :
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

 ๑. มาตรการการแก้ไขจิตใจด้วย “หิริโอตตัปปะ” และ “กฎแห่งกรรม”
  ความเหลวเละเฟะฟอนในสงัคมไทยเปน็เรือ่งของความเสือ่มโทรมทางจติใจ เราจงึควรแกไ้ข 
ในเรื่องของจิตใจ เรื่อง “กิเลส” ของบุคคล ประเด็นสำคัญที่ผมอยากเสนอให้ท่านพิจารณา คือ  
ทำอยา่งไรจงึจะทำใหค้นมหีริโิอตตปัปะหรอืมคีวามละอายตอ่การทำชัว่เพราะกลวับาป ซึง่จะทำให้
เขาไม่กล้าที่จะกระทำทุจริตประพฤติมิชอบ?
  บางคนไม่รู้ ไม่เข้าใจว่า “บาป” คืออะไร และเหตุใดจึงต้องเกรงกลัวด้วย หิริโอตตัปปะ 
จึงใช้ไม่ได้ผลเพราะคนไม่เห็นว่าหากไม่ยับยั้งชั่งใจมิให้กระทำชั่วแล้วจะได้รับผลร้ายหรือเป็นบาป 
อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้คนมีหิริโอตตัปปะ เราจะต้องชี้ให้เห็นว่าหิริโอตตัปปะนี้แท้จริงแล้วมีบทกำหนด 
โทษด้วยจึงจะได้ผลดี กล่าวคือ สมควรจะต้องมีการอบรมศึกษาเร่ือง “กฎแห่งกรรม” ให้เป็นบทบังคับ 
ของหิริโอตตัปปะว่า ผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ จะดีหรือชั่ว ย่อมจะได้รับผลแห่งกรรมนั้น ซึ่งความชั่วร้าย 
หรือผลแห่งกรรมชั่วอันนำมาซึ่งความเดือดร้อนและทำให้จิตใจตกสู่ที่ต่ำหรือเลวลงนั่นเองที่เรา 
เรียกกันว่า “บาป” กฎแห่งกรรมนี้เป็นทั้งบทให้รางวัลหากทำดี และเป็นบทลงโทษหากทำชั่ว 
คือ เป็น REWARD AND PUNISHMENT อยู่ในตัว และเป็นกฎธรรมชาติที่จะต้องเกิดแก่ทุกคน 
ไม่มีผู้ใดจะก้าวล่วงเสียได้
  เมื่อพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรม ก็มักจะมีคำถามตามมาว่า เหตุใดจึงไม่ค่อยมีผู้เชื่อเรื่อง 
กฎแห่งกรรมมากนัก? อาจจะกล่าวได้ว่ากรรมน้ันมิได้ส่งผลทันตาเห็นเสมอไป หากกรรมส่งผลทันตาเห็น 
เสมอไปก็คงไม่มีใครกล้าทำชั่ว เพราะทุกคนย่อมตระหนักดีว่าหากตนทำชั่วก็จักได้รับผลร้ายจาก 
กรรมที่ตนเองทำในทันใดนั้นนั่นเอง แต่เมื่อกรรมไม่ได้ส่งผลทันตาเห็น ผู้คนจึงไม่นำพาต่อกฎแห่งกรรม 
กล้าลองดี กล้าเสี่ยง ไม่ไยดีว่าการกระทำของตนจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นแก่ตนบ้าง เพราะเห็นว่า 
คนที่กระทำความชั่วบางคนดูเหมือนไม่ต้องรับโทษหรือผลชั่วอะไรในชีวิตนี้ ในขณะที่บางคนทำดี 
แสนดีก็ดูเหมือนไม่ได้รับผลดีมากมายอะไรในชีวิตนี้ จนมีคำพังเพยที่พูดกันทั่วไปว่า “ทำดีได้ดี 
มีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป” หรือบางคนเกิดมายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็พิการไปเสียแล้ว ในทางตรงกันข้าม 
บางคนเกิดมาบนกองเงินกองทอง จะกินจะใช้อย่างใดก็ไม่หมด ดังน้ี จะถือว่าเป็นเร่ืองของกฎแห่งกรรม 
ได้อย่างไร? ในข้อนี้อาจกล่าวได้ว่า ถ้าหากท่านจะเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและศรัทธาในพระพุทธ 
ศาสนาแล้ว ท่านก็ควรเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดด้วย ซึ่งอาจอธิบายได้ว่ากรรมในอดีตชาติ 
อาจส่งผลให้มารับในชาตินี้หรือชาติต่อ ๆ  ไป และเมื่อชดใช้กรรมเก่าแล้ว บ่วงกรรมนั้นก็จะสลายสิ้น 
ไม่เป็นวิบากกรรมต่อไปอีก แม้เร่ืองเหล่าน้ีไม่อาจพิสูจน์ได้ชัดเจน แต่ก็มีบางส่ิงบางอย่างท่ีท่านสามารถ 
สังเกตได้จากตัวท่านเองหรือคนรอบข้าง เป็นต้นว่า ผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยขึ้นอย่างมากมายมหาศาล  
หากเงินทองที่ได้มานั้นเป็นของร้อนก็มักจะอันตรธานไปอย่างน่าพิศวง ผู้ที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็น 
ร้อยล้านพันล้านจนเป็นมหาเศรษฐีก็ยากท่ีจะประสบกับความสุขความเจริญในชีวิต และอาจกระทบถึง 
ชีวิตของลูกหลานในภายหน้าด้วย
  มีข้อสังเกตบางประการในเรื่องกฎแห่งกรรม คือ บางคนบุญก็ทำกรรมก็สร้าง แต่ว่า 
บุญก็อยู่ส่วนบุญ กรรมก็อยู่ส่วนกรรม ไม่อาจหักกลบลบกันได้ ดังนั้น ท่านไม่ควรทำผิดทำชั่ว 
ต่อผู้ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อแผ่นดิน อนึ่ง แม้จะมีผู้ใดทำให้ท่านเจ็บใจท่านก็ไม่ต้องผูกใจเจ็บ  
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เพราะผู้กระทำจักต้องได้รับผลกรรมของเขาเอง ถ้าท่านผูกใจเจ็บท่านก็ต้องได้รับกรรมนั้นเอง เพราะ 
เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร
  กฎแห่งกรรมนี้พึงปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักแต่เยาว์วัย	เพื่อให้เขาได้มีโอกาส 
สังเกตและศึกษาด้วยตัวของเขาเอง	กฎแห่งกรรมเป็นสัจธรรมหรือไม่	หากเขาตระหนักได้รวดเร็ว 
เพียงใด	ก็เป็นเอกลาภของเขาในอันที่จะดำเนินชีวิตโดยมีหิริโอตตัปปะและกฎแห่งกรรมเป็น 
บังเหียนให้กรอบชีวิตในเส้นทางที่ชอบธรรมตลอดไป
  อีกทางหนึ่งที่จะให้คนตระหนักในกฎแห่งกรรมอย่างหนักแน่นก็คือ ในการฝึก 
อบรมเรื่องกฎแห่งกรรมจะต้องมีการยกตัวอย่างเฉพาะเรื่องจริงเท่านั้น เพื่อให้เขาได้เห็นจะแจ้ง 
ผมขอยกอุทาหรณ์เรื่องหนึ่ง คือ นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งได้บรรยายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
สามพรานเมื่อเริ่มก่อตั้งใหม่ ๆ  ว่า ท่านปราบปรามโจรผู้ร้ายระดับไอ้เสือมามากมายมีอยู่รายหนึ่งใจ 
อำมหิตถึงขนาด คือ ปล้นแล้วข่มขืนคนในครอบครัวและเด็กเล็กแล้วฆ่าเจ้าทรัพย์ทั้งครอบครัวแล้วยัง 
จดุไฟเผาบา้นทิง้ดว้ย ทา่นเหน็วา่จะนำตวัไอเ้สอืขึน้ศาลกย็ุง่ยากเสยีเวลา ทา่นตัง้ศาลเตีย้ชำระความเอง 
โดยจับไอ้เสือร้ายใจอำมหิตใส่กุญแจมือ แล้วกระหน่ำยิงด้วยปืนพกประจำตัวท่านในระยะเผาขนจน 
สะใจทา่น เมือ่กระหมอ่มของคนรา้ยกระเดน็ออกไปจากรา่งไอเ้สอื ทา่นจงึหยดุ ทา่นวา่ไมช่า้ไมน่านตอ่มา 
ท่านมีบุตรคนหนึ่ง คลอดแล้วไม่มีกระหม่อม ในไม่ช้าก็ตาย นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นนั้นจดจำเรื่องนี้ 
ได้ตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจจนกระทั่งปลดเกษียณราชการ
  ถ้าพิเคราะห์จากหลักการสำคัญในศาสนาต่าง ๆ  แล้วอาจกล่าวได้ว่า กฎแห่งกรรมน้ี 
เป็นสัจธรรมและเป็นจริยธรรมข้ันมูลฐานของทุกศาสนา เพียงแต่อาจเรียกช่ือต่างกันหรือมองต่างมุมกัน 
เท่านั้น
 ๒. การผนึกกำลังกันในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรักษาอุดมการณ์และปกป้องเกียรติภูมิ 
ของวิชาชีพ
  การผนึกกำลังกันในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพ หรือท่ีเรียกว่า “PROFESSIONAL SOLIDARITY” 
เป็นเรื่องของการที่บุคคลในวิชาชีพเดียวกันช่วยกันดูแลเพื่อนร่วมวิชาชีพ โดยใช้มาตรการทางสังคม 
คือ ถ้าใครทำดีก็ต้องช่วยกันเชิดชู ยกย่อง และปกป้อง แต่ถ้าใครทำช่ัวก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนหากไม่ใช่ 
เร่ืองร้ายแรง แต่หากเป็นเร่ืองร้ายแรงก็ต้องคว่ำบาตรผู้น้ันจากวงการวิชาชีพเพ่ือไม่ให้เขามีโอกาส 
ก่อความเสียหายหรือก่อความเดือดร้อนวุ่นวายหรือทำความเสื่อมเสียวิชาชีพนั้น ๆ  ได้อีกต่อไป
  อันท่ีจริงแล้ว การผนึกกำลังกันในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือรักษาอุดมการณ์และปกป้อง 
เกียรติภูมิของวิชาชีพน้ี นับเป็นมาตรการท่ีสำคัญท่ีสุดประการหน่ึงท่ีจะพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงคุณธรรม 
และจริยธรรมในวิชาชีพต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นวงการนักการเมือง ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ หรือ 
วงการใด ๆ  ก็ตาม
  อย่างไรก็ตาม การผนึกกำลังนี้เปรียบเสมือน “ดาบสองคม” การใช้วิธีการผนึกกำลัง 
จึงต้องระวังให้มาก คือ จะต้องต้ังอยู่เฉพาะบนพ้ืนฐานทีถู่กต้องชอบธรรมเท่าน้ันเพราะถ้าใช้ไปในทาง 
ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม ก็จะกลายเป็นการนำ “กฎหมู่” มาใช้บังคับแทนกฎหมาย ในบางครั้ง 
บางคราวการผนึกกำลังกันในทางท่ีผิดก็กลายเป็นปัญหาร้ายแรง เช่น การรวมกลุ่มกันเพ่ือสนับสนุน 
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

พวกพ้องของตนให้ได้เล่ือนยศเล่ือนตำแหน่งโดยไม่ถูกต้องชอบธรรม ข้ามหน้าข้ามตาผู้อ่ืนท่ีมี 
ความสามารถและมีความเหมาะสมยิ่งกว่า กล่าวคือใช้ “ระบบอุปถัมภ์” (FAVOURITISM) แทนที่ 
“ระบบคุณธรรม” (THE MERIT SYSTEM) นั่นเอง
 ขอยกตัวอย่างกรณีการผนึกกำลังในทางวิชาชีพของนักกฎหมายไทยท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ๒ กรณี 
เพื่อให้เห็นถึงการผนึกกำลังกันทั้งในทางที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง
 คดีสมเด็จพระปกเกล้าฯ
 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงสละราชสมบัติแล้ว ในระหว่าง 
สงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลได้เป็นโจทก์ฟ้องพระองค์ท่านเป็นคดีแพ่งว่าทรงนำเงินหลวงไปใช้เป็น 
การส่วนพระองค์ทั้งที่พระองค์ไม่ทรงมีพระราชอำนาจที่จะทำได้ คดีนี้ พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ 
(สุทธิ เลขยานนท์) อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งน่ังพิจารณาคดีเอง กรมอัยการโจทก์ฟ้องและย่ืนคำร้อง 
ฉุกเฉินขอให้ศาลสั่งยึดทรัพย์ก่อนมีคำพิพากษา เมื่อพระสุทธิอรรถฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุ 
อันสมควรท่ีจะต้องยึดทรัพย์ก่อนมีคำพิพากษา ท่านจึงส่ังยกคำร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ซ่ึงเป็นประธานกรรมการตุลาการไม่พอใจมาก ต่อมา อัยการโจทก์ย่ืนคำร้องใหม่ เพราะคำร้องฉบับแรก 
เป็นคำร้องฉุกเฉินอุทธรณ์ไม่ได้ โจทก์ยื่นคำร้องมาใหม่เป็นคำร้องธรรมดาให้ยึดทรัพย์ก่อนมี 
คำพิพากษา คราวนี้อุทธรณ์ได้ พระสุทธิอรรถฯ สั่งยกคำร้องอีกเพราะเห็นว่าไม่มีเหตุอันใดที่จะ 
เปล่ียนแปลงคำสั่งเดิม เหตุการณ์นี้ทำให้พระสุทธิอรรถฯ ถูกย้ายไปอยู่ศาลฎีกา๑๔ ทั้ง ๆ  ที่ท่านกำลัง 
จะได้รับการพิจารณาความดีความชอบ ๒ ขั้นเป็นกรณีพิเศษ เพราะผลงานดีเด่นของท่านในรอบปี 
ท่ีผ่านมา ท่านเป็นนักกฎหมายไทยคนแรก ๆ  ท่ีสำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
สหรัฐอเมริกา เมื่อท่านถูกย้ายไปอยู่ศาลฎีกา ท่านก็ไปถามท่านรัฐมนตรีฯ ว่าทำไมท่านจึงถูกสั่งย้าย 
ท่านรัฐมนตรีฯ ตอบท่านว่า ไม่มีอะไร เป็นเรื่องการเมือง ท่านจึงไม่ได้รับพิจารณาความดีความชอบ 
และไม่ช้าท่านก็ถูกปลดออกจากราชการด้วย
 ในวงการศาลรู้สึกไม่สบายใจในเร่ืองน้ีมาก กังวลกันว่าต่อไปน้ีนักการเมืองจะเข้ามาแทรกแซง 
ในคดีความของศาล ทำให้ศาลไม่มีความเป็นอิสระ จึงต้องหาทางร่วมกันแก้ไข เพราะในท้ายที่สุด 
ผู้ที่จะเสียหายมากที่สุดก็คือประชาชนผู้เป็นคู่ความในคดีกับรัฐนั่นเอง ต่อมารัฐบาลชุดนั้นผ่านพ้นไป 
รัฐบาลชุดนายควง อภัยวงศ์ เข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)  
ผูเ้คยเปน็เสนาบดวีา่การกระทรวงยตุธิรรม ไดร้บัการทาบทามใหเ้ปน็รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม 
เจา้พระยาศรธีรรมาธเิบศกลา่ววา่ ยนิดรีบัตำแหนง่ แตต่อ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีว่า่ ตอ้งใหพ้ระสทุธอิรรถฯ 
กลบัมาเปน็ผูพ้พิากษาศาลฎกีาตามเดมิตอ่ไป นายควง อภยัวงศ ์ตกลงรบัเงือ่นไขดงักลา่ว พระสทุธอิรรถฯ 
จงึไดก้ลบัเขา้รบัราชการตามเดมิ หลงัจากทีอ่อกไปเปน็ทนายความอยูพ่กัหนึง่ หลงัจากรฐับาลชดุนายควง 
อภยัวงศ ์พน้ตำแหนง่ กม็รีฐับาลชดุหมอ่มราชวงศเ์สนยี ์ปราโมช เขา้มารบัตำแหนง่ หมอ่มราชวงศเ์สนยีฯ์ 

 ๑๔ก่อนที่จะมีพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา แม้จะเป็นเพียงตำแหน่งอธิบดีของศาล 
ช้ันต้นก็ถือว่าเป็นตำแหน่งท่ีสำคัญของศาลยุติธรรม ซ่ึงในทางปฏิบัติ ผู้พิพากษาท่ีมาดำรงตำแหน่งน้ีมักจะเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ 
ในศาลอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อบังคับใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ทางปฏิบัติในการให้ผู้พิพากษาศาลสูงมาดำรงตำแหน่งนี้ก็เปลี่ยนไป  
โดยถือว่าตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นตำแหน่งของศาลช้ันต้นจริง ๆ  คือ เป็นตำแหน่งของผู้พิพากษาศาลช้ันต้น ไม่ใช่ตำแหน่ง 
ของผู้พิพากษาศาลสูง.
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ซึ่งเคยเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์มาก่อนได้เชิญพระสุทธิอรรถฯ ไปเป็นรัฐมนตรีสั่งราชการกระทรวง 
การต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าในวงการศาลยุติธรรมของไทยนั้น มีการผนึกกำลังกันช่วยเหลือและ 
ปกป้องดูแลคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมให้พ้นจากการกระทำที่ไม่ชอบ ซึ่งเป็นการผนึก 
กำลังกันในวิชาชีพที่ดี เป็นการช่วยเชิดชู ช่วยรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิของคนที่ประพฤติดีประพฤติชอบ 
อย่างต่อเนื่อง๑๕  
 คดีพญาระกา
 คดีพญาระกาเป็นเรื่องพิพาทอันโด่งดังที่มีการกล่าวถึงกันมาจนทุกวันนี้ระหว่างเจ้านาย 
สองพระองค์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
(พระอิสริยยศในขณะนั้น) ซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕ กับพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้า 
วรวรรณากร กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) พระอนุชาต่างพระมารดาของ 
ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีศักดิ์เป็นสมเด็จอาของเสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ นั่นเอง โดยกรมหมื่น 
นราธิปฯ ทรงแต่งบทละครเรื่องหนึ่งชื่อว่า “ปักษีปกรนัม เรื่องพญาระกา” อันมีเนื้อหาเป็นการหมิ่น
ประมาทเสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ ภายหลังจากที่มีการตีพิมพ์บทละครเรื่องดังกล่าว ก็มีผู้ทูลเกล้าฯ  
ถวายหนังสือชุดหน่ึงแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมไปถึงหนังสือบทละครเร่ืองน้ีด้วย 
เม่ือเสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ ทรงอ่านบทละครและทรงทราบเร่ืองการถวายหนังสือแล้ว ก็เข้าพระทัย 
ไปว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงพระเมตตา เพราะทรงทราบแล้วแต่ก็หาได้ทรงว่ากล่าว 
ผู้แต่งไม่ เสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ ทรงโทมนัสมาก ในวันต่อมาจึงทรงเรียกประชุมผู้พิพากษา 
กระทรวงยุติธรรมที่ไว้วางพระทัย  ทรงกรรแสง แล้วว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่ได้เห็นท่านที่ศาลอีกสืบต่อไป  
เสมอว่าท่านสิ้นพระชนม์เสียแล้วพระองค์หนึ่ง หลังจากนั้นก็เสด็จออกจากวังราชบุรีและไม่ได้กลับมา 
ทรงงานที่กระทรวงยุติธรรมอีกเลย ในวันเดียวกัน ผู้พิพากษากระทรวงยุติธรรมที่ใกล้ชิดกับเสด็จใน 
กรมหลวงราชบุรีฯ จำนวน ๒๘ นาย ได้ลงชื่อร่วมกันทูลเกล้าถวายฎีกาขอลาออกจากราชการตาม 
เสด็จด้วย เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกริ้วและโทมนัสต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น 
อนัมาก เพราะเหตทุีข่า้ราชการเหลา่นีซ้ึง่เปน็ขา้ในพระองคม์หีนา้ทีร่บัราชการ แตก่ลบัถอืเอาเหตสุว่นตวั 
แม้จะมีความเกี่ยวกับหน้าที่อยู่บ้างละทิ้งราชการไปเสียทั้งหมด ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
แผ่นดินท้ังพระองค์ยังหาได้ทรงทราบเร่ืองท่ีมีผู้แต่งบทละครหม่ินประมาทเสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ 
แต่อย่างใดไม่ จึงได้ทรงแต่งต้ังผู้พิพากษาศาลรับส่ังพิเศษข้ึนพิจารณาโทษกรมหม่ืนนราธิปฯ๑๖ ซ่ึงต่อมา 
 ๑๕อย่างไรก็ตาม เร่ืองการร่วมกันป้องกันการแทรกแซงความเป็นอิสระของศาลยังไม่หยุดย้ังเพียงน้ัน ทางฝ่ายศาลยุติธรรม 
ได้พยายามแก้ไขกฎหมายให้ศาลมีความเป็นอิสระไม่ขึ้นกับฝ่ายการเมือง และมาเป็นผลสำเร็จในสมัยพระยาอรรถการีย์นิพนธ์  
ซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมอัยการมาก่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยร่วมกับศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์   
ปลัดกระทรวงยุติธรรมขณะน้ันแก้ไขกฎหมายโดยให้มีคณะกรรมการตุลาการ ซ่ึงประธานคณะกรรมการตุลาการไม่ใช่รัฐมนตรีอีกต่อไป 
หากแต่เป็นประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีรับผิดชอบเฉพาะงานธุรการของศาลยุติธรรมเท่านั้น ส่วนการพิจารณาความดีความชอบของ 
ผู้พิพากษา การแต่งต้ังโยกย้าย หรือการพิจารณาลงโทษทางวินัยน้ันเป็นอำนาจของคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ซ่ึงมีประธานศาลฎีกา 
เป็นประธานโดยตำแหน่ง หลักการดังกล่าวเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของศาลยุติธรรมได้อย่างสมบูรณ์และได้ปฏิบัติต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน.
 ๑๖แม้จะมีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ แล้วในขณะน้ัน แต่ศาลยุติธรรมก็ไม่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญา 
ท่ีพระบรมวงศานุวงศ์ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด เว้นเสียแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต ซ่ึงโดยท่ัวไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จะทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศาลรับสั่งพิเศษขึ้นพิจารณาคดี.

๔๕๔๔
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

ศาลรับสั่งพิเศษได้ตัดสินว่ากรมหมื่นนราธิปฯ ทรงกระทำผิดจริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จึงได้ทรงมีพระบรมราชโองการสั่งให้ขังกรมหมื่นนราธิปฯ ไว้ในพระบรมมหาราชวังมีกำหนด ๑ ปี 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว กรมหม่ืนนราธิปฯ ติดสนม๑๗ อยู่เพียง ๑ เดือนเท่าน้ัน ก็ได้รับพระราชทาน 
อภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่เสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ กราบบังคมทูลขอ
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งผู้พิพากษาศาลรับสั่งพิเศษขึ้นแล้ว ก็โปรดเกล้าฯ  
ให้รองเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมช้ีแจงข้อผิดและชอบให้ข้าราชการท่ีลาออกทราบ เม่ือข้าราชการเหล่าน้ัน 
ทราบความจริงแล้วต่างพากันสารภาพผิด พระองค์ก็โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษและให้กลับ 
รับราชการเหมือนเดิม คงมีแต่ขุนหลวงพระยาไกรสี (เทียม บุญนาค) อธิบดีศาลคดีต่างประเทศซ่ึงเป็น 
เนติบัณฑิตรุ่นแรกเพียงผู้เดียวที่ไม่ยอมรับผิด และได้ทำหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายตอบพระราชกระทู้ 
แก้ตัวไปตามโวหารนักกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ขุ่นเคืองพระราชหฤทัยมาก พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ลง 
พระราชอาญาปลดขุนหลวงพระยาไกรสีออกจากตำแหน่ง ทั้งให้ถอดจากบรรดาศักดิ์ด้วย๑๘ 
 สำหรับเสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ ในที่สุดก็ได้เสด็จกลับพระนครและเข้าเฝ้ารับสารภาพผิด 
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ 
และได้มีพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเพื่อรักษาพระองค์ 
เพราะประชวรด้วยพระโรค ตามพระประสงค์ของเสด็จในกรมหลวงราชบุรีฯ๑๙ 

 จะเห็นได้ว่าการที่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดของเสด็จในกรมหลวง 
ราชบุรีฯ มีความกตัญญูเวทีต่อพระองค์ท่านนั้นนับเป็นเรื่องที่ดี แต่การที่ผู้พิพากษาถึง ๒๘ นาย ผนึก 
กำลังกันเพ่ือประท้วงโดยการลาออกน้ี นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะทำให้เกิดผล 
เสียหายร้ายแรงต่อบ้านเมือง ยิ่งผู้พิพากษาที่ลาออกไปล้วนแล้วแต่เป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่เป็น 
อธิบดีผู้พิพากษาศาล เมื่อพากันลาออกย่อมกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 
ศาลยุติธรรมอย่างใหญ่หลวง เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าการผนึกกำลังกันในทางวิชาชีพจะต้อง 
เป็นไปในทางท่ีถูกต้องสมควรเท่าน้ัน คือ จะต้องไม่สร้างความเสียหายให้กับส่วนรวม หรือไม่ใช่เป็นการผนึก 
กำลังกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องเป็นสำคัญ
 ๓. ปลูกฝังและปลุกจิตสำนึกสาธารณะ (PUBLIC CONSCIENCE)
  วิกฤตการณ์การฉ้อราษฎร์บังหลวงและปัญหาสังคมต่าง ๆ  ในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งเป็น 
ผลมาจากการท่ีประชาชนท่ัวไปขาดการเอาใจใส่ ขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของเจ้าพนักงานของรัฐ และไม่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลสังคมของเราให้ดีและน่าอยู่ เพราะประชาชน 
ส่วนหนึ่งมีแนวความคิดที่ว่า “ฉันไม่เกี่ยว” หรือ “ธุระไม่ใช่” การจะแก้ไขปัญหาสังคมเหล่านี้ให้ได้ 
ผลทางหนึ่ง คือ การกระตุ้นและรบเร้าให้ประชาชนเห็นความจำเป็นที่แต่ละคนจะต้องเข้ามามีส่วน 

 ๑๗คำว่า “สนม” หรือ “ติดสนม” ในที่นี้ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ใช้โซ่วางไว้บนผ้าขาวชั้นหนึ่งแล้วนำไปวางไว้บนพาน  
นำพานอันมีโซ่วางอยู่น้ันไปไว้ห้องซ่ึงเจ้านายท่ีถูกขังประทับอยู่ หากเจ้านายพระองค์น้ันเสด็จไปท่ีใดเจ้าหน้าท่ีสนมพลเรือนผู้ควบคุม 
ก็จะถือพานที่มีโซ่วางอยู่นี้เดินตามไปด้วย: นิกร ภัสสโร, พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย, (กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์, พ.ศ. ๒๕๔๗), หน้า ๓๑๕.
 ๑๘ยืนหยัด ใจสมุทร, ๘ คดีดังข้ามศตวรรษ (กรุงเทพฯ : พ.ศ. ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๔.
 ๑๙ยืนหยัด ใจสมุทร, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๕.
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มีเสียงในส่วนได้ส่วนเสียของบ้านเมืองมากขึ้นเป็นลำดับ ต้องสร้างแนวความคิดใหม่ให้แต่ละคน 
ตระหนักว่า “เป็นหน้าท่ีของฉัน” ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเป็นไปในสังคม ต้องเสียสละ 
ประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
 จิตสำนึกสาธารณะนี้ ผมหมายถึงว่าประชาชนควรได้รับการชี้นำให้รักษาเกียรติภูมิของชาติ 
มีความเคารพต่อตนเอง และมีความรับผิดชอบในศีลธรรมต่อสังคมส่วนรวม จริงอยู่ว่าคนเราทุกคน 
ต่างก็ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัว แต่คนเรานั้นก็ไม่ควรคิดแต่จะกอบโกยสมบัติหรือ 
แสวงหาอำนาจ ยศศักดิ์ หรือตำแหน่งเพื่อตนเองโดยไม่คำนึงถึงส่วนรวม เพราะความพึงพอใจในสิ่ง 
เหล่านี้เป็นเพียงการตอบสนองชั่วครั้งชั่วคราวต่ออัตตา๒๐ หาใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ คุณค่าแห่งชีวิต 
เรามีมากกว่าสิ่งเหล่านี้มากมายนัก ความสุขที่แท้จริงจึงอยู่ที่การให้ การเสียสละ และอุทิศตนทำ 
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่จะนำมาซึ่งความภาคภูมิ และความอภิรมย์ในดวงใจอย่างแท้จริง
 สำหรับจิตสำนึกสาธารณะในด้านป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้นอาจแยก
พิจารณาได้เป็นสองกรณีด้วยกัน คือ:
 กรณีแรก เป็นเรื่องของบุคคลทั่วไปที่จักต้องไม่ให้ประโยชน์อันมิชอบแก่เจ้าพนักงานของรัฐ  
และจักต้องช่วยสอดส่องดูแลมิให้เจ้าพนักงานของรัฐเรียกหรือรับประโยชน์อันมิชอบในการปฏิบัติ 
หน้าที่ของตน
 กรณีที่สอง สำหรับเจ้าพนักงานของรัฐก็จักต้องไม่เรียกหรือรับประโยชน์อันมิชอบในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีของตน และจักต้องช่วยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนรับหรือเรียกรับประโยชน์ 
อันมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดุจกัน
 สังคมเรานั้น แม้จะได้ก่อร่างสร้างสรรค์กันขึ้นมาเป็นปึกแผ่นก็ตาม หากสมาชิกของสังคม 
แต่ละคนไม่รับผิดชอบในสวัสดิภาพของสังคมอย่างบริบูรณ์แล้ว สังคมนั้นก็มิอาจจะดำรงอยู่ได้และ 
เพื่อการบังคับใช้กฎหมายในด้านป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพผมเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ “ปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ” นี้ในเด็กและเยาวชน 
ทั้งต้อง “ปลุกจิตสำนึกสาธารณะ” ในตัวผู้ใหญ่ไปพร้อมกัน
 มีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา จอห์น ฟิชเยอรัลด์ เคนเนดี ซึ่งกล่าว 
ปลุกจิตสำนึกสาธารณะให้กับประชาชนของเขาด้วยถ้อยคำที่จับใจว่า:
  “...จงอย่าถามว่าประเทศชาติจะทำอะไรให้แก่ท่านบ้าง
  จงถามว่าท่านจะทำอะไรให้แก่ประเทศชาติได้บ้าง...”๒๑

 จิตสำนึกสาธารณะน้ีเป็นเร่ืองสำคัญอย่างย่ิงสำหรับผู้บริหารราชการแผ่นดิน ย่ิงดำรงตำแหน่งสูง 
ยิ่งต้องมีความเสียสละและอุทิศตนให้แก่ส่วนรวมมากขึ้นเป็นลำดับ มิใช่ว่ารัฐได้ประโยชน์  
ฉันก็ต้องได้ประโยชน์เข้าพกเข้าห่อด้วยเหมือนกัน ประชาชนจะไว้วางใจบุคคลประเภทนี้ได้อย่างไร  

 ๒๐คำว่า “อัตตา” นี้ หมายความถึง ตัวตน การยึดมั่นถือมั่น หรือที่ท่านพุทธทาสภิกขุเรียกว่า “ตัวกู – ของกู”.
 ๒๑“...ASK NOT WHAT YOUR COUNTRY CAN DO FOR YOU – ASK WHAT YOU CAN DO FOR YOUR COUNTRY...” 
คำปราศรัยวันเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ค.ศ. ๑๙๖๑ (คำกล่าวนี้เป็นอมตวาจาที่แพร่หลายไปทั่วโลกและ 
ได้รับการอ้างอิงกล่าวขวัญกันมากที่สุดบทหนึ่ง).

๔๗๔๖
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“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

การบริหารราชการแผ่นดินจะเป็นไปได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้นำ 
และคณะของผู้นำนั้น
 ๔. กระบวนการร่อนทอง (A CLEANSING PROCESS) 
  ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ประชาชนต้องมีจิตสำนึกสาธารณะ เขาเหล่านั้นต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
มสีทิธมิเีสยีงในการแกไ้ขปญัหาการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงและปญัหาตา่ง ๆ  ของสงัคมใหม้ากขึน้เปน็ลำดบั 
ที่สำคัญประการแรก คือ ประชาชนต้องให้ความสำคัญ ใส่ใจ และพิถีพิถันเลือกสรรผู้ที่มีศีลธรรมและ 
ยึดถือความถูกต้องชอบธรรมให้เป็นผู้รับผิดชอบทั้งในทางการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  
และมิใช่จะหยุดชะงักอยู่เพียงนั้น หากแต่ประชาชนจักต้องติดตามเฝ้าดู ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ 
ของนักการเมืองเหล่านี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบและอย่างดีที่สุดแล้วหรือไม่ ถ้าไม่ 
กต็อ้งหาทางทกัทว้ง ยิง่ในกรณทีีม่กีารทจุรติ ประพฤตมิชิอบ กต็อ้งหาทางใหเ้ขาพน้จากตำแหนง่หนา้ที่
ไปตามวถิทีางทีร่ฐัธรรมนญูกำหนดไว ้และตอ้งเลอืกสรรผูอ้ืน่ทีด่กีวา่ในโอกาสตอ่ ๆ  ไป จนไดค้นทีด่ทีีส่ดุ
มาบริหารกิจการบ้านเมือง เปรียบเสมือนกับการร่อนทองที่ต้องค่อย ๆ  คัดกรองเอาเศษหินเศษดินออก 
ค่อย ๆ  ร่อนจนกระทั่งได้ทองที่มีความบริสุทธิ์จริง ๆ
  กระบวนการรอ่นทองนี ้มใิชเ่พยีงใหป้ระชาชน “รอ่นทอง” เพือ่หาทอง “บรสิทุธิ”์ มาเปน็ผู ้
รบัผดิชอบในการบรหิารราชการแผน่ดนิในระดบัและหนา้ทีต่า่ง ๆ  เทา่นัน้ หากแตย่งัหมายความรวมถงึการ 
“ร่อนทอง” ตนเองด้วย เพราะไม่มีผู้ใดเกิดมาก็ดีเต็มร้อยหรือชั่วทั้งร้อย หากแต่มีดีบ้างชั่วบ้างคละ 
กันอยู่ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นด้วยการฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกใน 
เรือ่งคณุธรรมและจรยิธรรม การแกไ้ขปรบัปรงุตนเองอาจจะทำอยา่งคอ่ยเปน็คอ่ยไป เปรยีบเสมอืนการ 
“ร่อน” ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาให้หลุดร่วงลงไป และสร้างสมสิ่งดีเป็นลำดับ 
จนกระทั่งถึงขั้นเป็น “ทองบริสุทธิ์” โดยต้องตระหนักในเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้มาก เพราะหาก 
ประชาชนยงัไมเ่หน็ความสำคญัของเรือ่งนีแ้ละยงัสนใจแตป่ระโยชนส์ว่นตน และยงัเหน็วา่การฉอ้ราษฎร ์
บังหลวงเป็นเรื่องธรรมดา บ้านเมืองก็คงจะต้องล้มลุกคลุกคลานและตกต่ำลงไปอีก และสิ่งที่ตามมา 
ก็เห็นกันอยู่ว่าเสียหายแก่ส่วนรวมเพียงใด และเม่ือส่วนรวมหรือประเทศชาติไม่ม่ันคง ไม่ว่าจะ 
ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมก็ตามผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือปัจเจกชนผู้เป็นพลเมืองของประเทศ
นั่นเอง
  มองอีกแง่หนึ่ง ท่านเคยสังเกตหรือไม่ว่าบรรดานักการเมืองผู้ที่มาเป็นผู้ปกครองประเทศ 
ของเรานั้นส่วนหนึ่งต่างก็ไม่ได้ถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสำคัญ แต่กลับฉกฉวยโอกาสจาก 
ความไว้วางใจของประชาชนและใช้ความได้เปรียบทางอำนาจแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนและ 
พวกพ้อง โดยคำนึงถึงภารกิจในการบริหารประเทศให้รุ่งเรืองด้วยความถูกต้องชอบธรรม ทำให้ประเทศ 
ของเรามีการเมืองที่ไม่มั่นคงและเกิดการปฏิวัติบ่อยครั้ง มีสุภาษิตในทางรัฐศาสตร์อยู่บทหนึ่งว่า  
“PEOPLE GET THE GOVERNMENT THEY DESERVE” ซึง่แสดงสจัธรรมในระบอบประชาธปิไตย 
ในแง่ที่ว่า หากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นบุคคลประเภทใดก็จะได้บุคคลประเภทเดียวกันนั้น 
เขา้มาเปน็รฐับาลปกครองตน ผมอยากถามทกุทา่นวา่ทา่นพอใจในวฒันธรรมทางการเมอืง (POLITICAL 
CULTURE) ของไทยในขณะนี้หรือไม่? ท่านพอใจในจิตสำนึกของตัวท่านเองและเพื่อนร่วมชาติในแง่ 
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ของความตระหนกัในหนา้ทีท่ีม่ตีอ่บา้นเมอืงหรอืไม?่ ทา่น “รอ่นทอง” ตวัทา่นเองจนได ้“ทองบรสิทุธิ”์ 
แล้วหรือยัง?
  ระบอบประชาธิปไตยและประเทศไทยของเราจะรุ่งเรืองไปได้ตลอดรอดฝ่ังก็ต่อเม่ือทุกคน 
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งขัน ทั้งยังต้องหมั่นฝึกตนให้มีน้ำใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม 
อย่างแท้จริง การแก้ไขปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมให้สำเร็จนั้น แม้จะพยายามเร่งรัดด้วยความ 
เข้มแข็งสักปานใด ก็ไม่มีทางลัด เพราะเป็นการแก้ไขทั้งแนวความคิดและอุปนิสัยของบุคคลซึ่งต้อง 
อาศัยระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยความตั้งใจ ความเสียสละ และความอดทนของทุก ๆ  ฝ่าย
  อย่างไรก็ตาม ในสังคมของเรานั้นมีคนอยู่หลายประเภท ทุกคนไม่ได้เป็นเวไนยชาติ 
คือ ไม่ได้สั่งสอนได้เสียทั้งหมด พวกที่สั่งสอนอะไรไปเท่าไหร่ก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ หรือรู้ดี 
ทุกเรื่องว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนชอบหรือสิ่งไหนชั่ว รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ตนทำนั้นไม่ดีแต่ยังดื้อดึงทำอยู่ต่อไป 
ก็มีจำนวนไม่น้อย และคนกลุ่มน้ีเราก็ไม่สามารถไปเปล่ียนแปลงแก้ไขอะไรได้ จะใช้กระบวนการร่อนทอง
ก็คงไม่ได้ผลเพราะเขาไม่พร้อม ไม่เปิดใจยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลง เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิและกิเลสอย่าง 
แรงกล้า เป็นบัวที่อยู่ในโคลนตมรอแต่วันที่จะเป็นอาหารให้เต่า ปู และปลาก็เท่านั้นเราจึงจำต้องรู้จัก 
ปล่อยวาง ให้เขาเป็นไปตามวิถีที่เขาได้เลือกแล้วตามกรรมของเขา ที่เราทำได้ก็มีเพียงแต่ต้องช่วยกัน 
ป้องกันและปราบปรามไม่ให้คนเหล่านี้มีโอกาสสำแดงฤทธิ์เดช ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ผู้อื่นหรือ 
ทำความชั่วแก่แผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สำคัญ
องค์หนึ่งมีความตอนหนึ่งว่า:
    “ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้
 ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็น
 คนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคน
 ไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”
 ๕. เศรษฐกิจพอเพียง (SUFFICIENCY ECONOMY)
  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมือง หรือระดับความเป็นประชาธิปไตย 
ของแต่ละประเทศกับระดับการทุจริตคอร์รัปชัน ปรากฏว่า ทั้งสองอย่างมีความสัมพันธ์กันแบบ 
แปรผันตรง กล่าวคือ ระดับความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น จะทำให้ระดับความโปร่งใสเพิ่มสูงขึ้น 
ตามไปด้วย๒๒ อย่างไรก็ตาม การท่ีจะปลุกและปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ด้วยกระบวนการร่อนทองก็มิอาจสำเร็จลงได้หากประชาชนยังเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่อง 
ความเป็นอยู่และปากท้อง เพราะลำพังจะดิ้นรนให้มีกินมีใช้ในแต่ละวันก็เป็นเรื่องที่ลำบากแสนเข็ญ 
อยู่แล้ว จะเอาเวลาท่ีไหนมาคิดเร่ืองประชาธิปไตยหรือเร่ืองการตรวจสอบการทำงานของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หากเราต้องการจะแก้ไขปัญหาเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้ผลแล้ว 
สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การขจัดความยากจนของประชาชนในประเทศเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  
ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งตอนหนึ่งความว่า:

 ๒๒สิริลักษณา คอมันตร์ และคณะ, “ทุจริตคอร์รัปชันกับประเด็นทางวัฒนธรรม”, วารสารวิชาการ ป.ป.ช. (กรุงเทพฯ :  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ฉบับที่ ๑, มกราคม ๒๕๕๑), หน้า ๗๓.

