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นับตั้งแต่ประเทศไทยได้นำเอาปรัชญาการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้เป็นหลัก	
ในการปกครองประเทศเปน็ครัง้แรกเมือ่วนัที	่๒๔	มถินุายน	๒๔๗๕	เปน็ตน้มา	การปกครองในระบอบ	
ประชาธิปไตยของประเทศไทยได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับ	 ซึ่งในระยะเริ่มแรกนั้นการปลูกฝัง	
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของเราได้ให้ความสำคัญกับกลไกหรือรูปแบบกระบวนการ	
ของประชาธิปไตยมากกว่าการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ	
โดยเฉพาะการสร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าและ
มั่นคงถาวรอย่างยั่งยืน	

“จลุนติ”ิ	ฉบบันี	้กองบรรณาธกิารไดพ้จิารณาเหน็ถงึความสำคญัของการปกครองในระบอบ	
ประชาธิปไตยของประเทศไทยที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วถึง	 ๑๘	 ฉบับด้วยกัน	
โดยในระยะเวลา	๗๘	ปีที่ผ่านมาสังคมไทยได้มีโอกาสเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	
ผ่านเหตุการณ์สำคัญ	 ๆ	 ทางการเมืองในหลายครั้ง	 อาทิ	 การยึดอำนาจการปกครองโดยการ	
ปฏิวัติรัฐประหาร	และการยกเลิกรัฐธรรมนูญ	รวมท้ังการชุมนุมทางการเมืองเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย		
ซึ่งในบางครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดความรุนแรงและเกิดความสูญเสียต่อชีวิต	 ร่างกาย	 และทรัพย์สิน		
อันเป็นเครื่องบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยนั้นยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครอง	
ระบอบประชาธปิไตยอยา่งถอ่งแท้	และยงัไมส่ามารถบรรลเุปา้หมายหรอืหลกัการของการปกครอง	
ในระบอบประชาธิปไตยท่ีว่าเป็น	“การปกครองของประชาชน  โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน” 

กองบรรณาธิการจึงได้ทำการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการตลอดจนทรรศนะ	
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา ในเรื่อง	“การสร้างพลเมือง 
กบัการพฒันาประชาธปิไตยไทย”	จากศาสตราจารย ์ดร.วษิณ ุ เครอืงาม ประธานกรรมการกฤษฎกีา  
คณะท่ี ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และรองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ทัง้นี	้เพือ่ใหท้า่นผูอ้า่นไดท้ราบถงึหลกัการสำคญัของการปกครองระบอบประชาธปิไตย	สภาพปญัหา	
และอุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย	กระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง	
ในระบอบประชาธิปไตย	รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยของสังคมไทยให้ยั่งยืน

นอกจากนีย้งัมบีทความทางวชิาการดา้นกฎหมายเรือ่ง	“ปฏริปูประเทศ : ปฏริปูระบบรฐัสภา 
เพือ่การพฒันาคณุภาพประชาธปิไตย”	ทัง้นีเ้พือ่ใหท้ราบถงึสาเหตทุีท่ำใหค้นไทยตอ้งแตกแยกกนั		
ตลอดจนทางออกจากสภาพปญัหาทางการเมอืงทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนั	และบทความเรือ่ง	“โอกาสของ 
แรงงานไทยกับการพัฒนามาตรฐานแรงงาน ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรี” ซึ่งเป็น
ประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งที่อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาใช้เพื่อการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีในการ	
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ	สำหรับเนื้อหาส่วนอื่นๆ	นั้นยังคงเข้มข้นด้วยข้อมูลทางวิชาการด้าน	
กฎหมายที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย	กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้กรุณาติดตาม	
ผลงานของวารสารจุลนิติด้วยดีเสมอมา	ซึ่งเราพร้อมที่จะทำหน้าที่คัดสรรบทความและสร้างสรรค์	
ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา	
และสังคมโดยรวมต่อไป

		 		กองบรรณาธิการ
		 ตุลาคม	๒๕๕๓

บรรณาธิการแถลง



พระราชดำรัส๑

ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา๒ นำผู้พิพากษาประจำศาล 
สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันจันทร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

	 การที่ผู้พิพากษาศาลฎีกาอันเป็นศาลสูงสุดของประเทศ	 ต้องปฏิญาณตน 

ก่อนเข้ารับหน้าท่ีเป็นคร้ังแรก	เป็นวาระท่ีสำคัญของผู้พิพากษาศาลฎีกา	และของประชาชน 

ท่ีจะรับบริการของศาลฎีกา	ก็ด้วยเหตุว่าศาลฎีกาน้ีเป็นศาลท่ีสูงท่ีสุดในประเทศน่ันเอง.

	 ศาลฎีกามีความสำคัญมาก	 เพราะว่าถ้าปฏิบัติก็เท่ากับเป็นตัวอย่างใน 

การตุลาการของประเทศ	 สำหรับศาลทุกขั้น	 ตั้งแต่ศาลท้องที่จนกระทั่งศาลสูงสุด 

คือศาลฎีกา.	 ฉะนั้น	 การที่ท่านต้องปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ดีที่สุด	 

ก็หมายความว่าให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง.	 กล่าวคือ	 การปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่ 

ของท่านในฐานะผู้พิพากษา	ก็ต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างเข้มแข็ง	และอันนี้ 

มิใช่เฉพาะในโรงศาล	แต่ในทางทั่วไป	หมายความว่าทุกเมื่อ.	 เมื่อคนเขาเห็นว่าเป็น 

ผูพ้พิากษาศาลฎกีา	กจ็ะตอ้งปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัสำหรบัความยตุธิรรม	ความเปน็บคุคล 

ของประเทศ	ที่ถือว่าเป็นผู้รักษาความเรียบร้อยของประเทศ.	ฉะนั้น	ท่านก็ต้องรักษา 

ความเคร่งครัดของวาระนี้ต่อไป	ไม่ใช่เฉพาะในโรงศาล	แต่ทุกเมื่อ.	 เมื่อคนเขาเห็นว่า 

นี่คือผู้พิพากษาศาลฎีกาของประเทศ	เมื่อแม้จะไม่ได้แต่งเครื่องแบบของศาล	คนก็จะ 

จำได้ว่านี่คือผู้พิพากษาที่ประสาทความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกเหล่าทุกพวกทุกเมื่อ.

	 อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก	เพราะว่าถ้าเขาจำได้ว่านี่คือผู้พิพากษาที่ต้องรักษา 

ความยุติธรรมของประเทศ	พวกท่ีหวังพ่ึงความยุติธรรมของท่าน	ก็จะต้องเห็นความยุติธรรม 

ความศักดิ์สิทธิ์ของศาล.	คือหมายความว่า	มีความหวังว่า	ในประเทศมีความยุติธรรม	

ในประเทศมีผู้ที่รักษาความยุติธรรม.	ฉะนั้น	ท่านจะต้องรักษาความยุติธรรมนี้ทุกเมื่อ	 

ในหน้าที่และนอกหน้าที่จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่	 เพราะว่าคนเขานับถือศาล	 ซึ่งเป็น 

ของที่ดีของประเทศ	 ที่เมืองไทยมีศาลแล้วคนหวังในความยุติธรรม.	 ถ้าเขารู้ว่า 

๑	เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
๒	นายสบโชค		สุขารมณ์



มีความยุติธรรมในประเทศ	 จะเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีแต่เขาก็จะต้องรู้ว่ามี 

ความหวังกัน	 หวังในประเทศว่ามีความยุติธรรม.	 ฉะนั้น	 ท่านต้องเป็นผู้รักษา 

ความยุติธรรม	 ทำหน้าที่	 เป็นของดีทุกเมื่อ	 ประเทศชาติก็จะมีความหวังที่จะมี 

ความเรียบร้อย.	 แม้จะโจรผู้ร้ายก็หวังความยุติธรรม.	 ผู้ที่มีจิตใจที่ไม่ทำอะไรที่ 

เรียบร้อยที่ดี	เขาก็จะทำดีขึ้นดีกว่าที่จะไม่มีเครื่องหมายของความยุติธรรม.

		 ฉะนั้น	ท่านทั้งหลายมีความสำคัญมาก	เพราะว่าแต่ละคนเป็นเครื่องหมาย 

ของความยุติธรรม	 เป็นเครื่องหมายของความดี	 คือเป็นความหมายของ 

ความเรียบร้อยของประเทศชาติ.	 ไม่น่าจะเชื่อ	 ไม่น่าจะเชื่อได้ว่าแต่ละคนมี 

ความสำคญั	แตแ่ตล่ะคนทีเ่ปน็ผูพ้พิากษามคีวามสำคญัมาก	สำหรบัความเรยีบรอ้ย	

ความหวังของประเทศ	 ความหวังของคนทั่วประเทศ	 ซึ่งอาจจะเป็นคนดีบ้าง	

คนไม่ดีบ้าง.	 คือคนไม่ดีก็มี	 แต่ยังไงเขาก็เวลาเห็นผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่ 	 

และแม้จะไม่ใช่กำลังปฏิบัติหน้าที่	 เขามีความหวัง	 ทำให้คนเป็นคนดีมากขึ้น.	

ถา้ประเทศชาตมิคีนด	ีประเทศกห็วงัไดว้า่มคีวามสงบ	มคีวามสขุในประเทศได.้	ฉะนัน้	

ท่านเป็นประกันของความสงบ	ความสุข	ความเรียบร้อยของประเทศ	 เท่ากับเป็น 

ผู้ที่รักษาความยุติธรรม	และเมื่อรักษาความยุติธรรมไว้ก็เป็นคนที่รักษาความสงบ

สุขของประเทศ.

	 ฉะนั้น	 ต้องขอให้สำนึกว่าแต่ละคนมีความสำคัญมากต่อประเทศชาติ	 

ต่อส่วนรวมเพราะว่าเป็นเครื่องหมายของความยุติธรรม.	 ท่านก็มีครบถ้วนแล้ว	 

ท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและปฏิบัติกฎหมายสูงสุด.	ก็มีความหวัง	ทุกคน 

มีความหวังในผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่	 ปฏิบัติความยุติธรรม	 ทั้งเมื่อท่านนั่งบัลลังก์ 

ของศาลฎกีา	หรอืมชีือ่ในสารบบวา่ทา่นเปน็ผูพ้พิากษาศาลฎกีา.	ตราบใดทีท่า่นเปน็ 

เครื่องหมายของความยุติธรรม	 ก็เชื่อว่าช่วยให้ประเทศชาติมีความเรียบร้อย	

มีความสงบ	มีความสงบสุขได้.	 และเมื่อมีความสงบสุข	ก็หมายความว่าคนก็จะ 

อยู่มีความสงบ	มีความยุติธรรมอยู่ในตัว.	 ไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นเอง	 

ทา่นเปน็ทีป่รกึษา	ทีเ่ปน็เครือ่งหมายของความยตุธิรรมในประเทศ	ทำใหป้ระเทศชาต ิ

ไปรอดไดด้	ีกห็มายความวา่ทา่นเปน็เครือ่งหมาย	ดว้ยการปฏบิตัขิองทา่น.	ถา้ทา่นทำด	ี

เราเชื่อว่าท่านต้องรู้ว่าต้องทำดี	 ถ้าท่านทำดีแล้ว	 เป็นคนคนหนึ่งที่ช่วยประเทศ 

ให้ไปรอด.	 ทุกคนก็อยากให้ประเทศชาติไปรอด.	 ก็อย่างที่ว่า	 แม้จะโจรผู้ร้าย 

เขากร็ูส้กึวา่	แตล่ะคนอาจจะไมรู่จ้ะทำยงัไง	แตว่า่เขากต็อ้งการความสงบสขุ.	ถา้ทา่น 

ทำให้คนทั่วประเทศมีความหวังในความสงบ	ความสุข	ความยุติธรรม	ประเทศชาติ 

ก็ไปได้ดี	 และก็ท่านเองแต่ละท่านก็มีความหวัง	 ความแน่นอนว่า	 มีความพอใจ 

ที่ได้ปฏิบัติเพื่อช่วยส่วนรวม.



	 กข็อใหท้า่นสามารถปฏบิตัคิวามดขีองผูพ้พิากษาศาลฎกีา	อนัมเีกยีรตอิยา่งยิง่ 

สำหรับประเทศ.	ก็ขอให้ท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาศาลฎีกาตลอด 

ตอ่ไป	ตลอดชวีติ.	แมจ้ะเมือ่ไหรท่ีท่า่นจะหมดหนา้ที	่กห็มายความวา่ทา่นอาจจะถงึเวลา 

ท่านหมดหน้าที่คือตาย	ท่านก็ยังคงรักษาความดีนี้เอาไว้อย่างเหนียวแน่น.	ฉะนั้น	 

ถ้าท่านรักษาความดีของผู้พิพากษาศาลฎีกา	 ท่านก็มีเกียรติ	 ท่านก็ได้ทำหน้าที่ 

อยา่งเหนยีวแนน่จรงิ	ๆ .	กข็อใหท้า่นมกีำลงัใจกำลงักายตลอด	เพือ่ทีส่ามารถปฏบิตังิาน 

ผูพ้พิากษาศาลฎกีา	ดว้ยความเขม้แขง็	ดว้ยความเหนยีวแนน่	เหนยีวแนน่ทีส่ดุไมม่ทีอ้	

ทอ้ใจ	คอืเหนยีวแนน่จรงิ	ๆ 	จนกระทัง่หมดแรง.	ถา้ทา่นทำไดด้อียา่งนี	้ทา่นกม็เีกยีรตมิาก 

ทา่นกจ็ะเปน็ผูท้ีช่ว่ยประเทศใหผ้า่นพน้อปุสรรคตา่ง	ๆ 	ทีจ่ะมไีด	้แลว้ทา่นเองจะไดร้บั

ผลประโยชนข์องความตดัสนิใจเปน็ผูพ้พิากษาศาลฎกีาของประเทศ	ใชห้ลกัวชิาเตม็ที่

เพื่อความเรียบร้อยของประเทศชาติในทุกทาง.	ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะรักษาความ

ดีของผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ	ทั้งกฎหมายทั้งความยุติธรรม	ตลอดชีวิต	รักษาความดีของ 

ผู้พิพากษาอย่างเหนียวแน่น	ท่านก็จะได้ทำตามท่ีได้ปฏิญาณ.	ถ้าทำได้	ท่านก็เป็นคนท่ี

มีคุณภาพสมท่ีได้ปฏิญาณตนว่า	จะทำหน้าท่ีสำคัญน้ีให้ตลอดไป.	ก็ขอให้ท่านมีกำลังใจ	

กำลังกาย	กำลงัปญัญาครบถว้น	เพือ่ทีจ่ะปฏบิตังิานของผูพ้พิากษาศาลฎกีาตลอดชวีติ.	 

ท่านก็จะได้เป็นคนที่มีคุณภาพ	ท่านจะเป็นคนที่ได้ทำตามที่ได้ปฏิญาณตน.	ก็ขอให้ 

ท่านสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณอย่างเหนียวแน่น	 เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม.	

คำว่าประโยชน์ต่อส่วนรวมนี้	คือทำทุก	ๆ	อย่างที่มีอยู่ในใจ.	 เมื่อเปล่งคำปฏิญาณ	

ไม่ทราบว่าในใจของท่านมีอะไรอยู่ในใจเมื่อเปล่ง	 แต่ว่าก็หวังว่าจะเป็นความดี	

ความสุข	 เรียกว่าความตั้งใจที่จะให้ส่วนรวมอันเรียกว่าประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข	

ดว้ยความเหนยีวแนน่	ดว้ยความเขม้แขง็เตม็ที.่	ถา้ทำไดแ้ลว้ทา่นไดช้ว่ยคนจำนวนมาก 

ให้มีความหวังในชีวิต.	แล้วก็ถ้าทำได้	ท่านมีบุญที่ได้มีโอกาสได้ช่วยคนจำนวนมาก	

ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้.

	 ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยครบถ้วน	 ชั่วกาลนาน	 จนกระทั่งชีวิต 

จะหาไม่.	ฉะน้ัน	ท่ีท่านมาปฏิญาณตนไม่ใช่ส่ิงท่ีกลวง	ๆ 	เป็นส่ิงท่ีสำคัญของประเทศชาติ.	 

แต่ละคนหนึ่งหน่วยของประเทศ	ได้ช่วยคนเป็นจำนวนหลายสิบล้าน.	ฉะนั้น	ก็ขอให้ 

ท่านรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของการปฏิญาณเป็นผู้พิพากษาของศาลฎีกา.	ขอให้ท่าน

ได้มีความสำเร็จในงานการนี้โดยเหนียวแน่น	จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่.	ก็ขอให้ท่านมี 

ความสำเร็จในงานการที่ได้ตั้งใจไว้ที่จะทำดีกับส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งไม่มีโอกาส 

ทีจ่ะทำ.	ขอใหท้า่นสำเรจ็ตามทีไ่ดเ้ปลง่วาจา.	กข็อใหไ้ดม้คีวามสำเรจ็	และมคีวามสขุ 

ในงานการ	 ให้มีความสุข	 ที่จะช่วยคนส่วนมากอยู่เย็นเป็นสุขได้	 ขอให้ท่าน 

ประสบความสำเร็จ.
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“หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” นั้น  เป็นการปกครองที่มี 
เจตนารมณ์สำคัญเพื่อการให้ความคุ้มครองและรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
หรอืพลเมอืงในสงัคมโดยอยูบ่นพืน้ฐานความเชือ่ทีว่า่มนษุยท์กุคนตา่งมสีทิธแิละเสรภีาพ 
ตามธรรมชาติและตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้  เพื่อให้การดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคม 
บ้านเมืองมีความสงบสุข มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีการยอมรับ 
ในความแตกต่างทางความคิดเห็น โดยยึดหลักการสันติวิธีและสังคมประชาธรรม 

แนวความคิดหรือทฤษฎีว่าด้วยหลักประชาธิปไตยของสังคมโลกใบน้ี มีความเป็นมา 
และพัฒนาการที่ค่อนข้างจะยาวนาน ดังจะพิจารณาเห็นได้จากวิวัฒนาการของระบอบ 
ประชาธิปไตยในภาคพื้นยุโรปนับตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๗ ซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก 
นักคิดและนักปรัชญาทางการเมือง  ทั้งจากยุคเก่าที่มีต้นกำเนิดมาจากรัฐกรีกโบราณ 
และยคุใหมใ่นชว่งศตวรรษที ่๑๗ – ๒๐ รวมทัง้อทิธพิลทางศาสนา การปฏวิตัทิางวทิยาศาสตร ์
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ได้ส่งผลทำให้ระบอบประชาธิปไตยในภาคพื้นยุโรป 
มีความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับ๑ จนกลายเป็นกระแสโลก ซึ่งประเทศ 
มหาอำนาจเรียกร้องให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย๒

อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในบางประเทศอาจจะมีการ
ชะงักงัน หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบอบเผด็จการหรือทรราชในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ 
เนื่องจากการที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น 
ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถกระทำได้โดยง่าย  ซึ่งนักรัฐศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องประชาธิปไตย 
ในยคุใหม ่เชน่ อาดมั เปรซอสกี ้(Adam Przeworski) ไดก้ลา่วไวว้า่ “ระบอบประชาธปิไตย 
นั้นไม่ใช่ว่ารัฐให้ประชาธิปไตยและประชาชนต้องการแล้วประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นได้  
แตร่ะบอบประชาธปิไตยตอ้งมพีลเมอืงทีม่คีวามสามารถในการใชส้ทิธแิละปฏบิตัหินา้ที ่

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

“การสร้างพลเมือง
  กับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย”

 ๑ สุรชัย  ศิริไกร, “การพัฒนาประชาธิปไตยไทยโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และจริยธรรมทางการเมือง,” ใน  
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๐ เรื่อง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรม 
และการปกครอง (Political Culture, Ethics and Governance),  จัดพิมพ์โดยสถาบันพระปกเกล้า  (กรุงเทพฯ  : 
ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, ๒๕๕๐) น. ๙๘ – ๙๙.

