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บทความและข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสาร “จุลนิติ”
เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกองบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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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
	 นายอภิวัฒน์		สุดสาว	 นิติกร
	 นายวรชัย		แสนสีระ	 นิติกร
	 นายปณิธัศร์		ปทุมวัฒน์	 นิติกร
	 นางสาวอวิการัตน์		นิยมไทย	 นิติกร
บันทึกข้อมูล-พิสูจน์อักษร	 นางรัชตา		ศักดิ์ขจรชัย	 เจ้าพนักงานธุรการ
	 นางสาวทรรศนวรรณ		สงกาง	 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
	 นางสาวปัทมาภรณ์		ชูสกุล			 ผู้อำนวยการกลุ่มงานบรรณาธิการ
	 	 และเทคโนโลยีการพิมพ์	 	 	
	 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

 ในสถานการณ์ปัจจุบัน	 โลกกำลังประสบกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ	อันเป็นผล 
สืบเนื่องมาจากวิกฤตทางด้านการเงิน	(Financial	Crisis)	ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา	 
และวกิฤตเศรษฐกจิดงักลา่วไดข้ยายตวัลกุลามไปยงัภมูภิาคตา่ง	ๆ 	ของโลก	รวมทัง้ประเทศไทย 
ในฐานะทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของประชาคมโลกกไ็ดร้บัผลกระทบดงักลา่วอยา่งไมอ่าจทีจ่ะหลกีเลีย่ง 
ได้เช่นเดียวกัน	รัฐบาลจึงต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาและนำพาประเทศชาติ 
ให้ก้าวผ่านมรสุมทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ไปให้ได้ในที่สุด	
 “จลุนติ”ิ	ฉบบันี	้จงึใครข่อนำเสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณป์ญัหาเศรษฐกจิ
ไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน	รวมทั้งบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการมีส่วนร่วมกับการ 
แกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิในครัง้นี	้เชน่	การปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายตา่ง	ๆ 	ทีอ่าจเปน็ปญัหา 
และอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการ 
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	เป็นต้น	
	 ในโอกาสนี้	 กองบรรณาธิการวารสาร	 “จุลนิติ” ได้ทำการสัมภาษณ์และรับฟัง 
ความคดิเหน็ทางวชิาการ	ในประเดน็เรือ่ง	“กระบวนการนติบิญัญตักิบัสภาวะเศรษฐกจิไทย 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน” จาก ดร. อัมมาร์  สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัย 
เพือ่การพฒันาประเทศไทย ดร. พสิฐิ  ลีอ้าธรรม ประธานคณะทำงานเศรษฐกจิมหภาค การเงนิ 
การคลงั สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิคณบดคีณะเศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ และนายบุญชัย  โชควัฒนา ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
และอุตสาหกรรม วุฒิสภา	ทั้งนี้	 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มีโอกาสรับทราบถึงสาเหตุและท่ีมา	 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย	 ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต	 และการประกอบธุรกิจค้าขายของภาคประชาชน 
ในสภาวการณ์เศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
	 สำหรบัเนือ้หาอืน่	ๆ 	ยงัคงเขม้ขน้ดว้ยขอ้มลูทางวชิาการดา้นกฎหมายทีเ่ปน็ประโยชน์ 
ต่องานในด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา	 เช่น	สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้าน
นิติบัญญัติ	สรุปการสัมมนาทางวิชาการ	ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ	แนะนำกฎหมายใหม่และ 
ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ	 สรุปคำพิพากษาของศาลและผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย 
ทีน่า่สนใจ	คมความคดิเขม็ทศิรฐัธรรมนญู	มมุสะทอ้นความคดินติบิญัญตัิ	การปฏริปูกฎหมาย	
สารพันปัญหากฎหมาย	เกร็ดกฎหมายน่ารู้	หน้าต่างโลก	และแนะนำเว็บไซต์	เป็นต้น	
	 สุดท้ายนี้	กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้กรุณาติดตามผลงานของ 
วารสาร	“จุลนิติ”	ด้วยดีเสมอมา	ซึ่งเราพร้อมที่จะทำหน้าที่คัดสรรบทความและสร้างสรรค์ 
ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา 
และสังคมโดยรวมต่อไป	

       กองบรรณาธิการ 
       กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒



“...คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง 

มีความหมายกว้างออกไปอีก. ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น 

แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน. พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้  

เมื่อเท่าไหร่ ๒๐ ๒๔ ปี เมื่อปี ๒๕๑๗. ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ นี้ ก็ ๒๔ ปีใช่ไหม.  

วันนั้นได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน. พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจ 

พอเพียงนั่นเอง. ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้. ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี 

และประเทศไทยเวลานั้น ก็เริ่มจะไม่พอมีพอกิน. บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย. 

สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ ชักจะไม่พอมีพอกิน. จึงต้องมีนโยบายที่จะทำ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้. ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า 

มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ. แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย

แต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติ. 

อันนี้ก็หมายความอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...”

พระราชดำรัส

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
เร่ือง  “กระบวนการนิติบัญญัติกับสภาวะเศรษฐกิจไทย
ในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดย  
•	 ดร.	อัมมาร์		สยามวาลา	.......................................๑
	 นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา 

ประเทศไทย
•	 ดร.	พิสิฐ		ลี้อาธรรม	.............................................๖ 

ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค	การเงิน	
การคลัง	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

•	 นายบุญชัย		โชควัฒนา	......................................๑๘ 
ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	
การพาณิชย์และอุตสาหกรรม	วุฒิสภา

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
วงงานด้านนิติบัญญัติ .....................๒๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
•	 เรื่อง	“๖	เดือนกับพระราชบัญญัติ 

วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคประชาชนได้อะไร”	.......๓๑ 

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
•	 ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิบุคคล 

ที่แปลงเพศ	พ.ศ.	....				......................................๔๑
•	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการ 

ต่อการเดินอากาศ	พ.ศ.	....				...........................๔๓

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
•	 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 

พ.ศ.	๒๕๕๑	......................................................๕๓
•	 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๕๑	......................................................๖๓

๑ 

๓๑

๔๓

๕๓

๖

๑๘



สรุปคำพิพากษาของศาลและผลการ 
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
•	 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๘/๒๕๕๑ วันที่ ๘ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 เรื่อง	นายกรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการตราร่าง 
พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 
พ.ศ.	....				.........................................................๗๑

•	 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ 
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

 เรื่อง	ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา 
เพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการส้ินสุด 
ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี	และเรื่อง	 
คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของ 
นายกรัฐมนตร	ี...................................................๗๗

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
•	 หนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๙๐	................๘๓

มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ :  
Legal reflflf lection
•	 “พ.ร.บ.	ควบคุมอาคารฯ	

กฎหมายเสือกระดาษ...?”	.................................๙๗

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
•	 เหตุใดต้องทำการปรับปรุงกฎหมาย 

ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	....................... ๑๐๗

๘๓

๗๑

๘๗

๙๗

๑๐๗



สารบัญ

สารพันปัญหากฎหมาย
•	 โรฮิงญากับการค้ามนุษย์	................................. ๑๑๕

เกร็ดกฎหมายน่ารู้
•	 คนไทยกับอาเซียน	และเหตุผลที่คนไทย 

ควรรู้จักอาเซียนมากขึ้น	................................. ๑๒๑
•	 ภาษีที่ดินและมรดก	........................................ ๑๒๖
      
หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows
•	 ชุด The Sub-Prime Mortgage Crisis : 

วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา 
ตอน	วิกฤตการณ์การเงิน	เศรษฐภัยครั้งใหญ่ 
แห่งศตวรรษที่	๒๑	......................................... ๑๓๑

แนะนำเว็บไซต์  ..................................๑๔๗
๑๓๑

๑๔๗

๑๑๕

๑๒๖



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

โดย กองบรรณาธิการ
 สำนักกฎหมาย 

“กระบวนการนิติบัญญัติ
กับสภาวะเศรษฐกิจไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน”

ดร.อัมมาร์  สยามวาลา๑ 

๑

๑ดร.อัมมาร์  สยามวาลา (Ph. D. in Economics, Harvard University, U.S.A. ๑๙๖๗) อดีตสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑) ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา 
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ).

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  ณ  อาคารมูลนิธิสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

จุลนิติ : สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันนั้น ท่าน 
คิดว่ามีที่มาจากสาเหตุใด และเมื่อเปรียบเทียบ 
กบัวกิฤตเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยเมือ่ป ี
พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว มีความเหมือนหรือแตกต่าง 
กันอย่างไรบ้าง

  ดร. อัมมาร์ฯ : ปัญหาเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยในปัจจุบันนั้น นอกจากจะได้รับ 
ผลกระทบจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่แล้ว ในส่วนของ 
ประเทศไทยเรายังมีปัญหาในเรื่องสถานการณ์ 
ความขัดแย้งทางการเมืองอีกด้วย แต่อย่างไรก็ด ี
ในช่วงระยะเวลา ๓ – ๔ ปีที่ผ่านมานี้ปัญหา 
ความขัดแย้งทางการเมืองนั้น อาจจะกล่าวได้ว่า 
แทบจะไม่มีผลกระทบต่อปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยเท่าใดนัก ดังนั้น ปัญหา 
ความขัดแย้งทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนจึงส่งผลกระทบ 
ค่อนข้างน้อย 



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

ดร.อัมมาร์  สยามวาลา  

๒

  แตส่ิง่ทีเ่ปน็ปญัหาใหญแ่ละสง่ผลกระทบ
คอ่นขา้งมาก กค็อืปญัหาวกิฤตเิศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้
ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสาเหตุมาจาก
การที่สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลายแห่งล้มละลายลง และส่งผลกระทบต่อ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้าง 
รุนแรง ตลอดจนได้ขยายไปถึงปัญหาในระบบ 
เศรษฐกิจของประเทศในทวีปยุโรปอีกหลาย 
ประเทศ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ 
และสถาบันการเงินของประเทศอังกฤษซึ่งตกอยู่ 
ในสถานะที่ย่ำแย่อยู่ในขณะนี้ดังที่ทราบกันอยู่

  ความจริงแล้วปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันค่อนข้างจะ 
มีความคล้ายคลึงกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ค่อนข้างมาก  
ทั้งนี้เพราะจุดเริ่มต้นของปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่ มต้นมาจาก 
วิกฤตการณ์ทางด้านการเงิน ซึ่งจุดเริ่มต้นของ 
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ ก็เริ่มจากปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้าน 
การเงินเช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อเกิดจากปัญหา 
ทางด้านการเงินหรือสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว 
ก็จะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะยาว 

  อย่างไรก็ดีก็มิได้หมายความว่าปัญหา 
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในครั้งนี้ 
จะไมร่นุแรง หากแตเ่ปน็ปญัหาในอกีรปูแบบหนึง่ 
กล่าวคือ ขณะนี้สถานะทางการเงินของสถาบัน 
การเงินในประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งและ 
มั่นคงอยู่พอสมควรและไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ใด ๆ 
ว่าจะเข้าสู่ภาวะอันตรายใด ๆ มากนัก แต่โดย 
เหตุที่สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมานั้น เราต้อง 
พึ่งพาอาศัยตลาดการส่งออกหลักเป็นสำคัญ  
และเมือ่ประเทศคูค่า้ซึง่เปน็ตลาดการสง่ออกหลกั 
ทั่วโลกในเวลานี้กำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้ระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วย 
อย่างมีนัยสำคัญและอาจจะส่งผลกระทบมากขึ้น
ต่อไปในอนาคต

จุลนิติ :  ท่านเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น มีวิธีการหรือ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมอย่างไร 
เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน

ดร. อัมมาร์ฯ : ในด้านการส่งออกของ 
ประเทศไทยในขณะนีเ้ริม่ไดร้บัผลกระทบมากขึน้ 
กลา่วคอื อปุสงคโ์ดยรวมของสนิคา้เพือ่การสง่ออก 
ที่เราผลิตได้ทั้งประเทศจะมีปริมาณลดลง ซึ่งจะ 
เหน็ไดว้า่สนิคา้ภาคการเกษตรทีเ่กษตรกรควรจะ 
ได้รับผลตอบแทนต่อหน่วยผลิตในระดับท่ีน่าพอใจ  
ก็มีมูลค่าลดต่ำลงไปด้วย ซึ่งการที่อุปสงค์ของ 
สินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ลดลง 
ดังกล่าวนี้จะส่งผลทำให้ภาคแรงงานถูกเลิกจ้าง 
มากยิง่ขึน้ ซึง่สิง่ตา่ง ๆ  เหลา่นีไ้ดเ้ริม่เกดิขึน้ใหเ้หน็ 
บ้างแล้วพอสมควรในขณะนี้



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒ ๓

  ๒พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
 มาตรา ๒๑  การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณหนึ่ง ให้กระทรวง
การคลังกู้เป็นเงินบาทไม่เกินวงเงิน
 (๑)  ร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
 (๒)  ร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนเงินต้น.

 จุลนิติ : ท่านมีความคิดเห็นหรือ 
ข้อสัง เกตอย่างไรเกี่ยวกับมาตรการและ 
แนวทางการแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิตามนโยบาย 
ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เพียงพอกับการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
อย่างไร 

  ดร. อัมมาร์ฯ : หากพิจารณาตามหลัก 
เศรษฐศาสตร์แล้ว นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ที่เหมาะสมในขณะนี้ คือ รัฐบาลจะต้องให้ 
ความสำคัญโดยการเร่งเข้ามากระตุ้นอุปสงค์ 
เพื่อชดเชยปริมาณการส่งออกที่ลดลง ซึ่งเมื่อ 
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมีความรุนแรงยิ่ งขึ้น  
รฐับาลกอ็าจจะตอ้งใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
ทีเ่ขม้ขน้มากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย ซึง่ในเวลานีร้ฐับาล 
ได้ใช้เม็ดเงินจนเกือบเต็มเพดานตามท่ีกฎหมาย๒ 
อนุญาตให้ใช้ได้แล้ว เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ 
ก็หมายความว่า รัฐบาลกำลังใช้เงินอย่างเต็มที่  
ซึ่งก็อาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะ 
เกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้ 

จุลนิติ : ท่านเห็นว่านโยบายกระตุ้น 
เศรษฐกิจแบบเร่งด่วนของรัฐบาลท่ีควรดำเนินการ
ในขณะนี้ได้แก่นโยบายใดบ้าง

 ดร. อมัมารฯ์ : นโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ 
แบบเร่งด่วนที่รัฐบาลควรจะเร่งดำเนินการใน 
คราวนี้จะมีความแตกต่างกับกรณีปัญหาวิกฤต 
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ 
เพราะในป ีพ.ศ. ๒๕๔๐ กลุม่คนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ในลำดับต้น ๆ  คือกลุ่มคนระดับบน ได้แก่ ภาคธุรกิจ 
และภาคสถาบันการเงินการธนาคาร เป็นต้น  
บุคคลเหล่านี้จะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก  
และจะค่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อมายังกลุ่มคน 
ระดับล่าง ซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ในปี 
ปัจจุบันผลกระทบระลอกแรกจะเกิดขึ้นกับ 
ผู้ใช้แรงงานก่อน เนื่องจากเมื่อความต้องการ 
ซื้อสินค้าของภาคธุรกิจมีน้อยลง ในที่สุด 
จะทำให้ธุรกิจลดการจ้างงานลงอันจะเป็นผล 
ทำให้ภาคครัวเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า 
ภาคธุรกิจ ดังนั้น รัฐบาลควรมีนโยบายดูแล 
ผู้ใช้แรงงานเป็นหลัก

จุลนิติ : กรณีที่รัฐบาลมีนโยบาย 
ให้เยาวชนได้เรียนฟรี ท่านเห็นว่านโยบาย 
ดงักลา่วมลีกัษณะทีเ่หมอืนกบันโยบาย ๓๐ บาท 
รักษาทุกโรคของรัฐบาลชุดที่มี พันตำรวจโท  
ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี หรือไม่
 
 ดร. อัมมาร์ฯ : เรื่องการเรียนฟรีนั้น 
มิได้เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา 
ทางเศรษฐกจิโดยตรงมากนกั ในเวลานีส้ิง่ทีร่ฐับาล 
ควรจะตอ้งเรง่ดำเนนิการ คอื การดำเนนินโยบาย 
ที่กระตุ้นเศรษฐกิจและจะต้องรีบดำเนินการ 
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ดร.อัมมาร์  สยามวาลา  

๔

เพื่อให้มีผลต่อไปในระยะยาว นโยบายเรียนฟรี 
อาจจะช่วยทำให้ประชาชนมีภาระในด้านการใช้จ่าย 
น้อยลง ถ้านโยบายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้  
และนโยบายน้ีเป็นนโยบายระยะยาวซ่ึงพึงกระทำ 
 ถ้ารัฐบาลจะรีบทำในช่วงเวลานี้ก็ไม่ 
เสียหายอะไร ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วนโยบาย 
ให้ เรียนฟรีนี้มีอยู่ ในนโยบายรัฐบาลชุดที่มี  
พนัตำรวจโท ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร เปน็นายกรฐัมนตร ี
แต่แล้วก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีการให้เรียนฟรีอย่าง 
แทจ้รงิแตอ่ยา่งใด เพราะผูป้กครองสว่นใหญย่งัคง 
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาในลักษณะของ 
ค่าตำราเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนอย่างอื่น 
เต็มไปหมด ตกลงแล้วในที่สุดก็ไม่มีการเรียนฟรี 
กันจริง ๆ ดังนั้น จึงไม่แน่ใจว่านโยบายเรียนฟร ี
ของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะได้เรียนฟรีจริง ๆ หรือไม่ 

จุลนิติ : ในกรณีที่รัฐบาลชุดปัจจุบันมี 
นโยบายแจกเงินให้ประชาชน ท่านเห็นว่าจะ 
ทำให้เม็ดเงินงบประมาณที่ลงไปเข้ามาสู่ระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร กับสภาวะที่
ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในสภาวะเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน

 ดร. อมัมารฯ์ : คำถามนีถ้อืเปน็คำถามทีด่ ี
และเกอืบจะเปน็คำตอบสำหรบัปญัหาการดำเนนิ 
นโยบายเรือ่งการแจกเงนิ ๒,๐๐๐ บาทของรฐับาล 
ชุดปัจจุบัน ซ่ึงโดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

กับนโยบายนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐบาลกำลังนำ 
เงิน ๒,๐๐๐ บาท ไปให้กับบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ 
เรียกว่า “มนุษย์เงินเดือน” อย่างพวกเรา ซึ่ง 
มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ของประเทศไทยใน 
เวลานี้ขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ 
และไม่แน่ใจว่าตนเองจะมีงานทำอีกนานแค่ไหน 
และการจ่ายเงิน ๒,๐๐๐ บาทในครั้งนี้ก็เป็นการ
จ่ายเงินเพียงครั้งเดียว 
  ดังนั้น จึงไม่คิดว่าประชาชนที่ได้รับเงิน 
จะนำเงินออกมาใช้จ่าย เพราะฉะนั้นอัตราการ
หมุนเวียนของเงินก็จะลดต่ำลงจากการดำเนิน
การตามนโยบายในครั้งนี้ แรงกระตุ้นจากเงิน 
๒,๐๐๐ บาท จึงส่งผลกระทบค่อนข้างต่ำ  
และไม่ถือเป็นนโยบายการใช้เงินงบประมาณใน 
การกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี 
  ส่วนการดำเนินการตามนโยบายในด้าน
อื่น ๆ ก็แล้วแต่รัฐบาล ซึ่งความจริงแล้ววิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจก็มีอยู่หลายวิธี 
ด้วยกันได้แก่ การที่รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณ 
เพิ่มเติมเพื่อทดแทนกำลังซื้อจากต่างประเทศ 
ที่หายไป จึงขอเสนอ ๓ แนวทางดังนี้ คือ  
๑. การกระจายเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ 
ได้อย่างรวดเร็ว ๒. ต้องเป็นมาตรการชั่วคราว 
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และ ๓. ควรใช้ 
วิกฤตให้เป็นโอกาสในการริเริ่มนโยบายที่ไม่ได้ 
รบัความสนใจในสภาวะปกติ รฐับาลจงึสามารถ 
เลือกได้ว่าจะใช้แนวทางใดที่เหมาะสมที่สุด

จลุนติ ิ: ทา่นเหน็วา่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร และการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น 
เพียงพอสำหรับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจใน 
ปัจจุบัน หรือไม่ 



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

ประชาชนแต่ละคน ถ้าในส่วนปัจเจกบุคคลหรือ 
ภาคครัวเรือนแต่ละคนใช้เงินของตนเพื่อที่จะ 
ชว่ยเหลอืประเทศ นัน่อาจจะไมใ่ชห่นทางทีด่ใีนแง ่
ของเศรษฐกจิสว่นตวั เพราะในอนาคตคณุอาจจะ
มงีานทำหรอืไมม่งีานทำ นัน่เปน็เรือ่งทีไ่มแ่นน่อน 
ดังนั้น โดยส่วนตัวแล้วคุณจึงจำเป็นจะต้อง 
ออมเงินไว้ 

 จุลนิติ : ในประเด็นสุดท้าย ขอให้ท่าน 
ได้โปรดให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ 
ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบ 
ธุรกิจ ตลอดจนการค้าขายของภาคประชาชน 
ในสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ของประเทศไทย 
และของโลกในปัจจุบัน

 ดร. อัมมาร์ฯ : ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้ 
ค่อนข้างยาก และคิดว่าข้อเสนอแนะในเบื้องต้น 
สำหรบัประชาชนทกุคนกค็อื รายไดห้รอืเงนิเดอืน 
ที่แต่ละคนได้รับอาจจะเริ่มมีความไม่แน่นอน 
ดังนั้น จึงควรจะออมเงินไว้แต่เนิ่น ๆ เพราะ 
เหตกุารณใ์นอนาคตเปน็เรือ่งทีไ่มแ่นน่อนสำหรบั
แต่ละบคุคล แตถ่า้ทกุคนคดิเหมอืนกนัและมกีาร
ออมเงินในลักษณะเดียวกัน ก็จะย่ิงทำให้เศรษฐกิจ
ของประเทศตกต่ำลงไปอกี นี่คือเหตุผลตามที่ได้
กล่าวแล้วว่าการให้ข้อแนะนำเรื่องนี้ในขณะนี้นั้น 
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกัน  

๕

 ดร. อมัมารฯ์ : กฎหมายตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับด้านเศรษฐกิจที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก็ 
น่าจะเพียงพอแล้ว เพียงแต่เราต้องเร่งบังคับใช้ 
กฎหมายดังกล่าวเพ่ือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ที่ เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจัง  
ซึ่งกระบวนการทางราชการในปัจจุบันของ 
ประเทศไทยก็นับว่ายังล่าช้าอยู่มาก ประกอบกับ 
กระบวนการทางงบประมาณก็ค่อนข้างขาด 
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในขณะนี้สภาผู้แทน 
ราษฎรก็ได้พิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิประจำปงีบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. .... เพื่อมาช่วยเหลือรัฐบาลใน 
การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งแล้ว

จลุนติ ิ: ทา่นคดิวา่กฎหมายฉบบัใดบา้ง
ทีย่งัเปน็ปญัหาและอปุสรรคในการแกไ้ขปญัหา
เศรษฐกิจในปัจจุบัน

 ดร. อัมมาร์ฯ : ปัญหาในระบบกฎหมาย 
ของประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นเศรษฐกจิมอียู่
คอ่นขา้งมาก ซึง่ไมส่ามารถอธบิายไดห้มด จงึอยาก 
จะกล่าวเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า 
เทา่นัน้ ทีเ่รามคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งรบีดำเนนิการ 
แก้ไข 

จุลนิติ : ท่านเห็นว่าประชาชนควรจะ 
ออกไปใชจ้า่ยเงนิกนัใหม้ากขึน้ เพือ่ใหม้เีมด็เงนิ 
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือไม่

 ดร. อัมมาร์ฯ : ความจริงแล้วการที่ 
ประชาชนออกมาใช้จ่ายกันมากยิ่งขึ้น ก็ย่อมจะ 
ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศโดย 
ภาพรวม แตก่อ็าจไมเ่ปน็ผลดสีำหรบัประชาชน 
แต่ละคน เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องความคิดของ 
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ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม  
ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดย กองบรรณาธิการ
 สำนักกฎหมาย 

“กระบวนการนิติบัญญัติ
กับสภาวะเศรษฐกิจไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน”

ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม๑ 

 จุลนิติ : สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ที่ เ กิ ดขึ้ นกั บประ เทศไทยในปั จจุบั นนั้ น  
ท่านคิดว่ามีที่มาจากสาเหตุใด และเมื่อ 
เปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้น 
ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว มีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

 ดร. พิสิฐฯ : ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี 
ทีผ่า่นมานี ้(๒๕๔๙ - ๒๕๕๑) ประเทศไทยของเรา 
มีสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้ 
ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่าง
ระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้ 
การออกระเบียบต่าง ๆ ของรัฐบาลก็มีผลเช่นกัน 

๑ดร. พิสิฐ  ลี้อาธรรม ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษา ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๒๐ จนสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอีราสมูส 
(Erasmus University) เมืองรอตเตอร์ดัม (Rotterdam) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง , กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน), 
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. ๒๕๕๐ และนักเศรษฐศาสตร์กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund – IMF) ฯลฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานเศรษฐกิจ มหภาค การเงิน การคลัง  
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

๖

ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เช่นในปีที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีการประกาศ 
นโยบายทางการเงินเกี่ยวกับเงินลงทุนจาก 
ต่างประเทศที่เรียกว่า “มาตรการดำรงเงิน 
สำรองเงินนำเข้าระยะสั้น” (Unremunerated 
Reserve Requirement: URR)๒ ซึง่เปน็นโยบาย 
ในการดำรงสนิทรพัยอ์นัสรา้งปญัหาใหก้บัผูล้งทนุ 
จากต่างประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ 
ยั งมี การ เสนอออกกฎหมายเกี่ ยวกับการ 
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในสมัยรัฐบาล 
ที่พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี 
หรือมีการเสนอยกเลิกกฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจ 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนทำให้ผู้ประกอบการจาก 
ตา่งประเทศไมค่อ่ยมัน่ใจและไมค่อ่ยสนใจทีจ่ะมา
ลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วในเบื้องต้น 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาในเรื่อง 
การชมุนมุทางการเมอืงของกลุม่ตา่ง ๆ  ซึง่ไดย้ดืเยือ้ 
และลุกลามจนถึ งขั้น เป็นเหตุ ให้สนามบิน 
นานาชาตสิวุรรณภมูไิมส่ามารถทำการได ้อนัสง่ผล 
ต่อความเช่ือม่ันของนักลงทุนเพ่ิมข้ึนอีกพอสมควร   
และนำมาซึ่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศของเราเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ในขณะเดยีวกนั ภายนอกประเทศของเรา 
ก็ได้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นที่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๐ ทั้งนี้เป็นเวลากว่า ๑๘ เดือนมาแล้วท่ี 
วิกฤตการณ์ทางด้านการเงิน (Financial Crisis)  
ยังไม่สามารถแก้ไขให้อยู่ในภาวะปกติได้ และ 
วกิฤตดงักลา่วยงัไดข้ยายตวัลกุลามไปยงัประเทศ 
อืน่ ๆ  อกีโดยเฉพาะในทวปียโุรป และบางประเทศ 
ในทวปีเอเชยี คอื อนิเดยี จนี ไตห้วนั ฮอ่งกง ญีปุ่น่ 
สิงคโปร์  ด้วยเหตุดังกล่าว โลกของเรากำลังอยู่ 
ทา่มกลางวกิฤตเศรษฐกจิทีใ่หญแ่ละรา้ยแรงทีส่ดุ 

๒ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการดำรงเงินสำรองเงินนำเข้าระยะสั้น อันเป็น 
มาตรการควบคุมการไหลเข้าของเงินทุน (Capital Control) เพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น โดยกำหนดให้สถาบันการเงินที่รับซื้อ 
หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ต้องกันเงินสำรองเป็นเงินตราต่างประเทศไว้จำนวนร้อยละ ๓๐ ของเงินตรา 
ต่างประเทศดังกล่าว ส่วนที่เหลือร้อยละ ๗๐ ให้รับซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทให้แก่ลูกค้า หากจะนำเงินออกก่อนที่จะครบ 
ระยะเวลา ๑ ปี นักลงทุนจะได้รับเงินในส่วนที่กันไว้คืนเพียง ๒ ใน ๓ หรือเท่ากับถูกหักไปร้อยละ ๑๐ ของเงินที่นำเข้ามา  
ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้เท่ากับเป็นการลดผลตอบแทนสุทธิที่นักค้าเงินหรือนักลงทุนต่างชาติจะได้รับจากการนำเงินเข้ามาเก็งกำไร 
ค่าเงินบาทหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของไทย  
  ทั้งนี้ การใช้มาตรการดำรงเงินสำรองนำเข้าระยะสั้นเป็นเวลานานของไทยนั้นทำให้เกิดผลเสียต่อความมั่นใจของนักลงทุน 
ต่างชาติและกระทบต่อการลงทุนโดยตรง เนื่องจากผู้ลงทุนกังวลในความล่าช้าของการคืนเงินที่ถูกหักไปก่อน รวมไปถึงอาจชะลอ 
การตัดสินใจลงทุนต่อไปและหันไปลงทุนในเศรษฐกิจภูมิภาคแทน นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังขัดกับหลักการไหลเวียนของ 
เงินทุนโดยเสรี (Financial liberalization) อันเป็นหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยสากล และจะทำให้นักลงทุนต่างประเทศขาดความ 
มั่นใจในการนำเงินมาลงทุน อย่างไรก็ดี ได้มีการยกเลิกมาตรการดำรงเงินสำรองเงินนำเข้าระยะสั้น (Unremunerated Reserve  
Requirement: URR) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และมีผลเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ (โปรดดู กลุ่มการวิเคราะห์ 
เศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, บทวิเคราะห์ เรื่อง บทเรียน 
มาตรการควบคุมเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นจากต่างประเทศต่อประเทศไทย, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙).
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ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม  
ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เทา่ทีเ่คยมมีาในรอบ ๘๐ ป ีนบัแตว่กิฤตเศรษฐกจิ
ใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๒๙๓ (พ.ศ. ๒๔๗๒) 

โดยรวมแล้ว สาเหตุหลักของปัญหา 
เศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้  
ก็มีที่มาจากสาเหตุหลัก ๒ ประการด้วยกัน 
กล่าวคือ สาเหตุที่เกิดขึ้นภายในประเทศของ 
เราเอง และจากปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ต่างประเทศ  
โดยสาเหตุทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ความไม่แน่นอน 
ทางด้านการค้าขาย การลงทุน การผลิต  
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้นำไปสู่กรณีการที่ 
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องประสบกับปัญหา  
ได้เริ่มหาทางออกโดยการลดการใช้แรงงาน
ลง หรืองดการจ้างแรงงานเพิ่มเติม ตลอดจน 
การกำหนดให้ลดการทำงานล่วงเวลา และหาก 
ผลประกอบการไม่เป็นไปดังท่ีคาดไว้ ก็อาจจะ 
นำไปสู่การเลิกจ้างแรงงาน (lay-off) เพื่อลด 
ต้นทุนการผลิตในที่สุด โดยธุรกิจที่จะได้รับ 

๘

ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิในคราวนีม้ากทีส่ดุ  
ได้แก่ ผู้ประกอบการในด้านที่อยู่อาศัยและ 
การส่งออกเป็นสำคัญ ผู้ประกอบการในส่วน 
ที่เกี่ยวกับกิจการภาคการท่องเที่ยว ตลอดจน 
ภาคเกษตรกรรม ดังนั้น บุคคลผู้ที่ได้รับความ 
เดอืดรอ้นกค็อื แรงงานทีถ่กูเลกิจา้งหรอืไดค้า่จา้ง 
ไม่เต็มจำนวน เพราะขาดรายได้จากการทำงาน
ล่วงเวลาหรือการทำงานพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
แรงงานที่เป็นลูกจ้างรายวันก็อาจไม่มีงานและ 
ขาดรายได้

หากจะเปรียบเทียบวิกฤตเศรษฐกิจ 
ที่เกิดขึ้นในขณะนี้กับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว จะเห็นได้ว่ามีความ 
แตกต่างกัน กล่าวคือ วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ 
และต้องได้รับการเยียวยาก็คือภาคการเงิน
การธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารที่
ดำเนินการให้สินเชื่อแล้วเกิดปัญหาหนี้ เสีย 
และมีปัญหาด้านสภาพคล่อง (liquidity) โดยได้ 
มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศแล้ว 
มาแปรเป็นเงินตราสกุลบาทเพื่อใช้ในการดำเนิน
กิจการ เมื่อรัฐบาลในขณะนั้นได้ดำเนินนโยบาย 
แกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้โดยการ
ประกาศลอยตวัคา่เงนิบาท (floating exchange 
rate system) ก็ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 

๓วิกฤตเศรษฐกิจท่ีได้ประทุข้ึนในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี ๑๙๒๙ และเป็นท่ีมาของภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง 
(Great Depression) เริ่มจากความตื่นตระหนกในตลาดหุ้นนิวยอร์ค และแพร่ขยายไปยังระบบการเงินและภาคการผลิตทั่วโลก 
ตลอดช่วงทศวรรษที่ ๑๙๓๐s ในช่วงนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้พยายามหาหนทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการใช้นโยบายลดการ 
ใช้จ่ายและเพ่ิมภาษีเพ่ือปรับปรุงฐานะการคลังให้สมดุล ท้ัง ๆ ท่ีระบบสินเช่ือของธุรกิจได้ขาดสะบ้ันลงไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ ผลจากการขาด
การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคจึงได้ทำให้วิกฤตเศรษฐกิจในคร้ังน้ันได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ประเทศต่าง ๆ จึงได้ใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าจากต่างประเทศ ด้วยการใช้ลัทธิชาตินิยม พร้อมกับ
การลดค่าเงินของตนเพื่อเพิ่มอำนาจการขายและลดอำนาจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เป็นต้น ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจยังได้ 
ส่งผลกระทบต่อสังคมและการเมืองในประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ นำไปสู่การปลุกระดมทางการเมืองและก่อให้เกิดลัทธินาซี  
จนนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองในอีก ๑๐ ปีต่อมา (พิสิฐ ลี้อาธรรม, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมดุลใหม่  Flow and Stock 
Equilibrium, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑).



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ
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สถาบันการเงินต่างประเทศซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย 
ทีต่ำ่กวา่ในประเทศ หรอือกีนยัหนึง่เรามกีารขยาย 
การลงทุนสูงมาก โดยอาศัยการกู้ยืมเงินจาก 
ธนาคารกด็ ีหรอืการออกพนัธบตัรในตา่งประเทศ 
ก็ดี โดยมิได้คำนึงว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ระหว่างประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง และยังคง 
คิดว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจะดำรงค่าอยู่ที่  
๒๘ บาทต่อ ๑ ดอลลล่าร์สหรัฐอเมริกาไว้ได้  
ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจของประเทศเราเข้าสู่วิกฤต 
ก็ทำให้ค่าเงินบาทของเราลดค่าลงอย่างมาก  
ส่งผลให้ธุรกิจดังที่ได้กล่าวมาแล้วเกิดปัญหาขึ้น 

อยา่งไรกด็ ีปญัหาตา่ง ๆ  เหลา่นีก้ส็ามารถ 
แก้ไขได้ค่อนข้างรวดเร็ว ด้วยการที่รัฐบาล 
ในขณะนั้ นพยายามที่ จ ะปรั บ โคร งสร้ า ง 
ทางเศรษฐกิจภายในเพื่อประโยชน์ในการสร้าง 
ความเชื่อมั่น และผลที่ได้จากการที่สกุลเงินบาท 
มีค่าลดลง ทำให้สินค้าส่งออกของประเทศไทย 
ที่ เ คยตกต่ ำหรื ออาจจะแข่ งขั นกั บสิ นค้ า 
จากประเทศอื่นไม่ได้ ก็กลับเริ่มที่จะแข่งขันได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าประเภทสิ่งทอที่เคย 
ถูกมองว่ า เป็นอุตสาหกรรมที่ ไม่มีอนาคต  
ก็สามารถแข่งขันกับสินค้าจากประเทศอื่น ๆ 
ได้ ทำให้เกิดการฟื้นตัวขึ้นมา หรือบางธุรกิจ 
อยา่งเชน่ บรษิทัในอตุสาหกรรมกอ่สรา้งรายหนึง่  
ซึ่งก่อนหน้านั้นมิได้เน้นการผลิตเพื่อส่งออกไป 

๙

เป็นผลทำให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้กู้ยืมเงินมา
จากต่างประเทศต้องเผชิญภาระหนี้ที่เมื่อคิด 
เป็นเงินตราสกุลบาทแล้วสูงขึ้นกว่าหนึ่งเท่าตัว 
ส่งผลให้สถาบันการเงิน ตลอดจนธุรกิจบางแห่ง
ก็ต้องเข้าสู่ภาวะล้มละลายในที่สุด 

แต่วิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้   
ไมว่า่บรษิทัขนาดใหญห่รอืสถาบนัการเงนิ ตา่งกม็ี 
ภาวะทีเ่ขม้แขง็มากกวา่เมือ่ครัง้วกิฤตเศรษฐกจิที่
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจ 
เป็น เพราะว่ า ได้มีการ เตรียมตัวที่ ดี ตลอด 
ระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา  เพื่อรับมือกับปัญหา 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ได้เคยมีประสบการณ์ 
มาแล้วเมื่อคราววิกฤตเศรษฐกิจครั้งก่อน มาถึง 
คราวนี้จึงสามารถต้านทานความผันผวนหรือ 
ปัจจัยในเชิงลบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีขึ้น 
อกีประการหนึง่กค็อื ธรุกจิขนาดใหญข่องประเทศ 
เราในชว่งหลงันีก้ม็ไิดม้กีารกูเ้งนิจากตา่งประเทศ  
และค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้น บริษัทขนาดใหญ่ 
และสถาบันการเงินจึงมีเสถียรภาพและไม่ได้รับ 
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในคราวนี้มากนัก 
หากแตย่งัมภีาคสว่นอืน่ทีจ่ะไดร้บัผลโดยตรงจาก 
วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ก็คือ ภาคแรงงานและ 
ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีกำลังทางการเงิน
ไม่เพียงพอ

  จุลนิติ : วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน 
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กับวิกฤตการณ์ 
การเงิน (Financial Crisis) ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐ 
อเมริกาในขณะนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร

  ดร. พิสิฐฯ : เนื่องด้วยสถานการณ์ทาง 
เศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น อัตราดอกเบี้ย
ภายในประเทศมีอัตราสูง ทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่ 
ในประเทศไทยดำเนินการกู้ยืมเงินสกุลอื่นจาก 
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จำหน่ายยังต่างประเทศ แต่เน้นการผลิตเพื่อ 
จำหน่ายภายในประเทศเท่านั้น แต่เมื่อเกิดวิกฤต 
เศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทย สินค้าก็ล้นคลัง  
ทางบรษิทักแ็กป้ญัหาโดยการสง่ผลติภณัฑอ์อกไป 
จำหน่ายยังต่างประเทศ นอกจากนี้ บางธุรกิจก็
ได้มีการปรับฐานะและมาตรฐานขึ้น เช่น กรณี 
ของบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์รายหนึ่ง  
ซึง่กอ่นวกิฤตเศรษฐกจิจะเกดิขึน้นัน้ บรษิทัไดเ้นน้ 
การผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายภายในประเทศไทย 
เช่นกัน แต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ และคา่เงนิบาทลดลงอยา่งมาก ทางบรษิทั 
ก็เห็นโอกาสที่จะสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นโดยการ 
ส่งออกรถยนต์ ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ 
เช่นเดียวกัน โดยโรงงานก็ต้องปรับมาตรฐาน 
การผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อที่จะ 
สามารถส่งออกรถยนต์ไปจำหน่ายยังภูมิภาค 
ต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย เอเชีย หรือยุโรปได้  

เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงฟื้นตัว 
ขึน้ไดจ้ากการทีผู่ส้ง่ออกในประเทศไดร้บัผลดจีาก
การที่ค่าเงินบาทลดลง จนเศรษฐกิจของประเทศ 
เขา้สูภ่าวะปกต ิถงึแมว้า่สถาบนัการเงนิหรอืธรุกจิ 
ต่าง ๆ ยังคงมีความกังวลอยู่บ้างก็ตาม
 สำหรับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐ 
อเมรกิานัน้มไิดม้คีวามแตกตา่งกบัวกิฤตเศรษฐกจิ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เสยีทเีดยีว โดยยงัคงมลีกัษณะสำคญับางประการ 
ที่มีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีสินทรัพย์ที่ 
ด้อยค่าเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจอย่างมากมาย  
ซึง่เกดิจากกรณกีารทีม่กีารใหส้นิเชือ่กบัผูซ้ือ้บา้น 
อย่างมากหรือเฟ้อจนเกินไป ส่งผลให้ราคาบ้าน 
พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมานี้  
ประกอบกับการที่สหรัฐอเมริกาประสบกับภาวะ 
การขาดดุลการค้ากับต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 
ดังนั้น เมื่อเวลาได้ล่วงเลยผ่านมาจนถึงจุดอิ่มตัว  
ก็ได้เกิดความตื่นตระหนกในระบบการเงินขึ้น  
เพราะเหตุว่าสินทรัพย์ที่สะสมขึ้นมานั้นได้เกิด 
ภาวะด้อยค่าขึ้นมาจนไม่สามารถจะชำระหนี้สิน
ได้ตามที่ควรจะเป็น จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ กองทุน ๒ กองทุนก็ไม่สามารถ 
ชำระหนี้ได้เนื่องจากรายได้มิได้เป็นไปตามที่ 
คาดหมาย ทำให้เกิดความตื่นตระหนกขึ้นใน 
ระบบการเงนิของสหรฐัอเมรกิา และการแกป้ญัหา 
ทีเ่กดิขึน้ดงักลา่วกค็อื ทกุภาคสว่นในระบบการเงนิ 
หยุดดำเนินการต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
โดยปรากฏว่า สถาบันการเงินงดการให้สินเชื่อ  
ระบบการเงนิทีเ่คยหมนุเวยีนอยูต่ลอดเวลากห็ยดุ
ชะงักลงทันที ซ่ึงเปรียบเหมือนระบบเคร่ืองจักรกล 
ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใหญ่โตและสลับซับซ้อน 
เกดิการหยดุชะงกัลงอยา่งฉบัพลนั ฝา่ยชา่งของ 
โรงงานก็ไม่รู้จะแก้ไขตรงส่วนไหนก่อนเพราะ 
เคร่ืองจักรกลท้ังระบบหยุดทำงานพร้อมกันหมด  

จงึเหน็ไดว้า่นบัตัง้แตน่ัน้มาจนถงึปจัจบุนั 
นับเป็นเวลากว่า ๑ ปี ๘ เดือนแล้ว ที่ธนาคาร 
แห่งรัฐและกระทรวงการคลังของหลายประเทศ 
ได้มุ่งที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินโดย 
วิธีการต่าง ๆ ซึ่งปรากฏว่ามีความพยายามของ 
รัฐบาลในการใช้เงินงบประมาณของประเทศ 
เข้าไปอัดฉีด รวมถึงมีการลดอัตราภาษีและอัตรา
ดอกเบี้ยโดยหวังว่าจะสามารถแก้ไขและเยียวยา 



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ
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 ปรากฏว่า สถาบันการเงินงดการให้สินเชื่อ ระบบการเงินที่ 
เคยหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาก็หยุดชะงักลงทันที ซึ่งเปรียบเหมือน 
ระบบเคร่ืองจักรกลของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใหญ่โตและสลับซับซ้อน 
เกิดการหยุดชะงักลงอย่างฉับพลัน

๑๑

ใหส้ถานการณด์ขีึน้ได ้แตก่ไ็มป่ระสบความสำเรจ็ 
เพราะวา่เหตกุารณไ์ดล้กุลามไปเรือ่ยจนกลายเปน็
ปัญหาใหญ่ที่ยุ่งยากเกินกว่าจะเยียวยาได้ ซึ่งไม่ 
เฉพาะแต่สถาบันการเงินเท่านั้น แม้สถาบันที่ 
ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของระบบธนาคารกลาง 
สหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System) 
อยา่งเชน่ บรษิทั อเมรกินัอนิเตอรเ์นชนัแนล กรุป๊  
หรือ  A IG  ซึ่ งประกอบธุ รกิ จประกันภัย 
(Insurance) ก็ประสบกับภาวะขาดสภาพคล่อง 
อย่างรุนแรง หรือการฉ้อโกงของกองทุน 
แมดดอฟฟ์ ก็ได้นำมาซึ่งข่าวร้ายที่กระทบต่อ 
ความเชือ่มัน่และขวญักำลงัใจของหลายภาคสว่น 
ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ 
พลเมืองอเมริกันขาดรายได้ ตกงาน ว่างงานกัน 
มากขึน้ อนันำไปสูก่ารไม ่ใชจ้า่ย และสง่ผลกระทบ 
ต่อไปยังภาคธุรกิจภายในประเทศ อาทิ บริษัท 
รถยนต์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกาทั้ง ๓ แห่ง 
ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงเพราะไม่สามารถ 
จำหน่ายรถยนต์ได้อย่างท่ีควรจะเป็น ซ่ึงก่อนหน้าน้ัน 
เคยถือกันว่ากิจการผลิตรถยนต์เป็นกิจการ 
ขนาดใหญท่ีม่เีสถยีรภาพสงูมาก แตเ่มือ่เกดิวกิฤต 
เศรษฐกิจขึ้นและกิจการดังกล่าวร้องขอเงิน 
อุดหนุนช่วยเหลือจากรัฐบาล ก็มีผลเป็นการลด
ความเชื่อมั่นและกำลังใจในภาคธุรกิจทั่วไปเป็น
อย่างมาก 

ดังนั้น จึงยิ่งทำให้ธนาคารระมัดระวัง 
ในการให้สินเช่ือมากข้ึนเป็นผลให้เกิดภาวะฝืดเคือง 
ในระบบธุรกิจที่โยงใยกันขึ้นมาอีก จะเห็นได้ว่า 
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเป็น 

วิกฤตที่มีความเกี่ยวพันโยงใยในหลาย ๆ ด้าน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท เลห์แมน บราเธอร์ส 
โฮลดิ้งส์ อิงค์ (Lehman Brothers Holdings 
Inc.) สถาบนัการเงนิขนาดใหญท่ีท่ัว่โลกรูจ้กักนัด ี
ก็เข้าสู่ภาวะล้มละลายไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็น 
การล้มละลายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์  
เพราะเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์อยู่ถึง ๖ แสนกว่า 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เลห์แมน 
บราเธอร์ส เป็นสถาบันการเงินที่ก่อตั้งมากว่า 
๑๕๐ ปมีาแลว้ เมือ่ถงึขัน้ตอ้งเขา้สูภ่าวะลม้ละลาย 
ก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่กระทบกระเทือนต่อ 
ความเชือ่มัน่ทัง้ระบบ สง่ผลใหส้ถาบนัการเงนิอืน่ ๆ   
ไมก่ลา้ดำเนนิการใหส้นิเชือ่แกส่ถาบนัการเงนิหรอื 
ธุรกิจอื่นอีกต่อไป เพราะไม่มั่นใจว่าจะได้รับการ 
ชำระหนีค้นืหรอืไม ่ทำใหเ้กดิความวุน่วายในระบบ 
การเงินของสหรัฐอเมริกาขึ้น เพราะฉะนั้น ธุรกิจ 
ทั่วไปที่ต้องอาศัยเงินทุนจากสถาบันการเงิน 
มาหมุนเวียนในกิจการก็ต้องประสบกับความ 
เดือดร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 สิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐอเมริกา 
พยายามจะทำอยูใ่นขณะนี ้กค็อืการพยายามทีจ่ะ 
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศ  
และการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนอัดฉีด 
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ในลักษณะเดียวกันกับที่ 
เกิดข้ึนในประเทศไทยของเรา อย่างไรก็ดี การอัดฉีด 
เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการเงินที่พิกลพิการ 
อันถึงเวลาอันควรแก่การปรับรื้อนั้น ก็เปรียบ 
เหมือนการใส่น้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในระบบ 
เครื่องยนต์ของรถยนต์ที่พังแล้ว อย่างไรเสีย 
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ก็ยังขับเคลื่อนไปไม่ได้อยู่ดี เพราะการแก้ปัญหา 
ที่เหมาะสมนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับการที่จะนำเงิน 
งบประมาณไปอดัฉดีตรงไหน แตอ่ยูท่ีค่วามเชือ่มัน่ 
ที่ขาดหายไปอันเนื่องมาจากผู้ประกอบการ 
ด้านการเงินหรือด้านการผลิตยังไม่มั่นใจใน 
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เช่น ไม่มั่นใจว่า 
เมื่อจำหน่ายสินค้าไปแล้วจะได้รับการชำระราคา
หรอืไม ่นอกจากนี ้การทีส่ถาบนัการเงนิงดการให้ 
สินเชื่อ ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
นั้นยังคงเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่อไปอีก
ในระยะยาวพอสมควร

จลุนติ ิ:  ทา่นเหน็วา่ปญัหาเศรษฐกจิของ 
ประเทศไทยในปจัจบุนันัน้ มวีธิกีารหรอืแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมอย่างไร เพื่อให ้
เศรษฐกิจของเรามีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ดร. พิสิฐฯ : สำหรับประเด็นนี้มีแนวคิด 
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวม ๒ แนวคิด 
กล่าวคือ

แนวคิดแรก นักเศรษฐศาสตร์รู้จักกัน 
ในนาม “แนวคิดแบบเคนส์ เซียน”๔ มี  
แนวความคดิวา่ เมือ่เกดิภาวะทีอ่ำนาจซือ้ในระบบ 

เศรษฐกิจลดต่ำลง รัฐบาลควรเร่งนำเงินเข้าสู่ 
ระบบเศรษฐกจิ กลา่วคอื ภาครฐัตอ้งเรง่อดัฉดีเงนิ 
โดยหากเป็นไปได้ก็ให้นำเงินไปใส่มือประชาชน 
เลยที เดี ยว  หากไม่คำนึ งถึ งข้ อพิ จารณา 
ในด้านการเมืองแล้ว วิธีการเช่นว่านี้ผมเห็นว่า 
เป็นวิธีการที่ดีหากเรามีงบประมาณเพียงพอ 
หรือหากเปรียบอีกนัยหนึ่ง ถ้าเรามีกระสุนเยอะ 
จะสาดกระสุนไปทั่วก็ไม่เป็นไร 

แตเ่มือ่เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ วกิฤตเศรษฐกจิ 
ทีเ่กดิขึน้ในคราวนีอ้าจจะดำรงสภาพยาวนานกวา่ 
ที่คาดไว้ สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือ รัฐบาล 
ของเราใช้เงินงบประมาณในการอัดฉีดเงินเข้าสู่ 
ระบบจนกระทั่งเงินหมด โดยในขณะเดียวกันกับ
ทีป่ญัหาบางประการกย็งัแกไ้ขไมไ่ด ้ถา้เหตกุารณ์ 
เช่นนี้เกิดขึ้นประเทศของเราจะเข้าสู่ภาวะที่ 
ลำบากมาก ซึ่งภาวะดังกล่าวนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วที่
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้เรียกได้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่น 
ไม่มีกระสุนเหลืออยู่แล้ว ทั้งที่มีการใช้มาตรการ 
ลดอัตราดอกเบี้ยและภาษีไปแล้วเป็นอย่างมาก  
ก็ยังประสบกับภาวะขาดดุลและมีภาระหนี้สินที่ 
เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับประเทศ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ 

สิ่งที่ผมต้องการเน้นย้ำก็คือเราควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  
อย่างระมัดระวังและมี เป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งในตอนนี้ปัญหา 
ที่มีความสำคัญอันควรแก่การแก้ไขเยียวยาก็คือ ภาคแรงงาน

๔... ในปี ค.ศ. ๑๙๓๖ John Maynard Keynes ได้นำเสนอแนวคิดแบบ Keynesian ท่ีต่างไปจากแนวคิดเดิมท่ีเรียกว่า 
แนวคิดแบบ Classics โดยเสนอว่า อุปสงค์รวมเป็นตัวกำหนดภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น  Keynes จึงเสนอแนวคิดที่ว่า รัฐบาลซึ่งเป็น 
ผู้ซื้อรายใหญ่ในระบบเศรษฐกิจสมควรเป็นผู้มีบทบาทในการใช้จ่ายรวม หากการใช้จ่ายของเอกชนตกต่ำลงจนอาจส่งผลกระทบต่อ 
ระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลก็พึงใช้จ่ายให้มากขึ้นเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาด (counter cyclical) แม้กระทั่งรัฐบาลจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อ 
จ้างคนขุดถนน แล้วจ้างอีกคนกลบถนนก็ตาม ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ภาวะเศรษฐกิจได้รับการกระตุ้นให้กลับเข้าสู่ดุลยภาพ ดังนั้น รัฐบาล 
จึงทำหน้าที่เสมือนหัวรถจักรที่ฉุดให้เศรษฐกิจหลุดพ้นจากภาวะตกต่ำ ... (โปรดดู พิสิฐ ลี้อาธรรม, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมดุลใหม่ 
Flow and Stock Equilibrium, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑).



