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บทความและข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสาร “จุลนิติ”
เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกองบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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คณะผู้จัดทำวารสารจุลนิต ิ
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

 ทา่มกลางสถานการณข์องโลกในปจัจบุนัทีก่ำลงัประสบกบัปญัหาวกิฤตทิางเศรษฐกจิ	ประเทศไทย 
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกจึงหลีกเลี่ยงจากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจดังกล่าวไม่ได้ 	 
และในขณะเดียวกันนอกจากประเทศไทยจะประสบกับปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจดังกล่าวแล้ว	ปัจจุบัน 
ยังประสบกับปัญหาวิกฤติทางการเมืองภายในประเทศซึ่งมีความขัดแย้งกันทางด้านความคิด	 มีการ 
แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างกว้างขวาง	 โดยที่ปัญหาทางการเมืองดังกล่าวนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติได้ในเร็ววัน	 
แมร้ฐับาลชดุปจัจบุนัจะไดแ้ถลงนโยบายตอ่รฐัสภาเมือ่คราวจะเขา้บรหิารราชการแผน่ดนิวา่จะมกีารปฏริปู 
การเมืองโดยเร่งด่วนโดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการปฏิรูปการเมืองโดย 
การมสีว่นรว่มของภาคประชาชนขึน้กต็าม	เพราะการดำเนนิการตามนโยบายในการปฏริปูการเมอืงดงักลา่ว 
ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย	 เนื่องจากต่างฝ่ายต่าง
ก็มีแนวความคิดที่หลากหลาย	ทั้งนี้	หากปล่อยให้ปัญหาวิกฤติิทางการเมืองภายในประเทศยืดเยื้อต่อไป 
ยิ่งแต่จะเป็นการซ้ำเติมวิกฤติทางเศรษฐกิจให้มีความรุนแรงมากขึ้น	รวมทั้งทำให้การแก้ไขปัญหาวิกฤติ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความยากลำบากมากขึ้นอีกด้วย
		 ในโอกาสนี้	กองบรรณาธิการวารสาร	“จุลนิติ”	จึงได้ทำการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็น 
ทางวิชาการ	 ในประเด็นเรื่อง	“การปฏิรูปการเมืองไทย	 (พ.ศ.	๒๕๕๒)	 :	ภายใต้มิติความหลากหลาย 
ทางความคิด”	จากนายนิพนธ์	 	วิสิษฐยุทธศาสตร์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ประธานคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๕๐	สภาผู้แทนราษฎร	ทั้งนี้	เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มีโอกาสรับทราบถึงสาเหตุและที่มาของสภาพปัญหา 
ทางการเมืองของประเทศไทย	 รวมทั้งแนวทางในการยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน	 
ตลอดจนข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์สำหรับปวงชนชาวไทยในฐานะท่ีเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยท่ีแท้จริง 
และถือได้ว่ามีความสำคัญย่ิงต่อการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ของประเทศ	
	 ในส่วนบทความทางวิชาการนั้น	วารสาร	“จุลนิติ”	ใคร่ขอเสนอ
บทความทางวิชาการด้านกฎหมายที่น่าสนใจหลายเรื่อง	ดังนี้
		 •	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความเสียสละ 
เรื่องส่วนพระองค์เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง		
	 •	พลวัตของการเมืองไทย	(Dynamics	of	Thai	Politics)		
	 •	 วัฒนธรรมไทยกับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ	
เอกลักษณ์ของประชาธิปไตยไทย	ในกระแสประชาธิปไตยโลก		
	 •	ความเข้าใจท่ีผิด	เก่ียวกับสิทธิการชุมนุมและอำนาจรักษาความสงบ 
	 •	บุคคลสาธารณะ		
	 สำหรบัคอลมันอ์ืน่	ๆ 	นัน้	ยงัประกอบดว้ยสาระและขอ้มลูทางวชิาการดา้นกฎหมายทีเ่ปน็ประโยชน์ 
ต่องานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย	ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามและค้นหาได้ในวารสารฉบับนี้
	 สดุทา้ยนี	้กองบรรณาธกิารขอขอบคณุผูอ้า่นทกุทา่นทีไ่ดก้รณุาตดิตามผลงานของวารสาร	“จลุนติ”ิ	
ดว้ยดเีสมอมา	ซึง่เราพรอ้มทีจ่ะทำหนา้ทีค่ดัสรรบทความและสรา้งสรรคผ์ลงานทางวชิาการดา้นกฎหมาย
อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและสังคมโดยรวมต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 กองบรรณาธิการ	
	 	 	 	 	 	 	 เมษายน	๒๕๕๒



พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๒

การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ

มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมือง 

และประชาชนทุกคน.  ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องทำความเข้าใจ

ในความสำคัญข้อนี้ให้ถ่องแท้  แล้วเพียรพยายามปฏิบัติงานของตน

ด้วยความตั้งใจ จริงใจ และด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง 

เพื่อให้งานที่ทำบังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง

แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง.

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒



สารบัญ
ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๓ พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
เร่ือง  “การปฏิรูปการเมืองไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒) : ภายใต้
มิติความหลากหลายทางความคิด” โดย  
•	 นายนิพนธ์		วิสิษฐยุทธศาสตร์ ..............................๑
	 สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	ประธานคณะกรรมาธกิาร	
  วิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้เพ่ือการแก้ไขเพ่ิมเติม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๕๐	สภาผู้แทนราษฎร

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
วงงานด้านนิติบัญญัต ิ.........................๙

บทความทางวิชาการ
•	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความเสียสละ

เร่ืองส่วนพระองค์เพ่ือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
โดย	ศ.	ดร.	บวรศักดิ์		อุวรรณโณ	 ....................๒๓

•	 พลวัตของการเมืองไทย	(Dynamics	of	Thai	 
Politics)		โดย	ศ.	ดร.	บวรศักดิ์		อุวรรณโณ	 ...๒๘

•	 วัฒนธรรมไทยกับความผิดฐานหมิ่นพระบรม	
เดชานุภาพ	เอกลักษณ์ของประชาธิปไตยไทย			
ในกระแสประชาธิปไตยโลก		 
โดย	ศ.	ดร.	บวรศักดิ์		อุวรรณโณ .....................๓๘

•	 ความเข้าใจที่ผิด	เกี่ยวกับสิทธิการชุมนุมและอำนาจ
รักษาความสงบ	โดย	ผศ.ดร.	กิตติศักดิ์	ปรกต ิ..๔๗

•	 บุคคลสาธารณะ		
	 โดย	รศ.ดร.ทวีเกียรติ	มีนะกนิษฐ ......................๕๑

๑ 

๒๓

๒๘

๕๑

๓๘



ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
•	 ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำ 

หนังสือสัญญา	พ.ศ.	....			 .................................๕๕

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
•	 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน	 

พ.ศ.	๒๕๕๑ ......................................................๖๑

๑๘

๑๘

สรุปคำพิพากษาของศาลและผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย 
ที่น่าสนใจ
•	 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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โดย กองบรรณาธิการ
 สำนักกฎหมาย 

จุลนิติ : สภาพปัญหาทางการเมือง 
ของประเทศไทยในปัจจุบันที่มีความขัดแย้งกัน 
ทางด้านความคิดมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน 
อย่างกว้างขวางและอย่างไม่เคยมีมาก่อน 
ในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของ 
ประเทศไทยนั้นมีสาเหตุเกิดจากอะไร 

นายนิพนธ์ฯ : ปัญหาความขัดแย้งของ 
สงัคมการเมอืงในปจัจบุนันัน้ตอ้งยอมรบัความจรงิ 
วา่ไมเ่คยเกดิขึน้มากอ่นในประวตัศิาสตรก์ารเมอืง 
การปกครองของประเทศไทย สำหรับที่มาของ 
ปัญหาความขัดแย้งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการต่อสู้ 
ทางการเมืองที่มีลักษณะเอาเป็นเอาตายจนกว่า 

จะมีฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปข้างหนึ่ง แม้แต่ในสภาเอง 
ในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ก็มี 
ความรุนแรงมีการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับ 
การเป็นสภาอันทรงเกียรติ ซึ่งจากประสบการณ ์
ทางการเมืองที่ ผมเคยทำงานอยู่ ในสภานี้  
เป็นระยะเวลามากกว่า ๒๐ ปี ก็ไม่เคยพบ 

“การปฏิรูปการเมืองไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒) : 
ภายใต้มิติความหลากหลายทางความคิด”

เม่ือวันพุธท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ๒

นายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร์* 

๑

บรรยากาศหรือเหตุการณ์ในลักษณะทำนอง 
ดังกล่าวนี้มาก่อน ในความรู้สึกของผมรู้สึกว่า 
เป็นสิ่งที่ทำให้สถานภาพหรือภาพลักษณ์ของ 
รัฐสภาซึ่งเป็นสภาอันทรงเกียรติตกต่ำลงไปมาก  
เมื่อก่อนเคยมีความภูมิใจมากที่ได้รับเลือกตั้ง 
เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืสมาชกิวฒุสิภา 

 *นายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และระดับปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา 
การบังคับใช้ เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สภาผู้แทนราษฎร .
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นายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร์
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้ เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ

๒

เพราะเป็นการทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของ
พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ 
  อย่างไรก็ตามวุฒิสภาซ่ึงถือว่าเป็นสภาสูงน้ัน 
ไมค่อ่ยจะมปีญัหาการตอ่สูอ้ยา่งรนุแรงเหมอืนกบั 
สภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภา 
ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีอำนาจทางการเมือง 
ที่มาเป็นเครื่องล่อใจ อยากจะเรียนว่าสาเหตุของ 
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มาจาก 
การแย่งชิงอำนาจทางการเมืองและผลประโยชน์
ทางการเมือง กล่าวคือ พรรคการเมืองทุกพรรค 
ต่างมุ่งท่ีจะเป็นฝ่ายบริหารเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอำนาจรัฐ  
ทั้งนี้เพราะอำนาจรัฐนำมาซึ่งผลประโยชน์จาก 
การทุจริตคอร์รัปช่ันซ่ึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
นับวันมีแต่จะหนักขึ้นเพราะงบประมาณที่ 
เพ่ิมข้ึน การต่อสู้กันทางการเมืองก็จะมีความเข้มข้น 
และรุนแรงตามไปด้วย เช่น ตัวอย่างกรณีพรรค 
พลังประชาชนซ่ึงเป็นพรรคท่ีมีเสียงข้างมากในสภา 
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ไม่สามารถบริหาร 
ประเทศได้ เพราะมีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ 
ประชาธิปไตยซึ่งเป็นกลุ่มที่กล่าวอ้างในการต่อสู้ 
วา่รกัประชาธปิไตยตอ้งการการเมอืงใหมแ่ละเปน็ 
ขบวนการที่ใหญ่มาขัดขวางการบริหารงานของ 
รัฐบาลและมีการต่อสู้ทางความคิดอย่างรุนแรง 
ถึ ง ขั้ น มี ป ระชาชน เสี ย ชี วิ ต และบาด เจ็ บ 
เป็นจำนวนมาก 
  จนในที่สุดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
ของ พ่ีน้องประชาชนชาวไทยและ มีเ สียง 
ข้างมากในสภาก็ ไม่ ส ามารถที่ จ ะบริ หาร 
ประเทศได้ แม้แต่ทำเนียบรัฐบาลก็ไม่สามารถ 
ที่จะเข้าไปทำงานได้ ในประวัติศาสตร์ไม่เคยมี 
การยึดทำเนียบรัฐบาลหรือรัฐมนตรีเข้าทำเนียบ 
ไม่ได้ การยึดสนามบินก็ไม่เคยมีปรากฏ นี่คือ 
การต่อสู้ที่รุนแรง จึงเป็นเรื่องของอำนาจเป็น 
เรื่องของผลประโยชน์ซึ่งนักการเมืองทั้งฝ่ายค้าน

และฝ่ายรัฐบาลต่างก็ไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้อง 
คุณธรรม และผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน 
รวมทัง้ผลประโยชนข์องประเทศชาตอิยา่งแทจ้รงิ
เป็นหลัก ไม่มีใครรักประเทศชาติอย่างจริงใจ

  โดยจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนเข้ามาเป็น 
นักการเมืองเริ่มแรกนั้นฐานะความเป็นอยู่ 
ไม่ค่อยจะดี แต่เมื่อได้เป็นนักการเมืองสักสิบปี 
ฐานะความเป็นอยู่ก็เปล่ียนจากหน้ามือเป็นหลังมือ 
มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้าน อยากถามว่าหากทำ 
ธุรกิจในเมืองไทยโดยปกติจะได้รับผลประโยชน์ 
อย่างน้ันหรือไม่ ทำไมคนถึงต่างมุ่งเข้ามาสู่ 
การเมือง ถึงยอมใช้เงินซื้อเสียงตรงนี้เป็นประเด็น 
สำคัญที่จะทำให้เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น  
ถา้ทกุคนยอมรบักฎเกณฑก์ตกิาเลน่กนัตามกตกิา 
ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดแล้ว  
ตวัแทนของประชาชนกจ็ะไดม้าโดยสจุรติไมท่จุรติ
เขา้มา ไมม่กีารขายเสยีงซือ้เสยีง คดิวา่จดุนีจ้ะเปน็ 
ประเด็นสำคัญในการปฏิรูปการเมืองที่ดีที่สุด
 
  จลุนติ ิ:  แนวทางในการปฏริปูการเมอืง 
จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
ในปัจจุบันได้หรือไม่
  นายนิพนธ์ฯ : โดยส่วนตัวแล้วผมมี 
ความเห็นว่าคงไม่ได้อะไรเลยจากการปฏิรูป 
การเมืองตามนโยบายของรัฐบาลเพราะว่าสิ่งที่ 
สำคัญที่สุดหรือต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ 
ตัวบุคคล ส่วนรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้น 
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เราต้องยอมรับว่าการเมืองการปกครองของไทย 
นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก 
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ 
ประชาธิปไตยเมื่อปี ๒๔๗๕ นั้น ได้มีการปฏิวัติ 
รัฐประหารกันหลายครั้งและเมื่อมีการปฏิวัติ 
รัฐประหารแล้วก็จะมีการประกาศยกเลิกหรือ 
ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่  
ซึ่งจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
จำนวน ๑๘ ฉบับนั้นจะมีรัฐธรรมนูญที่มาจาก 
กระบวนการของประชาธิปไตยหรือโดยผ่าน 
รัฐสภานั้นมีจำนวนไม่กี่ฉบับ 

  หากพิจารณาถึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ 
แล้วถามว่ารัฐธรรมนูญส่วนใหญ่มีปัญหาในการ 
บังคับใช้หรือไม่ โดยหลักการแล้วมีความเห็นว่า 
หลกัการและเนือ้หาโดยสว่นใหญด่หีมดแตอ่าจจะ
ตอ้งมกีารปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้ง 
กับสถานการณ์ตามยุคสมัย ทั้งนี้ประเด็นที่เป็น 
ปัญหาและต่อสู้กันอยู่ทางการเมืองอย่างเข้มข้น 
ขณะน้ี มาจากการท่ีกลุ่มอำนาจบางกลุ่มมีความ
ต้องการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
เราเห็นว่ามีหลักการที่ดี แต่ก็ยังมีปัญหาและมี 
ข้อข้องใจในส่วนของกระบวนการสรรหาบุคคล 
เพือ่ดำรงตำแหนง่ในองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู  
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากตัวบุคคล 
ทัง้นัน้ ในสมยัทา่นชวน  หลกีภยั เปน็นายกรฐัมนตร ี
ไม่มีปัญหาในการใช้รัฐธรรมนูญส่วนนี้เลย

  ดังนั้นถ้าไม่มีการปฏิรูปที่ตัวคนก่อนก็จะ 
ไม่มีทางปฏิรูปการเมืองได้เลย ในเบื้องต้นนี้ 
ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่บุคคลที่จะเข้ามาเป็น 
นักการเมืองเพื่อมาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรหรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาก็ตาม  
คนที่มีความตั้งใจดีและคิดจะทำหน้าที่แทน 
ประชาชนนั้น จะต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็น 
ท่ีประจักษ์จริง ๆ และมีอุดมการณ์ในทางการเมือง 
จริง ๆ ท่ีจะทำเพ่ือประโยชน์ของพี่น้องประชาชน 
และประเทศชาตโิดยสว่นรวมเปน็สำคญัและตอ้ง 
เป็นคนที่รักประเทศชาติจริง ๆ ไม่ใช่รักแต่ปาก 
แต่ความจริงหาประโยชน์จากประเทศชาติ นี่คือ
หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการเมือง
   
 จุลนิติ : การปฏิรูปการเมืองของ 
ประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา กล่าวคือ 
การปฏิรูปการเมืองเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กับ 
ระยะเวลาปจัจบุนั ป ีพ.ศ. ๒๕๕๒ เมือ่พจิารณา 
เปรียบเทียบกันแล้วมีสถานการณ์ต่างกันอย่างไร  
และเหตุใดการปฏิรูปการเมืองเม่ือคร้ังท่ีผ่าน ๆ มา 
จึงไม่ประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์เท่าท่ีควร
  นายนิพนธ์ฯ :  รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็น 
จุดเริ่มต้นของการมีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ที่จะดูแลปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น และ 
การประพฤติมิชอบของนักการเมืองและข้าราชการ 
ไม่ ให้มีการโกงเลือกตั้ งจึงมีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯลฯ เป็นต้น โดยมี 
เจตนารมณ์เพื่อจะมาดูแลนักการเมืองดูแล 
การบริหารประเทศซึ่งแต่ละองค์กรดังกล่าว 
ตา่งมคีวามสำคญั ซึง่หากจะเปรยีบเทยีบระหวา่ง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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นายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร์
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้ เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ

๔

พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้วจะเห็นว่าไม่ได้มี 
ความแตกต่างกันมากนัก รัฐธรรมนูญฉบับ 
ปัจจุบันบางอย่างก็เข้มงวดในการที่จะเอาผิด
กับนักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้งหรือมีการ 
ซื้อเสียงเข้ามาและถ้ากรรมการบริหารพรรค 
ไปทำผิด ซื้อเสียง หรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
หรือมีส่วนรู้เห็นกับผู้สมัคร รัฐธรรมนูญก็บัญญัติ 
ให้มีการยุบพรรคการเมืองได้ ซึ่งในจุดนี้มี 
ความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฯ ปี ๒๕๔๐
  แต่โดยภาพรวมแล้วรัฐธรรมนูญท้ังสองฉบับ 
ก็มีข้อดีและข้อบกพร่องทั้งคู่ ไม่ได้แตกต่างกัน 
มากนัก เพียงแต่รัฐธรรมนูญฯ ปี ๒๕๔๐ มาจาก 
สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ สสร. ซึ่งมีที่มาจาก 
กระบวนการประชาธิปไตยแต่รัฐธรรมนูญฉบับ 
ปัจจุบันถึงแม้จะมีที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
เช่นเดียวกันแต่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมีที่ 
มาจากการแต่งตั้งของคณะผู้ทำการรัฐประหาร
   อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่ารัฐธรรมนูญ 
ของไทยสว่นใหญจ่ะมาจากการปฏวิตัริฐัประหาร 
ทั้งสิ้นรัฐธรรมนูญที่มาจากการร่างโดยผ่าน 
รัฐสภาหรือผ่านกระบวนการนิติบัญญัติตามวิถี 
ทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น 
มีจำนวนเพียงไม่กี่ฉบับเท่านั้นแต่สาระสำคัญ 
หรื อ เนื้ อหาของรั ฐ ธ ร รมนูญนั้ นก็ ไ ม่ ไ ด้ มี  
ความแตกต่างกันมากนัก ผมถึงพูดตั้งแต่ต้นว่า
อยู่ที่ตัวคน รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพิ่งจะเริ่ม
บังคับใช้และมีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้มี 
ปญัหาแตก่ไ็ดม้กีารเรยีกรอ้งกนัไป เพราะไมพ่อใจ 
ที่ไปมีผลกระทบกับตัวเอง ตอนนี้พรรคการเมือง 
หลายพรรคถูกยุบ ถามว่าสาเหตุมาจากอะไร 
รัฐธรรมนูญผิดหรือไม่ รัฐธรรมนูญไม่ได้ผิด 
แต่คนที่ อยู่ ในพรรคการเมืองหรือบริหาร 
พรรคการเมือง รวมทั้งนักการเมืองต่างหากที่ทำ 
ผิดกฎหมาย แล้วจะปฏิรูปการเมืองกันตรงไหน

  การแกไ้ขรฐัธรรมนญูไมใ่ชป่ระเดน็สำคญั 
เพราะว่าตัวคนคือประเด็นที่สำคัญที่สุด ถามว่า 
นักการเมืองเดี๋ยวนี้มีคุณภาพดีพอหรือไม่ ดูจาก 
การประชุมสภาที่ผ่านมาแต่ละครั้ งมีความ 
รับผิดชอบหรือไม่ คนที่มาทำหน้าที่ทางการเมือง 
ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก 
วุฒิสภา ประการแรกต้องมาประชุมสภามาทำหน้าท่ี 
แทนประชาชนในส่วนของการพิจารณากฎหมาย  
รับฟังปัญหาของพ่ีน้องประชาชนและประเทศชาติ

แล้วมาแก้ปัญหากัน ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่อง 
องค์ประชุมไม่ครบ ปัญหาน้ีไม่ได้อยู่ท่ีรัฐธรรมนูญ 
แต่ปัญหาทางการเมืองทั้งหมดนี้อยู่ที่ตัวคน 
ถ้าจะแก้ต้องแก้ที่ตัวคนปฏิรูปที่ตัวคนว่าคนมี 
จิตสำนึกที่ดีหรือไม่ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
หรือไม่ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีหรือไม่ ผมไม่อยาก 
จะพูดเรื่องการปฏิรูปการเมืองเพราะทำให้ 
เสียงบประมาณเปล่า ๆ  รัฐธรรมนูญเราร่างกัน 
มาแล้วกี่ฉบับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็มีปัญหา 
ความไม่สมบูรณ์ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ก็ใช้รัฐธรรมนูญฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มาเป็นต้นแบบ 
ในการร่างแต่ก็มีบางมาตราที่เข้มและบางมาตรา 
ที่มีปัญหาซึ่งขณะนี้ก็มีการศึกษาการบังคับใช้ 
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวอยู่ 
  
 จุลนิติ : ตามที่ท่านได้มีความคิดเห็น 
ว่าการปฏิรูปการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันได้ อยากถาม 



บทสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการ
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ท่านว่ายังมีแนวทางอื่นหรือไม่ที่จะทำให้ 
สั งคมปัจจุบันยุติความขัดแย้งและทำให้  
บ้านเมืองเดินต่อไปได้
 นายนิพนธ์ฯ : ผมขอฝากไปยังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรี 
ดว้ยวา่การปฏริปูการเมอืงทีด่ทีีส่ดุกค็อืการปฏริปู 
ตัวนักการเมืองเอง หรือตัวบุคคลเพื่อให้บุคคล 
ที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนทุกคนมีจิตสำนึก 
ท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีทำอะไรตรงไปตรงมา 
ด้วยความถูกต้องและกฎหมายที่มีอยู่แล้วก็ 
ควรจะปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้นให้ถูกต้อง  
คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
เป็นสำคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต รักประเทศชาติ 
และประชาชนจริง ๆ อย่ารักแต่ปาก เพียงเท่านี้ 
ก็ไม่ต้องมีการปฏิรูปอย่างอื่นเลย ที่สำคัญที่มา 
ของนักการเมืองต้องสุจริตไม่ใช่มาจากการซ้ือเสียง 
หรือการทุจริตการเลือกตั้ง นักการเมืองจะทำ 
ตรงนี้ได้หรือไม่ประเด็นนี้แหละคือหัวใจของ 
การปฏิรูปการเมือง 
  ผมอยากฝากไว้ตรงน้ีว่าผมเป็นนักการเมือง 
มานาน รู้จักนักการเมืองดีคลุกคลีกับคนที่เป็น 
นักการเมือง ถ้าจะมีการปฏิรูปการเมืองก็ควรจะ 
ปฏิรูปคนท่ีอยู่ในการเมืองดีกว่า กฎหมายจะเขียนดี 
ยังไงถ้าคนจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ไม่มีผล 
อะไรหรือแม้กฎหมายจะบัญญัติไว้ครอบคลุม 
มากน้อยแค่ไหน เพียงใด เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
หากคนไม่ดีแล้วก็จะหาช่องทางในการทุจริตโกง 
เลอืกตัง้จนได ้เพราะฉะนัน้ผมเองกย็งัไมเ่หน็ดว้ย 
ที่จะมีการตั้ ง สสร. ขึ้นมาหรือมีการปฏิรูป 
การเมืองกันใหม่ 
  
 จลุนติ ิ: จากกรณทีีส่ภาผูแ้ทนราษฎรไดม้ ี
การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา
การบังคับใช้เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ขึน้ 
เพื่อทำการพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับ
ใช้ การปฏิบัติตามและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยนั้น จากการพิจารณา 
ศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าว 
มีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสภาพปัญหาในการ 
บงัคบัใชอ้ยา่งไร และสมควรมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ในประเด็นใดบ้าง
 นายนิพนธ์ฯ : ก่อนอื่นขอเรียนให้ 
ทราบเบื้องต้นถึงที่มาที่ไปของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ ดังกล่าวว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ ในสมัยที่พรรคพลังประชาชน 
เป็นรัฐบาล ซึ่งขณะนั้นคณะกรรมการประชาชน 
เพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (คปพร.) ได้ร่วมกับ 
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า  
๕๐,๐๐๐ คน ได้เสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม 
รฐัธรรมนญู ตามมาตรา ๒๙๑ ดงันัน้ สมาชกิสภา 
ผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองจึงได้มีการ 
เสนอญัตติด่วนเพ่ือขอให้มีการต้ังคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและศึกษาปัญหา 
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการแก้ไข 
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยที่คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ ดังกล่าวประกอบด้วยตัวแทนจาก 
ทุกพรรคการเมืองรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและ 
นักวิชาการจากภายนอกด้วยและจากการศึกษา 
ปัญหาการบังคับใช้และการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
พบว่ามีปัญหาบางประเด็นที่ยังมีปัญหาและ 
สมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม เช่น 
  ประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรา ๔๐ ซึ่งเป็น 
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ของบุคคลแบบรวมหลาย ๆ เรื่องไว้ในมาตรา 
เดียวกัน แต่ ไม่ ได้มีการกล่าวถึงสิทธิของ 
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“ผู้ถูกกล่าวหา” ท้ังน้ีการจะอนุมานว่ามีความหมาย 
อย่ า ง เ ดี ย วกั นทั้ ง หมดก็ ค ง จะ ไม่ ถู ก ต้ อ ง 
แต่ปรากฏว่ามีการใช้คำว่า “ผู้ถูกกล่าวหา” 
ในมาตราอื่นของรัฐธรรมนูญ เช่น มาตรา ๒๗๕ 
และตามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่ง “ผู้ถูกกล่าวหา” 
ก็ เป็นบุคคลที่ควรมีสิทธิ ได้รับการคุ้มครอง 
ตามรัฐธรรมนูญในทำนองเดียวกับ “ผู้ต้องหา” 
เช่นกันจึงควรมีคำว่า “ผู้ถูกกล่าวหา” ในกรณี 
ที่บัญญัติถึงสิทธิของ “ผู้ต้องหา” ในบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๐ ด้วย
  ประเด็นที่เกี่ยวกับส่วนที่ ๑๓ สิทธิ 
พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เป็นส่วนที่ต้องการป้องกัน 
การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดย 
วิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ 
ไมใ่หม้กีารยดึอำนาจ รฐัประหารและปฏวิตันิัน่เอง 
แต่ในมาตรา ๖๘ วรรคสี่ กลับมีการเพิ่มเติม 
หลักการใหม่โดยให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร 
ของพรรคการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้
ยุบพรรคเป็นเวลา ๕ ปี ซึ่งเห็นว่ามีรายละเอียด 
ขัดแย้งโดยตรงกับชื่อส่วนและเป็นการขัดแย้ง 
ต่อกระบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยของประชาชน 
ในการจัดต้ังพรรคการเมืองเพ่ือสะท้อนเจตนารมณ์ 
ทางการเมือง ดังนั้นจึงสมควรตัดข้อความ 
ในมาตรา ๖๘ วรรคสี ่ออกทัง้หมด แลว้ใหไ้ปบญัญตั ิ
ไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง
  ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัหมวด ๕ แนวนโยบาย 
พ้ืนฐานแห่งรัฐ น้ันได้จำแนกแนวนโยบายแต่ละด้าน 
ออกเป็นส่วน ๆ และมีรายละเอียดและหลักการ 
มากเกินความจำเป็นทำให้รัฐบาลขาดความเป็น 
อิสระและมีข้อจำกัดในการกำหนดนโยบาย 
การบริหารประเทศท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการ 

ของประชาชน ดังนั้นจึงเห็นว่าไม่ควรไปบัญญัติ 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในแต่ละด้านอย่าง 
ละเอียดมากเกินไป แต่ควรกำหนดเป็นหลักการ 
กว้าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนตาม 
สถานการณ์และความต้องการของประชาชน
 ประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรา ๑๙๐ พบว่า 
ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนว่า 
กรณีอย่างไรจึงจะถือว่ามีผลกระทบต่อความ 
มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวาง อย่างไรจึงจะถือว่ามีผลผูกพัน 
ด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของ 
ประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น 
สามารถแก้ไขได้ด้วยการออกกฎหมายว่าด้วย 
การกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือ 
สัญญาฯ ตามวรรคห้าของมาตรา ๑๙๐ และ 
ในปัจจุบันยังอยู่ในข้ันตอนของการยกร่างกฎหมาย 
กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า จึงเห็นควรเร่งรัดให ้
ตรากฎหมายว่าด้วยการกำหนดข้ันตอนและวิธีการ 
จัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า 
เพื่อแก้ปัญหาความไม่ชัดเจนคลุมเครือ
 ประเด็นท่ีเก่ียวกับมาตรา ๒๕๙ วรรคหน่ึง 
ซึ่ งบัญญัติ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ 
หนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ 
นิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติทุกครั้งที่ เข้ารับตำแหน่ง 
หรือพ้นจากตำแหน่งนั้น เท่ากับเป็นการเปิด 
ช่องทางให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถ 
ที่จะเลือกยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ 
หนี้สินทุกครั้งที่ เข้ารับตำแหน่งหรือพ้นจาก 
ตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ จึงเห็นควรแก้ไข 
เพิม่เตมิบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูในมาตรา ๒๕๙ 
วรรคหนึ่งเป็นดังนี้
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 “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังต่อไป
นี้ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ 
หนีส้นิของตน.................ทกุครัง้ทีเ่ขา้รบัตำแหนง่
และพ้นจากตำแหน่ง..............”
 ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัมาตรา ๒๘๔ วรรคสบิ 
ซึ่งบัญญัติให้นำมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖  
มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ มาใช้บังคับ 
กบัสมาชกิสภาทอ้งถิน่ แลว้แตก่รณโีดยอนโุลมนัน้ 
มีความเห็นว่าพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละฉบับ เช่น 
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖  
หรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เปน็ตน้ ไดบ้ญัญตัิ 
ถึงข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองในระดับท้องถ่ินไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  
จงึสมควรใหต้ดัขอ้ความในมาตรา ๒๘๔ วรรคสบิ 
ออกท้ังหมดและหากประสงค์จะเพ่ิมเติมในหลักการ 
ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและชัดเจน 
ก็ให้ไปกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
นั้น ๆ แทน
 และประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรา ๓๐๒ 
วรรคห้า ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับคะแนนเสียงใน 
การลงมตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหรอืไมใ่หค้วามเหน็ชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากหากมีกรณีปรากฏ
ว่าคะแนนเสียงที่เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติม 
ไม่ถึงก่ึงหน่ึง และคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบกับการ 
แก้ไขเพิ่มเติมก็ไม่ถึงกึ่งหนึ่งเช่นกัน กรณีดังกล่าว 
รฐัธรรมนญูมไิดบ้ญัญตัทิางแกไ้ขไวว้า่จะมผีลเปน็
อย่างไรร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังกล่าวจะตกไปหรือไม่ หรือถ้าไม่ตกไปแล้วจะ 
ดำเนนิการตอ่ไปอยา่งไร  จงึสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนหาก 
เกิดกรณีปัญหาข้างต้นขึ้น

 อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบ
ในเบื้องต้นแล้วว่าปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบันไม่ได้ เป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นจากตัว 
รัฐธรรมนูญ แต่ปัญหาอยู่ที่ตัวคนต่างหาก  
เพราะฉะนั้นมาแก้ที่คนจะดีกว่าเพราะปัจจุบัน 
มปีญัหาการทจุรติคอรร์ปัชัน่แพรก่ระจายไปจนถงึ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าจะปฏิรูปยังไง  
เขียนกฎหมายดียังไงก็ไม่มีประโยชน์ ท่ียังขัดแย้งกัน 
รนุแรงกเ็พราะวา่ผลประโยชนข์องตวัเอง สำหรบั
ตวัผมเองไมม่ปีญัหาเรือ่งรฐัธรรมนญูเลยแตป่ญัหา 
มีว่าเมื่อเราใช้ไปแล้วมันมีข้อบกพร่อง มีจุดอ่อน  
จุดแข็งอะไรที่จะต้องแก้ไขเพื่อพัฒนาให้มัน 
สอดคล้องกับภาวะของบ้านเมืองของสังคมที่มัน 
เปลีย่นไปกจ็ะตอ้งดำเนนิการแกไ้ขกนั ทัง้นีท้ัง้นัน้ 
ถ้าจะมีการปฏิรูปการเมืองโดยมีการต้ังคณะกรรมการ 
ขึ้นมาก็อาจจะมีบุคคลบางกลุ่มไม่เห็นด้วย
  ถ้าทุกคนมีความบริสุทธ์ิใจ มีความต้ังใจดี 
แมจ้ะแตง่ตัง้ใครมากไ็ดแ้ลว้มาชว่ยกนัอยา่ไปเกีย่ง 
ผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็มีปัญหา 
มีข้อบกพร่อง แต่ว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามและ 
เป็นคนดีจริงก็ไม่มีปัญหา ประเด็นท่ีจะแก้ไขจริง ๆ  
มเีพยีง ๒ – ๓ ประเดน็เทา่นัน้เอง ประเดน็สำคญั 
อยูท่ีต่วัคนถา้จะปฏริปูควรปฏริปูตวัคนทีจ่ะเขา้มา 
สู่ถนนการเมือง ควรมีจิตสำนึกท่ีดี มีความรับผิดชอบ 
ตอ่หนา้ที ่ความซือ่สตัยก์เ็ปน็สิง่สำคญัและทีส่ำคญั 
ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและ 
ประเทศชาติจริง ๆ ไม่ใช่คำนึงแต่ผลประโยชน์ 
ของตัวเองและพวกพ้อง 
  ปัญหาท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนคนท่ีเป็นนักการเมือง 
ย่อมรู้ปัญหาดีเพราะเจอกับตัวเอง ถ้าจะมีการ 
แก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะได้จัดให้มีการรับฟัง 
ความเห็นของพ่ีน้องประชาชน หรือหลาย ๆ องค์กร 
รวมถึงนักวิชาการเข้ามาช่วยกันคิด ถ้านักการเมือง 
ทุกคนทำตามกรอบตามกติกาที่รัฐธรรมนูญ 
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วางไว้และปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุม  
แล้วคำนึงถึ งประโยชน์ของประชาชนของ 
ประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีปัญหา 
ที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ว่าอาจจะมี 
บางประเด็นที่ไม่ชัดเจน กฎหมายเขียนไว้แล้ว 
ไม่ เหมาะกับสถานการณ์เราต้องยอมรับว่า 
รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนัสว่นใหญน่กัวชิาการเปน็
ผู้ร่างไม่ใช่นักการเมืองจึงมีปัญหาที่ไม่สอดคล้อง 
กันในบางประเด็น แต่ประเด็นหลักที่เรามองจาก
ประสบการณท์ีไ่ดไ้ปศกึษาดงูานในหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศเกาหลีนั้น ภาครัฐได้ให้ 
ความสำคัญกับการเลือกตั้งมากที่สุด ถ้าหาก 
มีการทุจริตการเลือกตั้งก็จะถูกตัดสิทธิทาง 
การเมืองตลอดชีวิต เหตุผลเพราะว่าการทุจริต 
การเลอืกตัง้จะทำใหบ้า้นเมอืงไปไมร่อด เพราะถา้ 
คนพวกนี้จะมาบริหารประเทศมาทำหน้าที่ 
ควบคุมกลไกของบ้านเมืองทั้ งฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายนิติบัญญัติจะทำให้บ้านเมืองมีปัญหา 
ประเทศชาติไปไม่รอดเขาจึงให้ความสำคัญ 
ในเรื่องนี้มาก ถ้าคุณจะปฏิรูปการเมืองทำยังไง 
ไม่ให้มีการทุจริตการเลือกต้ังได้ส่ิงสำคัญควรหาทาง 
ได้คนดีจริง ๆ เข้ามาหัวใจสำคัญคือเรื่องที่มาของ
นักการเมืองต้องได้มาด้วยความซื่อสัตย์
  ดังนั้น ปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมาย ประเด็นการปฏิรูปการเมืองอยู่ที่ 
ทำยังไงไม่ให้มีการทุจริตการเลือกต้ังให้นักการเมือง 
ได้มาจากการเลือกตั้งที่สุจริต คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งและหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
จะมวีธิปีฏบิตัอิยา่งไรถา้มกีารทจุรติ ปจัจบุนันีม้แีค ่
จำนวนเล็กน้อยที่ ได้ ใบเหลืองใบแดงถ้าไม่  
แก้ไขปัญหาตรงนี้ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป  
ผมมีความเห็นว่าควรจะมาสร้างมาตรฐานที่ตัว 
ของนักการเมืองมากกว่าเพราะมาตรฐานของ 
ประชาชนมีแค่ไหนเราควรต้องมีมากกว่าใน

เรื่องความดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน 
ทัง้ความประพฤต ิความซือ่สตัยส์จุรติ ความรกัชาต ิ
บ้านเมืองเราต้องเหนือกว่าประชาชนเพราะ 
เราเป็นตัวแทนของประชาชน ผมจึงมีความเห็น 
ว่าประเด็นสำคัญมีอยู่แค่สองประเด็นคือเรื่อง 
ตวับคุคลและการทจุรติการเลอืกตัง้ ถา้แกต้รงนีไ้ด ้
ก็ไม่มีปัญหาถามว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้ง ๔๘๐ คนในสภาผู้แทนราษฎรทำได้หรือไม่ 
คุณสุจริตจริงหรือเปล่า พรรคการเมืองทุกพรรค 
ที่บอกว่าทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศชาติ 
จริง ๆ หรือไม่ 
  
 จลุนติ ิ: บทสรปุสง่ทา้ยและขอ้เสนอแนะ 
ท่ีจะเป็นประโยชน์และข้อคิดคำนึงสำหรับปวงชน 
ชาวไทยในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 
ที่แท้จริงและถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ 
การพฒันาการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ
 นายนิพนธ์ฯ : ผมขอฝากไปยังพี่น้อง 
ประชาชนทั้งประเทศว่าควรจะใช้สิทธิ์ของตัวเอง
ดว้ยความสจุรติโดยเลอืกคนดคีนทีม่คีวามซือ่สตัย ์
สจุรติคนมคีวามรูเ้ขา้มาเปน็ตวัแทนของประชาชน  
ฝากกราบอ้อนวอนว่ามันไม่คุ้มค่าต่อบ้านเมือง 
กับผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติ  
ถ้าเลือกคนไม่ดีเข้ามาคนทุจริตเข้ามาผลเสียก็จะ 
เกิดกับพี่น้องประชาชนเองและประเทศชาติ  
เนือ่งจากเงนิทีเ่ขาทจุรติคอรร์ปัชัน่ไปเปน็เงนิภาษี 
ของพ่ีน้องประชาชนท้ังน้ันเพราะเราทุกคนมีหน้าท่ี 
เสียภาษีให้แก่รัฐ เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชน 
ควรเหน็แกป่ระเทศชาตดิว้ยการเลอืกคนดมีาเปน็ 
ตวัแทนเพือ่บรหิารประเทศ นีค่อืจดุเริม่ตน้ในการ 
ปฏิรูปการเมือง พี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญ 
ที่สุดในการปฏิรูปการเมือง 

๘
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โดย นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง  
      นิติกร สำนักกฎหมาย  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒                  
   เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และให้เสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขบทนิยามคำว่า	“รัฐมนตรี”	“อธิบดี 
หรืออธิบดีกรมตำรวจ”	“ผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง”	และ	“กองตรวจคนเข้าเมือง”	เป็น	
“นายกรัฐมนตรี”	“ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ”	“ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง”	และ	
“สำนกังานตรวจคนเขา้เมอืง”	ตามลำดบัทกุแหง่	และไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
พิจารณาคนเข้าเมือง	ชื่อตำแหน่งกรรมการต่าง	ๆ 	รวมทั้งตำแหน่งคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็น 
ปัจจุบัน	 ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ	ปรับปรุงอัตราโทษเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ 
สังคม	และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำความผิดหรือกระทำการอันเกี่ยวเนื่องกับความผิดต้อง
รับโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้

 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับท่ี ..) 
 พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	 
ตามทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยเ์สนอ	และใหเ้สนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา 
ตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญัคอื	ไดก้ำหนดหลกัเกณฑ	์วธิกีารและเงือ่นไขในการเลกิรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม 
โดยการเลกิรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมนัน้ใหผู้ร้บับตุรบญุธรรมเขา้สูก่ระบวนการปรกึษาเยยีวยาเพือ่ดำเนนิ 
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความสัมพันธ์ในเบื้องต้นก่อน	โดยผู้รับบุตรบุญธรรมมีหน้าที่เสียค่าใช้จ่าย 
ในการอปุการะเลีย้งดแูละการศกึษาแกเ่ดก็นัน้	และใหถ้อืวา่การรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมในตา่งประเทศ 
ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตร 
บุญธรรมระหว่างประเทศมีผลเป็นการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย	 
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และให้ผู้ท่ีจะมาขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้น้ันต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
ผู้มาขอรับเด็กเพื่อเป็นบุตรบุญธรรมด้วย	และในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษที่ทำให้ไม่อาจจดทะเบียน 
รบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมภายในกำหนดระยะเวลากใ็หค้ณะกรรมการมอีำนาจพจิารณาขยายระยะเวลา
การจดทะเบียนออกไปได้อีกไม่เกิน	๓	เดือน
	 ทั้งนี้	ได้บัญญัติบทลงโทษแก่ผู้ใดที่ใช้อุบายหลอกลวง	ขู่เข็ญ	ใช้กำลังประทุษร้าย	ใช้อำนาจ 
ครอบงำผดิคลองธรรม	หรอืใชว้ธิขีม่ขนืใจ	หรอืเปน็คนกลางกระทำการชกัจงูโดยใหค้า่จา้งหรอืคา่ตอบแทน 
หรอืประโยชนอ์ยา่งอืน่ทีม่คิวรได้	เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความยนิยอมในการรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม	ตลอดจน 
ได้แก้ไขอัตราโทษปรับผู้ดำเนินการเพื่อให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือพาหรือจัดส่งเด็กออกไป 
นอกราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เหมาะสม	 
และใหผู้ก้ระทำความผดิตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา	๖	มาตรา	๑๘	หรอืมาตรา	๑๘/๑	นอกราชอาณาจกัร 
โดยรฐับาลไทยเปน็ผูเ้สยีหายตอ้งรบัโทษในราชอาณาจกัรและใหน้ำบทบญัญตัมิาตรา	๑๐	แหง่ประมวล 
กฎหมายอาญามาใช้บังคับอนุโลม

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว	์พ.ศ.	....	ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข 
เพิม่เตมิจากรา่งพระราชบญัญตัทิีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้	ตามทีก่ระทรวง 
เกษตรและสหกรณเ์สนอ	และใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาอกีครัง้หนึง่	โดยให ้
รับข้อสังเกตของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 (๑)	ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๒	โดยเพิ่มเติมชนิดสัตว	์กวาง	และหมูป่า	จำแนกประเภทระบบการเลี้ยงสัตว ์
แบบเกษตรกรและการเลี้ยงสัตว์เชิงธุรกิจ	กำหนดหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือ 
ซากสตัว	์การทำเครือ่งหมายประจำตวัสตัวน์ัน้	โดยเกษตรกรไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทำเครือ่งหมาย 
เว้นแต่เป็นการดำเนินการเพื่อการค้าหรือธุรกิจ	
	 (๒)	เพิ่มขั้นต่ำของอัตราการชดใช้แก่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็น	๓	ใน	๔	ของราคาสัตว์ 
หรอืซากสตัว	์กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย	เพือ่ประโยชนใ์นการปอ้งกนัและ 
ควบคมุโรคระบาดสตัว	์รวมทัง้	ไดเ้พิม่เตมิเขตกนัชนโรคระบาด	เขตควบคมุโรคระบาด	และใหส้ตัวแพทย ์
มอีำนาจประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชัว่คราวในทอ้งทีท่ีร่บัผดิชอบ	แตใ่นกรณทีีท่อ้งทีจ่งัหวดัใดมหีรอื
สงสยัวา่มโีรคระบาดใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัประกาศกำหนดเขตโรคระบาด	หรอืเขตเฝา้ระวงัโรคระบาด	
รวมทัง้ประกาศหา้มเคลือ่นยา้ยสตัวแ์ละซากสตัวเ์พือ่ประโยชนใ์นการปอ้งกนัและควบคมุโรคระบาดสตัว ์
	 (๓)	เป็นการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์อันเกิดจากการค้าสัตว์หรือซากสัตว์	 และการ 
ตรวจสอบของเจา้หนา้ทีจ่งึกำหนดใหม้กีารขออนญุาต	การออกใบอนญุาต	และหนา้ทีข่องผูร้บัใบอนญุาต	
และเพือ่ใหม้าตรการในการปอ้งกนัและควบคมุโรคระบาดเปน็ไปโดยรวดเรว็ทนัตอ่สภาวการณจ์งึกำหนด 
ให้มีการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตได้	ตลอดจนได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และ 

๑๐



สรุปมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

สารวัตรให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่	 เมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด	 
โดยให้สัตวแพทย์มีอำนาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและรองรับอำนาจ 
หน้าที่ของสารวัตรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
	 (๔)	กำหนดใหก้รมปศสุตัวม์อีำนาจในการจดัการกบัสิง่ทีย่ดึหรอือายดัไวโ้ดยการขายทอดตลาด	 
และมอีำนาจขายทอดตลาดของกลางทีศ่าลสัง่รบิเพือ่นำเงนิสทุธจิากการขายทอดตลาดมาจา่ยเปน็เงนิ 
สินบนและเงินรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้การแจ้งการกระทำที่เป็นความผิดตามร่างพระราชบัญญัตินี้	 
และกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา	การอุทธรณ์	คำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตไว้

 เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการปฏบิตัติอ่อากาศยานทีก่ระทำ 
 ผิดกฎหมาย พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ   
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน ๒ ฉบับ
	 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพะราชบญัญตัวิา่ดว้ยการปฏบิตัติอ่อากาศยานทีก่ระทำผดิกฎหมาย	 
พ.ศ.	 ....	และร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 จำนวน	 ๒	 ฉบับ	 ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ตามทีก่ระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมเสนอ	และให ้
นำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. .... 
มีสาระสำคัญดังนี้
	 	 (๑)	ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย 
พ.ศ.	๒๕๑๙	และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ	โดยใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมและรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
คมนาคม	รว่มกนัประกาศกำหนดเขตแสดงตนเพือ่ปอ้งกนัภยัอากาศ	กำหนดหลกัเกณฑร์ะบบการตรวจ 
และพิสูจน์ฝ่าย	และให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจในการปฏิบัติการ	และนำอากาศยานขึ้นสกัดกั้น 
อากาศยานใดได้เมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใด	ตลอดจนมีอำนาจในการใช้อาวุธบังคับอากาศยาน	การทำลาย 
อากาศยาน	การใช้อาวุธจากภาคพื้นสู่อากาศเพื่อทำลายอากาศยาน	
	 	 (๒)	กำหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจและพสิจูนฝ์า่ยกรณทีีเ่ปน็อากาศยานพลเรอืน	การกกั 
และยดึอากาศยาน	การจบัควบคมุและการสอบสวนเบือ้งตน้	รวมทัง้ใหเ้จา้หนา้ทีฝ่า่ยทหารมอีำนาจหนา้ที ่
เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา	
	 	 (๓)	ให้เจ้าของอากาศยานหรือผู้ควบคุมอากาศยานที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	
หรอือนสุญัญา	หรอืความตกลงระหวา่งประเทศ	หรอืมกีารกระทำอนัอาจเปน็ภยัตอ่ความมัน่คงหรอืตอ่ 
สาธารณะ	ต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ต้องนำอากาศยานขึ้นสกัดกั้นและการปฏิบัติการ
เพื่อทำลาย
	 	 (๔)	ให้มีคณะกรรมการกำหนดค่าใช้จ่ายขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้บัญชาการ 
ทหารอากาศเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการตามที่กำหนด โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจ 
พิจารณากำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติการสกัดกั้นตามพระราชบัญญัตินี้
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	 	 (๕)	กำหนดหลักเกณฑ์การเรียกให้เจ้าของอากาศยานหรือผู้ควบคุมอากาศยานชำระ 
คา่ใชจ้า่ย	การยดึอากาศยานและสิง่ของ	การขายทอดตลาดหรอืขายโดยวธิอีืน่	และการกำหนดคา่ใชจ้า่ย 
สำหรับอากาศยานของรัฐต่างประเทศ	 รวมทั้งได้บัญญัติบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง 
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
 ๒) ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	โดยมีสาระสำคัญ	คือ	ได้เพิ่ม 
บทนิยามคำว่า	“อากาศยานราชการ”	โดยกำหนดให้การเดินอากาศยานในราชการทหาร	ราชการ 
ตำรวจ	ราชการศุลกากร	และราชการอื่น	ต้องทำแผนการบินและปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศ	 
โดยใหผู้ด้ำเนนิการเดนิอากาศตอ้งจดัใหม้แีผนการบนิและแผนปฏบิตักิารบนิสำหรบัอากาศยานทีใ่ชบ้นิ 
ในการดำเนนิกจิการการเดนิอากาศของตน	และอากาศยานทกุลำทีจ่ะทำการบนิในราชอาณาจกัรตอ้งทำ 
แผนการบนิ	และกำหนดใหอ้ากาศยานทกุลำทีบ่นิหรอืเคลือ่นทีอ่ยูใ่นหรอืนอกราชอาณาจกัร	ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามกฎจราจรทางอากาศ	รวมทัง้บทกำหนดโทษสำหรบัผูด้ำเนนิการเดนิอากาศและผูค้วบคมุอากาศยาน 
ที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัด
 สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....
	 คณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัปิอ้งกนัการทารณุกรรม	และการจดัสวสัดภิาพ 
สัตว์	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญดังนี้	
 (๑)	กำหนดบทนิยามคำว่า “สัตว์” “การทารุณกรรม” “ความทุกข์ทรมาน” “การจัดสวัสดิภาพสัตว์” 
“องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์”	เป็นต้น	
	 (๒)	ใหม้คีณะกรรมการปอ้งกนัการทารณุกรรม	และการจดัสวสัดภิาพสตัวท์ัง้ในระดบัชาตแิละ 
ระดับจังหวัด	เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการจัดสวัสดิภาพสัตว์และการป้องกันการทารุณกรรมสัตว ์
กำหนดวิธีการปฏิบัติในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งให้มีองค์กรจัด 
สวัสดิภาพสัตว์	โครงการเพื่อป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว	์ตลอดจนศึกษา	วิจัย 
เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพให้แก่สัตว์	
	 (๓)	กำหนดให้มีการควบคุมดูแลสถานสงเคราะห์สัตว์ให้เป็นไปในลักษณะที่ไม่แสวงหากำไร 
และต้องไม่กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว	์ตลอดจนกำหนดมาตรการ 
เพือ่หา้มมใิหก้ระทำการใด	ๆ 	ทีเ่ปน็การทารณุกรรมสตัว	์และใหค้วบคมุการประกอบกจิการเกีย่วกบัสตัว ์
บางประเภท	โดยใหผู้ป้ระกอบกจิการเกีย่วกบัสตัวย์ืน่คำขออนญุาตตอ่อธบิดกีรมปศสุตัว์		ซึง่ใบอนญุาต 
ทุกฉบับนั้นให้ใช้ได้	๓	ปี	นับแต่วันออกใบอนุญาต	รวมทั้ง	ได้กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน 
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กรณีการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์	โดยเป็นโทษทางอาญาทั้งโทษ 
จำคุกและโทษปรับ	
	 (๔)	กำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ตรวจค้นสถานที่และตรวจยานพาหนะเพื่อ 
ตรวจสอบเหตกุารณท์ารณุกรรมสตัวห์รอืยดึ	อายดัสตัวห์รอืซากสตัวต์ามทีไ่ดร้บัแจง้หรอืมเีหตอุนัควรได ้
  (๕)	ให้มีการจัดต้ังกองทุนป้องกันการทารุณกรรม	และการจัดสวัสดิภาพสัตว์	โดยมีคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนป้องกันการทารุณกรรม	และจัดสวัสดิภาพสัตว์	ทำหน้าท่ีบริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติ 
จ่ายเงิน	ดำเนินกิจการต่าง	ๆ 	ที่คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมฯ	กำหนด	

 เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการกกัขงัตามประมวล 
 กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมาย 
อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพจิารณาอกีครัง้หนึง่	แลว้ใหเ้สนอรา่งพระราชบญัญตัไิปเพือ่สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยม ี
สาระสำคัญคือ	เป็นการกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องกักขัง 
บางกรณ	ีมอีำนาจตรวจสอบจดหมาย	เอกสาร	พสัดภุณัฑ	์หรอืสิง่สือ่สารอืน่ซึง่มถีงึหรอืจากผูต้อ้งกกัขงัได	้ 
รวมทั้งได้รับรองสิทธิของผู้ต้องกักขังที่จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์หรือยื่นเรื่องราวใดหรือถวายฎีกา	ซึ่งใน 
กรณีที่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์นั้นก็ให้ปฏิบัติเสมือนหนึ่งเป็นผู้ป่วยเจ็บโดยอนุโลม	
		 ทั้งนี้	ยังได้กำหนดให้เพิ่มอัตราโทษสำหรับผู้ต้องกักขังที่ถูกปล่อยตัวไปกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
ไมป่ลอดภยัแกผู่ต้อ้งกกัขงั	แลว้ไมก่ลบัมารายงานตวัตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีโ่ดยไมม่เีหตอุนัสมควร	และเพิม่ 
อัตราโทษแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสถานที่กักขังให้หนักขึ้น	ตลอดจนได้กำหนดให้พนักงาน 
เจา้หนา้ทีผู่เ้ปน็หวัหนา้บงัคบับญัชาสถานทีก่กัขงัมอีำนาจทีจ่ะดำเนนิการลงโทษทางวนิยัแทนการสง่เรือ่ง 
เพื่อดำเนินคดีอาญาในกรณีที่ผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับกระทำผิดอาญาในความผิดลหุโทษความผิด 
ตามมาตรา	๑๐	ความผิดฐานประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินของสถานที่กักขังที่ไม่ร้ายแรง	หรือความผิดฐาน
พยายามหลบหนีสถานที่กักขัง		

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	และให้เสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญดังนี้
	 (๑)	ให้มีการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ประกอบด้วย	สมาชิกซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัด
เสนอชื่อสมาชิกจังหวัดละ	๑	คน	และสมาชิกซึ่งเลือกจากตัวแทนองค์กรเกษตรกรรวม	๑๖	คน	
และสมาชกิผูท้รงคณุวฒุริวม	๗	คน	โดยใหส้ภาเกษตรกรแหง่ชาตมิอีำนาจหนา้ทีใ่นการกำหนดนโยบาย 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตร	 ส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตร	 
ใหค้ำปรกึษาแกค่ณะรฐัมนตรใีนการแกไ้ขปญัหาของเกษตรกร	จดัทำแผนแมบ่ทเสนอตอ่คณะรฐัมนตร	ี
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และสนับสนุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น	เป็นต้น	โดยมีสำนักงาน 
สภาเกษตรกรแหง่ชาติ	เรยีกโดยยอ่วา่	“สกช.”	ทำหนา้ทีเ่ปน็เลขานกุารและรบัผดิชอบงานดา้นธรุการ 
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	
	 (๒)	ให้มีสภาเกษตรกรจังหวัด	ประกอบด้วย	สมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ได้รับ 
การสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนด	จำนวน		๑๖	คน	และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ	
จำนวน	๕	คน	 	 โดยให้สภาเกษตรกรจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
แกเ่กษตรกรและองคก์รเกษตรกรในระดบัจงัหวดั	สง่เสรมิและสนบัสนนุการรวมกลุม่ขององคก์รเกษตรกร	 
กลุ่มเกษตรกร	และยุวเกษตรกรในจังหวัด	จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดเสนอต่อ 
สภาเกษตรกรแหง่ชาต	ิและรบัเรือ่งราวรอ้งทกุขเ์กีย่วกบัราคาและผลผลติทางเกษตรกรรม	โดยมสีำนกังาน 
สภาเกษตรกรจงัหวดัขึน้	เรยีกโดยยอ่วา่	“สกจ.”	ทำหนา้ทีเ่ปน็เลขานกุารและรบัผดิชอบงานดา้นธรุการ 
ของสภาเกษตรกรจังหวัด		
	 (๓)	กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมขึ้น	แล้วให้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาโดยไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี	 
และใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งจดัทำแผนปฏบิตักิารใหส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทดงักลา่ว	ใหส้ภาเกษตรกร 
แห่งชาติ	ติดตาม	และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....
	 คณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตักิารคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่	พ.ศ.	....	ตามทีก่ระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ 
พิจารณา	โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วเสนอ 
สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญัคอื	เปน็การกำหนดแนวทางการคุม้ครองคนไรท้ีพ่ึง่	 
โดยให้มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว	และให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำนโยบายการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งไปกำหนดไว้ในแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน	รวมท้ังได้กำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอต่อ 
คณะกรรมการเพือ่พจิารณาประกาศจดัตัง้สถานคุม้ครองและชว่ยเหลอืคนไรท้ีพ่ึง่	และกำหนดใหก้ระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยส์นบัสนนุใหอ้งคก์รสาธารณประโยชน	์องคก์รสวสัดกิารชมุชน	
สถาบันศาสนา	หรือองค์กรภาคเอกชนอื่นดำเนินการจัดตั้งสถานคุ้มครองและช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง 
ภาคเอกชนด้วย
	 ทั้งนี้	 ให้คนไร้ที่พึ่งมีสิทธิขอรับบริการจากสถานคุ้มครองและช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งหรือ 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและให้คนไร้ที่พึ่งได้รับความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นในเบื้องต้นตามที่มีกฎหมาย 
เฉพาะคุ้มครองและส่งตัวไปเพื่อรับบริการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายนั้น	รวมทั้งให้จัดตั้ง
กองทุนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการให้ความคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งด้วย
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จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้เมือ่ป	ี๒๕๔๘	ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ	และ
ใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาอกีครัง้หนึง่	โดยใหร้บัความเหน็ของสว่นราชการ 
ที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
						 (๑)	ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางและองค์การสวนยาง		
	 (๒)	ให้จัดตั้งองค์กร	“การยางแห่งประเทศไทย”	เรียกโดยย่อว่า	“กยท.”	โดยมีฐานะเป็น 
นิติบุคคล	ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบครบวงจร	
บริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา	ส่งเสริมสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการอุตสาหกรรมยางพารา	 
ดำเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ	ฯลฯ	และให้มีคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย	 
ประกอบด้วย	ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง	กรรมการโดยตำแหน่ง	จำนวน	๔	คน	
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	จำนวน	๕	คน	โดยมีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นเลขานุการ	และ 
ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการสั่งให้ระงับการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางผู้ไม่ 
ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งของคณะกรรมการหรือพนักงานซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัติ		 
และอาจเขา้ไปในสวนยางเพือ่ตรวจสอบ	รงัวดัหรอืมหีนงัสอืเรยีกเกษตรกรชาวสวนยางมาใหข้อ้เทจ็จรงิ	 
ให้ถ้อยคำ	สำหรับเอกสารใด	ๆ	
	 (๓)	กำหนดให้จัดตั้งกองทุนพัฒนายางพารา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริม 
การพัฒนายางพารา	และให้การจัดสรรเงินจากกองทุนกรณี
	 (๔)	ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลทั่วไป	ซึ่งกิจการของ	กยท.	 
โดยในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดทุน	กู้ยืมและให้กู้ยืมเงินเกิน	๕๐	ล้านบาท	จำหน่าย 
อสงัหารมิทรพัยร์าคาเกนิ	๕	ลา้นบาท	ออกพนัธบตัร	หรอืตราสารเพิม่การลงทนุ	และการจดัตัง้บรษิทัจำกดั 
หรือมหาชนจำกัดนั้น	ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
	 (๕)	กำหนดบทกำหนดโทษแก่ผู้หลีกเลี่ยงการเสียค่าธรรมเนียมผู้ขัดขวางไม่ให้ความสะดวก  
แก่กรรมการ	พนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่	และถ้าผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคลก็ให้กรรมการผู้จัดการ	 
ผู้จัดการ	หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้รับผิด	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ตามที่ 
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	โดยให้รับ 
ข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร 
พิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญคือ	เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า	“โรงเรียน”	“บุคลากรทาง 
การศึกษา”	และเพิ่มบทนิยามคำว่า	“โรงเรียนนานาชาติ”	และได้กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีฐานะเป็นอธิบดี	รวมทั้งได้แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ 
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หรือสิทธิครอบครองในที่ดินในกรณีโรงเรียนเป็นนิติบุคคลและการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน 
หรือภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร	 แก้ไขเพิ่มเติมชื่อของโรงเรียนเอกชนระดับอาชีวศึกษาเป็นคำว่า 
วิทยาลัย	ตลอดจนแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับระบบการจัดสรรกำไร	การจัดทำบัญชี	การตรวจสอบบัญชี	
และการยกเวน้ภาษเีงนิได้	และไดก้ำหนดใหล้กูจา้งของโรงเรยีนเอกชนสามารถสง่เงนิสมทบเขา้กองทนุ 
ประกนัสงัคมตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคมและใหส้ทิธผิูท้ีเ่คยสง่เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 
สามารถส่งต่อเนื่องได้	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การริบทรัพย์สินและเพิ่ม 
 วิธีการริบทรัพย์สินตามมูลค่า) 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	.... 
( เพิ่ม เติมหลักเกณฑ์การริบทรัพย์สินและเพิ่มวิธีการริบทรัพย์สินตามมูลค่า )ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ	และให้นำเสนอ 
สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญัคอื	เปน็การแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา	๓๓	และมาตรา	๓๔	 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา	โดยให้การริบทรัพย์สินครอบคลุมถึงประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นราคา 
เงนิไดท้ีบ่คุคลไดม้าจากการกระทำความผดิ	และทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์นัอาจคำนวณราคาเปน็เงนิได ้
ที่บุคคลได้มาแทนทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว	และประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์นั้น	และกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของศาลในการริบทรัพย์สิน	รวมทั้งได้เพิ่ม 
มาตรา	๓๔/๑	แหง่ประมวลกฎหมายอาญาเกีย่วกบัวธิกีารรบิทรพัยส์นิตามมลูคา่เพือ่ใหก้ารรบิทรพัยส์นิ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
 พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	พ.ศ.	....	
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณา	โดยไม่ให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน	 และให้รับ 
ข้อสังเกตของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญั	คอื	กำหนดบทนยิามคำวา่	“ทีด่นิ”	“คณะกรรมการประสานนโยบายทีด่นิ”	และ	
“เลขาธิการ”	โดยมีคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า	“คทช.”	ประกอบด้วย	นายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย	เป็นประธานกรรมการ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