๒ สัมภาษณ์ บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ, “๗๖ ปี ประชาธิปไตยไทยกับการเมืองภาคประชาชน,” จุลนิติ ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๖ (๒๕๕๑) น. ๘.
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ตามพันธะสัญญาของตนเองได้ด้วย”  มิฉะนั้นแล้วระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นอาจมิใช่ 
ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง๓ 

สำหรับประเทศไทยนั้น  หากจะพิจารณาพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยแล้ว  
จะเหน็วา่นบัแตป่ระเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ 
เป็นต้นมาจนถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๘ ตลอดระยะเวลา ๗๘ ปีที่ผ่านมา สังคมไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในหลายคร้ังหลายคราว 
ด้วยกัน ในบางคร้ังก็ได้ก่อให้เกิดความรุนแรงและเกิดความสูญเสียอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
ของประเทศไทยในสายตาของนานาอารยะประเทศ ซ่ึงจากเหตุการณ์ดังกล่าวย่อมเป็นท่ีประจักษ์ชัด 
แล้วว่าสังคมแบบวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้องตามแบบนานาอารยประเทศนั้น  ยังมิได้ฝัง 
หรือหยั่งลึกในสังคมไทยเท่าที่ควร จึงเป็นเหตุทำให้ในหลายครั้งบ้านเมืองต้องเกิดภาวะวิกฤติ  
สังคมมีความแตกแยกและมิอาจท่ีจะนำหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเคร่ืองมือ 
สำหรับแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติหรือบ้านเมืองได้

ด้วยความสำคัญของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว  กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ 
จงึไดข้อสมัภาษณค์วามเหน็ทางวชิาการในประเดน็หวัขอ้เรือ่ง “การสรา้งพลเมอืงกบัการพฒันา 
ประชาธปิไตยไทย” จากผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและมปีระสบการณใ์นวชิาการ 
ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศเป็นอย่างดียิ่ง  อันประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ  เครืองาม ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒,  
รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์  ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, และรองศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต ์ ไชยพร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ทราบถึงหลักการพื้นฐาน 
อันถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนานาอารยะประเทศ  
สภาพปญัหาและอปุสรรคสำคญัทีเ่ปน็สาเหตทุำใหก้ารพฒันาการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
ในประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร  และกระบวนการในการสร้างประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะการสรา้งจติสำนกึของประชาชนใหไ้ดม้โีอกาสเขา้ถงึวถิชีวีติแบบสงัคมประชาธปิไตย 
ที่ถูกต้องนั้นควรมีแนวทางอย่างไร  ตลอดจนการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มี 
ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนนั้น ควรจะต้องมีการพัฒนาอย่างไรจึงจะบรรลุตามเจตนารมณ์ 
หรือวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านและคนไทยทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นกลไกสำคัญในอันที่จะร่วมกัน
พัฒนาสังคมประชาธิปไตยของชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป.   

๓ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๑, น. ๑๑๖.
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จุลนิติ : หลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ของนานาอารยะประเทศในโลกนี้ได้วางหลักการพ้ืนฐานอันถือได้ว่า 
เป็นสาระสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้อย่างไร

 ศ.ดร. วิษณุฯ : คำว่า “การปกครองในระบอบประชาธิปไตย” 
(Democracy) ตัวมันเองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
ไม่ใช่เรื่องของธรรมะ เพราะว่าการเมืองการปกครองเป็นพลวัต 
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนธรรมะนั้น 
เป็นเรื่องที่มีความมั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  
(อกาลิโก) ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นถือกำเนิดขึ้น 
เป็นครั้งแรกในนครรัฐเอเธนส์สมัยกรีกโบราณ (ปัจจุบันคือ 
ประเทศกรีซ) เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปี มาแล้ว ความเข้าใจคำว่า 
ประชาธิปไตยของชาวกรีกในสมัยโบราณมีความแตกต่างกับ 
ความเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยของชาวยุโรปเมื่อประมาณ ๕๐๐ ปี 
ที่ผ่านมา และแตกต่างกับความเข้าใจ คำว่า “ประชาธิปไตย”  
ในปจัจบุนั แสดงวา่ความเขา้ใจในคำวา่ “ประชาธปิไตย” มพีฒันาการ 
มาตามลำดับ ดังนี้

ระยะแรก คำว่า “ประชาธิปไตย” ในสมัยนครรัฐเอเธนส์ 
ของชาวกรกีโบราณเปน็เพยีงหลกัเกณฑข์องการเคารพเสยีงสว่นใหญ ่ 
(Majority Rule) กล่าวคือ ถ้ามีปัญหาใดเกิดขึ้นและไม่สามารถ 
หาข้อยุติได้ให้ปฏิบัติตามเสียงข้างมาก ซึ่งออกเสียงโดยตรงไม่ต้อง 
ผ่านผู้แทน เวลานั้นยังไม่สนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
บุคคลบางประเภทเช่นผู้หญิงและทาสจึงยังไม่มีสิทธิออกเสียง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ  เครืองาม ๑  

๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒. 
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ระยะที่สอง คำว่า “ประชาธิปไตย” ไม่ใช่หลักเกณฑ์การเคารพเสียงข้างมาก 
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องเคารพเสียงข้างน้อย (Minority Rights) คือจะต้อง 
รับฟังเสียงข้างน้อยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย นี่เป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่ง

ระยะที่สาม คำว่า “ประชาธิปไตย” เป็นรูปแบบของการปกครองที่มุ่งจำกัด 
อำนาจของผูป้กครองใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตทีก่ฎหมายกำหนด เชน่ เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ 
ในประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. ๑๒๑๕ (พ.ศ. ๑๗๕๘) ซึ่งพระเจ้าจอห์นทรงลงนาม 
ตามข้อเรียกร้องของเหล่าขุนนางในเอกสารที่ชื่อว่าแม็กนาคาร์ตา (Magna Carta)  
โดยหลักการท่ีกำหนดในแม็กนาคาร์ตาน้ันเป็นการวางพ้ืนฐานของการปกครองท่ีกษัตริย์ 
ทรงอยู่ภายใต้กฎหมาย หลักการของการมีส่วนร่วมและความยินยอมพร้อมใจของขุนนาง 
ในการเก็บภาษี ตลอดจนหลักสิทธิและเสรีภาพของการปกครองตนเองของเมือง 
และองค์กรศาสนา 

ระยะทีส่ี ่เปน็ชว่งเวลาทีม่คีวามเขา้ใจกนัวา่ คำวา่ “ประชาธปิไตย” เปน็เรือ่งของ 
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยในช่วงปี ค.ศ. ๑๖๘๘ - ๑๖๘๙ ภายหลังการปฏิวัติ 
ในประเทศองักฤษทีเ่รยีกวา่ “การปฏวิตัอินัรุง่โรจน”์ (Glorious Revolution) มเีอกสาร 
ที่สำคัญเกิดขึ้นฉบับหนึ่งเรียกว่า “Bill of Rights” และเกิดหลักการใหม่ ๆ ขึ้นเพื่อ 
คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน เชน่ ในประเทศองักฤษเรยีกวา่ “หลกันติธิรรม” 
(The Rule of Law) ในประเทศภาคพื้นยุโรปเรียกว่า“หลักนิติรัฐ” (Legal State)  
ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกหลักนี้ว่า “Due Process of Law”  ซึ่งหลักการ 
ที่กล่าวมานี้กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของคำว่าประชาธิปไตย 

ระยะทีห่า้ คำวา่ “ประชาธปิไตย”  เปน็การปกครองตามหลกั “สทิธมินษุยชน” 
(Human Rights) และ “หลกัธรรมาภบิาล” (Good Governance) คอื เปน็การปกครอง 
ท่ีมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วม 
มีการประเมินผลและความคุ้มค่า แม้แต่เร่ืองของสิทธิเสรีภาพก็ขยายกว้างให้คลุมเร่ืองอ่ืน ๆ   
ด้วย เช่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ข้อสำคัญคือเริ่มคิดถึงองค์กรและกลไกตรวจสอบ 
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การใชอ้ำนาจของรฐัเพิม่ขึน้จากแคอ่ำนาจของสภาในการควบคมุการทำงานของรฐับาล 
พฒันาการของประชาธปิไตยในระยะนีจ้ะเกดิถอ้ยคำใหม ่ๆ  เชน่ ประชาธปิไตยแบบชีน้ำ 
(Guided Democracy) ประชาธปิไตยแบบมผีูแ้ทน (Representative Democracy) 
หรือ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)

พัฒนาการของประชาธิปไตยมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย 
ของกาลเวลา แม้ว่าในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า “การปกครองระบอบ 
ประชาธปิไตย” คอื “การปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพือ่ประชาชน”  
ตามคำกลา่วของอบัราฮมั ลนิคอลน์ (ประธานาธบิดคีนที ่๑๖ ของประเทศสหรฐัอเมรกิา)  
หรือในบางส่วนก็มีความเข้าใจว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง หรือการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  
แตค่ำวา่ประชาธปิไตยหาใชม่คีวามหมายเพยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัทีก่ลา่วมา แต่คำวา่ 
ประชาธิปไตยนั้น คือ การรวมความหมายทั้งหมดดังที่กล่าวมา เพราะทุกอย่าง 
ล้วนเป็นพัฒนาการที่ได้มาด้วยชีวิตและน้ำตาในแต่ละยุคสมัย

จึงสรุปได้ว่าหลักการพื้นฐานอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองที่ปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่แต่จะต้องเคารพ 
ต่อเสียงข้างน้อย (Majority Rule and Minority Rights) โดยมุ่งจำกัดอำนาจ 
ของผู้ปกครองให้อยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และเป็นการคุ้มครองสิทธ ิ
และเสรีภาพของประชาชน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าแค ่
การเลอืกตัง้ตลอดจนเป็นการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
และมีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

เมื่อไม่นานมานี้ อดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์  ปันยารชุน ได้พูดถึง 
หลักการประชาธิปไตยในปัจจุบันว่าต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑) เป็นการ 
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ๒) เปดิโอกาสใหป้ระชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง ๓) มีการกระจายอำนาจ ๔) มีธรรมาภิบาล  
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๕) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ๖) คุ้มครองผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
และ ๗) มีความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งก็เห็นว่าเป็นแนวเดียวกัน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ในบางประเทศอาจมีหลักการพื้นฐาน
สำคัญอื่นที่จะต้องธำรงรักษาไว้ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ บัญญัติว่า “ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการ 
เปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้” หรือในกรณีรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึง่ใชบ้งัคบัมาเปน็เวลากวา่ ๒๐๐ ป ีไดบ้ญัญตัหิา้มมใิหเ้ปลีย่นรปูของรฐัจากการรวมกนั 
เป็นสหรัฐ (Federation) เป็นรัฐรูปแบบอื่น นี่ก็เป็นส่วนประกอบด้วยเช่นกัน

จุลนิติ : คำว่ารูปของรัฐ (form of state) กับรูปของรัฐบาล (form of 
government) มีความแตกต่างกันอย่างไร

ศ.ดร. วิษณุฯ : เม่ือพูดถึงคำว่า “รูปของรัฐ” (form of state) กับ “รูปของรัฐบาล”  
(form of government) มีคนจำนวนมากที่ยังเข้าใจสับสน ทั้งที่คำสองคำนี้เป็นเรื่อง
ที่มีความสำคัญ เพราะถือเป็นหลักการพื้นฐานในการศึกษาวิชาการเมืองการปกครอง

คำว่า “รูปของรัฐ” (form of state) หมายถึง ตัวรัฐ (state) หรือแผ่นดิน 
รวมกับการใช้อำนาจ โดยรัฐมีองค์ประกอบ คือ ดินแดน ประชากร การปกครอง 
และอำนาจอธปิไตย เมือ่พจิารณาจากการจดัสรรอำนาจภายในของแตล่ะรฐั สามารถ 
แบ่งการปกครองได้ ๒ รูปแบบ คือ รัฐเดี่ยว กับ รัฐรวม 

“รฐัเดีย่ว” เปน็รฐัทีป่ระชาชนทกุคนอยูภ่ายใตอ้ำนาจทีเ่ปน็เอกภาพเดยีวกนั  
ไมว่า่จะเปน็อำนาจนติบิญัญตั ิอำนาจบรหิาร หรอือำนาจตลุาการ เชน่ ในสว่นของตลุาการ 
ประเทศไทยมศีาลฎกีาเปน็ศาลสงูสดุทีม่อีำนาจพจิารณาพพิากษาอรรถคดทีกุประเภท 
ที่เกิดขึ้นในทุกท้องที่ของประเทศไทย หรือในกรณีของฝ่ายนิติบัญญัติ กฎหมายที่ผ่าน 
ความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วถือว่ามีผลใช้บังคับกับทุกคนในทุกท้องที่ทั่วประเทศ  
แมว้า่ประเทศไทยจะมกีารกระจายอำนาจการปกครองใหแ้กท่อ้งถิน่ ซึง่องคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่แตล่ะแหง่กส็ามารถตรากฎหมายเพือ่ใชบ้งัคบัในเขตทอ้งถิน่ของตนเองได ้
ไมว่า่จะเปน็กรณขีององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ.) หรอืองคก์ารบรหิารสว่นตำบล 
(อบต.) ซึง่จะตรากฎหมายใชบ้งัคบัในเขตพืน้ทีข่องตนในรปูของขอ้บญัญตั ิหรอืกรณขีอง 
เทศบาลกจ็ะตรากฎหมายในรปูของเทศบญัญตัขิึน้ใชบ้งัคบัในเขตเทศบาล แตก่ฎหมาย 
ที่ตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่มีผลใช้บังคับนอกเขตพื้นที่ขององค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่แตล่ะแหง่เชน่เดยีวกบัในสว่นของฝา่ยบรหิาร รฐับาลกจ็ะมอีำนาจ 
บริหารราชการแผ่นดินในทุกท้องที่ของประเทศไทย 
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“รฐัรวม” เปน็รฐัที่เกดิจากการรวมตวักนัของรฐัหลาย ๆ  รฐั โดยรวมดนิแดน
ใหเ้ปน็หนึง่เดยีวตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู ทัง้นี ้การรวมกนัเปน็รฐัรวมอาจมาจาก
เหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ๒ (United Arab emirates)
แต่ละรัฐที่มารวมกันสามารถที่จะจัดตั้งเป็นประเทศที่เป็นอิสระได้ แต่เนื่องจากมี 
ขอ้จำกดัดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิเชน่ รฐัอาบดูาบ ีมทีรพัยากรนำ้มนัมากแตข่าดแคลน 
น้ำจืด ส่วนรัฐดูไบมีน้ำจืดมากแต่ขาดแคลนน้ำมัน แต่สำหรับรัฐชาร์จาห์นั้นไม่มีน้ำจืด 
และน้ำมันแต่เป็นรัฐท่ีมีท่าเรือขนาดใหญ่ในการขนส่งสินค้าทางทะเล ด้ังน้ัน เม่ือรัฐท้ังสาม 
มารวมกันจัดตั้งเป็นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็จะมีทั้งน้ำมัน น้ำจืด และมี 
ท่าเรือขนาดใหญ่ในการขนส่งสินค้าทางทะเล แต่ปัญหาคือว่าจะรวมกันอย่างไร 
และจะให้รัฐใดเป็นเมืองหลวง เพราะในแต่ละรัฐก็มีเจ้าผู้ครองรัฐ (Ruler) และจะให้ 
เจา้ผูค้รองรฐัใดเปน็ผูป้กครองสงูสดุ สดุทา้ยกต็กลงกนัวา่ในแตล่ะรฐัเคยปกครองกนัมา 
อย่างไรก็ให้เป็นไปตามเดิม เจ้าผู้ครองรัฐก็ให้เป็นผู้ปกครองสูงสุดในแต่ละรัฐตามเดิม  
เวลาผมสอนนักศึกษาผมจะอุปมาว่ารัฐรวมเปรียบได้เหมือนกับอาหารแต่ละประเภท 
ที่เราใส่ไว้ในชาม ในจาน หรือในถ้วย ปกติก็แยกสำรับกินได้แต่เพื่อให้เกิดความเป็น 
เอกภาพกเ็อาฝาชคีรอบอาหารแตล่ะประเภทไวด้ว้ยกนัอกีชัน้ เพราะฉะนัน้เมือ่เราพดูถงึ
ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสก์เ็ปรยีบเสมอืนฝาช ีพอเรายกฝาชอีอก อาหารทีอ่ยูใ่นจาน 
ในชาม หรือในถ้วย ก็เปรียบได้กับรัฐอาบูดาบี รัฐดูไบ หรือรัฐชาร์จาห์

ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกัน รัฐทั้ง ๕๐ รัฐ ที่มารวมกัน 
เปน็ประเทศสหรฐัอเมรกิากเ็ปรยีบเสมอืนกบัอาหารแตล่ะประเภททีใ่สไ่วใ้นจาน ใสแ่กง 
ใสซ่ปุ ใสผ่ดั ใสส่ลดั ถา้ไมม่ฝีาชมีาครอบ อาหารแตล่ะจานกเ็ปน็ใหญใ่นตวัเอง ใครหยบิ 
อาหารจานไหนมารับประทานก็อิ่มได้ แต่ด้วยเหตุผลบางประการจึงต้องนำฝาชี 
มาครอบ ฝาชีนั้นชื่อว่าสหรัฐอเมริกา เพราะฉะนั้นเวลาที่ประเทศไทยจะติดต่อกับ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องติดต่อกับฝาชีคือประเทศสหรัฐอเมริกา เราจะ 
ไปยกฝาชีออกแล้วเลือกติดต่อกับจานหรือชามซึ่งเปรียบเป็นรัฐใดรัฐหนึ่งไม่ได้ ดังนั้น  
รฐัแคลฟิอรเ์นยี หรอืรฐัอลาสกา จงึไมม่คีณะทตูมาประจำในประเทศไทย มแีตค่ณะทตู 
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันประเทศไทยเราส่งคณะทูตไปก็ส่งไปที่ 
กรุงวอชิงตันดีชี เมืองหลวงของฝาชีคือสหรัฐอเมริกา ไม่ได้ส่งคณะทูตให้ไปประจำ 
ที่รัฐฟอริดา หรือรัฐนิวยอร์ก ตรงนี้เป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์  
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนแต่ละรัฐท่ีเขาหวงแหนอะไรบางอย่าง รูปของรัฐจึงแบ่งเป็น 
รัฐเดี่ยวกับรัฐรวม

๒ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab emirates) มีการปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federation) ประกอบด้วย 
รัฐทั้งหมด ๗ รัฐ ได้แก่ อาบูดาบี ดูไบ ชาร์จาห์ อัจมาน ราสอัลไคมาห์ ฟูไจราห์ และอูมอัลไคเวน อำนาจการปกครองสูงสุด 
อยู่ที่สภาสูงสุด (Federal Supreme Council) มีสมาชิกประกอบด้วยเจ้าผู้ครองรัฐทั้ง ๗ รัฐ สภาสูงสุดจะเป็นผู้เลือกประธานาธิบดี  
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (Federal Council of Ministers) เพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารขึ้นตรงต่อสภาสูงสุด.  
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คำว่า “รูปของรัฐบาล” (form of government) ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่ 
เรื่องของรัฐ ไม่ใช่ดินแดน แต่เป็นเรื่องของรัฐบาล คือเป็นเรื่องของคณะผู้ปกครอง 
หรอืคณะผูใ้ชอ้ำนาจ ซึง่ในปจัจบุนันีร้ปูของรฐับาลจดัไดเ้ปน็หลายรปูแบบ แตร่ปูแบบที่
นยิมและเปน็ทีรู่จ้กักนัมากมสีามรปูแบบ คอื ระบบรฐัสภา (Parliamentary System) 
ระบบประธานาธบิด ี(Presidential System) และระบบกึง่รฐัสภากึง่ประธานาธบิด ี
(Semi - Parliamentary - Presidential System)

คำว่าระบบรัฐสภานั้นในสมัยก่อนเราสอนกันอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียน แต่ใน 
ปจัจบุนันีค้ำวา่ระบบรฐัสภามกีารบญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู ในกรณขีองประเทศไทยนัน้ 
เรามีรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับ เน้ือหาสาระในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็เปล่ียนแปลงไป  
ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมแก่สภาวการณ์ของบ้านเมืองและกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  
แต่หลักการที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุภายใตร้ะบบรฐัสภา ซึง่ในปจัจบุนันีเ้ราจะไดย้นิคำวา่ 
การแก้ไขปัญหาโดยวิถีทางในระบบรัฐสภาทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์อยู่เป็นประจำ  
ที่จริงในทุกประเทศก็มีสภา เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ได้ใช้ระบบรัฐสภา 
เขามสีภาทีเ่รยีกวา่ “สภาครองเกรส” (United States Congress) ซึง่การแกไ้ขปญัหา 

ในวถิทีางของระบบระบบรฐัสภานัน้ จะมลีกัษณะเฉพาะตามรปูของรฐับาล ประเทศทีม่ี
รปูของรฐับาลเปน็ระบบรฐัสภา เชน่ ประเทศไทยจะมปีระมขุของรฐักบัหวัหนา้รฐับาล 
เป็นบุคคลคนละคนกัน กล่าวคือมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประมุขของรัฐ 
และมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ในทำนองเดียวกันประเทศอังกฤษ 
ก็จะมีสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ ๒ (Queen Elizabeth II) เป็นประมุขของรัฐ 
และมนีายเดวดิ คาเมรอน (David Cameron) เปน็นายกรฐัมนตร ีซึง่รปูแบบนีเ้ราจะ
ไมพ่บในประเทศทีม่รีปูของรฐับาลเปน็ระบบประธานาธบิด ีเชน่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประมุขของรัฐและหัวหน้าของรัฐบาลเป็นบุคคลคนเดียวกัน คือ นายบารัก โอบามา 
(Barack Obama) เพื่อให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนให้นึกถึงคนที่สวมหมวกสองใบ 
ใบแรกนายบารกั โอบามาสวมในฐานะประมขุของรฐั (Head of State) เวลานายบารกั 
โอบามาเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะประมุขของรัฐในพิธีต้อนรับกองทหาร 
เกยีรตยิศตอ้งยงิสลตุ ๒๑ นดั เชน่เดยีวกบัการตอ้นรบัพระมหากษตัรยิข์องประเทศอืน่ ๆ   
ส่วนหมวกอีกใบหนึ่งสวมในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาล (Head of Government) เวลา 