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒ ๑๓

สำหรับในประเทศไทยของเรานั้น ยังถือ
ว่ารัฐบาลพอมีกระสุนอยู่บ้าง หนี้สินของเราก็ยัง 
ไมไ่ดม้จีำนวนสงูมากจนเกนิไป และอตัราดอกเบีย้ 
ก็ยังคงมีช่องว่างที่จะปรับได้ สิ่งที่ผมต้องการ 
เน้ นย้ ำก็ คื อ เ ราควรใช้ทรัพยากรที่ มี อยู่   
อย่างระมัดระวังและมีเป้าหมายที่ชัดเจน  
ซึ่งในตอนนี้ปัญหาที่มีความสำคัญอันควรแก่การ 
แกไ้ขเยยีวยากค็อื “ภาคแรงงาน” ซึง่เปน็ภาคสว่น 
ที่ต้องการการดูแลเพราะเป็นส่วนที่ก่อให้เกิด 
การจ้างงานและมีผลเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ 
ใช้จ่ายอันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม 
อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลมุ่งที่จะนำเงินไปกระจาย
ไปทัว่ กจ็ะกลายเปน็วา่เปน็การนำเงนิไปแจกจา่ย 
ให้กับบุคคลบางกลุ่มท่ีไม่ได้เดือดร้อนอย่างแท้จริง 

แนวคดิทีส่อง คอื ภาครฐับาลไมค่วรเนน้ 
การอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรง 
จนเกินไป ซึ่งแตกต่างกับแนวคิดแบบเคนส์เซียน  
แต่ควรเน้นการรักษาความเชื่อมั่นในระบบ 
เศรษฐกิจ โดยนำเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จำกัดมุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ตรงจุด และผล 
จากการใช้จ่ายเช่นว่านี้ก็ย่อมส่งผลดังที่เคนส์ได้ 
เสนอไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมุ่งไป 
ที่คนที่เดือดร้อนว่ามีอยู่ที่จุดใดก็ไปแก้ที่จุดนั้น 
มคีนตกงานกไ็ปแก ้คนไมม่เีงนิเรยีนหนงัสอืกไ็ปแก ้
คนทกุขย์ากตรงไหนเอาเงนิไปแก ้แลว้เกบ็กระสนุ 
เอาไว้ เพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นในคราวนี้จะใช้เวลา 
กี่ปีก็ ไม่อาจคาดเดาได้  ซึ่ งแนวคิดที่สองนี้  
จึงเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 
ในขณะนี้มากที่สุด

ตวัอยา่งเชน่ กรณรีฐับาลไตห้วนัทีไ่ดม้กีาร 
แจกจ่ายเงินให้แก่พลเมืองทุกคน คนละประมาณ 

๔,๐๐๐ บาท ก็พบว่าพลเมืองท่ีเป็นวัยรุ่นจำนวนหน่ึง 
ก็ตั้งใจที่จะนำเงินดังกล่าวไปซื้อโทรศัพท์มือถือ  
จึงเห็นได้ว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้อาจ 
ได้ประโยชน์เพียงน้อยนิด อย่างไรก็ดี ไต้หวัน 
ถือว่าเป็นประเทศที่มีฐานะทางการคลังที่ดีและ
มีทุนสำรองมากกว่าประเทศไทยหลายสิบเท่าตัว  
จึงถือว่าการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเช่นนี้ 
ไม่เป็นที่น่ากังวลเท่าใดนัก

นอกจากนี้ยังมีข้อสำคัญอีกประการหนึ่ง  
คือ อย่าคิดว่าจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของ 
ประเทศเราไดใ้นขณะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศอืน่  
ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ ซึ่งถ้ามีความคิดเช่นนั้น 
และมีความพยายามท่ีจะเพ่ิมการใช้จ่ายงบประมาณ 
ภาครฐัทัง้ภายในและนอกประเทศกอ็าจจะนำมา 
ซ่ึงการขาดดุลได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าประชาชนไทย 
ไม่สนใจในการออมเงิน ทุกคนเร่งใช้จ่ายเพื่อ 
กระตุ้นเศรษฐกิจมากจนเกินไป ระบบเศรษฐกิจ 
ของเราก็จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตมากขึ้นไปอีก และ 
ทุนสำรองของประเทศที่มีอยู่เพียง ๑ แสนกว่า 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาของเราก็อาจหมดลง
ได้ในที่สุด

โดยในขณะนีม้แีนวความคดิวา่ การฟืน้ฟู
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้นไม่อาจกระทำได ้
โดยลำพัง ประเทศใหญ่ควรมีการดำเนินนโยบาย
ประสานกนั หรอืทีเ่รยีกวา่ policy coordination 
ทั้งนี้ โดยผลของแนวคิดดังกล่าว ประเทศไทย 
อาจจะถูกเกณฑ์ให้กระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นได้ ดังนั้น 
ประเทศเล็กอย่างไทยก็ควรดูผลของประเทศ 
เหล่านี้ก่อนจะดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยลำพัง
 



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม  
ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 จุลนิติ : ท่านเห็นว่ามาตรการและแนวทาง 
การแก้ไขเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน๕ 

เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจใน 
สถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่อย่างไร นอกจาก
นั้นควรดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างไรจึงจะ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน
  
  ดร. พิสิฐฯ : การออกมาตรการกระตุ้น 
เศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบันในรอบแรกนี้๖  
ถือว่ารวดเร็วมาก ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย 
ที่ให้รัฐกู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของ 
งบประมาณรายจ่าย ในคราวนี้งบประมาณ 
ที่ เ พิ่ ง ผ่ า น ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร ไ ป จ ำ น ว น 
๑๑๖,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น มีส่วนของการ 
ที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงิน
คงคลังเป็นจำนวน ๑๙,๑๓๙,๔๗๖,๓๐๐ บาท  
ซึ่ งไม่ ใช่ส่วนของเม็ดเงินที่จะนำไปกระตุ้น 
เศรษฐกจิ หากแตเ่ปน็หลกัเกณฑต์ามรฐัธรรมนญู 
ให้ปฏิบัติ๗ โดยงบประมาณส่วนที่จะนำไปใช้ 
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงนั้นมี 

จำนวนเพยีง ๙๗,๕๖๐,๕๒๓,๗๐๐ บาท เทา่นัน้ 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ ๕ ของวงเงิน 
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ซึ่ ง มี อยู่ ถึ ง 
ประมาณ ๑.๘ ลา้นลา้นบาท ดงันัน้ หากพจิารณา 
แล้วจะเห็นได้ว่างบประมาณในส่วนดังกล่าว 
ยังมีการใช้น้อยมากเพราะประเทศของเรา 
ประสบกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วง 
ทีผ่า่นมา ทำใหโ้ครงการภาครฐัตา่ง ๆ  ยงัไมค่บืหนา้ 
เท่าที่ควร 

อย่างไรก็ดี หากสมมติว่าให้มีการเร่งรัด 
ระบบงานบริหารราชการแผ่นดินให้รวดเร็วขึ้น  
โดยมีการใช้งบประมาณที่ได้ตั้งไว้เพื่อบริหาร 
ราชการแผ่นดินเพียงร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน 
งบประมาณทั้งหมด ๑.๘ ล้านล้านบาท ก็คิด 
เป็นจำนวนเม็ดเงินถึง ๑.๘ แสนล้านบาท 
ซึง่มากกวา่งบประมาณทีต่ัง้ไวใ้ชก้ระตุน้เศรษฐกจิ
ในขณะนีถ้งึ ๒ เทา่ เพราะฉะนัน้ รฐับาลชดุปจัจบุนั 
ควรมุ่งใช้เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ จำนวน ๑.๘ ล้านล้านบาทนี้ให้เต็มที่ 

๑๔

๕รัฐบาลชุดที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑.

๖เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีเป็นหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. .... โดยมีการต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นจำนวนไม่เกิน 
๑๑๖,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนเป็นจำนวน ๙๗,๕๖๐,๕๒๓,๗๐๐ บาท 
และเป็นรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง เป็นจำนวน ๑๙,๑๓๙,๔๗๖,๓๐๐ บาท (ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ 
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ....).

๗รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคแรก.

บัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจำนวนหลาย 
แสนคนก็จะหางานทำยาก หากต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ได้ 
อยา่งชดัเจนในระยะยาวกค็อื การตัง้งบประมาณจา้งบณัฑติจบใหม่ 
เหล่านั้นให้ทำงานเป็นผู้ช่วยสอนร่วมกับครูอาจารย์ทุกคน 
ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศ เป็นเวลา ๑ ปี
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โดยมีมาตรการเร่งรัดมิให้ตกหล่น ชักช้า หรือ 
ถูกละเลยไป ถ้ารัฐบาลเร่งรัดให้ระบบราชการ 
ดำเนินไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็น่าเชื่อว่าจะ
มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่ามาตรการ 
กระตุน้เศรษฐกจิดงักลา่วเสยีอกี หรอือกีนยัหนึง่ 
วิธีการที่จะให้ได้ผลดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศก็คือการเร่งรัดให้ภาคส่วนที่ 
เกี่ยวข้องเร่งทำงานภายใต้แผนงานงบประมาณ 
ของพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

นอกจากนี้  โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า 
ภาคแรงงานได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
ในครั้งนี้ค่อนข้างมาก บัณฑิตใหม่ที่สำเร็จ 
การศึกษาชั้นปริญญาตรีจำนวนหลายแสนคน 
กจ็ะหางานทำยาก หากตอ้งการแกป้ญัหาดงักลา่ว 
ให้ได้อย่างชัดเจนในระยะยาวก็คือ การต้ังงบประมาณ 
จ้างบัณฑิตจบใหม่เหล่านั้นให้ทำงานเป็นผู้ช่วย 
สอนร่วมกับครูอาจารย์ทุกคนทุกสถานศึกษา 
ทั่วประเทศ เป็นเวลา ๑ ปี อาจจะใช้งบประมาณ 
สัก ๓-๔ หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งถ้าให้เริ่มในเดือน 
เมษายนซึ่งเป็นช่วงกลางปีงบประมาณก็ต้อง 
ใช้เงินไม่ถึง ๒ หมื่นล้านบาทและที่เหลือก็ไปตั้ง 
ในปีต่อไป โดยผลของวิธีการดังกล่าวจะทำให้ 
บณัฑติทีเ่พิง่สำเรจ็การศกึษามงีานทำไดเ้ปน็เวลา 
ถึง ๑ ปี และในขณะเดียวกันบัณฑิตเหล่านี้ก็จะ 
ได้ช่ วย เพิ่ มศักยภาพให้แก่ภาคการศึกษา 
โดยการแก้ปัญหาด้านอัตราส่วนจำนวนครู  
ต่อจำนวนนักเรียนให้เพ่ิมมากข้ึน อันจะเป็นประโยชน์ 
ทั้งด้านการแก้ปัญหาบัณฑิตตกงานและด้าน 
คุณภาพการศึกษาควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน

จลุนติ ิ: ทา่นเหน็วา่กฎหมายดา้นการเงนิ 
การคลัง และการส่งเสริมการลงทุนที่บังคับใช้ 
ในปจัจบุนันัน้ เพยีงพอสำหรบัการแกไ้ขปญัหา 
หรือไม่ และกฎหมายฉบับใดที่ท่านเห็นว่าเป็น
ปัญหาและอุปสรรคอันสมควรมีการปรับปรุง 
แก้ไขเพิ่มเติม

 ดร. พสิฐิฯ : โดยทีบ่ทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ในหมวด ๙ วา่ดว้ย การเงนิ การคลงัและงบประมาณ 
ได้กำหนดให้มีกฎหมายการเงิน การคลังของรัฐ  
เพ่ือกำหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง และควบคุม 
การบริหารและการใช้จ่ายเงินของประเทศ โดย
ให้เป็นไปตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนา 
เศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนืและความเปน็ธรรมในสงัคม  
ประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหามาทุกยุคทุกสมัยก็คือ 
เรื่องของ “งบกลาง” ซึ่งแต่เดิมนั้นงบกลาง 
จะมีการตั้งขึ้นเพื่อใช้ในเรื่องที่จำเป็น ในส่วน
ของรายจ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ 
ให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
อืน่ใดของรฐัไดโ้ดยตรง เชน่ งบประมาณเกีย่วกบั 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น รัฐบาล 
ในยุคหนึ่งเคยเอางบกลางไว้เป็นส่วนรองรับ
ความไม่โปร่งใส โดยไม่ได้แสดงรายละเอียด 
หรือที่เรียกกันว่า “งบผี” ซึ่งตั้งไว้ถึง ๔ ถึง ๕ 
หมื่นล้านบาทต่อปี ในส่วนนี้ผมจึงมีความเห็น
ว่ากฎหมายการเงินการคลังควรจะต้องกำหนด 
หลักเกณฑ์การตั้ งงบกลางหรืองบฉุกเฉิน 
ใหช้ดัเจน เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 
และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
อย่างแท้จริง
 นอกจากนี้ การตั้งงบประมาณรายจ่าย 
เพือ่ชดใชเ้งนิคงคลงักย็งัเปน็ประเดน็ทีก่ฎหมาย 
ควรกำหนดหลักการให้ชัดเจน ซึ่งแต่เดิม 
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ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม  
ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๖

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ กำหนดหลักเกณฑ์แต่เพียงว่า ... การจ่าย 
เงินแผ่นดินจะกระทำได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาต 
ไว้ ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมาย 
เกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินคงคลัง  เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน 
จะจ่ายไปก่อนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ 
ต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติ 
โอนงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป ...๘ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์ 
ใหต้ัง้งบประมาณรายจา่ยชดใชเ้งนิคงคลงัเทา่นัน้ 
โดยปรากฏในทางปฏิบัติว่าการชดใช้เงินคงคลัง 
เช่นว่านี้ก็เป็นเพียงการตั้งงบประมาณชดใช้ 
เ งิ นค งคลั ง เป็ นตั วหนั ง สื อ โ ดยมิ ไ ด้ มี เ งิ น 
งบประมาณมาชดใช้อย่างแท้จริง      

ตอ่มา รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
ฉบับปัจจุบันก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนนี้ โดยได้ 
กำหนดให้มีการกำหนดแหล่งที่มาของรายได้ 
เพือ่ชดใชร้ายจา่ยทีไ่ดใ้ชเ้งนิคงคลงัจา่ยไปกอ่น 
แล้วด้วย๙ ถึงแม้กระนั้น ก็ยังมีข้อหารือไปยัง 

สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาอกีวา่ หากตอ้ง 
มกีารตัง้งบประมาณรายจา่ยเพือ่ชดใชเ้งนิคงคลงั 
ไวใ้นพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ  
แตเ่งนิทีจ่ะนำมาชดใชเ้งนิคงคลงัเปน็เงนิกูท้ัง้หมด  
กรณีเช่นนี้จะกำหนดให้เงินกู้เป็นแหล่งที่มาของ 
รายไดท้ีจ่ะนำมาชดใชเ้งนิคงคลงัตามมาตรา ๑๖๙ 
วรรคหนึง่ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
ได้หรือไม่ 

ซึ่งในประเด็นนี้ ทางคณะกรรมการ 
กฤษฎกีา มคีวามเหน็วา่ “แหลง่ทีม่าของรายได”้ 
ตามมาตรา ๑๖๙ วรรคแรกของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันนั้น รายได้ของรัฐ 
ประกอบดว้ยรายไดท้ีเ่กดิจากภาษอีากร การขาย 
สิ่งของและบริการ รัฐพาณิชย์ หรือรายได้อื่นใด 
ซึ่งมีลักษณะเป็นรายได้แผ่นดิน หรือเป็นเงินที่ 
รัฐบาลได้รับชำระไว้โดยไม่มีข้อผูกพันต้องจ่าย 
คนืเทา่นัน้ ในขณะทีเ่งนิกูไ้มถ่อืเปน็รายไดแ้ตเ่ปน็ 
รายรับประเภทหนึ่งเพราะเป็นเงินที่ได้รับมาโดย
มีข้อผูกพันที่จะต้องใช้คืนตามกำหนดระยะเวลา  
เงินกู้จึงไม่เป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมา 
ชดใช้เงินคงคลังในการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
เพือ่ชดใชเ้งนิคงคลงัตามมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึง่ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๑๐

๘รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘๑.
๙รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคแรก.
๑๐บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๘๖๒/๒๕๕๑ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงิน 

คงคลังในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม.

รัฐบาลจึงควรกำหนดและดำเนินนโยบายอันเป็นที่ยอมรับ 
และก่อให้เกิดความสมานฉันท์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออำนวย 
ต่อการลงทุนภายในประเทศ อันเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรกระทำ 
ในเบื้องต้นโดยไม่จำเป็นต้องผลักดันการออกกฎหมายหรือการ 
สนับสนุนงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายนัก
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ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากฎหมายการเงิน 
การคลังยังมีหลักเกณฑ์บางประการที่ยังมี 
ความจำเปน็ทีจ่ะตอ้งกำหนดใหช้ดัเจน มฉิะนัน้
แล้วอาจนำไปสู่ประเด็นปัญหาที่ต้องอาศัยการ 
ตคีวาม หรอืใชก้ฎหมายไปในทางทีไ่มส่จุรติและ
ไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายได้

 จลุนติ ิ: ดว้ยวกิฤตเศรษฐกจิของโลกและ
ของประเทศไทยนัน้ มสีาเหตสุำคญัประการหนึง่ 
คือ “ความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจ” ดังนั้น  
ในมุมมองของท่านซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์  
ท่านเห็นว่ามีกฎหมายหรือมาตรการใดท่ีสมควรได้
รับการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนให้ความเช่ือม่ัน 
ต่อระบบเศรษฐกิจกลับคืนมาสู่ประเทศไทย

  ดร.พิสิฐฯ : เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ 
ความเชื่อมั่นกลับมาสู่ประเทศไทยนั้น มีข้อ 
พิจารณา รวม ๓ ประการ ดังนี้

ประการที่ ๑ รัฐบาลควรทบทวนสิ่งที่ก่อ
ให้เกิดภาวะการขาดความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศ 
ของเรานัน้คอือะไร หากพจิารณาแลว้จะเหน็ไดว้า่ 
ภาวะการในด้านความเชื่อมั่นของประเทศไทย 
ภายใตร้ฐับาลชดุปจัจบุนั (นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ 
เป็นนายกรัฐมนตรี) ดีกว่ารัฐบาลชุดก่อน ๆ ทั้งนี้ 
เพราะประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองเริ่ม 
คลีค่ลายเบาบางลงบา้งแลว้ รฐับาลจงึควรกำหนด 
และดำเนินนโยบายอันเป็นที่ยอมรับและก่อให้ 
เกิดความสมานฉันท์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่
เอื้ออำนวยต่อการลงทุนภายในประเทศ อันเป็น 
สิ่งที่รัฐบาลควรกระทำในเบื้องต้นโดยไม่จำเป็น 
ต้องผลักดันการออกกฎหมายหรือการสนับสนุน 
งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายนัก
 ประการที่ ๒ รัฐบาลควรให้ความสำคัญ 
กบัการสง่เสรมิระบบเศรษฐกจิ และระบบการเงนิ 

การคลังของประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุง 
แก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทั้งสองให้
มีความชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้บรรยากาศทาง 
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับมากย่ิงข้ึน
 ประการท่ี ๓ รัฐบาลควรสร้างความเช่ือม่ัน 
ว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ทาง 
เศรษฐกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ 
ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลเศรษฐกิจไป
พร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง 
ในด้านต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้

 จลุนติ ิ: ในประเดน็สดุทา้ย ขอความกรณุา 
ท่านได้โปรดเสนอแนวคิดที่จะเป็นประโยชน์ 
ในการดำเนนิชวีติประจำวนั การประกอบธรุกจิ 
ตลอดจนการคา้ขายของภาคประชาชนในสภาพ 
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ของประเทศไทยและในโลก
ปัจจุบัน

 ดร. พิสิฐฯ : ท่ามกลางสถานการณ์ทาง 
เศรษฐกจิในปจัจบุนัของโลกและของประเทศไทย 
ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอย่างมาก  ทั้งความ 
ผันผวนที่ปรากฏในตลาดเงินและตลาดทุน  
อันนำมาซึ่ งความยากลำบากที่ประชาชน 
ทุกคนต้องประสบจากภาวะที่โลกมีความผันผวน 
เกิดขึ้น ดังนั้น แนวคิดที่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้ ก็คือ  
แนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ อันได้แก่ การยึด “ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง” เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยต้ังอยู่ 
บนความไม่ประมาท และใช้จ่ายเท่าที่เรามีกำลัง 
ความสามารถตามสมควร กจ็ะสามารถดำเนนิชวีติ 
ได้อย่างไม่เดือดร้อนและมีความสุขตามภาวะ 
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 
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กับสภาวะเศรษฐกิจไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน”
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒  ณ อาคารรัฐสภา ๒

	 จุลนิติ	 :	 สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบัน	มีที่มาจาก 
สาเหตใุด	มคีวามเหมอืนหรอืแตกตา่งกบัปญัหา 
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	
อย่างไร

	 นายบญุชยัฯ	:	สภาพปญัหาทางเศรษฐกจิ 
ที่ กำลั ง เกิดขึ้ นกับประเทศไทยในปัจจุบัน 
มีความแตกต่างกับวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เคย 
เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพราะว่าวิกฤต 
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น 

มีจุดเริ่มต้นจากประเทศไทยแล้วลุกลามไปยัง 
ประเทศในแถบเอเชียและมีผลกระทบกระจาย 
ไปทั่วโลก โดยวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้นได้ 
ก่อตัวขึ้น เมื่อภาคเอกชนมีการกู้ เงินจาก 
ธนาคารต่างประเทศจำนวนมากเพื่อมาลงทุน 
ภายในประเทศ และเพิ่มกำลังการผลิตสินค้า 
ให้มากขึ้น ในขณะที่ความต้องการของตลาด 
โดยรวมลดลง และคา่เงนิบาทมคีวามไมส่อดคลอ้ง 
กับความเป็นจริง จึงทำให้วาณิชธนกิจจาก 
ต่างประเทศเข้ามาโจมตีค่าเงิน ซึ่งประเทศไทย 
ในขณะนั้นก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ 



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ
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มาก่อนทำให้เราต้องใช้เงินทุนสำรองระหว่าง 
ประเทศจำนวนมหาศาลในการต่อสู้กับปัญหา 
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง 
  ในที่สุดจำเป็นที่จะต้องปล่อยค่าเงินบาท 
ให้ลอยตัวเพราะไม่มีทุนสำรองเพื่อการรักษา 
เสถียรภาพของค่าเงินบาทอีกต่อไป และสุดท้าย 
รัฐบาลก็ต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund : IMF) และมีการปิดสถาบัน 
การเงินหลายแห่งอันเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤต 
ระบบการเงินของประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๐
 ในขณะที่สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจที่ 
เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันมีสาเหตุมาจาก
ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากภายนอก กล่าวคือ 
เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่ง 
เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก  
วิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวคือ “วิกฤตสินเชื่อเ
พื่ออสังหาริมทรัพย์” (Sub - prime crisis)  
ซึ่งหมายถึงการให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้ที่มีฐานเครดิต 
ต่ำกว่ามาตรฐาน (Sub – prime Loans) หรือ 
ลกูหนีท้ีอ่าจมปีญัหาการชำระหนีค้นื โดยสว่นใหญ ่
เป็นลูกหนี้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ 
อยูอ่าศยั ซึง่สว่นมากจะเปน็สนิเชือ่ทีด่อ้ยคณุภาพ  
และผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งก่อให้เกิดการ 
ล้มลงของระบบการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึง่สง่ผลกระทบทีร่นุแรงตอ่กำลงัซือ้ของประชากร 
ในอเมริกาจนทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
ตามไปด้วย 
  โดยเฉพาะในส่วนของภาคการส่งออก  
เนื่องจากประเทศไทยมีการส่งออกไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกามากที่สุด ดังนั้น เมื่อสหรัฐอเมริกา 
มีวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ยอดการสั่งซื้อสินค้าจาก 
ประเทศไทยลดลงไปด้วย ทำให้ผู้ประกอบการ 
ที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบ  

เมือ่สนิคา้สง่ออกไมไ่ดภ้าคแรงงานของเรากไ็ดร้บั
ผลกระทบและเมื่อภาคแรงงานถูกกระทบทำให้ 
กำลงัซือ้ในตลาดภายในประเทศกถ็กูกระทบดว้ย 
เหมือนกัน กลายเป็นปัญหาลูกโซ่ที่กระทบกัน 
อยา่งตอ่เนือ่ง และนีค่อืสภาพปญัหาทางเศรษฐกจิ 
ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งมีสาเหตุ 
แตกต่างจากวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  แต่ในปัจจุบันนี้ มีความเห็นว่าวิกฤต 
ทางเศรษฐกิจจะไม่ร้ายแรงเท่ากับเมื่อตอน  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากภาคเกษตรกรรม 
ของประเทศไทยยังมีความต้องการในตลาด 
ต่างประเทศอีกมากทั้งเพื่อการบริโภคและ 
การพลังงาน ดังนั้น เชื่อว่าวิกฤตในครั้งนี้ 
จะไม่ร้ายแรงเท่ากับเมื่อตอนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
อย่างแน่นอน

	 จุลนิติ	 :	 ในทัศนะของท่าน	 ปัญหา 
เศรษฐกจิของประเทศไทยในปจัจบุนัจะมวีธิกีาร 
หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
อย่างไร	 เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทย 
มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

	 นายบุญชัยฯ	 : ปัญหาเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยในครั้งนี้ หากจะเปรียบเทียบกับ 
วิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว  
มีความเห็นว่าไม่น่าจะรุนแรงเท่ากับวิกฤต 
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ตม้ยำกุง้เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๔๐ เนือ่งจากประเทศไทย 
ได้ผ่านประสบการณ์ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 
ม า แ ล้ ว  แ ล ะ ใ น ค รั้ ง นี้ ภ า ค เ อ ก ช น ใ น 
ประ เทศไทยก็ ไม่ มี ก ารกู้ เ งิ นจำนวนมาก 
จากธนาคารในต่างประเทศเหมือนในอดีต  
สภาพทางเศรษฐกิจของเราในปัจจุบัน จึงมี 
ความเข้มแข็งมาก กว่าในอดีต เงินทุนสำรอง 
ระหว่างประเทศก็ยังมีเหลืออยู่ นอกจากนั้น 
ในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้รับทราบถึงสภาพปัญหา 
ที่แท้จริงเป็นอย่างดี ซึ่งปัญหาเศรษฐกิจครั้งนี้ 
แม้จะได้รับผลกระทบจากต่างประเทศรุนแรง 
ก็ตาม แต่ไม่น่าจะรุนแรงมากนักในประเทศไทย 
ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศไทยน่าจะมีการฟื้นตัว 
ได้ภายในครึ่งปีหลังนี้

 ปัญหาเศรษฐกิจในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า 
ส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบในส่วนของภาคการ 
ส่งออก ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการที่ 
ประเทศไทยมักจะพึ่ งพาตลาดส่งออกมาก 
จนเกินไป ซึ่งหากจะพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะเห็นว่าประเทศเหล่านั้
นจะพึ่งพาการส่งออกในอัตราส่วนที่น้อยเพราะ 
โดยส่วนใหญ่แล้วในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 
จะเน้นที่การบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก 
ดังนั้น การที่เศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพา 
การสง่ออกมากจนเกนิไปจงึทำใหง้า่ยตอ่การไดร้บั

๒๐

ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในต่างประเทศ
 อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ ประเทศไทย 
ควรมีการพัฒนาในด้านแรงงานให้มีคุณภาพมา
กขึ้น เพราะว่าขณะนี้การลงทุนจากต่างประเทศ 
เริ่มย้ายการลงทุนไปยังประเทศอื่น เนื่องจาก 
แรงงานของเรามกีารพฒันาเฉพาะในสว่นของการ
ใชฝ้มีอืเทา่นัน้ แตไ่มม่กีารพฒันาทางดา้นความคดิ 
ทักษะหรือความรู้ความสามารถ ซึ่งแตกต่างกับ
แรงงานของประเทศในภูมิภาคเดียวกัน เช่น 
เวียดนาม หรือสิงคโปร์ เป็นต้น เพราะฉะนั้น  
สิ่ ง เหล่านี้ เป็นเรื่องที่ประเทศไทยควรต้อง 
ดำเนินการในระยะยาว 
  แต่สำหรับในระยะสั้นนี้คิดว่าเราควรจะ 
ต้องแก้ไขที่ปัญหาการเลิกจ้างแรงงานเป็นหลัก  
กล่าวคือ ทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ประกอบการ 
สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้โดยไม่มีการ 
เลิกจ้างแรงงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความเห็นว่า 
รัฐบาลควรที่จะจัดสรรเงินงบประมาณเข้าไป 
ช่ วย เหลื อผู้ ป ระกอบการ เพื่ อที่ จ ะ ให้ เ ขา 
ดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้มาตรการ 
เลิกจ้างแรงงาน แทนที่รัฐบาลจะรอให้มีการ 
เลิกจ้างแล้วจึงนำเงินงบประมาณไปช่วยเหลือ 
ลูกจ้างที่ตกงาน และอีกประการหนึ่งก็คือใน 
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการ 
หรือเจ้าของโรงงานทุกแห่งจะมีการเลิกจาก 
แรงงานเสมอไป เนื่ อ งจากเห็นว่ ายั งมีผู้  
ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานหลายแห่ง 
ต้องการรับแรงงานเพิ่ม ดังนั้น แนวทางการแก้
ไขปัญหาแรงงานในปัจจุบันก็คือว่าจะสามารถเ
กลี่ยแรงงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างไร  
เพื่อให้แรงงานที่กำลังจะถูกเลิกจ้างได้ย้ายไป 
ทำงานกับผู้ประกอบการหรือโรงงานที่มีความ 
ต้องการแรงงาน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลควร
ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วน



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

 จุลนิติ	 :	 ท่านมีความคิดเห็นหรือ 
ข้อสังเกตอย่างไรเกี่ยวกับมาตรการและ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตาม 
นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน	เช่น	การจัดทำ 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	
หรือนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ในด้านต่าง	ๆ	ว่าเพียงพอกับการแก้ไขปัญหา 
เศรษฐกจิในสถานการณป์จัจบุนัหรอืไมอ่ยา่งไร	 
เป็นต้น

	 นายบุญชัยฯ	 : ตามที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น  
ก็เพื่อที่จะต้องการนำเงินงบประมาณดังกล่าวนี้ 
มาเป็นค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อ 
เร่งรัดฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระจายไปสู่ระบบ 
เศรษฐกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ 
การจ่ายเงินช่วยเหลือคนละ ๒,๐๐๐ บาท 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย หรือการค้ำประกัน
สินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SME เป็นต้น 
  มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของ 
รัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นการอัดฉีดเงินเข้าไปใน 
ระบบเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจมีการหมุนเวียน
ที่ดีขึ้น ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สมควรทำ เพราะ
มีความเห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น 
และดีที่สุดอีกวิธีการหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องกังวลว่า 
เงินงบประมาณเหล่านั้นจะไม่ถึงมือประชาชน 
หรือมีการทุจริตคอร์รัปชั่น แต่สุดท้ายวิธีการ 
ดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ได้นั้น  
ในขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ แต่หาก
พิจารณาศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้ว 
จะเหน็วา่กจ็ะใชม้าตรการเดยีวกนันีใ้นการกระตุน้ 

เศรษฐกิจของประเทศ
 แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการ 
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือคนละ ๒,๐๐๐ บาท 
แก่ผู้มีรายได้น้อยนั้น มีความเห็นว่าควรที่จะ 
ช่วยเหลือเฉพาะคนที่เขาเดือดร้อนจริง ๆ  เท่านั้น 
กล่าวคือ ควรช่วยเหลือเฉพาะคนที่ตกงานหรือ 
คนที่ไม่มีงานทำเท่านั้น ส่วนคนที่มีงานทำ 
มีเงินเดือนอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือ  
ดังนั้น มาตรการดังกล่าวนี้ควรมีการพิจารณาให้
รอบคอบ 

	 จลุนติ	ิ:	ทา่นคดิวา่กฎหมายดา้นการเงนิ	
การคลัง	 การภาษีอากร	 และการส่งเสริมการ 
ลงทุนที่มีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้นเพียงพอ 
สำหรับการแก้ไขปัญหาหรือไม่	 และในทัศนะ	
ของท่าน	ท่านคิดว่ากฎหมายฉบับใดที่ยังเป็น 
ปัญหาและอุปสรรคอันสมควรมีการปรับปรุง 
แก้ไขเพิ่มเติม

	 นายบุญชัยฯ	 :	ปัญหาของประเทศไทย 
ที่ส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศอีกประการหนึ่ง 
ก็คือ ปัญหาการมีกฎหมายที่ล้าสมัย โดยเฉพาะ
กฎหมายด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุน 
หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
เศรษฐกิจมีความเห็นว่ากฎหมายบางฉบับเป็น 
อุปสรรคและปัญหาต่อการค้าการลงทุน มีการ 
กำหนดขัน้ตอนในทางปฏบิตัทิีค่อ่นขา้งจะยุง่ยาก
และซบัซอ้น เชน่ หากตอ้งการจะเปดิรา้นคา้ปลกี
สกัแหง่หนึง่ในทางปฏบิตัจิะตอ้งไปดำเนนิการขอ 
ใบอนุญาตจากหลายกระทรวงหรือหลายหน่วยงาน  
เนือ่งจากกฎหมายในแตล่ะเรือ่งนัน้แยกกนัอยูแ่ต่
ละกระทรวงหรือหน่วยงาน เป็นต้น
 ปัญหาอีกประการหนึ่ งของเราก็คือ  
กระบวนการในการออกกฎหมายแต่ละฉบับเป็น

๒๑



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

นายบุญชัย  โชควัฒนา  
ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา

 นอกจากนี้ ในสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่
ของประเทศไทยในขณะนี้มีความเห็นว่าการนำ  
“ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ของพระบาทสมเดจ็ 
พระเจา้อยูห่วัมาเปน็แนวทางในการดำรงชวีติและ 
การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ รวมทั้ง 
การประกอบธรุกจิและการคา้ขายเปน็สิง่ทีด่ทีีส่ดุ  
เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา 
ไม่ควรที่จะบริโภคสิ่งของฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็น  
ซึ่งคนไทยมักจะมีนิสัยหรือรสนิยมบริโภคสินค้า 
จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่จนทำให้ประเทศไทย 
เสียดุลทางการค้า 
  ดงันัน้ เราคนไทยจะตอ้งหนัมาใชห้รอืบริ
โภคสนิคา้ภายในประเทศใหม้ากขึน้และลดความ
ฟุม่เฟอืยลง ในขณะเดยีวกนัคนไทยตอ้งเริม่ทีจ่ะเ
ปน็ผูท้ีร่เิริม่คดิหรอืผลติหรอืสรา้งเทคโนโลยตีา่ง ๆ  
ดว้ยตนเอง ไมพ่ึง่พาเทคโนโลยจีากตา่งประเทศม
ากจนเกนิไป และเมือ่ใดทีค่นไทยสามารถปฏบิตัไิ
ด้ดังนี้ คือ การพึ่งพาตนเอง     ไม่ฟุ่มเฟือย และ
การบรโิภคสนิคา้ภายในประเทศแลว้ ธรุกจิทีเ่ปน็
ของคนไทยในประเทศก็จะเจริญ เศรษฐกิจของป
ระเทศกจ็ะมคีวามมัน่คงและยัง่ยนืสามารถพึง่พา
ตนเองได้ในที่สุด 

๒๒

เราคนไทยจะตอ้งหนัมาใชห้รอืบรโิภคสนิคา้ภายในประเทศใหม้ากขึน้และ
ลดความฟุม่เฟอืยลง ในขณะเดยีวกนัคนไทยตอ้งเริม่ทีจ่ะเปน็ผูท้ีร่เิริม่
คดิหรือผลิตหรอืสร้างเทคโนโลยตี่าง ๆ  ด้วยตนเอง ไมพ่ึ่งพาเทคโน
โลยีจากต่างประเทศมากจนเกินไป

ไปด้วยความล่าช้าจนบางครั้งกว่าจะมีกฎหมาย 
ออกมาบังคับใช้หรือมาแก้ไขปัญหาได้ก็ล่วงเลย 
เวลาที่จะแก้ไขหรือเวลาที่เหมาะสมไปแล้ว เช่น  
ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการค้าปลีกหรือค้าส่ง ซึ่งม ี
การริเริ่มขึ้นเป็นเวลานานแล้ว แต่ในปัจจุบัน 
ก็ยังไม่สามารถประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายไ
ด้ เป็นต้น และจากปัญหาความล่าช้าของกระบ
วนการในการออกกฎหมายนี้เองได้ส่งผลกระทบ 
จนทำให้เศรษฐกิจหรือบ้านเมืองของเรามีการ 
พัฒนาที่ล่าช้าตามไปด้วย

 จุลนิติ	 :	ประเด็นสุดท้ายใคร่ขอให้ท่าน 
ได้โปรดให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ 
ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบ 
ธุรกิจและการค้าขายของภาคประชาชนใน 
สภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ของประเทศไทยและ 
ของโลกในปัจจุบัน

	 นายบญุชยัฯ	: จากสภาพปญัหาเศรษฐกจิ 
ที่ เป็นอยู่ ของประเทศไทยและของโลกใน 
ปัจจุบันนี้ มีความเห็นว่านับเป็นโอกาสอันดีหรือ
ช่วงเวลาที่ดีที่ภาคธุรกิจของประเทศไทยจะได้ม 
การปรบัตวัมากขึน้ เพราะการทีเ่ศรษฐกจิของโลก 
ไมด่ทีำใหเ้ราตอ้งมกีารปรบัตวัมากขึน้ โดยเฉพาะ 
ในส่วนของภาคการผลิตที่จะต้องมีการลดต้นทุน 
ลดคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  เพือ่ใหส้นิคา้สง่ออกมคีณุภาพ 
ท่ีดีและมีราคาท่ีสามารถต่อสู้กับประเทศคู่แข่งได้



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒ ๒๓

โดย นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง  
      นิติกร สำนักกฎหมาย  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 และการพลังงานทหาร พ.ศ. .... 
	 คณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัอิตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศและการพลงังาน 
ทหาร	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	ซึ่งมีสาระสำคัญ	คือ	ได้มีการกำหนด	บทนิยามคำว่า	 
“อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร” “คณะกรรมการ” “กรรมการ”	โดยการ 
กำหนดให้มีคณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร	ประกอบด้วยรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหม	เป็นประธานกรรมการ	กรรมการโดยตำแหน่ง	และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 
ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว	และกำหนดให้กระทรวงกลาโหมและสำนักงาน
ปลัดกระทรวง	มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ 
การพลังงานทหาร	การร่วมทุน	ร่วมการงาน	การจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด	รวมทั้ง 
ให้มีการจัดตั้งกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ 
การพลังงานทหาร

 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	 
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	ก่อนเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
	 กระทรวงกลาโหมเสนอว่า	กระบวนการยุติธรรมทางทหาร	เป็นการอำนวยความยุติธรรม
ทางกฎหมายประการหนึ่ง	แม้จะได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	พ.ศ.	๒๔๙๘	
เพื่ออำนวยความยุติธรรมแล้วก็ตาม	แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการใช้บังคับมาเป็น 
เวลานาน	ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน	 อีกท้ังยังไม่เป็นการรับรองต่อสิทธิและเสรีภาพ 



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

ข้ันพ้ืนฐานของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรองรับไว้	ประกอบกับ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้มีการปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญหลายประการ	ดังนั้น	 
จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวบางมาตรา	เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	และเพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายเป็นไปใน 
ทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน	จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์ไท พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์ไท	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวง 
กลาโหมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณาต่อไป	ซึ่งมีสาระสำคัญคือ	 ได้กำหนดให้มี เหรียญพิทักษ์ไท	 ใช้อักษรย่อว่า	พ.ท. 
เพื่อพระราชทานแก่ทหาร	ตำรวจ	ข้าราชการ	หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างทหารในการต่อสู้ 
ป้องกันราชอาณาจักร	หรือกระทำการปราบปรามการก่อความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ	 
โดยได้กำหนดลักษณะของเหรียญพิทักษ์ไท	และให้เหรียญพิทักษ์ไทดังกล่าวมี	๒	ช้ัน	ซ่ึงในแต่ละช้ัน 
กำหนดให้มีการพระราชทานแก่บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและได้รับสิทธิต่าง	ๆ 	ตามที่ 
กฎหมายกำหนด	ตลอดจนให้ตกทอดแก่ทายาทได้ด้วย	ทั้งนี้	กำหนดให้ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมี 
คุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์ไทก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับย่อม
มีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์ไทตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย	

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบัน 
 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง	พ.ศ.	 ....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	
ตามทีก่ระทรวงการตา่งประเทศเสนอ	และใหน้ำเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	ซึง่มสีาระสำคญั	
คือ	ให้ยอมรับนับถือว่าสถาบันซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล	และให้ถือว่า 
สถาบันดังกล่าวมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย	และมีสิทธิได้รับเอกสิทธิ์ในการรับบริกาด้านการสื่อสาร 
ไม่น้อยกว่าท่ีรัฐบาลให้แก่องค์การระหว่างประเทศอ่ืน	ๆ 	ในประเทศไทยและได้รับยกเว้นภาษีทางตรงฯ 
อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและภาษีทั้งปวงสำหรับการนำเข้าและส่งออกวัสดุอุปกร
ณ์	สิ่งของ	และยานพาหนะตามจำนวนที่สมควรซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน								

๒๔



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
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จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

					 ทั้งนี้	ให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยได้รับเอกสิทธิ ์
ในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรเฉพาะที่เรียกเก็บจากเงินเดือนและค่าตอบแทน 
ในการทำงาน	อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรในการนำเข้าของใช้ในครัวเรือนและ 
ของใช้ส่วนตัว	แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะฯ	พร้อมทั้งยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ทะเบียนคนต่างด้าว	โดยให้รวมถึงคู่สมรส	บุตร	และญาติซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย	 
รวมทั้ง	ได้กำหนดเงื่อนไขให้การจำหน่าย	จ่าย	โอนบรรดาสิ่งของที่ยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด 
อัตราศุลกากรและภาษีนำเข้านั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย	

 เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา
 ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 
แห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	ตามที่สำนักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 (๑)	 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๑๗
  (๒)	 กำหนดให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	สำนักนายกรัฐมนตรี	เป็นองค์การรักษาความปลอดภัย 
ฝ่ายพลเรือน,	 ศูนย์รักษาความปลอดภัย	กองบัญชาการกองทัพไทย	กระทรวงกลาโหม	 เป็นองค์การ 
รักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร,	และกองบัญชาการตำรวจสันติบาล	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	 
เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรวจ	โดยให้มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามที่กฎหมาย 
กำหนดไว้	
	 (๓)	 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของตน	 
และมีอำนาจแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีควบคุมการรักษาความปลอดภัย	ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าถึง 
ส่ิงท่ีเป็นความลับของทางราชการ	และในกรณีท่ีเห็นเป็นการสมควรหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจขอให้ 
องค์การรักษาความปลอดภัยช่วยตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 
ช้ันความลับตามท่ีกฎหมายกำหนด	และกำหนดให้การมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการให้ยึดหลักการจำกัดให้ทราบเท่าที่จำเป็น	ทั้งนี้	ได้มีการ 
กำหนดชั้นความลับออกเป็น	๓	ชั้น	คือ	ลับ	ลับมาก	และลับที่สุด
	 (๔)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ	เรียกโดยย่อว่า	
“กรช.”	ประกอบด้วย	รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 
โดยตำแหน่ง	โดยให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	และให้ 
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
	 (๕)	 กำหนดหลักเกณฑ์การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล	โดยกำหนดให้มีการ 
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของบุคคล	และการรับรองความไว้วางใจบุคคลเพื่อให้เข้าถึง 
สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ	โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับความ 
ไว้วางใจปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความลับของทางราชการ	กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 

๒๕
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สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
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การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่	โดยให้คำนึงถึงภยันตรายที่จะเกิดขึ้น	และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ	
ได้แก่	การจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัย	การกำหนดมาตรการและการสำรวจ	และตรวจสอบ 
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่	ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการการรักษาความปลอดภัย 
ในการประชุมลับ	การละเมิด	การรักษาความปลอดภัย	การลดหรือยกเลิกชั้นความลับ	ทั้งนี้	ได้กำหนด 
บทเฉพาะกาลรับรองสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการที่มีอยู่ก่อนตามระเบียบว่าด้วยการรักษา 
ความปลอดภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๑๗	ไว้ด้วย

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและ
 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา	 
(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้นำเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป	โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า	“ข้าราชการ 
ฝ่ า ยพล เ รื อน” 	 ขอ งพระร าชบัญญั ติ เ ห รี ยญจั ก รม าลาและ เหรี ยญจั ก รพร รดิ ม าล า 
พุทธศักราช	๒๔๘๔	ให้ครอบคลุมถึงข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ	องค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ	และตามกฎหมายต่าง	ๆ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(กำหนดบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน” 
 ความผิดเก่ียวกับศพ ความผิดเก่ียวกับการคุกคาม และแก้ไข
 อัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ)
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	 
(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	(กำหนดบทนยิามคำวา่	“เจา้พนกังาน”	ความผดิเกีย่วกบัศพ	ความผดิเกีย่วกบัการคกุคาม	
และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ)	ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ	 
และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นและข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ไปประกอบการพจิารณาอกีครัง้หนึง่	แลว้นำเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	ซึง่มสีาระสำคญัคอื 
ได้มีการเพิ่มบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน”	เพื่อกำหนดความหมายของคำว่าเจ้าพนักงานให้มีความ 
ชัดเจนและสะดวกในการตีความมากขึ้น	และเพิ่มลักษณะความผิดเกี่ยวกับศพ	รวม	๔	ฐานความผิด	 
ได้แก่	การกระทำชำเราศพ	,	การกระทำอนาจารศพ	,	การกระทำให้ศพเสียหาย	และการดูหมิ่น 
เหยยีดหยามศพ	เพือ่เปน็การคุม้ครองเกยีรตยิศ	ชือ่เสยีงของผูต้ายและญาตขิองผูต้าย	รวมทัง้เอาผดิกบั 
การกระทำอันมิบังควรต่อศพ

๒๖
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	 ทั้งนี้	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	 ๓๙๗	 ให้ครอบคลุมถึงการกระทำผิดในที่รโหฐาน	
การคุกคาม	การกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ	และการกระทำโดยอาศัยเหตุ
ที่ผู้กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกกระทำ	รวมท้ัง	ได้ปรับปรุงความหมายของความผิดลหุโทษและอัตราโทษปรับ 
สำหรับความผิดลหุโทษให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่ 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวรรคแรกของ	
มาตรา	๒๖	แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน
ทั้งฉบับในเรื่องสถานะของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งเป็น 
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	หรือ	 
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....  
 และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูป
 กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
	 คณะรฐัมนตรอีนมุตัริวมหลกัการของรา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รเพือ่การปฏริปูกฎหมาย	พ.ศ.	....	
ที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเสนอ	ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ 
ยุติธรรม	พ.ศ.	 ....	ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอและพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
แหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๔๙	เขา้ดว้ยกนัเปน็กฎหมายฉบบัเดยีว	ตามทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอ	 
แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการรักษา
 ความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... 
 และมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     
	 คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ	โดยได้อนุมัติหลักการ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
พ.ศ.	 ....	ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ 
พิจารณา	โดยได้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	และความเห็นของส่วนราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งไปประกอบการพจิารณาดว้ย	แลว้ใหน้ำเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	และรบัทราบ 
มาตรการการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
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	 ๑)	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ	พ.ศ.	....
	 	 (๑)	กำหนดบทนยิาม	“ทา่อากาศยาน”	“กจิการทา่อากาศยาน”	“เขตทา่อากาศยาน 
ควบคุม”	“คณะกรรมการ”	“กรรมการ”	“กรรมการผู้อำนวยการใหญ่”	“พนักงาน”	“ลูกจ้าง”	และ	 
“เจ้าพนักงาน”	โดยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเขตท่าอากาศยานการควบคุม	การปรับปรุงและการให้ 
ความสะดวก	ความปลอดภัย	และการรักษาความปลอดภัยแก่กิจการท่าอากาศยาน	รวมทั้ง 
ออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานแก่กิจการท่าอากาศยาน	
	 	 (๒)	กำหนดให้ประธานกรรมการ	และกรรมการของบริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	จำกัด	 
(มหาชน)	เปน็เจา้พนกังาน	และใหเ้จา้พนกังานมอีำนาจในการควบคมุผูก้ระทำความผดิตามทีก่ฎหมาย 
กำหนดในเขตท่าอากาศยานควบคุม	จับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	และให้การกระทำ 
ความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญา	และประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาด้วย
	 	 (๓)	กำหนดให้พนักงานหรือบุคคลที่พนักงานมอบหมายมีอำนาจดำเนินการเพื่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน	โดยในกรณีที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือ 
ไมป่ฏบิตัติามกฎกระทรวงหรอืขอ้บงัคบัของคณะกรรมการเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัแกก่จิการ										 
ท่าอากาศยานตามกฎหมายนี้	ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่	๕๐๐	บาทถึง	๑๐,๐๐๐	บาท	โดยให้	 
เจ้าพนักงานที่ทำการควบคุมตัวหรือจับตัวผู้ถูกจับนำตัวผู้ถูกจับส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจ	
โดยทันทีแต่ไม่เกิน	๒๔	ชั่วโมง
	 ๒)	มาตรการการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ					
	 	 กฎหมายได้กำหนดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
เพื่อใช้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดำเนินการปรับใช้กับท่าอากาศยานทุกแห่งที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบของบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำกัด	(มหาชน)	โดยกำหนดมาตรการออกเป็น	๒	ระดับ	
ดังนี้
	 	 (๑)	“มาตรการเร่งด่วน”	ให้จัดตั้งด่านเพื่อตรวจตราและป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
ตามเส้นทางเข้าออกท่าอากาศยาน
	 	 (๒)	“มาตรการต่อเนื่องในระยะยาว”	ให้จัดตั้งจุดตรวจสอบถาวรสำหรับการ 
ตรวจสอบบุคคลที่จะเดินทางก่อนเข้าสู่ท่าอากาศยาน	การวางแผน	การฝึกซ้อมตามแผนรองรับ 
ภาวะฉุกเฉินของท่าอากาศยาน	และจัดตั้งศูนย์เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
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จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	ก่อนเสนอ					
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	ซึ่งมีสาระสำคัญคือ	ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่ององค์ประกอบของ 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด	การจดแจ้งการเป็น 
สาธารณูปโภคหรือใช้เพื่อบริการสาธารณะในโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์	 
โดยกำหนดให้ผู้รับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือใช้เพื่อบริการสาธารณะต้องรับไปทั้งสิทธิ 
และหนา้ทีข่องผูจ้ดัสรรทีด่นิทีม่ตีอ่ผูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรร	และใหผู้ซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรสามารถขอจดัตัง้นติบิคุคล
หมูบ่า้นจดัสรรได	้ตลอดจนไดป้รบัปรงุแกไ้ขหลกัเกณฑก์ารพน้จากหนา้ทีด่แูลบำรงุรกัษาสาธารณปูโภค 
ของผูจ้ดัสรรทีด่นิ	การคา้งชำระเงนิคา่บำรงุรกัษาและการจดัการสาธารณปูโภค	รวมทัง้ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ 
บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ 
ที่ปรับปรุงใหม่และทำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรร 
ที่ดิน	พ.ศ.	๒๕๔๓	ใช้บังคับ

 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 
(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	ซึ่งมีสาระสำคัญ	คือ	ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ 
ผู้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพที่ได้รับรวมกับบำนาญปกติ	ซึ่งมีจำนวนเงินรวมไม่ถึง 
เดือนละ	๑๕,๐๐๐	บาท	ให้ได้รับบำนาญพิเศษเพิ่มขึ้นอีกจนครบ	๑๕,๐๐๐	บาท	และหากจะยื่นขอ 
เปลี่ยนเป็นการรับบำเหน็จพิเศษแทนก็ให้ได้รับเป็นจำนวนเงินเท่ากับบำนาญพิเศษ	๖๐	เดือน	 
และกำหนดให้ผู้ได้รับบำนาญปกติ	หรือผู้มีสิทธิจะได้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะ 
เหตุทุพพลภาพตาย	ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเป็นจำนวน	๓๐	เท่า 
ของบำนาญรายเดือน	รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	(ช.ค.บ.)	ที่ได้รับหรือมีสิทธิ 
ได้รับ	ตลอดจนให้ยกเลิกมาตรา	๕๑	อันเป็นหลักการเกี่ยวกับสิทธิการรับบำนาญปกติหรือบำนาญ 
ตกทอด	กรณีผู้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดที่กระทำความผิดต้องคำพิพากษาให้จำคุก 
หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย	ให้ยังคงมีสิทธิได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดต่อไปได้
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการคืนความเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการคืนความเป็นผู้ประกันตน	พ.ศ.	 ....	 
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วเสนอ 
สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญัเปน็การกำหนดใหผู้ท้ีเ่คยเปน็ผูป้ระกนัตนและสิน้สดุ 
ความเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๓๕	ถึงวันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ	หากผู้ที่ 
เคยเปน็ผูป้ระกนัตนผูใ้ดประสงคจ์ะเปน็ผูป้ระกนัตนตอ่ไป	ใหแ้สดงความจำนงภายใน	๙๐	วนั	โดยใหค้นื 
ความเปน็ผูป้ระกนัตนตัง้แตเ่ดอืนถดัจากเดอืนทีไ่ดร้บัอนมุตั	ิโดยไมต่อ้งสง่เงนิสมทบและเงนิเพิม่ในชว่ง 
ระยะเวลาที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน	

๓๐



สรุปสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒ ๓๑

	 จากการขยายตัวของจำนวนประชากรสภาพสังคมและเศรษฐกิจนั้นได้ส่งผล 
ให้การบริโภคของประชาชนภายในประเทศขยายตัวตามไปด้วย	ผู้ประกอบการ 
มีการลงทุนผลิตสินค้าและการบริการออกมาสนองความต้องการอย่างมากมาย	 
มีการใช้วิธีทางการตลาด	 เช่น	การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจให้ 
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและการบริการของตนและมักพบอยู่ เสมอว่ามี 
ผู้ประกอบการบางรายที่ใช้กลยุทธ์ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคจนกลายเป็น 
ปัญหาความเดือดร้อนตามที่ปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆ	ในขณะเดียวกันประชาชนเอง 
ก็ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง 
เพียงพอ	ดังนั้น	การมีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริโภคสินค้าบางประเภทที่มีผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัย 
และความปลอดภัยของประชาชนจึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสำคัญ	
		 หากจะกล่าวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยแล้ว	 
อาจจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีแนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาเป็น 
ระยะเวลานานพอสมควร	แต่ยังไม่มีหน่วยงานหรือกฎหมายในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ 
เท่านั้น	จนกระทั่งใน	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๙	รัฐบาลสมัย	หม่อมราชวงศ์	คึกฤทธิ์	ปราโมช	
เป็นนายกรัฐมนตรี	ได้มีการเริ่มดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นมา 
เป็นครั้งแรก	โดยมีรองนายกรัฐมนตรี	พลตรีประมาณ	อดิเรกสาร	เป็นประธานกรรมการ	

๖ เดือน 
กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 

ประชาชนได้อะไร*

โดย นายบรรหาร กำลา  
     นิติกร สำนักกฎหมาย 

	 *จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค	ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค	วุฒิสภา	ร่วมกับ	สภาทนายความ	แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	(คคส.)	และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	เมื่อวันอังคาร 
ที่	๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๒	เวลา	๐๙.๐๐	–	๑๖.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ	หมายเลข	๓๐๖	–	๓๐๘	ชั้น	๓	 
อาคารรัฐสภา	๒.