๔๙๔๘



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

                    “พระเจ้าอยู่หัวยังต้องเหนื่อย ต้องลำบากทุกวันนี้ เพราะว่าประชาชน
 ยังยากจนอยู่ เมื่อประชาชนยากจนแล้ว อิสรภาพเสรีภาพเขาจึงไม่มี และเมื่อเขาไม่มี
 อิสรภาพ เขาก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้”๒๓ 

  ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงพระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับพสกนิกร 
ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข พออยู่พอกิน พ่ึงตนเองได้ ซ่ึงจะเป็น 
รากฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับต่อไป ดังพระบรมราโชวาท 
ตอนหนึ่งความว่า:
                   “...ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิได้หมายถึง ระบบเศรษฐกิจปิด
 ที่ไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่ค้าขาย ไม่ส่งออก ไม่ผลิตเพื่อคนอื่น แต่เป็นแนวคิดที่เน้น
 การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนบนรากฐานที่เข้มแข็ง โดยชี้ให้ใช้หลักการตน
 เป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้ก่อน จากนั้นจึงพัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 สามารถเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ และนำไปสู่สังคมที่มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ในที่สุด
 พอมีพอกินเป็นขั้นที่หนึ่ง ขั้นต่อไปให้มีเกียรติ ยืนด้วยตนเอง 
 ขั้นที่สามให้นึกถึงผู้อื่น...”๒๔ 
  หลักใหญ่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่  “ทางสายกลาง” โดยให้คำนึงถึงความพอ 
ประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งมีรากฐานสำคัญ ๒ ประการ คือ ความรู้และ 
คุณธรรม จึงทำให้ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
กับทุกคน รวมถึงระดับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็น่าจะเป็นหลักประกันได้ว่าจะพบกับ 
ความสุขตามที่ปรารถนาได้ โดยไม่ต้องคดโกงหรือเบียดเบียนผู้อื่น มีชีวิตที่สมดุล มีเศรษฐกิจที่มั่นคง 
และสามารถร่วมมือร่วมใจกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 ๖. กำหนดให้เร่ืองการยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรมเป็น “คติธรรมประจำชาติท่ีย่ังยืน”
  เพ่ือแก้ไขวิกฤตการณ์ในสังคมไทยในขณะน้ี เราจำเป็นท่ีจะต้องกำหนดให้เร่ืองการยึดม่ัน
ในความถูกต้องและชอบธรรมเป็น “คติธรรมประจำชาติที่ยั่งยืน” โดยจัดเป็นวาระแห่งชาติ คือ  
ต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมทุกระดับ โดยมุ่งเน้นที่การปลูกฝังและ 
รณรงค์ให้ประชาชนยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรมทั้งในชีวิตส่วนตัวและในชีวิตการทำงาน  
ในการนี้ ภาครัฐจะต้องเข้ามาส่งเสริมการจัดตั้งและขยายพันธกิจขององค์กรทางด้านคุณธรรมและ 
จริยธรรม ให้มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เช่น ศูนย์คุณธรรม ของสำนักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพ่ือรองรับการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในอนาคต
  นอกจากนี้ รัฐจะต้องจัดทำคู่มือคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใช้ในการอบรมและปลูกฝัง 
เร่ืองการยึดม่ันในความถูกต้องและชอบธรรมให้กับเยาวชน โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน 

 ๒๓สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพ่ือประชาชน (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), หน้า ๔๖.
 ๒๔พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๘

๕๑๕๐



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

ทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ช้ันประถมไปจนถึงระดับช้ันอุดมศึกษา และต้องจัดทำคู่มือจริยธรรมสำหรับประชาชน 
ควบคู่กันไปด้วย ทั้งยังต้องมีการระดมความคิดเห็นในการอภิปรายและการสัมมนาต่าง ๆ  และต้อง 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องมีการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
และจริยธรรม เช่น การประกวดเรียงความเกี่ยวกับบุคคลที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง หรือคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของเด็กไทย เป็นต้น
  รวมทั้งต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องมีการให้รางวัลและเชิดชูเกียรติผู้ท่ีประกอบคุณงามความดีด้วย เพ่ือเสริมสร้าง 
ขวัญและกำลังใจและเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ดำรงตำแหน่งทาง 
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเองจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในการยึดมั่นใน 
ความถูกต้องและชอบธรรมในทุก ๆ  เรื่องด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใด มิฉะนั้นก็จะกลายเป็น
ดังคำพังเพยที่ว่า “ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง”
  ย่ิงไปกว่าน้ัน ในการกำหนดให้เร่ืองการยึดม่ันในความถูกต้องและชอบธรรมเป็นคติธรรม 
ประจำชาติท่ีย่ังยืนน้ี รัฐบาลและหน่วยราชการต่าง ๆ  จะต้องรบเร้าให้ภาคเอกชน ภาคสถาบันต่าง ๆ  
รวมทั้งภาคชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์และจัดกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างมุ่งมั่น กระตือรือร้น 
และต่อเน่ืองตลอดไป ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวก็ต้องอาศัยนโยบายท่ีแน่วแน่ บุคลากรและเงินงบประมาณ 
ของแผ่นดินเข้ามาสนับสนุนอีกแรงหนึ่ง เพราะภาคเอกชน เช่น มูลนิธิต่าง ๆ  และผู้สนับสนุนรายอื่น ๆ  
จะทำได้ก็เพียงบางส่วน แต่ก็จำเป็นและขาดเสียไม่ได้
  แม้กระนั้นก็ดี ที่ผ่านมาจุดอ่อนของการรณรงค์และการจัดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง 
คุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาลก็คือ ทำได้เพียงลุ่ม ๆ  ดอน ๆ  ไม่เข้มแข็งและเสมอต้นเสมอปลาย  
เพราะบางรัฐบาลอาจสนับสนุนเต็มที่  แต่บางรัฐบาลอาจให้ความอนุเคราะห์อย่างเสียไม่ได้ 
หรือไม่สนับสนุนเลย เพราะอาจไปขัดแย้งกับนโยบายหรือผลประโยชน์อันมิชอบของบุคคลบางกลุ่ม 
บางคนของรัฐบาลน้ัน ๆ  ซ่ึงก็เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ ทางแก้ไขท่ีอาจช่วยได้ระดับหน่ึงคือ ต้องกำหนด 
วาระแห่งชาติเรื่องการปลูกฝังและรณรงค์เรื่องการยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรมไว้ใน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย เพื่อให้มีการรณรงค์และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
แม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ตาม
  ความจริง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา รวมทั้งฉบับที่ ๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการรณรงค์ 
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนอยู่แล้ว
แต่ที่ไม่ค่อยสัมฤทธิ์ผล เกรงว่าคงเป็นเพราะแผนพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ว่านี้ 
เป็นนามธรรมมาก ยากแก่การปฏิบัติ ประการหนึ่ง ทั้งไม่มีการเน้นความสำคัญและความเร่งด่วนของ
แผนแต่ละแผน ซ้ำร้าย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังถือเป็นแผนปฏิบัติการภายในของ 
ฝ่ายบริหารโดยเฉพาะ ทำให้ไม่มีมาตรการการตรวจสอบประเมินผลใด ๆ  จากฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้ง ๆ  ที่ 
การปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นการกำหนดทิศทางการบริหารประเทศใน 
ระยะยาว ซ่ึงน่าจะต้องได้รับความยินยอมเห็นชอบด้วยจากฝ่ายนิติบัญญัติเสียก่อน จึงควรจะต้องผ่าน 

๕๑๕๐



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

“จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

กระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีผลบังคับ 
ดังเช่นกฎหมายด้วย
 เร่ืองท่ีเป็นอุปสรรคเหล่าน้ี มีทางแก้ท่ีสลับซับซ้อน อันควรได้รับการพิจารณาในระยะยาวต่อไป 
ซึ่งก็ต้องอาศัยการประสานงานที่ดีและการร่วมมือกันอย่างแข็งขันของทุกฝ่าย

ท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ:
 ผมใคร่ขออันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์หนึ่งมากล่าวใน 
ตอนท้ายของคำบรรยายนี้ เพื่อให้ท่านมีพลังใจและความหวังในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปคือ:
                   “...เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี 
 เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริง ๆ  ให้ผลของความดี
 บังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิเสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้น
 ได้เป็นลำดับ...”๒๕   

 ๒๕พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธี เปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้ งที่  ๑๒ 
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๓.

๕๑๕๒
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สรุปสัมมนาทางวิชาการ

โดย	 นายบรรหาร		กำลา		
	 นิติกร	สำนักกฎหมาย

 *จัดโดยรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า และสหภาพรัฐสภา เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   
ณ  ห้องปรินซ์ บอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ.

    “บทบาทของรัฐสภา
ในกระบวนการทำสนธิสัญญา        
ระหว่างประเทศ”*

๕๓

 ปัจจุบัน ปัญหาในเรื่อง ช่องทางการค้า มาตรฐานสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม  
การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศและปญัหาอาชญากรรมขา้มชาตกิลายเปน็ประเดน็ที่
นำไปสู่การทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งประเด็นเหล่านี้อยู่นอกเหนืออำนาจหรือ 
ขอบเขตที่แต่ละประเทศจะดำเนินการได้โดยลำพัง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัย 
ความรว่มมอืของนานาประเทศตามหลกัของกฎหมายระหวา่งประเทศ ในกระบวนการ 
ดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่ารัฐสภาในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทไม่มากนัก 
ในขั้นตอนการเจรจาต่อรองในการทำสนธิสัญญา เพราะโดยหลักการแล้วจะเป็น 
อำนาจของฝ่ายบริหาร เว้นแต่ในกรณีของการเจรจาต่อรองในเรื่องที่มีความสำคัญ ๆ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) ในวงกว้าง ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐสภามีบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
ในการออกกฎหมายและตรวจสอบฝ่ายบริหาร ดังนั้น รัฐสภาจึงจำเป็นต้องมีส่วนร่วม 
ในการรบัทราบและมโีอกาสใหข้อ้เสนอแนะในกระบวนการเจรจาตอ่รองของสนธสิญัญา 
ประเภทดังกล่าวด้วย
 โดยเฉพาะมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีการกำหนดหลักการใหม่ 
โดยให้คณะรัฐมนตรีให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และต้องชี้แจงต่อรัฐสภา ทั้งนี้ ต้องมีการเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอ 
ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญาด้วย
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“บทบาทของรัฐสภา 
 ในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ”

๕๔

 ในการนี้รัฐสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและสหภาพรัฐสภา 
จึงได้จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของรัฐสภาใน 
กระบวนการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ” ข้ึน เพ่ือเสริมสร้าง 
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาในกระบวนการ 
ทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งทบทวนบทบาทของทั้งฝ่าย 
นิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในกระบวนการดังกล่าว ซึ่งในการสัมมนา 
ครั้งนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาด้วย ดังนั้น ผู้เขียนจึงใคร่ขอสรุปผลการสัมมนา 
ในประเด็นทางวิชาการที่มีความสำคัญ ซึ่งวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิได้มีความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับ 
บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งเกี่ยวกับความเป็นมา 
และพัฒนาการของกระบวนการทำสนธิสัญญาในประเทศไทย กระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดทำ 
หนงัสอืสญัญาตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๙๐ สภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้จากบทบญัญตั ิ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 ๑. บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ : ภูมิหลัง 
และพัฒนาการ
 ศาสตราจารย ์ดร.จตรุนต ์ ถริะวฒัน ์คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดอ้ภปิราย 
และแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับ “ภูมิหลังและพัฒนาการของกระบวนการทำสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศของประเทศไทย” สรุปได้ดังนี้
 เนือ่งจากประเทศไทยมกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ 
ประมขุ มกีารแบง่แยกอำนาจอธปิไตยออกเปน็ ๓ ฝา่ย ไดแ้ก ่ฝา่ยนติบิญัญตั ิฝา่ยบรหิาร และฝา่ยตลุาการ 
ซึง่โดยหลกัการแลว้การดำเนนิความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศหรอืการทำสนธสิญัญาหรอืหนงัสอืสญัญา 
กบันานาประเทศหรอืองคก์ารระหวา่งประเทศเปน็พระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิ ์ซึง่ทรงใชอ้ำนาจ 
ดงักลา่วนีท้างคณะรฐัมนตร ีดงันัน้ อำนาจในการสนธสิญัญาหรอืหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศจงึเปน็ 
อำนาจของฝ่ายบริหาร เพียงแต่ได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่าในการจัดทำสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญา 
ประเภทที่มีความสำคัญ ๆ รัฐธรรมนูญได้กำหนดว่าจะต้องกระทำโดยอาศัยความร่วมมือกับฝ่าย 
นิติบัญญัติหรือต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการประกาศใช ้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น รัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้กำหนด 
ประเภทของหนังสือสัญญาที่มีความสำคัญ ๆ ซึ่งการจัดทำจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาไว้ 
เพียง ๓ ประเภทเท่านั้น ได้แก่
 ๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
 ๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแห่งรัฐ และ 
  ๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา
 ต่อมาในระยะหลัง บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ได้เพิ่มมากขึ้น โดยเกิดจากสาเหตุรวม ๒ ประการ คือ 



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

สรุปสัมมนาทางวิชาการ

๕๕

 สาเหตุประการที่ ๑ เกิดจากผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยศาล 
รัฐธรรมนูญ ที่ ๓๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแห่งรัฐ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ 
ของรฐัสภาตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรอืไม ่ศาลรฐัธรรมนญูไดว้นิจิฉยัวา่การเขา้เปน็ 
ภาคีอนุสัญญาฯ จะมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ 
ทรัพยากรพันธุกรรมระหว่างประเทศไทยกับรัฐภาคีอื่น เป็นการให้สิทธิและการถูกจำกัดสิทธิ 
ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะต้องมีการออกกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายภายในที่ใช้บังคับอยู่ให้สอดคล้อง 
กบัวตัถปุระสงค ์หลกัการ และขอบเขตของอนสุญัญาฯ เหน็ไดว้า่เปน็การเปลีย่นแปลงเขตอำนาจแหง่รฐั 
ในการใชท้รพัยากรพนัธกุรรมและเปน็หนงัสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลงเขตอำนาจแหง่รฐั จะตอ้งไดร้บั 
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง  
ซ่ึงการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีความเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญ 
ตีความถ้อยคำว่า “เขตอำนาจแห่งรัฐ” ในความหมายที่ค่อนข้าง 
จะกว้างและส่งผลทำให้รัฐสภามีบทบาทและอำนาจหน้าท่ีในการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศมากขึ้น
 สาเหตุประการที่ ๒ เกิดจากหลักการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง โดยได้เพิ่มประเภทของหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบของรัฐสภาไว้รวม ๕ ประเภท กล่าวคือจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนที่ 
คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้มีการลงนามในหนังสือสัญญาให้มีผลผูกพันประเทศไทย ได้แก่
 ๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
 ๒) หนงัสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลงเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขต ซึง่ประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตย 
หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
 ๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญานั้น
 ๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง 
กว้างขวาง และ 
  ๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยสำคัญ
  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ยังได้เพิ่มบทบาทของรัฐสภาโดยกำหนดว่า  
กอ่นการดำเนนิการเพือ่ทำหนงัสอืสญัญาทัง้ ๕ ประเภทดงักลา่ว คณะรฐัมนตรตีอ้งใหข้อ้มลูและจดัการ 
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี ้
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย
    โดยสรุป ในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับกระบวนการทำสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญา 
ระหว่างประเทศนั้น รัฐสภาจะมีบทบาทที่ค่อนข้างจะจำกัด แต่จากผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๓/๒๕๔๓ และจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
เป็นผลทำให้รัฐสภามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
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๕๖

 ๒. กระบวนการหรือข้ันตอนในการจัดทำหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ 
   นายอรรณพ บุราณเศรษฐ ผู้อำนวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศ ได้สรุปเกี่ยวกับ “กระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดทำหนังสือสัญญา 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐” โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น ๑๑ ขั้นตอน ดังนี้
   ๑) ก่อนทำหนังสือสัญญา คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการ
    ๑.๑) เสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ
    ๑.๒) ชี้แจงต่อรัฐสภา ให้ข้อมูล และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เกี่ยวกับหนังสือสัญญาซึ่งจะต้องดำเนินการไปตลอดจนกว่าจะทำหนังสือสัญญาเสร็จสิ้น (ลงนาม)
   ๒) รัฐสภาให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจา
   ๓) ดำเนินการเจรจา ทั้งนี้ รัฐบาลต้องชี้แจงต่อรัฐสภา ให้ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนเกี่ยวกับหนังสือสัญญาควบคู่ไปด้วย จนกว่าจะทำหนังสือสัญญาเสร็จสิ้น (ลงนาม)
   ๔) สรุปผลการเจรจา ซึ่งจะได้มาซึ่งร่างหนังสือสัญญาที่เห็นชอบร่วมกันโดยไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมอีกต่อไปแล้ว (Final agreed text)
   ๕) ส่วนราชการเจ้าของเรื่องเสนอร่างหนังสือที่เห็นชอบร่วมกันแล้วดังกล่าวในข้อ ๔  
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนลงนาม (โดยยังไม่มีผล)
   ๖) การลงนาม (โดยในหนังสือสัญญาต้องมีข้อบทระบุว่า หนังสือสัญญาต้องได้รับ 
การให้สัตยาบันก่อนการมีผลใช้บังคับ)
   ๗) คณะรัฐมนตรีเสนอหนังสือสัญญาที่ลงนามไว้แล้ว (แต่ยังไม่มีผล) ตามข้อ ๖ 
เพื่อขอความเห็นชอบของรัฐสภา
   ๘) รัฐสภาจะต้องพิจารณาหนังสือสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน 
ที่ได้รับเรื่อง
   ๙) รัฐสภาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา
    ๑๐) ก่อนให้สัตยาบัน (ความยินยอมที่จะผูกพัน) หนังสือสัญญานั้น คณะรัฐมนตรีต้องให้ 
ประชาชนสามารถเขา้ถงึรายละเอยีดของหนงัสอืสญัญานัน้ และในกรณทีีก่ารปฏบิตัติามหนงัสอืสญัญา
ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรี 
ต้องดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม
    ๑๑) รัฐบาลไทยให้สัตยาบันหนังสือสัญญา
   ทั้งนี้ นายอรรณพฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณา 
และให้ความเห็นชอบ โดยแยกพิจารณาเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
   ส่วนที่ ๑  กรอบการเจรจา ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม กำหนดว่าก่อนการ 
ดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอ 
กรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบนั้น กรอบการเจรจาดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นเอกสาร 
ธรรมดาที่จัดทำขึ้นเพื่อนำมาชี้แจงต่อรัฐสภา ซึ่งจะมีเนื้อหาหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นหรือ 
ความคาดหวังที่รัฐบาลจะไปดำเนินการเจรจากับคู่เจรจา
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สรุปสัมมนาทางวิชาการ

๕๗

   ส่วนที่ ๒  ความตกลง ซึ่งแยกการพิจารณาออกเป็น ๒ ประการ ได้แก่
    ๒.๑ ความตกลงทีม่ผีลเมือ่รฐับาลลงนาม ความตกลงประเภทนีค้ณะรฐัมนตรจีะตอ้ง
นำรา่งหนงัสอืสญัญาหรอืความตกลงทีคู่เ่จรจาทัง้สองฝา่ยเหน็ชอบรว่มกนัโดยจะไมม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ
อีกต่อไปแล้ว (Final agreed text) เสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๒ ความตกลงที่มีผลเมื่อรัฐบาลให้สัตยาบัน ความตกลงประเภทนี้คณะรัฐมนตรี 
จะต้องนำร่างหนังสือสัญญาหรือความตกลงซึ่งมีการลงนามแล้วแต่ยังไม่มีผลใช้บังคับเสนอต่อรัฐสภา 
เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

 ๓. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
   ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์ ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น “สภาพปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ อันมีสาเหตุมาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐” โดยมีประเด็น 
ข้อพิจารณา ดังนี้
   ๑) มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ไดก้ำหนดกรอบระยะเวลาวา่ “รฐัสภาจะตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ 
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว” การกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการของ 
รฐัสภาดงักลา่วนี ้สำหรบัสนธสิญัญาพหภุาค ี(Multilateral Treaties) แลว้ มคีวามเหน็วา่เปน็การสรา้ง 
ภาระแก่รัฐสภาที่จะต้องเร่งดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพราะสนธิสัญญาประเภทนี้จะ 
มีจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม แม้มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง จะได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 
ของรัฐสภาไว้ แต่ก็ไม่ได้มีบทลงโทษ (Sanction) ในกรณีที่รัฐสภาดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด
   ๒) มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ได้กำหนดให้ “คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภา 
เพือ่ขอความเหน็ชอบกอ่นการดำเนนิการเพือ่ทำหนงัสอืสญัญากบันานาประเทศหรอืองคก์ารระหวา่ง 
ประเทศ” นัน้ มคีวามเหน็วา่ ในทางปฏบิตักิารจดัทำกรอบการเจรจาดงักลา่วสามารถทีจ่ะทำไดเ้ฉพาะ 
ในกรณขีองหนงัสอืสญัญาหรอืสนธสิญัญาทวภิาค ี(Bilateral Treaties) เทา่นัน้ แตถ่า้เปน็หนงัสอืสญัญา 
หรือสนธิสัญญาพหุภาคี (Multilateral Treaties) หรือหนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญาที่เป็นบ่อเกิดของ 
กฎหมาย (Law – making Treaty) แลว้การจดัทำกรอบการเจรจาเปน็เรือ่งทีม่คีวามยุง่ยากในทางปฏบิตั ิ 
นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าการจัดทำกรอบการเจรจานั้นเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและยังไม่มี 
รายละเอียดที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ หากมีการจัดทำกรอบการเจรจาที่มีความละเอียดเกินไปก็ 
อาจจะมีความยุ่งยากในการจัดทำ รวมทั้งอาจทำให้ข้อมูลสำคัญมีการรั่วไหลสู่คู่เจรจาได้ และถ้า 
กรอบการเจรจาที่จัดทำมีความหยาบเกินไปก็แทบจะไม่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ของรัฐสภาแต่อย่างใด
   ๓) มาตรา ๑๙๐ วรรคสี ่กำหนดวา่ในกรณทีีก่ารปฏบิตัติามหนงัสอืสญัญาดงักลา่วกอ่ใหเ้กดิผล 
กระทบต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม “คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการ 
แก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม โดยที่ไม่มีการกำหนดให้ 
มีการดำเนินการแก้ไขเยียวยาผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด” เพราะมี 
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“บทบาทของรัฐสภา 
 ในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ”

๕๘

ความเห็นว่าหากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาแล้ว  
ยอ่มจะสง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอยา่งกวา้งขวางได ้และประการ 
สำคัญในการดำเนินการแก้ไขเยียวยานั้น จะมีวิธีการในการดำเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
และเป็นธรรม การแก้ไขเยียวยาดังกล่าวจะต้องให้ฝ่ายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามหนังสือ 
สัญญาเข้ามาร่วมแก้ไขเยียวยาหรือไม่ ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมาการแก้ไขเยียวยามักจะดำเนินการโดย 
การจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อช่วยเหลือ โดยที่กองทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งมาจากเงิน 
ภาษีอากรของประชาชนทั้งสิ้น
   ๔) มาตรา ๑๙๐ วรรคห้า กำหนดให้มี “กฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการ 
จัดทำหนังสือสัญญาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  
หรอืมผีลผกูพนัดา้นการคา้หรอืการลงทนุอยา่งมนียัสำคญั รวมทัง้การแกไ้ขเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 
จากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าว” และบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๐๓ (๓) กำหนดให้จัดทำให้ 
แลว้เสรจ็ภายในเวลา ๑ ป ีนบัแตว่นัทีค่ณะรฐัมนตรแีถลงนโยบายตอ่รฐัสภาตามมาตรา ๑๗๖ แตใ่นปจัจบุนั 
การจัดทำกฎหมายดังกล่าวก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ส่งผลทำให้ไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
   ๕) การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคำแถลงการณ์ร่วมไทย – กัมพูชา ตาม        
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖-๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภา 
และประธานสภาผูแ้ทนราษฎร สง่ความเหน็ของสมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ขอให้
ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัชีข้าดเกีย่วกบัคำแถลงการณร์ว่มไทย – กมัพชูา ฉบบัลงวนัที ่๑๘ มถินุายน 
๒๕๕๑ เปน็หนงัสอืสญัญาทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภาตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ หรอืไม ่
ศาลรฐัธรรมนญูไดว้นิจิฉยัเกีย่วกบัถอ้ยคำวา่ “หนงัสอืสญัญา” ในความหมายทีค่อ่นขา้งจะกวา้งมาก 
โดยวินิจฉัยว่า “หนังสือสัญญา” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศ 
ทุกประเภทที่จัดทำขึ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบ 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะถูกบันทึกไว้ใน 
เอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับที่เกี่ยวพันกัน และไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร ซึ่งแตกต่างจาก 
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภา 
ขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัวา่หนงัสอืแจง้ความจำนงขอรบัความชว่ยเหลอืทางวชิาการ 
และการเงินที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ วรรคสอง หรือไม่ 
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า หนังสือแจ้ง 
ความจำนงที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนฯ มิใช่  
“หนงัสอืสญัญา” ในความหมายของความตกลง 
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ทำขึ้นเป็น 
หนังสือกับกองทุนฯ ซ่ึงเป็นองค์การระหว่างประเทศ  
เพราะขาดลักษณะของการเป็นความตกลง 
ระหว่างประเทศ
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สรุปสัมมนาทางวิชาการ

๕๙

   นอกจากนี ้คำวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู ที ่๖-๗/๒๕๕๑ กรณคีำแถลงการณร์ว่มไทย – กมัพชูา 
ศาลรฐัธรรมนญูยงัไดว้นิจิฉยัเกีย่วกบัถอ้ยคำวา่ “อาณาเขตไทย” ในความหมายทีค่อ่นขา้งจะกวา้งมาก 
เช่นเดียวกัน เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวางบรรทัดฐานไว้ว่าเพียงแต่เป็นกรณีที่อาจมีบท 
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทยก็ถือว่าเป็นหนังสือสัญญาที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว
   ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม อดีต 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตรองนายกรัฐมนตรี  
ไดม้คีวามคดิเหน็เกีย่วกบับทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐  
ว่าโดยหลักการแล้วเป็นเรื่องที่ดีเพราะบทบัญญัติดังกล่าว 
มีเจตนารมณ์ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างรัฐสภา 
คณะรฐัมนตร ีและประชาชน ในกระบวนการทำสนธสิญัญา 
ระหว่างประเทศหรือเป็นการสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการ 
ทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
   แต่อย่างไรก็ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ดังกล่าว ยังมีข้อบกพร่องที่อาจจะ 
ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในทางปฏิบัติ ดังนี้
   ๑) มาตรา ๑๙๐ มีการบัญญัติถ้อยคำหรือประโยคข้ึนใหม่โดยท่ีไม่มีความชัดเจนว่ามีความหมาย 
ครอบคลมุแคไ่หนเพยีงใด เชน่ คำวา่ “มผีลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศ 
อยา่งกวา้งขวางหรอืมผีลผกูพนัดา้นการคา้ การลงทนุ หรอืงบประมาณของประเทศอยา่งมนียัสำคญั”  
เพราะมีความเห็นว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเกือบทุกฉบับจะมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอยา่งกวา้งขวางทัง้สิน้ จนทำใหเ้กดิปญัหาในทางปฏบิตัโิดยเฉพาะ 
การสรา้งภาระหนา้ทีแ่กฝ่า่ยบรหิาร รวมทัง้ฝา่ยนติบิญัญตัดิว้ย ดงันัน้ ปญัหาของรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐  
คือ ปัญหาในการวินิจฉัยว่าอะไรคือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และเมื่อเป็นหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศแล้วจะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม่
   ๒) แม้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง จะได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณา 
และให้ความเห็นชอบของรัฐสภาว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ก็ตาม แต่บทบัญญัติ
ดังกล่าวก็ไม่ได้กำหนดบทลงโทษ (Sanction) ไว้ในกรณีที่รัฐสภาดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกรอบ 
ระยะเวลาดังกล่าวไว้ด้วย นอกจากนี้ในกรณีการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาของรัฐสภา 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ก็มิได้กำหนดระยะเวลาไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพราะเป็นคนละขั้นตอนกับ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
   ๓) รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ วรรคหา้ กำหนดใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยการกำหนดขัน้ตอนและ 
วิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง 
กว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ แต่กฎหมายดังกล่าวก็ไม่ครอบคลุมถึง 
การกำหนดขัน้ตอนและวธิกีารจดัทำหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลผกูพนังบประมาณของประเทศอยา่งมนียัสำคญั 
แต่อย่างใด จนทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการจัดทำกฎหมายดังกล่าวของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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“บทบาทของรัฐสภา 
 ในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ”

๖๐

 ๔. ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้จากบทบญัญตัริฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๙๐
   ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์ ได้แสดงความคิดเห็นโดยเสนอแนะให้มีการแก้ไข 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ โดยเฉพาะในประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอย่างชัดเจน 
ตามที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้น เช่น ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้รัฐสภาจะต้อง 
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว ควรที่จะต้องมีการแบ่งประเภท 
ของหนังสือสัญญาที่จะต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ชัดเจน เนื่องจากหนังสือสัญญา 
บางประเภทไม่มีความจำเป็นต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน และควรกำหนดบทลงโทษ (Sanction)  
ในกรณีที่รัฐสภาดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดทำกรอบการเจรจา เป็นต้น
    นอกจากนี้ หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการกำหนด 
ขัน้ตอนและวธิกีารจดัทำหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศ 
อยา่งกวา้งขวาง หรอืมผีลผกูพนัดา้นการคา้หรอืการลงทนุอยา่งมนียัสำคญันัน้ ควรเรง่ดำเนนิการจดัทำ 
กฎหมายดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ และหากกฎหมายดงักลา่วไดม้กีารกำหนดรายละเอยีดในทางปฏบิตัิ 
ให้มีความชัดเจนแล้วก็อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ได้
    ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข 
ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากบทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ โดยไมไ่ดเ้สนอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตั ิ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ แต่อย่างใด เนื่องจากมีความเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติใน 
ปจัจบุนันีม้าจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในทางปฏบิตั ิอาจจะยงัไมม่คีวามคุน้เคยกบับทบญัญตัริฐัธรรมนญู  
มาตรา ๑๙๐ ซึ่งมีการบัญญัติถ้อยคำขึ้นใหม่และถ้อยคำดังกล่าวก็ไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ตาม  
หากมีการปฏิบัติหรือใช้บังคับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ไปอีกสักระยะหนึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในทางปฏิบัติก็อาจคุ้นเคยและสามารถปรับเปล่ียนการทำงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ได้ 
ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีความสำคัญ คือ การวางบรรทัดฐานในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องสร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจนในคำวินิจฉัยของ 
ศาลรฐัธรรมนญู โดยเฉพาะการวนิจิฉยัชีข้าดในกรณเีกดิปญัหาเกีย่วกบัประเภทของหนงัสอืสญัญาและ 
การทำหนังสือสัญญาว่าต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่ เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทาง
ปฏิบัติจะได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
    นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ยังได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง 
กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาของรัฐสภาในอนาคตว่า ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตัง้กรรมาธกิารรว่มกนัของรฐัสภา โดยควรกำหนด 
ให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาศึกษาหนังสือสัญญาก่อนเป็นการ 
ล่วงหน้า และเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลทาง 
วิชาการสำหรับสมาชิกรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๙๐ และการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาดังกล่าวนี้ควรที่จะตั้งในลักษณะ 
คณะกรรมาธิการสามัญหรือตั้งแบบถาวรไม่ใช่เป็นการตั้งขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้น
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สรุปสัมมนาทางวิชาการ

๖๑

 	 สรุป
  การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหว่าง 
ประเทศ” นี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของ 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวมีทั้งฝ่ายที่เสนอ 
ใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู และฝา่ยทีม่คีวามเหน็วา่วธิกีารแกไ้ขปญัหาอาจจะไมม่ ี
ความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู อยา่งไรกต็าม หากพจิารณาถงึความเปน็มา 
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ แล้ว จะเห็นได้ว่ามีเจตนารมณ์หรือมีความพยายามที่จะ 
แก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการทำหนังสือสัญญาในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหา 
เกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปัญหาเกี่ยวกับความโปร่งใสในกระบวนการทำ 
หนังสือสัญญา และปัญหาการตรวจสอบและถ่วงดุลกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ
  ดังนั้น ในอนาคตหากจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ จะต้องมีการพิจารณา 
ศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบและร่วมกันจากทุกภาคส่วน และประการสำคัญจะต้องหาทางออกโดย 
พยายามคงไวซ้ึง่เจตนารมณห์รอืความพยายามทีร่ฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ ตอ้งการทีจ่ะแกไ้ขปญัหาในอดตี 
มิฉะนั้นแล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอาจจะทำให้ย้อนกลับไปสู่ปัญหาในอดีต กล่าวคือ การแก้ไข 
เพิม่เตมิอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กิดจากรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ได ้แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ต้องการที่จะแก้ไขก็ได้                
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เมื่อมนุษย์คิดว่า ตนจะมีความสุขต่อเมื่อมีวัตถุบำรุงบำเรอพรั่งพร้อม ความคิดนี้ก็จะเป็นตัวกำหนด 
แนวทางของพฤติกรรมของเขา คือ มนุษย์จะพยายามหาวัตถุมาให้พรั่งพร้อมที่สุด เมื่อมนุษย์สาละวน 

กับการแสวงหาวัตถุบำรุงบำเรอ มนุษย์ก็จะมายุ่งกันอยู่กับกิจกรรมในหมู่มนุษย์เอง 
การยุ่งกันอยู่ในหมู่มนุษย์ก็คือ การที่ต่างคนต่างพยายามหาวัตถุบำรุงบำเรอให้แก่ตัวเองให้มากที่สุด  

การวุ่นกันนั้นก็จะเป็นไปในลักษณะของการแข่งขัน แย่งชิง และเบียดเบียนกัน  
แล้วก็เกิดปัญหาความเดือดร้อนในหมู่มนุษย์เอง

(วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน  ของ  พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต)  น. ๘๗)

๖๒



ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒ ๖๓

โดย นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน  
      นิติกร สำนักกฎหมาย

	 *ข้อมูล	ณ	วันที่	๒	ธันวาคม	๒๕๕๑.

ร่างพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

  ก.	 ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน*
	 	 ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 (ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	เสนอโดยนายประสิทธิ์													 
ชัยวิรัตนะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคพลังประชาชน	 กับคณะ	 ต่อสภาผู้แทนราษฎร	 เมื่อวันที่	
๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๑	 และได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๓	 ปีที่	 ๑	
สมัยสามัญนิติบัญญัติ	ครั้งที่	๒๑	วันที่	๑๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎร

  ข.	 หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
  หลักการ

  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม	 คำว่า	 “คดีผู้บริโภค”	 ใน	 (๑)	 ของมาตรา	 ๓	 และเพิ่ม	

บทนิยามคำว่า	“บริการทางสาธารณสุข”	(แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา	๓)

	 	 	 (๒)	กำหนดให้คณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภคหรือสมาคมที่ คณะกรรมการ 

คุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค	 มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดี 

ผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้	 ซึ่งมิให้หมายรวมถึงคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับบริการทางสาธารณสุข	

(เพิ่มความเป็นวรรคสองของมาตรา	๑๙)



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

	 	 เหตุผล  
	 	 เพื่อยกเว้นบริการทางสาธารณสุข	 ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะแล้ว	 การที่จะนำการบริการ 
ทางสาธารณสุขไปรวมกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไปอีก	 ย่อมเกิดความซ้ำซ้อน 
และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของการบริการทางสาธารณสุข	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

  ค.		สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
   ๑. แก้ไขเพิ่มเติม	บทนิยาม	(มาตรา	๓)
	 	 	 	 ๑.๑	 ให้ยกเลิกความบทนิยามคำว่า	 “คดีผู้บริโภค”	 ใน	 (๑)	 ของมาตรา	 ๓	 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑**	 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	 
      “คดีผู้บริโภค”	หมายความว่า	
      (๑)		 คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา	 ๑๙ 
หรือตามกฎหมายอื่น	 กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่อง 
มาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ	แต่ทั้งนี้	มิให้หมายความรวมถึงบริการทางสาธารณสุข
    ๑.๒	 ให้เพ่ิมบทนิยามคำว่า	“บริการทางสาธารณสุข”	ของมาตรา	๓	แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑
      “บริการทางสาธารณสุข”	 หมายความว่า	 บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
อันได้แก่	 การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ	 การประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม	 การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม 
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม	 การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
กายภาพบำบัด	 การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์	 
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม	 หรือการประกอบวิชาชีพ 
ทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่ประธานศาลฎีกาประกาศกำหนด
   ๒.	 แก้ไขในหมวดที่	๒	วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น	ส่วนที่	๑	การฟ้องคดี
    ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของมาตรา	 ๑๙	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 
ผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 		 	 	 ความตามวรรคหนึ่ง	มิให้หมายรวมถึงคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับบริการทางสาธารณสุข		
   ๓.	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย
	 	 	 	 ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

	 **(๑)	 คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา	 ๑๙	 หรือตามกฎหมายอ่ืน	 กับผู้ประกอบ 
ธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ.

๖๔



ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒ ๖๕

โดย นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน  
      นิติกร สำนักกฎหมาย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑.
  