ในปจัจบุนันีร้ปูของรฐับาลจดัไดเ้ปน็หลายรปูแบบ แตร่ปูแบบทีน่ยิมและเปน็ทีรู่จ้กักนัมาก 
มีสามรูปแบบ คือ ระบบรัฐสภา (Parliamentary System) ระบบประธานาธิบดี (Presidential 
System) และระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี (Semi - Parliamentary - Presidential 
System)
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ได้รับเชิญให้เดินทางมาประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก  
(Asia-Pacif ic Economic Cooperation : APEC) ถอืวา่ นายบารกั โอบามาเดนิทางมา 
ร่วมประชุมในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กรณีเช่นนี้ในพิธีต้อนรับก็ไม่ต้องยิงสลุต ๒๑ นัด  
เหมือนเช่นกรณีที่เดินทางมาเยือนในฐานะประมุขของรัฐ 

จลุนติ ิ: ในทศันะของทา่นมคีวามเหน็วา่ปจัจบุนัประชาชนชาวไทยมคีวามรู ้
ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด

ศ.ดร. วิษณุฯ : การปกครองไม่ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบใด ๆ   
กต็าม จะมสีว่นประกอบทีส่ำคญัอยู ่๒ ประการ คอื ในสว่นของกระบวนการ (Procedure)  
และในส่วนของเน้ือหา (Content) แม้แต่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute 
Monarchy) ถ้าเราต้องการศึกษาท้ังกระบวนการและเน้ือหาท่ีเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
อยา่งแทจ้รงิ ผมขอแนะนำใหเ้ราไปศกึษาจากประวตัศิาสตรใ์นตา่งประเทศจะเหน็ภาพ 
ที่ชัดเจน ในส่วนของรูปแบบของการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น  
การขึ้นสู่อำนาจเป็นไปตามหลักการสืบทอดทางสายโลหิต คือ จากพ่อสู่ลูก จากลูก 
สูห่ลาน จากหลานสูเ่หลนหรอือาจจะจากพีสู่น่อ้ง บคุคลอืน่แมจ้ะมคีวามรูค้วามสามารถ 
เพียงใดก็ไม่สามารถขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นกษัตริย์หรือผู้ปกครองได้ ขณะเดียวกัน 
ในสว่นของเนือ้หา กษตัรยิห์รอืผูป้กครองกม็อีำนาจเดด็ขาดทีจ่ะสัง่ใหใ้ครเปน็หรอืตาย 
กไ็ด ้หรอืสัง่ใหท้ำอะไรกต็อ้งทำ เชน่ ในสมยัของอยีปิตโ์บราณกษตัรยิฟ์ารโ์รหส์ามารถ 
ออกคำสัง่ใหเ้กณฑป์ระชาชนมาสรา้งพรีามดิ หรอืในประเทศจนีจกัรพรรดจิิน๋ซฮีอ่งเต ้ 
สามารถเกณฑ์ประชาชนและเชลยศึกมาสร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันการรุกราน 
จากศตัรแูละสรา้งความเปน็ปกึแผน่ของประเทศจนี ทีก่ลา่วมาทัง้หมดนีค้อืลกัษณะของ 
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทั้งในส่วนของกระบวนการหรือรูปแบบ 
และในส่วนของเนื้อหา

แต่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในประเทศไทยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 
การปกครองในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๗ ซึง่ในทีน่ี ้
ขอกล่าวเฉพาะในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒๓ ก่อนที่พระองค์จะสวรรคต พระองค์ไม่ได้ทรง 
แต่งตั้งพระรัชทายาทไว้สืบทอดราชบัลลังก์ หรือ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓๔ ก่อนที่พระองค์จะสวรรคต ก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้ง 
พระรัชทายาทไว้สืบทอดราชบัลลังก์ ทั้งที่พระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดา 

๓ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร 
เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๔ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.  

๔ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระนามเดิมว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์” 
ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.
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รวมทั้งสิ้น ๕๑ พระองค์ โดยได้ตรัสกับเหล่าขุนนางในขณะที่พระองค์ทรงประชวรว่า 
ผู้สืบทอดราชบัลลังก์องค์ต่อไปนั้นสุดแต่ขุนนางจะเห็นควร เมื่อพระองค์สวรรคตแล้ว 
พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประชุมปรึกษาหารือ 
และเห็นพ้องต้องกันให้อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎ๕ (พระนามเดิม 
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔) ขึ้นครองราชย์ หรือแม้แต่ 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ซึ่งใคร ๆ  ก็พูดว่า 
พระองคเ์ปน็สมบรูณาญาสทิธริาชย ์กอ่นทีพ่ระองคจ์ะสวรรคต พระองคก์ย็งัไมท่ราบวา่ 
ใครจะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไป แม้ว่าพระราชอำนาจในการแต่งตั้ง 
พระรัชทายาทจะเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ แต่พระองค์ก็ไม่ได้ใช้ 
พระราชอำนาจนั้น  ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ก่อนที่พระองค์จะสวรรคต พระองค์ 
ไดร้บัสัง่ประโยคสำคญัความวา่ “พระองคร์กัเจา้ฟา้จฬุาลงกรณ ์ถา้วนัหนึง่เกดิคดิรา้ย 
ต่อแผ่นดิน ถ้ารักพระองค์ก็ขอให้เนรเทศเท่านั้น อย่าถึงขั้นประหารชีวิตเลย”  
หากพระองค์เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยสมบูรณ์ ทำไมพระองค์จะต้องบิณฑบาต 
ขอชวีติพระราชโอรสของพระองคด์ว้ย ภายหลงัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
สวรรคต เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์๖ (ช่วง บุนนาค) ได้เรียกประชุมปรึกษาเรื่องการถวาย 
สิริราชสมบัติแด่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ ซ่ึงในท่ีประชุมมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์  
ให้ทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ  
(พระนามเดมิของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั) ขึน้เปน็พระมหากษตัรยิ์
พระองค์ที่ ๕ ของพระบรมราชจักรีวงศ์

การทีเ่ราเขา้ใจกนัวา่กอ่นทีป่ระเทศไทยจะเปลีย่นแปลงการปกครอง เมือ่วนัที ่
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ นั้น เราปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หากศึกษา 
จากประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศไทยให้ถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 
การแต่งตั้งพระรัชทายาท หรือในกรณีที่รัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระองค์ท่านทรงเขียนไว้เอง 
ว่า พระองค์ทรงครองราชย์รวมทั้งสิ้น ๔๒ ปี แต่ในช่วง ๒๐ ปีแรกที่ทรงครองราชย์นั้น  
อำนาจของพระองค์เปรียบเสมือนว่าวที่อยู่สุดสายป่าน พระองค์ต้องใช้เวลาประมาณ 
๒๐ ป ีกวา่จะสาวสายปา่นดงึวา่วเขา้มา คอืคอ่ยๆ ดงึอำนาจมาไวท้ีพ่ระองค ์เพราะในชว่ง 
๒๐ ปีแรกในการครองราชย์นั้น พระองค์ไม่มีพระราชอำนาจอย่างแท้จริง แต่มีบุคคล
ที่มีอำนาจเหนือกว่าพระองค์อยู่สองท่าน คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค) และวังหน้า กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ๗ ซึ่งได้คัดค้านพระองค์ 

๕ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๔๓ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.

๖ ดำรงตำแหน่ง "สมเด็จเจ้าพระยา" เป็นคนสุดท้ายในประเทศไทย. 

๗ ดำรงตำแหน่งวังหน้าองค์สุดท้ายของประเทศไทย. 
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แทบจะทุกเรื่อง จนกระทั่ง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ถึงแก่พิราลัย๘ และ 
กรมพระราชวงับวรวไิชยชาญทวิงคต๙ พระองคท์า่นจงึทรงมพีระราชอำนาจอยา่งแทจ้รงิ  
ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
ถ้าเราจะพูดว่าเป็นการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็คงเป็น 
สมบรูณาญาสทิธริาชยแ์ตเ่พยีงรปูแบบหรอืวธิกีารเทา่นัน้ แตใ่นสว่นของเนือ้หายงัไมเ่ปน็ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างแท้จริง

เช่นเดียวกับความรู้ความเข้าใจของประชาชนชาวไทยเก่ียวกับหลักการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยนั้น เราถูกปลูกฝังกันมาเป็นเวลานานว่าประชาธิปไตยคือ 
การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นความเข้าใจเพียงครึ่งเดียว คือเข้าใจในส่วนของกระบวนการหรือ 
รูปแบบของประชาธิปไตยเท่านั้น แต่เราไม่ได้เข้าใจประชาธิปไตยในส่วนของเนื้อหา  
เราจึงไม่ได้ให้ความสำคัญว่าการเลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
ไมซ่ือ้สทิธิข์ายเสยีงหรอืไมท่จุรติในการเลอืกตัง้ เมือ่การปกครองระบอบประชาธปิไตย 
ตอ้งประกอบดว้ยสองสว่น คอื รปูแบบและเนือ้หาสาระ แตใ่นสว่นของเนือ้หาสาระนัน้ 
เรายังให้ความรู้แก่ประชาชนน้อยเกินไป ดังจะเห็นได้ว่าเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ซึง่กอ่นเปลีย่นแปลงการปกครอง ประชาชนสว่นใหญย่งัไมรู่จ้กัคำวา่ “ประชาธปิไตย” 
แตค่วามรูค้วามเขา้ใจในระบอบประชาธปิไตยมอียูใ่นแวดวงของผูท้ีม่โีอกาสไดเ้ดนิทาง 
ไปศกึษาเลา่เรยีนในตา่งประเทศเทา่นัน้ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประชาชน 
โดยทั่วไปจึงยังไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นอย่างไร  
“รัฐธรรมนูญ” คืออะไร ดังจะเห็นได้จากการที่มีคนพูดว่า“รัฐธรรมนูญ คือ ลูกของ 
เจ้าคุณพหล” ไม่ใช่เรื่องพูดเล่น แต่เป็นเรื่องจริง และบางคนก็พูดว่า“รัฐธรรมนูญคือ 
ตน้กลัปพฤกษ”์ในสมยัพระศรอีารยท์ีข่ึน้อยูส่ีม่มุเมอืง ใครอยากไดอ้ะไรกใ็หไ้ปอธษิฐาน 
ขอพรแล้วก็จะได้สมดังใจปรารถนา เพราะว่าในขณะนั้นมีการพูดถึงรัฐธรรมนูญ 
บ่อยครั้ง มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็อ้างรัฐธรรมนูญพอ ๆ กับที่วันนี้เราโยนไปให้โลกาภิวัตน์ 
และธรรมาภิบาล เศรษฐกิจโยนไปให้ไอเอ็มเอฟ สิ่งแวดล้อมโยนไปให้ภาวะโลกร้อน 
ภาวะเรือนกระจก เหตุที่ เป็นเช่นนี้ เพราะเราคิดว่ากระแสของการปกครอง 

ประเทศไทยก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ถ้าเราจะพูดว่าเป็นการปกครอง 
ในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยก์ค็งเปน็สมบรูณาญาสทิธริาชยแ์ตเ่พยีงรปูแบบหรอืวธิกีาร 
เท่านั้น แต่ในส่วนของเนื้อหายังไม่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างแท้จริง

๘ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ “พิราลัย” หมายความว่า ตาย (ใช้แก่เจ้าประเทศราช และสมเด็จ 
เจ้าพระยา). 

๙ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ “ทิวงคต” หมายความว่า ไปสู่สวรรค์,ตาย (ใช้แก่พระยุพราช หรือเจ้าฟ้า 
ซึ่งได้รับการเฉลิมพระเกียรติพิเศษ).
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ระบอบประชาธิปไตยจะยังไม่เข้ามาในประเทศไทยเร็วถึงขนาดนั้น จึงไม่ได้เตรียม 
ความพรอ้มเพือ่รองรบัรปูแบบการปกครองใหม ่เมือ่การปกครองระบอบประชาธปิไตย 
เขา้มา แทนทีเ่ราจะนำเขา้มาทัง้รปูแบบและเนือ้หา กลบัรบีนำเขา้มาเฉพาะในสว่นของ 
รูปแบบ แต่ขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของเนื้อหา 

เมือ่มกีารยดึอำนาจและเปลีย่นแปลงการปกครองในวนัที ่๒๔ มถินุายน ๒๔๗๕ 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ก็มีการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรก๑๐ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี ้
เป็นการเลือกโดยอ้อม โดยเป็นการเลือกผู้แทนตำบลก่อน ตำบลละหนึ่งคน แล้วให้ 
ผู้แทนตำบลเลือกผู้แทนจังหวัดเพื่อไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยประชาชน 
ในจงัหวดันัน้ไมรู่จ้กัผูแ้ทนราษฎรของตนเพราะไมไ่ดเ้ลอืกตัง้โดยตรง ตอ่มาจงึไดเ้ปลีย่น 
เป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงรูปแบบ 
หรือกระบวนการ แต่ในส่วนของเนื้อหาสาระ เช่น การทุจริตการเลือกตั้งอันเป็น 
เรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เรื่องศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค การปกครองโดยเสียงข้างมากแต่ 
ไม่ละเลยต่อเสียงข้างน้อย การจำกัดอำนาจรัฐ อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  
ไมใ่ชเ่ปน็เจา้ของอำนาจอธปิไตยเฉพาะในวนัเลอืกตัง้ เมือ่เลอืกตัง้เสรจ็แลว้กก็ลบับา้น  
อีกสี่ปีมาพบกันใหม่ เราละเลยการปลูกฝังให้ประชาชนของเรามีความรู้ความเข้าใจว่า 
เขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทุกวัน ไม่ใช่มีอำนาจอธิปไตยเฉพาะวันเลือกตั้งเท่านั้น  
การที่เราไม่ได้ปลูกฝังในเรื่องเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยอาจจะเป็นเพราะว่า  
๑) ไมรู่จ้ะปลกูฝงัวา่อยา่งไร ๒) เราไมเ่หน็ตวัอยา่ง ๓) เราไมรู่ว้ธิกีาร และ ๔) รฐัธรรมนญู 
ก็ไม่เอื้ออำนวยให้ปลูกฝังเนื้อหาสาระของประชาธิปไตย 

หากเราไปดูตำราเรียนเรื่องหน้าที่พลเมืองที่ใช้สอนกันในโรงเรียนตั้งแต่ 
ปพี.ศ. ๒๔๗๕ เปน็ตน้มานัน้ เราสอนกนัวา่ “ประชาธปิไตยคอืการเลอืกตัง้” เวลาเรา 
ฝึกการปกครองระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนเราก็ฝึกเรื่องการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง 
เลอืกตัง้ประธานนกัเรยีน จะซือ้เสยีงแจกขนมกนักไ็มไ่ดใ้หค้วามสนใจมากนกั ตรงนีจ้งึ 
เป็นการตอบคำถามว่าการสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ถ้าจะปลูกฝัง 
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยเราตอ้งปลกูฝงัทัง้สองสว่น คอื ในสว่นของกลไก 
หรือกระบวนการและเนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระดูจะยิ่งใหญ่และสำคัญกว่ากลไก 

แต่การเรียนรู้ประชาธิปไตยในประ เทศไทยกลับสอนกลไกหรือกระบวนการ 
ก่อนเนื้อหาสาระ ซึ่งในต่างประเทศเขาสอนให้ประชาชนรู้จักเนื้อหาสาระของประชาธิปไตย 
ก่อนกลไกหรือกระบวนการ

๑๐ การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรครัง้แรกในประเทศไทย จดัขึน้เมือ่วนัพธุที ่๑๕ พฤศจกิายน ๒๔๗๖ เปน็การเลอืกตัง้ 
โดยออ้มแบบรวมเขต กำหนดใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชกิซึง่มาจากการเลอืกตัง้ ๗๘ คน และสมาชกิซึง่มาจากการแตง่ตัง้ 
อีกจำนวน ๗๘ คน โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๖ คน.
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หรือกระบวนการ เพราะจากเนื้อหาสาระจะทำให้มีการเรียกร้องให้มีกลไก 
หรือกระบวนการเอง แต่การเรียนรู้ประชาธิปไตยในประเทศไทยกลับสอนกลไก 
หรือกระบวนการก่อนเนื้อหาสาระ ซึ่งในต่างประเทศเขาสอนให้ประชาชนรู้จัก 
เนือ้หาสาระของประชาธปิไตยกอ่นกลไกหรอืกระบวนการ เชน่ ปลกูฝงัใหป้ระชาชน 
รักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค หลักนิติรัฐ อำนาจ 
อธปิไตยเปน็ของประชาชน แตเ่มือ่สิง่ใดทีเ่ขารกัและอยากจะไดแ้ลว้มนัไมไ่ด ้ทำอยา่งไร 
ถึงจะได้มาก็ต้องเข้าไปใช้อำนาจปกครอง คนจำนวนมากจะเข้าไปปกครองพร้อมกัน 
ไดอ้ยา่งไร ขอ้นีก้จ็ะเกดิกระบวนการเลอืกตวัแทนเขา้ไปปกครอง กลไกหรอืกระบวนการ 
การเลือกตั้งและการรู้จักควบคุมการใช้อำนาจรัฐก็จะเกิดขึ้นตามมาทีหลัง

จุลนิติ : ท่านมีความเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การพัฒนา 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนั้น
เกิดจากสาเหตุใด

ศ.ดร. วษิณฯุ : หากเปรยีบ “ประชาธปิไตยเหมอืนกบัตน้ไม”้ คณุเคยสงัเกต 
ไหมวา่ทำไมตน้ไมช้นดิหนึง่เมือ่ปลกูในภมูภิาคหนึง่จงึเจรญิงอกงาม ใหด้อกทีม่กีลิน่หอม 
และให้ผลที่มีรสชาติอร่อย แต่เมื่อนำต้นไม้ชนิดเดียวกันนี้ไปปลูกในอีกภูมิภาคหนึ่ง 
กลับไม่เจริญงอกงาม ดอกที่เคยหอมกลับไม่หอม รสชาติที่เคยอร่อยก็เปลี่ยนไป 
เช่น เพื่อนของผมปลูกต้นหอมหมื่นลี้ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีกลิ่น 
ที่หอมมากและหอมไปไกล ผมชอบใจจึงขอพันธ์ต้นหอมหมื่นลี้มาปลูกไว้ที่บ้าน 
ในกรงุเทพมหานคร ผมปลกูมาประมาณ ๑๐ ป ีแตต่น้หอมหมืน่ลีท้ีผ่มนำมาปลกูไมเ่คย 
ออกดอกใหผ้มไดด้มกลิน่เลยแมแ้ตล่ีเ้ดยีว ทัง้ทีเ่ปน็ตน้ไมช้นดิเดยีวกนั ใสปุ่ย๋สตูรเดยีวกนั 
รดน้ำพรวนดินเหมือนกันทุกอย่าง แต่ให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน เมื่อผมสังเกตดูแล้ว 
จึงพบว่าดินและอากาศที่บ้านผมไม่เหมือนกับดินและอากาศที่อำเภอปากช่อง ทำให้ 
ต้นไม้ชนิดเดียวกันให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน ฉันใดก็ฉันนั้นหากอุปมาว่าประชาธิปไตย 
เหมอืนกบัตน้ไม ้ไมใ่ชข่ึน้ชือ่วา่เปน็ประชาธปิไตยซึง่ประสบความสำเรจ็ในประเทศหนึง่ 
แล้ว เมื่อนำไปใช้ในอีกประเทศหนึ่งจะประสบผลสำเร็จเสมอไป เวลาเราพูดถึงต้นไม ้
สิง่ทีเ่ราใชบ้ำรงุตน้ไมใ้หเ้จรญิงอกงาม คอื ดนิ ปุย๋ นำ้ อากาศ เมือ่พดูถงึประชาธปิไตย 
สิง่ทีเ่ปรยีบเสมอืนกบัดนิ ปุย๋ นำ้ อากาศ กค็อืสิง่ทีเ่รยีกวา่ “วฒันธรรมทางการเมอืง” 
(political culture) ที่จะทำให้ประชาธิปไตยเจริญก้าวหน้า 

วัฒนธรรมทางการเมืองนั้นเราอาจจะไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับประชาธิปไตย 
เพราะเป็นเรื่องของความรู้สึก ค่านิยม เป็นวิถีชีวิตที่ประพฤติปฏิบัติกันเป็นปรกติ แต่
เพราะเปน็สิง่ทีเ่ขาทำหรอืปฏบิตัเิปน็ชวีติประจำวนั พอนำตน้ประชาธปิไตยเขา้มาปลกู 
สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองก็จะเป็นดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศอย่างดีที่จะช่วยบำรุง 



จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓14

การสร้างพลเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

ให้ต้นประชาธิปไตยเจริญงอกงาม ทำไมในต่างประเทศประชาชนของเขาจึงให้ความสำคัญ
กบัการเขา้แถวในการรอขึน้รถประจำทางสาธารณะ หรอืมคีวามสนใจใฝรู่ใ้นเรือ่งตา่ง ๆ   
มรีะเบยีบวนิยั การตรงตอ่เวลา หรอืในกรณขีองประเทศญีปุ่น่เปน็ตวัอยา่งของประเทศ 
ท่ีประชาธิปไตยไม่ควรจะงอกงามเลย จากคนท่ีมีวัฒนธรรมในการนับถือลัทธิพระอาทิตย์  
การจงรักภักดีและยอมตายต่อองค์จักรพรรดิ แม้แต่รัฐธรรมนูญที่ใช้ในการปกครอง
ประเทศเขาก็ไม่ได้ร่างขึ้นเอง แต่ร่างโดยนายพล ดักกลาส แมคอาเธอร ์ (General 
Douglas MacArthur) ซึ่งเป็นชาวสหรัฐอเมริกา เขาก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาโดย 
ไม่รู้สึกว่าควรจะต้องยกเลิก คำตอบคือแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กับประเทศในทวีปยุโรป แต่ประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่เอื้ออำนวยต่อการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย คือ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและ 
จงรกัภกัดตีอ่องคจ์กัรพรรด ิดงันัน้จงึไมใ่ชเ่รือ่งยากหากจะปลกูฝงัใหป้ระชาชนของเขา 
รับผิดชอบและภักดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในทำนองเดียวกับการจงรักภักดี 
ต่อองค์จักรพรรดิ  