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

๖ เดือนกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคประชาชนได้อะไร

นอกจากนี้ในสมัยของรัฐบาลชุดที่มี	พลเอก	เกรียงศักดิ์	ชมะนันท์	 เป็นนายกรัฐมนตรี	ได้มีการ 
จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นอีกครั้งโดยมีรองนายกรัฐมนตรี	นายสมภพ	โหตระกิตย์	
เป็นประธานกรรมการ	โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการศึกษาเพื่อหามาตรการถาวรในการ 
คุ้มครองผู้บริโภค	ทั้งในหลักการด้านสาระบัญญัติและการจัดองค์กรของรัฐเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	 
ดังน้ัน	จึงได้ดำเนินการตรากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคข้ึน 
และมีผลใช้บังคับ	ตั้งแต่วันที่	๕	พฤษภาคม	๒๕๒๒	เป็นต้นมา
		 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒	ถือได้ว่า 
เป็นกฎหมายฉบับแรกที่มีการกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค	 
หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจ	รวมทั้งการกำหนดให้มีการจัดตั้ง 
องคก์รของรฐัเพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภค	อนัไดแ้ก	่การจดัตัง้คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	โดยในส่วนของ 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องนั้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๒๒	ได้มีการกำหนด 
ใหม้คีณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณา	และคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลาก	และตอ่มาไดม้กีารพบขอ้เทจ็จรงิ 
ว่าประชาชนผู้บริโภคเป็นจำนวนมากไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านการทำนิติกรรมหรือสัญญากับ 
ผู้ประกอบธุรกิจ	จึงได้มีการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา	โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๔๑	นัน้ไดก้ำหนดใหม้คีณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญาเพือ่มาทำหนา้ทีใ่นการพจิารณา 
และกำหนดว่าการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการประเภทใดบ้างที่จะต้องมีการควบคุม 
ด้านสัญญา
	 ภายหลังต่อมาก็ได้มีการออกกฎหมายอีกหลายฉบับที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครอง 
ผู้บริโภคเป็นการเฉพาะเรื่อง	 เช่น	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติขายตรง 
และตลาดแบบตรง	พ.ศ.	๒๕๔๕	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาด 
แบบตรงที่ใช้วิธีการทางตลาดในลักษณะที่เข้าถึงหรือจู่โจมผู้บริโภคโดยตรง	ซึ่งการเสนอขายสินค้า 
หรือบริการในลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่อาจตัดสินใจตกลงซื้อสินค้า 
หรือรับบริการได้อย่างอิสระและรอบคอบ	ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปในฐานะผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะ 

ที่เสียเปรียบ	และในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	ที่ผ่านมาก็ได้มีการ 
ประกาศใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ความคุม้ครอง 
ผู้บริโภคเป็นการเฉพาะเรื่องอีกจำนวน	๒	ฉบับ	 ได้แก่	 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๑	และ	พระราชบัญญัติวิธี 
พิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	
		 โดยพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ.	๒๕๕๑	มีเหตุผล 
ในการประกาศใชเ้นือ่งจากวา่สนิคา้ในปจัจบุนัมกีระบวนการ 
ผลิตที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง 

๓๓๓๒
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 การที่ผู้บริโภคจะตรวจพบว่าสินค้าไม่ปลอดภัยนั้นจะกระทำได้ยากมาก	รวมทั้งการฟ้องคดีในปัจจุบัน 
เพือ่เรยีกคา่เสยีหายมคีวามยุง่ยากซบัซอ้น	อกีทัง้ภาระในการพสิจูนถ์งึความจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ 
ในการกระทำผดิของผูผ้ลติหรอืผูน้ำเขา้สนิคา้กต็กเปน็หนา้ทีข่องผูไ้ดร้บัความเสยีหายตามหลกักฎหมาย 
ทั่วไป	ดังนั้น	พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงได้นำหลักความรับผิดโดย 
เคร่งครัดมาใช้กับกรณีดังกล่าว	อันจะมีผลทำให้ผู้เสียหายไม่ต้องมี 
ภาระการพิสูจน์ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า	ตลอดจนได้รับการ 
ชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรมอีกด้วย
	 ในส่วนของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริ โภค	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	นั้นได้มีการกำหนดให้มีระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อ 
การใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค	ทั้งนี้	 เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับ 
ความเสียหายจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจได้มีช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการ 
ยุติธรรมและได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว	ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 แต่ผลปรากฏว่าภายหลังจากที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้มี 
การใช้บังคับมาระยะเวลาหนึ่งก็ได้มีกลุ่มบุคคลจากหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้	 โดยเฉพาะความคิดเห็นของแพทย์และพยาบาลหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับกฎหมายดังกล่าว 
โดยตรง	ซึ่งกลุ่มบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวมีความเห็นว่าพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 
ผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	จะทำให้การฟ้องร้องดำเนินคดีกับแพทย์และพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านสุขภาพมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	อันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และพยาบาล 
กับผู้ป่วย๑	หรือความคิดเห็นในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่มีความกังวลว่าพระราชบัญญัติ  
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	นี้อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจได้	เป็นต้น
	 ด้วยเหตุดังกล่าวคณะอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค	ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค	วุฒิสภา	ร่วมกับ	สภาทนายความ	แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านสุขภาพ	(คคส.)	และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	จึงได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการดังกล่าวขึ้น	ทั้งนี้	 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความรู้มีความเข้าใจ	ตลอดจนได้ทราบถึงสิทธิตาม 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	รวมทั้ง	เพื่อให้การเสวนาทางวิชาการครั้งนี้เป็น 
เวทีที่จะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว	โดยมีตัวแทนจากหลายฝ่าย 
เขา้รว่มเสวนาแสดงความคดิเหน็	เชน่	ตวัแทนจากศาลยตุธิรรม	นกัวชิาการ	สภาทนายความ	แพทยสภา	
องค์กรผู้บริโภค	และเครือข่ายผู้บริโภค	เป็นต้น

๓๓๓๒

	 ๑โปรดดูสรุปสัมมนาทางวิชาการ	เรื่อง	“กฎหมายกับการปฏิบัติงานของแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ” 
โดยผู้เขียน	ในวารสารจุลนิติ	ปีที่	๕	ฉบับที่	๖	พฤศจิกายน	–	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	หน้า	๕๙	–	๖๖	จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม	
เมื่อวันที่	๑๑	กันยายน	๒๕๕๑	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	ถนนรัชดาภิเษก	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	ในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม	ครั้งที่	๖	ระหว่างวันที่	๘-๑๑	กันยายน	๒๕๕๑.



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

๖ เดือนกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคประชาชนได้อะไร

	 ในการเสวนาดังกล่าว	ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ในฐานะตัวแทนจากศาลยุติธรรม	ได้กล่าวถึงที่มาหรือเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ว่า	มีที่มาสืบเนื่องจากการที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการรวบรวมข้อมูล 
และความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกัน 
ในการต่อสู้คดีของคู่ความในคดีแพ่งสามัญทั่วไป	 โดยเฉพาะในคดีที่ เกี่ยวกับผู้บริโภค	ดังนั้น	 
จึงได้ดำเนินการเสนอให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคขึ้นมาใช้บังคับกับคดีในลักษณะ 
ดังกล่าวนี้เป็นการเฉพาะ
	 นอกจากนี้ 	 ศาสตราจารย์พิ เ ศษ 	 จรัญ 	 ภั กดี ธนากุ ล 	 ยั ง ได้ มี ข้ อสั ง เกต เกี่ ย วกับ 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริ โภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคที่อาจมี 
ความจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวในบางประเด็น	เช่น	 
ในประเด็นเกี่ยวกับบทนิยามคำว่า“ผู้ประกอบธุรกิจ”	และคำว่า	“ผู้บริโภค”	ซึ่งตามพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวมีการอนุโลมใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น	มีความเห็นว่าเป็นการให้นิยาม 
ความหมายที่กว้างเกินไปจนส่งผลทำให้การบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันอาจจะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ 
ของพระราชบญัญตัดิงักลา่วทีม่คีวามตอ้งการในการใหค้วามคุม้ครองหรอืความเปน็ธรรมในการดำเนนิ
หรือต่อสู้คดีของผู้บริโภคอย่างแท้จริง	

		 	 ทั้งนี้	โดยเหตุที่ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจ 
เป็นจำนวนมากใช้สิทธิฟ้องคดีในฐานะผู้บริโภค	ทั้งที่ 
ในความเป็นจริงแล้วไม่น่าจะถือว่าผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว 
เป็นผู้บริโภคตามกฎหมายฉบับนี้และไม่น่าจะถือว่าคดี 
ประเภทนี้เป็นคดีผู้บริโภค	เช่น	คดีที่ธนาคารใช้สิทธิฟ้องคดี 
ในฐานะผู้บริโภคฟ้องผู้ขายสินค้าในฐานะผู้ประกอบธุรกิจ 
ในกรณีที่ธนาคารไปทำสัญญาซื้อขายสินค้า	หรือคดีที่ 
หน่วยงานของรัฐฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผิดสัญญาการกู้ยืมเงินซึ่งเป็นการกู้ยืมในระบบ 
สวสัดกิารของหนว่ยงานนัน้	ซึง่โดยผลของบทนยิามดงักลา่ว 
ทำให้หน่วยงานของรัฐกลายเป็นผู้ประกอบธุรกิจในการ 
ให้กู้ยืมเงิน	และเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในฐานะผู้บริโภค	ซึ่งมี 
ความเหน็วา่กรณดีงักลา่วนา่จะไมเ่ปน็ไปตามเจตนารมณข์อง 
กฎหมาย

 นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริกำชัย ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา	ได้แสดงความคิดเห็นว่า	 
โดยเหตุที่การประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพนั้นเป็นการกระทำต่อชีวิตและร่างกายของมนุษย์เป็นหลัก 
ซึง่มคีวามเสีย่งสงูตอ่การเกดิภาวะอนัไมพ่งึประสงคแ์ละโดยไมค่าดคดิขึน้ไดเ้สมอ	ดงันัน้	จงึมคีวามเหน็วา่ 
ไม่น่าจะนำมาใช้บังคับกับการให้บริการของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	เพราะจะนำมา 
สู่ปัญหาการฟ้องร้องที่มากขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาต่อระบบการสาธารณสุขหรือต่อการพัฒนาทางด้าน 

๓๕๓๔



สรุปสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

วิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ	โดยเฉพาะในปัจจุบันมีแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
บางสว่นตอ้งเปลีย่นอาชพีหรอืลาออกจากราชการไปประกอบวชิาชพีอืน่แทนหรอืมแีนวโนม้วา่ในอนาคต 
อาจจะมีผลทำให้คนเรียนแพทย์ลดน้อยลง๒ 
		 ในประเด็นดังกล่าวนี้	ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล	มีความคิดเห็นว่าขอบเขตหรือ 
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	นี้ได้มีความหมายครอบคลุม 
การให้บริการของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพด้วย	แต่อย่างไรก็ตาม	ในการพิจารณาถึง 
ความรับผิดของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพนั้นควรที่จะมีการแยกพิจารณาโดยแบ่งเป็น 
ความรับผิดในทางอาญา	และความรับผิดในทางแพ่ง	ดังนี้
 ๑) ความรับผิดในทางอาญา	การพิจารณาถึงความรับผิดทางอาญาของแพทย์หรือผู้ประกอบ 
วิชาชีพด้านสุขภาพนั้นไม่ควรที่จะมีการกำหนดมาตรฐานความรับผิดของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านสุขภาพให้อยู่ในระดับหรือมาตรฐานเดียวกันกับการกระทำความผิดฐานอื่น	เช่น	ความผิดฐาน 
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหรือความผิดฐานเจตนาทำร้ายร่างกาย	 เป็นต้น	 และมีความเห็นว่าน่าจะมีกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วกบัการกำหนดมาตรฐานของความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงของแพทยห์รอืผูป้ระกอบวชิาชพี 
ด้านสุขภาพเป็นการเฉพาะ	นอกจากนี้	ยังมีความเห็นว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการ 
รับบริการทางสาธารณสุขนั้นไม่ควรที่จะเลือกใช้มาตรการในการฟ้องแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านสุขภาพเป็นคดีอาญาเพียงเพื่อต้องการข่มขู่	 เพราะกรณีดังกล่าวจะเป็นการบั่นทอนขวัญและ 
กำลังใจของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในการปฏิบัติหน้าที่
 ๒) ความรับผิดในทางแพ่ง	โดยปกติเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น	ผู้ที่กระทำหรือเป็นต้นเหตุ 
จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือต้องมีการแก้ไขและเยียวยา	แต่ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 
จากการรับบริการทางสาธารณสุขนั้น	มีความเห็นว่าน่าจะต้องมีมาตรการหรือกลไกที่จะคอยช่วย 
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ของแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	ซึ่งในส่วนของแพทย์ 

๓๕๓๔

 ๒จากกรณีดังกล่าวนี้	ในปัจจุบัน	นายประสิทธิ์	ชัยวิรัตนะ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคพลังประชาชน	กับคณะได้มีการ 
เสนอร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ต่อสภาผู้แทนราษฎร	เมื่อวันที่	๒	ตุลาคม	๒๕๕๑	และได้บรรจุ 
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๑	ครั้งที่	๒๑	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๑	 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการสำคัญเก่ียวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม	คำว่า	“คดีผู้บริโภค”	ใน	(๑)	 
ของมาตรา	๓	และเพิ่มบทนิยามคำว่า	“บริการทางสาธารณสุข”	ดังนี้	
		 ๑.	กำหนดให้ยกเลิกความบทนิยามคำว่า	“คดีผู้บริโภค”	ใน	(๑)	ของมาตรา	๓	แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	
พ.ศ.	๒๕๕๑	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 ““คดีผู้บริโภค”	หมายความว่า	 (๑)	คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา	๑๙	
หรือตามกฎหมายอื่น	กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือ 
บริการ	แต่ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงบริการทางสาธารณสุข”
 ๒.	ให้เพ่ิมบทนิยามคำว่า	“บริการทางสาธารณสุข”	ของมาตรา	๓	แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 ““บริการทางสาธารณสุข”	หมายความว่า	บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	อันได้แก่	การประกอบโรคศิลปะ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ	 การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม	 การประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	การประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม	 การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบำบัด	 การประกอบ 
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์	การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
เภสัชกรรม	หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่ประธานศาลฎีกาประกาศกำหนด”.
 



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

๖ เดือนกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคประชาชนได้อะไร

หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่สังกัดโรงพยาบาลของรัฐนั้น	ปัจจุบันจะได้รับความคุ้มครอง 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒๕๓๙	อยู่แล้ว
	 สำหรบัในสว่นของแพทยห์รอืผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพทีส่งักดัโรงพยาบาลของเอกชนนัน้ 
จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 	พ.ศ.	๒๕๓๙	 
มีความเห็นว่าน่าจะมีระบบการให้หลักประกันในการทำงานเข้ามาช่วยเหลือ	โดยให้ทางหน่วยงาน 
หรือโรงพยาบาลเป็นผู้วางหลักประกันให	้หรือหน่วยงานของรัฐหรือสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับแพทย ์
หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ป่วย 
ที่ได้รับผลกระทบอันไม่อาจคาดคิดจากการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข	ทั้งนี้	กองทุนดังกล่าว 
จะต้องไม่ไปใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพนั้นอีก	เว้นแต่ในกรณี 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 นางสาวสจุนิดา สนุทรธาราวงศ ์ ตวัแทนจากเครอืขา่ยผูบ้รโิภคและในฐานะเปน็ผูท้ีเ่คยฟอ้งคด ี
หรือใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ทำให้กระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้บริโภคมีความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะกระบวนพิจารณาของศาลนั้นจะเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม	 
การฟ้องคดีเพียงแต่นำหลักฐานหรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องในเรื่องที่ ได้รับความเสียหายไปพบ 
เจ้าพนักงานคดีก็สามารถฟ้องคดีด้วยวาจาได้ทันที	ซึ่งเจ้าพนักงานคดีก็จะดำเนินการยกร่างคำฟ้องให้	 
นอกจากนี้	การยื่นคำฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาใด	ๆ 	ในคดีผู้บริโภคก็จะได้รับยกเว้น 
ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง	ๆ 	อีกด้วย
 ศาสตราภิชาน ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา	ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการ 
ใช้สิทธิฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.๒๕๕๑	โดยเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง 
สายการบินนกแอร์เป็นคดีผู้บริโภค	ในกรณีที่สายการบินนกแอร์ไม่มีการตรวจค้นตัวผู้โดยสารก่อนขึ้น 
เครือ่งบนิวา่มกีารพกพาอาวธุหรอืวตัถรุะเบดิหรอืไม	่ซึง่ในกรณดีงักลา่วมคีวามเหน็วา่เปน็การใหบ้รกิาร 
ทีล่ะเวน้หรอืไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีใ่นทางวชิาชพีอยา่งเครง่ครดัและเปน็การประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง 
ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้	
	 ศาสตราภิชาน	ดร.	เจิมศักดิ์	ปิ่นทอง	ได้แสดงความคิดเห็นว่าพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 
ผูบ้รโิภค	พ.ศ.๒๕๕๑	มปีระโยชนก์บัผูบ้รโิภคเปน็อยา่งมาก	ทัง้นีเ้พราะการฟอ้งคดผีูบ้รโิภคไมต่อ้งเสยี 
ค่าฤชาธรรมเนียม	ผู้บริโภคสามารถฟ้องคดีด้วยวาจาได้	โดยจะมีนิติกรหรือเจ้าพนักงานคดีของศาล 

คอยให้ความสะดวกโดยมารับฟังข้อ 
เท็จจริงพร้อมทั้งดำเนินการร่างคำฟ้อง 
และเรียบเรียงคำฟ้องให้	

๓๗๓๖
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  และในการฟ้องคดีผู้บริโภคนั้นสามารถยื่นคำขอฝ่ายเดียวให้ศาลมีคำสั่งจัดให้มีวิธีคุ้มครอง 
ชัว่คราวกอ่นพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่หรอืขอใหศ้าลมคีำสัง่หา้มชัว่คราวมใิห ้
จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคเป็น 
ส่วนรวมได้	 ซึ่ งในการฟ้องคดีดังกล่าวได้ยื่นคำขอ 
ฝ่ายเดียวเพื่อให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราวมิให้จำเลย 
(สายการบินนกแอร์ ) 	 นำเครื่องบินขึ้นบินจนกว่า 
จะได้ดำเนินการจัดให้มี เครื่องมือในการตรวจค้น 
ตัวผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน	และศาลก็ได้มีคำสั่ง 
ห้ ามชั่ วคราวมิ ให้ จ ำ เลย 	 (สายการบินนกแอร์ )	 
นำเครือ่งบนิขึน้บนิจนกวา่จะไดด้ำเนนิการตามคำขอดว้ย 
	 นอกจากนี้ 	 ในการพิ จารณาคดีผู้ บริ โภค 
ภาระในการพิสูจน์ความผิดก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบ 
ธุรกิจ	 การพิจารณาของศาลก็จะใช้ระบบไต่สวน 
โดยที่ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องมีทนายความมาช่วยเหลือ 
แต่อย่างใด	และมีความเห็นว่ากระบวนพิจารณาคดี
ผู้บริโภคตามกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการเอื้ออำนวย 
ความสะดวกต่อการใช้สิทธิของผู้บริโภค	และเป็น
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการ 
พัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 นายชยัรตัน ์จมุวงศ ์กรรมการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท สภาทนายความ	ไดม้คีวามคดิเหน็เกีย่วกบั 
ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ว่า	ปัจจุบัน 
ศาลยุติธรรมได้มีการตีความขยายขอบเขตของบทนิยามคำว่า	“คดีผู้บริโภค”๓	ในลักษณะที่กว้างขวาง 
เกินไป	จนทำให้ปัจจุบันนี้คดีที่ผู้ประกอบธุรกิจฟ้องบังคับผู้บริโภคหรือลูกหนี้ให้ชำระหนี้กลายเป็น	

“คดีผู้บริโภค”	เช่น	คดีที่ธนาคารฟ้องบังคับลูกหนี้
ให้ชำระหนี้ก็ถือว่าเป็นคดีผู้บริโภค	เป็นต้น	
	 ด้วยเหตุดังกล่าว	จึงทำให้มีจำนวนคดี
ผู้บริโภคที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลถึง 
ประมาณ	๘๐,๐๐๐	คดี	และพบว่าจำนวนคดีที่ 
ผู้บริโภคเป็นฝ่ายฟ้องผู้ประกอบธุรกิจนั้นมีจำนวน 
หรือสัดส่วนที่น้อยมาก	กล่าวคือ	มีจำนวนคดีที่ 
ผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องผู้ประกอบธุรกิจเป็นจำเลย 

๓๗๓๖

 ๓พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๓	
		 “คดีผู้บริโภค”	หมายความว่า
		 (๑)	คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา	๑๙	หรือตามกฎหมายอื่น	กับผู้ประกอบธุรกิจ
ซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ
		 (๒)	คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
		 (๓)	คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม	(๑)	หรือ	(๒)
		 (๔)	คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้
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๖ เดือนกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคประชาชนได้อะไร

ในสัดส่วนประมาณร้อยละ	๔	 เท่านั้น	 ในขณะที่มีจำนวนคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์  
ฟ้องผู้บริโภคเป็นจำเลยในสัดส่วนประมาณร้อยละ	๙๖	ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายโดยการที่ขยาย 
ขอบเขตบทนิยามคำว่า	“คดีผู้บริโภค”ในลักษณะดังกล่าวนี้น่าจะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่มีความต้องการที่จะคุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภคเป็นหลัก
	 นอกจากนี	้แมก้ฎหมายดงักลา่วจะกำหนดใหก้ารพจิารณาของศาลในคดผีูบ้รโิภคใชร้ะบบไตส่วน	 
แตใ่นปจัจบุนัพบวา่ในแตล่ะศาลมกีารดำเนนิกระบวนพจิารณาในคดผีูบ้รโิภคทีแ่ตกตา่งกนั	เชน่	ในศาล 
บางแห่งได้กำหนดให้ผู้บริโภคเป็นฝ่ายแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานที่จะใช้อ้างอิงในคดีเอง	 
แต่ในศาลบางแห่งทางศาลก็จะเป็นฝ่ายเรียกพยานหลักฐานมาสืบเอง	เป็นต้น
 รศ. ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)	ในฐานะ 
ตวัแทนจากองคก์รดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค	ไดม้คีวามคดิเหน็ในกรณทีีม่จีำนวนคดหีรอืสถติใินการฟอ้ง 
คดีผู้บริโภคซึ่งมีจำนวนคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ฟ้องผู้บริโภคเป็นจำเลยจำนวนมากนั้นว่า 
สมควรทีจ่ะไดม้กีารพจิารณาทบทวนหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบทนยิามคำวา่	“คดผีูบ้รโิภค”	ใหม้คีวามรดักมุ
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	ได้แสดงความคิดเห็นว่า	ปัจจุบัน 
เจ้าพนักงานคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ 
และเจ้าพนักงานคดีเองก็ยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่	นอกจากนี้ในชั้นพิจารณาของศาล 
ในบางแห่งนั้น	ศาลได้มีการสั่งให้ผู้บริโภคแต่งตั้งทนายความให้เข้ามาช่วยเหลือในการสืบพยาน	ทั้งที่ 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่าไม่จำเป็นต้องมีทนายความ
  นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย ์ได้อภิปรายเพื่อ 
ชี้ให้เห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	ว่าในปัจจุบันเจ้าพนักงานคดียังขาดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี 

หรือมีจำนวนไม่เพียงพอ	และถึงแม้ตามพระราชบัญญั
ติฉบับนี้จะได้บัญญัติว่าการดำเนินคดีไม่จำเป็นต้อง 
แต่งตั้งหรือมีทนายความช่วยเหลือก็ตาม	แต่ในทาง 
ปฏิบัติแล้วการแสวงหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คด	ี 
ในศาลบางแห่งก็จะมีการส่ังให้ผู้บริโภคหาหรือนำพยาน 
หลักฐานมาสืบยังศาลเอง	 ซ่ึงกรณีดังกล่าวทำให้มี 
ความจำเป็นท่ีจะต้องให้ทนายความช่วยรวบรวมพยาน 
หลักฐานหรือช่วยเขียนคำร้องย่ืนต่อศาลเพ่ือขอให้เรียก 
เอกสารหรือพยานหลักฐานจากบุคคลภายนอก	

		 นอกจากนี้	 ในการดำเนินคดีผู้บริโภคนั้นทางผู้ประกอบธุรกิจหรือฝ่ายจำเลยมักจะมีการ 
ประวิงคดีโดยยกข้อต่อสู้ในประเด็นที่ว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่คดีผู้บริโภค	ทำให้จะต้องมีการส่งเรื่องไปให้

๓๙๓๘
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ประธานศาลอทุธรณเ์พือ่พจิารณาวนิจิฉยัวา่กรณดีงักลา่วเปน็คดผีูบ้รโิภคหรอืไม่๔	รวมทัง้	กระบวนการ 
ไกล่เกลี่ยในคดีผู้บริโภคนั้น	ศาลในแต่ละแห่งก็จะมีกระบวนการหรือแนวทางในการดำเนินการที่มี 
ความแตกต่างกัน	บางครั้งผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยเองก็ไม่มีประสบการณ	์และในกระบวนการไกล่เกลี่ย 
ส่วนใหญ่แล้วฝ่ายผู้บริโภคมักจะถูกข่มขู่หรือบีบบังคับให้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ 
เพื่อที่จะให้เรื่องได้จบหรือยุติไป
	 ในชว่งสดุทา้ยของการเสวนา	นายชาญณรงค ์ปราณจีติต ์ผูพ้พิากษาศาลอทุธรณ ์ไดอ้ภปิราย 
โดยชีแ้จงและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปญัหาและอปุสรรคในการใชบ้งัคบักฎหมายในประเดน็ 
ต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะสถิติการฟ้องคดีผู้บริโภคซึ่งปรากฏมีจำนวนคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ฟ้อง 
ผู้บริโภคเป็นจำเลยจำนวนมากนั้น	ว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือน่าตกใจกลัวเนื่องจากคดีดังกล่าว 
ส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่ธนาคารฟ้องลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี	้ดังนั้น	การนำเอาคดีลักษณะหรือประเภทนี้ 
เข้ามารวมเป็นคดีผู้บริโภคแล้วจะทำให้ลูกหนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคที่แท้จริงได้รับการคุ้มครอง 
มากยิ่งขึ้นเพราะในการดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีผู้บริโภคจะมีกระบวนพิจารณาที่ให้ความเป็นธรรมแก ่
ผู้บริโภคได้ดีมากกว่าที่จะให้ผู้บริโภคไปต่อสู้คดีในคดีแพ่งสามัญทั่วไป	เช่น	การฟ้องคดีในคดี 
ผู้บริโภคนั้น	ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องฟ้องคดีต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเท่านั้น๕	ซึ่งจะ 
ทำใหผู้บ้รโิภคมคีวามสะดวกในการเดนิทางไปศาลเพือ่ตอ่สูค้ดี	หรอืภาระการพสิจูนใ์นประเดน็แหง่คดี
ซึง่เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิซึง่อยูใ่นความรูเ้หน็โดยเฉพาะของผูป้ระกอบธรุกจินัน้กจ็ะตกอยูแ่กคู่ค่วามฝา่ยที่
เป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นหลัก	เป็นต้น
	 นอกจากนี	้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาของศาลในคดผีูบ้รโิภค	โดยเฉพาะในสว่นของขัน้ตอน 
การรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานว่าในการพิจารณาคดีแพ่งสามัญหรือแม้แต่คดีผู้บริโภคนั้น	 
หากจะให้ศาลเป็นฝ่ายแสวงหาหรือรวบรวมพยานหลักฐานเองทั้งหมดนั้นมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่มี 
ความยากลำบาก	เนื่องจากกระบวนการ 
พิจารณาคดีแพ่งนั้นจะมีความแตกต่างจาก 
คดีอาญาซึ่งจะมีพนักงานสอบสวนหรือ 
พนักงานอัยการคอยช่วยรวบรวมพยาน 
หลักฐานให้ศาลเกือบทั้งหมด	
	 ดังนั้น	ในการฟ้องคดีผู้บริโภคนั้น	 
ทางผู้บริโภคเองควรที่จะมีการจัดเตรียม 
พยานหลักฐานในเบ้ืองต้นและนำมาย่ืนต่อศาล 
ทั้งนี้	 เพราะว่าผู้บริโภคจะมีความใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพยานหลักฐานหรือเรื่อง 
ดังกล่าวอยู่เป็นเบื้องต้นแล้ว	เว้นแต่จะเป็นพยานหลักฐานที่ไม่สามารถนำมาศาลได้ด้วยตนเองหรือ 

๓๙๓๘

 ๔พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๘	บัญญัติว่า	ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่	 
ให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัย	คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด	แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใด	ๆ 	 
ที่ได้กระทำไปก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยนั้น.
 ๕พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มาตรา	 ๑๗	 บัญญัติว่า	 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภค 
เป็นคดีผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลอื่นได้ด้วย	ให้ผู้ประกอบ 
ธุรกิจเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียว.
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๖ เดือนกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคประชาชนได้อะไร

อยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก	ซึ่งในกรณีนี้หากมีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลเรียก 
เอกสารหรือพยานหลักฐานมาให้	ศาลก็จะพิจารณาและมีคำสั่งเรียกให้	ทั้งนี้	ต้องพิจารณาตามความ 
เหมาะสมแห่งคดีเป็นกรณี	ๆ 	ไปด้วย

 สรุป	หากพิจารณาหลักการโดยภาพรวมของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	แล้ว	อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการยกระดับในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 
อกีระดบัหนึง่	โดยเฉพาะในดา้นการอำนวยความสะดวกแกผู่บ้รโิภคในการใชส้ทิธทิางศาลเพือ่เรยีกรอ้ง 
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจบางรายที่ให้ความสำคัญเฉพาะ 
ในด้านของตัวเลขกำไรขาดทุน	โดยมองข้ามในเรื่องของคุณภาพหรือการพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือ
การให้การบริการ	ฯลฯ
	 จากการเสวนาในครั้งนี้พบว่ายังมีสภาพปัญหาและอุปสรรคในการใช้บังคับกฎหมายอยู่หลาย 
ประการ	เชน่	ปญัหาเกีย่วกบับทนยิามคำวา่	“คดผีูบ้รโิภค”	ทีม่กีารใหน้ยิามทีอ่าจจะครอบคลมุความหมาย 
ที่กว้างเกินไป	ปัญหาในส่วนของเจ้าพนักงานคดีที่ยังมีจำนวนไม่เพียงพอหรือยังไม่มีความพร้อมในการ 
ปฏิบัติหน้าที่	ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางในการพิจารณาคดีผู้บริโภคของศาลในแต่ละแห่งยังมีความ 
แตกตา่งกนั	หรอืปญัหาเกีย่วกบัการขาดบคุลากรทีม่คีวามเปน็กลางและมปีระสบการณเ์พือ่มาทำหนา้ที ่
ในการไกล่เกลี่ยในคดีผู้บริโภค	เป็นต้น	
	 โดยสภาพปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวอาจมีผลสืบเนื่องจากเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับ 
ประเทศไทย	ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าหากเวลาผ่านไปอีกสักระยะหนึ่ง	เมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับตัว	
มคีวามคุน้เคยกบัหลกักฎหมาย	มคีวามจรงิใจและการใหค้วามสำคญัของภาครฐัแลว้	สภาพปญัหาและ 
อุปสรรคดังกล่าวก็น่าจะได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไปในที่สุด
	 ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคนั้นใช่ว่าการมีเพียงกฎหมายสาระบัญญัติหรือวิธีสบัญญัติแล้ว 
จะทำให้ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้บริโภคหมดสิ้นไปเสียทีเดียว	แต่ก้าวต่อไปของการพัฒนา 
ทางด้านการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคนั้น	ภาครัฐควรให้ความสำคัญโดยจะต้องมีการผลักดันให้มี	 
“องค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระ”	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๖๑	
วรรคสอง	ซึ่งตามบทเฉพาะกาล	มาตรา	๓๐๓	(๑)	ได้กำหนดให้ดำเนินการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการ 
จัดตั้งองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระภายใน	๑	ปีนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหาร 
ราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
ตามมาตรา	๑๗๖	ซึง่ขณะนีก้ำหนดระยะเวลาดงักลา่วไดค้รบกำหนดแลว้เมือ่วนัที่	๑๗	กมุภาพนัธ	์๒๕๕๒	
ที่ผ่านมา	แต่ในปัจจุบันปรากฏว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จแต่ประการใด	  

๑๑๔๐



ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
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โดย นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน  
      นิติกร สำนักกฎหมาย

	 *ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๕๒.

  ก.	 ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน*
			 	 ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิบุคคลที่แปลงเพศ	 พ.ศ.	 ....	 เสนอโดยนางวรศุลี	 
สุวรรณปริสุทธิ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา	 กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	 
เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๑	 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ 
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๑	ครั้งที่	๑	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	
วันพุธที่	๖	สิงหาคม	๒๕๕๑	และปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

  ข.		หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิบุคคลท่ีแปลงเพศ	พ.ศ.	....

หลักการ
	 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการรับรองสิทธิบุคคลที่แปลงเพศ

เหตุผล
	 	 	 เนื่องจากในปัจจุบันบุคคลที่มีความประสงค์จะแปลงเพศมีเป็นจำนวนมาก	 แต่ยังไม่มี 
กฎหมายรับรองสิทธิของบุคคลดังกล่าว	ส่งผลให้ต้องประสบปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวันในหลาย
ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการประกอบอาชีพ	การใช้คำนำหน้านาม	ตลอดจนในการทำนิติกรรมต่าง	ๆ	
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองศักดิ์ศร ี
ความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 และความเสมอภาคของบุคคล	 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ 
บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศและสภาพทางกายหรือสุขภาพจะกระทำมิได้	 ดังนั้น	 เพื่อ 
เป็นการรับรองสิทธิของบุคคลผู้ได้รับการแปลงเพศแล้ว	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธ ิ
บุคคลที่แปลงเพศ พ.ศ. .... 
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 ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิบุคคลที่แปลงเพศ  พ.ศ. .... 

  ค.	 สาระสำคัญโดยสรุป
   ๑.	 บทนิยาม	(มาตรา	๓)
    “ศัลยกรรมแปลงเพศ”	หมายถึง	 การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการรับรูเ้พศ 
เพื่อสร้างอวัยวะเพศหญิงจากอวัยวะเพศชาย	 หรืออวัยวะเพศชายจากอวัยวะเพศหญิง	 ให้มีลักษณะ 
ทางกายภาพตรงตามสภาพจิตใจ
     “คณะกรรมการแพทย์”	หมายถึง	คณะกรรมการแพทย์ท่ีมีอำนาจในการทำคำรับรองการ 
แปลงเพศของบุคคลที่มีความประสงค์จะแปลงเพศ	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุข	ทั้งนี้	หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
   	 	 “คำรับรอง”	หมายถึง	หนังสือท่ีระบุความเห็นของคณะกรรมการแพทย์	ซ่ึงอนุญาตให้มีการ 
แปลงเพศของบุคคลที่มีความประสงค์จะแปลงเพศ
   ๒.	 เงื่อนไขในการทำศัลยกรรมแปลงเพศ	(มาตรา	๔)
	 	 	 	 บุคคลที่จะได้รับการทำศัลยกรรมแปลงเพศต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า	 ๒๐	 ปีบริบูรณ์	 และ 
ต้องได้รับคำรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ว่าเป็นบุคคลที่สมควรเปลี่ยนแปลงเพศ	 ทั้งนี้ 	
ให้พิจารณาจากสภาพทางร่างกาย	 จิตใจ	 ระดับฮอร์โมนเพศในร่างกายของบุคคลนั้นโดยเป็นไปตาม 
ข้อบังคับแพทยสภา	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การทำศัลยกรรมแปลงเพศ	ซึ่งการขอรับการทำศัลยกรรมแปลง 
เพศต้องกระทำโดยความสมัครใจและกระทำตามแบบที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด
   ๓.	 สิทธิและหน้าที่หลังการศัลยกรรมแปลงเพศ	(มาตรา	๕	และมาตรา	๖)
	 	 	 	 บุคคลที่ได้รับการศัลยกรรมแปลงเพศโดยสมบูรณ์แล้วให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ 
และหน้าที่ตามเพศที่แปลงทุกประการ	 โดยชายที่ผ่าตัดแปลงเพศเป็นเพศหญิงโดยผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการแพทย์จะใช้		คำนำหน้านามว่า	“นางสาว”	ก็ได้	หรือหญิงที่ผ่าตัดแปลงเพศเป็นเพศชาย 
โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแพทย์จะใช้คำนำหน้านามว่า	“นาย”	ก็ได้
   ๔.	 รัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมาย	(มาตรา	๗)
	 	 	 	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอำนาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	
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	 *ข้อมูล	ณ	วันท่ี	๓๐	มกราคม	๒๕๕๒.

  ก.		ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน*
			 	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ	 พ.ศ.	 ....	 เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี	 เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 เมื่อวันที่	 ๗	 สิงหาคม	 ๒๕๕๑	 โดยพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๓	 ปีที่	 ๑	 ครั้งที่	 ๕	
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันพุธที่	 ๒๐	 สิงหาคม	 ๒๕๕๑	 และปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของ 
สภาผู้แทนราษฎร

  ข.	 หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการ	
เดินอากาศ	พ.ศ.	....

หลักการ
	 	 	 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

เหตุผล
	 	 	 โดยที่ในปัจจุบันมีการกระทำความผิดอาญาต่อการเดินอากาศหลายลักษณะและมีจำนวน				
มากขึ้น	ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ	พ.ศ.	๒๕๒๑	ยังมี
บทบัญญัติไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานไทย	 และของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับ 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดบางประการต่อ
การเดินอากาศ พ.ศ. ....
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ....

ความผิดในอากาศยานในเร่ืองการรับแจ้งและการรับตัวบุคคลผู้กระทำความผิดในอากาศยานในระหว่าง 
การบิน	และยังมีบทบัญญัติไม่ครอบคลุมถึงการกระทำความผิดท่ีกำหนดในอนุสัญญาท่ีประเทศไทยเป็นภาคี	 
ได้แก่	 อนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอ่ืน	ๆ 	 บางประการท่ีกระทำบนอากาศยาน	 ซ่ึงทำข้ึน 
ที่กรุงโตเกียว	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 กันยายน	 ค.ศ.	 ๑๙๖๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๐๖)	 อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปราม 
การยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งทำขึ้นที่กรุงเฮก	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 ธันวาคม	 ค.ศ.	 ๑๙๗๐	 
(พ.ศ.	 ๒๕๑๓)	 และอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความ 
ปลอดภัยของการบินพลเรือน	 ซึ่งทำขึ้นที่กรุงมอนตริออล	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 กันยายน	 ค.ศ.	 ๑๙๗๑	 
(พ.ศ.	๒๕๑๔)	พร้อมทั้งพิธีสาร	ลงวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	๑๙๘๘	(พ.ศ.	๒๕๓๑)	ตลอดจนพระราช 
บัญญัติดังกล่าวยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดบางประการที่ผู้โดยสารได้กระทำในอากาศยาน 
ในระหว่างการบินต่อผู้ควบคุมอากาศยาน	เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานหรือผู้โดยสาร	และต่อทรัพย์สิน 
ในอากาศยานที่สมควรกำหนดให้เป็นความผิดด้วย	 รวมทั้งยังไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รักษา 
ความปลอดภัยในอากาศยานในระหว่างการบิน	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

	 	 ค.	 สาระสำคัญโดยสรุป
   ๑.	 บทยกเลิกกฎหมาย	(มาตรา	๓)
    ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ	พ.ศ.	๒๕๒๑	และ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๘
    ๒.	 บทนิยาม	(มาตรา	๕)
    “อากาศยานไทย”	หมายความว่า	อากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการ 
เดินอากาศ	และให้หมายความรวมถึงอากาศยานที่อยู่ในหรือบินอยู่เหนือราชอาณาจักร	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 (๑)	 อากาศยานต่างประเทศที่ผู้ดำเนินการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วย 
การเดินอากาศซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเดินอากาศไทย	 เช่าหรือนำมาดำเนินการ	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าจะมีหรือไม่มี 
เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานมาด้วย
	 	 	 	 (๒)	 อากาศยานที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อแสดงสัญชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยการบิน 
พลเรือนระหว่างประเทศ	ซึ่งทำขึ้นที่เมืองชิคาโก	เมื่อวันที่	๗	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๗
    “อากาศยานต่างประเทศ”	หมายความว่า	อากาศยานที่ไม่ใช่อากาศยานไทย
    “อากาศยานในระหว่างการบิน”	 หมายความว่า	 อากาศยานซึ่งอยู่ในระหว่างเวลา 
ต้ังแต่ประตูด้านนอกทุกบานของอากาศยานได้ปิดภายหลังท่ีผู้โดยสารและเจ้าหน้าท่ีประจำอากาศยาน 
ขึ้นจนถึงขณะที่ประตูด้านนอกบานใดบานหนึ่งของอากาศยานนั้นได้เปิดออกเพื่อให้ผู้โดยสารและ 
เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานลงจากอากาศยานตามปกติ	 และในกรณีที่อากาศยานต้องลงสู่พื้นที่โดย 
เหตุจำเป็นบังคับให้หมายความรวมถึงขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานได้เข้า 
คุ้มครองความปลอดภัยของอากาศยาน	บุคคล	และทรัพย์สินในอากาศยานนั้น
    “อากาศยานในระหว่างบริการ”	 หมายความว่า	 อากาศยานซึ่งอยู่ในระหว่างเวลา 
ตั้งแต่ผู้ประจำหน้าที่ภาคพื้นหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานเริ่มเตรียมการก่อนการบินสำหรับ 
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เที่ยวบินใดโดยเฉพาะ	 จนถึงเวลาครบ	 ๒๔	 ชั่วโมง	 หลังจากอากาศยานลงสู่พื้น	 ทั้งนี้	 ให้รวมถึงระยะ 
เวลาของอากาศยานในระหว่างการบินด้วย
    “เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน”	 หมายความว่า	 บุคคลที่ผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือ
บุคคลที่เจ้าของอากาศยานกำหนดให้มีหน้าที่ในอากาศยานสำหรับการบินแต่ละเที่ยวบิน
    “ผู้ควบคุมอากาศยาน”	หมายความว่า	นักบินที่ผู้ดำเนินการเดินอากาศ	หรือนักบิน 
ท่ีเจ้าของอากาศยานกำหนดให้เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบความปลอดภัยสำหรับการบินแต่ละเท่ียวบิน
    “เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน”	หมายความว่า	เจ้าพนักงานที่มีอำนาจ 
ในการรับแจ้ง	 รับรายงาน	 หรือดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำหรือความผิดที่เกิดขึ้นในอากาศยาน 
ในระหว่างการบินท่ีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	และสำหรับ 
อากาศยานไทยที่จะลงสู่พื้นนอกราชอาณาจักร	ให้หมายถึงเจ้าหน้าที่เพื่อการนี้ในประเทศนั้น
    “เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด 
ในอากาศยานในระหว่างการบินตามมาตรา	๓๘	และเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการน้ีสำหรับอากาศยานต่างประเทศ  
   ๓.	 ความผิดเกี่ยวกับการเดินอากาศและอากาศยาน
	 	 	 	 ๓.๑		 ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบิน	 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ	
ผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าท่ีประจำอากาศยานซ่ึงส่ังในนามผู้ควบคุมอากาศยานท่ีเป็นคำส่ังเพื่อ	
รักษากฎ	ระเบียบ	และความเรียบร้อยในอากาศยาน	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๑	ปี	หรือปรับไม่เกิน	
๔๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	ถ้าเป็นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง	ที่สั่งเพื่อ 
ให้เกิดความปลอดภัยแก่อากาศยานหรือแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยาน	ผู้กระทำต้องระวางโทษ 
จำคุกไม่เกิน	๕	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๗)
    ๓.๒	 ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดสูบบุหร่ีในห้องน้ำหรือที่อื่นใดที่มิใช่	
สถานท่ีที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ	 หรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่ห้ามใช้หรือ		
มีสิ่งที่มีประกาศห้ามมิให้นำขึ้นไปในอากาศยานไว้ในครอบครองต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	 
๒๐,๐๐๐	 บาท	 ถ้าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดการขัดข้องแก่อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยของอากาศยานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 ๑	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	 ๔๐,๐๐๐	 บาท	
หรือทั้งจำทั้งปรับ	 ความผิดดังกล่าวผู้ควบคุมอากาศยานมีอำนาจรับชำระค่าปรับในอัตราขั้นสูงจาก 
ผู้กระทำความผิดและเมื่อได้ชำระค่าปรับแล้วให้คดีเลิกกัน	(มาตรา	๘)
    ๓.๓	 ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดทำให้เคร่ืองจับควันหรืออุปกรณ์อ่ืนใด		
ในอากาศยานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอากาศยานไม ่ทำงานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 ๑	 ปี							
ปรับไม่เกิน	๔๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๙)
    ๓.๔	 ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นต้องระวางโทษ 
จำคุกไม่เกิน	๒	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๘๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๑๐)

๔๕
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    ๓.๕	 ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทำต่อร่างกายผู้อ่ืนอันเป็นการ						
มุ่งหมายในทางเพศ	 หรือกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัลโดยเปลือยหรือเปิดเผย
ส่วนของร่างกาย	 หรือใช้วาจาลวนลามหรือแสดงกิริยาท่าทางอันเป็นการลามกอย่างอื่น 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๓	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๑๒๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๑๑)
    ๓.๖	 ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นหรือทำให้เสียทรัพย์หรือ	
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้สารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท	หรือกระทำด้วยประการใด	ๆ 	ที่ก่อให	้
เกิดความวุ่นวายในอากาศยาน	 ถ้าการกระทำนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อควมปลอดภัยของ 
อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานหรือเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎ	 ระเบียบและความเรียบร้อยในอากาศยาน 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๕	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๑๒)
    ๓.๗		 ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทำการโดยใช้กำลังทำร้ายผู้ควบคุม	
อากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน	 หรือทำให้ผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจำ	 
อากาศยานเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็ญ	 ไม่ว่าจะทำด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอ่ืนใด  
ถ้าการกระทำนั้นเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจำ					 
อากาศยาน	 หรือทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ 
ประจำอากาศยานลดลง	ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๗	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๒๘๐,๐๐๐	บาท	
หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๑๓)
    ๓.๘	 ผู้ใดเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในอากาศยานในระหว่างบริการโดยไม่มีเหตุอัน	
สมควรหรือไม่ยอมออกไปเมื่อผู้ควบคุมอากาศยานได้สั่งให้ออกไปจากอากาศยานต้องระวางโทษ 
จำคุกไม่เกิน	๑	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๔๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๑๔)
    ๓.๙	 ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดทำร้ายร่างกายผู้อ่ืน	 ถ้าการกระทำน้ัน	
น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน	 ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต	่
๕-๑๐	ปี	หรือปรับตั้งแต่	๒๐๐,๐๐๐	–	๔๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๑๕)
	 	 	 	 ๓.๑๐	 ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดฆ่าผู้อื่น	 ถ้าการกระทำนั้นน่าจะเป็น	
เหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานต้องระวางโทษประหารชีวิต	(มาตรา	๑๖)
    ๓.๑๑		 ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดยึดหรือเข้าควบคุมอากาศยานโดยใช้กำลัง	
ประทุษร้ายผู้อ่ืน	 หรือขู่ว่าจะกระทำอันตรายต่ออากาศยานนั้น	 ต้องระวางโทษประหารชีวิต	
จำคุกตลอดชีวิต	หรือจำคุกตั้งแต่	๑๐-๒๐	ปี	(มาตรา	๑๗)
	 	 	 	 ๓.๑๒	 ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ต้องระวางโทษประหารชีวิต	 จำคุก	
ตลอดชีวิต	หรือจำคุกตั้งแต่	๑๕-๒๐	ปี	และปรับตั้งแต่	๖๐๐,๐๐๐	–	๘๐๐,๐๐๐	บาท
	 	 	 	 	 	 	 ๑)	ทำลายอากาศยานในระหว่างบริการ
	 	 	 	 	 	 	 ๒)	ทำให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่ 
สามารถทำการบินได้	หรือเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน 
ในระหว่างการบิน	หรือ

๔๖
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       ๓)	วางหรือกระทำด้วยประการใด	 ๆ	 เพ่ือให้มีการวางในอากาศยานระหว่างบริการ						 
ซึ่งวัสดุหรือสิ่งใด	 ๆ	 ที่น่าจะทำลายอากาศยานนั้น	 หรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายจนเป็นเหตุให้		 
อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินได้	 หรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายจนน่าจะเป็นเหตุให้เกิด 
อันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน	(มาตรา	๑๘)
	 	 	 	 ๓.๑๓	 ผู้ใดใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดกระทำการทำร้ายร่างกายผู้อื่นในท่าอากาศยาน	
จนเป็นเหตุให้หรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย	 หรือทำลายหรือทำให้ 
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อท่าอากาศยานหรือส่ิงอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน	 หรือต่ออากาศยาน 
ท่ีจอดอยู่ในท่าอากาศยานซ่ึงไม่ใช่อากาศยานในระหว่างบริการ	 หรือทำให้การให้บริการของท่าอากาศยาน 
หยุดชะงัก	 ถ้าการกระทำนั้นเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของ 
ท่าอากาศยาน	 ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต	 จำคุกตลอดชีวิต	 หรือจำคุกต้ังแต่	 ๑๕-๒๐	 ปี 
และปรับต้ังแต่	 ๖๐๐,๐๐๐	–	๘๐๐,๐๐๐	บาท	(มาตรา	๑๙)
    ๓.๑๔	 ผู้ใดใช้อาวุธหรือวัสดุอ่ืนใดฆ่าผู้อื่นในท่าอากาศยาน	 ถ้าการกระทำน้ันเป็นอันตราย 
หรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน	 ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต				
(มาตรา	๒๐)
    ๓.๑๕	 ผู้ใดทำลายหรือทำให้เสียหายแก่เคร่ืองอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ	
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ	 หรือทำให้การทำงานของเครื่องอำนวยความสะดวกดังกล่าว 
ขัดข้อง	 ถ้าการกระทำน้ันเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน 
ในระหว่างการบิน	ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต	จำคุกตลอดชีวิต	หรือจำคุกตั้งแต่	๑๕-๒๐	ปี	
และปรับตั้งแต่	๖๐๐,๐๐๐	–	๘๐๐,๐๐๐	บาท	(มาตรา	๒๑)
    ๓.๑๖	 ผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซ่ึงรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ	 และการน้ันเป็นเหตุหรือ 
น่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจ	
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 ๕	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	 ๒๐๐,๐๐๐	 บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 และถ้าการ 
กระทำนั้นเป็นเหตุ ให้ เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน	 
ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่	 ๕-๑๕	 ปี	 หรือปรับตั้งแต่	 ๒๐๐,๐๐๐	 –	 ๖๐๐,๐๐๐	 บาท	
หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๒๒)