  ก.  ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) 
   พ.ศ. ....*

    ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยนายเจริญ  จรรย์โกมล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชนกับคณะ ต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๑ แต่เน่ืองจากร่างพระราชบัญญัติน้ีเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินซ่ึงตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง  ได้กำหนดให้ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยว 
ด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง 
รอนายกรัฐมนตรีให้คำรับรองร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

  ข.  หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

หลักการ 
  แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐ (๒) และ (๘) มาตรา ๒๐ (๗) มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๐ เพิ่มเติมมาตรา ๑๐ (๑/๑) และ (๑/๒) มาตรา ๑๗ วรรคสอง 
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๕๖/๑ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ดังต่อไปนี้
  ๑.  กำหนดให้มีคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
   ๒.  แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  ๓.  กำหนดให้มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณา  

ร่างพระราชบัญญัต ิ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๗๖๖

ใด ๆ ในคดีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวมได้เช่นเดียวกับสมาคม และให้สมาคมและมูลนิธิ 
ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมในการดำเนินคดี
  ๔.  แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และผู้เจตนาทุจริต  
ใช้ จ้าง วาน ยุยง หรือดำเนินการให้มูลนิธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อกลั่นแกล้งผู้ประกอบธุรกิจให้ได้รับ 
ความเสียหายและเพ่ิมบทกำหนดโทษผู้ประกอบธุรกิจท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำส่ังของคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค

เหตุผล

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการองค์การอิสระ 
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น อีกทั้งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติ 
ชัดเจนที่จะให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท 
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่จะไปสู่ศาลได้ และสำหรับ 
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นแม้จะมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่อาจเป็น 
อันตรายแก่ผู้บริโภคก็ตาม แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองทางด้านบริการที่อาจเป็นอันตราย 
แก่ผู้บริโภคซึ่งสมควรมีมาตรการคุ้มครองเช่นกัน นอกจากนั้น สมควรกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคเกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  
และให้มูลนิธิท่ีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีสิทธิในการดำเนินคดี เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
เช่นเดียวกับที่สมาคมมีสิทธิอยู่ตามกฎหมายปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการขยายการคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยภาคเอกชนด้วย สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพเพื่อ 
ประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจากกฎหมายปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

  ค.  สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   ๑. แก้ไขหมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
    ๑.๑  มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) และ (๑/๒) ของมาตรา ๑๐ แห่ง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
      (๑/๑) ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ 
ผู้บริโภคตามที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจร้องขอก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล
      (๑/๒) ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในภาครัฐและ 
ภาคเอกชนซึ่งไม่มีผลประโยชน์ขัดหรือแย้งกับผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
    ๑.๒ มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
      (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมา
ตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘
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     ๑.๓ มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
      (๘) รับรองสมาคมและมูลนิธิตามมาตรา ๔๐
    ๑.๔ มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
     ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับแก่การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท 
ตามมาตรา ๑๐ (๑/๑)
     ๑.๕ มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
     (๗) รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและ 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการองค์การอิสระ 
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย  
  ๒. แก้ไข หมวด ๒ ส่วนที่ ๓ การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น
   ๒.๑  มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค     
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
     มาตรา ๓๖ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  
คณะกรรมการอาจออกคำส่ังให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าน้ันได้ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจ 
ไม่ดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการ 
จะจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณีจำเป็นและ 
เร่งด่วนคณะกรรมการอาจออกคำสั่งห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวในระหว่างการทดสอบหรือ 
พิสูจน์สินค้านั้นได้
    ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
และไม่อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการกำหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือตาม       
กฎหมายอื่น ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะออกคำสั่งดังต่อไปนี้ก็ได้
    (๑) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้านั้น
    (๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสินค้านั้นไม่ให้เป็นอันตราย
แก่ผู้บริโภค
    (๓) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้านั้น
    (๔) ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้สั่งหรือนำเข้าในราชอาณาจักรจัดส่งสินค้านั้น 
กลับคืนออกนอกราชอาณาจักร
    (๕) ให้ผู้ประกอบธุรกิจทำลายสินค้านั้น
   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสินค้า 
การจัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้า การจัดส่งสินค้ากลับคืนออกนอกราชอาณาจักร และการทำลายสินค้า 
ตามวรรคสองให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   คำสั่งตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖๗๖๖
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ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๙๖๘

   ๒.๒  มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งถกูยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
      มาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีคำส่ังตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง (๕) แต่ผู้ประกอบ 
ธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำลายสินค้านั้นโดยผู้ประกอบธุรกิจ 
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
     มาตรา ๓๘ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบริการใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  
คณะกรรมการอาจออกคำส่ังให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการน้ันได้ ถ้าผู้ประกอบ 
ธุรกิจไม่ดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการหรือดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
คณะกรรมการจะจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ ในกรณี 
จำเป็นและเร่งด่วนคณะกรรมการอาจออกคำสั่งห้ามให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวในระหว่าง 
การทดสอบหรือพิสูจน์บริการนั้นได้
    ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าบริการใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค 
ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะออกคำสั่งดังต่อไปนี้ก็ได้
    (๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศและโฆษณาคำเตือนเกี่ยวกับการรับบริการนั้น
    (๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
    (๓) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจให้บริการนั้น
    คำสั่งตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   ๒.๓  มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่ง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
     มาตรา ๔๐ สมาคมและมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองหรือต่อต้านการแข่งขัน 
อันไม่เป็นธรรมทางการค้า และข้อบังคับของสมาคมและมูลนิธิดังกล่าวในส่วนท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการ 
สมาชิก และวิธีการดำเนินการของสมาคมและมูลนิธิเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง  
สมาคมและมูลนิธินั้นอาจยื่นคำขอให้คณะกรรมการรับรองเพื่อให้สมาคมและมูลนิธินั้นมีสิทธิและ 
อำนาจฟ้องตามมาตรา ๔๑ ได้
    การย่ืนคำขอตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง
    การรับรองสมาคมและมูลนิธิตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    มาตรา ๔๑ ในการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ให้สมาคมหรือ 
มูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา และดำเนิน 
กระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยส่วนราชการตามที่
คณะกรรมการประกาศกำหนดให้ และให้มีอำนาจฟ้องเรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนผู้บริโภคได้ 
ถ้ามีหนังสือมอบหมายให้เรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนจากผู้บริโภคดังกล่าว
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    ในการดำเนินคดีในศาล ให้สมาคมและมูลนิธิได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
    มาตรา ๔๒ นอกจากต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและ 
พาณิชย์และกฎหมายอื่นแล้ว สมาคมและมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ต้องปฏิบัติตาม 
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
    เมื่อปรากฏว่าสมาคมหรือมูลนิธิใดที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ไม่ปฏิบัต ิ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือมีพฤติการณ์ปรากฏว่าได้ดำเนินการฟ้องคด ี
โดยไม่สุจริตให้คณะกรรมการมีอำนาจเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธินั้นได้
    การเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธิตามวรรคสอง  ให้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา
    ในกรณีที่สมาคมหรือมูลนิธิซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองตามวรรคสองได้ฟ้องคดีใดไว้ 
ต่อศาลและคดีนั้นยังค้างการพิจารณาอยู่ในศาล ให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสีย

  ๓. เพิ่มหมวด ๓/๑ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (มาตรา ๑๑)
  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น หมวด ๓/๑ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
มาตรา ๔๔/๑ ถึงมาตรา ๔๔/๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

หมวด ๓/๑ 
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

  มาตรา ๔๔/๑ ให้มีคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยกรรมการ
องค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสิบห้าคน ซึ่งเลือกจากสมาชิกของสมาคมและกรรมการของมูลนิธิ
ที่มีวัตถุประสงค์และการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
  หลักเกณฑ์ วิธีการเลือก คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการองค์การอิสระเพ่ือคุ้มครอง 
ผู้บริโภคตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  ให้กรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตามวรรคหนึ่ง เลือกกันเองเป็นประธาน 
กรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคคนหนึ่ง และรองประธานองค์การอิสระเพื่อคุ้มครอง 
ผู้บริโภคสองคน
  มาตรา ๔๔/๒ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมีหน้าที่ให้ความเห็น 
ในการตรากฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตาม 
มาตรา ๔๔/๖
  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาข้อมูลและพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใดตามที่มอบหมายก็ได้
  มาตรา   ๔๔/๓ ให้นำความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ 
องค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
  มาตรา   ๔๔/๔  กรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมีวาระการดำรงตำแหน่ง  
คราวละสามปี และอาจได้รับเลือกใหม่ได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

๖๙๖๘



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   มาตรา ๔๔/๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครอง 
ผู้บริโภคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  (๑) ตาย
  (๒) ลาออก
  (๓) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกรรมการของมูลนิธิตามมาตรา ๔๔/๑ วรรคหนึ่ง 
แล้วแต่กรณี
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๔/๑ วรรคสอง
   (๕) คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย 
กว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะเหตุประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
  ในกรณีท่ีกรรมการองค์การอิสระเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้ดำเนินการ 
เลือกกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา ๔๔/๑ วรรคสอง เป็นกรรมการ 
องค์การอิสระเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคแทนได้ และให้ผู้ท่ีได้รับเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ 
ของผู้ซึ ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเหลือ 
อยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวันจะไม่ดำเนินการก็ได้
   มาตรา ๔๔/๖ ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ 
เห็นสมควรมีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือกำหนดมาตรการเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นเร่ืองที่ตอ้งเสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้หน่วยงานดังกล่าวเสนอเรื่องนั้นต่อคณะกรรมการองค์การอิสระ 
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
แล้วแต่กรณี และให้คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ความเห็นภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ความเห็นภายใน 
กำหนดเวลาดังกล่าวให้หน่วยงานนั้นดำเนินการต่อไปได้
  ในการปฏิบัติหน้าที่หรือกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้หาก 
ปรากฏว่าการดำเนินงานของส่วนราชการตามวรรคแรกหรือคณะกรรมการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือคุ้มครอง 
ผู้บริโภคมีอำนาจดำเนินการแทนหรือแต่งตั้งคณะบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนได้และให้ใช้อำนาจของ 
คณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
   ๔. แก้ไข หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
   ๔.๑  มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
     มาตรา ๕๖ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ 
ตามมาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการที่ให้ชำระค่าใช้จ่ายในการทำลายสินค้าตาม
มาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     ถ้าประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้สั่งหรือนำเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรเพื่อขายหรือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ 

๗๑๗๐



ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

อันตราย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ๔.๒  มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีแทนเป็นมาตรา ๕๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
     มาตรา ๕๖/๑ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     ถ้าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ๔.๓  มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
     มาตรา ๖๐ ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต ใช้ จ้าง วาน ยุยง หรือดำเนินการให้สมาคม 
หรือมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือ 
คดีอาญาต่อศาลเพื่อกลั่นกรองผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้ได้รับความเสียหายต้องระวางโทษจำคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   ๔.๔  มาตรา ๑๕ ใ ห้ ส ำนั ก ง านคณะกรรมกา รคุ้ ม ค รอ งผู้ บ ริ โ ภคดำ เนิ นก า ร 
ให้มี  การเลือกคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 

  ท่านผู้อ่านวารสาร “จุลนิติ” ผู้ใดมีความประสงค์ต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้  :
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    www.parliament.go.th
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  www.senate.go.th
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี         www.cabinet.thaigov.go.th

๗๑๗๐



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

ภาวะวิกฤต ก็คือ ภาวะที่อยู่ในระหว่างความเป็นความตาย คือ จุดที่กระทบกับโขดหิน 
 ซึ่งก็เป็นภาวะที่เราอาจจะกลับฟื้นคืนขึ้นมา ถ้าเรารู้ตัวแล้วรีบดิ้นรนขวนขวาย  

ตะเกียกตะกายหนีขึ้นไปได้ แต่ถ้าเราไม่มีความสามารถเพียงพอกระแสน้ำก็จะพาเราไหลต่อจน 
ตกลงไปในเหว ช่วงเวลานี้จึงเป็นขณะที่สำคัญ ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถของเราด้วย  

และจึงบอกว่า เป็นโชคดีที่ทำให้เรารู้ตัวขึ้นมา มิฉะนั้น เราก็จะหลงเพลิดเพลินกันต่อไป 
จนตกลงเหวและก็เลยตายไป ไม่มีทางที่จะแก้ไข ฉะนั้น วิกฤตนี้จึงเป็น 

ช่วงเวลาอันเหมาะที่เราจะได้รีบลุกขึ้นมาขวนขวายเพียรพยายามแก้ไขปัญหา

(วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน  ของ  พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต)  น. ๑๐๑)

๗๒



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

โดย นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง  
      นิติกร สำนักกฎหมาย

๗๓

หลักการและเหตุผล 
	 โดยที่กฎหมายวา่ดว้ยการจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมใช้บงัคับ 
มาเป็นเวลานาน	 ประกอบกับสถานการณ์และระบบการบริหารราชการของ 
ประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป	 สมควรปรับปรุงการจัดองค์กรและการบริหาร 
ราชการของกระทรวงกลาโหมให้สอดคล้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น		จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
 ๑)	 บทยกเลิกกฎหมาย
   (๑)	 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	พ.ศ.	๒๕๐๓
  (๒)	 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	 (ฉบับท่ี	๒) 
พ.ศ.	๒๕๐๗
	 	 (๓)	ประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๑๕๗	 ลงวันที่	 ๔	 มิถุนายน	
พุทธศักราช	๒๕๑๕
  (๔)	 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	 (ฉบับท่ี	๓) 
พ.ศ.	๒๕๑๙
  (๕)	 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	 (ฉบับท่ี	๔) 
พ.ศ.	๒๕๒๘

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๏  ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๏  ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
  เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๓๕



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑

  (๖)	 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	(ฉบับท่ี	๕) 
พ.ศ.	๒๕๓๖
  (๗)	 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	(ฉบับท่ี	๖) 
พ.ศ.	๒๕๔๓

 ๒)	 บทนิยาม
  “ข้าราชการทหาร”	หมายความว่า	ข้าราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
  “ข้าราชการพลเรือนกลาโหม”	หมายความว่า	ข้าราชการที่ได้รับ 
การบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการในกระทรวงกลาโหมในตำแหน่งที่มิใช่อัตรา 
ทหารและไม่มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง
  “ทหารกองประจำการ”	หมายความว่า	ทหารกองประจำการตาม 
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  “นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม”	หมายความว่า	นักเรียนใน 
สังกัดกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
  “เจา้หนา้ทีท่างทหาร”	หมายความวา่	ผูซ้ึง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
กลาโหมแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมเพื่อปฏิบัติภารกิจตาม 
พระราชบัญญัตินี้
  “การใช้กำลังทหาร”	 หมายความว่า	 การใช้ทหารตามมาตรา	๖	
วรรคหนึ่ง	 ข้าราชการพลเรือนกลาโหม	 และเจ้าหน้าที่ทางทหาร	 เพื่อปฏิบัติ 
ภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้

 ๓)		บททั่วไป
  ๓.๑)	องค์ประกอบของทหาร
	 	 	 	 ให้ทหาร	ประกอบด้วย	ข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่เป็น 
ข้าราชการทหาร	ทหารกองประจำการ	นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ขึ้น 
ทะเบียนกองประจำการและบุคคลที่ถูกเรียกเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น	 โดยให้ข้าราชการกระทรวงกลาโหม	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	
ได้แก่	
	 	 	 	 (๑)	ข้าราชการทหาร	
	 	 	 	 (๒)	ข้าราชการพลเรือนกลาโหม	
	 	 	 	 ทั้งนี้	 ให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมเป็นข้าราชการตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยกองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการและกฎหมายวา่ดว้ยบำเหนจ็ 
บำนาญข้าราชการ	แล้วแต่กรณี
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  ๓.๒)	การบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม		

	 	 	 	 ในการบรหิารราชการของกระทรวงกลาโหม	กฎหมายกำหนด 

ให้ต้องดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	เว้นแต่ในกรณีใดที่มี

ความจำเป็นในการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหมอาจกำหนดวิธีปฏิบัติ 

ราชการใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัการปฏบิตัริาชการของกระทรวงกลาโหม 

เป็นการเฉพาะสำหรับกรณีนั้นได้	โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

  ๓.๓)	อำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม

    (๑)	 พิทักษ์รักษาเอกราชและความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร 

จากภยัคกุคามทัง้ภายนอกและภายในราชอาณาจกัร	 ปราบปรามการกบฏและ 

การจลาจล	โดยจัดให้มีและใช้กำลังทหารตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือตามที่มีกฎหมายกำหนด

	 	 	 	 (๒)	 พิทักษ์รักษา	ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	ตลอดจน 

สนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์

    (๓)	 ปกป้อง	พิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 พัฒนาประเทศ 

เพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศ	 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ	และการช่วยเหลือประชาชน

	 	 	 	 (๔)	 ศึกษา	 วิจัย	พัฒนา	 และดำเนินการด้านอุตสาหกรรม 

ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน 

ประเทศ	 และด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ทั้งนี้	 

เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ

    (๕)	 แต่งต้ังคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	หรือบุคคลใดเพ่ือ 

กระทำการหรือพิจารณา	 หรือสอบสวนกรณีใด	ๆ 	เก่ียวกับราชการของกระทรวง 

กลาโหมก็ได้

	 	 	 	 (๖)	 วางแผน	 พัฒนา	 และดำเนินการเกี่ยวกับระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การบรหิารราชการทัว่ไปของกระทรวง 

กลาโหมให้สามารถติดต่อเชื่อมโยง	แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง	 ๆ	

ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

	 	 	 	 (๗)	 ปฏิบัติการอื่นที่เป็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือ 

จากสงครามเพื่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร	หรือปฏิบัติการอื่นใด	ทั้งนี้	ตาม

ที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
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 ๔)		การแบ่งส่วนราชการ
  ให้กระทรวงกลาโหมมีส่วนราชการซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปน้ี
  ๔.๑)  สำนักงานรัฐมนตรี	 มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง	 
เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงกลาโหม	และการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง	มีเลขานุการ	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ	เว้นแต่	สำนักงาน 
จเรทหารทั่วไปในสำนักงานรัฐมนตรีให้อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหม	 โดยให้จเรทหารทั่วไปมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการของกระทรวงกลาโหมหรือตรวจสอบการปฏิบัติราชการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย	และรายงานผลการตรวจสอบต่อรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหมและมีสำนักงานจเรทหารทั่วไปในสำนักงานรัฐมนตร	ี 
เพือ่สนบัสนนุการดำเนนิงานของจเรทหารทัว่ไป	โดยมหีวัหนา้สำนกังานจเรทหาร 
ทั่วไปเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบภายใต้การกำกับดูแลของจเรทหารทั่วไป
  ๔.๒)  สำนักงานปลัดกระทรวง	มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและ 
ยทุธศาสตรง์านราชการประจำทัว่ไปของกระทรวง	และราชการสว่นหนึง่สว่นใด 
ของกระทรวงซึง่มไิดก้ำหนดใหเ้ปน็หนา้ทีข่องสว่นราชการอืน่ใด	มปีลดักระทรวง	
กลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
  ๔.๓)  กรมราชองครักษ์	 มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำหรับ	
องค์พระมหากษัตริย์	พระราชินี	พระรัชทายาท	ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์	
พระบรมวงศานุวงศ์	 ผู้แทนพระองค์	 และพระราชอาคันตุกะ	 รวมทั้งมีหน้าที่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยราชองครักษ์	 กฎหมายว่าด้วยนายตำรวจราชสำนัก	 
กฎหมายวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยั	สำหรบัองคพ์ระมหากษตัรยิ	์พระราชนิ	ี
พระรชัทายาท	ผูส้ำเรจ็ราชการแทนพระองค	์พระบรมวงศานวุงศ	์ผูแ้ทนพระองค	์
และพระราชอาคันตุกะ	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	มีสมุหราชองครักษ์เป็น	
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
  ๔.๔)  กองทัพไทย	 มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพไทย	 การป้องกัน 
ราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ 
ของกระทรวงกลาโหม	 มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ	
โดยให้กองทัพไทยมีส่วนราชการ	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 (๑)	 กองบญัชาการกองทพัไทย	มหีนา้ทีค่วบคมุ	อำนวยการ	
สั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทยในการ 
เตรียมกำลัง	 การป้องกันราชอาณาจักร	 และการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ 
กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	
ตลอดจนรับผิดชอบการวางแผน	พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุม 
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บังคับบัญชากองทัพไทย	 ให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทั้งในระดับรัฐบาล	ระดับกระทรวง	และหน่วยงานใน 
กระทรวงกลาโหมตลอดจนการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการดำเนินการให้
กับกองทัพและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับ	
บัญชารับผิดชอบ
	 	 (๒)	กองทัพบก	 มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพบก	 การป้องกัน	
ราชอาณาจกัร	และดำเนนิการเกีย่วกบัการใชก้ำลงักองทพับกตามอำนาจหนา้ที่ 
ของกระทรวงกลาโหม	มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
	 	 (๓)	กองทัพเรือ	 มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพเรือ	 การป้องกัน 
ราชอาณาจกัร	และดำเนนิการเกีย่วกบัการใชก้ำลงักองทพัเรอืตามอำนาจหนา้ที่
ของกระทรวงกลาโหม	มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
	 	 (๔)	กองทัพอากาศ	มหีนา้ทีเ่ตรยีมกำลงักองทพัอากาศ	การปอ้งกนั 
ราชอาณาจักรและดำเนินการเก่ียวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าท่ี 
ของกระทรวงกลาโหม	มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
	 	 (๕)		ส่วนราชการอื่น	ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
	 	 โดยกองทัพไทยอาจตั้ งคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	
หรือบุคคลใดเพื่อพิจารณาเรื่องใด	ๆ	ที่เกี่ยวกับแผนเพื่อรักษาเอกราชและผล 
ประโยชน์แห่งชาติ	 รวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารของทุกส่วนราชการตาม	 
(๑)-(๕)	ร่วมกันได้	และในด้านโครงสร้างองค์กรการฝึกและการศึกษาของทหาร 
และข้าราชการพลเรือนกลาโหม	กฎหมายกำหนดให้กองบัญชาการกองทัพไทย 
รับผิดชอบการฝึกและศึกษาในระดับยุทธศาสตร์	 การปฏิบัติการร่วมของ 
กองทพัไทยและการปฏบิตักิารของกองบญัชาการกองทพัไทย	และใหก้องทพับก	
กองทัพเรือ	และกองทัพอากาศ	รับผิดชอบในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธวิธี
	 	 ทัง้นี	้กฎหมายไดก้ำหนดใหส้ำนกังานปลดักระทรวง	กรมราชองครกัษ	์
กองทพัไทย	กองบญัชาการกองทพัไทย	กองทพับก	กองทพัเรอื	และกองทพัอากาศ	
มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 ๕)	การจัดระเบียบราชการทั่วไป
  ๕.๑)		อำนาจบังคับบัญชา
	 	 	 	 กฎหมายกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็น 
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม	และจะ 
ให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้
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  ๕.๒)	การมอบอำนาจให้กระทำการแทน
	 	 	 	 (๑)	 อำนาจในการสั่ง	 การอนุญาต	 การอนุมัติ	 การปฏิบัติ 
ราชการ	 หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะ 
พึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับหรือคำสั่งใด	 ๆ	
หรือมติของสภากลาโหม	หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด	รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงกลาโหมจะมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงกลาโหม	 ปลัดกระทรวงกลาโหม	 สมุหราชองครักษ์	 ผู้บัญชาการ 
ทหารสูงสุด	 ผู้บัญชาการทหารบก	 ผู้บัญชาการทหารเรือ	 หรือผู้บัญชาการ 
ทหารอากาศ	ทำการแทนในนามของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมกไ็ด้	และ 
ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการ 
แทนต่อไปได้	ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงกลาโหม 
กำหนด
	 	 	 	 	(๒)		 อำนาจในการสัง่	การอนญุาต	การอนมุตั	ิหรอืการปฏบิตั ิ
ราชการประจำที่ผู้บั งคับบัญชาทหารไม่ว่ าจะเป็นชั้นใดซึ่ งรองลงมา 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตาม
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือคำสั่งใด	 ๆ	 หรือมติของสภากลาโหม	
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด	 ผู้บังคับบัญชาทหารผู้นั้นจะมอบอำนาจ 
โดยทำเป็นหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาทหารตำแหน่งอื่นทำการแทนในนามของ 
ผูบ้งัคบับญัชาทหารผูม้อบอำนาจกไ็ด้	ทัง้นี	้ใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
	 	 	 	 ให้ผู้รักษาราชการ	 ผู้รักษาราชการแทน	 หรือผู้ทำการแทน 
มีอำนาจและหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาราชการ	 รักษาราชการแทน 
หรือทำการแทนนั้น	ๆ
  ๕.๓)	การบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหม
	 	 	 	 การบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหม	 กฎหมาย 
กำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายและตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด	 และได้ 
กำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล	ดังนี้	
	 	 	 	 (๑)		พิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล	 การพิจารณา 
แต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของสำนักงานปลัดกระทรวงและส่วนราชการใน 
กองทัพไทย	 ให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ส่วนราชการนั้นแต่งตั้งขึ้นแล้ว 
เสนอคณะกรรมการคณะหนึง่	ซึง่ประกอบดว้ย	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 
เป็นประธาน	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม	ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	
ผู้บัญชาการทหารบก	 ผู้บัญชาการทหารเรือ	 และผู้บัญชาการทหารอากาศ	
เป็นกรรมการ	 ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นกรรมการและเลขานุการ	 และให้ 
เจ้ากรมเสมียนตราเป็นผู้ช่วยเลขานุการ	พิจารณาแต่งตั้ง	
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	 	 	 	 (๒)	 การแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล	 ในการแต่งตั้ง 
นายทหารชั้นนายพลดำรงตำแหน่ง	กฎหมายกำหนดให้นำความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง
  ๕.๔)		การข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง
	 	 	 	 ในการปฏิบัติด้านการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง	 
ในภารกิจของกระทรวงกลาโหมเพื่อให้สามารถรับสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคาม 
ต่าง	 ๆ	 ได้ตั้งแต่ยามปกติในลักษณะที่เป็นการป้องปรามและป้องกัน	 ก่อนที่ 
สถานการณ์จะรุนแรงถึงขั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐให้เป็นไปตามที่ 
กระทรวงกลาโหมกำหนด

 ๖)	 การจัดระเบียบการปฏิบัติราชการทหาร
  ๖.๑)  การจัดระเบียบทั่วไป	การจัดให้มี	การวาง	และการใช้กำลัง 
ทหารเพือ่ปฏบิตัริาชการทหารใหเ้ปน็ไปตามทีก่ระทรวงกลาโหมกำหนด	เวน้แต ่
จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในกฎหมายนี	้แต่การใช้กำลังทหาร	หรือการวางกำลัง 
เพื่อเตรียมการยุทธ	ให้เป็นไปตามข้อบังคับแผนและคำสั่งปฏิบัติการทางทหาร
ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
  ๖.๒)	การปฏิบัติภารกิจในกรณีที่มีความจำเป็น	 ในกรณีที่มี 
ความจำเป็น	เพื่อการรบหรือการสงคราม	การปราบปราม	การกบฏหรือเมื่อได้
ประกาศใชก้ฎอยัการศกึ	ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมโดยความเหน็ชอบ 
ของสภากลาโหม	มีอำนาจกำหนดหน่วยงาน	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหารและ 
กำหนดอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีทางทหารได้ตามความเหมาะสม 
แก่การปฏิบัติภารกิจ	 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็น 
ชอบของสภากลาโหมมอีำนาจกำหนดพืน้ทีท่ีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตักิารทางทหาร 
เป็นยุทธบริเวณ	และกำหนดพื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นเขตภายใน
  ๖.๓)	 การปราบปรามการจลาจล	 ในการใช้กำลังทหารเพื่อการ 
ปราบปรามการจลาจลนั้น	 ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดโดย 
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	 แต่การใช้กำลังทหารหรือการอื่นใด 
เพื่อป้องกัน	ระงับ	หรือปราบปรามการกระทำความผิดที่เป็นภัยต่อความมั่นคง 
ของรัฐหรือเกี่ยวกับการก่อการร้าย	 ซึ่งจำเป็นต้องใช้กำลังทหารเพื่อระงับ 
เหตกุารณร์า้ยแรงโดยเรว็	มใิหเ้หตกุารณม์คีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้	หรอืเพือ่พทิกัษ ์
ผลประโยชน์แห่งชาติให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด	 เว้นแต่จะ 
มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
  ๖.๔) จดัและวางกำลงัเพือ่ปอ้งกนัและรกัษาผลประโยชนแ์หง่ชาติ		
เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ	 ให้รัฐมนตรีว่าการ 
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กระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมมีอำนาจอนุมัติให้ 
กระทรวงกลาโหมจัดและวางกำลังในพื้นที่ที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงกลาโหมได้ตั้งแต่ยามปกติ
  ๖.๕)  การใชก้ำลงัทหารในการปฏบิตัภิารกจิเพือ่สนัตภิาพ	ในการ 
ใชก้ำลงัทหารในการปฏบิตัภิารกจิเพือ่สนัตภิาพใหเ้ปน็ไปโดยความเหน็ชอบของ 
สภากลาโหม	และเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีและเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ 
แล้ว	กฎหมายกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบ 
ของสภากลาโหม	 มีอำนาจกำหนดหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม	 และ 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหาร	 รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและ 
เจ้าหน้าที่ทางทหารนั้น	เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
	 	 ทั้งนี้		 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในส่วนนี้	ให้เจ้าหน้าที่ทาง
ทหารเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

 ๗)	 คณะผู้บริหาร	
  ๗.๑)	สภากลาโหม	
	 								 	 ใหส้ภากลาโหม	ประกอบดว้ย	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม	
เป็นประธานสภากลาโหม, 	 รัฐมนตรีช่ วยว่ าการกระทรวงกลาโหม	
เป็นรองประธานสภากลาโหม,	 จเรทหารทั่วไป,	 ปลัดกระทรวงกลาโหม,	
รองปลัดกระทรวงกลาโหม,	 สมุหราชองครักษ์,	 รองสมุหราชองครักษ์	
(อัตราจอมพล	จอมพลเรือ	หรือจอมพลอากาศ),	 เสนาธิการกรมราชองครักษ์,	
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด,	 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด,	 เสนาธิการทหาร,	
ผู้บัญชาการทหารบก,	รองผู้บัญชาการทหารบก,	ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก,	
เสนาธิการทหารบก,	 ผู้บัญชาการทหารเรือ,	 รองผู้บัญชาการทหารเรือ,	
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ,	เสนาธิการทหารเรือ,	ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ,	
ผู้ บัญชาการทหารอากาศ , 	 รองผู้ บัญชาการทหารอากาศ , 	 ผู้ ช่ วย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ,	 เสนาธิการทหารอากาศ,	 ผู้บัญชาการกอง 
บัญชาการยุทธทางอากาศ,	 สมาชิกสภากลาโหม	 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มี 
ความรูแ้ละความเชีย่วชาญเปน็ทีป่ระจกัษท์ัว่ไปในดา้นการทหาร	ดา้นความมัน่คง	
ด้านการบริหารราชการ	ด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ 
ของกระทรวงกลาโหม	จำนวนไมเ่กนิ	๓	คนซึง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม
แต่งตั้งตามมติของสภากลาโหม
	 	 	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใน 
กระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ	 แต่ในกรณีที่มีรัฐมนตรี 
ชว่ยวา่การกระทรวงกลาโหมมากกวา่	๑	คน	ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม 
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แตง่ตัง้	 ใหร้ฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงกลาโหม	เปน็รองประธานเรยีงตามลำดบั	
และให้สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	๒	ปี	 
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้	แต่ไม่เกิน	๒	วาระ
		 	 ทั้งนี้	 กฎหมายกำหนดให้การดำเนินการของรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงกลาโหมในเรื่องดังต่อไปนี้ต้องเป็นไปตามมติของสภากลาโหม
	 	 (๑)	นโยบายการทหาร
	 	 (๒)	นโยบายการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร
  (๓)		นโยบายการปกครองและการบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหม
	 	 (๔)		การพจิารณางบประมาณการทหาร	และการแบง่สรรงบประมาณ 
ของกระทรวงกลาโหม
	 	 (๕)		การพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการทหาร
	 	 (๖)		เรื่องที่กฎหมายหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนด 
ให้เสนอสภากลาโหม
  ๗.๒)		คณะผู้บัญชาการทหาร 
	 	 ให้คณะผู้บัญชาการทหาร	 ประกอบด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด	
ผู้บัญชาการทหารบก	 ผู้บัญชาการทหารเรือ	 ผู้บัญชาการทหารอากาศ	
และเสนาธิการทหาร	 โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานคณะผู้บัญชา 
การทหาร	 มีหน้าที่เสนอแนะและให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหมในเรื่องการเตรียมกำลัง	การสั่งการใช้กำลัง	การเคลื่อนกำลังทหารและ 
การเตรียมพร้อม	 ตลอดจนรับผิดชอบในการควบคุมอำนวยการยุทธใน 
ภาพรวม	รวมทั้งควบคุมบังคับบัญชากองกำลังเฉพาะกิจร่วมที่จัดตั้งขึ้นในกรณี 
ที่มีสถานการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ
	 	 การควบคุมอำนวยการยุทธและการควบคุมบังคับบัญชากองกำลัง 
เฉพาะกิจร่วมที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับ	แผนและคำสั่งปฏิบัติ 
การทางทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

 ๘)	 บทเฉพาะกาล
	 	 ให้โอนบรรดากิจการ	 อำนาจหน้าที่	 ทรัพย์สิน	 เงินงบประมาณ	 
หนี้	 สิทธิ	 ภาระผูกพัน	 ข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 พนักงานราชการ	 และอัตรา 
กำลังพลของส่วนราชการต่าง	ๆ	ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	 ให้โอนบรรดากิจการ	อำนาจหน้าที่	ทรัพย์สิน	เงินงบประมาณ	
หนี้	สิทธิ	ภาระผูกพัน	ข้าราชการ	ลูกจ้าง	พนักงานราชการ	และอัตรากำลังพล
ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ 
กระทรวงกลาโหม	พ.ศ.	๒๕๐๓	ไปเป็นของส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันใน

๘๑



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

กระทรวงกลาโหมตามกฎหมายนี้	ยกเว้นส่วนของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
และกองบัญชาการทหารสูงสุด
	 (๒)		ให้โอนบรรดากิจการ	 อำนาจหน้าที่	 ทรัพย์สิน	 เงินงบประมาณ	 
หนี้	สิทธิ	ภาระผูกพัน	ข้าราชการ	ลูกจ้าง	พนักงานราชการ	และอัตรากำลังพล 
ของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม	 ตามพระราชบัญญัติ 
จดัระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม	พ.ศ.	๒๕๐๓	ไปเปน็ของสำนกังานรฐัมนตร	ี
กระทรวงกลาโหมตามกฎหมายนี้
	 (๓)		ให้โอนบรรดากิจการ	 อำนาจหน้าที่	 ทรัพย์สิน	 เงินงบประมาณ	 
หนี้	สิทธิ	ภาระผูกพัน	ข้าราชการ	ลูกจ้าง	พนักงานราชการ	และอัตรากำลังพล 
ของกองบญัชาการทหารสงูสดุตามพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบราชการกระทรวง 
กลาโหม	พ.ศ.	๒๕๐๓	ไปเป็นของกองทัพไทยหรือกองบัญชาการกองทัพไทย 
ตามกฎหมายนี้	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดยกเว้นส่วน 
ของกองทัพบก	กองทัพเรือ	และกองทัพอากาศ	ให้โอนไปเป็นของส่วนราชการ
ที่มีชื่ออย่างเดียวกันในกองทัพไทยตามกฎหมายนี้

หลักการและเหตุผล
	 โดยที่ในการบริหารหนี้สาธารณะจำเป็นต้องมีกลไกที่เหมาะสมเพื่อ 
ให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	แต่ในปัจจุบัน	 ยังมีข้อจำกัดใน 
การดำเนินการบางประการ	 จึงสมควรให้อำนาจแก่กระทรวงการคลังในการ 
ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะโดยการย่นระยะเวลาชำระหนี้	การกู้เงินเพื่อปรับ 
โครงสร้างหนี้สาธารณะก่อนที่หนี้ครบกำหนดชำระ	และการกู้เงินเป็นเงินตรา 
ต่างประเทศหรือเงินบาทเพื่อนำมาให้หน่วยงานอื่นกู้ต่อได้	นอกจากนั้น	ในการ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีความต่อเนื่อง	มีความจำเป็นที่จะต้องมีตราสารหนี้
ทีก่ระทรวงการคลงัออกในปรมิาณเพยีงพอตอ่การสรา้งอตัราดอกเบีย้สำหรบัใช้

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๏ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
  เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๑

๘๒

หมายเหตุ:
	 ๏	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒ ๘๓

อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้	จึงจำเป็นต้องกำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจ 
กู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศด้วย	 สำหรับเงินที่ได้รับจากการ 
กูเ้งนิเพือ่ปรบัโครงสรา้งหนีก้อ่นทีห่นีค้รบกำหนดชำระและการกูเ้งนิเพือ่พฒันา
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	สมควรบริหารจัดการโดยกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อ 
การปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	ซึ่งอยู่ 
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับ 
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	รวมทั้งสมควร 
แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้ 
สาธารณะให้เหมาะสมยิ่งขึ้น		จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
 ๑)	 ความในมาตรา	 ๑๔	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการย่น	
ระยะเวลาชำระหนีก้ารกูเ้งนิเพือ่ปรบัโครงสรา้งหนีส้าธารณะ	โดยใหอ้ำนาจแก ่
กระทรวงการคลังในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะโดยการย่นระยะเวลา 
ชำระหนี้การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะก่อนที่หนี้ครบกำหนดชำระ 
ได	้จากเดมิทีใ่หอ้ำนาจแกก่ระทรวงการคลงัดำเนนิการกูเ้งนิรายใหมเ่ฉพาะกรณ ี
เพื่อชำระหนี้ เดิม	แปลงหนี้	 ชำระหนี้ก่อนหนี้ถึงกำหนดชำระ	 ขยาย 
ระยะเวลาชำระหนี้	 ต่ออายุ	 ซื้อคืน	 หรือไถ่ถอนตราสารหนี้ของรัฐบาล	 
หรือทำธุรกรรมทางการเงินอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเท่านั้น
 ๒)	 ความในมาตรา	 ๒๐	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องอำนาจใน	
การกู้เงินของกระทรวงการคลัง	 โดยกำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจ 
กู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศได้ด้วย	 ซึ่งแต่เดิมนั้นได้กำหนด 
ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการชดเชยการ 
ขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้	พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	
ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ	และให้หน่วยงานอื่นกู้ต่อเท่านั้น
 ๓)	 ความในมาตรา	๒๔/๑	เป็นหลักการที่ได้บัญญัติขึ้นใหม่ในกรณีที่
ให้กระทรวงการคลังทยอยกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี	้โดยกำหนดให้ในกรณี
ที่หนี้สาธารณะซึ่งจะทำการปรับโครงสร้างหนี้มีจำนวนเงินมาก	และกระทรวง 
การคลังเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน	 
กฎหมายกำหนดให้กระทรวงการคลังอาจทยอยกู้เงินเป็นการล่วงหน้าได้ไม่เกิน	 
๑๒	 เดือนก่อนวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ	 โดยเงินที่ได้รับจากการกู้เงินดังกล่าว	 
ใหน้ำสง่เขา้กองทนุบรหิารเงนิกูเ้พือ่การปรบัโครงสรา้งหนีส้าธารณะและพฒันา
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๘๔

 ๔)	 ความในมาตรา	 ๒๕ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการให้	
อำนาจแก่กระทรวงการคลังในการกู้เงินมาเพื่อให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	ของรัฐ	
หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 รัฐวิสาหกิจ	
หรือสถาบันการเงินภาครัฐกู้ต่อ	โดยกำหนดว่าในกรณีที่หน่วยงานต่าง	ๆ	ของ 
รัฐมีความจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับโครงการหรือแผนงานต่าง	ๆ	ที่รัฐบาลเห็นว่า 
มคีวามจำเปน็เพือ่พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	ใหก้ระทรวงการคลงัมอีำนาจกูเ้งนิ 
เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวกู้ต่อได้	 ทั้งนี้	 ก็เพื่อเป็นการประหยัดและทำให้ 
การบริหารหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยการกู้เงินดังกล่าวให้นับรวม 
ในวงเงิน	ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		ถ้ากู้เป็นเงินตราต่างประเทศ	 ให้นับรวมในวงเงินกู้ที่กู้มาเพื่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา	๒๒
	 	 (๒)		ถ้ากู้เป็นเงินบาท	 ให้นับรวมในวงเงินหนี้ที่กระทรวงการคลัง 
จะค้ำประกันตามมาตรา	๒๘
 ๕)	 ความในมาตรา	๒๕/๑	เป็นหลักการท่ีได้บัญญัติข้ึนใหม่โดยกำหนดให้	
กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ	ใหก้ระทำ 
ได้โดยการออกตราสารหนี้ตามความจำเป็นในการสร้างอัตราดอกเบี้ยสำหรับ
ใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้	และให้นับรวมในวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 
งบประมาณหรอืเมือ่มรีายจา่ยสงูกวา่รายไดใ้นปงีบประมาณหนึง่ตามมาตรา	๒๑	
ซึง่เงนิทีไ่ดร้บัจากการกูเ้งนิดงักลา่ว	ใหน้ำสง่เขา้กองทนุบรหิารเงนิกูเ้พือ่การปรบั
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
 ๖)	 ความในมาตรา	๓๕	ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องอำนาจหน้าที่	
ของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ	 โดยให้ 
คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		รายงานสถานะของหนี้สาธารณะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ภายใน	๖๐	วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายหลังการ 
เข้ารับหน้าที่
	 	 (๒)		เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณต่อ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดย 
ไมเ่กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัการอนมุตัจิากคณะรฐัมนตร	ีใหเ้ปน็อำนาจของคณะกรรมการ 
และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
	 	 (๓)		จดัทำหลกัเกณฑใ์นการกูเ้งนิ	การคำ้ประกนั	การชำระหนี	้การปรบั 
โครงสร้างหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	 รวมถึง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	 การออกและจัดการตราสารหนี้	
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ทั้ งนี้ 	 เมื่ อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่ วยงานของรั ฐ	
หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 รัฐวิสาหกิจ	
และสถาบันการเงินภาครัฐ	ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
	 	 (๔)		เสนอคำแนะนำในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา	 ๒๕/๑	
มาตรา	๒๖	และมาตรา	๓๐
	 	 (๕)	แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการ	หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
	 	 (๖)		ดำเนินการอ่ืนใดตามกฎหมายน้ีหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 ๗)		ความในหมวด	๕	กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	 (ตั้งแต่มาตรา	 ๓๖/๑	
ถึงมาตรา	๓๖/๒๐)	เป็นหลักการที่ได้บัญญัติขึ้นใหม่	กล่าวคือ
  ๗.๑)	กองทนุบรหิารเงนิกูเ้พือ่การปรบัโครงสรา้งหนีส้าธารณะและ	
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
    ให้มีกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ	
และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล	และมีวัตถุ 
ประสงค์เพื่อบริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ 
ตามมาตรา	๒๔/๑	และการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตาม 
มาตรา	๒๕/๑	โดยให้มีอำนาจกระทำการใด	ๆ 	 ที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อบรรล ุ
วตัถปุระสงคด์งักลา่วได	้ทัง้นี	้ใหก้องทนุมฐีานะเปน็หนว่ยงานของรฐัทีไ่มเ่ปน็สว่น 
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	หรือรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น	 โดยกิจการของ 
กองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 กฎหมาย 
ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	กฎหมาย 
ว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
  ๗.๒)	 เงินและทรัพย์สินของกองทุน	
    ให้กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและ 
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 (๑)	 เงนิทีไ่ดร้บัจากการกูเ้งนิเพือ่ปรบัโครงสรา้งหนีส้าธารณะ 
ตามมาตรา	๒๔/๑
	 	 	 	 (๒)	 เงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศตามมาตรา	๒๕/๑
	 	 	 	 (๓)	 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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     (๔)		 เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับจากการดำเนินการของกองทุน
	 		 	 	 (๕)	 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน
	 		 	 	 (๖)	 ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
	 	 	 	 เงินและทรัพย์สินของกองทุนดังกล่าว	 ไม่ต้องนำส่งคลังตาม 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง	ทั้งนี้	 เงิน 
และทรัพย์สินของกองทุนดังกล่าวให้นำเข้าบัญชี	ดังต่อไปนี้
       (๑)  บัญชีปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ	 เพื่อรับเงินตาม 
ขอ้	๗.๒)	(๑)	รวมทัง้เงนิและทรพัยส์นิตามขอ้	๗.๒)	(๓)	(๔)	(๕)	หรอื	(๖)	ทีก่องทนุ 
ได้รับจากการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ 
หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว
       (๒) บัญชีพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	 เพื่อ	
รับเงินตามข้อ	๗.๒)	 (๒)	รวมทั้งเงินและทรัพย์สินตามข้อ	๗.๒)	 (๓)	 (๔)	 (๕)	
หรือ	 (๖)	 ที่กองทุนได้รับจากการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว
  ๗.๓) การนำเงินในบัญชีปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะไปใช้จ่าย  
ให้กระทรวงการคลังนำเงินในบัญชีปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะไปใช้จ่ายใน 
กรณีดังต่อไปนี้
	 	 	 	 (๑)	 ชำระเงนิตน้ของหนีส้าธารณะซึง่จะทำการปรบัโครงสรา้
งหนี้ตามมาตรา	๒๔/๑
	 	 	 	 (๒)		ชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการกู้เงินตาม 
มาตรา	๒๔/๑
	 	 	 	 (๓)		ชำระคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุตามทีค่ณะกรรมกา
รกองทุนกำหนด
	 	 	 	 (๔)		ชำระค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
กองทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด
  ๗.๔) การนำเงินในบัญชีพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศไปใช้จ่าย		
ใหก้ระทรวงการคลงันำเงนิในบญัชพีฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศไปใชจ้า่ย
ในกรณีดังต่อไปนี้
	 	 	 	 (๑)	 ไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ออกตามมาตรา	๒๕/๑
	 	 	 	 (๒)	 ชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวกับการออก 
ตราสารหนี้ตามมาตรา	๒๕/๑
	 	 	 	 (๓)		ชำระคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุตามทีค่ณะกรรมการ 
กองทุนกำหนด
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	 	 	 	 (๔)	 ชำระค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
กองทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด
	 	 	 	 ในระหว่างที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องนำเงินของกองทุน
ไปใช้จ่ายตามข้อ	 ๗.๓)	 หรือข้อ	 ๗.๔)	 อาจนำเงินของกองทุนไปลงทุนได้	
ในกรณีดังต่อไปนี้
  (๑)	กรณีการลงทุนในประเทศ
		 	 	 (ก)	 ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยกระทรวง 
การคลงัหรอืตราสารหนีอ้ืน่ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอืสงูสดุจากสถาบนั 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
		 	 	 (ข)		 ทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืนซึ่งตราสารหนี้ที่ออก 
โดยกระทรวงการคลัง
  (๒)	กรณีการลงทุนในต่างประเทศ	 ให้นำไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ 
ออกเป็นเงินตราสกุลหลักและออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ	 
สถาบนัการเงนิของรฐับาลตา่งประเทศ	หรอืสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ	ทัง้นี	้ 
ตราสารหนี้ดังกล่าวจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดจากสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
	 	 ในระหวา่งทีย่งัมไิดน้ำเงนิของกองทนุไปลงทนุดงักลา่ว	ใหน้ำไปฝาก
ไว้ท่ีธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ	หรือธนาคารพาณิชย์ท่ีคณะกรรมการกองทุนกำหนด
  ๗.๕)	 คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
	 	 	 ให้มี 	 “คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้ เพื่อการปรับ 
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ”	ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ	ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	
อธบิดกีรมบญัชกีลาง	ผูอ้ำนวยการสำนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์และ
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นกรรมการ
	 	 	 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นกรรมการและ 
เลขานุการ	 และบุคคลอื่นไม่เกิน	 ๒	 คนซึ่งคณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งเป็น 
ผู้ช่วยเลขานุการ
   อำนาจหน้าที่คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับ	
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
	 	 (๑)		กำกบัดแูลการบรหิารจดัการกองทนุใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค์
ของกองทุน