เพราะฉะน้ันความล้มเหลวส่วนหน่ึงของประชาธิปไตยในประเทศไทยนอกเหนือ 
จากทีก่ลา่วมาแลว้คอืเราปลกูฝงัวฒันธรรมทางการเมอืงทีเ่หมาะสมและเอือ้อำนวย 
ตอ่ระบอบประชาธปิไตยนอ้ยเกนิไป เชน่ ความมวีนิยัเคารพตอ่กฎกตกิา ความซือ่สตัย ์
สุจริต ความตรงต่อเวลา การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น

จุลนิติ : กระบวนการในการสร้างประชาธิปไตยโดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึก 
ของประชาชนให้ได้มีโอกาสเข้าถึงวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตยที่ถูกต้องนั้น 
ควรมีแนวทางอย่างไร 

ศ.ดร. วิษณุฯ : เราควรเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องหลัก ๓ ป. คือ 
ปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิเวท หลักนี้พระพุทธเจ้าได้ใช้ในการสั่งสอนมาตลอดพระชนม์ชีพ 
ของพระองค์ว่าในการจะปลูกฝังอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ ๆ ต้องยึดหลัก ๓ ป. ปฏิบัติ 
คือ การลงมือทำเองให้เป็นตัวอย่างที่ดี เช่น การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย 
ความซือ่สตัยส์จุรติ ปรยิตั ิคอื บอก สอน เขยีน อธบิาย เลา่ ใหก้ารศกึษา ใครมหีนา้ที ่
ทำอะไรกใ็หป้ฏบิตัหินา้ทีข่องตนเองใหถ้งึพรอ้ม ปฏเิวท คอื การหยบิเอาตวัอยา่งของ 
คนที่ลงมือปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จมาให้ดูเป็นแบบอย่าง ซึ่งในทุกวันนี้ 
สงัคมไทยเราขาดบคุคลทีเ่ปน็แบบอยา่งในหลายเรือ่ง การทีเ่ราจะปลกูฝงัการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยเราควรนำหลัก ๓ ป.มาใช้ตั้งแต่ในระดับของโรงเรียนจนถึง 
ระดับผู้นำของประเทศ
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กอ่น พ.ศ. ๒๔๗๕ นัน้ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๗ ไดม้ี 
พระราชหัตถเลขาถึงพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต (กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร)๑๑ 
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (ปัจจุบัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ) ความตอนหน่ึงว่า 
“วันหน่ึงระบอบ Democracy คงจะเข้ามาถึงเมืองสยาม ถ้าคิดว่าเราจะรักษา 
Absolute Monarchy เอาไว้ได้ ก็ต้องพยายามทำทุกทางเพ่ือให้คนรุ่นน้ีและคนรุ่นหน้า 
รักและเชื่อว่า Absolute Monarchy เป็นของดี ถ้าทำไม่ได้หรือไม่ทำอะไรเลย 
วันหนึ่ง Democracy ก็จะเข้ามา เข้ามาแน่ๆ โดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้  
เพราะจะจู่โจมมาโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัว ถ้ารู้อย่างนี้ก็เลือกเอาว่าสยามจะเป็น  
Absolute Monarchy หรอืจะเปลีย่นไปเปน็ Democracy ถา้ทา่นเสนาบดเีหน็วา่ 
ควรจะเป็น Absolute Monarchy ก็รีบทำอะไรก็ตามให้ต้นไม้ที่ชื่อว่า Absolute  
Monarchy เจริญเติบโตแข็งแรง แต่ถ้าคิดว่าควรจะเตรียมรับมือ Democracy  
ก็หยุดทำเรื่อง Absolute Monarchy แล้วลงมือปลูกฝัง หาปุ๋ย เตรียมแปลงดิน 
ให้พร้อมรับต้น Democracy ไว้ให้ดีเถิด เมื่อมันมาถึงจะได้เจริญงอกงาม” เรื่องนี้ 
น่าอ่านมาก แสดงว่าพระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยในสถานการณ์ทางการเมืองการปกครอง 
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ได้แปลว่าพระองค์ท่านต้องการให้คงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่พระองค์ท่านรู้ว่าวันหนึ่งคงต้านทานกระแสของระบอบ 
ประชาธิปไตยไม่ได้ เพราะประเทศเพื่อนบ้านของเราก็เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดแล้ว  
เราเองถ้าต้องการเป็นประชาธิปไตยเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่ประชาธิปไตย 
จะเขา้มา ทำไมพระองคท์า่นไมท่ำหนงัสอืไปถงึเสนาบดกีระทรวงกลาโหม หรอืกระทรวง 
มหาดไทย แปลว่าพระองค์ท่านเชื่อว่าต้องใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝัง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไม่กี่เดือนต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง และจรงิดงัทีพ่ระองคท์า่นทรงพยากรณไ์ว ้เพราะเมือ่ประชาธปิไตยเขา้มา 
ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ มันเปรียบเสมือนกับคลื่นสึนามิ เราปรับตัวไม่ทันทำให้ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมีปัญหามาจนถึงปัจจุบันนี้      

จลุนติ ิ: การพฒันาประชาธปิไตยของประเทศไทยใหม้คีวามเขม้แขง็มัน่คง 
และยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุทีถ่กูตอ้ง ตามหลกัการทีว่า่เปน็ “การปกครอง 
ของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ประชาชน” นัน้ ควรจะตอ้งมกีารพฒันาอยา่งไร 
จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

๑๑ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต (กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร) ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานองคมนตรี 
และเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีน ญี่ปุ่น 
และฟิลิปปินส์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖.
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ศ.ดร. วษิณฯุ : คำกลา่วทีว่า่การปกครองระบอบประชาธปิไตยเปน็การปกครอง 
ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน เป็นคำกล่าวของอับราฮัม ลินคอร์น 
ซึ่งเป็นการสรุปความหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ดีและครอบคลุม  
อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการแปลความหมายของคำว่า “ของ” ซึ่งหมายถึงประชาชน 
เปน็เจา้ของอำนาจอธปิไตย คำวา่ “โดย” หมายถงึประชาชนตอ้งเขา้ไปจดัการปกครอง  
ถ้าไม่สามารถจะเข้าไปจัดการปกครองได้ด้วยตนเองก็จะต้องเลือกตั้งผู้แทนเข้าไป 
ทำการปกครองแทนตน คำว่า “เพื่อ” หมายถึง ผลประโยชน์จากการใช้อำนาจ 
การปกครองสุดท้ายต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่มือใครยาว 
สาวได้สาวเอา ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเราที่ผ่านมาในอดีตอาจ 
จะไม่เป็นไปตามหลักการดังที่กล่าวมาทั้งหมด ปัญหาและอุปสรรคส่วนหนึ่งเกิดจาก 
ความไม่เป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายต่างๆ จนกระทั่งประเทศไทย
ได้ทำการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
เป็นต้นมา ปัญหาเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตลอดจนหลักการที่ไม่เอื้อต่อ 
ความเป็นประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญและกฎหมายของเราก็ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น

ปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครอง 
ของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ประชาชน คอื จะตอ้งมกีารพฒันาการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง การปฏิวัติรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครอง 
ยกเลิกรัฐธรรมนูญ การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และเริ่มต้นกระบวนการประชาธิปไตย 
โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหาร 
ประเทศใหม่ ปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย 

อกีปจัจยัหนึง่ทีท่ำใหก้ารพฒันาประชาธปิไตยเกดิความชะงกั คอื ความตอ่เนือ่ง 
ของรัฐบาล เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่  
แม้ว่านโยบายของรัฐบาลเดิมเป็นสิ่งที่ดีแต่รัฐบาลใหม่ก็ไม่นิยมใช้ชื่อนโยบายของ 
รฐับาลเดมิ ทัง้ทีเ่นือ้หาสาระของนโยบายไมไ่ดแ้ตกตา่งกนั เชน่ วนัหนึง่เคยพดูวา่นโยบาย 
การปฏริปูระบบราชการ เมือ่มกีารเปลีย่นรฐับาลใหมก่จ็ะมกีารเปลีย่นชือ่นโยบายนีใ้หม่ 
วา่การพฒันาระบบราชการ ถา้เปลีย่นแคถ่อ้ยคำแลว้ไมก่ระทบตอ่สาระสำคญักไ็มเ่ปน็ไร  
แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ เช่น สิ่งที่เคยอนุญาตให้ลงทุนก็ไม่อนุญาต 
ใหล้งทนุตอ่ไป สิง่ทีเ่คยสนบัสนนุการลงทนุตอ่ไปนีจ้ะไมส่นบัสนนุการลงทนุ เคยลดภาษี 
ต่อไปนี้จะขึ้นภาษี สภาพอย่างนี้กระทบกระเทือนต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

จลุนติ ิ: บทสรปุสง่ทา้ยและขอ้เสนอแนะอืน่ๆ ทีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันา 
ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย

ศ.ดร. วิษณุฯ : ประชาธิปไตยนั้นเป็นระบอบการปกครองที่ดีและมีจุดอ่อน 
นอ้ยทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัระบอบปกครองรปูแบบอืน่ทีม่อียูใ่นปจัจบุนั อาจจะไมไ่ด ้
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ดีที่สุดแต่เรายังนึกระบอบการปกครองที่ดีกว่านี้ไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงต้องรักษา 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้และต้องใช้ระบอบการปกครองน้ีให้เป็น ผมได้พยายาม 
อปุมาวา่ประชาธปิไตยเหมอืนกบัตน้ไม ้แนน่อนวา่ในระยะเวลาอนัใกลเ้ราอาจจะยงัไมไ่ด ้
รับประโยชน์เท่าที่ควร แต่ถ้าเราปลูกต้นประชาธิปไตยด้วยความอดทน พยายาม 
ประคับประคองให้ต้นประชาธิปไตยเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวเราจะได้รับ 
ประโยชน์จากการปกครองระบอบในประชาธิปไตยอย่างแน่นอน อีกประการหนึ่งคือ 
การสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่ดีที่เหมาะสมเข้าไปเสริมความเข้มแข็งให้กับการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผมเปรียบวัฒนธรรมทางการเมืองเสมือนเป็นดิน น้ำ ปุ๋ย 
และอากาศ ที่จะช่วยบำรุงให้ต้นไม้ประชาธิปไตยเจริญงอกงาม สิ่งเหล่านี้ถ้าสังคมไทย 
ยงัไมม่กีไ็มส่ายเกนิไปทีจ่ะสรา้งใหม้ ีเชน่ เรือ่งของความมรีะเบยีบวนิยั ความซือ่สตัยส์จุรติ  
ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การเคารพในสิทธิเสรีภาพ 
ของบุคคล เป็นต้น

เม่ือหลายสิบปีมาแล้วมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ต้ังกระทู้ถามเจ้าพระยามหิธร  
(ลออ ไกรฤกษ์) เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมในสภาว่า ทำไมในต่างประเทศจึงมีคณะ 
ลกูขนุจำนวน ๑๒ คน ซึง่เปน็ประชาชนธรรมดาทัว่ไปใหม้านัง่พจิารณาตดัสนิคด ีทำไม 
เมอืงไทยถงึไมน่ำระบบการพจิารณาพพิากษาคดโีดยคณะลกูขนุมาใช ้แตใ่หผู้พ้พิากษา 
เพียงนายเดียวขึ้นนั่งบนบัลลังก์ตัดสินคดีถูกๆ ผิดๆ เจ้าพระยามหิธรได้ตอบกระทู้ว่า 
ถ้าท่านคิดว่าจะเอาระบบลูกขุนมาใช้ก็ดี แต่ท่านช่วยคิดไว้อย่างหนึ่งด้วยนะว่า สมมติว่า 
ในขณะทีท่า่นยนืรอรถโดยสารสาธารณะอยูท่ีส่นามหลวง ทา่นเหน็คนรา้ยใชอ้าวธุมดีแทง 
คนทีย่นืรอรถโดยสารสาธารณะซึง่ยนือยูข่า้ง ๆ  ทา่น ทา่นมองเหน็และจำรปูพรรณสณัฐาน 
ของคนร้ายได้อย่างชัดเจน ท่านกล้าอาสาไปเป็นพยานในคดีนี้หรือไม่ ถ้าท่านไม่กล้า 
เพราะกลัวว่าจะโดนล้างแค้น หรือมองว่าไม่ใช่ธุระของตน ถ้าคนไทยยังคิดอย่างนี้ 
กอ็ยา่มเีลยครบัระบบลกูขนุ เพราะลกูขนุในระบบการพจิารณาคดขีองตา่งประทศไมไ่ด ้
มานัง่หลบั ๆ  ตืน่ ๆ  ในศาล แตต่อ้งมานัง่เพือ่ตดัสนิคดวีา่ผดิหรอืไมผ่ดิ (guilty or not guilty) 
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ถา้ผดิตอ้งไดร้บัโทษ ซึง่ในตา่งประเทศเขาไมก่ลวัวา่จำเลยจะมาลา้งแคน้ แตเ่ขามองวา่การได้
รบัเลอืกใหเ้ปน็ลกูขนุเปน็หนา้ที ่เปน็ความภาคภมูใิจ เปน็เกยีรตยิศ หลกัของการเลอืกลกูขนุ 
คือ เลือกคนที่อยู่ในชุมชนที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เช่น ถ้ามีการยิงกันตายที่ตลาด 
บางลำพู  ลูกขุนที่จะมานั่งพิจารณาและตัดสินคดีนี้ ต้องเลือกจากคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
ตลาดบางลำพ ูจะเอาคนทีอ่าศยัอยูจ่งัหวดัเชยีงใหมม่านัง่เปน็คณะลกูขนุในคดนีีไ้มไ่ด ้ซึง่กค็อื 
คนทีเ่คยเหน็หนา้ตากนัระหวา่งจำเลยกบัคนทีไ่ปนัง่เปน็ลกูขนุหรอืคนทีไ่ปเปน็พยานในศาล  
เมือ่เจา้พระยามหธิรตอบกระทูจ้บลง ทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎรไดป้รบมอืแสดงความชืน่ชม 
และได้ข้อยุติว่าระบบลูกขุนคงจะยังไม่เหมาะสมกับสังคมไทย

ดังน้ันจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าส่ิงท่ีจะช่วยส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า คือ

๑) ประชาธิปไตยนั้นเปรียบเหมือนกับต้นไม้ ต้องปลูกและดูแลให้เจริญเติบโต  
อยา่ไปตดั ไปโคน่กอ่นถงึเวลาอนัสมควร และตอ้งพฒันาการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
อย่างต่อเนื่อง

๒) ต้องให้ปุ๋ยที่บำรุงต้นประชาธิปไตย คือ การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ 
สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๓) ตอ้งนำหลกั ๓ ป. คอื ปฏบิตั ิปรยิตั ิและปฏเิวท มาใชใ้นการปลกูฝงัการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย และต้องมีธรรมะ ซึ่งในตอนต้นผมได้เริ่มประชาธิปไตยเป็นเรื่อง 
การเมอืงการปกครองไมใ่ชธ่รรมะจงึอาจปรบัเปลีย่นได ้แตป่ระชาธปิไตยกต็อ้งใชธ้รรมะ 
เข้ากำกับคือการเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความสุจริต ขันติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ 
มีมาในทศพิธราชธรรมทั้งนั้น

๔) ควรให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ทั้งในส่วนของรูปแบบหรือกระบวนการ และในส่วนของเนื้อหา  



จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓ 19

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ : หลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ของนานาอารยะประเทศในโลกน้ีได้วางหลักการพ้ืนฐานอันถือได้ว่า 
เป็นสาระสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้อย่างไร

รศ. ดร. ไชยนัตฯ์ : หลกัประชาธปิไตยคอืหลกัการทีป่ระชาชน 
ปกครองตนเอง โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยยึดหลักเสียงข้างมากในการตัดสิน 
ปัญหาหรือลงมติในเรื่องต่าง ๆ แต่ก็ต้องรับฟังเสียงข้างน้อยด้วย 
ดังนั้นจึงต้องมองว่า “มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันและเชื่อมั่น
ในการใช้เหตุผลของมนุษย์ ถ้าเราเชื่อมั่นและมองว่ามนุษย์ทุกคน
มีความเท่าเทียมกันมนุษย์ก็ควรได้รับเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน” 
นอกจากนี้หลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
คอื การเปดิโอกาสใหท้กุคนไดพ้ฒันาความสามารถในทางการเมอืงโดย 
ไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะคนรวยหรือคนชั้นสูง และยิ่งถ้าประชาธิปไตย 
ใหค้วามเทา่เทยีมในโอกาสดา้นตา่ง ๆ  ประชาธปิไตยกจ็ะเปน็ระบอบ 
ที่ดีและเหมาะสมสำหรับการพัฒนาความสามารถในเรื่องต่าง ๆ  ของ 
ประชาชนทุกคนได้ 

จลุนติ ิ: ในทศันะของทา่นมคีวามเหน็วา่ปจัจบุนัประชาชน 
ชาวไทยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
มากนอ้ยเพยีงใด และทา่นมคีวามเหน็วา่ปญัหาและอปุสรรคสำคญั 
ทีท่ำใหก้ารพฒันาการปกครองระบอบประชาธปิไตยในประเทศไทย 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑
รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์  ไชยพร 

๑ สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.A. in Political 
Science สาขารัฐศาสตร์ จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา, Ph.D. in Political Philosophy 
ปรชัญาการเมอืง (ตะวนัตก) LSE.,University of London ประเทศองักฤษ, ปจัจบุนัเปน็อาจารยภ์าควชิาการปกครอง คณะรฐัศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนั้นเกิดจากสาเหตุใด ในขณะที่ประชาชนชาวไทย 
ต่างมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิและเสรีภาพเป็นอย่างมาก นับแต่มีการประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จนถึงรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รศ. ดร. ไชยนัตฯ์ : ปจัจบุนัประชาชนชาวไทยมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น เพราะหลังจากที่มีภาวะวิกฤติทางการเมือง 
หรือหลังจากปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ผ่านมานั้น ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวและหวงแหน 
ในสิทธิเสรีภาพ รวมท้ังสิทธิการเลือกต้ังของตัวเอง แม้จะเป็นความต่ืนตัวทางการเมืองท่ี 
เกิดจากความขัดแย้งก็ตาม แต่หากจะมองในแง่ดีแล้วถือว่าเป็นความต่ืนตัวของประชาชน 
ทั้งสองฝ่ายที่สะท้อนให้เห็นถึงประชาธิปไตยที่มีพลังมากขึ้น แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง 

ก็คือ ปัญหาการก่อให้เกิดความขัดแย้งความรุนแรงขึ้นในสังคม ซึ่งถ้าจะกล่าว 
ตามความเป็นจริงแล้วความขัดแย้งนั้นถือเป็นเรื่องปกติของการปกครองในระบอบ 
ประชาธปิไตยเพราะทกุคนมเีสรภีาพทางความคดิ มเีหตผุลของตวัเอง แตถ่า้ความขดัแยง้ 
นั้นถึงขนาดที่ว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้ หรือที่เรียกว่าไม่เคารพกติกาในเรื่องของการไม่ใช้ 
ความรนุแรง การละเมดิตอ่กฎหมายตรงนีก้ท็ำใหเ้ปน็ปญัหาวา่พลงัทีม่คีวามตืน่ตวันัน้
นา่จะเปน็เรือ่งด ีแมจ้ะเกดิความขดัแยง้กนัในเรือ่งของความคดิเหน็แตว่า่ควรอยูภ่ายใต้ 
กติกาและอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม ในที่นี้ถือเป็นข้อดีที่ประชาชนมีความตื่นตัว แต่ใน 
ปัจจุบันก็มีปัญหาว่าพลังนี้ไร้ทิศทางและไม่อยู่ในกรอบกติกาที่ควรจะเคารพร่วมกัน

ถ้าหากเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศสแล้ว 
จะพบวา่ประเทศสหรฐัอเมรกิาเปน็ประชาธปิไตยแบบตวัแทนเปน็เวลาถงึ ๒๐๐ กวา่ป ี 
(ประชาธปิไตยแบบตวัแทน คอื การทีป่ระชาชนไมไ่ดเ้ปน็ผูใ้ชอ้ำนาจอธปิไตยโดยตรง  
แตถ่า้วา่กนัจรงิๆ แลว้ประชาชนมอีำนาจสงูสดุทกุคนกเ็ฉพาะวนัหยอ่นบตัรเลอืกตัง้ 
เท่านั้นเอง) ประเทศอังกฤษก็มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมี 
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พระมหากษตัรยิเ์ปน็ประมขุมาตัง้แต ่ค.ศ. ๑๖๘๘ และประเทศฝรัง่เศสเริม่การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ ค.ศ. ๑๗๘๙ จะเห็นว่าแต่ละประเทศมีระยะเวลา 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ยาวนานเป็นหลักร้อยปีขึ้นไปทั้งนั้น สำหรับ 
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเพียงแค่ ๗๘ ปี  
ดังนั้นถ้าเราดูจากข้อมูลประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีการพัฒนาประชาธิปไตยแล้ว  
จะเหน็วา่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาเมือ่ครัง้เริม่ใชร้ะบอบประชาธปิไตยมาไมถ่งึ ๑๐๐ ป ี 
ก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น เนื่องจากปัญหาในประเด็นเกี่ยวกับทาส๒ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ 