   ๔.	 อำนาจหน้าท่ีของผู้ควบคุมอากาศยาน	 เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับความผิดในอากาศยาน		
และเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน
    ๔.๑	 ผู้ควบคุมอากาศยานไทยซ่ึงเป็นอากาศยานในระหว่างการบินอาจใช้มาตรการ	
อันสมควร	 รวมท้ังการควบคุมตัวบุคคลผู้อ ยู่ในอากาศยานเท่า ท่ีจำเ ป็นเ พ่ือ คุ้มครอง 
ความปลอดภัยของอากาศยานหรือของบุคคล	 หรือทรัพย์สินในอากาศยาน	 หรือเพื่อรักษาไว้ซึ่งกฎ	
ระเบียบ	 และความเรียบร้อยในอากาศยาน	 หรือเพื่อส่งตัวบุคคลนั้นแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิด 
ในอากาศยานหรือนำตัวบุคคลน้ันลงจากอากาศยานได้	 เม่ือพบเห็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคล	
ดังกล่าวกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้
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      ๑)	เป็นความผิดอาญา
	 	 	 	 	 	 ๒)	เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือของบุคคล	
หรือทรัพย์สินในอากาศยาน	หรือ
	 	 	 	 	 	 ๓)	เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎ	ระเบียบ	และความเรียบร้อยในอากาศยาน
      ผู้ควบคุมอากาศยานอาจส่ังหรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าท่ีประจำอากาศยานและ 
อาจขอร้องหรือมอบอำนาจให้ผู้โดยสาร	 ควบคุมตัวบุคคลผู้กระทำการหรือจะกระทำการตามที่กล่าว 
มาแล้วข้างต้นได้	(มาตรา	๒๖)
	 	 	 	 ๔.๒	 เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานหรือผู้โดยสารในอากาศยานไทยซึ่งเป็นอากาศยาน								
ในระหว่างการบิน	 อาจใช้มาตรการอันสมควรในทางป้องกันเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของ	
อากาศยาน	 หรือของบุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยานได้โดยไม่ต้องมีการมอบอำนาจตาม 
มาตรา	๒๖	วรรคสอง	ในเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีความจำเป็นจะต้องกระทำเช่นนั้นทันที	แต่ผู้ควบคุม 
อากาศยานอาจสั่งให้ยกเลิกมาตรการนั้นได้	(มาตรา	๒๗)
    ๔.๓	 เม่ืออากาศยานไทยลงสู่พ้ืนแล้ว	 ห้ามมิให้ใช้มาตรการควบคุมตัวตามมาตรา	 ๒๖			 
เว้นแต่เป็นมาตรการเพื่อให้สามารถส่งตัวผู้ถูกควบคุมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน 
เพื่อให้ดำเนินคดี	 เป็นการบินลงเพราะเหตุจำเป็นและผู้ควบคุมอากาศยานไม่สามารถส่งตัวผู้ถูก 
ควบคุมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานได้	 หรือผู้ถูกควบคุมตัวยินยอมเดินทางต่อไป 
กับอากาศยานภายใต้การควบคุม	 หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศนั้น 
ไม่ยินยอมให้นำตัวผู้ถูกควบคุมลงหรือไม่ยอมรับตัวไว้ซึ่งกรณีนี้ 	 ผู้ควบคุมอากาศยานอาจใช้ 
มาตรการควบคุมตัวต่อไปได้จนกว่าจะส่งตัวผู้ถูกควบคุมให้แก่เจ้าหน้าท่ีในอากาศยานของประเทศไทย 
หรือประเทศอื่นได้หรือจนกว่าจะถึงปลายทางของการเดินทางของผู้ถูกควบคุม	(มาตรา	๒๙)
    ๔.๔	 เม่ืออากาศยานไทยลงสู่พ้ืนนอกราชอาณาจักร	 ให้ผู้ควบคุมอากาศยานมีอำนาจ	
หน้าที่ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 	 ๑)	นำตัวบุคคลใดลงจากอากาศยาน เพื่อประโยชน์ ในการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยของอากาศยานหรือของบุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศ	 หรือเพื่อรักษาไว้ซึ่ง 
กฎ	 ระเบียบ	 และความเรียบร้อยในอากาศยาน	 เมื่อผู้ควบคุมอากาศยานมีเหตุอันควร 
เชื่อว่าบุคคลนั้นได้กระทำการหรือจะกระทำการในอากาศยานในระหว่างการบินอันเป็นหรืออาจเป็น 
อันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือของบุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยาน	 หรือเป็น 
การฝ่าฝืนต่อกฎ	 ระเบียบ	และความเรียบร้อยในอากาศยาน	ทั้งนี้	ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นความผิด 
อาญาหรือไม่ก็ตาม
	 	 	 	 	 	 ๒)	ส่งตัวบุคคลใดให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับความผิดในอากาศยานเพื่อให้มี 
การดำเนินคดีอาญา	เมื่อผู้ควบคุมอากาศยานมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นได้กระทำการในอากาศยาน 
ในระหว่างการบินที่ผู้ควบคุมอากาศยานเห็นว่าเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทยซึ่งเป็นความผิด 
ร้ายแรงตามที่กำหนดในกฎกระทรวงของกระทรวงคมนาคม	(มาตรา	๓๐)
    ๔.๕	 หากมีการนำตัวบุคคลใดลงจากอากาศยานไทยให้ผู้ควบคุมอากาศยานทำบันทึก	
รายงานให ้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศที่อากาศยานลงสู่พื้นทราบ 

๔๘
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ข้อเท็จจริงและเหตุผลของการนำตัวบุคคลนั้นลงจากอากาศยาน	 ถ้าผู้ควบคุมอากาศยาน 
ของอากาศยานไทยมีความประสงค์จะส่งตัวบุคคลนั้นให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับความผิด 
ในอากาศยานของประเทศที่ อากาศยานลงสู่ พื้ น เพื่ อดำ เนินคดีอาญาให้ผู้ ควบคุมแจ้ ง 
ความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานทราบโดยเร็วที่สุดหากเป็นไปได้ 
ให้แจ้งก่อนอากาศยานลงสู่พื้น	 และเมื่อส่งตัวบุคคลนั้นแล้วให้ผู้ควบคุอากาศยานส่งพยานหลักฐาน 
ที่ชอบด้วยกฎหมายไทยซึ่งอยู่ในความครอบครองของตนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับความผิด 
ในอากาศยานนั้นด้วย	(มาตรา	๓๑)
	 	 	 	 ๔.๖	 ในการส่งตัวหรือไม่ส่งตัวบุคคลใดให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับความผิด 
ในอากาศยานหรือการให้คำรับรองของผู้ควบคุมอากาศยาน	 หรือผู้ดำเนินการเดินอากาศในกรณี 
ที่กฎหมายของประเทศที่อากาศยานลงสู่พื้นกำหนดให้ต้องทำคำรับรองเกี่ยวกับการไม่ร้องขอ 
หรือจะไม่ร้องขอแก่ประเทศอื่นในการดำเนินคดีแก่ผู้ถูกส่งตัวให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่กำหนด	(มาตรา๓๒)
	 	 	 	 ๔.๗	 การแจ้งหรือรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของ 
ประเทศที่อากาศยานไทยลงสู่พื้นทราบให้ผู้ควบคุมอากาศยานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ประเทศนั้นกำหนด	 ถ้ามีการควบคุมตัวบุคคลใดหรือนำตัวบุคคลใดลงจากอากาศยาน 
หรือส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ผู้ควบคุมอากาศยานแจ้งสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่มีเขต 
อำนาจในประเทศนั้นทราบ	และรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานของประเทศไทย 
ทราบโดยให้กระทำโดยเร็วที่สุด	(มาตรา	๓๓)
    ๔.๘	 เม่ืออากาศยานไทยลงสู่พ้ืนในราชอาณาจักรให้ผู้ควบคุมอากาศยานนำตัวบุคคลใด	 
ลงจากอากาศยานหรือจะส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดี	เว้นแต่ความผิดอาญาแม้ไม่เป็นความผิด 
ร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ผู้ควบคุมอากาศยานก็มีอำนาจส่งตัวบุคคลนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อ 
ดำเนินคดี ได้ 	 และให้ผู้ ควบคุมอากาศยานจัดทำบันทึกรายงานการนำตัวบุคคลลงจาก 
อากาศยานและแจ้งความประสงค์จะส่งตัวบุคคลเพื่อดำเนินคดีอาญาพร้อมทั้งส่งพยานหลักฐานให้แก ่
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน 
ของประเทศที่อากาศยานลงสู่พื้น	(มาตรา	๓๔)
	 	 	 	 ๔.๙	 เมื่ออากาศยานต่างประเทศลงสู่พื้นในราชอาณาจักรผู้ควบคุมอากาศยานส่งตัว	
บุคคลใดให้เจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับความผิดในอากาศยานเพ่ือให้ดำเนินคดีอาญาในราชอาณาจักรเจ้าหน้าท่ี 
ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานจะยอมรับตัวบุคคลดังกล่าวได้ต่อเมื่อการกระทำของบุคคลนั้นเป็น 
ความผิดอาญาตามกฎหมายไทย	(มาตรา	๓๕)
	 	 	 	 ๔.๑๐	 เมื่ออากาศยานต่างประเทศลงสู่พื้นในราชอาณาจักรและผู้ควบคุมอากาศยาน 
นำตัวบุคคลใดลงหรือส่งตัวบุคคลใดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยานเพื่อให้ดำเนินคดี	
ในราชอาณาจักร 
        หากมีกรณีดังต่อไปนี้เจ้าหน้าที่อาจไม่รับตัวบุคคลนั้นไว้ดำเนินคดีได้
	 	 	 	 	 	 	 ๑)	ผู้ควบคุมอากาศยานไม่ได้แจ้งหรือรายงานให้ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับ 
ความผิดในอากาศยานทราบตามที่กำหนดไว้

๔๙
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ....

	 	 	 	 	 	 	 ๒)	ประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานไม่ได้เป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วย 
ความผิดและการกระทำอื่น	ๆ 	 บางประการที่กระทำบนอากาศยาน	 ซึ่งทำขึ้นที่กรุงโตเกียวเมื่อวันที่	
๑๔	กันยายน	๒๕๐๖
       ๓)	การกระทำท่ีผู้ควบคุมอากาศยานเห็นว่าเป็นความผิดอาญาร้ายแรงตาม 
กฎหมายของประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานแต่ไม่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทย
	 	 	 	 	 	 	 ๔)	การส่งตัวผู้กระทำความผิดให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดี	 สำหรับความผิด 
มาตรา	๗	–	มาตรา	๑๒	หรือมาตรา	๑๓	ผู้ควบคุมอากาศยานหรือผู้ดำเนินการเดินอากาศยานไม่ให ้
คำรับรองว่าไม่ได้ร้องขอหรือจะไม่ร้องขอประเทศอื่นให้ดำเนินคดีอาญา
	 	 	 	 	 	 	 การรับแจ้งและการรับรายงาน	 ตลอดจนวิธีดำเนินการในการสอบสวนของ 
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	 หากไม่สามารถดำเนินคดีในราชอาณาจักรได้และไม่มีการ 
ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนให้บุคคลนั้นเดินทางออกนอกราชอาณาจักร	 เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิเข้ามา 
หรืออยู่ในราชอาณาจักรได้ก็ให้ปล่อยตัวไป	(มาตรา	๓๖)

    ๕.	 เขตอำนาจศาล
	 	 	 	 ๕.๑	 ผู้ใดกระทำความผิดตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๘	 มาตรา	 ๒๒	 มาตรา	 ๒๓  
มาตรา	 ๒๔	 และมาตรา	 ๒๕	 ต่ออากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักร	 จะต้องรับโทษ	
ในราชอาณาจักร	(มาตรา	๔๒)
    ๕.๒	 ผู้ใดกระทำความผิดตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	 ๗	 –	 มาตรา	 ๑๓	 ในอากาศยาน 
ต่างประเทศ	จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร	ถ้า
	 	 	 	 	 	 	 (๑)		 อากาศยานนั้นอยู่ในหรือบินอยู่เหนือราชอาณาจักร	หรือ
       (๒)		 อากาศยานน้ันอยู่ในระหว่างการบินนอกราชอาณาจักร	 และอากาศยาน 
น้ันได้ลงสู่พื้นในราชอาณาจักรเป็นแห่งแรกหลังจากที่มีการกระทำความผิด
	 	 	 	 	 	 	 อากาศยานในระหว่างการบินตาม	 (๒)	 ให้หมายความถึงอากาศยานซึ่งอยู่ใน 
ระหว่างเวลาตั้งแต่อากาศยานใช้กำลังของเครื่องยนต์ของอากาศยานเพื่อจะบินขึ้นจนถึงอากาศยาน 
ดังกล่าวได้สิ้นสุดการบินลง	(มาตรา	๔๓)
	 	 	 	 ๕.๓	 ผู้ใดกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๒	 เฉพาะกรณีที่น่าจะเป็น 
เหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานต่างประเทศ	 และมาตรา	 ๑๕	 –	 มาตรา	 ๑๘	 
และมาตรา	 ๒๒	 	 วรรคสอง	 –	 มาตรา	 ๒๔	 ในหรือต่ออากาศยานต่างประเทศนอกราชอาณาจักร 
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร	ถ้า
	 	 	 	 	 	 	 (๑)		 อากาศยานนั้นอยู่ในระหว่างการบินนอกราชอาณาจักร	 และอากาศยาน 
นั้นลงสู่พื้นในราชอาณาจักรพร้อมด้วยผู้กระทำความผิด	หรือ
	 	 	 	 	 	 	 (๒)		 พบตัวผู้กระทำความผิดในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นตาม 
กฎหมายว่าด้วยการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน	(มาตรา	๔๔)

๕๐
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	 	 	 	 ๕.๔	 ผู้ ใดกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๑๙	 และมาตรา	 ๒๐	 
ณ	 ท่าอากาศยานที่ให้บริการการบินพลเรือนระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร  
และที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๒๑	 ต่อเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศที่ให้บริการ 
การเดินอากาศระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  
ถ้าพบตัวผู้กระทำความผิดในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน	(มาตรา	๔๕)

 ท่านผู้อ่านวารสาร	“จุลนิติ”	ผู้ใดมีความประสงค์ต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว	สามารถเสนอความเห็นได้	โดยผ่านทางเว็บไซด์	ดังนี้		:
		 	 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร				 	 www.parliament.go.th
		 	 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 	 	 www.senate.go.th
		 	 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 	 www.krisdika.go.th
		 	 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี									 	 www.cabinet.thaigov.go.th

๕๑
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“...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน  
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง  

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม 
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป...”

๕๒

(พระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา)



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑
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จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

โดย นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง  
      นิติกร สำนักกฎหมาย

๕๓

หลักการและเหตุผล 
 โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว 
อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของ 
ประเทศ สมควรกำหนดมาตรการต่าง ๆ  ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
รวมทั้งการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลด 
ปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของ 
ประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วย 
ปอ้งกนัเดก็และเยาวชนมใิหเ้ขา้ถงึเครือ่งดืม่แอลกอฮอลไ์ดโ้ดยงา่ย จงึจำเปน็ตอ้ง 
ตราพระราชบัญญัติน้ี

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามที่สำคัญ
 “เครือ่งดืม่แอลกอฮอล”์ หมายความวา่ สรุาตามกฎหมายวา่ดว้ยสรุา ทัง้นี ้
ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น
 “ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า บุคคลที่ดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์จนก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ โดยการดื่มนั้นมี 
ลักษณะที่ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้น และเมื่อหยุดดื่มจะมีอาการแสดงของการ 
ขาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร่างกาย

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๏  ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๏  ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  
  เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก หน้า ๓๔
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 “ขาย” หมายความรวมถึง จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ 
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
 “โฆษณา” หมายความว่า การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น 
ได้ยินหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึง 
การสื่อสารการตลาด
 “การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระทำกิจกรรมในรูปแบบ 
ตา่ง ๆ  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ขายสนิคา้ บรกิารหรอืภาพลกัษณ ์การประชาสมัพนัธ ์
การเผยแพรข่า่วสาร การสง่เสรมิการขาย การแสดงสนิคา้ การจดัหรอืสนบัสนนุ 
ให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง
 “ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระทำให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ 
ภาพยนตร ์แสง เสยีง เครือ่งหมายหรอืการกระทำอยา่งใด ๆ  ทีท่ำใหบ้คุคลทัว่ไป 
สามารถเข้าใจความหมายได้
 “ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้
ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ 
บรรจุสินค้า หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ 
บรรจสุนิคา้และหมายความรวมถงึเอกสาร หรอืคูม่อืสำหรบัใชป้ระกอบกบัสนิคา้ 
ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์แห่งชาติ
 “คณะกรรมการควบคุม” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมเครื่อง 
ดื่มแอลกอฮอล์

๒) คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
 ใ ห้ มี คณะก ร รมก า รน โ ยบ าย เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์ แ ห่ ง ช า ติ   
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี 
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม,  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ โดยให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เปน็เลขานกุาร และใหอ้ธบิดกีรมควบคมุโรคและผูอ้ำนวยการสำนกังานเศรษฐกจิ 
การคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๕๔



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
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 ทั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
แห่งชาติมีที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 
 อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ
 (๑)  กำหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์กีย่วกบั 
มาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ  ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ตลอดจนการบำบดัรกัษาและฟืน้ฟสูภาพผูต้ดิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ เพือ่เสนอตอ่ 
คณะรัฐมนตรี
 (๒)  ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานตาม (๑)
 (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นหรือ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
๓) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, คณะกรรมการควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์จังหวัด
 ๓.๑) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
    ให้มีคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ, ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ ง ,  ปลัดกระทรวง 
การคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง, ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สาม, ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , ปลัด 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์, ปลัดกระทรวงพาณิชย์, ปลัดกระทรวงยุติธรรม, 
ปลดักระทรวงวฒันธรรม, ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร, ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม, 
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,  ปลัดกรุงเทพมหานคร, ผู้จัดการกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทน 
องค์กรเอกชน จำนวน ๓ คน, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน โดย 
ให้อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมสรรพสามิต 
เปน็กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร และใหผู้อ้ำนวยการสำนกังานคณะกรรมการ 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ใหก้รรมการซึง่มาจากผูแ้ทนองคก์รเอกชน และกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้ 
รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

๕๕
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  อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
  (๑)  เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ   ในการควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต่อคณะกรรมการ
  (๒)  กำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์ฉลาก  
พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิต หรือนำเข้า
  (๓)  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดเวลาขายเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์ สถานท่ีห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ วิธีหรือลักษณะการขายเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์ที่ต้องห้าม สถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
และสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  (๔) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  ในการบำบัดรักษา 
หรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  (๕)  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออก 
ประกาศหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนี้ แล้วแต่กรณี
  (๖) ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและ 
เอกชนเกีย่วกบัการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ รวมทัง้การเสนอมาตรการใน 
การป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัด
รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  (๗) จดัใหม้หีรอืสง่เสรมิและสนบัสนนุการเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการ 
ให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปให้เข้าใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์
  (๘)  เชิญข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลหนึ่งบุคคล 
ใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งเอกสารหรือข้อมูล เพื่อ 
ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายนี้
  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้ หรือตามมติ 
คณะกรรมการ
 ๓.๒) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร 
  ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ,  
ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ, ผู้แทนกองบัญชาการ 
ตำรวจนครบาล, ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ,  ผู้แทนกรมสรรพสามิต,  
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หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร,   
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง จำนวน ๑ คน,   
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,  ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ คน ให้ผู้อำนวย 
การสำนักอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการ 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครจะแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ ใน 
สำนักอนามัยไม่เกิน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
 ๓.๓) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
  ให้มี คณะกรรมการควบคุม เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์จั งหวัด  
ประกอบดว้ย ผูว้า่ราชการจงัหวดั เปน็ประธานกรรมการ, รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ, 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, สรรพสามิตพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  
จำนวน ๑ คน, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,  
ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวดัซึง่ผูว้า่ราชการจงัหวดัแตง่ตัง้ 
จำนวน ๑ คน, ประชาสัมพันธ์จังหวัด, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด,  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในเขตจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง 
จงัหวดัละไมเ่กนิ ๔ คน เปน็กรรมการ และกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิจำนวน ๔ คน  
ใหน้ายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั    เปน็กรรมการและเลขานกุาร โดยคณะกรรมการ 
ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์งัหวดัจะแตง่ตัง้ขา้ราชการในสำนกังานสาธารณสขุ 
จังหวัดไม่เกิน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
  ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓.๒) และข้อ ๓.๓) มีวาระ 
อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
  อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
  (๑) เสนอความเหน็เกีย่วกบัมาตรการตา่ง ๆ  ในการควบคมุเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอล์และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อ 
คณะกรรมการควบคุม
  (๒) ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและ 
เอกชนเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การนำเข้า การขาย การโฆษณา และ 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการป้องกัน 
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ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและ 
ฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  (๓) กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและ 
เยาวชนไปเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  (๔) กำหนดแนวทางปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกับนโยบายของคณะกรรมการ 
ในการลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  (๕) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับ 
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการควบคุม
  (๖) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการหรอืคณะกรรมการควบคมุ 
มอบหมาย
   โดยในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎหมายนี ้กฎหมายกำหนดใหก้รรมการ 
และอนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๔) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นใน 
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ โดยมผีูอ้ำนวยการสำนกังานคณะกรรมการ 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
ราชการของสำนักงาน
 อำนาจหน้าท่ีของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 (๑)  ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม
 (๒)  ดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและมาตรการต่าง ๆ 
ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติด 
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องหนว่ยงานของรฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้รายงานให ้
คณะกรรมการควบคุมทราบและพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
 (๓)  ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอลก์รงุเทพมหานคร คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์งัหวดั 
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเกี่ยวกับ 
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติด 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 (๔)  เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุม 
มอบหมาย
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๕) การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ๕.๑)  ข้อปฏิบัติของผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  (๑) จัดให้มีบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า
  (๒) การอืน่ตามทีค่ณะกรรมการควบคมุกำหนดโดยความเหน็ชอบ 
ของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ๕.๒)  สถานที่หรือบริเวณต้องห้ามในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  กฎหมายไดก้ำหนดหา้มมใิหข้ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นสถานทีห่รอื 
บริเวณดังต่อไปนี้ 
   (๑) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
  (๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
  (๓) สถานท่ีราชการ ยกเว้นบริเวณท่ีท่ีจัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
  (๔) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
  (๕) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  (๖)  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  (๗)  สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของ 
ประชาชนโดยทั่วไป
  (๘)  สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ
  ทั้งนี้ กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือ 
เวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ แต่ความ 
ดังกล่าวมิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือ
ผู้นำเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
 ๕.๓)  การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลต่าง ๆ 
  กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ 
บุคคลดังต่อไปนี้
   (๑)  บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
   (๒)  บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้
 ๕.๔)  วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย 
วิธีการหรือในลักษณะ ดังต่อไปนี้
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  (๑) ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ
  (๒) การเร่ขาย
  (๓) การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย
  (๔) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง 
การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบ 
แทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้นำหีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใด 
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
  (๕) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
หรอืกบัสนิคา้อืน่ หรอืการใหบ้รกิารอยา่งอืน่แลว้แตก่รณ ีหรอืแจกจา่ยเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอลใ์นลกัษณะเปน็ตวัอยา่งของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์หรอืเปน็การจงูใจ 
สาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการขาย 
ในลักษณะที่เป็นการบังคับซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  (๖) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดย 
คำแนะนำของคณะกรรมการ
 ๕.๕) สถานที่หรือบริเวณที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 
สถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้
  (๑) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็น 
ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา
  (๒)  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที ่
จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล
  (๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล 
หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี
  (๔) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้น 
บริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี  
หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตาม 
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  (๕) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  (๖) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของ 
ประชาชนโดยทั่วไป
  (๗)  สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของ 
คณะกรรมการ

๖๐
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 ๕.๖) ข้อห้ามในการโฆษณา 
  กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ 
แสดงชือ่หรอืเครือ่งหมายของเครือ่งดืม่แอลกอฮอลอ์นัเปน็การอวดอา้งสรรพคณุ
หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ 
ใด ๆ  โดยผูผ้ลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์กุประเภทใหก้ระทำไดเ้ฉพาะการใหข้อ้มลู 
ขา่วสาร และความรูเ้ชงิสรา้งสรรคส์งัคม โดยไมม่กีารปรากฏภาพของสนิคา้หรอื 
บรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้ัน เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ 
ของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์หรอืสญัลกัษณข์องบรษิทัผูผ้ลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
นั้นเท่านั้น แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นกำเนิดนอก
ราชอาณาจักร

๖) การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือญาติ คณะบุคคล  
หรือองค์กรทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจขอรับการสนับสนุนเพื่อการบำบัดรักษา 
หรือฟื้นฟูสภาพจากสำนักงานได้ 

๗) พนักงานเจ้าหน้าที่
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้
 (๑) เข้าไปในสถานที่ทำการของผู้ผลิต นำเข้า หรือขายเครื่อง 
ดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลาทำการของสถานที่นั้น รวมถึงเข้า 
ตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายนี้
 (๒) ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย 
ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้
 (๓)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมา 
เพื่อประกอบการพิจารณา
 ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร 
ประจำตวัตอ่ผูร้บัอนญุาตหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งและกำหนดใหพ้นกังานเจา้หนา้ที ่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๘) บทกำหนดโทษ
 กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ใดไม่ 
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖, ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ ถึง 
มาตรา ๓๒, ต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 

๖๑
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พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๔ (๑) หรือ (๒), ไม่ยอมมาให้ถ้อยคำหรือไม่ยอมให้ถ้อยคำโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ (๓) หรือไม่ยอม 
ส่งเอกสารหรือวัตถุอื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เมือ่ถกูเรยีกใหส้ง่ตามมาตรา ๓๔ (๓), ไมอ่ำนวยความสะดวกแกพ่นกังานเจา้หนา้ที ่ 
อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ
 ทั้งนี้ บรรดาความผิดตามกฎหมายนี้ให้คณะกรรมการควบคุมมีอำนาจ 
เปรียบเทียบได้ หรือจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ พนักงานสอบสวน หรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบได้ แต่ในการสอบสวน ถ้าพนักงาน 
สอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามกฎหมายนี้และบุคคลนั้นยินยอม 
ให้เปรียบเทียบ ก็ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการควบคุมหรือ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการควบคุมมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ และเมื่อผู้กระทำความผิดได ้
เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว กฎหมายให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๖๒

หมายเหตุ:-
  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
  ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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หลักการและเหตุผล
 โดยท่ีการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของประเทศ  
ในปัจจุบันกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานของรัฐ ทำให้การบริหารและพัฒนา 
การทอ่งเทีย่วทีผ่า่นมาไมม่เีอกภาพ เปน็ไปอยา่งไรท้ศิทางและไมต่อ่เนือ่ง ประกอบ 
กับสภาวการณ์ในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวหลาย 
ประเภทยงัมไิดม้รีะบบการบรหิารจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่วทีถ่กูตอ้งและเหมาะสม 
เปน็เหตใุหแ้หลง่ทอ่งเทีย่วเสือ่มโทรมและดอ้ยคณุภาพนำมาซึง่ผลกระทบทัง้ทาง 
ตรงและทางออ้มตอ่ระบบเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม และเปน็ 
อุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศให้มีคุณภาพและมีความ 
ยั่งยืน สมควรกำหนดให้มีกลไกในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นไปอย่างมีระบบสอดรับและเชื่อมโยงกันทั้งใน 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารและพัฒนา 
การท่องเทีย่วมีเอกภาพและมีความต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อให้มีระบบการบริหาร 
จัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงจำเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามที่สำคัญ
  “การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว” หมายความว่า การจัด 
สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

๏ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  
 เล่ม ๑๒๕  ตอนที่ ๒๘ ก หน้า ๒๐ 

๖๓
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พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

การรักษาคุณภาพแหล่ งท่อง เที่ ยว  การจัดกิจกรรมการท่อง เที่ ยว 
การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว การสร้างและ 
เผยแพรอ่งคค์วามรูท้างการทอ่งเทีย่ว การสรา้งสนิคา้ทางการทอ่งเทีย่ว การรกัษา 
ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว  
นักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็น
การสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” หมายความว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 “ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” หมายความว่า ผู้ประกอบ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 “แหล่งท่องเที่ยว” หมายความรวมถึง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน และ 
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัดสร้างขึ้น
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน 
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม จังหวัด องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีการ 
ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
 “จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
 “ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และนายกเมืองพัทยาสำหรับในเขตเมืองพัทยา

๒) คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
 ใหม้คีณะกรรมการนโยบายการทอ่งเทีย่วแหง่ชาต ิเรยีกโดยยอ่วา่ “ท.ท.ช.” 
ประกอบดว้ยนายกรฐัมนตร ี เปน็ประธานกรรมการ, รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกฬีา   เปน็รองประธานกรรมการ,  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม, 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย, รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม,  ปลดักระทรวงกลาโหม, 
ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ, ปลดักระทรวงพาณชิย,์  ปลดักระทรวงแรงงาน, 
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร, ปลดักระทรวงสาธารณสขุ,  เลขาธกิารคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, 
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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แหง่ประเทศไทย, นายกสมาคมสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย, นายกสมาคม 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลแหง่ประเทศไทย, ประธานสภาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน ๙ คน โดยให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ 
กีฬา  เป็นกรรมการและเลขานุการ และผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาการทอ่งเทีย่ว  
และผูว้า่การการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย  เปน็กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 
 ใหก้รรมการผูท้รงคณุวฒุซิึง่นายกรฐัมนตรแีตง่ตัง้มวีาระการดำรงตำแหนง่ 
คราวละ ๒ ปี และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
 (๑) จัดทำและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการ
บริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 (๒) จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ 
พิจารณาอนุมัติ
 (๓) เสนอนโยบายและแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรี
 (๔) ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
 (๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผน 
ปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
 (๖) กำหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
หรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 (๗) อำนวยการ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินงานของ 
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และนโยบาย 
หรือมาตรการเพื่อการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
 (๘) กำกับการจัดการและบริหารกองทุน
 (๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ได้ และคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง 
ความเห็น หรือคำแนะนำทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วม 
มือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง หรือเพื่อสำรวจกิจกรรมใด ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้
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๓) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 ให้มีสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่เป็น 
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม 
การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและ 
คณะอนุกรรมการ ดังต่อไปนี้
 (๑) จัดทำและพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  
รวมทั้งศึกษาปัญหาและประเมินผลกระทบที่จะเกิดเสนอต่อคณะกรรมการ
 (๒) เปน็ศนูยก์ลางประสานงานและสนบัสนนุการปฏบิตังิานตามนโยบาย 
และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติในทุกภาคส่วน
 (๓) วเิคราะหแ์ละเสนอแนะมาตรการเพือ่การผลกัดนัและสนบัสนนุการ 
นำนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน 
การพิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการ 
ดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาตต่ิอคณะกรรมการ
 (๔) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเสนอต่อคณะกรรมการ
 (๕) สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์
ดา้นการทอ่งเทีย่ว วเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่ว แนวโนม้การทอ่งเทีย่ว 
รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่สถิติการท่องเที่ยวของประเทศ
 (๖) จัดหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 (๗) รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผน 
และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเสนอต่อคณะกรรมการ
 (๘) จัดทำรายงานสถานการณ์เก่ียวกับการท่องเท่ียวและผลการดำเนินงาน 
ของคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 (๙) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
และพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อคณะกรรมการ
 (๑๐)  จดัทำและพฒันากลไกและระบบการประสานงานดา้นการทอ่งเทีย่ว  
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของประเทศ ตลอดจน 
ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานตามกฎหมายนี้และ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (๑๑)  พฒันาใหค้วามรูแ้ละทกัษะดา้นการทอ่งเทีย่วแกบ่คุลากรในหนว่ยงาน 
ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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๔) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
 ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ดำเนินการจัดทำแผน 
พัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยในแผนดังกล่าวต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยว 
กับการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว วิธีปฏิบัติ และความร่วมมือของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน แต่ในกรณี
ที่สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติใช้
บังคับคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติอาจดำเนินการปรับปรุงให ้
เหมาะสมกบัสภาวการณน์ัน้ได ้และเมือ่ไดม้กีารประกาศแผนพฒันาการทอ่งเทีย่ว 
แหง่ชาตใินราชกจิจานเุบกษาแลว้ กำหนดใหห้นว่ยงานของรฐัมหีนา้ทีด่ำเนนิการ 
ตามอำนาจหนา้ทีเ่พือ่ปฏบิตักิารใหเ้ปน็ไปตามแผนพฒันาการทอ่งเทีย่วแหง่ชาติ 
และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐ  
เพื่อจัดทำแผนงานหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแผนพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวแห่งชาติ

๕) แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
 เพื่อประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือการบริหารและ 
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  
คณะกรรมการอาจกำหนดให้เขตพื้นที่ใดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวได้ โดย 
พิจารณาร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดในเขต 
พื้นที่ ทั้งนี้ ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนในพื้นที่เพื่อ 
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยเขตพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าวจะกำหนดเป็น
กลุ่มจังหวัด จังหวัด หรือพื้นที่เฉพาะก็ได้
 ทั้งนี้ เมื่อมีการออกกฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
ใดแล้ว ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประจำเขตดังกล่าวขึ้นเรียกว่า  
“คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว” ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด, 
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
ประธานหอการค้าจังหวัด, ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และผูท้รงคณุวฒุดิา้นการทอ่งเทีย่วจำนวนไมเ่กนิ ๓๐ คน ในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีง 
กันเป็นกรรมการ โดยมีผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นกรรมการ 
และเลขานกุาร โดยใหค้ณะกรรมการพฒันาการทอ่งเทีย่วดำเนนิการจดัทำแผน 
ปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของตน เสนอ 
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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 โดยคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา 
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ภายในเขตและแผนพัฒนา 
การทอ่งเทีย่วแหง่ชาต ิอยา่งนอ้ยตอ้งกำหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัแผนงานในการ
บรหิารและพฒันาการทอ่งเทีย่วภายในเขตของตน หนว่ยงานทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบ 
รวมทัง้ระยะเวลาในการดำเนนิการดงักลา่วดว้ย และเมือ่ไดป้ระกาศแผนปฏบิตัิ 
การพฒันาการทอ่งเทีย่วภายในเขตพฒันาการทอ่งเทีย่วใดในราชกจิจานเุบกษา 
แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายในเขตดำเนินการบริหารและพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนา
การทอ่งเทีย่ว โดยกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีาอาจพจิารณาใหก้ารสนบัสนนุ
ตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดำเนินการดังกล่าว

๖) กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุน 
หมนุเวยีนในการพฒันาการทอ่งเทีย่ว การสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัให้ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว  
และการส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น
 ๖.๑) เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
    ให้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน 
ดังต่อไปนี้   
     (๑)  เงินและทรัพย์สินที่ โอนมาจากกองทุนเพื่ อส่ ง เสริม 
การท่องเที่ยวไทย
      (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
      (๓)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
      (๔)  ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
      (๕)  เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
      โดยเงินและทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ตกเป็นของสำนักงานปลัด 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
โดยไม่ต้องนำส่งคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน
 ๖.๒) การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
    กำหนดใหม้กีารใชจ้า่ยเงนิกองทนุเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วไทยเพือ่ 
กิจการ ดังต่อไปนี้

๖๘



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

  (๑)  เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ  
เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  
รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
  (๒)  เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม 
การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล
   (๓)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
 ๖.๓) คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
    ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ, 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง, ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, อธิบดีกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ประธาน 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี 
แต่งตั้งจำนวนไม่เกิน ๗ คน เป็นกรรมการ โดยให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกฬีาแตง่ตัง้ขา้ราชการของกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา  เปน็เลขานกุาร 
และผู้ช่วยเลขานุการ
  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไทย 
   (๑)  บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตาม 
กฎหมายนี้
   (๒)   วางระเบยีบ  กำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และลำดบัความ 
สำคัญในการใช้จ่ายเงินกองทุน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
   (๓)  วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุน
  (๔)   พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามกิจการที่กำหนด 
ไว้ในข้อ ๖.๒
   (๕)  ควบคุม ติดตามผล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
   (๖)  ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
   ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน และผู้สอบ 
บญัชตีอ้งทำรายงานผลการสอบบญัชเีสนอคณะกรรมการบรหิารกองทนุภายใน 
๑๕๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

หมายเหตุ:
      พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๖๙



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

“...ฉะนั้นควรที่จะปฏิบัติสิ่งที่พอเพียง. ทางความคิดก็เหมือนกัน  
ไม่ใช่ทางกายเท่านั้น ถ้ามีใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการบังคับให้คนอื่น 

คิดอย่างเดียวกับตัว ซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ถูก ก็ไม่สมควรทำ. 
ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ใช่การปฏิบัติแบบพอเพียง...”

(พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 
ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต :  

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

๗๐



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๘/๒๕๕๑ 
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่อง	 นายกรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหา	
เกี่ยวกับกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน	พ.ศ.	....

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
 นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร  สุนทรเวช) ผู้ร้อง มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ พร้อมคำร้อง 
อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) 
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติสำนักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ สว ๐๐๐๗/๑๘๗๑  
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการลงมติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ซึ่งปรากฏว่าในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันออกเสียง 
ลงคะแนนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... นั้นมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ลงชื่อมาประชุม  
จำนวน ๑๙๙ คน จากจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีมีอยู่จริงในขณะน้ัน จำนวน  
๒๔๑ คน แต่ในวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๒.๒๕ นาฬิกา อันเป็นเวลาท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ออกเสียงลงคะแนนรับหลักการ มีจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าประชุมแสดงตน  
๕๐ คน ไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะน้ัน 
คือไม่ถึง ๑๒๑ คน จึงไม่ครบองค์ประชุม และไม่อาจถือเป็นมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้  
และเม่ือการประชุมเพ่ือลงมติในวาระท่ีหน่ึงข้ันรับหลักการ เป็นการประชุมโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่งแล้ว การลงมติในวาระที่หนึ่งจึงเป็นการลงมติโดยไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อาจมีผลให้กระบวนการในการตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ในวาระที่หนึ่ งขั้นรับหลักการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่ งมีลักษณะทำนองเดียวกันกับร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย 
ไว้ตามคำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๑ 

โดย	นางสุวิมล		แจ้งสว่าง	
	 นิติกร	สำนักกฎหมาย

๗๑



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๘/๒๕๕๑  
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 นอกจากนี้ การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ซึ่งได้ 
ปรับปรุงให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๒ ที่กำหนดให้คุณสมบัติและลักษณะ 
ต้องห้ามของผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และกำหนดให้มีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการ 
บรหิารงานบคุคล การงบประมาณและการดำเนนิการอืน่ ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ และไดเ้สนอไป 
เพื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่  ๒/๒๕๕๑ ว่า  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เป็นผลให้ตกไปนั้น ก็อาจมีผลทำให้ร่างพระราชบัญญัติสำนักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกันไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ 
 ผู้ร้องจึงอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยชอบด้วย 
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่
 ข้อ ๒ ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... เป็นอันต้องตกไปตาม 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... หรือไม่

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔  
วรรคหน่ึง (๒) หรือไม่
 พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
พ.ศ. .... และให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๐ 
วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๓ วรรคหนึ่ง ได้ให้ความเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว การที่นายกรัฐมนตรีมีความเห็นก่อนที่จะนำร่างพระราชบัญญัติ 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ 
ทรงลงพระปรมาภิไธย โดยเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีปัญหาว่าตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ และส่งความเห็นมาเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ 
วรรคหนึ่ง (๒) และได้ส่งสำเนาคำร้องให้ประธานรัฐสภาทราบ หากมีข้อคัดค้านประการใด ให้ยื่นต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง
 ประธานรัฐสภาได้รับหนังสือและสำเนาคำร้องเมื่อวันที ่๙ เมษายน ๒๕๕๑ ครบกำหนดเวลา 
สิบห้าวันแล้ว ประธานรัฐสภามิได้ยื่นคำคัดค้านแต่อย่างใด จึงถือว่าประธานรัฐสภาไม่ติดใจคัดค้าน 
เกี่ยวกับคำร้องดังกล่าว
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๓.  ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 ศาลรัฐธรรมนูญจึงกำหนดประเด็นการพิจารณาวินิจฉัยไว้ ๒ ประเด็น ดังนี้
 ประเด็นที่หนึ่ง ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่
 พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทและอำนาจในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ตามหลักการตรวจสอบก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายในมาตรา 
๑๔๑ และมาตรา ๑๕๔ ซึ่งเป็นการตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่าง 
พระราชบัญญัติอ่ืนที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วว่า ตราข้ึนโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
หรือไม่ และมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และตามหลักการตรวจสอบภายหลังประกาศ 
ใช้เป็นกฎหมายตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๕๗ ที่บัญญัติให้ศาล 
ที่พิจารณาคดี บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิ 
มนุษยชนแห่งชาติ เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ที่ประกาศใช้แล้วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยไม่อาจหยิบยกประเด็นความไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมายฉบับนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้อีก
 ส่วนการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติอ่ืน 
ที่มิใช่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๕๔ กล่าวคือ ก่อนนำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสอง 
สภารวมกันมีจำนวนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ หรือนายกรัฐมนตรี เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติใด 
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
ให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว หรือนายกรัฐมนตรีส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่าง 
พระราชบัญญัติ ทั้งในประเด็นว่า ร่างพระราชบัญญัตินั้นตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ประการหนึ่ง และร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรือไม่ อีกประการหนึ่ง ทั้งนี้ แล้วแต่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหากศาลรัฐธรรมนูญ 
วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้และข้อความดังกล่าวเป็น 
สาระสำคัญ หรือร่างพระราชบัญญัตินั้นตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปตามมาตรา ๑๕๔ วรรคสาม
 ในประเด็นว่า ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตราขึ้น 
โดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า การออกเสียง 
ลงคะแนนของสภานติบิญัญตัแิหง่ชาตใินวาระทีห่นึง่ ขัน้รบัหลกัการแหง่รา่งพระราชบญัญตัฉิบบันี ้ 
องค์ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๒๙๓ หรือไม่
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๘/๒๕๕๑  
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำร้อง สำเนารายงานการประชุม และสำเนาเอกสารบันทึก 
การออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๐ วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นเอกสารที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคสี่  
บญัญัตใิหเ้ปิดเผยไว้ในทีท่ีป่ระชาชนอาจเข้าไปตรวจสอบได ้ปรากฏวา่ ในวนัศกุร์ที ่๗ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
อันเป็นวันออกเสียงลงคะแนนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการแห่งร่าง 
พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... มีจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ที่ลงชื่อมาประชุม ๑๙๙ คน จากจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีอยู่จริงในขณะนั้น  
๒๔๑ คน แต่ปรากฏว่า ในเวลาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง 
ขัน้รบัหลกัการแหง่รา่งพระราชบญัญตัฉิบบันี ้มจีำนวนสมาชกิผูเ้ขา้ประชมุ ๕๐ คน โดยออกเสยีง 
ลงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย ๔๘ คน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย มีผู้งดออกเสียง ๒ คน และไม่มีผู้ไม่ลงคะแนน 
จึงมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ องค์ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นไปตาม 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง หรือไม่
 รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง มีสาระสำคัญในการกำหนดจำนวนของสมาชิกสภาที่มี 
จำนวนมากเพียงพอที่จะมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแสดงเจตนาในลักษณะของมติที่ประชุม 
ในการพิจารณาร่างกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อันเป็นหลักการ 
ประชุมสภาที่ใช้อยู่ในนานาประเทศ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันการที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
กำหนดจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ประกอบกันเป็นองค์ประชุมไว้  
ก็เพ่ือให้การประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  ของสภาเป็นไปด้วยความรอบคอบ และมีการอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
ในส่วนที่เกี่ยวกับตรากฎหมายนั้น กฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อพระมหากษัตริย์ 
ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ย่อมมีผลใช้บังคับกับประชาชนทุกคน 
ในประเทศ จำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบในการพิจารณาทุกวาระ และเม่ือ 
รัฐธรรมนูญกำหนดองค์ประชุมไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของแต่ละสภา ย่อมมีความหมายว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาที่มี 
จำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม จะถือว่าเป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยองค์กร 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่ได้ และหากมีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
และที่ประชุมวุฒิสภาที่ไม่ครบองค์ประชุมจะถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกในสภา 
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไม่ได้
 สำหรับการตราร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... นั้น รัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๙๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าจะมีการประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
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การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงต้องเป็นการออกเสียงลงคะแนน 
ในที่ประชุมที่ครบองค์ประชุม จึงจะถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่ง 
รัฐธรรมนูญเช่นกัน
 ส่วนข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๘ วรรคสอง  
ที่กำหนดว่า “เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม” นั้น เป็นเพียงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปิดประชุมว่า การประชุมสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติสามารถดำเนินการได้เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ภายหลังเปิดการประชุมแล้ว 
ในขั้นตอนของการลงมติเรื่องใด ๆ  ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมปรึกษาหารือของที่ประชุมสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ องค์ประชุมจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง กล่าวคือ  
จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่ มีอยู่ของสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้น เพราะองค์ประชุมมิได้มีความหมายแต่เพียงว่าเมื่อมีสมาชิกลงชื่อ 
มาประชุมครบและเปิดการประชุมแล้ว หลังจากนั้นสมาชิกจะอยู่ร่วมประชุมหรือไม่ก็ได้  
โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนสมาชิกในที่ประชุมอีกต่อไป หากเป็นเช่นนั้นแล้วผลก็จะเป็นว่า 
หลังจากเปิดประชุม แม้จะมีสมาชิกอยู่ประชุมเพียงไม่กี่คนก็อาจลงมติและมีเสียงข้างมากได้ 
ซึ่งมิใช่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และหากถือจำนวนสมาชิกที่ลงชื่อมาประชุม เป็นองค์ประชุม 
ของสภาจนเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง คงจะไม่ปรากฏเหตุการณ์ดังเช่นที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทน 
ราษฎรและวุฒิสภาในอดีต รวมทั้งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ด้วย คือ การขอให้นับองค์ประชุม 
ในระหว่างการประชุมโดยสมาชิกที่มีข้อสงสัยว่า องค์ประชุมไม่ครบ และเม่ือปรากฏว่า องค์ประชุม 
ไม่ครบ ประธานของที่ประชุมจะสั่งพักการประชุมหรือให้เลื่อนการประชุมออกไป
 เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติ ได้ว่า ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่   
๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๒.๒๕ นาฬิกา อันเป็นเวลาออกเสียงลงคะแนนของสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
พ.ศ. .... มีสมาชิกเข้าประชุมเพียง ๕๐ คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้น คือ ๑๒๑ คน จึงมีจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไม่ครบองค์ประชุม และไม่อาจถือว่าการลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสำนักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... เป็นมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยชอบด้วยกฎหมายได้ และเมื่อ 
การประชุมเพื่อลงมติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการเป็นการประชุมโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่ง 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง แล้วย่อมมีผลให้กระบวนการในการตราร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและไม่สามารถนำไปสู่การพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระที่สองและวาระที่สามต่อไปได้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงไม่มีอำนาจ 
ที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระที่สองและวาระที่สามได้
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๘/๒๕๕๑  
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 ดังนั้น จึงถือได้ว่าการตราร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....  
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อันมีผลให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นอันตกไปตาม 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคสาม
 ประเด็นที่สอง ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... เป็นอันต้องตกไป 
ตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... หรือไม่
 เมื่อร่างพระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... เป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๕๔ วรรคสามแล้ว กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยคำขอของผู้ร้องว่าร่างพระราชบัญญัติสำนักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... เป็นอันต้องตกไปตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... หรือไม่ เพราะไม่อาจทำให้ผลของคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติสำนักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเป็นอันตกไป 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคสาม
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ 
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

      นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ  สมาชิกวุฒิสภากับคณะ รวม ๒๙ คน   ผู้ร้องที่ ๑
ระหว่าง
      นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร  สุนทรเวช)    ผู้ถูกร้อง

      คณะกรรมการการเลือกตั้ง      ผู้ร้องที่ ๒
ระหว่าง
      นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร  สุนทรเวช)    ผู้ถูกร้อง

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
  ประธานวุฒิสภามีหนังสือ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ส่งคำร้องของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ  
สมาชิกวุฒิสภาและคณะสมาชิกวุฒิสภา รวม ๒๙ คน เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสาม 
และมาตรา ๒๖๗ และประธานกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
สง่คำรอ้งของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เพือ่ขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัชีข้าดวา่ ความเปน็รฐัมนตรี 
ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ 
มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และมาตรา ๒๖๗ รวมสองคำร้อง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งให้รวมการ 
พิจารณาคำร้องทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ 
รวม ๒๙ คนว่า ผู้ร้องที่ ๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ผู้ร้องที่ ๒ และให้เรียกนายกรัฐมนตรี  
(นายสมัคร  สุนทรเวช) ว่า ผู้ถูกร้อง

ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาล	
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของ	
นายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
การสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี

เรื่อง	

เรื่อง	
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จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ 
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องทั้งสองเรื่องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และมาตรา ๒๖๗ ประกอบ 
มาตรา ๑๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๑ หรือไม่ 
  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์ให้มีการ 
ตรวจสอบการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยเฉพาะ 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะมีบทบังคับเป็นกรณีพิ เศษตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๒๖๗  
ว่าจะดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือ 
รายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ด้วย หากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ 
กระทำการดังกล่าว ก็จะมีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ 
วรรคหนึ่ง (๗) โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคสาม ได้บัญญัติให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภา 
ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙๑ มีสิทธิ เข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภาและให้อำนาจ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
ความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗)
 เมื่อผู้ร้องที่ ๑ เป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน ๒๙ คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
ของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาได้เข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภา 
และผู้ร้องที่ ๒ เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งคำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  
ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีจึงเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๘๒ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๙๑ แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง 
ดังกล่าว