๑๖ ๑๗



สรุปมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	เปน็รองประธานกรรมการ	กรรมการโดยตำแหนง่	จำนวน	๑๖	คน	
กรรมการผูแ้ทนองคก์รเอกชน	จำนวน	๔	คน	กรรมการผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	จำนวน	๓	คน	
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิ	จำนวน	๓	คน	กรรมการผูแ้ทนประชาชนในแตล่ะภาค	จำนวน	๕	คน	(ภาคละ	๑	คน)	 
และให้เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	เป็นกรรมการและเลขานุการ	โดยให้	
คทช.	มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของ 
ประเทศ	วินิจฉัยชี้ขาดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดินระหว่างคณะกรรมการอื่นใดหรือ 
หน่วยงานของรัฐที่ซ้ำซ้อนกัน	กำหนดแนวทางการจัดรูปที่ดิน	การจัดสรรที่ดิน	การปฏิรูปที่ดิน	
การควบคมุอาหาร	การผงัเมอืง	เอกสารสทิธใินทีด่นิ	และสาธารณะสมบตัขิองแผน่ดนิ	เพือ่ใหป้ระชาชน 
มีที่ดินอยู่อาศัยและเลี้ยงชีพ	เสนอกฎหมาย	เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี	ส่งให้คณะกรรมการหรือ 
หนว่ยงานปฏบิตัติามนโยบายของ	คทช.	และสงวนหรอืหวงหา้มทีด่นิของรฐัเพือ่ความมัน่คงของประเทศ 
		 ทั้งนี้	 ให้มีคณะกรรมการประสานนโยบายที่ดินในระดับจังหวัด	 โดยในกรุงเทพมหานครให้ม ี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ	ในจังหวัดอื่นให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
กรรมการ	โดยมอีำนาจหนา้ทีใ่นการเสนอแนะแนวทาง	และมาตรการตอ่	คทช.	ในเรือ่งการบรหิารจดัการ 
ทรัพยากรดินและที่ดิน	เฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ	และติดตาม	กำกับดูแล	ตรวจสอบ	และเร่งรัดให้มี 
การปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศ	

 เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัมิาตรฐานการจดัทำแผนทีใ่นทีด่นิของรฐั  
 พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการจัดทำแผนที่ในที่ดินของรัฐ	 
พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 
โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	และข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ไปประกอบการพจิารณาดว้ย	กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญัคอื	เปน็การ 
กำหนดบทนิยามคำว่า	“แผนที่รูปแปลงที่ดิน”	“ระวางแผนที่”	“ที่ดินของรัฐ”	“ส่วนราชการ”	และ  
“คณะกรรมการ” รวมทั้งให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการจัดทำแผนที่ในที่ดินของรัฐ ประกอบด้วย  
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทีน่ายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง  
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน ๘ คน เป็นกรรมการ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการดังกล่าว	โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับเขตที่ดินของรัฐ	 
ซึง่คำวนิจิฉยัดงักลา่วใหเ้ปน็ทีส่ดุ	และใหก้รมทีด่นิมหีนา้ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบังานวชิาการและธรุการให้
แก่คณะกรรมการฯ
	 กำหนดใหส้ว่นราชการมหีนา้ทีจ่ดัทำแผนทีแ่สดงเขตทีด่นิ	จดัทำระวางแผนทีแ่ละแผนทีร่ปูแปลง 
ที่ดินในที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนด	รวมทั้งให้ส่วนราชการดำเนินการ 
ปรับปรุงระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในบรรดากฎหมายที่มีแผนที่ท้ายที่ใช้บังคับก่อนวันที ่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	รวมทั้งระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐที่จัดทำขึ้นก่อน 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดให้แล้วเสร็จ	 และให้ส่งสำเนารูปแปลง
ที่ดินในรูปแบบสำเนาเอกสารและข้อมูลในระบบดิจิตอลให้แก่กรมที่ดิน	
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	 ทั้งนี้	ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำระวางแผนที่และแผนที่รูปแบบแปลงที่ดิน	
มาตราสว่นของระวางแผนที	่การจดัทำขอ้มลูในระบบดจิติอล	การเปลีย่นแปลงแกไ้ขแผนทีร่ปูแปลงทีด่นิ	 
และการจดัเกบ็รายการรงัวดั	รายการคำนวณแผนทีร่ะวางแผนทีแ่ละตน้รา่งแผนทีร่ปูแปลงทีด่นิ	ตลอดจน 
การจัดเก็บข้อมูลในระบบดิจิตอลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง	พ.ศ.	 ....	ตามที่กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ 
พจิารณา	โดยไมใ่หม้บีทบญัญตัเิกีย่วกบัการจดัตัง้หนว่ยงานใหมห่รอืขยายหนว่ยงาน	และใหร้บัความเหน็ 
ของสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งไปประกอบการพจิารณาดว้ย	แลว้นำเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	 
โดยมีสาระสำคัญคือ	ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเมืองและอำนาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการดงักลา่ว	รวมทัง้ใหม้คีณะกรรมการนโยบายตรวจสอบ	เพือ่ทำหนา้ทีเ่สนอความเหน็เกีย่วกบั 
ผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการนโยบาย	ซึ่งในการพัฒนาเมืองนั้น	ต้องกำหนดให้สอดคล้อง
กบัการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิตามทีก่ำหนดไวใ้นผงัเมอืง	และคำนงึถงึความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที่ 
เมืองและเขตพื้นที่พัฒนา	ซึ่งการดำเนินการพัฒนาเมืองจะกระทำได้เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เห็นสมควร	โดยได้รับการร้องขอของประชาชน	และคณะกรรมการนโยบายเสนอแนะองค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่	และกอ่นทีจ่ะดำเนนิการพฒันาการเมอืงนัน้ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัใหม้กีารรบัฟงั 
ความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย	
	 ทัง้นี	้ใหม้กีารจดัตัง้กองทนุเพือ่สนบัสนนุการพฒันาเมอืงขึน้	เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการสนบัสนนุ 
การดำเนินการเพื่อพัฒนาเมือง	โดยกองทุนส่วนหนึ่งประกอบด้วยเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้และ 
เงินกู้ที่รัฐบาลกู้	โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด	

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....
ตามที่กระทรวงคมนาคม	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	โดยรับข้อสังเกต 
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระ 
สำคัญดังนี้	
				 (๑)	ไดแ้กไ้ขบทนยิามคำวา่	“การขนสง่สว่นบคุคล”	หมายความวา่	การขนสง่เพือ่การคา้	หรอื 
ธุรกิจของตนเอง	และตัดถ้อยคำ	“ด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า	๑,๖๐๐	กิโลกรัม”	ออก	และได้กำหนด 
ประเภทรถทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการขนสง่ทางบกใหม้เีฉพาะ	(๑)	การขนสง่โดยรถยนต์ 
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ทหารตามกฎหมาย	และ	(๒)	การขนสง่โดยรถยนตส์าธารณะ	รถยนตบ์รกิาร	รถยนตส์ว่นบคุคล	รถยนต ์
สามลอ้	รถจกัรยานยนต	์และรถแทรกเตอร	์ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต	์รวมทัง้	แกไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระกอบ 
และตำแหนง่ผูแ้ทนของสว่นราชการในคณะกรรมการควบคมุการขนสง่ทางบกกลาง	โดยมผีูอ้ำนวยการ 
สำนกันโยบายและแผนการขนสง่และจราจร	อธบิดกีรมทางหลวงชนบท		และเลขาธกิารคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค	และแก้ไขตำแหน่งผู้แทนของส่วนราชการในคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก 
ประจำจงัหวดั	คอื	นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั	และหอการคา้จงัหวดัเปน็กรรมการเพิม่เตมิ	เปน็ตน้ 
		 (๒)	ได้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ	โดยให้ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศในต่างประเทศที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลของต่างประเทศ
นั้นมีความตกลงว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งกันและกันเป็นผู้ที ่
สามารถประกอบการขนส่งระหว่างประเทศได้	และปรับปรุงบทบัญญัติเพื่อยกเว้นการขออนุญาต 
ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในการควบคุม 
หรือกำกับดูแลของรัฐ	เพื่อให้ครอบคลุมส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย	
	 (๓)	กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต 
หลายฉบบัในหลายเสน้ทาง	อาจนำรถทีไ่ดร้บัอนญุาตใหใ้ชป้ระกอบการขนสง่ในเสน้ทางหนึง่ไปใชท้ำการ 
ขนสง่ในอกีเสน้ทางหนึง่ทีไ่ดร้บัใบอนญุาตในลกัษณะหมนุเวยีนได	้แตท่ัง้นี	้ตอ้งไดร้บัอนญุาตเปน็หนงัสอื 
จากนายทะเบียน	
	 (๔)	ใหอ้ธบิดกีรมการขนสง่ทางบกหรอืนายทะเบยีนมอีำนาจยดึไวซ้ึง่สิง่ของหรอืเอกสารทีเ่ปน็
ความผดิหรอือาจใชเ้ปน็พยานหลกัฐานเพือ่พสิจูนค์วามผดิ	โดยใหผู้ป้ระจำรถทีเ่ปน็ผูข้บัรถตอ้งมสีำเนา
ภาพถ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถไว้กับรถเพื่อตรวจสอบ
	 (๕)	กำหนดมาตรการลงโทษสถานตรวจสภาพรถที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข	โดยให้นายทะเบียน 
มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการพักใช้หรือยกเลิกใบอนุญาตได้นอกเหนือจากโทษเพิกถอนใบอนุญาต 
เพยีงอยา่งเดยีว	และใหผู้ไ้ดร้บัใบอนญุาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถซึง่ถกูยกเลกิหรอืเพกิถอนใบอนญุาต 
ต้องส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน	และส่งคืนเอกสารหลักฐานหรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับเอกสาร
หลักฐานตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด
	 (๖)	เพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับผู้ขับรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตรวจการ 
ที่เรียกรถให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบ	และเพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง 
สถานตรวจสภาพรถหรือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ติดตั้งหรือแสดงเครื่องหมายแสดงว่าเป็นผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ		

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับที่ 	 . .)	พ.ศ.	 ....ตามที่ 
กระทรวงคมนาคม	และ	ใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา	โดยรบัขอ้สงัเกตของสว่น
ราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑๘ ๑๙



จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

สรุปมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

	 (๑)	แก้ไขบทนิยามคำว่า	“รถยนต์ส่วนบุคคล”	โดยแก้ไขเพิ่มเติมน้ำหนักของรถยนต์บรรทุก 
ส่วนบุคคล	จากน้ำหนักไม่เกิน	๑,๖๐๐	กิโลกรัม	เป็น	น้ำหนักไม่เกิน	๒,๒๐๐	กิโลกรัม	โดยน้ำหนักรถ 
รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน	๓,๕๐๐	กิโลกรัม	ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตามกฎหมาย							
ว่าด้วยการขนส่งทางบก
	 (๒)	กำหนดห้ามใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียน	รถที่ทะเบียนระงับ	รถที่แจ้งการไม่ใช้รถ	หรือรถ 
ทีน่ายทะเบยีนเพกิถอน	รวมทัง้รถทีจ่ดทะเบยีนแลว้แตย่งัมไิดเ้สยีภาษรีถประจำป	ีเวน้แตร่ถบางประเภท 
ตามทีก่ฎหมายกำหนดไว	้รวมทัง้ไดก้ำหนดหา้มมใิหใ้ชร้ถไมต่รงตามประเภททีจ่ดทะเบยีนไว	้เวน้แตก่าร 
ใชร้ถยนตบ์รรทกุสว่นบคุคลทีม่นีำ้หนกัไมเ่กนิ	๒,๒๐๐	กโิลกรมัและนำ้หนกัรถรวมนำ้หนกับรรทกุไมเ่กนิ	 
๓,๕๐๐	กิโลกรัม	เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน	๗	คน	หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นรถยนต์บรรทุก 
ส่วนบุคคล	ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด	
	 (๓)	ให้นายทะเบียนและผู้ตรวจการมีอำนาจเข้าตรวจในสถานที่	 ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีรถ 
ค้างชำระภาษีประจำปี	หรือมีการใช้รถสิ้นอายุการใช้งานหรือมีการใช้รถโดยไม่จดทะเบียน	และยึดรถ 
ไว้เพื่อตรวจสอบหรือยึดแผ่นป้ายทะเบียนคืนได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
	 (๔)	กำหนดให้ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว	 
และรถจกัรยานยนตส์ว่นบคุคลชัว่คราว	เปน็ใบอนญุาตทีข่อตอ่อายไุดค้ราวละ	๑	ป	ีและใหผู้ท้ีถ่กูเพกิถอน 
ใบอนุญาตขับรถสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ได้เมื่อพ้น	๓	ปี	นับแต่มีคำสั่งเพิกถอน	และให้ 
นายทะเบยีนและผูต้รวจการซึง่อธบิดกีรมการขนสง่ทางบกมอบหมาย	มอีำนาจยดึแผน่ปา้ยทะเบยีนรถ 
คืนได้เมื่อรถนั้นสิ้นอายุการใช้งาน	และมีอำนาจออกหนังสือเรียกเจ้าของรถหรือผู้ขับรถมาให้ถ้อยคำ 
หรือยื่นคำชี้แจงข้อเท็จจริงได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผู้ร้องเรียนว่าเจ้าของรถหรือผู้ขับรถกระทำ 
ความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์	พ.ศ.	๒๕๒๒	รวมทั้งเพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ไม่มาพบ 
ผู้ตรวจการหรือนายทะเบียนตามหนังสือเรียกดังกล่าวด้วย	
	 (๕)	แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม	เครื่องหมายพิเศษสำหรับรถที่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้เป็นการ 
ชั่วคราวและเครื่องหมายแสดงการใช้รถ	และกำหนดอัตราภาษีประจำปีเพิ่มเติมสำหรับรถอื่นตามที ่
กำหนดในกฎกระทรวง	

 เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตับิตัรประจำตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐั (ฉบบัที ่..)  
 พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....	ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพจิารณา		โดยใหร้บัความเหน็และขอ้สงัเกตของสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งไปพจิารณาดว้ย		กอ่นเสนอ 
สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญั	คอื	ไดแ้กไ้ขบทนยิามคำวา่	“เจา้หนา้ทีข่องรฐั”	และ 
เพิ่มบทนิยามคำว่า	“ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”	เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกประเภท	เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกิดขึ้นใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัว 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	และหรือมีเหตุผลความจำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประกอบการ 

๒๐ ๒๑



สรุปมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

ปฏิบัติหน้าที่	และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้ออกบัตรประจำตัวให้เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะแล้ว	ไม่ต้องมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้	 
แต่ข้อยกเว้นดังกล่าวไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่		เจ้าพนักงานหรือ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด	
	 ทัง้นี	้ไดแ้กไ้ขผูม้อีำนาจออกบตัรประจำตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐัใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขนยิามคำวา่	 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	และให้ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมอบหมายให้ผู้ดำรง 
ตำแหน่งใดออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับบางตำแหน่งแทนก็ได	้โดยให้คำนึงถึงระดับ	
ตำแหน่ง	หน้าที่	และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ	  

 

๒๐ ๒๑



จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

Contra legem facit qui id facit qoud lex prohibit  
; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, 

sententiam ejus curcumvenit

ผู้ซึ่งกระทำการที่กฎหมายห้ามเรียกว่ากระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย
ผู้ซึ่งใช้กฎหมายโดยฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยไม่มีการละเมิดตัวอักษรของ 

กฎหมายเรียกว่ากระทำการฉ้อกฎหมาย

๒๒

(หลักกฎหมายละติน และสุภาษิต  โดย ประทีป อ่าววิจิตรกุล)



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒ ๒๓

โดย ศ.ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
        ราชบัณฑิต เลขาธิการสถาบัน    
         พระปกเกล้า 
      

 *ปาฐกถาพิเศษเน่ืองในโอกาสงาน “หอมดอกราตรี ๑๐ ปี สถาบันพระปกเกล้า” เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑  
ณ แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี.

  สถาบนัพระปกเกลา้ไดร้บัการสถาปนาขึน้เพือ่เปน็พระบรมราชานสุาวรยีท์ีแ่สดงกตเวทติาธรรม 
ต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชน 
ชาวไทย โดยในโอกาสครบ ๑๐๐ ป ีวนัพระราชสมภพในวนัที ่๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๖ ประธานรฐัสภาได ้
กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธย “พระปกเกล้า” มาเป็นมงคลนามของ 
สถาบนัทางวชิาการทีจ่ะจดัตัง้ขึน้เพือ่ประกาศพระเกยีรตคิณุใหแ้ผไ่พศาลไปทัว่ทศิานทุศิ ถา้นบัจากวนัที่ 
จัดตั้งสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ภายหลังจากได้รับพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้ใช้พระปรมาภิไธยเป็นมงคลนามของสถาบันแล้ว  สถาบันแห่งนี้ก็มีอายุ  ๑๕ ปี   
แต่ถ้านับจากวันที่พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลใช้บังคับ ทำให้สถาบัน 
เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับประธานรัฐสภา สถาบันแห่งนี้ก็มีอายุครบ ๑๐ ปี 
ในปีนี้อันตรงกับวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๕๑
     งาน “หอมดอกราตรี : ๑๐ ปี สถาบันพระปกเกล้า” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบ ๑๐ ปี  
หรือ ๑๕ ปี ก็ได้ สุดแต่จะนับว่าสถาบันถือกำเนิดในวันใด แต่ไม่ว่าจะนับอายุการสถาปนาอย่างไร  
สิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่านั้น คือ สถาบันแห่งนี้เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งความดีงามใน 
พระมหากษตัรยิร์ชักาลที ่๗ แหง่พระบรมราชจกัรวีงศ ์ทีท่รงมตีอ่ประเทศไทยและชนชาวไทย อนัควร 
ที่ใคร ๆ  จะต้องน้อมรำลึก และมีสำนึกที่จะเจริญรอยตามพระราชจรรยาที่สร้างความผาสุกให้เกิดขึ้น 
กับบ้านเมือง โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติที่วุ่นวาย สับสน มืดมน และไร้ทิศทางเช่นนี้
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“พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความเสียสละเรื่องส่วนพระองค ์
เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง”

   ด้วยเหตุนี ้ก่อนที่จะเริ่มการเฉลิมฉลองตามลำดับไป กระผมใคร่ขอเชิญชวนท่านประธานและ 
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ร่วมกันรำลึกถึงพระราชจรรยาในพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น 
อนัควรแกก่ารทีเ่รา – ทา่นจะไดน้อ้มนำมาปฏบิตัติามตัง้แตบ่ดันีเ้ปน็ตน้ไป จนกวา่ประเทศไทยจะกลบั 
เขา้สูภ่าวะสงบ สนัต ิสวา่งและมทีศิทางทีด่ ีเหมอืนทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเสยีสละ 
พระองค์เองโดยทรงยอมเป็น “ผู้แพ้” ในความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงในยุคนั้น เพื่อประโยชน ์
อันไพศาลกว่าคือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติและประชาชน ทั้งที่ต้องทรง ทนทุกข์ทุรเข็ญ 
เป็นอเนกประการอยู่ในเมืองต่างด้าวท้าวต่างแดน จนเสด็จสวรรคต
      อนัทีจ่รงิ พระราชกรณยีกจิตา่ง ๆ   อนัเปน็ประโยชนย์ิง่ใหญใ่นดา้นตา่ง ๆ   แกค่นไทยและเมอืงไทย 
ได้รับการกล่าวขวัญ เทิดทูนมามากแล้ว ไม่ว่าน้ำพระทัยประชาธิปไตยอันทรงแสดงให้เห็นด้วยการ 
เตรียมการพระราชทานรัฐธรรมนูญ แต่ทรงถูกคัดค้านถึงสองครั้ง สองครา การมีพระมหากรุณา 
รเิริม่ทรงวางรากฐานการปกครองทอ้งถิน่ไทยในรปูแบบเทศบาล การสถาปนาระบบขา้ราชการพลเรอืน 
ที่อยู่บนระบบคุณธรรมซึ่งใช้มาจวบจนทุกวันนี้ การที่ทรงตั้งการสหกรณ์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของ 
ประชาชนในทางเศรษฐกจิ การสถาปนาราชบณัฑติยสถานและพพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิและการอืน่ ๆ  อกีมาก 
แตท่ีไ่มค่อ่ยมใีครกลา่วถงึกค็อื พระราชจรรยาในความขดัแยง้ทางการเมอืงทีร่นุแรงในยคุนัน้ ซึง่รนุแรง 
ไม่แพ้ในวันนี้ 
   ความขดัแยง้ทางการเมอืงในยคุนัน้เริม่ตน้ เมือ่คณะราษฎรเขา้ยดึอำนาจการปกครองเมือ่วนัที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ โดยคณะราษฎรได้ออกแถลงการณ์โจมตีพระราชวงศ์จักรี และพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกลา้อยา่งรนุแรง โดยทรงฟงัประกาศดงักลา่วทางวทิยุ รบัสัง่วา่ “ทรงรูส้กึเสยีใจ และเจบ็ใจมาก 
ทีก่ลา่วหารา้ยกาจมากมายอนัไมใ่ชค่วามจรงิเลย” และรบัสัง่วา่ “การเขยีนประกาศกบัการกระทำของ 
คณะราษฎรเปรียบเหมือนเอาผ้ามาทำธง แล้วเอามาเหยียบย่ำเสียให้เปรอะเปื้อน แล้วเอามาชักขึ้น 
เป็นธงจะเป็นเกียรติยศงดงามแก่ชาติหรือ” 
   อย่างไรก็ตาม แม้จะเสียพระทัยและการที่ประทับอยู่ที่หัวหิน ก็ทรงมีทางเลือก ๓ ทางเลือก 
คือ ทรงสู้   ทรงหนี หรือ ทรงยอม รับสั่งว่า “ถ้าจะหนีก็มีเวลาตั้ง ๒๔ ชั่วโมง พอหนีได้ จะสู้ 
ก็ยังมีกำลังทหารทางหัวเมือง แต่ทรงพระดำริว่าถ้าหนีจะร้ายใหญ่ อาจฆ่ากันตายและร้ายแก่ 
พระราชวงศ์ การจะต่อสู้ก็ไม่อยากจะทำ จึงได้ทรงรับโดยไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อ” ความนี้ 
ปรากฏในบันทึกลับที่เจ้าพระยามหิธร เสนาบดีกระทรวงมุรธาธรบันทึกไว้เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๗๕ 
ซึ่งพระยาพหลพลพยุหเสนา พระยามโนปกรณ์นิติธาดา และหลวงประดิษฐ์มนูธรรมมาเข้าเฝ้า  
อย่างไรก็ตาม เมื่อพระยาพหลและหลวงประดิษฐ์กราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษ ก็โปรด 
พระราชทานอภยัโทษ อนัแสดงใหเ้หน็นำ้พระทยัใฝส่นัตแิละความสงบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงมากกวา่
ความหวงแหนพระราชอำนาจสมบูรณาญาสิทธิที่ทรงมี 
   นัน่คอืจดุเริม่ประชาธปิไตยไทย และเปน็จดุเริม่ความขดัแยง้ทางการเมอืงทีต่ามมาในระยะเวลา 
เปลี่ยนผ่าน เป็นความขัดแย้งที่รุนแรงและเสียเลือดเนื้อ โดยมีการประกาศปิดสภาผู้แทนราษฎร 
โดยพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๔๗๖  ซึ่งตามมาด้วยการยึดอำนาจของพระยา 
พหลพลพยุหเสนาและคณะ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๖ ทั้งนี้ เนื่องมาจากความขัดแย้งในเรื่อง 
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“เคา้โครงทางเศรษฐกจิ”  ซึง่นายปรดี ีพนมยงค ์เปน็ผูเ้สนอ และพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  
ทรงเห็นว่าเป็นโซเชียลลิสม์อย่างแรง ตามมาด้วยกบฏบวรเดช ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๔๗๖  
เมื่อพระองค์เจ้าบวรเดชและคณะนำทหารหัวเมืองมายึดอำนาจ ในการสู้รบระหว่างคนไทยครั้งนี้ 
มีคนตายหลายสิบคน และหนีออกไปอยู่ต่างประเทศหลายสิบคน ตามมาด้วยการจัดตั้งศาลพิเศษ 
ชำระคดกีบฏ และการออกพระราชบญัญตัจิดัการปอ้งกนัรกัษารฐัธรรมนญู พทุธศกัราช ๒๔๗๖ ซึง่ทรงม ี
พระราชวิจารณ์ว่าจำกัดเสรีภาพบุคคลอย่างรุนแรง
   อันที่จริงความขัดแย้งทางการเมืองนี้เริ่มต้นตั้งแต่ การนำร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญ 
การปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวขึ้นทูลเกล้าฯ เรื่อยมาจนถึงการร่างรัฐธรรมนูญถาวรซึ่งทรงลง
พระปรมาภิไธยให้ใช้ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ในหลายประเด็น อาทิ การแต่งตั้งสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรประเภทที ่๒ พระราชอำนาจยบัยัง้กฎหมายและการยนืยนัของสภา ซึง่ทรงเหน็วา่ตอ้งใช ้
เสียงข้างมากพิเศษ การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการปิดหนังสือพิมพ์ ตลอดจน 
จับกุมผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล การปลดข้าราชการด้วยเหตุทางการเมืองซึ่งทรงเห็นว่าไม่เป็นธรรม 
เป็นต้น แต่ความขัดแย้งทั้งหมดนี้ ก็เป็นความขัดแย้งในเรื่องแนวความคิดในการบริหารประเทศ
       ในเรื่องส่วนพระองค์นั้น การเปลี่ยนแปลงการปกครองก็กระทบต่อพระราชสถานะ และฐานะ 
พระราชวงศอ์ยา่งมาก  ดงัจะเหน็ไดจ้ากการพยายามยกเลกิทหารรกัษาวงัของรฐับาล และการอภปิราย 
จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างรุนแรงไม่เคยมีมาก่อน การพยายาม 
ปรบัโครงสรา้งกระทรวงวงั รวมถงึกระทำการอนัเปน็การกระทบพระราชทรพัย์ อาท ิการเกบ็ภาษ ีและ
การแยกทรพัยส์นิสว่นพระองคอ์อกจากทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์ ซึง่เปน็ของแผน่ดนิ รวมถงึการที ่
รัฐบาลจะยึดเงินพระคลังข้างที่ และการมีข่าวลือต่าง ๆ  นานา อาทิ ทรงสนับสนุนกบฏบวรเดช การที่มี 
ผูด้ำรจิะยกเลกิการปกครองแบบพระมหากษตัรยิภ์ายใตร้ฐัธรรมนญูเปน็สาธารณรฐั เปน็ตน้ ขา่วลอืตา่ง ๆ  
เหล่านี้  ย่อมสร้างความทุกข์ระทมให้เกิดขึ้นแก่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์
อย่างไม่ต้องสงสัย  
   อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์พระองค์ท่านอย่างรุนแรงในสภาผู้แทนราษฎร 
กไ็มเ่ทา่กบัการทีท่รงถกูฟอ้งโดย นายถวตั ิฤทธเิดช ผูน้ำกรรมกรรถราง ซึง่กลา่วหาวา่ทรงบรภิาษใสค่วาม 
เป็นการหมิ่นประมาทตน โดยให้ร้อยตำรวจตรีวาศ สุนทรจามร เป็นทนายความเรียงคำฟ้อง 
พระเจ้าอยู่หัวต่อสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นบทพิสูจน์ความศักด์ิสิทธ์ิของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม  

พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๓ ที่ว่า “องค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ 
ผูใ้ดจะละเมิดมิได้” การฟ้องร้องต่อสภาผู้แทนราษฎรจบลงเม่ือสภาไม่รับคำฟ้องและนายถวัติ ถูกดำเนินคดี 
ฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  
   ต่อมานายถวัติ เข้าเฝ้าขอพระราชทานอภัยโทษที่สงขลา โดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติบันทึก 
รายงานว่า นายถวัติ เล่าว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงรับคำขอขมาโทษ และยังทรงแสดงพระราชอัธยาศัย 
เสรนียิม มพีระราชปฏสินัฐานกบันายถวตั ิถงึ ๑ ชัว่โมง โดยทรงรบัสัง่ขอโทษตอ่นายถวตั ิทีท่รงรบัทราบ 
ข้อมูลผิดมา นายถวัติพูดกับประชาชาติว่า “ผมมีความปลาบปลื้มในน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่หัว 
อย่างท่ีสุด ท่านทรงขอโทษราษฎรของท่านเช่นน้ัน แสดงว่าท่านทรงเป็น สปอตแมนเต็มท่ี แล้วผมได้ก้มลง 
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“พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความเสียสละเรื่องส่วนพระองค ์
เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง”

กราบที่ฝ่าพระบาทของพระองค์ท่าน” ในท้ายที่สุดเมื่อพระราชทานอภัยโทษแก่นายถวัติแล้ว อัยการ 
ก็ถอนฟ้องนายถวัตินี่เป็นพระราชจรรยาอันเป็นทศพิธราชธรรมข้อ “อักโกธะ” คือ ไม่ทรงถือโกรธ  
แม้จะมี ผู้ล่วงละเมิดพระองค์ท่าน
          ความขัดแย้งและความตึงเครียดดำเนินมาตลอดจนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ตัดสินพระทัยเสด็จพระราชดำเนินออกนอกประเทศด้วยพระราชดำริพระองค์เอง เมือ่วนัที ่๑๒ มกราคม 
๒๔๗๗ โดยเสดจ็ไปรกัษาพระองคท์ีอ่งักฤษ ระหวา่งนัน้กม็กีารเจรจาระหวา่งรฐับาลกบัพระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั แตค่งไมร่าบรืน่นกั ถงึขัน้ทีน่ายกรฐัมนตรี คอื พระยาพหลพลพยหุเสนาไดแ้ถลง 
ต่อสภาผู้แทนราษฎรดังปรากฏในรายงานการประชุมสมัยที่ ๒ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๗๗ ว่า 
“เราจะอยากจะให้ท่านแน่พระทัยว่า ‘กู อยากจะเอาอะไรที่มันไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วมันก็ให้ ’ นี่เรา 
แสดงใจนักเลงอย่างนี้แหละ” คำพูดเช่นนี้ควรหรือมิควร วิญญูชน ก็พึงคิดเอง แต่ที่สำคัญคือไม่ได้ 
มาจากปากราษฎรอย่างนายถวัติ แต่มาจากปากนายกรัฐมนตรี ผู้เคยถวายสัตย์และด่ืมน้ำพระพิพัฒน์สัตยา 
มาแล้ว และรับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อที่เยอรมัน  
   ความขัดแย้งที่รุนแรงนี้จบลงด้วยการสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๗๘ พร้อม 
พระราชหัตถเลขาที่อ้างอิงเสมอว่า 
  “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป 
แตข่า้พเจา้ไมย่นิยอมยกอำนาจทัง้หลายของขา้พเจา้ใหแ้กผู่ใ้ด คณะใดโดยเฉพาะ เพือ่ใชอ้ำนาจนัน้ 
โดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร” 
   การสละราชสมบตัไิมไ่ดท้ำใหเ้รือ่งทัง้หลายจบลง เหตกุารณส์ำคญัทีท่ำใหท้รงโทมนสัมากทีส่ดุ 
อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อกระทรวงการคลังขอให้อัยการเป็นโจทย์ยื่นฟ้องสมเด็จพระปกเกล้าว่า 
ทรงโอนทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิไ์ปเปน็ของสว่นพระองคโ์ดยไมม่อีำนาจ เมือ่วนัที ่๑๗ กรกฎาคม 
๒๔๘๒ รวมท้ังเงินต้นและดอกเบ้ีย ๖,๒๒๑,๒๔๗.๕๙ บาท อันนำไปสู่การยึดพระราชทรัพย์ ท้ัง วังศุโขทัย 
ที่ประทับ ซึ่งรัฐบาลตีราคาไว้ ๓ ล้านบาท และประกาศขายทอดพระราชทรัพย์กว่า ๒๙๐ รายการ  
แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงรับรู้ เพราะได้เสด็จสู่สวรรคาลัยไปโดยสงบ ๔ เดือน 
ก่อนหน้านั้น ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๘๔ การพระบรมศพไร้พระบรมโกศ และเครื่องสูงประดับ 
พระเกียรติยศท้ังปวง ไรร้ิว้ขบวนแห่ แตท่ีส่ำคัญคือทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียว 
ที่มีพระราชสมภพในมาตุภูมิสยาม แต่เสด็จสวรรคตที่เวอร์จีเนีย วอร์เตอร์ ชานกรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ อันเป็นเมืองต่างด้าวท้าวต่างแดน 
   ความจรงิเหลา่นี ้คนไมค่อ่ยกลา่วถงึ อาจเปน็เพราะคนไทยตอ้งการ “ลมื”เหตกุารณบ์างอยา่ง 
ที่ขมขื่น แต่ในความขมขื่นทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้น คงไม่มีผู้ใดหรือพระองค์ใดทรง ขมขื่นไปกว่า 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสียสละ มีพระราชอุทิศ พระราชอำนาจ 
สมบูรณาญาสิทธิให้ราษฎร เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเลือดเนื้อของคนไทยด้วยกัน ทรงเสียสละเรื่อง 
สว่นพระองค์ ทัง้ที ่พระบรมเดชานภุาพถกูลบหลู่ และทรงตกเปน็จำเลยในคดยีดึทรพัย์ แมว้งัทีป่ระทบั
กไ็มเ่วน้ ทรงกลำ้กลนืฝนืทนความทกุขท์ัง้ปวงสว่นพระองค ์ทัง้นี ้เพือ่ธำรงไวซ้ึง่ความสงบเรยีบรอ้ยของ 
ประเทศชาตแิละประชาชน ทรงทนเสยีสละไดแ้มร้าชสมบตัอินัเปน็สงูสดุแหง่ปรารถนาของมนษุยท์กุผู ้ 
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เพราะทรงรู้ว่า ถ้าสละราชสมบัติ รัฐบาลก็ต้องอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระอัฐมราชาธิบดี 
พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล ซึง่ทรงพระเยาวอ์ยูข่ึน้ครองราชยส์บืตอ่ อนัจะทำใหต้อ้งมผีูส้ำเรจ็ราชการ 
แทนพระองค ์ทรงเลง็เหน็วา่ความขดัแยง้ทัง้ปวงจะระงบัลงไดโ้ดยดษุณี ขอบขณัฑสมีาจะคนืสูค่วามสงบ 
เรียบร้อย ไร้ความขัดแย้งแบ่งฝ่าย พระราชอุทิศ ปริจาคะ อันเป็นหนึ่งในทศพิธราชธรรม ซึ่งแสดงออก
ด้วยการสละประโยชน์ส่วนพระองค์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของชาติ และประชาชนอันเป็น
ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่า จักจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย และดวงใจของคนไทยที่รักชาติทุกผู้ 
  การทีผู่อ้ยูใ่นภายหลงัอยา่งเรา-ทา่น จะไดน้อ้มนำมาประพฤตปิฏบิตัติาม โดยเสยีสละประโยชน ์
ส่วนตัว ส่วนกลุ่ม และส่วนพรรคเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติและความสงบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง โดยเฉพาะในภาวะความขัดแย้งแบ่งฝ่ายที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ทำให้บ้านเมือง 
และประชาชนสับสน แตกแยก ห้ำหั่นกันอย่างทุกวันนี้ ถ้าเป็นเช่นนี้ได้ ประเทศไทยก็จะกลับสงบ สันติ 
สว่าง และมีทิศทางที่ดี สมดังที่ พระมหากษัตริย์เจ้าพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างอันคนไทย
ผูร้กัชาตทิกุคนทกุผูพ้งึเจรญิรอยตามเบือ้งพระยคุลบาทของ “พระบดิาแหง่สนัตวิธิแีละความเสยีสละ” 
ตั้งแต่บัดนี้  และตลอดไป
         บัดนี้ กระผมขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันรำลึกถึงพระราชอุทิศเสียสละนั้น และ 
รว่มกนัอธษิฐานจติใหผู้ห้ลงผดิทีห่ำ้หัน่กนัอยูโ่ดยไมด่คูวามรูส้กึของประชาชน และความเสยีหายของชาต ิ
ไดม้สีตยิัง้คดิ กลบัใจมาเสยีสละประโยชนส์ว่นตนเพือ่ประโยชนค์นสว่นใหญแ่ละบา้นเมอืงตามแนวทาง
พระราชจรรยานั้นเทอญ.. 
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พลวัตของการเมืองไทย (Dynamics of Thai Politics)

โดย  ศ.ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ    
       เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   
       อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     

	 พลวัตของการเมืองไทยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของสังคมและการเมืองไทย	๔	ส่วน	คือ	
สถาบนัพระมหากษตัรยิ	์ขา้ราชการทหาร	และพลเรอืนชนชัน้กลางในกรงุเทพและเมอืงใหญ	่ซึง่สามารถ 
ต่อรองได้ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และประชาชนส่วนใหญ่ในชนบท ซึ่งเข้าถึงทรัพยากรได้ยาก	 
และไม่มีอำนาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจ	ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของ	๔	ส่วนนี้เอง	ที่ก่อให้เกิด 
พลวัตทางการเมือง	สังคมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน	รวมทั้งก่อให้เกิดรัฐบาลและทำลายรัฐบาล 
ในระบอบประชาธิปไตย	หากไม่เข้าใจความสัมพันธ์เชิงอำนาจดังกล่าวนี้	ก็ไม่สามารถเข้าใจ	“พลวัต”	 
ของการเมืองไทยได้
  สถาบันพระมหากษัตริย์ 
		 พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นเสาเอกแห่งการเมืองการปกครองไทยมาช้านานนับพันปี	 
นักประวัติศาสตร์ไทยและเทศเห็นพ้องกันว่า	การปกครองในอดีตของไทยเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
แต่เพียงในนาม	เพราะมหากษัตริย์น้อยพระองค์ที่จะมีพระราชอำนาจสูงสุดล้นพ้นจริง	ส่วนใหญ่ 
พระราชอำนาจนั้นถูก	“ตรวจสอบ”	“แข่งขัน”	และ	“แย่งชิง”	โดยขุนนาง	ซึ่งโดยทฤษฎีแล้วเป็นเพียง	
“ข้าทูลละอองธุลีพระบาท”	แต่ในความเป็นจริงได้สะสมความมั่งคั่งและกำลังคน	จนมีการแย่งชิง 
ราชสมบตัมิาหลายครัง้ตลอดประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน	ดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	 
รัชกาลที่	๕	เคยทรงพระราชนิพนธ์ว่าขุนนางเมืองสยามตั้งพระเจ้าแผ่นดินมาเสียมากต่อมาก
									 แมก้ระทัง่	การเปลีย่นแปลงการปกครองมาเปน็ระบอบพระมหากษตัรยิภ์ายใตร้ฐัธรรมนญูเมือ่
ปี	๒๔๗๕	(๑๙๓๒)	ก็มีผู้วิเคราะห์ว่า	เป็นการ	“ผลัดเปลี่ยนพระราชอำนาจ”	มาจากพระมหากษัตริย์	
โดยข้าราชการทหารและพลเรือน	 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศ 
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ผูท้ีศ่กึษาประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยในระบอบประชาธปิไตยตา่งรูด้วีา่	ตัง้แตป่	ี๒๔๗๕-๒๕๐๐	(๑๙๕๗)		
อันเป็นช่วงรัชกาลที่	๗	รัชกาลที่	๘	และต้นรัชกาลนี้	รัฐบาลซึ่งมีผู้นำที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
เมือ่ป	ี๒๔๗๕	ทัง้รฐับาลทหารและพลเรอืน	ไดป้ฏบิตัใินลกัษณะทีใ่หเ้หน็วา่พระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ 
ของประเทศในเชิงสัญลักษณ์	ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลับมาเป็น
เสาหลักของการปกครองไทยอีก	เกิดขึ้นจากปัจจัยอย่างน้อย	๓	ประการ	คือ
          ประการแรก		เมือ่มกีารยดึอำนาจรฐับาลจอมพล	ป.พบิลูสงคราม	ในป	ี๒๕๐๐	โดย	จอมพลสฤษดิ	์	
ธนะรัชต์	นั้น	 เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างจากรัฐบาล	จอมพล	ป.พิบูลสงคราม	ที่ปฏิบัติต่อ 
พระมหากษัตริย์ในฐานะสัญลักษณ์	ภายหลังการยึดอำนาจหัวหน้าคณะปฏิวัติจึงได้นำประกาศ 
พระบรมราชโองการ	ซึ่งประกาศให้ข้าราชการและประชาชนอยู่ในความสงบ๑	และให้ความร่วมมือ 
คณะปฏวิตัใินการแกไ้ขปญัหาของประเทศขึน้ทลูเกลา้ฯ	ถวายเพือ่ทรงลงพระปรมาภไิธย	และประกาศ 
ให้ทราบเป็นการทั่วไป	การกระทำนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเป็นบรรทัดฐาน 
ในเวลาต่อมาให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	(NPKC)	ที่ยึดอำนาจเมื่อปี	๒๕๓๔	(๑๙๙๑)๒   
และคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุเมือ่ปี	๒๕๔๙	
(๒๐๐๖)๓	ได้ยึดเป็นแบบอย่างทำตามต่อมา
									 การที่	จอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	กระทำดังกล่าวก็เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่า	คณะปฏิวัติ 
ในฐานะผู้มีอำนาจทางการเมืองสูงสุด	ยอมอยู่ใต้พระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์	(an	act	
of	submission)	และยกย่องเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขดังเดิม	ซึ่งก็เป็นดำริที่ชาญฉลาด 
เพราะกอ่นหนา้นัน้พระมหากษตัรยิท์รงมบีทบาทนอ้ยมาตัง้แตเ่มือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง	ดงันัน้ 
การยดึอำนาจและมกีารออกประกาศดงักลา่วจงึเทา่กบัมผีลทางจติวทิยามวลชนทีม่นียัสำคญั	ดว้ยเหตนุี ้
แถลงการณ์ของคณะปฏิวัติฉบับแรก	ๆ ๔	จึงต้องยืนยันถึงการที่คณะปฏิวัติจะจงรักภักดีต่อ 
องค์พระมหากษัตริย์	
		 ดังนั้น	การที่มีความเข้าใจว่า	การมีพระบรมราชโองการดังกล่าวภายหลังการยึดอำนาจเมื่อ 
วนัที	่๑๙	กนัยายน	๒๕๔๙	เปน็ปรากฏการณค์รัง้แรกจงึไมถ่กูตอ้ง	รวมทัง้ความเขา้ใจทีว่า่การมปีระกาศ 
พระบรมราชโองการดังกล่าวแสดงว่าพระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการยึดอำนาจซึ่งกระทำการสำเร็จ 
อันเป็นสิ่งที่ล่วงไปไม่อาจแก้ไขได้แล้ว	(fait	accompli)	จึงเป็นความเข้าใจผิดพลาดอย่างรุนแรง	 
เพราะอันที่จริงแล้วการยึดอำนาจทุกครั้งมีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงไม่น้อย 
ไปกว่าผลกระทบต่อรัฐธรรมนูญและรัฐบาล	เนื่องจาก	

๒๙๒๘

 ๑ดูประกาศพระบรมราชโองการตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร	ลงวันที่	๑๖	กันยายน	๒๕๐๐.
  ๒ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	ลงวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๓๔.
  ๓ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ลงวันที่	๒๐	
กันยายน	๒๕๔๙.
 ๔ดูแถลงการณ์คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับที่	๑	 
ลงวันที่	๑๙	 กันยายน	 ๒๕๔๙	 ซึ่งมีความตอนสุดท้ายว่า	 “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข........เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน”.



จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

พลวัตของการเมืองไทย (Dynamics of Thai Politics)

  ประการแรก	เมือ่ยดึอำนาจสำเรจ็	หวัหนา้คณะผูย้ดึอำนาจกจ็ะออกกฎหมายไดเ้องโดยไมต่อ้ง 
ทูลเกล้าฯ	ถวายเพื่อขอให้ทรงลงพระปรมาภิไธยอีก	การบริหารและการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง	 
ซึ่งเคยต้องขอพระบรมราชวินิจฉัยให้ทรงโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง	หัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจก็ทำได้เอง	
ซึ่งเท่ากับว่าในระหว่างนั้น	พระมหากษัตริย์ไม่ทรงมีพระราชอำนาจใด	ๆ 	
  ประการทีส่อง	การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงไทยตัง้แตโ่บราณมาจนถงึปี	๒๔๗๕	นัน้กระทำโดย 
ขนุนางผูถ้อือาวธุทัง้สิน้	ดงันัน้	การยดึอำนาจทกุครัง้จงึทำใหส้ถาบนัพระมหากษตัรยิอ์ยูใ่นภาวะสุม่เสีย่ง	 
(vulnerable)	ที่สุด
								 ดังนั้น	 เมื่อจอมพลสฤษดิ์	 ได้เปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ	 (convention	of	 the	
constitution)	มายกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	สถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ปี	๒๕๐๐	 
จึงโดดเด่นเป็นเสาหลักของการปกครองไทยอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่บัดนั้น	เป็นต้นมา
         ประการที่สอง		พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ		 
ตัง้แตเ่สวยราชยม์าจนถงึปจัจบุนักวา่	๖๐	ป	ีโดยทรงรเิริม่โครงการตา่ง	ๆ 	กวา่	๔,๐๐๐	โครงการทัว่ประเทศ 
ครอบคลมุทัง้เรือ่งแหลง่นำ้	การชลประทาน	การเกษตร	สิง่แวดลอ้ม	การพฒันาอาชพี	การพฒันาคนและ	
คุณภาพชีวิต	การจราจร	การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่คนยากจนและชาวเขา	ฯลฯ	จนได้รับการยกย่อง 
จากทั่วโลกว่าทรงเป็น“พระมหากษัตริย์นักพัฒนา”	พระราชกรณียกิจเหล่านี้ทำให้พระมหากษัตริย์ 
ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างไม่เคยมีมาก่อน	ทั้งในประวัติศาสตร์ไทย	และประวัติศาสตร์โลก	ส่งผล 
ให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็น 
“สถาบันสังคม”	(social	institution) 
กล่าวคือไม่ทรงเป็นเพียงประมุขทาง 
รัฐธรรมนูญเท่านั้น	แต่ยังเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสังคมไทยที่ขาดไม่ได้	เช่นเดียวกับ 
สถาบันครอบครัว ด้วยเหตุน้ี คนไทยจึงรัก 
และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เหมือน	“พ่อ”	ผู้มีพระคุณ

	 พระราชกรณียกิจกว่า	๖๐	ปี	และพระราชประสบการณ์ที่ผ่านรัฐบาลมาหลายสิบรัฐบาลนี้เอง	 
ที่ทำให้เกิดสภาวะ	“ศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติ”	และทำให้สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ในประเทศไทยปัจจุบันโดดเด่นเป็นพิเศษ
         ประการทีส่าม		การทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงครองราชยย์าวนานนัน้	เปน็ธรรมดาอยูเ่องทีจ่ะตอ้งทรง 
ผา่นวกิฤตกิารณท์างการเมอืงหลายตอ่หลายครัง้และเนือ่งจากพระราชสถานะทีโ่ดดเดน่เปน็ศนูยร์วมใจ 
ของคนทั้งชาติ	และพระราชประสบการณ์	ทำให้ต้องทรงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติทาง 
การเมอืงอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด	้รวมทัง้ทำใหก้ลุม่ตา่ง	ๆ 	ทีต่อ้งการทีอ่า้งองิทางการเมอืง	ใชป้ระโยชนจ์าก
การอ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มั่นคงมาเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มตัว
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	 สำหรับเรื่องวิกฤติการณ์ทางการเมืองนั้น	 เป็นที่เห็นประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ไดท้รงระงบัความขดัแยง้ทีถ่งึขัน้ปะทะและเสยีเลอืดเนือ้ไดต้ามวถิทีางรฐัธรรมนญูทกุประการ	เหตกุารณ	์
๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖	(๑๙๗๓)	ก็ดี	เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ	๒๕๓๕	(๑๙๙๒)	ก็ดี	ล้วนเป็นประจักษ์พยาน 
ได้เป็นอย่างดี	การทรงแก้วิกฤติทุกครั้งทรงยึดรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแต่งตั้ง	 
นายสัญญา	ธรรมศักดิ์	เป็นนายกรัฐมนตรี	ภายหลังการลาออกของ	จอมพลถนอม	กิตติขจร	ก็มีผู้รับ 
สนองพระบรมราชโองการ	คือรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะผู้รักษาการแทนประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในเวลานั้น	 แม้การยุบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ที่จอมพลถนอม	 ตั้งขึ้นเพราะมี 
ผู้ลาออกจนเหลือสมาชิกเพียง	๑๑	คน	รวมทั้งการตั้งสมัชชาแห่งชาติเพื่อสรรหาสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ	ก็ทรงตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นทั้งสิ้น
	 การยึดมั่นในหลักการพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญปรากฏชัดที่สุด	เมื่อเกิดความขัดแย้ง 
ทางการเมืองอย่างรุนแรงระหว่างรัฐบาลของ	พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	กับพันธมิตรประชาชนเพื่อ 
ประชาธิปไตย	ในเวลานั้น	ทั้งนักวิชาการที่มีชื่อเสียง	และสื่อมวลชนต่างเรียกร้องให้ใช้ประเพณีการ 
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา	๗	ของรัฐธรรมนูญ	ฉบับปี	๒๕๔๐	

ซึ่งหมายถึง	ทรงใช้พระราชอำนาจ 
โปรดเกล้าฯให้นายกรัฐมนตรีพ้นจาก 
ตำแหน่งและทรงแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี 
ใหม่	แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ไมท่รงทำตามกระแสเรยีกรอ้งทีท่รงเหน็ 
ว่าผิด	โดยพระราชทานพระราชดำรัสที่
รู้จักกันดีในวันที่	 ๒๕	 เมษายน	 ๒๕๔๙	
(๒๐๐๖)	ว่าการเรียกร้องดังกล่าวเป็น 
การเรยีกรอ้งทีข่ดัรฐัธรรมนญู	และทรงให ้

หาทางออกโดยวิถีทางรัฐธรรมนูญ	คือ	ให้รอคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลปกครอง	และ 
ศาลยุติธรรม	จนมีชาวต่างประเทศเขียนบทความว่า	การที่ทรงกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	ข่าวลือ 
ที่ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทางการเมืองนั้นไม่เป็นความจริง	
		 ในเรื่องนี้	เมื่อมีการยึดอำนาจซึ่งได้กระทำโดยสำเร็จไปแล้ว	(fait	accomplice)	เมื่อวันที่	 
๑๙	กนัยายน	๒๕๔๙	หวัหนา้คณะผูย้ดึอำนาจกจ็ะเขา้เฝา้ถวายรายงานสถานการณใ์หท้รงทราบในฐานะ 
ที่ทรงเป็นประมุขของประเทศ	ซึ่งมีพระราชอำนาจตามธรรมเนียมปฏิบัติในรัฐธรรมนูญที่จะทรงได้รับ 
การกราบบังคมทูลถวายรายงาน	(right	to	be	informed)	โดยไม่ทรงอยู่ในฐานะที่จะปฏิเสธ	หรือ	
สนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นไปแล้วได้	เพราะถ้าทรงปฏิเสธ	ก็จะก่อวิกฤติทางการเมืองซ้ำสอง	
และถ้าทรงสนับสนุน	 ก็จะสร้างความชอบธรรมให้คณะผู้ยึดอำนาจ	 ดังนั้น	 การทรงยึดมั่นในหลักการ 
ตามประเพณกีารปกครอง	คอื	การทรงกระทำการตามการถวายคำแนะนำของผูม้อีำนาจทีแ่ทจ้รงิจงึเปน็ 
ทางออกที่ดีที่สุดดังที่ได้ลงพระปรมาภิไธยในประกาศพระบรมราชโองการที่พลเอกสนธ	ิบุณยรัตกลิน	
หัวหน้าคณะปฏิรูปฯ	ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนำขึ้นทูลเกล้าถวาย	ฯ	จึงเป็นการกระทำที่
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เป็นกลางและสอดคล้องกับประเพณีการปกครองประเทศที่สุด	มิได้เป็นไปดังข่าวลือที่ว่าทรงสนับสนุน
การยึดอำนาจแต่อย่างใด
	 ข่าวลือที่ดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้น		 
ทุกครั้งที่มีความขัดแย้ง	คู่กรณีต่างพยายามหาที่พึ่งพิงเพื่อให้ฝ่ายตนเหนือกว่า	จึงมักใช้สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติเป็นที่อ้างอิง	เพื่อสร้างความชอบธรรมให้การกระทำ 
ของตน	หรือเพื่อขจัดฝ่ายตรงข้าม	จุดอ่อนของระบบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญก็คือ	 
พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไม่ทรงอยู่ในฐานะที่จะทรงออกมาแถลงว่าไม่เป็นความจริง	จึงทำให้ 
ผู้สร้างข่าวได้ใจและใช้ประโยชน์ทางการเมืองด้วยการปล่อยข่าวลืออยู่ตลอดเวลา	
		 อยา่งไรกต็าม	การกระทำยอ่มสำคญักวา่คำพดู	(Action	speaks	louder	than	words)	คดหีมิน่ 
พระบรมเดชานภุาพเกอืบทกุคดี	ตัง้แตใ่นอดตีมาจนปจัจบุนัไดร้บัการพระราชทานอภยัโทษ	ไมว่า่กอ่น 
หรือหลังการมีคำพิพากษา	เป็นเหตุให้ผู้ที่ต้องการใช้ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปขจัดฝ่าย 
ตรงขา้มไมอ่าจทำไดโ้ดยงา่ย	ขนาดวา่เมือ่กอ่นเปลีย่นแปลงการปกครองกเ็คยพระราชทานอภยัโทษแกผู่้
เขยีนบทความโจมตสีถาบนัพระมหากษตัรยิม์าแลว้โดยรบัสัง่วา่	“เสยีงของความคดิเปน็เสยีงของสมอง	 
ส่วนเสียงของความภักดีเป็นเสียงของหัวใจ”	ต้องแยกให้ออก	ดังนั้น	หากข่าวลืออื่นมีช่องทางที่ 
พระมหากษตัรยิจ์ะทรงใชก้ารกระทำพสิจูนไ์ด้	โดยไมต่อ้งทรงใชว้าจามาแถลงแกร้ายวนั	เรากจ็ะไดเ้หน็ 
ความเป็นกลางทางการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างชัดเจน
	 โดยสรุป	สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีลักษณะโดดเด่นเป็นเสาหลักของการปกครอง	 
เพราะเปน็ศนูยร์วมใจของคนไทยทัง้ชาต	ิมคีวามผกูพนัทางสงัคมกบัคนไทยเหมอืนพอ่	ทรงวางพระองค ์
เป็นกลางทางการเมืองและทรงยึดวิถีทางรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด	และทรงเป็น	“ผู้ไกล่เกลี่ยสูงสุด”	

ที่แก้วิกฤติการณ์ทางการเมืองของชาติจากร้ายให้ 
กลายเป็นดีตามครรลองพระมหากษัตริย์ภายใต้ 
รัฐธรรมนูญ	 แต่ความสำเร็จนี้ก็นำมาซึ่งปัญหาที่มี 
การอ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสร้างความ 
ชอบธรรมให้กลุ่มการเมืองต่าง	ๆ 	โดยพระมหากษัตริย์ 
ไม่ทรงอยู่ในฐานะที่จะแก้ข่าวได้	นอกจากโอกาส 
เปิดช่องทรงแสดงด้วยการกระทำตามวิถีแห่ง 
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย	

ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบท
										คนไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ	๘๐	เป็นคนยากจน	กระจายอยู่ทั่วประเทศ	คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ 
ยากจนและไม่มีอำนาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด	ทั้งยังไม่อาจเข้าถึงทรัพยากรส่วนใหญ่ 
ของประเทศซึ่งเป็นของคนที่มีฐานะดีที่สุด	เพียงร้อยละ	๒๐	ตัวเลขการกระจายรายได้ปี	๒๕๔๙	ที่ 
สำนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตไิดร้ะบไุวแ้สดงใหเ้หน็สภาวะดงักลา่วดทีีส่ดุ	 
กล่าวคือ	คนที่มีฐานะดีที่สุดของประเทศร้อยละ	๒๐	เป็นเจ้าของรายได้ประชาชาติถึงร้อยละ	๕๖.๓	
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ในขณะที่คนจนที่สุดของประเทศ	 ร้อยละ	 ๒๐	 เป็นเจ้าของรายได้ดังกล่าวเพียงร้อยละ	 ๓.๘	 รายได้ที่ 
คนจนสุดห่างจากคนรวยสุดมีมากถึง	๑๔.๖๖	เท่า	ความไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร	และไม่สามารถ 
ตอ่รองในระบบเศรษฐกจิแบบตลาดนีเ้อง	ประกอบกบัความดอ้ยโอกาสในเรือ่งตา่ง	ๆ 	เชน่การศกึษาทำให ้
คนส่วนใหญ่ในชนบทของประเทศต้อง	“พึ่งพา”	การช่วยเหลือของกลุ่มอื่นในสังคม
	 ระบบการพึง่พาในอดตีกอ่นรชักาลที	่๕	กค็อืระบบศกัดนิาทีไ่พรแ่ละขนุนางผูม้ัง่คัง่และมอีำนาจ	 
ตา่งแลกเปลีย่น	“ความจงรกัภกัด”ี	และ	“การอปุถมัภ”์	ซึง่กนัและกนั	เมือ่ระบบนีถ้กูทำลายลงในปลาย 
รชักาลที	่๕	ความสมัพนัธข์องคนจนสว่นใหญท่ีเ่คยเปน็ไพรก่ข็าดจากสายอปุถมัภข์องขนุนาง	โดยเฉพาะ 
ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง	เปน็เหตใุหพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัตอ้งทรงลงไปอดุชอ่งวา่ง 
นี้ด้วยโครงการตามพระราชดำริกว่า	๔,๐๐๐	โครงการ	เพื่อเกื้อกูลคนส่วนใหญ่ให้มีที่พึ่งพิง
									 การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในระบบเศรษฐกิจเช่นนี้	จึงไม่ได้มีความหมายเชิงการเมืองของการ 
เลือกผู้แทนเข้าไปเป็นปากเสียงแทนตนเท่านั้น	แต่มีความหมายเชิงเศรษฐกิจของการแลกเปลี่ยนใน 
ระบบอุปถัมภ์ด้วยการ	“ซื้อเสียง”	จึงไม่ใช่เพียงการเอาเงินไปแจกและคะแนนที่ลงให้แต่หมายถึง	
“การตอบแทน”	บญุคณุทีผู่ส้มคัรรบัเลอืกตัง้	เคยชว่ยเหลอือปุถมัภค์นในเขตเลอืกตัง้มากอ่น	ยิง่เมือ่เกดิ 
นโยบายประชานยิมขึน้ครัง้แรกในการเมอืงไทยโดยรฐับาลทกัษณิ	๑	สง่ผลใหค้นจนสว่นใหญข่องประเทศ 
รูส้กึวา่ตนได	้“เขา้ถงึ”	ทรพัยากรทีไ่มม่โีอกาสเขา้ถงึมากอ่น	จงึทำใหค้ะแนนนยิมของพรรคไทยรกัไทย 
สูงขึ้นอย่างมาก	แม้ว่านโยบายส่วนใหญ่ดังกล่าวจะเป็นการเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ในระยะยาว	เพราะนำเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน	แต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีการศึกษาเพียงพอ และได้	
“ลิ้มลอง” ของหวานหอมเช่นนี้แล้วย่อมจะต้องติดใจ	สิ่งนี้จะสร้างปัญหาใหม่ให้รัฐบาลทุกรัฐบาล 
ตั้งแต่นี้ว่า	จะบริหารการเข้าถึงทรัพยากรของคนจนส่วนใหญ่โดยไม่ใช้นโยบายประชานิยมที่เสี่ยงต่อ 
อนาคตเศรษฐกิจของประเทศระยะยาวได้อย่างไร	?
	 ในสภาพเศรษฐกิจการเมืองเช่นนี้	เป็นที่แน่นอนว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ส่วนใหญ่ที่ได้รับเลือกตั้งย่อมมาจากคนจนส่วนใหญ่ในชนบท	รัฐบาลที่เกิดขึ้นก็อาศัย 
คะแนนเสียงข้างมากของ	ส.ส.	ชนบทเหล่านี้จึงมีคำกล่าวว่าในประเทศไทย	ว่าคนชนบท 
เปน็คน	“ตัง้รฐับาล”	เมือ่ตัง้รฐับาลแลว้	รฐับาลกจ็ะลงมอืบรหิารโดยตกลงอยูภ่ายใตแ้รงกดดนั 
ทางการเมืองของคนชั้นกลางที่มี	“เสียงดังกว่า”	นโยบายในอดีตจึงถูกกำหนดโดยคน 
ชัน้กลาง	เขา้ทำนองที	่นธิ	ิเอยีวศรวีงศ	์เคยกลา่ววา่	คนชนบทเปน็	
“ฐานเสียง”	แต่คนชั้นกลาง	 ในเมืองที่มีเสียงดังเป็น	
“ฐานนโยบาย”
	 แตภ่มูริฐัศาสตรด์งักลา่วเปลีย่นแปลงไปเมือ่รฐับาล 
ทีแ่ลว้	เริม่ตระหนกัถงึความสำคญัของ“ฐานเสยีง”	ดว้ยการ 
กำหนดนโยบายประชานยิม	ทำให้	“ฐานเสยีง”	กลายเปน็ 
“ฐานนโยบาย”	ไปด้วย	อย่างไรก็ตามความอ่อนแอของ 
ระบบธรรมาภบิาลในสงัคมไทยทำใหก้าร	“กระจายโอกาส 
เข้าถึงทรัพยากร”	กลายเป็นการกระจายโอกาสทุจริตและแสวงหา 
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พลวัตของการเมืองไทย (Dynamics of Thai Politics)

ประโยชนส์ว่นตวัไปดว้ยความรูส้กึทีว่า่มกีารทจุรติประพฤตมิชิอบอยา่งกวา้งขวาง	ตัง้แตร่ะดบับนจนลงไป 
ถึงระดับล่างก็เกิดขึ้น	และเป็นที่มาของเหตุแห่งการยึดอำนาจในท้ายที่สุด