๘๗ 



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

	 	 (๒)		กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำเงินของกองทุน 
ไปลงทุน	และการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
	 	 (๓)		กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาและจ่ายเงินของ
กองทุน
	 	 (๔)		กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุน	ผู้ช่วยผู้จัดการ 
กองทุนและผู้บริหารสินทรัพย์ของกองทุนในการจัดการเงินของกองทุน
	 	 (๕)		ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุน	
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน	และผู้บริหารสินทรัพย์ของกองทุน
	 	 (๖)		กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่น 
กระทำการแทนผู้จัดการกองทุน
	 	 (๗)		ออกข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	หรือคำสั่งเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการของกองทุน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานของกองทุน	การบริหารงานบุคคลการจ้างผู้บริหารสินทรัพย์
ของกองทุน	การบัญชีและการตรวจสอบภายใน
	 	 (๘)		ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
  ท้ังน้ี	 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้จัดการกองทุน 
และมีหน้าที่ดำเนินกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
และตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด	 โดยในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับ 
บุคคลภายนอก	 ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนกองทุน	
เพื่อการนี้	 ผู้จัดการกองทุนอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างใด 
อย่างหนึ่งแทนก็ได้	
 ๗.๖)	 การรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน
	 	 ให้กองทุนรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของกองทุนเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อรายงานต่อ 
รัฐมนตรี	 ภายใน	 ๔๕	 วันนับแต่วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส	 และเมื่อสิ้นปี	
ให้กองทุนรายงานผลการดำเนินงาน	 ฐานะทางการเงินของกองทุนและ 
งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อเสนอรัฐมนตร ี
และคณะรัฐมนตรีต่อไป	โดยปีบัญชีของกองทุนให้ถือตามปีงบประมาณ
		 	 การบัญชีของกองทุนให้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตาม 
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี	 หรือมาตรฐานการบัญชีอื่นที่รับรองโดยทั่วไปที่ 
คณะกรรมการกองทุนกำหนดโดยต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ 
กจิการของกองทนุและรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการกองทนุทราบ 

๘๘



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

อย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง	 และให้กองทุนจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
๙๐	วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี	 โดยให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบ 
บัญชีของกองทุน	แล้วทำรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อรัฐมนตรีทุกปี

หมายเหตุ:
	 ๏	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๘๙



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

ประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชนที่แต่ละคนปกครองตนเองได้
การที่จะทำให้คนปกครองตนเองได้ ต้องทำให้คนมีวินัย คือ มีศีล หรือตั้งอยู่ในวินัย

(วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน  ของ  พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต)  น. ๒๐๕)

๙๐



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๕๑ 
วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่อง	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	
ส่งคำโต้แย้งของจำเลย	(พันตำรวจโท	ทักษิณ	ชินวัตร	ที่	๑		
และคุณหญิงพจมาน	ชินวัตร	ที่	๒)	เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ	
พิจารณาวินิจฉัยว่า	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย	
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔		
มาตรา	๑๐๐	และมาตรา	๑๒๒	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๙	
และมาตรา	๕๐	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
(ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙	 มาตรา	 ๓	 และมาตรา	 ๓๘	
วรรคหนึ่ง	 และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๖	มาตรา	๒๗	มาตรา	๒๘	มาตรา	๒๙	
มาตรา	๓๙	และมาตรา	๔๓	หรือไม่

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป

	 สำนักงานศาลยุติธรรมมีหนังสือ	ลงวันที่	๑๑	กรกฎาคม	๒๕๕๑	ส่งความเห็นของศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	และข้อโต้แย้งของจำเลย	(พันตำรวจโท	ทักษิณ		
ชินวัตร	ที่	๑	และคุณหญิงพจมาน		ชินวัตร	ที่	๒)	ในคดีหมายเลขดำที่	อม.๑/๒๕๕๐	หมายเลขแดงที่	
อม.	๑/๒๕๕๐	เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๑	ว่า	พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๔	 มาตรา	
๑๐๐	และมาตรา	๑๒๒	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	 
มาตรา	๒๙	และมาตรา	๕๐	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	
พุทธศักราช	๒๕๔๙	มาตรา	๓	และมาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง	และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๖	 มาตรา	 ๒๗	 มาตรา	 ๒๘	 มาตรา	 ๒๙	 
มาตรา	๓๙	และมาตรา	๔๓	หรือไม่	โดยมีข้อเท็จจริง	สรุปได้ดังนี้

โดย	นางสุวิมล		แจ้งสว่าง	
	 นิติกร	สำนักกฎหมาย

๙๑



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๕๑ 
วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

	 อัยการสูงสุด	เป็นโจทก์	ฟ้องพันตำรวจโท	ทักษิณ		ชินวัตร	ที่	๑	และคุณหญิงพจมาน		ชินวัตร	 
ที่	๒	เป็นจำเลย	ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	ฐานความผิดเป็น 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีทำกับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐผู้น้ันปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีอำนาจกำกับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบ 
หรือดำเนินคดี	และเป็นเจ้าพนักงานและผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการ	 
เข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น	เป็นเจ้าพนักงานและ 
ผูส้นบัสนนุเจา้พนกังาน	ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ	เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ห้นึง่ 
ผูใ้ด	ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติ	โดยจำเลยที ่๑ ในขณะดำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตร ี
ซึง่เปน็ผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงและเปน็เจา้พนกังานตามกฎหมาย เปน็ผูใ้หค้ำยนิยอมแกจ่ำเลย 
ที่ ๒ ซึ่งเป็นคู่สมรสในการเสนอราคาประมูลซื้อที่ดิน ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และทำสัญญาซื้อขาย 
ทีด่นิ โฉนดเลขที ่๒๒๙๘, ๒๒๙๙, ๒๓๐๐ และ ๒๓๐๑ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 
เนื้อที่ ๓๓ – ๐ – ๗๘.๙ ไร่ จำนวนเงิน ๗๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่รอการขายของ 
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ อันเป็นการเข้าไปมีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
เนื่องด้วยกิจการนั้น และเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่กำกับ หรือดูแล การบริหารกิจการของกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูฯ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการยินยอมให้จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็น 
คู่สมรสเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน 
เพื่อการฟื้นฟูฯ	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ	 (คตส.)	 ได้ดำเนินการตรวจสอบและมีมติว่าข้อกล่าวหา 
มีมูลความผิดตามมาตรา	๙	(๑)	และ	(๒)	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
คดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๔๒	และใหส้ง่เรือ่งใหอ้ยัการสงูสดุ	เพือ่ยืน่คำรอ้งตอ่ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๙	โดยกล่าวหา	
พันตำรวจโท	 ทักษิณ	ชินวัตร	 อดีตนายกรัฐมนตรี	 จำเลยที่	 ๑	 และคุณหญิงพจมาน	ชินวัตร	 จำเลย 
ที่	๒	ว่าร่วมกันกระทำการอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔,	มาตรา	๑๐๐	และมาตรา	๑๒๒
	 พันตำรวจโท	ทักษิณ	ชินวัตร	จำเลยที่	๑	และคุณหญิงพจมาน	ชินวัตร	จำเลยที่	๒	ยื่นคำ 
ให้การต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	ปฏิเสธฟ้องของโจทก์ทุกฐาน 
ความผิดที่ปรากฏในคำฟ้อง	และยื่นคำโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะใช้บังคับแก่คดีน้ี	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	ขอให้ส่งศาล 
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย
	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	พิจารณาแล้วจึงให้ส่งไปให้ศาล 
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๔	 มาตรา	 ๑๐๐	 และมาตรา	 ๑๒๒	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๙	และมาตรา	๕๐	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๔๙	มาตรา	๓	และมาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง	 

๙๒



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๖	 มาตรา	 ๒๗	
มาตรา	๒๘	มาตรา	๒๙	มาตรา	๓๙	และมาตรา	๔๓	หรือไม่

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น

  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องน้ีไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๑	หรือไม่
	 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า	จำเลยในฐานะผู้ร้องโต้แย้งว่า	 พระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔	มาตรา	๑๐๐	
และมาตรา	๑๒๒	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๙ 
และมาตรา	๕๐	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พุทธศักราช	๒๕๔๙ 
มาตรา	๓	และมาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง	และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๖	มาตรา	๒๗	มาตรา	๒๘	มาตรา	๒๙	มาตรา	๓๙	และมาตรา	๔๓	
โดยบทบัญญัติมาตรา ๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะใช้บังคับแก่คดี ประกอบกับยังไม่มีคำวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ จึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
ให้รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๑

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

	 คดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ส่งเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยอาศัยมาตรา	๒๑๑	วรรคหนึ่ง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	บทบัญญัติมาตรา	๔	มาตรา	๑๐๐	และมาตรา	๑๒๒	แห่งพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	ต้องด้วย 
มาตรา	๖	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	หรือไม่	ประเด็นการพิจารณา 
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงจำกัดอยู่เฉพาะการขัดหรือแย้งต่อ	“รัฐธรรมนูญนี้”	ซึ่งหมายถึง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เท่านั้น มิได้รวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ  
ที่ถูกยกเลิกไปก่อนที่คดีจะเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญด้วย 
 ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยจึงมีว่า	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๒ 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๓ หรือไม่

๙๓
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๕๑ 
วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 พิจารณาแล้วเห็นว่า	เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	 เป็นผลสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติในมาตรา	๓๐๑	 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	โดยบทบัญญัติในมาตรา	
๓๒๙	บัญญัติให้ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ 
แล้วเสร็จในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	ซ่ึงกำหนดสาระสำคัญและวิธีการตรากฎหมายดังกล่าว 
ไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๐๒ กไ็ดร้บัรองใหพ้ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับต่อไป ดังนั้น จึงไม่จำต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
ที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ วรรคสองอีก	แม้ว่าบท 
บัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	จะให้การรับรองและยืนยัน 
ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้ในมาตรา	๒๖	มาตรา	๒๗	มาตรา	๒๘	และมาตรา	๔๓	ก็ตาม	
แต่บทบัญญัติในมาตรา	๒๙	ก็ได้กำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ว่าการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไวใ้หก้ระทำไดโ้ดยอาศยัอำนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย	ซึง่กระทำเทา่ทีจ่ำเปน็	
มีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป	ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
เป็นการเจาะจง	และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นมิได้	โดย 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔ เป็นการอธิบายหรือให้ความหมายของคำต่าง ๆ  ที่ใช้ในพระราชบัญญัติประกอบ 
รฐัธรรมนญูนีใ้หม้คีวามชดัเจนภายในกรอบวตัถปุระสงคข์องกฎหมาย เชน่ คำวา่ “เจา้หนา้ทีข่องรฐั” 
คำว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” คำว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” เป็นต้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปโดยถูกต้องตรงกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย มาตรา ๑๐๐ 
เป็นบทบัญญัติในหมวด ๙ ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
กำหนดการกระทำอันเป็นความผิด เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นใช้อำนาจหน้าที่ของตน 
ไปในทางอันจะนำมาซ่ึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมโดยวรรคสาม 
ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวด้วย เพื่อให้การ 
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีช่องว่างให้ผู้กระทำผิดหลบเลี่ยงได้	ทั้งนี้เพราะ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ันมีเหตุผลและความชอบธรรมรองรับอยู่แล้ว	เน่ืองจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการกำกับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบ	หรือดำเนินคดี	พร้อมทั้งคู่สมรสของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นย่อมเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการหรือกระทำการให้เกิดขึ้นได้โดยง่าย	 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดำรงตำแหน่งในระดับสูงซ่ึงมีอำนาจหน้าท่ีในระบบราชการ 
อยา่งกวา้งขวาง	โดยสอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๖๕	
วรรคสาม	 ประกอบมาตรา	 ๒๖๗	 ส่วนมาตรา	 ๑๒๒	 ซึ่งเป็นบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนถือว่าเป็น 
บทบัญญัติที่จำเป็นต้องมีเพื่อทำให้กฎหมายมีสภาพบังคับใช้ได้จริง	และมาตรการบังคับดังกล่าวก็อยู่
ในขอบเขตอันเหมาะสมทางกฎหมาย	โดยวรรคสองยังบัญญัติทางแก้ไขเพื่อความเป็นธรรมไว้ด้วยว่า	 

๙๔



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
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หากเจา้หนา้ทีข่องรฐัผูใ้ดพสิจูนไ์ดว้า่ตนมไิดรู้เ้หน็ยนิยอมดว้ยในการทีคู่ส่มรสของตนดำเนนิกจิการตาม
มาตรา	๑๐๐	วรรคหนึ่ง	ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด	
 จึงเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๒๒ มิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ เพราะมิได้จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกิน 
สมควรและมิได้กระทบต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงเป็นบทบัญญัติท่ีมีผลใช้บังคับเป็น 
การท่ัวไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 
มิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ เพราะเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่ 
จำเลยกระทำการดังท่ีกล่าวหา มิใช่บทบัญญัติท่ีมีผลย้อนหลังไปลงโทษทางอาญาแก่บุคคล กับท้ัง 
ไม่ได้เป็นบทสันนิษฐานความผิด อันจะเป็นภาระให้จำเลยพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนเอง แต่โจทก์ 
ยังต้องมีภาระพิสูจน์การกระทำและเจตนาของจำเลยให้ครบองค์ประกอบความผิดเช่นเดียวกับ 
ความผิดอาญาทั่ว ๆ  ไปนั่นเอง และมิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ ซึ่งมีเจตนารมณ์ 
เพ่ือประกันเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลเพราะมิได้ล่วงละเมิดเสรีภาพในการประกอบ 
อาชีพจนเกินความพอเหมาะพอควรแก่กรณีแต่อย่างใด อีกทั้งบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญทั้งสามมาตราดังกล่าวก็สอดคล้องกับหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ และหลักธรรมาภิบาล 
อันเป็นหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

  โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔	มาตรา	๑๐๐	
และมาตรา	๑๒๒	ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 
มาตรา	๒๖	มาตรา	๒๗	มาตรา	๒๘	มาตรา	๒๙	มาตรา	๓๙	และมาตรา	๔๓

๙๕



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง             
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา  
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑/๒๕๕๐ 
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐  
วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

	 อัยการสูงสุด		 โจทก์
ระหว่าง	 	
	 พันตำรวจโท	ทักษิณ		ชินวัตร	 ที่	๑	
	 คุณหญิงพจมาน		ชินวัตร	ที่	๒	 จำเลย

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป

	 คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มี 
ประกาศกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรี	เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ 
เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ	 ดูแล	 ควบคุม	 ตรวจสอบ	 หรือดำเนินคดี	อันเป็นการต้องห้ามตาม 
มาตรา	๑๐๐	(๑)	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.	๒๕๔๒	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	จำเลยทั้งสองเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วย 
กฎหมาย	จำเลยที่	๑	ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	ตั้งแต่วันที่	๙	กุมภาพันธ์	๒๕๔๔	ถึงวันที่	 
๑๙	กันยายน	๒๕๔๙	มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล	ควบคุมหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	 
พ.ศ.	๒๕๔๕	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งโดย 
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๕	มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน	
และปราบปรามการทุจริต	ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

เรื่อง	
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	 เมื่อวันที่	๒๔	สิงหาคม	๒๕๓๘	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซื้อที่ดิน
ของบริษัทเงินทุน	เอราวัณทรัสต์	จำกัด	จำนวน	๒	แปลง	แปลงที่หนึ่ง	อยู่ติดศูนย์วัฒนธรรม	รวม	๑๘	
โฉนด	 ในราคา	๒,๗๔๙,๐๔๐,๐๐๐	บาท	และแปลงที่สอง	อยู่ติดถนนเทียมร่วมมิตร	 รวม	๑๓	 โฉนด	
ในราคา	๒,๑๔๐,๓๕๗,๕๐๐	บาท	ต่อมาได้ดำเนินการรังวัดที่ดินแปลงที่สอง	ทั้ง	๑๓	 โฉนด	 โดยแบ่ง 
หักส่วนที่เป็นสาธารณประโยชน์ออก	 กับรวมและแบ่งแยกโฉนดใหม่เป็น	 ๔	 โฉนด	 คือ	 โฉนดเลขที่	
๒๒๙๘,		๒๒๙๙,	๒๓๐๐	และ	๒๓๐๑	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	เหลือเนื้อที่รวม  
๓๓	ไร	่ ๗๘.๙	ตารางวา	และประกาศขายทีด่นิโดยวธิปีระกวดราคาและไมก่ำหนดราคาขัน้ตำ่	ผูเ้ขา้รว่ม 
ประกวดราคาต้องวางเงินมัดจำเพื่อการยื่นซองประกวดราคา	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ภายในวันที่	 
๑๕	 ธันวาคม	 ๒๕๔๖	 ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ	 ๔	 ราย	 แต่ยื่นซองเสนอราคา	 ๓	 ราย	 คือ	 บริษัทแลนด์	
แอนด	์เฮา้ส	์จำกดั	(มหาชน)	โดยนายวรีะพงษ	์	มทุานนท	์ผูร้บัมอบอำนาจ	เสนอราคา	๗๓๐,๐๐๐,๐๐๐	
บาท	บริษัทโนเบิลดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	(มหาชน)	โดยนายกีรติ		คตะสุข	ผู้รับมอบอำนาจ	เสนอราคา	
๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	และจำเลยที่	๒	โดยนายสมบูรณ์	คุปติมนัส	ผู้รับมอบอำนาจ	เสนอราคา					 
๗๗๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ซึ่งเป็นราคาสูงสุด	คณะกรรมการจัดการกองทุนได้ประชุมและอนุมัติให้ 
จำเลยที่	๒	เป็นผู้ชนะการประกวดราคา	จำเลยที่	๒	ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวกับ 
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเมื่อวันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๔๖	และชำระค่าที่ดิน 
ครบถ้วนในเวลาต่อมาก่อนที่จะทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกันในวันที่ 	 
๓๐	ธันวาคม	๒๕๔๖	โดยจำเลยที่	๑	ลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมแก่จำเลยที่	๒	 
ในการทำสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าว	พร้อมมอบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
ประเภทข้าราชการการเมือง	ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	ประกอบการทำสัญญาด้วย
 หลังจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ยึดอำนาจปกครองจากรัฐบาลที่จำเลยที่	๑	ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว	คณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับท่ี	๓๐	เร่ือง	การตรวจสอบการกระทำ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	 โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่รัฐมีอำนาจตรวจสอบการปฏิบัติราชการใด	ๆ 	ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่มีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าจะมีการดำเนินการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	หรือมีการกระทำท่ีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ต่อมานายวีระ	สมความคิด	ได้กล่าวโทษจำเลยทั้งสองต่อคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อ 
ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐว่าการท่ีจำเลยท่ี	๒	เป็นผู้ซ้ือท่ีดินจากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา 
ระบบสถาบันการเงิน	 โดยจำเลยที่	๑	รู้เห็นยินยอมดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๐	(๑)	ซ่ึงมีโทษ 
ตามมาตรา	 ๑๒๒	 ต่อมาวันที่	 ๑๖	 มกราคม	 ๒๕๕๐	 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน 
การเงิน	 มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐกล่าว 
โทษจำเลยทั้งสองฐานเป็นตัวการ	 ผู้ใช้	 และผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดอาญา	 คณะกรรมการ 
ตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อ 
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คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง             
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐

ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงว่า	การกระทำของจำเลยท้ังสองเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๐	(๑)	และเป็น 
ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นหรือไม่
 คณะอนุกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่า	การกระทำของจำเลยท้ังสองน่าจะเป็นความผิด 
อาญาที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	จึงเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่รัฐส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง 
ตำแหน่งทางการเมือง	คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบด้วยและส่งสำนวนการตรวจสอบไต่สวนให้อัยการสูงสุดพิจารณา 
และฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 กรณีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย	ดังนี้
 ประเด็นท่ี ๑ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ฉบับท่ี ๓๐ เร่ือง การตรวจสอบการกระทำท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ข้อ ๒ และข้อ ๕ กับบทบัญญัติมาตรา ๔ มาตรา ๑๐๐ 
และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่	นั้น	
	 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่	๕/๒๕๕๑	ว่า	ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับท่ี	๓๐	เร่ือง	การตรวจสอบการกระทำท่ีก่อให้ 
เกิดความเสียหายแก่รัฐ	ลงวันท่ี	๓๐	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๔๙	มิได้มีบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ไม่ว่าจะเป็นบทมาตราใด	และมีคำวินิจฉัย 
ที่	 ๑๑/๒๕๕๑	 ว่าบทบัญญัติมาตรา	๔	มาตรา	๑๐๐	และมาตรา	๑๒๒	แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	สอดคล้องกับหลักนิติธรรม	
หลักนิติรัฐ	และหลักธรรมาภิบาล	อันเป็นหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	
มาตรา	๒๖,	๒๗,	๒๘,	๒๙,	๓๙	และ	๔๓	ซ่ึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวใช้ได้ในคดี 
ท้ังปวง	 เป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันศาล	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	
มาตรา	๒๑๑	วรรคสาม	และมาตรา	๒๑๖	วรรคห้า
 ประเด็นที่ ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ถูกยกเลิกไปโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ หรือไม่

๙๘



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 เห็นว่า	 ในการทำปฏิวัติรัฐประหาร	
เมื่อวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๔๙	คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขได้ออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข	ฉบับที่	๓	มีใจความสำคัญว่า	ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	
สิ้นสุดลง	วุฒิสภา	สภาผู้แทนราษฎร	คณะรัฐมนตรีและศาลรัฐธรรมนูญ	สิ้นสุดลงพร้อมกับรัฐธรรมนูญ	
ส่วนศาลท้ังหลาย	นอกจากศาลรัฐธรรมนูญคงมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย 
แสดงว่าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยึดอำนาจ 
นิติบัญญัติและอำนาจบริหารมารวมไว้ที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ส่วนอำนาจตุลาการยังคงให้ศาลยุติธรรมใช้อำนาจพิจารณาพิพากษา 
อรรถคดีตามบทกฎหมายต่อไป	แสดงให้เห็นว่า	บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง	ๆ 	ซึ่งได้ตราขึ้น 
และมีผลใช้บังคับอยู่แล้วในขณะที่มีการยึดอำนาจนั้นหาได้ถูกยกเลิกไปด้วยแต่ประการใดไม่	ดังนั้น 
แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จะเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อมีการตราขึ้นใช้บังคับโดยชอบแล้วพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมมีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติทั่วไป กล่าวคือ หากไม่ขัด 
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วย่อมมีความสมบูรณ์ 
และดำรงคงความเป็นกฎหมายอยู่ในตัวเอง สามารถนำไปใช้บังคับแก่กรณีต่าง ๆ  ได้โดยหาจำต้องอาศัย 
ความดำรงคงอยู่ของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ 
		 เมื่อประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข	 ฉบับที่ ๓	ไม่ได้บัญญัติให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 
๒๕๔๐	สิน้สดุไปพรอ้มกบัรฐัธรรมนญูดว้ย	การสิน้สดุของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
๒๕๔๐	จึงไม่มีผลทำให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสิ้นผลไปด้วยแต่อย่างใด
  ประเด็นที่ ๓ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐมีอำนาจ 
สอบสวนและดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองหรือไม ่และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ หรือไม่
	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	เห็นว่า	สถานะและอำนาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐย่อมเป็นไปตามประกาศ 
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับที่	๓๐	
เรื่อง	การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็น 
การเฉพาะ	แม้จะไม่ใช่พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็สามารถ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ 
ที่กำหนดโดยตัวบทกฎหมายดังกล่าวได้	
  ส่วนการตรวจสอบเพ่ือดำเนินคดีน้ีเป็นไปโดยชอบหรือไม่น้ัน	ปรากฏจากคำฟ้องของโจทก์ว่า 
เป็นการตรวจสอบในกรณีกล่าวหาจำเลยที่	๑	ในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและ 

๙๙
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คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง             
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐

เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย	กับจำเลยท่ี	๒	ในฐานะคู่สมรสของจำเลยที่	๑	ว่าร่วมกันกระทำความผิด 
ด้วยการเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาจะซ้ือจะขาย	และสัญญาซ้ือขายท่ีดินท่ีทำกับกองทุน 
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่จำเลยที่	๑	
มีอำนาจกำกับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบ	หรือดำเนินคดี	อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	๑๐๐	(๑)	
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	 
ซ่ึงเป็นบทบัญญัติเพ่ือการป้องปรามการกระทำของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้แสวงหาประโยชน์จาก 
หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในอำนาจกำกับ	ดูแล	ของตน	อันจะก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ของตนและของรัฐ	นอกจากนี้จำเลยที่	๑	ในฐานะเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่จัดการ	หรือดูแลกิจการ 
การบรหิารทรพัยส์ินของกองทนุเพื่อการฟื้นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ	ซึง่เป็นหน่วยงานของรฐั	
ได้เข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น	และปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน	 หรือผู้หนึ่งผู้ใด	 หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตด้วยการให้ความยินยอมแก่ 
จำเลยที่	 ๒	 ในการเสนอราคาประมูลซื้อที่ดิน	 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	 และทำสัญญาซื้อขายที่ดิน 
ดังกล่าวกับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	และจำเลยที่	๒	 เป็นผู้สนับสนุนการ
กระทำความผิดของจำเลยที่	๑	
		 หลังจากกระทรวงการคลังได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่รัฐแล้ว	ได้มีหนังสือถึงกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อพิจารณา	 
คณะกรรมการจัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทโดยฝ่าฝืนข้อห้าม 
ในเรื่องคุณสมบัติของจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๐	 (๑)	อาจเป็นผลให้สัญญาซื้อขายดังกล่าวเป็นโมฆะ 
และทำให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้รับความเสียหาย	จึงมีมติให้ยื่น 
คำรอ้งกลา่วโทษจำเลยท้ังสองต่อคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	ท่ีจำเลย 
ท้ังสองอา้งวา่กองทนุเพือ่การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิไมไ่ดร้บัความเสยีหาย โดยอาศยั 
สมมุติฐานท่ีว่ามีการขายท่ีดินพิพาทโดยเปิดเผยและได้ราคาสูงกว่าราคาประเมินซ่ึงเป็นคนละ 
กรณีกัน เพราะการจะรับฟังตามข้ออ้างของจำเลยท้ังสองได้ต้องได้ความว่าสัญญาซ้ือขายท่ีดิน 
พิพาทเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเท่าน้ัน แต่กรณีน้ีข้อต้องห้ามในคุณสมบัติของจำเลย 
ทั้งสองในการเป็นคู่สัญญาอาจเป็นผลให้สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทเป็นโมฆะได้ เนื่องจาก 
วัตถุประสงค์ของสัญญาเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย และต้องมีการคืนทรัพย์สินแก่กัน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๗๒ ซึ่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟู 
และพฒันาระบบสถาบนัการเงนิยอ่มไดร้บัความเสยีหายเพราะตอ้งนำทีด่นิพพิาทออกจำหนา่ยใหม ่
และตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการนีเ้พิม่ขึน้ กองทนุเพือ่การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิจงึเปน็  
ผู้เสียหายโดยตรง และมีสิทธิย่ืนคำร้องกล่าวหาจำเลยท้ังสองต่อคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๑๙	 (๒)	 และมาตรา	 ๖๖	 ประกอบประกาศคณะปฏิรูป 

๑๐๐



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับท่ี	๓๐	เร่ือง	การตรวจสอบ 
การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	ข้อ	๕	ทั้งตามคำฟ้องของโจทก์เป็นการกล่าวหาว่าจำเลย 
ที่ ๒ เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ ๑ ในการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑) และเป็นผู้สนับสนุนในการ 
กระทำความผดิของจำเลยที ่๑ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๗ แมจ้ำเลย 
ที่ ๒ จะไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามท่ีจำเลยท้ังสองกล่าวอ้าง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ได้ตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ 
(๑) และ (๒)
  ประเด็นที่ ๔ จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
หรือไม่
	 ในการวินิจฉัยปัญหานี้	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นสมควร 
วินิจฉัยเป็นประเด็นตามลำดับดังนี้
 ประเด็นที่หนึ่ง	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	
มาตรา	๑๐๐	(๑)	หรือไม่
	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 เห็นว่า	 พระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔	ไม่ได้บัญญัติคำจำกัด 
ความของคำว่า	 “หน่วยงานของรัฐ”	 ไว้โดยเฉพาะ	 อย่างไรก็ตามมีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด 
เกีย่วกบัการเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั	พ.ศ.	๒๕๔๒	ไดบ้ญัญตันิยิามของคำวา่	“หนว่ยงานของรฐั” 
ไว้ในมาตรา	 ๓	 ว่าหมายความว่า	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ราชการส่วนภูมิภาค	 ราชการส่วนท้องถิ่น	 
รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	หรือหน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและ 
ได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ	เมื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ 
สถาบันการเงินเป็นหน่วยงานในธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติธนาคาร 
แห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๒๙ ตรี	 เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพในทำนองเดียวกับวัตถุประสงค์ของธนาคารแห่งประเทศไทย			 
และธนาคารแห่งประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับ
ดูแลธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาจัดสรรเงินสำรองส่งสมทบเข้ากองทุนตามจำนวนที่ 
เห็นว่าเหมาะสมเป็นคราว ๆ  ไป กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจึงเป็น 
หน่วยงานของรัฐตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑)
 ประเด็นที่สอง	จำเลยที่	๑	ในฐานะนายกรัฐมนตรี	เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ	ดูแล	
ควบคุม	 ตรวจสอบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๐	(๑)	หรือไม่

๑๐๑
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คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง             
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐

	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	เห็นว่า	บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐  
แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มีเจตนารมณ์เพื่อป้องปรามการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้แสวงหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
ของรฐัทีอ่ยูใ่นอำนาจกำกบั ดแูล ควบคมุ หรอืตรวจสอบของตน	เพราะการปฏบิตัหินา้ทีห่รอืวนิจิฉยั 
ส่ังการหรืออำนาจท่ีตนมีอยู่เหนือหน่วยงานของรัฐอาจส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจ 
หรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐนั้น	ๆ 	อันจะก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ของตนกับผลประโยชน์ของรัฐ	หรือก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้	โดยข้อจำกัดสิทธิตามบทบัญญัติดังกล่าวมิได้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐทุกตำแหน่ง หากแต่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศใน 
ราชกจิจานเุบกษา ซึง่กำหนดหา้มไวเ้ฉพาะตำแหนง่นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรเีทา่นัน้ แสดงใหเ้หน็ 
วา่บทบญัญตันิีม้วีตัถปุระสงคใ์หใ้ชบ้งัคบัแกเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัทีด่ำรงตำแหนง่ในทางบรหิารราชการ 
แผน่ดนิระดบัสงู โดยมไิดจ้ำกดัวา่เจา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้จะตอ้งมอีำนาจกำกบั ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ 
หรอืดำเนนิคดใีนหนว่ยงานของรฐันัน้ ๆ  โดยตรง	ขณะเกดิเหตจุำเลยที	่๑	ดำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตร	ี
จึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔	มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินร่วมกับ 
รัฐมนตรีอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	กฎหมายและนโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภา	และต้องรับผิดชอบ 
ร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี	 ตามบทบัญญัติมาตรา	 ๒๐๑	 และมาตรา	 ๒๑๑	
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
	 เมื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นหน่วยงานในธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๕	 มาตรา	 ๒๙	
ตรี	 	 จึงเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ในสังกัดฝ่ายบริหารเช่นเดียวกัน	 ซึ่งในทางปฏิบัติของการบริหาร 
ราชการแผ่นดินท่ีผ่านมานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเคยใช้อำนาจกำกับดูแลกองทุน 
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินโดยผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ตามลำดับช้ันด้วย จำเลยท่ี ๑ จึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม ดูแล กองทุน 
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
  ประเด็นท่ี ๕ การท่ีจำเลยท่ี ๒ เข้าทำสัญญาจะซ้ือจะขายและสัญญาซ้ือขายท่ีดินตามฟ้อง 
จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้ดำเนินกิจการ 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๐ (๑) หรือไม่
	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	เห็นว่า	แม้การซื้อทรัพย์พิพาทโดย 
วิธีประกวดราคาจะเป็นการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรมและโดยเปิดเผย	แต่การกำหนดวงเงินมัดจำ 
ของผู้เข้าประกวดราคาสูงถึง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำ เป็นที่เห็น 
ได้ว่าจะสามารถกีดกันผู้เข้าประมูลให้น้อยลงตามไปด้วย	การที่มีผู้เข้าเสนอราคาประมูลเพียง	 
๓	 ราย	 คือ	 บริษัทแลนด์	 แอนด์	 เฮ้าส์	 จำกัด(มหาชน)	 บริษัทโนเบิลดีเวลลอปเม้นท์	 จำกัด(มหาชน)	
และจำเลยที่	 ๒	 ซึ่งต่างเสนอราคาในราคา	 ๗๓๐,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 ๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 และ	

๑๐๒



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

๗๗๒,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 แต่ก็เห็นได้ว่าจำเลยที่	 ๒	 ซึ่งเสนอราคาสูงสุดก็ตาม	 ก็ยังต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ	
๘๗๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ท่ีต้ังไว้ในการประมูลคร้ังแรก	สำหรับผู้เสนอราคาอีก	๒	ราย	ซ่ึงเสนอราคา 
ต่ำจากราคาที่จำเลยที่	๒	เสนอ	โดยห่างกันประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นลำดับ น่าจะ 
ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญ แม้คณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
จะเห็นว่าราคาที่จำเลยที่ ๒ ประมูลได้เป็นราคาที่เหมาะสมก็ตาม แต่ยังอาจไม่ใช่ราคาสูงสุด 
ท่ีควรจะขายก็ได้ ทั้งเมื่อพิเคราะห์ถึงว่าผู้เข้าประมูลซื้อที่ดินแข่งกับจำเลยที่	๒	ท้ังสองรายเป็นบริษัท 
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ต่างก็รู้ว่ากำลังเสนอราคาประมูลแข่งกับภริยาของ 
นายกรัฐมนตรี	น่าเช่ือว่าผู้เข้าประมูลซ้ือท้ังสองรายย่อมต้องรู้ว่าไม่สมควรท่ีจะชนะการประมูลในคร้ังน้ี	
ผลการประมูลจึงออกมาว่าจำเลยที่	 ๒	 เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด	 ดังนั้น จึงเป็นที่เห็นได้ว่ากองทุนเพื่อ 
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไม่สามารถขายที่ดินตามฟ้องทั้งสี่แปลงโดยการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม ทำให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไม่ได้รับประโยชน์ 
จากการขายท่ีดินตามฟ้องท้ังส่ีแปลงได้เท่าท่ีควร การซ้ือขายท่ีดินพิพาทระหว่างจำเลยท่ี ๒ กับ 
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินดังกล่าวจึงเป็นเร่ืองผลประโยชน์ส่วนบุคคล
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมโดยชัดแจ้งซึ่งต้องห้ามมิให้กระทำตามมาตรา ๑๐๐ แห่ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
  เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นคู่สมรสของจำเลยที่ ๑	 เข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาท 
กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	ย่อมถือว่าการเข้าทำสัญญานั้นเป็นการ 
กระทำของจำเลยท่ี ๑ เอง	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๐	วรรคสาม	และถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ (๑)	ซึ่งต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๑๒๒	 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒
  ประเด็นที่ ๖ จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑) ร่วมกับจำเลยที่ ๑  
หรือไม่ เพียงใด   
	 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา	๑๐๐	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	แล้วจะเห็นได้ว่า	เป็นบทบัญญัติห้ามเด็ดขาดมิให้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๐๐	 (๑)	 ถึง	 (๔)	 โดยให้ถือว่าการกระทำของ 
คู่สมรสเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติมาตรา	๑๒๒	ซึ่งเป็น 
บทกำหนดโทษของผู้ฝ่าฝืนมาตรา	๑๐๐	ระบุไว้ชัดเจนว่า	ให้ลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฝ่าฝืน 
มาตรา	๑๐๐	แต่ไม่ได้ระบุให้ลงโทษรวมไปถึงคู่สมรสด้วย	ซึ่งแตกต่างจากบทบัญญัติกำหนดโทษใน 
มาตราอื่น	ๆ 	 ที่ใช้คำว่า	 ให้ลงโทษแก่ผู้ใดที่ฝ่าฝืนโดยไม่ระบุว่าต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 วัตถุประสงค์ 
ของข้อกำหนดห้ามน้ีคงจำกัดเพียงให้ถือว่าการดำเนินกิจการดังกล่าวของคู่สมรสเป็นการดำเนิน 
กิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งแล้วในมาตรา ๑๐๐ วรรคสามเท่านั้น  
หาได้ประสงค์จะลงโทษทางอาญาแก่คู่สมรสด้วยไม่ จำเลยท่ี ๒ จึงไม่มีความผิดและไม่ต้องร่วมรับโทษ 
ตามมาตรา ๑๒๒ กับจำเลยที่ ๑ ด้วย 

๑๐๓



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง             
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐

  ประเด็นที่ ๗ จำเลยที่ ๑ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๒ 
และมาตรา ๑๕๗ กับจำเลยที่ ๒ เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวหรือไม่
	 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	เห็นว่า	เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า	 
จำเลยที่	๑	มีความผิดเพราะถือว่าการดำเนินกิจการประมูลซื้อขายที่ดินพิพาทของจำเลยที่	๒	ในคดีนี้	
เป็นการดำเนินกิจการของจำเลยที่	๑	ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นคู่สมรสของจำเลยที่	๒	
ความผิดของจำเลยที่	 ๑	 จึงหาใช่เพราะเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการ	หรือดูแลกิจการใด	 เข้ามีส่วน 
ได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น	ตามบทบัญญัติของประมวล 
กฎหมายอาญา	มาตรา	๑๕๒	หรือเพราะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ	เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต	
ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๕๗	ตามข้อกล่าวหา	ลำพังเพียงแต่การที่จำเลย 
ที่ ๑ ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมในการที่จำเลยที่ ๒ จะรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท หาใช่ 
เป็นการกระทำในหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ไม่ จำเลยที่ ๑ ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๗	และเมื่อการกระทำของจำเลยที่	๑	ไม่เป็นความผิดตามประมวล 
กฎหมายอาญา	มาตรา	๑๕๒	และมาตรา	๑๕๗	จำเลยที่	๒	ย่อมไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการ 
กระทำความผิดของจำเลยที่	๑	ตามบทบัญญัติดังกล่าวด้วย
  ประเด็นที่ ๘ ที่ดินพิพาทและเงินที่จำเลยที่ ๒ ชำระค่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์อันพึงริบ 
หรือไม่ 
		 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 เห็นว่า	การที่จำเลยที่ 	๒	 
ร่วมประมูลราคาและทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทและซื้อขายที่ดินพิพาทกับกองทุนเพื่อ 
การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินน้ัน	หาได้เป็นความผิดในตัวเองไม่	เหตุท่ีเป็นความผิดสืบเน่ือง 
จากสถานภาพของจำเลยที่	๑	ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ท่ีกฎหมายห้ามมิให้ทำสัญญาหรือมีส่วนได้เสียกับกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ	 เป็นเหตุให้จำเลยที่	๑	มีความผิดและต้องรับโทษตามมาตรา	๑๐๐	 
(๑)	วรรคสาม	และมาตรา	๑๒๒	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	ที่ดินพิพาทไม่ใช่ทรัพย์ที่จำเลยทั้งสองได้มาจากการกระทำ 
ความผิดแต่อย่างใด และเงินท่ีจำเลยท่ี ๒ ชำระราคาท่ีดินพิพาทไม่ใช่ทรัพย์ท่ีใช้ในการกระทำ 
ความผิดโดยตรง ที่ดินพิพาทและเงินดังกล่าวจึงไม่ใช่ทรัพย์อันพึงริบตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา	๓๓	(๑)	และ	(๒)

๑๐๔



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

๓. ผลคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
	 เมื่อพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจำเลยที่	๑	กระทำความผิดดังที่ได้วินิจฉัยมาดังกล่าวข้างต้น	
ซึง่ขณะเกดิเหตจุำเลยที	่๑	ดำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตรไีดร้บัมอบหมายไวว้างใจใหบ้รหิารราชการแผน่ดนิ	
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกท่างราชการและประชาชน	แตจ่ำเลยที	่๑	กลบัฝา่ฝนืบทบญัญตัขิองกฎหมาย	
ทั้งที่จำเลยที่	๑	เป็นหัวหน้ารัฐบาล	ต้องกระทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี	ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นที่ประจักษ์	ประพฤติตนในส่ิงท่ีดีงามตามจริยธรรมของนักการเมือง	ให้เหมาะสมกับท่ีได้รับความ 
ไว้วางใจในตำแหน่งหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้	จึงไม่สมควรรอการลงโทษ
 พิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑) วรรคสาม และมาตรา ๑๒๒ 
วรรคหนึ่ง ให้ลงโทษจำคุก ๒ ปี ส่วนความผิดฐานอื่นและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้อง 
โจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒  
 

๑๐๕



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครอง เราจึงต้องให้ประชาชนมีเสรีภาพ  
เพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นทุก ๆ คนสามารถนำเอาสติปัญญา ความรู้  

ความสามารถของเขาออกมาร่วมสร้างสรรค์สังคม ถ้าคนไม่มีเสรีภาพ  
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถของเขาก็ถูกปิดกั้น  

ไม่มีโอกาสออกมาร่วมสร้างสรรค์สังคม

(วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน  ของ  พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต)  น. ๒๐๖)

๑๐๖



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒ ๑๐๗

โดย นายอภิวัฒน์ สุดสาว  
     นิติกร สำนักกฎหมาย 

๑. บทนำ
  ในสถานการณ์ปัจจุบันท่านผู้อ่านทุกท่านคงทราบกันดีแล้วว่าประเทศไทยของเรากำลังเผชิญ 
กับปัญหาวิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจ  ซ่ึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศและส่งผลกระทบ 
ต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะประเด็นปัญหาทางด้านการเมืองนั้น 
ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกร้าวลึกในสังคมระหว่างฝ่ายท่ีไม่พอใจรัฐบาล ( รัฐบาลชุดนายสมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี  และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์  นายกรัฐมนตรี)  กับฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล  ลุกลามรุนแรง 
ถึงขั้นใช้กำลังมวลชนเข้ายึดทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของฝ่ายบริหาร การปิดล้อม 
รัฐสภาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ  การปิดสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นประตูสู่ประเทศไทย  
และเกิดเหตุการณ์ท่ีกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคนไทย ท่ีเห็นภาพคนไทยด้วยกันต้องมาทำร้าย 
กันเอง จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เช่น เหตุการณ์ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
ที่ผ่านมา
   ปัญหาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมืองใหม่ ก็เป็นประเด็นทาง 
การเมืองอีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชน  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หมวด  ๑๕  มาตรา  ๒๙๑  ได้บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญไว้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซ่ึงโดยหลักการแล้วการแก้ไขเพ่ิมเติม 
รัฐธรรมนูญสามารถริเริ่มที่จะกระทำได้โดยกระบวนการทางนิติบัญญัติหรือรัฐสภา โดยผู้ที่มีสิทธิ 
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ คือ ฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) ฝ่ายนิติบัญญัต ิ(ส.ส. และ ส.ว.) และประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังจำนวนไม่น้อยกว่า  ๕๐,๐๐๐  คน  แต่ปัญหาท่ีสำคัญในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
คือ จะต้องมีการส่ือสารประชาสัมพันธ์กับภาคประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศให้เข้าใจว่ามีเหตุผล 
และความจำเป็นอย่างไรท่ีจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ประเด็นใดบ้างท่ีต้องแก้ไข  และจะใช้รูปแบบใด 