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เอกสารประกอบ พยานหลักฐานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง และคำเบิกความของพยานบุคคลแล้ว จึงกำหนดประเด็นที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า  
ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา 
๒๖๗ เพราะเหตุผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งใดในบริษัท เฟซ มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ 
โดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบริษัทดังกล่าว หรือไม่
 พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ ซึ่งบัญญัติห้ามนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีเป็นลูกจ้างของบุคคลใดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
เป็นไปโดยชอบ ป้องกัน มิให้เกิดการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อันจะก่อให้เกิด 
สถานการณ์ขาดจริยธรรมซึ่งยากต่อการตัดสินใจ ทำให้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า 
ประโยชน์สาธารณะการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่จึงขัดกัน 
ในลักษณะที่ประโยชน์ส่วนตัวจะได้มาจากการเสียไปซึ่งประโยชน์สาธารณะ
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 การทำให้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวบรรลุผลจึงมิใช่แปลความคำว่า “ลูกจ้าง” 
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ เพียงหมายถึงลูกจ้างตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ 
พาณชิย ์ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน หรอืตามกฎหมายภาษอีากร เทา่นัน้ เพราะกฎหมายแตล่ะฉบบั 
ย่อมมีเจตนารมณ์แตกต่างกันไปตามเหตุผลแห่งการบัญญัติกฎหมายนั้น ๆ  ทั้งกฎหมายดังกล่าวเป็น 
กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ และยังมี 
เจตนารมณ์เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์แตกต่างจากกฎหมายดังกล่าว 
อีกด้วย อนึ่ง รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์การปกครองประเทศ มุ่งจัดตั้งรับรอง 
สถานะของสถาบันและสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กำหนดพ้ืนฐานในการดำเนินการของรัฐ  
เพื่อให้รัฐได้ใช้ เป็นหลักในการปรับใช้กับสภาวการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง 
ตามเจตนารมณ์
 ดังนั้น คำว่า “ลูกจ้าง” ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ จึงมีความหมายกว้างกว่าคำนิยาม 
ของกฎหมายอ่ืน โดยต้องแปลความตามความหมายท่ัวไป ซ่ึงตามพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของคำว่า “ลูกจ้าง” ว่าหมายถึง “ผู้รับจ้างทำการงาน ; ผู้ซึ่งตกลง 
ทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร” โดยมิได้คำนึงว่าจะมีการทำสัญญาจ้าง 
เปน็ลายลกัษณอ์กัษรหรอืไม ่หรอืไดร้บัคา่ตอบแทนเปน็คา่จา้ง สนิจา้ง หรอืคา่ตอบแทนในลกัษณะที่
เปน็ทรพัยส์นิอยา่งอืน่ หากมกีารตกลงเปน็ผูร้บัจา้งทำการงานแลว้ ยอ่มอยูใ่นความหมายของคำวา่ 
“ลกูจา้ง” ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ ทัง้สิน้  มฉิะนัน้ผูเ้ปน็ลกูจา้ง รบัคา่จา้งเปน็รายเดอืนในลกัษณะ
สญัญาจา้งแรงงานเมือ่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตร ีกส็ามารถทำงานตอ่ไปได ้
โดยเปลี่ยนค่าตอบแทนจากค่าจ้างรายเดือนมาเป็นสินจ้างตามการงานที่ทำ เช่น แพทย์ก็เปลี่ยนจาก 
เงินเดือนมาเป็นค่ารักษาตามจำนวนคนไข้ ที่ปรึกษากฎหมายก็เปลี่ยนจากเงินเดือนมาเป็นค่าปรึกษา 
หรือค่าทำความเห็นเป็นรายครั้ง ซึ่งก็ยังมีความผูกพันในเชิงผลประโยชน์กันอยู่ระหว่างเจ้าของกิจการ 
กับผู้รับทำงานให้ เห็นได้ชัดเจนว่ากฎหมายย่อมไม่มีเจตนารมณ์ให้หาช่องทางหลีกเลี่ยงบทบังคับ 
กันได้โดยง่ายเช่นนั้น
 ข้อเท็จจริงได้ความจากการไต่สวนผู้ถูกร้องว่า หลังจากผู้ถูกร้องเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว 
ผู้ถูกร้องยังคงเป็นพิธีกรในรายการ “ชิมไป บ่นไป” และ “ยกโขยง ๖ โมงเช้า” ให้แก่บริษัท  
เฟซ มีเดีย จำกัด เมื่อพิเคราะห์ถึงลักษณะกิจการงานที่บริษัท เฟซ มีเดีย จำกัด ได้กระทำร่วมกัน 
กับผู้ถูกร้องมาโดยตลอดเป็นเวลาหลายปี โดยบริษัท เฟซ มีเดีย จำกัด ทำเพื่อมุ่งค้าหากำไร 
มิใช่ เพื่อการกุศลสาธารณะ และผู้ถูกร้องก็ได้รับค่าตอบแทนอย่างสมฐานะและภารกิจ  
เมื่อได้กระทำในระหว่างที่ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีจึงเป็นการกระทำและ 
นิติสัมพันธ์ที่อยู่ในขอบข่ายที่มาตรา ๒๖๗ ประสงค์จะป้องปรามเพื่อมิให้เกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนกับภาคธุรกิจเอกชนแล้ว ท้ังยังปรากฏจากคำให้สัมภาษณ์ของผู้ถูกร้องในหนังสือสกุลไทย 
ฉบับที่ ๔๗ ประจำวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ หน้า ๓๗ อีกด้วยว่า การทำหน้าที่พิธีกร 
กิตติมศักดิ์รายการโทรทัศน์ชิมไป บ่นไป ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา  
ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ผลิตรายการโดยบริษัท เฟซ มีเดีย จำกัด นั้น ผู้ถูกร้องได้รับเงินเดือนจาก 
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๘/๒๕๕๑  
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

บริษัท เฟซ มีเดีย จำกัด เดือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับหนังสือของนายศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เฟซ มีเดีย จำกัด มีถึงผู้ถูกร้องลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ปรึกษาว่าผู้ถูกร้องจะดำเนินการ 
อย่างไรในการเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการ “ชิมไป บ่นไป” และหนังสือของผู้ถูกร้องมีถึงนายศักดิ์ชัย 
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้งว่าผู้ถูกร้องจะทำให้เปล่า ๆ  โดยไม่รับเงินค่าตอบแทนเป็นค่าน้ำมันรถ 
เหมือนอย่างเคยนั้น ผู้ถูกร้องไม่เคยแสดงหนังสือทั้งสองฉบับนี้มาก่อนจะถูกคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเรียกให้ชี้แจง โดยผู้ถูกร้องชี้แจงเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และยังคงยืนยัน 
เสมือนว่าก่อนเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกร้องได้รับค่าตอบแทนเป็นเพียงค่าน้ำมันรถเท่านั้น  
ซึ่งขัดแย้งกับคำเบิกความของนางดาริกา และหลักฐานทางภาษีอากร ที่ว่าก่อนหน้านั้น ผู้ถูกร้อง 
ได้รับค่าจ้างแสดง ไม่ใช่ค่าน้ำมันรถ อันเป็นข้อพิรุธ ส่อแสดงว่าเป็นการทำหลักฐานย้อนหลัง 
เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้ถูกร้อง ทั้งผู้ถูกร้องเองเบิกความว่าผู้ถูกร้องไม่ได้รับ 
ค่าน้ำมันรถและค่าใช้จ่าย น่าจะเป็นการนำเงินไปให้คนขับรถมากกว่า ก็ขัดแย้งกับคำชี้แจงของ 
ผู้ถูกร้อง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งให้การว่า การที่ผู้ถูกร้องได้รับเชิญไปในรายการ  
“ชิมไป บ่นไป” จะได้รับค่าพาหนะ โดยค่าพาหนะจะได้รับเฉพาะเมื่อได้ไปออกรายการเท่านั้น  
ถ้าไม่ได้ไปออกรายการตามที่เชิญมาก็ไม่ได้รับค่าพาหนะจึงรับฟังเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้  
พยานหลักฐานทั้งหมดมีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องทำหน้าที่พิธีกรในรายการชิมไป บ่นไป  
หลังจากเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วโดยผู้ถูกร้องยังคงได้รับค่าตอบแทนที่มีลักษณะ 
เป็นทรัพย์สินจากบริษัท เฟซ มีเดีย จำกัด
 ดังนั้น การที่ผู้ถูกร้องเป็นพิธีกรให้แก่บริษัท เฟซ มีเดีย จำกัด จึงเป็นการรับจ้าง 
ทำการงานตามความหมายของคำวา่ “ลกูจา้ง” ตามนยัแหง่รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ แลว้ ถอืไดว้า่ 
ผู้ถูกร้องเป็นลูกจ้างของบริษัท เฟซ มีเดีย จำกัด เป็นการกระทำอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๖๗ ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ 
วรรคหนึ่ง (๗)
 อนึง่ มตีลุาการศาลรฐัธรรมนญู ๖ คน เหน็วา่ ผูถ้กูรอ้งเปน็ลกูจา้งของบรษิทั เฟซ มเีดยี จำกดั 
เป็นการกระทำอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ จึงไม่จำต้องวินิจฉัยในปัญหาว่า ผู้ถูกร้อง 
ดำรงตำแหนง่ใดในบรษิทั เฟซ มเีดยี จำกดั หรอืไมอ่กี สว่นตลุาการศาลรฐัธรรมนญูอกี ๓ คน เหน็วา่ 
การเป็นพิธีกร การใช้ชื่อรายการชิมไป บ่นไป และใช้รูปใบหน้าของผู้ถูกร้องในรายการของบริษัท 
เฟซ มเีดยี จำกดั เปน็การตกลงเขา้กนัเพือ่กระทำกจิการรว่มกนัดว้ยประสงคจ์ะแบง่ปนักำไรอนัจะพงึได ้
แก่กิจการที่ทำนั้นในลักษณะเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกร้องให้แก่บริษัท 
เฟซ มีเดีย จำกัด จึงเป็นการดำรงตำแหน่งในห้างหุ้นส่วนโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน  
และไม่จำต้องวินิจฉัยในปัญหาว่า ผู้ถูกร้องเป็นลูกจ้างของบริษัท เฟซ มีเดีย จำกัด เป็นการกระทำ 
อันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ หรือไม่ อีก
 

๘๐



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเป็นเอกฉันท์จึงวินิจฉัยว่า ผู้ถูกร้อง 
กระทำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ มีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และเมื่อ 
ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ จึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรี 
ทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง (๑) แต่ด้วยความเป็นรัฐมนตรี 
ของนายกรัฐมนตรีเป็นการสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทำให้รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่เหลือ จึงอยู่ใน 
ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๘๑ 

  

๘๑
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“...อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง. เมื่อปีที่แล้ว  
ตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แล้วก็ได้พูดออกมาด้วย ว่าจะแปลเป็น Self – sufififififffiiciency  

(พึ่งตนเอง) ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริง เศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่า  
Self – sufifffiiciency. คือ Self – suffififfiiciency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไร  

มีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง (พึ่งตนเอง)...”

(พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 
ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต : วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

๘๒
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๑. บทนำ
  ภายใต้กระแสยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) นี้ ทุกภูมิภาคของโลกได้ถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน 
ด้วยระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ทำให้รูปแบบความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในศตวรรษที ่๒๑  
เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมระหว่างประเทศ (International Society) ซึ่งแต่ละรัฐมีอำนาจอธิปไตยที่ 
เป็นอิสระ และยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก สู่การรวมตัวกันในรูปแบบของประชาคมระหว่าง 
ประเทศ (International Community) ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากประเทศมหาอำนาจทั้งหลาย 
ได้ใช้ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมเป็นจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์และบทบาทของวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ลดลง 
โดยมีวัฒนธรรมใหม่เข้ามาแทนที่เพื่อตอบสนองต่อโลกเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งยุทธศาสตร์ใหม่ของ 
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้คอืการใชร้ะบบเศรษฐกจิเปน็เครือ่งมอืในการลา่อาณานคิมและแสวงหาประโยชน ์
จากทรัพยากรของประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า เมื่อประเทศต่างๆ ไม่สามารถที่จะต้านทานต่อกระแส 
ดังกล่าวได้โดยลำพัง ทำให้รัฐต่างๆ ต้องแสวงหาความร่วมมือกับรัฐอื่นโดยยอมสละอำนาจอธิปไตย 
ภายในของตนบางส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน ซึ่งการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ในแต่ละรัฐมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายภายในของ
แต่ละประเทศกำหนด
 สำหรับประเทศไทยการทำสัญญากับรัฐต่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศนั้น 
มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๙๐ โดยกำหนดให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญากับนานา 
ประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ และกำหนดให้การทำหนังสือสัญญาดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากรัฐสภา คือ (๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือ 
สัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจ 

หนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐

โดย นายอภิวัฒน์ สุดสาว  
     นิติกร สำนักกฎหมาย 



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

หนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐

ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ (๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออก 
พระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา (๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง และ (๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้าน 
การค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ 
 บทความฉบับนีผู้้เขยีนขอนำเสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ “หนงัสอืสัญญาภายใตร้ัฐธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐” ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศและอยู่ในความสนใจของสังคมในขณะนี้รวมทั้งกรณีที่จะ 
นำไปสู่การเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ จึงมีปัญหาอยู่ว่าหนังสือสัญญา 
ดังกล่าวข้างต้นมีหลักการและเนื้อหาสาระอย่างไร และมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติตามที่มี 
ผู้ถกเถียงหรือไม่ อย่างไร 

๒. ความหมายของหนังสือสัญญา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทยมาตรา ๑๙๐
 เมื่อพูดถึงคำว่า “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มิได้ให้คำนิยามศัพท์ไว้ว่าหมายถึงอะไร ทำให้เกิดปัญหาในการตีความ ซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่าง 
ประเทศแล้วการทำความตกลงระหว่างประเทศเรียกว่า “สนธิสัญญา” โดยคำว่าสนธิสัญญานั้น 
มีความหมายเป็นสองนัย กล่าวคือ นัยที่หนึ่งเป็นความหมายเฉพาะ หมายถึงความตกลงระหว่าง 
ประเทศที่มีชื่อเรียกว่า “สนธิสัญญา” (treaty) กับนัยที่สองเป็นความหมายอย่างกว้างที่หมายถึง 
ความตกลงระหว่างประเทศในลักษณะต่างๆ และมีชื่อเรียกต่างๆ กันตามลักษณะและความสำคัญ 
ของสัญญา เช่น สนธิสัญญา (treaty) อนุสัญญา (convention) พิธีสาร (protocol) กติกา (pact) 
กฎบัตร (charter) ปฏิญญา (declaration) ธรรมนูญ (statute) กรรมสาร (act) บันทึกแลกเปลี่ยน 
(exchange of notes) บันทึกความตกลง (memorandum of agreement) เป็นต้น๑ 
 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙๒ (Vienna Convention 
on the Law of Treaties, ๑๙๖๙) ได้ให้คำนิยามของสนธิสัญญาไว้ในมาตรา ๒ (๑) (a)  
ความว่า สนธิสัญญา หมายถึง “ความตกลงระหว่างประเทศที่กระทำขึ้นระหว่างรัฐเป็น 
ลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะกระทำขึ้นเป็น 
ตราสาสน์ฉบับเดียว หรือสองฉบับ หรือหลายฉบับ ที่มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และไม่ว่าจะมี 
ชื่อเรียกว่าอย่างไรก็ตาม” 

 ๑โปรดดู ศ.ดร. จุมพต  สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 
๒๕๕๐) น. ๑๐๓-๑๐๕. 
 ๒Article 2 Use of Terms 
  (a) “treaty” means an international agreement concluded between States in written from and governed by international law,  

whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;

๘๕๘๔
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 จากบทนิยามดังกล่าวสามารถแยกองค์ประกอบของสนธิสัญญาได้ ดังนี้ 
  ๑) เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร
  ๒) เป็นสัญญาระหว่างรัฐต่อรัฐ
  ๓) อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ
  ๔) จะเป็นตราสาสน์ฉบับเดียว หรือหลายฉบับที่เกี่ยวเนื่องกันก็ได้
 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๑๙๐ คำว่า “หนังสือสัญญา” ไม่จำกัดเฉพาะ “สนธิสัญญา” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา 
ว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ซึ่งทำขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่าง 
ประเทศเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ  
ตามนัยแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ 
หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the Law 
of Treaties between States and International Organization, ๑๙๘๖) ด้วย เพราะว่า  
มาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง น้ัน กล่าวถึง “หนังสือสัญญา” ที่ทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่าง 
ประเทศ โดยไม่จำกัดว่า “หนังสือสัญญา” เช่นว่านั้นจะเรียกชื่อว่าอย่างไรในทางระหว่างประเทศ๓  
 นอกจากนี้ คำว่า “หนังสือสัญญา” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๐ นั้น จำกัดเฉพาะ  
“หนังสือสัญญา” ที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามนัยแห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the Law of Treaties, ๑๙๖๙) และ 
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศหรือ 
ระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกัน ค.ศ. ๑๙๘๖ (Vienna Convention on the Law of 
Treaties between States and International Organization, ๑๙๘๖) โดยไม่รวมถึงสนธิสัญญา 
ที่ทำด้วยวาจา จึงเห็นได้ว่า คำว่า “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๑๙๐ มีความหมายแคบกว่าคำว่า 
“สนธิสัญญา” ตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยทั่วไปที่หมายความรวมถึงสนธิสัญญาที่มิได้ทำเป็น 
ลายลักษณ์อักษรด้วย๔   
 อนึ่ง “หนังสือสัญญา” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๐ นี้ ไม่จำกัดว่าจะเป็นความตกลง 
ระหว่างประเทศในรูปของสนธิสัญญาทวิภาคี๕ (Bilateral Treaties) หรือสนธิสัญญาพหุภาคี๖   
(Multilateral Treaties) และไม่จำกัดว่าสนธิสัญญาเช่นว่านั้นจะเป็นสนธิสัญญาซึ่งวางกฎเกณฑ์ 
หรือประมวลหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศหรือหลักกฎหมายทั่วไป (law-making  
treaties) หรือสนธิสัญญาที่ก่อให้เกิดพันธกรณีในทางสัญญา (contractual treaties) ระหว่าง 
รัฐภาคีแห่งสนธิสัญญานั้น แต่อย่างน้อยจะต้องมีภาคีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปจึงจะถือว่าเป็น “หนังสือ 
สัญญา” ตามนัยแห่งมาตรา ๑๙๐ ได้ 

 ๓โปรดดู จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 
๒๕๕๐) น. ๑๐๓-๑๐๕.
 ๔เพิ่งอ้าง, น. ๑๐๕- ๑๐๖. 
 ๕สัญญาทวิภาคี คือ สัญญาระหว่างประเทศที่มีคู่สัญญา ๒ ฝ่าย.
 ๖สัญญาพหุภาคี คือ สัญญาระหว่างประเทศที่มีคู่สัญญาหลายฝ่าย.

๘๕๘๔



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

หนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐

 ดังนั้น ถ้าเป็นการกระทำของรัฐเพียงฝ่ายเดียว เช่น การรับรองรัฐหรือการรับรองรัฐบาลของ 
รัฐอื่น การตัดความสัมพันธ์ทางการทูต การประกาศเขตต่อเนื่องหรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะของ 
ประเทศไทย เป็นต้น จึงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
 ข้อสังเกต กรณีการกระทำเพียงฝ่ายเดียวของรัฐดังกล่าวข้างต้น หากต้องดำเนินการ 
อนุวัติการกระทำ เช่น การกำหนดขอบเขตของการใช้สิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) และ 
เขตอำนาจ (Jurisdiction) หรือสิทธิ (Rights) อื่น ๆ  ของประเทศไทยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะที่ได้ 
ประกาศไว้ ต้องดำเนินการขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
 ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปเกี่ยวกับมาตรา ๑๙๐ ก็คือ คำว่า “หนังสือสัญญา” หรือ 
“สัญญาอื่น” นั้น จะหมายความรวมถึงหนังสือสัญญาหรือสัญญาอื่นซึ่งมิได้ตกอยู่ภายใต้บังคับของ 
กฎหมายระหว่างประเทศด้วยหรือไม่ เช่น สัญญากู้ยืมเงินระหว่างประเทศไทยโดยกระทรวงการคลัง 
กับหน่วยงานของรัฐอื่น ซึ่งในสัญญากำหนดข้อห้ามมิให้กระทรวงการคลังของประเทศไทยยกเอา 
ความคุ้มกันของรัฐ (State Immunity) ขึ้นเป็นข้อต่อสู้เมื่อต้องดำเนินคดีในชั้นศาลของรัฐผู้ให้กู้ 
และให้สัญญากู้ยืมเงินอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายภายในของประเทศผู้ให้กู้  โดยไม่ให้ตกอยู่ 
ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ในกรณีเช่นว่านี้  หากพิจารณาจากถ้อยคำใน 
มาตรา ๑๙๐ จะเห็นได้ว่าคำว่า “หนังสือสัญญา” จะไม่หมายความรวมถึงหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
ดังกล่าว เนื่องจากมิได้ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ๗  
 จะเห็นได้ว่าในเรื่องการแปลความหมายของคำว่า “หนังสือสัญญา” หรือ “สัญญาอื่น” 
ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้เป็นอำนาจของศาล 
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหนังสือสัญญา 
ที่น่าสนใจ คือ คำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒ เกี่ยวกับเรื่องหนังสือแจ้งความจำนง (Letter of Intent)  
ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน ที่รัฐบาลมีไปถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  
(The International Monetary Fund) คำวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๓ เกี่ยวกับเรื่อง อนุสัญญาว่าด้วย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และคำวินิจฉัยที่ ๖-๗/๒๕๕๑ เกี่ยวกับเรื่องแถลงการณ์ร่วม 
ไทย-กัมพูชา (Joint Communiqué) ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยศาลรัฐธรรมนูญ 
ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นความหมายของคำว่า “หนังสือสัญญา” และ “สัญญาอื่น” สรุปได้ว่า
 คำว่า “หนังสือสัญญา” หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศทุกประเภทที่จัดทำขึ้น 
ระหว่างประเทศไทยกับรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบที่ เป็น 
ลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะถูกบันทึกไว้ใน 
เอกสารฉบบัเดยีวหรอืหลายฉบบัทีเ่กีย่วพนักนั และไมว่า่จะเรยีกชือ่วา่อยา่งไร อนัเปน็ความหมาย 
ที่ตรงกันกับคำว่า “treaty” ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ 
และคำว่า “สัญญาอื่น” ย่อมหมายถึงหนังสือสัญญาที่ทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การ 

๘๗๘๖

 ๗โปรดดู ศ.ดร. จุมพต สายสุนทร, เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการเนื่องในงานลำลึก ศ.ดร. จี๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง  
ปัญหาการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐, หน้า ๖, วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ห้อง 
จี๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.  



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

ระหว่างประเทศ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศเช่นเดียวกับหนังสือ 
สญัญาสนัตภิาพและหนงัสอืสญัญาสงบศกึ จะเปน็หนงัสอืสญัญาภายใตบ้งัคบัของกฎหมายภายใน 
ของประเทศใดประเทศหนึ่งมิได้
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสัญญาใดจะเป็นหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ นั้น ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
  ๑) เป็นข้อตกลงทุกประเภทไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรที่ประเทศไทยทำขึ้นกับนานาประเทศ 
หรือกับองค์การระหว่างประเทศ
  ๒) มีความมุ่งหมายให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ
  ๓) ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร
  ๔) อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ

๓. หนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
ได้กำหนดประเภทของหนังสือสัญญาที่รัฐบาลต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนทำหนังสือ 
สัญญากับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศไว้ ๕ ประเภท ดังต่อไปนี้ คือ (๑) หนังสือ 
สัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอก 
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ (๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือ 
สัญญา (๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวาง (๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ 
อย่างมีนัยสำคัญ
 บทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง นั้น เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการเดิมตามมาตรา ๒๒๔  
วรรคท้าย ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเดิมมีเพียงหนังสือสัญญา  
๓ ประเภทที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา คือ (๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง 
อาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแห่งรัฐ และ (๓) หนังสือสัญญา 
ที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา โดยยังคงหลักการเหมือนเดิมในสัญญา 
ประเภทที่ (๑) และ (๓) แต่มีการแก้ไขถ้อยคำในสัญญาประเภทที่ (๒) จากหนังสือสัญญาที่มี 
บทเปลี่ยนแปลง “เขตอำนาจแห่งรัฐ” เป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง “เขตพื้นที่นอก 
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจ” ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของถ้อยคำ และมีการเพิ่มเติม
หนังสือสัญญาประเภทที่ (๔) และ (๕) ขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นหนังสือสัญญาที่ไม่เคยมีบัญญัติมาก่อนใน 
รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมา 

๘๗๘๖



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

หนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐

 ดังนั้น เพื่อให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจหนังสือสัญญาทั้ง ๕ ประเภท ที่จะต้องได้รับความ 
เห็นชอบจากรัฐสภา จึงขออธิบายหนังสือสัญญาแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
  ๓.๑ หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
 อาณาเขตไทย (Thai territory) หมายถึงบริเวณที่ประเทศไทยสามารถใช้อำนาจอธิปไตย  
(sovereignty) ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งได้แก่บริเวณอาณาเขตพื้นดิน (land territory)  
น่านน้ำภายใน (internal waters) ทะเลอาณาเขต (territorial sea) ห้วงอากาศ (air space)  
เหนือทะเลอาณาเขต พื้นดินท้องทะเล (sea-bed) และดินใต้ผิวดิน (subsoil) ของทะเล 
อาณาเขตซึ่งมีความกว้าง ๑๒ ไมล์ทะเล โดยวัดจากเส้นฐานที่ใช้สำหรับวัดความกว้างของทะเล 
อาณาเขต ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตของประเทศไทย๘  

และสอดคล้องกับข้อ ๒ ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ ซึ่งบัญญัติว่า
 “๑. อำนาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่งขยายต่อออกไปจากอาณาเขตพื้นดิน (land territory) 
และน่านน้ำภายใน (internal waters) ของรัฐจนถึงแนวทะเลประชิดชายฝั่งของตนซึ่งเรียกว่าทะเล 
อาณาเขต (territorial sea) 
 ๒. อำนาจอธิปไตยนี้ขยายไปถึงห้วงอากาศ (air space) เหนือทะเลอาณาเขตตลอดจน 
พื้นดินท้องทะเล (sea-bed) และดินใต้ผิวดิน (subsoil) ของทะเลอาณาเขต”๙ 

 ข้อ ๓ ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ บัญญัติว่า “รัฐทุกรัฐ 
มีสิทธิที่จะกำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตของตนได้จนถึงขอบเขตหนึ่งซึ่งไม่เกิน ๑๒ ไมล์ทะเล 
โดยวัดจากเส้นฐานที่กำหนดขึ้นตามอนุสัญญานี้”๑๐ 
 สรุปได้ว่า ถ้าหนังสือสัญญาฉบับใดที่ประเทศไทยทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การ 
ระหว่างประเทศ ที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย ไม่ว่าจะเป็นอาณาเขตที่เป็นพื้นดินหรือทะเล 
อาณาเขตก็ตาม จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เช่น สนธิสัญญากำหนดเขตแดนหรือเขตทะเล 
อาณาเขตที่ประเทศไทยทำกับประเทศที่มีอาณาเขตทางบกหรือทางทะเลติดต่อกับประเทศไทย 
เป็นต้น
 ข้อสังเกต  คำว่า “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไม่หมายความรวมถึงเขตต่อเน่ือง (contiguous zone)๑๑ 

๘๙๘๘

 ๘ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๙๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๗๐๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๐๙. 
 ๙Article ๒ Legal status of the territorial sea, of the air space over the territorial sea and of its bed and 
subsoil
      ๑. The sovereignty of a coastal States extends, beyond it land territory and internal waters and in the 
case of an archipelagic state, its archipelagic waters, to an adjacent belf of sea, described as the territorial sea.
       ๒. this sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil.   
  ๑๐Article ๓ Breadth of the territorial sea
       Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding ๑๒ 
nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Conventions.
 ๑๑ประกาศเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๙ ง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๘.
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เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (exclusive economic zone)๑๒ หรือเขตไหล่ทวีป (continental shelf)๑๓  

ของประเทศไทย เพราะเขตพื้นที่ทั้งสามประการที่กล่าวมานี้ ประเทศไทยไม่มีอำนาจอธิปไตย  
(sovereignty) มีเพียงสิทธิอธิปไตย (sovereign) เขตอำนาจ (jurisdiction) และสิทธิ (rights) 
บางประการ เท่านั้น
 ๓.๒ หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ 
อธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
 เพื่อให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจหนังสือสัญญาประเภทที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ 
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ เราควรทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า “สิทธิอธิปไตย” จะมีลักษณะของการใช้ 
บังคับที่จำกัดกว่า “อำนาจอธิปไตย” ทั้งในแง่เนื้อหาของสิทธิและบริเวณที่ใช้บังคับสิทธิ กล่าวคือ  
อำนาจอธิปไตยของรัฐนั้นครอบคลุมทุกเรื่องและทุกสถานที่ที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐ เว้นแต่ 
ในกรณีที่กฎหมายระหว่างประเทศห้ามไว้เท่านั้น แต่การใช้สิทธิอธิปไตยของรัฐจะครอบคลุมเพียง 
บางเรื่องและบางสถานที่เท่าที่กฎหมายระหว่างประเทศรับรองไว้ ส่วนคำว่า “เขตอำนาจ” เป็นเรื่อง 
ของเขตอำนาจเหนือกิจกรรมหรือการกระทำบางประเภท ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนจึงมีการปรับ 
แก้ถ้อยคำจากคำว่า “เขตอำนาจแห่งรัฐ” เป็น คำว่า “เขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ มีเจตนารมณ์ให้หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขต 
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง 
ประเทศ นี้หมายถึงเฉพาะพื้นที่ทางทะเลเท่านั้น
 เขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญา 
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่
  ก. เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (exclusive economic zone)
 ตามประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย๑๔ เขตเศรษฐกิจจำเพาะของ 
ราชอาณาจักรไทย ได้แก่ บริเวณที่อยู่ถัดออกไปจากทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย  
มีความกว้าง ๒๐๐ ไมล์ทะเล วัดจากเส้นฐานที่ใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต
 จากถ้อยคำตามประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย จะเห็นได้ว่าเขต 
เศรษฐกิจจำเพาะได้แก่บริเวณที่อยู่ถัดออกไปจากทะเลอาณาเขต ซึ่งหมายความว่าอยู่นอกอาณาเขต 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง และเนื่องจากประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคีแห่ง 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ จึงถือว่าสิทธิอธิปไตยและเขตอำนาจ 

๘๙๘๘

 ๑๒ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๓๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ลงวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔. 
  ๑๓ประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๖๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ 
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๖. 
 ๑๔ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๒.
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หนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐

ของประเทศไทยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะเกิดขึ้นจากจารีตประเพณีระหว่างประเทศซึ่งถือเป็น 
กฎหมายระหว่างประเทศ มิใช่เกิดขึ้นตามสัญญา
 ข. ไหล่ทวีป (continental shelf)
 ตามประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทย ประเทศไทยได้กำหนดเขต 
ไหล่ทวีปโดยยึดถือมูลฐานแห่งสิทธิตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นที่ยอมรับนับถือกันทั่วไป 
และตามอนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีปซึ่งกระทำ ณ กรุงเจนีวา ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ค.ศ. ๑๙๕๘ ซึ่ง 
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้วเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ และประเทศไทยได้ 
อนุวัติการอนุสัญญาดังกล่าวผ่านกระบวนการนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 
ตามประกาศเรื่องใช้อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวได้ให้ความหมาย 
ของคำว่า “ไหล่ทวีป” ว่าหมายถึง (ก) พื้นดินท้องทะเลและดินใต้ผิวดินของบริเวณใต้ทะเลที่ประชิด 
กับชายฝั่งแต่อยู่ภายนอกบริเวณทะเลอาณาเขตจนถึงความลึก ๒๐๐ เมตร หรือเกินขีดจำกัดนั้น 
ขึ้นไปจนถึงที่ซึ่งความลึกของน่านน้ำเหนือที่นั้นสามารถจะใช้แสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ในบริเวณดังกล่าวนั้นได้ (ข) พื้นดินท้องทะเลและดินใต้ผิวดินของบริเวณใต้ทะเลเช่นเดียวกันที่ประชิด 
กับชายฝั่งของเกาะ จึงถือได้ว่าสิทธิอธิปไตยและเขตอำนาจของประเทศไทยในไหล่ทวีปเกิดขึ้นตาม 
หนังสือสัญญา กล่าวคือ ตามอนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีป ค.ศ. ๑๙๕๘ 
 คำว่า “เขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตาม 
หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ” เป็นถ้อยคำที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเปลี่ยนจากคำว่า “เขตอำนาจแห่งรัฐ” ซึ่งบัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๒๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งการเปลี่ยนถ้อยคำ 
ใหม่นี้ทำให้มีความหมายชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับอำนาจที่ประเทศไทยมีอยู่เหนือเขตพื้นที่ทางทะเล 
ที่ประเทศไทยได้ประกาศกำหนด เช่น เขตไหล่ทวีป เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ทำให้ประเทศไทย 
สามารถใช้สิทธิอธิปไตยในการสำรวจ (exploration) การแสวงประโยชน์ (exploitation) การอนุรักษ์  
(conservation) และการจัดการ (management) ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิต (living resources) 
และไม่มีชีวิต (nonliving resources) ไม่ว่าทรัพยากรนั้นจะอยู่ ณ พื้นดินท้องทะเล (sea-bed) และ 
ดินใต้ผิวดินของพื้นดินท้องทะเล (subsoil) หรือในห้วงน้ำเหนือพื้นดินท้องทะเล (waters superjacent 
to the sea-bed) ตลอดทั้งมีสิทธิอธิปไตยเหนือกิจกรรมต่างๆอันเกี่ยวกับการสำรวจและการแสวง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเขตดังกล่าว เช่น การผลิตพลังงานจากน้ำ (water) กระแสน้ำ (currents) 
และกระแสลม (winds) เป็นต้น๑๗  

๙๑๙๐

 ๑๕ประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑๓.
 ๑๖ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๒.
 ๑๗โปรดดู ศ.ดร. จุมพต  สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๗ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 
๒๕๕๐) น. ๓๗๑-๓๗๕.
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 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีเขตอำนาจเหนือกิจกรรมหรือการกระทำบางประเภทในเขต 
เศรษฐกิจจำเพาะ เช่น การสร้างและการใช้เกาะเทียม สิ่งที่ติดตั้งหรือสิ่งก่อสร้าง และยังมีสิทธิอื่น ๆ   
ที่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ หรือกฎหมายระหว่างประเทศได้รับรอง 
หรืออนุญาตไว้ เช่นการปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด (piracy) การปราบปรามการค้ายาเสพติด 
(narcotic drugs) หรือการกระจายเสียงหรือแพร่ภาพโดยมิได้รับอนุญาตจากรัฐชายฝั่ง เป็นต้น 
 ข้อสังเกต สิทธิอธิปไตยของรัฐชายฝั่งเหนือเขตไหล่ทวีปเป็นสิทธิโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้อง 
ทำการประกาศเข้ายึดถือ แตกต่างจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะซ่ึงรัฐชายฝ่ังต้องประกาศเป็น 
เขตเศรษฐกิจจำเพาะก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติและมีเขตอำนาจ 
เหนือกิจกรรมในเขตนั้นได้ 
 ๓.๓ หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา
 หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญานั้น เป็นบทบัญญัติ 
ที่มีหลักการและถ้อยคำเหมือนเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
มาตรา ๒๒๔ กล่าวคือเป็นกรณีที่ต้องมีการอนุวัติการ (implementation) กฎหมายภายในเพื่อให้ 
สอดคล้องกับความตกลงหรือสัญญาระหว่างประเทศโดยการออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติม 
หรือยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่ ในกรณีเช่นว่านี้ หนังสือดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา  
และความเห็นชอบนั้นจะต้องเป็นความเห็นชอบในรูปของการออกพระราชบัญญัติเพื่ออนุวัติการ 
หนังสือสัญญาเช่นว่านั้น๑๘ 
 นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้น หนังสือสัญญาใดซึ่งกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของ 
ชนชาวไทยตามที่รับรองไว้ในหมวด ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในรูปของการออกพระราชบัญญัติอนุวัติการหนังสือสัญญา 
เช่นว่านั้นเช่นกัน เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ  ในหมวด ๓ จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญมุ่งที่จะ 
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในเรื่องต่าง ๆ  โดยวางหลักทั่วไปไว้ในมาตรา ๒๙ ซึ่ง 
บัญญัติว่า “การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่ 
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และ 
เท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิ ได้” ดังนั้น 
หนังสือสัญญาใดซึ่งจะกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามที่บัญญัติ  
ไว้ในหมวด ๓ (มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๖๙) ซึ่งจะต้องมีการออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไป 
ตามหนงัสอืสญัญาเชน่วา่นัน้กจ็ะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัสภาในรปูของการออกพระราชบญัญตั ิ
อนุวัติการหนังสือสัญญาเช่นว่านั้นด้วย๑๙ 
 อนึ่ง พระราชบัญญัติซึ่งอนุวัติการตามหนังสือสัญญาก็อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้ 
โดยการที่รัฐสภาออกพระราชบัญญัติในภายหลัง ทั้งนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่า  
แต่อย่างไรก็ตามหากการออกพระราชบัญญัติในภายหลังเป็นการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก 
พระราชบัญญัติซึ่งอนุวัติการตามหนังสือสัญญาและมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนหน้านั้น ส่งผลให้ประเทศไทย 

๙๑๙๐

 ๑๘เพิ่งอ้าง, น. ๑๕๑.
 ๑๙ศ.ดร. จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๑, อ้างแล้ว, น. ๑๕๑.
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หนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐

ฝ่าฝืนพันธกรณีตามสัญญาซึ่งประเทศไทยมีต่อภาคีอื่น ๆ  ประเทศไทยย่อมมีความรับผิดชอบในทาง 
ระหว่างประเทศต่อรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นภาคีแห่งหนังสือสัญญาเช่นว่านั้น๒๐ 
 ๓.๔ หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวาง
 หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวางเป็นหลักการใหม่ซึง่ไม่เคยมีบทบัญญัติเช่นน้ีมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ  ทีเ่คยใช้บังคับ 
สาเหตสุำคญัทีท่ำใหม้กีารเพิม่ประเภทของหนงัสอืสญัญาดงักลา่วไวใ้นมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง มาจาก 
สถานการณ์และวิธีการทำหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหารในช่วงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ฝ่ายบริหารในสมัยนั้นได้ทำความตกลง 
เขตการค้าเสรี (Free Trade Area Agreement) ในระดับทวิภาคีกับหลายประเทศโดยไม่มีการ 
นำเสนอความตกลงดงักลา่วตอ่รฐัสภาเพือ่ขอความเหน็ชอบ โดยเฉพาะเมือ่ขอ้บทในความตกลงกำหนด
ใหค้วามตกลงดงักลา่วมผีลผกูพนัรฐัทีเ่ขา้ทำความตกลงโดยการลงนาม (signature) เทา่นัน้ โดยไมต่อ้ง 
ผ่านขั้นตอนการให้สัตยาบันแต่ประการใด ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถเจรจาทำความตกลงและลงนาม 
ได้ทันที๒๑ 
 ในส่วนของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวางตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่สองประเด็นกล่าวคือ  
 ประเด็นแรก เกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๙๐ วรรคห้า บัญญัติว่า “ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือ 
สัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง...” ซึ่งใน 
ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความ 
มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอน 
และวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐๓ (๓) กำหนด 
กรอบระยะเวลาให้คณะรัฐมนตีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็น 
ครั้งแรกจัดทำกฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่แถลง 
นโยบายต่อรัฐสภา 
 ประเด็นที่สอง ที่จะต้องพิจารณาก็คือ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างคณะรัฐมนตรี
กับรัฐสภาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ  
อย่างกว้างขวาง ในประเด็นนี้มาตรา ๑๙๐ วรรคท้ายบัญญัติว่า “ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง  
ให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้บังคับ 
กับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม” จะเห็นได้ว่ามาตรา ๑๙๐ วรรคท้าย กำหนดให้ 

 ๒๐ศ.ดร. จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๑, อ้างแล้ว, น. ๑๕๒
 ๒๑ศ.ดร. จุมพต สายสุนทร, เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการเน่ืองในงานลำลึก ศ.ดร. จ๊ีด  เศรษฐบุตร, อ้างแล้ว, น. ๑๙.

๙๓๙๒



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่วินิจฉัยประเด็นความขัดแย้งทางความเห็นระหว่าง 
คณะรัฐมนตรีกับรัฐสภาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือ 
สังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือไม ่ทั้งนี้โดยให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้บังคับ 
กบัการเสนอเรือ่งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูโดยอนโุลม กลา่วคอื หากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา 
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของท้ังสองสภาเห็นว่า หนังสือสัญญาใดตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
หรือไม่ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณี 
แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอย่างไรแล้ว คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด 
มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๖ วรรคห้า๒๒  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 อนึ่ง พึงสังเกตว่า การเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้นและการใช้ 
เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการรับเรื่องดังกล่าวไม่ใช่กรณีตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๔๒๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพราะประเด็นปัญหาตามมาตรา ๑๙๐  
วรรคสองนั้น เป็นเรื่องของการตีความตัวเอกสารที่เป็นหนังสือสัญญาว่าจะต้องขอความเห็นชอบ 
ของรัฐสภาหรือไม่ ซึ่งเป็นการเสนอปัญหาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยืนยันว่าการใช้อำนาจหน้าที่ 
ของรัฐสภานั้นเป็นไปตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสองหรือไม่ โดยมิได้ก้าวล่วงไปถึงประเด็นปัญหาว่า 
คณะรัฐมนตรีมีอำนาจทำหนังสือสัญญานั้นๆ หรือไม่ อันจะถือว่าเป็นกรณีที่มีปัญหาความขัดแย้ง 
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๑๔
 ๓.๕ หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่าง
มีนัยสำคัญ
 หนังสือสัญญาประเภทสุดท้ายนี้ เป็นหนังสือสัญญาที่บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นใหม่ด้วยเหตุผล 
เช่นเดียวกับหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อยา่งกวา้งขวางตามทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ในหวัขอ้ ๓.๔ จะเหน็ไดว้า่หนงัสอืสญัญาทีม่ผีลผกูพนัดา้นการคา้  
การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มของหนังสือสัญญาที่มี  
ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิของประเทศเชน่เดยีวกนั หากแตห่นงัสอืสญัญาประเภทนีม้ลีกัษณะเฉพาะเจาะจง 
มากขึ้น โดยใช้เกณฑ์ว่าจะต้องเป็นกรณี “อย่างมีนัยสำคัญ” ซึ่งแตกต่างกับกรณีหนังสือสัญญา 
ในหัวข้อ ๓.๔ ซึ่งใช้เกณฑ์ “อย่างกว้างขวาง”

๙๓๙๒

 ๒๒มาตรา ๒๑๖ วรรคห้า บัญญัติว่า “คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
และองค์กรอื่นของรัฐ”.
 ๒๓มาตรา ๒๑๔ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ ที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย”.



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

หนังสือสัญญาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐

 สำหรับประเด็นเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า  
การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญจะเป็นอย่างไรและองค์กรใดจะมีหน้าที่ 
พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เกิดความขัดแย้งด้านความเห็นระหว่างคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภาเกี่ยวกับ 
ประเด็นว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณ 
ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่นั้น เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ ๓.๔
 อนึ่ง มีข้อสังเกตว่ากฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลผูกพัน 
ด้านการค้าหรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้านั้น กฎหมายดังกล่าวจะจำกัด 
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือที่มีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนเท่านั้น 
ไม่รวมถึง “งบประมาณ” ด้วย เน่ืองจากในมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า ไม่ได้บัญญัติคำว่า“งบประมาณ” ไว้
 จากที่ได้กล่าวมาโดยลำดับเกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากรฐัสภาในหวัขอ้ที ่๓ นี ้จะพจิารณาเหน็ไดว้า่มหีนงัสอืสญัญาฉบบัใดบา้งทีม่เีนือ้หาตรงตามประเภท 
ของหนังสือสัญญาตามความหมายของมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง๒๔ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
รัฐสภา ทั้งนี้โดยรัฐสภาจะต้องพิจารณาหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ 
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว

๔. บทสรุป 
 ถ้าหากจะกล่าวถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๔  
วรรคสอง มีปัญหาที่สำคัญอยู่ ๒ ประการกล่าวคือ ปัญหาการตีความคำว่า “เขตอำนาจแห่งรัฐ”  
และปัญหาการทำสัญญาของรัฐบาลในช่วงที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มีผลใช้บังคับ โดยเฉพาะในกรณีของการทำความตกลงเขตการค้าเสรีในระดับทวิภาคีที่ประเทศไทย 
ได้ทำกับบางประเทศ ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นได้ดำเนินการเจรจาตกลงโดยรัฐสภาไม่ได้มีส่วนร่วมในการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอันเนื่องมาจากไม่สามารถเข้าถึง 
ข้อมูลรายละเอียดของความตกลงดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ 
และก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมภายในประเทศอย่างกว้างขวาง
 ดังนั้น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐  
จงึเปรยีบเสมอืนยาตวัใหมซ่ึง่นายแพทยช์ือ่วา่สภารา่งรฐัธรรมนญูไดค้ดิคน้ขึน้มาเพือ่รกัษาโรคภมูคิุม้กนั
ธรรมาภบิาล (Good Governance) ของรฐับาลบกพรอ่ง โดยเพิม่ประสทิธภิาพของตวัยาตา้นเชือ้ไวรสั 
ที่ชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือการบัญญัติถ้อยคำให้มีความชัดเจนขึ้น  
เพิ่มประเภทของสัญญาที่เคยมีช่องว่าง และเพิ่มกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดย 
คณะรฐัมนตรตีอ้งใหข้อ้มลูและจดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็จากประชาชนอนัเปน็การเพิม่ประสทิธภิาพ 

๙๕๙๔

 ๒๔มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง บัญญัติว่า “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ง 
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ 
เพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพัน 
ด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้อง 
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว. 



คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒ ๙๕๙๔

ในการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหรือทำสัญญาของรัฐบาล ดังนั้น ผู้ที่พยายามจะคิดหาทาง 
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ ควรชั่งน้ำหนักให้ดีระหว่างผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือ 
ของประชาชนโดยรวมกับผลประโยชน์ของส่วนบุคคล ว่าอะไรจะมีความสำคัญมากกว่ากัน 

 

เอกสารอ้างอิง
 ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๗ (กรุงเทพมหานคร: 
สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๐)  
 ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร: 
สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๐)  
 ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร:  
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗)  
 เอกสารประกอบงานสัมมนาวิชาการเนื่องในงานลำลึก ศ.ดร. จี๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง ปัญหา 
การทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐, วันอังคาร 
ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ห้อง จี๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์.  
 เอกสารประกอบโครงการสัมมนาวิชาการ “บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำสนธิสัญญา 
ระหว่างประเทศ” จัดโดย รัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า  และสหภาพรัฐสภา,  วันจันทร์  
ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ๓ ชั้นที่ ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรม ปรินซ์ พาเลส  
กรุงเทพฯ 

     



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

“...ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว  
จะต้องทอผ้าใส่เอง. อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร 

 บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ 
ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก. อย่างนี้ ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัย.  

จริง อาจจะล้าสมัย คนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน  
เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา  

แต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่า ผลิตให้พอเพียงได้...”

(พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 
ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต : วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

๙๖



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ
: Legal ref lection

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

โดย นายวรชัย  แสนสีระ
 นิติกร สำนักกฎหมาย

“ “

๑. บทนำ
 ปัจจุบัน ข่าวเหตุการณ์อันเกี่ยวกับตึกถล่ม อาคารทรุด ป้ายโฆษณาพัง 
ไฟไหม้อาคาร อันมีสาเหตุเกิดจากความมักง่ายเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของ 
ผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เกี่ยวข้อง ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า 
จนบางคร้ังกลายเป็นภาพท่ีสร้างความสลดใจให้พบเห็นกันจนชินตา ในหลายเหตุการณ์ 
ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินอย่างมหาศาล 
อันประเมินค่ามิได้ เช่นเดียวกันกับโศกนาฏกรรมเหตุการณ์หนึ่งที่เพิ่งผ่านพ้นมา 
ได้ไม่นานและยังเป็นประเด็นท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์กล่าวถึงอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็น 
ทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือวิทยุโทรทัศน์ ก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ “ซานติก้าผับ” 
สถานบันเทิงชื่อดังย่านเอกมัย เมื่อคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
อันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อันเป็นมูลเหต ุ
นำมาสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งได้มี 
การตรวจพบการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคาร 
ในหลาย ๆ เรื่องด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่การใช้อาคารที่ผิดประเภท จากเดิมที่ได้ 
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อพักอาศัยแต่กลับเปิดใช้เป็นสถานบริการทั้ง ๆ ที ่
ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารในลักษณะดังกล่าว หรือการจ้างวานให้บุคคลอื่น 
ยืน่ขออนญุาตกอ่สรา้งอาคารแทนเพือ่ทีต่นจะไมต่อ้งรบัผดิในภายหลงั หรอืมกีาร 
ตอ่เตมิอาคารโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตตามกฎหมาย ตลอดจนกรณมีกีารปลอมลายเซน็ 
ของสถาปนกิและวศิวกรในการขออนญุาตสรา้งอาคารสถานบนัเทงิดงักลา่วและ
อาคารต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ อีกหลายแห่ง เป็นต้น
 ด้วยเหตุดังกล่าว พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงถูกหยิบยกขึ้น 
มาเปน็ประเดน็หลกัดงัเชน่ทกุครัง้หลงัเกดิเหตโุศกนาฏกรรมทีเ่กดิขึน้จากอาคาร 
หรือสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อหาช่องทางในการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มมาตรการ 
ตา่ง ๆ  ใหม้ปีระสทิธภิาพในการบงัคบัใชม้ากกวา่เดมิ ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจงึใครข่อนำเสนอ 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการ สาระสำคัญ และช่องว่างของ พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ 
ในหัวข้อ “พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กฎหมายเสือกระดาษ....?”

พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ 
กฎหมายเสือกระดาษ...?

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒ ๙๗



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

“พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ กฎหมายเสือกระดาษ....?”

๒. วิวัฒนาการ และสาระสำคัญของ 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
 เดมิกอ่นป ีพ.ศ. ๒๔๗๖ นัน้ ประเทศไทยยงั
ไมม่กีฎหมายหรอืพระราชบญัญตัทิีม่วีตัถปุระสงค ์
เพื่อการควบคุมอาคารหรือควบคุมการก่อสร้าง 
อาคารโดยเฉพาะ จะมกีแ็ตเ่พยีงกฎหมายบางฉบบั 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างอาคาร 
ในบางส่วน อาทิ พระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ ที่ระบุห้ามมิให้ผู้ใด 
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งใดล่วงล้ำลำน้ำ ที่มี 
วัตถุประสงค์หลักในการรักษาแนวอาคารที่  
ต่อเนื่องกับแม่น้ำลำคลอง และพระราชบัญญัติ 
ป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ  
พ.ศ. ๒๔๖๔ ทีม่วีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่จดัระเบยีบ 
อาคารที่เป็นโรงมหรสพ เพื่อป้องกันอัคคีภัย 
หรือการระเบิดอันอาจเกิดขึ้นในโรงมหรสพ  
ซึง่ลว้นแลว้แตเ่ปน็กฎหมายทีม่ผีลเปน็การควบคมุ 
อาคารในทางอ้อมเท่านั้น 

 กระทัง่ภายหลงัตอ่มาไดม้กีารประกาศใช ้ 
พ.ร.บ. ควบคมุการกอ่สรา้งอาคารในเขตเพลงิไหม ้ 
พ.ศ. ๒๔๗๖ และพระราชบัญญัติควบคุม 
การก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๔๗๙ อันนับเป็น 
กฎหมายแม่บทที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ 
ควบคุมอาคารโดยตรง แต่ก็มุ่งหมายควบคุม 
เฉพาะในขัน้ตอนการกอ่สรา้งอาคารเทา่นัน้ โดยที่

๙๘

ไมไ่ดบ้ญัญตักิฎหมายใหค้รอบคลมุถงึการควบคมุ
ขัน้ตอนอืน่ ๆ  ภายหลงัจากทีไ่ดก้อ่สรา้งอาคารแลว้  
อาทิ การต่อเติม การดัดแปลง การใช้อาคาร  
และการกำหนดให้ต้องมีระบบความปลอดภัยใน 
อาคารแต่อย่างใด ดังนั้น การควบคุมอาคาร 
ตามกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการบังคับใช้ 
มากนัก ในเวลาต่อมาจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ซึ่งเป็นการปรับปรุง 
กฎหมายวา่ดว้ยการกอ่สรา้งอาคารและกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ 
รวมเปน็กฎหมายฉบบัเดยีวกนั โดยเพิม่มาตรการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมอาคารท่ีครอบคลุม 
ทั้งด้านความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย 
การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา 
สภาพแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม 
และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร) 
ขึ้นบังคับใช้ และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก ๒ ครั้ง 
คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคารดังกล่าวมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
 ๒.๑ ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย 
ควบคุมอาคาร
 พ.ร.บ. ควบคมุอาคารฯ นัน้ มขีอ้แตกตา่ง 
จากกฎหมายอื่น ๆ กล่าวคือ เมื่อประกาศใช้แล้ว 
มิ ได้มีผลบั งคับเป็นการทั่ ว ไป เนื่ องจากมี  
วัตถุประสงค์ที่จะควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย แต่ในพื้นที่ที่ห่างไกล 
ความเจริญ ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารค่อนข้างน้อย  
บริเวณพื้นที่เหล่านี้จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องมี 
มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
ดงันัน้ กฎหมายฉบบันีจ้งึไดก้ำหนดไวว้า่พืน้ทีห่รอื 



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ
: Legal ref lection

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒ ๙๙

 ๑“ดัดแปลง” หมายถึง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ 
ของโครงสร้างของอาคาร หรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซ่ึงได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม โดยไม่รวมถึงการซ่อมแซมหรือการดัดแปลง 
ที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๔).
  ๒“รื้อถอน” หมายถึง รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือส่วนอื่นของโครงสร้าง 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยอาคารที่ต้องขออนุญาตรื้อถอน คือ อาคารที่มีส่วนสูงเกิน ๑๕ เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่
สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตร (มาตรา ๔, ๒๒).
  ๓“อาคาร” หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ 
หรือใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง 
  (๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
  (๒)  เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อ
หรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
  (๓)  ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ที่มีลักษณะ ดังนี้ 
    (ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมโครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม 
    (ข) ที่ติดหรือตั้งห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ายและมีความกว้างเกิน ๕๐ เซนติเมตร หรือยาวเกิน 
๕๐ เซนติเมตร หรือมีเนื้อที่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร หรือหนักเกิน ๑๐ กิโลกรัม 
  (๔) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ สำหรับโรงมหรสพที่มีพื้นที่สำหรับ 
จัดที่นั่งสำหรับคนดูตั้งแต่ ๕๐๐ ที่ขึ้นไป โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ ๓๐ ห้องขึ้นไป อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่  
๖๐ ตารางเมตรขึ้นไป ภัตตาคารที่มีพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหารตั้งแต่ ๑๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่  
๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป และอาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่อาคารเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร โดยมีความสูงอาคารตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป 
  (๕) สิ่งก่อสร้างอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ ถังเก็บน้ำที่มีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร สระว่ายน้ำ 
ภายนอกอาคารที่มีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร กำแพงกันดินหรือน้ำที่มีความสูงตั้งแต่ ๑.๕ เมตร เสาวิทยุโทรทัศน์ที่มีความสูง
ตั้งแต่ ๑๐ เมตร และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป (มาตรา ๔).
  ๔อาคารทั่ว ๆ ไป เช่น อาคารอยู่อาศัย เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วสามารถเข้าใช้สอยได้ทันที แต่อาคารบางประเภทเมื่อก่อสร้าง 
เสร็จแล้วก่อนเข้าไปใช้อาคาร หรือหากมีการเปล่ียนแปลงการใช้อาคารมาเป็นอาคารประเภทตามท่ีกฎหมายกำหนดต้องได้รับอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้สอยอาคารนั้นได้ เราเรียกอาคารที่ถูกควบคุมเช่นนี้ว่า “อาคารควบคุมการใช้” 
ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
      ประเภทที่ ๑ ไม่กำหนดขนาดพื้นที่ ได้แก่ อาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
     ประเภทที่ ๒ กำหนดพื้นที่ ได้แก่ อาคารสำหรับค้าขายหรือประกอบธุรกิจที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๘๐ ตารางเมตร 
โรงงานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๘๐ ตารางเมตร สถานศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๘๐ ตารางเมตร อาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมหรือประชุมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 
๓๐๐ ตารางเมตร และสำนักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร (มาตรา ๓๒)
  ๕“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง 
     (๑) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
  (๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
     (๓) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
     (๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
     (๕) นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
     (๖) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด สำหรับในเขต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (มาตรา ๔).