คนชั้นกลาง
	 นกัสงัคมศาสตรไ์ทยสว่นใหญย่อมรบัตรงกนัวา่	คนชัน้กลาง	(middle	class)	ซึง่สามารถตอ่รอง	
ค่าแรง	ค่าสินค้าและบริการได้ในระบบตลาดในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นในอดีตก่อนการเปลี่ยนแปลง	 
การปกครอง ด้วยการ “พึ่งพิง” อภิสิทธิ์จากรัฐ เช่น เป็นเจ้าภาษีนายอากร หรือได้รับสัมปทาน	
การอนุมัติ	อนุญาตจากรัฐให้ประกอบธุรกิจ	ซึ่งเป็นที่มาของความมั่งคั่งและความเป็นอิสระจากรัฐ 
ในระดับหนึ่ง	ไม่เหมือนคนชั้นกลางในตะวันตกที่ต้อง	“ต่อสู้”	กับรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ	เสรีภาพ	และ 
ส่วนร่วมทางการเมือง	จึงหวงแหนสิทธิ	เสรีภาพ	และส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	
ในประเทศตะวนัตก	การทำรา้ยระบอบประชาธปิไตยกค็อืคนทำรา้ยคนชัน้กลาง	ซึง่คนเหลา่นีจ้ะยอมไมไ่ด	้
ประชาธิปไตยจึงเป็นทั้งวิธีการ	 (means)	 และเป้าหมาย	 (ends)	 ในตัวเอง	แต่ในประเทศไทยระบอบ 
ประชาธิปไตยเป็นเพียง	“ทางเลือก”	ทางหนึ่งของการรักษาสิทธิและส่วนร่วมทางการเมืองของ 
ชนช้ันกลางไทย ตราบใดทีรั่ฐไทยยังมีทางเลือกอ่ืนทีจ่ะรักษาสิทธิ และส่วนร่วมทางการเมืองของคนช้ันกลางได้  
แม้ทางเลือกนั้นจะไม่ใช่ประชาธิปไตย	คนชั้นกลางไทยก็พร้อมที่จะยอมรับ	เราจึงมักได้ยินคำพูดที่ว่า	
“ประชาธิปไตยเป็นเพียงวิธีการ	 (means)	ที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 (ends)	คือความสงบเรียบร้อย
และความอยู่ดีกินดี”
	 อย่างไรก็ตาม	คนชั้นกลางไทยก็มีส่วนคล้ายคลึงกับคนชั้นกลางตะวันตกตรงที่หวงแหนสิทธ	ิ 
เสรีภาพ	และส่วนร่วมทางการเมืองและเกลียดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลที่แล้วต้องล้มไป 
ในท้ายที่สุดก็เพราะ	“เสียง”	ของคนช้ันกลางที่เคยดังกว่า	ชัดเจนกว่าในอดีตกลับเบาลงจนแทบหายไป	 
ซ้ำร้ายโครงสรา้งทางการเมอืงในรฐัธรรมนญูป	ี๒๕๔๐	ซึง่เปดิโอกาสใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา	กท็ำให ้
ตัวแทนคนชั้นกลางและข้าราชการ	ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลก่อนปี	๒๕๔๐	เข้าไปในวุฒิสภา	
กลับถูกกีดกันออกไปจากวุฒิสภาและเปิดทางให้คนชนบทส่วนใหญ่เลือกผู้แทนคนชนบทเข้าไปใน 
วุฒิสภาอีก	เมื่อปรากฏว่ารัฐบาลที่แล้วได้พยายามปิดกั้นการแสดงออกของคนชั้นกลางนอกโครงสร้าง 
ทางการเมือง	ด้วยการใช้วิธีการทางธุรกิจและทางการเมือง	กำกับทั้งสื่อของรัฐและของเอกชนไม่ให้	 
“เสียงของคนชั้นกลาง”	เล็ดลอดออกไปในสังคม	ประกอบกับรัฐบาลที่แล้วเองก็มีจุดอ่อนในเรื่อง 
ธรรมาภิบาลอย่างมาก	การลด	“เสียง”	และ	“ส่วนร่วมทางการเมือง”	ของคนชั้นกลางไทยลงโดย 
รฐัธรรมนญูป	ี๒๕๔๐	และโดยการกระทำของรฐับาลทีแ่ลว้นีเ้อง	เปน็ทีม่าของความขดัแยง้ทางการเมอืง 
รุนแรงจนถึงขั้นที่คนชั้นกลางต้องออกมา	“ขับไล่”	รัฐบาลชุดที่แล้ว	เป็นอันว่าตำนาน	“สองนัครา 
ประชาธปิไตย”		(a	Tale	of	Two	Democracies)	ของ	เอนก	เหลา่ธรรมทศัน	์ทีว่า่	“คนชนบทตัง้รฐับาล	
และคนชั้นกลางล้มรัฐบาล”	ก็เป็นความจริงอีกครั้งหนึ่ง
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ข้าราชการทหารและพลเรือน
	 ขา้ราชการไทยมบีทบาททางการเมอืงมาตัง้แตโ่บราณทัง้ในทาง	“สง่เสรมิ”	พระราชอำนาจของ 
พระมหากษัตริย์ในภาวะที่พระมหากษัตริย์ทรงพระบรมเดชานุภาพล้นพ้นอย่างในรัชสมัยสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช	แตก่พ็รอ้มทีจ่ะ	“แขง่ขนั”	และ	“แยง่ชงิ”	อำนาจในภาวะทีพ่ระบรมเดชานภุาพ
ลดถอยลง	การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี	๒๔๗๕	ก็อยู่ในลักษณะนี้
	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อการปกครองเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตย	และพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้ 
รฐัธรรมนญู	ทำใหภ้าวะการแขง่ขนัและแยง่ชงิอำนาจการเมอืงเปลีย่นขัว้มาเปน็การแขง่ขนัและแยง่ชงิ 
อำนาจการเมืองจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแทน	การรัฐประหารสำเร็จและไม่สำเร็จ	๑๗	ครั้ง	 
รวมทั้งครั้งหลังสุด	คือข้อพิสูจน์ความจริงข้อนี้	จึงมีคำกล่าว	Secretary	General	ที่รู้จักกันดีของ	 
ชัยอนันต์	สมุทวณิช	ที่ว่าในประเทศไทย	“อำนาจการเมือง	 (political	power)	กับอำนาจรัฐ	 (state	
power)	ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน”	เพราะอำนาจการเมืองเป็นของรัฐบาล	แต่อำนาจรัฐที่แท้จริงเป็นของระบบ 
ราชการ	รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐ	คนที่คุมอำนาจการเมืองได้ในประเทศตะวันตกย่อม 
คมุอำนาจรฐัทัง้หมด	แตร่ฐับาลไทยอาจคมุไดเ้ฉพาะอำนาจการเมอืง	แตอ่าจไมส่ามารถควบคมุอำนาจรฐั 
ได้อย่างแท้จริง	โดยเฉพาะรัฐบาลผสมที่อ่อนแอ	ซึ่งมีอายุเพียงประมาณ	๑	ปี	ระบบราชการทหาร 
และพลเรือนจึงเป็นตัวดุลและคานอำนาจของพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตลอด
	 ดลุแหง่อำนาจนีเ้ปลีย่นไปเมือ่รฐับาลทีแ่ลว้เปน็รฐับาลพรรคเดยีวทีอ่ยูย่าวนานถงึ	๕	ป	ีประกอบ 
กับนโยบายปฏิรูปราชการ	รวมทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทหารและพลเรือนระดับสูงทำให้	
“อำนาจการเมือง”	 เริ่มเข้าควบคุม	 “อำนาจรัฐ”	 ได้อย่างจริงจัง	 จนกระทั่งเมื่อความขัดแย้งระหว่าง 
คนชัน้กลางกบัรฐับาลทีแ่ลว้สกุงอม	การรฐัประหารเมือ่	๑๙	กนัยายน	๒๕๔๙	กเ็กดิอกีวาระหนึง่	แตเ่มือ่ 
มีรัฐบาลหลังรัฐประหารที่ประกอบด้วยข้าราชการเกษียณอายุเป็นส่วนใหญ	่ปัญหาก็เกิดขึ้นทันที	คือ 
นอกจากปัญหาเรื่องความชอบธรรมแล้ว	วัฒนธรรมและการทำงานของข้าราชการซึ่งต้องยึดระเบียบ 
แบบแผนอย่างเคร่งครัด	ไม่เหมาะกับภาวะโลกาภิวัตน์ที่ต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วให้ทันภาวะ 
การแข่งขันของโลกที่มีอยู่สูงมากจึงปรากฏว่า	เพียงไม่กี่เดือนความนิยมในรัฐบาลที่มีอยู่สูงมากเมื่อ 
นายกรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งใหม่	ๆ 	ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว	จนมีผู้ตั้งคำถามว่าเวลานี้ถึงจุดจบของ	
“อมาตยาธิปไตย”	หรือยัง	?	
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พลวัตของการเมืองไทย (Dynamics of Thai Politics)

มองไปข้างหน้า
	 เมื่อพลวัตของการเมืองไทยขึ้นอยู่กับสี่ส่วนหลักของสังคมไทย	คำถามจึงมีว่า	แล้วควรจะทำ 
อยา่งไรตอ่ไปเพือ่ใหก้ารเมอืงไทยมเีสถยีรภาพและประสทิธภิาพทีจ่ะสรา้งความมัน่คงและความอยูด่กีนิด ี
ให้คนไทยทั้งชาติได้	?
	 สำหรับผู้เขียนแล้ว	เสถียรภาพและประสิทธิภาพของการเมืองไทยจะเกิดขึ้นเมื่อ
 ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์	ยังคงต้องเป็นเสาหลักของการเมืองการปกครองที่วางพระองค์ 
เป็นกลางทางการเมือง	และยึดรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อย่างเคร่งครัดดังเช่น	ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงยึดมั่นมาตลอดรัชกาล	และ 
พระราชอำนาจพิเศษในฐานะที่ทรงเป็น	“ผู้ไกล่เกลี่ยสูงสุด”	จะทรงใช้เมื่อชาติเกิดวิกฤติจนสถาบัน 
การเมืองและสถาบันอื่นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามวิถีทางปกติ	และจะต้องมีช่องทางให้สำนัก 
ราชเลขาธิการสามารถแถลงการณ์แก้ไขข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงในส่วนที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 
และพระราชวงศ์ได้อย่างเป็นทางการ
 ๒. โครงสรา้งทางการเมอืงในรฐัธรรมนญู	ตอ้งออกแบบใหส้ามารถรองรบักลุม่พลงัทางการเมอืง	 
๓	กลุม่	ใหอ้ยูใ่นโครงสรา้งทางการไดอ้ยา่งเหมาะสม	เพือ่ให	้“ตรยีานภุาพ”	อนัประกอบดว้ยประชาชน 
สว่นใหญใ่นชนบท	คนชัน้กลางในเมอืง	และขา้ราชการทหาร	พลเรอืน	สามารถทำให้	“เสยีง”	ของตน 
ได้ยินอย่างเป็นทางการ	และเพื่อให้	“ส่วนร่วม”	ทางการเมืองสะท้อนภาพตรียานุภาพในสังคมไทยได้	 
ความคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่	คนที่ศึกษาหนังสือ	“เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย”	(de	l’Esprit	des	Lois)	 
ของมองเตสกเิออ	ตา่งกร็ูว้า่ที	่มองเตสกเิออ	ชืน่ชมการปกครององักฤษในครสิตศ์ตวรรษที่	๑๘	กเ็พราะ 
สังคมอังกฤษมีรัฐธรรมนูญที่ผนวกตรียานุภาพของอังกฤษไว้	คือ	สถาบันพระมหากษัตริย์	พระ 
และขุนนางในสภาขุนนาง	และสามัญชนไว้ในสภาสามัญ
	 เพื่อการนี้	รัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่นี	้ควรมีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง	โดยตรง
ของประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทเป็นสภาที่เป็นที่มาของรัฐบาล	และมีอำนาจทั้งทางการออกกฎหมาย	
การอนุมัติงบประมาณ	และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	เหนือวุฒิสภาและเพื่อให้ได้สัดส่วน 
คนชั้นกลางในรัฐบาล	การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อระบบสัดส่วนคงต้องมีอยู่เพื่อให้คนชั้นกลางที่ 
ไม่เคยชินกับการหาเสียงในชนบทสามารถเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร	และเป็นส่วนหนึง่ของรัฐบาลได้	แต่วุฒิสภา 
ไม่ควรใช้ระบบเลือกตั้งโดยตรงเหมือนปี	๒๕๔๐	อีก	เพราะจะทำให้ได้ผู้แทนของประชาชนในชนบท 
ซ้ำกับสภาผู้แทนราษฎรและเป็นการกีดกันคนชั้นกลาง	และข้าราชการทหาร	และพลเรือน	อันเป็น 
ทุติยานุภาพสำคัญในสังคมไทยออกไปจากโครงสร้างทางการเมือง	อันจะนำไปสู่ความขัดแย้งดังที่เคย 
เกิดในอดีตอีก	ระบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจึงต้องออกแบบใหม่	ให้คนชั้นกลางหลากหลายอาชีพ 
ที่สุด	รวมทั้งข้าราชการทหารและพลเรือนเข้าไปเป็นสมาชิกได้	โดยต้องห้ามการสังกัดพรรคการเมือง	
ซึง่อาจใชร้ะบบการสรรหากอ่น	แลว้ใหป้ระชาชนลงมตเิลอืกจากทีไ่ดส้รรหานัน้	เพือ่สรา้งความเชือ่มโยง 
และความชอบธรรมอันมาจากประชาชน	ถ้าใช้ระบบนี้	ก็อาจเพิ่มอำนาจวุฒิสภาให้ถอดถอนผู้ดำรง 
ตำแหน่งการเมือง	ให้แต่งตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	และให้เสนอร่างกฎหมายได้ด้วย
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	 นอกจากนัน้ระบบการตรวจสอบรฐับาลกต็อ้งทำใหเ้ขม้แขง็ขึน้	และเปน็อสิระขึน้โดยไมท่ำลาย 
ความมปีระสทิธภิาพในการบรหิารรวมทัง้เรง่สรา้งระบบธรรมาภบิาลทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนใหช้ดัเจน	 
เข้มแข็ง	และมีประสิทธิภาพ
 ๓. วัฒนธรรมการเมือง	(political	culture)	แบบไทยเดิม	ต้องมีการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรม 
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	 ซึ่งต้องเริ่มด้วยการให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรัฐไม่ควบคุมอีก 
เพือ่ใหค้นชัน้กลางเลกิพึง่พงิรฐั	สำหรบัคนจนนัน้รฐัสวสัดกิารควบคูไ่ปกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จะช่วยเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเข้าถึงทรัพยากรของคนจนชนบทได้
	 เมื่อวิถีการผลิตเปลี่ยนไปเช่นนี้	โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย	การให้ 
การศึกษาเรื่องค่านิยมและพฤติกรรมประชาธิปไตยซึ่งต้องทำควบคู่กันไปกับการเปลี่ยนวิถีการผลิต	 
กจ็ะไดผ้ลเพราะวฒันธรรมอปุถมัภแ์บบไทยเดมิ	เปน็ผลมาจากวถิกีารผลติและความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้ง 
ในระบบเศรษฐกจิ	ลำพงัแตก่ารสอนคา่นยิมประชาธปิไตย	โดยไมป่รบัวถิกีารผลติและโครงสรา้งทางสงัคม 
ก็คือการสอนให้ท่องจำเพื่อสอบไล่	 แต่ใช้ไม่ได้จริงในชีวิตประจำวัน	 ซึ่งถูกกำหนดโดยวิถีการผลิตและ 
โครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจเดิม
	 กล่าวโดยสรุปก็คือ	พลวัตการเมืองไทยถูกกำหนดด้วยสองส่วน	คือ	ส่วนโครงสร้างเป็นทางการ 
ซึ่งกำหนดโดยรัฐธรรมนูญและส่วนโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการ	ที่ถูกกำหนดโดยวัฒนธรรมการเมือง 
อนัเปน็ผลมาจากโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและสงัคม	การปฏริปูทีมุ่ง่แกเ้ฉพาะโครงสรา้งทางการ	จะประสบ 
ปญัหาเชน่เดยีวกนัทีร่ฐัธรรมนญูปี	๒๕๔๐	ประสบ	ความทา้ทายจงึอยูต่รงที่	เราจะปฏริปูทัง้สองสว่นนี้
ไปด้วยกันได้หรือไม่	เพื่อให้	“อัจตวานุภาพ”	๔	ส่วนของสังคมไทยเกิดดุลยภาพและสร้างการเมืองไทย
ที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนได้	
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วัฒนธรรมไทยกับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  
เอกลักษณ์ของประชาธิปไตยไทย ในกระแสประชาธิปไตยโลก

โดย  ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  
       ราชบัณฑิต  
       เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

 ๑. กฎหมายไทยสะท้อนวัฒนธรรมและจริยธรรมไทย
  ถา้ศกึษาโครงสรา้งความผดิฐานดหูมิน่หรอืหมิน่ประมาทในประมวลกฎหมายอาญา เราจะพบวา่ 
มีความผิดอยู่ ๓ กลุ่ม ๖ ระดับ คือ
  กลุ่มที่หนึ่ง ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท คนธรรมดา
  ถา้ดหูมิน่ซึง่หนา้ (insult) ตามมาตรา ๓๙๓ ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๑ เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ 
๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ถา้หมิน่ประมาท (defamation) ตามมาตรา ๓๒๖ ถงึ ๓๓๓ กต็อ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ  ๑ ป ี 
หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ถา้หมิน่ประมาทดว้ยการโฆษณากต็อ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๒ ป ีและปรบัไมเ่กนิ     ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  กลุ่มที่สอง ดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือ ศาล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ถ้าดูหมิ่นเจ้าพนักงาน (มาตรา ๑๓๖) ก็ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน  
๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ถา้ดหูมิน่ศาลหรอืผูพ้พิากษา (มาตรา ๑๙๘) ในการพจิารณาหรอืพพิากษาคด ีตอ้งระวางโทษจำคกุ 
ตั้งแต่ ๑-๗ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ถึง ๑๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  กลุ่มที่สาม ดูหมิ่น ประมุขของรัฐต่างประเทศ หรือ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 
  ถ้าดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายราชาธิบดี ราชินี ราชสามี 
รชัทายาท หรอืประมขุแหง่รฐัตา่งประเทศ (มาตรา ๑๓๓) (อนัเปน็ความผดิตอ่สมัพนัธไมตรกีบัตา่งประเทศ)  
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ถึง ๗ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ถึง ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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 ถ้ากระทำการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ไทย  
พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (มาตรา ๑๑๒) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่  
๓ ถึง ๑๕ ปี
  ถ้าดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทผู้แทนรัฐต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำนัก  
(มาตรา ๑๓๔) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๖ เดือนถึง ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ
  จะเหน็ไดว้า่ ประมวลกฎหมายอาญาไทยจำแนกการกระทำความผดิฐานดหูมิน่หรอืหมิน่ประมาท 
เอาไวต้ามสถานะ (status) และความสมัพนัธข์องบคุคล อนัเปน็การสอดคลอ้งกบัจรยิธรรมในสงัคมไทย 
 ความจริง ถ้าดูเรื่องอื่นก็จะพบความจริงที่ว่า กฎหมายไทยในเรื่องนี้ต่างจากหลายประเทศใน
หลายเรื่องเพราะเรามีจริยธรรมที่ยึดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น ความผิดฐานฆ่าคน 
ถ้าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (มาตรา ๒๘๘) ก็ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 
๑๕ ถึง ๒๐ ปี
  ถ้าฆ่าบุพการี (บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย) ฆ่าเจ้าพนักงาน ฯลฯ (มาตรา ๒๘๙) ต้องระวางโทษ 
ประหารชีวิตสถานเดียว ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเราถือว่าการฆ่าบิดามารดา ตามหลักศาสนาเป็น “อนันตริยกรรม” 
ตามจริยธรรมถือว่าเป็นการเนรคุณอย่างรุนแรงที่สุด
  ความผดิฐานลกัทรพัย ์(มาตรา ๓๓๔) ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ ๓ ป ีและปรบัไมเ่กนิ ๖,๐๐๐ บาท  
แต่ถ้าลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา (ทุกศาสนา) ที่เป็นที่สักการบูชาของประชาชนหรือ 
เก็บไว้เป็นสมบัติของชาติ (มาตรา ๓๓๕ ทวิ) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๖,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท
  ความผิดฐานลักวัตถุทางศาสนาที่เคารพของประชาชน คงไม่มีในกฎหมายตะวันตก เพราะเขา
ไม่ได้นับถือเหมือนคนไทย!
  ความผิดฐานลักทรัพย์มาตรา ๗๑ กำหนดว่า ถ้าภรรยาหรือสามีกระทำต่อกันไม่ต้องรับโทษ 
ถ้าผู้สืบสันดานกระทำต่อบุพการี หรือบุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดากระทำ 
ต่อกัน ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้
  นี่ก็แสดงให้เห็นว่า พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง ลักทรัพย์กัน สังคมยอมให้คนเหล่านั้น “อโหสิกรรม” 
กันได้ กฎหมายประเทศตะวันตกก็คงไม่มี
  ยงัมตีวัอยา่งทีแ่สดงใหเ้หน็ความแตกตา่งระหวา่งจรยิธรรมและวฒันธรรมของคนไทยสว่นใหญ่
ในสังคมไทยที่ปรากฏเป็นกฎหมาย กับจริยธรรมและกฎหมายของตะวันตกอีกมากมาย
  เชน่ กฎหมายไทยหา้มผูส้บืสนัดานฟอ้งบพุการ ีภาษากฎหมายโบราณเรยีกวา่ “อทุลมุ” เพราะ 
ถือว่าเป็นการเนรคุณ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๒) การให้นั้นเมื่อให้แล้วปกติ 
เรียกคืนไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับประพฤติเหตุเนรคุณ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๑)
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วัฒนธรรมไทยกับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  
เอกลักษณ์ของประชาธิปไตยไทย ในกระแสประชาธิปไตยโลก

 ๒. พระมหากษัตริย์ในวัฒนธรรมและจริยธรรมไทย
  ถ้าเราจำแนกประเทศที่มีพระมหากษัตริย์  ๒๖ ประเทศที่มีอยู่ ในโลก เราจะพบว่า 
มีพระมหากษัตริย์อยู่ ๒ กลุ่มหลัก ๆ คือ
  กลุม่ที ่๑ ซึง่อาจเรยีกวา่ “พระมหากษตัรยิภ์ายใตร้ฐัธรรมนญู” (Constitutional Monarchy) 
อาทิ อังกฤษ เบลเยียม นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สเปน ญี่ปุ่น ไทย
  ในกลุม่นีพ้ระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุของรฐั ทรงปกเกลา้ฯ แตไ่มท่รงปกครอง แตม่รีฐับาล 
ที่มาจากประชาชนเลือกตั้ง เป็นผู้ถวายคำแนะนำและปกครอง
  กลุ่มที่ ๒ คือกลุ่ม “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครอง” กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นประเทศมุสลิม เช่น 
ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือบรูไน
  สำหรับกลุ่มที่ ๒ คงไม่ต้องวิเคราะห์ เพราะแตกต่างจากของเรามาก แต่แม้ในกลุ่มที่ ๑ ที่ต่าง 
ก็เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ก็ยังมีสถานะต่างกันเป็น ๓ กลุ่ม คือ
  กลุ่มแรก เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีประวัติศาสตร์ยืนยาวมาตั้งแต่ครั้งราชาธิปไตยใน 
สมัยโบราณ และเมื่อเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตย ก็ยังคงลักษณะเด่นอยู่คือ คงความลึกลับและสูงส่ง  
มีนิติราชประเพณีเคร่งครัด อาทิ อังกฤษ ญี่ปุ่น ซึ่งพระมหากษัตริย์ไม่สู้จะมีความสัมพันธ์แนบแน่น 
กับประชาชนมากนัก
  กลุม่ทีส่อง เปน็สถาบนัพระมหากษตัรยิท์ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเชน่กนั แตเ่มือ่เปลีย่นมา 
เปน็ประชาธปิไตยกม็คีวามเปลีย่นแปลงคอื ทรงปฏบิตัพิระองคเ์ยีย่งคนธรรมดา เสดจ็ฯ ไปหา้งสรรพสนิคา้ 
โดยทรงขับรถพระที่นั่งเอง หรือทรงจักรยานไป ความเคร่งครัดของนิติราชประเพณีก็ไม่เท่ากลุ่มแรก  
สถาบนัพระมหากษตัรยิท์ีอ่ยูใ่นกลุม่นี ้คอื กษตัรยิส์แกนดเินเวยี เชน่ สมเดจ็พระราชนินีาถแหง่เดนมารก์ 
เนเธอร์แลนด์ พระมหากษัตริย์สวีเดนและนอร์เวย์ แต่ความสัมพันธ์กับประชาชนก็ไม่เด่นชัด
  กลุ่มที่สาม อยู่กึ่งกลางระหว่างกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มี 
ประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ครั้งราชาธิปไตย มีสถานะสูงส่งทั้งทางศาสนาและสังคม มีนิติราช 
ประเพณีที่มีมายาวนาน แต่ก็มีความใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นที่เคารพรักของประชาชนอย่างยิ่ง  
เพราะพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงประกอบเพื่อประชาชน กลุ่มที่สามนี้มีตัวอย่างเห็นชัดคือ 
พระมหากษัตริย์ไทย
  คนต่างชาติอาจเห็นภาพพระพุทธเจ้าหลวง หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือ
พระที่นั่งสุพรรณหงส์ หรือทรงบรมราชขัตติยภูษาภรณ์ในพิธีบรมราชาภิเษกอันแสดงความอลังการ 
และศักดิ์สิทธิ์
  แต่คนไทยนั้นได้เห็นทั้งภาพอลังการ ศักดิ์สิทธิ์ อันแสดงความยืนยงและความต่อเนื่องของ
ประวัติศาสตร์ของชาติ ประเพณีโบราณที่เก็บรักษาไว้ และยังได้เห็นภาพที่พระมหากษัตริย์ของเรา 
พระบรมราชนินีาถ และพระราชโอรส ธดิา ประทบันัง่บนดนิ มรีบัสัง่ดว้ยภาษาสามญักบัประชาชนของ 
พระองค์ในถิ่นทุรกันดาร ที่คนธรรมดาไม่อยากไป โครงการต่าง ๆ  ที่ทรงริเริ่มและทำทั่วประเทศกว่า 
๓,๐๐๐ โครงการทีไ่มเ่คยมพีระมหากษตัรยิพ์ระองคใ์ดในประเทศอืน่ทรงทำกเ็กดิขึน้ เพราะความใกลช้ดิ 
กับประชาชนนี้เอง
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 สายสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนคนไทยมีลักษณะพิเศษที่ไม่ใช่ความ 
สมัพนัธธ์รรมดาระหวา่งประมขุของรฐัทีเ่ปน็สถาบนัการเมอืงกบัประชาชนเจา้ของอำนาจอธปิไตย แตเ่ปน็ 
สายสัมพันธ์พิเศษที่มีลักษณะยากแก่ความเข้าใจของคนต่างชาติ ต่างภาษา ดังนี้
 ๒.๑ เทวราชาหรือธรรมราชา
 ผูเ้ขยีนตา่งชาตบิางคนไปอธบิายวา่ คนไทยถอืวา่พระมหากษตัรยิเ์ปน็เทพตามคตเิทวราชาของ 
พราหมณ์ ซึ่งก็ไม่ผิดไปทั้งหมดเพราะเค้ามูลของพระราชพิธีบางอย่างทำให้เข้าใจเป็นอย่างนั้นได้
  แตค่วามจรงิแลว้ คตพิระพทุธศาสนาตา่งหากทีส่ำคญักวา่เพราะในอคัคญัญสตูรทีพ่ระพทุธองค์ 
ทรงอธิบายกำเนิดโลกและการปกครองนั้น ทรงแสดงไว้ชัดเจนว่า พระมหากษัตริย์เป็น “มหาสมมติ” 
(ผู้ที่มหาชนพร้อมใจกันให้เป็นหัวหน้า) เป็น “ราชา” (ผู้ทำความอิ่มใจ สุขใจให้แก่ผู้อื่น) ที่เป็น 
พระมหากษัตริย์ได้ก็โดย “ธรรม” มิใช่เกิดขึ้นโดย “อธรรม” และทรงย้ำว่า “กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุด
ในหมู่ชนผู้ถือโคตร แต่ผู้ใดมีวิชาและจรณะ (ธรรมะ) ผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์”
  ด้วยเหตุดังนี้ คติ “ธรรมราชา” ซึ่งหมายถึงพระราชาผู้ทรงปกครองด้วยธรรมะ (อาทิ ทศพิธ 
ราชธรรม จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ ฯลฯ) จึงมีความสำคัญมากกว่าเทวราชา ดังที่พระเจ้าอโศก 
มหาราชของอินเดียได้ทรงวางแบบอย่างแนวทางไว้
  และพระมหากษตัรยิไ์ทยในอดตี คอื พระมหาธรรมราชาลไิท และพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
รชักาลปจัจบุนั ไดท้รงดำเนนิตาม ดงัพระปฐมบรมราชโองการของรชักาลปจัจบุนั ซึง่ทรงเปลง่ทา่มกลาง 
มหาสมาคมเมื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของ 
มหาชนชาวสยาม” (โปรดดูข้อเขียนของผู้เขียนเรื่อง “ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย”)
  ๒.๒ จาก “สถาบันการเมือง” มาสู ่“สถาบันหลักทางสังคม”
  โดยปกต ิพระมหากษตัรยิน์ัน้ทรงเปน็ประมขุของรฐัอนัจดัเปน็สถาบนัการเมอืงประเภทหนึง่ แมว้า่ 
จะไม่ทรงมีพระราชดำริทางการเมือง แต่ทรงกระทำตามคำแนะนำของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
ก็ยังถือว่าเป็น “สถาบันการเมือง” แต่เป็น “ส่วนอันทรงเกียรติยศ” (dignified part of the costitution)
  สว่นคณะรฐัมนตร ีและรฐัสภา เปน็ “สว่นปฏบิตักิาร” (efficient parts of the constitution) 
ตามที่นาย Walter Bagehot นักรัฐศาสตร์ชาวอังกฤษได้กล่าวไว้
  แตจ่ากพระราชกรณยีกจิตลอดกวา่ ๖๐ ปใีนรชักาลดว้ยการทุม่เทพระวรกายและพระสตปิญัญา 
แกป้ญัหาเศรษฐกจิและสงัคมของประชาชนเพือ่ “ลดชอ่งวา่ง” ทีร่ฐับาลยงัไมไ่ดท้ำ หรอืทำไปไมถ่งึกวา่ 
๓,๐๐๐ โครงการก็ดี การที่ทรงระงับวิกฤตการณ์ทางการเมืองมิให้ลุกลามร้ายแรงระหว่างรัฐบาลกับ 
ประชาชนในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ หรือเหตุการณ์พฤษภาคม ๒๕๓๕ ก็ดี ทำให้สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ไทยได้แปรสภาพจาก “สถาบันทางการเมืองอันเป็นส่วนอันทรงเกียรติยศ” ไปสู่ “สถาบัน 
หลักทางสังคมที่เป็นส่วนปฏิบัติการทางสังคม” ในลักษณะเดียวกับสถาบันครอบครัว หรือศาสนา 
พระมหากษตัรยิจ์งึไมใ่ช ่“เทวะ” ทีอ่ยูห่า่งไกลบนสวรรคอ์นัลกึลบั แตเ่ปน็ “พอ่” ทีค่นไทยเรยีก “พอ่หลวง”  
และคนไทยมีความรัก ความผูกพัน ความเทิดทูน
  ความสัมพันธ์นี้มีมากกว่าในสังคมตะวันตกระหว่างประมุขของรัฐกับราษฎร ดังจะเห็นได้จาก 
จำนวนคนไทยที่มาร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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หลายแสนคนเตม็ถนนราชดำเนนิและเปน็ขา่วไปทัว่โลก ทีพ่รอ้มใจกนัเดนิทางมาถวายพระพรโดยไมไ่ด้
มกีารกะเกณฑใ์ด ๆ  และเมือ่ทรงพระประชวรเสดจ็เขา้โรงพยาบาลศริริาช ประชาชนจำนวนมากกไ็ปเฝา้ 
ทั้งวันทั้งคืน เหมือนลูกเฝ้าไข้พ่อที่ป่วยไข้
 นี่คือที่มาของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับที่บัญญัติว่า “องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะ 
อันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ   
มิได้” (มาตรา ๘ รัฐธรรมนูญปัจจุบัน)
 บทบญัญตันิีเ้ปน็ “ผล” ของวฒันธรรมและจรยิธรรมไทยทีเ่ปน็เอกลกัษณน์ีเ้อง ไมใ่ช ่“เหต”ุ ที่ 
บงัคบัใหค้นไทยเคารพพระมหากษตัรยิอ์ยา่งทีอ่า้ง ๆ  กนั วฒันธรรมการปกครองแบบ “พอ่ปกครองลกู”  
(paternalistic governance) นี้เองที่อธิบายปรากฏการณ์ที่อาจไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ  คือ  
เมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตรย์โดยไม่เป็นธรรม คนไทยส่วนใหญ่ก็รู้สึกเหมือนพ่อตนเอง 
กำลังถูกทำร้ายและยอมรับไม่ได้ เหมือน ๆ  กับที่คนไทยยอมรับไม่ได้ที่จะให้ใครมาจาบจ้วงสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือแม้พระพุทธรูปที่แทนพระพุทธเจ้า
 ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจึงไม่ใช่การทำร้ายพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่เป็นการ 
ทำร้าย “พ่อ” ของคนไทยส่วนใหญ่ เป็นความผิดทางสังคมที่ร้ายแรงเหมือนการเนรคุณและด่าพ่อของ 
ตนเอง
 จึงไม่น่าแปลกใจว่า แม้ “พ่อ” จะไม่อยากเอาความผิด (ดังปรากฏในพระราชดำรัสเมื่อวันที่  
๔ ธันวาคม ๒๕๔๘) และทรงเห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์พระองค์ท่านทำได้ แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังต้อง
การให้คงความผิดนี้ไว้ เพื่อคุ้มครองสิ่งที่เขาเห็นว่าทำร้ายสถาบันที่เคารพของเขา
  กลา่วอกีนยัหนึง่กค็อื สงัคมไทยถอืวา่การหมิน่พระบรมเดชานภุาพไมใ่ชผ่ลรา้ยตอ่องคผ์ูถ้กูหมิน่ 
แต่เป็นผลร้ายต่อสังคม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย อันเป็นไปตามหลักอาชญาวิทยาที่ว่าการกระทำ 
บางอยา่งอาจถกูกำหนดเปน็ความผดิอาญา เมือ่มฉีนัทามตทิางสงัคมวา่ การกระทำนัน้เปน็ผลรา้ยตอ่สงัคม 
และเป็นข้อจำกัดของเสรีภาพในการแสดงออกในสังคมนี้
  เหมือน ๆ  กับการวิพากษ์วิจารณ์พระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอิสลาม ก็เป็นข้อจำกัดเสรีภาพในการ 
แสดงออกของประเทศมสุลมิ และคนตะวนัตกบางคนไมเ่ขา้ใจ แตไ่ดน้ำพระผูเ้ปน็เจา้ทีช่าวมสุลมิทัง้โลก 
เคารพและศรัทธาไปล้อเลียนจนหวิดจะเกิดความรุนแรงไปทั่วโลกมาแล้วเมื่อเร็ว ๆ  นี้เอง !

 

๔๓๔๒



บทความทางวิชาการ

จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

 จากทีก่ลา่วมาทัง้หมดนีแ้สดงใหเ้หน็วา่ ในสงัคมไทยความผดิฐานหมิน่พระบรมเดชานภุาพ ไมไ่ด ้
มฐีานมาจากหลกักฎหมายระหวา่งประเทศหรอืหลกักฎหมายรฐัธรรมนญู ซึง่สากลทัว่ไปยอมรบัเทา่นัน้ 
แตม่ฐีานจากหลกัจรยิธรรมไทย วฒันธรรมไทยและพระพทุธศาสนา อนัเปน็ลกัษณะเฉพาะของสงัคมไทย 
เหมอืน ๆ  กบัทีค่นตะวนัตกคุม้ครองสภาของเขาดว้ยความผดิฐานละเมดิรฐัสภา (แตไ่ทยเราไมคุ่ม้ครอง!) 
คุ้มครองศาลของเขาด้วยความผิดฐานดูหมิ่นศาลและละเมิดอำนาจศาล หรือคนมุสลิมคุ้มครองพระผู้ 
เปน็เจา้ และศาสนาทีเ่ขาเคารพศรทัธาเสรภีาพสว่นบคุคลในการแสดงออกจงึหยดุลงเมือ่ไปกระทบกบั
สิ่งที่สังคมนั้น ๆ  ต้องการคุ้มครอง
  นี่คือความงดงามของความหลากหลาย คงไม่มีนักประชาธิปไตยที่แท้จริงผู้ใดในโลกที่ต้องการ 
ให้ทุกสังคมเปลี่ยนมาใช้มาตรฐานเดียวโดยให้เสรีภาพของบุคคล (คนเดียว) ในการแสดงออกสามารถ
อยู่เหนือความต้องการและฉันทามติของคนส่วนใหญ่ในสังคม! ถ้าคนคนนั้นมีอยู่ เขาก็ไม่ควรได้ชื่อว่า 
เป็นนักประชาธิปไตย แต่ควรได้ชื่อว่าเป็นนักเผด็จการทางจริยธรรมผู้ยิ่งใหญ่
 ตรงกนัขา้ม การยอมรบัความแตกตา่งหลากหลายทางจรยิธรรมและวฒันธรรมตามคตจิรยิธรรม 
พหนุยิม (ethical pluralism) ตา่งหากทีเ่ปน็ประชาธปิไตยและความใจกวา้ง เพราะเขา้ใจหลกัสทิธอิสิระ 
ที่จะเลือกตัดสินใจของแต่ละสังคม (self determination) 

  ๓. ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกับการใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
  จริงอยู่ แม้สังคมไทยและผู้เขียนจะยอมรับว่า ความผิดฐานนี้ยังจำเป็นเพราะเป็นเอกลักษณ ์
ทางจริยธรรมและวัฒนธรรมไทย แต่ก็ต้องยอมรับเช่นเดียวกันว่า ในหลายกรณีมีการใช้ความผิดฐานนี ้
กลา่วหากนัเพือ่ประโยชนท์างการเมอืง ในความขดัแยง้ทางการเมอืงดงัทีป่รากฏขา่วเสมอวา่ คูก่รณขีดัแยง้ 
ทางการเมืองมีการกล่าวหาฝ่ายตรงกันข้ามว่ากระทำความผิดดังกล่าว หากพิเคราะห์ให้ถ่องแท้แล้ว 
การกล่าวหาดังกล่าวมีสองมิติ ผู้กล่าวหาต้องการให้สังคมประณามหรือใช้สภาพบังคับทางสังคมที่ 
คนสว่นใหญเ่คารพพระมหากษตัรยิเ์ปน็ผูบ้บีบงัคบัผูถ้กูกลา่วหา ซึง่อาจหมายถงึการทำใหเ้สือ่มความนยิม 
ลงในกรณีนักการเมือง แต่อีกมิติหนึ่งคือ มิติทางกฎหมายที่อาจทำให้ผู้ถูกกล่าวหารับโทษอาญา
 ผู้เขียนไม่มีตัวเลขแน่นอนถึงสถิติการดำเนินคดีฐานนี้ แต่เท่าที่ปรากฏจากคำสัมภาษณ์ทาง 
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าเวลานี้มีคดีค้างดำเนินการอยู่ที่ตำรวจ ๓๒ คดี ๔ คดีสั่งฟ้อง ๒๘ 
คดีอยู่ระหว่างดำเนินการ (www.suthichaiyoon.com) ถ้าดูเทียบกับสถิติในนอร์เวย์ภายใต้หัวข้อ 
Crime against the Constitution and the Head of State (statistics Norway www.ssb.no)  
ตั้งแต่ปี ๑๙๙๓-๒๐๐๗ โดยในปี ๒๐๐๗ มีคดีสองประเภทนี้เพียง ๗ คดี (รวมคดีที่ไม่ใช่ความผิด 
ต่อประมุขด้วย) ก็จะพบว่า คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศไทยมีจำนวนสูงกว่ามาก
 การที่จำนวนสูงกว่ามากนี้อาจตีความได้หลายอย่าง คือ
 อย่างแรก คนไทยรักและหวงแหนสถาบันนี้มาก จึงไม่ยอมให้ใครมาวิพากษ์โดยไม่เป็นธรรม 
หรืออาจตีความได้ว่าเป็นการกล่าวหากันเพื่อประโยชน์ของผู้กล่าวหา (ไม่ชอบผู้ถูกกล่าวหาเป็นการส่วนตัว, 
หวังประโยชน์ทางการเมือง)
  แต่ถ้ามาดูสถิติคดีที่เกิดขึ้นในศาลฎีกาแล้ว จะพบว่ามีคดีเหล่านี้น้อยมาก กล่าวคือตั้งแต่มี 
กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) มาจนถงึการใชป้ระมวลกฎหมายอาญาฉบบัปจัจบุนั  
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ตลอดเวลากวา่ ๑๐๐ ปมีคีำพพิากษาศาลฎกีาเพยีง ๔ เรือ่ง คอื คำพพิากษาศาลฎกีาที ่๑๐๘๑/๒๔๘๒,  
๘๖๑/๒๕๒๑, ๑๒๙๔/๒๕๒๑, ๒๓๕๔/๒๕๓๑ และคดีสุดท้ายไม่ใช่คดีอาญา แต่เป็นคดีให้เลิกมูลนิธิ 
เพราะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๐๔/๒๕๓๒
  คำพิพากษาศาลฎีกา ๔ เรื่องที่ตัดสินความผิดฐานนี้ มี ๑ เรื่องที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าไม่มี 
ความผดิคอื ฎกีาที ่๑๐๘๑/๒๔๘๒ ซึง่ศาลฎกีาพพิากษาวา่จำเลยพดูอวดอา้งตนในขณะทำการเปน็หมอ 
รักษาโรคว่าตนเป็นผู้วิเศษ มีพระขรรค์แก้ว  
(มีด) ซึ่งสามารถชี้ให้คนเป็นบ้าหรือตายหรือ 
เป็นอะไรก็ได้ พระเจ้าแผ่นดินกับรัฐธรรมนูญ  
จำเลยจะเรียกให้มากราบไหว้ก็ได้ จำเลย 
ไม่กลัวใครในโลกนี้ กลัวแต่พ่อแม่ พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์เท่านั้น
  ศาลฎีกาเห็นด้วยกับศาลอุทธรณ์ว่า  
การกระทำของจำเลยเป็นแค่อวดอ้างให้คน 
เช่ือว่าตนเป็นหมอวิเศษรักษาโรคให้หายได้  
ไม่มีเจตนามุ่งร้ายต่อผู้ใด คำกล่าวของจำเลย 
ไม่ทำให้คนทั้งหลายดูหมิ่นหรือเกลียดชังผู้ใดเลย (ศาลอุทธรณ์เห็นว่าคำกล่าวของจำเลยเป็นแค่คำ 
อวดอ้าง มิได้แสดงเจตนาหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายหรือหมิ่นประมาทต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และเป็นคำกล่าวอันโง่เขลา) ซึ่งเห็นได้ว่าศาลใช้หลัก “เจตนา” เป็นหลักในการวินิจฉัย
  สว่นในอกี ๓ คดทีีเ่หลอื แมศ้าลจะฟงัวา่เปน็ความผดิแตโ่ทษทีล่งนัน้ไมไ่ดห้นกัอยา่งทีก่ฎหมาย 
เปดิโอกาสใหจ้ำคกุได ้๑๕ ป ีเชน่ ในฎกีาที ่๘๖๑/๒๕๒๑ ศาลลงโทษจำคกุ ๑ ป ีในฎกีาที ่๑๒๙๔/๒๕๒๑ 
ศาลพิพากษาจำคุก ๒ ปี คดีที่ศาลพิพากษาจำคุกสูงกว่าคดีอื่น ๆ  ก็คือ ฎีกาที่ ๒๓๕๔/๒๕๓๑ ซึ่ง 
ศาลฎีกาเห็นว่าเจตนาหมิ่นโดยกระทำ ๒ ครั้ง ๒ กระทง จำคุก ๔ ปี
  อยา่งไรกต็าม ความนา่กลวัของความผดิฐานนีล้ดลงมากเนือ่งจากนำ้พระทยัในพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหากความทราบพระเนตรพระกรรณ หรือมีการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 
ขอพระราชทานอภัยโทษในความผิดฐานนี้ก็จะทรงมิให้ดำเนินคดีหรือพระราชทานอภัยโทษ
  รายสุดท้ายคือ นายแฮรี่ นิโคเลด นักเขียนชาวออสเตรเลียที่ศาลอาญาตัดสินจำคุก ๓ ปี 
แตถ่กูจำคกุจรงิเดอืนเศษ และขอพระราชทานอภยัโทษกไ็ดร้บัพระราชทานอภยัโทษดว้ยความรวดเรว็  
นายนิโคเลดให้สัมภาษณ์ว่า
  “ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัครบ ๘๑ พรรษาผมไดเ้หน็พลทุีจ่ดุ 
ขึ้นจากระยะไกล นักโทษบางคนมีน้ำตาคลอเบ้า ยกย่องสรรเสริญผู้ที่พวกเขาเห็นว่าไม่ได้เป็นเพียง 
กษัตริย์แต่เป็นเสมือนบิดาของพวกเขา แม้ว่าผมไม่ใช่คนไทยแต่ผมเป็นลูกชายที่รู้ความหมายของ 
ความรกัทีม่ตีอ่พอ่ ผมยืน่ขอพระราชทานอภยัโทษและภาวนาใหพ้ระองคท์รงทราบถงึชะตากรรมของผม 
และหวังว่าผมจะได้รับความกรุณาจากพระองค์” (มติชนรายวัน, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)

๔๕๔๔
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  น่าเสียดายว่า นายนิโคเลดไม่ได้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษก่อนถูกจำคุก หาไม่พระมหา 
กรุณาธิคุณที่ทรงทราบพระเนตรพระกรรณก่อนศาลพิพากษาอาจ “หลั่งมาเหมือนฝนอันชื่นใจ”  
ให้มีการถอนฟ้องดังเช่นที่ปรากฏข้อเท็จจริงในหลายกรณี และผู้ที่รู้เรื่องนี้ดี คือ อัยการสูงสุด 
และอัยการที่รับผิดชอบคดี
 พระเมตตาและพระกรุณานี้ทรงประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอด โดยเราและผู้วิพากษ์วิจารณ์ 
ทั้งหลายอาจไม่รู้ เพราะไม่เคยมีข่าว คนที่ได้รับพระเมตตากรุณาเท่านั้นที่จะรู้และเป็นพยานได้ เรื่องนี้  
ถา้ไปถามนกัวชิาการอสิระทีใ่คร ๆ  นบัถอืและเรยีกอาจารยท์ัง้ประเทศ ทีถ่กูดำเนนิคดหีลายครัง้หลายครา 
แต่ได้รับพระมหากรุณาไม่เอาความ ก็จะได้รับคำยืนยันได้!
  ในพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในวันเฉลิม     
พระชนมพรรษา เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า
  “ในระบอบรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พระเจ้าอยู่หัวผิดไม่ได้...The king 
can do no wrong...ความจรงิ The King can do no wrong คอืการดถูกูเดอะคงิอยา่งมาก เพราะวา่ 
เดอะคิงทำไม can do no wrong...แสดงให้เห็นว่าเดอะคิงไม่ใช่คน แต่เดอะคิงทำ wrong ได้...” 
 และรับสั่งสรุปว่า วิจารณ์พระมหากษัตริย์ได้ และรับสั่งว่า
  “แต่เมื่อบอกว่า ไม่ให้วิจารณ์ ไม่ให้ละเมิด ไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญว่าอย่างนั้นก็ลงท้าย ก็เลย
พระมหากษัตริย์ก็เลยลำบากแย่ อยู่ในฐานะลำบาก ก็แสดงให้เห็นว่า ถ้าไม่ให้วิจารณ์ก็หมายความว่า 
พระเจ้าอยู่หัวนี่ ก็ต้องวิจารณ์ ต้องละเมิดแล้วไม่ให้ละเมิดพระเจ้าอยู่หัวเสีย พระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไม่ดี 
ซึง่ถา้คนไทยดว้ยกนักย็งัไมก่ลา้ สองเอน็ดพูระเจา้อยูห่วั ไมอ่ยากละเมดิ แตม่ฝีา่ยชาวตา่งประเทศ มบีอ่ย ๆ   
ละเมิดพระเจ้าอยู่หัว ละเมิดเดอะคิง แล้วก็หัวเราะเยาะว่าเดอะคิงของไทยแลนด์ไม่ได้ก็เป็นคนเสีย 
เป็นคนที่เสีย” และ
  “...ที่จริงควรเข้าคุก แต่เพราะฝรั่งบอกอย่างนั้น ก็ไม่ให้เข้า ไม่มีใครกล้าเอาคนที่ด่า 
พระมหากษัตริย์เข้าคุก เพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อน เขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนที่ไม่ดี  
อย่างน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จั๊กจี้ ใครว่าไรสักนิด ก็บอกให้เข้าคุก ที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้ 
เข้าคุก ตั้งแต่สมัยสมัยรัชกาลก่อน ๆ  เป็นกบฏ ก็ยังไม่จับใส่คุก ไม่ลงโทษ รัชกาลที่ ๖ ท่านไม่ลงโทษ  
ไม่ได้ลงโทษผู้ที่เป็นกบฏ มาจนถึงต่อมา รัชกาลที่ ๙ ใครเป็นกบฏ ก็ไม่เคยมีแท้ ๆ  ที่จริงก็ทำแบบ 
เดยีวกนัไมใ่หเ้ขา้คกุ ใหป้ลอ่ย หรอืถา้เขา้คกุแลว้กใ็หป้ลอ่ย ถา้ไมเ่ขา้กไ็มฟ่อ้ง เพราะเดอืดรอ้นผูท้ีถ่กูดา่ 
เป็นคนเดือดร้อน อย่างที่คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย์ และถูกทำโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อน 
พระมหากษัตริย์เดือดร้อน นี่ก็แปลก คราวนี้นักกฎหมายก็ชอบให้ฟ้อง ให้จับเข้าคุก อันนี้นักกฎหมาย 
ก็สอนนายกฯ ว่าต้องฟ้อง ต้องลงโทษ ก็สอนนายกฯ ว่าใครบอกให้ลงโทษ อย่าลงโทษเขา ลงโทษไม่ดี 
ลงทา้ยไมใ่ชน่ายกฯ เดอืดรอ้น แตพ่ระมหากษตัรยิเ์ดอืดรอ้นอาจจะอยากใหพ้ระมหากษตัรยิเ์ดอืดรอ้น  
ไม่รู้นะ เขาทำผิด เขาด่าพระมหากษัตริย์ เพื่อให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อน และเดือดร้อนจริง ๆ  
เพราะใครมาหา เราชอบไหม ไม่ชอบ แต่ถ้านายกเกิดให้ลงโทษ แย่เลย...”
  พระราชดำรัสองค์นี้ชัดเจนแจ่มแจ้ง ไม่ต้องตีความใด ๆ  และแสดงให้เห็นทั้งน้ำพระทัย 
ประชาธิปไตย และพระมหากรุณาตรงไปตรงมาที่สุด
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วัฒนธรรมไทยกับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  
เอกลักษณ์ของประชาธิปไตยไทย ในกระแสประชาธิปไตยโลก

 ดังนั้นที่ฝรั่งบางคนซึ่งยกย่องตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
และศกึษากฎหมายหมิน่ประมาทเปน็วทิยานพินธเ์ขยีนวา่ “กฎหมายนีเ้ปน็ตวักอ่ใหเ้กดิปญัหาการบงัคบั 
ใช้จนเกินขอบเขตในตัวเอง เพราะไม่มีข้อจำกัดในกฎหมาย” (There are no limits on the law)  
จึงเป็นข้อเขียนที่อคติและผิดอย่างชัดเจน
 เพราะข้อจำกัดนั้นอย่างน้อยม ี๒ ประการ คือ ต้องดูเจตนา และศาลย่อมใช้ดุลพินิจกำหนด 
โทษไม่ร้ายแรงเกินควรได้ประการหนึ่งหากคดีไปถึงศาล และอีกประการหนึ่งก็คือพระมหากรุณา 
ทีท่รงแสดงใหเ้หน็วา่ ไมม่พีระราชประสงคใ์หใ้ชค้วามผดินัน้พรำ่เพรือ่ และใหว้จิารณอ์ยา่งเปน็ธรรมได ้
ทั้งไม่มีพระราชประสงค์ให้จำคุกใครด้วย
  แต่สิ่งที่ฝรั่งคนนี้วิจารณ์ได้ถูกต้องก็คือ ความน่ากลัวของกฎหมายนี้อยู่ที่ “ตำรวจหรือใคร ๆ   
ก็สามารถใช้กฎหมายนี้กล่าวหาใครก็ได้”
  ประเด็นหลังนี้เองที่ทำให้ต้องมาคิดทบทวนกันด้วยความจริงจังว่า จะยังปล่อยให้ใครต่อใคร 
ไปกลา่วหาผูอ้ืน่ดว้ยขอ้หานีจ้นเปน็ทีม่าของความรูส้กึวา่มกีารกลา่วหากนัพรำ่เพรือ่ เพือ่ประโยชนท์าง 
การเมอืงของผูก้ลา่วหาและพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมพีระราชดำรสัวา่ “ทรงเดอืดรอ้น” หรอืจะมี 
การปรับปรุงเรื่องนี้อย่างไร

 ข้อสรุปและเสนอแนะ
  ผู้เขียนในฐานะคนไทยและนักกฎหมายเห็นว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการดูหมิ่นหมิ่นประมาท 
คนไทยทั้ง ๓ กลุ่ม โดยเฉพาะความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นสอดคล้องกับหลักกฎหมาย 
ระหวา่งประเทศ หลกัรฐัธรรมนญูนานาอารยประเทศทีม่พีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ สอดคลอ้งกบั 
หลักอาชญาวิทยาว่าด้วยการกำหนดความผิดไม่ขัดหลักประชาธิปไตย
 และเป็นข้อจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกที่มีเอกลักษณ์ของตนเองตามหลักจริยธรรมและ 
วฒันธรรมไทยทีค่นไทยสว่นใหญย่ดึถอื ไมข่ดัหลกัสทิธมินษุยชนตามปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน 
ของสหประชาชาติแต่อย่างใด
 อยา่งไรกต็าม กส็มควรมกีารปรบัปรงุการใชบ้งัคบักฎหมายดงักลา่ว ไมใ่หใ้ชพ้รำ่เพรือ่เกนิขอบเขต 
โดยน่าจะนำแนวทางกฎหมายนอร์เวย์มาปรับใช้ กล่าวคือ คดีความผิดในกลุ่มที่ ๓ ซึ่งรวมการหมิ่น 
พระบรมเดชานุภาพ และดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทประมุขของรัฐต่างประเทศนั้น ผู้กล่าวหา สอบสวน 
และฟ้องร้อง คืออัยการสูงสุดแต่ผู้เดียว เพื่อมิให้มีการกล่าวหากันได้ง่าย ๆ  ดังที่เป็นอยู่
  และต้องยอมรับร่วมกันว่า การใช้ดุลพินิจของอัยการสูงสุดนั้นเด็ดขาด จะนำไปฟ้องร้อง 
ในทางแพง่ ทางอาญา หรอืทางปกครองมไิด ้เพือ่มใิหม้ใีครนำอยัการสงูสดุไปฟอ้งศาลนัน้ กระทำผดิอาญา 
ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๗ และศาลฎีกาเคยตัดสินลงโทษจำคุกอัยการที่สั่งไม่ฟ้อง 
มาแล้วในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๐๙/๒๕๔๙
  ท้ังน้ี เพ่ือให้สถาบันหลักทางกฎหมายของประเทศไทยได้กล่ันกรองด้วยความรอบคอบเสียก่อน   
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	 เหตุการณ์ไม่สงบที่พัทยาในวันที่	๑๑	เมษายน	อันนำไปสู่การบุกเข้ายึดสถานที่ประชุมสุดยอด 
ผูน้ำอาเซยีน	และเปน็ผลใหร้ฐับาลตอ้งประกาศเลือ่นการประชมุออกไปอยา่งไมม่กีำหนดนัน้เปน็ทีย่อมรบั 
กนัวา่ไดก้อ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกป่ระเทศไทยและแกภ่มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ทัง้ในทางเศรษฐกจิ	
การเมอืง	และทางสงัคมอยา่งรา้ยแรง	และสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความออ่นแอ	และความออ่นประสบการณ	์
และขาดความสามารถในการปกครองของกลไกรัฐไทยอย่างชัดเจน
		 นกัหนงัสอืพมิพต์า่งประเทศบางทา่นไดว้จิารณว์า่	ความขดัแยง้ทางความคดิทีส่มุขอนเผาผลาญ 
สงัคมไทยในปจัจบุนั	และความสะเทอืนใจจากเหตกุารณร์นุแรงเมือ่	๗	ตลุาคม	คงจะบัน่ทอนทำลายความ 
มั่นใจและความเข้มแข็งของกลไกรัฐของไทยอย่างลึกซึ้งจนขาดความสามารถในการรักษาความสงบ 
เรียบร้อยไปแล้วอย่างสิ้นเชิง
		 ความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยของผู้นำชาติต่าง	ๆ 	ที่เข้าร่วมประชุม	และความ 
ลม้ละลายของการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของรฐับาลทีเ่กดิขึน้ในครัง้นี	้ไมว่า่จะเกดิจากความผดิพลาด 
เชิงนโยบายของรัฐในการรักษาความสงบ	ความบกพร่องของกลไกรัฐ	หรือจะเกิดจากความเข้มแข็ง 
อย่างยิ่งของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลก็ตาม
		 หากสงัเกตจากปฏกิริยิาและการแสดงออกของเจา้หนา้ทีข่องรฐั	และของผูช้มุนมุประทว้ง	ผูเ้ขยีน 
พบว่าน่าจะมีความเข้าใจผิดพลาดอย่างสำคัญของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	และการบังคับใช้ 
กฎหมายของเจ้าหน้าที่	ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ชุมนุมอ้างอยู่ตลอดเวลาว่าการชุมนุมของตนเป็นการ 
ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการชุมนุมโดยสงบ	และปราศจากอาวุธซึ่งได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
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ความเข้าใจที่ผิด เกี่ยวกับสิทธิการชุมนุม และอำนาจรักษาความสงบ

  สว่นเจา้หนา้ทีข่องรฐักม็กักลา่วอา้งวา่	ไมส่ามารถตัง้ขอ้หาหรอืออกหมายจบัแกนนำการชมุนมุได	้ 
หรอือา้งวา่ไดฟ้งัเทปคำปราศรยัในการชมุนมุแลว้ไมพ่บวา่เปน็การกระทำความผดิอาญาพอทีเ่จา้หนา้ที่
จะขอออกหมายจับได้
		 เมือ่มกีารนำรถแทก็ซีม่าจอดกดีขวางการจราจรทีอ่นสุาวรยีช์ยัสมรภมูิ	กไ็มป่รากฏวา่เจา้หนา้ที่ 
ออกคำสั่งห้าม	หรือเข้าจับกุม	ทั้งที่เป็นการกีดขวางทางสาธารณะอันเป็นความผิดกฎหมายจราจร	
และผิดกฎหมายอาญา	ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยอย่างแจ้งชัด	เจ้าหน้าที่ได้แต่เจรจาแบบเซื่อง	ๆ 	 
และปล่อยให้เวลาผ่านไปจนมีผู้ชุมนุมจำนวนมากตามมาสมทบจนยากแก่การจับกุมหรือใช้เครื่องมือ 
เคลื่อนย้ายรถออกไปในที่สุด
		 ฝา่ยเจา้หนา้ทีก่ข็าดความเชือ่มัน่ในอำนาจรกัษาความสงบของตวั	อา้งวา่ตนเองไมม่อีำนาจยบัยัง้ 
การชุมนุม	และไม่มีอำนาจจับกุมผู้ชุมนุม	นอกจากจะมีการประกาศใช้อำนาจบริหารราชการ	 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	และประชาชนบางพวกก็อ้างว่า	เมื่อพวกหนึ่งทำได้อีกพวกหนึ่งก็ทำได้เช่นกัน
		 ทัง้หมดนีเ้ปน็ความเขา้ใจผดิอยา่งสำคญั	เพราะแยกแยะไมอ่อกวา่เรือ่งสทิธหินา้ทีท่างการเมอืง	 
กบัเรือ่งความรบัผดิชอบตอ่บา้นเมอืงเปน็คนละเรือ่งกนั	และมสีองประเดน็ใหญท่ีเ่ราควรทำความเขา้ใจ 
ให้ชัดเจน
  ประการแรก	คนจำนวนมากเขา้ใจวา่	การชมุนมุทีส่งบและปราศจากอาวธุเปน็การชมุนมุทีไ่ดร้บั 
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ	และผู้ใดที่ออกคำสั่งห้าม	หรือทำการให้เกิดอุปสรรค	หรือขัดขวางการ
ชุมนุมย่อมเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ	และย่อมขัดต่อกฎหมาย
		 ความเขา้ใจนีม้สีว่นถกูกจ็รงิ	แตก่ม็สีว่นผดิอยา่งมาก	ถา้เราไมรู่จ้กัแยกแยะการชมุนมุตามความ 
มุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ	กับการชุมนุมที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญออกจากกัน
		 ถ้าเราค่อย	ๆ 	ไตร่ตรองให้ดี	เราจะพบต่อไปว่า	การชุมนุมที่จะได้รับการคุ้มครองต้องเป็นการ 
ชมุนมุตามความมุง่หมายของรฐัธรรมนญู	ซึง่ใหค้วามคุม้ครองการชมุนมุเพือ่เปดิทางใหบ้คุคลหลาย	ๆ 	คน 
ที่ชุมนุมกันนั้น	 ได้รับหลักประกันสิทธิที่จะสื่อสารกับสาธารณชนด้วยการแสดงความคิดเห็น	 เรียกร้อง	
หรือแสดงออกด้วยวิธีต่าง	ๆ 	ผ่านการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
		 นั่นหมายความต่อไปว่า	การชุมนุมที่มีความมุ่งหมายอย่างอื่นนอกเหนือจากการที่คนหลายคน
มารวมตวักนัเพือ่บอกกลา่วสือ่สารถงึกนัตามรฐัธรรมนญูดว้ยความสงบและปราศจากอาวธุยอ่มไมไ่ดร้บั 
ความคุ้มครอง	 เช่น	 การชุมนุมปิดกั้นการจราจร	 หรือการยึดหรือปิดทางเข้าออกสู่สถานที่ราชการ 
โดยปราศจากเหตผุลสมควรนัน้	เปน็การชมุนมุทีไ่มช่อบดว้ยรฐัธรรมนญู	แตค่นจำนวนมากกม็กัไมเ่ขา้ใจ 
อย่างแจ่มชัดนักว่า	อย่างไรเรียกว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบและอย่างไรเรียกว่าโดยปราศจากอาวุธ
  การชมุนมุโดยสงบนัน้ หมายถงึ การชมุนมุไมว่า่จะอยูก่บัที ่หรอืชมุนมุโดยเคลือ่นทีห่รอืเดนิ
ขบวน ซึง่เปน็ไปโดยไมก่ระทบตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน โดยปราศจากเหตสุมควร เชน่ 
การชุมนุมกันอาจจะกระทบต่อการจราจรได้ชั่วคราว หรือเกิดเสียงอึกทึกหรือเกิดความไม่สะดวก 
แก่สาธารณชนเป็นการชั่วคราวได้ตามสมควรแก่เหตุ
		 แต่เมื่อใดที่ผู้ชุมนุมมุ่งต่อการปิดกั้นการจราจรเพื่อใช้ความเดือดร้อนของสาธารณชน 
เป็นข้อต่อรองข้อเรียกร้องของตน	ดังน้ีย่อมเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบอีกต่อไป	หรือผู้ชุมนุมจำนวนมากพากัน 
เสพสิ่งมึนเมาในลักษณะที่อาจเกิดภยันตรายต่อสาธารณชน	หรือควบคุมได้ยาก ดังนี้ก็เป็นการชุมนุม 
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ที่ไม่สงบ	และไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ
		 การชมุนมุทีจ่ดัขึน้ในบรเิวณใกลเ้คยีงทีท่ำการรฐับาลเพือ่วพิากษว์จิารณร์ฐับาล	อนัมผีลใหเ้กดิ 
ความไม่สะดวกในการเข้าออกสถานที่ราชการเพียงชั่วคราวยังถือได้ว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบ	แต่การ
ชุมนุมที่ปิดกั้นทางเข้าออกสถานที่ราชการสำคัญ	โดยมุ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สาธารณชนหรือ 
รบกวนขดัขวางการปฏบิตัริาชการ	เพือ่อาศยัความทกุขย์ากเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้แกส่าธารณชนเปน็เครือ่ง 
บังคับให้ต้องยอมตามข้อเรียกร้อง	หรือเพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงรัฐบาลย่อมเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบ	
และการกระทำนั้นย่อมผิดกฎหมาย	ไม่ว่าผู้ชุมนุมจะสวมเสื้อสีอะไร
		 ในกรณีเหล่านี้	แม้จะยังอาจกล่าวได้ว่าการชุมนุมนั้น	ๆ 	เป็นการชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็น 
ทางการเมือง	แต่หากความมุ่งหมายของการชุมนุมเป็นไปเพื่อก่อกวนหรือขัดขวางการรักษาความสงบ	
หรือฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ	ดังนี้	แม้จะเป็นการชุมนุมโดยปราศจาก
อาวุธ	การชุมนุมนั้นก็จัดเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบแล้ว	และย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย
		 ในระบบกฎหมายทกุระบบจงึแยกระหวา่งใชส้ทิธเิสรภีาพทีอ่ยูใ่นความมุง่หมายของรฐัธรรมนญู	 
ซึง่ไมข่ดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนและไมเ่ปน็ความผดิตามกฎหมาย	กบัการอา้งสทิธเิสรภีาพ 
ก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองและเป็นความผิดอาญาแผ่นดินออกจากกัน
		 เราเห็นได้จากมาตรา	๑๑๖	ในประมวลกฎหมายอาญาที่ว่า	“ผู้ใดทำให้ปรากฏแก่ประชาชน 
ดว้ยวาจา	หนงัสอืหรอืวธิอีืน่ใดอนัมใิชเ่ปน็การกระทำภายในความมุง่หมายแหง่รฐัธรรมนญู	หรอืมใิชเ่พือ่ 
แสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต	
		 (๑)	เพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในกฎหมายแผน่ดนิหรอืรฐับาล	โดยใชก้ำลงัขม่ขนืใจหรอืใชก้ำลงั 
ประทุษร้าย
		 (๒)	เพือ่ใหเ้กดิความปัน่ปว่นหรอืกระดา้งกระเดือ่งในหมูป่ระชาชนถงึขนาดทีจ่ะกอ่ความไมส่งบ 
ขึ้นในราชอาณาจักร หรือ	
	 (๓)	เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี
		 กรณทีีม่ผีูน้ำการชมุนมุประกาศวา่	จะเปดิการจราจรทีต่นปดิกัน้ไวท้ีอ่นสุาวรยีช์ยัสมรภมูิ	เพราะ
ประชาชนเดนิทางไปสงกรานตก์นัแลว้	การปดิกัน้การจราจรจงึไมเ่ปน็ประโยชนอ์กีตอ่ไป	แสดงใหเ้หน็วา่	
การชมุนมุดงักลา่วมุง่ขดัขวางความสงบเรยีบรอ้ยในบา้นเมอืง	จดัเปน็การชมุนมุทีไ่มส่งบ	ไมอ่ยูใ่นความ 
มุ่งหมายตามรัฐธรรมนูญ	และเป็นความผิดอาญา
		 การชมุนมุเพือ่ใชก้ำลงับงัคบัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในรฐับาลในลกัษณะทีเ่กนิขอบเขตของการ 
แสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตจึงเป็นความผิดอาญา	และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อย	 หรือผู้มีหน้าที่บังคับการตามกฎหมายต้องออกคำสั่งห้าม	หรือเข้าระงับการชุมนุมนั้น	ๆ 	
หากมีการฝ่าฝืนก็ต้องจับกุม	และหากขัดขวางการจับกุมก็มีอำนาจใช้กำลังตามสมควรแก่เหตุ 
ตามมาตรา	๘๓	ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ประการตอ่มา	เปน็ความเขา้ใจผดิตอ่อำนาจหนา้ทีใ่นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของเจา้หนา้ที	่ 
เพราะเมื่อเข้าใจเรื่องสิทธิการชุมนุมอย่างผิด	ๆ 	แล้วก็เลยเข้าใจต่อไปว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจสั่งห้าม	
หรือระงับการชุมนุม	หรือเข้าจับกุมผู้เข้าร่วมการชุมนุม
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ความเข้าใจที่ผิด เกี่ยวกับสิทธิการชุมนุม และอำนาจรักษาความสงบ