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

การปฏิรูปการเมืองใหม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำให้ประเด็นเรื่องสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกัน 
ท้ังในภาคการเมือง ภาควิชาการและภาคประชาชน จนเกิดเป็นกระแสความต่ืนตัวของภาคประชาชน 
และเฝ้าติดตามว่าหากจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ควรดำเนินการในรูปแบบใด สภาร่าง 
รัฐธรรมนูญเป็นคำตอบสุดท้ายหรือไม่ หากใช่ สภาร่างรัฐธรรมนูญควรจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร 
เป็นต้น
   ผู้ เขียนมีความเห็นว่าประเด็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการให้มีสภา 
ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดประตูสู่การปฏิรูปการเมืองใหม่อยู่ในความสนใจของภาคประชาชน 
การให้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดของการปฏิรูปการเมือง โครงสร้างและที่มาของสภาร่าง 
รัฐธรรมนูญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนสำหรับเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือพื้นฐานในการ
ติดตามและมีส่วนร่วมในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหากจะมีขึ้นในอนาคตต่อไป

๒. การปฏิรูปการเมืองในมุมมองของนักวิชาการ
  การปฏิรูปการเมือง  (Political Reform) คือ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาของระบบการเมืองทั้ง 
ระบบ  เพื่อให้นักการเมืองทั้งระบบมีความซื่อสัตย์สุจริต  และการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของระบบ
การเมือง ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ลักษณะของการปฏิรูปการเมืองนั้น หากจะกล่าวโดยสรุปแล้วจะต้องมีสาระสำคัญ๑  ดังนี้ 
 ๑)  การปฏิรูปทางการเมืองต้องมองให้เห็นปัญหาทางการเมืองท้ังระบบและหามาตรการแก้ไข 
ทั้งระบบให้สอดคล้องกัน ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาแบบแยกส่วน
 ๒)  การปฏิรูปทางการเมืองมีเป้าหมายให้การเมืองมีความสุจริตและมีประสิทธิภาพ เพราะต้นเหตุ 
ของปัญหาทางการเมืองมาจากการแสวงหาผลประโยชน์จากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ 
นักการเมือง ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
   ๓)  การปฏิรูปทางการเมืองต้องสร้างกลไกในรูปของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อขยาย
รายละเอียดของหลักการในรัฐธรรมนูญ
  ๔)  การปฏิรูปทางการเมืองต้องปรับปรุงการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 
ให้ทันสมัย  (rationalized  parliamentary  system)  สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและพฤติกรรมของมนุษย์ 

๓. การปฏิรูปการเมือง๒ (ศึกษาจากพระราชดำรัส “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม”) อันประกอบด้วย 
หลัก ๘ ประการ
  พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” สะท้อนหลัก 
ความคิดดั้งเดิมของไทยที่ลึกซึ้ง จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสนี้ให้เป็นแก่นปรัชญาการเมืองไทยและ 
เป็นหัวใจในการปฏิรูปการเมือง

 ๑โปรดดู  สมคิด  เลิศไพฑูรย์,  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐, 
พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒ – ๒๓.
 ๒ธีรยุทธ บุญมี, ปรัชญาแห่งการปฏิรูปการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๔๐), หน้า ๖๐ - ๗๔. 
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  หลักท่ี ๑  ลักษณะประเทศไทย : คือ ความหลากหลายภายในราชอาณาจักรท่ีเป็นหน่ึงเดียว
   ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่ประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลายเผ่าพันธุ์  เชื้อชาติ  ศาสนา 
การประกอบเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม แต่เป็นราชอาณาจักรที่มีความเป็นหนึ่งเดียวที่จะแบ่งแยกมิได้ 
   หลักการข้อนี้ คือ การยอมรับความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภายใต้ความ 
เป็นหน่ึงเดียวของราชอาณาจักรไทย  ด้วยศรัทธาท่ีว่า  ความหลากหลายและความอดทนต่อความ 
แตกต่างหลากหลายจะนำมาซึ่งสังคมที่เข้มแข็งดีงาม
  หลักที่ ๒  ปรัชญาของรัฐไทย  :  ศึกษาจากพระราชดำรัส  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  ปวงชนชาวไทยยึดม่ันว่า  คนไทยทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ 
ซึ่งก็คือผู้มีจิตใจสูง ด้วยเหตุนี้หลักสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ของปวงชน เช่น สิทธิในทรัพย์สิน  เสรีภาพ 
ในร่างกายและชีวิต เสรีภาพในการพูด เขียน พิมพ์ ในความเชื่อทางลัทธิศาสนา ในการรวมกลุ่มสมาคม 
ในเกียรติยศช่ือเสียง  ความเป็นอยู่ส่วนตัวและครอบครัวในการพัฒนาตนเองและแข่งขันในการประกอบ 
อาชีพเสรี  โดยเนื้อแท้ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาชนชาวไทยที่จะประพฤติต่อกันด้วยศีลธรรม 
อันดี การล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวของชาวไทย ย่อมเป็นการล่วงละเมิดที่ต้องถูกลงโทษทั้ง
โดยกฎศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง
   ข้อนี้คนไทยมักถือว่า ประชาธิปไตยเป็นหลักคิดที่ดีของตะวันตก ที่เราหยิบยืมมาใช้เพื่อพัฒนา
การเมืองการปกครองให้เจริญก้าวหน้าไปทัดเทียมกับประเทศตะวันตก
   ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์กลับทรงมีพระราชดำรัสว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
  “ในบ้านเมืองน้ัน มีท้ังคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ท้ังหมด  
การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย... หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดี ได้ปกครอง 
บ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”  คนท่ัวไปอาจคิดว่า  
ปรัชญาการเมืองเป็นเพียงความคิดไม่มีผลอะไรกับการเมืองซ่ึงเต็มไปด้วยผลประโยชน์และอำนาจ 
แต่ปรัชญาการเมืองจะเป็นเคร่ืองอ้างอิงให้สังคมได้ตัดสินถูกผิดในการเมือง  เป็นกฎเกณฑ์ให้สังคม 
ได้อำนาจถอดถอน  ตรวจสอบ  จำกัดอำนาจของฝ่ายการเมือง  หรือถ่ายเทอำนาจมาให้สังคม 
หรือประชาคม เป็นหลักที่จะทำให้สังคมได้กำหนดกฎเกณฑ์การเลือกตั้ง  ที่จะมีการซื้อเสียงน้อยที่สุด 
ในสังคมยุคข่าวสารเช่นปัจจุบัน กฎเกณฑ์และจุดอ้างอิงนี้จะมีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ      
 หลักที่ ๓  อุดมคติของรัฐไทย
  รัฐไทยควรสร้างอุดมคติที่สอดคล้องกับระบบคุณธรรม โดยการส่งเสริมให้สังคมไทย
 ๑.  เป็นสังคมท่ีสมาชิกและผู้บริหารประเทศมีคุณธรรมท้ังน้ีโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรม
  ๒.  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (learning  society)  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและความสมดุล 
แห่งการเรียนรู้ ทั้งทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
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การปฏิรูปการเมืองใหม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

 ๓.  เป็นสังคมที่เน้นความยุติธรรม การให้โอกาสในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนโดยเท่าเทียมกัน
 ๔.  เป็นสังคมท่ีประชาชนมีวุฒิภาวะ หนักแน่น ใจกว้างต่อความแตกต่างหลากหลาย นิยมแสวงหา 
ทางออกด้วยวิถีของประชาธิปไตย
 ๕.  เป็นสังคมเปิด (open society) ท่ีประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ ได้รับและเข้าถึงซ่ึงข่าวสาร 
ที่จำเป็นทุกประการ
  ๖.  เป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความงดงามทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม   
 หลักที่ ๔ ลักษณะอำนาจไทย
 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจน้ันผ่านทางรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี และศาล แต่เน่ืองจากอำนาจอธิปไตยดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานการใช้สิทธิและเสรีภาพของ 
ปวงชนชาวไทย ซ่ึงต้ังอยู่บนหลักศีลธรรมและคุณธรรมอีกต่อหน่ึง ประชาชนชาวไทยจึงมีอำนาจท่ีจะ 
ถอดถอนคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และผู้พิพากษาที่ประพฤติผิดหลักศีลธรรม คุณธรรม และไร้ 
ประสิทธิภาพได้ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
  มีสองประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจในรายละเอียด
 ประเด็นแรก  คือ  สถานะของพระมหากษัตริย์  รัฐธรรมนูญของประเทศไทยทุกฉบับ 
บัญญัติไว้ว่า  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือศาล ซึ่งสะท้อนถึง 
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ผูกพันลึกซึ้งมากกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแยกไม่ออก 
 ประเด็นที่สอง  เกี่ยวกับอำนาจของสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายตุลาการ  
เรามักได้ยินรัฐมนตรี  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพูดว่า  ได้อำนาจมาจากเสียงของประชาชน  จึงเป็น 
อำนาจเด็ดขาดที่จะเปลี่ยนแปลงกันแต่ในเฉพาะสภา ดังนั้น นักวิชาการและสื่อมวลชนจึงไม่อาจ 
วิพากษ์วิจารณ์  หรือถ้าวิพากษ์วิจารณ์มากก็จะถูกท้าให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง  ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดใน 
ลักษณะอำนาจรัฐไทยว่า มีลักษณะสัมบูรณ์ (absolute)
 อำนาจแบบสัมบูรณ์น้ันแม้มาจากระบอบประชาธิปไตยก็อาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อประชาชน 
และประเทศชาติมากกว่าระบบเผด็จการก็ได้ หากอำนาจน้ีมีลักษณะเป็นเผด็จการโดยรัฐสภา ด้วยเหตุน้ี 
จึงจำเป็นต้องตกลงกันไว้ก่อนว่า อำนาจท่ีประชาชนมอบให้รัฐน้ันมีลักษณะจำกัด (limited government) 
กล่าวคือถูกจำกัดด้วย
  ๑.  วาระการดำรงตำแหน่ง เช่นให้นายกรัฐมนตรีมีวาระการดำรงติดต่อกันเกินกว่าแปดปีมิได้ 
เป็นต้น
  ๒.  การแบ่งแยกการใช้อำนาจ คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ  เพื่อให้เกิด 
การถ่วงดุลตรวจสอบซึ่งกันและกัน
  ๓.  ให้ประชาชนมีสิทธิในการลงประชามติ  (referendum) 
  ๔.  ประชาชนมีอำนาจในการถอดถอน  (impeachment)  ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง   
  ๕.  อำนาจที่จะตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายตุลาการ  เป็นครั้งคราวด้วย 
วิธีการที่เหมาะสม เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
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พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางตามกฎหมายในการเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ 
ครอบครองของส่วนราชการ 
 หลักที่ ๕  การสร้างความชอบธรรมแก่ผู้บริหารประเทศ 
 เน่ืองจากความคิดประชาธิปไตยของไทยถูกแยกขาดตัดตอนจากระบบศีลธรรมและคุณธรรม 
ของคนไทย  ประชาชนจึงมองไม่เห็นความสำคัญของสิทธิทางการเมือง  ทำให้นักการเมืองสามารถใช้เงิน 
ซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่อำนาจทางการเมืองและผลที่ตามมา  คือ  การใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์  สร้าง 
ปัญหาความชอบธรรมต่อระบบการเมืองโดยภาพรวม
 หลักที่ ๖  หลักความเป็นสมัยใหม่ หรือการสร้างดุลอำนาจให้กับสังคม
 รัฐพึงกำหนดให้อำนาจของสังคมในการกำกับ ตรวจสอบถ่วงดุลกิจการต่าง ๆ   ท่ีเป็นประโยชน์ 
สาธารณะของสังคมด้วยตัวเองอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเมือง  เศรษฐกิจ 
สังคม จากภาครัฐและภาคธุรกิจ
  รัฐควรสนับสนุนให้มีองค์กรอิสระที่มีความหลากหลาย  ครอบคลุมกิจกรรมทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งเกินขีดความสามารถที่ประชาชนจะติดตามตรวจสอบได้
 หลักที่ ๗  การกระจายอำนาจ
  ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ ๕ ประเทศไทยเลือกใช้ระบบรัฐเดี่ยวที่รวมศูนย์อำนาจมาไว้ที่ส่วนกลาง    
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐที่เผชิญกับการคุกคามของประเทศตะวันตกในยุคการล่าอาณานิคม  
หลักการรวมอำนาจทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชของตนไว้ได้  แต่ทำให้เราละเลยความแตกต่าง 
หลากหลายทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่มีคุณค่าภายในประเทศ
 ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรองรับหลักการ 
กระจายอำนาจไว้ในหมวด ๑๔ ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่รัฐควรดำเนินการ คือ ผลักดัน 
ให้ภารกิจต่าง ๆ  ที่กำหนดไว้ในการกระจายอำนาจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการออกกฎหมาย 
รองรับการดำเนินการต่าง ๆ  ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารราชการ 
ของท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ
 หลักที่ ๘  การเคารพสิทธิประชาคมและชุมชน
  การเมืองในรูปแบบประชาธิปไตยของตะวันตกที่ประเทศไทยนำมาเป็นแบบอย่างมีลักษณะ 
เน้นเฉพาะกระบวนการเลือกตั้ง  (electoral  process)  กล่าวคือ  ยอมรับว่ามนุษย์มีฐานะเป็นบุคคล 
ท่ีเป็นเฉพาะส่วนหน่ึงขององค์รวมใหญ่ทางการเมือง คือ มีสิทธิเลือกตัวแทนไปบริหารประเทศ แต่ละเลย 
ฐานะการเป็นสมาชิกของหน่วยรวมท่ีย่อยลงมา คือ ประชาคมหรือชุมชน ระบบกฎหมายท่ีประเทศไทย 
รบัมาจากตะวนัตกกย็อมรบัเฉพาะความเปน็บคุคล แตไ่มย่อมรบัความเปน็ประชาคมหรอืชมุชนดัง้เดมิ
ของเรา
 สิทธิของชุมชนจะช่วยให้คนไทยท้ังท่ีเป็นชาวบ้านในชนบทหรือคนเมืองได้ควบคุมดูแลกันเอง 
ในระดับชีวิตประจำวัน รวมท้ังดูแลทรัพยากรและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ปกป้องประโยชน์สาธารณะ 
ที่ชอบธรรมของชุมชนอย่างจริงจัง
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  ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  หมวด  ๓  ส่วนที่  ๑๒ 
ได้บัญญัติรองรับสิทธิชุมชนไว้ ทำให้ชุมชนมีสถานะตามกฎหมายสามารถฟ้องหน่วยราชการหน่วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล สิ่งที่รัฐต้องดำเนินการ 
คือผลักดันให้สิทธิของชุมชนเกิดขึ้นจริง ขจัดปัญหาและอุปสรรคที่จะขัดขวางการใช้สิทธิของชุมชน

๔. สภาร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ (การปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ ๑)
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙  
มาตรา ๒๑๑ ทวิ ได้บัญญัติให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีสมาชิก 
สภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน ๙๙ คน โดยมีที่มา ดังนี้
  ๑.  สมาชิกซึ่งสภาเลือกตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด  จังหวัดละ  ๑  คน  จำนวน 
๗๖ คน
  ๒.  สมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ จำนวน ๒๓ คน ซึ่งมาจาก
    -  ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน จำนวน ๘ คน
    -  ผู้เชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๘ คน
    -  ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ประธานรัฐสภากำหนด จำนวน ๗ คน 
  สภาร่างรัฐธรรมนูญมีกรอบระยะเวลาในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา  ๒๔๐  วัน  นับแต่วันที่มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญครบ  ๙๙  คน  โดยในการจัดทำร่าง 
รัฐธรรมนูญให้สภาร่างรัฐธรรมนูญรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ  เม่ือจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ 
เสร็จแล้วให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา เมื่อรัฐสภาได้รับร่างรัฐธรรมนูญแล้ว 
ให้รัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับว่าให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ  โดยจะแก้ไข 
เพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้
 หาก รั ฐ สภา มีม ติ เ ห็ นชอบ ร่ า ง รั ฐ ธ ร รม นูญมากก ว่ า 
ก่ึงหน่ึงของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานรัฐสภา 
นำร่ า ง รั ฐ ธ ร รมนูญขึ้ นทู ล เ กล้ า ฯถวายต่ อพระมหากษั ต ริ ย์  
หากรัฐสภามีมติเห็นชอบไ ม่ ถึง ก่ึงห น่ึงของสมาชิกรัฐสภาท้ังหมด 
เท่าที่มีอยู่ ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าประชาชนจะให้ความ
เห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ หากประชาชนโดยเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยกับ 
ร่างรัฐธรรมนูญให้ประธานรัฐสภานำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์  
หากประชาชนโดยเสียงข้างมากไม่เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญหรือมีผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 
ประชามติไม่ถึง ๑ ใน ๕ ของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป  
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 ท้ังน้ี  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  (โปรดดูกระบวนการ 
จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ) ดังต่อไปนี้

     กระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
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๕. สภาร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
(การปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ ๒)
 โดยท่ีคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(คปค.)  ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๔๙  และให้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  สิ้นสุดลง  สาเหตุที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำการปฏิวัติและให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ 
ปี  ๒๕๔๐  ก็เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  ความไร้ประสิทธิภาพ 
ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  ทำให้เกิดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบขึ้นอย่างกว้างขวาง  โดยไม่อาจหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้  ส่งผลให้เกิด 
วิกฤตการณ์ร้ายแรงทางการเมืองการปกครอง  และปัญหาความขัดแย้งในมวลหมู่ประชาชนที่ถูก 
ปลุกปั่นให้แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายจนเสื่อมสลายความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชาติอันเป็น 
วิกฤตการณ์รุนแรงทางสังคม
  เมื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี  ๒๕๔๐  แล้ว  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงได้จัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช  ๒๕๔๙ ขึ้นใช้บังคับ โดยในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ได้บัญญัติให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ  เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญ  โดย 
กำหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน  ๑๐๐  คน  มีที่มาจากสมัชชาแห่งชาติซึ่งเลือกกันเอง 
จำนวน  ๒๐๐  คน  แล้วส่งบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่าง 
รัฐธรรมนูญให้กับคณะมนตรีความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เหลือ 
๑๐๐ คน และนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่าง 
รัฐธรรมนูญ
  ในการจัดทำรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้น
คณะหนึ่ง จำนวน ๓๕ คน ประกอบด้วย
  ๑.  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับการคัดเลือกตามมต ิ
ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน ๒๕ คน
  ๒.  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามคำแนะนำของประธาน 
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๑๐ คน 
 เพ่ือให้ท่านผู้อ่านเข้าใจกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับปี  ๒๕๕๐  (โปรดดูกระบวนการร่าง 
รัฐธรรมนูญ) ดังต่อไปนี้

๑๑๕๑๑๔



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

 (
) 

 
 

 

. 
 

. . . . . . 
 .

..
. . .  .  .

 

  
 

 
 

 

  
 

 
..

. 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
  

.   
 

 
  

 
 

  
.  

 
 

 
 

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
   

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

๑๑๕๑๑๔



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

การปฏิรูปการเมืองใหม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

๖. แนวทางการปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ ๓๓ 
  จากการที่ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการเมืองไปแล้วถึง ๒ ครั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่
ดูเหมือนว่าปัญหาทางการเมืองของไทยยังไม่ยุติซึ่งมีสาเหตุมาจากทั้งพฤติกรรมของนักการเมืองเอง 
และจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  โดยได้มีนักวิชาการได้มีความเห็นว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการ 
ปฏิรูปทางการเมืองอีกครั้ง กล่าวคือ การปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ ๓ โดยการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้จำเป็น 
จะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนตามลำดับ ได้แก่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งรัฐบาลแห่งชาติ การสร้าง
องค์กรยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ รวมทั้งการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
  แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปการเมือง อาจแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ
 ๖.๑ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
  การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอาศัยนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองจากพรรคการเมืองใด  
นักการเมืองย่อมมีความประสงค์ท่ีจะเป็นรัฐบาลด้วยกันท้ังน้ันและนักการเมืองย่อมไม่ประสงค์จะแก้ไข 
ระบบของสถาบันการเมืองที่เป็นฐานการเลือกตั้งของตน  ดังนั้นนักการเมืองจึงไม่ใช่ผู้นำในการปฏิรูป 
การเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กับคนไทย จึงต้องมีรัฐบาลแห่งชาติมาเป็นผู้นำในการปฏิรูปการเมือง
 ๖.๒ การสร้างองค์กรยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่
  ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเมือง  มิได้ขึ้นอยู่ที่การ 
จะมีหรือไม่มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร. ๓) แต่ความสำคัญของการแก้ปัญหาการเมืองของเรา 
อยู่ท่ีว่า ส.ส.ร. ๓ หรือองค์กรยกร่างรัฐธรรมนูญ จะมีองค์ประกอบหรือมีท่ีมาอย่างไร และมีกระบวนการ 
ในการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างไร
  ถ้าเราต้องการให้รัฐธรรมนูญใหม่เป็นรัฐธรรมนูญที่ดี  รัฐธรรมนูญต้องร่างโดยนักวิชาการใน 
ระดับผู้เชี่ยวชาญและมีความเป็นกลาง
 ๖.๓ การร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
 การออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทยในอนาคตนั้นควรมีหลักการสำคัญรวม  
๓ ประการ ดังนี้
 ๑)  การยกเลิกระบบเผด็จการโดยพรรคการเมือง (นายทุนธุรกิจ) ส่ิงท่ีเราต้องยกเลิกอย่าง 
แน่นอนก็คือ การยกเลิกบทบัญญัติท่ีบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรค ยกเลิกบทบัญญัติ 
ให้พรรคการเมืองมีอำนาจให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ยกเลิกบทบัญญัติให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ๒) การสร้างระบบสถาบันการเมืองที่รัฐบาลมีเสถียรภาพ  ระบบรัฐธรรมนูญยุคใหม่ 
(rationalized  systems)  ของประเทศที่พัฒนาแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่  ๒  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ 
ระบบ semi-parliamentary system ของประเทศเยอรมันนี (รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๔๘) หรือระบบ 
semi-presidential system ของประเทศฝรั่งเศส (รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๕๘) ทั้งสองระบบนี้ 

 ๓อมร  จันทรสมบูรณ์,  ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย  วันอังคารที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๑  
ณ ห้องบรรยาย ปรอ. ชั้น ๒ อาคาร วปอ.,จัดโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม. 
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ต่างมุ่งไปสู่หลักการเดียวกัน คือ การทำให้ฝ่ายบริหารมีตัวบุคคลที่เป็นผู้นำและเป็นเงื่อนไขของการทำ
ให้ฝ่ายบริหารมีเสถียรภาพและมีความรับผิดชอบที่แน่ชัด
  ๓)  ข้อจำกัดในการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทย  ประเทศไทยมีข้อจำกัดที่ทำให้ 
การเขียนรัฐธรรมนูญของไทยไม่สามารถลอกเลียนแบบระบบรัฐธรรมนูญยุคใหม่ของประเทศ 
ท่ีพัฒนาแล้วมาใช้ในประเทศไทยได้  เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุด 
ในโลกเป็นองค์ประมุขของประเทศ  และตามประเพณีของเรา  เราไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เพิ่มอำนาจทางการเมืองให้แก่ประมุขของประเทศได้ดังเช่นประเทศอ่ืน ดังนั้น แนวทางการเขียน 
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย เราจึงต้องออกแบบรัฐธรรมนูญของเราเอง  

สรุป
          หากคำตอบสุดท้ายของการปฏิรูปการเมืองใหม่ คือ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้มี 
องค์กรในการจัดทำรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการปฏิรูปการเมืองท้ังสองคร้ังท่ีผ่านมา รัฐธรรมนูญของเราได้ร่างข้ึน 
โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ  แต่เหตุใดรัฐธรรมนูญท่ีร่างข้ึนยังไม่สามารถแก้ไขต้นเหตุของปัญหาทาง 
การเมือง  คือ  การใช้เงินซ้ือเสียงเพ่ือการเข้าสู่อำนาจ  การใช้เสียงข้างมากในสภาผูกขาดอำนาจรัฐและ 
ใช้อำนาจรัฐในการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง  จนทำให้ภาพลักษณ์ทางการเมืองติดลบ 
ในสายตาของภาคประชาสังคม  ภาคนักวิชาการ และเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองอยู่เร่ือยไป
หรือว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เรามองว่ามีที่มาเป็นประชาธิปไตยเป็นเพียงตัวแทนของนักการเมือง 
นายทุนธุรกิจ โดยมีภารกิจในการสร้างกติกาท่ีเอ้ือต่อการสืบทอดอำนาจและฉกฉวยโอกาสในสภาพท่ี 
สังคมไทยมีความอ่อนแอ  และขาดประสบการณ์ทางการเมือง  ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราคนไทยจะลุก 
ขึ้นมาช่วยกันตรวจสอบดูว่า  จะมีรูปแบบอ่ืนขององค์กรในการยกร่างรัฐธรรมนูญอันมีท่ีมาและองค์ประกอบ 
ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดและที่ดีกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
ที่ผ่าน ๆ  มา ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถนำพาการเมืองของประเทศไทยออกจากวงจรแห่งความเสื่อม  
(vicious circle) หรือไม่ เพียงใด 

เอกสารอ้างอิง
  สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
   พุทธศักราช ๒๕๔๐ , พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙)
  ธีรยุทธ บุญมี, ปรัชญาแห่งการปฏิรูปการเมือง, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 
      ๒๕๔๐) 
  คณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 
  ราษฎร,  แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่องรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและการ 
     แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, (กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร),  
    ๒๕๔๙
   พันเอก สมคิด ศรีสังคม, การปฏิรูปการเมืองกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
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ถ้าเราไม่สามารถสร้างวินัยให้แก่คนในชาติได้ การพัฒนาประชาธิปไตยก็หวังผลสำเร็จได้น้อย 
เพราะว่าในประเทศประชาธิปไตยนั้น สังคมอยู่ได้ด้วยกฎเกณฑ์และกติกา  
คนต้องเคารพหลักการ กฎเกณฑ์ และกติกา และความเคารพกฎเกณฑ ์
และกติกาของสังคมนั้น ก็คือความหมายอย่างหนึ่งของความมีวินัย 

ถ้าไม่มีวินัย ไม่มีความเคารพกฎเกณฑ์กติกาของสังคม  
ประชาธิปไตยก็ขาดรากฐานที่สำคัญ

(วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน  ของ  พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต)  น. ๒๐๗)
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โดย นายวรชัย  แสนสีระ
 นิติกร สำนักกฎหมาย

“

“

๑๑๙

๑. บทนำ
 จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. 
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
ของรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๒๖ ดว้ยเหตอุงคป์ระชมุของสภานติบิญัญตัแิหง่ชาตหิรอื สนช.  
ไม่ครบองค์ประชุมหรือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ขณะลงมติให้ความเห็นชอบจึงเป็นผลทำให้ 
รา่ง พ.ร.บ. ทัง้สองฉบบัดงักลา่วตกไปหรอืไมส่ามารถนำมาบงัคบัใชไ้ด ้จากกรณดีงักลา่ว 
ทำให้นึกถึงร่าง พ.ร.บ. ที่สำคัญอีกฉบับหนึ่ง คือร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. .... ซึ่งเป็น 
ร่างกฎหมายสำคัญและมีประวัติในการดำเนินการอย่างยาวนานและอยู่ในการพิจารณา 

ของรัฐสภาและรัฐบาลมาหลายสมัย แต่ก็ยังไม่อาจประสบผลสำเร็จ  
จนกระทั่งมาได้รับความเห็นชอบในสมัย 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แต่ก็ได้ถูกยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

วินิจฉัยด้วยเรื่องกระบวนการ 
ตรากฎหมายท่ีมิชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญด้วยสาเหตุ  
เดียวกับร่าง พ.ร.บ. ทั้ง 

สองฉบบัทีไ่มส่ามารถ 
น ำ ม า บั ง คั บ ใช้  

วิบากกรรมร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
ก้าวแรกกฎหมายภาคประชาชน



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

“วิบากกรรมร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
ก้าวแรกกฎหมายภาคประชาชน”

๑๒๐

 ๑“ป่าชุมชน” (Community Forestry) คือ การให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีชีวิตสัมพันธ์กับป่าได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการใช้ 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีหลากหลายเพ่ือการอนุรักษ์ การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าอย่างสมดุลและย่ังยืน.

ไดด้งักลา่วขา้งตน้ (ปจัจบุนัรา่ง พ.ร.บ. ปา่ชมุชนยงั 
อยู่ระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ) 
ที่มีแนวโน้มว่าอาจจะตกไปเช่นเดียวกัน 
 ผู้ เขียนมีความเห็นว่ าร่ างกฎหมาย 
ป่าชุมชนดังกล่าว เป็นร่างกฎหมายที่น่าสนใจ 
ที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ และเป็นกฎหมาย
ที่มีประโยชน์ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องร่วม 
ดำเนินการผลักดันให้มีผลออกมาใช้บังคับเป็น 
กฎหมายต่อไป 
  ดังนั้นจึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่มา 
และความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายป่าชุมชน  
สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน ประเด็น 
ข้อโต้แย้งเรื่องป่าชุมชน และหลักประกัน 
ความอุดมสมบูรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
ในหัวข้อ “วิบากกรรมร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
ก้าวแรกกฎหมายภาคประชาชน” ดังนี้

๒. ที่มาของความต้องการออกกฎหมาย 
ปา่ชมุชนและสาระสำคญัของรา่งกฎหมาย
ป่าชุมชน ฉบับประชาชน
 การริ เริ่ มอัน เป็นที่ มา เกี่ ยวกับแนว 
ความคิดที่จะให้มีกฎหมายป่าชุมชนนั้นได้เริ่มต้น 
ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จากกรณีที่ชาวบ้าน 
ป่าห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้รวมตัวกันลุกขึ้นมาเรียกร้องให้กรมป่าไม้ 
เพิกถอนการให้เช่าพื้นที่ป่าจากนายทุนและให้ 

มอบปา่ผนืนัน้ใหช้าวบา้นจดัการกนัเองในรปูแบบ 
ของ “ป่าชุมชน”๑ กรณีดังกล่าวได้ก่อให้เกิด 
กระแสตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการป่า 
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ชาวบ้านได ้
เคยตอ่สูค้ดัคา้นการสมัปทานทำไมม้ากอ่น จนเกดิ 
การรณรงค์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

 จากแนวความคิดใหม่ที่ว่าป่าต้นน้ำ 
(ป่าอนุรักษ์) ควรเป็นพื้นที่สีเขียวที่ปลอดมนุษย์  
หลังจากที่รัฐผิดพลาดจากนโยบายการเปิด 
สัมปทานป่า ที่มีผลทำให้พื้นที่ป่าถูกทำลายและ
มีจำนวนลดลงอย่างมหาศาล ซึ่งแปรเปลี่ยนมา 
เป็นนโยบายเอาคนออกจากป่าด้วยการขีดเส้น 
กำหนดเขตปา่อนรุกัษโ์ดยทีไ่มไ่ดต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐาน 
ข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่และขาดการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนในเวลาต่อมา ยิ่งก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน
ในแต่ละพื้นที่ ทำให้การรณรงค์เรื่องป่าชุมชน 
เข้มข้นขึ้น ประกอบกับเหตุการณ์ที่ชาวบ้านถูก 
จับกุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ 
จากป่าตามกฎระเบียบของชุมชนโดยที่ไม่ได้ก่อ 
ความเสียหายกับป่าในหลายครั้งหลายพื้นที่  
และไม่มีอำนาจในการจับกุมผู้ที่ลักลอบตัดไม้ 
ในเขตป่าในชุมชนของตน เนื่องมาจากกฎเกณฑ์ 
วิธีการ และกลไกในการควบคุมป่าชุมชนที่แต่ละ
ชุมชนสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยอาศัยภูมิปัญญาและ 



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ
: Legal ref lection

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒ ๑๒๑

 ๒อ้างอิงจากร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชนฉบับประชาชนที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีเนื้อหา
และหลักการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ฉบับที่เสนอโดยประชาชนมากที่สุด. 

  ๓ที่ต้องมีการจัดการที่สอดคล้องและไม่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของ
ชุมชนในการจัดการป่า และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและชุมชนในการจัดการป่าชุมชน (ร่างมาตรา ๕).

ตามประเพณขีองชมุชนนัน้ ๆ  ไมส่ามารถใชบ้งัคบั 
กับบุคคลภายนอกได้ ขณะที่การทำลายป่าของ 
ชาวบา้นมกัจะมาจากกลุม่นายทนุ ทำใหช้มุชนไม่
สามารถรักษาป่าของชุมชนไว้ได้ 
 นำไปสู่การเรียกร้องของเครือข่ายชุมชน
ทีต่อ้งการกฎหมายทีม่ารบัรองสทิธใินการจดัการ 
ปา่ของชาวบา้น และเพือ่ใหก้ฎเกณฑข์องชาวบา้น 
มสีถานะทางกฎหมายทีส่ามารถบงัคบัใชก้บับคุคล 
ภายนอกได้ จนเกิดการผลักดันและประสาน
ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน 
ชาวบ้านและนักวิชาการ เพื่อดำเนินการยกร่าง
กฎหมายป่าชุมชน ด้วยการทำประชาพิจารณ์ใน 
เวทีสาธารณะกันอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ
หลายครั้งหลายหน กระทั่งใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จึงสามารถรวบรวมรายชื่อได้เกิน ๕๐,๐๐๐ 
รายชือ่ เสนอเปน็รา่งกฎหมายตอ่รฐัสภา โดยอาศยั 
อำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗๐ ที่นับได้ว่า 
เป็นร่างกฎหมายฉบับแรกท่ีนำเสนอโดยประชาชน 
ได้เป็นผลสำเร็จ 
 สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
น้ี๒ มีหลักการสำคัญประการแรกคือการดำเนินการ 
จัดตั้งป่าชุมชน โดยให้ชุมชนที่มีความประสงค์ 
ที่จะขอจัดตั้งป่าชุมชนในท้องถิ่นใด ให้ผู้แทน 
ชุมชนท้องถิ่นนั้น (ได้รับเลือกจากสมาชิกชุมชน) 
ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการป่าชุมชน
ประจำจังหวัด โดยในคำขอหรือเงื่อนไขในการ 
ขอจัดตั้งป่าชุมชนต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์
ของป่าชุมชน๓ รายชื่อและประวัติของผู้ขอจัดตั้ง 

ปา่ชมุชน สภาพพืน้ทีท่ีข่อจดัตัง้ปา่ชมุชนพรอ้มทัง้ 
แผนท่ีสังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ แผนการ 
จัดการป่าชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ 
การฟื้นฟู หรือการควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชวีภาพ การใชป้ระโยชน ์
จากทรัพยากรทางธรรมชาติในป่าชุมชนอย่าง 
สมดุลและยั่งยืน โดยในพื้นที่ป่าชุมชนนั้น  
ต้องกำหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และการ 
ใช้สอย ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ 
และวัตถุประสงค์ของป่าชุมชนด้วย
 แต่ การขอจัดตั้ งป่ าชุ มชนใน เขต
อนุรักษ์  ซึ่ งหมายถึงเขตอุทยานแห่งชาติ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์และเขต 
อืน่ ๆ  ทีเ่ปน็พืน้ทีต่น้นำ้ลำธารหรอืพืน้ทีท่ีม่คีณุคา่ 
ของสิ่งแวดล้อมที่สมควรแก่การอนุรักษ์ตามที่ 
กำหนดในกฎกระทรวง (รา่งมาตรา ๔) นัน้ สามารถ 
กระทำได้เฉพาะกรณีที่ชุมชนนั้นเป็นชุมชน 
ท้องถิ่นดั้งเดิม และมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง 
วัฒนธรรมแห่งการอยู่อาศัยที่เกื้อกูลต่อการดูแล 
รักษาป่าอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
ก่อนวันที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน (ร่างมาตรา ๑๘)  
หลงัจากนัน้คณะกรรมการปา่ชมุชนประจำจงัหวดั  
และคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ซ่ึงประกอบด้วย 
ตัวแทนท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
จะทำการตรวจสอบและพิจารณาข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับรายละเอียดที่ชุมชนนั้นยื่นขอ ว่าจะเข้า 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชุมชนนั้นจะสามารถ 
จดัตัง้ปา่ชมุชนไดต้ามทีก่ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
ได้หรือไม่ (ร่างมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒)



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

“วิบากกรรมร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
ก้าวแรกกฎหมายภาคประชาชน”

๑๒๒

 เม่ือได้รับการอนุมัติและประกาศการจัดต้ัง 
ป่าชุมชนในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สาระสำคัญ 
ประการต่อไปก็คือ การจัดการและควบคุม 
ดูแลป่าชุมชน โดยให้สมาชิกป่าชุมชนเลือกตั้ง 
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
จัดการป่าชุมชน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
ป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชนท่ีคณะกรรมการ 
ป่าชุมชนประจำจังหวัดอนุมัติ อาทิ หน้าที่ออก 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน การสั่ง 
ให้ผู้ ใดออกจากป่าชุมชนหรือให้กระทำหรือ 
งดเวน้กระทำการใด ๆ  ในเขตปา่ชมุชน เพือ่ใหเ้ปน็ 
ไปตามข้อบังคับ ไกล่เกลี่ยเมื่อสมาชิกเกิดความ
ขัดแย้งในการจัดการป่า มีมติรับหรือให้บุคคล 
พ้นจากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน หรือดำเนินการ 
ตามที่ เห็นสมควรเพื่อป้องกันหรือบรรเทา 
ความเสยีหายแกป่า่ชมุชน เปน็ตน้ (รา่งมาตรา ๒๖ 
และมาตรา ๒๗) ทัง้นีโ้ดยม ี“เจา้หนา้ทีป่า่ชมุชน”๔ 
เป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 
เพื่อให้การเป็นไปตามกฎหมาย (ร่างมาตรา ๔๐) 
 นอกจากนี้สมาชิกป่าชุมชนยังต้องมี 
หน้าที่ในการดูแลและรักษาป่าชุมชน ที่ต้อง 
ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย
ป่าชุมชน ข้อบังคับของคณะกรรมการป่าชุมชน 
และแผนจัดการป่าชุมชน และต้องร่วมกับทาง 
ราชการในการดูแลป่าชุมชนและทรัพยากร 
ธรรมชาติในชุมชน ซึ่งหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
หน้าที่ดังกล่าว อาจถูกคณะกรรมการป่าชุมชน 
ลงมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิกได้ (ร่างมาตรา ๒๕)

 สำหรับการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ 
ป่าชุมชนเป็นสิทธิของสมาชิกทุกคน แต่ได้ 
กำหนดห้าม “ทำไม้”๕ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติใน 
บริเวณพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์ในเขตป่าชุมชน  
สำหรับการทำไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในเขตป่า 
ใช้สอย หรือการทำไม้ที่สมาชิกป่าชุมชนปลูก 
ขึ้นเองในเขตป่าชุมชน ให้ทำได้ตามความจำเป็น 
เพียงเฉพาะเพื่อใช้สอยในครัวเรือนของสมาชิก  
หรือใช้ในกิจการสาธารณะภายในชุมชนนั้น ทั้งนี้
ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบของคณะกรรมการนโยบาย
ปา่ชมุ สว่นการเกบ็ของปา่ในเขตปา่ชมุชนสามารถ 
กระทำได้โดยไม่จำกัดบริเวณพ้ืนท่ีอย่างเช่นการทำไม้  
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการ 
นโยบายป่าชุมชน (ร่างมาตรา ๓๑) 
 และเพื่อให้การจัดการป่าชุมชนให้เป็น 
ไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุด จึงกำหนดห้าม 
บคุคลใดครอบครองหรอืใชพ้ืน้ทีป่า่ชมุชนเพือ่เปน็ 
ที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิน หรือกระทำด้วยประการ 
ใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าชุมชน 
โดยเด็ดขาด (ร่างมาตรา ๔๑) และหากเมื่อ 
ปรากฏว่ามีการกระทำหรือมีเหตุอันควรสงสัย 
ว่ ามี ก ารกระทำความผิ ดตามกฎหมายนี้   
คณะกรรมการจดัการปา่ชมุชน เจา้หนา้ทีป่า่ชมุชน 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจกระทำการ 
เฉพาะหนา้เทา่ทีจ่ำเปน็ในการตรวจคน้บคุคลหรอื
ยานพาหนะ จับและควบคุมตัวผู้กระทำความผิด 
ยึดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้ใช้หรือ
มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือที่ได้
มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายนี้  

 ๔“เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน” หมายถึง ผู้ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดแต่งตั้งจากข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้  
สมาชิกป่าชุมชนซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยองค์กรเอกชนเพื่อให้ปฏิบัติการ 
ตามกฎหมายนี้ (ร่างมาตรา ๔).

  ๕“ทำไม้” หมายถึง ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่า หรือนำไม้ที่มีอยู่ในป่า 
ออกมาจากป่าด้วยประการใด ๆ (ร่างมาตรา ๔).