บริเวณใดสมควรให้มีการควบคุมอาคาร ก็ให้ 
ตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร หรือที่เรียกกันว่า “เขตควบคุมอาคาร”  
ซึ่งเมื่อมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฯ 
ดังกล่าว ในท้องที่ใด หรือเขตท้องที่ที่ได้มีการ
ประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมาย

ว่าด้วยการผังเมืองแล้ว การก่อสร้าง ดัดแปลง๑ 
รื้อถอน๒ เคลื่อนย้าย “อาคาร”๓ และการใช้หรือ
การเปลีย่นแปลงการใช ้“อาคารควบคมุการใช”้๔ 
ในท้องท่ีเช่นว่าน้ี ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น๕ ก่อนได้กระทำการดังกล่าว 
 แต่สำหรับ “อาคาร ๔ ประเภท” 



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

“พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ กฎหมายเสือกระดาษ....?”

๑๐๐

ซึ่งได้แก่ อาคารสูง (อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 
๒๓ เมตร ขึ้นไป) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
(อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน 
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) อาคาร 
ชุมนุมคน (อาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน
เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่  
๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึน้ไป หรอืชมุนมุคนไดต้ัง้แต ่
๕๐๐ คน ขึน้ไป) และโรงมหรสพ (อาคารหรอืสว่นใด 
ของอาคารทีใ่ชเ้ปน็สถานทีส่ำหรบัฉายภาพยนตร ์ 
แสดงละคร แสดงดนตร ีหรอืการแสดงรืน่เรงิอืน่ใด 
และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชม 
การแสดงเป็นปกติธุระ) ไม่ว่าจะกระทำการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยน 
ลักษณะการใช้อาคาร ในท้องที่ใดหรือนอกเขต 
ควบคุมอาคาร ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับที่ต้อง 
ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ทุกกรณี (มาตรา ๒)
 ๒.๒ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 ในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กฎหมายกำหนด 
ให้ผู้ขออนุญาตจะต้องย่ืนคำขอรับใบอนุญาตพร้อม 
เอกสารประกอบ อาท ิแบบแปลน แผนผงับรเิวณ 
รายการประกอบแบบแปลน สำเนาใบประกอบ 
วิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ  
(กรณีที่เป็นอาคารควบคุมตามกฎหมายควบคุม 
การประกอบวิชาชีพ) ในกรณีที่แบบแปลนและ 
เอกสารของผู้ยื่นขออนุญาตครบถ้วนและถูกต้อง 
แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับผิดชอบต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาต หรือจะมีหนังสือ 

แจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่น 
ขออนญุาตทราบภายใน ๔๕ วนั นบัแตว่นัทีไ่ดร้บั 
คำขอ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็น 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถขยายเวลาได้อีก 
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๔๕ วัน นับแต่วัน 
ทีไ่ดร้บัคำขอ (มาตรา ๒๑, ๒๒, ๒๕, ๒๖) และเมือ่ 
ไดร้บัใบอนญุาตใหด้ำเนนิการในเรือ่งทีข่ออนญุาต 
แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตก็ต้องมีหนังสือแจ้งชื่อ 
ผู้ควบคุมงาน๖เพื่อให้เป็นบุคคลผู้ที่ทำหน้าที่ 
รับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินการก่อสร้าง  
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร มิให้
ดำเนินการก่อสร้างให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ 
แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ 
ได้รับอนุญาต (มาตรา ๒๙, ๓๑)

 แตท่ัง้นี ้ในการขออนญุาตตอ่เจา้พนกังาน 
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อพิ จ า รณาออก ใบอนุญาตนั้ น  
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการตรวจ 
พิจารณา ซึ่งมีผลให้ในบางกรณีที่เจ้าของอาคาร 
อาจมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องก่อสร้างอาคาร  
หรือไม่อาจรอการพิจารณาของเจ้าพนักงาน 

 ๖ผู้ควบคุมงานจะเป็นใครก็ได้ เป็นเจ้าของอาคารก็ได้ แต่ถ้าอาคารนั้นเป็นอาคารที่กฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมกำหนดว่า 
ต้องมีวิศวกรงาน ผู้ควบคุมงานก็ต้องเป็นวิศวกร (มาตรา ๒๙).



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ
: Legal ref lection

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒ ๑๐๑

ท้องถิ่นได้ เช่นมีการลงทุนหรือกู้ยืมเงินในการ 
ทำโครงการ หากใชร้ะยะเวลาในการรอใบอนญุาต 
จะไม่คุ้มค่าการลงทุน กฎหมายควบคุมอาคาร 
จึงได้กำหนดทางแก้ให้ เจ้าของอาคารที่จะ 
กอ่สรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน และเคลือ่นยา้ยอาคาร 
สามารถดำเนินการขออนุญาตโดยวิธีการแจ้ง๗ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสาร 
ประกอบการขออนุญาต ซึ่งเมื่อเจ้าของอาคาร 
ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
ก็สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารได้โดยไม่ต้องรอ 
ใบอนุญาตก่อนได้อีกวิธีหนึ่ง (มาตรา ๓๙ ทวิ) 
ซึ่งข้อดีของการอนุญาตด้วยวิธีการแจ้งดังกล่าว  
ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสียคือ 
หากดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว และเจ้าพนักงาน 
ท้องถ่ินได้ตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องตามแบบแปลน 
ที่เจ้าของอาคารได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ก็สามารถออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารแก้ไข 
ใหถ้กูตอ้งได ้ซึง่อาจตอ้งรือ้ถอนอาคารสว่นทีไ่มถ่กู 
ต้องทิ้งเป็นเหตุให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ 
 สำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ 
เมื่อมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย 
อาคารเสร็จแล้ว ก่อนที่จะมีการเปิดใช้อาคาร  
เจ้าของอาคารต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น ๆ ภายใน ๓๐ วัน  
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าถูกต้องตามที่  
ไดร้บัใบอนญุาต หรอืทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ลว้ เจา้พนกังาน 
ท้องถิ่นก็จะออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร  
(ใบ อ.๖) ให้ จากนั้นเจ้าของอาคารจึงจะสามารถ 
ใช้อาคารตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งได้  

(แตถ่า้เจา้พนกังานทอ้งถิน่ไมไ่ดท้ำการตรวจสอบ 
ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน ก็สามารถใช้อาคาร 
นัน้ไดท้นัท)ี ทัง้นี ้หากตอ่มาเจา้ของอาคารตอ้งการ 
เปลีย่นแปลงการใชอ้าคารนัน้ ๆ  กต็อ้งดำเนนิการ 
ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินก่อนเช่นเดียวกัน 
(มาตรา ๓๒, ๓๓) 

 ๒.๓ การตรวจสอบสภาพอาคาร
 การดำเนนิการในขัน้ตอนนี ้เปน็มาตรการ 
ควบคุมอาคารที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นมาโดย พ.ร.บ. 
ควบคมุอาคาร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่ออกมา 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในอดีตที่หลังจาก 
อาคารกอ่สรา้งเสรจ็และไดใ้บรบัรองอาคารเปน็ที่
เรียบร้อยแล้ว จะไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดที่ 
ชัดเจนในการตรวจสอบการใช้งาน หรือระบบต่าง ๆ   
ของอาคาร โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลอาคาร
แต่ละแห่งจนกว่าจะมีการยื่นขออนุญาตแก้ไข 
หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ขณะที่ตามสภาพ 
ความเป็นจริงภายหลังจากเมื่อเริ่มใช้อาคาร 
เจ้าของอาคารมักดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ 
วัสดุตกแต่ง ระบบบริการของอาคาร หรือเกิด 
ความชำรุดเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการใช้งาน 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ 
อาคาร อันทำให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 
ท่ีขาดประสิทธิภาพในการควบคุมอาคารตลอดมา 

 ๗เป็นประเด็นสำคัญท่ีเพ่ิมข้ึนมาโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕. 



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

“พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ กฎหมายเสือกระดาษ....?”

๑๐๒

 จงึไดก้ำหนดใหเ้จา้ของอาคาร ๙ ประเภท 
อนัไดแ้ก ่อาคารสงู อาคารขนาดใหญพ่เิศษ อาคาร 
ชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม (ที่มีห้องพักตั้งแต่ 
๘๐ ห้องขึ้นไป) สถานบริการ (ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 
๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) อาคารชุด (ที่มีพื้นที่ 
ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) อาคารโรงงาน 
(ที่มีความสูงมากกว่า ๑ ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 
๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป) ปา้ยหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้
สำหรบัตดิปา้ย (ทีม่คีวามสงูตัง้แต ่๑๕ เมตรขึน้ไป 
หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตร) หรือป้าย 
ที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร (ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 
๒๕ ตารางเมตรขึน้ไป) ตอ้งจดัใหม้ ี“ผูต้รวจสอบ” 
ดา้นวศิวกรรมหรอืดา้นสถาปตัยกรรม แลว้แตก่รณ ี 
ซึ่งผู้ตรวจสอบดังกล่าวจะต้องผ่านการอบรม 
และผ่านการทดสอบจากสถาบันที่ได้รับอนุญาต  
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 
จากคณะกรรมการควบคุมอาคาร๘ เพื่อทำการ 
ตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร 
อุปกรณ์และระบบของอาคารที่จำเป็นต่อการ 
ป้องกันภยันตรายต่าง ๆ แล้วรายงานผลการ 
ตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หากเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นเห็นว่าถูกต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะ 
ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารให้แก่เจ้าของ
อาคาร โดยแบ่งระยะเวลาในการตรวจสอบออก
แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ การตรวจสอบประจำปี 
และการตรวจสอบใหญ่ ซึ่งจะกระทำทุก ๆ ๕ ปี 
(มาตรา ๓๒ ทวิ)  

 สำหรับกรณีของเจ้าของอาคารที่ฝ่าฝืน 
ไมจ่ดัใหม้ผีูต้รวจสอบ หรอืไมส่ง่รายงานการตรวจ
สอบตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ กฎหมายมมีาตรการ
บังคับโดยกำหนดโทษไว้ให้จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน 
หรอืปรบัไมเ่กนิ ๖๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั 
และปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จนกว่า 
เจ้าของอาคารจะได้มีการปฏิบัติ ให้ถูกต้อง  
(มาตรา ๖๕ ทวิ) 

 ๒.๔ ผลของการฝ่าฝืนกฎหมาย
 หากตรวจสอบพบว่ ามี ก า รฝ่ า ฝื น 
การดำเนินการใดตามกฎหมายนี้ ให้เป็นอำนาจ 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกคำสั่งให้ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ควบคุม 
งานให้ระงับการกระทำ หรือมีคำสั่งห้ามมิให้ 
บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ  ของอาคารที่
มีการกระทำการฝ่าฝืนได้ แต่ในกรณีใดสามารถ 
แก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถ่ินก็จะออกคำส่ังให้แก้ไข 
ให้ถูกต้อง แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอำนาจออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมด 
หรือบางส่วน และหากไม่มีการรื้อถอนอาคาร 

 ๘“คณะกรรมการควบคุมอาคาร” ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจาก 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการปกครอง กรมทางหลวง กรมอัยการ สำนักผังเมือง สำนักนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และจากคณะกรรมการ  
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม แห่งละ ๑ คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน ๔ คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ัง เป็นกรรมการ และให้ 
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยนอกจากมีอำนาจหน้าท่ีในการรับข้ึนและเพิกถอน 
การข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ดังกล่าวข้างต้น ยังมีหน้าท่ีหลักในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
ตลอดจนให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย 
(มาตรา ๑๔, ๑๘).
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ตามคำสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นยื่นคำร้องต่อ 
ศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและคุมขังบุคคลซึ่ง 
ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และเข้าไปรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เอง (มาตรา 
๔๐-๔๖ ทว)ิ โดย เจา้ของอาคาร วศิวกร สถาปนกิ 
ผูอ้อกแบบอาคารหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งอาคาร 
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนกฎหมายต้องร่วม 
รบัผดิออกคา่ใชจ้า่ยในการรือ้ถอนอาคารดงักลา่ว  
(มาตรา ๔๙ ทวิ)   

 นอกจากน้ีผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในกฎหมายน้ี 
ยังจะต้องรับโทษซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุก อาทิ 
หากทำการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือ 
เปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษ 
จำคุก ไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมีการกระทำการ 
ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
(มาตรา ๖๕) เป็นต้น อีกด้วย
 ๒.๕ การอทุธรณค์ำสัง่ของเจา้พนกังาน
ท้องถิ่น  
 พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ ได้มอบหมายให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่หลักในการ 
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้ 
มอีำนาจหนา้ทีห่ลายประการดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ 
ในข้างต้น ซึ่งการทำหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นดังกล่าวจำต้องมีคำสั่งออกมาเพื่อให้ 
การปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 

กฎหมาย หากผู้ซึ่ งได้รับคำสั่งเห็นว่าคำสั่ง 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นใดไม่เป็นธรรมหรือ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้สามารถยื่นอุทธรณ์ 
คำสั่งดังกล่าวได้ (ซึ่งการอุทธรณ์ตามกฎหมายนี้ 
เป็นการอุทธรณ์บังคับ กล่าวคือ เป็นเงื่อนไขให้ 
ผู้ที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องอุทธรณ์ 
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อคณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายก่อน)  
โดยเมื่ อ ได้ รับแจ้ งสิทธิ ในการอุทธรณ์จาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วให้ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง หรือภายใน 
๑๐๐ วัน ในกรณีที่ไม่ได้แจ้งสิทธิการอุทธรณ์ 
ในคำสัง่ และเมือ่ไดย้ืน่อทุธรณภ์ายในกำหนดแลว้ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีคำวินิจฉัย 
อุทธรณ์ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
 หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย 
อุทธรณ์ดังกล่าว ก็ให้เสนอคดีต่อศาลภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์  
โดยในระหว่างอุทธรณ์นั้นห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์ 
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระทำการใดแก่อาคาร 
อันเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่อาคาร 
ดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์สิน 
หรือมีลักษณะซึ่งไม่อาจรอได้ (มาตรา ๕๒) 

๓. ช่องว่างท่ีสำคัญของกฎหมายควบคุม 
อาคาร
 แม้ว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จะได้ 
ผ่านประสบการณ์ในการบังคับใช้มาเป็นเวลา 
กว่า ๒๙ ปี และเพื่อเป็นการอุดช่องว่างและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ของกฎหมาย  
จึ ง ได้มีการแก้ ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติ  
ออกกฎกระทรวง และข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ออก 
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับนี้หลายฉบับ  
แตด่ว้ยปญัหาความไมป่ลอดภยัของอาคารอนัเปน็
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“พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ กฎหมายเสือกระดาษ....?”

ผลเนือ่งมาจากการไมป่ฏบิตัติามกฎหมายกย็งัคง 
เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองน้ัน สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการ 
ที่มีอยู่ยังไม่อาจคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 
อาคารสมดังเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ได้ โดยหาก 
พิจารณามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาคาร 
ในประเทศไทยทีผ่า่นมาจะพบวา่ยงัมปีญัหาทีค่วร
ได้รับการแก้ไขในจุดใหญ่ ๆ ในภาพรวม ดังนี้
 ช่องว่างสำคัญประการแรก คือ การมุ่ง 
ให้ความสำคัญเฉพาะการควบคุมอาคาร 
สาธารณะและอาคารขนาดใหญ่ โดยมองข้าม 
อนัตรายทีเ่กดิขึน้จากอาคารขนาดเลก็ ซึง่มาจาก 
ความคิดที่ว่า อาคารสูงเสียดฟ้าหรืออาคาร 
สาธารณะขนาดใหญ ่เมือ่เกดิเหตรุา้ยขึน้ในอาคาร 
ดังกล่าวจะหนีออกมาลำบาก และอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ 
อาคารขนาดเล็กซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ 
ผู้ใช้อาคารไม่มากนัก
 แต่ในสภาพความเป็นจริงตามที่ปรากฏ 
พบวา่ อาคารขนาดใหญ ่เปน็อาคารทีม่คีวามเสีย่ง 
ทีจ่ะเกดิอนัตรายนอ้ย เพราะสว่นใหญถ่กูออกแบบ 
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร และใช้งานตรงกับ 
ที่ขออนุญาต มีอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบ 

ในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตราย 
จากอาคารเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพราะได้มีการ 
ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่เป็นอาคารควบคุมการใช้  
ทั้งยังต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรายงานผล 
การตรวจสอบอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ขณะที่อาคารขนาดเล็ก ๆ สูงไม่เกิน 
๔ ชัน้ เชน่ ทาวเฮา้ท ์หรอือาคารพาณชิยท์ัง้หลาย 
กลับเป็นอาคารที่อันตรายและมีความเสี่ยง 
มากท่ีสุด เพราะอาคารส่วนใหญ่จะมีการดัดแปลง  
ต่อเติม และนำมาใช้ผิดประเภทไม่ว่าจะเป็น 
เพื่อการประกอบธุรกิจหอพัก ห้องแบ่งเช่า 
โรงเรียนกวดวิชา สถานบันเทิง ทั้งผับ บาร์ 
คาราโอเกะ ทั้งที่การขออนุญาตในครั้งแรก 
มีวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตก่อสร้างหรือใช้ 
อาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย จนทำให้ลักษณะ 
การใช้งานไม่เหมาะสมซ่ึงมีให้เห็นท่ัวไป แต่กลับ 
ไม่ต้องถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่
ถู กกำหนดให้อยู่ ในประ เภทของอาคาร 
ควบคุมการใช้  และอาคารที่ต้องจัดให้มี  
การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ 
ดังเช่นอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสาธารณะ  

๑๐๔
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ทั้ งที่อาคารขนาดเล็กเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ 
ดัดแปลงต่อเติมเพื่อนำไปประกอบธุรกิจที่ 
หลากหลายซึ่งก็มีคนเข้าไปใช้บริการในอาคาร 
เป็นจำนวนมากในแต่ละวันเช่นกัน 
 ซึ่งการมองข้ามถึงอันตรายที่เกิดจาก 
อาคารขนาดเล็กเช่นนี้  ทำให้ เกิดช่องว่าง 
ทางกฎหมายประการสำคัญที่เป็นช่องทางใน 
การเลี่ยงกฎหมาย อันทำให้มีความเสี่ยงที่จะ 
เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคารเป็นอย่างยิ่ง  
การควบคุมอาคารจึงควรให้ความสำคัญกับ 
อาคารขนาดเล็กเหล่านี้ด้วย

ช่องว่างที่สำคัญประการที่สอง คือ การ 
ใหอ้ำนาจในการควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติาม 
กฎหมายโดยเบ็ดเสร็จทั้งกระบวนการโดย 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากการที่ 
กฎหมายฉบบันีก้ำหนดใหม้อีำนาจหลายประการ
รวมอยู่ในบุคคลคนเดียวกัน ตั้งแต่อำนาจในการ 
พิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม 
รื้อถอน ใช้หรือเปลี่ยนประเภทการใช้อาคาร  
อำนาจในการตรวจสอบการกระทำที่ฝ่าฝืน 
กฎหมาย กระทั่งอำนาจในการออกคำสั่งทาง 
ปกครองเพือ่ควบคมุใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย 
ทำให้การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ที่จะ 
สัมฤทธ์ิผลหรือประสบความล้มเหลวหรือไม่น้ัน  
ข้ึนอยู่กับความเคร่งครัดของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
เพียงกลุ่มเดียว อันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิด 
การทุจริตในวงกว้าง

แม้จะมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร  
ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ แต่หาก 
ดูองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งหมดแล้ว 
ส่วนใหญ่มาจากตัวแทนภาครัฐ และการควบคุม 
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยการกำกบัดแูลเพยีงทางเดยีวกไ็มส่ามารถเปน็ 
หลักประกันในการคานอำนาจได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
หามาตรการโดยใหม้บีคุคลทีส่ามเขา้มามสีว่นรว่ม
ในสมการโครงสร้างความสัมพันธ์นี้ เพื่อมิให้เป็น 
โอกาสทองสำหรับบุคคลซึ่งเล็งเห็นโอกาสในการ 
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากช่องว่างของ 
กฎหมายดงักลา่ว ดว้ยการใหภ้าคสว่นอืน่ ๆ  เขา้มา
มสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ บริหารจัดการ 
และตรวจสอบ เพ่ือให้กฎหมายฉบับน้ีมีประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใช้โดยไม่ให้อยู่ในดุลยพินิจที่จะ 
ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว

๔. บทสรุป
 จากข้อมูลตามท่ีได้นำเสนอมาน้ัน ส่วนหน่ึง 
เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ 
ควบคุมอาคารของประเทศไทย นับเป็นปัญหาที่
เรื้อรังมานานและเป็นปัญหาที่ยังคงมีอยู่ จะไม่
อาจหมดสิ้นไปหรือเบาบางลงได้ หากปล่อยให้ 
เปน็หนา้ทีข่องหนว่ยงานของรฐัในการดำเนนิการ 
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ฝ่ายเดียว 
โดยไมเ่ปดิโอกาสใหภ้าคสว่นอืน่ ๆ  โดยเฉพาะภาค 
ประชาชนในแต่ละท้องที่ได้เข้ามามีบทบาทหรือ 
มีส่วนร่วมในการบังคับใช้และการตรวจสอบ 
อย่างจริงจัง ประกอบกับด้วยเหตุผลที่สภาพ 
ความเป็นจริงของกระบวนการในการควบคุม 
อาคารนัน้ไมอ่าจหาคูก่รณซีึง่เปน็ผูท้ีเ่สยีประโยชน ์

๑๐๕
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“พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ กฎหมายเสือกระดาษ....?”

เอกสารอ้างอิง 

 • สินิทธิ์ บุญสิทธิ์, กฎหมายควบคุมอาคาร, กรุงเทพฯ : บริษัท ศูนย์การพิมพ์ แก่นจันทร์ จำกัด, ๒๕๕๐ 
 • บุรินทร์ โชคเกิด, วิบูลย์ ทิพย์โสตถิ, คำอธิบาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒, กรุงเทพฯ : เทคนิค  
  ๑๙, ๒๕๓๑
 • นิคม ปราชญ์นคร, กฎหมายและระเบียบควบคุมอาคาร พร้อมกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง,   
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๒๘
 • ทีมงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์, เปิดตึกมรณะทั่วกทม. ตามรอยซานติก้าผับ !, ผู้จัดการ   
  360° รายสัปดาห์ ๑๙-๒๕ (มกราคม ๒๕๕๒) 
 • ทมีงานหนงัสอืพมิพฐ์านเศรษกจิ, กรมโยธา-กทม. คมุเขม้อาคารเสีย่งทัว่กรงุ, หนงัสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ  
  ๘ (มกราคม ๒๕๕๒)
 • พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ, กฎหมายตรวจสอบอาคาร : สัมปทานการเก็บส่วยโดยดุลยพินิจ?,  
  www.manager.co.th (ผู้จัดการออนไลน์)
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓)  
  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 • www.thaibuildinginspector.com (เว็ปไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบอาคาร 
  และการตรวจสอบอาคาร)
 • www.dpt.go.th (เว็ปไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย)

หรอืถกูโตแ้ยง้สทิธโิดยตรงจากการควบคมุอาคาร 
ในขณะที่ยังไม่มีความเสียหายอันเกิดจากการ 
ละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นได้ จะมีก็แต่ผู้ ได้รับ 
ประโยชนจ์ากการทจุรติรว่มกนัระหวา่งเจา้หนา้ที่ 
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องบางคนกับเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ต้อง 
ปฏิบัติตามกฎหมาย หากจะเกิดการโต้แย้งสิทธิ 
ตามกฎหมายนี้ขึ้นก็ต่อเมื่อมีกรณีเกิดความ 
เสียหายขึ้นแล้วเท่านั้น อันเป็นจุดอ่อนสำคัญ 
ในการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ 

 ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะ 
เป็นภาครัฐบาล ภาคนิติบัญญัติ ภาคประชาชน 
และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเร่งศึกษา 
หามาตรการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข 
ปัญหาที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้  
เพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์โศกนาฏกรรมดังเช่น 
เหตุการณ์ซานติก้าผับและอีกหลาย ๆ  เหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
ให้หมดสิ้นไปในที่สุด  

๑๐๖
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โดย นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
      นิติกร สำนักกฎหมาย 

	 ๑.	บทนำ
    พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา สำหรับวัตถุประสงค์ในการประกาศ 
ใช้นั้นเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคจากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ  
เนื่องจากหลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมหรือสัญญามีพื้นฐานมาจากเสรีภาพของบุคคล  
ตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาซึ่งรัฐจะไม่เข้าแทรกแซงถึงแม้ว่าจะมีคู่สัญญา 
ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ เว้นแต่กรณีเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบ 
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่ปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ 
ซึ่งมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าได้อาศัยหลักกฎหมายดังกล่าวเอาเปรียบผู้บริโภค 
ส่งผลให้ เกิดความไม่ เป็นธรรมขึ้นในสั งคม จึ งจำเป็นต้องกำหนดกรอบของการใช้หลัก 
ความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล โดยกำหนดแนวทางให้แก่ศาลเพื่อใช้ 
พิจารณาว่าข้อสัญญาใดไม่เป็นธรรม และให้อำนาจศาลส่ังให้ข้อสัญญาดังกล่าวน้ันมีผลใช้บังคับได้ 
เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี
  ปัจจุบันพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ใช้ 
บังคับมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๑ ปีแล้ว แต่สภาพปัญหาความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการใช้สัญญา 
ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สัญญาสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ อาทิ 
สญัญาเชา่ซือ้        สญัญาบตัรเครดติ              สญัญาซือ้ขายบา้นจดัสรร            ปรากฏวา่แทบจะไมม่กีารฟอ้งรอ้งดำเนนิคด ี

๑๐๗

เหตุใดต้องทำการปรับปรุงกฎหมาย 
ว่าด้วยข้อสัญญาที ่ไม่เป็นธรรม

เหตุใดต้องทำการปรับปรุงกฎหมาย 
ว่าด้วยข้อสัญญาที ่ไม่เป็นธรรม
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เหตุใดต้องทำการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

๑๐๘

โดยอาศัยหลักการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เลย ทั้งนี้ โดยมีสาเหตุอันสืบเนื่องมาจากกฎหมาย 
ดังกล่าวยังขาดแนวคิดและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องของความเป็นธรรม

 ๒.	สภาพปัญหาของกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่พบในปัจจุบัน
  รศ.ดร.	พินัย		ณ	นคร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ไว้ ดังนี้๑  

  กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้รับความสนใจจากนักกฎหมายและ
ได้รับการตราขึ้นเป็นกฎหมายพิเศษเพื่อใช้ควบคุมข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในหลายประเทศ อาทิ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มี Doctrine of Unconscionability ซึ่งอยู่ใน §-๓๐๒ ของ Uniform 
Commercial Code (U.C.C) ให้อำนาจศาลปฏิเสธที่จะบังคับตามข้อสัญญาที่ศาลเห็นว่าไม่เป็นธรรม  
ประเทศอังกฤษมี Unfair Contract Terms Act ๑๙๗๗ (UCTA) ประเทศเยอรมนีมี Standard 
Terms Act ๑๙๗๖ ประเทศฝรั่งเศสมีรัฐบัญญัติ ฉบับที่ ๗๘ - ๒๓ วันที่ ๑๐ มกราคม  ๑๙๗๘ และวันที่  
๕ มกราคม ๑๙๘๘ ประเทศเบลเยียมมีกฎหมายการปฏิบัติทางการค้าและข้อมูลและการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค ปี ๑๙๙๑ (Loi sur les pratiques de commerce et l’information et protection  
du consommateur ๑๙๙๑) ประเทศอิสราเอลมี Standard Contracts Act ๑๙๖๔ ประเทศออสเตรเลีย 
มี Trade Practices Act และสหภาพยุโรปมี Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts 
ในปี ๑๙๙๓ ใช้บังคับกับสัญญาทั่วไปที่ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการทำกับผู้บริโภคซึ่งประเทศสมาชิก 
ได้ตรากฎหมายเพื่ออนุวัตรการตาม ส่งผลให้กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปมีกฎหมายควบคุมข้อสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  สำหรับประเทศไทยนั้นพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ได้รับการยกร่างขึ้นโดยมี Unfair Contract Terms Act ๑๙๗๗ ของประเทศอังกฤษเป็นแม่แบบ 
โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
  ๒.๑	 ลักษณะทั่วไป
     ข้อสัญญาที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมี ๘ ประเภท
     (๑) ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ 
วิชาชีพ  (มาตรา ๔)
     (๒) ข้อตกลงในสัญญาสำเร็จรูป (มาตรา ๔)
     (๓) ข้อตกลงในสัญญาขายฝาก (มาตรา ๔)
     ข้อตกลงในกรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) หากทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า 
หรือวิชาชีพ ผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร  
กฎหมายถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควร 
แก่กรณีเท่านั้น

  ๑ พินัย  ณ นคร, กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	:	แนววิเคราะห์ใหม่เชิงเปรียบเทียบ, วารสารนิติศาสตร์ ๓๐ 
(ธันวาคม ๒๕๔๓) หน้า ๕๔๖-๕๘๘. 
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     (๔)  ข้อตกลงจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน หรือการทำ 
นิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะแต่ทำให้ผู้ถูกจำกัดสิทธิหรือ 
เสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ข้อตกลงเช่นนี้กฎหมายให้มีผลบังคับ 
ได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี (มาตรา ๕)
     (๕) ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ 
เพ่ือความชำรุดบกพร่องหรือเพ่ือการรอนสิทธิในทรัพย์ท่ีต้องส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค ข้อตกลงเช่นน้ี 
กฎหมายห้ามเป็นการเด็ดขาด แต่ถ้าผู้บริโภคได้รู้ถึงความชำรุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธิ 
อยู่แล้วในขณะทำสัญญา กฎหมายให้ข้อตกลงนั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควร 
แก่กรณี (มาตรา ๖)
     (๖) ข้อตกลงเก่ียวกับมัดจำ กฎหมายให้อำนาจศาลลดมัดจำท่ีจะริบกันตาม 
สัญญาลงเหลือเพียงเท่าความเสียหายที่แท้จริงหากศาลเห็นว่ามัดจำนั้นสูงเกินส่วน (มาตรา ๗)
     (๗) ข้อตกลง ประกาศ หรือคำแจ้งความที่ทำไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้นหรือ 
จำกัดความรับผิดเพ่ือละเมิดหรือผิดสัญญา กฎหมายห้ามอย่างเด็ดขาดหากมีผลยกเว้นหรือจำกัด 
ความรับผิดในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อื่น อันเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือ 
ประมาทเลินเล่อของผู้ตกลง ผู้ประกาศ ผู้แจ้งความ หรือของบุคคลอื่นซึ่งตนต้องรับผิดด้วยแต่หาก 
มีผลยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดในความเสียหายอย่างอื่น กฎหมายให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่ 
เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี (มาตรา ๘)
     (๘) ห้ามมิให้ผู้กระทำละเมิดอ้างความตกลงหรือความยินยอมของ 
ผู้เสียหายเป็นเหตุยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดเพ่ือละเมิดของตน หากการกระทำละเมิดน้ันเป็นการ 
กระทำท่ีต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(มาตรา ๙) อันเป็นหลักกฎหมายเสริมหลักกฎหมายละเมิดที่ว่า “ความยินยอมของผู้เสียหายไม่เป็น 
ละเมิด” (Volenti non f it injuria)
     โดยมีหลักทั่วไปอยู่ในมาตรา ๔ วรรคแรก ซึ่งระบุว่า “ข้อตกลงในสัญญา 
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ	 หรือในสัญญาสำเร็จรูป	 หรือในสัญญา 
ขายฝาก	 ที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ	 หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป	 หรือผู้ซื้อฝาก 
ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร	 เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	 และมีผลใช้บังคับได้เพียง 
เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น”
  ๒.๒	 ปรัชญาการคุ้มครองผู้บริโภค
     จากหลักทั่วไปในมาตรา ๔ จะเห็นว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญา 
ที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสำคัญ๒ พิจารณาได้จากข้อความที่ระบุว่า  
“ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจ 

 ๒“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้เข้าทำสัญญาในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เข้าทำสัญญาอื่นใดเพื่อ 
ให้ได้มา ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้า ทรัพย์สิน 
บริการ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น และให้หมายความรวมถึงผู้เข้าทำสัญญาในฐานะผู้ค้ำประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิได้กระทำเพื่อ 
การค้าด้วย.
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การค้าหรือวิชาชีพได้เปรียบผู้บริโภคเกินสมควร เป็นข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม และมีผลบังคับเพียงเท่าท่ี 
เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี” อย่างไรก็ตาม ความในมาตรา ๔ ที่ระบุให้ศาลมีอำนาจตรวจสอบความ 
ไม่เป็นธรรมที่มิได้อยู่ในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพด้วยถ้าเป็น
ข้อตกลงที่อยู่ในสัญญาสำเร็จรูป อาจส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าซึ่งใช้สัญญาสำเร็จรูปของ 
ผู้ประกอบธุรกิจการค้าอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างได้ว่าข้อสัญญานั้นเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ทั้งที่ 
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมไม่ควรให้ความคุ้มครอง เว้นแต่เป็นกรณีผู้ประกอบธุรกิจ 
การค้ารายเล็กที่อยู่ในสถานะเช่นเดียวกับผู้บริโภค แต่กรณีผู้ประกอบธุรกิจการค้ารายเล็ก 
ที่อยู่ในสถานะเช่นเดียวกับผู้บริโภคเข้าทำสัญญาเพื่อการค้า กฎหมายกลับไม่ให้ความคุ้มครองเลย 
เพราะมิใช่ผู้บริโภคตามบทนิยาม
     นอกจากน้ียังพบว่ามาตรา ๔ น้ี ยังใช้บังคับกับข้อตกลงในสัญญาขายฝากอีกด้วย 
โดยระบุให้ข้อตกลงที่ทำให้ผู้ซื้อฝากได้เปรียบผู้ขายฝากเกินสมควรเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และ
มีผลบังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี (แต่มิได้กำหนดให้ใช้บังคับแก่สัญญาขายฝาก 
ที่ทำกับผู้บริโภคเท่านั้น) ทั้งที่ความในมาตรา ๔ นั้น เป็นหลักทั่วไป การนำความที่กล่าวถึงข้อตกลงใน 
สัญญาขายฝาก ซึ่งเป็นข้อตกลงพิเศษมาบัญญัติรวมไว้ในมาตรานี้ จึงไม่ถูกต้องนัก 
  ๒.๓	 เกณฑ์ในการวินิจฉัยความไม่เป็นธรรม
     ๑)		 ความไม่เป็นธรรมในเนื้อหาของข้อสัญญา	
        การท่ีมาตรา ๔ ได้กล่าวถึง “การได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 
เกินสมควร” อาจทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในเนื้อหาของ 
ข้อสัญญา ทั้ง ๆ  ที่เกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมโดยท่ัวไปของประเทศต่าง	ๆ 	 
น้ัน	 ต้องพิจารณาท้ังในเน้ือหาของข้อสัญญาและกระบวนการในการทำสัญญา กล่าวคือ พิจารณาทั้ง
ความเป็นธรรมในเนื้อหาของข้อสัญญาและความเป็นธรรมในกระบวนการทำสัญญา อาทิ มีการข่มขู่ 
การใช้กลฉ้อฉล การให้ข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดโดยมิได้มีเจตนาฉ้อฉล การสำคัญผิด หรือการใช้ 
ข้อสัญญาในลักษณะซ่อนเร้น  ไม่อาจมองเห็นชัดเจน หรืออ่านไม่เข้าใจ หรือไม่
        นอกจากนี้ มาตรา ๔ วรรคสาม ยังได้ระบุให้ “ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือ 
มีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ อาจถือ
ได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง” พร้อมให้ตัวอย่างข้อตกลงเช่นนี้ไว้ ดังนี้
        (๑) ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
        (๒) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
        (๓) ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิ 
บอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ
        (๔) ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติ
ตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
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        (๕) ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกำหนดให้ 
อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา
        (๖) ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกำหนดราคาสินไถ่สูงกว่า 
ราคาขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี
        (๗) ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือกำหนดให้ 
ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
        (๘) ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กำหนดให้ผู้บริโภคต้องชำระ 
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับ
การผิดนัดชำระหนี้
        (๙) ข้อตกลงที่กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทำให้ผู้บริโภคต้อง 
รับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
       แต่ตัวอย่างดังกล่าวมิได้มีมากพอที่จะเป็นแนวทางให้ศาลวินิจฉัย 
ความไม่เป็นธรรมในเนื้อหาของข้อสัญญาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากตัวอย่างข้อสัญญาหลายข้อ 
มีความซ้ำซ้อนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างตามข้อ (๒) (๕) (๗) และ (๙) ล้วนกล่าวถึงข้อสัญญาที่
อีกฝ่ายหนึ่งรับภาระสูงเกินควร มิได้มีผลขยายความคำว่า “ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร” 
หรอืคำวา่ “ปฏบิตัหิรอืรบัภาระเกนิกวา่ทีว่ญิญชูนจะพงึคาดหมายไดต้ามปกต”ิ ตามมาตรา ๔        วรรคแรก 
และวรรคสามในสาระสำคัญ อีกทั้งตัวอย่างในข้อ (๑) ซึ่งกล่าวถึง “ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัด 
ความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา” ก็เป็นสิ่งที่ไร้ความหมายเมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา ๘ 
เพราะมาตรา ๘ กำหนดไว้เป็นพิเศษแล้วเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดเพื่อละเมิด
หรือผิดสัญญา ดังนั้น เมื่อตัวอย่างข้อสัญญาที่อาจมีเนื้อหาที่ไม่เป็นธรรมในข้อ (๑) (๒) (๕) (๗) และ (๙)  
ไร้ความหมาย จึงเหลือตัวอย่างตามข้อ (๓) (๔) (๖) และ (๘) ซึ่งมีเพียง ๔ ตัวอย่างเท่านั้น และ 
ยังเป็นท่ีสงสัยว่าศาลสามารถสร้างหลักเกณฑ์วัดความไม่เป็นธรรมทางเน้ือหาของข้อสัญญาได้เองหรือไม่  
     ๒)		 ความไม่เป็นธรรมในกระบวนการทำสัญญา
        ความไม่เป็นธรรมในกระบวนการทำสัญญาปรากฏอยู่ในมาตรา ๑๐ 
ซึ่งบัญญัติว่า“ในการวินิจฉัยว่าข้อสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใดจึงจะเป็นธรรมและพอสมควร 
แก่กรณีให้พิเคราะห์ถึงพฤติกรรมทั้งปวง รวมทั้ง
        (๑) ความสุจริต อำนาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ 
ความสันทัดจัดเจน ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติ ทางเลือกอย่างอื่น และทางได้ทางเสีย 
ทุกอย่างของคู่สัญญาตามสภาพที่เป็นจริง
        (๒) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น
        (๓) เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา
        (๔) การรับภาระท่ีหนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง”
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        พฤติการณ์ที่กล่าวใน (๑) และ (๒) เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในกระบวนการ 
ทำสัญญาเป็นเรื่องของความไม่ เป็นธรรมในกระบวนการทำสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
ส่วนที่กล่าวถึงความรู้ความเข้าใจ ความสันทัดจัดเจน อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติ 
ในลักษณะที่ชัดเจนว่าข้อสัญญาใดที่จะถือว่าไม่เป็นธรรมนั้นจะต้องไม่เป็นธรรมทั้งในเนื้อหา 
ของข้อสัญญาและในกระบวนการทำสัญญา จึงเป็นไปได้ว่าศาลอาจจะวินิจฉัยให้ข้อสัญญาพิพาท 
เป็นข้อสัญญาที่ ไม่ เป็นธรรมเมื่ อศาลเห็นว่ า เนื้ อหาของข้อสัญญานั้นทำให้คู่ สัญญาฝ่าย 
กำหนดข้อสัญญาได้ เปรียบมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ งมากโดยที่ศาลมิได้พิ เคราะห์อย่างแท้จริง 
ว่ามีพฤติการณ์ที่แสดงถึงความไม่เป็นธรรมในกระบวนการทำสัญญาหรือไม่ จึงสมควรกำหนด 
อย่างชัดเจนให้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต้องประกอบด้วยความไม่เป็นธรรมทั้งสองประเภท
        นอกจากน้ี ตัวอย่างพฤติการณ์ท่ีแสดงถึงความไม่เป็นธรรมในกระบวนการ 
ทำสัญญาตามมาตรา ๑๐ ซึ่งระบุถึงความสุจริต อำนาจต่อรอง และฐานะทางเศรษฐกิจ นั้น กฎหมาย 
ไม่ควรอธิบายความไม่เป็นธรรมในกระบวนการทำสัญญาโดยอิงกับคำว่า “สุจริต” เนื่องจากพฤติการณ ์
บางอย่างมิใช่เป็นกรณีที่ผู้ประกอบกิจการค้าหรือวิชาชีพไม่สุจริตในความหมายทั่วไป เช่น กรณีการใช้ 
ภาษากฎหมายเขียนสัญญาที่ผู้บริโภคไม่อาจเข้าใจ หรือกรณีที่ผู้บริโภคขาดโอกาสพิเคราะห์ข้อสัญญา 
เพราะสภาวะเร่งรีบ สำหรับ “อำนาจต่อรอง	 และฐานะทางเศรษฐกิจ” นั้น ต้องมิใช่การวินิจฉัยให ้
ข้อสัญญาที่ทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบมากเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเมื่อคู่สัญญา 
อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ เข้าใจ และมีโอกาสตรวจสอบข้อสัญญา แม้จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือ 
มีสถานะทางการเงินด้อยกว่า
        สำหรับ (๓) เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาหรือในการปฏิบัติตาม 
สัญญานั้นยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ เวลาในการปฏิบัติตามสัญญาอาจเป็นเกณฑ์พิเคราะห์ 
ความไม่เป็นธรรมในเน้ือหาของข้อสัญญา เช่น กรณีท่ีผู้บริโภคต้องรับภาระหนักเป็นเวลานานก็อาจ 
ทำให้เห็นว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และสถานท่ีในการทำสัญญาก็ไม่แน่ชัดว่าหมายถึงส่ิงใด ประกอบกับ  
(๔)รับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้น 
เป็น เรื่ อง เกี่ ยวกับความไม่ เป็นธรรมในเนื้ อหาของข้อสัญญา การนำมากล่ าวไว้อีก ใน 
มาตรา ๑๐ (๔) อาจจะเป็นส่ิงท่ีไร้ความหมาย เพราะซ้ำกับส่ิงท่ีกล่าวไว้แล้วในมาตรา ๔ วรรคแรก 
และวรรคสาม ที่กล่าวถึง “ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร” หรือ “ปฏิบัติหรือรับภาระ 
เกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ” เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการร้อยเรียง 
ความคิดในการตรากฎหมายฉบับน้ีเป็นไปอย่างไม่เป็นระบบและสร้างความสับสนและความไม่แน่นอน
 ๓.		แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม๓ 
   แนวความคิดในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ ไม่  

เป็นธรรมพ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความจำเป็น 

๑๑๒

 ๓สรุปสาระสำคัญของการสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐” จัดโดย 
สำนักงานกิจการยุติธรรม เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ.
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ในการแก้ไขปรับปรุงจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย  

ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย 

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพื่อร่วมกันพิจารณาหาข้อสรุปเกี่ยวกับความจำเป็นและประเด็นที่สมควร 

ต่อการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เพื่อให้สดคล้องกับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 

และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

อันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคมและเป็นการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ 

สภาวการณ์ในปัจจุบันโดยมีประเด็นที่สำคัญสรุปถึงแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญา

ที่ไม่เป็นธรรมได้ ดังนี้

   (๑)	กำหนดประเด็นเร่ืองข้อสัญญาท่ีถือว่าไม่เป็นธรรมให้มีความชัดเจน  

โดยกฎหมายควรบัญญัติให้ชัดเจนว่าข้อสัญญาใดที่จะถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต้องปรากฏ 

ความไม่เป็นธรรมท้ังในกระบวนการของการทำสัญญาและในเน้ือหาของข้อสัญญา เพื่อป้องกันมิให้ 

มีการวินิจฉัยเนื้อหาของข้อสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายกำหนดข้อสัญญาได้เปรียบมากกว่าคู่สัญญา 

อีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

   (๒)	 	ปรับปรุงขอบเขตของข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม	 ตามมาตรา	 ๔ โดยท่ี 

มาตรา ๔ เป็นบทบัญญัติทั่วไปของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐  

ได้กำหนดขอบเขตของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงสมควรเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้ 

เปิดกว้าง กำหนดให้การทำสัญญาในลักษณะใดก็ตามที่มีกระบวนการในการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

และมีเนื้อหาของข้อสัญญาที่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเกินสมควรให้ถือว่า 

เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะปรากฏในข้อสัญญาใด ซึ่งถือเป็นการเปิดช่องให้มีการ 

ใช้กฎหมายนี้อย่างครอบคลุมและอย่างทั่วถึงให้มากยิ่งขึ้น

   (๓)	ควรบัญญัติบทลงโทษ	 (Sanct ion)  ไว้ ในกฎหมาย  ทั้ งนี้ เพื่ อ 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพเกิดความยำเกรง จากเดิมที่ให้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น 

บังคับได้เพียงเท่าท่ีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่าน้ัน โดยให้ศาลมีอำนาจปรับโครงสร้างของ 

ข้อสัญญาหรือให้ยกเลิกข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น ๆ ได้ด้วย

   (๔)	ควรเพ่ิมเติมตัวอย่างของข้อสัญญาท่ีศาลอาจวินิจฉัยว่าเป็นข้อสัญญาที่ 

ไม่เป็นธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัยของศาลให้มากขึ้น โดยอาจใช้แนวทางที่กำหนดไว้ใน 

กฎหมายหรือตัวอย่างคำวินิจฉัยของศาลในต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสม

   (๕)	ควรเพ่ิมมาตรการในเชิงป้องกัน	 โดยการเช่ือมโยงกับพระราชบัญญัติ 

คุ้มครองผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 และ	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑ ซึ่งมีการกำหนดให้ข้อสัญญา 

บางประเภทเป็นสัญญาควบคุมที่ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนนำมาใช้ หรือกำหนดให้สัญญา 

๑๑๓
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เหตุใดต้องทำการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

บางประเภทต้องมีข้อสัญญาที่เป็นธรรมบางประการ๔ ดังเช่นที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคประกาศให้ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงิน 
ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ธุรกิจขายห้องชุด เป็นต้น เป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญา
   (๖)		เ ปิด โอกาสใ ห้ ผู้บ ริโภค ซ่ึง ไ ด้ รับความ เ สียหายจาก ข้อ สัญญา ท่ี  
ไม่เป็นธรรมนำเสนอข้อเรียกร้องต่อผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพเพ่ือปรับเปล่ียนข้อสัญญาน้ันได้ 
โดยตรง	 โดยไม่ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีเสียก่อน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดขั้นตอน วิธีการ เวลา และ 
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำเนินคดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง
 ๔.		สรุป
   พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ตราขึ้น 
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริ โภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบธุรกิจ 
การค้าหรือวิชาชีพ และได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๑ ปีแล้ว แต่ยังคงประสบสภาพ 
ปัญหาและอุปสรรคในหลายประการ อาทิเช่น ในเรื่องการคุ้มครองความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค 
เรื่ องแนวความคิดเกี่ ยวกับความไม่ เป็นธรรมที่ ขาดความชัดเจน เรื่ องบทกำหนดโทษ  
และเรื่องตัวอย่างของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งยังไม่เพียงพอ เป็นต้น ดังนั้น พระราชบัญญัติ 
ฉบับดังกล่าวนี้จึงสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
ทั้งนี้ โดยควรเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ ผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจ 
การค้าหรือวิชาชีพเพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับ 
สภาวการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้

  ๔พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  มาตรา ๓๕ ทวิ “ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมาย 
กำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีทำเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอำนาจกำหนดให้การประกอบ 
ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้
   ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญา สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้บริโภคจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
    (๑)  ใช้ข้อสัญญาที่จำเป็นซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร
    (๒)  ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค”.

๑๑๔



สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ  มี.ค.-เม.ย. ๕๒ ๑๑๕

โดย นางสาวอริยพร  โพธิใส  
      นิติกร สำนักกฎหมาย 

	 ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับแรงงานเถื่อน	 หรือแรงงานต่างด้าว	 เป็นปัญหาทางสังคมและ 
ความมั่นคงที่สำคัญของประเทศไทย	โดยเฉพาะในชุมชนเมืองหรือภาคอุตสาหกรรม	ธุรกิจการประมง	
ธุรกิจก่อสร้าง	 ต่างก็มีความเกี่ยวโยงกับปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาแรงงานเถื่อนเหล่านี้ 
ไม่มากก็น้อย	 และในบรรดาแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ก็ได้มีชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งแอบแฝงอยู่ด้วยคือ	
“ชาวโรฮิงญา”	ตามที่ปรากฏเป็นข่าวใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้
		 เมือ่กลา่วถงึ	“ชาวโรฮงิญา”	คนไทยอาจจะไมคุ่น้ชือ่นีม้ากนกัเมือ่เทยีบกบัคนในเชือ้ชาตอิืน่	ๆ 	 
เช่น	ชาวไทยใหญ่	กะเหรี่ยง	หรือมอญ	เป็นต้น	และอาจมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อ
นี้หรืออาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นใครมาจากไหน	 เหตุใดจึงได้อพยพข้ามน้ำ 
ข้ามทะเลเข้ามาในประเทศไทย	 ดังนั้น	 เพื่อให้ได้รู้จักกับชาวโรฮิงญามากขึ้น	 คอลัมน์สารพันปัญหา 
กฎหมายฉบับนี้จึงใคร่ขอนำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับชาวโรฮิงญากับการค้ามนุษย์ซึ่งปัจจุบัน 
กำลัง เป็นที่กล่าวถึ งกันอย่างมากโดยเฉพาะในปัญหาเกี่ ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	
และการค้ามนุษย์ข้ามชาติ	ดังนี้		
  “โรฮิงญา”	 (Rohingya)	 คือชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนเหนือของรัฐอาระกัน  
(Arakan)	 หรือเมืองยะไข่ในประเทศพม่าซึ่งมีเขตพื้นที่ติดกับประเทศบังคลาเทศ	 ประชาชนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลาม	 เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพ่อค้าชาวอาหรับที่เดินทางมาค้าขายในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เป็นเวลายาวนาน	และมีภาษาเป็นของตัวเองคือภาษาอินดิค	(Indic	language)	ที่มีความ 
คล้ายคลึงกับภาษาเบงกาลีที่ใช้พูดกันในประเทศบังคลาเทศและอินเดีย	

โรฮิงญา
กับการค้ามนุษย์



 โรฮิงญากับการค้ามนุษย์

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

 ชาวโรฮิงญาลี้ภัยอย่างผิดกฎหมายและอพยพมาจากประเทศบังคลาเทศในสมัยที่พม่าตกอยู่ 
ภายใต้อาณานิคมของจักรวรรดินิยมอังกฤษ	 ทำให้ประชาชนชาวโรฮิงญาไม่ได้รับการรวมเข้าเป็น 
กลุ่มชนพื้นเมืองของพม่า	 ส่งผลให้ไม่ได้รับสัญชาติพม่า	 ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความคุ้มครองใด	ๆ 	 
จากรัฐบาลทั้งยังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องมากกว่าชนกลุ่มน้อยหรือประชาชนเชื้อชาติอื่น	ๆ	โดยเฉพาะ 
จากความแตกต่างทางด้านศาสนาและเชื้อชาติ	 กระทั่งถูกคุกคามและเลือกปฏิบัติในทุกระดับจาก 
รัฐบาลซึ่งรวมถึงสิทธิในการนับถือศาสนา	การศึกษา	สิทธิในการรักษาโรค	จนกระทั่งการที่ไม่สามารถ 
แต่งงานได้	 การถูกบังคับให้เป็นแรงงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน	 และไม่สามารถเดินทางออกนอกพ้ืนที่ 
เพื่อไปประกอบอาชีพได้ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนมาก	 ไม่ได้รับการ 
ปฏบิตัติามหลกัสทิธมินษุยชน	รฐับาลทหารพมา่ไมย่อมรบัชาวโรฮงิญาเปน็ประชาชนพมา่และชาวพมา่ 
เองก็ไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาด้วยเช่นกัน
	 ในอดีตชาวโรฮิงญาเคยเป็นตำนานนักรบต่อสู้เพื่อป้องกันดินแดน	 ก่อนจะกลายเป็นชาติพันธ์ ุ
ที่ถูกลืมเลือนไป	 และไม่ได้รับสิทธิใด	ๆ 	ในประเทศพม่า	 ด้วยสิทธิที่ถูกจำกัดเป็นเหตุให้ชาวโรฮิงญา 
จำนวนไม่น้อยตัดสินใจเพื่อความอยู่รอด	โดยการอพยพลี้ภัยไปยังประเทศที่สามอันได้แก่ประเทศ 
บังคลาเทศ	ปากีสถาน	ซาอุดิอาระเบีย	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	มาเลเซียและรวมท้ังประเทศไทยด้วย  
ส่วนสาเหตุที่ทำให้ชาวโรฮิงญาต้องหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็เพื่อหางานทำเพื่อแลกกับชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งพวกนี้ก็สามารถทำงานได้ทุกอย่างเพียงเพื่อให้ได้เงินไม่ว่าจะเป็นกรรมกร	
ผูใ้ชแ้รงงาน	ลกูเรอืประมง	และคนงานในโรงงานอตุสาหกรรม	แตท่า้ยทีส่ดุแลว้ชาวโรฮงิญากก็ลายเป็น 
ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศไทยไปโดยปริยาย
	 เมื่อรัฐบาลพม่าไม่ยอมรับชาวโรฮิงญากลับคืนสู่ประเทศเพราะถือว่าพวกเขาไม่ใช่พลเมือง 
ของพม่า	 ชาวโรฮิงญาจึงกลายเป็นคนไร้สัญชาติไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสร้างความเดือดร้อน 
วุ่นวายให้กับประเทศไทย	 โดยรัฐบาลไทยต้องจัดหาที่อยู่อาศัยชั่ วคราวให้ไปพลางก่อน 
เพื่อรอการลี้ภัยไปยังประเทศที่สาม	 ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะมีประเทศใดที่จะให้พวกเขาเหล่านี้อาศัยอยู่ใน 
ประเทศได้บ้าง	 นอกจากนี้แล้วจากการสำรวจของประเทศไทยเพื่อออกสัญชาติให้ชนเผ่าต่าง	ๆ	
ทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงไทย	ชาวโรฮงิญากเ็ปน็ชนเผา่ทีต่กสำรวจ	เนือ่งจากแหลง่ทีม่า	ทีอ่ยูอ่าศยั	และจำนวน 
ประชากรไม่ชัดเจนพอที่จะออกสัญชาติให้	 เพราะตามกฎหมายของไทยการที่จะออกสัญชาติให้ 
กับคนต่างด้าวได้นั้นจะต้องปรากฏว่าคนต่างด้าวได้ยื่นคำร้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยและต้องมี 
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายไทยกำหนดไว้ด้วยจึงจะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้	ดังนี้๑   
 (๑) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
  (๒) มีความประพฤติดี
  (๓) มีอาชีพเป็นหลักฐาน
  (๔) มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 (๕) มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง คือพูดและฟังภาษาไทยเข้าใจได้  

๑๑๖ ๑๑๗

  ๑พระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๘	มาตรา	๑๐.



สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ  มี.ค.-เม.ย. ๕๒ 

 ซ่ึงในกรณีของชาวโรฮิงญาน้ีไม่สามารถท่ีจะขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้เน่ืองจากไม่มีสัญชาติ 
เดิมเพราะพม่าไม่ยอมรับเป็นชาวพม่าทำให้ไม่ได้รับสัญชาติพม่าจึงขอแปลงสัญชาติเป็นไทยไม่ได้	และ 
ชาวโรฮิงญาก็เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย	 ทั้งยังไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งที่แน่นอน	 รวมทั้งยังสร้าง 
ความวุ่นวายให้กับประเทศจึงไม่มีทางใดที่จะออกสัญชาติไทยให้กับโรฮิงญาได้เลย
		 ปัญหาชาวโรฮิงญาหลบหนีเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนั้นใช่ว่าจะเพิ่งเกิดขึ้นแต่เป็น 
ปัญหาที่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วและที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของไทยก็ได้มีการจับกุมดำเนินคดีและมีการ 
สง่ตวักลบัประเทศมาโดยตลอด	 จากสถติจิะพบวา่ชาวโรฮงิญาเดนิทางเขา้มายงัประเทศไทยเปน็จำนวน 
มากในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม	 โดยจะเดินทางมาทางเรือและขึ้นฝั่งที่จังหวัด 
ระนอง	 และจังหวัดพังงา	 ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซีย	 เพราะพวกเขาต้องการที่จะ 
ทำงานในประเทศที่เป็นมุสลิม	 โดยการเดินทางน้ันชาวโรฮิงญาจะรวมตัวกันจัดหาเรือประมงขนาดใหญ่ 
เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทาง	โดยอาศัยแผนที่และเข็มทิศมุ่งหน้ามายังเกาะนิโคบา	แล้วมาขึ้น
ฝั่งไทยที่จังหวัดระนอง	ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางในทะเลประมาณ	๑๕	วัน	โดยมีระยะทางประมาณ	๗๘๐	
ไมล์ทะเล	หรือประมาณ	๑,๔๘๐	กิโลเมตร
	 จุดมุ่งหมายที่ชาวโรฮิงญาต้องการเดินทางไปคือประเทศที่สามโดยเฉพาะประเทศ 
มาเลเซียเพราะว่ามีงานทำมากจึงมีรายได้ดี	 ประกอบกับมีแนวคิดที่ว่าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ 
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ	 UNHCR	 ประจำประเทศมาเลเซีย	 มีความอ่อนตัวในการดำเนินการ 
ต่อชาวโรฮิงญาเนื่องจากเป็นมุสลิมเหมือนกัน	 จึงน่าจะผลักดันให้การรับรองสถานภาพ	 “ผู้ลี้ภัย”	 
ได้ง่ายกว่าประเทศไทย	 ประกอบกับประเทศในแถบตะวันออกกลางเองก็มีความนิยมที่จะใช้ 
แรงงานซึ่งเป็นมุสลิมมากกว่าเพราะค่าแรงถูก
		 เนื่องจากว่ามีชาวโรฮิงญาต้องการที่จะอพยพและย้ายถิ่นฐานเพื่อมาหางานทำมากขึ้น	 
จึงทำให้เกิดขบวนการลักลอบนำพากลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาในประเทศโดยมีนายหน้ารับเป็นธุระ 
จัดการให้	 โดยมีการเรียกเก็บเงินคนละ	 ๒๐,๐๐๐	 –	 ๕๐,๐๐๐	 จ๊าด	 หรือประมาณ	 ๑,๐๐๐	 บาท	
เพื่อจัดการเรื่องการเดินทางให้	 ส่วนเครือข่ายขบวนการก็จะได้รับผลประโยชน์จากการขายชาวโรฮิงญา 
ให้กับนายจ้างปลายทาง	โดยจะมีราคาซื้อขายกันประมาณ	๒๐,๐๐๐	–	๕๐,๐๐๐	บาท	ต่อคน	ซึ่งการ 
กระทำในลักษณะดังกล่าวนี้เข้าข่ายกระบวนการค้ามนุษย์	 มีความผิดตามกฎหมายโดยถือว่าการ 
กระทำดังกล่าวเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบซึ่งตามกฎหมายไทยได้กำหนดโทษสำหรับ 
ผูก้ระทำความผดิฐานคา้มนษุยไ์วว้า่๒  “ผูใ้ดเปน็ธรุะจดัหา ซือ้ ขาย จำหนา่ย พามาจากหรอืสง่ไปยงัทีใ่ด 
หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด ผู้นั้นกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ 
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๔ ปีถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท”
	 การที่ชาวโรฮิงญาเลือกที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย	ก็เพราะเมื่อเทียบกับประเทศอื่น	ๆ	 
แล้วประเทศไทยมีมาตรการลงโทษทางกฎหมายกับผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองไม่รุนแรงเท่าประเทศอื่น	ๆ 	 
ซึ่งตามกฎหมายของไทยนั้นได้กำหนดโทษสำหรับคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายคือ 

๑๑๖ ๑๑๗

	 ๒พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๖	และมาตรา	๕๒.



 โรฮิงญากับการค้ามนุษย์

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

ระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๒ ป ีและปรบัไมเ่กนิ  ๒๐,๐๐๐  บาท และถา้ผูใ้ดนำหรอืพาคนตา่งดา้วเขา้มาใน 
ราชอาณาจักรหรือกระทำการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวก 
แก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายก็มีความผิดต้องรับโทษด้วยเช่นกันคือ 
ระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๑๐ ป ีและปรบัไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท๓  ดว้ยเหตดุงักลา่วชาวโรฮงิญาจงึเลอืก 
ที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น	โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย	
	 จากการที่ผู้อพยพชาวโรฮิงญาหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยและถูกทหารเรือไทยจับได้ 
และมีการกระทำทารุณกรรมเป็นการปฏิบัติโดยผิดหลักสิทธิมนุษยชนก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศ	 ซึ่งรัฐบาลก็ได้หาทางแก้ไขโดยการหารือกับนายเรมอน	 เอ	 ฮอลล์	 ผู้แทน 
สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติระดับภูมิภาคประจำประเทศไทย	(UNHCR)	และ 
ผู้ประสานงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาหลบหนีเข้าเมือง 
โดยแบ่งการแก้ไขปัญหาออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
   ๑. การดำเนินการร่วมกันระหว่างไทยกับ UNHCR
  ๒. การดำเนินการของไทยกับประเทศในภูมิภาค ทั้งประเทศต้นทาง ระหว่างทาง 
และปลายทางของปัญหา 
  ๓. การร่วมมือของประเทศในภูมิภาคกับ UNHCR กับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ  

 ทั้งนี้ ได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม ๔ ประการ ดังนี้

  ประการที่ ๑	 จากการที่ประเทศไทยได้เคยนำปัญหาชาวโรฮิงญาหารือกับทางรัฐบาลพม่า	 

เพื่อให้รับชาวโรฮิงญากลับประเทศภายหลังที่เจ้าหน้าที่ของไทยจับกุมตัวได	้ และต้องการผลักดันให้ 

กลับประเทศ	 แต่ทางพม่าปฏิเสธที่จะรับตัวกลับโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มคนเหล่าน้ันไม่ใชป่ระชากรของพม่า	 

ดังนั้น แนวทางที่ควรปฏิบัติก็คือจัดให้มีการคัดแยกและสืบสวนให้ได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เดินทางมา 

จากภมูลิำเนาใด ดว้ยวธิกีารใด จงึจะทำใหไ้ทยสามารถเจรจากบัประเทศทีต่อ้งรบัประชากรของตน 

กลับภูมิลำเนาได้ และทำให้ประเทศเหล่านั้นไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ได้ 

  ประการที่ ๒	 เพื่อให้เกิดการยอมรับจากประเทศต้นเหตุของปัญหา	 และเป็นการสร้างความ 

เข้าใจที่ถูกต้องแก่นานาประเทศที่มองว่าทหารไทยล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนเหล่าน้ัน	 รัฐบาลไทย 

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบควรยืนยันบนหลักการที่ว่า	กลุ่มคนเหล่านี้ถือเป็น	“ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดย 

ผดิกฎหมาย”	ทีม่ใิช	่“ผูห้นภียัจากการสูร้บ”	และมใิชเ่ปน็	“ผูอ้พยพลีภ้ยั”	ดงันัน้ทางรฐับาลไทยจงึมี 

ความชอบธรรมในการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายของไทยต่อชาวโรฮิงญาเช่นเดียวกับผู้หลบหนีเข้า 

เมืองจากประเทศอื่น	 ๆ	 พร้อมทั้งส่งตัวกลับประเทศตามเส้นทางที่กลุ่มคนเหล่านี้เดินทางเข้ามา	 ทั้งนี ้

ประเทศไทยตอ้งมกีารประกาศความชดัเจนของนโยบาย	เพือ่ใหเ้กดิการยอมรบัวา่	ปญัหาชาวโรฮิงญา 

   ๓พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	๒๕๒๒	มาตรา	๖๒	และมาตรา	๖๓.

๑๑๘



สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ  มี.ค.-เม.ย. ๕๒ 

มิใช่เป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหน่ึงต้องรับภาระ แต่เป็นปัญหาที่ทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 ประการที่ ๓	 จากผลการสืบสวนและสอบสวนชาวโรฮิงญาพบว่า	 การหลบหนีเข้าเมืองโดย	
ผิดกฎหมายของพวกเขานั้น	 เกิดจากปัจจัยหลักคือ	 “ขบวนการนำพา”	 กลุ่มใหญ่ที่ประกอบไปด้วย 
ชาวบงัคลาเทศ	 ชาวพมา่ทีเ่ปน็มสุลมิในรฐัอาระกนั	 และชาวมสุลมิในพืน้ทีจ่งัหวดัระนอง	และจงัหวดั 
ใกล้เคียง ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลโดยทันทีและอยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมายไทยคือ 
การทำลาย	“ขบวนการนำพา”	ในไทยอย่างเด็ดขาด	
  ประการที่ ๔ สำหรับปัญหาท่ีว่าชาวโรฮิงญาเหล่าน้ีเก่ียวข้องกับขบวนการก่อการร้ายหรือถูก 
แสวงประโยชน์ จากกลุ่มก่อการร้ายเพ่ือให้ดำเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่น้ัน 
	 มีข้อน่าสังเกตอยู่ว่าชาวโรฮิงญาที่จะถูกนำไปใช้ในกิจการดังกล่าว	 มีรูปแบบการปฏิบัติว่า 
จะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการก่อการร้ายอย่างดี	 ดังนั้นการเดินทางโดยเรือเข้าประเทศไทย 
คอ่นขา้งไมป่ลอดภยัและเสีย่งตอ่การสญูเสยีบคุลากรทีผ่า่นการฝกึฝนมาแลว้	จงึเปน็ไปไดว้า่ชาวโรฮงิญา 
ที่ลักลอบเข้าประเทศไทย	ทั้งที่แฝงตนอยู่ในประเทศไทยเพื่อหางาน	หรือที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน 
เพือ่จะเดนิทางตอ่ไปในประเทศมสุลมิอืน่เพือ่กจิการการกอ่การรา้ย	นา่จะไม่ใช้วธิกีารลกัลอบเขา้เมอืง 
ด้วยวิธีการดังกล่าว	
		 	 ดังนั้น	 หากทางรัฐบาลไทยยังไม่เร่งรัดในการวางมาตรการและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยความจริงจังและเด็ดขาดแล้ว	 มีแนวโน้มว่าในปี	 ๒๕๕๒	 นี้	 จำนวนชาวโรฮิงญา 
หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลจะมีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น	และจะเป็นปัญหาทางด้านสังคมและความมั่นคง
ของประเทศไทยตามมาอีกปัญหาหนึ่งในที่สุด	นอกเหนือจากปัญหาอื่น	ๆ	ที่มีมากอยู่แล้ว

อ้างอิงข้อมูลจาก
	 •	 http://www.komchadluek.net
	 •	 http://www.thairath.co.th		
	 •	 http://www.dailynews.co.th
	 •	 http://www.isranews.org
	 •	 http://www.statelessperson.com/www/?q=node/6369
	 •	 http://www.measwatch.org/autopage/show_page.php?t=20&s_id=1370&d_id=1370
	 •	 http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255201300215&tb=N255201&news_headline

๑๑๙ 



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

“...ที่พูดกลับไปกลับมาในเรื่องการค้า การบริโภค การผลิตและการขายนี้  
ก็นึกว่าท่านทั้งหลายกำลังกลุ้มใจในวิกฤตการณ์. ตั้งแต่คนที่มีเงินน้อยจนกระทั่ง 

คนที่มีเงินมากล้วนเดือดร้อน. แต่ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไป ทำให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
ไม่ต้องทั้งหมด แม้แค่ครึ่งก็ไม่ต้อง อาจจะสักเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็จะสามารถอยู่ได้.  

การแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่าย ๆ. โดยมากคนก็ใจร้อน  
เพราะเดือดร้อน แต่ถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้...”

(พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 
ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต :  

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

๑๒๐



เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

มุมมองว่าอาเซียนเป็นเรื่องที่ไกลตัวนี้  
นอกจากจะสอดคล้องกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มี
มาโดยตลอดวา่ “อาเซยีนเปน็องคก์รทีป่ระชาชน 
เข้าไม่ถึง” แล้ว ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ผลสำรวจข้อคิดเห็นของประชาชนในประเทศ 
สมาชกิอาเซยีนเกีย่วกบัทศันคตแิละการตระหนกั 
รู้ในเรื่องอาเซียนด้วย ไม่ว่าจะเป็นผลสำรวจ 

ข้อคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีจัดทำข้ึนในช่วงต้นปี 
๒๕๕๑ หรือผลสำรวจที่ผู้เขียนเองมีโอกาสได้ 
จัดทำในโอกาสการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ 
เกี่ยวกับอาเซียนให้สื่อมวลชนท้องถิ่นของไทย 
ในชว่งปลายป ี๒๕๕๑ ในกรณขีองทศันคตเิกีย่วกบั 
การรับรู้เรื่องอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย  

คนไทยกับอาเซียน

ในปัจจุบันประชาชนโดยทั่วไปของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งรวมถึง 
คนไทย ยังไม่ได้มีความรู้สึกถึงความเป็น  
“พลเมืองอาเซียน” มากนัก ซึ่งเหตุ 
ผลสำคัญน่าจะมาจากการที่ประชาชน 
เห็นว่าอาเซียนเป็นเรื่องที่ “ไกลตัว” 
เป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐ  
และยังไม่รู้สึกว่าตนเองได้รับประโยชน์ 
โดยตรงจากความร่วมมือของ 
อาเซียนเท่าใดนัก เข้าทำนองว่า “รู้จัก 
อาเซียนมากขึ้นไปก็เท่านั้น เพราะไม่ได้ 
ทำให้ชีวิตดีขึ้น”

ผู้เขียน โกศล สถิตธรรมจิตร
อ้างอิง หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ปีที่ ๓๒ 
  ฉบับที่ ๑๑๓๐๐ คอลัมน์กระแสทรรศน์

๑๒๑

โดย นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
 นิติกร สำนักกฎหมาย

และเหตุผลที่คนไทยควรรู้จักอาเซียนมากขึ้น



คนไทยกับอาเซียน 
และเหตุผลที่คนไทยควรรู้จักอาเซียนมากขึ้น

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒๑๒๒

ข้อมูลที่ได้รับค่อนข้างเป็นที่น่าประหลาดใจว่า  
นักศึกษาของประเทศสมาชิกก่อตั้งอาเซียน  
รวมถึงไทย ความรู้สึกว่าตนเองเป็น “พลเมือง 
อาเซียน” ไม่ถึงร้อยละ ๖๕ โดยเฉพาะในกรณี 
ของสิงคโปร์นั้น นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ คิดว่าตนเองเป็นพลเมืองของ 
อาเซียน ในกรณีของการสำรวจข้อคิดเห็นของ 
สื่อมวลชนท้องถิ่นในไทยเกี่ยวกับการรับรู้เรื่อง 
อาเซียน ผู้สื่อข่าวที่ตอบแบบสอบถามกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ยอมรับว่ารู้จักอาเซียนน้อยมาก 
ในขณะที่เมื่อถูกถามว่า ท่านได้รับประโยชน์ที่
เป็นรูปธรรมโดยตรงจากการที่ไทยเป็นสมาชิก 
อาเซยีนหรอืไม ่กวา่รอ้ยละ ๕๔ ตอบวา่ ไมเ่หน็วา่ 
ไทยได้รับประโยชน์

นอกจากนี้ เมื่อถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึง 
พัฒนาการที่สำคัญของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น 
การบังคับใช้ของกฎบัตรอาเซียนหรือการจัดตั้ง 
ประชาคมอาเซียนภายในปีเป้าหมาย ๒๕๕๘  
ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของไทยกว่าร้อยละ ๗๐ ตอบว่า  
ไม่เคยรับทราบถึงพัฒนาการเหล่านี้ อย่างไรก็ดี 
คงจะไม่ยุติธรรมนัก หากจะประเมินผลการ 
ดำเนินงานกว่า ๔๑ ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจาก 
ผลการสำรวจข้างต้น เนื่องจากนับตั้ งแต่  
การกอ่ตัง้ในป ี๒๕๑๐ อาเซยีนไดร้เิริม่ความรว่มมอื 
ด้านต่าง ๆ  มากมายที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวพัน 
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม กับการดำเนินชีวิตของ 
ประชาชนโดยทั่วไป และความร่วมมือเหล่านั้นก ็
ประสบความสำเรจ็หรอืมคีวามคบืหนา้พอสมควร  
ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านการเมืองและ 
ความมัน่คงทีท่ำใหต้ลอด ๔๐ ปทีีผ่า่นมา ประเทศ 
สมาชิกอาเซียนไม่มีสงครามใหญ่ระหว่างกันเลย  
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่ได้มีการจัดตั้งเขต 
การค้าเสรีอาเซียน ไปจนถึงความร่วมมือด้านสังคม 
และวัฒนธรรมดังเช่นการร่วมมือกันแก้ ไข 

ปญัหายาเสพตดิหรอืดา้นการทอ่งเทีย่วทีป่จัจบุนั 
คนไทยสามารถเดินทางไปท่องเท่ียวในทุกประเทศ 
สมาชิกอาเซียน ยกเว้นกัมพูชาและพม่า ได้โดย 
ไม่ต้องใช้วีซ่า

การที่ประชาชนโดยทั่วไปยังรู้สึกว่า 
อาเซียนเป็นเรื่องที่ไกลตัวและไม่เห็นประโยชน์ 
ของการเรียนรู้ เพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสาร 
และพัฒนาการของอาเซียน ในขณะที่อาเซียน 
มผีลงานทีเ่ปน็รปูธรรมหลายเรือ่งทีเ่ปน็ประโยชน ์
โดยตรงต่อประชาชน แต่ประชาชนอาจจะไม่ 
รบัรูห้รอืยงัไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์ถอืเปน็ความทา้ทาย 
สำคัญที่ฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐ ควรหา 
แนวทางเชื่อมช่องว่างดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการ 
บรรจุเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนลงในแบบเรียนภาค
บังคับ การจัดทำข้อมูลที่บ่งชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัด 
ว่าประชาชนโดยทั่วไปได้รับประโยชน์ที่เป็น 
รูปธรรมหรือจะต้องปรับตัวอย่างไรจากกรอบ 
ความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียน รวมถึงการ 
ประชาสัมพันธ์เรื่องที่ เกี่ยวกับอาเซียนอย่าง 
ต่อเนื่อง

ในขณะที่อาเซียนมีผลงานที่เป็น
รปูธรรมหลายเรือ่งทีเ่ปน็ประโยชนโ์ดย
ตรงตอ่ประชาชน แตป่ระชาชนอาจจะไม่
รับรู้หรือยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
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รูว้า่สามารถเดนิทางไปประกอบอาชพีในประเทศ 
สมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรีโดยที่ความร่วมมือ 
ต่าง ๆ ในกรอบอาเซียนเป็นทั้งโอกาสและ 
ความท้าทาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมองที่มุมใด ดังนั้น  
การเรียนรู้เร่ืองท่ีเก่ียวกับอาเซียนจะเป็นประโยชน์ 
อย่างมากในการปรับตัว เช่น หากท่านเป็นผู้ซื้อ  
ท่านอาจได้รับประโยชน์จากการซื้อแอปเปิ้ล 
ในราคาท่ีถูกลงอันเป็นผลมาจากการมีความร่วมมือ 
ว่าด้วยเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน แต่สำหรับ 
เกษตรกรที่ปลูกผลไม้ที่มีต้นทุนสูงกว่าราคา 
ขายปลีกของแอปเปิ้ลจากจีน ก็จะเป็นผู้เสีย 
ประโยชน์มาก และอาจต้องล้มละลายไปหาก 
ปรับตัวไม่ได้

 ๒. การเรียนรู้เรื่องอาเซียนมากยิ่งขึ้น  
จะทำให้คนไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนด 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาของอาเซียน  
โดยเฉพาะในขณะนี้ซึ่งกฎบัตรอาเซียน หรือ 

กฎหมายสูงสุดขององค์กรมีผลบังคับใช้แล้ว 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ กฎบัตรอาเซียน 
ได้จัดตั้งกลไกใหม่ ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง 
อาเซียนได้มากยิ่งขึ้น เช่น องค์กรสิทธิมนุษยชน 
อาเซียน

 นอกจากนี ้กฎบตัรอาเซยีนยงัเปดิโอกาส 
ให้ภาคประชาชน รวมถึงรัฐสภา องค์กรภาค 
ประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการดำเนินงานของอาเซียนมากย่ิงข้ึน 

๑๒๓

หากจะถามว่า การที่คนไทยต้องรู้เรื่อง 
อาเซยีนมากยิง่ขึน้มคีวามจำเปน็มากนอ้ยเพยีงใด  
และจะเป็นประโยชน์อย่างไร ก็น่าจะพอสรุป 
คำตอบเป็นประเด็นสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

 ๑.  การรู้ เ รื่ อ งอา เซี ยนมากยิ่ ง ขึ้ น  
จ ะท ำ ให้ ส า ม า ร ถ รู้ จั ก ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก 
ความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น 
รวมถึงสามารถปรับตัวรองรับกับผลกระทบ 
ที่ อาจมีขึ้ นจากความร่ วมมือของอาเซียน 
ไดเ้ชน่กนั การทำความเขา้ใจแงม่มุตา่ง ๆ  ของเขต 
การค้าเสรีอาเซียน จะช่วยให้ท่านสามารถใช้ 
ประโยชน์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากสิทธิ 
การยกเวน้ภาษอีากรของสนิคา้ทีผ่ลติจากประเทศ 
สมาชกิอาเซยีน ซึง่หากทา่นเปน็นกัธรุกจิ กจ็ะทำให ้
ท่านได้เปรียบคู่แข่งทางการค้าที่ไม่รู้ถึงสิทธิ 
ประโยชน์เหล่านั้น และจะเป็นประโยชน์ต่อการ 
วางแผนการดำเนินธุรกิจของท่าน 

การเรียนรู้เรื่ององค์กรสิทธิมนุษยชน 
อาเซียนที่มีกำหนดจะดำเนินการได้ภายในปี 
๒๕๕๒ นี้ จะช่วยให้ท่านรู้จักช่องทางเพิ่มเติม 
ในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเอง

การเรียนรู้เก่ียวกับความตกลงของอาเซียน 
ว่าด้วยการยอมรับมาตรฐานร่วมกันในวิชาชีพ
ต่าง ๆ เช่น นักการบัญชี แพทย์ ทันตแพทย์ 
และพยาบาล จะทำให้ท่านที่อยู่ในวิชาชีพเหล่านี้ 

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกผลไม้
ที่มีต้นทุนสูงกว่าราคาขายปลีกของ 
แอป เปิ้ ลจากจี น  ก็ จ ะ เป็ นผู้ เ สี ย 
ประโยชน์มากและอาจต้องล้มละลายไป
หากปรับตัวไม่ได้
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โดยในแตล่ะป ีประเทศทีเ่ปน็เจา้ภาพการประชมุ 
สุดยอดผู้นำอาเซียน ก็จะพยายามจัดให้ผู้นำ 
ประ เทศสมาชิก ได้พบกับผู้ แทนของภาค 
ประชาสังคม เยาวชน ภาคธุรกิจ และรัฐสภา 
อาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา 
อาเซียน

ดังน้ัน การขาดความรู้เร่ืองเก่ียวกับอาเซียน  
ก็เท่ากับเป็นการปิดโอกาสของตนเองในการ 
เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง 
การพัฒนาอาเซียน ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับการ 
ขาดโอกาสในการกำหนดชวีติของตนเอง เมือ่คำนงึ 
ว่าคนไทยทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน  
หากหยิบยกกรณีข้างต้นเก่ียวกับการท่ีเกษตรกรไทย 
ที่ไม่สามารถค้าขายแข่งขันกับเกษตรกรจีนที่ 
ปลูกแอปเปิ้ลมาเป็นตัวอย่าง การเรียนรู้มากขึ้น 
เกี่ยวกับอาเซียน ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งให้ 
เกษตรกรไทยเหลา่นีส้ามารถแจง้ขอ้กงัวลของตน 
ได้ก่อนที่นโยบายการยกเว้นภาษีอากรแอปเปิ้ล 
จากจนีจะมผีลบงัคบัใช ้อนัจะชว่ยบรรเทาปญัหา 
หรือช่วยให้เกษตรกรเหล่าน้ีปรับตัวได้ในระดับหน่ึง

 ๓. การที่คนไทยเรียนรู้เรื่องอาเซียน 
มากยิ่งขึ้น ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา 
อาเซียนในขั้นต่อไป เพราะประชาชนเป็น 
องคป์ระกอบทีส่ำคญัทีส่ดุของการพฒันาอาเซยีน  
โดยเฉพาะเป้าหมายของอาเซียนที่จะทำให้ 

๑๒๔

ประเทศสมาชิกทั้งสิบรวมตัวกันเป็น “ประชาคม 
อาเซียน” ภายในปี ๒๕๕๘ ทั้งในด้านการเมือง 
และความมั่ น ค ง  เ ศ รษฐกิ จ  และสั ง คม 
และวัฒนธรรม

 กลา่วโดยยอ่ “ประชาคมอาเซยีน” กค็อื 
เป้าหมายในการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก 
อาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง และขีด 
ความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวที 
ระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถ 
ในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ในระดับโลก 
ที่ส่ งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น 
ภาวะโลกร้อน การก่อการร้ายหรือกล่าวอีก
นัยหนึ่ง การเป็นประชาคมอาเซียน คือการ
ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมตัวกันเป็น  
“ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกร่ง และ 
มีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัว 
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัย และมีการ 
แบ่งปันและเอื้ออาทรต่อกัน รวมถึงสามารถ 
ทำมาค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

 ดงันัน้ การทีค่นไทยรูจ้กัอาเซยีนมากขึน้ 
จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งของการบรรลุ 
เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียน การที่ไทย
ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ จนถึงสิ้นปี ๒๕๕๒  
รวมถงึการเปน็เจา้ภาพการประชมุระดบัผูน้ำของ 
อาเซียน ถือเป็นโอกาสอันดีที่คนไทยจะได้รู้จัก 
อาเซยีนมากยิง่ขึน้ เนือ่งจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในภาครัฐ มีเป้าหมายในการทำให้อาเซียน 
เป็นที่รู้จักของคนไทยมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน 

การที่ คน ไทยรู้ จั กอา เซี ยน 
มากขึ้น จึง เป็นพื้นฐานที่สำคัญ 
อย่างยิ่งของการบรรลุ เป้าหมาย 
การเป็นประชาคมอาเซียน
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ประชาชนโดยทั่วไปก็มีความตื่นตัวกับการที่ไทย 
เปน็ประธานอาเซยีนและเปน็เจา้ภาพการประชมุ
ตา่ง ๆ  ของอาเซยีน ในสว่นของรฐับาล ไดก้ำหนด 
เป้าหมายหลักในช่วงท่ีไทยเป็นประธานอาเซียนไว้  
๓ ประการ ได้แก่

๑. การอนุวัติข้อผูกพันภายใต้กฎบัตร 
อาเซียน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การนำข้อบท 
ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน มาทำให้ 
มีผล เป็นรูปธรรม เช่น  การจัดตั้ งกลไก 
สิทธิมนุษยชนอาเซียน เพื่อปกป้องและส่งเสริม 
การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และการจัด 
ให้มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอย่างน้อย
ปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งเปลี่ยนจากเดิมที่ผู้นำประเทศ 
สมาชิกอาเซียนจะพบกันเพียงปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ 
กเ็พือ่ใหผู้น้ำไดม้โีอกาสพบปะกนัเพือ่รว่มกนัแกไ้ข
ปัญหาของภูมิภาคได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้น

๒. การฟื้นฟูอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มี 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการสร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับอาเซียนในหมู่ประชาชนทั่วไป และการ 
ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคประชาสังคมมี 
ส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน

๓. การเสริมสร้ างการพัฒนาและ 
ความมั่นคงของมนุษย์สำหรับประชาชนทุกคน 
ในอาเซียน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การทำให้ 
ผลการดำเนนิงานภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่ง ๆ  
ของอาเซยีน เกดิประโยชนต์อ่ประชาชนมากทีส่ดุ 
โดยเฉพาะการทำให้ความร่วมมือของอาเซียน 
สามารถช่วยแก้ ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ความเป็นอยู่ของประชาชนได้โดยตรง ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน 
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเสริม
สร้างเสถียรภาพด้านการเงินในภูมิภาค

 เป็นความจริงที่ว่า มติคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วนัที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๕๑ ทีใ่หเ้ลือ่นการประชมุ 

สุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ที่เดิมกำหนดไว้
ให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกไปก่อน เนื่องจาก 
สถานการณ์การเมืองไทยในขณะนั้น ซึ่งได้เป็น 
ข่าวใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์อาเซียนผ่านสื่อต่าง ๆ 
ในชว่งทีไ่ทยเปน็ประธานอาเซยีน ไดท้ำใหค้นไทย 
โดยทัว่ไปรูจ้กัอาเซยีนมากขึน้ แตก่ารรูจ้กัดงักลา่ว 
อาจเป็นไปเพียง “ผิวเผิน” หากการเรียนรู้ไม่มี
ความต่อเนื่อง ดังนั้น ประเด็นสำคัญในขณะนี้ 
คือ จะทำอย่างไรที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เรื่องอาเซียนต่อไปได้ ซึ่งจะทำให้คนไทยรู้เรื่อง 
อาเซยีนอยา่งกวา้งและลกึซึง้ขึน้ คำตอบในเรือ่งนี ้
อยู่ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน 
และเหนืออื่นใด ก็คือ เรา ๆ ท่าน ๆ นี่เอง ที่ต้อง 
เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องอาเซียนและ 
ติดตามพัฒนาการและความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ  
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ 
โดยตรงของเราเอง 

๑๒๕
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ไม่ต่างจากคนอื่น ๆ ผมเชียร์นโยบาย 
ออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของประชาธิปัตย์อย่างสุดลิ่มทิ่มประตู 
เหมือนกัน แต่ครั้นศึกษาโดยรายละเอียดเข้า  
ก็ชักไม่แน่ใจว่าเป้าหมายที่แท้จริงของ 
กฎหมายฉบับนี้คืออะไรกันแน่

โดย นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
 นิติกร สำนักกฎหมาย

ประโยคที่ตรงกันระหว่างรัฐมนตรีคลัง 
กับท่านนายกฯ ก็คือ “เพื่อความเป็นธรรม” 
ซึง่เปน็คำเพราะ ๆ  ทีไ่มม่คีวามหมายในทางปฏบิตั ิ
(เพราะปฏิบัติได้หลายอย่าง) แต่ทางกระทรวง 
การคลงัและหนว่ยงานทางเศรษฐกจิมกัเพง่เลง็ไป
ถึงตัวเงินที่จะได้มาจากการเก็บภาษี (ซึ่งตามร่าง 
พ.ร.บ. ทีส่ำนกังานเศรษฐกจิและการคลงัปรบัปรงุ 
ไว้ตั้งแต่ ๒๕๔๙ เงินจำนวนนี้จะอยู่ในมือ อปท.) 
บางคนถงึกบัพดูวา่ บทบาททางเศรษฐกจิการเงนิ 
ของรัฐบาลในช่วงนี้  ทำให้ต้องมีเงินรายได้ 
มากขึ้น

ทางฝ่ายท่านนายกฯ ออกจะระบุเป้าหมาย 
ได้ชัดเจนกว่า ท่านกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า  

“... จดุสำคญัของความเหลือ่มลำ้ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม 
ก็เร่ิมจากการท่ีทรัพย์สินกระจายไปไม่เท่าเทียมกัน 
หากได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงเราก็เข้าใจ แต่ถ้าได้ 
ในลักษณะของการสะสมไว้เฉย ๆ ในขณะที่ 
คนจำนวนมากยังมีความต้องการ อาทิ คนมีที่ดิน 
มหาศาลทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่า ในขณะที่เราต้อง 
แก้ไขปัญหาเรื่องที่ทำกินให้กับประชาชน ก็ไม่ 
เป็นธรรมกับสังคมโดยรวม”

ฉะน้ัน เป้าหมายของกฎหมายท่ีท่านนายกฯ 
อยากผลกัดนัในครัง้นี ้กค็อืแกป้ญัหาการถอืครอง 
ที่ดินโดยไม่ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีสัดส่วนสูงมาก 
ในประเทศไทยขณะนี้  และก็สมควรได้รับ 
การแก้ไข

ภาษีที่ดินและมรดก
ผู้เขียน นิธิ  เอียวศรีวงศ์
อ้างอิง หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑๑๒๘๖ 
  คอลัมน์กระแสทรรศน์
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มีการพูดถึงการเก็บภาษีที่ดินในอัตราสูง 
กบัทีด่นิประเภทนี ้เพือ่ใหค้ายทีด่นิออกมาสูต่ลาด 
ผลที่ พอจะมอง เห็นว่ าพึ ง เกิ ดขึ้ นแน่ ก็ คื อ  
กล้วยแขกจะมีราคาถูกลง เพราะผู้ครอบครองท่ีดิน 
ย่อมลงกล้วย (อันเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลนัก)  
เต็มพื้นที่ เพื่อเปลี่ยนประเภทของที่ดินรกร้าง 
กลายเป็นพื้นที่ทางการเกษตร และเสียภาษี 
ในอัตราต่ำ

คนรวยไทยที่ไม่อยากเสี่ยงจะเก็บเงินไว้ 
ที่ไหน ไม่ใช่ทองคำ, ไม่ใช่หุ้น, และแน่นอน 
ไม่ใช่แบงก์ , แต่ที่อันปลอดภัยที่สุดและได้ 
ผลตอบแทนคุ้มที่สุดโดยไม่ต้องเสี่ยงคือที่ดิน 
เหมือนเดิมหรืออย่างดีที่สุดก็คือ ค่าเช่าที่ดิน 
จะมีราคาต่ำลง โดยเฉพาะที่ชายขอบของ 
การเกษตรที่เหมาะสำหรับพืชไร่ เพื่อแปรสภาพ
ทีด่นินัน้เปน็ทีด่นิทีถ่กูใชป้ระโยชนท์างการเกษตร 
(โดยผู้เช่า) และเสียภาษีในอัตราต่ำ

ดังนั้น จึงไม่มีที่ดินถูกคายมาสู่ตลาด 
จนทำให้ราคาที่ดินต่ำลงพอที่ผู้มีความต้องการ 
ทั่วไปจะเข้าถึงได้เพียงเพื่อจะบรรลุเป้าหมาย 
แคบ ๆ เท่าที่ท่านนายกฯ วางไว้นี้ จำเป็นต้อง 
กลบัไปทบทวนกฎหมายอืน่ ๆ  อกีหลายตวั เพือ่จะ 
ทำให้ที่ดินหมดความเป็นสินค้าเก็งกำไร แม้การ 
เก็งกำไรนั้นกระทำไปด้วยน้ำพักน้ำแรงโดยสุจริต 
ก็ตาม เพราะไม่ว่าจะได้ท่ีดินมาอย่างไร ผลโดยรวม 
แก่ผลิตภาพของเกษตรกรรมไทยย่อมเหมือนกัน 

จึงหลีกเลี่ยงไม่ ได้ที่จะต้องกลับไปทบทวน 
กฎหมายเช่าที่ดิน จะต้องทำให้การเช่าที่ดินไม่ใช่
การประกอบการที่มีกำไร (ในระยะสั้นหรือยาว) 
จะโดยเพิ่มอัตราภาษีเงินได้แก่รายได้ที่มาจาก 
การเช่าที่ดิน หรืออัตราภาษีการโอนที่ดิน 
ซึ่งไม่ใช่ที่อยู่อาศัยอันถือครองมานาน หรือ ฯลฯ  
ก็ตาม สมดังที่ท่านรัฐมนตรีคลังกล่าวว่า “เร่ือง 
ภาษีแทนที่จะแก้ทีละประเภท ก็น่าจะหยิบมาดู 
ทัง้หมด...” แตต่อ้งไมล่มืเปน็อนัขาดวา่ “ทัง้หมด” 
นั้นกว้างขวางมากกว่ากฎหมายเกี่ยวกับภาษี 
เพียงอย่างเดียว

อันที่จริง มิติที่ไม่ค่อยได้ยินรัฐบาลพูดถึง 
แต่กว้างกว่าความเป็นธรรมเสียอีกก็คือ ที่ดิน 
เป็นทรัพยากรการผลิตที่สำคัญที่สุด อีกทั้งผู้คน 
สามารถนำทรัพยากรนี้ไปใช้ได้หลายลักษณะ  
ตามแต่ความสามารถและความถนัดของบุคคล 
และที่สำคัญกว่านั้นก็คือตามแต่วิถีชีวิตของ 
แต่ละคน ที่ดินจึงเป็นทรัพยากรของชีวิต 
(เหมือนน้ำ, อากาศ และอาหาร) ฉะนั้น 
โดยหลักการแล้ว ที่ดินจึงไม่ควรเป็นสินค้าที่อยู่ 
ภายใต้การกำกับของตลาดล้วน ๆ เหมือนสินค้า 
ทั่วไป เพราะจะทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้าไม่ถึง 
ทรพัยากรของชวีติสว่นนี ้เราอาจมสีงัคมทีไ่มเ่ปน็
ธรรมไดใ้นหลาย ๆ  เรือ่ง แตเ่ราไมค่วรกดีกนัผูค้น
ออกไปจากทรัพยากรของชีวิตเป็นอันขาด

๑๒๗

ตามแต่วิถีชีวิตของแต่ละคน 
ที่ ดินจึง เป็นทรัพยากรของชีวิต 
(เหมือนน้ำ, อากาศ และอาหาร) ฉะนั้น 
โดยหลักการแล้ว ที่ดินจึงไม่ควรเป็น 
สนิคา้ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกำกบัของตลาด
ล้วน ๆ เหมือนสินค้าทั่วไป 
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เทคนิครายละเอียด กฎหมายจำกัดการถือครอง 
ตรวจสอบและบังคับใช้ได้ง่าย อีกทั้งกระตุ้นให้ 
เกิดการคายที่ดินได้เร็ว

๒. การยกเว้นภาษีที่ดินและทรัพย์สิน 
แก่ที่ดินบางประเภทนั้น ควรทบทวนให้รอบคอบ 
เช่น “ทรัพย์สินของรัฐซ่ึงใช้ในกิจการของรัฐ” 
อันหมายถึงที่ตั้งของหน่วยราชการทั้งหลายนั้น 
ไม่ควรได้รับสิทธิยกเว้นด้วยประการทั้งปวง  
เพราะถึงเสียภาษีไป ในที่สุดก็เวียนกลับมาสู่รัฐ 
อยูน่ัน่เอง (รฐัทอ้งถิน่เปน็อยา่งนอ้ย) จงึไมม่ผีลเสยี 
แต่อย่างใด กลับจะมีผลดีตรงที่ว่า หน่วยราชการ 
หลายหน่วยในปัจจุบัน สะสมที่ดินไว้เกินใช้งาน 
(เช่นหน่วยทหาร) หรือใช้งานไม่คุ้มกับมูลค่า 
ของที่ดิน (เช่นมหาวิทยาลัยของรัฐ) ก็สมควรถูก 
นโยบายนี้กดดันให้คายที่ดินออกมาใช้ในทาง 
สาธารณประโยชน์มากขึ้น 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ก็ควรเสียภาษีท่ีดินเช่นเดียวกัน ท่ีดินในครอบครอง 
ของสำนักงานแห่งนี้ประกอบด้วยสองส่วน  
คือส่ วนที่ ใช้ ดำ เนินงานในเชิ งธุ รกิ จซึ่ ง ให้  
ผลตอบแทนคุ้มพอที่จะเสียภาษีที่ดินได้ กับอีก 
ส่วนหน่ึงคือส่วนท่ีให้ประชาชนรายได้น้อยเช่า  
หากจะยกเว้นภาษีหรือเก็บในอัตราต่ำ ก็ควรเป็น 
ที่ดินส่วนนี้

๓. อัตราภาษีนอกจากคิดจากลักษณะ 
การใช้งานแล้ว ควรคำนึงถึงการลงทุนในภาครัฐ
ประกอบดว้ย ที่ดนิซึง่ไดบ้รกิารจากรฐัมาก ก็ควร 
เสียภาษีมากกว่าที่ดินซึ่งได้รับบริการจากรัฐน้อย 
หรือแทบไม่ได้เลย

๔. ควรคดิใหร้อบคอบวา่ การใหเ้ชา่ทีด่นิ 
เป็นการประกอบการท่ีรัฐส่งเสริมหรือไม่ เพราะเป็น 
การประกอบการที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพอะไร  
หากถอืหลกัวา่ทีด่นิเปน็ทรพัยากรชวีติ การใหเ้ชา่ 
ที่ดินเป็นการประกอบการที่รัฐไม่ควรส่งเสริม  

ดังนั้น ในบางประเทศจึงรักษาหลักการ 
ข้อนี้ ไว้ด้วยการกำหนดไม่ ให้ถือครองที่ดิน 
เกิน ๙๙ ปี พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือประกาศว่า 
ที่ดินเป็นทรัพยากรของส่วนรวม ห้ามมิให้ใคร
หวงห้ามไว้ใช้คนเดียวตลอดไป แม้ข้อกำหนดนี้ 
ไม่เป็นผลมากนักในทางปฏิบัติ แต่อย่างน้อย 
หลักการว่าที่ดินเป็นทรัพยากรกลางก็ยังดำรงอยู่  
หากจะปฏิรูปที่ดินเมื่อใด ก็อาจทำได้เพราะ 
สอดคลอ้งกบัหลกัการทีย่อมรบักนัมายาวนานนัน้
แล้ว แม้ไม่ค่อยได้ยินรัฐบาลพูดถึงมิตินี้ของที่ดิน  
แต่ที่จริงแล้วมิตินี้ของที่ดินเสียอีกที่ขาดไม่ได้ 
ในการปฏิรูปที่ดิน จะได้ภาษีมาสักเท่าไร 

ก็ไม่สำคัญ, จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคม 
ไ ด้ ม า กน้ อ ย เ ท่ า ไ ร ก็ ไ ม่ ส ำ คั ญ  

เมื่อเทียบกับการเปิดโอกาส 
ที่เป็นไปได้ ให้ทุกคน 

ที่ อ ย า ก ใ ช้
ทรัพยากร

ที่ดินในการ
ผลิต สามารถ 

เข้าถึงได้
และดว้ยเหต ุ

ดังนั้น ประเด็นต่อไปนี้ 
เ ป็ น สิ่ ง ที่ ท่ า นน ายกฯ 

ควรคิดใคร่ครวญให้ชัดเจน 
เสียก่อนที่จะใส่ใจกับเทคนิค-

รายละเอยีด อนัเปน็สิง่ทีเ่จา้หนา้ที ่
ของรัฐสามารถทำได้ หากเขารู้  

เป้าหมายชัดเจน
๑. เราควรนำกฎหมายจำกัด 

การถือครองที่ดินกลับมาใช้ใหม่หรือไม่  
ส่วนจะจำกัดไว้เท่าไร, ยกเว้น ในกรณีอะไร, 

และขั้นตอนการประกาศใช้ควรเป็นอย่างไร  
จึงจะไม่เกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย เป็นเรื่อง 

๑๒๘



เกร็ดกฎหมายน่ารู้
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ต้องหาทางทำให้ผู้ใช้ประโยชน์ได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ในระยะเวลาอันหนึ่ง แต่จะดำเนินงานอย่างไร 
ต้องคิดให้รอบคอบ เพราะเกษตรกรผู้ยากไร้ของ
ไทยจำนวนมากในปจัจบุนัไมไ่ด้มทีีด่นิของตนเอง 
(โดยเฉพาะทีด่นิในแหลง่ผลติขา้ว) แตต่อ้งเชา่ทีด่นิ 
ผูอ้ืน่ทำการเกษตร ไมว่า่จะเกบ็ภาษเีพิม่ตามขอ้ ๓ 
หรอืเพิม่ภาษทีีด่นิซึง่เจา้ของไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนเ์อง 
เจา้ของนายอ่มผลกัภาระนัน้มาแกเ่กษตรกรผูเ้ชา่ 
อย่างแน่นอน ค่าเช่าที่ดินย่อมสูงขึ้น และทำให้ 
ภาวะขาดทุนของเกษตรกรทบทวีขึ้นไปอีก

๕. ที่อยู่อาศัย (ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใด) 
ก็ไม่ควรได้รับการยกเว้นภาษีที่ดิน แต่จะเก็บ 
ในอัตราต่ำได้ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงข้อ ๓ ประกอบ 
ดว้ยเสมอ กลา่วคอืทีด่นิซึง่ไดร้บับรกิารสาธารณะ
จากรัฐสูง ย่อมต้องเสียในอัตราที่สูงกว่า

๖. ควรกำหนดให้แน่ชัดว่า ภาษีที่ดิน 
และสิง่ปลกูสรา้ง ซึง่ อปท.เกบ็ไปนัน้ ตอ้งนำไปใช ้
ในทางใดเท่านั้น เช่น ต้องใช้เพื่อส่งเสริม 
การศกึษาในทอ้งถิน่ หา้มนำไปใชอ้ยา่งอืน่เปน็ตน้ 
ส่วนการตีความว่าอะไรรวมเป็น “การศึกษา”  
ก็ควรทำให้กว้างกว่าโรงเรียนและแบบเรียน

๗. คณะกรรมการกำหนดอตัราภาษทีีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้ง ควรประกอบดว้ยหลายภาคสว่น
ของสังคม ไม่ควรกระจุกอยู่กับข้าราชการเท่านั้น 
และควรประกอบด้วยกรรมการหลายระดับชั้น

๘. ภาษีที่ดินควรคิดในอัตราก้าวหน้า 
หมายความว่าบุคคลยิ่งถือที่ดิน (ซึ่งใช้ประโยชน ์

ในลักษณะใดก็ตาม) ไว้ยิ่งมาก ก็ยิ่งทำให้อัตรา 
ภาษีสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ และมีสิ่งอื่น ๆ ซึ่งควร 
คิดให้ดีอีกมาก 

ในส่วนภาษีมรดก พบในหลายประเทศที่ 
ใช้กฎหมายน้ีว่า ไม่ค่อยได้ผลมากนัก เพราะสามารถ
หลีกเลี่ยงได้ง่ายด้วยการถ่ายโอนก่อนเสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจตรงกันด้วยว่า 
ผลที่กฎหมายภาษีมรดกมุ่งหวังคือ รัฐไม่พึง 
สนับสนุนให้ใครคาบช้อนเงินช้อนทองออกมา 
จากท้องแม่ ภายใต้หลักการแห่งความเสมอภาค 
และผลส่วนนี้แหละที่ภาษีมรดกไม่ประสบ 
ความสำเร็จในหลายสังคม

ดงันัน้ หากจะมภีาษมีรดก นา่จะใชภ้าษนีี ้
เพือ่ทำใหท้ีด่นิกระจายตวัไดเ้รว็จะดกีวา่ นัน่กค็อื 
มรดกส่วนที่เป็นที่ดินจะต้องเสียภาษี (ไม่ว่าจาก 
ทายาทหรือจากกองมรดก) ให้สูงมาก ๆ หาก 
เจ้ามรดกจะถ่ายโอนก่อนเสียชีวิต ก็เป็นภาระ 
อันหนึ่งซึ่งไม่สะดวกนัก เพราะทำให้ผู้รับต้อง 
มีภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น ส่วนจะแปรที่ดินเป็น 
ทรัพย์สินอื่น ก็ถือว่าช่วยทำให้ที่ดินกระจาย 
ออกสู่ตลาด ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ภาษีที่ดินอยู่แล้ว 

๑๒๙

ใ นส่ วนภาษี มรดก พบ ใน 
หลายประ เทศ ที่ ใช้กฎหมายนี้ว่ า 
ไม่ค่อยได้ผลมากนัก เพราะสามารถ 
หลีกเลี่ยงได้ง่ายด้วยการถ่ายโอน 
ก่อนเสียชีวิต
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“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย  
ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย. ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ  

มีความคิดว่า ทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง  
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข. พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้  

แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น. ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ  
พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”

(พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 
ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต : วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

๑๓๐



หน้าต่างโลก
The Knowledge Windows

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

โดย นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
 นิติกร สำนักกฎหมาย

๑๓๑

	 ๑	สหรัฐอเมริกา	มีรูปแบบรัฐเป็น	“รัฐรวม”	แบบสหพันธรัฐที่มิได้ใช้คำว่า	“สหพันธรัฐ”นำหน้านามประเทศ	โดยมีการ 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	๕๐	มลรัฐซ่ึงมีรัฐบาลมลรัฐท่ีเป็นอิสระท่ีบริหารโดย	“ผู้ว่าการรัฐ”	อย่างไรก็ดี	รัฐบาลกลางแห่งสหรัฐเมริกา	 
โดยประธานาธิบดีจะมีอำนาจดำเนินนโยบายบางประการที่สำคัญ	เช่น	การดำเนินนโยบายด้านการระหว่างประเทศ	การป้องกัน	
ประเทศ	การผลิตเงินตรา	การโทรคมนาคม	เป็นต้น.	
 ๒	สำนักข่าว	CNN.	Obama’s inaugural speech.	(๒๓	มกราคม	๒๕๕๑).	เข้าถึงได้จาก	http://edition.cnn.com	
/๒๐๐๙/POLITICS/๐๑/๒๐/obama.politics/index.html