		 ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐอ้างว่าไม่รู้จะจับกุมข้อหาอะไร	 และสื่อมวลชน 
นอกจากจะรายงานข่าวการแสดงออกของผู้ชุมนุมแล้ว	ก็มักไม่ทำให้เกิดความกระจ่างชัดหรือเผยแพร่
ข้อมูลที่ชัดเจนว่า	การกระทำของผู้ชุมนุมผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร
		 การไม่รักษากฎหมาย	และปล่อยเวลาเนิ่นนานไป	ย่อมทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าการชุมนุมหรือ 
ปิดกั้นสถานที่ราชการไม่เป็นความผิด	และยิ่งเปิดช่องให้มีการชักชวนให้บุคคลอื่น	ๆ 	เข้าร่วมชุมนุม 
มากขึน้อกี	ทัง้	ๆ 	ทีก่ารชกัชวนหรอืโฆษณาใหค้นมารว่มชมุนมุทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย	ยอ่มเปน็ความผดิ 
ฐานกอ่ความไมส่งบซอ้นเขา้ไปอกีชัน้หนึง่	ซึง่กน็า่แปลกทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัไมเ่ขา้สกดัขดัขวางการกระทำ 
เช่นนั้นเสียแต่ต้นมือ
		 เมื่อปรากฏว่ามีการชุมนุมที่ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อย	เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบ 
มีหน้าที่สั่งห้าม	หรือกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ชุมนุมกระทำเพื่อให้อยู่ในความสงบ	หากผู้ชุมนุมฝ่าฝืนคำสั่ง 
ย่อมเป็นความผิด	 เช่น	ห้ามเข้าไปในเขตห้ามเข้า	หรือไปเสียจากบริเวณที่กีดขวางทางจราจร	 
หากผู้ชุมนุมฝ่าฝืนถ้าเป็นความผิดที่ถึงขนาด	เช่น	ไม่ออกจากสถานที่ราชการ	หรือขวางทางเข้า 
สถานที่ราชการหรือเส้นทางจราจรสำคัญ	มีเหตุสมควรจับกุมเพื่อให้เกิดความสงบก็ต้องเข้าจับกุม 
เพียงแต่การจับกุมนั้น	ต้องทำให้สมควรแก่เหตุตามพฤติการณ์	ดังที่ปรากฏอยู่ในมาตรา	๘๓	 
แห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	คือต้องแจ้งแก่ผู้ถูกจับว่าเขาต้องถูกจับ	ห้ามขัดขืน	หากขัดขืน 
เจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจใช้กำลังป้องกันการขัดขืนได้ตามสมควรแก่พฤติการณ์
		 กรณทีีผู่ช้มุนมุเดนิทางเขา้ไปบกุสถานทีป่ระชมุ	หรอืเขา้ยดึสถานทีร่าชการ	หรอืปดิกัน้การจราจร	
โดยปราศจากเหตอุนัควร	ดงันีเ้จา้พนกังานตอ้งออกคำสัง่หา้มเสยีกอ่น	เพราะการชมุนมุเชน่นัน้ขดัตอ่หลกั 
ความสงบ	และเป็นการชุมนุมที่ไม่อยู่ในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ	หากฝ่าฝืนก็แจ้งว่าจะจับกุม	 
และหากขัดขืนเจ้าหน้าที่ก็ย่อมใช้กำลังได้ตามสมควร	ทั้งนี้การใช้อำนาจจับกุมต้องกระทำโดยละมุน
ละม่อม	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด	หรือความโกรธแค้น	จนทำให้เกิดเหตุลุกลามกลายเป็น 
ความไม่สงบยิ่งขึ้นไปอีก	ตามปกติการจับกุมผู้ชุมนุมทางการเมืองต้องใช้กำลังตำรวจในอัตราสี่ต่อหนึ่ง	 
แล้วนำไปควบคุมตัวสอบสวนต่อไป	แต่ถ้ามีการขัดขืนหรือต่อต้านก็ต้องใช้กำลังมากขึ้นตามเหตุและ 
ปัจจัยในแต่ละกรณี
		 กรณเีหลา่นีเ้จา้หนา้ทีบ่างคนอา้งวา่	ตนเองไมม่อีำนาจเพราะการจบักมุบคุคลตอ้งขอหมายศาล	 
และมกัอา้งตอ่ไปวา่ตอ้งประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิเสยีกอ่นตนจงึจะมอีำนาจ	ซึง่นบัเปน็ความเขา้ใจผดิ 
อยา่งรา้ยแรง	เพราะการใชอ้ำนาจจบักมุในกรณคีวามผดิซึง่หนา้	รฐัธรรมนญูอนญุาตใหท้ำไดโ้ดยไมต่อ้งมี 
หมายศาล	เพราะเปน็ไปตามมาตรา	๗๘	และ	๘๐	แหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	แตก่ด็ ู
เหมือนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เข้าใจ
		 เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลและสื่อมวลชนจะต้องทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจสิทธ ิ
หน้าที่ในการใช้สิทธิชุมนุมตามรัฐธรรมนูญและอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย	และการบังคับ 
ใช้กฎหมายอย่างแท้จริง	มิฉะนั้นเราไม่เพียงจะต้องเสียหน้าที่ปกครองบ้านเมืองไม่เรียบร้อยเท่านั้น	 
แตห่ากไมร่กัษากฎหมายใหม้ัน่คงแลว้	ปญัหาการเมอืงยอ่มจะลกุลามกลายเปน็ปญัหาทีท่ำใหบ้า้นเมอืง 
ตั้งอยู่ต่อไปไม่ได้	

๕๕๐
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โดย รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      

	 การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่าง	ๆ	เป็นสิทธิพื้นฐานและเสรีภาพ 
ทีร่บัรองไวใ้นรฐัธรรมนญู	อยา่งไรกต็าม	เสรภีาพของบคุคลยอ่มสิน้สดุเมือ่ไปกระทบกบัสทิธขิองผูอ้ืน่เขา้ 
ก็จะกลายเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย	(abuse	of	right)
		 การแสดงความคิดเห็นจนเป็นข่าวสาธารณะปรากฏตามสื่อต่าง	ๆ	รวมถึงการอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจรัฐบาลของสมาชิกสภานิติบัญญัติอาจเสี่ยงต่อความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทผู้อื่น 
ด้วยการโฆษณาตามมาตรา	๓๒๘	ได้
		 แต่กระนั้น	 กฎหมายหมิ่นประมาทก็ยังเปิดโอกาสให้อำนาจบุคคลในการแสดงความคิดเห็น 
หรือข้อความโดยสุจริตได้
		 (๑)	 เพื่อความชอบธรรม	 ป้องกันตนหรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรม	 เช่น	 การไป 
แจ้งความให้ดำเนินคดกีบัผูก้ระทำความผิด	หรือเป็นพยานในศาล	การใหป้ากคำกับคณะกรรมการสอบสวน 
เรื่องทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลอื่น
		 (๒)		 ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ 	 เช่น	 พนักงานสอบสวนรายงาน 
ข้อความหมิ่นประมาทพระบรมเดชานุภาพ	 เพื่อให้มีการดำเนินการต่อไป	 ไม่ทำให้เขากลายเป็น 
ผู้กระทำความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเสียเอง
		 (๓)		 ตชิมดว้ยความเปน็ธรรม	ซึง่บคุคลหรอืสิง่ใดอนัเปน็วสิยัของประชาชนยอ่มกระทำ	ขอ้นีค้อื 
การแสดงความคิดเห็นอย่างสุจริตตามเสรีภาพในรัฐธรรมนูญนั่นเอง	 โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ 
นักการเมืองซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะ	(public figure)	ซึ่งจะเป็นประเด็นหลักในบทความนี้
		 (๔)		 ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเร่ืองการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม
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บุคคลสาธารณะ

   ตามอำนาจที่กฎหมายให้ไว้ใน	 (๓)	 ข้างต้น	 หมายถึง	 การวิพากษ์ติชมบุคคลสาธารณะ	 
ซึ่งหมายถึงบุคคลที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน	เช่น	ดารา	นักแสดง	หรือผู้ซึ่งการกระทำของเขา 
มีผลกระทบต่อสาธารณะ	เช่น	ครู	อาจารย์	นักการเมือง	โดยเฉพาะผู้มีตำแหน่งบริหารในราชการ		
   บุคคลสาธารณะ	อาจแยกเป็นลักษณะได้ดังนี้
		 	 ๑)	 บุคคลสาธารณะท่ีมีลักษณะหรือแสดงออกซ่ึงความเป็นบุคคลสาธารณะอย่างชัดเจน  
(Obvious public figure)	 บุคคลสาธารณะประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประโยชน ์
สาธารณะหรือประโยชน์มหาชนโดยตรง	ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นระดับต่าง	ๆ	ได้อีก	ดังนี้
		 	 	 ๑.๑)	 บคุคลทีท่ำหนา้ทีเ่กีย่วกบัประโยชนส์าธารณะในระดบัตา่ง	ๆ 	ไดแ้ก	่นกัการเมอืง
หรอืผูม้หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาชน	เชน่	นายกรฐัมนตร	ีรฐัมนตร	ีวฒุสิมาชกิ	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	
ตลอดจนนักการเมืองระดับท้องถิ่นต่าง	ๆ
		 	 	 ๑.๒)	 บุคคลที่ให้บริการสาธารณะหรือเกี่ยวข้องกับประชาชนในฐานะที่ เป็น 
ขา้ราชการประจำ	เชน่	ขา้ราชการฝา่ยปกครอง	ขา้ราชการทหาร	ขา้ราชการตำรวจ	ขา้ราชการตลุาการ	
ข้าราชการครู	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สังกัดส่วนราชการต่าง	 ๆ	 เพราะนโยบายหรือการปฏิบัติงาน 
ของเขากระทำต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป
	 	 ๒)	 บุคคลสาธารณะที่จำกัดตามวัตถุประสงค์ของการแสดงออกซึ่งความเป็นบุคคล 
สาธารณะนั้น ๆ 	(Limited-purpose public figure)	 บุคคลประเภทนี้จะถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะ 
เฉพาะในเรื่องที่ได้แสดงออกตามที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือการดำเนินการนั้น	ๆ 
หรือในช่วงเวลาหนึ่ง	ๆ	เท่านั้น	ได้แก่
		 	 	 ๒.๑)	 บคุคลทีอ่าสาตนเขา้มาดำเนนิกจิกรรมในชว่งเวลาใดเวลาหนึง่หรอืสถานการณ์ 
ใดสถานการณ์หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง	 เช่น	 ผู้นำกลุ่มผลประโยชน์หรือตัวแทนในการต่อสู้เรียกร้อง 
ทางการเมืองเพื่อบรรลุขอบวัตถุประสงค์ในเรื่องที่กลุ่มของตนต้องการ	 นักวิชาการอิสระที่เข้ามาเป็น 
สื่อกลางหรือกลไกในการเผยแพร่ความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง
		 	 	 ๒.๒)	 บุคคลผู้ประกอบอาชีพในด้านสันทนาการและให้ความบันเทิงแก่ประชาชน	 
เช่น	ดาราภาพยนตร์	ศิลปิน	นักร้อง	นักแสดง	นายแบบ	นางแบบ	นักพูดทอล์คโชว์	นักกีฬาอาชีพ
		 	 	 ๒.๓)		บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพในด้านสื่อสารมวลชน	 เช่น	 ผู้ดำเนินรายการหรือ 
ผู้สื่อข่าววิทยุโทรทัศน์	และนักหนังสือพิมพ์หรือคอลัมนิสต์
		 	 	 ๒.๔)	 บุคคลที่ทำหน้าที่เผยแพร่คำสอนทางศาสนาหรือปฏิบัติธรรมจนเป็นที่ยอมรับ 
ของประชาชนโดยทั่วไป	เฉพาะบุคคลที่เปิดเผยตัวต่อสาธารณชน	เช่น	พระเกจิอาจารย์	พระนักเทศน์
		 	 	 ๒.๕)	 บุคคลที่เปิดเผยตัวให้ปรากฏต่อสาธารณะหรืองานสังคมต่าง	ๆ	 ในฐานะที่เป็น 
บุคคลระดับสูงในสังคม	 (hi-society)	 เช่น	 นักธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 
หรือผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลอันทรงเกียรติซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างทางสังคมหรือมีส่วนร่วม 
ในการช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง	ๆ	เพื่อสังคม

๕๓๕๒
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	 	 ๓)	 บุคคลสาธารณะท่ีไม่ได้เข้ามาโดยสมัครใจหรือบุคคลสาธารณะโดยบังเอิญ	(Involuntary 
limited-purpose public figure or By change public figure)
		 	 	 บคุคลประเภทนี	้กค็อืคนธรรมดาทัว่ไปทีใ่ชช้วีติอยูใ่นสงัคมและไมไ่ดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบั 
ประโยชน์สาธารณะในแง่ของความเป็นอยู่ของประชาชนแต่อย่างใด	 แต่สถานะความเป็นบุคคลสาธารณะ 
ของเขาได้ปรากฏเมื่อเรื่องราวของเขาได้ถูกเสนอเป็นข่าวทางสื่อมวลชนต่าง	ๆ 	ซึ่งสถานะความเป็น 
บคุคลสาธารณะของบคุคลประเภทนีจ้ะมรีะยะเวลาไมค่งทนถาวร	เนือ่งจากประชาชนจะใหค้วามสนใจ 
ในชว่งเวลาใดเวลาหนึง่อนัจำกดัเทา่นัน้	เมือ่หมดความสนใจความเปน็บคุคลสาธารณะกจ็ะหมดไปทนัท	ี 
ยกตัวอย่างเช่น	 คนขับรถแท็กซี่ซึ่งเก็บกระเป๋าเงินที่ผู้โดยสารลืมไว้ในรถแท็กซี่ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ 
เพื่อคืนให้แก่เจ้าของ	 เด็กนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ	 ผู้ต้องหา 
ในคดีอาญาที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวและมีการแถลงข่าวการจับกุมต่อสื่อมวลชน	 และผู้ที่ตกเป็น 
ขา่วหนา้หนึง่บนหนงัสอืพมิพร์ายวนั	ตลอดจนบคุคลทัว่ไปทีต่กเปน็ขา่วทางอนิเตอรเ์นต็ตามเวบ็ไซตต์า่ง	ๆ  
ซึ่งมีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในเรื่องของเขา	เป็นต้น
		 	 	 ดงันัน้	บคุคลสาธารณะเหลา่นีจ้งึอาจถกูตำหนติชิมในสว่นทีแ่สดงออกตอ่สาธารณะ	เชน่	 
กลา่วหาวา่สนามบนิสวุรรณภมูมิกีารทจุรติ	เพราะปรากฏรอยรา้วบนรนัเวย	์รฐัมนตรหีรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
จะฟอ้งรอ้งผูก้ลา่ววา่หมิน่ประมาทไมไ่ด้	เพราะรอยรา้วทำใหค้นทัว่ไปเขา้ใจไดว้า่อาจมกีารทจุรติเชน่นัน้ 
ผูเ้กีย่วขอ้งคงมหีนา้ทีเ่พยีงชีแ้จงขอ้มลูและขอ้เทจ็จรงิใหส้าธารณชนหายขอ้งใจเทา่นัน้เพราะขอ้มลูมอียู่ 
ในอำนาจของตนฝ่ายเดียว
		 	 	 เมือ่เปน็เชน่นี	้หากปลอ่ยใหบ้คุคลสาธารณะเหลา่นีเ้ทีย่วฟอ้งหมิน่ประมาทพยานเอกชน 
หรือสื่อมวลชนต่าง	ๆ 	เพื่อปิดปากผู้เปิดโปงการทุจริต	 ฉ้อโกงของบุคคลเหล่านั้นกันอย่างพร่ำเพรื่อ 
บุคคลสาธารณะ สระ “อะ” คงจะหาย กลายเป็น “บุคคลสาธารณ์” ไปได้ !!!

๕๓๕๒



จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

Ignorantia eorum quae quis scire tenetur non excusat

ความไม่รู้ในสิ่งที่กฎหมายถือว่าต้องรู้ ไม่เป็นข้อแก้ตัว

(หลักกฎหมายละติน และสุภาษิต  โดย ประทีป อ่าววิจิตรกุล)

๕๔



ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒ ๕๕

โดย นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน  
      นิติกร สำนักกฎหมาย

	 *ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๙	มีนาคม	๒๕๕๒.

  ก.	 ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน*
			 	 ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา	พ.ศ.	....	เสนอโดยคณะรัฐมนตรี	
เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	เมื่อวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๒	โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บรรจุ
เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๒	ครั้งที่	๑๔	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	
๑๑	มีนาคม	๒๕๕๒	และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๒	ครั้งที่	๑๖	(สมัยสามัญทั่วไป)	
วันพุธที่	๑๘		มีนาคม	๒๕๕๒	คณะรัฐมนตรีได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ซึ่งที่ประชุมยินยอม 
ให้ถอนได้ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๕๓	

  ข.	 หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือ	
สัญญา	พ.ศ.	....

หลักการ
	 ให้มีกฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา

เหตุผล
	 	 	 โดยที่มาตรา	 ๑๙๐	 วรรคห้า	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๐๓	 (๓)	 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพัน 
ด้านการค้าหรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ	 รวมท้ังการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ 
ตามหนังสือสัญญาดังกล่าว	 	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้   

ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำ
หนังสือสัญญา พ.ศ. ....



จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

 ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

  ค.		สาระสำคัญโดยสรุป

	 	 	 ๑.	 บทนิยาม	
    “หนังสือสัญญา”	 หมายความว่า	 ความตกลงเป็นหนังสือระหว่างรัฐบาลไทยหรือ 
ราชอาณาจักรไทย	 กับรัฐบาลต่างประเทศ	 รัฐต่างประเทศ	 หรือองค์การระหว่างประเทศซึ่งก่อให้เกิด 
พันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ	ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร
    “รัฐมนตรีเจ้าสังกัด”	หมายความว่า	รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
    “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

   ๒.	 ลักษณะของหนังสือสัญญาท่ีจะต้องทำตามข้ันตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติน้ี	
	 	 	 	 การจัดทำหนังสือสัญญาดังต่อไปนี้ 	 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 	 	 (๑)	 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย	 หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต 
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
	 	 	 	 (๒)	 หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
	 	 	 	 (๓)	 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
	 	 	 	 (๔)	 หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อย่างกว้างขวาง
    (๕)	 หนังสือสัญญาท่ีมีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
	 	 	 	 หนังสือสัญญาในที่นี้ไม่รวมถึงหนังสือสัญญากู้เงินหรือค้ำประกันเงินกู้ที่รัฐบาลไทย 
หรือราชอาณาจักรไทยทำขึ้นตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะหรือเป็นการทั่วไป	
	 	 	 	 หนังสือสัญญา	 ตาม	 (๓)	 (๔)	 หรือ	 (๕)	 ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตาม 
ข้อเสนอแนะของกระทรวงการต่างประเทศ	
	 	 	 	 การกำหนดเมื่อได้แจ้งให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบเป็นเวลา	 ๑๕	 วัน	 และ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาไม่ได้มีหนังสือทักท้วง	 ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได ้
โดยกำหนดเวลาดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมของรัฐสภา	(มาตรา	๔)
	 	 	 	 หน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้รับมอบอำนาจจากคณะรัฐมนตรีจะทำความตกลงกับรัฐบาล 
ต่างประเทศ	 รัฐต่างประเทศ	 องค์การระหว่างประเทศ	 หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ	 ให้มีผล 
เช่นเดียวกับหนังสือสัญญาตามมาตรา	๔	มิได้	(มาตรา	๖)

  ๓.	 กระบวนการจัดทำหนังสือสัญญา	
	 	 	 ในการจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา	๔	ถ้ามีกรณีที่จะต้องดำเนินการเจรจา	ให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดทำกรอบการเจรจาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อนำเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเจรจาพร้อมทั้งเผยแพร่กรอบการเจรจา 
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป	 และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับกรอบการเจรจาเพ่ือประกอบ 
การดำเนินการต่อไป

๕๖



ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒ ๕๗

   ในกรณีที่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา	๔	(๔)	หรือ	(๕)	หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดให้
มีการศึกษาวิจัยตามมาตรา	 ๑๐	 และเผยแพร่รายงานผลการศึกษาวิจัยและจัดการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวตามมาตรา	 ๑๓	 และให้คณะรัฐมนตรีเสนอ 
รายงานผลการศึกษาวิจัยและผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับรายงานผลการศึกษาวิจัย 
ดังกล่าวต่อรัฐสภาพร้อมกับกรอบการเจรจา
	 	 	 ในกรณีที่ รั ฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทยมิ ได้ เข้าร่วมการเจรจาเพื่อจัดทำ 
หนังสือสัญญาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำและเผยแพร่สรุปสาระสำคัญของหนังสือสัญญานั้น 
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป	 และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณา 
ก่อนลงนามในหนังสือสัญญา	 หรือก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันตามหนังสือสัญญานั้น	 
แล้วแต่กรณี	(มาตรา	๗)
   ๔.	 การเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	
    ๔.๑		 หลักการในมาตรา	๗	ไม่ให้นำมาใช้บังคับกับการเปิดเผยข้อมูลใด	ๆ 	เกี่ยวกับ 
การเจรจาที่จะเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศหรือประชาชน	 หรือต่อความมั่นคงของชาติ	
(มาตรา	๘)
    ๔.๒	 การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา	 ๗	 ให้กระทำ 
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	 ซ่ึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอาจกำหนดให้ดำเนินการ 
โดยวิธีอื่นด้วยก็ได้	 ผู้แสดงความคิดเห็นต้องระบุชื่อและที่อยู่ที่แท้จริง	 และถ้าเป็นบุคคลธรรมดา 
ต้องระบุชื่อสกุลและเลขประจำตัวประชาชนด้วย	(มาตรา	๙)
   ๕.	 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสัญญา	
     ๕.๑	 ก่อนจัดทำกรอบการเจรจาเพื่อจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา	 ๔	 (๔)	 
หรือ	 (๕)	หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 	 (๑)		 ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ	 ตลอดจน 
ผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนของประเทศ	และผลกระทบต่อบุคคลหากมีการทำหนังสือสัญญา
	 	 	 	 	 	 (๒)		 แนวทางป้องกัน	 แก้ไข	 หรือเยียวยาผลกระทบดังกล่าวโดยคำนึงถึงความ 
เป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและ 
ประชาชนทั่วไป
    การศึกษาวิจัยดังกล่าวให้กระทำโดยหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระ 
ในการดำเนินงาน	 และผู้ซ่ึงหน่วยงานหรือองค์กรน้ันมอบหมายให้ดำเนินการศึกษาวิจัยต้องไม่มีประโยชน์ 
ได้เสียเป็นการส่วนตัวหรือมีอคติในเรื่องที่ดำเนินการศึกษาวิจัย	(มาตรา	๑๐)
	 	 	 	 ๕.๒	 ในกรณีที่เคยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา	๔	(๔)	
หรือ	(๕)	ไว้แล้ว	หากรายงานผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวมีรายละเอียดตามมาตรา	๑๐	วรรคหนึ่ง	และ 
ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศึกษาวิจัยมีคุณสมบัติตามมาตรา	๑๐	วรรคสอง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาจถือว่ารายงานผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวเป็นรายงานผลการศึกษาวิจัยตามมาตรา	 ๑๐	 โดยไม่ต้อง 
จัดให้มีการศึกษาวิจัยขึ้นใหม่ก็ได้	 ทั้งนี้	 เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในรายงาน 
ผลการศึกษาวิจัยนั้นแล้ว	(มาตรา	๑๑)
    ๕.๓	 ในกรณีท่ีไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดรับดำเนินการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดทำ 
หนังสือสัญญาตามมาตรา	 ๔	 (๔)	 หรือ	 (๕)	 หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่รับดำเนินการศึกษาวิจัย 



จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

 ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

ไม่ประสงค์จะดำเนินการวิจัยต่อไปและไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรอื่นรับดำเนินการศึกษาวิจัยต่อ	 
หากเป็นกรณีที่ยังไม่มีผู้ใดดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสัญญานั้นมาก่อน	 
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิจัยเอง	(มาตรา	๑๒)
    ๕.๔	 ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเผยแพร่รายงานผลการศึกษาวิจัยและจัดการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวผ่านระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 ในการนี้	 รัฐมนตรีเจ้าสังกัดอาจกำหนดให้ดำเนินการโดยวิธีอื่น
ด้วยก็ได้	(มาตรา	๑๓)
    ๕.๕	 ในการเจรจาเพ่ือจัดทำหนังสือสัญญา	 ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและกระทรวง 
การต่างประเทศดำเนินการร่วมกัน	ในกรณีที่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา	๔	(๔)	หรือ	(๕)	ให้พิจารณา 
ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกรอบการเจรจาตามมาตรา	 ๗	 วรรคหนึ่ง	 และ 
ผลการศึกษาวิจัยที่เสนอต่อรัฐสภาตามมาตรา	๗	วรรคสองประกอบการเจรจาด้วย	
     ภายใต้บังคับมาตรา	 ๘	 เม่ือการเจรจาเสร็จส้ินลงให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและ 
กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่สรุปผลการเจรจาต่อประชาชนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบและกระทรวงการต่างประเทศ	 และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอผลการเจรจา 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในหนังสือสัญญา	(มาตรา	๑๔)

   ๖.	 การลงนามในหนังสือสัญญา
    ๖.๑	 ถ้าหนังสือสัญญาใดท่ีมีผลใช้บังคับเม่ือมีการลงนามโดยไม่ต้องแสดงเจตนาให้มี 
ผลผูกพันในภายหลัง	 คณะรัฐมนตรีต้องเสนอหนังสือสัญญานั้นต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ 
ก่อนการลงนาม	
    ๖.๒			ถ้าหนังสือสัญญาใดท่ีมีผลใช้บังคับเม่ือมีการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน	 ก่อนแสดง 
เจตนาให้มีผลผูกพันดังกล่าว	ให้คณะรัฐมนตรีเสนอหนังสือสัญญานั้นต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ	
    ๖.๓		ในการเสนอหนังสือสัญญาต่อรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบตามมาตราน้ี	ให้คณะรัฐมนตรี 
เผยแพร่รายละเอียดของหนังสือสัญญานั้นให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปด้วย	 โดยผ่านระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของหน่วยงานที่รับผิดชอบและกระทรวงการต่างประเทศ	(มาตรา	๑๕)
	 	 	 	 	หนังสือสัญญาที่มีผลบังคับใช้แล้ว	 ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและกระทรวงการต่างประเทศ	(มาตรา	๑๖)

   ๗.	 การแก้ไขหรือเยียวยาผลกระทบจากการปฏิบัติตามสัญญา
    ๗.๑		 เม่ือหนังสือสัญญามีผลใช้บังคับแล้ว	 ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดให้มีการศึกษา 
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาที่มีต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ	 
ตลอดจนผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนของประเทศ	 และผลกระทบต่อบุคคล	 และให้เสนอแนะ 
มาตรการแก้ไขหรือเยียวยาผลกระทบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา	 มาตรการแก้ไขหรือเยียวยา 
ผลกระทบดังกล่าวต้องรวดเร็ว	 เหมาะสมและเป็นธรรม	 และต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบ 
ดังกล่าวและประชาชนทั่วไปประกอบด้วย

๕๘



ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

  ท่านผู้อ่านวารสาร	 “จุลนิติ”	 ผู้ใดมีความประสงค์ต้องการท่ีจะแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัต ิ
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

	 	 	 	 ๗.๒	 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเผยแพร่มาตรการแก้ไขหรือเยียวยาผลกระทบที่ 
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป	 รวมทั้งเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย	 และเพื่อให้การแก้ไขหรือเยียวยาผลกระทบเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 ให้หน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขหรือเยียวยาผลกระทบดังกล่าว 
รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกรอบ	๓	เดือน	(มาตรา	๑๗)
    ๗.๓	 ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดให้มีฐานข้อมูลหนังสือสัญญาเพ่ือรวบรวมและ 
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่รัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทยเป็นภาคีผ่านระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของกระทรวงการต่างประเทศ	 เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูและทำสำเนาข้อมูล 
ดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศนั้นได้เอง	(มาตรา	๑๘)

   ๘.	 บทเฉพาะกาล	
	 	 	 	 การดำเนินการเพื่อจัดทำหนังสือสัญญาใดที่รัฐบาลไทยหรือราชอาณาจักรไทยยังมิได้ 
แสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน	 ให้ดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้และให้ถือว่าการดำเนินการที่ได ้
ทำไปแล้วเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว	(มาตรา	๑๙)

   ๙.	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	
    ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี	(มาตรา	๒๐)
  

๕๙



จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

In ambigua voce legis ea potius accipienda 
est signififififififififfiicatio que caret, presertim cum etiam  

voluntas legis ex hoc colligi posit

หากในกฎหมายมีถ้อยคำกำกวม การตีความต้องมุ่งมั่นให้เกิดธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
จะต้องตีความตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนั้น

(หลักกฎหมายละติน และสุภาษิต  โดย ประทีป อ่าววิจิตรกุล)

๖๐



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

โดย นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง  
      นิติกร สำนักกฎหมาย

๖๑

หลักการและเหตุผล
 เนื่องจากในปัจจุบันการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย 
การธนาคารพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แล้วแต่กรณี จึงทำให้การกำกับ 
ดูแลแตกต่างกัน แต่โดยที่การดำเนินกิจการของสถาบันการเงินควรมีรูปแบบ 
การดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมา  
ประเทศไทยได้ประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอันมีผลกระทบ 
โดยตรงตอ่สถาบนัการเงนิ และกระทบกระเทอืนความเชือ่มัน่ของประชาชนและ 
ผู้ฝากเงินที่มีต่อระบบสถาบันการเงินโดยรวม ดังนั้น สมควรปรับปรุงมาตรการ 
ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน รวมทั้งปรับปรุง 
กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ 
เงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และรวมเป็นฉบับเดียวกัน 
เพื่อให้การควบคุมดูแลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติม 
บทกำหนดโทษสำหรบัความผดิทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ จงึจำเปน็ตอ้งตรา 
พระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติธุรกิจ 
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๏  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๏  ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
  เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก หน้า ๑



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามที่สำคัญ
 “ธรุกจิสถาบนัการเงนิ” หมายความวา่ ธรุกจิธนาคารพาณชิย ์ธรุกจิเงนิทนุ 
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และให้หมายความรวมถึงการประกอบธุรกิจของ 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 “ธุรกิจธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 
หรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลา 
อนักำหนดไว ้และใชป้ระโยชนจ์ากเงนินัน้โดยวธิหีนึง่วธิใีด เชน่ ใหส้นิเชือ่ ซือ้ขาย 
ตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศ
 “ธุรกิจเงินทุน” หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงิน 
จากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้  
ซึ่งมิใช่การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้ 
ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เช่น ให้สินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือ 
ตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด
 “ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์” หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับฝากเงิน 
หรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้   
และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 (๑) การให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์
 (๒) การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก
 “ธุรกิจทางการเงิน” หมายความว่า ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน 
ธรุกจิเครดติฟองซเิอร ์ธรุกจิหลกัทรพัย ์ธรุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ธรุกจิประกนัชวีติตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัชวีติ 
หรือธุรกิจอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
 “การให้สินเชื่อ” หมายความว่า การให้กู้ยืมเงิน หรือซื้อ ซื้อลด รับช่วงซื้อ
ลดตัว๋เงนิเปน็เจา้หนีเ้นือ่งจากไดจ้า่ยหรอืสัง่ใหจ้า่ยเงนิเพือ่ประโยชนข์องผูเ้คยคา้ 
หรือเป็นเจ้าหนี้เนื่องจากได้จ่ายเงินตามภาระผูกพันตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 
หรือภาระผูกพันอื่น
 “ธุรกรรมท่ีมีลักษณะคล้ายการให้สินเช่ือ” หมายความวา่   ธรุกรรมแฟก็เตอรงิ 
ธรุกรรมการใหเ้ชา่ซือ้ ธรุกรรมการใหเ้ชา่แบบลสีซิง่ และธรุกรรมอืน่ทีม่ลีกัษณะ 
คล้ายการให้สินเชื่อตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
  “สถาบันการเงิน” หมายความว่า
 (๑) ธนาคารพาณิชย์
 (๒) บริษัทเงินทุน
 (๓) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
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 “บรษิทั” หมายความวา่ บรษิทัจำกดั บรษิทัมหาชนจำกดั หา้งหุน้สว่นจำกดั 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
 “บริษัทแม่” หมายความว่า บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะดังต่อไปนี้
 (๑) มีหุ้นในบริษัทหน่ึงเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด
 (๒) มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหน่ึง
 (๓) มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้มีอำนาจในการจัดการ 
หรือกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในบริษัทหนึ่ง หรือ
 (๔) มีอำนาจควบคุมกิจการในลักษณะอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
 การมีหุ้นในบริษัทหนึ่งตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว 
ทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีอำนาจควบคุม 
กิจการ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีอำนาจควบคุมกิจการ
 “บริษัทลูก” หมายความว่า
 (๑) บริษัทที่มีบริษัทอื่นเป็นบริษัทแม่ หรือ
 (๒) บริษัทลูกของบริษัทตาม (๑) ต่อไปทุกทอด
 “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทลูกที่มีบริษัทแม่ร่วมกัน
 “ผู้มีอำนาจในการจัดการ” หมายความว่า
 (๑) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ 
สถาบันการเงินหรือบริษัท แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น
 (๒) บุคคลซ่ึงสถาบันการเงินหรือบริษัททำสัญญาให้มีอำนาจในการบริหารงาน 
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
 (๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอำนาจควบคุมหรือครอบงำผู้จัดการหรือ 
กรรมการ หรือการจัดการของสถาบันการเงินหรือบริษัท ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง 
ของตนในการกำหนดนโยบายหรอืการดำเนนิงานของสถาบนัการเงนิหรอืบรษิทั 
 “ผูถ้อืหุน้รายใหญ”่ หมายความวา่ บคุคลทีถ่อืหุน้หรอืมไีวซ้ึง่หุน้ของสถาบนั 
การเงินเกินร้อยละห้้าของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้นับรวมหุ้น 
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

๒) การจัดตั้งและการขอรับใบอนุญาต
 ๒.๑) การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด 
  ในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด  
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พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งการที่จะยื่นคำขอจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวได้นั้น  
กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน และเมื่อได้ 
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ก็ให้บริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวย่ืนคำขอ 
รับใบอนุญาตตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดต่อรัฐมนตร ี
โดยผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
  ทัง้นี ้ในการจดัตัง้ หรอืยา้ยสำนกังานใหญห่รอืสาขา หรอืการเลกิสาขา 
ของสถาบันการเงินนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
 ๒.๒) การจัดตั้งสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
  ธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศจะต้ังสาขาเพือ่ประกอบธรุกจิธนาคารพาณิชย์ 
ในประเทศไทยตามกฎหมายนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี 
โดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ซึง่ในการขอรบัใบอนญุาตดงักลา่ว 
กฎหมายกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศแสดงหนังสือยินยอมให้ยื่น 
คำขอจัดตั้งสาขาจากหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับและ 
ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั้นต่อรัฐมนตรีโดยผ่านธนาคาร 
แห่งประเทศไทยด้วย
  ทั้งนี้ ในการตั้งสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินในต่างประเทศ  
และการตั้งสำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศในประเทศ  
จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
 ๒.๓) การใช้ชื่อของสถาบันการเงิน
  กฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินต้องใช้ชื่อซึ่งมีคำว่า “ธนาคาร”  
“บริษัทเงินทุน” หรือ “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์” นำหน้า ตามที่ได้ระบุ 
ในใบอนุญาต และห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากสถาบันการเงินใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อ 
ในธรุกจิทางการเงนิวา่ “ธนาคาร” “เงนิทนุ” “การเงนิ” “การลงทนุ” “เครดติ” 
“ทรัสต์” “ไฟแนนซ์” “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์” หรือคำอื่นใดที่มีความหมาย 
เช่นเดียวกัน แต่ความดังกล่าวมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทยหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น

๓) โครงสร้างสถาบันการเงิน
 ๓.๑) หุ้นและผู้ถือหุ้น
  ๓.๑.๑) ลักษณะทั่วไปในการถือหุ้น กฎหมายกำหนดให้หุ้นสามัญ 
และหุ้นบุริมสิทธิของสถาบันการเงินต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือโดยมีมูลค่า 
ของหุ้นไม่เกินหุ้นละ ๑๐๐ บาท แต่สถาบันการเงินอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ 
ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง หรือหุ้นบุริมสิทธิอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
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      โดยในการถือหุ้นน้ันสถาบันการเงินต้องมีจำนวนหุ้นท่ีบุคคล 
ผูม้สีญัชาตไิทยถอือยูไ่มต่ำ่กวา่รอ้ยละ ๗๕ ของจำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงและ 
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และต้องมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่า  
๓ ใน ๔ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
อาจอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ ๔๙ ของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้มีกรรมการที่เป็นบุคคล 
ผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้เกินกว่า ๑ ใน ๔ แต่ไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมดได้
   ๓.๑.๒)  การรายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นของสถาบันการเงิน  
ในกรณีท่ีบุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด กฎหมาย 
กำหนดให้บุคคลนั้นต้องรายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นดังกล่าวให้ธนาคาร 
แหง่ประเทศไทยทราบ โดยจำนวนหุน้ดงักลา่วใหร้วมถงึหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั 
บุคคลนั้นถืออยู่หรือมีไว้ด้วย แต่ไม่รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
   ๓.๑.๓)   ลักษณะต้องห้ามในการถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของ 
สถาบันการเงิน กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของ 
สถาบันการเงินแห่งใดแห่งหน่ึงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ ๑๐ ของ 
จำนวนหุ้นทีจ่ำหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตบ่คุคลนัน้จะไดร้บัอนญุาตจากธนาคาร 
แหง่ประเทศไทยหรอืเปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยประกาศ 
กำหนด ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวให้รวมถึงหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นถืออยู่
หรือมีไว้ด้วย แต่ไม่รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 
      ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบุคคลใดไม่รายงานการถือหุ้นหรือมีไว้ซ่ึงหุ้น 
ดังกล่าวตามขอ้ ๓.๑.๒) หรอืถอืหุน้หรอืมไีวซ้ึง่หุน้ของสถาบนัการเงนิแหง่ใดแหง่ 
หนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดตามข้อ ๓.๑.๓) ให้บุคคลนั้นนำหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รายงานหรือส่วนที่เกิน 
ออกจำหนา่ยแกบ่คุคลอืน่ภายใน ๙๐ วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัหุน้นัน้มา เวน้แตจ่ะไดร้บั 
การผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะผ่อนผันได้อีกไม่เกิน ๙๐ วัน  
ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนธนาคารแห่งประเทศไทยอาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่ง 
ใหข้ายหุน้ในสว่นทีเ่กนิดงักลา่วได ้และถา้ศาลเหน็วา่การถอืหุน้หรอืมไีวซ้ึง่หุน้นัน้ 
เป็นการฝ่าฝืนกรณีข้างต้น ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ขายทอดตลาดหรือขาย 
โดยวิธีอื่นก็ได้
 ๓.๒) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
  ๓.๒.๑) การแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ 
หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน กฎหมายกำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการ  
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินนั้น 
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ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทยกอ่น ไมว่า่จะเปน็การแตง่ตัง้ 
บุคคลใหม่หรือแต่งตั้งบุคคลเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งในการแต่งตั้งบุคคล 
ดังกล่าวนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
ทำการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ครบถว้น หากธนาคารแหง่ประเทศไทยมไิดแ้จง้ผลการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด กฎหมายให้ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย 
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนั้นแล้ว
      แต่ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลังว่าบุคคลซ่ึงได้รับความเห็นชอบ 
ดงักลา่วมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย กใ็หธ้นาคารแหง่ประเทศไทยเพกิถอน
การให้ความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้ว
  ๓.๒.๒) หลกัปฏบิตัขิองกรรมการ ในการดำเนนิกจิการของสถาบนั 
การเงินนั้น กรรมการต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วย 
ความระมดัระวงั และตอ้งรบัผดิชอบรว่มกนัในการบรหิารงานสถาบนัการเงนินัน้  
ซึ่งรวมถึงการให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามกฎหมายนี้ การจัดทำและเก็บรักษา 
บัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
ทีแ่ทจ้รงิของสถาบนัการเงนิ การใหส้ถาบนัการเงนิเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ตลอดจน 
ได้กำหนดให้กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อผู้ถือหุ้น หรือผู้ฝากเงิน หรือ 
ผู้ถือตั๋วสัญญาใช้เงินที่เกิดจากการระดมเงินจากประชาชนของสถาบันการเงิน  
เพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยหรือผู้ตรวจการสถาบันการเงินสั่งการตามกฎหมายนี้ เว้นแต่ 
จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ทุจริตหรือมีส่วนในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

๔) การกำกับสถาบันการเงิน
 ๔.๑) การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์
  สถาบันการเงินต้องดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์ 
หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือตัวแปรและความเสี่ยงอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ประกอบกับให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดำรง 
เงินกองทุนและข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของสถาบันการเงินหรือกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงินด้วย แต่ในสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายนี้ ต้องดำรงสินทรัพย์ไว้ในประเทศไทยหรือมี 
หลักทรัพย์ในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด 
และให้ถือว่าสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้เป็นเงินกองทุนตามกฎหมายนี้
   (๑) เงินที่นำเข้ามาจากสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นของสถาบัน 
การเงินต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทย
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  (๒) เงินสำรองต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงเงินสำรองสำหรับการลดค่า 
ของสินทรัพย์และเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้ หรือ
  (๓) เงินกำไรสุทธิแต่ละรอบปีบัญชีของสาขาหลังจากหักผลขาดทุน
ที่เกิดขึ้นในทุกรอบปีบัญชีแล้ว และให้รวมถึงเงินกำไรที่ได้โอนไปเป็นส่วนของ 
สำนักงานใหญ่ในทางบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายออกนอกราชอาณาจักร
 ๔.๒) การลงทุนของสถาบันการเงิน
  กฎหมายได้กำหนดให้สถาบันการเงินสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ 
เพ่ือเป็นกรรมสิทธ์ิของตนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศกำหนด เว้นแต่จะเป็นการลงทุนของสถาบันการเงินในเรื่องที่ต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
  ก. ลักษณะต้องห้ามในการถือหรือมีหุ้นของสถาบันการเงิน กฎหมาย 
ไดก้ำหนดหา้มมใิหส้ถาบนัการเงนิถอืหรอืมหีุน้ไมว่า่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
ในบริษัทใดเกินอัตราดังต่อไปนี้ 
   (๑) ร้อยละ ๒๐ ของเงินกองทุนทั้งหมดของสถาบันการเงินนั้น 
สำหรับการถือหรือมีหุ้นในทุกบริษัทรวมกัน
   (๒) ร้อยละ ๕ ของเงินกองทุนทั้งหมดของสถาบันการเงินนั้น  
สำหรับการถือหรือมีหุ้นในบริษัทแต่ละราย หรือ
   (๓) ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
บริษัทนั้น
   แต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจ 
ประกาศกำหนดอตัราขัน้สงูในการถอืหรอืมหีุน้ใหต้ำ่กวา่ทีก่ำหนดไวใ้นขา้งตน้ได้ 
หรือในกรณีที่สถาบันการเงินจำเป็นต้องถือหรือมีหุ้นในบริษัทใดอันเนื่องจาก 
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การชำระหนี้ การบังคับชำระหนี้ การประกัน 
การให้สินเชื่อ หรือเพื่อดำเนินธุรกิจอันเป็นการสนับสนุนกิจการของสถาบัน 
การเงิน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจผ่อนผันการถือหรือมีหุ้นเกินกว่า 
อัตราที่กำหนดใน (๑) - (๓) นั้นได้  
  ข. ลักษณะต้องห้ามในการถือหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของสถาบัน 
การเงิน กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินถือหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ 
ดังต่อไปนี้
   (๑) หุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของสถาบันการเงิน
อื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน เว้นแต่เป็นการได้มาจากการชำระหนี้ 
หรอืการประกนัการใหส้นิเชือ่ซึง่ตอ้งจำหนา่ยภายในเวลา ๖ เดอืนนบัแตว่นัทีไ่ดม้า 
หรือเป็นการซื้อหรือได้มาโดยได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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      (๒) หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับหุ้นของสถาบันการเงินน้ัน 
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
 ๔.๓) การประกอบธุรกิจ
  ๔.๓.๑) ข้อจำกัดในการการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน 
กฎหมายไดก้ำหนดใหธ้นาคารพาณชิย ์บรษิทัเงนิทนุ หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
ประกอบธุรกิจได้เฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจ 
เครดิตฟองซิเอร์ แล้วแต่กรณี และธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง หรือจำเป็นต่อ 
การประกอบธรุกจิของธนาคารพาณชิย ์ธรุกจิเงนิทนุ หรอืธรุกจิเครดติฟองซเิอร์ 
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด 
  ๔.๓.๒) หลักปฏิบัติเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของสถาบันการเงิน 
เพือ่ประโยชนใ์นการคุม้ครองผูบ้รโิภคตามกฎหมายนี ้ใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทย 
มีอำนาจประกาศกำหนดให้สถาบันการเงินประเภทหน่ึงประเภทใดถือปฏิบัติในเร่ือง 
การรับฝากเงิน การรับเงินจากประชาชน การกู้ยืมเงิน การลงทุน การให้สินเชื่อ 
การกอ่ภาระผกูพนั และการประกอบธรุกจิอืน่ทีส่ถาบนัการเงนินัน้ดำเนนิการได ้ 
การทำนิติกรรมหรือสัญญากับประชาชน ผู้บริโภค หรือลูกค้ารายย่อยในการ 
ประกอบธรุกจิของสถาบนัการเงนิ การทำสญัญาคำ้ประกนัดว้ยบคุคล การเปดิเผย 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ตลอดจนข้อที่ต้องปฏิบัติหากนิติกรรมหรือ 
สญัญาทีท่ำขึน้นัน้ใหส้ทิธแิกส่ถาบนัการเงนิทีจ่ะเปลีย่นแปลงสญัญาไดฝ้า่ยเดยีว 
       ทั้งนี้ ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝากเงิน รับเงิน 
จากประชาชน ให้สินเชื่อกู้ยืมเงิน ลงทุน ก่อภาระผูกพัน ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือ
ตราสารเปลีย่นมอือืน่ใด หรอืซือ้ขายเงนิปรวิรรตตา่งประเทศ ใหส้ถาบนัการเงนิ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด 
  ๔.๓.๓)    หลกัปฏบิตัเิพือ่ความมัน่คงของสถาบนัการเงนิ ในกรณทีีม่ ี
เหตุจำเป็นเพื่อความมั่นคงของสถาบันการเงินและเพื่อการตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดให้สถาบัน
การเงินถือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ได้
        (๑) การทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ 
สถาบันการเงิน
      (๒) การตรวจสอบและการควบคุมภายในสถาบันการเงิน
      (๓) การบริหารและการจัดการของสถาบันการเงิน
  ๔.๓.๔) หลักปฏิบัติเพื่อแก้ไขภาวะเศรษฐกิจของสถาบันการเงิน  
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายกำหนดให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยมีอำนาจประกาศกำหนดในเร่ืองการกำหนดวงเงินท่ีสถาบันการเงิน 
จะให้สินเชื่อ ทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อรับรอง หรือรับอาวัล 
ตั๋วเงินสำหรับกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด รวมทั้งห้ามมิให้สถาบันการเงิน 
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ใหส้นิเชือ่ หรอืทำธรุกรรมทีม่ลีกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชือ่ในกจิการประเภทใดๆ  
เพิ่มขึ้นหรือสูงกว่าอัตราที่กำหนด 
  ๔.๓.๕) การดำเนินการของสถาบันการเงินที่จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย  กฎหมายกำหนดให้  
การดำเนนิการของสถาบนัการเงนิในกรณดีงัตอ่ไปนี ้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ 
จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน
      (๑) ขายหรือโอนกิจการของสถาบันการเงินทั้งหมดหรือ 
บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีคะแนนเสียง 
ไมน่อ้ยกวา่ ๓ ใน ๔ ของจำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธิ 
ออกเสียงลงคะแนน
       (๒)    ซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่ทัง้หมดหรอืบางสว่น 
ที่สำคัญมาเป็นของสถาบันการเงินตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีคะแนน 
เสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
      (๓) ทำสัญญา ยินยอม หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช ่
กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืพนกังานของสถาบนัการเงนิ มอีำนาจทัง้หมดหรอืบางสว่น 
ในการบริหารงานของสถาบันการเงิน หรือรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี 
วัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 ๔.๔) ข้อห้ามในการให้สินเชื่อ
  ๔.๔.๑) การให้สินเชื่อโดยทั่วไป สถาบันการเงินอาจให้สินเชื่อหรือ 
ทำธุรกรรมกับบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วมของสถาบันการเงินได้  
แต่สถาบันการ เงินจะให้สิน เชื่ อหรือทำธุ รกรรมเกินกว่ าที่ ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศกำหนดมิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตลอดจนได้กำหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินกระทำการ 
ดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
      (๑) ให้สินเชื่อ ทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ  
หรือประกันหนี้แก่กรรมการผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่ง 
มีตำแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่การให้สินเชื่อในรูปของบัตรเครดิต 
ตามอัตราข้ันสูงท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด หรือการใหส้นิเช่ือเพ่ือเป็นสวัสดิการ 
แก่บุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
        (๒)     รบัรอง รบัอาวลั หรอืสอดเขา้แกห้นา้ในตัว๋เงนิทีก่รรมการ  
ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ 
อยา่งอืน่ ผูม้อีำนาจในการจดัการของสถาบนัการเงนิหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคล
ดังกล่าว เป็นผู้สั่งจ่าย ผู้ออกตั๋ว หรือผู้สลักหลัง
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พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

       (๓)  จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนแก่กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้มีอำนาจ 
ในการจัดการของสถาบันการเงินหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนสำหรับหรือเน่ืองจากการกระทำหรือการประกอบธุรกิจใดๆ 
ของสถาบันการเงินนั้น ซึ่งมิใช่บำเหน็จ เงินเดือน รางวัล และเงินเพิ่มอย่างอื่น
บรรดาที่พึงจ่ายตามปกติ
        (๔)  ขาย ให ้หรอืใหเ้ชา่ทรพัยส์นิใด ๆ  แกก่รรมการ ผูจ้ดัการ 
รองผูจ้ดัการ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการผูซ้ึง่มตีำแหนง่เทยีบเทา่ทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ ผูม้อีำนาจ 
ในการจัดการของสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
ดังกล่าว หรือรับซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินใดๆ จากบุคคลดังกล่าวมีมูลค่ารวมกัน 
สูงกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ 
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
          (๕)  ใหผ้ลประโยชนอ์ืน่ใดแกก่รรมการ ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ หรอืผูซ้ึง่มตีำแหนง่เทยีบเทา่ทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ ผูม้อีำนาจในการ 
จัดการของสถาบันการเงิน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
  ๔.๔.๒) การให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือแก่กิจการที่มี 
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินให้สินเชื่อ 
ลงทนุ กอ่ภาระผกูพนั หรอืทำธรุกรรมทีม่ลีกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชือ่แกผู่ถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ หรือแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน 
เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ ในแต่ละรายเกินร้อยละ ๕ ของเงินกองทุนชนิดหนึ่งชนิดใด 
ของสถาบนัการเงนินัน้ หรอืเกนิรอ้ยละ ๒๕ ของหนีส้นิทัง้หมดของผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ 
หรือของกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 
  ๔.๔.๓) การใหส้นิเชือ่แกน่ติบิคุคลหรอืบคุคลหนึง่บคุคลใด กฎหมาย 
ไดก้ำหนดหา้มมใิหส้ถาบนัการเงนิใหส้นิเชือ่ ลงทนุ กอ่ภาระผกูพนั หรอืทำธรุกรรม 
ที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือแก่บุคคลหลายคน
รวมกันในโครงการหนึ่งโครงการใด หรือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน 
เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินกองทุนชนิดหนึ่งชนิดใด 
                      สำหรับการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรม 
ทีม่ลีกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชือ่แกน่ติบิคุคลหรอืบคุคลใด แลว้แตก่รณ ีกฎหมาย 
ได้กำหนดให้นับรวมการให้สินเช่ือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมท่ีมีลักษณะ 
คลา้ยการใหส้นิเชือ่แก่บรษิทัแม ่บรษิทัลกู และบรษิทัรว่ม เปน็ของนติบิคุคลนัน้ 
หรือเป็นของบุคคลนั้นด้วย แล้วแต่กรณี ส่วนการให้สินเชื่อโดยรับซื้อ ซื้อลด 
หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน ก็ให้ถือเป็นการให้สินเชื่อแก่ผู้ทรงซึ่งขายตั๋วเงินและ 
บุคคลซึ่งต้องรับผิดตามตั๋วเงินทุกทอดด้วย เว้นแต่เป็นตั๋วเงินตามหลักเกณฑ์ 
ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
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    ในกรณทีีส่ถาบนัการเงนิใดไดร้บัการประกนัความเสีย่งในการ 
ใหส้นิเชือ่ ลงทนุ กอ่ภาระผกูพนั หรอืทำธรุกรรมทีม่ลีกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชือ่ 
จากสถาบันการเงินหรือบริษัทอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศกำหนด ให้ถือว่าสถาบันการเงินนั้นให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน  
หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินหรือบริษัท 
ผู้ประกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
 ๔.๕) กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
  ใหก้ลุม่ธรุกจิทางการเงนิ ประกอบดว้ยสถาบนัการเงนิและบรษิทัอืน่ 
ที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจทางการเงิน 
ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบด้วยสถาบันการเงิน 
เปน็บรษิทัแมแ่ละมบีรษิทัอืน่เปน็บรษิทัลกูบรษิทัเดยีวหรอืหลายบรษิทั หรอืเปน็ 
กลุม่ธรุกจิทางการเงนิทีป่ระกอบดว้ยบรษิทัแมท่ีไ่มใ่ชส่ถาบนัการเงนิแตม่สีถาบนั 
การเงินเป็นบริษัทลูก โดยจะมีบริษัทลูกเพียงบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท 
เปน็บรษิทัรว่มกไ็ด ้แตท่ัง้นี ้การทีจ่ะจดัตัง้เปน็กลุม่ธรุกจิทางการเงนิไดน้ัน้ตอ้งได้
รบัอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยกอ่น ซึง่บรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ 
จะประกอบธุรกิจได้แต่เฉพาะธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจท่ีเป็นการสนับสนุนตามท่ี 
ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกำหนดเทา่นัน้ แตจ่ะประกอบการคา้หรอืธรุกจิ 
อื่นมิได้ โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำกับและตรวจสอบสถาบัน 
การเงิน บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วมของสถาบันการเงินนั้นในลักษณะ 
เหมอืนกบัเปน็นติบิคุคลเดยีวกนั เวน้แตก่ฎหมายทีค่วบคมุการประกอบธรุกจินัน้ 
จะได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจในเรื่องนั้นไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
 ๔.๖) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง
  ให้สถาบันการเงินจัดชั้นสินทรัพย์และภาระผูกพันที่เสียหายหรือ 
อาจเสียหายและให้ตัดออกจากบัญชีหรือกันเงินสำรองไว้สำหรับสินทรัพย์และภาระ 
ผูกพันดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด  
แต่เมื่อนำสินทรัพย์จัดชั้นหรือภาระผูกพันในส่วนที่ยังมิได้ตัดออกจากบัญชี 
หรือกันเงินสำรองไว้มาหักออกจากเงินกองทุนแล้ว เงินกองทุนมีจำนวนต่ำกว่า 
ทีต่อ้งดำรงไวต้ามขอ้ ๔.๑) ใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทยมอีำนาจกำหนดมาตรการ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาบันการเงินนั้นถือปฏิบัติจนกว่าจะได้ดำเนินการตาม 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น แต่สถาบันการเงินจะกันเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์และ 
ภาระผูกพันอื่นที่ไม่เสียหายเกินอัตราร้อยละ ๕ ของสินทรัพย์และภาระผูกพัน
อื่นที่ไม่เสียหายมิได้
 ๔.๗) การบริหารสินทรัพย์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
  ให้สถาบันการเงินบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน  
ใหม้คีวามสมัพนัธก์บัการรบัฝากเงนิ การกูย้มืเงนิ หรอืการรบัเงนิจากประชาชน 
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ตามหลกัเกณฑท์ีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยประกาศกำหนด โดยใหส้ถาบนัการเงนิ 
ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นอัตราส่วนกับยอดเงินรับฝากหรือยอดเงินกู้ยืม 
ทั้งหมดหรือแต่ละประเภทในอัตราท่ีไม่ต่ำกว่าอัตราท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศกำหนด 
 ๔.๘) การจัดทำบัญชี การรายงาน และผู้สอบบัญชี
  ๔.๘.๑) การจัดทำบัญชีของสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงิน 
จัดทำบัญชีเพ่ือแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินท่ีเป็นอยู่ตามความเป็นจริง 
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสถาบันวิชาชีพท่ีหน่วยราชการ 
ซึ่งเกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบและตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศกำหนด โดยสถาบันการเงินต้องจัดทำงบการเงินทุกรอบระยะเวลา 
๖ เดือนและรอบระยะเวลา ๑๒ เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของสถาบัน 
การเงินนั้น ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี 
ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีน้ันด้วย
  ๔.๘.๒) การรายงานงบการเงินของสถาบันการเงิน ให้สถาบัน 
การเงินประกาศงบการเงินที่จัดทำขึ้นซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 
และรับรองความถูกต้องโดยกรรมการของสถาบันการเงินไว้ในที่เปิดเผย  
ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของสถาบันการเงินนั้น รวมทั้งในสื่อใด ๆ   
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด และให้เสนอต่อ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย 
       สำหรับในกรณทีีเ่ปน็สาขาของธนาคารพาณชิยต์า่งประเทศน้ัน  
ให้ประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศภายใน ๑ เดือนนับแต่ 
วนัทีธ่นาคารพาณชิยต์า่งประเทศประกาศงบการเงนิไวใ้นทีเ่ปดิเผย ณ สำนกังาน 
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั้น โดยให้สาขาของธนาคารพาณิชย์ 
ตา่งประเทศจดัทำงบการเงนิทกุรอบระยะเวลา ๑๒ เดอืนอนัเปน็รอบปบีญัชขีอง 
สาขาของธนาคารพาณชิยต์า่งประเทศนัน้ ตามแบบทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทย 
ประกาศกำหนด และให้ประกาศงบการเงินที่จัดทำขึ้นซึ่งผ่านการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานสาขาของ 
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั้น รวมทั้งในสื่อใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศกำหนดและให้เสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
  ๔.๘.๓) ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ 
ความเห็นชอบแล้วน้ัน ต้องรักษามารยาทและปฏิบัติงานสอบบัญชีเพ่ือแสดงความเห็น 
ตอ่งบการเงนิใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานทีก่ำหนดไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัช ี 
รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด 
โดยใหแ้สดงความเหน็ในงบการเงนิใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาตามขอ้ ๔.๘.๑)  
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โดยในกรณีที่สถาบันการเงินได้ทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือลงบัญชี 
ไม่ตรงกับความเป็นจริง ก็ให้ผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
ของบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะต้อง 
ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น รวมทั้งรายงานพฤติการณ์นั้นให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยทราบ แต่ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามความดังกล่าว  
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีได้
      ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีเหตอันควรสงสัยว่ามีการทุจริต 
เกดิขึน้ในสถาบนัการเงินใด ให้ผู้สอบบญัชแีจง้ใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทยทราบ  
พร้อมทั้งส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในทันที
 ๔.๙) การควบ โอน และเลิกกิจการ
  ๔.๙.๑) การควบและการโอนกิจการของสถาบันการเงิน ในกรณี 
ทีส่ถาบนัการเงนิใดไดด้ำเนนิการควบกจิการเขา้กบัสถาบนัการเงนิอืน่ กฎหมาย 
กำหนดให้มีผลเป็นการยกเลิกใบอนุญาตของสถาบันการเงินนั้น หรือถ้าสถาบัน 
การเงินใดประสงค์จะควบกิจการกับสถาบันการเงินอื่น หรือโอนหรือรับโอน 
กจิการทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ำคญัใหแ้กห่รอืจากสถาบนัการเงนิอืน่ หรอืในกรณี 
ที่สถาบันการเงินใดหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสถาบันการเงินใดประสงค์จะซื้อ 
หรอืมไีวซ้ึง่หุน้ในสถาบนัการเงนิอืน่ ไมว่า่จะเปน็สถาบนัการเงนิประเภทเดยีวกนั 
หรือต่างประเภท เพื่อควบหรือโอนหรือรับโอนกิจการอันจะเป็นผลให้สถาบัน 
การเงินมีฐานะหรือดำเนินกิจการมั่นคงยิ่งขึ้น ก็ให้สถาบันการเงินหรือผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของสถาบันการเงิน แล้วแต่กรณี ยื่นโครงการเสนอต่อธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยสถาบันการเงินท่ีได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว 
หากมีการโอนสินทรัพย์ที่มีหลักประกันอย่างอื่นที่มิใช่สิทธิจำนอง สิทธิจำนำ  
หรอืสทิธอินัเกดิขึน้แตก่ารคำ้ประกนัซึง่ยอ่มตกไปไดแ้กผู่ร้บัโอนตามมาตรา ๓๐๕ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วให้หลักประกันอย่างอื่นนั้นตกแก ่
สถาบนัการเงนิทีค่วบกนัหรอืทีร่บัโอนกจิการ แลว้แตก่รณ ีหรอืถา้มกีารฟอ้งรอ้ง 
บังคับตามสิทธิเรียกร้องเป็นคดีอยู่ในศาล ให้สถาบันการเงินที่ควบกันหรือ
ที่รับโอนกิจการ แล้วแต่กรณี เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน และเมื่อศาลได้มี 
คำพิพากษาบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นแล้ว ก็ให้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้หรือ 
ลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น
      ท้ังน้ี กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดฟ้องสถาบันการเงิน 
ดังกล่าวน้ีเป็นคดีล้มละลายในระหว่างการดำเนินการเพื่อควบโอนหรือ 
รับโอนกิจการตามท่ีได้มีการประกาศให้ความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย
  ๔.๙.๒) การเลิกกิจการของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินใด 
ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ หรือหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว  
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สถาบนัการเงนินัน้ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทยกอ่น และเมือ่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานต่อรัฐมนตรีทราบ 
โดยไม่ชักช้า
 ๔.๑๐) การกำกับทั่วไป
     กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินกระทำการดังต่อไปนี้
   (๑) ลดทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
   (๒) ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่
   (ก) เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการประกอบธุรกิจ หรือเป็นที่พัก 
หรือเพื่อสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างของสถาบันการเงินนั้น
    (ข) เป็นการได้มาจากการชำระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ  
การซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินนั้นรับจำนองไว้จากการขายทอดตลาด 
โดยคำสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่ต้องจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ 
ดังกล่าวภายใน ๕ ปีนับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของสถาบันการเงิน 
   (ค)  เปน็อสงัหารมิทรพัยท์ีบ่รษิทัเงนิทนุทีป่ระกอบกจิการเงนิทนุ 
เพื่อการเคหะ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ซื้อหรือมีไว้เพื่อประกอบธุรกิจ 
     (๓) รับหุ้นของสถาบันการเงินนั้นเป็นประกัน หรือรับหุ้นของ 
สถาบันการเงินประเภทเดียวกันจากสถาบันการเงินอื่นที่เป็นสถาบันการเงิน 
ประเภทเดียวกันเป็นประกัน
  ทั้งนี้ สถาบันการเงินใดที่ไม่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินตามที่ 
ได้รับอนุญาต ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำส่ังปิดกิจการ และให้เสนอรัฐมนตรี 
เพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงินและให้ชำระบัญชีสถาบันการเงินนั้น