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ
: Legal ref lection
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เพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนได้ (ร่างมาตรา ๔๒)
 โดยสาระสำคัญประการสุดท้าย คือ 
การเพิกถอนป่าชุมชน ให้เป็นอำนาจของ 
อธิบดีกรมป่าไม้ ที่มีอำนาจสั่งเพิกถอนป่าชุมชน 
ทั้งแปลงหรือแต่บางส่วนได้ เมื่อพบหรือได้รับ 
รายงานว่า คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนขอให้ 
เพกิถอนปา่ชมุชน คณะกรรมการจดัการปา่ชมุชน 
ทอดทิ้ งไม่จัดการป่าชุมชนนั้นต่อไป หรือ 
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมายนี้ อันจะเป็นเหตุให้ป่าชุมชนได้รับความ 
เสียหายหรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจให้จัดการป่า 
ชุมชนต่อไป (ร่างมาตรา ๔๘) โดยป่าชุมชนที่อยู่ 
นอกเขตอนรุกัษท์ีถ่กูเพกิถอน อาจมกีารขอจดัตัง้
ป่าชุมชนใหม่อีกได้ (ร่างมาตรา ๕๐)

๓. ความแตกต่างระหว่างร่าง พ.ร.บ.  
ป่าชุมชนฉบับประชาชนและฉบับสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ในระยะเวลากว่า ๑๐ ปีแห่งการเดินทาง 
ที่ผ่านการต่อสู้ทางความคิดในการยกร่างและ 
พิจารณากฎหมายมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  
แต่ท้ายที่สุดเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติ 
เหน็ชอบรา่งกฎหมายปา่ชมุชน เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๐ 
กลับไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนที่ดูแลจัดการป่า 
ในลักษณะที่เรียกว่า “ป่าชุมชน” ดังที่เห็นได้ 

จากการปฏิกิริยาเคลื่อนไหวของเครือข่าย 
ป่าชุมชนในทุกภูมิภาคที่ออกมาประกาศไม่รับ 
ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว๖

 โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ชุมชนไม่ยอมรับ
ร่างกฎหมายฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ สนช. 
ก็คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในเรื่อง 
การจัดตั้งป่าชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์๗ ที่กำหนด 
“ให้การจัดตั้งป่าชุมชนในเขตอนุรักษ์ให้กระทำ 
ได้เฉพาะกรณีที่ชุมชนนั้นตั้งถิ่นฐานมาก่อน 
ประกาศใหพ้ืน้ทีท่ีช่มุชนนัน้ตัง้อยูใ่นเขตอนรุกัษ ์ 
และชุมชนนั้นได้จัดการดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าว 
ในลักษณะเป็นป่าชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  
ก่อนวันที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน....”๘ ซึ่งหากมีผลใช้ 
บงัคบัเปน็กฎหมายจะทำใหช้มุชนทีเ่คยตัง้ถิน่ฐาน 
อยู่ในเขตอนุรักษ์มาก่อนการประกาศเขตป่า 
อนรุกัษ ์ไดจ้ดัการดแูลปา่ชมุชนมาเปน็เวลา ๑๐ ป ี 
และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
ครบถ้วน ซึ่งในตอนประกาศเขตป่าอนุรักษ์ได้ถูก 
กันออกมาอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ปัจจุบันยังคง 
อาศัยอยู่ชายขอบเขตอนุรักษ์ และยังคงมีการ 
ดแูลจดัการปา่ชมุชนทีม่พีืน้ทีต่ัง้อยูใ่นเขตอนรุกัษ์
จนไดร้บัการยอมรบัจากภาครฐัและสงัคม ไมอ่าจ
มีสิทธิที่จะยื่นขอจัดตั้งป่าชุมชนได้เลย  
 จึงเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นการลิดรอนหรือ 
จำกัดสิทธิชุมชน ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

 ๖เป็นเหตุให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวนหนึ่งใช้สิทธิตามมาตรา ๑๕๔ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ขอให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน ที่ สนช.  
เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายนั้น มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง 
รัฐธรรมนูญน้ี อันส่งผลให้ต้องระงับการดำเนินการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในเวลาต่อมา.

  ๗ซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมายาวนานว่าควรจะให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์หรือไม่ อันมาจากความเข้าใจ
ที่กังวลว่าหากอนุมัติให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนในเขตอนุรักษ์แล้วจะทำให้มีการบุกรุกป่าอนุรักษ์เพื่อเปิดป่าชุมชนกันอย่างกว้างขวาง 
และอาจทำให้ขนาดพื้นที่ของเขตป่าอนุรักษ์แต่ละพื้นที่ลดน้อยลงแบ่งเป็นผืนเล็กผืนน้อย. 

  ๘ในขณะที่ร่างฯ ฉบับแรกที่เสนอโดยประชาชนระบุเพียงว่า “การจัดตั้งป่าชุมชนในเขตอนุรักษ์ ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่
ชุมชนนั้นเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่เกื้อกูลต่อการดูแลรักษาป่าอย่าง 
ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ก่อนวันที่ขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน”.
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“วิบากกรรมร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน 
ก้าวแรกกฎหมายภาคประชาชน”

๑๒๔

ที่ปัจจุบันชุมชนเหล่านี้ต้องอาศัยพึ่งพาป่าเพื่อ 
การดำรงชพี และเปน็การทำลายขวญักำลงัใจของ 
ชุมชนที่มีความตั้งใจในการดูแลรักษาทรัพยากร 
ท้องถิ่น อีกทั้งยังอาจเป็นการขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ ทีร่บัรองสทิธใิหบ้คุคลซึง่รวมกนั
เปน็ชมุชน ชมุชนทอ้งถิน่ หรอืชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 
ในการมีส่วนร่วมในการจัดการ การดูแลรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
อยา่งสมดลุและยัง่ยนื “สทิธชิมุชน” กบัการดแูล 
จัดการทรัพยากรตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
จงึดเูหมอืนวา่จะถกูมองขา้มไปโดยปรยิาย ดงันัน้ 
การหวนกลับมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
จดัการปา่ชมุชนตามรา่งกฎหมายทีเ่กดิจากความ
พยายามของประชาชน จึงเป็นพื้นฐานที่มีความ 
สำคัญต่อการพิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไขร่าง 
กฎหมายนี้ในอนาคต กล่าวคือ 
 กฎหมายป่าชุมชนนี้ ไม่ได้เป็นการให้ 
กรรมสทิธิใ์นทีด่นิทำกนิในลกัษณะปจัเจกชน เชน่ 
โฉนด นส. ๓ หรือ สปก. ใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นการ 
รับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ 
พิสูจน์ได้ว่าได้ดูแลจัดการป่ามาเป็นอย่างดี 
เป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการจัดการ 
ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าเท่านั้น โดยที่ 
กรรมสทิธิใ์นพืน้ทีป่า่ชมุชนยงัเปน็ของรฐั และไมไ่ด ้
เปดิโอกาสใหใ้ครกไ็ดท้ีค่ดิอยากจะเขา้ไปอยูอ่าศยั 
หรือใช้ประโยชน์จากป่า เข้าไปในป่าอนุรักษ์ได้ 
ง่าย ๆ เพราะกฎหมายดังกล่าวนี้ยังอยู่ภายใต้ 
กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติและกฎหมายว่า
ด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 กระบวนการอนุมัติให้มีป่าชุมชนได้ตาม 
กฎหมายน้ัน จึงย่อมข้ึนอยู่กับความพร้อมของชุมชน 
แตล่ะแหง่ มใิชจ่ะเกดิปา่ชมุชนโดยพรอ้มเพรยีงกนั 

เม่ือกฎหมายบังคับใช้ หากแต่ต้องผ่านกระบวนการ 
และขัน้ตอนการยืน่เรือ่งขอจดัตัง้ทีม่กีระบวนการ 
ที่รัดกุมชัดเจน มีการตรวจสอบในพื้นที่จริง 
ทั้ ง จ ากคณะกรรมการระดับจั งหวั ดและ 
คณะกรรมการนโยบาย (ระดบัสงู) ซึง่ประกอบดว้ย 
ตัวแทนจากหลายภาคส่วน อาทิ ตัวแทนภาครัฐ 
ทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน 
ท้องถิ่น ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทน 
สถาบันทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเปิด 
โอกาสให้ใครก็ได้ที่เห็นว่าไม่สมควรให้จัดตั้งป่า 
ชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ สามารถยื่นเรื่องคัดค้านได้  
 ในการจดัการปา่ชมุชนตอ้งเสนอแผนการ 
จัดการป่าในการอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ 
ประโยชนจ์ากทรพัยากรปา่ไมท้ีต่อ้งปรบัปรงุและ
นำเสนอตอ่คณะกรรมการระดบัจงัหวดัทกุ ๆ  ๓ ป ี 
นอกจากนี้ในกระบวนการตรวจสอบควบคุมดูแล 
ให้ชุมชนปฏิบัติตามหลักการของการมีป่าชุมชน 
จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้) 
รว่มกบัเจา้หนา้ทีป่า่ชมุชน (ตวัแทนชมุชน ตวัแทน 
องค์กรพัฒนาเอกชน ข้าราชการท้องถิ่น และ 
นักวิชาการ) เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อประเมินผล 
การดำเนินงานจัดการป่าชุมชนเพื่อรายงานต่อ 
คณะกรรมการระดับจังหวัด และหากพบว่า 
ชุมชนใดมิได้มีการจัดการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ 
อย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้ 
ชุมชนนั้น ๆ ก็มีสิทธิถูกเพิกถอนเขตป่าชุมชนได้
 เมื่อดูจากหลักการในกฎหมายแล้ว 
ผู้เขียนคิดว่า พ.ร.บ. ป่าชุมชนฉบับประชาชนนี้ 
จึงน่าจะมิใช่กฎหมายเปิดป่าเสรี หรือการเปิด 
โอกาสให้นายทุนหรือบุคคลใดจะอาศัยเป็น 
ช่องทางเพื่อการเปิดพื้นที่ป่า หรือการทำการ 
บุกรุกเข้าไปเพื่อขอจัดตั้งป่าชุมชน เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจดังที่มีการวิตกกังวลกัน 
ได้โดยง่าย
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๔. บทสรุป
 ป่าชุมชนเป็นการเปลี่ยนกระบวนคิดใน 
การจัดการป่า จากความคิดเดิมที่ถือว่ารัฐเท่านั้น 
เปน็ผูท้รงสทิธิแ์ตเ่พยีงภาคสว่นเดยีวทีเ่คยประสบ
ความลม้เหลวในอดตี เปน็การยอมรบัใหป้ระชาชน 
ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงร่วมกับทุกภาคส่วนที่ 
เก่ียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ใช้ประโยชน์ 
และรักษาป่า และเป็นทางเลือกการจัดการ 
ทรัพยากรป่าที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานให้ “คน” ได้ใช้ 
ประโยชน ์และ “ปา่” กอ็ยูร่อดและยัง่ยนื ซึง่สมัพนัธ ์
กับข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อการดำรงชีวิตของชุมชน 
ขึ้นอยู่กับความอยู่รอดของป่า ก็จะทำให้ชุมชน 
ต้องหวงแหนและอนุรักษ์ป่าที่เปรียบเสมือน 
ซปุเปอรม์าเกต็ของชมุชนทีส่ามารถจบัจา่ยใชส้อย 
ได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยที่ไม่จำเป็น 
ต้องมีใครบังคับ อันเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ 

ของภาครฐั ทัง้ยงัเปน็ปา่กนัชนทีป่กปอ้งปา่อนรุกัษ ์
ทั้งหลายอีกด้วย
 สำหรบัพระราชบญัญตัปิา่ชมุชน พ.ศ. ....  
ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ 
เป็นกฎหมายแล้วน้ัน ขณะน้ีคงต้องรอคำวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีจะช้ีขาด ซ่ึงหากท้ายท่ีสุดแล้ว 
ร่างกฎหมายดงักลา่วตอ้งตกไป กไ็มน่า่จะมปีญัหา 
อะไร เนื่องจากสามารถเสนอใหม่ได้ในหลาย 
ชอ่งทาง ในความคดิเหน็สว่นตวัคดิวา่รา่งกฎหมาย 
ฉบบันีเ้ปน็กฎหมายทีด่แีละมปีระโยชน ์ซึง่ทกุฝา่ย 
ท้ังภาครัฐและภาคประชาชนจะต้องช่วยกันผลักดัน 
ให้เป็นกฎหมายต่อไป แม้จะมีในบางประเด็นที่ 
ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็น่าจะหา 
ข้อยุติร่วมกันได้ไม่ยากนัก ทั้งนี้ โดยคำนึงถึง 
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นเรื่อง 
สำคัญสูงสุด 

เอกสารอ้างอิง 
 • เครือข่ายป่าชุมชนประเทศไทย, พ.ร.บ. ป่าชุมชน ชาวบ้านคือคนรักษาป่า, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๕ 
 • คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป. อพป.), กฎหมายป่าชุมชน : มิติใหม่ของสังคมไทย,  
  จัดพิมพ์เผยแพร่โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • ฉลาดชาย รมิตานนท์,อานันท์ กาญจนพันธุ์, สัณฐิตา กาญจนพันธุ์, ป่าชุมชนในประเทศไทย :    
  แนวทางการพัฒนา เล่ม ๒, จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๓๖
 • พลากร วงศ์กองแก้ว ตัวแทนคณะทำงานสมัชชาป่าชุมชนภาคเหนือ, ๓ ทศวรรษป่าชุมชน    
  ท่ามกลางความสับสนของสังคมไทย, เชียงใหม่ : บีเอสการพิมพ์, ๒๕๔๒ 
 • เกสร สิทธิหนิ้ว, ๑๖ ปี ร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน ความหมายที่มากกว่าการต่อสู้, วารสารเมื่อปลาจะกินดาว  
  ฉบับที่ ๒  
 • สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ความไม่รู้เรื่องป่าชุมชน, หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ๒๑ (พฤศจิกายน ๒๕๔๘) : น. ๖
 • บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายป่าชุมชน, พ.ร.บ. ป่าชุมชนฉบับ สนช.  
  สัญญาณอันตรายสำหรับการเมืองภาคประชาชน, หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ๒ (ธันวาคม ๒๕๕๐) : น. ๙
 • ประสาร มฤคพิทักษ์, จะให้หรือไม่ให้ พ.ร.บ. ป่าชุมชน, หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ๒๖ (ตุลาคม ๒๕๔๗) : น. ๖
 • ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน (ฉบับประชาชน), (ฉบับท่ีผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๔),  
  (ฉบับที่ สนช. มีมติให้ความเห็นควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย) 
 • http://www.thaico.net/thaicforest/index.htm (เว็บไซต์เครือข่ายป่าชุมชน)
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แม้เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกัน ปกครองกันเองก็ต้องให้ทุกคนถือธรรมเป็นใหญ่  
ที่เรียกว่า ธรรมาธิปไตย เวลานี้น่ากลัวว่า คนในสังคมโน้มไปในทางที่จะถือเงิน  

อามิส หรือผลประโยชน์เป็นใหญ่ กลายเป็นธนาธิปไตย ถ้าเป็นอย่างนั้นประชาธิปไตยจะอยู่ไม่ได้  
เพราะระบอบประชาธิปไตยของสังคมจะอยู่ได้ด้วยดี  
ต่อเมื่อประชาชนมีคุณสมบัติแห่งธรรมาธิปไตย

(วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน  ของ  พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต)  น. ๒๑๒)

๑๒๖
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โดย นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
      นิติกร สำนักกฎหมาย 

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ เห็นถึงกรอบภารกิจที่รัฐจะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ 
อันเก่ียวกับแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมของรัฐในเร่ืองการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งประเด็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยซึ่ งส่งผลกระทบ 

๑๒๗

 ๑.	 บทนำ
		 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๘๑	 
กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม	 ดังต่อไปนี้	
เช่น	 (๓)	 จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระ	 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ	 รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายน้ันประกอบด้วย  
และ	 (๔)	 จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ 
ดำเนินการเป็นอิสระ	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการยุติธรรม	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๐๓	 (๑)	 ได้บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรก	 
คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรก 
ตามรัฐธรรมนูญ	 ต้องดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อ 
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	 ซึ่งปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพื่อการปฏิรูป 
กฎหมาย	พ.ศ.	....	ได้ดำเนินการยกร่างเสร็จแล้วและอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมเสนอร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ	

การปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม
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การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

๑๒๘

โดยตรงต่อสิทธิ เสรีภาพและชีวิติของประชาชน	 ทั้ งนี้ 	 โดยจะได้กล่าวถึ งลักษณะของ 
กระบวนการยุติธรรมท่ีพึงประสงค์ของสังคมไทย	 สภาพปัญหาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน 
ประเทศไทย	 ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 และทิศทางของการก่อตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูป 
กระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 ๒.	 กระบวนการยุติธรรมที่พงึประสงค์ของสังคมไทย๑	 ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
นั้นแรกเริ่มจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนว่ากระบวนการยุติธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย 
นั้นเป็นอย่างไร	 จากนั้นจึงค่อยดำเนินการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้ไปสู่ 
เป้าหมายท่ีต้ังไว้	 ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมท่ีพึงประสงค์ของสังคมไทย	 โดยหลักการแล้ว	 ควรมีคุณสมบัติ	 
รวม	๙	ประการ	ดังนี้
		 	 	 (๑)	 มีประสิทธิภาพในการควบคุมอาชญากรรมและรักษาความสงบสุขของสังคม
	 	 	 (๒)	 เคารพและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
	 	 	 (๓)	 อำนวยความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค
	 	 	 (๔)	 มีระบบการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
	 	 	 (๕)	 เปิดรับการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบจากประชาชน
		 	 	 (๖)	 มีบุคลากรที่มีทัศนคติในการอำนวยความยุติธรรม
	 	 	 (๗)	 มีภาพลักษณ์ของการให้บริการและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   (๘)	 มีการพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการจัดการให้เท่าทันตอ่การพัฒนาของสังคม
	 	 	 (๙)	 มีบทบาทชัดเจนในการเสริมสร้างความเชื่อถือและศรัทธาในหลักนิติธรรม
 ๓.		 สภาพปัญหาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย๒	 สำหรับกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาของประเทศไทยนั้นหากจะกล่าวถึงความเป็นจริงแล้วยังห่างไกลจากกระบวนการยุติธรรม 
อันพึงประสงค์ทั้ง	๙	ประการ	ตามที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นทั้งนี้เนื่องจากมีสภาพปัญหาดังต่อไปนี้	
    (๑)	ปัญหาเก่ียวกับระบบการบริหารงานยุติธรรม	 เช่น	 ปัญหาการขาดเป้าหมาย 
และทิศทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในภาพรวม	เนื่องจากผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรมต่าง 
คำนึงถึงองค์กรของตนมากกว่าระบบยุติธรรมในภาพรวม	 ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบขาด
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาไปสู่อนาคต	 ปัญหาเกี่ยวกับการไม่สามารถกำหนดนโยบายทางอาญาและนำ 
นโยบายไปปฏิบัติอย่างสัมฤทธิผล	 เนื่องจากขาดศูนย์รวมที่สามารถกำหนดนโยบายผูกพันองค์กร 
ในกระบวนการยุติธรรมได้ทั้งหมด	 ปัญหาการขาดความร่วมมือกัน	 เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต่าง 
มุ่งเน้นผลสำเร็จเฉพาะหน่วยงานของตนโดยไม่มองถึงผลสำเร็จของกระบวนการยุติธรรมโดยรวม 
ท้ังยังทำงานซ้ำซ้อนในเชิงสร้างอาณาจักรแห่งอำนาจของแต่ละองค์กร	 ปัญหาการขาดระบบการบริหาร 
จัดการที่ดี	 ซึ่งส่งผลถึงความซ้ำซ้อนของงานและการใช้งบประมาณที่ไม่ได้ประโยชน์สูงสุด	 และปัญหา 

  ๑กิตติพงษ์	 กิตยารักษ์,	 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย,	 (กรุงเทพฯ:	 สำนักงานกองทุน	
สนับสนุนการวิจัย	(สวก.),	๒๕๔๔),	หน้า	๑๔-๒๕.
   ๒กิตติพงษ์		กิตยารักษ์,	เพิ่งอ้าง	หน้า	๒๗-๔๕.



การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒ ๑๒๙

เกี่ยวกับหน่วยงานย่อยในกระบวนการยุติธรรม	 ด้วยเหตุที่กระบวนการยุติธรรมในระบบหลักมีปัญหา
ทำให้ระบบงานในหน่วยงานย่อยมีปัญหาตามไปด้วย	
 (๒)	 ปัญหาเก่ียวกับระบบการดำเนินคดีอาญา	 เช่น	 ปัญหาการนำคดีอาญาเข้าสู่ 
ระบบยุติธรรมมากเกินสมควร	 ด้วยประเทศไทยมีกฎหมายที่กำหนดให้นำโทษทางอาญามาใช้กับ 
พฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นจำนวนมากแม้ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นจะเป็นเพียงการกระทำที่กฎหมาย
กำหนดว่าเป็นความผิด	(mala	prohilbita)	ไม่ใช่อาชญากรรมโดยแท้	(mala	in	se)	และมีกระบวนการ 
ในลักษณะต้ังรับไม่มีบทบาทเชิงรุกในการรณรงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรม	 ทำให้มีลักษณะ 
เป็นการดึงคดีเข้ามาสู่ระบบยุติธรรมที่เป็นทางการมากเกินสมควร	 ปัญหาการขาดการจัดการอย่าง 
เหมาะสมกับการกระทำความผิดแต่ละระดับ	 ปัญหาการขาดระบบการตรวจสอบการตรวจค้นและ 
จับกุมที่มีประสิทธิภาพและให้อำนาจในการควบคุมผู้ต้องสงสัยได้นานเกินสมควร	
    ในอดีตท่ีผ่านมาน้ันประเทศไทยเน้นความสะดวกในการควบคุมอาชญากรรม	
เจ้าหน้าท่ีตำรวจสามารถตรวจค้น	 จับกุม	 ได้โดยง่ายโดยกฎหมายมิได้กำหนดให้องค์กรอ่ืนในกระบวนการ 
ยุติธรรมเข้ามาตรวจสอบ	 จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 
ได้กำหนดให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบการออกหมายจับ	 หมายค้น	 อันเป็นการพัฒนาโครงสร้างให้ 
สอดคล้องกับหลักสากล	
		 	 	 ส่วนปัญหาระบบการสอบสวนและฟ้องร้องนั้นได้มีการแยกกันโดยเด็ดขาด 
จึงเป็นผลทำให้การดำเนินคดีขาดประสิทธิภาพ	 ด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยวาง 
ระบบแยกการสอบสวนกับการฟ้องร้องออกจากกันโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจสอบสวนอย่าง 
อิสระและมีลักษณะผูกขาดการตรวจสอบจากองค์กรอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมค่อนข้างน้อย	 พนักงาน 
อัยการซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่สั่งคดีและต้องไปว่าความในศาลมิได้เข้าไปรู้เห็นขั้นตอนของการรวบรวม 
หลักฐานนับแต่เริ่มแรกพิจารณาเพียงแต่ตัวหนังสือเท่านั้น	 ทำให้ประสิทธิภาพในการกลั่นกรองคดี 
และการนำสืบพยานหลักฐานต่อศาลลดทอนลงกว่าที่ควรจะเป็น	
		 	 	 ปัญหาระบบการสั่งคดีของอัยการที่ต้องมีการปรับปรุง	เนื่องด้วยกฎหมายมิได้วาง 
ระบบฟื้นฟูผู้กระทำความผิดกรณีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีเพราะการดำเนินคดีไม่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะเอาไว้	 ทำให้ไม่มีมาตรการดูแลไม่ให้ผู้ต้องหากลับมากระทำความผิดซ้ำอีก	 ส่งผลให้ 
พนักงานอัยการต้องสั่งฟ้องคดีเล็กน้อยอยู่เสมอ	 ประกอบกับระบบกฎหมายไทยให้สิทธิผู้เสียหาย 
ฟ้องคดีอาญาอย่างกว้างขวางซ่ึงหากมีการนำสืบพยานหลักฐานบกพร่องจนศาลมีคำพิพากษายกฟ้องแล้ว 
ย่อมกระทบต่อสิทธิในการดำเนินคดีอาญาแผ่นดินของพนักงานอัยการ	
		 	 	 ปัญหาเรื่องทัศนคติในการเอาตัวผู้ต้องหาและจำเลยไว้ในความควบคุมมากกว่า 
ปล่อยชั่วคราว	 ซึ่งยังเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นหลักอยู่แม้จะไม่สอดคล้องต่อกฎหมาย	 ทำให้ผู้ต้องหาและ 
จำเลยทีย่ากไร้ต้องเสียอิสรภาพ	เสียชื่อเสียง	เสียโอกาสในการประกอบอาชีพและโอกาสในการต่อสู้คดี	
		 	 	 ปัญหาการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีอาญาที่ขาดประสิทธิภาพและ			 
ไม่เพียงพอ	 เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของทนายขอแรง	 ทำให้เกิดปัญหา 
ด้านประสิทธิภาพของทนายความ	 จำนวนของทนายความที่ไม่เพียงพอ	 และงบประมาณค่าใช้จ่าย 
ในการต่อสู้คดีและค่าตอบแทนของทนายความ	และ
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		 	 ปัญหาเรื่องการไม่ให้ความสำคัญกับศาลชั้นต้น	 ที่โครงสร้างทางกฎหมายและ 
ระบบการบริหารงานของศาลเน้นความสำคัญที่ศาลสูงและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ฎีกาอย่าง 
กว้างขวางโดยไม่ให้ความสำคัญกับศาลชั้นต้นเท่าที่ควร
  (๓)	ปัญหาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด	 เช่น	 ปัญหาการละเลย 
หรือมองข้ามความสำคัญของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	 ปัญหาระบบการกำหนดโทษโดยไม่คำนึงถึง 
ภูมิหลังของผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง	 และปัญหาระบบราชทัณฑ์ที่ไม่สามารถแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 
ได้อย่างแท้จริง	 อันเป็นผลมาจากการใช้โทษจำคุกมากเกินสมควรทำให้มีผู้ต้องขังและนักโทษเกินกว่า
จำนวนที่จะดูแลได้
  (๔)	ปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติโดยไม่ชอบธรรมจากบุคคลในกระบวนการยุติธรรม	
อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 มักเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ	 เช่น		ปัญหาการคุกคาม 
สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา	 โดยใช้วิธีการอันมิชอบเพื่อให้ได้คำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน	 
หรือสร้างอุปสรรคเกินสมควรในทางกีดขวางการปล่อยชั่วคราว	 หรือการประจานต่อสาธารณชน	
ปัญหาการละเลยไม่คุ้มครองสิทธิผู้ เสียหายและพยานเท่าที่ควร	 ปัญหาการเลือกปฏิบัติ 	
อาจโดยอคติหรือโดยเจตนาทุจริต	ปัญหาการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เที่ยงธรรม	ซึ่งเกิดจากการขาดมาตรฐาน 
ที่ชัดเจนในการใช้ดุลพินิจและขาดระบบตรวจสอบที่เพียงพอ	 ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง	
และปัญหาการทำงานที่ล่าช้า	ที่มีทั้งการถ่วงเวลาและไม่เอาใจใส่
 (๕)	กระบวนการยุติธรรมขาดการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากประชาชน  
กระบวนการยุติธรรมของไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีลักษณะเป็นกระบวนการของรัฐที่มี 
มุมมองการใช้อำนาจมากกว่าการให้บริการด้านความยุติธรรม	 และเป็นกระบวนการที่มีลักษณะ 
ปิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน	กล่าวคือ	ประชาชนจะมีบทบาทน้อยมากในการเข้าร่วมกิจกรรม	 
รว่มรบัทราบปญัหาอปุสรรค										รว่มกำหนดนโยบาย												การโยกยา้ย											ตลอดจนการพจิารณาความดคีวามชอบ	
หรือแม้แต่เรื่องที่ต้องการขอความร่วมมือจากประชาชน	 เช่น	 การขอให้มาเป็นพยาน	 ก็จะทำใน 
ลักษณะใช้อำนาจบังคับด้วยหมายเรียก		
 (๖)	กระบวนการยุติธรรมขาดองค์ความรู้และศักยภาพในการพัฒนา	 โดยบุคลากร 
ในกระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่ยังวนเวียนปฏิบัติอยู่กับการปฏิบัติงานตามบรรทัดฐานและ 
ระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่เดิม	 ในขณะที่สังคมมีความสลับซับซ้อนและพัฒนามากขึ้นทำให้ไม่สามารถจัด 
การกับปัญหาอาชญากรรมใหม่	 ๆ	 ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้	 ทั้งองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยที่มีอยู่ 
ก็ไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ
 (๗)	บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมขาดจิตสำนึกและขาดทัศนคติที่ดีในการ	
ให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชน	 กระบวนการยุติธรรมท่ีมีภาพลักษณ์ในเชิงอำนาจทำให้บุคลากร 
บางส่วนขาดจิตสำนึกและทัศนคติในเชิงการให้บริการความยุติธรรมกับประชาชน	 แต่มีทัศนคติเชิง 
อำนาจนิยมและยึดติดกับระบบเจ้าขุนมูลนาย	 ประกอบกับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานใน 
กระบวนการยุติธรรมมิได้ให้ความสำคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรมเท่ากับความสามารถด้านความรู้
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  ๔.		 แนวทางการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย๓	 เพ่ือให้กระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่กระบวนการยุติธรรมที่พึงประสงค์นั้น	 
จำเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงในเชิงนโยบายท่ีสำคัญ	 ๆ	 ในลักษณะของการปฏิรูปจำนวน	 ๗	 ประการ 
ด้วยกัน	 ซึ่ง	 ดร.	 กิตติพงษ์	 กิตยารักษ์	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เรียกว่า	 “ยุทธศาสตร์การปฏิรูป	
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย”	ได้แก่
 (๑)	ปฏิรูปการบริหารงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 กระบวนการยุติธรรม 
ประกอบด้วยองค์กรหลายหน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกัน	 ซึ่งการทำงานร่วมกันเช่นนี้หากระบบ 
การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพย่อมส่งผลกระทบต่อทิศทางและเป้าหมายของการดำเนินการ	 
จึงควรปรับปรุงระบบการบริการงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีมาตรการดังนี้	 จัดให้มี 
คณะกรรมการนโยบายยุติธรรมแห่งชาติ	 ทำหน้าที่จัดทำแผนนโยบายยุติธรรมแห่งชาติเพื่อให้แผน 
การทำงานและการปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในกระบวนการยุติธรรมมีความเป็นเอกภาพและ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 จัดโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมให้เป็นศูนย์กลางของการบริหารงาน 
ยุติธรรมโดยให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามารวมอยู่ในสังกัด	 จัดให้มีระบบข้อมูลของกระบวนการยุติธรรม 
ที่มีประสิทธิภาพ	 ด้วยการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลของทุกหน่วยงานและเชื่อมโยงเข้าเป็นระบบ 
เดียวกัน	 ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของหน่วยงานย่อยในกระบวนการ 
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ	และจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอให้กับงานด้านยุติธรรม
 (๒)	ปฏิรูปการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ระบบการดำเนินคดีที่รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ	เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของกระบวนการยุติธรรม	ซึ่งระบบการดำเนินคดีอาญา
ของไทยยงัประสบปญัหาอยูม่ากทัง้ในแงข่องการคน้หาความจรงิ											ความลา่ชา้											การละเมดิสทิธขิองบคุคล	
จึงควรปรับปรุงระบบการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยมีมาตรการดังนี้	 ส่งเสริมให้มี 
มาตรการในการลดปริมาณคดีที่เข้าสู่ระบบงานยุติธรรม	 ด้วยการลดการนำมาตรการทางอาญามาใช ้
กับเรื่องที่ไม่จำเป็นและหันมาใช้มาตรการอื่น	 ๆ	 ทดแทน	 อาทิ	 มาตรการทางปกครอง	 หรือพยายาม
ยุติข้อขัดแย้งนอกระบบยุติธรรมตามปกติให้มากขึ้น	 ส่งเสริมให้นำมาตรการในการกลั่นกรองคดีก่อน 
เข้าสู่ระบบศาลมาใช้ให้มากขึ้น	 เพื่อมิให้ศาลต้องรับภาระจนเกินสมควร	 ปรับปรุงให้การสอบสวน 
คดีอาญามีหน่วยงานท่ีมีความเป็นกลางและอิสระตลอดจนมีความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ัน	 ๆ	 เข้าไป	
ช่วยกันดูแล						ดังเช่น						การจัดต้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษข้ึนในกระทรวงยุติธรรม	พัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ให้มีประสิทธิภาพ	 อิสระและมีความเป็นกลาง	 ปรับปรุงระบบสหวิชาชีพในการดำเนินคดีอาญา 
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ส่งเสริมความเข้มแข็งของศาลชั้นต้นและ 
จำกัดคดีท่ีจะข้ึนสู่การพิจารณาของศาลสูงให้เหลือเท่าท่ีจำเป็นอย่างย่ิง	 จัดระบบ	 การให้ความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายในคดีอาญาให้มีคุณภาพมากขึ้น	 เช่น	 การจัดสรรงบประมาณที่ เพียงพอใน 
การมอบหมายให้สภาทนายความดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่มีคุณภาพให้แก่ 

  ๓กิตติพงษ์		กิตยารักษ์,	เพิ่งอ้าง	หน้า	๖๙	-๙๕.
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ประชาชน	 หรือการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม	 และจัดให้มีระบบ 
การขอและการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดน	
ความร่วมมือทางอาญา	หรือการแลกเปลี่ยนนักโทษ	 	
  (๓)	ปฏิรูปการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดได้มากขึ้น	 ปริมาณผู้ถูกคุมขังในเรือนจำและเด็กและเยาวชนซึ่งถูก 
ควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนซึ่งมีจำนวนเกินกว่าที่จะรองรับได	้ ส่งผลให้เกิด 
ความแออัดยัดเยียดเป็นอุปสรรคต่อการอบรมแก้ไขผู้กระทำความผิดให้เป็นพลเมืองดีกลับสู่สังคม	 
จึงสมควรมีมาตรการในการปรับปรุงระบบปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด	 กล่าวคือ	 มีการพัฒนา 
มาตรการในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดอื่นที่เหมาะสมมาใช้แทนโทษจำคุก	 เนื่องจากโทษจำคุกอาจ 
มีความเหมาะสมในการนำมาใช้กับผู้กระทำความผิดที่เป็นอาชญากรโดยสันดานหรือเป็นมืออาชีพ 
หรือเป็นผู้ที่เป็นอันตรายต่อสังคม	แต่ไม่เหมาะสมกับผู้กระทำความผิดโดยประมาทหรือโดยพลั้งพลาด 
หรือผู้ท่ีกระทำความผิดเล็กน้อย	 หรือความผิดท่ีผู้กระทำเป็นเด็กหรือเยาวชน	 พัฒนาระบบการกำหนดโทษ 
ให้สามารถกำหนดโทษที่เหมาะกับผู้กระทำความผิดด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลของผู้กระทำ 
ความผิดให้สมบูรณ์และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษโดยคำนึงถึงภูมิหลังของผู้กระทำ 
ความผิดมากขึ้น	 ลดปริมาณผู้ที่ถูกควบคุมในเรือนจำที่ไม่สมควรถูกควบคุมลงให้มากที่สุดเพื่อแก้ไข 
ปัญหานักโทษล้นคุก	 ปรับปรุงระบบการลดโทษของกรมราชทัณฑ์ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของนักโทษ 
มาพิจารณาให้มากขึ้น	 เพราะปัญหาที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์	 คือ	 การขาดข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง 
ของผู้กระทำความผิดที่สมบูรณ์ทำให้เกิดปัญหาในการแยกนักโทษที่เป็นผู้กระทำความผิดโดย 
พลั้งพลาดกับอาชญากรที่เป็นผู้กระทำความผิดเป็นนิสัย	 ส่งผลให้ระบบการลดโทษของกรมราชทัณฑ์
ขาดประสิทธิภาพ	 ตลอดจนส่งเสริมมาตรการในการช่วยผู้ต้องโทษให้กลับเข้าสู่สังคมให้มากขึ้น	 และ 
พัฒนาให้มีระบบรองรับในการนำมาตรการการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยไม่ใช้สถานควบคุม 
มาใช้	เช่น	การเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม	หรือการกลั่นกรองคดีก่อนถึงศาล
  (๔)	ปฏิรูประบบการตรวจสอบและการคุ้มครองสิทธ ิ 	 ระบบตรวจสอบที่มี 
ประสิทธิภาพและระบบคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ดีจะเป็นหลักประกันให้กระบวนการยุติธรรม 
ดำเนินภารกิจได้อย่างเที่ยงธรรม	 โดยไม่มีการเลือกปฏิบัต	ิ ใช้อำนาจโดยมิชอบแสวงหาผลประโยชน	์
หรือล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง	 จึงควรมีมาตรการในการดำเนินการ	 ดังน้ี	 จัดระบบให้ 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการตรวจสอบถ่วงดุลย์การทำงานซ่ึงกันและกัน	(chech	and	balance)	 
ดังเช่นที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 ได้ริเริ่มกำหนดมาตรการให้ศาล 
เป็นผู้อนุมัติออกหมายจับ	 หมายค้น	 หรือการเพิ่มบทบาททนายความให้เข้าร่วมระหว่างการสอบสวน 
ผู้ต้องหา	 สร้างระบบความรับผิดชอบที่เหมาะสม	 โดยให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีอิสระ 
ในการปฏิบัติภารกิจโดยไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีส่วนได้เสีย	
		 	 แต่ความอิสระดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ระบบความรับผิดชอบที่เหมาะสมตาม 
ครรลองของระบอบประชาธิปไตยเพื่อเป็นหลักประกันความเป็นกลางของการทำงานมิให้เกิด 
การครอบงำจากภายในองค์กรหรือการแทรกแซงจากภายนอก	 สร้างความโปร่งใสในกระบวนการ 
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ทำงาน	 พัฒนากลไกตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญให้มีบทบาทและศักยภาพในการตรวจสอบกระบวนการ 
ยุติธรรม	 ส่งเสริมให้สื่อมวลชนและประชาชนมีบทบาทในการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม 
มากขึน้									จดัมาตรการและการดำเนนิการในการคุม้ครองสทิธผิูต้อ้งหา												จำเลย												และผูต้อ้งโทษในคดอีาญา 
อย่างจริงจัง	 โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและโอกาสในการฟื้นฟูแก้ไขพฤติกรรมให้กลับตัวเป็นคนด ี
เข้าสู่สังคม	 จัดให้มีมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและกองทุนที่เพียงพอในการคุ้มครองสิทธ ิ
ของผู้เสียหายจากอาชญากรรมและผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลร้ายจากกระบวนการยุติธรรม	 และจัดให้มี 
ระบบการให้การคุ้มครองพยานที่เหมาะสม	 โดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหรือองค์กร 
อาชญากรรม
 (๕)	ปฏิรูปทัศนคติ	 จิตสำนึก	 และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม	โดยมีมาตรการดังนี้	
		 	 	 ปฏิรูประบบการศึกษานิติศาสตร์	 ปรับปรุงมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลให้ 
ดำรงตำแหน่งในกระบวนการยุติธรรมหรือตำแหน่งที่สนับสนุนงานของกระบวนการยุติธรรมในทาง 
ส่งเสริมความสำนึกในคุณค่าของตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคม	 จัดให้มีการฝึกอบรม 
ร่วมกันระหว่างบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทุกหน่วยงานในเชิงจิตวิทยาเพื่อให้มีการหล่อหลอม 
ทัศนคติ 	 และในเชิงพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันในกระบวนการยุติธรรม	 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่มีความจำเป็นนอกเหนือจากด้านกฎหมายและกระบวนการ 
ยุติธรรมเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมให้เพียงพอ	 อาทิ	 งานด้านนิติวิทยาศาสตร์	
งานด้านการตรวจสอบบัญชี	 รวมทั้งต้องปรับปรุงเงินเดือน	 ค่าตอบแทน	 และสวัสดิการของบุคลากร 
ในกระบวนการยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเหมาะสมให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างเพียงพอ	
  (๖)	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคมในกระบวนการยุติธรรม  
กระบวนการยุติธรรมถูกมองว่าเป็นกระบวนการของรัฐโดยเฉพาะ	 มีการแบ่งแยกออกจากชุมชนและ 
ประชาสังคมอย่างชัดเจน	 เป็นเหตุให้กระบวนการยุติธรรมไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน	จึงควร 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคมในกระบวนการยุติธรรมโดยมีมาตรการ 
ดั ง น้ี	 เ ปิด ระบบ ยุ ติธ ร รม ใ ห้ ชุมชนและประชา สังคม มี ส่วน ร่วมมาก ข้ึน ใน ทุก ข้ันตอน	
ต้ังแต่การป้องกันอาชญากรรม	การระงับข้อพิพาทในเร่ืองท่ีไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบยติุธรรม	 รับรู้รับทราบ 
ปัญหาและแนวทางในการดำเนินงาน	 รวมทั้งกำกับดูแลและตรวจสอบ	 ส่งเสริมให้เกิดการ 
รวมตัวกันของชุมชนและประชาสังคมในการสร้างเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง 
กับกระบวนการยุติธรรม	 รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนหรือมูลนิธิร่วมภาครัฐและ 
เอกชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้	 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามสิทธิ 
ที่มีอยู่ตามกฎหมายให้มากขึ้นให้ความคุ้มครอง	 อำนวยความสะดวก	 ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
และยกย่องให้เกียรติพยานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งต้องรณรงค์ 
ให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิตามกฎหมายและตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการยุติธรรม 
ในฐานะเป็นกลไกหลักในการผดุงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง
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  (๗)	พัฒนามาตรการทางกฎหมายและเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการ	
ยุติธรรม	 การพัฒนามาตรการทางกฎหมายให้มีความทันสมัย	 เหมาะสมกับสภาพสังคมและ 
ลักษณะของอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม	
โดยมีมาตรการดังน้ี	 จัดให้มีมาตรการทางกฎหมายใหม่	 ๆ	 ท่ีทันสมัยเพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปราม 
การกระทำความผิดลักษณะใหม่	 ๆ	 หรือความผิดที่มีความซ้ำซ้อน	 ปรับปรุงกฎหมายให้เป็นเครื่องมือ 
ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชน	 ส่งเสริมให้มีการศึกษาและ 
วิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและการบริหารยุติธรรมให้มากขึ้น	 รวมทั้งจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เป็นหน่วยงานกลาง	 มีความเป็นอิสระและเชื่อถือได้	
และมีงบประมาณของตนเองที่ เพียงพอ	 ดังเช่น	 การจัดตั้งสำนักงานกิจการยุติธรรมขึ้นใน 
กระทรวงยุติธรรมเป็นต้น
 ๕.	ทิศทางของการก่อตั้ งองค์กร เพื่ อการปฏิ รูปกระบวนการยุติ ธรรม ๔		