ส่วนในประเทศอังกฤษนั้นเมื่อเริ่มต้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็ม ี
การสำเรจ็โทษพระเจา้ชารล์สท์ี ่๑ เพือ่เปลีย่นการปกครองเปน็ระบอบทีอ่าจเรยีกไดว้า่ 
เป็นระบอบประธานาธิบดี แต่ในอีก ๑๐ ปีต่อมา ก็ต้องอัญเชิญพระมหากษัตริย์ 
กลบัมาเปน็ประมขุอกีครัง้หนึง่ (โดยเชญิกษตัรยิใ์นราชวงศส์จว๊ตมาปกครอง) เนือ่งจาก 
การปกครองในระบอบประธานาธิบดีนั้นไร้เสถียรภาพเป็นอย่างมาก จึงเห็นได้ว่า 
ในประเทศต่าง ๆ เกิดการนองเลือดกันหลายครั้ง ทำให้เกิดคำถามว่าถ้าประเทศไทย 
มีเหตุการณ์นองเลือดเหมือนกับต่างประเทศบ้างจะมีประชาธิปไตยที่ดีเทียบเท่ากับ 
ตา่งประเทศหรอืไม ่ผมเองไมเ่ชือ่วา่ถา้มเีหตกุารณน์องเลอืดแลว้ เราจะมปีระชาธปิไตย 
ที่ดีเทียบเท่ากับต่างประเทศเพราะในประเทศไทยก็มีเหตุการณ์นองเลือดมาแล้ว 
หลายครั้ง แม้จะมีพัฒนาการขึ้นมาบ้าง แต่ก็เกิดคำถามว่าคุ้มกันหรือไม่ ถ้าต้องเลือก 
ระหว่างชีวิตคนกับประชาธิปไตย ผมขอเลือกชีวิตคนดีกว่า เนื่องจากไม่แน่ใจว่า 
คนตายไปแล้วจะทำให้ประชาธิปไตยก้าวหน้าขึ้นมากน้อยขนาดไหนเพียงใด

ปญัหาและอปุสรรคสำคญัทีท่ำใหก้ารพฒันาการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
ของประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนั้นเริ่มจากปัญหาของการพัฒนา 
ประชาธปิไตยภายหลงั พ.ศ. ๒๔๗๕ นบัแตม่กีารเปลีย่นแปลงการปกครองจนถงึปจัจบุนั 
ก็จะมีระดับขั้นของพัฒนาการ ปัญหาประชาธิปไตยถ้าย้อนไปในอดีตก็คือ ประชาชน 
ไม่มีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิทางการเมืองเท่าที่ควร เมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหาร 
ประชาชนกไ็มส่นใจทีจ่ะไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ จงึเกดิปญัหาคอื ประชาชนนอนหลบัทบัสทิธ ิ
ทำให้มีคำกล่าวว่า “อย่านอนหลับทับสิทธิ” แต่เมื่อเวลาผ่านไป จนถึงเมื่อ ๔ – ๕ ปี 
ท่ีผ่านมาก็จะพบว่าปัญหาท่ีสำคัญไม่ใช่ปัญหาท่ีว่าประชาชนไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังอีกต่อไป 
เพราะประชาชนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้น ถ้าดูตามเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นในภาพรวม 
ของทัง้ประเทศ แตป่ญัหาประชาธปิไตยในปจัจบุนักค็อื การตดัสนิใจ มมุมอง เหตผุลทีใ่ช้

๒ สาเหตขุองสงครามเกดิจากความแตกตา่งระหวา่งแตล่ะรฐัในสหรฐัอเมรกิาทีม่รีปูแบบและชวีติความเปน็อยูแ่ตกตา่งกนัมาก 
ในขณะทีร่ฐัทางใตซ้ึง่จำเปน็ตอ้งใชท้าสในการเกษตรกรรมขนาดใหญ ่รฐัทางเหนอืกลบัเปน็อตุสาหกรรมทีไ่มจ่ำเปน็ตอ้งใชท้าสมากนกั 
เมื่ออับราฮัม ลินคอล์น ซึ่งมีแนวคิดต่อต้านระบบทาสอย่างชัดเจนได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาทำให้รัฐทางใต้  
๑๓ รัฐที่ไม่พอใจแยกตัวเป็นอิสระ และตั้งรัฐบาลใหม่ในนามว่าสมาพันธรัฐอเมริกา. 
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ในการเลอืกตัง้อาจจะตอ้งพฒันามากขึน้กวา่นี ้กลา่วคอืทีผ่า่นมาเราตอ้งการแคป่รมิาณ 
ของการเลือกตั้ง แต่ปัจจุบันปริมาณเราก็พอใช้ได้แล้วเหลือแต่เพียงคุณภาพของ 
การเลือกตั้ง

ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ ความสลับซับซ้อนของกลไกในการทำงานของ 
สถาบันทางการเมืองต่าง ๆ  ซ่ึงจะต้องอาศัยบุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก เช่นในกรณีของการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ประชาชนสว่นใหญก่เ็ขา้ใจวา่ยบุสภาผูแ้ทนราษฎรเปน็สิง่ทีด่แีลว้จะไดใ้ห้ 
ประชาชนใชส้ทิธเิลอืกผูแ้ทนของตวัเองไดใ้หม ่แตใ่นสายตาของนกัวชิาการจำนวนหนึง่ 
โดยเฉพาะนักรัฐศาสตร์ก็พบว่าการยุบสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นการ 
ยุบสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ชอบธรรม ด้วยเหตุผลที่ว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีปัญหา 
ขดัแยง้อะไร ในขณะเดยีวกนัเมือ่อดตีนายกรฐัมนตรถีกูกลา่วหา กค็วรจะใชส้ทิธแิถลง
ตอ่สภาเพราะสภาทำหนา้ทีต่รวจสอบฝา่ยบรหิารอยูแ่ลว้ แตก่ลบัยบุสภาผูแ้ทนราษฎร 
เพื่อยุติปัญหา ซึ่งประชาชนยังมองไม่ออกว่าเป็นการใช้กลไกในการเลือกตั้งในทาง 
ชอบธรรมหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมาก จึงหวังว่าภาวะวิกฤติทางการเมือง 
ที่เกิดขึ้นในช่วง ๔ – ๕ ปีที่ผ่านมาจะเป็นบทเรียนแก่ทุกฝ่าย ในขณะเดียวกัน 
การชุมนุมของฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็บานปลายจนกระทั่งมีการ 
ยดึทำเนยีบรฐับาลหรอืชมุนมุทีห่นา้สนามบนิซึง่กม็ปีญัหาตคีวามคำวา่ “ทีส่าธารณะ” 
หมายถึงอะไร คำว่า “สันติวิธี” หมายถึงอะไร ก็ต้องทำให้ชัดเจนขึ้นในสังคมของเรา

อาจกล่าวได้ว่าการเลือกตั้งถือเป็นบันไดขั้นแรกของระบอบประชาธิปไตย 
เพราะประชาชนเองมีอำนาจเต็มท่ีในวันเลือกต้ัง ท่ีเหลือก็จะเป็นหน้าท่ีของตัวแทนของ 
ประชาชนท่ีเขาเลือก คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถ้าเป็นระบบรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
กจ็ะตอ้งเลอืกนายกรฐัมนตรซีึง่ในสว่นนีก้ย็งัมปีญัหากบัประชาชนจำนวนหนึง่เนือ่งจาก 
ประชาชนบางส่วนมองว่าพรรคพลังประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเสียง 
จากการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งแล้วทำไมถึงไม่ได้เป็นรัฐบาล คำตอบคือแม้พรรค 
จะได้คะแนนเสียงเลือกตั้งจากประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้คะแนนเสียง 
เกนิกึง่หนึง่ของสภาผูแ้ทนราษฎร เพราะฉะนัน้พรรคประชาธปิตัยท์ีไ่ดค้ะแนนเสยีง 
เป็นอันดับสองจากการเลือกต้ังท่ัวไปแต่ได้รับความไว้วางใจจากพรรคอ่ืน ๆ  หลังจากท่ี 
พรรคพลังประชาชนได้พ้นจากการเป็นรัฐบาลแล้วซึ่งรวมคะแนนแล้วเกินกึ่งหนึ่ง 
ของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้จัดตั้งเป็นรัฐบาล นี่คือหลักสากลที่ทั่วโลกปฏิบัติกันมา 
แต่ประชาชนยังไม่เข้าใจในหลักการตรงนี้ก็เลยมีคนไปบิดเบือนว่า เกิดการฉวย 
โอกาสไปจัดตั้งรัฐบาลเอง เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งทั่วไป 
เมื่อไม่นานมานี้ พรรคอนุรักษ์นิยมได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่ง 
แต่ไม่ได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของพรรคแรงงานซึ่งได้ 
คะแนนเสยีงจากการเลอืกตัง้มาเปน็อนัดบัสองทัง้สองพรรคจงึตอ้งมองหาพรรคทีส่าม 



จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓ 23

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

เพราะหากพรรคใดจับมือได้ก่อนก็จะทำให้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาก็จะได ้
จัดตั้งรัฐบาล นี่คือหลักการของประชาธิปไตย แต่ในเมืองไทยยังไม่เข้าใจหลักการนี ้
เทา่ทีค่วรเพราะยงัไมเ่คยมปีญัหาลกัษณะนี ้อยา่งมากสมยักอ่นกค็ดิเพยีงวา่ทำอยา่งไร 
ไม่ให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นเท่านั้นเอง

จุลนิติ : กระบวนการในการสร้างประชาธิปไตย โดยเฉพาะการสร้าง 
จิตสำนึกของประชาชนให้ได้มีโอกาสเข้าถึงวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
นั้นควรมีแนวทางอย่างไร 

รศ. ดร. ไชยนัตฯ์ : สำหรบักระบวนการสรา้งประชาธปิไตยนัน้ เราจะตอ้งเริม่ 
จากการสง่เสรมิใหค้นในสงัคมเรยีนรู ้และตระหนกัถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูอ้ืน่ ตลอดจน 
ให้ความรู้แก่ประชาชนว่าประชาธิปไตยท่ีแท้จริงน้ันต้องอยู่บนหลัก “นิติรัฐ” กล่าวคือ  
การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยน้ันไม่ได้หมายถึงการปกครองโดยเสียงข้างมาก 
อย่างเดียว แต่หมายถึงการปกครองโดยกฎหมาย และยึดหลักพื้นฐาน ๓ ประการ  
ไดแ้ก ่(๑) ความชอบดว้ยระบบกฎหมาย (๒) ความชอบดว้ยกฎหมาย (๓) ความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติรัฐนั้น หากฝ่ายที่มีเสียงข้างมาก 
กระทำการใด ๆ  ทีผ่ดิแนวทางทีถ่กูทีค่วรหรอืขดัตอ่รฐัธรรมนญู ศาลรฐัธรรมนญูกจ็ะเปน็ 
ผู้ตัดสินว่าสิ่งที่เสียงข้างมากกระทำนั้น ทำได้หรือไม่ หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

กระบวนการสรา้งประชาธปิไตยทีส่ำคญัอกีประการหนึง่ คอื การออกกฎหมาย 
เพื่อควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งในขณะนี้ก็มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... เพ่ือเป็นมาตรการในการคุ้มครองความสะดวก 
ของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อื่น 
ตามกฎหมาย โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้ผู้จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ 
ตอ่ความสะดวกของประชาชน ตอ้งแจง้การชมุนมุตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นเริม่การชมุนมุ และ 
ผู้จัดการชุมนุมมีหน้าที่ต้องดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดย 
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สงบและปราศจากอาวธุ เชน่เดยีวกบันานาประเทศ ไมว่า่จะเปน็ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ฝรัง่เศส เยอรมนั หรอืองักฤษซึง่ผา่นประสบการณใ์นการตอ่สูท้างการเมอืงอนัเลวรา้ย  
ต่างก็มีกฎหมายในการควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ ซ่ึงกำหนดให้ผู้จัดการชุมนุมท่ี 
ก่อให้เกิดความรุนแรง หรือมีการอภิปรายย่ัวยุให้เกิดความรุนแรง จะต้องรับผิดชอบ 
โดยการถูกดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที 

ทั้งนี้ การสร้างประชาธิปไตยนั้นถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ไม่ว่าจะ 
เปน็นกัวชิาการ หรอือาจารยก์อ็าจจะจดัสมัมนาเพือ่ใหค้วามรู ้เพือ่เปดิเวทใีหค้นมาแสดง
ความคดิเหน็รว่มกนัวา่แนวทางทีถ่กูตอ้งนัน้คอือะไร หรอืเราจะรว่มกนัแกป้ญัหาอยา่งไร 
ซึ่งถือเป็นการสร้างกระแสให้คนกลับเอาไปคิดวิเคราะห์ต่อถึงเหตุผลของแต่ละฝ่าย  
และในส่วนของรัฐสภา ก็ควรหาวิธีการท่ีจะทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  
ขา้ราชการ เจา้หนา้ที ่ตลอดจนประชาชนทัว่ไปไดม้คีวามรูแ้ละมคีวามเขา้ใจถงึวถิชีวีติ
แบบสังคมประชาธิปไตยที่ถูกต้องต่อไป  

จลุนติ ิ: การพฒันาประชาธปิไตยของประเทศไทยใหม้คีวามเขม้แขง็มัน่คง 
และยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุทีถ่กูตอ้ง ตามหลกัการทีว่า่เปน็ “การปกครอง 
ของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ประชาชน” นัน้ ควรจะตอ้งมกีารพฒันาอยา่งไร 
จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ 

รศ. ดร. ไชยันต์ฯ : หากจะกล่าวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้ว  
ประเทศไทยถอืวา่ดทีีส่ดุในกลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตด้ว้ยกนั ทัง้นี ้เนือ่งจาก 
ประสบการณท์างการเมอืงทีผ่า่นมาของไทยถอืเปน็บทเรยีนทีด่ ีทีท่ำใหป้ระชาชนเขา้ใจ 
และเขา้ถงึประชาธปิไตย ในความคดิของผมจงึคดิวา่ประชาธปิไตยของไทยในปจัจบุนั 
ถือว่ามีการพัฒนาแล้ว เพียงแต่เราอาจจะต้องกำหนดทิศทางและคุณภาพเข้าไปเพื่อ
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องอย่างแท้จริง
เท่านั้น

โดยวิธีการกำหนดทิศทางและคุณภาพดังกล่าวนั้นควรเริ่มต้นจากรัฐสภา 
กลา่วคอื รฐัสภาจะตอ้งคดิหาวธิกีารทีจ่ะทำใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา 
และบคุลากรเขา้ใจวา่แทจ้รงิแลว้หลกัการ กฎเกณฑ ์และกตกิาของระบอบประชาธปิไตย 

การสรา้งประชาธปิไตยนัน้ถอืเปน็สิง่ทีท่กุฝา่ยตอ้งรว่มมอืกนั ไมว่า่จะเปน็นกัวชิาการ 
หรอือาจารยก์อ็าจจะจดัสมัมนาเพือ่ใหค้วามรู ้เพือ่เปดิเวทใีหค้นมาแสดงความคดิเหน็รว่มกนั 
ว่าแนวทางที่ถูกต้องนั้นคืออะไร หรือเราจะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งถือเป็นการสร้าง 
กระแสให้คนกลับเอาไปคิดวิเคราะห์ต่อถึงเหตุผลของแต่ละฝ่าย
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คืออะไรเพื่อให้รัฐสภาเปรียบเสมือน think tank ในการให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยอาจมีการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยให้มี 
ความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป  

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

รศ. ดร. ไชยนัตฯ์ : สำหรบัประเดน็เรือ่งพลเมอืงกบัการพฒันาประชาธปิไตยนัน้  
ในทางปฏิบัติเราต้องเริ่มพิจารณาจากการให้ความสำคัญกับเยาวชนโดยเฉพาะในวัย 
เปลีย่นผา่นจากอาย ุ๑๗ ปเีปน็อาย ุ๑๘ ป ีซึง่เปน็พลเมอืงใหมม่สีทิธเิลอืกตัง้ อนัถอืเปน็ 
พลเมืองเต็มตัวเราต้องสร้างให้เด็กและเยาวชนในวัยน้ีได้มีความรู้สึกว่าตนเองอยู่ในฐานะ 
เป็นผู้กำหนดความเป็นไปของบ้านเมือง อีกทั้งยังมีสิทธิช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของตนเองและครอบครัว เช่นเดียวกับพิธีการโกนจุกในอดีตซึ่งเป็นกุศโลบายในการ 
ประกาศให้สังคม และเด็กรับรู้ว่าตนเองพ้นจากความเป็นเด็กแล้ว หรือประเพณี 
ใหค้นอาย ุ๒๐ ป ีบวชเรยีน กเ็พือ่ใหต้ระหนกัวา่ตนเปน็ผูใ้หญม่วีฒุภิาวะ แตใ่นปจัจบุนั 
เรายังไม่ให้ความสำคัญกับเยาวชนกลุ่มนี้เท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่า 
จะเป็นรัฐสภา หรือสถาบันพระปกเกล้าควรดำเนินการสร้างกลยุทธ์เพื่อให้เยาวชน 
กลุ่มนี้ได้ตระหนักถึงสิทธิในฐานะพลเมืองของตนในการสร้างการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยของประเทศ 

สำหรับประเด็นเร่ืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญน้ัน ในความเห็นของผมคิดว่ายังไม่ควร 
มีการแก้ไข แต่ในบางประเด็นที่จะทำให้บ้านเมืองมีความสมานฉันท์ก็ควรจะได้มีการ 
ดำเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ อาท ิรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๓๗ ว่าด้วยการลงโทษกรณีทุจริตการเลือกตั้งโดยการยุบพรรคการเมือง 
ซึง่เปน็ทีว่พิากษว์จิารณว์า่การยบุพรรคการเมอืงทำเกดิความเสยีหาย กอ็าจมกีารแกไ้ข 
ให้ลงโทษเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้นก็ได้ แต่อาจเพิ่มบทลงโทษให้มีความรุนแรงขึ้น เช่น 
จากที่ให้ตัดสิทธิทางการเมือง ๕ ปี เป็นตัดสิทธิทางการเมือง ๑๐ ปี เป็นต้น 
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จลุนติ ิ: หลกัการของการปกครองระบอบประชาธปิไตยของ 
นานาอารยประเทศในโลกนีไ้ดว้างหลกัการพืน้ฐานอนัถอืไดว้า่เปน็
สาระสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้อย่างไร 

รศ. ดร. วรเจตน์ฯ : คำว่า “ประชาธิปไตย” หมายถึงการ 
ปกครองโดยประชาชนเป็นใหญ่ เป็นรูปแบบหน่ึงของระบอบการปกครอง 
(Regime of Government) ซึ่งเราคงทราบว่าในประวัติศาสตร ์
ของมนุษยชาตินั้น ได้ผ่านรูปแบบการปกครองมาแล้วหลายรูปแบบ 
ดว้ยกนั โดยตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมานัน้ประเดน็ทีน่บัวา่เปน็คำถาม
ทีส่ำคญัทีส่ดุ คอื “อำนาจสงูสดุในการปกครองประเทศหรอือำนาจ 
อธิปไตยควรเป็นของใครหรือควรอยู่ท่ีใคร” และในท่ีสุดแล้วพัฒนาการ 
ของแนวความคิดทางด้านการเมืองโดยเฉพาะในยุคสมัยใหม่ 
เป็นต้นมา ได้ให้การยอมรับและถือว่าอำนาจสูงสุดในการปกครอง 
ประเทศ “ควรเป็นของประชาชน” 

ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้ว  
หลักการพืน้ฐานหรอืหวัใจทีม่คีวามจำเปน็ต้องพจิารณาและคำนึงถงึ 
คือ อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้นเป็นของใคร ฉะนั้น  
ถ้าหากว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของพระเจ้าหรือผู้แทน 
ของพระเจ้าบนพื้นพิภพ หรือเป็นของพระมหากษัตริย์ หรือเป็นของ 
นักวิชาการหรือนักปราชญ์แล้ว การปกครองในรูปแบบนั้นไม่ถือว่า 
เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองระบอบ 
ประชาธปิไตยนัน้อำนาจสงูสดุในการปกครองประเทศตอ้งเปน็ของ
ประชาชน หลกัการนีค้อืหลกัการพืน้ฐานอนัถอืไดว้า่เปน็สาระสำคญั
หรือนิยามที่สั้นที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน์

๑ Doctor der Rechte (summa cum laude) Universität Göttingen ประเทศเยอรมัน, ปัจจุบันเป็นอาจารย์ภาควิชา
กฎหมายมหาชน ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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ใหพ้จิารณาในแงข่องตวัผูท้ีเ่ปน็เจา้ของอำนาจสงูสดุในการปกครองประเทศวา่เปน็ใคร 
อยา่งไรกต็ามการแสดงออกซึง่อำนาจของประชาชนนัน้อาจเปน็ไปไดใ้นหลายลกัษณะ 
ดงันัน้การใชอ้ำนาจสงูสดุจงึอาจมรีปูลกัษณแ์ตกตา่งกนัไปได ้เชน่ การออกเสยีงเลอืกตัง้ 
การออกเสยีงประชามต ิการใหอ้งคก์รของรฐัทีม่คีวามชอบธรรมทางประชาธปิไตยเปน็ 
ผู้ใช้อำนาจ เป็นต้น

จุลนิติ : ในทัศนะของอาจารย์มีความเห็นว่าปัจจุบันประชาชนชาวไทย 
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด 

รศ. ดร. วรเจตน์ฯ : เดิมสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาและเรียนหนังสืออยู่ใน 
มหาวทิยาลยั ผมถกูสอนใหเ้ชือ่หรอืเขา้ใจเหมอืนกบัทีค่นสว่นใหญเ่ขา้ใจกนัวา่ ประชาชน 
ของประเทศไทยยงัไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจวา่การปกครองระบอบประชาธปิไตยคอือะไร  
หรือยังไม่มีความเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ที่ทรงอำนาจหรือเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 
อยา่งไร และผมถกูสอนใหเ้ชือ่อกีวา่สาเหตทุีท่ำใหร้ะบอบประชาธปิไตยของประเทศไทย 
มีปัญหานั้น สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา 
สิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยคณะราษฎร๒เป็นการชิงสุกก่อนห่าม เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลง 

๒ “คณะราษฎร” เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มนักเรียนไทยซึ่งเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในประเทศฝรั่งเศสเป็น 
แกนนำ และตอ่มาไดร้ว่มมอืกบักลุม่นายทหารในประเทศไทยอกีจำนวนหนึง่กอ่ตัง้เปน็คณะราษฎรขึน้ โดยคณะราษฎรไดท้ำการประชมุ 
อย่างเป็นทางการครั้งแรกเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ หอพักแห่งหนึ่ง 
ตั้งอยู่ในถนนซอมเมอราร์ด กรุงปารีส โดยมีสมาชิกเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ จำนวน ๗ คน ได้แก่ ๑) นายปรีดี  พนมยงค์  
๒) รอ้ยโท ประยรู  ภมรมนตร ี๓) รอ้ยโท แปลก  ขตีตะสงัคะ ๔) รอ้ยตร ีทศันยั  มติรภกัด ี๕) นายตัว้  ลพานกุรม ๖) หลวงศริริาชไมตร ี
และ ๗) นายแนบ  พหลโยธิน ซึ่งต่อมาคณะราษฎรได้ชักชวนนายทหารในประเทศ ๔ นาย ซึ่งได้รับสมญานามว่า “สี่ทหารเสือ” 
เข้าร่วมกลุ่มด้วย ได้แก่ ๑) พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา  (พจน์  พหลโยธิน)  ๒) พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ  พันธุมเสน)   
๓) พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ  เอมะศิริ) และ ๔) พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน  ชูถิ่น).



จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓28

การสร้างพลเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

การปกครองโดยกลุ่มนักเรียนนอกหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นคนหัวก้าวหน้าและได้รับ 
อิทธิพลแนวความคิดมาจากตะวันตก พอกลับมาประเทศไทยจึงรีบร้อนเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง โดยท่ีประชาชนของประเทศยังไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยคืออะไร จนส่งผลทำให้เกิดเป็นปัญหาของประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ผมได้ตระหนักแล้วว่าสิ่งที่ผมเคยรับรู้มานั้นน่า
จะเป็นแนวความคิดที่ผิด และถ้าหากถามผม ณ ปัจจุบันนี้ว่าประชาชนชาวไทย 
โดยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากน้อย 
เพียงใด ผมเชื่อว่าในปัจจุบันนี้ประชาชนชาวไทยโดยส่วนใหญ่มีความรู้ความ 
เข้าใจดี อย่างน้อยที่สุดก็ตระหนักรู้ในสิทธิในเสียงของตนเอง ทั้งนี้ โดยพิจารณาจาก 
พัฒนาการในทางการเมือง โดยเฉพาะในช่วง ๓ ถึง ๔ ปี ที่ผ่านมานี้ ไม่ว่าจะเป็น 
ประชาชนในฝา่ยใดหรอืสใีดกต็าม ผมเชือ่วา่เขามคีวามเขา้ใจและตระหนกัดวีา่อำนาจ 
สงูสดุในการปกครองประเทศแทจ้รงิแลว้มนัเปน็อำนาจของเขา เพยีงแตว่ธิกีารในการ 
แสดงออกหรือการใช้อำนาจและแนวความคิดบางอย่างอาจจะไม่ตรงกันเท่านั้น และ 
บางสว่นอาจจะยงัไมต่ระหนกัถงึความสำคญัของการเคารพเสยีงขา้งมากอยา่งเพยีงพอ  
คือคิดว่าเสียงข้างน้อย (ที่ได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นนำ) ถูกต้อง เมื่อถูกต้อง 
เสียแล้วจึงมีความชอบธรรมที่จะทำอะไรแม้แต่จะกระทบกับแก่นของประชาธิปไตย 
ก็ได้ ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด
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จุลนิติ : ปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การพัฒนาการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยในประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนั้นเกิดจากสาเหตุใด  
และกระบวนการในการสร้างประชาธิปไตยโดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกของ 
ประชาชนให้ได้มีโอกาสเข้าถึงวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตยที่ถูกต้องนั้นควรมี 
แนวทางอย่างไร

รศ. ดร. วรเจตนฯ์ : สำหรบัคำถามประเดน็นีอ้าจจะตอบยาก เพราะวา่ปญัหา 
และอปุสรรคสำคญัทีท่ำใหก้ารพฒันาการปกครองระบอบประชาธปิไตยในประเทศไทย 
ไม่ประสบผลสำเร็จเป็นปัญหาท่ีมีความเก่ียวข้องกับระบบการเมืองของไทยในปัจจุบัน  
กล่าวคือ กลุ่มชนชั้นนำของสังคมไทยในปัจจุบันยังมีการโต้เถียงกันว่าแท้จริงแล้ว 
ประชาชนชาวไทยมีความพร้อมหรือมีความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบ 
ประชาธปิไตยหรอืไม ่ฝา่ยหนึง่มคีวามเหน็วา่ยงัไมพ่รอ้ม เนือ่งจากการเลอืกตัง้ทีผ่า่นมา 
ทำให้ได้นักการเมืองเข้ามาทุจริตคอร์รัปชัน และกระบวนการในการเลือกตั้งยังมี 
การซือ้เสยีง รวมทัง้มคีวามเชือ่วา่นกัธรุกจิทีเ่ขา้สูร่ะบบการเมอืงอาจจะผกูขาดอำนาจ 
ทางการเมอืงโดยผา่นกลไกพรรคการเมอืง และอาจจะนำไปสูร่ะบบเผดจ็การนายทนุได ้ 
ดังนั้น จึงทำให้มีความเข้าใจหรือความเชื่อว่าประชาชนชาวไทยยังไม่พร้อมกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย

สำหรับในมุมมองของผม ในเบ้ืองต้นจะต้องมีความเข้าใจว่าระบอบประชาธิปไตย 
เป็นระบอบการปกครองซึ่งมองว่ามนุษย์ทุกคนในสังคมล้วนแล้วแต่มีผลประโยชน์ 
ในทางการเมืองทั้งสิ้น เป็นเรื่องปัจเจกของบุคคลแต่ละคนหรือของกลุ่มบุคคล 
แตล่ะกลุม่ ไมว่า่จะเปน็นกัวชิาการ ชาวไรช่าวนา คนขบัรถแทก็ซี ่ขา้ราชการ หรอืทกุคน 
ที่อยู่ในระบบนี้ ล้วนแล้วแต่มีผลประโยชน์ในทางการเมืองทั้งสิ้น ดังนั้น ระบอบ 
ประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบที่พยายามจัดสรรผลประโยชน์ในทางการเมืองให้มี 
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายใต้หลักนิติรัฐ

หากถามว่าเพราะเหตุใดประเทศไทยยังคงมีปัญหาเร่ืองน้ีอยู่ในปัจจุบัน ผมคิดว่า 
มสีาเหตสุำคญัมาจากความไมล่งตวัของดลุอำนาจหรอืความไมล่งตวัของโครงสรา้ง
การเมอืงการปกครอง นบัตัง้แตเ่ริม่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในป ีพ.ศ. ๒๔๗๕ 
กลา่วคอื กอ่นป ีพ.ศ. ๒๔๗๕ ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์ 
ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของ 
พระมหากษัตริย์ แต่ภายหลังมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
ที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็น 
ของประชาชนท้ังหลาย ซ่ึงหากพิจารณาในทางหลักการแล้วอาจจะมีการเปล่ียนแปลง  
แตห่ากพจิารณาในแงข่องดลุอำนาจจรงิ ๆ  แลว้ ผมมคีวามเหน็วา่อาจจะไมเ่ปน็ไป 
ตามหลักการประชาธิปไตยเท่าใดนัก
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อยา่งไรกต็าม ในชว่งประมาณ ๑๕ ปแีรก ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ระบบกำลังดำเนินไปในทิศทางของประชาธิปไตย 
เปน็ลำดบั แตก่ม็าสะดดุเอาเมือ่มกีารทำรฐัประหารในป ีพ.ศ. ๒๔๙๐๓ และนบัแตน่ัน้ 
เปน็ตน้มาอำนาจสงูสดุในการปกครองประเทศแทบจะไมไ่ดต้กมาอยูใ่นมอืหรอืเปน็ 
ของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะเหตุที่มักจะมีกระบวนการที่พยายามสกัดกั้น 
พฒันาการของประชาธปิไตยมาโดยตลอด นบัตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๔๙๐ เรือ่ยมา และสง่ผล 
ทำใหป้ระเทศไทยเขา้สูว่งจรการทำรฐัประหาร การยดึอำนาจ ฉกีทำลายรฐัธรรมนญู 
จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ และสุดท้าย 
ก็มีการยึดอำนาจ เป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

สาเหตปุระการหนึง่ซึง่เปน็ปจัจยัสำคญัทีท่ำใหก้ารพฒันาการปกครองระบอบ 
ประชาธปิไตยในประเทศไทยไมป่ระสบผลสำเรจ็คอื ความลม้เหลวหรอืความพา่ยแพ ้
ของคณะราษฎรในการสถาปนาอุดมการณ์ประชาธิปไตยหรือนิติรัฐให้เป็นอุดมการณ์ 
ของสังคม กล่าวคือ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรไม่สามารถ 
ทีจ่ะทำใหอ้ดุมการณป์ระชาธปิไตยหรอืนติริฐัแทรกซมึผา่นเขา้ไปในกลุม่คนหรอืองคก์ร 
ทีม่อีำนาจในทางวนิจิฉยัชีข้าดหรอืตดัสนิปญัหาสำคญั ๆ  ของประเทศได ้เราอาจพดูถงึ 
องค์กรได้หลายองค์กร แต่อาจจะยกตัวอย่างให้เห็นเด่นชัดได้ เช่น กองทัพ 
หรือองค์กรตุลาการ หากกล่าวเฉพาะองค์กรตุลาการ เราจะเห็นว่าองค์กรตุลาการ 
เป็นองค์กรที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน้อยที่สุดภายหลังการเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง เนื่องจากได้รับเอาโครงสร้างขององค์กรตุลาการเดิมก่อนมี 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเกือบทั้งหมด รวมทั้งมีบทบาทในการพิทักษ์และ 
คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนหรอืมสีว่นในการพฒันาประชาธปิไตยนอ้ยมาก  
ดังนั้น พลังในการที่จะผลักหรือขับเคลื่อนประชาธิปไตยในช่วงเวลานั้นจึงอ่อนแรงลง 
ประกอบกบัการตอ่สูก้นัของกลุม่ชนชัน้นำหรอืกลุม่อำนาจเดมิกอ่นมกีารเปลีย่นแปลง 
การปกครองซึ่งมีความชาญฉลาดในการที่จะดึงอำนาจกลับคืนมาทีละเล็กทีละน้อย 

๓ การรัฐประหารเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นการยึดอำนาจโดยคณะทหารบก ซึ่งผู้นำส่วนใหญ่ 
เปน็นายทหารนอกประจำการ โดยมพีลโท ผนิ  ชณุหะวณั เปน็ผูน้ำ และประกอบดว้ย นาวาเอก กาจ  กาจสงคราม, พนัโท กา้น  จำนงภมูเิวท,  
พนัเอก สวสัดิ ์ สวสัดเิกยีรต,ิ พนัเอก สฤษดิ ์ ธนะรชัต ์และพนัเอก เผา่  ศรยีานนท ์ ไดน้ำกำลงัทหารเขา้ยดึอำนาจจากรฐับาลของพลเรอืตร ี 
ถวลัย ์ ธำรงนาวาสวสัดิ ์ซึง่ดำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ใหล้าออกจากตำแหนง่ เมือ่ทำการรฐัประหารไดส้ำเรจ็คณะรฐัประหาร 
ไดส้นบัสนนุให ้จอมพล ป. พบิลูสงคราม  ขึน้เปน็หวัหนา้คณะรฐัประหาร และแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ผูบ้ญัชาการทหารแหง่ประเทศไทย  และได้ 
ประกาศยุบสภาและยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ โดยได้นำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ หรือ “รัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่ม” ร่างโดยนาวาเอก กาจ  กาจสงคราม ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อ 
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ในรัฐธรรมนูญฯ ฉบับดังกล่าว มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ได้กำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย 
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร โดยพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งราษฎร 
เป็นผู้เลือกตั้ง และได้มอบหมายให้นายควง  อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลต่อไป.
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ผ่านบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จนทำให้อำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในการปกครอง 
ประเทศไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง นี่ยังไม่ต้องพูดถึงกองทัพที่แทบจะไม่มี
อุดมการณ์ในเรื่องการรักษาคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยหรือการพิทักษ์คุ้มครอง
รัฐธรรมนูญเลย

ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของคณะราษฎรอาจมีสาเหตุ 
มาจากความขัดแย้งภายในคณะราษฎรเอง กล่าวคือ ภายหลังจากที่ได้อำนาจมา  
นอกจากจะต้องต่อสู้กับกลุ่มอำนาจเก่าแล้ว ในคณะราษฎรเองความคิดเห็นบางอย่าง 
ยังไม่ลงรอยกัน และความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันนี้ทำให้เกิดการต่อสู้กัน จนมาถึงจุด 
ทีท่ำใหส้ถานการณผ์นัแปรไป คอืภายหลงัเหตกุารณส์วรรคตของรชักาลที ่๘ และเปน็เหต ุ
ที่ทำให้ ศ. ดร. ปรีดี  พนมยงค์ หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมแกนนำของคณะราษฎร 
ฝ่ายก้าวหน้า ผู้ก่อตั้งและผู้ประศาสน์การของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ 
การเมือง ซ่ึงขณะน้ันดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับ 
เหตุการณ์ดังกล่าวและต้องได้รับผลร้ายจนเป็นเหตุให้ต้องล้ีภัยการเมืองไปยังต่างประเทศ 
และเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทางการเมือง เหตุการณ์ดังกล่าวนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญใน 
ทางประวตัศิาสตรใ์นความคดิเหน็ของผม เพราะถา้ไมม่เีหตกุารณห์รอืจดุเปลีย่นตรง
นั้น ปัจจุบันนี้ประชาธิปไตยของประเทศไทยอาจมีพัฒนาการไปอีกระดับหนึ่งแล้ว 

ปัญหาดังกล่าวได้กลายเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  
เมือ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไดส้รา้งกลไกใหร้ฐับาล 
มคีวามเขม้แขง็และมเีสถยีรภาพมากยิง่ขึน้ และรฐับาลทีม่คีวามเขม้แขง็ดงักลา่วเปน็ 
รัฐบาลชุดที่มีนโยบายและการทำงานถูกใจประชาชนส่วนใหญ่ แต่ในขณะเดียวกัน 
รัฐบาลชุดดังกล่าวได้ถูกกล่าวหาหรือมีข้อครหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน 
และผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้นำ ในที่สุดปัญหาหรือแนวความคิดในสองด้านนี้ได้มา
ปะทะกนั และคนในสงัคมไทยสว่นใหญไ่มส่ามารถแยกแยะไดว้า่ปญัหาเรือ่งใดเปน็ 
เรื่องหลัก ปัญหาเรื่องใดเป็นเรื่องรอง จึงได้ยกเอาเรื่องที่เป็นเรื่องรองกลายมาเป็น 
เรื่องหลัก กล่าวคือ ยกเอาเรื่องการจัดการกับอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นเรื่องหลัก  
ซึ่งภายใต้แนวความคิดแบบนี้จึงเป็นต้นเหตุในการทำลายอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
โดยไม่รู้ตัว เพราะอดีตนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งภายใต้หลักเกณฑ์ของ 
ประชาธิปไตย ในส่วนของข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ 

คนในสังคมไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าปัญหาเรื่องใดเป็นเรื่องหลัก 
ปญัหาเรือ่งใดเปน็เรือ่งรอง จงึไดย้กเอาเรือ่งทีเ่ปน็เรือ่งรองกลายมาเปน็เรือ่งหลกั กลา่วคอื 
ยกเอาเรือ่งการจดัการกบัอดตีนายกรฐัมนตรมีาเปน็เรือ่งหลกั ซึง่ภายใตแ้นวความคดิแบบนี้
จึงเป็นต้นเหตุในการทำลายอุดมการณ์ประชาธิปไตยโดยไม่รู้ตัว
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ทบัซอ้นนัน้ ตอ้งดำเนนิการหรอืจดัการไปตามระบบหรอืกลไกของประชาธปิไตย ซึง่ผม 
ไมส่ามารถใหค้ำตอบไดว้า่ตอ้งใชเ้วลานานเพยีงใด เพราะขึน้อยูก่บัตวัระบบทีจ่ะแกไ้ข
ปญัหาดว้ยตวัเอง ถา้เราเชือ่ในระบบหรอืกลไกของประชาธปิไตย  แตถ่า้หากเราไมเ่ชือ่ 
ว่าระบบหรือกลไกของประชาธิปไตยจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ แล้วเราจะ
มาเรียกร้องประชาธิปไตยกันทำไม

ดังน้ัน ผมจึงอยากให้พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าต้นเหตุท่ีทำให้การพัฒนาการปกครอง 
ระบอบประชาธปิไตยในประเทศไทยไมป่ระสบผลสำเรจ็อยูต่รงไหน ตน้เหตขุองปญัหา 
อยู่ที่ประชาชนจริงหรือไม่ สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราคงไม่สามารถกล่าวได้ว่า 
ประชาชนไทยทุกคนหรือแม้กระทั่งในโลกนี้มีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่เท่ากัน  
ตอนที่ผมเรียนหนังสืออยู่ในเยอรมัน ผมได้ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ 
เยอรมัน ทำให้ทราบว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งของประเทศเยอรมัน 
ไดว้างหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเลอืกตัง้ไวค้อ่นขา้งสลบัซบัซอ้น และผมลองถามชาวบา้น 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ชาวบ้านตอบว่าไม่รู้และไม่มีทางที่จะรู้ได้ เพราะว่าเป็นเรื่อง 
ที่มีความสลับซับซ้อนมาก แต่อย่างน้อยชาวบ้านรู้ว่ามีหน้าที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
และรู้ว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของเขา ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องในทาง
เทคนิคที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย 

สำหรบัประเทศไทย ผมมคีวามเหน็วา่ปจัจบุนันีก้ลุม่ชนชัน้นำของสงัคมไทย 
หรือกลุ่มคนท่ีอยู่ในระดับผู้นำของประเทศน่าจะยังมีความไม่พร้อมกับการเปล่ียนแปลง 
การปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
เปน็ของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ เพราะอาจกลวัวา่จะมผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์อง
ตนเอง และกลวัวา่ประชาชนจะถกูหลอกโดยนกัการเมอืงฉอ้ฉล ดว้ยความกลวัดงักลา่ว 
จงึทำใหค้นกลุม่นี ้รวมทัง้นกัวชิาการและขา้ราชการระดบัสงู ไดพ้ยายามแสวงหาวธิกีาร 
หรอืระบอบการปกครองในอกีลกัษณะหนึง่ ซึง่ไมใ่ชก่ารปกครองระบอบประชาธปิไตย  
ถึงแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน มาตรา ๒ และมาตรา ๓ จะได้ 
วางหลกัการไวว้า่ประเทศไทยมกีารปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ ์
ทรงเป็นประมุข และอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยก็ตาม แต่หากพิจารณา 
ลึกลงไปในทางเน้ือหาของรัฐธรรมนูญแล้ว จะเห็นว่ามีกลไกบางประการท่ีไม่สอดคล้อง 
กบัหลกัการปกครองระบอบประชาธปิไตย เชน่ หลกัการเกีย่วกบัการยบุพรรคการเมอืง  
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร 