๕) การตรวจสอบสถาบันการเงิน
    เพื่อให้สถาบันการเงินมีระบบการบริหารจัดการที่ดี กฎหมายจึงได้ 
กำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจประกาศกำหนดให้สถาบัน
การเงินจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ 
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงาน 
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ตรวจการสถาบันการเงิน  
เพื่อตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของสถาบันการเงิน บริษัทแม่ 
บรษิทัลกู หรอืบรษิทัรว่ม และบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่ธรุกจิทางการเงนิตลอดจนลกูหนี ้
และผู้ที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงินนั้น เป็นการท่ัวไปหรือเป็นการเฉพาะก็ได้
   อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสถาบันการเงิน
     (๑) สั่งให้กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันการเงิน ผู้สอบบัญช ี
ของสถาบันการเงิน และผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของสถาบันการเงิน 
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ด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยอุปกรณ์อื่นใด มาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับกิจการ  
สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิของสถาบนัการเงนิ สง่สำเนาหรอืแสดงขอ้มลูบญัช ีเอกสาร 
ดวงตรา หรือหลักฐานอื่น
 (๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน หรือในสถานที่ 
ประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนแก่สถาบันการเงิน 
 (๓)   เขา้ไปในสถานทีใ่ดๆ เพือ่ตรวจสอบในกรณทีีม่เีหตอุนัควรสงสยัวา่มกีาร 
ประกอบธรุกจิอนัเปน็การฝา่ฝนืกฎหมายนี ้หรอืมหีลกัฐานหรอืเอกสารทีเ่กีย่วกบั 
การกระทำดังกล่าวในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือใน
ระหว่างเวลาทำการของสถานที่นั้น
 (๔)  ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ 
ความผิดตามกฎหมายนี้ 
 (๕)  เข้าไปตรวจสอบฐานะหรือการดำเนินงานในสถานที่ประกอบธุรกิจ 
ของบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทร่วม และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ของสถาบันการเงินนั้น รวมทั้ งสั่ ง ให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ 
ส่งสำเนาหรือแสดงข้อมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับ
กิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินก็ได้
 (๖) เข้าไปตรวจสอบฐานะหรือการดำเนินงานในสถานที่ประกอบการ 
ของลูกหนี้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน รวมทั้งสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
มาใหถ้อ้ยคำหรอืแสดงขอ้มลู บญัช ีเอกสาร ดวงตรา หรอืหลกัฐานอืน่อนัเกีย่วกบั 
กิจการ สินทรัพย์ และหนี้สิน ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าสถาบันการเงิน 
กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๖ หรือมีเหต ุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดโดยทุจริตในการประกอบธุรกิจ 
ของสถาบันการเงิน
 เมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ตรวจการสถาบันการเงิน 
ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานั้น  
รายงานผลการตรวจสอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ 
ดังกล่าวนั้นผู้ตรวจการสถาบันการเงินต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย 

๖) การแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของสถาบันการเงิน
 ๖.๑) อำนาจของธนาคารแหง่ประเทศไทยในการแกไ้ขฐานะของสถาบนั 
การเงิน
  ในกรณีที่สถาบันการเงิน กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการ 
จัดการได้กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หรือข้อกำหนดหรือ 
ประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายนี้ หรือหลักเกนฑ์ที่กำหนดไว้ใน 
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๗๖

ใบอนุญาต ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้
  (๑) มหีนงัสอืเตอืนไปยงัสถาบนัการเงนิหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งใหร้ะงบั 
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือให้ปฏิบัติตามกฎหมายนี้
  (๒) มคีำสัง่หา้มการกระทำทีฝ่า่ฝนืหรอืใหป้ฏบิตัติามกฎหมายนีห้รอื 
ข้อกำหนดหรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายนี้ หรือหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
  (๓) มคีำสัง่ถอดถอนกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูม้อีำนาจในการจดัการ 
คนหนึง่คนใดหรอืทกุคน โดยใหถ้อืวา่คำสัง่ดงักลา่วเปน็มตทิีป่ระชมุของผูถ้อืหุน้  
แต่ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ 
ในการกระทำดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจแต่งตั้งบุคคลนั้นเข้าดำรง 
ตำแหน่งเดิมได้
  (๔) ในกรณทีีส่ถาบนัการเงนิมฐีานะหรอืการดำเนนิงานอยูใ่นลกัษณะ 
อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน ให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยมีอำนาจดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด
        ท้ังน้ี สถาบันการเงินใดหยุดทำการจ่ายเงินตามท่ีมีหน้าท่ีต้องชำระคืน 
ให้สถาบันการเงินนั้นแจ้งการหยุดทำการจ่ายเงินพร้อมเหตุผลให้ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยทราบทันที และห้ามมิให้ดำเนินกิจการใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
เปน็หนงัสอืจากธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทยแตง่ตัง้ 
ผู้ตรวจการสถาบันการเงินเพ่ือทำการสอบสวนเพ่ือส่ังการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
 ๖.๒) ข้อห้ามในการจ่ายเงิน ทรัพย์สิน  หรือค่าตอบแทนของสถาบันการเงิน
  กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินจ่ายเงิน ทรัพย์สินอื่นใด
แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการคืนส่วนทุน หรือค่าตอบแทนในการบริหารหรือผลประโยชน ์
อื่นใดซึ่งมิใช่ค่าจ้างตามปกติแก่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ 
สถาบันการเงินที่มีผลทำให้เงินกองทุนเหลือต่ำกว่าเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ 
ตามข้อ ๔.๑) ซึ่งในกรณีที่ปรากฏว่าสถาบันการเงินใด
   - มีเงินกองทุนเหลือต่ำกว่าเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้นั้นตามที่ 
กำหนดในข้อ ๔.๑) กฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินน้ันเสนอโครงการเพ่ือแก้ไข 
ฐานะและการดำเนินงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยเพือ่ขอความเหน็ชอบตอ่ไป 
   - มีเงินกองทุนเหลือต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ของอัตราตามที่กำหนด 
ในข้อ ๔.๑) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำส่ังเข้าควบคุมสถาบันการเงินน้ัน 
   - มีเงินกองทุนเหลือต่ำกว่าร้อยละ ๓๕ ของอัตราตามท่ีกำหนดใน 
ข้อ ๔.๑) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำส่ังปิดกิจการของสถาบันการเงินน้ัน 
เว้นแต่ในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าการมีคำส่ังปิดกิจการจะก่อให้เกิด 
ผลกระทบ หรือความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างรุนแรง ธนาคาร 
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แห่งประเทศไทยอาจยังไม่ส่ังปิดกิจการของสถาบันการเงินก็ได้ และเมื่อธนาคาร 
แห่งประเทศไทยมีคำสั่งปิดกิจการแล้ว ให้เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญาต 
ของสถาบันการเงินนั้น

๗) การเข้าควบคุมสถาบันการเงิน
        เมือ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยมคีำสัง่ควบคมุสถาบนัการเงนิใดแลว้ ใหแ้จง้ 
คำสั่งเป็นหนังสือให้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก๑ และสถาบันการเงินนั้นทราบ 
และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของสถาบันการเงินนั้น รวมทั้ง 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในสื่อใดๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด แต่ในกรณีที่สถาบันการเงินเป็นบริษัท 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้คำสัง่เปน็หนงัสอื 
แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย
     ๗.๑)  องคป์ระกอบและอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการควบคมุสถาบนั 
การเงิน
  เมื่อมีการออกคำสั่งควบคุมสถาบันการเงินใดแล้ว ให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินน้ัน  
ซ่ึงประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน 
แตไ่มเ่กนิ ๔ คนโดยใหม้กีรรมการทีส่ถาบนัคุม้ครองเงนิฝากเสนอชือ่อยา่งนอ้ย ๑ คน  
โดยให้คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  (๑) ให้กรรมการควบคุมสถาบันการเงินมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ 
กรรมการของสถาบันการเงิน ตลอดจนดำเนินกิจการของสถาบันการเงิน 
ที่ถูกคำสั่งควบคุมได้ทุกประการ และให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของ 
สถาบันการเงินนั้น
  (๒) มีอำนาจแต่งต้ังพนักงานควบคุมสถาบันการเงินคนหน่ึงหรือหลายคน 
เพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งได้
  (๓) ในกรณทีีเ่งนิฝากของสถาบนัการเงนิทีถ่กูควบคมุมภีาระดอกเบีย้ 
สูงเกินสมควรและไม่เป็นธรรม คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีอำนาจปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าวได้
  (๔) ในกรณทีีค่วามผกูพนัตามสญัญาของสถาบนัการเงนิทีถ่กูควบคมุ 
มีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน 
อาจทำความตกลงกับเจ้าของทรัพย์สิน คู่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
ลดภาระดังกล่าวได้

  ๑“สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” หมายความว่า สถาบันคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วย 
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก.
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  (๕) ในกรณีที่สัญญาจ้างผู้บริหารของสถาบันการเงินที่ถูกควบคุม 
มเีงือ่นไขทีไ่มเ่หมาะสม หรอืกำหนดคา่ตอบแทน หรอืสทิธปิระโยชนส์งูเกนิสมควร 
หรือสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมได้รับความเสียหายจากการบริหารหรือการ 
ละเลยไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีข่องผูบ้รหิารสถาบนัการเงนิ ใหค้ณะกรรมการควบคมุ 
สถาบันการเงินมีอำนาจเลิกจ้าง ระงับหรือลดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ 
ประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้บริหารดังกล่าวได้
 ๗.๒) การรายงานผลการเข้าควบคุมสถาบันการเงินของคณะกรรมการ 
ควบคุมสถาบันการเงิน
  ให้คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินรายงานต่อธนาคาร 
แห่งประเทศไทยว่าสมควรจะให้สถาบันการเงินที่ถูกคำสั่งควบคุมดำเนนิกิจการ 
ต่อไปหรือไม่ ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม 
สถาบนัการเงนิ เวน้แตไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่สามารถ 
แบ่งความเห็นของคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน ได้ดังนี้
  (๑) คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินรายงานว่าเห็นสมควร 
ให้สถาบันการเงินดำเนินกิจการต่อไป ให้คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน 
เสนอโครงการแก้ไขฟื้นฟูสถาบันการเงินดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งหากธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งให้ความเห็นชอบกับรายงานของ 
คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิน ก็ให้ดำเนินการตามโครงการแก้ไข 
ฟื้นฟูสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินเสนอ แต่ใน 
กรณีทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยมีคำส่ังไม่เห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการ 
ควบคมุสถาบนัการเงนิ หรอืโครงการแกไ้ขฟืน้ฟสูถาบนัการเงนิไมส่ามารถดำเนนิ 
ตอ่ไปไดไ้มว่า่ดว้ยเหตใุด ใหธ้นาคารแหง่ประเทศไทยมคีำสัง่ปดิกจิการของสถาบนั 
การเงินนั้น เพื่อให้เสนอรัฐมนตรีเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงินนั้น
  (๒) คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินรายงานว่าสถาบัน 
การเงินที่ถูกควบคุมไม่อาจดำเนินกิจการต่อไปได้ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
มคีำสัง่ปดิกจิการของสถาบนัการเงนินัน้เพือ่ใหเ้สนอรฐัมนตรเีพกิถอนใบอนญุาต 
ของสถาบันการเงินนั้น

๘) การกำกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
        เพือ่ประโยชนใ์นการกำกบัดแูลระบบสถาบนัการเงนิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามกฎหมายจดัตัง้สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ๒ อาจมอบหมาย 
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน 
ตามท่ีกฎหมายได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีผู้รักษาการได้

  ๒สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด.

๗๘



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

    (๑)  กำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้น
     (๒)    มอีำนาจสัง่ใหช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิและแสดงความคดิเหน็ รวมทัง้แตง่ตัง้ 
บุคคลเพื่อตรวจสอบและรายงานกิจการหรือทรัพย์สินของสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจ
   (๓)  มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้  
รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่บุคคลดังกล่าว
     (๔)    กำหนดแนวนโยบายเพือ่ใหส้ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิดำเนนิการหรอื 
ถือปฏิบัติ
          (๕)    มอีำนาจสัง่ใหส้ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิตอ้งปฏบิตัหิรอืยบัยัง้การกระทำ 
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี

๙) บทกำหนดโทษ
            ผูใ้ดหรอืสถาบนัการเงนิใดกระทำการฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามทีก่ฎหมายนี ้
กำหนดไว ้กฎหมายไดบ้ญัญตัไิวใ้หต้อ้งรบัโทษตัง้แตจ่ำคกุ ปรบั หรอืทัง้จำทัง้ปรบั 
แล้วแต่กรณี

๑๐) บทเฉพาะกาล
   (๑) กฎหมายให้ถือว่าธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัท 
เครดิตฟองซิเอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน 
หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แล้วแต่กรณีอยู่แล้วก่อนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทนั้นตามกฎหมายนี้ 
  (๒ )  สถาบันการ เ งิ น ใด ได้ รั บการผ่ อนผัน ให้ ล งทุน  หรื อซื้ อ 
หรือมีหุ้นเกินอัตราส่วนข้อ ๔.๒) ก. อยู่แล้วก่อนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑  
ให้สถาบันการเงินมีสิทธิถือหรือมีไว้ต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนผัน 
แต่ต้องไม่เกินกำหนด ๕ ปีนับแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
              ในกรณทีีส่ถาบนัการเงนิใดไดร้บัผอ่นผนัใหส้นิเชือ่ ลงทนุ กอ่ภาระ 
ผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ เกินอัตราส่วนตาม 
ข้อ ๔.๔.๓) อยู่แล้วก่อนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ให้สถาบันการเงินนั้นคงให้ 
สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ  
ตามสัญญาที่ผูกพันไว้แล้วต่อไปได้จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี ้
ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว
    (๓)   สถาบันการเงินใดให้สินเช่ือ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมท่ีมี 

ลกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชือ่ แกบ่คุคลใดและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วรวมกัน 
เกินอัตราท่ีกำหนดตามข้อ ๔.๔.๒) หรือข้อ ๔.๔.๓) ก่อนวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
โดยการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะ 

๗๙



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

คล้ายการให้สินเชื่อดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และ 
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น สถาบันการเงินดังกล่าว 
จะใหส้นิเชือ่ ลงทนุ กอ่ภาระผกูพนั หรอืทำธรุกรรมทีม่ลีกัษณะคลา้ยการใหส้นิเชือ่ 
แก่บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอีกไม่ได้ และต้องดำเนินการเพื่อ 
ทำให้การให้สินเชื่อลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการ 
ให้สินเชื่อดังกล่าวเป็นไปตามที่บัญญัติในข้อ ๔.๔.๒) หรือข้อ ๔.๔.๓)  โดยเร็ว 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ แต่ถ้าสถาบันการเงินใด 
ไดร้บัผอ่นผนัใหม้ไีวซ้ึง่อสงัหารมิทรพัยอ์ยูแ่ลว้ในวนักอ่นวนัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๕๑ 
ใหส้ถาบนัการเงนิดงักลา่วมไีวซ้ึง่อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ตอ่ไปไดต้ามหลกัเกณฑท์ีไ่ด้
รับการผ่อนผันนั้น
 (๔)  บริษั ท เ งิ นทุน ใดที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุญาตอยู่ แล้ ว ในวั นก่ อนวันที่   
๓ สงิหาคม ๒๕๕๑ ใหป้ระกอบธรุกจิไดต้ามทีไ่ดร้บัอนญุาตไวแ้ลว้ แตท่ัง้นีถ้า้เปน็ 
บริษัทที่มิได้ประกอบธุรกิจทางการเงิน แต่ได้รับการผ่อนผันให้ถือหุ้นในสถาบัน 
การเงินใดเกินอัตราที่กำหนดในข้อ ๓.๑.๓) อยู่ก่อนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑  
ให้ถือหุ้นของสถาบันการเงินนั้นได้ต่อไป และอาจซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ 
รักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่ก่อนวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ได้ แต่ถ้าได้ 
จำหน่ายหุ้นนั้นไปเท่าใดให้คงมีสิทธิถือหุ้นเกินอัตราที่กำหนดได้เท่าจำนวนหุ้น 
ที่เหลืออยู่นั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้บริษัทดังกล่าวซื้อหุ้นของสถาบันการเงินที่ตน 
ถืออยู่เพิ่ม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน
 (๕) บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง 
เกนิอตัราทีก่ำหนดตามขอ้ ๓.๑.๓) เนือ่งจากการนบัรวมหุน้ทีผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งถอือยู่ 
หรอืมไีวอ้ยูก่อ่นวนัที ่๓ สงิหาคม ๒๕๕๑ โดยการถอือยูห่รอืมไีวซ้ึง่หุน้ของสถาบนั 
การเงินดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ให้คงมีสิทธิถือหรือ
มีไว้ซึ่งหุ้นนั้นได้ต่อไป แต่ถ้าได้จำหน่ายหุ้นนั้นไปเท่าใดก็ให้คงมีสิทธิถือหรือมีไว ้
ซึ่งหุ้นนั้นเกินอัตราที่กำหนดได้เท่าจำนวนหุ้นที่เหลือ และให้บุคคลดังกล่าวต้อง 
ดำเนนิการเพือ่ใหก้ารถอืหรอืมไีวซ้ึง่หุน้ดงักลา่วเปน็ไปตามทีบ่ญัญตัใินขอ้ ๓.๑.๓) 
โดยเร็ว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑

หมายเหต:ุ
          พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
   ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๑ และ
  มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

๘๐



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๔/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่อง	 สมาชิกวุฒิสภาเสนอความเห็นเพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา	
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๖๘	วรรคเจ็ด	ว่าการเพิ่ม	
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 มีการกระทำ	
ฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๖๘	วรรคหก	หรือไม่

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
 ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องซึ่งเป็นความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๓๐ คน (ผู้ร้อง) 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ด เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
ว่าการแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มีการกระทำฝ่าฝืน 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก และให้การแปรญัตติหรือการกระทำฝ่าฝืนนั้นสิ้นผลไป 
โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
  คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
โดยตั้งวงเงินไว้จำนวน ๑,๘๓๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สภาผู้แทนราษฎรมีมติในวาระที่หนึ่ง 
ข้ันรับหลักการ และต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๖๓ คน สำนักงบประมาณมีหนังสือแจ้งส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ ที่ยังมีความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณให้จัดทำคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 
เฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล 
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว  
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ส่งคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายที่รัฐมนตรี 
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบไปยังสำนักงบประมาณเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลเสนอขออนุมัติจาก 
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามรายการและจำนวนที่สำนักงบประมาณนำเสนอ 
จำนวน ๑๑๘,๗๔๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงในรายการใด และมอบหมายให้สำนัก 

โดย	นางสุวิมล		แจ้งสว่าง	
	 นิติกร	สำนักกฎหมาย

๘๑

ระหว่าง             สมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๓๐ คน            ผู้ร้อง
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๔/๒๕๕๑  
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

งบประมาณนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา คณะกรรมาธิการวิสามัญมีหลักเกณฑ์ 
ในการพิจารณาคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย คือ คำนึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนกระทรวงที่จัดทำไว้และความเห็นของสำนักงบประมาณ 
เกี่ยวกับการจัดเรียงลำดับความสำคัญของรายการซึ่งให้ความสำคัญลำดับแรกในรายการที่มีข้อผูกพัน 
ตามข้อกฎหมายท่ีรัฐบาลได้มีมติไปแล้ว คณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นชอบรายการท่ีสำนักงบประมาณ 
ได้เสนอไว้ตามคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในวงเงิน ๔๕,๐๐๙,๕๘๕,๗๐๐ บาท ซึ่งมีจำนวนเท่ากับที่ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญปรับลดวงเงินในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้เสนอความเห็นพร้อมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโดยตั้งวงเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๓๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สามต่อไป  ผู้ร้องจึงเสนอข้อเท็จจริงตามคำร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ รวม ๕ ข้อ ดังนี้
 ข้อ ๑ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ในวาระทีส่อง ขดัตอ่รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๘ วรรคหา้ และวรรคหก คอื มกีารตดัลดงบประมาณลงจำนวน 
๔๕,๐๐๙,๕๘๕,๗๐๐ บาท แต่มีการตั้งงบประมาณเพิ่มกลับมาเท่าจำนวน ๔๕,๐๐๙,๕๘๕,๗๐๐ บาท 
โดยมตคิณะรฐัมนตร ีซึง่เปน็การกระทำฝา่ฝนืตอ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
เพราะคณะรัฐมนตรีซึ่งมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย  ดังนั้น  จึงต้องห้ามในการแปรญัตติ 
หรือกระทำด้วยประการใด ๆ  ที่มีผล หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้ 
งบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก 
  ขอ้ ๒ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั คอื นายสรุพงษ ์ สบืวงศล์ ีถกูคณะกรรมการตรวจสอบ 
การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ยื่นฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีหมายเลขดำที่ อม. ๑/๒๕๕๑ ข้อหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
คดีการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัวและ ๒ ตัว (คดีหวยบนดิน) ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งประทับฟ้องไว้แล้ว กรณีนี้รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๒ ประกอบ 
มาตรา ๒๗๕ บัญญัติว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่บุคคลดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่  โดยเฉพาะการทำ 
หน้าที่ในการเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้ ซึ่งไม่อาจทำได้ ดังนั้นการประชุมและการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
กระบวนการตราจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ
  ข้อ ๓ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๗ บัญญัติให้การนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ต้องมีเอกสารประกอบซึ่งรวมถึงประมาณการรายรับและ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน โครงการในแต่ละรายการของการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน  
รวมทั้งต้องแสดงฐานะการเงินการคลังของประเทศเกี่ยวกับภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากการ 
ใช้จ่ายและการจัดหารายได้ แต่ปรากฏว่าในการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่มีเอกสารประกอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๗  

๘๒
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณทีีค่ณะรฐัมนตรมีมีตใิหป้รบัเพิม่งบประมาณ จำนวน ๔๕,๐๐๙,๕๘๕,๗๐๐ บาท  
ซึ่งในส่วนนี้จำนวนหนึ่งเป็นการปรับเพิ่มงบประมาณให้แก่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  
จำนวน  ๖,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่มีรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ   ในแต่ละรายการของการ 
ใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในส่วนที่มีการแปรญัตติปรับเพิ่มไม่มีข้อความและรายละเอียดตามบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๗ จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ
  ข้อ  ๔  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๖๗  วรรคสอง  ได้บัญญัติวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีว่า งบประมาณรายจ่ายงบกลางจะจัดทำขึ้นได้ต้องเป็นกรณีที่รายจ่ายนั้นไม่สามารถจัดสรร 
งบประมาณใหแ้กห่นว่ยราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหนว่ยงานอืน่ใดของรฐัไดโ้ดยตรงจงึจะจดัไวใ้นรายการ 
รายจ่ายงบกลางได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นด้วย แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการจัดทำ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการจัดทำรายจ่ายงบกลาง 
ไวใ้นมาตรา ๔ ของรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วเปน็จำนวนเงนิถงึ ๒๔๙,๕๖๕,๗๒๕,๕๐๐ บาท ทัง้ ๆ  ที่
งบประมาณดงักลา่วหลายรายการสามารถจดัสรรใหแ้กห่นว่ยราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหนว่ยงานอืน่ใด 
ของรัฐได้โดยตรง แต่กลับมาจัดไว้เป็นรายจ่ายงบกลางโดยไม่แสดงเหตุผลและความจำเป็น จึงขัดต่อ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๗ วรรคสอง ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ขอ้ ๕ นโยบายการจดัทำงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ วตัถปุระสงค์ 
ของกิจกรรม แผนงาน และโครงการต่าง ๆ  ที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ปรากฏแผนงาน 
และโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ ซึ่งบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทำแผนการบริหาร 
ราชการแผน่ดนิซึง่แสดงมาตรการและรายละเอยีดของแนวทางในการปฏบิตัริาชการซึง่จะตอ้งสอดคลอ้ง 
กบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รฐั การจดัทำรา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ดังนั้น อาศัยบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ด  
จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และให้สิ้นผลไป

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
  ศาลรฐัธรรมนญูมอีำนาจรบัคำรอ้งนีไ้วพ้จิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๘ วรรคเจด็ 
หรือไม่ 
  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๘ วรรคหก บัญญัติว่าในการ 
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ  หรือการ 
กระทำด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วน 
ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มในการใชง้บประมาณรายจา่ย จะกระทำมไิด ้และรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๘ 
วรรคเจ็ด บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ 
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหก  

๘๓
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๔/๒๕๕๑  
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

มสีทิธเิสนอความเหน็ตอ่ศาลรฐัธรรมนญู และศาลรฐัธรรมนญูมอีำนาจพจิารณาวนิจิฉยัวา่มกีารกระทำ 
ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหกหรือไม่ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 
มีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก ให้การเสนอ การแปรญัตติหรือ 
การกระทำดังกล่าวสิ้นผลไป และเมื่อพิจารณาคำร้องของผู้ร้องจำนวน ๓๐ คน ที่ร่วมกันเสนอต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเห็นว่า จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมกันเสนอความเห็นมีจำนวนไม่น้อยกว่า 
หนึง่ในสบิของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องวฒุสิภา จงึเปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ีบ่ญัญตัไิวใ้น 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ด
 เมื่อพิจารณาข้อกล่าวอ้างตามคำร้องแล้ว คงมีประเด็นตามคำร้อง ข้อ ๑ เฉพาะในส่วน 
ทีก่ลา่วอา้งวา่ มกีารกระทำฝา่ฝนืบทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๘ วรรคหก เทา่นัน้ ทีเ่ปน็ไปตาม 
หลกัเกณฑท์ีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๘ วรรคเจด็ สว่นประเดน็คำรอ้งตามขอ้ ๒ ถงึขอ้ ๕  
มิใช่กรณีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ 
วรรคเจ็ด
 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งให้รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยเฉพาะในประเด็นข้อ ๑ ในส่วนที่ 
กล่าวอ้างว่า มีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ด

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กรณีมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า การเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มกีารกระทำฝา่ฝนืบทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๘ วรรคหก 
หรือไม่ 
  พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติ 
เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีว่า ให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง 
จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีก็ได้ และรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติให้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรผู้ที่ได้รับแต่งตั้งต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพลงด้วยเหตุที่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงมีฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเฉพาะตัว 
อกีดว้ย เพยีงแตใ่นการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรซึง่ดำรงตำแหนง่เปน็รฐัมนตรี 
ในขณะเดียวกัน จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง การปฏิบัติหน้าที่ หรือการ
มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งนัน้มไิด้ ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง เมือ่คณะรฐัมนตรมีอีำนาจในการ 
เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐสภาและเสนอคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ การเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำโดย 
คณะรฐัมนตรซีึง่เปน็องคก์รฝา่ยบรหิารทีม่อีำนาจตดัสนิใจกระทำในรปูของมตคิณะรฐัมนตรโีดยการ
ตดัสนิใจของรฐัมนตรทีีป่ระกอบเปน็คณะรฐัมนตรี มไิดก้ระทำในฐานะเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่า การเสนอคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายของคณะรัฐมนตรีที่จัดทำขึ้น 
โดยส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๑๘,๗๔๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท และการ 
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พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ให้ปรับลงเหลือจำนวน ๔๕,๐๐๙,๕๘๕,๗๐๐ บาท นั้น  
ได้ดำเนินการไปตามกระบวนการจัดทำและอนุมัติงบประมาณดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ส่วนที่ 
ผู้ร้องให้ข้อเท็จจริงในการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งเพิ่มเป็นการแปรญัตติ 
เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดแสดงให้เห็นได้ว่า 
เป็นการต้ังเพ่ิมเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพ้ืนท่ีใดหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสัดส่วน 
ในเขตใด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมาธิการวิสามัญจะมีส่วนในขั้นตอนการใช้งบประมาณ 
รายจา่ยทีข่อเพิม่เตมิดงักลา่วไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มอยา่งไร กรณจีงึฟงัไมไ่ดว้า่ มกีารกระทำให ้
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืกรรมาธกิารคนใดเขา้ไปมสีว่นในการใชง้บประมาณ
รายจา่ยทีข่อเพิม่เตมิดงักลา่วไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มอนัจะเปน็การกระทำทีฝ่า่ฝนืบทบญัญตัิ 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตผุลดงัไดว้นิจิฉยัขา้งตน้ ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัวา่การเพิม่งบประมาณรายจา่ยประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่ปรากฏว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ   
ที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๘ วรรคหก
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คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๐/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

คำส่ังศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี ๔๐/๒๕๕๑ 
วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
  ผูว้า่การตรวจเงนิแผน่ดนิ ไดเ้สนอรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิ
แผ่นดิน พ.ศ. .... และประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ประธานกรรมการ 
ป.ป.ช.)  ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตอ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเหน็วา่รา่งพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรฐัธรรมนญูทัง้สองฉบบัเปน็รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๓ 
ซึ่งต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีก่อน ตามมาตรา ๑๔๒ จึงแจ้งให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและ 
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ซึง่ผูว้า่การตรวจเงนิแผน่ดนิและประธานกรรมการ ป.ป.ช. ไดม้หีนงัสอื 
โต้แย้งคำวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า  การใช้อำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรน่าจะ 
ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรก็ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อ 
ให้คำรับรอง และเมื่อมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ได้มีการอภิปรายของ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ดงักลา่ว ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรจงึเสนอขอ้โตแ้ยง้ดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุรว่มกนัของประธานสภาผูแ้ทน 
ราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะพิจารณา ซึ่งที่ประชุม 
พิจารณาแล้วมีมติว่าเป็นข้อโต้แย้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔ จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ประธานรัฐสภาส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามบทบัญญัติ	
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐		
มาตรา	๒๑๔	ว่า	การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	
ที่ เกี่ยวด้วยการเงินขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญต้องมี	
คำรับรองของนายกรัฐมนตรี	ตามมาตรา	๑๔๐	ประกอบมาตรา	๑๔๒		
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐ หรือไม่

เรื่อง	
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๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
  คำร้องของผู้ร้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่
  ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎร 
กับประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะมีมติว่า การใช้อำนาจของประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรในการวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับตามคำร้อง 
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินซึ่งต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรอง และความเห็นของ 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีความเห็นแตกต่างกับการวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ถือเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภากับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา  ๒๑๔  และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป  นั้น  
ที่ประชุมร่วมดังกล่าวไม่ได้พิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมร่วม 
แต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่มีการใช้อำนาจในการวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง อันจะ 
เปน็การใชอ้ำนาจในนามของรฐัสภาทีจ่ะไปขดัแยง้กบัองคก์รตามรฐัธรรมนญูอืน่ได ้กรณจีงึยงัไมไ่ด้ 
มีปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภากับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น คำร้องของ 
ประธานรัฐสภาจึงไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๔  ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว ้
พิจารณาวินิจฉัยได้

๓. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณา 
วินิจฉัย

๘๗



จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๑/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ประธานกรรมการ ป.ป.ช.)  
ไดเ้สนอรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่..)  
พ.ศ. .... พร้อมทั้งบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อ 
สภาผูแ้ทนราษฎร แตป่ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรไดพ้จิารณาวา่รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ดงักลา่วเปน็รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิและไดส้ง่ไปยงันายกรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาใหค้ำรบัรอง 
คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ 
การที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปให้นายกรัฐมนตรีมีคำรับรอง นั้น เป็นการกระทำที่ไม่ชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีหนังสือ 
กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโต้แย้งความเห็นดังกล่าว ซึ่งต่อมาสำนักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งไปยังเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า  
คำวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... เปน็รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิ และ 
สง่ใหน้ายกรฐัมนตรพีจิารณาใหค้ำรบัรองถอืเปน็เดด็ขาดสำหรบัการทำหนา้ทีข่องสภาผูแ้ทนราษฎร แตไ่ม ่
กระทบถงึสทิธทิีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึง่เปน็องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญูจะเสนอเรือ่งพรอ้มความเหน็ 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จึงได้ประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า  

๘๘

คำส่ังศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี ๔๑/๒๕๕๑ 
วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ขอให้	
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง	
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๔	ว่า	การที่	
ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่า	ร่างพระราชบัญญัติประกอบ	
รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ	(ฉบบัที	่..)		
พ.ศ.	....	เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินและต้องมี	
คำรับรองของนายกรัฐมนตรี	นั้น	เป็นการใช้อำนาจที่ชอบด้วย	
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	และขอ้บงัคบั	
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	หรือไม่

เรื่อง	



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

การที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ไปใหน้ายกรฐัมนตรมีคีำรบัรองโดยเหน็วา่ รา่งพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงิน ตาม 
มาตรา ๑๔๓ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ นัน้ เปน็การกระทำทีไ่มช่อบดว้ย 
รฐัธรรมนญูและขอ้บงัคบัการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหเ้สนอเรือ่งใหศ้าลรฐัธรรมนญู 
พจิารณาวนิจิฉยั เนือ่งจากเปน็กรณทีีม่คีวามขดัแยง้เกีย่วกบัอำนาจหนา้ทีร่ะหวา่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กับสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
  คำร้องของผู้ร้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย หรือไม่
  ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลว้เหน็วา่ การทีป่ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรเหน็วา่รา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เสนอเปน็รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิ และสง่ใหน้ายกรฐัมนตรรีบัรอง โดยใหส้ำนกังาน 
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรมหีนงัสอืแจง้ผูเ้สนอทราบวา่ การสง่รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีรับรองถือเป็นเด็ดขาดสำหรับการทำหน้าท่ีของสภาผู้แทนราษฎร น้ัน การดำเนินการ 
ของประธานสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยใช้อำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร  
แม้ต่อมาเมื่อมีการเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายทั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ในเรื่องดังกล่าว ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้เรียกให้มีการประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรกับประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะและที่ประชุมร่วมมีมติว่า  
กรณกีารใชอ้ำนาจของประธานสภาผูแ้ทนราษฎรดงักลา่วและความเหน็ขององคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู
ทีม่คีวามเหน็แตกตา่งกนั ถอืเปน็ขอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัอำนาจหนา้ทีร่ะหวา่งรฐัสภากบัองคก์รตามรฐัธรรมนญู 
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๔ และใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรสง่เรือ่งใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั 
ต่อไปก็ตาม แต่มติของที่ประชุมร่วมดังกล่าวนี้ ไม่ได้มีการพิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมร่วม 
แต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่มีการใช้อำนาจในการวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดงักลา่วเปน็รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิตามรฐัธรรมนญูมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง อนัจะเปน็ 
การใช้อำนาจในนามของรัฐสภาที่จะไปขัดแย้งกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็น 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญได้ 
 กรณจีงึยงัไมไ่ดม้ปีญัหาขดัแยง้เกีย่วกบัอำนาจหนา้ทีร่ะหวา่งรฐัสภากบัองคก์รตามรฐัธรรมนญู 
เกิดขึ้น คำร้องของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔  
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

๘๙



จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๑/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณา 
วินิจฉัย

หมายเหตุ*
  คดีตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๐/๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า “กรณี
จึงยังไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภากับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น” 
และคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๑/๒๕๕๑ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งเช่นกันว่า “กรณีจึง 
ยังไม่มีการใช้อำนาจในการวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง อันจะเป็นการใช้อำนาจ 
ในนามของรัฐสภาที่จะไปขัดแย้งกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ซึ่งเป็นองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญได้” ดังกล่าวข้างต้น 
   ผูเ้ขยีนใครม่หีมายเหตอุนัเปน็ประเดน็ปญัหาใหต้อ้งพจิารณาวา่ ศาลรฐัธรรมนญูจะเปลีย่นแปลง 
หลักการในการพิจารณารับคำร้องกรณีการวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้งระหว่างอำนาจหน้าที่ของ 
รัฐสภากับองค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเดิมได้บัญญัติหลักการไว้ในมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ หรอืไม ่ทัง้นี ้โดยเหตทุีศ่าลรฐัธรรมนญูไดใ้หร้ายละเอยีดไว้ 
ในคำสั่งทั้งสองคดีนี้ว่าจะต้องเป็นการใช้อำนาจในนามของ “รัฐสภา” ที่จะไปขัดแย้งกับการใช้อำนาจ 
ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นได้ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๑๔ ได้กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยในกรณีปัญหา 
เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอำนาจหน้าท่ีขององค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖ ดังนี้
 “มาตรา ๒๑๔ ในกรณทีีม่คีวามขดัแยง้เกีย่วกบัอำนาจหนา้ทีร่ะหวา่งรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีหรอื 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี 
หรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย”
  โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการที่มีความแตกต่างไปจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บางประการ โดยเฉพาะในส่วนของการกำหนดเขตอำนาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้
  ๑. ต้องเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป
  ๒. ต้องมิใช่กรณีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลขัดแย้งกับอำนาจหน้าที่องค์กรอื่น
  ๓.  มีการกำหนดองค์กรต่าง ๆ  ไว้อย่างชัดเจน  ได้แก่  รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาล (“ศาล” ก็ไม่ใช่ “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” แต่ “ศาล” เป็นองค์กรตุลาการ)

๙๐

  *นางสุวิมล  แจ้งสว่าง  ผู้หมายเหตุ.



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
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  รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ไดบ้ญัญตัไิวอ้ยา่งชดัเจนวา่ 
ให้รัฐสภาเป็นองค์กรที่มีสิทธิเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ในกรณีที่มีปัญหาความขัดแย้งกับองค์กร 
อื่น ๆ  เท่านั้น จึงมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่า หาก “สภาผู้แทนราษฎร” หรือ “วุฒิสภา” องค์กรใด 
องคก์รหนึง่ ซึง่เปน็องคป์ระกอบของรฐัสภา มปีญัหาความขดัแยง้กบัองคก์รอืน่ ๆ  สภาผูแ้ทนราษฎรหรอื
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะมีอำนาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเองโดยแต่เพียงลำพังได้หรือไม่
  กรณีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖ ไวว้า่ สภาผูแ้ทนราษฎร (คำวนิจิฉยัที่ ๕๑ - ๕๒/๒๕๔๒, คำวนิจิฉยัที ่ 
๓๒/๒๕๔๓  และคำวินิจฉัยที่  ๓๑/๒๕๔๘)  และวุฒิสภา  (คำวินิจฉัยที่  ๕๓/๒๕๔๒,  คำวินิจฉัยที่  
๒๐/๒๕๔๓, คำวินิจฉัยที่ ๓-๔/๒๕๔๕, คำวินิจฉัยที่ ๔๓/๒๕๔๖, คำวินิจฉัยที่ ๔๔/๒๕๔๖ 
และคำวนิจิฉยัที่ ๔๗/๒๕๔๗) เปน็องคก์รตามรฐัธรรมนญูและมอีำนาจเสนอเรือ่งตอ่ศาลรฐัธรรมนญู 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้ (คำวินิจฉัยที่ ๓๑/๒๕๔๘ และคำวินิจฉัยที่ ๓๓/๒๕๔๖) 
   ดงันัน้ จะพจิารณาเหน็ไดว้า่ เดมิองคก์รทีเ่ปน็องคป์ระกอบของรฐัสภา ไดแ้ก ่สภาผูแ้ทนราษฎร 
และวฒุสิภา สามารถเสนอเรือ่งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่พจิารณาวนิจิฉยัได ้(รวมถงึคณะกรรมการสรรหา 
บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญด้วย (คำวินิจฉัยที่  ๓๘/๒๕๔๕  คำวินิจฉัยที่ 
๔๔/๒๕๔๖)) แต่เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ได้บัญญัต ิ
หลักการไว้อย่างชัดเจนโดยใช้คำว่า “รัฐสภา” แทนคำว่า “องค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ” ดังนั้น  
จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า “สภาผู้แทนราษฎร” หรือ “วุฒิสภา” แต่เพียงลำพัง องค์กรใด 
องค์กรหนึ่ง จะสามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญฯ  
มาตรา ๒๑๔ ไดห้รอืไม ่หรอืจะตอ้งเปน็การดำเนนิการในฐานะของ “รฐัสภา” กลา่วคอื โดยจะตอ้ง 
เป็นกรณีที่รัฐสภาพิจารณาเห็นว่า เป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา หรือไม่เท่านั้น
   ในทางวิชาการ นักกฎหมายของประเทศเยอรมันชื่อว่า Laufer ได้อธิบายความหมายของ  
“องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ไว้ว่า องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ข้อพิจารณาทางรูปแบบ 
(Formelle Kriterien) ไดแ้ก ่องคก์รดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัการกอ่ตัง้โดยตรงจากรฐัธรรมนญูและอำนาจ 
หน้าที่ขององค์กรนั้นจะต้องได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และข้อพิจารณาทางเนื้อหา 
(Substantielle Kriterien) ได้แก่ องค์กรนั้นต้องเป็นองค์กรที่มีส่วนในการใช้อำนาจของรัฐในลักษณะ 
ของการควบคุม ตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐขององค์กรอื่น และองค์กรนั้นจะต้องมีความ 
เป็นอิสระในการดำเนินงานไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาขององค์กรอื่น (โปรดดู สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
และบรรเจิด สิงคะเนติ, รายงานการวิจัย เรื่อง เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๔ และ 
๒๖๖, เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, พ.ศ. ๒๕๔๒) 
  กรณปีญัหานี ้พจิารณาแลว้เหน็วา่ เจตนารมณข์องผูร้า่งรฐัธรรมนญู ฉบบัป ีพทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มุ่งหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ 
องคก์รตา่ง ๆ  ตามรฐัธรรมนญู ในลกัษณะเชน่เดยีวกบัมาตรา ๒๖๖ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ แตไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการหรอืรายละเอยีดบางประการ (ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้) 
และประการที่สำคัญคือ ได้มีการบัญญัติให้มีหมวด ๑๑ ว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจน 

๙๑
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คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๑/๒๕๕๑ 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยเฉพาะว่าประกอบด้วยองค์กรใดบ้าง ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงมีความประสงค์ที่จะไม่ใช้ถ้อยคำว่า 
“องค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ”  เช่นเดียวกับมาตรา  ๒๖๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนในการตีความความหมายของคำว่า “องค์กรต่าง ๆ   
ตามรัฐธรรมนูญ” กับคำว่า “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ได้ ดังนั้น ผู้หมายเหตุจึงเห็นว่าเมื่อ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เป็นองค์กรท่ีจัดต้ังขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกำหนดอำนาจ 
หน้าที่ไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงต้องถือว่าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ตามความหมายของบทบญัญตัมิาตรา ๒๑๔ ดว้ย กลา่วคอื ทัง้สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา ไมจ่ำตอ้ง 
นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
(ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ ก็มิได้กำหนดให้รัฐสภาต้องประชุมร่วมกันในกรณีนี้แต่อย่างใด) 
  ตามที่ได้มีหมายเหตุไว้นี้ แม้ว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะมิได้บัญญัติหลักการไว ้
อย่างชัดเจนว่า “สภาผู้แทนราษฎร” และ “วุฒิสภา” ซึ่งเป็นองค์ประกอบของรัฐสภา เป็น “องค์กร 
ตามรฐัธรรมนญู” หรอืไมก่ต็าม แตศ่าลรฐัธรรมนญูกส็ามารถทีจ่ะพจิารณาวนิจิฉยั และตคีวามบทบญัญตั ิ
แห่งรัฐธรรมนูญให้มีความหมายครอบคลุมไปถึงองค์กรทั้งสองดังกล่าวได้  ทั้งนี้  โดยยึดแนวคำวินิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาที่ให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองค์กรอื่น 
ของรัฐและหลักการทางวิชาการดังกล่าว. 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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๑. บทนำ
	 คำกล่าวที่ว่า	“เสรีภาพสื่อ คือเสรีภาพของประชาชน” นั้น	 ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ ์
ระหว่างเสรีภาพของสื่อมวลชนกับเสรีภาพของประชาชนได้อย่างชัดเจนว่า	สื่อมวลชนมีหน้าที่สำคัญ 
ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง	อย่างรอบด้าน	และเป็นกลาง	ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางปัญญาให้กับประชาชน	อย่างไรก็ดีที่ผ่านมานั้นสื่อมวลชนของประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะแสดง
บทบาทตามความคาดหวังของสังคมที่หลากหลายได้อย่างแท้จริงหรือเท่าที่ควร	ทั้งนี้โดยมีสาเหตุจาก 
ปัญหาทั้งในระดับโครงสร้าง	เช่น	การผูกขาดสื่อโดยรัฐและกลุ่มทุน	การแทรกแซงสื่อโดยรัฐบาลและ 
ฝ่ายการเมือง	ตลอดจนการที่สื่อตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในการแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	
มากกว่าประโยชน์สาธารณะ	เมื่อสื่ออยู่ในความครอบครองของรัฐ	การจัดสรรคลื่นความถี่จึงเป็นไป 
เพื่อประโยชน์ของรัฐในด้านความมั่นคงและกลุ่มทุนที่มีความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์	ทำให้ประชาชน 
เสียโอกาสและขาดการมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ	สิ่งที่กล่าวมานี้ย่อมเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าเสรีภาพของ 
ประชาชนและสือ่มวลชนเปน็เพยีงความสวยงามบนหนา้กระดาษ	แตใ่นความเปน็จรงิยงัมบีางสถานการณ ์
ทีป่ระชาชนและสือ่มวลชนยงัคงถกูขม่ขู่	คกุคามและลดิรอนสทิธแิละเสรภีาพในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร
และการแสดงความคิดเห็น	
	 กระแสการปฏิรูปสื่อได้ถูกจุดประกายขึ้นเป็นครั้งแรกโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๓๙	–	มาตรา	๔๑	ที่ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน
และสื่อในการแสดงความคิดเห็น	การพูด	การเขียน	การพิมพ์	การโฆษณาหรือการโฆษณาโดยวิธีอื่นไว้ 
ในรฐัธรรมนญู	และใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีสือ่มเีสรภีาพในการเสนอขา่วและแสดงความคดิเหน็โดยไมต่กอยู่ 
ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเจ้าของกิจการสื่อ	และสิ่งที่ 
เปรียบเสมือนรุ่งอรุณแห่งการปฏิรูปส่ือคือการท่ีรัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้บัญญัติหลักการใหม่ไว้ในมาตรา	๔๐  

การปฏิรูปสื่อ 
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐

โดย นายอภิวัฒน์ สุดสาว  
     นิติกร สำนักกฎหมาย 
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โดยกำหนดให้คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	และวิทยุโทรคมนาคม	 
เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ	และให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำ 
หน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่	และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	
และกิจการโทรคมนาคม	จึงทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวในภาคส่วนต่าง	ๆ 	ของสังคมในการเคลื่อนไหว 
เพื่อการปฏิรูปสื่อ	 เช่น	การเกิดขึ้นของวิทยุชุมชนในพื้นที่ทุกจังหวัดเป็นจำนวนมาก	ตลอดจน 
การมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่	ๆ 	โดยเฉพาะเทคโนโลยี 
ดิ จิ ตั ลและอิน เทอร์ เน็ ต 	 ซึ่ ง เ รี ยกรวมกันว่ า	
“สื่อใหม่”	 (new	media)	 ก็ ได้ช่วยสร้าง 
โอกาสในการลดการผูกขาดของสื่อและ 
การสร้างส่ือทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน
	 ภายหลัง เมื่อมีการรัฐประหาร 
ในวันที่	๑๙	กันยายน	๒๕๔๙	และยกเลิก 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช 
๒๕๔๐	และต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดของบุคคลและส่ือมวลชนโดยมี 
หลักการสำคัญ	ๆ 	เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	๒๕๔๐	ยกเว้นในส่วนขององค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐	มาตรา	๔๗	ไดบ้ญัญตัใิหม้อีงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีเ่พยีงองคก์รเดยีวเพือ่ทำหนา้ที ่
จัดสรรคลื่นความถี่	
 ดังน้ัน	จึงเป็นเร่ืองทีน่่าสนใจและควรติดตามว่าการปฏิรูปส่ือภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	นั้น	สื่อแต่ละประเภทจะมีทิศทางในการปฏิรูปอย่างไรสื่อสาธารณะและสื่อชุมชน
คืออะไร	และภาพที่พึงปรารถนาของระบบสื่อควรมีลักษณะเป็นเช่นใด

๒. การปฏิรูปสื่อในประเทศไทย
	 สื่อมวลชนเป็นสถาบันทางสังคมที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงจากคนกลุ่มต่าง	ๆ 	ในสังคม	โดย 
สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ 	แก่ประชาชนซึ่งเป็นรากฐานของการปกครอง 
ระบอบประชาธปิไตย	บทบาทของสือ่มวลชนในการเปน็กระจกสะทอ้นสงัคมเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการแกไ้ข
ปญัหาตา่ง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม	บทบาทในการประสานและเชือ่มโยงภาคสว่นตา่ง	ๆ 	ของสงัคมเขา้ดว้ยกนั	
บทบาทในการสรา้งความตอ่เนือ่งในสงัคมดว้ยการเสรมิสรา้งคา่นยิมพืน้ฐานของสงัคม	ตลอดจนบทบาท 
ในการชว่ยใหป้ระชาชนเกดิการเรยีนรูแ้ละสามารถปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากกระแส 
โลกาภิวัตน์

๙๕๙๔
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 “การปฏิรูปสื่อ”	คือการสนับสนุน	ส่งเสริมตลอดจนการขจัดปัญหาและอุปสรรคและทำให้สื่อ 
สามารถนำเสนอขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งอสิระปราศจากการครอบงำหรอืชีน้ำจากอำนาจรฐัและอำนาจทนุ	 
โดยการปฏิรูปสื่อนั้นจะต้องดำเนินการรวม	๓	 ส่วนด้วยกัน	 อันประกอบด้วยการปฏิรูปด้านโครงสร้าง	
การควบคุมด้านเนื้อหา	และการสร้างกลไกการตรวจสอบสื่อที่มีคุณภาพ	
 ๒.๑ การปฏิรูปด้านโครงสร้าง 
	 	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐		ได้บัญญัติว่า	
	 	 “มาตรา	๔๗	คลืน่ความถีท่ีใ่ชใ้นการสง่วทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน	์และโทรคมนาคม	
เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ	เพื่อประโยชน์สาธารณะ	
	 	 ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ตาม 
วรรคหนึง่	และกำกบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคม	ทัง้นี	้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ	
	 	 การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่น	ทั้งในด้านการศึกษา	วัฒนธรรม	ความมั่นคงของรัฐ	ประโยชน์สาธารณะอื่น	และการ 
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชน 
สาธารณะ
  การกำกับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการควบรวม	
การครองสิทธิข้ามสื่อ	หรือการครอบงำ	ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด	ซึ่งจะมีผล 
เป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลขา่วสารหรือปิดกัน้การได้รับขอ้มูลข่าวสารที่หลากหลายของ
ประชาชน”	
	 	 จะเหน็ไดว้า่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๔๗	ไดบ้ญัญตั ิ
หลกัการสำคญัคงเดมิตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	มาตรา	๔๐	โดยถอืวา่ 
คลืน่ความถีท่ีใ่ชใ้นการสือ่สารเปน็ทรพัยากรของชาตเิพือ่ประโยชนส์าธารณะ	แตใ่นสว่นขององคก์รอสิระ 
ทีม่หีนา้ทีใ่นการจดัสรรคลืน่ความถีน่ัน้	รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๔๗ 
ไดบ้ญัญตัใิหม้เีพยีงองคก์รเดยีว	แตใ่หแ้บง่โครงสรา้งขององคก์รใหมเ่ปน็สองแผนกหรอืสองฝา่ยซึง่เปน็ไป 
ตามบทเฉพาะกาลมาตรา	๓๐๕	(๑)	เพือ่ทำหนา้ทีจ่ดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัดแูลการประกอบกจิการ 
วทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน	์และโทรคมนาคม	เพือ่ใหส้ามารถดแูลการจดัสรรและใชป้ระโยชนจ์าก 
คลื่นความถี่ได้ในภาพรวม	และมีการเพิ่มความคุ้มครองให้กับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
ของสื่อด้วยมาตรการป้องกันมิให้มีการควบรวม	การครองสิทธิข้ามสื่อและรักษาไว้ซึ่งสาระสำคัญของ 
การจัดให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อสารสาธารณะ	ทั้งในด้านการจัดสรร 
คลืน่ความถีใ่หก้บัภาคประชาชน	และการจดัใหม้กีองทนุสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาเนือ้หาสาระและ 
เทคโนโลยีของสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ
  สำหรับส่ือในประเทศไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนประกอบด้วย  
โทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	โดยโทรทัศน์เป็นสื่อที่ประชาชนชาวไทยได้รับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง 
มากทีส่ดุ	รองลงมาคอืวทิยแุละหนงัสอืพมิพ์	ซึง่สือ่แตล่ะประเภทดงักลา่วมสีภาพปญัหาในเชงิโครงสรา้ง 
ดังต่อไปนี้	

๙๕๙๔
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 ๒.๑.๑ โทรทัศน์
	 	 โทรทัศน์เป็นสื่อที่แพร่หลายในประเทศไทย	โดยครัวเรือนของประเทศไทยร้อยละ	๙๕	
มเีครือ่งรบัโทรทศัน	์ทำใหโ้ทรทศันเ์ปน็สือ่ทีม่อีทิธพิลตอ่การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเปน็อยา่งสงู	ในปจัจบุนั
ตลาดโทรทัศน์ในประเทศไทยแบ่งเป็น	๒	ประเภท	คือ	โทรทัศน์แบบฟรีทีวีซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการ
จำนวน	๖	ราย	คือ	ช่อง	๓,	๕,	๗,	๙,	๑๑	และ	TPBS	และ	โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกหรือเคเบิลทีวี	
  
  
 
  
	 	 โทรทศันแ์บบฟรทีวี	ีลกัษณะของการผลติรายการมทีัง้การผลติโดยสถานเีองซึง่สว่นมาก 
ไดแ้กร่ายการขา่ว	สว่นรายการบนัเทงิจะเปน็การวา่จา้งบรษิทัภายนอกเปน็ผูผ้ลติโดยอาจจะเปน็บรษิทั 
ในเครือ	บริษัทที่เกี่ยวเนื่องกัน	หรือบริษัทผู้ผลิตรายการอิสระ	โดยมีลักษณะของสัญญาทั้งสัญญา 
จ้างผลิต	และสัญญาแบ่งเวลาโฆษณา	(time	sharing)	ตามสัดส่วนที่ตกลงกัน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง 
ของรายการในการดงึดดูผูช้ม	ลกัษณะของสญัญาดงักลา่วซึง่กำหนดโดยสถานสีะทอ้นใหเ้หน็ถงึอำนาจ 
ต่อรองของสถานีที่มีอยู่เหนือผู้ผลิตรายการทำให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์รายใหญ่สามารถขึ้นอัตรา 
ค่าบริการได้อย่างต่อเน่ือง	นอกจากน้ีการร่วมมือกันในรูปแบบการให้บริษัทในเครือหรือบริษัททีเ่กีย่วเนือ่งกัน 
ได้รับการจัดสรรเวลาในการผลิตรายการ	ทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายใหม่
	 	 ในส่วนของโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในประเทศไทยแบ่งเป็น	๒	ตลาด	คือ	ตลาด 
ระดบัประเทศ	ปจัจบุนัมบีรษิทั	ทร	ูคอรป์อรเ์รชัน่	จำกดั	(มหาชน)	ซึง่ดำเนนิการภายใตส้ญัญาสมัปทาน 
จากองคก์ารสือ่สารมวลชนแหง่ประเทศไทย	(ปจัจบุนั	คอื	บรษิทั	อสมท	จำกดั	(มหาชน)	เปน็ผูป้ระกอบการ 
รายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	โดยในเดือนมกราคม	๒๕๔๙	บริษัท	ทรู	คอร์ปอร์เรชั่น	
จำกดั	(มหาชน)	ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของยบูซี	ีซึง่เปน็ผูใ้หบ้รกิารโทรทศันร์ะบบบอกรบัเปน็สมาชกิ	และเปน็บรษิทั 
ผูบ้กุเบกิตลาดโทรทศันร์ะบบบอกรบัเปน็สมาชกิรายแรกในประเทศไทย	ในสว่นตลาดระดบัภมูภิาคกม็ี 
ผูป้ระกอบการโทรทศันร์ะบบบอกรบัเปน็สมาชกิเกดิขึน้เปน็จำนวนมาก	ทัง้สองตลาดนีใ้นอดตีทีผ่า่นมา 
เปน็ตลาดทีแ่ยกขาดจากกนั	แตแ่นวโนม้ในปจัจบุนับรษิทั	ทร	ูคอรป์อรเ์รชัน่	จำกดั	(มหาชน)	ไดข้ยาย 
ฐานการตลาดไปยังภูมิภาค	 ทั้งการให้บริการโดยตรงและการจำหน่ายรายการของตนผ่านเครือข่าย 
ตลาดโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในส่วนภูมิภาคด้วย
 ๒.๑.๒  วิทย ุ
	 	 ตลาดวิทยุในประเทศไทยเป็นตลาดที่แตกเป็นตลาดย่อยกว่า	 ๕๒๐	 สถานี	 โดยมีทั้ง 
ผู้ประกอบการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ	 และผู้รับสัมปทานเอกชน	 อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดวิทยุใน 
ประเทศไทยคือ	ระบบสัญญาสัมปทานซึ่งมีอายุสั้นมาก	และมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ 
เจ้าของคลื่นสามารถบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว	นอกจากนี้กระบวนการได้มาซึ่งสัมปทานยังขาด 
ความโปร่งใสและแทบไม่มีมาตรฐานในการคิดค่าสัมปทาน	ทำให้เอ้ือต่อระบบอุปถัมภ์และการคอรัปช่ัน
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	 	 ตลาดวิทยุเริ่มมีแนวโน้ม 
กระจกุตวัสงูขึน้	และมแีนวโนม้มุง่ไปสูก่ารเปน็ 
เครือข่ายวิทยุระดับประเทศ	ซึ่งจะช่วยให้ผู้
ประกอบการทีม่เีครอืขา่ยไดเ้ปรยีบในการหา 
โฆษณาและการลดตน้ทนุในการผลติรายการ	
ในขณะเดียวกันโครงสร้างตลาดวิทยุก็มีการ 
ผนวกกันกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	โดยเฉพาะ 
ธรุกจิเพลงเนือ่งจากผูผ้ลติเพลงเขา้มาประมลู 
คลื่นวิทยุ	และใช้คลื่นวิทยุเปิดเพลงในค่าย 
ของตน	ซึง่เปน็อปุสรรคในการเขา้สูต่ลาดของ 
ศิลปินอิสระที่ไม่สังกัดบริษัทสื่อครบวงจรดังกล่าว	และยังพบพฤติกรรมการโฆษณาเกินกำหนดเวลา 
และมีการโฆษณาแฝง
 ๒.๑.๓  หนังสือพิมพ์
	 	 ตลาดหนงัสอืพมิพใ์นประเทศไทยสามารถแบง่ออกไดเ้ปน็	๔	ตลาดยอ่ยคอื	ตลาดหนงัสอื
พมิพร์ายวนัทัว่ไปภาษาไทย	ตลาดหนงัสอืพมิพร์ายวนัทัว่ไปภาษาองักฤษ	ตลาดหนงัสอืพมิพร์ายวนัธรุกจิ	
และตลาดหนังสือพิมพ์ธุรกิจ
	 	 โครงสรา้งของตลาดสือ่หนงัสอืพมิพใ์นประเทศไทยแตกตา่งจากโครงสรา้งของตลาดวทิย ุ
และโทรทศัน	์เนือ่งจากหนงัสอืพมิพไ์มไ่ดถ้กูควบคมุโดยระบบสมัปทานหรอืมรีฐัเปน็เจา้ของ	นอกจากนี ้
การทีส่ือ่หนงัสอืพมิพไ์มไ่ดใ้ชค้ลืน่ความถี	่ซึง่เปน็ทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจำกดัเหมอืนในกรณขีองสือ่วทิย ุ
และโทรทศัน	์ผูป้ระกอบการจงึสามารถเขา้สูต่ลาดไดต้ลอดเวลา	ทำใหต้ลาดของสือ่หนงัสอืพมิพม์ปีญัหา 
ในเชิงโครงสร้างน้อยกว่าตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน์	
	 	 ดงันัน้	แมว้า่ผูป้ระกอบการหนงัสอืพมิพร์ายใหญซ่ึง่มตีน้ทนุเฉลีย่ตอ่หนว่ยตำ่กวา่รายอืน่	 
จะใชก้ลยทุธท์างการตลาดกำหนดราคาจำหนา่ยในระดบัใกลเ้คยีงกบัตน้ทนุเฉลีย่ของตน	ซึง่สรา้งปญัหา 
ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยก็ตาม	การแข่งขันในตลาดหนังสือพิมพ์โดยท่ัวไปก็ยังมีอยู่ในระดับสูงพอสมควร
	 	 สือ่หนงัสอืพมิพม์รีายไดส้ว่นใหญจ่ากการโฆษณาประมาณรอ้ยละ	๖๕	และมรีายไดจ้าก 
การขายหนงัสอืพมิพป์ระมาณรอ้ยละ	๓๕	ปญัหาทางโครงสรา้งของสือ่หนงัสอืพมิพก์ค็อื	ในชว่งทีเ่ศรษฐกจิ 
ตกต่ำและมูลค่ารวมของตลาดการโฆษณาทั้งระบบลดลง	ทำให้หนังสือพิมพ์มีอำนาจการต่อรองกับ 

ผู้โฆษณาลดลง	ซึ่งเป็นสาเหตุให้หนังสือพิมพ์บางฉบับถูกแทรกแซง 
ผา่นการโฆษณาของผูป้ระกอบการรายใหญ	่เชน่	ธรุกจิโทรศพัทเ์คลือ่นที	่
หรือหน่วยงานของรัฐ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์ที่มีฐานะทาง 
การเงินมีปัญหา นอกจากน้ีในกรณีทีผู้่ประกอบการหนังสือพิมพ์มีธุรกิจอืน่ 
ท่ีต้องพ่ึงพิงอำนาจรัฐ	ความเป็นอิสระของหนังสือพิมพ์ก็จะลดลงไปด้วย
	 	 กลา่วโดยสรปุ	สือ่โทรทศันแ์ละสือ่วทิยใุนประเทศไทยมปีญัหา 
ในเชิงโครงสร้าง	ดังต่อไปนี้		
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การปฏิรูปสื่อภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