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๘๑	(๔)	กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการ 
ตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม	 โดยต้องจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อ 
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินการเป็นอิสระ	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม	ประกอบกับมาตรา	๓๐๓	(๑)	กำหนดให้ในวาระเริ่มแรก	
คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 
ต้องดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตาม 
มาตรา	 ๘๑	 (๔)	 ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๑	 ปี	 นับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา(คณะรัฐมนตรีชุดที่มี 
นายสมัคร	 	 สุนทรเวช	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลัง 
จากการเลือกตั้งครั้งแรกได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา	เมื่อวันจันทร์ที่	๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๑)	
		 	 ในการนี้	 คณะรัฐมนตรีชุดที่มีพลเอก	 สุรยุทธ์	 	 จุลานนท์	 เป็นนายกรัฐมนตรี	
จึงได้มีมติเมื่อวันที่	 ๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๐	 เห็นชอบตามกรอบภารกิจที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอโดยมอบหมายให ้
กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในส่วนของการจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กร 
เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตาม	 มาตรา	 ๘๑	 (๔)	 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงาน 
รับผิดชอบร่วม	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๗	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๑	 ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน 
ยุติธรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	๑/๒๕๕๑	ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี	(นายสมัคร	 สุนทรเวช)	เป็นประธานกรรมการ 
มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการยกร่างกฎหมายเฉพาะในส่วนของการจัดตั้งองค์กร 
เพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้รับการพิจารณา 

   ๔สำนักงานกิจการยุติธรรม	 กระทรวงยุติธรรม.	 ข้อมูลทิศทางการจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตาม	
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.	 อาคารรวมหน่วยราชการ	 ศูนย์ราชการ	 เฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	 พรรษา	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๐	 
ชั้น	๙	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	http://www.oja.go.th
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ยกร่างขึ้นโดยเทียบเคียงจากบทบัญญัติกฎหมายต่างประเทศในการจัดตั้งองค์กรที่มีภารกิจใน 
กระบวนการยุติธรรม	 (Australian	 Institute	 of	 Criminology)	 และบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทย 
ที่เกี่ยวข้อง	 (พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 และกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕)	 รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
ในการตราหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	
โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้๕ 
   หมวด	๑	คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
   ๑.๑	 ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	 ประกอบด้วยประธาน	 ๑	 คน 
และกรรมการอื่นอีก	๘	คน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง	 โดยกรรมการต้อง
เป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้	 มีประสบการณ์	 มีคุณธรรม 
และมีความเป็นกลางทางการเมืองเป็นที่ประจักษ์ในด้านกระบวนการยุติธรรม	กฎหมาย	อาชญาวิทยา	
สังคมวิทยา	วิทยาศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปกระบวนการยุตธิรรม
		 	 ๑.๒		ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการคณะหนึ่ง	 จำนวน	 ๑๖	 คน	 ทำหน้าที ่
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการเสนอต่อประธานวุฒิสภา	 เพื่อให้ที่ประชุม
วุฒิสภามีมติคัดเลือก	ประกอบด้วย
		 	 	 	 ๑)	 ประธานศาลฎีกา	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานศาลปกครอง	
ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 อัยการสูงสุด	 เจ้ากรมพระธรรมนูญ	 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	 เลขาธิการ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 นายกสภาทนายความ	 คัดเลือกกันเอง	
ให้เหลือ	๔	คน
     ๒)	 ผู้แทนคณาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษา 
ของเอกชนที่เป็นนิติบุคคล	 และมีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์	 อาชญาวิทยา	
สังคมวิทยา	 วิทยาศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	 หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปกระบวนการ 
ยุติธรรมสถาบันละ	๑	คน	คัดเลือกกันเองให้เหลือ	๔	คน
		 	 	 	 ๓)	 ผู้แทนองค์กรเอกชน	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือการดำเนินการเกี่ยวข้องกับ 
การเสนอหรือปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม	คัดเลือกกันเองให้เหลือ	๘	คน
	 	 	 	 ทั้งนี้	กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
	 	 ๑.๓	 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	
		 	 	 	 ๑)	 สำรวจ	 ศึกษา	 และวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง	 ๆ	 เพื่อวางเป้าหมาย	
นโยบายและจัดทำแผนโครงการ	 และมาตรการต่าง	 ๆ	 ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็น 
ระบบ	 เพื่อพัฒนาระบบยุติธรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและ 
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ

  	 ๕ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	 พ.ศ.	 ....	 เสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	เมื่อวันที่	๗	กรกฎาคม	๒๕๕๑.
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		 	 	 	 ๒)	 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี	 รัฐสภา	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 
นโยบายในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
		 	 	 	 ๓)	 ประสานงานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานอื่น 
ทั้งภาครัฐ	 ภาควิชาการ	 ภาคธุรกิจเอกชน	 ภาควิชาชีพ	 และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องใน 
การกำหนดนโยบาย		การบังคับใช้กฎหมาย	และการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม	เป็นต้น
   ๑.๔	 ให้มีกองทุนเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและ
ใช้จ่ายสำหรับการวิจัย	พัฒนา	และการดำเนินงานของคณะกรรมการ
   หมวด	๒	สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
		 		 ๒.๑	 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	 เป็นหน่วยงาน 
ของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล	และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานกรรมการ
		 		 ๒.๒	 ให้สำนักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งประธานกรรมการโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง	 รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน	ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ	 
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน	
  ๖.	สรุป
	 	 การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 กำหนดให้รัฐต้อง 
ดำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม	 โดยจัดให้มีกฎหมายเพ่ือจัดต้ังองค์กรเพ่ือ 
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนั้น	 ส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นอย่างมาก	 
ด้วยหากมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมขึ้นแล้ว	 ย่อมทำให้โครงสร้างของ 
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยทั้งระบบเปลี่ยนแปลงไป	 จากเดิมที่หน่วยงานในกระบวนการ 
ยุติธรรมต่างปรับปรุงและพัฒนาเพียงองค์กรของตน	 จะเกิดการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระบบ 
ท้ังยังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ซ่ึงแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 
และต่อประเทศชาติ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
จะได้รับการยกร่างขึ้นภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 และผ่านกระบวนการตรา 
พระราชบัญญัติโดยเร็ววัน	 ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยใน 
อนาคต

๑๓๖
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จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒ ๑๓๗

โดย นางสาวอริยพร  โพธิใส  
      นิติกร สำนักกฎหมาย 

	 ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิของ 
ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	 ในการที่จะได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ	
ในเรื่องของค่าตอบแทน	 ค่าทดแทน	 และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินคดี	 ซึ่งรัฐมีหน้าที่ที่จะต้อง 
จัดการในเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในกรณีที่เขาถูกรัฐกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดและ 
ได้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้นั้นแล้ว	 และถูกคุมขังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดี	 ทั้ง	 ๆ	 ที่เขามิได้เป็นผู้กระทำ 
ความผิดให้ได้รับการชดเชยหรือเยียวยาจากรัฐตามสมควร	 และในขณะเดียวกันรัฐก็มีหน้าท่ีในการดูแล 
รักษาความสงบเรียบร้อย	 เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนถูกล่วงละเมิดในทางอาญา	 หากมีผู้กระทำความ 
ผิดอาญาเกิดขึ้น	 รัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีเพื่อลงโทษ 
ตามกฎหมายต่อไป	
	 ดังนั้นสารพันปัญหากฎหมายฉบับนี้จึงใคร่ขอนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาใน 
เรื่องสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากรณีที่จะได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากรัฐ	 ตาม 
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔  
ว่าเขามีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนจากรัฐอย่างไรบ้าง	ดังนี้

 ๑. สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาในการที่จะได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจากรัฐ
	 ก่อนที่จะทราบว่าผู้เสียหายและจำเลยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากรัฐอย่างไรนั้นก่อนอื่น 
ต้องทราบก่อนว่าผู้เสียหายและจำเลยนั้นคือใคร	 ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ได้ให้ความหมายของคำว่า	 “ผู้เสียหาย”	 ว่าหมายถึง	 “บุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการ 
กระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายด้วย”	 และตาม 
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	 
พ.ศ.	๒๕๔๔	ได้กำหนดความหมายของคำว่า	“ผู้เสียหาย”ว่าหมายถึง	“บุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย 
ถึงแก่ชีวิตหรือร่างกาย	 หรือจิตใจเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น	 โดยตนมิได้มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น”	 จากคำนิยามของกฎหมายทั้ง	 ๒	 ฉบับ	 ดังกล่าวจะเห็นว่า	
“ผู้เสียหาย”	นั้นคือบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น	ดังนั้นจึงมี
เหตุอันสมควรที่ผู้เสียหายจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐ	ไม่ว่าในขั้นตอนใด	ๆ 	ของกระบวนการยุติธรรม	
ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าพนักงานของรัฐ	 หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ	 หรือ 

สทิธิในการได้รับการเยียวยา 
จากรัฐของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
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ขั้นตอนการฟ้องคดีโดยพนักงานอัยการ	 การพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล	 รวมทั้งขั้นตอนของ 
การลงโทษโดยกรมราชทัณฑ์
								 ผู้เสียหายที่มีสิทธิจะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลซึ่งได้รับความ 
เสียหายถึงแก่ชีวิต	ร่างกาย	หรือจิตใจ	อันเนื่องมาจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่นโดยที่ตน 
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการกระทำความผิดนั้น	 ดังนั้นหากว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการ 
กระทำความผิด	 ผู้เสียหายก็ไม่มีสิทธิท่ีจะขอรับค่าตอบแทนน้ีได้เลย	 ท้ังน้ีแม้ว่าผู้เสียหายจะได้รับค่าตอบแทน
จากรัฐตามกฎหมายดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะพึงได้ตามกฎหมายอื่นอีก
 สำหรับฐานความผิดท่ีกระทำต่อผู้เสียหายอันจะทำให้ผู้เสียหายมีสิทธิท่ีจะได้รับค่าตอบแทน 
ได้ต้องเป็นความผิดตามรายการท่ีระบุไว้ท้ายพระราชบัญญัติ กล่าวคือ	 ความผิดตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา	ภาค	๒	ความผิด	ลักษณะ	๙	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	(มาตรา	๒๗๖	–	มาตรา	
๒๘๗)	ลักษณะ	๑๐	ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย	หมวด	๑	ความผิดต่อชีวิต	(มาตรา	๒๘๘	–	มาตรา	
๒๙๔)	หมวด	๒	ความผิดต่อร่างกาย	(มาตรา	๒๙๕	–	มาตรา	๓๐๐)			หมวด	๓	ความผิดฐานทำให้แท้งลูก	
(มาตรา	 ๓๐๑	 –	 มาตรา	 ๓๐๕)	 และหมวด	 ๔	 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก	 คนป่วยเจ็บหรือคนชรา	 
(มาตรา	๓๐๖	–	มาตรา	๓๐๘)๑		เท่านั้น		ผู้เสียหายในความผิดฐานอื่น	ๆ	นอกจากที่กล่าวมาแล้วหาม ี
สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนไม่	
  ค่าตอบแทนที่ผู้เสียหายจะขอรับได้นั้น มี ๔ ประเภท	ได้แก่
	 ๑.	 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล	รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
	 ๒.		ค่าตอบแทนในกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย
	 ๓.		ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
	 ๔.		ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
	 ทั้งนี้ค่าตอบแทนท่ีผู้เสียหายจะได้รับมากน้อยเพียงใดน้ันข้ึนอยู่กับพฤติการณ์และความร้ายแรง 
ของการกระทำความผิดและสภาพความเสียหายท่ีผู้เสียหายพึงได้รับ	 รวมทั้งโอกาสที่ผู้ เสียหาย 
จะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย

 ส่วนจำนวนค่าตอบแทนที่ผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิจะได้รับจากรัฐ๒  มีดังนี้	
	 ๑.	 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	 ๓๐,๐๐๐	 บาท	 
(รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหาร	วันละไม่เกิน	๖๐๐	บาท)
	 ๒.	 ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	 ๒๐,๐๐๐	 	 บาท	
(รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหาร	วันละไม่เกิน	๖๐๐	บาท)
	 ๓.	 ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้ 
จ่ายในอัตราวันละไม่เกิน	๒๐๐	บาท		แต่ไม่เกิน	๑	ปี	นับแต่วันท่ีไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ

๑๓๘ ๑๓๙

 ๑พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 มาตรา	 ๑๗	
และมาตรา	๑๘.
  ๒กฎกระทรวง	กำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย 
ในคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๔๖.
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	 ๔.	 ค่าตอบแทนความเสียหายอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้จ่ายตามที่คณะกรรมการเห็น 
สมควรแต่ไม่เกิน	๓๐,๐๐๐	บาท
  ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายจะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
	 	 ๑.		ค่าตอบแทน	๓๐,๐๐๐	บาท	แต่ไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 	 ๒.		ค่าจัดการศพ	๒๐,๐๐๐	บาท
	 	 ๓.		ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน	๓๐,๐๐๐	บาท
	 	 ๔.	 ค่าเสียหายอื่นนอกจาก	 ๑	 -	 ๓	 ให้จ่ายตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร	 แต่ไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐	บาท
	 ค่าตอบแทนตามที่กล่าวมานี้	หากปรากฏในภายหลังว่า	เหตุตามที่อ้างมาขอรับนั้นไม่เป็นความ 
ผิดอาญาหรือไม่ได้มีการกระทำตามที่กล่าวอ้าง	 ผู้เสียหายจะต้องคืนค่าตอบแทนที่รับไปแก่ 
กระทรวงยุติธรรม

 ๒. สิทธิของจำเลยในคดีอาญาในการที่จะได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจากรัฐ
  จำเลย	คือบุคคลที่ถูกฟ้องคดีต่อศาลว่าได้เป็นผู้กระทำความผิด	ซึ่งจำเลยที่จะมีสิทธิได้รับ 
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจากรัฐจะต้องเป็นผู้ที่ถูกดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลว่าได้เป็นผู้กระทำความผิด 
อาญาโดยพนักงานอัยการ	 และถูกคุมขังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล	 และศาลได้มีคำพิพากษา 
ถึงที่สุดว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิด	หรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด๓		จำเลยจึงมีสิทธิ 
ท่ีจะได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจากรัฐ	 และการท่ีจำเลยได้รับค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายจากรัฐไปแล้ว 
ก็ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่จำเลยจะพึงได้ตามกฎหมายอื่นอีก	 ซึ่งสิทธินี้มีได้เฉพาะในกรณีที่ 
จำเลยถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการเท่านั้น 
 สำหรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายที่จำเลยจะขอรับได้นั้นมี ๖ ประเภท๔  ดังน้ี
	 ๑.	 ค่าทดแทนการถูกคุมขัง	โดยคำนวณจากจำนวนวันที่ถูกคุมขัง	ในอัตราวันละ	๒๐๐	บาท					
	 ๒.	 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล		รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ	
หากว่าความเจ็บป่วยของจำเลยเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี
	 ๓.	 ค่าทดแทนในกรณีที่จำเลยถึงแก่ความตาย	 	 และความตายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการถูก 
ดำเนินคดี
	 ๔.	 ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างถูกดำเนินคดี
	 ๕.	 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินคดี
	 ๖.	 ค่าทดแทนกรณีขอให้ศาลคืนสิทธิท่ีเสียไปอันเป็นผลโดยตรงจากคำพิพากษาแต่ไม่สามารถ 
คืนสิทธินั้นได้

๑๓๘ ๑๓๙

 ๓พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๔๔	มาตรา	๖.	
  ๔พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๔๔	มาตรา	๒๑.		



สิทธิในการได้รับการเยียวยาจากรัฐของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา  

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

 ทั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดอัตราการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ดังนี้
	 ๑.		ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล	ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	๓๐,๐๐๐	บาท
	 ๒.		ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ	ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท	
	 ๓.	 ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างถูกดำเนินคดี	 ให้จ่ายในอัตราวันละ	๒๐๐ บาท	 
นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
	 ๔.	 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินคดี ได้แก่	 ค่าทนายความ	 และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น			
อย่างอื่นในการดำเนินคดี	 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นในการดำเนินคดีให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน		๓๐,๐๐๐	บาท	ส่วนค่าทนายความนั้นให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง		
		 	 แต่ขึ้นอยู่กับอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้	 และต้องอยู่ภายในกรอบอัตราที่กำหนดไว้ใน 
ตารางท้ายกฎกระทรวง	ดังนี้คือ
	 	 (๑)	คดีที่มีโทษประหารชีวิต	ให้จ่ายในอัตราขั้นต่ำเรื่องละ	๔,๐๐๐	บาท	แต่ไม่เกินเรื่องละ 
๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 	 (๒)	คดีที่มีโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่	๑๐	ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิตรวมทั้งคดีอาญา	ที่
มีความผิดหลายกรรมหลายกระทงซึ่งแต่ละกระทงมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน	๑๐	ปี	เมื่อรวมโทษ 
ทุกกระทงแล้วโทษจำคุกเกินกว่า	 ๑๐	 ปี	 ให้จ่ายอัตราขั้นต่ำเรื่องละ	 ๓,๐๐๐	 บาท	 แต่ไม่เกินเรื่องละ	
๗๕,๐๐๐	บาท
	 	 (๓)	คดีอย่างอื่นนอกจากใน	 (๑)	 และ	 (๒)	 ให้จ่ายในอัตราขั้นต่ำเรื่องละ	 	 ๒,๐๐๐	 บาท	
แต่ไม่เกินเรื่องละ	๕๐,๐๐๐	บาท

  ในกรณีที่จำเลยถึงแก่ความตายให้จ่ายค่าทดแทนแก่จำเลย ดังนี้
	 	 ๑.		ค่าทดแทนจ่ายเป็นเงินจำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
	 	 ๒.		ค่าจัดการศพจ่าย		๒๐,๐๐๐	บาท
	 	 ๓.		ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูให้จ่ายไม่เกิน	๓๐,๐๐๐	บาท
	 	 ๔.		ค่าเสียหายอื่นนอกจาก	๑,	๒	และ	๓	ให้จ่ายตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ไม่เกิน		
๓๐,๐๐๐	บาท

 ๓. ขั้นตอนและวิธีการในการขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
		 	 บุคคลผู้มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน	 ค่าทดแทน	 และค่าใช้จ่าย	 ในคดีอาญาได้แก่	
ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	 แต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาถึงแก่ความตาย 
ก่อนที่จะได้รับค่าตอบแทน	 ค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่าย	 แล้วแต่กรณี	 ทายาทของผู้เสียหายหรือ 
จำเลยนั้นมีสิทธิในการเรียกร้องและรับค่าตอบแทน	 ค่าทดแทน	 หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแทน 
ผู้เสียหายหรือจำเลยได้	ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด	นอกจากนี้หากผู้เสียหาย	 
จำเลยหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายดังกล่าวเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือบาดเจ็บจนไม่ 
สามารถยื่นคำขอด้วยตนเองได้	 ในกรณีนี้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล	 ผู้บุพการี	 ผู้สืบสันดาน	
สามีหรือภริยาของบุคคลนั้น	 หรือผู้ดูแลรักษาบุคคลดังกล่าว	 อาจยื่นคำขอรับค่าตอบแทน	
ค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่าย	แล้วแต่กรณีแทนได้	ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด	

๑๔๐ ๑๔๑



สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

  โดยยื่นคำขอ ณ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 
กระทรวงยุติธรรม โดยจะต้องไปยื่นคำร้องขอภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำ 
ความผิด หรือถ้าเป็นจำเลยก็นับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำ 
ความผิด หรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด๕  แล้วแต่กรณ ี
		 อนึ่ง	ในการยื่นคำร้องขอรับค่าตอบแทน	ค่าทดแทน	หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว	ผู้เสียหาย	จำเลย	
หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย	 จะยื่นต่อศาลจังหวัดที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตก็ได้	 และถือว่า 
การยื่นคำขอดังกล่าวเป็นการยื่นต่อสำนักงานแล้ว
  กล่าวโดยสรุป	 จะเห็นได้ว่าการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	 เป็นข้ันตอน 
หนึ่งที่ศาลได้ให้ความสำคัญ	 เพราะถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ 
กระทำของบุคคลอื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ	 ดังนั้นรัฐจึงมีบทบาทที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือ 
และคุ้มครอง	เพื่อเป็นการบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	

๑๔๐ ๑๔๑

  ๕พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๔๔	มาตรา	๒๒.		



จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

การปกครองเพื่อการปกครองจะเน้นอำนาจ เมื่อเป็นอำนาจก็จะต้องเน้นการบังคับ 
และการควบคุม เมื่อเน้นการบังคับ ควบคุม ก็เน้นการลงโทษ คอยดูแลไม่ให้คนทำผิด  

ใครทำผิดฉันจะลงโทษ ต่อมาก็หามาตรการว่าทำอย่างไรจะลงโทษให้ได้ผลดี 
ก็ต้องพัฒนาระบบวิธีการลงโทษ ก็เลยเน้นไปในทางที่จะลงโทษผู้ทำผิด  

ไม่ได้คิดว่าทำอย่างไรเราจะปกครองด้วยการอุดหนุนส่งเสริมให้คนมีโอกาสทำดีกันให้มากที่สุด  
จนกระทั่งไม่มีคนทำผิดที่จะถูกลงโทษ  

ทำอย่างนั้นจึงจะเป็นหลักการที่แท้จริงของการปกครอง

(วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน  ของ  พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต)  น. ๒๑๓)

๑๔๒



เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

และผลการพฒันาทางเทคโนโลยดีงักลา่ว  
กลับเป็นเหตุให้อาชญากรได้มีการนำเอาเทคโนโลยี 
เหล่านี้ ไปใช้ในการกระทำความผิด ทำให้โลก 
ต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงยิ่งขึ้น 
ทั้งในด้านรูปแบบและปริมาณของการประกอบ
อาชญากรรม

จากที่เป็นลักษณะการกระทำความผิด 
แบบธรรมดา ซึ่งเป็นการกระทำโดยบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง หรือที่เรียกว่าอาชญากรรมที่พบเห็น
กนัทัว่ไป (street crime) ทีม่ักจะเปน็การกระทำ
ฝา่ฝนืกฎหมาย และการใชก้ำลงัหรอืความรนุแรง 
กระทำต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน เช่น ลักทรัพย์ 
วิง่ราวทรพัย ์ปลน้ทรพัย ์เปน็ตน้ นัน้ ไดม้กีารพฒันา 

กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

ภายใต้ระบบโลกาภิวัตน์ซึ่งเชื่อมโยง 
ระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
ของประเทศต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน  
ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี 
ด้านวิทยาศาสตร์ การติดต่อสื่อสาร 
สารสนเทศขึ้นอย่างมากมาย ทำให้  
การติดต่อสื่อสารของมนุษย์สามารถ 
ทำได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไร้ขีดจำกัด

ผู้เขียน พันตำรวจโท สุนัย หาเรือนพืชน์ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๘ ว สำนักงาน ปปง.
อ้างอิง หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ปีที่ ๓๑  
 ฉบับที่ ๑๑๒๐๙ คอลัมน์กระแสทรรศน์

๑๔๓

โดย นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
 นิติกร สำนักกฎหมาย

มาตรการเสรมิหากการใชก้ฎหมายอืน่ไมเ่ปน็ผล 



กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
มาตรการเสริมหากการใช้กฎหมายอื่นไม่เป็นผล

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒๑๔๔

รูปแบบมาเป็นการกระทำความผิดอาญา ในลักษณะ 
ขบวนการ ที่เรียกว่า “องค์กรอาชญากรรม” 
(organized crime) เช่น การค้ามนุษย์ การค้า 
ยาเสพติด การก่อการร้าย การทุจริตต่อหน้าที่ 
เป็นต้น

การประกอบอาชญากรรมเหล่านี้ 
มีขั้นตอนในการควบคุมและเป้าหมาย 
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนม์หาศาล  
จากการกระทำความผิด จนทำให้ 
มีลักษณะคล้ายองค์กรธุรกิจที่มี  
จุดประสงค์ในการแสวงหากำไร  
โดยมีการดำเนินการในลักษณะเป็น 
ขบวนการ ที่มีเครือข่ายโยงใยครอบคลุม 
หลายกลุ่มบุคคล 

องค์กรอาชญากรรมดังกล่าวสามารถ 
นำเอาผลประโยชน์ไปแปรสภาพจากเงินได้ ซึ่งม ี
ทีม่าไมช่อบดว้ยกฎหมายมาใชใ้นการขยายองคก์ร  
เพื่อขยายอิทธิพลขององค์กรโดยวิธีการต่าง ๆ

ซึง่จะเหน็ไดว้า่องคก์รอาชญากรรมเตบิโต 
โดยอาศัยผลกำไร (profits) และทรัพย์สิน 
(wealth) ที่ได้มาจากการกระทำความผิด

เนื่ องจากองค์กรอาชญากรรมเป็น 
อาชญากรรมที่ให้ผลตอบแทนสูงแก่ผู้กระทำ 
ความผิด จึงเป็นแรงจูงใจให้มีผู้เข้าร่วมในองค์กร 

เพิม่มากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง เพราะผูก้ระทำความผดิ
คิดว่าคุ้มค่ากับการถูกจับกุม และถูกลงโทษ

นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่ได้มาจากการ 
กระทำความผดิเหลา่นี ้สว่นใหญผู่ก้ระทำความผดิ 
จะนำไปแปรสภาพเป็นทรัพย์สินอื่น หรือนำ 

ผลกำไรหรือทรัพย์สินไปลงทุนในธุรกิจที่ 
ถูกกฎหมาย เพื่อเป็นการอำพราง 

ที่มาของรายได้
กระบวนการเหล่านี้ เป็น 

กระบวนการฟอกเงินอย่างหนึ่ง  
ซึง่ในปจัจบุนัไดม้กีารพฒันารปูแบบ  

และวิธีการเพื่อให้พ้นจากการถูก 
จับกุม และดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

โดยวิธีการที่บุคคลปกปิดแหล่งที่มาของรายได้
ที่ผิดกฎหมาย แล้วบิดเบือนรายได้ โดยทำให้ดู 
เหมอืนวา่เปน็รายไดท้ีช่อบดว้ยกฎหมายนีเ้รยีกวา่  
“การฟอกเงิน” ซึ่งอาชญากรรมทุกประเภท 
จำเป็นต้องอาศัยการฟอกเงินเพื่อเปลี่ยนรายได้  
หรือทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระทำความผิดเพ่ือให้ 
สามารถใช้เงินจำนวนน้ันในสังคมน้ันได้อย่างปกติ

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ของปัญหาการฟอกเงินที่ มี ผลกระทบต่อ 
ความสงบเรียบร้อยในสังคม และเศรษฐกิจ 
ของประเทศ และเห็นว่ามาตรการทางกฎหมาย 
ที่มีอยู่ไม่สามารถจัดการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับ 
การกระทำความผิดได้ เนื่องจากหลักการตีความ
กฎหมายอาญา ในประเด็น “ทรัพย์สินที่ได้จาก 
การกระทำความผิด” ที่ศาลสั่งริบได้นั้น ต้องเป็น

จำเป็นต้องอาศัยการฟอกเงินเพื่อ 
เปล่ียนรายได้หรือทรัพย์สินท่ีได้มาจาก 
การกระทำความผิดเพ่ือให้สามารถใช้เงิน
จำนวนนั้นในสังคมนั้นได้อย่างปกติ



เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒ ๑๔๕

ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอาญาที่ 
ได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดี และมิได้มีการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน ส่งผลทำให้ 
ในกรณีของคดีอาญาไม่สามารถริบทรัพย์สินที่ได้ 
มาจากการกระทำความผิดครั้งก่อน ๆ หรือ 
ทรัพย์สินที่ได้เปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นได้โดยศาล 
ต้องพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า ผู้นั้น 
เป็นผู้กระทำความผิดโดยปราศจากข้อสงสัย 
ก่อน ถึงจะสั่งริบทรัพย์สินได้ และการดำเนินการ 
ร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สิน ก็มีบทบัญญัติ 
กำหนดเวลาดำเนินการร้องขอภายในระยะ 
เวลาที่กฎหมายกำหนด ด้วยเหตุผลที่ว่า ปัจจุบัน 
ผู้ประกอบอาชญากรรม ซึ่งกระทำความผิดนั้น 
มกักระทำการในรปูแบบตา่ง ๆ  อนัเปน็การฟอกเงนิ 
เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้น ไปใช้ประโยชน์ใน 
การกระทำความผิดต่อไปได้อีก ทำให้ยากแก่ 
การปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย 
เหล่านั้น และกฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถ 
ปราบปรามการฟอกเงินหรือดำเนินการกับเงิน 
หรือทรัพย์สินนั้นได้เท่าที่ควร

ดั งนั้น  เพื่ อตัดวงจรการประกอบ 
อาชญากรรมดังกล่าว สมควรกำหนดมาตรการ 
ต่าง ๆ  ให้สามารถดำเนินการป้องกัน และปราบปราม 
การฟอกเงนิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึจำเปน็ตอ้ง 
ตรา พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒

ซึง่กฎหมายฉบบันี ้ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
มาแล้ว ๒ ครั้ง คือครั้งแรก ได้มีการแก้ไข 
เพิ่มเติมโดย พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. 
ปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และครั้งที่ ๒ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
โดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยผลของกฎหมายได้ 
มีการกำหนดความผิดมูลฐาน รวม ๙ มูลฐาน

นอกจากนี้ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
กำหนดให้ความผิดตาม มาตรา ๕๓ (๑) หรือ 
(๒) เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และ  
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดก้ำหนดใหค้วามผดิตามกฎหมายนี ้
เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้ วย 
เช่นกัน

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ได้กำหนดมาตรการทางกฎหมาย ทั้งมาตรการ 
ทางอาญาและมาตรการทางแพ่ง โดยมาตรการ 
ทางอาญาบัญญัติ ก ารกระทำหรื อ งด เว้ น 
การกระทำซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด 
หากฝ่าฝืนย่อมมีบทลงโทษ จึงเป็นการพิจารณา

มาตรการทางแพ่งเป็นการดำเนินการ 
เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยมีการร้องขอ  
ให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ 
ความผิด ตกเป็นของแผ่นดิน 



กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
มาตรการเสริมหากการใช้กฎหมายอื่นไม่เป็นผล

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

ดำเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคล (in personal)
การพิสูจน์การกระทำความผิดต้องอาศัย 

การพิสูจน์ข้อเท็จจริงจนปราศจากความสงสัย  
(beyond reasonable doubt) ว่าบุคคลที่ 
ถกูกลา่วหาไดก้ระทำความผดิจรงิ หากมขีอ้สงสยั 
ตามสมควรศาลต้องยกประโยชน์แหง่ความสงสัย
ให้จำเลย

ส่วนมาตรการทางแพ่งเป็นการดำเนินการ 
เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยมีการร้องขอ ให้ทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตกเป็นของแผ่นดิน 
โดยพิจารณาจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองว่าได้มาชอบด้วย 
กฎหมายหรือไม่ หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ย่อมตกเป็นของแผ่นดิน แต่หากเป็นทรัพย์สิน 
ของผู้ได้มาโดยชอบก็คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิ 
ต่อไปตามหลักกรรมสิทธิ์ในทางแพ่ง

ข้อน่าคิดสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย 
ฉบับนี้ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญและจำเป็น 
อย่างยิ่งในสมัยปัจจุบัน ที่จะนำมาใช้ต่อต้าน  
และกำจัดวงจรอาชญากรรมขององค์กรอาชญากรรม 

๑๔๖

ที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายมีเงินลงทุนจำนวนมาก 
ใหห้มดสิน้ไป หรอือยา่งนอ้ยใหบ้รรเทาเบาบางลง 
ก็คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. 
ผู้ใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายนี้ และพนักงาน 
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ใช้ อำนาจรั ฐตามกฎหมายอื่ น  
ซึ่งกฎหมายฟอกเงินกำหนดให้เป็นความผิด 
มาตรฐาน จะต้องมีการประสานงานหรือ 
บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน

โดยหากเห็นว่าการดำเนินการตาม 
กฎหมายอื่นไม่เป็นผล หรือดำเนินการตาม 
กฎหมายฟอกเงิน จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการ 
มากกว่า ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน 
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินคดีกับกลุ่มอาชญากร  
หรือกลุ่มบุคคลท่ีกระทำผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด 

กฎหมายฟอกเงินกำหนดให้เป็น 
ความผิดมาตรฐาน จะต้องมีการ 
ประสานงานหรือบูรณาการปฏิบัติงาน 
ร่วมกัน 
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วิกฤตเศรษฐกิจโลกวันน้ีดูน่าเป็นห่วง 
กว่าท่ีผ่านมามากนัก อาจจะรุนแรง 
กว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเม่ือปี ๒๕๔๐ 
ท่ีเกิดกับบ้านเราเป็นไหน ๆ เพราะ 
อเมริกาท่ีเป็นพ่ีใหญ่ของเศรษฐกิจโลก 
กลับเป็นต้นเหตุของปัญหาในวันน้ี

โดย นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
 นิติกร สำนักกฎหมาย

ผลของเศรษฐกิจถดถอย (Recession) 
ในวนันี ้นา่จะพอใหเ้ราคาดการณไ์ดค้อ่นขา้งชดัวา่  
การส่งออกของแต่ละประเทศจะหยุดชะงักหรือ 
ชะลอตวัลงอยา่งแนน่อน การลงทนุ การผลติสนิคา้   
ก็จะหดหายไปด้วย อัตราการว่างงาน เป็นลูกโซ่
ที่จะได้รับผลให้เพิ่มขึ้น กำลังซื้อของผู้บริโภคจะ 
ลดลงเป็นลำดับ

ส่วนผู้ที่มีรายได้ก็จะขาดความเชื่อมั่น 
ไม่ยอมใช้จ่ายดังเช่นปกติ แม้ว่าปัจจุบันในหลาย 
ประเทศจะพยายามลดอตัราดอกเบีย้เชงินโยบาย 
ลงมากพอควร เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา 

องักฤษ สวเีดน จนี ฯลฯ รวมถงึราคานำ้มนักล็ดลง 
อยา่งมากกต็าม กเ็ชือ่วา่คงตอ้งใชเ้วลาอกีเปน็ป ีๆ   
ท่ีจะกระตุ้นการลงทุนการใช้จ่ายภาคครัวเรือนได้

แนวโน้มที่มีต่อสหกรณ์ อาจแบ่งได้เป็น 
๒ ภาคใหญ่ ๆ คือ ภาคเกษตร อาจพอคาดการณ์ 
ไดว้า่สนิคา้เกษตรทีเ่นน้การสง่ออก เพือ่ผลติสนิคา้ 
ทางอุตสาหกรรม เช่น ยางพารา อาหารสัตว์  
จะมีราคาลดต่ำลง ขณะที่ปริมาณความต้องการ 
(Demand) หดตัวลง ตามสถานการณ์ในต่างประเทศ

เห็นได้ชัดว่าราคายางพาราลดลงจากท่ีเคย
ได้รับกิโลกรัมละเกือบร้อยบาท (เดือนกรกฎาคม 

กองทุนการเงินของ
ขบวนการสหกรณ์

ผู้เขียน ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นักสหกรณ์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ และเลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์ 
 สหกรณ์แห่งประเทศไทย
อ้างอิง หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑๑๒๓๒   
 คอลัมน์กระแสทรรศน์

ทางออกวิกฤตเศรษฐกิจของสหกรณ์ไทย



กองทุนการเงินของขบวนการสหกรณ์ 
ทางออกวิกฤตเศรษฐกิจของสหกรณ์ไทย

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

๒๕๕๑) ปัจจุบันเหลือเพียง ๕๐ บาท (เดือน 
ตุลาคม ๒๕๕๑) สำหรับสินค้าเกษตรประเภท 
อาหาร เชน่ ขา้ว ไมน่า่จะไดร้บัผลกระทบมากนกั 
เพราะถือ เป็นสินค้ าจำเป็น ตรงกันข้ าม
น่ าจะ เกิดผลดี ในโอกาสที่ ปั จจั ยการผลิต  
ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชน่าจะมีแนวโน้มลดลงบ้าง  
ขณะที่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมบางส่วนที่ 
ถูกปลด จะถ่ายโอนสู่ภาคเกษตร ทำให้ต้นทุน 
การผลิตลดลงบางส่วน สหกรณ์ภาคเกษตรควร 
วางแผนรบัมอื โดยการตดิตามราคาปจัจยัการผลติ 
สร้างเครือข่ายรวบรวมผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพ 
การผลิต ประสิทธิภาพการผลิต ให้พร้อมต่อ 
การแข่งขัน 

สำหรับผลผลิตเกษตรที่ใช้ทดแทนน้ำมัน 
เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง จะมีราคาค่อนข้าง   
ผันผวนในระยะต้น เพราะราคาน้ำมันเริ่มลดลง 
สินค้าดังกล่าวจึงมีความต้องการลดลงด้วย

อย่างไรก็ดี ในระยะยาวยังคงมีความจำเป็น 
ต้องใช้สินค้าเกษตรเหล่านี้ทดแทนน้ำมันอยู่ดี  
จึงน่าจะอยู่ในช่วงปรับตัวจนกว่าราคาจะเริ่มนิ่ง 
ส่วนทางด้านประมง น่าจะได้รับผลดีอยู่ไม่น้อย  
เมือ่ราคานำ้มนัลดลงมาเกอืบรอ้ยละ ๕๐ สหกรณ ์
ประมงจงึนา่จะใชช้ว่งนีป้รบัปรงุคณุภาพการผลติ  
รวมถึงน่าจะมีกองทุนสำรองความผันผวนของ 
ราคานำ้มนั ในยามทีร่าคานำ้มนัมรีาคาสงูผดิปกติ 
ดังที่ผ่านมา

สำหรับสหกรณ์ที่อยู่นอกภาคการเกษตร  
เริ่มจากสหกรณ์ร้านค้า น่าจะได้รับผลกระทบ 
อยูบ่า้งจากกำลงัซือ้ของสมาชกิและผูบ้รโิภคลดลง 
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

สินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องเป็นสินค้าที่มี
ความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึง 
การแข่งขันจากธุรกิจภาคเอกชน จะยังคงเป็นอุปสรรค 
สำคัญสำหรับสหกรณ์ประเภทนี้ หากสหกรณ์ 
ยังไม่สามารถสร้างเครือข่ายหรือควบรวมกิจการ
ให้ใหญ่ขึ้นได้

ส่วนสหกรณ์บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
สหกรณป์ระเภทเดนิรถ จะไดร้บัผลกระทบอยูบ่า้ง 
สำหรบัสหกรณท์ีใ่ชร้ถใหบ้รกิารทอ่งเทีย่ว เพราะ
นกัทอ่งเทีย่วจะมจีำนวนลดลงอยา่งมาก ตรงขา้ม
หากเป็นรถบริการโดยสารทั่วไป น่าจะได้รับผลดี 
เพราะต้นทุนน้ำมันลดลง จึงเป็นช่วงที่น่าจะต้อง
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

สุดท้าย สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และ 
เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งมีความเป็นสถาบันการเงิน 
มากกว่าสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ ที่ต้องระมัดระวัง 
เป็นพิเศษ เพราะให้บริการเช่นเดียวกับสถาบัน 
การเงนิในตา่งประเทศทีป่ระสบภาวะวกิฤต ไดแ้ก ่

๑๔๘



เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

หนีด้อ้ยคณุภาพ การขาดสภาพคลอ่งทางการเงนิ  
แตก่น็บัเปน็โชคดทีีเ่ราเผชญิภาวะเศรษฐกจิเชน่นี ้
มาก่อนเมื่อปี ๒๕๔๐ จึงดูเหมือนว่าเรามี 
ภูมิต้านทานอยู่บ้างแล้ว

นอกจากนี ้ในชว่งนัน้สหกรณอ์อมทรพัยก์ ็
ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก หากพิจารณาผลกระทบ 
กบัสถาบนัการเงนิอืน่ ๆ  ในบา้นเรา นา่จะเปน็เรือ่ง 
สภาพคล่องทางการเงินที่ต้องระวังมาก สหกรณ์ 
ออมทรัพย์จึงต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ผูเ้ขยีนคอ่นขา้งเปน็กงัวลสำหรบัสหกรณ์ 
ที่ปล่อยเงินให้กู้กับสมาชิกมากจนเกินตัว กู้เงิน 
ระยะสั้นมาให้กู้ระยะยาว เมื่อถึงจุดหนึ่งไม่
อาจหมุนเวียนเงินได้ทัน ปัญหาที่ตามมาคือ 
การขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ผลกระทบ 
ทีน่า่กลวัคอื สมาชกิขาดความเชือ่ถอืและตืน่กลวั 
มาถอนเงินกันจนสหกรณ์ไม่อาจรองรับความ 
เสียหายได้ ตรงนี้เองที่เรายังขาดการเฝ้าระวัง 
ทางการเงินอย่างจริงจัง ผู้เขียนเชื่อว่า วิกฤต 
เศรษฐกจิครัง้นี ้คงมผีลกระทบตอ่สหกรณอ์ยูบ่า้ง 
เหมือนกัน หากแต่มีความร่วมมือช่วยเหลือกัน 
ระหวา่งสหกรณ ์วกิฤตนีจ้ะคลายไปไดม้ากทเีดยีว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพคล่องทางการเงินของ 
สหกรณ์บางแห่ง

ยุคหนึ่ ง เ รา เคยมีความคิดว่ าจะตั้ ง 
ธนาคารสหกรณร์ว่มกนั ซึง่ดแูลว้คงเปน็ไปไดย้าก 
รวมทั้งปัจจุบันก็มี ธ.ก.ส. ที่เป็นสถาบันการเงิน 
สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ 

สำคัญกว่านั้นคือ การที่เราต้องมีศูนย์กลางทาง 
การเงินระหว่างสหกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญ 
๔ ประการ คือ

๑) เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ
๒) เปน็แหลง่กระจายสภาพคลอ่งสว่นเกนิ  

เพื่อนำไปลงทุนภายนอกสหกรณ์
๓) เป็นศูนย์วิเคราะห์การลงทุนของ 

สหกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด รวมถึงเฝ้าระวังทางการเงิน  
เพื่อลดความเสี่ยงของสหกรณ์

๔) เปน็แหลง่เงนิทนุสำรองของขบวนการ 
สหกรณ์ เพื่อเป็นหลักประกันว่า หากสหกรณ์ใด 
ประสบวกิฤต ความเสยีหายทางธรุกจิ กย็งัมโีอกาส 
ฟื้นตัวได้อีก

จะเห็นได้ว่า แม้ในระดับนานาชาติก็มี 
ความพยายามตั้งกองทุนทางการเงิน เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น  
กองทุนเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF (Inter 
national Monetary Fund) ที่เราคุ้นเคย 
เป็นอย่างดีเพราะเคยเป็นเจ้าหนี้เรามาก่อน