 ตอน : วิกฤตการณ์การเงิน เศรษฐภัยครั้งใหญ่แห่งศตวรรษที่ ๒๑

ความนำ
 เมือ่วนัที	่๒๐	มกราคม	๒๕๕๒	ทีผ่า่นมา	นายบารคั โอบามา	(Barack	Hussein	 
Obama	 II)	 ได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่	๔๔	ของสหรัฐอเมริกา 
อย่างเป็นทางการแล้ว	 ในโอกาสพิธีสาบานตนที่จัดขึ้น	 ณ	 อาคารรัฐสภา	
กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	 เมืองหลวงแห่งสหพันธรัฐ๑	ซึ่งชาวโลกคงมีความเห็นไปใน 
ทศิทางเดยีวกนัวา่	สิง่ทีป่ระธานาธบิดคีนใหมผู่น้ีจ้ะตอ้งกำหนดนโยบายใหเ้ปน็ 
วาระสำคัญแห่งชาติประการหนึ่งก็คือ	 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรัง 
มากว่า	 ๒	 ปี	 ของสหรัฐอเมริกา	 ทั้งนี้	 โดยสุนทรพจน์อันลือลั่นในโอกาสที่ 
เขาเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว	ตอนหนึ่งมีใจความสำคัญว่า

 “…That we are in the midst of crisis is now well understood. Our economy 
is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of 
some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation 
for a new age. Homes have been lost, jobs shed, business shuttered…” ๒

The Sub-Prime Mortgage Crisis
วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา
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The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา
ตอน วิกฤตการณ์การเงิน เศรษฐภัยครั้งใหญ่แห่งศตวรรษที่ ๒๑

๑๓๒

 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นปัญหาที่เลวร้ายอย่าง 
สาหัสและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำพาประเทศไปสู่ศตวรรษใหม่

วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินที่กำลังลุกลามไปในหลายภูมิภาคของโลกนั้น	มีสาเหตุ 
เกิดจากวิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (Sub-Prime	Mortgage	Crisis)	 โดยเริ่มต้นจากภาวะ 
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ	และนำไปสู่การกำเนิด
ของเครื่องมือธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายเพื่ออาศัย	“โอกาส”	ของภาวะฟองสบู่ภาค 
อสงัหารมิทรพัยน์ีไ้ปสูค่วามมัง่คัง่	อยา่งไรกด็	ีเมือ่	“ฟองสบู”่	มอีนัตอ้งแตกสลายไป	“วกิฤต”	
จึงได้เข้ามาแทนที่โอกาส	 และนำมาซึ่งความหายนะทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
และภูมิภาคต่าง	ๆ	ของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ตามที่ได้นำเสนอไปในตอนที่แล้วนั้น

หนา้ตา่งโลก The Knowledge Windows ชดุ The Sub-Prime Mortgage Crisis :  
วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน วิกฤตการณ์การเงิน เศรษฐภัยครั้งใหญ่ 
แห่งศตวรรษที่ ๒๑	 นี้ ขอนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ 
วิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพได้ขยายตัวเป็นวิกฤตการณ์การเงิน	 (Financial	 Crisis)	
และมุมมองด้านเหตุปัจจัย	ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ทาง 
เศรษฐกิจในครั้งนี้	

จาก Sub-Prime Crisis สู่เศรษฐภัยครั้งใหญ่แห่งศตวรรษที่ ๒๑ 

 เป็นที่ทราบกันดีว่า	สหรัฐอเมริกาเป็นสหพันธรัฐที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ที่ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง	ๆ	โดยภาคเอกชน	ซึ่งรัฐบาลมีบทบาท 
ในการควบคุมดูแลอย่างจำกัด	 ทำให้ระบบเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐอเมริกามีความ 
สลับซับซ้อนทั้งในด้านองค์กรสถาบันการเงินที่มีความหลากหลาย	และประดิษฐกรรมทาง 
การเงินการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป	
	 ความรุ่ ง เรืองของระบบเสรีทุนนิยม 
ทำให้ระบบเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐอเมริกา 
นั้นดูซับซ้อนยิ่ ง ใหญ่น่ า เกรงขามเสมือน 
หมู่อาคารระฟ้า	 ณ	 มหานครนิวยอร์ค	
อย่างไรก็ดี	 เมื่อวิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ	
(Sub–Prime	Mortgage	Crisis)	ได้เกิดขึ้น 
และขยายตัวเป็นวิกฤตการณ์การเงิน 
(Financial Crisis) ก็ได้ส่งผลร้ายลุกลาม	
ไปยงัภาคสว่นตา่ง	ๆ 	ของระบบเศรษฐกจิ	ทัง้ภายใน	
ประเทศและภูมิภาคต่าง	ๆ	ของโลก
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๓	ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน	มลรัฐนิวเจอร์ซีย์	สหรัฐอเมริกา	ผู้เขียนบทความกึ่งวิชาการประจำของ 
หนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทมส์	และเป็นเจ้าของรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี	๒๕๕๑	จากผลงานการคิดค้น	“ทฤษฎีการค้าใหม่”	 
ซึ่งเป็นทฤษฎีเพื่อใช้ในการตอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการค้าเสรีเพื่อการวิเคราะห์รูปแบบของการค้า	และการบ่งชี้ถึงกิจกรรมด้าน 
เศรษฐกิจ	ชื่อเสียงของเขาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงเศรษฐศาสตร์	สาขาการเงินและการค้าระหว่างประเทศ	และเป็นที่ 
รู้จักกันดีในเอเชียเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี	๒๕๔๐	เพราะเป็นผู้คัดค้านแนวทางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(IMF)	
ที่ให้ลอยตัวค่าเงิน	โดยแนะนำให้ประเทศมาเลเซียใช้วิธีการตรึงค่าเงินและควบคุมกระแสเงินไหลเข้าออกประเทศแทน	ซึ่งในเวลา 
ต่อมากองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ได้ยอมรับว่าแนวทางของเขาเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

วิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ ต้นเหตุหายนะภาคการเงิน
โดยที่สถาบันการเงิน	 กองทุน	 ตลอดจนวาณิชธนกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง 

ในสหรัฐอเมริกาที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อจำนอง	 หรือได้นำเงินทุนของตนไปลงทุน 
ในตราสารการเงิน	Collateralized	Loan	Obligations	–	CDOs	ไว้เป็นจำนวนมหาศาล 
เพื่อประโยชน์ในการหาผลกำไรจากการคาดการณ์ว่า	มูลค่าของตราสารดังกล่าวจะมีมูลค่า 
สูงขึ้นตามกระแสฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์นั้น	 เมื่อมิได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้	 
วิกฤตการณ์สินเชื่อด้อยคุณภาพก็ได้นำมาซึ่งการผิดนัดชำระหนี้และการเสื่อมมูลค่า 
ของตราสารการเงินต่าง	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์จำนองค้ำประกัน	
(Mortgage-Backed	Securities	-	MBS) อย่างตราสารซีดีโอ  

อนัเปน็ผลใหเ้หลา่สถาบนัการเงนิ	กองทนุ	บรษิทัวาณชิธนกจิทีต่า่งถอืครองตราสาร 
ในสดัสว่นทีไ่มน่อ้ยประสบปญัหาการขาดสภาพคลอ่ง	การลดลงของมลูคา่ทรพัยส์นิทางบญัชี	 
ตลอดจนการขาดทุนจากการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจำนอง	 ซึ่งเกิดผลกระทบ 
ร้ายแรงจนกลายเป็นฝันร้ายของภาคการเงินการธนาคารและนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการ
เงิน	 (Financial	Crisis)	 ในที่สุด	สถาบันการเงินหลายแห่งต้องเผชิญกับปัญหาอย่างหนัก	 
จนบางแห่งต้องเข้าสู่สถานะล้มละลายและปิดกิจการลงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้		

 
เมื่อหายนะมาถึง คำทำนายก็กลายเป็นจริง
 ผลจากวกิฤตสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ	(Sub-Prime	Mortgage	
Crisis)	 นั้นได้ส่งผลร้ายต่อภาคการเงินการธนาคารของสหรัฐ 
อเมริกาดังที่นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง ศ.ดร. พอล ครุกแมน๓ 
(Paul Krugman) ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่า

“หากนำเอาสหรัฐอเมริกามาใส่ในแบบจำลอง (Model)  
ทางเศรษฐกิจเพื่อจะคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะพบว่า 
ขณะนี้สหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัว เพราะ 
ขาดดุลการค้ามานานหลายปีเศรษฐกิจไม่น่าจะดำเนินต่อไปได้  
นอกจากนี ้เงนิในระบบเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิากไ็ดถ้กูนำไปถม 
ในภาคอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นหลายเปอร์ เซ็นต์ของจีดีพี   

ศ.ดร. พอล ครุกแมน  
เจ้าของรางวัลโนเบล                     
สาขาเศรษฐศาสตร์ 
ประจำปี ๒๕๕๑
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The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา
ตอน วิกฤตการณ์การเงิน เศรษฐภัยครั้งใหญ่แห่งศตวรรษที่ ๒๑

๑๓๔

โดยอสังหาริมทรัพย์ก็มีราคาสูงขึ้นภายในเวลารวดเร็วซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน  
เพราะอสังหาริมทรัพย์ราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริงถึงร้อยละ ๕๐ และการขยายตัว 
ของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ก็ไม่ได้มาจากการสร้างของนักธุรกิจ หากแต่เป็น 
การซื้อขายของคนธรรมดาที่มีการซื้อขายเหมือนกับการขายหุ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ 
น่ากลัวมากสำหรับฟองสบู่ครั้งนี้ โดยหากปัญหาในสหรัฐอเมริกาปะทุขึ้นจนถึงขั้นที่ทำให้ 
เงินไม่ไหลเข้าประเทศ ฟองสบู่ก็จะแตก และต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่จะกลับมาสมดุล 
อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในสกุลเงินดอลลาร์ 
แล้วถอนการลงทุน ก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจพังได้ นอกจากนี้ สิ่งที่จะหยุดการแตกหัก 
ของระบบเศรษฐกิจในครั้งนี้คือ ต้องหยุดฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา  
ผมคดิวา่ปญัหาทีเ่กดิขึน้จะอยูไ่ดอ้กีเพยีงระยะสัน้ ๆ  และจะถงึจดุแตกหกัภายในทศวรรษนี ้
หรืออีกไม่เกิน ๕ ปีข้างหน้า (ไม่เกินปี พ.ศ. ๒๕๕๓)๔”  
 จุดแตกหักของปัญหาภาคการเงินที่ว่านี้	 ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่	 

๙	สิงหาคม	๒๕๕๐	หลังจากที่ธนาคารบีเอ็นพี พาริบาส์ ซึ่งเป็น 
ธนาคารรายใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสประกาศระงับการไถ่ถอน 
กองทนุ ๓ แหง่เปน็การชัว่คราวซึง่มมีลูคา่ถงึ ๑,๖๐๐ ลา้นยโูร 
(๒,๒๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) โดยในช่วงระหว่าง  
เดอืนสงิหาคม-กนัยายน ๒๕๕๐ นัน้ เหลา่กองทนุเฮดจฟ์นัด์ 
และกลุ่มนักลงทุนสถาบันหลายแห่งทั่วโลกที่ทำการลงทุน 
ในตราสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ (Sub-Prime)  

ตอ้งประสบกบัปญัหาสภาพคลอ่ง และการลดลงของมลูคา่สนิทรพัย ์
ภายใต้การบริหารจัดการ จนบางแห่งต้องประกาศระงับการไถ่ถอนกองทุนเพื่อ 

หลีกเลี่ยงการเทขายสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง๕

 
  โดยในช่วงเวลาเดียวกันนั้น	บริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในภาคธุรกิจการให้สินเชื่อจำนอง 
ของสหรฐัอเมรกิาหลายแหง่ตอ้งปดิตวัลง	หรอืบางแหง่ตอ้งเขา้รบัความคุม้ครองตามกฎหมาย 
ล้มละลาย	เนื่องจากประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก	เพราะไม่สามารถ 
หานักลงทุนที่มีความสนใจที่จะซื้อตราสารที่หนุนหลังด้วยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งมีการ 
ผิดนัดชำระหนี้พุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้	

๔	เรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษของ	ศ.ดร.	พอล	ครุกแมน	ในงานสัมมนา	“สัญญาณเตือนภัย และตำแหน่งทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก	(Warning	System	;	Positioning	of	Thailand	and	South	East	Asia)	จัดโดยเครือหนังสือพิมพ์ 
ผู้จัดการ	และ	บริษัทไทยเดย์	ดอท	คอม	วันที่	๑๘	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	ณ	โรงแรมโซฟิเทล	เซ็นทรัล	กรุงเทพมหานคร

๕ โปรดดู	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,	ย้อนรอยวิกฤตสถาบันการเงินสหรัฐฯ...ปัญหายังคงรออยู่ข้างหน้า	(๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๑).
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ในช่วงเดือนตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๐	 เป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการของ 
สถาบันการเงินสหรัฐอเมริกา	 โดยปรากฏว่า	 สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะรายงานผล 
ประกอบการออกมาแยก่วา่ทีไ่ดม้กีารคาดการณไ์ว	้และเกอืบทกุแหง่ถงึกบัตอ้งทำการปรบัลด 
มูลค่าทางบัญชีลง	อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงทุนในภาคส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพ 
ซึ่งมีความเสี่ยงสูง	ซึ่งต่อมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมในปีเดียวกัน	สถาบัน 
การเงินหลายแห่งก็ยังคงทยอยประกาศข่าวร้ายจากการปรับลดมูลค่าทางบัญชีอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่	ในชว่งเดอืนมนีาคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	บรษิทั แบร ์สเตริน์ส ์คมัพานสี ์
อิงค์ (Bear Stearns Companies Inc.)	วาณิชยธนกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่	๕	ของ 
สหรฐัอเมรกิาทีป่รากฎขอ้มลูวา่ไดม้กีารลงทนุในหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการคำ้ประกนัจากสญัญา
จำนองเชงิพาณชิยป์ระมาณ	๑.๖	หมืน่ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ	และมกีารลงทนุในสญัญาจำนอง 
สำหรบัลกูคา้ชัน้ดแีละลกูคา้กลุม่รองจากลกูคา้ชัน้ดปีระมาณ	๑.๕	หมืน่ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ	
ตลอดจนลงทุนในสัญญาจำนองสำหรับ 
ลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำอีกถึงประมาณ 
๒	พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ	นัน้	ไดป้ระสบกบั 
ภาวะทุนสำรอง เงินสดลดลงจนขาด 
สภาพคล่องอย่างรุนแรง	 เพราะลูกค้า 
แห่ ถอน เ งิ นออกจากบริษั ทจากการ 
ขาดความเชื่อมั่นในเสถียรภาพจนบริษัท 
ประสบกับภาวะใกล้ล้มละลาย๖เป็นผลให้	 
เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve - 
FED) ได้สนับสนุนให้ บริษัท เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค (JPMorgan Chase & Co.) 
ดำเนินการซื้อกิจการ	 บริษัท แบร์ สเติร์นส์ คัมพานีส์ อิงค์ ในราคาเพียง	 ๒๓๖.๒	 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเพื่อยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการเงิน	
หากปลอ่ยใหบ้รษิทั	แบร	์สเตริน์สฯ์	ลม้ละลาย โดยธนาคารกลางฯ	ไดส้นบัสนนุเงนิทนุพเิศษ 
ถึง	๓	หมื่นล้านดอลลาร์ให้เพิ่มเติมสำหรับค้ำประกันสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำของบริษัท	
แบร์	สเติร์นส์ฯ	ในการถ่ายโอนกิจการครั้งนี้ด้วย

วิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพยังได้สร้างความวิตกต่อเนื่องไปยังธุรกิจที่ให้บริการ
ประกันตราสารหนี้ (Bond Insurer)	ซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงกว่า	๒.๔	ล้านล้านดอลล่าร์ฯ	
ตัง้แตใ่นชว่งตน้ป	ี๒๕๕๑	เนือ่งจากบรษิทัประกนัตราสารหนีโ้ดยทัว่ไปใชอ้นัดบัความนา่เชือ่ถอื 
ของตนในการรับประกันตราสารหนี้ต่อโอกาสในการผิดนัดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือ 
ตราสาร	และในช่วงที่ผ่านมา	บริษัทประกันตราสารหนี้หลายแห่งได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 

๖	๒๔ ชั่วโมง ปลดชนวนวิกฤตการเงินโลก ปิดตำนาน ๘๕ ปี “แบร์ สเติร์นส์”,	ประชาชาติธุรกิจ		วันที่	๒๐	มีนาคม	
พ.ศ.	๒๕๕๑	ปีที่	๓๑	ฉบับที่	๓๙๘๕	(๓๑๘๕)
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ในการรับประกันตราสารหนี้ที่หนุนหลังด้วยสินเชื่อ 
ด้อยคุณภาพดังกล่าว	 ทำให้บริษัทประกันตราสารหนี้ 
มีความเสี่ยงที่จะต้องแบกรับภาระจ่ายผลตอบแทนให้กับ 
ผู้ถือตราสารหน้ีอย่างมหาศาล		ท้ังน้ี	ภาวะการขาดสภาพคล่อง 
และขาดทุนทำให้บริษัทประกันตราสารหนี้หลายราย 
ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงในช่วงต่อมา	

นอกจากนี้	 วิสาหกิจของรัฐบาลกลาง	 (Government	Sponsored	Enterprise	
-	GSE)	 	๒	แห่ง	อันได้แก่	สมาคมการจำนองแห่งชาต	ิ (Federal	National	Mortgage	
Association		หรือ	Fannie Mae)	และ	บรรษัทจำนองสินเชื่อบ้านแห่งชาติ (Federal	
Home	Loan	Mortgage	Corporation	หรือ	Freddie Mac)		ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหลัก 
ที่ดำเนินกิจการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ชาวอเมริกันก็ได้อาศัยโอกาสการเติบโตของฟองสบู่ 

ภาคอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่แสวงผลกำไรในชว่งเวลากอ่นเกดิ 
วกิฤตการเงนิเชน่เดยีวกบัสถาบนัการเงนิอืน่	ๆ 	โดยสถาบนั 
การเงินทั้งสองได้มีการแปลงสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็น 
หลักทรัพย์ (Securitization) ในรูปของตราสารหนี้ 
ทีห่นนุหลงัโดยสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั (Mortgage - Backed 
Securities) ออกจำหน่าย ซึ่งปรากฏว่ามีการถือครอง 
โดยธนาคารกลางและนักลงทุนจากทั่วโลกมูลค่ารวมกว่า	

๕	ลา้นลา้นดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา	ซึง่ถอืวา่เปน็ปจัจยัสำคญัทีก่ใ็หเ้กดิความเสีย่งทีเ่ปน็ระบบ	
(Systematic	Risk)	ตอ่ตลาดการเงนิทัว่โลก	และเมือ่วกิฤตสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ	(Sub-Prime	
Mortgage	Crisis)	มาถึง	วิสาหกิจทั้งสองก็ต้องเผชิญกับปัญหาขาดสภาพคล่องจนน่าวิตก

จนกระทั่งในวันที่	๗	กันยายน	๒๕๕๑	กระทรวงการคลังของสหรัฐ	ฯ	จึงได้ประกาศ 
มาตรการนำสมาคมการจำนองแห่งชาติ และบรรษัทจำนองสินเชื่อบ้านแห่งชาติ 
เข้าสู่แผนพิทักษ์กิจการ	 (conservatorship)	 ตามหมวด	 ๑๑	 แห่งรัฐบัญญัติล้มละลาย	 
ด้วยเหตุว่ามีเงินทุนต่ำมากจนเข้าสู่ภาวะวิกฤต	ซึ่งโดยผลของแผนพิทักษ์กิจการนี้	วิสาหกิจ 
การเงินทั้งสองจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักสินเชื่อเคหะแห่งชาติ  
(Federal Housing Finance Agency - FHFA)	 จนกว่ารัฐบาลจะจัดทำมาตรการ 
ระยะยาวสำเรจ็	ทัง้นี	้กระทรวงการคลงัสหรฐัฯ	ไดม้มีาตรการสนบัสนนุเงนิทนุผา่นการซือ้หุน้ 
บุริมสิทธิ์ที่ไม่ด้อยสิทธิ์	 (Senior	 Preferred	 Stock)	 ของวิสาหกิจทั้งสองเพื่อช่วยให้มี 
เม็ดเงินสำหรับบริการประชาชนผู้ต้องการซื้อบ้านได้๗ 

๗ โปรดดู	U.S.	Treasury	Department	Off	ice	of	Public	Affairs,	Fact sheet : Treasury Senior Preferred 
Stock Purchase Agreement,	September	๗,	๒๐๐๘.
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	นอกจากนี้	ทางฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ	ได้ออก 
รัฐบัญญัติว่าด้วยการเคหะและฟื้นฟูเศรษฐกิจ (The 
Housing and Economic Recovery Act of ๒๐๐๘)๘ 
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยมี 
เจตนารมณเ์พือ่จดัตัง้หนว่ยงานสำหรบัควบคมุและสรา้งความ 
แขง็แกรง่ใหแ้กว่สิาหกจิทัง้สอง	ตลอดจนอนญุาตใหก้ระทรวง 
การคลงัสามารถซือ้หลกัทรพัยท์ีม่สีนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัหนนุหลงั	 
(Mortgage	 -	 Backed	 Securities)	 ที่ออกโดยวิสาหกิจ 
ดงักลา่วไดใ้นวงเงนิ	๕	พนัลา้นดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา	เพือ่ลด 
ความเสี่ยงต่อระบบการเงินโลกอีกด้วย๙

เมื่อ Lehman Brothers ประกาศล้มละลาย
หลังจากการประกาศเข้าควบคุมกิจการของ Fannie mae และ Feddie Mac  

แล้ว ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๑ ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเสียงคร่ำครวญจาก 
พษิวกิฤตสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพไดด้งัระงมไปทัว่ทกุภาคสว่นของระบบการเงนิสหรฐัอเมรกิา 
และภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกกลายเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงิน (Financial Crisis) 
อย่างเต็มรูปแบบ

โดยหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
ดำเนินการควบคุมกิจการ	Fannie	Mae	และ	
Freddie	Mac	 ได้ไม่นาน	 เพียงหนึ่งสัปดาห์ 
หลังจากนั้นก็ได้ปรากฏเสียงหวีดร้องดังขึ้นอีก 
ในภาคการเงินสหรัฐ	 ฯ	 เมื่อบริษัทเลห์แมน 
บราเธอร์ส โฮลดิ้งส์ อิงค์ (Lehman  
Brothers Holdings Inc.)	 วาณิชยธนกิจ 
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ	 ๔	 ของสหรัฐอเมริกาซึ่งดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า	 ๕๘	 ปี	
ไดป้ระกาศเขา้สูภ่าวะลม้ละลาย เมือ่วนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๕๑ อนัเนือ่งมาจากประสบปญัหา 
การขาดทุนอย่างต่อเนื่องกว่า	๖.๗	พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	 เพราะบริษัทฯ	ได้เข้าไปลงทุน 
ในภาคสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยวิธีการแปลงสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เป็นหลักทรัพย์ออกจำหน่าย 
ในตลาดทุนโดยมีมูลค่าสูงถึง	 ๘.๕	 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า 

นายเฮนรี่ พอลสัน (Henry Paulson) รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐ ฯ ในขณะนั้น 
พร้อมด้วย นายจิม ล็อคฮาร์ท (Jim lockhart) 
ผู้อำนวยการสำนักสินเชื่อเคหะแห่งชาติ (FHFA) 
ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น ได้ประกาศการเข้าควบคุมกิจการ 
Fannie Mae และ Freddie Mac เมื่อวันที่ ๗ 
กันยายน ๒๕๕๑ 

๘	U.S.	Senate	Banking	Committee,	Summary of the “Housing and Economic Recovery Act of ๒๐๐๘” 
(Feb	๒nd,	๒๐๐๙).

๙ โปรดดู	U.S.	Treasury	Department	Off	ice	of	Public	Affairs,	Fact sheet : GSE Mortgage Backed Securities 
Purchase Program,	September	๗,	๒๐๐๘.
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มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นถึง	๔	 เท่า	ซึ่งเมื่อภาคอสังหาริมทรัพย์เข้าสู่ภาวะถดถอย	บริษัทฯ	 
จึงมีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเงินทุนสำรองเป็นจำนวนมาก๑๐ 

การลม้ละลายของบรษิทัเลหแ์มน บราเธอรส์ โฮลดิง้ส ์องิค ์(Lehman Brothers 
Holdings Inc.)	 นั้น	 ถือเป็นการล้มละลายครั้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งประวัติศาสตร์การเงิน 
การธนาคารของสหรัฐฯ	 เพราะบริษัทฯ	มีสินทรัพย์สูงถึง	๖.๓๙	แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	
ซึ่งก่อนหน้านี้	 กระทรวงการคลังและธนาคารกลางสหรัฐฯ	 ก็ได้มีการจัดประชุมฉุกเฉิน 
เพือ่หาทางออกใหก้บัวกิฤตของ	Lehman	Brothers	ในครัง้นี	้แตใ่นทา้ยทีส่ดุ	รฐับาลสหรฐัฯ	
ก็ได้ประกาศว่าจะไม่นำเงินงบประมาณที่มาจากภาษีอากรของพลเมืองอเมริกันมาช่วยกู้ 
สถาบนัการเงนิใดเชน่เดยีวกบัการสนบัสนนุงบประมาณใหแ้ก	่Fannie	Mae	และ	Freddie	Mac	
อีกต่อไป	บริษัทดังกล่าวจึงมีความพยายามที่จะต่อลมหายใจของบริษัทออกไปอีกโดยเสนอ 
ให้สถาบันการเงินหลายแห่งมาซื้อกิจการ	(take	over)		เช่น	ธนาคารเพื่อการพัฒนาเกาหลี	 
(Korea	Development	Bank)	ธนาคารบาร์เคลย์ส	ของสหราชอาณาจักร	และแบงค์ออฟอเมริกา 
โดยหลังจากการเจรจานั้นสถาบันการเงินทั้งหมดก็ได้ถอนตัวไป๑๑

ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๑ สถาบันการเงิน ๒ แห่ง 
หลังได้ถอนตัวจากการรับข้อเสนอซื้อกิจการ ส่งผลให้เมื่อรุ่งอรุณ 
แห่งวันใหม่มาถึง วาณิชยธนกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของ 
สหรัฐอเมริกาที่ยืนยงมากว่า ๑๕๘ ปี ก็ถึงแก่การอวสานในที่สุด  
และสร้างความตื่นตระหนกและความผันผวนให้แก่ภาคการเงิน 

การธนาคารทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกอย่างมหาศาล ซึ่งทำให้ระดับของวิกฤต 
การเงินในครั้งนี้รุนแรงขึ้นอีกเสมือนมีพายุใหญ่และไฟป่าเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

กลา่วคอื	ทนัททีีบ่รษิทั	เลหแ์มน	บราเธอรส์ฯ	ประกาศเขา้สูภ่าวะลม้ละลายนัน้	กไ็ด ้
ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกดิ่งลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์	 โดยเฉพาะดัชนีดาวน์โจน	
ของสหรัฐฯ	ของวันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๕๑	ปรับตัวลดลงภายในวันเดียวกว่าร้อยละ	๔.๔	
และส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคต่าง	ๆ	ปรับตัวลดลงตาม	โดยเฉพาะจีน	ฟิลิปปินส์	 
อินเดีย	เกาหลี	ญี่ปุ่นลดลงกว่าร้อยละ	๔	และที่กรุงลอนดอน	ปารีส	และเยอรมนีต่างลดลง	
ประมาณร้อยละ	๓-๔๑๒	ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปริมาณที่ 
น่าวิตกและอาจทำให้ผู้ลงทุนในตลาดหุ้นบางคนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวได้ภายในวันเดียว	

๑๐ โปรดดู	มานิตา	เข็มทอง,	ปิดปูม Lehman Brothers ตอนที่ ๒	;	นิตยสารผู้จัดการ	ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	.

๑๑	โปรดดู	พัลลภ	กฤตยานวัช,	การล้มละลายของเลห์แมน บราเธอร์ส วิกฤตการเงินช็อคโลก ๒๐๐๘ (Lehman 
Bankruptcy Shakes World Financial System),	(๑๗	กันยายน	๒๕๕๑)

๑๒ เพิ่งอ้าง.
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ทั้งนี้ยังปรากฏอีกว่า	 เมื่อบริษัทเลห์แมน	บราเธอร์สฯ	 ล้มละลายนั้น	 ผู้ลงทุนใน 
พนัธบตัรหรอืตราสารการเงนิทีอ่อกจำหนา่ยโดยบรษิทั	ฯ	กไ็มไ่ดร้บัการคุม้ครอง	สง่ผลใหธ้รุกจิ 
ที่กำลังจะล้มละลายและเร่งออกตราสารการเงินเพื่อระดมทุนก็ต้องผิดหวังและเผชิญกับ 
ภาวะขาดสภาพคลอ่งจนหลายแหง่ตอ้งปดิตวัลง	เพราะนกัลงทนุขาดความเชือ่มัน่จนไมก่ลา้ 
ซื้อตราสารที่ออกใหม่	นอกจากนี้	สถาบันการเงินต่างก็ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้คืน	 เพราะต่างก็ได้ไปลงทุนในตราสาร 
ทางการเงนิประเภทตา่ง	ๆ 	และตอ้งเจบ็ตวัไปตาม	ๆ 	กนั	ประกอบกบัผูฝ้ากเงนิเองกไ็มเ่ชือ่มัน่ 
ในสถาบันการเงิน	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่ภาวะการตึงตัวอย่างรุนแรงของสภาพคล่อง 
ทั่วโลก (Credit Crunch)	ในเวลาต่อมา

วิกฤตการณ์การเงินสหรัฐอเมริกาในมิติด้านเหตุปัจจัย 
และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 

หายนะทางเศรษฐกิจที่ก่อตัวขึ้นในสหรัฐอเมริกานั้น	 เริ่มต้นจาก	“วิกฤตสินเชื่อ 
ด้อยคุณภาพ” หรือ	“Sub-Prime Mortgage Crisis”	 ได้ขยายตัวเป็น	“วิกฤตการณ์ 
ทางการเงิน”	หรือ	“Financial Crisis” อันส่งผลกระทบขยายวงกว้างจากสหรัฐอเมริกา 
ไปสู่ภูมิภาคต่าง	ๆ	ของโลกอย่างรวดเร็วและรุนแรง	 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	
(International	Monetary	Fund	 -	 IMF)	คาดว่าวิกฤตครั้งนี้จะมีความรุนแรงมากที่สุด 
นับแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลก (Great Depression) ที่เกิดขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๔๗๒๑๓ 

เหตุปัจจัย : โลกาภิวัตน์  จักรวรรดินิยม และการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ 
 โดยที่สหรัฐอเมริกาถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก	 
และในปัจจุบันนั้นโลกของเรามีการเชื่อมโยงทางการเงินสูง	 
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนั้นก็สามารถกระทำได้อย่าง 
รวดเร็ว	 ทั้งนี้  การกระจายของผลกระทบวิกฤตการเงิน 

๑๓ วิกฤตเศรษฐกิจโลก (Great Depression)	เป็นที่มาของภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง	โดยเริ่มจาก 
ความตื่นตระหนกในตลาดหุ้นนิวยอร์ค	และแพร่ขยายไปยังระบบการเงินและภาคการผลิตทั่วโลกตลอดช่วง	๑๐	ปีหลังจากนั้น		 
ในเวลาดังกล่าวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้พยายามหาหนทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการใช้นโยบายลดการใช้จ่ายและเพิ่มภาษี 
เพื่อปรับปรุงฐานะการคลังให้สมดุล	ทั้งๆ	ที่ระบบสินเชื่อของธุรกิจได้ขาดสะบั้นลงไปแล้ว	ด้วยเหตุนี้	ผลจากการขาดการดำเนิน 
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคจึงได้ทำให้วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้นได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ	ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก	ประเทศต่างๆ	จึงได้ใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าจากต่างประเทศ	ด้วยการใช้ลัทธิชาตินิยม	 
พร้อมกับการลดค่าเงินของตนเพื่อเพิ่มอำนาจการขายและลดอำนาจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ		นอกจากนี้	ผลจากวิกฤต 
เศรษฐกิจดังกล่าวยังได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและการเมืองในประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ๆ	และนำไปสู่การปลุกระดมทางการเมือง 
จนก่อให้เกิดลัทธินาซี	อันนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองในอีก	๑๐	ปีต่อมา	(โปรดดู พิสิฐ	ลี้อาธรรม,	ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สมดุลใหม่ 
Flow and Stock Equilibrium,	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๑)
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๑๔๐

๑๔ โปรดดู	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ,	บทวิเคราะห์สรุปภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา  
ผลกระทบและแนวโน้มของเศรษฐกิจไทย, ๒๕๕๑

จากตลาดหนึง่ไปยงัอกีตลาดหนึง่ (Contagion Effect) ในลกัษณะดงักลา่ว มสีาเหตมุาจาก 
ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของโลก ๓ ประการ๑๔ กล่าวคือ

ประการที ่ ๑ ลกัษณะของเศรษฐกจิโลกในปจัจบุนัอยูภ่ายใต้ 
กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)	 ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจ 
และการเงินที่เชื่อมโยงอย่างกระชับแน่นกันทั้งโลก	ทำให้วิกฤตทาง 
เศรษฐกิจและการเงินสามารถแพร่ขยายลุกลามเป็นลูกโซ่ไปได้ไกล 
และล้ำลึกกว่าในอดีต

ประการที่ ๒ ระบบเศรษฐกิจของโลกมีลักษณะเป็นระบบจักรวรรดินิยม 
ทางเศรษฐกิจ (Economic Imperialism) โดยประเทศส่วนใหญ่ได้มีการผูกพันเศรษฐกิจ 
ของตนเองเข้ากับเศรษฐกิจของอีกประเทศหนึ่ง	 (โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา)	ซึ่งอาจเป็นผล 

มาจากเจตนารมณข์องนโยบายหรอืเปน็ผลโดยธรรมชาตจิากการ 
ไหลเข้าของเงินทุนจากการลงทุนของภาคเอกชนต่างประเทศ		
เช่น	หากประเทศใดเน้นการส่งออกสินค้าภายในประเทศไปยัง 
สหรัฐอเมริกาในสัดส่วนที่สูง	ก็จะส่งผลให้เม็ดเงินที่จะไหลเข้าสู่ 
ระบบเศรษฐกจิของประเทศเปน็ไปตามภาวะเศรษฐกจิของสหรฐั
อเมริกาซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าของตน

ประการที่ ๓ ระบบเศรษฐกิจของโลกมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ทางเศรษฐกิจ (Global Economic Interdependence) อันมีลักษณะเป็น 
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือติดต่อกัน	 ในลักษณะที่เมื่อมีสิ่งเกิดขึ้นกับประเทศใด 
ประเทศหนึ่งแล้ว	ก็มักจะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น	ๆ	ด้วย	ดังที่หลายท่าน 
อาจสังเกตได้ว่า	เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นที่สหรัฐอเมริกา	ธุรกิจส่งออกของ
ประเทศไทยของเราที่ส่งออกสินค้าไปยังยุโรปและสหรัฐฯ	ก็มีผลประกอบการ 
ลดลงจนบางแห่งมีการปลดลดแรงงานหรือไม่รับแรงงานเพิ่ม	 เพราะประเทศ 
คู่ค้าเหล่านั้นมีกำลังซื้อลดลงนั่นเอง

นอกจากนี้	การที่นักลงทุนส่วนใหญ่ที่เป็นสถาบันการเงินจากภูมิภาคต่าง	ๆ	ของ 
โลกต่างก็ได้มีการลงทุนในตราสารการเงินท่ีออกโดยสถาบันการเงินท่ีมีปัญหาของสหรัฐอเมริกา 
ก็ทำให้สถาบันการเงินหรือองค์กรทางธุรกิจต่าง	ๆ	 เหล่านั้นประสบกับภาวะขาดทุนหรือมี 
มลูคา่ทรพัยส์นิลดลงตามไปดว้ย	โดยภมูภิาคในแถบยโุรปเปน็กลุม่แรกทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก 
วิกฤตการเงินในครั้งนี้	 เนื่องจากตลาดเงินในยุโรปมีการพัฒนาและมีธุรกรรมทางการเงิน 
เชื่อมโยงกับระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาในระดับที่สูง	 และสำหรับกลุ่มประเทศ 
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ที่กำลังพัฒนาเช่น	 กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนั้นไม่ได้รับ	
ผลกระทบโดยตรงมากนัก	อย่างไรก็ดี	ผลกระทบทางอ้อมที่มาจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน 
ระหว่างประเทศและผลกระทบที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น	ก็เป็นสิ่งที่ประเทศ 
เหล่านี้พึงระวังและหาทางรับมือเพื่อบรรเทาผลกระทบทางอ้อมที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศ๑๕

ข้อควรคำนึง “ความเชื่อมั่น” นั้นเป็นตัวการสำคัญ
สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้วิกฤตการเงินครั้งนี้ขยายตัวไปยังส่วนต่าง	ๆ	ของ 

ระบบการเงินโลกอย่างรวดเร็วก็คือ	“ภาวะวิกฤตความเชื่อมั่น”	ซึ่งโดยเป็นที่ทราบกันดี 
ว่าบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ดีอันเอื้อต่อการลงทุนนั้น	 ก็คือ	 ภาวะที่ภาคส่วนต่าง	 ๆ	 
มีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพต่อแหล่งที่จะนำเม็ดเงินไปลงทุนหรือได้ลงทุนไปแล้ว	 ดังนั้น	 
ข่าวร้ายของเหล่าสถาบันการเงินต่าง	ๆ	ในช่วงเกือบ	๒	ปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา 
และภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ของโลก	 เช่น	 การที่สถาบันการเงินประกาศผลประกอบการติดลบ 
ภาวะขาดสภาพคล่องภายในองค์กร	 ตลอดจนการ 
ลม้ละลายของสถาบนัการเงนิขนาดใหญท่ีม่คีวามเกีย่วพนั 
ซับซ้อนในระบบการเงินมหภาคก็ย่อมสร้างบรรยากาศ 
อันเลวร้ายต่อภาคการเงินการลงทุนอย่างมหาศาล 
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ภาวะจิตใจของนักลงทุน 
หรือสถาบันการเงินท่ีปราศจากความเช่ือม่ันหรือขวัญเสีย
ต่อภาคธุรกิจการเงินน้ันมีอิทธิพลมากพอท่ีจะสร้างความ 
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจการเงินได้ไม่แพ้ปัจจัยลบด้านอื่น ๆ 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอตั้งข้อสังเกตว่า ในแต่ละประเทศนั้น การจะทำให้ผล 
แห่งวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เบาบางลงได้อย่างยั่งยืน ก็ได้แก่การดำเนินนโยบายของ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในประเทศในการมุ่งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในระบบ 
เศรษฐกิจการเงินของประเทศตน เพื่อเสริมสร้างบรรยาการที่ดีให้เกิดแก่ภาคเศรษฐกิจ 
การเงิน และการลงทุนภายในประเทศต่อไป 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์การเงิน บทเรียนของระบบทุนนิยม
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund - IMF)  

ไดแ้สดงความคดิเหน็วา่	สาเหตขุองวกิฤตการเงนิอนักอ่ใหเ้กดิผลกระทบทางเศรษฐกจิอยา่ง
ใหญ่หลวงนี้	เกิดจากความล้มเหลว ๓ ประการ กล่าวคือ	ความล้มเหลวของระบบกฎหมาย 

๑๕	โปรดดู	ส่วนนโยบายการเคลื่อนย้ายเงินทุน	สำนักนโยบายการออมและการลงทุน	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	 
วิกฤตการเงินโลกและนัยเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย Global Financial Crisis and Policy Implications for Thailand	; 
Capital	Flow	Special	Report	ฉบับพิเศษ	๒๔	ธันวาคม	๒๕๕๑,	หน้า	๕	.
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และระบบกำกับดูแลสถาบันการเงินของประเทศที่ได้ชื่อว่าพัฒนาแล้ว	ความล้มเหลวของ 
การบรหิารความเสีย่งในสถาบนัการเงนิเอกชน	และความบกพรอ่งของกลไกตลาดการเงนิ	ทัง้นี	้
IMF	เหน็วา่ถงึเวลาอนัสมควรแลว้ทีร่ะบบการเงนิของโลกจะตอ้งไดร้บัการปฏริปูใหมเ่สยีที๑๖ 
โดยสาเหตุ ๓ ประการดังกล่าวนี้เป็นที่มาแห่งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่สร้างผลกระทบ 
ให้แก่ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เท่าที่ปรากฎในปัจจุบัน ดังนี้

ความผันผวนและความตกต่ำของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยได้ปรากฏว่า 
นกัลงทนุทัว่โลกไดเ้กดิความตืน่ตระหนกและทำการเทขายสนิทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยอ์ยา่ง
ตอ่เนือ่ง	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งเดอืนกนัยายน	๒๕๕๑	หลงัจากทีบ่รษิทัเลหแ์มน	บราเธอรส์	
โฮลดิง้ส	์องิค	์ประกาศลม้ละลายเมือ่วนัที	่๑๕	กนัยายน	๒๕๕๑	กท็ำใหด้ชันตีลาดหลกัทรพัย ์
ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงสูงเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ดังปรากฏตามแผนภาพที่ ๑ ๑๗ 

และยังเห็นได้อย่างชัดเจนว่า	 วิกฤตการณ์ทางการเงินของสหรัฐอเมริกา 
มีความชัดเจนและทวีความรุนแรงขึ้นจากการล้มละลายของบริษัท	ฯ	ดังกล่าวโดยได้สร้าง 
ความกังวลและส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อตลาดการเงินสหรัฐฯ	ส่งผลให้ดัชนี 
ตลาดหลักทรัพย์ดิ่งต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ดังที่ปรากฏตามแผนภาพที่ ๒ ๑๘

นอกจากนี ้ปญัหาสภาพคลอ่งตงึตวัในระบบเครดติของโลกอยา่งรนุแรง (Global 
Credit Crunch) กเ็ปน็อกีปญัหาหนึง่ทีเ่กดิจากวกิฤตการเงนิในครัง้นี้	โดยเกดิจากการทีเ่หลา่ 
สถาบันการเงินต่างขาดความเช่ือม่ันและต้องการรักษาเสถียรภาพของกิจการไว้จึงไม่ยอมลงทุน 
หรือให้สินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือองค์กรธุรกิจอื่น	ๆ	หรือที่เรียกว่า	มีการใช้วิธีรับมือกับ 
ปัญหาโดยการอยู่นิ่งเฉย	ซึ่งยิ่งทำให้ระบบเศรษฐกิจของโลกมีความฝืดเคืองมากขึ้นไปอีก

๑๔๒

๑๖	สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	IMF เตือนผู้นำทั่วโลกบริหารระบบการเงิน 
ให้รัดกุม,	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๑,	หน้า	๒.

๑๗ แผนภาพจาก		สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	นโยบายการเงินร่วมของธนาคารกลางทั่วโลก : Currency Swap	: 
โครงการวิจัยการติดตามภาวะเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ	;	Quarterly	Focus	ไตรมาสที่	๔	ปี	๒๕๕๑,	หน้า	๑

๑๘ แผนภาพจาก		ส่วนนโยบายการเคลื่อนย้ายเงินทุน	สำนักนโยบายการออมและการลงทุน	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	
วิกฤตการเงินโลกและนัยเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย Global Financial Crisis and Policy Implications for Thailand ; 
Capital	Flow	Special	Report	ฉบับพิเศษ	๒๔	ธันวาคม	๒๕๕๑,	หน้า	๓	.

แผนภาพที่ ๑ แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่มีความผันผวน

แผนภาพที่ ๒ แสดงดัชนีดาวน์โจนของสหรัฐอเมริกา
และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย	(SET)
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สิ่งต่าง	ๆ	ที่กล่าวมานั้น	ล้วนเป็นเหตุและปัจจัยซึ่งกันและกัน	ทำให้วิกฤตเศรษฐกิจ	
ของสหรฐัฯ	ในครัง้นีไ้มน่า่จะจบลงไดโ้ดยงา่ย	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	เหลา่ธรุกจิอตุสาหกรรมตา่งๆ 
ก็ประสบกับภาวะขาดทุนจนหลายแห่งต้องปิดตัวลงหรือลดปัจจัยการผลิตที่สำคัญ	คือ	
แรงงาน	ซึง่กจ็ะสง่ผลกระทบตอ่ไปเปน็ “วกิฤตการณว์า่งงาน” ในทีส่ดุ ซึง่ปรากฏขอ้มลูจาก 
องคก์ารแรงงานสากล (International Labour Organization - ILO) เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ	์
๒๕๕๒	ทีผ่า่นมาวา่	จำนวนคนวา่งงานทัว่ภมูภิาคเอเชยีตลอดทัง้ป	ี๒๕๕๒	นี	้อาจเพิม่ขึน้อกีถงึ	
๗.๒	ล้านคน	โดยเป็นผลพวงจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง	ทำให้ตัวเลข 
ว่างงานทั่วทั้งทวีปเอเชียอาจเพิ่มขึ้นไปอยู่ที	่๙๗	ล้านคน	นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่า	 
ตัวเลขว่างงานในสหรัฐอเมริกาอาจพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ	 ๖๓	 ปี	 เนื่องจาก	
บรษิทัรบัสรา้งบา้น	บรษิทัรถยนต	์ธนาคารพาณชิย	์ตลอดจนบรษิทัคา้ปลกี	ไดป้ลดพนกังาน 
จำนวนมากเพราะถูกกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย๑๙ 

สำหรับผลกระทบของวิกฤตการเงินโลกในครั้งนี้ 
ตอ่ระบบการเงนิของภมูภิาคเอเชยีนัน้	ไดพ้บวา่	สถาบนัการเงนิ 
ในภมูภิาคเอเชยีไมไ่ดล้งทนุในตราสารอนพุนัธ	์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ตราสารการเงินที่เป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ 
มากนัก	อย่างไรก็ตาม	วิกฤตการเงินของโลกก็ได้ส่งผลกระทบ 
อยู่บ้าง	เช่น	ภาวะตึงตัวของตลาดการเงินเช่นเดียวกับแนวโน้ม 
ของตลาดการเงนิของโลก		นอกจากนี	้ตลาดหลกัทรพัยใ์นเอเชยี 
ก็ได้รับผลกระทบโดยทั่วกันซึ่งเป็นเพราะว่า	มีการเคลื่อนย้าย 
เงินที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศต่าง	ๆ	กลับออกไปเพื่อ 
เสริมสภาพคล่องหรือแก้ไขเยียวยาปัญหาทางการเงิน	หรือเพื่อ 
เสริมสร้างความมั่นใจโดยการเลือกที่จะถือเงินสดไว้แทนการ 

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ท่ามกลางสภาวะที่ไม่แน่นอนในยามที่วิกฤตของประเทศ 
มหาอำนาจกำลังประทุอยู่

อยา่งไรกด็	ีมกีารมองวา่	สถาบนัการเงนิในทวปีเอเชยีสว่นใหญน่า่จะสามารถรบัมอื 
กบัผลกระทบจากวกิฤตการเงนิและการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกได้ เพราะมสีภาพคลอ่ง
และอตัราการออมคอ่นขา้งสงู	ตลอดจนมปีญัหาหนีเ้สยี	(Non	Performing	Loans	–	NPLs)	
อยู่ในระดับที่ต่ำ	เนื่องจากมีบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ซึ่งพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งเช่นว่าน้ีก็ได้ช่วยป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องเม่ือเกิดวิกฤตได้๒๐

๑๙	หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่	๑๙	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๒
๒๐	กองสนเทศเศรษฐกิจ	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ,	การบรรยายเรื่อง Global Financial Crisis: Impact on 

Asia and Policy Responses,	(๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๑).
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The Sub-Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา
ตอน วิกฤตการณ์การเงิน เศรษฐภัยครั้งใหญ่แห่งศตวรรษที่ ๒๑

โดยเฉพาะอยา่งยิง่	หากจะกลา่ว 
ถึงผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจใน 
ครั้งนี้ที่อาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
การเงินของประเทศไทยนั้น	 ก็อาจ 
กลา่วไดว้า่	โดยภาพรวมแลว้กม็ลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกบัประเทศทัง้หลายในภมูภิาค
เอเชียด้วยกัน	กล่าวคือ	มีความผันผวน 
และตกต่ำของสภาวะตลาดหลักทรัพย์ 
อย่างเห็นได้ชัดดังท่ีปรากฏในแผนภาพ 
ที่ ๒ ข้างต้น	และในส่วนของสถาบันการเงินนั้น	ก็ไม่ปรากฏข้อที่น่ากังวลมากนัก	หรือตามที่	 
ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ได้ให้สัมภาษณ์แก่	“จุลนิติ”	ฉบับนี้ไว้ว่า	
สถาบันการเงินในประเทศไทยนั้นมีการเตรียมตัวที่ดีและเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะ 
วิกฤตทางเศรษฐกิจบ้างแล้วจากการที่มีประสบการณ์ในช่วง	“วิกฤตต้มยำกุ้ง”	ที่เกิดขึ้น 
ในประเทศไทยเมื่อช่วงปี	๒๕๔๐	ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี	 “ภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก” ของประเทศไทยนั้น	ก็ยังเป็น 
ส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้	 โดยที่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศ
ที่พึ่งการส่งออกกว่าร้อยละ	 ๗๐	 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 (GDP)	
และร้อยละ	๗๕	ของการส่งออกเป็นสินค้าอุตสาหกรรม	โดยปรากฏว่าบรรดาประเทศคู่ค้า 
ที่สั่งซื้อสินค้าของประเทศไทย	เช่น	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	สิงค์โปร์	จีน	ออสเตรเลีย	ตลอดจน 
ประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป	ตา่งกต็อ้งเผชญิกบัภาวะเศรษฐกจิถดถอยหรอืชะลอตวัดว้ยกนั 
ทั้งสิ้น	 อันส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยเกิดการหดตัวลง	 ทั้งนี้	 ภาคอุตสาหกรรมที่เน้น 
การส่งออกที่ขยายตัวลดลง	๓	อันดับแรก	ได้แก่	อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์	เครื่องใช้ไฟฟ้า	
และยานพาหนะ	ซึ่งล้วนมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก	 (World	Demand	Growth	
Linkage	Effect)	 ในระดับสูง	นอกจากนี้ผลจากการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว 
ยงัสง่ผลกระทบตอ่เนือ่งไปยงัภาคสว่นอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งตามปรากฏการณ	์Domino Effect  
ที่สำคัญคือปัญหา	“การว่างงาน”	ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย๒๑

๒๑	สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	วิกฤตเศรษฐกิจโลก ... วิกฤต ๓ เสาหลักของอุตสาหกรรม 
ที่เน้นการส่งออก	;	Macroeconomic	Analysis	Briefing	,	๒๕	ธันวาคม	๒๕๕๑.

๑๔๔
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ความส่งท้าย
วิกฤตเศรษฐกิจที่ได้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานั้นได้ส่งผลอย่างรุนแรงและสาหัส 

เกินกว่าที่จะระงับเยียวยาได้โดยง่าย ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐภัยครั้งนี้ 
อบุตัขิึน้นา่จะไดแ้ก ่ความโลภอนัไมม่ทีีส่ิน้สดุโดยการไมรู่จ้กัคำวา่ “พอ” และความประมาท 
ของมนุษย์นั่นเอง การคิดแต่จะแสวงหาผลกำไรในบริบทของสังคมเศรษฐกิจทุนนิยม 
โดยไมต่ระหนกัถงึผลทีจ่ะตามมานัน้กย็อ่มจะสง่ผลดงัทีป่รากฏ โดยผูเ้ขยีนหวงัเปน็อยา่งยิง่ 
วา่วกิฤตการณท์างเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในครัง้นีจ้ะเปน็บทเรยีนทีด่ใีหแ้กช่าวโลกไดต้ระหนกั 
และป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต 

สำหรับในประเทศไทยของ 
เรานั้น ก็มีแนวปรัชญาอันสูงค่าที่ 
สามารถปรับใช้ให้ เป็นประโยชน์  
ในการดำรงชีวิตและเตือนสติเรา 
ได้เป็นอย่างดี อันได้แก่ “ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญา 
การดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พสกนิกร 
ชาวไทยตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ 
ทางเศรษฐกจิ เพือ่ใหส้ามารถดำรงอยู่
ไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืภายใตก้ระแส 
โลกาภิวัตน์ที่มีทั้งคุณและโทษของ 
โลกใบนี้

ทั้งนี้ หลังจากที่ท่านผู้อ่านได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายและผลกระทบ 
ต่างๆ ที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ไปแล้ว สำหรับในตอนต่อไป 
ของหน้าต่างโลก The Knowledge Windows ชุด The Sub-Prime Mortgage 
Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา จะขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ไข 
เยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นโดยภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐภัยในครั้งนี้ 
ขอได้โปรดติดตามตอนต่อไป 

๑๔๕
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“...ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล...”

(พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 
ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต :  

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

๑๔๖
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