	 	 ๑)	กลไกในการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้คลื่นความถี่	ซึ่งจำเป็นต่อการประกอบการ	เป็น 
กระบวนการที่ไม่มีความโปร่งใส	เอื้อต่อระบบอุปถัมภ์หรือการคอรัปชั่น
	 	 ๒)	รัฐมักใช้สื่อของรัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธ์แทนการใช้สื่อของรัฐเป็นกลไกในการ
นำเสนอข่าวสารอย่างรอบด้าน	นอกจากนี้รัฐยังมักแทรกแซงสื่อในรูปแบบต่างๆ
	 	 ๓)	การมกีฎเกณฑใ์นการกำกบัดแูลซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละการขาดการกำกบั 
ดูแลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว	ซึ่งทำให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคสื่อในรูปแบบต่าง	ๆ 	เช่น	
การโฆษณาเกินกำหนดเวลา	และการโฆษณาแฝง
	 	 ๔)	การที่สื่อเอกชนมีผลประโยชน์ในธุรกิจอื่น	ๆ 	 
ซึ่งทำให้มีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่รอบด้านในกรณีที่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน	และการขาดกลไกในการดูแลด้านจรรยาบรรณของสื่อ	 
ซึ่งทำให้ผู้บริโภคขาดกระบวนการเยียวยาเมื่อได้รับการปฏิบัติ 
ที่ไม่เป็นธรรมจากสื่อ
	 	 ๕)	การมีอำนาจเหนือตลาดของผู้ประกอบการ 
สถานีโทรทัศน์และวิทยุรายใหญ่จากการมีส่วนแบ่งตลาดสูง	 
และมีการผนวกกันในแนวดิ่ง	ซึ่งเอื้อต่อการมีพฤติกรรมกีดกัน 
การแข่งขัน	พฤติกรรมดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ 
ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดหรือไม่สามารถแข่งขันได้ซึ่งทำให้ผู้บริโภค 
ขาดทางเลือก
	 	 ๖)	การขาดการสนับสนุนให้เกิดรูปแบบของสื่อที่หลากหลายที่เป็นอิสระจากรัฐในการ 
บรหิารและโครงสรา้งการกำกบัดแูลองคก์ร	โดยเฉพาะสือ่แพรภ่าพสาธารณะ	(public	broadcasting)	
และสือ่ชมุชน	(community	broadcasting)	ซึง่ทำใหร้ะบบสือ่ในปจัจบุนัเปน็ระบบทีเ่นน้ดา้นการพาณชิย	์ 
โดยขาดการตอบสนองต่อเป้าหมายอื่น	ๆ 	ของสังคม
 ๒.๒ การกำกับดูแลด้านเนื้อหา   
	 	 การกำกับดูแลด้านเนื้อหาของสื่อ	มีจุดประสงค์ที่สำคัญสองประการกล่าวคือ	
  ประการทีห่นึง่	เพือ่เปน็การกำหนดมาตรฐานของเนือ้หา	โดยเนน้การกำหนดเกณฑเ์กีย่วกบั 
เนือ้หาทีเ่ปน็อนัตรายหรอืไมพ่งึประสงค์	และการกำหนดเกณฑส์ำหรบัการนำเสนอเนือ้หาประเภทขา่ว
และเหตุการณ์ปัจจุบันให้ถูกต้องสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด	
  ประการที่สอง	เพื่อส่งเสริมคุณภาพของเนื้อหาโดยมุ่งเน้นในมิติต่าง	ๆ 	เช่น	การส่งเสริม 
เอกลักษณ์ร่วมแห่งชาติ	การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ประชาชน	
	 	 ในปจัจบุนั	เนือ้หาของสือ่สว่นมากขาดความเปน็กลาง	มกีารนำเสนอเนือ้หาทีไ่มเ่หมาะสม 
กบับรรทดัฐานของสงัคมในดา้นเพศ	และความรนุแรง	ซึง่ขดัตอ่จรรยาบรรณของสือ่และทำใหผู้อ้ืน่ไดร้บั 
ความเสียหาย	 โดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เนตซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน	 มีการนำเสนอ 
เนื้อหาที่มีความไม่เหมาะสม	ซึ่งขัดต่อกฎหมายเข้าข่ายลามกอนาจารกระทบกระเทือนต่อความสงบ 
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เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน	และมีการใช้สื่ออินเทอร์เนตเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง 
ในการใส่ร้ายป้ายสีและยุยงให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน
	 	 แนวทางในการกำกับดูแลด้านเนื้อหาของสื่อ	อาจประกอบไปด้วยการกำกับดูแลในเชิง 
ป้องกัน	เช่น	นำเอาระบบแบ่งประเภทของเนื้อหาของรายการมาใช้ในสื่อวิทยุและโทรทัศน์		การจัดทำ 
ข้อกำหนดด้านจริยธรรมของสื่อต่าง	ๆ 	และการกำกับดูแลในเชิงแก้ไขปัญหา	เช่น	การมีกลไกในการรับ 
เรื่องราวร้องทุกข์ของสื่อประเภทต่าง	ๆ 	ในกรณีของสื่ออินเทอร์เนต	 สามารถใช้มาตรการทางกฎหมาย 
ในการจัดการกับเนื้อหาที่มีลักษณะผิดกฎหมาย	เช่นมีภาพหรือข้อความลามกอนาจาร	แต่ในกรณีที่มี 
เนือ้หาไมเ่หมาะสมกบับรรทดัฐานของสงัคมแตย่งัไมเ่ขา้ขา่ยเปน็ความผดิตามกฎหมายจะตอ้งอาศยักลไก 
หลาย	ๆ 	อย่างประกอบกัน	กล่าวคือ
	 	 ๑)	การขอความร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กทช.)	ในการ 
กำหนดเงื่อนไขใบอนุญาต	(licensing	 condition)	ของผู้ให้บริการอินเทอร์เนต	(ISP)	ในการร่วมมือ 
ควบคุมเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม	และจัดให้มีฮอตไลน์ในการรับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เนต 
	 	 ๒)	ส่งเสริมการกำกับดูแลตนเองของหน่วยงานวิชาชีพ	โดยผ่านการจัดทำข้อกำหนด 
จรรยาบรรณหรือการจัดทำระดับเน้ือหาท่ีเป็นภาษาไทย	ซ่ึงสามารถกรองได้โดยใช้บราวเซอร์	(browser) 
	 	 ๓)	สง่เสรมิการใหก้ารศกึษาแกป่ระชาชน	โดยเฉพาะเดก็เยาวชนและผูป้กครองในการใช้
อินเทอร์เนตให้เหมาะสม
 ๒.๓  การสร้างกลไกการตรวจสอบสื่อที่มีคุณภาพ
  องค์ประกอบท่ีสำคัญของการปฏิรูปส่ือคือกลไกในการตรวจสอบส่ือท้ังการกำกับดูแลโดยรัฐ 
การตรวจสอบกันเองของสื่อผ่านองค์กรวิชาชีพ	และโดยเฉพาะการตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาชน 
โดยควรมีแนวทางในการตรวจสอบสื่อของภาคประชาชนดังนี้
	 	 ๑)	มีการติดตามตรวจสอบสื่อเป็นประจำ	ต่อเนื่อง	มีเจ้าหน้าที่เพียงพอและต้องมีการ 
รายงานผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบในวงกว้าง
	 	 ๒)	มีการตรวจสอบสื่อในหลากหลายประเภท	โดยเฉพาะสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย	 
กว้างขวาง	และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	เช่น	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	 
ตลอดจนโฆษณาต่าง	ๆ 	ตามสื่อ	
	 	 ๓)	มกีระบวนการควบคมุคณุภาพทางวชิาการ	และวธิกีารในการนำเสนอเกีย่วกบัประเดน็ 
ที่เลือกตรวจสอบ	ก่อนเผยแพร่การตรวจสอบสู่สาธารณะ	หรือแจ้งให้สื่อที่ถูกตรวจสอบทราบ
	 	 ๔)	จดัใหม้ชีอ่งทางใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถมสีว่นรว่มในการตรวจสอบสือ่ได้	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการมีเว็บไซต์ขององค์กรที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
	 	 ๕)	มีการดำเนินงานทั้งเชิงรับ	คือ	ติดตามตรวจสอบเนื้อหาของสื่อที่ได้นำเสนอไปแล้ว	
กับการดำเนินการเชิงรุก	คือการให้ความรู้แก่ประชาชน	สร้างจิตสำนึกของการมีส่วนร่วม	และสร้าง 
ความเข้าใจและความรับผิดชอบในสื่อมวลชน	
	 	 ๖)	มีการจัดเวทีสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ	เพื่อให้ประเด็นต่าง	ๆ 	ที่ถูกตรวจสอบได้เป็น 
ประเด็นทีมี่การถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง	และเป็นเวทีให้ประชาชนได้มาแสดงความคิดความเห็นร่วมกัน

๙๙๙๘
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	 	 ๗)	มีการรวบรวมแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้จากการติดตามตรวจสอบ	และจากการ 
แสดงความคิดเห็นในการจัดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างฐานความรู้และจัดพิมพ์แจกจ่ายให้กับสถานศึกษา
และประชาชน	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
	 	 โดยสรปุ	แนวทางในการตรวจสอบควรมทีัง้ประเดน็ในเชงิโครงสรา้ง	เชน่	ความเปน็เจา้ของ 
และที่มาของรายได้ต่าง	ๆ 	ของสื่อ	รวมทั้งรายได้จากการโฆษณา	ตลอดจนการตรวจสอบในเชิงเนื้อหา	
เช่น	ความเป็นกลางทางการเมือง	การเสนอแนวคิดที่หลากหลาย	รอบด้านและเป็นกลาง	

๓. สื่อสาธารณะและสื่อชุมชน
	 สื่อวิทยุและโทรทัศน์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นสื่อ 
เชิงพาณิชย์หรือสื่อของรัฐ	ส่งผลให้เนื้อหาในการนำเสนอของสื่อ 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ 	และทำให้ 
ผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่ขาดเสรภีาพในการปฏบิตังิาน	เพราะไมส่ามารถ 
เปน็อสิระจากอำนาจทนุและอำนาจรฐั	ตอ่ปญัหาทีส่ำคญันี	้ประเทศ 
ทีพ่ฒันาแลว้หลายประเทศไดส้รา้งสือ่ทางเลอืกขึน้มาอกีระบบหนึง่คอื	สือ่สาธารณะ	แนวคดิเกีย่วกบัสือ่ 
สาธารณะเกี่ยวข้องกับเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศน์เท่านั้น	เนื่องจากเป็นสื่อที่ต้องใช้คลื่นความถี่ซึ่งมีอยู่
อย่างจำกัด	ในขณะที่สื่ออื่น	ๆ 	เช่น	หนังสือพิมพ์และอินเทอร์เนตไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว
	 สือ่สาธารณะมปีรชัญาแตกตา่งกบัสือ่เชงิพาณชิย	์กลา่วคอื	สือ่สาธารณะถอืวา่ผูช้มเปน็พลเมอืง	
(citizen)	ในขณะทีส่ือ่เชงิพาณชิยถ์อืวา่ผูช้มเปน็ผูบ้รโิภค	(consumer)	สือ่สาธารณะถอืมติดิา้นวฒันธรรม	
(culture)	ในขณะที่สื่อเชิงพาณิชย์เน้นมิติด้านเศรษฐกิจ	(economy)	สื่อสาธารณะเน้นการสร้างพื้นที่
สาธารณะ	(public	sphere)	ในขณะที่สื่อเชิงพาณิชย์เน้นตอบสนองตลาด	(market)๑  
	 วิทยุและโทรทัศน์สาธารณะ	 (public	 broadcasting)	 จึงเป็นเครื่องมือทางนโยบายที่สำคัญ 
ของหลายประเทศในการบรรลุเป้าหมายของความหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 
เอกลักษณ์ของชาติ	และความหลากหลายทางด้านการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
	 สื่ออีกประเภทหนึ่งซึ่งคล้ายกับสื่อสาธารณะคือสื่อชุมชน	เช่นวิทยุหรือโทรทัศน์ชุมชน	ความ 
แตกตา่งของสือ่ทัง้สองกลุม่คอื	สือ่สาธารณะเปน็สือ่ในระดบัประเทศ	จงึมภีารกจิในการสรา้งเอกลกัษณ ์
ของชาติ	ในขณะที่สื่อชุมชนจะเน้นภารกิจในระดับชุมชน	เช่นการสะท้อนปัญหาในเชิงพื้นที่หรือการ 
สง่เสรมิวฒันธรรมพืน้บา้น	และเนน้การมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการของคนในพืน้ที	่ดงัทีอ่งคก์ารศกึษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)	ได้กำหนดลักษณะสำคัญของวิทยุชุมชนไว้	
๓	ประการ	ดังนี้๒

	 ๑)	ตอ้งเปน็สือ่ทีป่ระชาชนเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย	ไมว่า่จะเปน็การเขา้ถงึในแงผู่ฟ้งั	ผูร้ว่มผลติรายการ	
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ	ผู้บริหารจัดการ

๑๐๑๑๐๐

 ๑โปรดดู	 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง	 บทสังเคราะห์การปฏิรูปสื่อ	 โดยคณะผู้วิจัยเรื่องการปฏิรูปสื่อ,	 มกราคม	 ๒๕๔๗,	
น.๑๐.
  ๒เพิ่งอ้าง,	น.๑๑.
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	 ๒)	ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง	ๆ
	 ๓)	ต้องเป็นวิทยุที่ประชาชนมีการบริหารจัดการด้วยตนเอง	คือแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการ
โดยชุมชนเอง
	 กลา่วโดยสรปุคอื	วทิยชุมุชนนบัเปน็สว่นหนึง่ของสือ่สาธารณะ	โดยมุง่เนน้การทำหนา้ทีเ่ปน็สือ่ 
สาธารณะในระดับท้องถิ่นเป็นหลัก
	 หน่วยงานวิจัยด้านการกระจายเสียงของอังกฤษ	(Broadcasting	Research	Unit	:	BRU)
ได้ระบุว่า	สื่อกระจายเสียงเพื่อสาธารณะต้องมีองค์ประกอบ	๘	ประการ	ดังต่อไปนี้๓

	 ๑)	สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่
	 ๒)	มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับรสนิยมและความสนใจของทุกคน
	 ๓)	ให้ความสำคัญกับชนกลุ่มน้อยเป็นพิเศษ
	 ๔)	มีบทบาทในการสร้างชุมชน	และเอกลักษณ์ของชาติ
	 ๕)	ปราศจากผลประโยชน์
	 ๖)	ได้รับเงินอุดหนุนโดยตรงจากสาธารณะ
	 ๗)	มุ่งผลิตรายการที่มีคุณภาพเป็นสำคัญมากกว่าความต้องการจำนวนผู้ชม
	 ๘)	ผู้ผลิตรายการมีเสรีภาพในการนำเสนอ

๔. ภาพที่พึงปรารถนาของระบบสื่อ
	 สื่ออันพึงปรารถนาของสังคมไทย	ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้๔ 
	 ๔.๑	สื่อต้องมีความหลากหลายในมิติต่าง	ๆ 	ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้
	 	 ๑)	ความหลากหลายในประเภทหรือรูปแบบของเนื้อหาที่นำเสนอ	เช่น	มีรายการข่าว 
รายการสนทนา	สารคดี	 ละคร	 เพลง	 เกมโชว์	 ในสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างภาคสารประโยชน์และ 
ภาคบันเทิง
	 	 ๒)	ความหลากหลายครอบคลมุในการปฏบิตังิานของสือ่	เชน่	สือ่ระดบัชาต	ิสือ่ระดบัภมูภิาค	
และสื่อระดับชุมชน
	 	 ๓)	ความหลากหลายของกลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงและใช้สื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นและ 
ปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตน
	 	 ๔)	ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายของสื่อ	เช่น	เพศ	อายุ	อาชีพ	รายได้	การศึกษา	
ศาสนา	เชื้อชาติ	ภาษาและวัฒนธรรม	อุดมการณ์	ความฝักใฝ่ทางการเมือง	เป็นต้น
	 ๔.๒		การปลอดจากการเซ็นเซอร์หรือการควบคุมของอำนาจรัฐและอำนาจทุน	ซึ่งเอื้อให้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสามารถใช้เสรีภาพในการแสดงออกและนำเสนอได้อย่างเสรี	โดยเฉพาะข่าวที่มี 
ผลกระทบต่อสาธารณะ	

๑๐๑๑๐๐

 ๓Atkinson,	D.	And	Mard,	R.	(1997)	.lbid.
 ๔อ้างแล้ว,	น.	๓.
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	 ๔.๓	การมเีนือ้หาทีม่คีณุภาพและมสีาระสง่เสรมิการพฒันา	ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	
ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล	ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	และระดับประเทศชาติ	และมีเนื้อหาที่ครบ 
ทุกแง่มุมของการพัฒนา	เช่น	สุขภาพ	สิ่งแวดล้อม	ศิลปวัฒนธรรม	การท่องเที่ยว	การกีฬา	เป็นต้น	
	 ๔.๔	มีลักษณะของการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม	 เช่น	 เสนอข่าวด้วยความเป็นกลางและ 
เปน็ธรรมในกรณทีีค่วามขดัแยง้ทางการเมอืง	ใหค้วามสนใจแกก่ลุม่ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม	ไมว่า่จะเปน็ 
คนจน	คนพกิาร	คนชรา	คนกลุม่นอ้ย	หรอืคนในชนบท	มเีนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัศลีธรรม	มคีวามเหมาะสม 
โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและความรุนแรง	

๕. บทสรุป 
	 เมือ่สือ่มวลชนเปรยีบเสมอืนเปน็กระจกเงาสะทอ้นสงัคม	การปฏริปูสือ่กค็อืการทำใหก้ระจกเงา 
บานนีส้ามารถสะทอ้นภาพของปญัหาในทกุแงม่มุไดอ้ยา่งชดัเจน	กลา่วคอืตอ้งทำใหส้ือ่มคีวามเปน็อสิระ	 
สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างรอบด้านและเป็นกลางโดยปราศจากการครอบงำและชี้นำจาก 
อำนาจรัฐและอำนาจทุนและเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์และ 
สรา้งสรรคส์งัคมใหอ้ดุมปญัญา	ใหรู้เ้ทา่ทนัทกุสภาพปญัหาของการเปลีย่นแปลงและสรา้งความเทา่เทยีม 
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อ	
	 ดังนั้น	ในยุคแห่งการแย่งชิงสื่อเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเมือง	การค้า	การลงทุน 
และการสร้างวัฒนธรรมใหม่	สื่อจึงกลายเป็นมือที่มองไม่เห็นที่ทรงอานุภาพและมีอิทธิพลต่อสังคม	 
บทบาทการทำหน้าที่ของสื่อจึงอยู่ในความสนใจและถูกจับตามองจากสังคม	คุณค่าของสื่อจึงขึ้นอยู่กับ 
การปฏบิตัหินา้ทีข่องสือ่ดว้ย	หากสือ่สามารถยนืหยดัในวถิทีางแหง่ความถกูตอ้งและยดึมัน่ในอดุมการณ ์
ของสือ่นัน่คอืการทำความจรงิใหป้รากฏตอ่สาธารณชน	และสลดัใหห้ลดุพน้จากพนัธนาการแหง่อำนาจรฐั 
และอำนาจทนุได	้สือ่จะไดร้บัการยอมรบัและเชือ่ถอืจากสงัคม	และสามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ีแ่ทจ้รงิ 
ของการปฏิรูปสื่อ	

๑๐๓๑๐๒
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  เอกสารอ้างอิง
	 คณะผู้วิจัยเรื่องการปฏิรูปสื่อ,	รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์เรื่องบทสังเคราะห์การปฏิรูปสื่อ,		
	 มกราคม	๒๕๔๗		
	 อุบลรัตน์	ศิริยุวศักดิ์,	สื่อมวลชนในยุคปฏิรูป,	พิมพ์ครั้งที่	๑	(กรุงเทพมหานคร,	๒๕๔๖)		
	 รศ.วภิา	อตุมฉนัท,์	ปฏริปูสือ่เพือ่สงัคม หลกัคดิและบทเรยีนจากนานาประเทศ,	พมิพค์รัง้ที	่๑	 
	 (กรุงเทพมหานคร,	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	ไอคอน	พริ้นติ้ง,	๒๕๔๔)		
	 รศ.ดร.	กนกศักดิ์	แก้วเทพ,	เศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อมวลชน,	พิมพ์ครั้งที่	๑	
	 (กรุงเทพมหานคร,	โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๔๖)		
	 อนุช	อาภาภิรม,	การสื่อสารความพยายามแสวงหาสื่อเพื่อสาธารณะในยุคไร้พรมแดน,	
	 พิมพ์ครั้งที่	๑	(	กรุงเทพมหานคร,	บริษัท	รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์	จำกัด,	๒๕๔๕)	
	 สุภิญญา	กลางณรงค์,	พูดความจริง,	พิมพ์ครั้งที่	๑	(กรุงเทพมหานคร,	สำนักพิมพ์	
	 openbooks,	๒๕๕๐)		
	 เทพชยั	หยอ่ง, อวสาน ไอทวี,ี	พมิพค์รัง้ที	่๑	(กรงุเทพมหานคร,	บรษิทัเนชัน่บุค๊ส	์อนิเตอรเ์นชัน่แนล	 
	 จำกัด	ในเครือเนชั่นกรุ๊ป,	๒๕๕๐)		

๑๐๓๑๐๒



จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

Libertas est potestas faciendi id quod jure licet

เสรีภาพคืออำนาจที่จะกระทำการใด ๆ ได้โดยกฎหมายอนุญาต

(หลักกฎหมายละติน และสุภาษิต  โดย ประทีป อ่าววิจิตรกุล)

๑๐๔



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ
: Legal ref lection

จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

โดย นายวรชัย  แสนสีระ
 นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
 จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๕๙  
แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด (ตามคำสั่ง 
กระทรวงการคลัง ที่ ๓๘๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒) ด้วยสาเหตุที่ 
บรษิทัประกนัภยัดงักลา่วประสบปญัหาฐานะทางการเงนิไมม่ัน่คงขาดสภาพคลอ่ง 
รนุแรงมาหลายปแีละคา้งสนิไหมทดแทนจำนวนมาก ตลอดจนมกีารกระทำทีเ่ปน็ 
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งที่สำนักงานคณะ 
กรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) ไดใ้หเ้วลาแกไ้ข 
ฐานะทางการเงนิมาเปน็เวลานานถงึ ๑ ป ี๘ เดอืน นบัตัง้แตส่ัง่ใหห้ยดุรบัประกนั
วินาศภัยเป็นการชั่วคราว กล่าวคือตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา 
แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินได้ อันส่งผลให้ต้องปิดตำนานบริษัทประกัน
วินาศภัยที่เคยได้รับการกล่าวถึงและเป็นที่รู้จักกันในนาม “สัมพันธ์ประกันภัย 
มีรถใช้ระหว่างซ่อม” ซึ่งในอดีตนั้นได้เคยครองแชมป์เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 
มากเปน็อนัดบั ๒ ของอตุสาหกรรม (รองจากบรษิทัวริยิะประกนัภยั จำกดั) และเบีย้ 
รับตรงเป็นอันดับ ๔ ของอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙) ไปในที่สุด 
 กรณเีรือ่งดงักลา่วนีไ้มใ่ชเ่ปน็กรณแีรกทีเ่กดิขึน้กบัธรุกจิประกนัวนิาศภยั 
ของไทย หากนับย้อนหลังไปเมื่อ ๓ ปีก่อนขณะที่ธุรกิจประกันภัยยังอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์นั้น ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เคยมีคำสั่ง 
ที ่๒๑๔/๒๕๔๘ (ลงวนัที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘) เพกิถอนใบอนญุาตประกอบธรุกจิ
ประกนัวนิาศภยัของบรษิทัพาณชิยก์ารประกนัภยั จำกดั กด็ว้ยเหตผุลในลกัษณะ 
เดียวกับบริษัทสัมพันธ์ประกันภัย คือ ไม่อาจเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทพาณิชย์การ 
ประกันภัย จำกัด จะสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยที่ไม่ก่อให้ 
เกิดความเสียหายกับประชาชนขึ้นอีกในอนาคต อันนับได้ว่าเป็นการเพิกถอน 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยถึง ๒ ราย ภายในระยะเวลา ๕ ปี โดย 
บทเรียนในอดีตนับจากปิดบริษัทพาณิชย์การประกันภัยนั้น ผู้ถือกรมธรรม์และ 

“การควบคุมธุรกิจประกันภัย 
ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่”

จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒ ๑๐๕



จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

“การควบคุมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่”

เจา้หนีย้งัตอ้งรอจดัสรรชำระเงนิคนืนาน ๖ - ๗ ป ี 
เปรียบเทียบกับกรณีบริษัทสัมพันธ์ประกันภัย 
นับว่าโชคดีกว่าตรงที่มีมาตรการในการคุ้มครอง
ประชาชนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มขึ้นมา โดยมีการจัด 
ตัง้กองทนุประกนัวนิาศภยั เขา้มารองรบัเพือ่ชว่ย
จ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 ดว้ยเหตดุงักลา่ว มาตรการในการควบคมุ 
ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตในประเทศไทย      
จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงกัน
อยา่งกวา้งขวางอกีครัง้ ซึง่ผูเ้ขยีนเหน็วา่เปน็เรือ่ง 
ทีส่ำคญัและนา่สนใจ ประกอบกบัเมือ่ไมน่านมานี้ 
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมธุรกิจประกันภัย 
ในประเด็นสำคัญที่น่าจะทำให้การควบคุมธุรกิจ 
ประกันภัยมีผลในทางปฏิบัติที่ดีขึ้นในหลาย 
ประเด็น ดังนั้น จึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
กฎหมายควบคุมธุรกิจประกันภัย ในหัวข้อ  
“การควบคุมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย 
ทีแ่กไ้ขใหม”่ เพือ่เปน็แนวทางแกผู่ท้ีส่นใจในการ 
ใช้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว
 

๑๐๖

 ๑ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ซึ่งต่อมา 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕. 

๒. พฒันาการทางกฎหมายในการควบคมุ
กิจการประกันภัย
 ณ วันนี้ คงไม่มีผู้ใดปฎิเสธได้ว่าการ 
ประกนัภยัหรอืการประกนัชวีติเปน็สิง่จำเปน็และ 
มีประโยชน์ต่อประชากรในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ 
เพราะชว่ยแบง่เบาภาระ สรา้งหลกัประกนัในการ 
ดำเนินชีวิต ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงในทาง 
เศรษฐกจิใหด้ำเนนิตอ่ไปไดใ้นสภาวะทีต่อ้งเผชญิ
กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  
แต่เนื่องจากการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็น 
กิจการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ต้องเกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชนส์ว่นไดเ้สยีของประชาชนเปน็จำนวน 
มาก และมลีกัษณะการดำเนนิงานทีต่อ้งเกีย่วขอ้ง 
กับธุรกรรมทางการเงินคล้ายคลึงกับสถาบันทาง 
การเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน 
ดงันัน้ หากผูร้บัประกนัภยัมกีารดำเนนิงานทีข่าด 
ประสิทธิภาพแล้วอาจเป็นเหตุให้ประชาชน 
ผู้เอาประกันภัยไว้ต้องได้รับความเสียหายเดือดร้อน 
และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม 
ด้วยเหตุนี้ประเทศต่าง ๆ  ที่มีการประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย จึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนด 
มาตรการเพื่อเข้าควบคุมและกำกับดูแลผู้รับ 
ประกันภัยอย่างใกล้ชิด โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ 
ผู้รับประกันภัยสามารถที่จะดำเนินกิจการไปได้ 
ดว้ยด ีมฐีานะทางการเงนิทีม่ัน่คงสามารถใหค้วาม 
ช่วยเหลือหรือจ่ าย เงินค่ าสินไหมทดแทน 
แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ได้ในอนาคต 
 สำหรบัในสว่นของประเทศไทยกฎหมาย
ทีไ่ดก้ำหนดมาตรการในการควบคมุการประกอบ
ธุรกิจกิจประกันภัยฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติ 
ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึ งความ 
ปลอดภัยแห่งสาธารณชน พุทธศักราช ๒๔๗๑๑  



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ
: Legal ref lection

จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒ ๑๐๗

โดยมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติได้บัญญัติว่า  
“ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการประกันภัยหรือ 
กิจการอื่นที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน เว้นแต่จะได้ 
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะการ  
และในขณะทีย่งัไมม่กีฎหมายเฉพาะการใชบ้งัคบั 
จะต้องได้รับอนุญาตจากเสนาบดีเจ้าหน้าท่ีเสียก่อน 
จึงจะประกอบกิจการได้” 
 ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีประกาศกระทรวง 
พาณิชย์และคมนาคม โดยอาศัยอำนาจตาม 
พระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดเงื่อนไขการรับ 
ใบอนญุาตและควบคมุการประกอบธรุกจิประกนั 
ชีวิตและประกันวินาศภัย อาทิ กำหนดให้บริษัท
ประกันต้องมีทุนชำระแล้วอย่างน้อย ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ต้องฝากหลักทรัพย์ไว้กับรัฐบาลไทยหรือ 
สถานทูตไทยในต่างประเทศ ต้องส่งรายงานและ
พิมพ์โฆษณาฐานะการเงินและหนี้สินของบริษัท 
ในหนังสือพิมพ์ประจำปี หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขหรือฐานะทางการเงินไม่มั่นคงหรือ 
การดำเนินการต่อไปจะเกิดผลเสียหายต่อผู้ 
เอาประกันภัย ให้กระทรวงพาณิชย์ฯ ซึ่งเป็นผู้ 
รับผิดชอบในการดำเนินการควบคุมกิจการ 
ประกันภัยตามกฎหมายดังกล่าวมีอำนาจสั่งให้ 
เลิกประกอบการได้ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการ 
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทำหน้าที่ควบคุม 
กิจการประกันภัยโดยเฉพาะ และได้มีการพัฒนา
ให้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ
 นบัเปน็เวลากวา่ ๒๐ ป ีภายใตก้ฎหมาย 
ดงักลา่ว จนกระทัง่ไดเ้กดิวกิฤตกิารณข์ึน้ในธรุกจิ
ประกนัชวีติ เมือ่บรษิทันครหลวงประกนัชวีติแหง่
ประเทศไทยถูกสั่งให้ปิดกิจการในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
เนื่องจากประสบกับภาวะการขาดทุน ทำให้ 
ประชาชนเริ่มเกิดความไม่มั่นใจในธุรกิจประกัน
ชีวิต อันเป็นเหตุให้รัฐบาลในขณะนั้นเห็นความ 
จำเปน็ทีจ่ะตอ้งมมีาตรการทีร่ดักมุและมกีฎหมาย 

เพื่อควบคุมดูแลธุรกิจประกันภัยเป็นการเฉพาะ  
จนในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติประกัน 
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๑๐ ขึ้นใช้บังคับ นับเป็น 
พระราชบัญญัติฉบับแรกที่ว่าด้วยการกำกับดูแล 
ธุรกิจประกันภัยเป็นการโดยเฉพาะตามหลักการ 
สากลทีใ่ชก้นัอยูใ่นนานาอารยะประเทศ และตอ่มา 
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกัน 
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ 
ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ แทน ทั้งนี้ เพื่อเป็น 
การรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยที่ 
ขยายตวัอยา่งรวดเรว็ โดยพระราชบญัญตัทิัง้สอง
ฉบับนี้มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 ๒.๑ การประกอบธุรกิจประกันชีวิต
และประกันวินาศภัย
  ในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต 
หรือธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นจะกระทำได้ 
ก็ต่อเมื่อได้จัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจำกัดหรือ 
บรษิทัมหาชนจำกดั และตอ้งวางหลกัทรพัยข์อง 
บริษัทไว้กับนายทะเบียนเพ่ือเป็นประกัน กับท้ัง 
ตอ้งดำรงไวซ้ึง่เงนิกองทนุ (ทรพัยส์นิสว่นทีเ่กนิ 
กว่าหน้ีสินของบริษัทตามราคาประเมินทรัพย์สิน 
และหนี้ สินของบริษัท)  ตลอดระยะเวลา 
ที่ประกอบธุรกิจ 

  ในกรณีที่เป็นบริษัทประกันชีวิตหรือ 
บริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศซึ่งมีความ 
ประสงค์จะตั้งสาขาเพื่อประกอบกิจการใน 
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ประเทศไทยนั้นจะต้องวางหลักทรัพย์ประกัน 
และดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินในประเทศไทยเช่น 
เดียวกับบริษัทตามกฎหมายไทยดังกล่าวข้างต้น 
เช่นกัน โดยเป็นไปตามจำนวน ชนิด วิธีการ และ 
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (พ.ร.บ. 
ประกนัชวีติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕, ๗, ๘ , พ.ร.บ. 
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔, ๖, ๗)
  นอกจากน้ีผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต  
และประกันวินาศภัยยังจะต้องจัดสรรเบ้ียประกัน 
จำนวนหน่ึงเป็นเงินสำรองไว้สำหรับชดใช้ให้แก่ 
ผู้ เอาประกัน  และเพื่อให้ เกิดหลักประกัน 
แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ประกันภัยมากยิ่งขึ้นจึงกำหนดให้อำนาจแก่ 
รฐัมนตรปีระกาศกำหนดใหบ้รษิทัวางเงนิสำรอง 
ดังกล่าวไว้กับนายทะเบียนเช่นเดียวกับการวาง 
หลักทรัพย์ประกันได้ ซึ่งหากหลักทรัพย์ประกัน 
หรือเงินสำรองประกันของบริษัทใดมีมูลค่าต่ำลง 
กวา่ทีก่ำหนดไว ้กใ็หน้ายทะเบยีนสัง่ใหบ้รษิทันัน้ 
นำมาเพิ่มจนครบภายใน ๒ เดือนนับแต่วันที่ 
ไดร้บัคำสัง่ ทัง้นีห้ลกัทรพัยป์ระกนัและเงนิสำรอง 
ประกันดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ 
บังคับคดีตราบเท่าที่บริษัทยังไม่เลิกกัน และให้ 
เจ้าหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันมีบุริมสิทธิ์พิเศษ 
เหนอืหลกัทรพัยป์ระกนัและเงนิสำรองทีว่างไวก้บั
นายทะเบยีน และมสีทิธไิดร้บัชำระหนีจ้ากทรพัย์
สนิดงักลา่วกอ่นเจา้หนีบ้รุมิสทิธพิเิศษอืน่ (พ.ร.บ. 
ประกันชีวิตฯ มาตรา ๒๑, ๒๓, ๒๔, ๒๖ , พ.ร.บ. 
ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๒๐, ๒๓,๒๔, ๒๖)
 ๒.๒ การตรวจสอบ และการเข้า 
ควบคุมการดำเนินงานของบริษัท
  ๒.๒.๑ การตรวจสอบ
  เพือ่ใหท้ราบผลการดำเนนิงานและ 
ฐานะการเงินของบริษัท จึงกำหนดให้บริษัท 
ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยมีหน้าที่ 

ต้องจัดทำสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีตาม
ที่นายทะเบียนกำหนดซึ่งต้องเก็บไว้ที่สำนัก
งานของบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 
นับจากวันที่ลงรายการไว้ หรือนับแต่วันที่บริษัท
พน้ความรบัผดิตามรายการทีม่คีวามรบัผดิหลงัสดุ  
ทั้งนี้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน กับต้อง 
ส่งรายงานประจำปีแสดงฐานะการเงินและ 
กิจกรรมของบริษัทสำหรับรอบปีที่ผ่านมาให้ 
แกน่ายทะเบยีนตรวจสอบ ตลอดจนตอ้งประกาศ 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินที่มีอยู่ 
ในวันสิ้นป ีภายใน ๑๕  วันนับตั้งแต่ส่งรายงาน 
ประจำป ีในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ย ๑ ฉบบั  
เปน็ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๓ วนั (พ.ร.บ. ประกนั 
ชีวิตฯ มาตรา ๔๐, ๔๑, ๔๓, พ.ร.บ. ประกัน 
วินาศภัยฯ มาตรา ๔๔, ๔๕, ๔๗)

  ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบฐานะทางการ 
เงินของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกัน 
วินาศภัยที่แท้จริง จึงให้นายทะเบียนและ 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสำนักงาน 
ของบรษิทัหรอืสถานทีใ่ดๆ ทีม่เีหตอุนัควรสงสยั 
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วา่มหีลกัฐานอนัเกีย่วกบักจิการ สนิทรพัย ์และ  
หนี้สินของบริษัทเพื่อตรวจสอบหรือประเมิน 
ราคาทรพัยส์นิของบรษิทัในระหวา่งเวลาทำการ
หรือในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย ์
ตก ตลอดจนอำนาจสั่งหรือเรียกให้บริษัทหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือ 
ให้มาให้ถ้อยคำหรือยื่นคำชี้แจงแสดงข้อเท็จจริง 
ตามที่ต้องการเพื่อปฏิบัติการตามหน้าที่ ได้   
(พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๔๘ , พ.ร.บ. 
ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๕๑)
  ๒.๒.๒ การเข้าควบคุมการ 
ดำเนินงานของบริษัท
  เ มื่ อ ป ร ากฏหลั ก ฐ านต่ อนาย 
ทะเบยีนวา่บรษิทัใดมฐีานะทางการเงนิหรอืการ
ดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิด
ความเสยีหายแกผู่เ้อาประกนัภยัหรอืประชาชน 
นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมี 
อำนาจสั่งให้บริษัทนั้นแก้ไขฐานะหรือการ 
ดำเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่นาย 
ทะเบยีนกำหนด ในการนีจ้ะสัง่ใหเ้พิม่ทนุหรอืลด 
ทุนโดยให้ถือว่าคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าวเป็น
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ หรือนายทะเบียนอาจ 
ถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน 
การดำเนินงานของบริษัทผู้เป็นต้นเหตุดังกล่าว 
ออกจากตำแหนง่ได ้(พ.ร.บ. ประกนัชวีติฯ มาตรา 
๕๓, ๕๔ , พ.ร.บ. ประกนัวนิาศภยัฯ  มาตรา ๕๒, 
๕๓)
   และเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการ 
ต่างๆ เพ่ือให้บริษัทปรับปรุงฐานะการเงินดังกล่าว 
ข้างต้นแล้วฐานะทางการเงินและการดำเนินงาน 
ของบริษัทยังไม่ดีข้ึน สำหรับกรณีการประกันชีวิต 
รัฐมนตรีจะสั่งให้มีการควบคุมบริษัทนั้นหรือ 
จะมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ของบริษัทนั้นเสียก็ได้ 

   เม่ือมีการควบคุมบริษัท ให้นายทะเบียน 
ปิดคำสั่งไว้ในที่ไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน 
ของบรษิทันัน้ กบัทัง้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
และหนงัสอืพมิพร์ายวนัทีอ่อกจำหนา่ยในทอ้งถิน่ 
ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่อย่างน้อย 
๒ ฉบับ และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ควบคุมบริษัทเพื่อดำเนินการควบคุมและ 
รายงานผลการควบคุมกิจการของบริษัทนั้น ๆ 
ให้รัฐมนตรีทราบ เพื่อให้มีคำสั่งเลิกการควบคุม
กจิการ หรอืคำสัง่ใหเ้พกิถอนใบอนญุาตประกอบ 
ธุรกิจต่อไป (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๕๕, 
๕๖, ๖๑, ๖๒) 

 ๒.๓ การเลิกกิจการและการเพิกถอน 
ใบอนุญาต
  เมื่อบริษัทใดประสงค์จะเลิกกิจการ  
ให้บริษัทนั้นแจ้งความประสงค์จะเลิกกิจการต่อ     
นายทะเบยีนใหท้ราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ ๓ เดอืน 
กอ่นเลกิกจิการนัน้ แตใ่นกรณขีองการเพกิถอนใบ
อนญุาตกำหนดใหเ้ปน็อำนาจของรฐัมนตรี เมือ่ 
ปรากฏว่าบริษัทมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินและม ี
ฐานะการเงนิไมม่ัน่คง หรอืมกีารฝา่ฝนืบทบญัญตั ิ
แห่งกฎหมายหรือคำสั่งรัฐมนตรี นายทะเบียน  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามกฎหมาย  
หรือหยุดประกอบธุรกิจประกันภัยโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร หรือประวิงการจ่ายเงินที่ต้องใช้ตาม 
กรมธรรมป์ระกนัภยั ทัง้นี ้เมือ่การกระทำการหรอื 
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การดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้เกิดความ 
เสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน หรือ 
ถ้าประกอบธุรกิจประกันภัยต่อไปจะทำให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน
  ซึง่เมือ่มกีารเลกิบรษิทัหรอืเมือ่บรษิทั 
ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว  
กำหนดให้จะต้องมีการชำระบัญชีเพื่อประโยชน์ 
ในการชำระหนี้สินของบริษัทให้แก่เจ้าหนี้ของ 
บริษัททั้งหลายต่อไป (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ 
มาตรา ๕๑, ๖๔, ๖๕ , พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ 
มาตรา ๕๗, ๕๙,๖๐)

๓. ประเดน็ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ. 
ประกันชีวิต (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒  
และพ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑๓ 
 แม้ว่าพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
๒๕๓๕ และพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 
๒๕๓๕ จะไดผ้า่นประสบการณใ์นการบงัคบัใชม้า 
เปน็ระยะเวลากวา่ ๑๕ ป ีแลว้กต็าม แตด่ว้ยสภาพ 
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการประกันภัยเนื่องจาก 
การร้องเรียนผ่านทางกรมการประกันภัยใน 
แตล่ะปนีัน้มเีปน็จำนวนมาก อนัสะทอ้นใหเ้หน็วา่ 
กฎหมายที่มีอยู่ยังไม่สามารถที่จะคุ้มครองผู้เอา 
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

ประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมสมดังเจตนารมณ์ 
ทีบั่ญญัติไวไ้ด ้ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการทุจริต 
หรือการบริหารงานที่ผิดพลาดของผู้มีอำนาจ 
บรหิารหรอืจดัการบรษิทัประกนัภยั จนทำใหข้าด 
ความม่ันคงและขาดสภาพคล่องทางการเงิน อันนำ 
มาสู่การหลีกเล่ียงหรือประวิงระยะเวลาการปฏิบัติ 
ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับผู้เอาประกันภัยในที่สุด 
 นอกจากน้ี ยัง มีปัญหาในด้านอ่ืน ๆ  
อีกมากมาย อาทิ ปัญหาตัวแทนหรือนายหน้า 
ประกันภัยนำเอาเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอา
ประกนัไปใชส้อยสว่นตวั จนทำใหบ้รษิทับอกเลกิ 
หรือปฏิเสธสิทธิตามสัญญาแก่ผู้เอาประกันภัย 
เป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ต้อง
เสียประโยชน์ที่ควรจะได้ตามสัญญา ปัญหาการ 
แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง 
เพื่อจูงใจให้เข้าทำสัญญา เป็นต้น 

 ๒มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑.
 ๓มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑.
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 ประกอบกับได้มีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ 
ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการควบคุมและ 
กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเมื่อเดือนกันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ การปรับเปลี่ยนสถานะจากเดิม 
เป็นหน่วยงานราชการระดับกรมคือกรมการ 
ประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มาเป็น 
หน่วยงานอิสระของรัฐในนาม “สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย” (คปภ.)๔ สังกัดกระทรวงการคลัง 
(อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
พ.ศ. ๒๕๕๐ )๕ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การกำกับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยมีมาตรฐานสากล มีอิสระ 
มีความยืดหยุ่น คล่องตัว โดยไม่ติดข้อจำกัดของ 
กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของระบบราชการทีท่ำ 
ให้การปฏิบัติภารกิจบางอย่างไม่สามารถทำได้ 
ทนัทว่งท ีและเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพทางธรุกจิ 
ประกันภัยที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมทางการเงิน 
ประเภทหนึ่งซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจและ 
การเงินของประเทศเหมือนกับธนาคารหรือ 
สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ 
ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะ 
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายในสังกัดกระทรวง 
การคลัง เช่นเดียวกัน

 ดงันัน้ กฎหมายทัง้สองฉบบันีจ้งึไดมุ้ง่เนน้ 
เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
โดยเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้เอาประกันหรือผู้รับ 
ประโยชน์ตามกรมธรรม์มากขึ้น ตลอดจนเพื่อ 
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทัง้นี้ โดยมีหลักการสำคัญจำแนกได ้
ดังนี้
 (๑) กำหนดใหบ้รษิทัทีจ่ะประกอบธรุกจิ 
ประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยได้ต้องดำเนิน 
กจิการในรปูของ “บรษิทัมหาชนจำกดั” เทา่นัน้ 
จากเดิมที่จะอยู่ในรูปของบริษัทจำกัดหรือ 
บริษัทมหาชนจำกัดก็ได้ และบริษัทที่ได้รับ 
ใบอนุญาต ให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ก่ อนหน้ าที่  
พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้จะใช้บังคับต้อง 
ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ 
กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ใช้บังคับด้วย หากดำเนิน 
การไม่แล้วเสร็จตามกำหนดก็จะดำเนินการ 
ขยายธุรกิจไม่ได้จนกว่าจะแปรสภาพให้เป็น 
บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งต้องให้แล้วเสร็จภายใน 
๓ ปีภายหลังนั้น และหากพ้นกำหนดระยะเวลา 
ดังกล่าวแล้วให้ถือว่ าบริษัทนั้น  ๆ  ถูกถอน 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจทันที ทั้งนี้เพื่อเป็นการ 
เพ่ิมความม่ันคงในการดำเนินธุรกิจและให้สามารถ
ระดมทุนจากประชาชนได้ (พ.ร.บ. ประกันชีวิต 

 ๔คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง 
เปน็ประธานกรรมการ ปลดักระทรวงพาณชิย ์เลขาธกิารคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย เลขาธกิาร 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๖ คน แต่ไม่เกิน ๘ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือการประกันภัย เป็นกรรมการ 
ทั้งนี้ โดยมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมี 
อำนาจหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย กำกับ ส่งเสริมและพัฒนาการประกันภัย (มาตรา ๖, ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐).
 ๕มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐.



จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

“การควบคุมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่”

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗, ๘ , พ.ร.บ. 
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 
๖, ๗)
 (๒) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของชาว 
ต่างชาติ (บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) ในบริษัท 
ให้สูงขึ้น จากเดิมที่อนุญาตให้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 
ร้อยละ ๒๕ เป็นไม่เกินร้อยละ ๔๙ โดยการ 
ขอความเห็นชอบจาก คปภ. และกรณีที่บริษัท
ประสบปัญหาฐานะการเงินหรือความมั่นคงอาจ
ขออนญุาตใหช้าวตา่งชาตถิอืหุน้ไดเ้กนิกวา่รอ้ยละ  
๔๙ โดยการได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลงัได ้ทัง้นี ้เพือ่รองรบัการเปดิเสรี
ธรุกจิประกนัภยั และจงูใจใหต้า่งชาตมิารว่มลงทนุ 
มากขึน้ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัมคีวามมัน่คงในฐานะ 
การเงินมากขึ้น (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา 
๑๐, พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๙)
 (๓) ปรับปรุงมาตรการบังคับในกรณีที่ 
บริษั ท ไม่ ชำระค่ าธรรม เนี ยมรายปี ให้ มี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้มาตรการห้ามบริษัท 
ขยายธุรกิจจนกว่าจะชำระให้ถูกต้องครบถ้วน  
ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของ 
บริษัท แทนการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
สิ้นอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย  
(พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๑๕ , พ.ร.บ. 
ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๑๔)
 (๔) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงิน 
กองทนุ โดยกำหนดใหก้ารดำรงเงนิกองทนุตอ้ง
สัมพันธ์กับความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัท 
(Risk based Capital : RBC)๖ ตามอัตราที่ 
คปภ.ประกาศกำหนด ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสากล และเพื่อให้ 

เปน็ตวัชีว้ดัความเขม้แขง็ทางการเงนิทีด่ใีหก้บัทัง้ 
บริษัทประกันภัยและหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ 
ดูแลในอันที่จะดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงท ี
และเหมาะสมกับสภาพของแต่ละบริษัทที่มี 
สถานะความเสีย่งในการดำเนนิธรุกิจแตกตา่งกัน 
(พ.ร.บ. ประกนัชวีติฯ , พ.ร.บ. ประกนัวนิาศภยัฯ 
มาตรา ๒๗)
 (๕) เพิม่มาตรการแทรกแซงการดำเนนิ
ธรุกจิ ดว้ยการกำหนดหา้มดำเนนิการขยายธรุกจิ 
อาทิ การห้ามลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท 
ที่มีความเสี่ยง เช่น การลงทุนในภาคอสังหา 
ริมทรัพย์ การลงทุนในเงินให้กู้ยืม การห้ามเปิด 
สาขาเพิ่ม ห้ามการรับประกันภัยบางประเภท  
ตลอดจนการห้ามรับประกันภัยรายใหม่ ใน 
ระหว่างที่บริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ 
ตามเกณฑท์ี ่คปภ. ประกาศกำหนด ทัง้นี ้เพือ่เปน็ 
การบีบบังคับทางอ้อมให้บริษัทต้องพยายาม 
ดำรงเงนิกองทนุใหไ้ดต้ามเกณฑท์ีก่ำหนด (พ.ร.บ. 
ประกันชีวิตฯ , พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา 
๒๗/๕,๒๗/๖)
 (๖) เพิม่หลกัเกณฑใ์หบ้รษิทัประกนัภยั
ต้องจัดสรรสินทรัพย์ฝากไว้กับสถาบันการเงิน   
สำหรบัชำระหนีส้นิและภาระผกูพนัตามสญัญา 
ประกันฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้ เอา 
ประกันภัยมั่นใจได้ว่าบริษัทประกันภัยจะมีเงิน 
เพียงพอต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ 
ผลประโยชน์อื่น ๆ  ตามกรมธรรม์ได้ตลอดเวลา  
ซึ่งทรัพย์สินหนุนหลังดังกล่าวนี้จะต้องเท่ากับ 
ภาระความรับผิดชอบที่บริษัทมีอยู่รวมถึงต้องมี 
สภาพคลอ่งสงู เชน่ เงนิสด เงนิฝากธนาคาร หรอื 
พันธบัตรรัฐบาลไทย เป็นต้น (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ,  

๑๑๒

 ๖ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ  ในกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 
(Insurance Risk), ความเสี่ยงจากการลงทุน (Investment and Credit Risk), ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Market and 
Environment Risk), ความเสี่ยงจากสินทรัพย์ด้อยค่า (Devaluation Asset Risk) เป็นต้น.
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พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๒๗/๔)   
 (๗) กำหนดให้จัดตั้ง “กองทุนประกัน 
ชวีติ” และ  “กองทนุประกนัวนิาศภยั” มฐีานะ 
เป็นนิติบุคคลขึ้น เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ 
ได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยใน 
กรณีบริษัทประกันล้มละลายหรือถูกเพิกถอน 
ใบอนญุาตประกอบธรุกจิ โดยใหบ้รษิทันำสง่เงนิ 
เข้ากองทุนตามอัตราที่ คปภ. ประกาศกำหนด 
ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอัตราไม่เกิน 
ร้อยละ ๐.๕ ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้
รับในรอบระยะเวลา ๖ เดือนก่อนหน้างวด 
ที่ต้องนำส่ ง เงิน เข้ ากองทุน  หากบริษัทใด 
ไม่นำเงินส่งให้ถูกต้องและครบถ้วนต้องเสีย 
เงนิเพิม่ และใหน้ายทะเบยีนมคีำสัง่หา้มบรษิทันัน้ 
ดำเนินการขยายธุรกิจ จนกว่าจะนำเงินส่งเข้า 
กองทุนและชำระเงินเพิ่มให้ถูกต้องและครบถ้วน 
(พ.ร.บ.ประกันชีวิตฯ มาตรา ๘๔, ๘๕/๓, ๘๕/๔, 
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๗๙, ๘๐/๓, 
๘๐/๔)
 ( ๘ )  ก ำหนด เพิ่ ม คุณสมบั ติ ข อ ง 
กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซ่ึงมีอำนาจกระทำ 
การแทนบริษัทหรือที่ปรึกษาของบริษัท ต้อง 
เป็นบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า 
ระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ 
ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย 
และไม่มีประวัติเสียหาย เพื่อให้สอดคล้อง 
กับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหาร 
(พ.ร.บ.ประกนัชวีติฯ มาตรา ๓๕, พ.ร.บ. ประกนั 
วินาศภัยฯ มาตรา ๓๔)
 (๙ )  ใ ห้ ถื อ ว่ า ข้ อความห รือภ าพ 
ที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเป็นส่วนหน่ึง 
ของกรมธรรม์ประกันภัย โดยหากข้อความ 
หรือภาพใดมีความหมายขัดกับข้ อความ 
ในกรมธรรม์ประกันภัยให้ตีความไปในทางที่ 

เป็นคุณแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์  
แล้วแต่กรณี ท้ัง น้ี เ พ่ือป้องกันไม่ใ ห้บริษัท 
เอาเปรียบผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 
จากข้อความที่โฆษณา (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ, 
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๓๐/๑)
 (๑๐) ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้ 
บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน  
และผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ 
ประชาชนได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลเพื่อ 
ประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าทำสัญญาหรือ 
เพือ่การตรวจสอบบรษิทัได ้(พ.ร.บ. ประกนัชวีติฯ 
มาตรา ๔๖/๑, พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา 
๕๐/๑)
 (๑๑) ขยายระยะเวลาในการหา้มขอรบั 
ใบอนุญาตหลังจากถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ให้นานข้ึน เพ่ือทำให้เกิดความเข็ดหลาบแก่ตัวแทน 
ประกันที่ทำหน้าที่ไม่เหมาะสม จากเดิม ๓ ปี 
เป็น ๕ ปี (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๗๒ (๔), 
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๖๗ (๔))
 (๑๒) เพิม่ความคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั  
ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์  หรือบุคคลที่  
เก่ียวข้องจากการกระทำของตัวแทน โดยกำหนดให้ 
บริษัทประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการ 

๑๑๓



จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

“การควบคุมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่”

กระทำของตัวแทนที่กระทำการแทนในนาม 
บริษัท (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๗๐/๑, 
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๖๕/๑)
 (๑๓) กำหนดให้ตัวแทนประกันภัย 
ตอ้งแสดงใบอนญุาตเปน็ตวัแทนทกุครัง้ทีม่กีาร 
ชักชวนให้บุคคลทำสัญญาหรือรับเบี้ยประกัน 
ในนามของบริษัท เพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอก 
ไม่ให้ถูกหลอกลวงจากบุคคลที่แอบอ้างตนว่า 
เปน็ตวัแทน (พ.ร.บ. ประกนัชวีติฯ มาตรา ๗๑/๑, 
พ.ร.บ.ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๖๖/๑) 
 (๑๔) กำหนดให้ตัวแทนประกันภัยมีสิทธิ 
รับเบ้ียประกันภัยในนามของบริษัท โดยไม่จำต้อง 
แสดงหนังสือมอบอำนาจเช่นการทำสัญญา  
จากเดิมที่จะรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท 
ได้ก็ต่อเม่ือได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบริษัท 
เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ 
ที่ตัวแทนมักจะรับเบี้ยประกันในนามบริษัทโดย 
ไม่มีหนังสือมอบอำนาจ และเพื่อแก้ไขปัญหา 
กรณีบริษัทปฏิเสธว่ายังมิได้รับเบี้ยประกันภัย 
เพราะตัวแทนรับเบี้ยประกันภัยไว้โดยไม่ได้รับ 
มอบอำนาจจากบริษัท (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา 
๗๑, พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๖๖)
 (๑๕) กำหนดใหผู้ข้อตอ่อายใุบอนญุาต 
ต้องผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน 
คปภ. หรือจากสถาบันตามหลักสูตรและวิธีการ
ที่สำนักงาน คปภ. ประกาศกำหนด เพื่อพัฒนา 
และเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนประกันภัยที่ได้รับ 
ใบอนญุาตแลว้ (พ.ร.บ.ประกนัชวีติฯ มาตรา ๗๗, 
พ.ร.บ.ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๗๒) 
 (๑๖) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการควบบริษัท 
ใหส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยใหถ้อืวา่บรษิทั 
ท่ีควบกันได้รับอนุมัติให้ประกอบธุรกิจประกันภัย 
เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ คปภ. กำหนด 
จากเดมิทีก่ำหนดใหบ้รษิทัใหมท่ีค่วบกนัตอ้งยืน่ 

ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ 
รัฐมนตรีเช่นกรณีของการขอรับใบอนุญาตประกอบ 
ธุรกิจครั้งแรกอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ 
บรษิทัมคีวามมัน่คงขึน้และพรอ้มทีจ่ะรองรบัการ 
เปิดเสรีธุรกิจประกันภัยตามข้อตกลงองค์การ 
การค้าโลก (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๑๔, ๑๔/๑, 
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๑๓, ๑๓/๑)
 (๑๗) เพิ่มบทกำหนดโทษซึ่งแต่เดิม 
ไม่มีกำหนดไว้ ซึ่งมีตั้งแต่โทษปรับกระทั่งโทษ 
จำคุกในหลายกรณี อาทิ ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรบัอกีไมเ่กนิวนัละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลา 
ที่ยังฝ่าฝืนอยู่  กรณีบริษัทไม่จัดทำรายงาน 
การดำรงเงินกองทุนเสนอต่อนายทะเบียนหรือ 
ฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียนที่สั่งให้เปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 
ของบริษัท (พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๙๘,  
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๙๓) หรือ 
ระวางโทษไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีตัวแทน
ประกันภัยไม่แสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนเมื่อ 
มีการชักชวนให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัย 
หรือรับเบ้ียประกันภัยในนามของบริษัท จนเป็นเหตุ 
ใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษิทัหรอืผูเ้อาประกนัภยั  
(พ.ร.บ. ประกันชีวิตฯ มาตรา ๑๐๖/๑, พ.ร.บ. 
ประกันวินาศภัยฯ มาตรา ๑๐๐/๑) เป็นต้น

๔. บทสรุป
 จากหลักการดังท่ีได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับ 
สามารถกล่ าวได้ ว่ ากฎหมายทั้ ง  ๓ ฉบับ  
อันประกอบด้วยพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
พ .ศ .  ๒๕๕๐  ตลอดจนพระร าชบัญญั ติ  
ประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) 

๑๑๔



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ
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จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒ ๑๑๕

พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผลงานที่เกิดจากความพยายาม 
จากหลายฝ่ายทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  
ในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยการอุดช่องว่าง 
หรือความไม่ชัดเจนของกฎหมาย รวมทั้งปัญหา 
ในด้านต่าง ๆ ตามที่ปรากฏให้เห็นจากการบังคับ 
ใช้กฎหมายดังกล่าวตลอดระยะเวลาหลาย 
ทศวรรษทีผ่า่นมา ซึง่ปจัจบุนัคณะกรรมการกำกบั 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ 
ไดด้ำเนนิการออกหลกัเกณฑต์า่ง ๆ  เพือ่การกำกบั 
ดูแลธุรกิจประกันภัยโดยอาศัยอำนาจตาม 
กฎหมายทั้ ง  ๓  ฉบับดั งกล่ า ว ในประ เด็น 
รายละเอียดเพื่ อ ให้สมดั ง เจตนารมณ์ของ 
กฎหมายในหลายเรื่อง ซึ่งภายหลังที่มีการบังคับ 
ใช้กฎเกณฑ์ทางปฏิบัติเหล่านี้สักระยะหนึ่งแล้ว 
ก็น่าจะทำให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตคล่ีคลาย 

เอกสารอ้างอิง 

• ไชยยศ เหมะรัชตะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คำอธิบายประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    
 ว่าด้วยประกันภัย, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๙ 
• กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์, ๑๙ ปี กรมการประกันภัย, ๒๕๔๑ 
• กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์, ๒๐ ปี กรมการประกันภัย, ๒๕๔๒
• ทีมงานหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, ปิดสัมพันธ์ประกันภัย บทเรียนซ้ำซากเหย่ือผู้บริหาร....โกง, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  
 ๒๙ (มีนาคม ๒๕๕๒) 
• ทีมงานหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ, สัมพันธ์ประกันภัย....เอวัง!, หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ๒๓ - ๓๑ (มีนาคม ๒๕๕๒)
• ทีมงานหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ, คปภ. มั่นใจเต็มร้อยประกันโต, หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ๒๘ - ๓๑ (มีนาคม ๒๕๕๒)
• ทีมงานหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, กฎเหล็กคปภ. เพิ่มเงินกองทุน หวังฟื้นเชื่อมั่น, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ๕   
 (มกราคม ๒๕๕๒)
• กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม 
 การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอน 
 ในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาต,ิ ก.ป. ๗๑/๒๕๕๑, ๒๕๕๑
• กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต   
 พ.ศ. .... , อ.พ. ๑๘๘/๒๕๕๐, ๒๕๕๐
• กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกัน
 วินาศภัย พ.ศ. .... , อ.พ. ๑๘๙/๒๕๕๐, ๒๕๕๐
• พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
• พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
• www.oic.or.th (เว็ปไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)

ไปในทิศทางที่ดีขึ้น อันจะช่วยให้ประชาชน 
มีความมั่นใจและกล้าที่จะตัดสินใจทำประกัน 
ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตและประกันวินาศภัย  
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการออมและเป็นหลักประกัน 
ความมั่นคงในอนาคตและนำไปสู่การขับเคลื่อน 
ทางเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า 
ต่อไป 
 แต่อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวจะ 
ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดนั้นไม่ได้  
ขึน้อยูก่บัการใชบ้งัคบักฎหมายแตเ่พยีงอยา่งเดยีว  
แต่ยั งขึ้นอยู่ กับการมีส่ วนร่วมของทุกฝ่ าย 
โดยเฉพาะภาคประชาชนผู้ที่มีผลประโยชน์ 
เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 
กฎหมายอย่างจริงจังด้วย 



จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

Nemo damnum facit nisi id facit quod
 facere jus non habet

ไม่มีใครควรถูกลงโทษหรือต้องยุ่งยากซ้ำ ๒ ครั้ง เนื่องจากการกระทำ 
ความผิดเพียงครั้งเดียว

(หลักกฎหมายละติน และสุภาษิต  โดย ประทีป อ่าววิจิตรกุล)

๑๑๖



การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

โดย นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
      นิติกร สำนักกฎหมาย 

 ๑. บทนำ
  	ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความขัดแย้งในสังคมอย่างกว้างขวาง	 

โดยเฉพาะความขัดแย้งทางด้านการเมืองนั้นได้มีความแตกแยกและมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่าง 

ชัดเจนและสภาวการณ์ในลักษณะเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ	๗๗	ปี	ของการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยของประเทศไทย	 และนอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านวิกฤติิิ 

เศรษฐกิจของโลกไปพร้อม	ๆ 	กันด้วย	จากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาต ิ

เป็นอย่างมาก	 จนกระทั่งได้มีการกล่าวถึง	 “การปฏิรูปการเมือง”	 รอบใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการ 

ที่จะหาทางแก้ไขปัญหาวิกฤติิิการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้	ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ	ฝ่ายบริหาร	

นักวิชาการ	ภาคสังคม	และภาคสื่อมวลชน	

	 	 	คำว่า	“การปฏิรูปการเมือง”	ดังกล่าวนี้	 หมายความว่าอย่างไร	ดังนั้น	จึงใคร่ขอ 

นำเสนอบทความเกี่ยวกับที่มาและสาระสำคัญของการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยที่ผ่านมา	

ทั้งนี้	 เพื่อให้ทราบถึงหลักการใน	 “การปฏิรูปการเมือง”	 นั้นมีความหมายว่าอย่างไร	 มีวัตถุประสงค์ 

และแนวทางในการดำเนินการอย่างไรในแต่ละยุคแต่ละสมัย	 ตลอดจนทิศทางของการปฏิรูปการเมืองไทย 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

๑๑๗

การเมืองไทยกับความพยายาม
ในการปฏิรูป 
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การเมืองไทยกับความพยายามในการปฏิรูป 

๑๑๘

 ๒. การปฏิรูปการเมืองคืออะไร
   ๑)  ความหมายของคำว่า “การปฏิรูปการเมือง”
	 	 		 	 คำว่า	 “การปฏิรูปการเมือง”	 (Political	 reform)	 ได้มีผู้ให้ความหมายไว ้
อย่างหลากหลายตามความเข้าใจและความคิดเห็นของตน	 เช่น	 การพัฒนาจิตใจ	 การแก้ปัญหา 
เศรษฐกิจของคนจน	 การพัฒนาการศึกษาแล้วการเมืองจะดีข้ึน	 การกระจายอำนาจ	 และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน	
	 	 		 	 สำหรับคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย	 (คพป.)	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	(ศาสตราจารย์มารุต		บุญนาค)	เม่ือวันท่ี	๙	มิถุนายน	๒๕๓๗	 
นั้นได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ	ได้รวม	๓	ประการ	ดังนี้
	 	 		 	 (๑)	ศึกษา	พิจารณา	ค้นคว้า	ตรวจสอบ	รวบรวมความคิดเห็นและเรียบเรียง
บทบัญญัติขึ้นเป็นร่างรัฐธรรมนูญ	
	 	 		 	 (๒)	ศึกษา	พิจารณา	ค้นคว้า	ตรวจสอบ	รวบรวมความคิดเห็นและเรียบเรียง 
บทบัญญัติขึ้นเป็นร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคการเมือง	 และ 
ร่างกฎหมายอื่นอันจำเป็นต่อการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข
	 	 		 	 (๓)	ศึกษา	 พิจารณา	 ค้นคว้า	 ตรวจสอบ	 รวบรวมความคิดเห็นและยกร่าง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำแผนหรือโครงการพัฒนา	 หรือปฏิรูปการเมืองการปกครองของประเทศ 
ในระยะเฉพาะหน้าและระยะยาว	 โดยสอดคล้องกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     และได้ให้คำอธิบายความหมายของคำว่า	“การปฏิรูปการเมือง คือ การปรับปรุง 
แก้ไขปัญหาของระบบการเมืองทั้งระบบ เพื่อให้นักการเมืองในระบบมีความสุจริต และแก้ไข 
ปัญหาตลอดจนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริง”๑

     นอกจากน้ี	 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ	 วะสี	 ราษฎรอาวุโสและ 
อดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย	 ได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของ 
คำว่า“การปฏิรูปการเมือง”	 ไว้	 โดยแยกความหมายของคำว่า	 “การพัฒนาการเมือง”	 กับคำว่า	
“การปฏิรูปการเมือง”	ให้แตกต่างกันเพื่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ	ดังนี้	๒