กองทนุการเงนิเอเชยี (Asian Monetary 
Fund : AMF) ที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือด้าน
การเงินแก่กลุ่มประเทศเอเชียที่ประสบวิกฤต 
ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน 
หรือกองทุนอาเซียน ที่หารือว่าจะจัดตั้งเพื่อช่วย
เหลือกันในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น

ยุคหนึ่งเราเคยมีความคิดว่าจะตั้ง 
ธนาคารสหกรณ์ร่วมกัน ซึ่งดูแล้ว 
คงเป็นไปได้ยาก รวมทั้งปัจจุบันก็มี 
ธ.ก.ส. ที่เป็นสถาบันการเงินสำหรับ 
สหกรณ์ทุกประเภทอยู่แล้ว
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ผู้เขียนจึงเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ 
มีการจัดตั้งกองทุนการเงินของขบวนสหกรณ์ 
(Coop. Bond) เพื่อเป็นการระดมทุนไว้เพื่อ 
ประโยชน์ ๔ ประการข้างต้น เพราะจะเห็นได้ว่า 
เรามสีหกรณห์ลากหลายประเภทเปน็จำนวนมาก  
มีทั้งสหกรณ์ที่มีเงินทุนเหลือจำนวนมาก จนไม่รู้ 
จะนำไปลงทุนที่ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ 
ออมทรพัยข์นาดใหญ ่ๆ  หากทิง้เงนิทนุของตนเอง 
ไวใ้นสหกรณ ์กจ็ะทำใหต้น้ทนุสงูขึน้ ขณะเดยีวกนั 
ก็ไม่รู้ว่าจะนำเงินดังกล่าวไปใช้อย่างไร จึงเกิดผล 
ตอบแทนคุ้มค่า ในขณะที่สหกรณ์อีกไม่น้อยยัง 
ขาดแคลนเงนิทนุอยูอ่ยา่งมาก แตไ่มอ่าจกูย้มืจาก 
สถาบันการเงินได้ ด้วยข้อจำกัดที่แตกต่างกัน 
ดงันัน้ เราควรมกีารบรหิารเงนิทนุรว่มกนัระหวา่ง 
สหกรณ์อย่างมืออาชีพนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด อีกทั้งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทาง 
การเงินให้กับขบวนการสหกรณ์อีกด้วย

Coop. Bond ไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือกัน 
ระหว่างสหกรณ์ตามปรัชญาสหกรณ์เท่านั้น  
แตจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึพลงั ศกัยภาพของขบวนการ 
สหกรณ์ให้เด่นชัดขึ้น ผู้เขียนเชื่อว่า เราน่าจะ 
ค่อย ๆ เริ่มต้นเป็นขั้นเป็นตอนไปได้ โดยเฉพาะ 
สหกรณ์ที่มีเงินทุนจำนวนมาก เช่น สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
แหง่ประเทศไทย เปน็ตน้ ควรจะไดม้กีารหารอืกนั 

เพราะถอืเปน็การใชว้กิฤตเศรษฐกจิคราวนีใ้หเ้ปน็ 
โอกาสพฒันาระบบการเงนิของขบวนการสหกรณ ์
ครั้งใหญ่ ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่า จะทำได้ง่ายกว่าการ 
จัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันน่าจะไม่มี 
ความจำเป็นอีกแล้ว

นอกจากนี้ Coop. Bond น่าจะมีส่วน 
ชว่ยในการเฝา้ระวงั ดแูล ความเสยีหายทางการเงนิ 
ของสหกรณ์ต่าง ๆ ได้อีกทางหนึ่ง ที่สำคัญน่าจะ 
เป็นแหล่งความรู้สำหรับสหกรณ์ให้รู้จักการบริหาร 
การเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ  
โครงสร้างองค์กรของ Coop. Bond ต้องใช้เวลา 
ศกึษา พฒันา ดว้ยการวจิยั เพือ่ใหเ้กดิความมัน่คง 
และยั่งยืน ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจเกิดประวัติศาสตร์ 
ซ้ำรอยดังเช่นบริษัทสหประกันชีวิตในอดีต  
ซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีของขบวนการสหกรณ์ 
อยู่แล้ว 

หากท้ิงเงินทุนของตนเองไว้ในสหกรณ์  
ก็จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็
ไม่รู้ว่าจะนำเงินดังกล่าวไปใช้อย่างไร 
จึงเกิดผลตอบแทนคุ้มค่า
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 ตอน : นวัตกรรมมหาภัยแห่งโลกทุนนิยมเสรี

ความนำ
หากย้อนรำลึกไปถึงสถานการณ์ของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว ประเด็น

ทีอ่ยูใ่นความทรงจำของคนไทยทกุคนรวมทัง้ในสงัคมโลกคงเปน็ความเสยีหายทางเศรษฐกจิ 
จาก “วกิฤตตม้ยำกุง้” จนรฐับาลในขณะนัน้ตอ้งมกีารประกาศลอยตวัคา่เงนิบาท (floating 
exchange rate system) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ อันเนื่องมาจากภาวะการลดน้อย 
ถอยลงอย่างมากของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ                
สกลุเงนิดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิาลดลงอยา่งรวดเรว็ ในขณะเดยีวกนัภาระหนีส้นิภาคธรุกจิและ 
สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่กู้ยืมจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเพื่อรองรับ 
การเติบโตของกิจการและใช้สำหรับการลงทุนในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ก็มีจำนวนสูงถึง 
รอ้ยละ ๑๓๐  ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ดงันัน้  
ภาคธรุกจิและสถาบนัการเงนิจงึตอ้งแบกรบัภาระหนีท้ีเ่พิม่สงูขึน้เปน็เทา่ตวัจากการลดลงของ
คา่เงนิบาท และสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายลกุลามตอ่ไปยงัสว่นตา่ง ๆ  ของระบบเศรษฐกจิไทย 
อีกทั้งยังมีผลกระทบไปถึงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อแก้ไข 
เยียวยาความเสียหายจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ทางรัฐบาลไทยจึงได้ขอความช่วยเหลือจาก 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund - IMF) เมื่อวันที่  
๑๔ สงิหาคม ๒๕๔๐ โดยรฐับาลไทยมพีนัธะผกูพนัทีจ่ำตอ้งปฏบิตัติามขอ้กำหนดของกองทนุ 
การเงินระหว่างประเทศหลายประการ เช่น ให้รัฐบาลไทยดำเนินการระงับกิจการสถาบัน 
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๑๔๘

การเงินที่มีปัญหา ปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบของรัฐวิสาหกิจบางองค์กรสู่การเป็นบริษัท  
ตลอดจนแก้ไขกฎเกณฑ์บางประการเพื่อให้นักลงทุนจากต่างประเทศสามารถลงทุนใน 
ประเทศไทยไดง้า่ยขึน้ จงึอาจกลา่วไดว้า่ ประเทศไทยในขณะนัน้มสีถานภาพเสมอืนไดส้ญูเสยี 
อธปิไตยทางดา้นเศรษฐกจิไปโดยปรยิาย แตป่ระเทศไทยของเรากไ็ดแ้กไ้ขสถานการณว์กิฤต 
ดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีการชำระหนี้ให้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
อย่างครบถ้วนก่อนถึงกำหนดชำระ

๑๐ ปีต่อมา ภายหลังวิกฤตด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียหรือนับตั้งแต่กลางปี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ได้เกิดประเด็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก คือ ปัญหาวิกฤต 
เศรษฐกจิของประเทศอภมิหาอำนาจทางเศรษฐกจิอยา่งสหรฐัอเมรกิา ซึง่นบัเปน็วกิฤตการณ์ 
ทางการเงินที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจระดับมหภาคที่น่ากังวลยิ่ง ชาวโลกที่เคย
ได้รับทราบว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพล มีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซับซ้อน 
และย่ิงใหญ่เกินกว่าท่ีจะต้องพบกับวิกฤตการณ์ใด ๆ  ได้น้ัน บัดน้ีกลับกลายเป็นว่า ระบบเศรษฐกิจ 
ของสหรัฐอเมริกามีความยิ่งใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าที่จะแก้ไขเยียวยาได้ทันท่วงทีเสียแล้ว 

วิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวมีสาเหตุ ที่มา และลักษณะสำคัญอย่างไร ท่านผู้อ่าน 
สามารถติดตามได้ใน หน้าต่างโลก The Knowledge Windows ชุด The Sub-Prime 
Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน นวัตกรรมมหาภัยแห่งโลก
ทุนนิยมเสรี 

ปฐมบทแห่งสหรัฐทุนนิยมเสรี

สหรฐัอเมรกิามีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิม (Capitalism) ซึง่เปน็ระบบเศรษฐกจิ 
ที่เปิดโอกาสให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโดยที่รัฐเข้าแทรกแซงในกิจกรรมทางธุรกิจของ 
เอกชนไม่มากนัก ตลอดจนสนับสนุนให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีทางธุรกิจทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ โดยในหลายทศวรรษที่ผ่านมานั้น สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นำ
ทางภาคอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายสูง และมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  
เช่น การปิโตรเลียม เครื่องยนต์เครื่องบิน อุปกรณ์การสื่อสาร เคมีภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
การแปรรูปอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ในเวลาต่อมานั้น ระบบเศรษฐกิจของ 
สหรัฐอเมริกาได้ผันตัวเองจากผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมาสู่การเป็นผู้นำทางด้านการค้าเสรี 
ภาคบรกิารเปน็หลกั เชน่ การศกึษา ภาพยนตร ์บรกิารการเงนิ และเทคโนโลย ีโดยการผลติ
สนิคา้อตุสาหกรรมนัน้ไดล้ดบทบาทลงจนอตุสาหกรรมบางสาขาแทบไมม่ฐีานการผลติเหลอื
อยู่ภายในประเทศ โดยนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตหลักในเอเชียแทน เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ 
หรือ ไต้หวัน๑

๑ โปรดดู ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม, บทความวิชาการ จาก วิกฤตต้มยำกุ้ง vs วิกฤตซับไพรม์ บทเรียนสำหรับการปรับปรุงโครงสร้าง 
ระบบการเงินของไทย : ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง เล่มที่ ๒, (โรงพิมพ์ สกสค. : กรุงเทพ ฯ, ๒๕๕๐), หน้า ๗
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นอกจากการที่เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินตราสกุลหลัก๒ของโลก 
ซึ่งทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปราศจากภาระในการหาเงินตราสกุลอื่นมาชำระหนี้ 
ต่างประเทศแล้ว สหรัฐอเมริกายังมีการดำเนินนโยบายเน้นการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม 
จากนอกประเทศเป็นหลัก ซึ่งแม้จะทำให้เกิดการขาดดุลทางการค้า แต่ก็ได้รับการยอมรับ 

จากเวทีเศรษฐกิจสากลว่าเป็นการสร้างสภาพคล่องให้แก่ 
ระบบเศรษฐกจิของโลก และยงัทำใหผู้บ้รโิภคภายในประเทศได้ 
รับประโยชน์จากการจับจ่ายซ้ือสินค้าท่ีมีราคาถูกจากต่างประเทศ 
ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า และโดยผลของนโยบายต่างๆ 
เหล่านี้เองได้ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง (Asset price inflation) โดยเฉพาะในภาค 
อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา 

ทั้งนี้ ระบบการเงินและตลาดทุนของสหรัฐอเมริกามีความหลากหลายและซับซ้อน 
ของเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ที่พร้อมจะยอมรับความเสี่ยงในทุกรูปแบบตามแบบฉบับ 
ของตลาดเสรนียิม รวมทัง้มกีารพฒันาตราสารอนพุนัธท์างการเงนิตา่ง ๆ  เพือ่ใหเ้ปน็ทางเลอืก 
สำหรบันกัลงทนุในการบรหิารความเสีย่งไดต้ามการพฒันาของนวตักรรมทางการเงนิในระบบ 
เศรษฐกิจการเงินภายในประเทศ ซึ่งนวัตกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนนั่นเอง ที่เป็นสาเหตุ
ของวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่จะได้กล่าวต่อไป๓

กระแสฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ โอกาสทองของนักลงทุน

ภาวะฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ 

ก่อนที่วิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐอเมริกาจะอุบัติขึ้นนั้น สิ่งสำคัญ 
อันถือเป็นบ่อเกิดแห่งวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ก็คือการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาค 
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “ภาวะฟองสบูภ่าคอสงัหารมิทรพัย”์ ในชว่งป ีพ.ศ. ๒๕๔๔ 
ถงึ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่โดยผลของภาวะการเตบิโตเชน่วา่นี ้กไ็ดม้กีารพฒันาอนพุนัธก์ารเงนิขึน้มา 
รองรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลกำไรต่อไป อันนำไปสู่จุดแตกหักของระบบเศรษฐกิจ 
ของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้

๒ ... หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้สิ้นสุดลง ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่แต่ละประเทศใช้อยู่นั้น อยู่ภายใต้การดำเนินนโยบายของ 
แต่ละประเทศที่มุ่งแต่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกีดกันทางการค้าและลดค่าเงินของประเทศตน เพื่อให้ค่าเงินของตนอ่อนค่ากว่าประเทศอื่น 
เพ่ือส่งออกสินค้าให้ได้มากข้ึน อันส่งผลเสียต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ดังน้ันในเวลาต่อมา จึงได้มีความพยายามจัดระเบียบการเงินของโลกใหม่  
โดยสหรัฐอเมริกาและประเทศสหราชอาณาจักรได้เป็นผู้นำในการเจรจาระหว่างประเทศ และก่อให้เกิดแนวคิดในการทำข้อตกลงระหว่างประเทศ  
และมีการผลักดันให้มีการประชุมร่วมกันขึ้นของประเทศพัฒนาแล้ว ณ เมือง เบรทตอน วูดส์ (Bretton Woods) มลรัฐนิวแฮมเชียร์ ซึ่งได้มีการ
กำหนดกติกาในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกันโดยเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ด้วยค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาในขณะนั้น 
มีความมั่นคงสูงสุดเนื่องจากเป็นประเทศที่เกือบจะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามโลกเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ด้วยเหตุดังกล่าว 
สหรัฐอเมริกาจึงกลายเป็น “เสาหลักของเศรษฐกิจโลก” นับแต่นั้นเป็นต้นมา... โปรดดู เพิ่งอ้าง, หน้า ๒ 

๓ โปรดดู ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๒ - ๘
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๑๕๐

 โดยภาวะฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาเกิดจากสาเหตุสำคัญ 
๓ ประการ๔กล่าวคือ  

ประการแรก เกิดจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ
อเมริกา (FEDERAL RESERVE - Fed) ได้ปรับลดอัตรา 
ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เพื่อชะลอการตกต่ำของเศรษฐกิจ โดยอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ใน
อัตราที่ต่ำนั้นย่อมเอื้อต่อการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น

ประการที่สอง  เกิดจากความตกต่ำของดัชนี 
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอันเนื่องมาจากการล้มละลาย 
ของบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่ทำธุรกิจอินเตอร์เนท อันมีผล 

ใหน้กัลงทนุหนัมาสนใจการลงทนุแบบเกง็กำไรในภาคอสงัหารมิทรพัยแ์ทนการลงทนุซือ้ขาย 
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และ

ประการสุดท้าย เกิดจากความเชื่อของบุคคลทั่วไปที่ว่า ราคาของอสังหาริมทรัพย ์
โดยเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยนั้นจะมีทิศทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพย์ 
ยังถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น เนื่องจากอสังหาริมทรัพย ์
นั้นเป็นสิ่งที่คงทนถาวรและเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ดังนั้น จึงมีแรงดึงดูดให้เหล่านักลงทุน 
หันไปลงทุนและเก็งกำไร ในตลาดอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ราคาบ้าน 
เพิ่มสูงขึ้นกว่า ๒ เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

“อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำลง” จากนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา  
ทำให้มีการกู้ยืมเพื่ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน  
เมื่อประกอบกับความเชื่อมั่นของบุคคลทั่วไปว่า มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นมีทิศทาง 
ที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภาค 
อสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก ท้ังน้ี ภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  
และขยายตัวจนถึงจุดสูงสุดในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๘๕

สินเชื่อ Sub-Prime Mortgage

จากปัจจัยส่งเสริมหลายประการดังที่กล่าวมาแล้ว เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาใน 
ภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นได้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยราคาของอสังหาริมทรัพย์นั้น 
ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโดมิเนียม และที่ดินได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายภาคส่วน        
ไมว่า่จะเปน็สถาบนัการเงนิหรอืบคุคลทัว่ไปตา่งเชือ่มัน่ในการเตบิโตของภาคอสงัหารมิทรพัย ์

๔ โปรดดู กลุ่มการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 
บทวิเคราะห์ เรื่อง การแตกของฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์สหรัฐและผลกระทบต่อไทย, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐, หน้า ๒

๕ โปรดดู เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน
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ภายในประเทศ อันส่งผลให้เกิดการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสำหรับการซื้อบ้านเพื่ออยู่ 
อาศัยหรือเพื่อการลงทุนมากขึ้น 

โดยในที่สุดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุสำคัญของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ก็ได้เกิดขึ้น  
เม่ือสถาบันการเงินได้ให้สินเช่ือกับกลุ่มบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือทางการเงินต่ำกว่ามาตรฐาน  
(Sub-Prime) ซึ่งถือว่า “จนและเสี่ยง” เกินกว่าที่โดยปกติสถาบันการเงินจะให้สินเชื่อได้  
และสินเชื่อที่สถาบันการเงินทำสัญญากับผู้กู้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่ามาตรฐานนี้เอง 
ที่เรียกว่า สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Mortgage) อันเป็นที่มาของชื่อที่เรียกวิกฤต
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ว่า “Sub-Prime Mortgage Crisis”

ทั้งนี้ จากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้สถาบันการเงิน 
เร่งดำเนินนโยบายให้สินเช่ือกับลูกค้ากลุ่มน้ีได้โดยกำหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่ากลุ่มลูกค้า 

ชัน้ด ีเพราะเชือ่มัน่วา่กลุม่ลกูหนีค้วามเสีย่งสงูนีจ้ะสามารถดำเนนิการชำระหนีไ้ด ้ 
เพราะอสังหาริมทรัพย์ที่ลูกหนี้นำมาจำนองเป็นหลักประกันจะมีมูลค่าเพิ่ม 
สงูขึน้เรือ่ย ๆ  และถงึอยา่งไรกต็าม หากลกูหนีผ้ดินดัชำระหนี ้สถาบนัการเงนิ 
ก็อาจบังคับชำระหนี้เอากับหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มูลค่าสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่องได้อยู่แล้ว 

ในสว่นของบคุคลทัว่ไปทีอ่ยากจะมบีา้นเพือ่การอยูอ่าศยั ถงึแมจ้ะม ี
รายไดน้อ้ยแตก่ม็คีวามหวงัจากภาวะฟองสบูภ่าคอสงัหารมิทรพัย ์จงึไดย้อมกูเ้งนิในอตัรา 
ดอกเบ้ียท่ีสถาบันการเงินกำหนดไว้สูงกว่าปกติ เพราะเช่ือว่าอสังหาริมทรัพย์น้ันเป็นหลักทรัพย ์
ที่จะมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ตนใช้จำนอง(Mortgage) เป็นประกัน 
การชำระหนี้มีมูลค่าสูงขึ้น โอกาสในการที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) กับสถาบัน 
การเงนิทีใ่หส้นิเชือ่ใหม้อีตัราดอกเบีย้ตำ่ลง หรอืกูส้นิเชือ่เพิม่ขึน้จากการจำนองหลกัทรพัยเ์ดมิ
ในสว่นทีร่าคาสงูขึน้เพือ่ใชใ้นการบรโิภคในครวัเรอืนกส็ามารถจะกระทำได ้ซึง่เปน็ทีรู่ก้นัดวีา่ 
ลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของชาวอเมริกันนั้นนิยมนำเงินในอนาคตมาใช้จ่าย

นวัตกรรมทางการเงิน การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์

 การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ การเก็งกำไรบ้านและที่ดิน  
ตลอดจนความต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองของคนอเมริกันนั้น  
เป็นเหตุผลเกื้อกูลซึ่งกันและกันและส่งผลให้สถาบัน 
การเงินต้องการแสวงหาผลกำไรจากการปล่อย
กู้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Mortgage) 
ให้มากขึ้นไปอีก เพราะแม้การให้สินเชื่อดังกล่าวจะ
มีความเสี่ยงสูง แต่ในสายตาของนักลงทุนแล้วถือว่า 
ยิ่ งมีความเสี่ ยงมากผลตอบแทนก็จะยิ่ งมาก 
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หรือที่เรียกกันว่า “High risk, High return” นั่นเอง ต่อมาจึงเกิดแนวคิดในการสร้าง 
ประดษิฐกรรมทางการเงนิในรปูแบบของตราสารหนี ้(Debt Instrument)๖ ขึน้มาชนดิหนึง่ 
ที่เรียกว่า Collateralized Debt Obligations หรือ ตราสารซีดีโอ (CDOs) เพื่อออก 
จำหน่ายในตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Secondary Mortgage Market)

“ตราสารซีดีโอ” อันเป็นประดิษฐกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นี้ เป็นรูปแบบหนึ่ง 
ของการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) โดยการแปลงสินทรัพย์ที่มี 
สภาพคล่อง๗ต่ำให้เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งเกิดจากการนำเอาสินเชื่อของ 
สถาบนัการเงนิ เชน่ สนิเชือ่บตัรเครดติ สนิเชือ่รถ สนิเชือ่เพือ่การศกึษา  และสนิเชือ่ทีอ่ยู่
อาศยัทีส่ถาบนัการเงนิปลอ่ยกู ้ซึง่สว่นใหญไ่ดแ้ก ่
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Lending) 
มาแปลงเป็นหลักทรัพย์ออกจำหน่าย โดยใช้ 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีลูกหน้ีใช้ย่ืนกู้น่ันเองมาค้ำประกัน 
ตราสารหน้ีดังกล่าว ตราสารซีดีโอจึงเป็นตราสารหน้ี 
ท่ีมีหลักทรัพย์จำนองค้ำประกัน (Mortgage-Backed 
Securities - MBS)  
 โดยวตัถปุระสงคข์องการออกตราสารซดีโีอของสถาบนัการเงนินัน้ กเ็พือ่นำเมด็เงนิ
ทีไ่ดจ้ากการนำตราสารดงักลา่วออกจำหนา่ยมาหมนุเวยีนออกสนิเชือ่กบับคุคลทัว่ไปอกี
ชั้นหนึ่ง เป็นวงจรแห่งการสร้างผลกำไรที่ไม่มีที่สิ้นสุด จึงอาจถือได้ว่า สถาบันการเงินที่
ออกตราสารซดีโีอนัน้ ไดผ้ลกัภาระความเสีย่งตอ่การผดินดัชำระหนีข้องลกูหนีไ้ปยงัผูถ้อื
ตราสารแทนตนแลว้ โดยสถาบันการเงินที่ออกตราสารซีดโีอสว่นใหญก่็เรง่ปลอ่ยสนิเชื่อ
เพิม่ขึน้เพือ่สรา้งผลกำไร และเมือ่สถาบนัการเงนิไมไ่ดร้บัความเสีย่งดงักลา่ว จงึสง่ผลให้
มาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อโดยรวมนั้นไม่เข้มงวดเท่าที่ควรอีกด้วย

การเติบโตของการลงทุนในตราสารซีดีโอนั้น ทำให้สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้มีความ 
พึงพอใจที่สามารถผันสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ได้ปล่อยกู้ออกไปขายให้แก่บุคคลที่ ๓ ได้  
ส่งผลให้สามารถหมุนเวียนเม็ดเงินมาปล่อยกู้เพิ่มเติมได้อีก อีกทั้งการแปลงสินทรัพย์เป็น 
หลกัทรพัยด์งักลา่ว ยงัสง่ผลใหส้ถาบนัการเงนิมรีายไดเ้พิม่ขึน้อกีในรปูแบบของคา่ธรรมเนยีม 
การจดัการตราสารตา่ง ๆ  เมือ่เปน็เชน่นี ้สถาบนัการเงนิบางแหง่จงึหนัมาดำเนนิธรุกจิการ 
ออกจำหน่ายตราสารซีดีโอนี้อย่างจริงจัง โดยผู้ลงทุนที่ซื้อตราสารก็มีความพึงพอใจที่ 
ไดล้งทนุในตราสารทีม่หีลกัประกนั มกีารจดัชัน้ความเสีย่งและสามารถกระจายความเสีย่งได ้

๖ ตราสารหนี้ (Debt Instrument) หมายถึง เอกสารทางการเงินที่ลูกหนี้ (ในบทความนี้หมายถึง สถาบันการเงิน) ที่ออกให้กับ 
เจ้าหนี้ (ผู้ซื้อตราสาร) เพื่อแสดงสิทธิที่เจ้าหนี้จะได้รับผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนั้น ๆ มีทั้งตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุไม่เกิน ๑ ปี)  
ระยะปานกลาง (๑ ถึง ๕ ปี) และระยะยาว (๕ ปี ข้ึนไป) (จาก “ประมวลคำศัพท์ เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง” ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

๗ สภาพคล่อง (Liquidity) หมายถึง ระดับความยากในการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยเงินสดเป็นสิน
ทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสุด เพราะสามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันที ในขณะที่สินทรัพย์อื่น ๆ เช่น พันธบัตร หรือที่ดิน มีสภาพคล่องต่ำกว่า (จาก 
“ประมวลคำศัพท์ เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง” ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
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โดยอาจจะลงทนุรว่มกบัตราสารการเงนิประเภทอืน่ ๆ  เพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งจากการขาดทนุ 
และเพ่ือผลประโยชน์ทางภาษี ซ่ึงในส่วนของผู้กู้ท่ีขอสินเช่ืออสังหาริมทรัพย์ก็มีการคาดหมายว่า  
ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่จะมีมูลค่าทะยานสูงขึ้นอีกต่อไป  
ทำให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสสร้างผลกำไรที่คุ้มค่าแก่การชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงได้๘

อย่างไรก็ดี ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในขณะน้ัน 
อยู่ท่ามกลางภาวะฟองสบู่ของภาคอสังหาริมทรัพย์ จึงทำให้นักลงทุนเกิดความ 
เชือ่มัน่วา่หลกัประกนัของตราสารยอ่มมมีลูคา่สงูขึน้เรือ่ย ๆ  ทำใหม้ผีูส้นใจใน 
การลงทุนในตราสารซีดีโอเป็นจำนวนมาก ทั้งสถาบันการเงินขนาดใหญ่ 
กองทุนรวม และหน่วยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เพราะมอง
วา่เปน็การลงทนุในตราสารหนีท้ีม่หีลกัทรพัยจ์ำนองคำ้ประกนั (Mortgage-
Backed Securities - MBS) และให้ผลตอบแทนสูง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
มีปริมาณตราสารซีดีโอออกใหม่ถึงประมาณ ๕ แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ 
อเมริกาเลยทีเดียว 

ซ่ึงการท่ีตลาดมีความต้องการท่ีจะลงทุนในตราสารซีดีโอและอนุพันธ์ทางการเงินต่าง ๆ  
เปน็จำนวนมากนัน้ ทำใหว้านชิธนกจิ และกองทนุ Hedge Fund๙ ตา่ง ๆ  คดิคน้ประดษิฐกรรม 
ทางการเงินอื่นมารองรับตลาดอีก เช่น Collateralized Loan Obligations (CLOs)  
ซึ่งเป็นการรวมกันของตราสารซีดีโอจำนวนหนึ่งเข้าด้วยกันและจำหน่ายในคราวเดียว  
นอกจากนี้ยังมีการจัดระดับความเสี่ยงของตราสารซีดีโอด้วย ซึ่งการออกประดิษฐกรรม 
ทางการเงินใหม่ ๆ นี้ ทำให้ตลาดการซื้อขายอนุพันธ์๑๐ของโลกขยายตัวขึ้นมีขนาดใหญ่
กว่าเศรษฐกิจทั้งโลกถึง ๑๓ เท่า๑๑

๘ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐
๙ Hedge Fund คือ กองเงินเพ่ือการลงทุนท่ีมาจากนักลงทุนหรือสถาบัน โดยมีผู้บริหารกองเงินเป็นผู้ดำเนินการลงทุนให้ได้รับผลกำไร  

จากการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือเงินตราต่างประเทศในอนาคต สมาชิกของกองเงินในลักษณะนี้ จะจำกัดอยู ่
เฉพาะกลุ่มผู้มีเงินและผู้ที่มีความรอบรู้ในธุรกิจการเงินเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด และไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลมากเท่ากับ 
กองเงินลงทุน อื่นๆ อย่างเช่น กองทุนรวม (Mutual Fund) นอกจากนี้ Hedge Fund ยังสามารถใช้กลยุทธ์การลงทุนที่สุ่มเสี่ยงได้มากกว่าด้วย  
เช่น สามารถกู้เงินหรือหุ้นเพ่ือไปลงทุนเพ่ิมข้ึน แม้อาจจะได้กำไรมากข้ึน แต่ถ้าการเปล่ียนแปลงราคาท่ีคาดหมายไว้ไม่เป็นไปตามน้ัน Hedge Fund  
นั้นๆ ก็อาจประสบกับความเสียหายมากจนส่งผลต่อบรรดาผู้ให้กู้ก็จะล่มสลายไปด้วยก็ได้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกือบจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อ Long Term Capital Management ซึ่งเป็น Hedge Fund ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นเกือบปิดกิจการ 
ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะประสบภาวะตกต่ำอย่างแน่นอน

๑๐ อนุพันธ์ทางการเงิน (Derivatives) หมายถึง เครื่องมือทางการเงินอันมีกำหนดการชำระในอนาคตซึ่งมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน  
เช่น สัญญาล่วงหน้า (Forward contracts), สัญญาอนาคต (Future contracts), สัญญาแลกเปลี่ยน (Swaps), สัญญากำหนดเพดานอัตรา 
ดอกเบี้ย (Cap), ข้อตกลงในการออกตราสารการเงิน (Note Issuance การเงินที่มูลค่าเปลี่ยนแปลงไปตามการผันแปรของปัจจัยที่ใช้อ้างอิง
ในอนุพันธ์ทางการเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาหุ้น ฯ โดยตราสารซีดีโอ (CDOs) ก็ถือเป็นอนุพันธ์ทางการเงินประเภทหนึ่ง ข้อมูลจาก 
กรณ์ ฉวีวานิชยกุล, ธุรกรรมนอกงบดุลและผลกระทบต่อรายงานการเงิน Off-Balance Sheet Transactions and Their Effects on 
Financial Statements, : “จุลสารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ”, เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖.

๑๑ โปรดดู กลุ่มการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 
บทวิเคราะห์ เรื่อง วิกฤตสินเชื่อ  Sub-Prime Mortgage และความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทย , ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐, หน้า ๔
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๑๕๔

ภาวะฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ “โอกาส” ที่กลายเป็น “วิกฤต”

เหตุเกิดเมื่อฟองสบู่แตก

การลงทนุทีข่ยายตวัอยา่งกวา้งขวางในตราสารอนพุนัธต์า่ง ๆ  ดงักลา่วนัน้ ไดป้รากฏใน 
รายงานภาวะเศรษฐกจิโลกของกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ (International Monetary 
Fund - IMF) ซึง่ออกเผยแพรใ่นเดอืนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และ เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
โดยได้มีการเตือนว่าการขยายตัวของการลงทุนในตราสารซีดีโอเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงสุดต่อ 
เศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี การออกจำหน่ายตราสารและการลงทุนในตราสารดังกล่าวยังคง
คึกคักเช่นเคย ไม่มีภาคส่วนใดให้ความสำคัญกับคำเตือนดังกล่าว

กระแสการเก็งกำไรทำให้ภาวะฟองสบู่ ในภาค 
อสังหาริมทรัพย์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนขยายตัวถึง 
จุดสูงสุดในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประสบกับภาวะตกต่ำ 
อย่างรวดเร็ว ในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีเดียวกัน เนื่องจาก 
ตลาดไดเ้ขา้สูภ่าวะอิม่ตวัและความตอ้งการซือ้และสรา้งบา้น
เริ่มลดลง การเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างมากมายที่
ดูเหมือนจะเป็น “โอกาส” ที่ดีในการเติบโตของภาคเศรษฐกิจ 
โดยรวมของสหรัฐอเมริกานั้นมิได้เป็นไปดังที่คาดเสียแล้ว

ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สืบเนื่อง 
จากการที่ราคาบ้านปรับตัวลดลง ได้ส่งผลให้การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของภาคครัวเรือน 
ชะลอตวัลงไปดว้ย ซึง่บง่ชีว้า่การชะลอตวัลงของภาคอสงัหารมิทรพัยเ์ริม่สง่ผลตอ่การบรโิภค 
ภาคเอกชนโดยรวม และยังส่งผลสืบเนื่องอีกต่อหนึ่งให้จำนวนการซื้อขายบ้านลดลงอย่าง 
ต่อเนื่อง

ไม่เพียงเท่านั้น ลูกหนี้ยังคงต้องแบกรับภาระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงอยู่ต่อไป 
ในขณะทีอ่สงัหารมิทรพัยท์ีเ่ปน็หลกัประกนัมมีลูคา่ดิง่ตำ่ลงทกุวนั  ซึง่สง่ผลใหโ้อกาสของ 
ลูกหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยลง หรือเพื่อผลประโยชน์ทาง 
การเงนิอืน่กบัสถาบนัการเงนิไมส่ามารถจะกระทำไดอ้กีตอ่ไป เมือ่ภาระหนีส้นิภาคเอกชน 
เพิม่ขึน้ สถาบนัการเงนิทีป่ลอ่ยสนิเชือ่ใหก้บัภาคอสงัหารมิทรพัยโ์ดยเฉพาะในกลุม่สนิเชือ่ 
ด้อยคุณภาพ (Sub-Prime Mortgage) จึงต้องประสบกับปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ 
จนอตัราหนีเ้สยีมากขึน้ ทัง้นี ้โดยผลของการผดินดัชำระหนีท้ีเ่พิม่มากขึน้ ทำใหส้ถาบนัการเงนิ 
มีมาตรการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ รวมทั้งเร่งรัดหนี้สินมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง  
นอกจากนีย้งัไดม้กีารปรบัอตัราดอกเบีย้กูย้มืเพิม่ขึน้อกี อนัเปน็ผลมาจากการทีธ่นาคารกลาง 
สหรฐั ฯ ไดป้รบัอตัราดอกเบีย้เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่แกไ้ขปญัหาเงนิเฟอ้ทีม่แีนวโนม้สงูขึน้  
ส่งผลต่ออัตราหนี้เสียให้ยิ่งเพิ่มขึ้นในระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา
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“โอกาส” ที่กลายเป็น “วิกฤต” อย่างเต็มตัว

ดงัทีไ่ดน้ำเสนอมาแลว้วา่ ตราสารอนพุนัธท์างการเงนิรุน่ใหมท่ีม่ชีือ่วา่ ตราสารซดีโีอ 
(Collateralized Loan Obligations- CDOs) เปน็ตราสารทีแ่ปลงมาจากสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ  
(Sub-Prime Mortgage) โดยมีการนำหลักทรัพย์จากสินเชื่อดังกล่าวมาค้ำประกันการออก 
ตราสารอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น เมื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์พื้นฐานของสินเชื่อ 
เริม่มปีญัหามลูคา่ลดลง อตัราการผดินดัชำระหนีก้เ็พิม่ขึน้โดยจำนวน ๑ ใน ๕ ของสนิเชือ่ 
ทั้งหมดที่มีปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ก็คือสินเชื่อด้อยคุณภาพ จากสภาวการณ์ดังกล่าว 
จึงมีผลให้มูลค่าของตราสารนวัตกรรมทางการเงินซีดีโอตกต่ำลง ทำให้ตราสารดังกล่าว 
ประสบกับภาวะขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง อันนำไปสู่ผลกระทบอย่างใหญ่หลวง 
ที่ไม่มีผู้ใดคาดคิด เพราะว่าตราสารนวัตกรรมมหาภัยดังกล่าว มีผู้ถือครองเพื่อเก็งกำไรกัน 
อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนมากเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ วาณิชธนกิจ กองทุน  
และหน่วยองค์กรทางการเงินต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและจากทั่วโลก เช่น ธนาคาร 
ขนาดใหญ่ในประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักร และธนาคารของประเทศไทยบางธนาคาร 
โดยได้มีการประเมินประมูลค่าโดยรวมของตราอนุพันธ์ที่ได้มีการคิดค้นขึ้นเพื่อรองรับ 
ความต้องการของภาคการลงทุนจากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ต้นปี  
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเฉพาะตราสารซีดีโอนั้นได้มีการออกจำหน่ายถึงกว่า ๕ แสนล้านดอลล่าร์ 
สหรัฐอเมริกา๑๒เลยทีเดียว ต่อมาเมื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ประสบกับภาวะตกต่ำ ผู้ถือครอง 
หน่วยลงทุนในตราสารซีดีโอที่มีอยู่ทั่วโลกประสบกับภาวะการขาดทุนอย่างรุนแรง  
ผลกระทบร้ายแรงจึงมีต่อไปยังระบบเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้

๑๒ เพิ่งอ้าง, หน้าเดียวกัน

แผนภาพแสดงลำดับเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

สถาบันการเงินดำเนินการให้สินเชื่อ 
กับบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่า 
มาตรฐาน (Sub-Prime) โดยมี 

อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน

สถาบันการเงินนำสินเชื่อ 
ออกขายให้แก่ผู้ลงทุน 

ในรูปของ “ตราสารซีดีโอ”
(Collateralized Debt Obligations)

มีผู้สนใจลงทุนใน 
ตราสารซีดีโอเป็นจำนวน 
มาก ทั้งสถาบันการเงิน 

ขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
ยุโรป และประเทศอื่น ๆ   
ทั่วโลก มีการถือครอง 

ตราสารดังกล่าว 
โดยมูลค่ารวมกว่า 

๕ แสนล้านดอลล่าร์ 
สหรัฐอเมริกา

ผ่านกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(securitization)

ภาคอสังหาริมทรัพย์ อันเป็น 
สินทรัพย์พื้นฐาน (Underlying  

Asset) ของตราสารซีดีโอ 
ประสบภาวะตกต่ำ และเกิดปัญหา 

การผิดนัดชำระหนี้ในสินเชื่อ 
ด้อยคุณภาพ  

ตราสารซีดีโอ 
ประสบกับภาวะ 
ขาดสภาพคล่อง 

อย่างรุนแรง 
และมีมูลค่าดิ่งต่ำลง

วิกฤตการณ์สินเชื่อ 
ด้อยคุณภาพ 
(Sub-Prime 

Crisis)
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๑๕๖

ดงันัน้ “โอกาส” จากการเตบิโตแบบฟองสบูข่องภาคอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่หลา่นกัลงทนุ 
ยุคเสรีทุนนิยมต่างพึงพอใจ จึงได้กลายเป็น “วิกฤตการณ์” การเงินอย่างเต็มตัวมานับแต่น้ัน 

ความส่งท้าย

ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีทำให้สหรัฐอเมริกามีบรรยากาศทาง 
เศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยเสรีภาพโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาล โดยนับตั้งแต่ 
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมา สหรัฐ 
อเมริกาได้กลายเป็นประเทศที่เป็น “เสาหลัก 
ของเศรษฐกิจโลก” อย่างเต็มตัว และมี 
นวัตกรรมทางการเงินเกิดขึ้นมากมายเพื่อ 
ส่ ง เสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเงิน 
ตามแบบทุนนิยม ซึ่งตราสารซีดีโอ (Collater 
alized Debt Obligation-CDOs) ก็เป็น 
อีกหนึ่งนวัตกรรมทางการเงินที่จะอยู่ ใน 
ความทรงจำชาวโลกไปอีกนาน เพราะมีส่วน 
ทำให้วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้อุบัติขึ้น และนำมาซึ่งความเสียหาย 
อย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอันเกินกว่า
ที่จะป้องกันและเยียวยาได้ทันท่วงที

สำหรับเรื่องราวในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการที่ตราสารซีดีโอมีมูลค่า 
ต่ำลง ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขเยียวยาวิกฤตการณ์ดังกล่าว 
จากทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องนั้น ท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปของ 
หน้าต่างโลก The Knowledge Windows ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : 
วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา (โปรดติดตามต่อฉบับหน้า)                
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	 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้หรืออาเซียน	 (ASEAN)	 ก่อตั้งขึ้นโดย 
ปฏญิญาสากลกรงุเทพ	เมือ่วนัที	่๘	สงิหาคม	๒๕๑๐	
ปัจจุบันมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ เป็นสมาชิกรวม	 ๑๐	 ประเทศ	
อันประกอบด้วย	 ไทย	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	
สิงคโปร์	ฟิลิปปินส์	บรูไน	เวียดนาม	ลาว	กัมพูชา	
และพมา่		ภายในเวบ็ไซตน์ีม้ขีอ้มลูทีน่า่สนใจ	เชน่	
ประวัติของอาเซียน	ข้อมูลประเทศสมาชิกตลอด
จนข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของอาเซียน	
เป็นต้น

โดย นายอภิวัฒน์  สุดสาว
 นิติกร สำนักกฎหมาย

๑๖๑

www.museum.coj.go.th   

	 เ ว็ บ ไ ซ ต์ พิ พิ ธ ภั ณฑ์ ศ า ล ไ ท ย แ ล ะ 
หอจดหมายเหตุเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล 
เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรมไทย  
รายนามประธานศาลฎีกาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	 
บุคคลสำคัญด้านกฎหมาย	 ศาลในอดีต	 สุภาษิต 
กฎหมายและความหมายของภาษากฎหมาย 
โบราณ	เป็นต้น
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 เว็บไซต์วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา	
เ ป็ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ 
กระบวนการนิติบัญญัติในขั้นตอนของวุฒิสภา	 
บนัทกึรายงานการประชมุขอ้มลูคณะกรรมาธกิาร	 
ข้อมูลสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนเกร็ดความรู้ 
เกี่ยวกับวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา

๑๖๒

www.dictionary.cam 
bridge.org   

	 เว็บไซต์	 Cambridge	 Dictionaries	
Online	 เป็นเว็บไซต์ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ 
ต้องการค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ	 ใช้ในการ 
ค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ	
อเมริกันอังกฤษ	สุภาษิต	วลีต่าง	ๆ	 	การค้นหา 
สามารถทำได้ด้วยการพิมพ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ลงไปในชอ่งวา่งแลว้คลิก๊ที	่Look	it	up	กจ็ะปรากฏ 
ความหมายของคำศัพท์ที่เราต้องการค้นหา