     “การพัฒนาการเมือง หมายถึง การพัฒนาจิตใจประชาธิปไตย 
การพัฒนาขนบประเพณีประชาธิปไตย ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การรวมตัวของประชาชน บทบาทของชุมชน การกระจายอำนาจ บทบาทของสื่อมวลชน 
พัฒนาการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจของคนยากจน ฯลฯ”

   ๑คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย,	 ข้อเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๓,	 (กรุงเทพฯ	 :	
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.),	๒๕๔๐)	หน้า	๒๘.
  ๒	ประเวศ		วะสี,	การเดินทางแห่งความคิด : ปฏิรูปการเมือง,	(กรุงเทพฯ	:	สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน,	๒๕๔๐)	หน้า	๓๙	–	๔๐.
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     “การปฏิรูปการเมือง หมายถึง การปรับปรุงกลไกของระบบการเมือง 
ส่วนกลางที่กำหนดโดยกฎหมายเพื่อลดและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของนักการเมือง  
และเพิ่มประสิทธิภาพของการเมืองในการแก้ปัญหาของประเทศ”
	 	 		 	 	การพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง	 แต่จะเป็นไป 
ได้ช้าถ้ากลไกการเมืองระดับบนไม่เอื้ออำนวย	 การพัฒนาการเมืองอย่างเดียวโดยไม่ปฏิรูปการเมือง 
กลไกที่ไม่ถูกต้องทางการเมืองระดับบนจะทำให้เกิดวิกฤติิิการณ์ในบ้านเมืองได้	 การพัฒนาการเมือง 
และการปฏิรูปการเมืองจึงต้องทำไปคู่กัน	 แต่ควรรู้ว่าการอันใดเป็นการพัฒนาการเมือง	
การอันใดเป็นการปฏิรูปการเมือง	 เพราะถ้านำมาปนกันจะทำให้เข้าใจผิดคิดว่าปฏิรูปการเมืองแล้ว	
แต่ความจริงแล้วไม่ได้ปฏิรูป
  ๒) วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการเมือง๓ 
	 	 	สำหรับจุดประสงค์หลักในการปฏิรูปการเมืองนั้นศาสตราจารย์นายแพทย์ 
ประเวศ	 วะสี	 ได้ให้คำอธิบายไว้ในเบื้องต้นว่า	 การปฏิรูปการเมืองมีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุง 
ระบบการเมือง ให้การเมืองมีความสะอาดและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของประชาชนมากย่ิงข้ึน 
หากไม่สามารถปฏิรูปการเมืองได้การแก้ไขปัญหาอื่น	ๆ	ย่อมทำไม่ได้	เช่น	ปฏิรูประบบราชการ	ปฏิรูป 
การศึกษา	 ปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์	 การแก้ปัญหาความยากจน	 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 
การแก้ปัญหาสังคมต่าง	ๆ 	เรื่องเหล่านี้ล้วนยากต่อการแก้ไขทั้งสิ้น	ถ้าการเมืองไม่มีคุณภาพสูง	ถ้าแก้ไข
ไม่ได้บ้านเมืองจะเข้าไปสู่ความยุ่งยากมากขึ้น	และจะหลีกเลี่ยงความรุนแรงไปไม่พ้น
  ๓) ลักษณะของการปฏิรูปการเมือง๔

	 	 		 เมื่อได้ทราบความหมายและวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการเมืองแล้ว อันดับ 
ต่อไปจะขอกล่าวถึงลักษณะของการปฏิรูปการเมือง	จำนวน	๔	ประการ	เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ 
สาระสำคัญของการปฏิรูปการเมืองให้มากยิ่งขึ้น	ซึ่งการปฏิรูปการเมืองมีลักษณะโดยสรุปได้	ดังนี้
	 	 		 (๑)	 การปฏิรูปทางการเมืองต้องแก้ไขปัญหาของระบบการเมืองทั้งระบบ	 
ไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่ง	 โดยหยิบยกปัญหาทุกปัญหาที่ระบบการเมืองนั้น	 ๆ	 ประสบอยู่	 อาทิเช่น	 
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง	 มีการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ 
ข้าราชการระดับสูง	 การเมืองถูกมองว่าเป็นเร่ืองของนักการเมือง	 พลเมืองรู้สึกว่าตนจะเก่ียวกับการเมือง 
เฉพาะเมื่อเลือกตั้งและฟังข่าวเท่านั้น	 และองค์กรการเมืองทุกองค์กรไม่สามารถตอบสนองการแก้ไข 
ปัญหาที่หลากหลายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมได้	 เป็นต้น	 มาพิจารณาและหามาตรการแก้ไข 
ทั้งระบบให้สอดคล้องกัน	ไม่ใช่แก้ไขที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วไปสร้างปัญหาให้จุดอื่น
	 	 		 (๒)	 การปฏิรูปทางการเมืองมีจุดมุ่งหมายสร้างความสุจริตและประสิทธิภาพ 
ทางการเมือง	ปัญหาของระบบการเมืองไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปัญหาใน	๒	สาเหตุ	คือ	ความสุจริต 
ของระบบการเมืองประการหนึ่ง	 และความมีประสิทธิภาพของระบบการเมืองอีกประการหนึ่ง	 ดังนั้น 

  ๓ประเวศ		วะสี,	เพิ่งอ้าง	หน้า	๓๘	–	๓๙.	
  ๔คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย,	เพิ่งอ้าง	หน้า	๒๙.	 	 	 	 	
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๑๒๐

จึงต้องปฏิรูประบบให้ขจัดความทุจริตทุกรูปแบบ	สร้างเสถียรภาพทางการเมืองและส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ขององค์กรทางการเมือง
	 	 		 (๓)	 ยกร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้เป็นการปฏิรูป 
การเมือง	กล่าวคือ	ต้องยกร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในคราวเดียวกัน	ให้แก้ไข 
ระบบเป็นแผงเพื่อสร้างความสุจริตและประสิทธิภาพให้ระบบการเมือง	 ทั้งนี้	 โดยรัฐธรรมนูญและ 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต้องวางกรอบที่เป็นกฎเกณฑ์และกติกาให้บุคคลทุกฝ่ายในสังคมไม่ว่า 
จะเป็นองค์กรทางการเมือง	ระบบราชการประจำ	ตลอดจนเอกชนและประชาชน	สามารถดำเนินการ 
ทั้งหลายภายใต้กรอบท่ีวางไว้เพ่ือให้เกิดความสงบและสันติ	 แต่กรอบท่ีวางไว้น้ันต้องเอ้ืออำนวยให้บุคคล 
ในระบบสามารถแก้ปัญหาให้สังคมได้	 โดยคนดีสามารถทำงานได้ดี	คนไม่ดีสามารถทำความไม่ดีได้ยากและ
    (๔)		 การปฏิรูปการเมืองดังกล่าวต้องยึดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขเป็นกรอบหลัก	
 ๓. การปฏิรูปการเมืองในประเทศไทย๕ 
	 	 ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการเมืองมาแล้วรวม	 ๒	 ครั้ง	 ครั้งแรกเกิดขึ้น 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๖)	พุทธศักราช	๒๕๓๙	ครั้งที่สองเกิดขึ้น 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๔๙	และกำลังมีความพยายาม
ในการปฏิรูปการเมืองของไทยอีกครั้งในปัจจุบัน	โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  ๑) สภาร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙
	 	 		 สืบเนื่องจากปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 ได้เกิดกระแสสังคมเรียกร้องให้มีการดำเนินการ 
ปฏิรูปการเมืองขึ้น	 ศาสตราจารย์มารุต	 	 บุญนาค	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ในขณะน้ันจึงได้มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเรียกว่า“คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย” 
(คพป.)	 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ	 วะสี	 เป็นประธาน	 ทำหน้าที่ศึกษาแนวทางในการ 
จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ	 ซึ่ง	 คพป.	 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและนำเสนอรายงานต่อรัฐสภาและประชาชน 
ทั่วไปเมื่อวันที่	๒๘	เมษายน	๒๕๓๘	
	 	 		 ต่อมานายบรรหาร	 ศิลปอาชา	 นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น	 (พรรคชาติไทย 
ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๓๘)	ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่	 
๒๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๓๘	 ความว่า	 “จะสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
ฉบับปัจจุบัน	 มาตรา	 ๒๑๑	 ทั้งนี้	 โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย”	
และภายหลังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง” 
(คปก.)	 โดยมีนายชุมพล	 ศิลปอาชา	 เป็นประธาน	 เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาทางการเมืองให้ 
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุขรวมทั้งวิธีการปฏิรูปการเมือง	 และพิจารณาแนวทางการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

  ๕พีระพงษ์		สิทธิอมร	และคณะ,	ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ปฏิรูป ปฏิวัติ รัฐประหาร ของบทบาทผู้นำทางการเมือง 
พลเรือน ตำรวจ ทหาร,	(กรุงเทพฯ	:	หจก.ซี	แอนด์	เอ็น,	๒๕๔๙)	หน้า	๒๘๕	-	๖๕๓.
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แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๓๔	 มาตรา	 ๒๑๑	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้มีมติเสนอ 
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาในที่สุด
	 	 		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๖)	 พุทธศักราช	
๒๕๓๙	 นี้	 ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อการพัฒนาการเมืองภายในประเทศ	 เนื่องด้วย 
มาตรา	 ๒๑๑	 ทวิ	 ได้กำหนดให้มสีภาร่างรัฐธรรมนูญ (The Constituent Assembly) ขึ้น	 เพื่อ 
ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ	 ประกอบด้วยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)	 จำนวน	 ๙๙	 คน๖  
มีที่มาจาก
    •	สมาชิกที่รัฐสภาคัดเลือกจากผู้สมัครในแต่ละจังหวัด	 จังหวัดละ	 ๑	 คน	 
รวม	๗๖	คน
	 	 		 • สมาชิกท่ีรัฐสภาคัดเลือกจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีประสบการณ์	จำนวน	๒๓	คน	
แบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน	จำนวน	๘	คน	ผู้เชี่ยวชาญสาขารัฐสภาหรือรัฐประศาสนศาสตร์	 
จำนวน	๘	คน	และผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง	การบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญ
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐสภากำหนด	จำนวน	๗	คน
	 	 		 โดยมีกรอบระยะเวลาในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน	๒๔๐	วัน	 
นับแต่วันที่มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญครบ	 ๙๙	 คน	 และต้องดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญ 
โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นสำคัญ	 อีกทั้งต้องดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปเพื่อ	
“ปฏิรูปการเมือง”
	 	 		 การดำเนินการจัดทำและยกร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้	 นับได้ว่าประชาชนชาวไทย 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การเมืองไทย	 กล่าวคือ	 
ความคิดเห็นของประชาชนมีส่วนสำคัญในการกำหนดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 ตัวแทนของ 
ประชาชนเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ	 และประชาชนสามารถคาดหวังได้ว่าจะได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ 
ฉบับใหม่เพราะเป็น	“ธรรมนูญแห่งสิทธิเสรีภาพ”	ของประชาชน	ดังนั้น	การจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม ่
ทั้งฉบับในครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการเมือง ที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งประเทศ 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่างโดยตลอด	 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีจึงเป็นรัฐธรรมนูญแห่งสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน	โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
	 	 		 ทั้งนี้	 หลังจากการดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญครบตามกำหนดเวลาแล้ว	 
ที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ลงมติให้ความเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ	 และได้นำร่างรัฐธรรมนูญ 
เสนอต่อรัฐสภา	ต่อมาเมื่อได้รับความชอบจากรัฐสภาแล้ว	ประธานรัฐสภา	(นายวันมูหะมัดนอร์		มะทา)	 
ได้นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้ต่อไป	 
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๔	
ตอนที่	๕๕	ก	เมื่อวันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๔๐	ตรงกับสมัยที่นายชวน		หลีกภัย	เป็นนายกรัฐมนตรี	

  ๖สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้มี
	 ๑.	นายอุทัย		พิมพ์ใจชน	เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
	 ๒.	ศาสตราจารย์	กระมล		ทองธรรมชาติ	เป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ	คนที่	๑
	 ๓.	นางยุพา		อุดมศักดิ์		เป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ	คนที่	๒.
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  ๒) สภาร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)  
พุทธศักราช ๒๕๔๙
    การเลือกต้ังคร้ังแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐ 
เกิดขึ้นเมื่อวันที่	 ๖	 มกราคม	 ๒๕๔๔	 และครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อวันที่	 ๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๔๘	 
ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายในทางการเมืองขึ้น	โดยมีกลุ่มต่าง	ๆ	ทั้งประชาชน	นักวิชาการ	นักศึกษา	
แรงงานรัฐวิสาหกิจ	 ออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เป็นเหตุให ้
มีการยุบสภาเมื่อวันที่	 ๒๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๔๙	 คืนอำนาจทางการเมืองกลับไปให้ประชาชน 
เพื่อยุติความขัดแย้งและปัญหาทางสังคม	 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในวันที่	 ๒	 เมษายน	 
๒๕๔๙	 แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่ามีพรรคการเมือง	 จำนวน	 ๓	 พรรค	 (พรรคประชาธิปัตย์	
พรรคชาติไทย	 และพรรคมหาชน)	 มิได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง	 ด้วยเห็นว่าการยุบสภามิใช่ทางออก 
ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ	 การปฏิรูปการเมืองต่างหากเป็นทางออกทางการเมืองที่เหมาะสม	 
อีกทั้งการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย	 เช่น	 มีเขตเลือกตั้งหลายเขต 
มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเพียงคนเดียวจากพรรคการเมืองเดียวลงสมัครรับเลือกต้ัง	 และไม่ได้รับคะแนนเสียง 
ตามที่กฎหมายกำหนด	 ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่	 ๙/๒๕๔๙	 วินิจฉัยว่า 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป	 เมื่อวันที่	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๔๙	 นั้น	 มีปัญหา 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกายุบสภา 
ผูแ้ทนราษฎร							พ.ศ.						๒๕๔๙									และการดำเนนิการของคณะกรรมการการเลอืกตัง้เกีย่วกบัมตใินการจดัคหูา 
เลือกต้ังไม่เป็นการลงคะแนนโดยลับ	 เป็นการเลือกต้ังท่ีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญต้ังแต่เร่ิมต้นของกระบวนการ 
จัดการเลือกตั้ง	คือ	ตั้งแต่การกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง	การรับสมัครรับเลือกตั้ง	การลงคะแนนเสียง	
การนับคะแนนเสียง	การประกาศผลการเลือกตั้ง	จึงให้องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด 
วันเลือกตั้งดำเนินการให้มีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มกำหนดวันเลือกตั้งและกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป 
เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญต่อไป	 อย่างไรก็ตาม	 การเลือกตั้งทั่วไปซึ่งถูกกำหนดไว้ใน 
วันที่	 ๑๕	ตุลาคม	๒๕๔๙	หาได้เกิดมีขึ้นไม่
	 	 		 ต่อมาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข	 (คปค.)	 ได้กระทำการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่	 ๑๙	 กันยายน	 ๒๕๔๙	 
และได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 โดยมีเหตุผลในการยึดอำนาจ 
และประกาศยกเลกิรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย						พทุธศกัราช									๒๕๔๐						เพือ่แกไ้ขความเสือ่มศรทัธา 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน	 ความไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและ 
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ	 อันเป็นวิกฤติิิการณ์ร้ายแรงทางการเมืองการปกครอง	 และปัญหา 
ความขัดแย้งในมวลหมู่ประชาชนท่ีถูกปลุกป่ันให้แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายจนเส่ือมสลายความรู้รักสามัคคี 
ของชนในชาติอันเป็นวิกฤติิิการณ์รุนแรงทางสังคม	 แม้หลายภาคส่วนจะได้ใช้ความพยายามแก้ไข 
วิกฤติิิการณ์ดังกล่าวแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล	 กลับมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงขั้นใช้กำลัง 
เข้าปะทะกัน	 ซึ่งอาจมีการสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อได้	 นับว่าเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบ 
การปกครอง	ระบอบเศรษฐกิจ	และความสงบเรียบร้อยของประเทศ

๑๒๒
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	 	 		 จึงได้มีการประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	
พุทธศักราช	 ๒๕๔๙	 โดยมาตรา	 ๑๙	 ได้บัญญัติให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ	
จำนวน	๑๐๐	คน๗		มีที่มาจาก
    •	สมาชิกสมัชชาแห่งชาติลงมติคัดเลือกกันเอง	จำนวน	๒๐๐	คน	แล้วให้
    •	คณะมนตรีความม่ันคงแห่งชาติ	(คมช.)	คัดเลือกบุคคลดังกล่าวให้เหลือ	๑๐๐	คน	 
และนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
	 	 		 	 ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้สภาร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน	๓๕	คน	ประกอบด้วย
    •	ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับการ 
คัดเลือกตามมติของสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 จำนวน	๒๕	คน	และ
	 	 		 •	ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 จำนวน	๑๐	คน	 
ตามคำแนะนำของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
	 	 		 	 กรอบในการดำเนินการ	 สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและ 
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	๑๘๐	วัน	นับแต่วันเปิดประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรก	และเมื่อจัดทำ 
ร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและจัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าจะให้ 
ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ	 ซึ่งต้องจัดทำไม่เร็วกว่า	 ๑๕	 วัน	 และไม่ช้ากว่า	 
๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้	 การออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบร่าง 
รัฐธรรมนูญได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่	๑๙	สิงหาคม	๒๕๕๐	ผลการออกเสียงลงประชามติปรากฏว่าประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบให้นำร่างรัฐธรรมนูญมาใช้ 
บงัคบั							หลงัจากนัน้ประธานสภานติบิญัญตัแิหง่ชาติ								(นายมชียั								ฤชพุนัธุ)์							ไดน้ำรา่งรฐัธรรมนญูขึน้ทลูเกลา้
ทลูกระหมอ่มถวายเพือ่ทรงลงพระปรมาภไิธยและประกาศใชต้อ่ไป										รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 ๑๒๔	 ตอนที่	 ๔๗	 ก	 เมื่อวันที่	 
๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๐	ตรงกับสมัยที่พลเอก	สุรยุทธ์		จุลานนท์	เป็นนายกรัฐมนตรี
  ๓) คณะกรรมการอิสระเพื่อศึกษา รับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะการพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเมืองการปกครอง๘ 
    ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน	หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลาย	ๆ 							ฝา่ย 
ได้พยายามหาทางออกของปัญหาให้กับประเทศไทย	 ซึ่งการปฏิรูปการเมืองนั้นนับเป็นอีกหนึ่ง 
ของทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว	การปฏิรูปการเมืองในครั้งนี้สถาบันพระปกเกล้า 

๑๒๓

   ๗สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้มี
 ๑.	นายนรนิติ		เศรษฐบุตร		เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
	 ๒.	นายเดโช		สวนานนท์	เป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ	คนที่	๑
	 ๓.	นายเกริกเกียรติ		พิพัฒน์เสรีธรรม	เป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ	คนที่	๒.
 ๘สรุปสาระสำคัญโครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองการปกครอง	 โดยสถาบันพระปกเกล้า	
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๒.
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การเมืองไทยกับความพยายามในการปฏิรูป 

ได้รับเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการภายใต้	 “โครงการจัดทำข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
และการเมืองการปกครอง”	โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้
   วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ
	 	 	(๑)	 เพื่อศึกษาสภาพการณ์อันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองร่วมกัน 
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในระบบการเมือง	และ
	 	 	(๒)	 เพื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองการปกครอง 
โดยความสมานฉันท์และเห็นพ้องต้องกันของสาธารณชน
  แนวทางในการดำเนินการ
	 	 การดำเนินการจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมือง 
การปกครองมุ่งเน้นเร่ืองการสร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบการเมืองไทย 
ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบการเมือง	 เนื่องจากในสภาพการณ์ปัจจุบันผู้มีส่วนได้เสียต่าง	ๆ 	มีความคิดเห็น 
และมีมุมมองต่อระบบการเมืองที่แตกต่างกัน	 ในการดำเนินการศึกษาจึงมุ่งเน้นเรื่องการศึกษา 
สภาพการณ์อันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศร่วมกัน	 อันจะนำมาสู่การจัดทำข้อเสนอสำหรับ 
การพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองโดยความสมานฉันท์และเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่าย 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการอิสระเพ่ือศึกษา รับฟังความคิดเห็น 
และเสนอแนะการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองการปกครอง” (คณะกรรมการอิสระฯ)
จำนวนไม่เกิน	๕๐	คน	ประกอบด้วย
  •	 ศาสตราจารย์	ดร.สุจิต		บุญบงการ	ประธานสภาพัฒนาการเมือง	เป็นประธาน	
  •	 ผู้แทนซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากนายกรัฐมนตรี	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	
ผู้นำฝ่ายค้าน	ประธานวุฒิสภา	กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ขับไล่เผด็จการแห่งชาติ	และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า	
  •	 และคณบดีคณะนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของรัฐใน	 ๔	 ภาค 
ประธานที่ประชุมอธิการบดี	 ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ	 ประธานสถาบันอุดมศึกษา 
ภาคเอกชน	 ผู้แทนจากกองทัพไทย	 ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้แทนจากสภาพัฒนา 
การเมือง/ศูนย์การเมืองภาคพลเมือง	 ผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
ผู้แทนจากสภาองค์กรชุมชน	 ผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชน	 ผู้แทนจากสภาหอการค้าไทย/
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สมาคมธนาคารไทย	 ผู้แทนสื่อมวลชน/สื่อท้องถิ่น/
วิทยุชุมชน	 ผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน	 (NGO)	 โดยมีรองศาสตราจารย์วุฒิสาร	 ตันไชย	
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
  ระยะในการดำเนินการ	แบ่งออกเป็น	๓	ระยะ	ดังนี้
  ระยะแรก การรวบรวมข้อเสนอ 
	 	 เป็นการดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อเสนอ	 จะกระทำการใน	 ๓	 กิจกรรมหลัก	 คือ 
ศึกษาข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการพัฒนาประชาธิปไตยของสภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 

๑๒๔
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และของสถาบันวิชาการและองค์กรต่าง	 ๆ	 ที่ปรากฏเป็นเอกสารอยู่แล้วรับฟังความคิดเห็น 
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ตัวแทนฝ่ายการเมือง	 ผู้แทนกลุ่มความคิดเห็นทางการเมือง	 
ผู้ แทนศาลและองค์กรตามรั ฐธรรมนูญ	 บุคคลที่ เป็นที่ ยอมรับของสั งคม	 นักวิชาการ	
ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม	 และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน	 ๗๖	 จังหวัด	 
โดยมีกรอบในการดำเนินการศึกษารวบรวมประเด็น	ดังนี้
  (๑)		 การติดตามและการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐
  (๒)		 การเมืองภาคพลเมือง	 โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิ	 เสรีภาพ	 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ	 
และการมีส่วนร่วมของพลเมืองทางการเมือง
	 	 (๓)		 ระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญและจริยธรรม
ทางการเมือง
	 	 (๔)		 ระบบการเมืองในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะสถาบันทางการเมืองและความสัมพันธ์
ของสถาบันทางการเมือง
	 	 (๕)		 การพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองด้านอื่น	ๆ 	เช่น	วัฒนธรรม 
การเมือง	จริยธรรม	ฯลฯ
  ระยะที่สอง การจัดทำข้อเสนอเบื้องต้น
	 	 จัดทำข้อเสนอแนะเบื้องต้นภายหลังจากที่คณะกรรมการอิสระฯ	ได้จัดให้ 
มีการรับฟังความคิดเห็น	 แล้วนำข้อเสนอแนะเบื้องต้นไปรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่าง	ๆ	
และจากประชาชนทั้ง	๗๖	จังหวัด	อีกครั้งหนึ่ง
  ระยะที่สาม การจัดทำข้อเสนอขั้นสุดท้าย 
	 	 จัดทำข้อเสนอสุดท้ายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 สภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 และ 
จัดพิมพ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
	 	 รวมระยะเวลาในการดำเนินการโครงการทั้งสิ้นประมาณ	 ๘	 เดือน	 และ 
คาดวา่ผลทีจ่ะไดร้บั	คอื	ขอ้เสนอเพือ่การพฒันาประชาธปิไตยและการเมอืงการปกครองทีเ่ปน็ทีย่อมรบั 
ร่วมกัน	 กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	 ภาคประชาสังคม	 ความรู้	 ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเมืองของประชาชน	และการเรียนรู้ของประชาชนในทางการเมือง
 ๔. สรุป
	 	 	ดังนั้น	 ในการ	 “ปฏิรูปการเมือง”	 ครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จหรือไม่เพียงใดนั้น	 
ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก	ๆ	ฝ่าย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือ 
ร่วมใจของพี่น้องคนไทยทั้งชาติ	 การปฏิรูปการเมืองเป็นเรื่องของทุก	 ๆ	 คน	 ดังนั้น	 ประชาชนทุกคน 
ในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงต้องร่วมกันผลักดันให้การปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยในครั้งนี ้
ให้ประสบผลสำเร็จในที่สุด	

๑๒๕



จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

Ubi eadem ratio, ibi eadem lex ; et de similibus idem  
est judicium

เมื่อมีเหตุอย่างเดียวกันก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเดียวกัน และเมื่อมีข้อเท็จจริง 
อย่างเดียวกันก็ต้องตัดสินอย่างเดียวกัน

(หลักกฎหมายละติน และสุภาษิต  โดย ประทีป อ่าววิจิตรกุล)

๑๒๖



สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ  พ.ค.-มิ.ย. ๕๒ ๑๒๗

โดย นางสาวอริยพร  โพธิใส  
      นิติกร สำนักกฎหมาย 

	 	 สารพันปัญหากฎหมายฉบับนี้ใคร่ขอนำเสนอเกร็ดความรู้ทางกฎหมายที่กำลังเป็นที่สนใจ 
ของสาธารณะชนอย่างกว้างขวางอยู่ในขณะนี้	 โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ 
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๒	ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตนมโรงเรียนที่มี
ความสลับซับซ้อนเกี่ยวกับการประมูลนมโรงเรียนระหว่างภาคเอกชนที่ผลิตนมให้แก่โรงเรียนในพื้นที ่
ตา่ง	ๆ 	ทัว่ประเทศกบัหนว่ยงานของรฐั	และกำลงัเปน็ปญัหาอยูใ่นขณะนี้	ในเรือ่ง	“นมโรงเรยีนกบัการ 
ทุจริตในภาครัฐ”	ดังนี้
		 	 คำว่า “นมโรงเรียน”	นั้น	เป็นโครงการที่ได้กำหนดขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๓๕	ตามนโยบายของ 
รฐับาลในสมยัทีน่ายชวน	หลกีภยั	เปน็นายกรฐัมนตรี	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันารา่งกายของนกัเรยีน 
ใหม้สีขุภาพพลานามยัทีส่มบรูณ	์แขง็แรง	มนีำ้หนกัและสว่นสงูเปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานของกระทรวง 
สาธารณสขุและเปน็การปลกูฝงัการดืม่นมในเดก็และเยาวชน	ใหม้กีารพฒันาทางรา่งกายและสตปิญัญา	 
นอกจากนีย้งัเปน็การสนบัสนนุการใชน้ำ้นมดบิในโครงการสง่เสรมิการเลีย้งโคนมของรฐับาลใหเ้กษตรกร 
มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น	 โดยมีเป้าหมายของโครงการเพื่อให้เด็กนักเรียนในระดับ 
อนบุาล	และระดบัประถมศกึษาในโรงเรยีน	ศนูยด์แูลเดก็กอ่นวยัเรยีนทัง้ในวดัและประจำมสัยดิไดด้ืม่นม 
ที่มีคุณภาพตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข	 อย่างน้อยวันละ	 ๒๐๐	 มิลลิลิตรต่อคน	 รัฐบาล 
ในสมัยนั้นจึงได้มีโครงการนมโรงเรียนขึ้น	 โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน	 พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไข 
ด้วยว่าน้ำนมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตนมโรงเรียนนั้นจะต้องเป็นน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ภายในประเทศเท่านั้น



 นมโรงเรียนกับการทุจริตในภาครัฐ

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

		 	 ภายหลังต่อมาได้เกิดปัญหาน้ำนมดิบในประเทศเริ่มมีราคาสูงขึ้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ 
โรงงานผูผ้ลตินมโรงเรยีนมกีารนำนมผงผสมนำ้ทำเปน็นมโรงเรยีน	เพือ่ลดตน้ทนุในการผลติ	เนือ่งจากวา่ 
ราคาน้ำนมดิบที่เกษตรกรผลิต	 กับราคานมผงที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นมีราคาแตกต่างกันมาก	 
โดยน้ำนมดิบของเกษตรกรในประเทศมีราคาประมาณกิโลกรัมละ	๑๒	บาท	 ในขณะที่นมผงซึ่งนำเข้า 
จากต่างประเทศนั้นมีราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ	๘	บาท	ความเดือดร้อนจึงตกอยู่ที่เกษตรกรไทย
ผู้ผลิตน้ำนมดิบเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันราคากับนมผงในตลาดต่างประเทศได้	ปัญหาที่ตามมาก็คือ 
น้ำนมดิบมีกำลังผลิตมากแต่ขายไม่ออกจึงก่อให้เกิดปัญหาเรื่องนมล้นตลาดขึ้น	 ดังที่เห็นได้จากข่าวที่ 
เกษตรกรโคนมนำน้ำนมดิบมาเททิ้งเพื่อเป็นการประท้วงอยู่เสมอ	
   ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองน้ำนมล้นตลาด คือ	ในช่วงปิดภาคเรียนน้ันเกษตรกรไม่สามารถ 
ที่จะระบายน้ำนมดิบออกสู่ท้องตลาดได้และไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตน้ำนมดิบได้	 เนื่องจาก 
น้ำนมดิบของเกษตรกรนั้นได้มีการผลิตโดยตลอดทั้งปี	 ในขณะที่โครงการนมโรงเรียนมีโควตาให้เด็ก 
นกัเรยีนดืม่นมเพยีงแค	่	๒๐๐	วนั	เฉพาะในชว่งเปดิภาคเรยีนเทา่นัน้	ดงันัน้ในชว่งปดิภาคเรยีนนมโรงเรยีน
จงึเกดิปญัหาอกีเนือ่งจากโรงงานไมร่บัซือ้	เพราะไมม่คีวามตอ้งการจากโรงเรยีน		รฐับาลจงึแกป้ญัหาโดย	
เพิ่มโควตาช่วงปิดภาคเรียนให้อีก	๓๐	วัน	 เป็น	 	๒๓๐	วัน	โดยให้เด็กนักเรียนนำนมกลับไปดื่มที่บ้าน 
ครั้งเดียวรวม	๓๐	กล่อง	ในช่วงปิดเทอม			
		 	 ปัญหาที่ตามมาอีกประการหนึ่งก็คือโรงงานผลิตนมขนาดเล็ก	 และขนาดกลางไม่สามารถ 
ผลิตนมที่มีอายุการเก็บรักษาได้ถึง	 ๓๐	 วัน	 เนื่องจากระบบการผลิตนมให้อยู่ได้นานถึง	 ๓๐	 วัน	 
ต้องผลิตในระบบ	 UHT	 ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาได้นานกว่า	 ทำให้บริษัทที่ผลิตนมขนาดใหญ่ได้รับ 
ประโยชน์จากการดำเนินนโยบายดังกล่าว	 ก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือเกิดการทุจริตขึ้นระหว่างผู้ผลิต 
และผู้จัดซื้อ	ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น	๓	วิธีด้วยกันคือ	
		 	 ๑.		ผูผ้ลติทีไ่ดร้บัการประมลูทำการทจุรติโดยการนำนมผงผสมเขา้ไปเปน็สว่นประกอบของ 
นมโรงเรยีน	โดยเฉพาะถา้รฐับาลไมไ่ดเ้ขา้ไปตรวจสอบคณุภาพหรอืมาตรฐานในการผลติบรษิทัผูผ้ลตินม 
กจ็ะพากนัลดคณุภาพนมเพือ่ลดตน้ทนุการผลติ	ซึง่ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงกค็อืผูผ้ลติรายยอ่ย	และ
นักเรียนที่จะต้องดื่มนมที่มีคุณภาพลดน้อยลง
		 	 ๒.		การทุจริตในการประมูลนมโรงเรียนโดยการแบ่งโซนนิ่งนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	 
เนื่องจากผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัตินั้นใช้วิธีการแบ่งโซนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อโรงงานผลิตนม		 	
	 	 ๓.		การกินหัวคิว	 โดยกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผู้ผลิตจะต้องจ่ายให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที ่
จัดซื้อนมจากผู้ที่ได้รับการประมูล
		 	 ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ทำการแก้ไขโดยการแบ่งโซนในการจัดซื้อนมโรงเรียนแบบใหม่ 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ทางโรงเรียนจัดซื้อนมจากโรงงาน	 โดยการจัดซื้อนั้นจะต้องทำ 
รายละเอยีดเสนอดว้ยวา่จะรบัซือ้นมจากโรงงานใด	 โดยยดึหลกัวา่โรงงานนัน้ตอ้งอยูไ่มไ่กลจากโรงเรยีน	 
หรืออยู่ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน	๑๐๐	กิโลเมตร	และต้องเป็นนมสดพาสเจอไรซ์	ซึ่งจะทำให้เด็กดื่มนม 
ได้ภายในเช้าวันนั้นหรือก่อนเที่ยง	 เพราะระยะทาง	 ๑๐๐	 กิโลเมตรนั้น	 สามารถจัดส่งได้สะดวก	 
นอกจากนี้ยังช่วยให้โรงงานนมในท้องถิ่นสามารถแข่งขัน	กับโรงงานนมขนาดใหญ่ได้ด้วย	

๑๒๘ ๑๒๙



สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ  พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

	 	 สำหรับข่าวปัญหาเรื่องนมบูดเน่าที่โรงเรียนบ้านปากเลข	 อำเภอพะโต๊ะ	 จังหวัดชุมพร	 
ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนไม่ยอมดื่มนมเพราะนมมีรสจืดไม่ได้คุณภาพ	ซึ่งถ้าดูจากสภาพการบรรจุที่พบเห็น
กันโดยทั่วไปแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นนมที่บรรจุในซองพลาสติกสีขาวนํ้าเงิน	 มีลายการ์ตูนรูปวัว	 และระบุ	
ตัวหนังสือข้างซองว่า	“นมโรงเรียน”	ไม่ระบุวันที่ผลิต	ไม่ระบุยี่ห้อ	และไม่ระบุชื่อบริษัทผู้ผลิต	โดยนม
ทั้งหมดจะถูกแช่อยู่ในลังนํ้าแข็งขนาดใหญ่	
		 	 ซึ่งในเรื่องนี้	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 
(อย.)	 มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตนมโรงเรียน	 ทั้งยังกำหนดให้นมโรงเรียน 
นั้นต้องเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์	 เป็นนมโคที่ไม่ผสมนมผง	 มีระยะเวลาการเก็บรักษาไม่เกิน	 ๓	 วัน	 และ 
ต้องเก็บในท่ีเย็นเท่าน้ัน	 ซ่ึงส่วนใหญ่เด็กจะบริโภคหมดวันต่อวันจึงอนุญาตให้บรรจุถุงแทนการบรรจุกล่อง 
ได้ทำให้ต้นทุนในการผลิตลดต่ำลง	
	 	 ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ได้สั่งให้มีการตรวจสอบคุณภาพ 
นมโรงเรยีนแลว้	หากพบว่านมโรงเรียนน้ันไม่ได้คุณภาพเป็นนมบูดไม่ได้มาตรฐานถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิ  
ผูผ้ลติยอ่มมคีวามผดิตามกฎหมายคอื	พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ 
๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ๑	 และหากตรวจพบว่ามีการผสมนมผงใน 
โครงการนมโรงเรียนจะถือว่าโรงงานที่ผลิตนมมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	
ดว้ยเชน่กนั	โดยถอืวา่เปน็อาหารปลอมปน ซ่ึงมีโทษจำคุกต้ังแต่ ๖ เดือนถึง ๑๐ ปี และปรับต้ังแต่ ๕,๐๐๐ บาท 
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท๒	 ดังนั้น	 หากตรวจพบว่าโรงงานที่ผลิตนมโรงเรียนมีการลักลอบผสมนมผง	 
นอกจากดำเนนิการตามกฎหมายในเรือ่งของฉลากแลว้ยงัจะตอ้งตรวจสอบคณุภาพของนมผงดว้ยวา่ได้
มาตรฐานหรือไม่หากผู้ประกอบการรายใดมีการปลอมปนนมจะต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด		
		 		 จากปญัหาดงักลา่วคณะรฐัมนตรยีงัไดม้มีตเิมือ่วนัที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๕๒ กำหนดใหย้กเลกิ 
ระบบโซนนิ่งนมโรงเรียนที่มีอยู่ทั้งหมด	๓	 โซนได้แก่	 โซนภาคเหนือซึ่งมีทั้งหมด	๑๗	จังหวัด	ภาคใต้	
และภาคตะวันตก	 ๒๒	 จังหวัด	 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 รวมทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก	 
รวม	 ๓๗	 จังหวัด	 เพ่ือให้การดำเนินการจัดซ้ือนมโรงเรียนเป็นไปอย่างเสรีผู้ประกอบการสามารถ 
เสนอขายได้ท่ัวประเทศเป็นการเปิดโอกาสให้โรงงานหรือบริษัทท่ีมีมาตรฐานและผลิตนมท่ีมีคุณภาพ  
สามารถจัดจำหน่ายนมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)	เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
จดัซือ้และสง่ตอ่ไปยงัโรงเรยีนตา่ง	ๆ 	ไดโ้ดยมคีณะอนกุรรมการบรหิารนมโรงเรยีนทีจ่ะกำหนดหลกัเกณฑ์ 
การประมลูเพือ่จะทำใหเ้กดิการแขง่ขนัอยา่งเสร	ีทัง้เปน็การเพิม่ตวัเลอืกในการจดัซือ้นมโรงเรยีนมากขึน้ 
เพื่อให้ได้นมที่มีคุณภาพ	ขณะเดียวกันยังช่วยให้เกษตรกรขายน้ำนมดิบได้ตามกำลังการผลิตด้วย					
		 	 นอกจากนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวยังได้อนุมัติให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๕	
และ	 ๖	 ได้ดื่มนมตามโครงการนี้เป็นการเพิ่มเติมด้วย	 จากเดิมที่ให้เด็กนักเรียนดื่มได้ถึงแค่ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่	 ๔	 เท่านั้น	 ส่วนเป้าหมายของการยกเลิกระบบโซนนิ่ง	 ก็เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มี 

๑๒๘ ๑๒๙

๑พระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	มาตรา	๒๕	(๑)	ประกอบ	มาตรา	๕๘.
๒พระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	มาตรา	๒๕	(๒)	ประกอบ	มาตรา	๕๙.		



 นมโรงเรียนกับการทุจริตในภาครัฐ

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

คณุภาพ	รวมทัง้เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม	กส็ามารถจำหนา่ยนำ้นมดบิไดท้ัง้หมดตามกำลงัการผลติทีส่ามารถ
ผลติได	้ซึง่ในความเปน็จรงิระบบโซนนิง่ทีไ่ดก้ำหนดไวต้ามมต	ิครม.	นัน้	เปน็ปญัหาทีท่ำใหเ้กดิการแขง่ขนั	
เพราะจะมีผู้เข้าแข่งขันจำนวนน้อย	 ซึ่งผู้เข้าแข่งขันเหล่านั้นก็ผลิตนมที่ไม่มีคุณภาพ	 อีกทั้งบางพื้นที่ 
ก็มีเฉพาะผู้เข้าแข่งขันที่ผลิตนมไม่มีคุณภาพ	 ทำให้	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ไม่มีทางเลือก	
เพราะมีผู้เข้าแข่งขันจำนวนน้อย	 แต่จำเป็นต้องเลือก	 ทำให้เด็กนักเรียนต้องดื่มนมที่ไม่มีคุณภาพ		 
การยกเลิกระบบโซนนิ่งจึงเป็นการปลดล็อคทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี	 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ 
สามารถผลิตนมได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน	ไม่ว่าจะเป็นนมถุงหรือนมกล่องก็ตาม			 	
   สาเหตุที่ทำให้มีการจัดระบบ โซนนิ่งนมโรงเรียน คือ
		 	 ๑.	เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง	มีภาวะโภชนาการที่ดี	
โดยได้ดื่มนมที่มีคุณภาพซึ่งผลิตจากน้ำนมดิบ	๑๐๐%	อย่างน้อยปีละ	๒๓๐	วัน	
		 	 ๒.	 เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในพื้นที่ต่าง	ๆ	ทุกภาคของประเทศ	 
เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง	 สามารถจำหน่ายน้ำนมดิบได้ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม 
โดยส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในลักษณะกลุ่มหรือสหกรณ์	
	 	 ๓.	เป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ท้องถิ่นบริหารจัดการ 
ภายในชุมชนของตนเอง	 มีความโปร่งใส	 มีความเอื้ออาทรพึ่งพาซึ่งกันและกันของท้องถิ่น	 ชุมชนและ 
โรงเรียนในลักษณะของประชาคม	
	 	 จากปญัหานมโรงเรยีนทีไ่มไ่ดม้าตรฐานนี้	สำนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม 
การทจุรติในภาครฐั	หรอื	ป.ป.ท.	ไดท้ำการตรวจสอบการจดัซือ้นมโรงเรยีนใน	๑๖	จงัหวดั	๘๗	เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตำบลพบโครงการนมโรงเรียนแทบทุกแห่งมีการกระทำที่เข้าข่ายเป็น 
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๒	
หรือการฮั้วประมูล	 โดยมีพฤติกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชน	ตั้งแต่การกำหนดนโยบายของ 
คณะรัฐมนตรีที่จำกัดสิทธิในการเป็นผู้จัดซื้อนมโรงเรียนด้วยการแบ่งโซนนิ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐ 
ระดับท้องถิ่นมีช่องทางในการทุจริตไปด้วย	เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยย่อมมีความผิดตามกฎหมาย 
และตอ้งรบัโทษตามทีก่ฎหมายกำหนดไวด้งันีค้อื	“เจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานของรฐัผูใ้ดกระทำความผดิ 
หรือกระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้า 
ทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทำผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๕ ปี ถึง ๒๐ ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และถา้เจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานของรฐัผูใ้ดซึง่มอีำนาจหรอืหนา้ที่ 
ในการอนุมัติ การพิจารณาหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมี 
พฤติการณ์ปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิด ละเว้นไม่ 
ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิดฐาน 
กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่  
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท”๓  

   ๓พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐	และมาตรา	๑๒.

๑๓๐



สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ  พ.ค.-มิ.ย. ๕๒

  	 ปัญหาเรื่องนมโรงเรียนบูดเน่าเสียนี้	 กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการตรวจสอบสถานที่
ผลิตนมโรงเรียน	 และได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน	 มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน	 
พบค่าการแปรผลทางเคมีในส่วนของปริมาณมันเนย	 โปรตีน	 ปริมาณไขมัน	 ต่ำกว่ามาตรฐาน	 และ 
พบเชือ้จลุนิทรยีใ์นจำนวนทีเ่กนิคา่มาตรฐานตามทีก่ำหนด	ซึง่อาจเปน็สาเหตทุำใหน้ำ้นมเนา่เสยีเรว็ขึน้	 
และทำให้เกิดการท้องเสียได้	 ซึ่งในเบื้องต้นนี้ถือว่าผู้ผลิตนมที่ไม่ได้มาตรฐานกระทำผิดกฎหมายตาม 
พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานผลติอาหารผดิมาตรฐาน มโีทษปรบัไมเ่กนิ ๕๐,๐๐๐ บาท๔   
และให้ทุกโรงงานปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมที่ได้มาตรฐานต่อไป	
		 การพบหลักฐานทุจริตโครงการนมโรงเรียนที่จังหวัดชุมพรอย่างชัดเจนดังกล่าวนี้	 ทำให้ 
ทางกรมสอบสวนคดพีเิศษ	เตรยีมเสนอเปน็คดพีเิศษ	โดยประเดน็ในการสบืสวนจะมุง่ไปทีเ่รือ่งการแบง่ 
โซนการจำหน่ายนมโรงเรียน	ที่ได้มีการแบ่งโซนออกเป็น	๓	 โซน	อาจเข้าข่ายเป็นการกำหนดเงื่อนไข	
เพื่อเป็นการกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นนอกเขตโซนนิ่ง	 เพื่อไม่ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคา 
กับหน่วยงานของรัฐ	 ซึ่งประเด็นนี้	 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ	 (ป.ป.ท.)	 ได้สรุปเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	
ดำเนนิการไตส่วนขอ้เทจ็จรงิแลว้	นอกจากนีย้งัพบหลกัฐานการทจุรติโดยผูเ้สนอราคามวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะ 
ใหป้ระโยชนแ์กผู่ใ้ดผูห้นึง่	เปน็ผูม้สีทิธทิำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐั	โดยหลกีเลีย่งการเสนอราคาอยา่ง 
เป็นธรรมย่อมมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐด้วยซึ่งกฎหมายได ้
กำหนดไว้ว่า	 “ผู้ใดตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง
เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดย 
การกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่ 
หนว่ยงานของรฐัอนัมใิชเ่ปน็ไปในทางการประกอบธรุกจิปกต ิตอ้งระวางโทษจำคกุตัง้แต ่๑ ป ีถงึ ๓ 
ปี และปรับร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระทำความผิดนั้น  
หรอืของจำนวนเงนิทีม่กีารทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัแลว้แตจ่ำนวนใดจะสงูกวา่”๕		ดงันัน้ไมว่า่ 
บคุคลใดกต็ามทีเ่ขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งในการทจุรตินมโรงเรยีนยอ่มมคีวามผดิดว้ยกนัทกุคนตอ้งรบัโทษ 
ตามกฎหมายดังกล่าว	
	 	 ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ป.ป.ท.)	 ได้ทำ 
การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 พบว่ามีการทุจริตโดยวิธีการฮั้วประมูลเกิดขึ้น 
ซึ่งจากผลการตรวจสอบกรณีทุจริตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประเด็นที่ส่อการทุจริต	ดังนี้		
		 		 ๑.	 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีการกำหนดให้บริษัท 
ทีม่สีทิธเิสนอราคาเปน็ผูจ้ดัสง่นมโรงเรยีนในเขตพืน้ที่	แตม่ผีูป้ระกอบการเสนอราคาเพยีง	๑	หรอื	๒	ราย		 
ทั้งนี้	 พบว่าผู้เสนอราคาทั้ง	 ๒	 ราย	 ตกลงสมยอมราคากันมาก่อนยื่นซองประมูล	 ซึ่งบริษัทแรกที่รับ 
สมอ้างเป็นคู่แข่งจะเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง	 ส่วนอีกบริษัทจะเสนอราคาใกล้เคียงหรือพอดีกับ 
ราคากลาง	โดยไม่มีการเสนอต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้	บริษัทนั้นจึงได้รับการประมูล

  ๔พระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	มาตรา	๒๕	(๓)	ประกอบ	มาตรา	๖๐.			
   ๕พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๒		มาตรา	๔.

๑๓๑
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	 	 ๒.		หากผูป้ระกอบการรายใดทำสญัญากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แลว้กจ็ะเปน็คูส่ญัญา 
ที่ผูกขาดในเขตพื้นที่นั้นเพียงรายเดียว	
		 	 ๓.		ในเขตพืน้ใดไมม่ผีูป้ระกอบการเขา้แขง่ขนัในการเสนอราคาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ก็จำเป็นที่จะต้องจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ	เพราะไม่สามารถเลือกซื้อจากผู้ประกอบการรายอื่นได้		
	 	 ๔.		พบว่า	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	บางแห่งทำสัญญาจัดซื้อนมจากผู้ประกอบการข้าม
เขตพื้นที่หรือข้ามโซน
		 	 ๕.		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อนมจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการรับรองสิทธิให้ 
จำหน่ายนมโรงเรียน	
	 	 ๖.		ผู้ชนะการประมูลโอนสิทธิจำหน่ายนมให้ผู้ประกอบการรายอื่น	
		 	 ๗.		องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ตอ้งเซน็สญัญากบันายหนา้	ซึง่เปน็พอ่คา้นมรบัเปน็นายหนา้ 
ซื้อนมจากผู้ประกอบการทุกแห่ง	 เพื่อให้มีปริมาณนมเพียงพอในการจัดส่งให้โรงเรียน	 โดยตกลง 
แบ่งพื้นที่ให้ผู้ประกอบการทุกราย	 แลกกับค่านายหน้าจากผู้ผลิตนมถุงละ	 ๕๐	 -	 ๖๐	 สตางค์	 ทำให้ 
การเสนอราคาไม่เคยได้ราคาที่ต่ำกว่าราคากลางเลย	
		 	 จากปัญหาการทุจริตดังกล่าวจะพิจารณาเห็นว่ามีหน่วยงานของรัฐคือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเข้าทำสัญญาซื้อนม 
จากบริษัทที่ได้รับการประมูล	 ดังนั้นหากหน่วยงานของรัฐดังกล่าวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการ
ทุจริตนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นย่อมมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ 
หน่วยงานของรัฐด้วย	

อ้างอิงข้อมูลจาก
•  http://www.thaiedresearch.org		 	 		
•						http://www.suthichaiyoon.com
•	 http://www.moe-news.net			 	
•		 http://www.thairath.co.th/online
•						http://news.nipa.co.th/news.action?
•						http://www.suthichaiyoon.com
•						http://www.dailynews.co.th

๑๓๒
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ทั้งนี้ด้วยเหตุที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก 
และประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบจาก 
วกิฤตทิางเศรษฐกจิในครัง้นีเ้ชน่เดยีวกนั ไมว่า่จะ 
เป็นในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการพาณิชย์ และภาคการส่งออก รวมทั้ง 
ปัญหาทางด้านแรงงานโดยเฉพาะการเลิกจ้าง

 ใ น ที่ นี้ ใ ค ร่ ที่ จ ะ ข อ ก ล่ า ว ถึ ง เ รื่ อ ง 
“การเลิกจ้าง” โดยเฉพาะ ซึ่งดูจะเป็นเรื่อง 
ไม่ไกลตัวนักสำหรับยุคเศรษฐกิจถดถอยเช่นน้ี 
ดังนั้น เราควรจะรู้ว่าเมื่อเราถูกเลิกจ้างแล้ว  
ตามกฎหมายเราจะได้เงินชดเชยอะไรบ้างจาก 
นายจา้ง กอ่นอืน่เรามารูจ้กัคำวา่ คา่ชดเชยกนักอ่น 
ว่าหมายถึงอะไรบ้าง

 ค่าชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง 
แรงงานได้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

 ประเภทที ่๑ “คา่ชดเชย” หมายความวา่ 
เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง  
นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจ้างตกลง 
จ่ายให้ลูกจ้าง 

 ประเภทที่  ๒ “ค่าชดเชยพิเศษ” 
หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 
เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษ

  การที่จะใช้สิทธิรับเงินชดเชยในกรณี 
เลิกจ้างนั้น ประการแรกผู้ที่ถูกเลิกจ้างนั้น 
ต้องเป็น “ลูกจ้าง” ตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์๑ และถูกเลิกจ้างจากนายจ้าง 
แม้ว่าการเลิกจ้างที่ลูกจ้างจะไม่ได้กระทำผิด 

เมือ่ถกูเลกิจา้ง
สืบ เนื่ องจากปัญหาวิ กฤติ

ทาง เศรษฐกิจของประ เทศสหรัฐ 
อเมริกาหรือที่ เรียกกันโดยทั่วไปว่า 
“วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์” (critical 
hamburger) น้ันได้ส่งผลทำให้เศรษฐกิจ 
ของประเทศตา่ง ๆ  ในทกุภมูภิาคของโลก 
เกิดการผันผวนและเกิดวิกฤติตามไปด้วย

๑๓๓

โดย นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
 นิติกร สำนักกฎหมาย

ค่าชดเชยที่ลูกจ้างจะพึงได้รับ

 ๑ มาตรา ๕๗๕  อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง  
เรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้.



ค่าชดเชยที่ลูกจ้างจะพึงได้รับ
เมื่อถูกเลิกจ้าง

จุลนิติ พ.ค.-มิ.ย. ๕๒๑๓๔

ต่อนายจ้างเลย แต่นายจ้างเองก็จะปฏิเสธ 
ความรับผิดของตนที่มีต่อลูกจ้างตามกฎหมาย 
แรงงานไม่ได้

 การบอกกล่าวการเลิกจ้างของนายจ้าง 
กรณีเลิกจ้างน้ัน กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าให้นายจ้าง 
บอกกล่าวล่วงหน้าก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้าง  
เพื่อให้มีผลเลิกจ้างเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้าง 
คราวถัดไปข้างหน้า แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว 
ลว่งหนา้เกนิ ๓ เดอืน หรอืถา้นายจา้งจะใหล้กูจา้ง 
ออกจากงานทันทีก็ได้แต่ต้องยอมจ่ายค่าจ้าง 
ล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง (ปพพ. มาตรา ๕๘๒)

เงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยที่นายจ้างพึงจ่าย 

ให้แก่ลูกจ้าง๒

(๑) กรณีที่ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 
๑๒๐ วนั แตไ่มค่รบ ๑ ป ีใหจ้า่ยไมน่อ้ยกวา่คา่จา้ง 
อัตราสุดท้าย ๓๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 
ของการทำงาน ๓๐ วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้าง 
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๒) กรณีที่ ลู กจ้ างทำงานติดต่อกัน 
ครบ ๑ ป ีแตไ่มค่รบ ๓ ป ีใหจ้า่ยไมน่อ้ยกวา่คา่จา้ง 
อัตราสุดท้าย ๙๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของ
การทำงาน ๙๐ วนัสดุทา้ยสำหรบัลกูจา้งซึง่ไดร้บั
ค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

 (๓) กรณีที่ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 
๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 
อัตราสุดท้าย ๑๘๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 
ของการทำงาน ๑๘๐ วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้าง 
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

 (๔) กรณีที่ ลู กจ้ างทำงานติดต่อกัน 
ครบ ๖ ป ีแตไ่มค่รบ ๑๐ ป ีใหจ้า่ยไมน่อ้ยกวา่คา่จา้ง 
อัตราสุดท้าย  ๒๔๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 

ของการทำงาน ๒๔๐ วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้าง 
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๕) กรณีที่ลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 
๑๐ ปีข้ึนไปให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 
๓๐๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 
๓๐๐ วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง 
ตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

 การเลิกจ้างในกรณีที่นายจ้างจะต้อง 
จา่ยคา่ชดเชยนี ้หมายความวา่นายจา้งไมต่อ้งการ 
ใหล้กูจา้งทำงานตอ่ไปไมว่า่กรณใีด ๆ  และไมจ่า่ย 
คา่จา้งให ้ไมว่า่จะเปน็เพราะเหตสุิน้สดุสญัญาจา้ง 
หรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ 
ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุ
ที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปด้วย

ตารางแสดงอัตราค่าชดเชยเม่ือเทียบกับระยะเวลา 
การทำงาน

ระยะเวลาการทำงาน ค่าชดเชยที่มีสิทธิได้รับ

๑๒๐ วัน ไม่ถึง ๑ ปี
๑ ปี ไม่ถึง ๓ ปี
๓ ปี ไม่ถึง ๖ ปี
๖ ปี ไม่ถึง ๑๐ ปี
ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป

๓๐ วันทำงาน
๙๐ วันทำงาน
๑๘๐ วันทำงาน
๒๔๐ วันทำงาน
๓๐๐ วันทำงาน

ข้อยกเว้นนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ 
ลูกจ้าง

 กฎหมายได้กำหนดไว้ในบางกรณีที่ 
นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง 
และสามารถเลกิจา้งไดท้นัทโีดยไมต่อ้งบอกกลา่ว
ล่วงหน้า ซึ่งได้แก่กรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้๓

 ๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘.
 ๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙.
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 (๑) กรณีที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือ 
กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

 (๒) กรณีท่ีลูกจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับ
ความเสียหาย

 (๓) กรณีที่ลูกจ้างประมาทเลินเล่อ 
เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่าง 
ร้ายแรง

 (๔) กรณีท่ีลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเก่ียวกับ 
การทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง 
อันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้าง 
ไดต้กัเตอืนเปน็หนงัสอืแลว้ เวน้แตก่รณทีีร่า้ยแรง 
นายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน และหนังสือเตือน 
ให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่ลูกจ้าง 
ได้กระทำผิด

 (๕) กรณีที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา  
๓ วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่น 
หรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 (๖) กรณีที่ ลู กจ้ า ง ได้ รั บ โทษจำคุ ก 
ตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ 
ความผิดลหุโทษ (ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
หรือจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน)

ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติ 
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 เมื่อลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างแล้วหลังจากที่
ได้ค่าชดเชยจากนายจ้าง ลูกจ้างยังมีสิทธิได้รับ 

“ ป ร ะ โ ย ช น์ ท ด แ ท น ใ น ก ร ณี ว่ า ง ง า น ” 
ตามกฎหมายประกันสังคมอีกด้วย ไม่ว่าจะ 
ว่างงานในกรณีใด ๆ ถ้าลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน 
ตามกฎหมายแล้วก็มีสิทธิเป็นผู้ได้รับประโยชน์ 
ทดแทนได้หมดทุกคน  แต่ลูกจ้างต้องเป็นบุคคล 
ซ่ึงจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ทดแทน
ตามกฎหมาย ซึ่งเงินสมทบตามกฎหมายกำหนด
ให้ผู้ประกันตนจ่ายให้กองทุนประกันสังคมเพื่อ 
การจา่ยประโยชนท์ดแทนในกรณวีา่งงานในอตัรา 
ร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้างของผู้ประกันตนทุกครั้ง 
ที่มีการจ่ายค่าจ้าง

 กฎหมายประกันสังคมได้กำหนดให้ลูกจ้าง 
ทีม่อีายไุมต่ำ่กวา่ ๑๕ ปบีรบิรูณแ์ละไมเ่กนิ ๖๐ ป ี
บรบิรูณเ์ปน็ผูป้ระกนัตนหรอืเมือ่มอีายคุรบ ๖๐ ป ี
บรบิรูณ ์แตย่งัเปน็ลกูจา้งของนายจา้งอยูก่ใ็หถ้อืวา่ 
ลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไป

เง่ือนไขในการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
แก่ผู้ประกันตน

 ๑. ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธ ิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานมีสิทธิ 
ได้รับเงินทดแทนในอัตรา ดังต่อไปนี้

  (๑) ร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างรายวัน 
สำหรับการว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้างโดยให้ 
ได้รับครั้งละไม่กิน ๑๘๐ วัน

  (๒) ร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างรายวัน
สำหรับการว่างงานเพราะเหตุลาออกจากงาน 
หรือส้ินสุดสัญญาจ้างท่ีมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 
ไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น 
โดยครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน

  กรณีท่ีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนย่ืนคำขอ 
รับประกันทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุ 
ตาม (๑) หรอื (๑) และ (๒) เกนิกวา่ ๑ ครัง้ ภายใน 
๑ ปีปฏิทินให้ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี 

๑๓๕
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  (๑) ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกลับ 
เข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนอีก ให้สิ้นสุดการ 
รับประโยชน์ทดแทนตั้งแต่วันที่กลับเข้าทำงาน 
เป็นผู้ประกันตน

  (๒) ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนได้ 
ปฏิเสธการทำงานหรือปฏิเสธการฝึกงานที่  
เหมาะสมตามที่จัดหาให้โดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ให้งดจ่ายประโยชน์ทดแทนตั้งแต่วันที่ปฏิเสธ

  (๓) ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่ไป 
รายงานตัวที่สำนักจัดหางานของรัฐโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควรให้งดการจ่ายประโยชน์ทดแทน 
ในเดือนที่ไม่ไปรายงานตัว

 จากกรณีที่ได้กล่าวไปแล้วจะเห็นได้ว่า 
เมื่อถูกเลิกจ้างลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยจาก 
นายจ้างในจำนวนที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับ 
ระยะเวลาการทำงานของลกูจา้งแตล่ะคน และยงั 
มีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน 
ประกันสังคมอีกทางหนึ่ง ในอดีตการถูกเลิกจ้าง 
ในประเทศไทยอาจจะดเูปน็เรือ่งไกลตวัเนือ่งจาก 
เศรษฐกิจของประเทศท่ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
และต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันนี้บ้านเมืองของเราก็ได้ 
รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกอยู่ไม่น้อย  
มีธุรกิจบางประเภทที่จะต้องปิดตัวลงไปอย่าง 
นา่เสยีดาย และการจะฟืน้ฟใูหเ้ศรษฐกจิของไทย 
ดีขึ้นดังเดิมนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร  
ซ่ึงเราเองก็ไม่อาจทราบได้ว่าจะมีสถานประกอบการ
อีกกี่แห่งที่จะต้องปิดตัวลง ด้วยเหตุผลจากวิกฤติ 
ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ดังนั้น การถูกเลิกจ้างจึง 
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป 

ภาคผนวก
• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
• กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ. ๒๕๔๗
• ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.miracleconsultant.co.th

ว่างงานทุกครั้งรวมกันได้ไม่เกิน ๑๘๐ วัน แต่ถ้า 
หากเป็นกรณีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณี 
วา่งงานเพราะเหตตุาม (๒) เกนิกวา่ ๑ ครัง้ ภายใน 
๑ ปีปฏิทิน ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี 
ว่างงานทุกครั้งรวมกันได้ไม่เกิน ๙๐ วัน

  กรณีที่ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนได้รับ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในระยะเวลา  
๑ ปีปฏิทินใดไม่ครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ให้ 
มสีทิธไิดร้บัประโยชนท์ดแทนโดยใหน้บัระยะเวลา 
ต่อเนื่องไปปีปฏิทินถัดไปได้ การจ่ายประโยชน์ 
ทดแทนในกรณวีา่งงานใหจ้า่ยเปน็รายเดอืน ถา้มี
เศษของเดือนให้คำนวณจ่ายเป็นรายวัน

 ๒. ใหล้กูจา้งซึง่เปน็ผูป้ระกนัตนทีม่สีทิธิ 
ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานได้รับ 
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามข้อ ๑ 
ตั้งแต่วันที่ ๘ นับแต่วันว่างงานจากการทำงาน 
กับนายจ้างรายสุดท้าย เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งเป็น 
ผู้ประกันตนผู้ใดไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่สำนัก 
จดัหางานของรฐัภายใน ๓๐ วนันบัแตว่นัวา่งงาน 
ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 
นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนผู้นั้น 
ได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่สำนักจัดหางานของรัฐ

  ๓. สำนกังานงดการจา่ยประโยชนท์ดแทน 
ในกรณีว่างงานแก่ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนเมื่อ



หน้าต่างโลก
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โดย นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
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 ตอน : เปิดบันทึกกลยุทธ์ หยุดวิกฤตเศรษฐกิจโลก

The Sub – Prime Crisis 
วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา

ความนำ
	 ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกกำลังเผชิญกับสภาพปัญหา 
อันแสนสาหัส	จากความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมือง	สงครามระหว่างรัฐ	ตลอดจน
ปญัหาสิง่แวดลอ้มนานบัประการนัน้	“ความเสือ่มถอยของเศรษฐกจิ”	กเ็ปน็อกีปญัหาหนึง่ 
ซึง่ไดน้ำความเจบ็ปวดมาสูห่ลายภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งและไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิ 
ของโลกในครั้งนี้	 ดังที่ผู้เขียนได้นำเสนอในตอนที่แล้วว่า	 วิกฤตทางเศรษฐกิจที่กำลัง 
ดำเนินอยู่ในขณะนี้ได้เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	จากการแสวงหาผลกำไรในสินเชื่อ 
ด้อยคุณภาพผ่านทางตราสารทางการเงินรูปแบบใหม่	 ๆ	 แห่งโลกทุนนิยมเสรีที่ล้มเหลว	 
ซึ่งได้กลายเป็นวิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Sub – Prime Mortgage Crisis)	และขยายตัว 
ลุกลามเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงิน (Financial Crisis)	อันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง 
ต่อไปยังภาคธุรกิจ	อุตสาหกรรม	การบริการ	ฯลฯ	เป็นเหตุให้สถิติจำนวนผู้ว่างงานทั่วโลก 
มีจำนวนพุ่งสูงขึ้นจนน่าวิตกเป็นลำดับ
	 ดังนั้น	 การแก้ไขเยียวยาตลอดจนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจในด้านต่าง	 ๆ	 จึงเป็น 
ประเดน็สำคญัทีใ่นหลายประเทศทัว่โลกโดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิากำลงัดำเนนิการอยา่งแขง็ขนั	 
ทัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ	โดยฝา่ยรฐับาล	ฝา่ยนติบิญัญตั	ิ	ตลอดจนภาคสว่น 
ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมหภาคในหลาย	ๆ	ด้าน	ต่างได้เข้ามามีบทบาทในการแสวง

หามาตรการต่าง	ๆ	 เพื่อหยุดวิกฤตเศรษฐกิจของโลกในครั้งนี้ 
อยา่งเรง่ดว่น	ซึง่ทา่นผูอ้า่นสามารถตดิตามไดใ้น	“หนา้ตา่งโลก 
The Knowledge Windows”  ชดุ The Sub – Prime Crisis 
วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ตอน เปิดบันทึกกลยุทธ์ 
หยุดวิกฤตเศรษฐกิจโลก	ซึ่งจะได้นำเสนอต่อท่านผู้อ่านเป็น 
ตอนสุดท้ายแล้ว	ของบทความชุดนี้
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ส่วนที่ ๑
สภาพปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก

 
	 วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ได้เริ่มก่อตัวขึ้นที่สหรัฐอเมริกา	 ในยุคที่ราคาของ 
อสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงขึ้นจากการเก็งกำไรอันเป็นมูลเหตุให้มีการลงทุนอย่างแพร่หลาย 
ในภาคอสงัหารมิทรพัย	์โดยปรากฏวา่	สถาบนัการเงนิตา่ง	ๆ 	ของสหรฐัอเมรกิาไดม้กีารลงทนุ 
เป็นจำนวนมากในตราสารหนี้ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน	
(Mortgage-Backed	 Securities)	 โดยเฉพาะตราสารซีดีโอ	 (Collateralized	 Debt	 
Obligations	–	CDOs)	ที่ใช้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Sub	–	Prime	Loan)	เป็นหลักประกัน	
การชำระหนี้	

สถาบันการเงินดำเนินการ
ให้สินเชื่อกับกลุ่มบุคคลที่
มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่า	
มาตรฐาน	(Sub-Prime)	 
โดยมีอสังหาริมทรัพย์ 
จำนองเป็นประกัน 

การชำระหนี้

มูลค่าของตราสารซีดีโอดิ่งต่ำลง	ส่งผลให้ผู้ถือครองซึ่ง	
เป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่	วาณิชยธนกิจ	ธนาคาร	ฯลฯ 
ประสบกับภาวะทุนสำรองลดลงและขาดสภาพคล่อง

อย่างรุนแรงจนบางแห่งถึงกับล้มละลาย	
(วิกฤตสถาบันการเงิน	Financial	Crisis)

ผ่านกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
(Securitization)

สถาบันการเงินหลายแห่ง
นำสินเชื่อดังกล่าว

ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุน
ในรูปของตราสารซีดีโอ	
(Collateralized	Debt	

Obligations)

มีผู้สนใจลงทุนในตราสารซีดีโอ	
เป็นจำนวนมากทั้งสถาบันการเงิน	

ขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา	
ทวีปยุโรป	และทั่วโลก	

มีการถือครองตราสารดังกล่าว	
มีมูลค่ารวมถึง	๕	

แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

เกิดภาวะตื่นตระหนกและ 
ขาดความเชื่อมั่นขึ้น	ในภาคการเงิน	

จนนำไปสู่ภาวะสินเชื่อตึงตัว (Credit 
Crunch)	ทำให้โอกาสในการฟื้นฟู 

สภาพคล่องในภาคการเงิน	
ภาคธุรกิจของโลก	เป็นไปได้ยาก

ภาคอสังหาริมทรัพย์อันเป็น
สินทรัพย์พื้นฐาน	

(Underlying	Asset)	
ของตราสารซีดีโอประสบภาวะ
ตกต่ำ (วิกฤตอสังหาริมทรัพย์)
	และเกิดการผิดนัดชำระหนี้ใน

สินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างมากมาย
(วิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ	

Sub-Prime	Mortgage	Crisis)

ภาคธุรกิจเอกชนหลายแห่งขาดสภาพคล่อง
ในการดำเนินธุรกิจจนประสบปัญหา

อย่างหนัก	ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน 
อย่างรุนแรงตลอดจนการบริโภคและการผลิต 

ก็ลดลง	ส่งผลต่อไปยังระบบต่าง	ๆ	
ในเชิงเศรษฐกิจมหภาคจนเกิด 

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) 
ไปทั่วโลก
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๑ โปรดดู	ส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค	สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	บทวิเคราะห์ 
เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจเพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจโลก	;	Macroeconomic	Analysis	Briefing,	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๒,	หน้า	๒.	

	 โดยเมื่อปรากฏว่า	 อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าลดต่ำลง	และผู้ขอสินเชื่อมีการผิดนัด 
ชำระหนี	้มากขึน้	เหลา่สถาบนัการเงนิ	วาณชิยธนกจิ	นกัลงทนุตา่ง	ๆ 	ในหลายภมูภิาคทัว่โลก 
ที่ได้ลงทุนถือครองตราสารทางการเงินดังกล่าว	ก็ประสบกับภาวะขาดทุนเพราะมูลค่าของ 
หน่วยลงทุนในตราสารลดลงอย่างน่าใจหายนั่นเอง

	 ด้วยเหตุดังกล่าว	 จึงเกิดปัญหาในภาคสถาบันการเงินอย่างรุนแรง 
จนสถาบันการเงิน	 วาณิชยธนกิจหลายแห่งต้องประสบกับภาวะล้มละลาย	 
สรา้งความหวัน่วติกในระบบเศรษฐกจิการเงนิทัว่โลก	เปน็วกิฤตการณก์ารเงนิ 
(Financial Crisis) อยา่งเตม็รปูแบบ	ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ไปยงัภาคเศรษฐกจิ 
โดยทั่วไป	จากสาเหตุปัญหาการตึงตัวของสภาพคล่องทางการเงิน (Credit 
Crunch) เนือ่งจากสถาบนัการเงนิตา่ง	ๆ 	มคีวามไมม่ัน่ใจในสถานะทางการเงนิ 
ระหว่างกัน	จึงทำให้มีความเข้มงวดขึ้นในการให้กู้ยืมเงินระหว่างธนาคารเพื่อ 

เสริมสภาพคล่อง	รวมถึงมีการชะลอการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ	 เนื่องจากความวิตกกังวล 
ในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้และปัญหาหนี้เสียที่อาจจะตามมา	 เมื่อสถาบันการเงินต่าง	 ๆ	 
และภาคธุรกิจเอกชนขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ	 ปัญหาภาคการเงินจึงลุกลาม 
กลายเปน็ปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิชะลอตวัไปทัว่โลก	จนมคีวามเปน็ไปไดว้า่เศรษฐกจิของโลก 
อาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ (Economic Recession)	ในที่สุด๑ 

ส่วนที่ ๒
กลยุทธ์แก้วิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

 ดังที่ได้นำเสนอแล้วว่า	วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรงซึ่งได้เกิดขึ้นใน	๒	–	๓	ปี 
ทีผ่า่นมานี	้ไดก้อ่กำเนดิขึน้ทีส่หรฐัอเมรกิา	ดงันัน้	การแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิา 
จึงได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งเสมอมานับตั้งแต่ในช่วงปี	พ.ศ.๒๕๕๐	
ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช	 จนถึงต้นปี	 พ.ศ.	๒๕๕๒	นี้	 
ซึง่อยูภ่ายใตแ้ผนการแกป้ญัหาของประธานาธบิดคีนใหมข่องสหรฐัอเมรกิา บารคั โอบามา 
โดยเปน็การปฏบิตัหินา้ทีร่ว่มกนัของฝา่ยบรหิารและฝา่ยนติบิญัญตัขิองสหรฐัฯ	ในการกำหนด 
แผนการดำเนินงานทางการบริหารและการงบประมาณโดยการตราเป็นกฎหมายขึ้น 
บังคับใช้	ทั้งนี้	ยังรวมถึงองค์กรสำคัญทางการเงินการธนาคารของสหรัฐอเมริกา	อันได้แก่	
ธนาคารกลางสหรัฐ	ฯ	 (Federal	Reserve	-	FED)	ที่ได้ดำเนินมาตรการอันเป็นประโยชน ์
ต่อการแก้ไขเยียวยาวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้อีกด้วย	
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The Sub – Prime Crisis 
วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา

๑๓๔

บทบาทของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาในการแก้วิกฤต
	 เมื่อวิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (Sub-Prime	Mortgage	Crisis)	 ได้ขยายตัวเป็น 
วกิฤตการณท์างการเงนิ	(Financial	Crisis)	ในชว่งป	ีพ.ศ.	๒๕๕๐-	๒๕๕๒	นัน้	หากพจิารณา 
ในห้วงสมัยของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดี	จอร์จ	ดับเบิลยู	บุช	และประธานาธิบดี	บารัค	โอบามา 

จะเหน็ไดว้า่	ไดม้กีารดำเนนิมาตรการแกไ้ขวกิฤตทางเศรษฐกจิ 
โดยได้ตรารัฐบัญญัติออกใช้บังคับหลายฉบับด้วยกัน	อันแสดงถึง 
บทบาทในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยระบบรัฐสภา 
ร่วมกับการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของสหรัฐอเม2ริกา	 
โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่างรัฐบัญญัติท่ีเก่ียวข้องอันมีความน่าสนใจ 
และได้รับการกล่าวถึงจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้
 

รัฐบัญญัติการเคหะและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ค.ศ. ๒๐๐๘๒

(Housing and Economic Recovery Act of 2008)
	 ดังที่ผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจสำคัญที่เกี่ยวกับสินเชื่อเคหะ 
๒	องค์กรอันได้แก่	Fannie Mae และ Freddie Mac	ซึ่งประสบกับภาวะขาดสภาพคล่อง 
อย่างรุนแรงจนไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านการให้สินเชื่อแก่ประชาชนที่มี 
ความจำเปน็ไดน้ัน้	จงึไดม้กีารบญัญตัริฐับญัญตักิารเคหะและการฟืน้ฟเูศรษฐกจิ ค.ศ. ๒๐๐๘ 
(Housing and Economic Recovery Act of 2008)	ขึ้น	 เพื่อวัตถุประสงค์หลัก 
ในการส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบสินเชื่อเพื่อการเคหะของพลเมืองอเมริกัน	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเพื่อให้รัฐวิสาหกิจทั้งสองดังกล่าวข้างต้นสามารถดำเนินภารกิจในการให้สินเชื่อ 
เพือ่ชว่ยเหลอืพลเมอืงอเมรกินัตอ่ไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ทัง้ยงัไดส้รา้งระบบตรวจสอบขึน้ 
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานในระยะยาวอีกด้วย
		 โดยรัฐบัญญัติการเคหะและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ	ค.ศ.	๒๐๐๘	ฉบับนี้	ประกอบด้วย 
รัฐบัญญัติย่อย ถึง ๓ รัฐบัญญัติหรืออาจกล่าวได้ว่ารัฐบัญญัติฉบับนี้มีลักษณะเป็นชุด	
(Package)	นั่นเอง	อันได้แก่	
 -	 รัฐบัญญัติการปฏิรูปการควบคุมระบบสินเชื่อเคหะ๓	 ค.ศ.	 ๒๐๐๘	 (Federal	
Housing	Finance	Regulatory	Reform	Act	of	2008	)	

๒ see	U.S.	Senate	Banking	Committee,	Summary of the “Housing and Economic Recovery Act of 
2008”  and see	Democratic	Policy	Committee,	H.R . 3221, the Housing and Economic Recovery Act of 
2008,	jul	25,	2008.

๓	การกำหนดนามภาษาไทยของรัฐบัญญัติ	ณ	ที่นี้และที่อื่น	ๆ	ของบทความนี้	อาจจะไม่ตรงกับแหล่งข้อมูลภาษาไทยอื่น 
ซึ่งได้มีการกำหนดนามแตกต่างกันออกไป	ทั้งนี้	ผู้เขียนได้พยายามกำหนดนามรัฐบัญญัติในภาษาไทยให้สละสลวยโดยอิงความหมาย
จากนามรัฐบัญญัติภาษาอังกฤษในสารบบนิติบัญญัติของรัฐสภาอเมริกันซึ่งอยู่ในเครื่องหมาย (-)	และดัดแปลงบ้างเพื่อให้สอดคล้อง 
กับเจตนารมณ์ของรัฐบัญญัติฉบับนั้น	ๆ	มากที่สุด	อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิงที่เป็นมาตรฐานของท่านผู้อ่าน ขอแนะนำ
ให้อ้างนามรัฐบัญญัติที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากระบบนิติบัญญัติแห่งรัฐสภาสหรัฐอเมริกาแล้ว.
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 - รฐับญัญตัมิาตรการสง่เสรมิสำหรบัผูเ้ปน็เจา้ของเคหะสถาน	ค.ศ.	๒๐๐๘	(Hope	
for	Homeowner	Act	of	2008)	และ
 - รฐับญัญตัมิาตรการปอ้งกนัเพือ่มใิหเ้คหะสถานถกูบงัคบัคดยีดึทรพัย	์ค.ศ.	๒๐๐๘	
(Foreclosure	Prevention	Act	of	2008)
	 ทั้งนี้	 รัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญที่เป็นประโยชน์ในการ 
แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของพลเมืองอเมริกันได้เป็นอย่างดี	อาทิ	 
ไดก้ำหนดใหม้หีนว่ยงานอสิระทีม่อีำนาจหนา้ทีใ่นการควบคมุดแูลรฐัวสิาหกจิ	(Government	
–Sponsored	Enterprises	-	GSEs)	ในด้านการสงเคราะห์สินเชื่อเคหะ	อันได้แก่	Fannie	
Mae	 และ	 Freddie	Mac	 ให้สามารถดำเนินภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพและมเีสถยีรภาพ	ตลอดจนขยายขอบเขตอำนาจหนา้ทีข่องรฐัวสิาหกจิดงักลา่ว 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในอันท่ีจะช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากย่ิงข้ึน	ท้ังยังมีการกำหนด 
วิธีการที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนกว่า	๔	แสนครัวเรือน	 
ให้รอดพ้นจากการถูกบังคับคดียึดเคหะสถานออกขายทอดตลาด	 โดยมีการ 
กำหนดมาตรการที่จะให้พลเมืองซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงสามารถ 
เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือตามที่กำหนดไว้ในรัฐบัญญัติได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

 รัฐบัญญัติการเคหะและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ค.ศ. ๒๐๐๘ (Housing and 
Economic Recovery Act of 2008)นั้น ได้รับการพิจารณาในห้วงสมัยประชุม 
สภาคองเกรสที่ ๑๑๐ (110th session of congress) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ 
ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ วุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่  
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และอดีตประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช ได้ลงนามประกาศให้
รัฐบัญญัติมีผลใช้บังคับ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ของปีเดียวกัน

รัฐบัญญัติส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน ค.ศ. ๒๐๐๘ 
(Emergency Economic Stabilization Act of 2008 – EESA 2008)
	 รัฐบัญญัติฉบับนี้มักได้รับการกล่าวถึงเสมอ	 ในฐานะที่เป็นมาตรการอัดฉีดเงิน 
งบประมาณขนานใหญ่ในสมัยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดี	จอร์จ	ดับเบิลยู	บุช	เพื่อสร้าง 
เสถียรภาพให้แก่ระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา	 หรือที่เรียกกันว่า	 “Bailout Plan”  
อันมีมูลค่าสูงถึง ๗ แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	 โดยรัฐบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ  
การให้อำนาจแก่รัฐบาลกลางสหพันธรัฐที่จะซื้อหรือให้การประกันสินทรัพย์ที่มีปัญหาใน 
ระบบการเงินสหรัฐอเมริกา	เพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเสถียรภาพและป้องกันการชะงักงัน 
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินการธนาคารอย่างเร่งด่วน๔

๔ see Library	of	Congress,	the summaries of the Emergency Economic Stabilization Act of 
2008, Oct	3,	2008 see also		U.S.Congress,	H.R.1424: Economic Stabilization Act of 2008	.	(April	20th,	2009).	
Available	URL	:	http://www.opencongress.org/bill/110-h1424/show.
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๑๓๖

	 ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้	ได้มีการเสนอในชั้นต้น	เมื่อวันที่	๒๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๑	
โดย	นายเฮนรี่ พอลสัน (Henry Paulson) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ	
ในชื่อ	“Trouble Asset Relief Program”	หรือรู้จักกันในนาม	“Paulson Proposal” 
หรือ	“Paulson Plan” ซึ่งมีหลักการสำคัญในการมอบอำนาจให้แก่ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ	

คือ	กระทรวงการคลัง	ให้มีอำนาจในการใช้เงินงบประมาณที่มาจาก 
ภาษอีากรของพลเมอืงอเมรกินั	ซือ้หลกัทรพัยท์ีม่ปีญัหา	(Distressed	
Assets)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	หลักทรัพย์ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ 
เป็นประกัน	 (Mortgage-Backed	Securities)	ที่เป็นต้นเหตุแห่ง 
วกิฤตสนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ	เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งใหแ้กต่ลาดรองสนิเชือ่ 
ที่อยู่อาศัย	(secondary	mortgage	markets)๕

 ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑	อดีตประธานาธิบดี	จอร์จ	ดับเบิลยู	บุช	 ได้ออก 
แถลงการณส์นบัสนนุใหร้ฐัสภา	(Congress)	อนมุตังิบประมาณ	๗	แสนลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ	
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือสถาบันการเงิน	 เนื่องจากว่า	 เศรษฐกิจของสหรัฐ	ๆ	มีภาวะที่มีความ 
ตื่นตระหนกทางการเงิน	 (Financial	 Panic)	 กำลังตกอยู่ในภาวะย่ำแย่	 และอาจ 
เขา้สูภ่าวะถดถอย	(recession)	ยาวนานในอนาคต	ซึง่จะสง่ผลตอ่ไปยงัเศรษฐกจิในภาพรวม
ของประเทศใหเ้ขา้สูภ่าวะไมป่กติ	(extraordinary	economic	period)	ทัง้นี	้โดยเขาหวงัวา่	
รัฐบัญญัติส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน	ค.ศ.	๒๐๐๘	ฉบับนี้	 จะผ่าน 
การเหน็ชอบจากสภาคองเกรสในโอกาสแรกทีเ่ขา้สูก่ระบวนการพจิารณา	เพือ่มใิหเ้ศรษฐกจิ 
ของสหรัฐอเมริกาต้องเสียหายมากยิ่งขึ้น
	 ตอ่มา	วนัที	่๒๕ - ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๑	อดตีประธานาธบิด	ีจอรจ์	ดบัเบลิย	ูบชุ	กไ็ด้
จดัใหม้กีารประชมุฉกุเฉนิของผูด้ำรงตำแหนง่ระดบัสงูทัง้จากฝา่ยนติบิญัญตั	ิและฝา่ยบรหิาร	
รวมถึงวุฒิสมาชิกบารัค	โอบามา	และวุฒิสมาชิก	จอน์น	เมคเคน	ผู้ซึ่งกำลังเข้าชิงตำแหน่ง 
ประธานาธิบดีคนต่อไป	เข้าร่วมหารือเก่ียวกับรายละเอียดของร่างรัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวด้วย
	 กระทั่งเช้าวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑	 อดีตประธานาธิบดี	 จอร์จ	 ดับเบิลยู	 บุช	
ก็ได้แถลงการณ์อีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อขอให้รัฐสภามีมติเห็นชอบ	 โดยแสดงความเชื่อมั่นว่า	
รา่งรฐับญัญตัฉิบบัดงักลา่ว	จะชว่ยกอบกูเ้สถยีรภาพเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาได	้อยา่งไรกด็	ี
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้น	สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) ก็ได้
มีมติไม่เห็นชอบด้วยร่างรัฐบัญญัติฯ	ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เป็นอย่างมาก๖

๕ see Wikipedia, Emergency Economic Stabilization Act of 2008.	(April	20th,	2009)	.	Available	URL	:		
http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_Economic_Stabilization_Act_of_2008

๖	สถานเอกอัครราชฑูตไทย	ณ	กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.,	ปัญหาวิกฤตสถาบันการเงินสหรัฐฯ (๓)	.(๑	เมษายน	๒๕๕๒).	
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	 อย่างไรก็ดี	ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ วุฒิสภา (Senate)	ก็ได้มีมติเห็นชอบด้วย 
ร่างรัฐบัญญัติฯ	 ภายหลังที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม	 มาตรการปรับเพิ่มเพดาน 
การค้ำประกัน	 เงินฝาก	 และการลดหย่อนภาษีสำหรับภาคธุรกิจพลังงานทดแทน 
(Renewable	Energy)	ภาคธุรกิจอื่น	ๆ	ตลอดจนประชาชนชั้นกลาง	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
ในการกระจายความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งภาคธุรกิจและประชาชน 
ทั่วไปอย่างทั่วถึง	 โดยมิได้มุ่งเน้นเฉพาะการแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงินเพียง 
ด้านเดียว๗แล้วส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกวาระหนึ่ง๘

 วนัที ่๓ ตลุาคม ๒๕๕๑ สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัฯ กไ็ดม้มีตเิหน็ชอบรา่งรฐับญัญตั ิ
ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน	ค.ศ.	๒๐๐๘	 (Emergency Economic 
Stabilization Act of 2008) โดยในบา่ยของวนัเดยีวกนันัน้เอง อดตีประธานาธบิด ีจอรจ์ 
ดับเบิลยู บุช ก็ได้ลงนามประกาศให้รัฐบัญญัติมีผลใช้บังคับต่อไป พร้อมกล่าวว่า	รัฐบาล 
จะดำเนินการตามกฎหมายนี้อย่างระมัดระวัง	 โดยมีเป้าหมายเพื่อผ่อนคลายวิกฤตสินเชื่อ 
และวิกฤตการเงิน	รวมทั้งป้องกันไม่ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคการเงินลุกลามไปยังภาคธุรกิ
จอื่น	ๆ	อย่างไรก็ตาม	ประธานาธิบดี	บุช	ก็ได้ยอมรับว่า	อาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่ 
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจดังกล่าวจะเห็นผลในทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม๙ 
 โดยสรปุ รฐับญัญตัสิง่เสรมิเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิในภาวะฉกุเฉนิ ค.ศ. ๒๐๐๘ 
(Emergency Economic Stabilization Act of 2008) นัน้ประกอบดว้ยสาระสำคญั๑๐ 
ดังต่อไปนี้

๗	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	รายงานภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เรื่อง วุฒิสภาสหรัฐฯ 
ผ่านร่างกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจ (Bailout Plan) ฉบับแก้ไข ;,	๓	ตุลาคม	๒๕๕๑.

๘	กระบวนการนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกา	อาจถูกริเริ่มได้จากทั้งสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาโดยจะเริ่มในสภาใด 
ก่อนก็ได้	เว้นแต่ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรต้องเริ่มกระบวนการที่สภาผู้แทนราษฎรก่อน	ทั้งนี้	กระบวนการพิจารณากฎหมาย	
จะต้องผ่านกระบวนการให้ครบท้ัง ๒ สภา	และได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีเสียก่อนจึงจะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
(โปรดดู	มนตรี	รูปสุวรรณ,	กฎหมายรัฐสภา Parliamentary Law,	พิมพ์ครั้งที่	๔,	(กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง,	๒๕๓๕),	หน้า	๖๒).

จึงเห็นได้ว่า	เมื่อรัฐบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้รับความเห็นจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่	๒๙	กันยายน	๒๕๕๑	แต่ได้ผ่าน 
การพิจารณาและเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วเมื่อวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๑	จึงต้องนำรัฐบัญญัติเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทน
ราษฎรอีกวาระหนึ่งเพื่อให้รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบครบทั้ง ๒ สภาเสียก่อน	และให้ประธานาธิบดีลงนามเห็นชอบก่อนที่ 
จะประกาศให้มีผลใช้บังคับ	(ผู้เขียน)

๙	เพิ่งอ้าง,	รายงานภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เรื่อง สภาครองเกรสผ่านร่างกฎหมายสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ฉุกเฉิน และมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องให้กับระบบการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ,	๘	ตุลาคม	๑๕๕๑.

๑๐ see Library	of	Congress,	the summaries of the Emergency Economic Stabilization Act of 2008, 
Oct	3,	2008.

see also  H.R.1424: Economic Stabilization Act of 2008	.	(April	20th,	2009).	Available	
URL	:	http://www.opencongress.org/bill/110-h1424/show และโปรดดู สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	
รายงานภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เรื่อง วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจ (Bailout Plan) ฉบับแก้ไข ,	๓	
ตุลาคม	๒๕๕๑.
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๑๓๘

	 ๑.	 ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
(Secretary of the Treasury)	ในการจดัตัง้โครงการชว่ยเหลอื 
เยียวยาสินทรัพย์ที่มีปัญหา (Troubled Asset Relief 
Program - TARP) เพือ่รบัซือ้สนิทรพัยท์ีม่ปีญัหาจากสถาบนั 
การเงนิตา่ง	ๆ 	ภายใตก้ำหนดระยะเวลา	เงือ่นไข	แนวทาง	และ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประกาศกำหนด
	 ๒.	จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน (Financial 
Stability Oversight Board)	 เพื่อตรวจสอบและเสนอรายงานต่อรัฐสภา	 (Congress)	
ในประการต่าง	ๆ	ที่กฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติไว้	และในประเด็นที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ 
การปฏิบัติงานในด้านการช่วยเหลือภาคครัวเรือนอเมริกัน	ตลอดจนการส่งเสริมเสถียรภาพ
ตลาดการเงิน	และการดูแลผลประโยชน์ของบุคคลผู้เสียภาษี
	 ๓.	ขยายเพดานมูลค่าการประกันเงินฝาก	ภายใต้บรรษัทการประกันเงินฝากแห่ง 
สหรฐัอเมรกิา	(Federal	Deposit	Insurance	Corporation:	FDIC)	จาก	๑	แสนดอลลา่รส์หรฐัฯ	
เป็น	๒.๕	 แสนดอลล่าร์สหรัฐฯ	ทั้งนี้	 บรรษัทประกันเงินฝากฯ	 จะได้รับอำนาจชั่วคราว 
ในการกู้ยืมเงินจากกระทรวงการคลังได้โดยไม่จำกัดจำนวน
	 ๔.	มาตรการทางภาษี
	 	 ๔.๑	 ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(Property	Tax)	ใหเ้จา้ของบา้นสามารถทำการลดหยอ่นภาษไีดไ้มเ่กนิ	๑,๐๐๐	ดอลลา่รส์หรฐัฯ	 
ต่อครัวเรือน
	 	 ๔.๒	 ขยายการบังคับใช้มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบการในธุร
กิจพลังงานทดแทน	ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน	กระแสลม	คลื่นและกระแสน้ำ 
เป็นมูลค่ารวมกว่า	๑๘,๐๐๐	ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	
	 	 ๔.๓	 ขยายเวลาการตรึงอัตราภาษีภายใต้ระบบ 
ภาษีขั้นต่ำทางเลือก	(Alternative	Minimum	Tax)	ต่อไปอีก	
๑	ปี	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพลเมืองอเมริกันกว่า	๒๔	ล้านคน
	 	 ๔.๔	 ขยายเวลาการบงัคบัใชม้าตรการลดหยอ่นภ
าษหีลาย	ๆ 	มาตรการทีห่มดอายแุลว้ออกไปอกีเปน็เวลา	๒	ป	ีอาท	ิภาษดีา้นการวจิยัและพฒันา	
คา่ใชจ้า่ยดา้นการศกึษาระดบัสงูในบางประเภท	คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุรา้นอาหารและกจิ
การค้าปลีก	ตลอดจนการผลิตไบโอดีเซล	เป็นต้น
	 ๕.	 มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งสหรัฐอเมริกา	(U.S.	Securities	and	Exchange	Commission:	SEC)	ในการระงับใช้
มาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	(mark-to-market)	
เพือ่ประโยชนใ์นการคุม้ครองแกน่กัลงทนุ	เนือ่งจากมกีารวเิคราะหก์นัวา่	มาตรฐานทางบญัชี	
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ดงักลา่วกเ็ปน็สาเหตปุระการหนึง่ทีท่ำใหส้ถาบนัการเงนิตอ้งปรบัลดมลูคา่ทรพัยส์นิลงหลาย
พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	จากผลของการขาดสภาพคล่องในตลาดเงิน
	 ทั้งนี้	 รัฐสภาสหรัฐอเมริกา(Congress) ได้วางแนวทางในการดำเนินงาน 
ภายใต้รัฐบัญญัติฯ๑๑ร่วมกับกระทรวงการคลังไว้	 โดยใช้งบประมาณในส่วนแรกจำนวน	 
๓.๕	แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ประกันด้วยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
ที่ขาดสภาพคล่อง(Illiquid	Mortgage	Assets)	ภายใต้โครงการ	Trouble	Asset	Relief	
Program	 (TARP)	 เป็นหลัก	 เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนจากภาคเอกชนลงทุนในตลาดการเงิน 
มากยิ่งขึ้น	 โดยให้มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนมาตรการสำหรับการรับมือเหตุการณ์ที่ 
อาจเกิดขึ้นต่าง	ๆกัน	เป็นรายกรณี
	 อย่างไรก็ตาม	กระทรวงการคลังสหรัฐฯ	มีความเห็นว่า	การเข้าซื้อหลักทรัพย์ของ 
ธนาคารที่มีความมั่นคงทางการเงินนั้น	 เป็นมาตรการที่สามารถอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ 
การเงินได้โดยตรงที่เห็นผลได้เร็ว	 และจะสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนได้มากกว่าการ 
เขา้ซือ้สนิทรพัยท์ีข่าดสภาพคลอ่งภายใตโ้ครงการ	TARP	ซึง่ตอ้งใชง้บประมาณจากภาษอีากร	
ซื้อสินทรัพย์ในปริมาณที่สูงมาก	 ทั้งยังเป็นมาตรการที่ยังสร้างความเสี่ยงให้แก่พลเมือง 
อเมริกันผู้เสียภาษีอีกด้วย	
	 ดงันัน้	กระทรวงการคลงัสหรฐัฯ	จงึไดจ้ดัทำโครงการ Capital Purchase Program 
(CPP) ขึ้น	ด้วยงบประมาณเพียง	๒.๕	แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	เพื่อเข้าซื้อหลักทรัพย์ของ 
ธนาคารและสถาบนัเงนิฝากทีม่คีวามมัน่คงทางการเงนิสงู	รวมทัง้ไดอ้อกมาตรการใหบ้รรษทั 
ประกันเงินฝาก	 (Federal	 Deposit	 Insurance	 Corporation	 -	 FDIC)	 เพิ่มขอบเขต 
การค้ำประกันให้แก่หุ้นกู้ที่ไม่ด้อย	สิทธิ	(Senior	Debt)	อีกด้วย	
	 นอกจากนี้	ในส่วนของธุรกิจอื่น	ๆ	ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนั้น	ธนาคารกลางสหรัฐฯ	
ได้จัดตั้งโครงการที่เรียกว่า	Term  Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF)  
เพื่อเพิ่มอำนวยความสะดวกให้แก่พลเมืองอเมริกัน	 ในการกู้ยืมสินเชื่อรถยนต์	 สินเชื่อ	
เพือ่การศกึษา	สนิเชือ่สว่นบคุคลและสนิเชือ่เพือ่ธรุกจิขนาดเลก็มากขึน้	ดว้ยงบประมาณทัง้สิน้	
๒	แสนดอลล่าร์สหรัฐฯ	 (โดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งซึ่งได้อนุมัติตามรัฐบัญญัติฯ	จำนวน	 
๒	หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯเข้าสมทบ)	นอกจากนี้	กระทรวงการคลังยังได้จัดสรรเงินจาก 
งบประมาณตามรัฐบัญญัตินี้ 	 เพื่ อช่วยเหลือบริษัทขนาดใหญ่ที่ประสบปัญหา	 
อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาโดยภาพรวม	อาทิ	 ซิตี้	 กรุ๊ป	บริษัทเอไอจี	 
ตลอดจนกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ	เป็นต้น	

๑๑ โปรดดู	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	รายงานภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เรื่อง สรุปการดำเนินมาตรการของ 
ทางการสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมายสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจฉบับฉุกเฉิน ๒๕๕๑ ,	๑๖	มกราคม	๒๕๕๒.
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รัฐบัญญัติการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ค.ศ. ๒๐๐๙๑๒

(American Recovery and Reinvestment Act of 2009 – ARRA 2009)
 รัฐบัญญัติฉบับนี้ นับเป็นกฎหมายฉบับแรกในรัฐบาลของประธานาธิบดี บารัค 
โอบามา ทีใ่ชเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแกไ้ขเยยีวยาสภาวะทางเศรษฐกจิอนัเลวรา้ยทีพ่ลเมอืง 
อเมริกันกำลังเผชิญ โดยรัฐบัญญัติการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ	 ค.ศ.	 ๒๐๐๙	 ฉบับนี้  
ได้ถูกริเริ่มให้มีการเสนอโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา อันเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย 
ในชื่อของ “แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ” หรือ “Stimulus Plan” อันมีมูลค่าสูงถึง	 
๗.๘๗	แสนลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ ซึง่มสีาระสำคญัในการกำหนดงบประมาณเพือ่การตา่ง	ๆ 	เพือ่
ประโยชนใ์นการฟืน้ฟแูละกระตุน้เศรษฐกจิ	อาท	ิการลดหยอ่นภาษอีากร	การสงัคมสงเคราะห	์
การแกป้ญัหางานวา่งงาน	การลงทนุจดัทำสาธารณปูโภคพืน้ฐาน	การศกึษา	การสาธารณสขุ	
การส่งเสริมด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	ตลอดจนแจกจ่าย 
เม็ดเงินสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับมลรัฐ	
 
 ท้ังน้ี รัฐบัญญัติฯ ได้มีรายละเอียดในด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ๑๓ดังต่อไปน้ี
 ๑.	 ด้านการลดหย่อนภาษี
	 	 ๑.๑	สำหรับบุคคลธรรมดา จำนวน ๒.๓๗ แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
	 	 ๑.๒	สำหรับบริษัทห้างร้าน	จำนวน ๕.๑ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
รวม ๒.๘๘ แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
 ๒. ด้านการสาธารณสุข จำนวน ๑.๔๗ แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
 ๓. ด้านการศึกษา จำนวน ๙.๐๙ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
 ๔. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๗.๒ พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
 ๕. การช่วยเหลือพลเมืองผู้มีรายได้น้อย ว่างงาน หรือออกจากงาน จำนวน 
๘.๒๕ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
 ๖. การส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของสหพันธรัฐ	 เช่น	 ในด้าน	
การคมนาคม	การสื่อสาร	โทรคมนาคม	อาคารสถานที่ราชการ	สาธารณูปโภค	ฯลฯ	จำนวน 
๘.๐๙ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
 ๗. การพัฒนาด้านกิจการพลังงาน	เช่น	การสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทน	
พลังงานธรรมชาติ	 การกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากกิจการพลังงานที่เป็นพิษ	 ฯลฯ	 จำนวน  
๖.๑๓ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

๑๒ see Library	of	Congress,	the summaries of American Recovery and Reinvestment Act of 2009, 
Feb	13,	2008. 

๑๓ See	U.S.	House	of	Representatives	Committee	on	Appropriations,	Summary : American Recovery 
and Reinvestment,	Feb	13,	2009	.	
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 ๘. ด้านการเคหะ	 เช่น	การลดภาระภาษีสำหรับผู้ที่จะสร้างบ้านที่มีรายได้น้อย	
จำนวน ๑.๒๗ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
 ๙. การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘.๙ พันล้าน 
ดอลล่าร์สหรัฐฯ
 ๑๐. ด้านอื่น ๆ  จำนวน ๑.๘๑ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 

	 รฐับญัญตักิารฟืน้ฟแูละกระตุน้เศรษฐกจิ	ค.ศ.	๒๐๐๙	(American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009 – ARRA 2009 )ได้รับการพิจารณาในห้วงสมัยประชุม 
สภาคองเกรสที ่๑๑๑ (111th session of congress)	โดยถกูเสนอไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร	
เมื่อวันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๕๒	และสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบด้วยร่างรัฐบัญญัติฯ	
เมือ่วนัที	่๒๘	มกราคม	๒๕๕๒	วฒุสิภาไดพ้จิารณาและมมีตเิหน็ชอบเมือ่วนัที	่๑๐	กมุภาพนัธ	์
๒๕๕๒	แลว้สง่ใหป้ระธานาธบิดบีารคั โอบามา ลงนามและประกาศใชบ้งัคบัเปน็กฎหมาย  
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒๑๔

	 โดยเมื่อ	๑๔	เมษายน	๒๕๕๒	ประธานาธิบด	ีบารัค	 โอบามา	ได้กล่าวสุนทรพจน	์ 
ณ	มหาวทิยาลยัจอรจ์	ทาวน	์(George	Town	University)	กรงุวอชงิตนั	ด.ีซ.ี	ถงึความสำเรจ็ 
ของมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เห็นได้จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น	อย่างไรก็ตาม	
ในปี	 ๒๕๕๒	 สหรัฐฯ	 อาจจะต้องเผชิญภาวะตึงตัวของตลาดแรงงาน	 การแกว่งตัวของ 
ตลาดหลักทรัพย์และภาวะตึงตัวของตลาดสินเชื่อต่อไป	จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางการ 
สหรัฐฯ	จะต้องเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคง	ซึ่งประกอบด้วย๑๕

	 ๑.	การจัดทำกฎระเบียบเพื่อกำกับดูแลสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
	 ๒.	การส่งเสริมการลงทุนด้านการศึกษา	
	 ๓.	การส่งเสริมการลงทุนในพลังงานทดแทน	
	 ๔.	การส่งเสริมการลงทุนในโครงการด้าน	Healthcare	และ	
	 ๕.	การจัดทำงบประมาณของรัฐบาลกลาง	(Federal	Budget)	เพื่อลดปริมาณหนี้

บทบาทของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve - FED) 
ในการแก้วิกฤต

นายเบน เบอร์นันเก้ (Ben Bernanke) ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา	
(Federal	 Reserve	 -	 FED)	 ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจของสหรัฐฯ	 ที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤต 
ครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่	 (The	Great	Depression)	

๑๔	H.R.1	:	American	Recovery	and	Reinvestment	Act	of	2009	.	(April	20th,	2009).	Available	URL	:	http://
www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-1.

๑๕ โปรดดู สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,	รายงานภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา	เรื่อง	ปาฐกถาของประธานธนาคารกลาง 
สหรัฐฯ	และภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ	โดยรวม,	๒๐	เมษายน	๒๕๕๒.
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ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	๑	ว่า	วิกฤตครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่าย  
โดยเฉพาะตลาดสินเชื่อของทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับแรงกดดัน 
จากต้นทุนที่สูงขึ้นและสภาพคล่องลดลง นอกจากนี้ตลาดแรงงานสหรัฐฯ  
ก็ตกอยู่ในภาวะตึงตัวรุนแรงที่สุดในรอบ ๒๕ ปี ทั้งนี้ นายเบน เบอร์นันเก้ 
ไดก้ลา่วถงึมาตรการรบัมอืและฟืน้ฟเูศรษฐกจิของธนาคารกลางสหรฐัฯ 
ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้๑๖

๑. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Federal Funds Rate) โดยคณะกรรมการ	
กำหนดนโยบายการเงิน	 (Federal	 Open	 Market	 Committee)	 หรือ	 FOMC	 เพื่อ
กระตุ้นให้ภาคเอกชนเพิ่มปริมาณการกู้ยืมเพื่อการลงทุนให้มากขึ้น	 โดยในช่วงกลางปี	
๒๕๕๑	 คณะกรรมการ	 FOMC	 ได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ร้อยละ	 ๒	
จากเดิมที่ร้อยละ	๕.๔	 ในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ	 และปรับลดอีกครั้งในเดือนธันวาคม	
๒๕๕๑	มาอยู่ที่ระหว่างร้อยละ ๐ ถึงร้อยละ ๐.๒๕

๒. ปลอ่ยกูส้นิเชือ่ระยะสัน้ใหแ้กธ่นาคารและสถาบนัการเงนิ	ดว้ยอตัราดอกเบีย้ตำ่	
โดยธนาคารและสถาบันการเงินสามารถยืดระยะเวลากู้เงินได้นานถึง	 ๓	 เดือน	 ทั้งนี้	
มาตรการดังกล่าว	 มีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนคลายความตึงตัวในตลาดการเงิน	 สนับสนุน 
ให้ธนาคารและสถาบันการเงินเต็มใจปล่อยกู้ให้แก่ภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้	
ธนาคารกลางสหรฐัฯ	ไดใ้ชก้ระบวนการประมลูสนิเชือ่กบัสถาบนัการเงนิเพือ่ใหอ้ตัราดอกเบีย้ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในตลาด	 ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงของทั้งธนาคารกลางและ 
ผู้เสียภาษีในสหรัฐฯ	อีกด้วย

๓. อดัฉดีสภาพคลอ่งนอกระบบธนาคาร	อาท	ิตลาดตราสารพาณชิย	์(Commercial	
Paper	Market)	 โดยเฉพาะในส่วนของกองทุนรวม	 (Mutual	Fund)	ที่ได้รับผลกระทบ 
จากการสูญเสียความเชื่อมั่นของนักลงทุน	 โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ	 ได้ดำเนินมาตรการ 
เพือ่ฟืน้ฟคูวามเชือ่มัน่ใหแ้กน่กัลงทนุ	ดว้ยการสนบัสนนุทางการเงนิผา่นทางสนิเชือ่เงนิกูใ้หแ้ก่ 
กองทุนท่ีประสบปัญหา	ตลอดจนการดำเนินมาตรการอ่ืน	ๆ	ร่วมกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

๔. จดัทำโครงการเพือ่การกูย้มื (Lending Program) รว่มกบักระทรวงการคลงั 
สหรฐัฯ	เพือ่สง่เสรมิสภาพคลอ่งทางการเงนิใหก้บัครวัเรอืนและธรุกจิขนาดเลก็	โดยครอบคลมุ	
สนิเชือ่รถยนต์	สนิเชือ่บตัรเครดติ	สนิเชือ่เพือ่การศกึษา	รวมทัง้สนิเชือ่อืน่	ๆ 	ทีร่บัประกนัโดย	
The	Small	Business	Administration	(SBA)	ซึง่เปน็องคก์รของทางการสหรฐัฯ	ทีส่นบัสนนุ	
การดำเนินงานของธุรกิจรายย่อย	หรือ	SMEs

๑๖	โปรดดู	เพิ่งอ้าง.
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๕.  รับซื้ อคืนตราสารหนี้ ที่ หนุน โดย 
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย (Mortgage-Backed Securities) 
ซึ่งได้รับการค้ำประกันจากบริษัท	 Fannie	 Mae	 
หรือบริษัท	Freddie	Mac	ซึ่งเป็นองค์กรที่ทางการ 
สหรฐัฯ	ใหก้ารสนบัสนนุ	(Government	Sponsored	
Enterprises: 	 GSEs)	 ด้วยงบประมาณกว่า	 
๑	 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	 โดยมาตรการดังกล่าว 
จะช่วยให้อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ 

ปรับลดลง	และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

ส่วนที่ ๓
บทบาทของนานาประเทศ มาตรการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลก

	 โดยเปน็ทีท่ราบกนัดวีา่	วกิฤตเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้นัน้มไิดส้รา้งความเสยีหายแตเ่ฉพาะ 
ในเขตสหรัฐอเมริกาเท่านั้น	แต่ยังได้ลุกลามสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องไปยังประเทศ 
ต่าง	ๆ	ทั่วทุกมุมโลก	ในส่วนนี้ผู้เขียนขอนำเสนอตัวอย่างมาตรการทางเศรษฐกิจที่รัฐบาล 
ของแต่ละประเทศใช้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศของตน	
	 ซึง่ประเทศตา่ง		ๆ 	ทีไ่ดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิกไ็ดม้กีารออกนโยบายและมาตรการ 
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 โดยจำแนกได้เป็น 
๓ ประเภท๑๗	 คือ	 มาตรการช่วยเหลือภาค 
อสังหาริมทรัพย์	มาตรการช่วยเหลือภาคการเงิน 
และสถาบันการเงิน	 และมาตรการช่วยเหลือ 
ภาคเศรษฐกิจจริง	(Real	Sector)	ดังรายละเอียด 
ที่ปรากฏตามตาราง

๑๗	โปรดดู		อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	๑,	บทวิเคราะห์ เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจเพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจโลก ; 
Macroeconomic	Analysis	Briefing,	๒๐	กุมภาพันธ์		๒๕๕๒	,	หน้า		๔-๗.
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The Sub – Prime Crisis 
วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา

๑๔๔

มาตรการช่วยเหลือ
ภาคอสังหาริมทรัพย์

มาตรการช่วยเหลือ
ภาคการเงินและสถาบันการเงิน

มาตรการช่วยเหลือ
ภาคเศรษฐกิจจริง 
(Real Sector)

๑.	รัฐบาลหรือหน่วยงานของ 
รัฐบาลให้สินเชื่อสนับสนุนการ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้น
อุปสงค์ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่
ชะลอตัวลง	
(จีน,	ฝรั่งเศส) 

๒.	การใช้มาตรการภาษีท่ีเก่ียวข้อง 
กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้น
อุปสงค์ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่
ชะลอตัวลง	
(สเปน)

๑.	รัฐบาลเข้ารับซื้อหนี้เสียของสถาบันการเงิน 
เพื่อนำมาบริหาร	เพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาด
อสงัหารมิทรพัย	์และชว่ยเหลอืฐานะทางการเงนิ 
ของสถาบันการเงิน	
(สหรัฐอเมริกา,	ออสเตรเลีย)
๒. การรับประกันสินเชื่อของภาคเอกชนเพื่อ 
ลดความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นในการให้ 
สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ
	(อังกฤษ,	ฝรั่งเศส)
๓. การคำ้ประกนัเงนิฝาก	(Deposit	Insurance)	
ในสถาบันการเงิน	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของ 
ผู้ฝากเงินรายย่อยต่อระบบสถาบันการเงิน	
(สหรัฐอเมริกา,	อังกฤษ,	ฟิลิปปินส์,	อินโดนีเซีย,	
เดนมารค์	 เยอรมนี,	 ออสเตรีย	 นิวซีแลนด์	
ออสเตรเลีย,	 ไอร์แลนด์,	 สิงคโปร์,	 มาเลเซีย	
และฮ่องกง)
๔. การคำ้ประกนัเงนิกูข้อง	ธนาคารและระหวา่ง	
ธนาคาร	 เพื่อเสริมความแข็งแรงของฐานะ 
การเงินของธนาคารและสร้างความเชื่อมั่นใน 
ระบบธนาคาร
(ออสเตรเลีย,	เยอรมัน,	อังกฤษ,	เนเธอร์แลนด์,	
เดนมาร์ค)
๕. การปรับลดดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลาง 
เพ่ือเสริมสภาพคล่องในภาคการเงิน	สร้างแรงจูงใจ 
ให้สถาบันการเงินปล่อยกู้	 และเพื่อกระตุ้น 
การลงทุนของภาคเอกชน
(สหรัฐอเมริกา,	 สหภาพยุโรป,	 อังกฤษ,	
ออสเตรเลีย,	ญี่ปุ่น,	เกาหลีใต้	)
๖. การเพ่ิมทุนให้แก่สถาบันการเงินและการอัดฉีด 
สภาพคล่อง	 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนของ 
สถาบันการเงินและทำให้ฐานะทางการเงินของ 
สถาบันการเงินมั่นคงขึ้น	อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้
สถาบันการเงินปล่อยกู้	
(สหรฐัฯ,	เนเธอรแ์ลนด,์	เบลเยีย่ม,	ลกัซแ์ซมเบริก์,	
ไอส์แลนด์,	ฝรั่งเศส,เยอรมนี	อินโดนีเซีย,	จีน)
๗. รัฐบาลเข้าแปรรูปสถาบันการเงิน	เพ่ือสนับสนุน 
ไม่ให้สถาบันการเงินล้มละลายและสร้างความ 
เชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อสถาบันการเงิน		
(อังกฤษ)

๑.	การจดัทำนโยบายการคลงั 
แบบขาดดุลและการเพิ่ม 
รายจ่ายของรัฐบาล	เพ่ือกระตุ้น 
เศรษฐกิจผ่านการลงทุน	
การผลิต	และการจ้างงาน	
(ออสเตรเลีย,	ญ่ีปุ่น,	เกาหลีใต้, 
อังกฤษ,	ฝรั่งเศส,	สิงคโปร์)
๒ .  การปล่อย เงินกู้ แบบ 
ผ่อนปรนให้แก่ภาคการผลิต	
เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ 
ขนาดเล็ก
(เกาหลีใต้,	 สหภาพยุโรป,	
จีน)
๓. การจัดตั้ งกองทุนเพื่อ 
สนบัสนนุการลงทนุและชว่ย
เหลือภาคอุตสาหกรรมเพื่อ 
กระตุ้นการลงทุนและบรรเทา	
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
ต่ออุตสาหกรรมหลักของ 
ประเทศ	
(สหรัฐอเมริกา,	ฝรั่งเศส)
๔.  การใช้มาตรการภาษี 	
เพื่ อ ก ระตุ้ นก ารบริ โ ภค 
ภายในประเทศ	
(อังกฤษ,	จีน)
๕. การชะลอและลดภาระ 
ภาษีของภาคธุรกิจ	 เพื่อลด 
รายจ่ายทางภาษีและบรรเทา 
การขาดสภาพคล่องให้แก่	
ภาคธุรกิจ
(อังกฤษ,	จีน,	ฝรั่งเศส)
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ส่วนที่ ๔
การประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำประเทศ จี ๒๐ 

กับแนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจโลก๑๘

การประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำประเทศจี ๒๐ (G-20 Leaders’ Summit on 
Financial Markets and the World Economy)๑๙	 ถูดจัดขึ้น	 ณ	 กรุงลอนดอน	
ประเทศอังกฤษ	เมื่อวันที่	๒	เมษายน	๒๕๕๒		โดยในฐานะการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม
ในครั้งนี้	กระทรวงการคลังของประเทศอังกฤษ	จึงได้กำหนดประเด็นสำคัญในการจัดการ
ประชุมรวม ๓ ประการ ได้แก่

๑.	 หารือถึงมาตรการเพ่ือการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจมหภาคระหว่างกัน 
เพื่อประโยชน์ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจโลก	ตลอดจนกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	
และส่งเสริมการจ้างงาน

๒.	 หารือถึงมาตรการปฏิรูปและพัฒนาภาคการเงินและระบบการเงิน	
๓.	 หารือถึงมาตรการปฎิรูประบบสถาบันการเงินระหว่างประเทศ	 เช่น	 กองทุน	

การเงินระหว่างประเทศ	(International	Monetary	Fund	-	IMF),	ธนาคารโลก	(World	Bank)	
และสถาบันส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงิน	(Financial	Stability	Forum)

นอกจากนี	้การประชุมฯ	ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะระดมความคิดจากกลุ่มผู้นำประเทศ
ที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่	 (World’s	Major	Economies)	และหาข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทาง 
สำหรับองค์กรที่มีบทบาททางเศรษฐกิจสากลสำหรับการช่วยฟื้นฟูและส่งเสริมเสถียรภาพ 
ของเศรษฐกิจโลก	ซึ่งเป็นการดำเนินบทบาทที่ท้าทายในการป้องกันการตกต่ำอย่างรุนแรง 
ของเศรษฐกจิโลกไมใ่หข้ยายตวัมาก	ยิง่ขึน้	ตลอดจนเสรมิสรา้งความเตบิโตทางเศรษฐกจิโลก 
ภายใต้กรอบระยะเวลาอันสั้น	 ควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบโครงสร้างของภาคการเงิน	 

๑๘ See The London Summit ; Explanatory guide to the communiqué.	(April	20th,	2009).	Available	
URL	:	https://londonsummit-stage.londonsummit.gov.uk/en/summit-aims/communique-explanation/.
					 See	also	The London Summit ; Outcomes of the London Summit.	(April	20th,	2009).	Available	URL	
:	http://www.londonsummit.gov.uk/en/summit-aims/timeline-events/summit-outcomes.

๑๙	G-20 มีชื่อเป็นทางการว่า “Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors.” 
จัดตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.	๑๙๙๙	และจัดประชุมครั้งแรก	ณ	กรุงเบอร์ลิน	ประเทศเยอรมนี	เป็นกลุ่มของรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคาร
กลางของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก	19	ประเทศ	ประกอบไปด้วย	อาร์เจนตินา	ออสเตรเลีย	บราซิล	แคนาดา	จีน	
ฝรั่งเศส	เยอรมนี	อินเดีย	อินโดนีเซีย	อิตาลี	ญี่ปุ่น	เม็กซิโก	รัสเซีย	ซาอุดีอาระเบีย	แอฟริกาใต้	เกาหลีใต้	ตุรกี	อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	
และสหภาพยุโรป			ทั้งนี้	กลุ่ม	G-20	มีความสำคัญมาก	เพราะมีขนาดของผลิตภัณฑ์มวลรวมรวมกันแล้วคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ	๘๐	ของผลผลิตรวมของโลก	มีสัดส่วนการค้าคิดเป็นร้อยละ	๘๕	ของการค้าโลก	และมีสัดส่วนของจำนวนประชากรประมาณร้อย
ละ	๖๗	ของประชากรโลก	อย่างไรก็ดี	กลุ่ม	G-20	ไม่มีการตั้งสำนักงานหรือสำนักงานเลขาธิการแบบถาวรเช่นเดียวกับอาเซียน	แต่จะ
ใช้การหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและกำหนดวาระที่จะมีการหารือกันเป็นครั้งคราวไป	นอกจากประเทศสมาชิกที่กล่
าวมาข้างต้นแล้ว	ยังมีหน่วยงานที่ร่วมการประชุม	ได้แก่	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	ธนาคารโลก	คณะกรรมการการเงินการคลั
งระหว่างประเทศ	และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาของธนาคารโลก	และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(อาภรณ์	ชีวะเกรียงไกร),	
การประชุมสุดยอดผู้นำ G-20,	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ,	๒	เมษายน	๒๕๕๒.)	
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The Sub – Prime Crisis 
วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา

และการสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศใหม้คีวามคลอ่งตวั	ตลอดจนจดัตัง้โครงการสนบัสนนุ	
การฟืน้ฟเูยยีวยาความเสยีหายทางเศรษฐกจิอกีดว้ยโดยทีป่ระชมุสดุยอดผูน้ำกลุม่ประเทศ 
จี ๒๐ ได้มีความตกลง (Communiqué)๒๐ ดังต่อไปนี้

๑.	 ท่ีประชุมได้จัดต้ังโครงการสนับสนุนเม็ดเงินประมาณ	๑.๑	ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
ในด้านการฟื้นฟูความเชื่อมั่น	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 และการสร้างงานในระบบ	
เศรษฐกิจโลก

๒.	 สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบการควบคุมตรวจสอบทางการเงินของโลก	 
โดยการจัดตั้งระบบการควบคุมและเฝ้าระวัง

๓.	 สนับสนุนเม็ดเงินจำนวน	๘.๕	แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	ให้แก่	สถาบันการเงิน	
ระหวา่งประเทศ	เชน่	กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ	(International	Monetary	Fund	-	IMF),	 
ธนาคารโลก	(World	Bank)	และสถาบนัสง่เสรมิเสถยีรภาพทางการเงนิ	(Financial	Stability	
Forum)	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปสถาบันการเงินระหว่างประเทศและการช่วยเหลือ 
เศรษฐกิจโลกภายใต้ภารกิจขององค์กรเหล่านั้น

๔.	 สนับสนุนเม็ดเงินจำนวน	๒.๕	แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	 เพื่อส่งเสริมการค้า 
และการลงทุนระหว่างประเทศ	 ต่อต้านลัทธิกีดกันทางการค้า(Protectionism)
ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม		พรอ้มทัง้จดัตัง้กลไกเพือ่สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศและเฝา้ระวงั 
การกีดกันทางการค้า	ซ่ึงจะทำให้การค้าระหว่างประเทศมีความคล่องตัวข้ึนกว่าร้อยละ	๙๐

๒๐ see The London Summit ; Explanatory guide to the communiqué.	(April	20th,	2009).	Available	
URL	:	https://londonsummit-stage.londonsummit.gov.uk/en/summit-aims/communique-explanation/.

๑๔๖



หน้าต่างโลก
The Knowledge Windows
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๕.	 สนับสนุนเม็ดเงินจำนวน	๕	หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ	 เพื่อช่วยเหลือประเทศ	
ยากจน	 และเสนอให้องค์การสหประชาชาติ	 (UN)	 จัดตั้งกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ 
เฝ้าสังเกตการณ์ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดกับประเทศเหล่านั้นได้
 
ความส่งท้าย

 จะเห็นได้ว่า	วิกฤตเศรษฐกิจของโลก 
ในคร้ังน้ีถือเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจอันรุนแรง
และส่งผลเสียหายไปทุกภูมิภาคทั่วโลก	จึง
ไดม้กีารดำเนนิมาตรการนานาประการจาก 
ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องเพื่อที่จะยับยั้ง 
ความเสียหายไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติม	ควบคู่
ไปกับการฟื้นฟูและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
การเงิน	และสร้างระบบกลไกการเฝ้าระวัง 
เพือ่มใิหป้ระวตัศิาสตรอ์นัเลวรา้ยนีย้อ้นกลบัมาอกี	ทัง้นี้	มขีอ้สงัเกตวา่	การดำเนนิมาตรการ 
เพื่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพร้อมกับใช้โอกาสดังกล่าวจัดวางมาตรการที่เป็น 
ประโยชน์เพื่ออนาคตไปด้วยนั้น	เป็นการดำเนินการที่ชาญฉลาดและได้ประโยชน์หลายทาง
ที่ควรกระทำ	อาทิ	การกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านทาง
โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน	หรือโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพื่อการลดภาวะ 
โลกร้อน	ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้ว	ยังเป็นประโยชน์ในการ 
ป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ไปพร้อมกันด้วย

บทความ	“หนา้ตา่งโลก The Knowledge 
Windows”  ชุด The Sub – Prime Crisis 
วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา ก็ได้นำเสนอ 
เป็นที่สิ้นสุดแล้วในตอนนี้	 อย่างไรก็ดี	 มาตรการ 
แก้ไขเยียวยาวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีจำต้องเปล่ียนแปลง 
ไปตามสภาพปัญหาที่ยังไม่อาจสิ้นสุดได้โดยง่าย
นั้น	 ก็ยังมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
จำต้องถือเป็นภารกิจสำคัญในการพิจารณาศึกษา	 

และลงมือดำเนินการอย่างจริงจัง	 เพื่อหยุดวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ให้ได้อย่างแท้จริง 
และยั่งยืน	

๑๔๗
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Ab abusu ad usum non valet consequential

การใช้สิทธิผิด ๆ ไม่ทำให้กลายเป็นเรื่องถูกต้องขึ้นมาได้

(หลักกฎหมายละติน และสุภาษิต  โดย ประทีป อ่าววิจิตรกุล)

๑๕๔
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แนะนำเว็บไซต์

www.pavena.thai.com

	 มูลนิธิปวีณา	หงสกุล	 เพื่อเด็กและสตรี	 
เปนมูลนิธิท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือชวยเหลือเด็กและสตรี 
ท่ีดอยโอกาสหรือถูกละเมิดสิทธิโดยไมหวังผลกําไร  
โดยมีนางปวีณา	หงสกุล	สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบแบงเขตของกรุงเทพมหานคร	 ๖	 สมัย	 
เปนผูกอตั้งและเปนประธานของมูลนิธิฯ	 โดยมี 
วัตถุประสงค  เพื่อช วยเหลือเด็กและสตรีที่ 
ถูกละเมิดสิทธิ	ถูกทารุณกรรมในรูปแบบตาง	ๆ	 
ตลอดจนการฟนฟูดานรางกายและจิตใจ	ชวยเหลือ 
เด็กและสตรีที่ไดรับเคราะหกรรมและไรที่พึ่ง 
ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข	 
สงเสริมและพัฒนารายได	 เสริมทักษะแกเด็ก
ที่ยากไรและดอยโอกาส	 รวมทั้งการสงเสริม 
กจิกรรมดานวฒันธรรมไทย	ดงันัน้	จงึทาํใหเวบ็ไซต	
pavena.thai.com	เปนเวบ็ไซตทีไ่ดรบัความสนใจ 
จากประชาชน	 สื่อมวลชน	 ตลอดจนหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด	 
สามารถใชเว็บไซตนี้เปนอีกชองทางในการแจง 
เบาะแสในพฤติการณการละเมิดสิทธิเด็กและ 
สตรีอีกดวย

โดย นางกฤตยา  ดวงประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักกฎหมาย

๑๕๕

www.f inancialstability.gov   

 f inancialstability.gov	 เปนเว็บไซตที่ 
จดัทาํโดยกระทรวงการคลงั	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลอันเปน 
ประโยชนในดานความพยายามในการแกไข 
ปญหาทางการเงนิอนัสบืเนือ่งมาจากวกิฤติสินิเชือ่ 
ความเสี่ยงสูง	 หรือ	 “ซับไพรม”	 (Subprime)	
และหนี้บัตรเครดิต	รวมทั้งเปนเว็บไซตที่สงเสริม 
การกระตุ นการลงทุนและการบริโภคภายใน 
ประเทศ	 สงเสริมเสถียรภาพดานเศรษฐกิจ 
และประชาสัมพันธแผนการฟนฟูเศรษฐกิจของ 
รัฐบาลชุดปจจุบันของนายบารัค	 โอบามา	 
จึงเปนอีกเว็บไซตที่นาสนใจสําหรับผูที่ติดตาม 
ความเคลื่อนไหวและแนวนโยบายการแกปญหา 
วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจอยาง 
สหรัฐอเมริกา
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แนะนำเว็บไซต์

๑๕๖

www.apecthai.org   

	 ศูนยศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ 
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	 (International	
Cooperation	Study	Center,	Thammasat	
University:	ICSC	:	TU)	เปนหนวยงานที่ดําเนิน 
กิจกรรมดานการพัฒนาองคความรู เกี่ยวกับ 
เอเปคและความรวมมอืในภมูภิาคทีเ่ปนเปาหมาย 
พื้นฐานการศึกษา	 คนควา	 วิจัย	 สงเสริมใหมี 
การเรียนรูประสบการณและใหคําปรึกษาดาน 
เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	อารยธรรมสมัยใหม 
เพื่อนํามาปรับใช กับวิถีจารีต	 รวมทั้งเป น 
หนวยงานกลางทางด านวิชาการของกลุ ม 
สมาชกิเอเปคและกลุมความรวมมอืในภมูภิาคแก 
หนวยงานของรัฐ	 เอกชน	 และองค การ 
ระหวางประเทศ	จดัตัง้ขึน้ตามมตทิีป่ระชมุ	APEC	
Leader’s	Education	 Initiatives	กอตั้งขึ้นใน 
ประเทศไทยโดยใชชื่อวา	ศูนยศึกษาเอเปค	(Thai	
APEC	Study	Center	:	TASC)	เมื่อเดือนตุลาคม	
พ.ศ.	๒๕๓๙	ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปน 
สมาชิกเครือขาย	๑๓๐	แหงท่ัวภูมิภาคเอเชียแปซิฟก	
สวนในประเทศมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เปนสมาชิกอยู	 ๑๒	 แหง	 และมีโรงเรียนระดับ 
มัธยมศึกษากวา	๓,๖๐๐	โรงเรียนที่เปนสมาชิก	 
เว็บไซตนี้จึงเปนแหลงขอมูลที่เปนประโยชนอีก 
แหลงหนึ่งสําหรับผูที่สนใจดานเอเชียศึกษา

www.cifs.moj.go.th   

	 งานดานนิติวิทยาศาสตรมีความสําคัญ 
อยางยิง่ในกระบวนการยตุธิรรมทีต่องมกีารนาํตวั 
ผูกระทําผิดมาลงโทษ	 ซึ่งที่ผานมางานบริการ 
ดานนิติวิทยาศาสตรยังไมสามารถใหบริการ 
ไดอยางทั่วถึง	ประกอบกับกระจัดกระจายอยูใน
หลายหนวยงาน	 เชน	สํานักงานตํารวจแหงชาติ	
ทบวงมหาวิทยาลัย	 กระทรวงสาธารณสุข	
สํานักนายกรัฐมนตรี	 และกระทรวงกลาโหม	
เปนตน	จงึทาํใหสถาบนันติวิทิยาศาสตรกอตัง้ขึน้ 
เพื่อทําหนาที่ประสานงานโดยตรงและกําหนด
มาตรฐานกลางที่จะทําใหเกิดความนาเชื่อถือ 
ของงานดานนิติวิทยาศาสตร	 มีประสิทธิภาพ	 
เขาสูความเปนมาตรฐานสากลมากขึน้	อนัจะนาํมา 
ซึง่ประโยชนตอประชาชนโดยรวม	ดงันัน้	เวบ็ไซต 
ของสถาบันนิติวิทยาศาสตรจึงเปนแหลงความรู 
ดานงานนิติวิทยาศาสตร	 เผยแพรขอมูลขาวสาร 
และการดาํเนนิงานของสถาบนัฯ	รวมทัง้ประชาชน 
ทั่วไปสามารถเขาไปใชบริการรองทุกข	ประกาศ 
หาญาติ	 และติดตอกับหนวยงานไดโดยตรง 
ผานทางเว็บไซตนี้