ปัจจุบันนี้กลุ่มชนชั้นนำของสังคมไทยหรือกลุ่มคนที่อยู่ในระดับผู้นำของประเทศ 
น่าจะยังมีความไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
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พรรคการเมืองซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกับการกระทำความผิด เพราะเท่ากับไปทำลาย 
การรวมกลุ่มกันเพื่อแสดงเจตจำนงในทางการเมืองของประชาชน อีกทั้งหลักการ 
ดงักลา่วไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ตป่ระการใด หรอืหลกัการทีก่ำหนดใหส้มาชกิวฒุสิภา 
มีที่มาจากการสรรหาส่วนหนึ่ง หรือการกำหนดให้ตุลาการมีบทบาทและอำนาจ 
เพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือวิพากษ์วิจารณ์ได้ด้วยความ 
ยากลำบาก เป็นต้น

โดยสรุปแล้วปัญหาและอุปสรรคสำคัญท่ีทำให้การพัฒนาการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยในประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จ คือ การที่อำนาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศยังไม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น วิธีการหรือแนวทาง 
ในการแกไ้ขปญัหาทีง่า่ยทีส่ดุ คอืการยอมรบักนัในหลกัการเบือ้งตน้กอ่นวา่การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศจะต้องเป็นของประชาชน 
หากประชาชนตัดสินใจอย่างใด ต้องยอมรับในการตัดสินใจน้ัน และการแก้ไขปัญหาจะต้อง 
แก้ไขไปตามระบบ นักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันจะต้องมีการจัดการตามระบบของ 
กฎหมาย มิใช่พอเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นก็นำกำลังทหารออกมายึดอำนาจ ซึ่งเท่ากับ 
ทำให้พัฒนาการของประชาธิปไตยสะดุดหรือหยุดชะงักลง สิ่งนี้เป็นสาเหตุสำคัญ 
ที่ทำให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยไปไม่ถึงไหน

จุลนิติ : เมื่อสักครู่อาจารย์ได้กล่าวว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้การพัฒนาการ 
ปกครองระบอบประชาธปิไตยในประเทศไทยไมป่ระสบผลสำเรจ็ คอื ความลม้เหลว 
หรือพ่ายแพ้ของคณะราษฎรในการสถาปนาอุดมการณ์ประชาธิปไตยหรือนิติรัฐ 
ใหเ้ปน็อดุมการณข์องสงัคม ดงันัน้ หากสามารถยอ้นเวลากลบัไปในป ีพ.ศ. ๒๔๗๕ ได ้ 
และอาจารย์เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมกับคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
อาจารย์จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

รศ. ดร. วรเจตน์ฯ : ในฐานะที่ผมเป็นนักนิติศาสตร์ ผมคงจะทำได้ในแง่ของ 
การจัดโครงสร้างของระบบกฎหมาย ซึ่งแน่นอนว่าการดำเนินการเพียงแค่นี้อาจจะ 
ไมเ่ปน็การเพยีงพอ เนือ่งจากการสถาปนาอดุมการณป์ระชาธปิไตยหรอืนติริฐัใหเ้ปน็ 
อดุมการณข์องสงัคมนัน้ ไมไ่ดอ้าศยัเพยีงเฉพาะตวับทกฎหมายทีเ่ปน็ตวัหนงัสอืดำ ๆ   
บนแผ่นกระดาษเท่าน้ัน เพราะยังหมายถึง สำนึก วิธีคิด อุดมการณ์ และความเคล่ือนไหว 
ทางวฒันธรรม ดงันัน้ การปลกูฝงัระบอบประชาธปิไตยใหเ้ปน็อดุมการณข์องสงัคม 
จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการในหลาย ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน 

ดังนั้น ส่วนหนึ่งที่ผมจะทำคือการจัดวางโครงสร้างของระบบกฎหมายให้ม ี
ความสอดคล้องหรือรองรับกับอุดมการณ์ในทางประชาธิปไตย รวมทั้งในทาง 
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจด้วย สำหรับกฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญ ผมคิดว่า 
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สิ่งที่จะต้องทำคือจัดการความสัมพันธ์ของโครงสร้างอำนาจในทางรัฐธรรมนูญให้รับ 
กบัตวัระบบ หมายความวา่ อำนาจของรฐัทกุอำนาจทีใ่ชจ้ะตอ้งมคีวามเชือ่มโยงกบั 
ประชาชนผูเ้ปน็เจา้ของอำนาจ ทัง้ในดา้นนติบิญัญตั ิบรหิาร และตลุาการ ตลอดจน 
ความสัมพันธ์ของอำนาจเหล่านี้กับประมุขของรัฐหรือพระมหากษัตริย์ด้วย  
โดยจะต้องจัดวางให้ได้ดุลยภาพภายใต้หลักการของความรับผิดชอบต่อประชาชน  
นั่นหมายความว่าองค์กรของรัฐองค์กรใดมีอำนาจโดยขาดความเชื่อมโยงในทาง 
ประชาธิปไตยกับประชาชนหรือใช้อำนาจโดยไม่ต้องรับผิดชอบกับการใช้อำนาจนั้น  
จะต้องปรับเปลี่ยนการมีและการใช้อำนาจในลักษณะเช่นนั้นเสีย ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า 
ในช่วงประมาณ ๑๕ ปีแรก ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นช่วงเวลาที ่
ระบบกำลงัดำเนนิไปในทศิทางของประชาธปิไตยเปน็ลำดบั โดยเฉพาะการประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ซ่ึงผมมีความเห็นว่าเป็นรัฐธรรมนูญ 
ฉบับที่มีความก้าวหน้ามาก โดยได้วางหลักการเกี่ยวกับอำนาจนิติบัญญัติไว้ค่อนข้างดี 
และถา้ผมมสีว่นในการยกรา่ง คงจะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหลกัการในบางประการ เชน่ ทำให ้
อำนาจของตุลาการมีความเชื่อมโยงกับประชาชน ให้มีผู้ตรวจการทหารซึ่งรัฐสภา 
แตง่ตัง้ทำหนา้ทีต่รวจสอบกองทพั เปน็ตน้ อยา่งไรกต็ามนีเ่ปน็การตอบบนพืน้ฐานของ 
รัฐธรรมนูญในช่วง ๑๕ ปีแรกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ถ้าถามถึงรัฐธรรมนูญ 
ในปัจจุบันนี้คงจะมีจุดที่ต้องปรับเปลี่ยนเยอะกว่านี้มาก เรียกว่าต้องยกเครื่องใหม่ 
ทีเดียว

จุลนิติ : การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง 
และยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุทีถ่กูตอ้ง ตามหลกัการทีว่า่เปน็ “การปกครอง 
ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” นั้นควรจะต้องมีการพัฒนา 
อย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

รศ. ดร. วรเจตน์ฯ : วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการทำให้กลุ่มชนชั้นนำของสังคม
ไทยหรือกลุ่มคนที่อยู่ในระดับผู้นำของประเทศมีความตระหนักและควรรู้ว่าในที่สุด 
จะไม่สามารถทัดทานกระแสประชาธิปไตยได้ เพราะแนวความคิดทางด้านการเมือง
การปกครองของโลกได้พัฒนามาถึงจุดสุดท้ายแล้ว หรืออาจกล่าวได้ว่าประชาธิปไตย 
คือคำตอบสุดท้าย ส่วนที่เหลือที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไปเป็นเพียงรายละเอียด 

องค์กรของรัฐองค์กรใดมีอำนาจโดยขาดความเชื่อมโยงในทางประชาธิปไตย 
กับประชาชนหรือใช้อำนาจโดยไม่ต้องรับผิดชอบกับการใช้อำนาจนั้น จะต้องปรับเปลี่ยน 
การมีและการใช้อำนาจในลักษณะเช่นนั้นเสีย
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ในแง่ของรูปแบบประชาธิปไตยเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันผมยังมองไม่เห็นว่ามีระบอบ 
การปกครองใดที่จะดีไปกว่าระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ระบอบการปกครอง 
ในโลกนี้ไม่ว่าระบอบใดต่างก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น ระบอบประชาธิปไตยก็มีปัญหา 
ในตัวเอง แต่การมีปัญหาของระบอบประชาธิปไตยยังมีข้อดีคือ การเปิดโอกาสหรือ
การมีเสรีภาพในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความเห็นได้ ซึ่งถือเป็นคุณค่า 
สำคัญของระบอบประชาธิปไตย   

ดังนั้น สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำมากที่สุดในการพัฒนาประชาธิปไตยของ 
ประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน ตามหลักการที่ว่าเป็น “การปกครอง 
ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” นั้น คือการทำให้อำนาจสูงสุด 
ในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน และประชาชนสามารถที่จะใช้อำนาจ 
นั้นได้อย่างแท้จริง ต้องเคารพการใช้อำนาจของประชาชน และการแสดงออกซึ่ง 
อำนาจของประชาชนที่มีความชัดเจนที่สุดคือการเลือกตั้งกับการออกเสียงประชามติ  
ถึงแม้การเลือกตั้งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตย แต่ประชาธิปไตยในโลก 
ปจัจบุนันีเ้กดิขึน้ไมไ่ดถ้า้ไมม่กีารเลอืกตัง้ หรอือาจกลา่วไดว้า่การเลอืกตัง้มใิชค่ำตอบ 
ทกุคำตอบของประชาธปิไตย แตเ่ปน็สาระสำคญัของประชาธปิไตย หากใครปฏเิสธ 
การเลือกตั้งเท่ากับเป็นการปฏิเสธประชาธิปไตยในบั้นปลาย และโดยส่วนตัวผม 
มีความเห็นว่าปัญหาในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยอยู่ท่ีชนช้ันนำ ปัญหา 
ไมไ่ดอ้ยูท่ีป่ระชาชน แนน่อนวา่ในรายละเอยีดคงจะตอ้งพดูถงึเรือ่งการปกครองตนเอง 
ในระดับท้องถิ่นของประชาชน เรื่องการกระจายอำนาจอะไรเหล่านี้ แต่สิ่งนี้มาทีหลัง  
ดังนั้นเวลาพูดว่าประชาชนไม่พร้อมเพราะยังไม่มีการศึกษาต้องให้การศึกษากับ 
ประชาชน ซึ่งเป็นคำพูดมาตรฐานเวลาพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยไทย ผมว่าอาจจะ
ต้องพูดถึงการให้การศึกษาเรื่องประชาธิปไตยและการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้
กับคนที่มีการศึกษาเสียก่อน ส่วนประเด็นเรื่องนักการเมืองไม่ดี พรรคการเมืองไม่ดี 
ปญัหาพวกนีค้อ่ย ๆ  แกไ้ขไปได ้ซึง่การวางระบบกฎหมายรฐัสภา กฎหมายพรรคการเมอืง 
ที่ดีก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่ง

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

รศ. ดร. วรเจตน์ฯ : การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ 
อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน ประชาชนจะต้องตระหนัก 
และรู้ว่าตนเองเป็นเจ้าของอำนาจนั้น ดังนั้น หน้าที่สำคัญของประชาชนในระบอบ 
ประชาธิปไตยคือการไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการไปออกเสียงประชามติ อันเป็นการ 
แสดงออกซึ่งอำนาจของตน 
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สำหรับในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ผมมีความเห็นว่า 
ควรมีการเพิ่มเติมสิทธิบางประการให้แก่ประชาชน เช่น สิทธิในการถอนคืนตำแหน่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่ปรากฏว่าสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรนั้นประพฤติหรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรอีกต่อไป แม้การกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 
กต็าม แตห่ากประชาชนมคีวามรูส้กึวา่ถา้ใหท้ำหนา้ทีต่อ่ไปจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายได ้ 
และเมื่อผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งไปควรมีกลไกให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งมีสิทธิ 
เข้าชื่อกันเพื่อถอนคืนตำแหน่งแล้วเลือกคนใหม่เข้าไปทำหน้าที่แทน ดีกว่าการให ้
วุฒิสภามีอำนาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง เป็นต้น และควรมี 
การจัดความสัมพันธ์ของโครงสร้างอำนาจในทางรัฐธรรมนูญให้มีความสอดคล้องกับ 
หลักการประชาธิปไตย โดยเฉพาะวิธีการในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้พิพากษาตุลาการใน 
ศาลสูงควรที่จะให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชน เช่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวฒุสิภา (ทีม่คีวามชอบธรรมทางประชาธปิไตย) กอ่นเขา้สูต่ำแหนง่ 
กำหนดระบบการถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยเคารพหลักความเป็นอิสระของ 
ผู้พิพากษาตุลาการ และจะต้องมีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจ 
ดังกล่าวได้ เช่น การมีผู้พิพากษาสมทบที่เป็นประชาชนธรรมดาในศาลระดับล่าง  
การกำหนดหลักการประกาศองค์คณะให้ประชาชนทราบตัวผู้พิพากษาที่จะตัดสินคด ี
ในแตป่ระเภทคดใีนแตล่ะปกีารการตดัสนิคด ีการมกีฎหมายสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา กฎหมายรัฐมนตรีซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์การแสดงออกซึ่งอำนาจรัฐ 
และการรับผลตอบแทน การขจัดประโยชน์ที่ได้รับมาโดยไม่สมควร เป็นต้น  

ตามที่กล่าวมาในเบื้องต้น เป็นสิ่งหรือกลไกที่จะต้องมีการคิดและเพิ่มเติม
ไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง แต่สังเกตว่ากลไก 
ที่ต้องเพิ่มเติมดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วจะไปลดทอนอำนาจของชนชั้นนำทั้งนั้น ประเด็น 
ปัญหาจึงมีว่าจะสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่ในสถานการณ์การเมืองที่ต่อสู้ 
และแย่งชิงกันในปัจจุบัน ดังนั้น สถานการณ์ในปัจจุบันจึงอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทย 
ได้เดินมาถึงจุดซึ่งเป็นทางเดินสองทางที่แยกออกจากกันและไม่มีวันที่จะมา 
บรรจบกนัได ้เราจะตอ้งเลอืกเดนิไปในทางใดทางหนึง่ ระหวา่งทางทีเ่ปน็ประชาธปิไตย 
จริง ๆ กับทางที่เป็นประชาธิปไตยปลอม ๆ หากถามว่าแนวโน้มในปัจจุบันสังคมไทย 
จะเดินไปในทิศทางใด ผมมีความเชื่อว่าในที่สุดแล้วสังคมไทยจะเดินไปสู่สังคม 
ประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ในระหวา่งทางทีเ่ดนินีห้ากสามารถทีจ่ะประนปีระนอมกนัได ้
ความรุนแรงอาจจะมีไม่มาก เช่น ในประเทศอังกฤษซ่ึงเขาก็มีการต่อสู้และประนีประนอมกัน  
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

เนื่องจากในปัจจุบันสภาขุนนาง (House of Lords)๔ ของอังกฤษ ยังประกอบด้วย 
สมาชิกประเภทขุนนางสืบตระกูล (Hereditary Peers) ซึ่งมีที่มาจากการสืบทอด 
ตำแหน่งทางสายโลหิตอยู่ แต่สมาชิกประเภทนี้จะค่อย ๆ ถูกลดจำนวนให้น้อยลง 
จนในท่ีสุดผมเช่ือว่าจะเลิกไป เพราะประเทศอังกฤษรู้ว่าระบบแบบน้ีมีความไม่สอดคล้อง 
กับประชาธิปไตยจึงต้องมีการปฏิรูประบบการปกครองให้ไปในทิศทางประชาธิปไตย
มากขึ้น เป็นต้น  

ดงันัน้ จงึพจิารณาเหน็ไดว้า่ปจัจบุนัทกุประเทศมแีนวโนม้ทีจ่ะเดนิไปในทศิทาง 
นี้หมด อย่างไรก็ตาม ประชาธิปไตยอาจจะนำมาซึ่งปัญหาใหม่ ๆ เช่น ปัญหาการใช้ 
ทรัพยากรที่เกินขนาดและนำมาสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่ว่าปัญหาเหล่านี้เป็น 
ปัญหาที่สามารถแก้ไขและจัดการได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีโครงสร้างและ 
มีกลไกที่ดีและยอมรับว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน 

๔ สภาขนุนาง (House of Lords) หมายถงึ สภาสงูของสหราชอาณาจกัร ประกอบไปดว้ยสมาชกิทีเ่รยีกวา่ ลอรด์ส (Lords)  
หรือ เพียร์ส (peers) ประมาณ ๗๐๐ กว่าคน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ

 (๑) ขุนนางชั่วชีพ (Life Peers) มาจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี และจะดำรงตำแหน่งไปตลอดชีวิต ปัจจุบันสมาชิก
ของเฮาส์ออฟลอร์ดสจำนวนมากอยู่ในประเภทนี้ 

 (๒)  ขุนนางสืบตระกูล (Hereditary Peers) มาจากการสืบทอดตำแหน่งทางสายเลือด ในสมัยก่อนนั้นเฮาส์ออฟลอร์ดส 
มีเฉพาะสมาชิกประเภทนี้เท่านั้น แต่ปัจจุบันถูกลดจำนวนเหลือเพียงแค่ ๙๒ คน โดย Parliament Act ๑๙๙๙ ซึ่ง ๙๐ คน 
มาจากการเลือกตั้งโดย Hereditary Peers ด้วยกัน และอีกสองคนเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรัฐสภาโดยตรงอยู่ก่อนแล้ว  
ได้แก่ Great Lord Chamberlain และ Earl Marshall 

 (๓)  ขุนนางศาสนา (Spiritual Peers) มาจากตัวแทนของศาสนา เช่น บิชอปและอาร์คบิชอปต่าง ๆ 
 (๔) ขุนนางนิติ (Law Lords) เป็นสมาชิกที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดของ 

สหราชอาณาจักรด้วย ประกอบไปด้วยผู้พิพากษาจำนวน ๒๖ คน (ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org).
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การสร้างพลเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการพูดถึงรัฐสวัสดิการ (Welfare state)๕ รวมทั้งมี 
ความพยายามที่จะปฏิรูปประเทศเนื่องจากมีความเห็นว่าสังคมไทยมีปัญหา 
ความเหลือ่มลำ้ หรอืการกระจายรายไดไ้มเ่ปน็ธรรมนัน้ ผมมคีวามเหน็วา่การดำเนนิการ 
ดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะสำเร็จได้ตราบใดท่ีโครงสร้างของประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตย 
กอ่น เพราะการทีจ่ะปฏริปูประเทศไปสูร่ฐัสวสัดกิารหรอืสงัคมแบบนัน้ไดจ้ะตอ้งผา่น 
สังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตยก่อนทั้งสิ้น การจัดทำกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินจะ
สำเร็จได้อย่างไรถ้าชนชั้นนำของประเทศยังถือครองที่ดินจำนวนมหาศาลอยู่ ใครจะ 
ยอมให้มีกฎหมายแบบนี้มาบังคับใช้ เพราะคนที่กุมอำนาจในการกำหนดนโยบายของ 
ประเทศไม่ใช่ประชาชนที่แท้จริง พรรคการเมืองใดที่คิดจะทำนโยบายในลักษณะนี ้
จะต้องถูกขัดขวางจากกลุ่มท่ีเป็นชนช้ันนำของประเทศท่ีถือครองท่ีดินอยู่ เพราะนโยบาย 
ดังกล่าวจะกระทบกับผลประโยชน์ของคนกลุ่มนี้โดยตรง ดังนั้น ในการที่จะไปสู่รัฐ 
สวัสดิการหรือปฏิรูปประเทศสิ่งที่จะต้องดำเนินการก่อนในเบื้องต้นคือการทำให้ 
โครงสร้างของประเทศเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงก่อน โดยต้องเริ่มต้นทำให้อำนาจ 
สูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง รวมท้ังการทำให้สถาบัน 
การเมืองหรือสถาบันในรัฐธรรมนูญทุกสถาบันอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่ตนจะต้อง 
อยู่ไม่มาก้าวก่ายกัน และแสดงบทบาทเท่าที่เป็นบทบาทที่อยู่ในรัฐธรรมนูญที่เป็น 
ประชาธปิไตย หากมปีญัหาเกดิขึน้ตอ้งมกีารแกไ้ขปญัหาไปตามระบบ ใหร้ะบบคอ่ย ๆ   
ปรับตัวเอง แล้วในที่สุดจะไปสู่รัฐสวัสดิการอย่างที่ต้องการได้ 

๕ รัฐสวัสดิการ (Welfare state) เป็นระบบทางสังคมที่รัฐให้หลักประกันแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในด้าน 
ปัจจัยพื้นฐานทีจ่ำเปน็สำหรับการมีคณุภาพชีวิตทีด่ี เช่น หลักประกันด้านสุขภาพ ที่ทุกคนมีสิทธิ์ได้รบับรกิารปอ้งกนัและรกัษาโรคฟรี 
หลกัประกนัดา้นการศกึษา ทีท่กุคนมโีอกาสไดร้บัการศกึษาตามความสามารถโดยไดร้บัทนุการศกึษาฟรจีนทำงานไดต้ามความสามารถ 
ในการเรียน หลักประกันด้านการว่างงาน ที่รัฐต้องช่วยให้ทุกคนได้งานทำ ใครยังหางานไม่ได้รัฐต้องให้เงินเดือนขั้นต่ำไปพลางก่อน 
หลักประกันด้านชราภาพ ที่รัฐให้หลักประกันด้านบำนาญสำหรับผู้สูงอายุทุกคน หลักประกันด้านที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน เป็นต้น

ประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการจะใช้ระบบการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า คือเก็บภาษีจากคนรวยในอัตราต่อรายได้สูงกว่า 
คนจนมาก เกบ็จากชนชัน้กลางในระดบัพอประมาณ และเกบ็จากคนจนนอ้ยหรอืไมเ่กบ็เลย นอกจากนัน้อาจมกีารเกบ็เบีย้ประกนัสงัคม 
จากคนที่มีงานทำตามอัตราเงินเดือน เงินที่เก็บได้ทั้งหมดรัฐก็จะนำมาใช้จ่ายสำหรับบริการทางสังคมทั้งหมดในระบบรัฐสวัสดิการ 
ระบบนี้จึงเป็นการ “เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” คนที่มีรายได้ดีต้องช่วยจ่ายค่าบริการทางสังคมส่วนหนึ่งแก่คนที่ยากจนกว่า (ข้อมูลจาก 
http://th.wikipedia.org).
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สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำนักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา	ที่เสนอผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	โดยเห็นว่า 
ไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
แต่อย่างใด		และให้แจ้งเวียนความเห็นและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐต่าง	ๆ	ทราบและถือปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไป	โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นโดยสรุปดังนี้	
 ๑) ข้อดีและข้อเสียของการยกเลิกระบบอนุญาโตตุลาการ 
 ข้อดี คือ	 หากมีการนำข้อพิพาททางสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเข้าสู่การพิจารณา
ของศาลโดยตรง	 ทำให้สามารถรักษาประโยชน์ของรัฐและสาธารณะได้ดีกว่าการใช้วิธีการ
อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท	 และเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือความขัดแย้งของประโยชน์	 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้บริหาร
ของหน่วยงานของเจ้าของโครงการ	 หรือบุคคลภายนอก	 แล้วแต่กรณี	 ได้เข้าไปมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง
กับโครงการของรัฐ	
 ข้อเสีย	 คือ	 การพิจารณาโดยศาลจะใช้ระยะเวลานานกว่าการใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการ
ในการระงับข้อพิพาท	 และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนจากต่างประเทศต่อระบบกฎหมาย
ภายใน	วิธีการระงับข้อพิพาท	และกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย	ทำให้ผู้ลงทุนเลือกใช้วิธีการ
ระงับข้อพิพาทตามความตกลงระหว่างประเทศ	 ซึ่งทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีมากขึ้น		
 ๒) ความจำเป็นในการแก้ไขพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามที่ 
กระทรวงยตุธิรรมเสนอ	เหน็วา่	พระราชบญัญตัอินญุาโตตลุาการ	พ.ศ.	๒๕๔๕	ทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัจบุนั	
มีหลักการที่เป็นไปตามกฎหมายแม่บทว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาต	ิ (UNCITRL	Model	
Law	on	 International	Commercial	Arbitration)	และสอดคล้องกับหลักกฎหมายอนุญาโตตุลาการ
ในหลายประเทศที่กำหนดให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางสัญญาระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับเอกชน	 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนจากต่างประเทศ
ท่ีจะเข้ามาลงทุนร่วมกับหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย	 ดังน้ัน	 การเสนอแก้ไขกฎหมายเพ่ือห้ามมิให้
ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนดังกล่าว
ย่อมมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน	 การเจรจาทางการค้า	 การจัดทำสนธิสัญญาว่าด้วย



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓40

การสง่เสรมิและคุม้ครองการลงทนุกบัตา่งประเทศ	และการพฒันาระบบอนญุาโตตลุาการในประเทศไทย	
 ๓) ปัญหาเกี่ยวกับการใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการ	 สาเหตุที่หน่วยงานของรัฐต้องตกเป็นฝ่าย
แพ้คดี ในชั้ นการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการนั้ น	 เกิดจากปัญหาการจัดทำสัญญา 
ปัญหาการบริหารสัญญา และปัญหาการตั้ งอนุญาโตตุลาการ 	 ซึ่ งไม่ ได้ เกิดจากระบบ
อนญุาโตตลุาการซึง่มปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกวา่การดำเนนิคดใีนศาล	โดยปญัหาดงักลา่วสามารถ
แก้ไขได้โดยทางการบริหารงานของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 จึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ตามร่างกฎหมายที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแก้ไข
 ๔) ข้อเสนอแนะ	 ในชั้นการตรวจพิจารณาร่างสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน
หน่วยงานของรัฐควรจัดให้มีผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการ
ตามร่างสัญญา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างสัญญา และในข้อสัญญา
ควรกำหนดให้มีการระงับข้อพิพาทเบื้องต้น โดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation)
ก่อนที่จะเสนอข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด	 เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มี
โอกาสรับทราบถึงข้อโต้แย้ง	 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติตามสัญญา	เพ่ือร่วมกันดำเนินการ
แก้ไขโดยเร็ว	 และในการบริหารสัญญาน้ัน	 ควรจัดให้มีหน่วยงานของรัฐ	 หรือระบบการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามข้อสัญญาให้มีความต่อเนื่องและถูกต้อง	 และในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เพื่อทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการนั้นต้องพิจารณาจากผู้มีความเป็นกลาง เป็นอิสระ มีความรอบรู้
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในสัญญาทางปกครอง หรือกฎหมายมหาชน	 นอกจากนี้การแก้ไข
ปัญหาการใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนอาจกระทำโดย
อาศัยมติคณะรัฐมนตรี	 เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อพันธกรณีท่ีประเทศไทย
ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาหรือความตกลงต่าง	 ๆ	 กับนานาประเทศ	 ตลอดจนได้ตรวจสอบถึง
ความเหมาะสมของสัญญาได้ด้วย	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 พ.ศ.	 ....
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ	 และให้
ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
 (๑)	 กำหนดให้จัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางตามมาตรา	 ๖๙	
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด
และให้สถาบันมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ เป็นนิติบุคคล	 และไม่ เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น	และมีอำนาจกระทำกิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์	
	 (๒)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 อันประกอบด้วย
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ประธานกรรมการ	กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน	๖	คน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน	๘	คน	และได้	
กำหนดคุณสมบัติ	วาระการดำรงตำแหน่ง	และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ	 เป็นกรรมการ
และเลขานุการ	
	 (๓)	 กำหนดให้ทุนและทรัพย์สินของสถาบันประกอบด้วย	 เงินหรือทรัพย์สินที่ ได้รับ
โอนมาตามมาตรา	 ๔๒	 เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม	 และเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรร
ให้เป็นรายปี	 เป็นต้น	 และรายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	
		 (๔)	กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	มีวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด	
และให้กองทุนประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็น
รายปี	 เงินที่ได้รับจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม	 และเงินค่าสัมปทานและผลกำไร
ที่ได้จากการดำเนินการด้านสื่อสารมวลชน	 เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมตามที่ได้รับ
จัดสรรตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 หรือมติคณะรัฐมนตรี	 เป็นต้น	 โดยให้เงินและทรัพย์สินของกองทุน
ไมต่อ้งนำสง่คลงัเปน็รายไดแ้ผน่ดนิ	และกำหนดใหม้คีณะกรรมการกองทนุ	ประกอบดว้ยปลดักระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธาน	 ผู้แทนส่วนราชการเป็นกรรมการ	 ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดังกล่าว	
	 (๕)	กำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการโอนบรรดากิจการ	ทรัพย์สิน	สิทธิ	หนี้	และงบประมาณ
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	วาระเริ่มแรก	
ของคณะกรรมการฯ	 ผู้อำนวยการสถาบันฯ	 ตลอดจนการโอนข้าราชการและลูกจ้างไปเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของสถาบันฯ

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. ....               
 คณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้เกษตร	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....		ตามที	่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ	และใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา	แลว้สง่ให	้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
และเมื่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว	 ให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติดำเนินการตามความเห็นของสำนักงาน	ก.พ.	ต่อไป	
 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า	 “บริษัท”	 ตามความในมาตรา	๓	 แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และให้แก้ไขบทนิยามคำว่า	 “ผู้อำนวยการ”	
เป็น	 “เลขาธิการ”	 ในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ทุกแห่ง	 ตลอดจน
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กำหนดให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร	 จำนวน	 ๒	 คน	 คือ	
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	 และอธิบดีกรมหม่อนไหม	 และได้กำหนดให้กรรมการวิชาการ
อาจแต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือผู้แทนหน่วยงานของเอกชน	 หรือผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานตามประเภท	 หรือกลุ่มของสินค้าเกษตรที่ได้รับแต่งตั้ง	
นอกจากนี้ยังได้กำหนดคุณสมบัติ	 และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน	 โดยให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย	
และให้ตัดความใน	 (๒)	 ที่กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีห้องปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถออก
เนื่องจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานบางประเภทไม่จำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการ	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ว่าด้วย
 การอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวก
 ในการขนส่งขา้มพรมแดนภายในอนุภมูภิาคลุ่มแม่นำ้โขงตอนบน
 (The GMS Agreement)] และร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ..)
 พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
 ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒) รวม ๒ ฉบับ
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 [ว่าด้วยการอนุวัติการ
ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาค
ลุม่แมน่ำ้โขงตอนบน	(The	GMS	Agreement)]	ทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้	
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ต่อไป	 โดยให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการขนส่งข้ามพรมแดน	พ.ศ.	 ....	 ซึ่งมีหลักการอนุวัติการตามอนุสัญญาฉบับเดียวกัน	และเห็นชอบ
กับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะท่ี	๖)	ท่ีเห็นว่า	ยังไม่ควรตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 ๑๙๘๒)	 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอในขณะนี้	 	 และให้กระทรวงการคลัง
รับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๖)	 ไปพิจารณาดำเนินการ	 และให้กระทรวง
การต่างประเทศเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล	ค.ศ.	๑๙๘๒	ต่อไป	
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	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้กำหนดบทนิยามคำว่า	 “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน”	 หมายความว่า	 พ้ืนท่ี
ท่ีกำหนดให้เป็นพ้ืนท่ีควบคุมร่วมกันตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง
ข้ามพรมแดน	 และได้กำหนดให้กรมศุลกากรมีอำนาจในทางศุลกากรทั้งปวงในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
เช่นเดียวกับในเขตศุลกากร	 โดยให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานศุลกากรในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
นอกราชอาณาจักร	ถือเป็นการปฏิบัติงานในราชอาณาจักร		
	 นอกจากนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ	์ วิธีการดำเนินการในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมาย
วา่ดว้ยศลุกากร	ทีพ่นกังานศลุกากรตรวจพบในพืน้ทีค่วบคมุรว่มกนัในราชอาณาจกัร	และการดำเนนิการ	
ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร	 ที่พนักงานศุลกากรตรวจพบในพื้นที่
ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร	 ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยร้องขอต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาล
ประเทศภาคีตามความตกลง	 ให้ส่งบุคคล	 สัตว์	 พืช	 ของ	 พาหนะ	 ผู้ควบคุมพาหนะ	 และคนประจำ
พาหนะทีใ่ชข้นสง่สิง่ดงักลา่ว	กลบัมายงัราชอาณาจกัร	เพือ่ดำเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยศลุกากรตอ่ไป		

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..)
  พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	ท่ีสำนักงาน	
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา	แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยมีมาตรการควบคุมเพื่อให้การตรวจสอบมีมาตรฐาน	 และให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะการเพิ่มบทกำหนดโทษในกรณีที่
นิติบุคคลเป็นผู้กระทำผิด	 รวมท้ังปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร
พ.ศ.	๒๕๑๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๐

 เ รื่ อ ง  ร่ า ง พ ร ะ ร า ชบัญญั ติ ก า ร ติ ด ต า มท ว งถ ามหนี้
 อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....            
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม
พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักงาน	 ก.พ.	 กระทรวงยุติธรรม	 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบ
การพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	 กำหนดบทนิยามคำว่า	 “หนี้”	 หมายความว่า	 หนี้ที่เกิดจากสินเชื่อ	 รวมถึงการค้ำประกัน	
สินเชื่อ	 และบทนิยามคำว่า	 “สินเชื่อ”	 หมายความว่า	 การให้กู้ยืมเงิน	 การให้บริการบัตรเครดิต	
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การใหเ้ชา่ซือ้	รวมทัง้การใหเ้ชา่แบบลสิซิง่แกบ่คุคลธรรมดา	และธรุกรรมอืน่ทีร่ฐัมนตรปีระกาศกำหนด
	 (๒)	 กำหนดการติดตามทวงหนี้	 โดยห้ามมิให้บุคคลใดประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้
เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ 	 และห้ามมิให้ผู้ติดตามหนี้
ติดต่อบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้บริโภค	 การติดต่อกับผู้บริโภคให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ทั้งนี้	 ผู้ติดตามหนี้อาจติดต่อบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้บริโภคเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล	 สถานที่ติดต่อผู้บริโภคได้
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด	 และในการติดตามทวงถามหน้ี	 ห้ามมิให้ผู้ติดตามหน้ีกระทำการ
ในลักษณะที่เป็นการละเมิด	คุกคาม	เป็นเท็จ	ทำให้เข้าใจผิดและไม่เป็นธรรม
	 (๓)	 กำหนดการกำกับดูแลและการตรวจสอบ	 โดยให้มีคณะกรรมการกำกับการติดตาม
ทวงถามหนี้	 โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน	 มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการติดตาม
ทวงถามหนี้ของผู้ติดตามหนี้	 โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรับผิดชอบในงานธุรการ
ของคณะกรรมการ	 ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
กำกับการทำงานของผู้ติดตามหนี้	หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค	เป็นต้น
	 (๔)	 ได้กำหนดโทษจำคุกและโทษปรับ	โดยมีคณะกรรมการเปรียบเทียบจำนวน	๓	คน	มีอำนาจ
เปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
	 (๕)	 กำหนดบทเฉพาะกาลให้บุคคลใดที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ยื่นขอจดทะเบียนภายใน	 ๙๐	 วัน	 โดยระหว่างการยื่นคำขอ	 ให้ผู้นั้น
ประกอบธุรกิจต่อไปจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	 ....	 และกรณีพิพาทแรงงานในภาคอุตสาหกรรม	 ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 และอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา	กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป		โดยมสีาระสำคญั	ดงันี	้
	 (๑)	 กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์การแจ้งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง	 โดยให้แจ้ง
ข้อเรียกร้องภายใน	๖๐	วัน	ก่อนวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุดลง	และขยายระยะ	
เวลาการเริ่มเจรจา	 แต่ในกรณีที่มิได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องภายในระยะเวลาดังกล่าว	 ให้ข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับต่อไป	นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ขยายระยะเวลาการแจ้งข้อพิพาท
แรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและการดำเนินการไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงาน	
	 (๒)	 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจโดยตรงในการจ้าง	 การให้บำเหน็จ	
การลงโทษ	 หรือการเลิกจ้าง	 จะเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจ้างอื่นได้จัดตั้งหรือเป็นสมาชิก
อยู่ไม่ได้	 และกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อร่วมประชุมหรืออบรม
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ตามที่ราชการกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่กรรมการไตรภาคีตามที่กฎหมายกำหนด	 ตลอดจนเป็นพยาน
ตามหมายเรียกของศาลในคดีเกี่ยวกับแรงงานได้
	 (๓)	 กำหนดห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้างกำลังดำเนินการเพื่อจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน	 หรือใช้สิทธิปิดงานเฉพาะลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเป็นบางคนอันเป็น
การเลือกปฏิบัติ	 รวมทั้งห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องในระหว่างข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา	๑๒	หรือคำชี้ขาดมีผลใช้บังคับ	ทั้งนี้	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
การห้ามนายจ้างปิดงานหรือห้ามลูกจ้างนัดหยุดงาน	เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๒๒	
	 (๔)	 ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์	
วาระการดำรงตำแหน่ง	 การพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ	 ตลอดจนการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง	
	 ทั้งนี้	ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
 พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... 
 ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..)
 พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ....	
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา	 พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่ง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ		(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
รวม	 ๔	 ฉบับ	 ตามที่ประธานรัฐสภาเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา	กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญั	ดงันี	้
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ....	 มีสาระสำคัญ	 คือ	
กำหนดบทนิยามคำว่า	 “รัฐสภา”“สภาผู้แทนราษฎร”“วุฒิสภา”“ประธานรัฐสภา”	 “รองประธาน
รัฐสภา”	และคำว่า	“ก.ร.”	และกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนกังานเลขาธกิาร
วุฒิสภา และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	 เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น
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ตามที่กำหนด	 โดยให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำ
ทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร	 มีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้บังคับบัญชา	 และให้สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของวุฒิสภา	 มีเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้บังคับบัญชา	 และได้กำหนดให้การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร	 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ทำเป็น
ประกาศรัฐสภา	 โดยให้	 ก.ร.	 มีอำนาจออกระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาเกี่ยวกับการบริหาร
งานทั่วไป	 	 การบริหารงานบุคคล	 การงบประมาณ	การเงินและทรัพย์สิน	 และการดำเนินการอื่นของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	ตามที่กำหนด	
 ท้ังน้ี	 ได้กำหนดบทเฉพาะกาลในวาระเร่ิมแรก	 ให้นำกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือคำส่ังใด
ที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน	 พนักงานราชการ	 หรือลูกจ้าง	 มาใช้บังคับแก่ข้าราชการรัฐสภา	
พนักงานราชการ	 หรือลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยอนุโลม	 และให้โอนบรรดากิจการ
ทรัพย์สิน	สิทธิ	หนี้สิน	ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลูกจ้าง	และเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ไปเป็นของสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ตามพระราชบัญญัตินี้	
 ๒)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ....	มีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 	 (๑)	 ได้กำหนดบทนิยามคำว่า	 “ข้าราชการรัฐสภา”	 “ประธานรัฐสภา”	 “รองประธาน
รัฐสภา”	“รัฐสภา”	และคำว่า	“ก.ร.”	
	 	 (๒)	 ได้กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภา มี ๒ ประเภท	 คือ	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	 และได้กำหนดคุณสมบัติ	 ลักษณะต้องห้ามของข้าราชการรัฐสภา
เครื่องแบบของข้าราชการรัฐสภา	 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 และมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา	
	 	 (๓)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา	 เรียกโดยย่อว่า	 “ก.ร.”	 ประกอบด้วย	
ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ	 และกรรมการโดยตำแหน่ง	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่รัฐสภาเลือกจำนวนไม่เกิน	 ๘	 คน	 เป็นกรรมการ	 กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิ วาระการดำรงตำแหน่ง	 การพ้นจากตำแหน่ง	 การประชุม	 ก.ร.	 ตลอดจน
อำนาจหน้าที่ของ	ก.ร.	
	 	 (๔)	 กำหนดการจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาสามัญให้คำนึงถึงระบบคุณธรรม	 และ
ข้าราชการรัฐสภามีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม	 และการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ	 และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการ	
  (๕)	 กำหนดเก่ียวกับการกำหนดตำแหน่ง	 และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 โดยให้	 ก.ร.	 จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	 จำแนก
ตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงานให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือน
ตามตำแหน่งในแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง	 และให้ข้าราชการ
รัฐสภาอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งในบางสายงานหรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ			 	
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	 	 (๖)	 กำหนดเกี่ยวกับการสรรหา	 การบรรจุ	 และการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม	 และได้กำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ	 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง	 การย้าย	 การโอน	
หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภา	 ตลอดจนผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ	
	 	 (๗)	 กำหนดเกีย่วกบัเรือ่งวนิยั	การดำเนนิการทางวนิยั	การลงโทษ	ตลอดจนหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั
การดำเนินการสืบสวน	 สอบสวนทางวินัย	 การสั่งลงโทษทางวินัย	 ตลอดจนการออกจากราชการ
เช่น	 ในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดที่มีอายุครบ	๖๐	ปี	 และทางราชการมีความจำเป็นที่จะให้
รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการ	จะให้รับราชการต่อไปอีกก็ได้	แต่ไม่เกิน	๑๐	ปี	และ
กรณีของการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน	เป็นต้น	
	 	 (๘)	 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์	 การร้องทุกข์	 และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์	
  (๙)	 กำหนดเก่ียวกับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	เช่น	กำหนดตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่าย
การเมือง	 ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติ	 การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองให้ประธานรัฐสภา	 ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร		ประธานวฒุสิภา	แลว้แตก่รณ	ี	เปน็ผูม้อีำนาจแตง่ตัง้	กำหนดเหตแุหง่การออกจากตำแหนง่	
เป็นต้น	 	 	
  (๑๐)			กำหนดเก่ียวกับบทเฉพาะกาล	เช่น	ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา	 ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
หรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญหรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้นำกฎ	 ประกาศ	 หรือระเบียบหรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม
มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้	เป็นต้น	
  (๑๑)		กำหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ำข้ันสูง	และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	 แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้	
 ๓) รา่งพระราชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนง่ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....	มสีาระสำคญั	คอื
ได้แก้ไขเพิ่มเติมอัตราตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการการเมือง	 อัตราเงินประจำตำแหน่งและ
การรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการการเมือง	 ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี	้ แต่มิให้
นำบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน	 และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
ทา้ยพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	พ.ศ.	๒๕๓๘		มาใช้บังคับแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
และให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	 และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	
 ๔) ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ	 คือ
ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ	 หรือข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 ตำแหน่งประเภทวิชาการ	
ระดับเช่ียวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ	 หรือตำแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ 
ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการตามมาตรา	 ๑๙	 อาจรับราชการต่อไปได้ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน	หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา	แล้วแต่กรณี	
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 เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจำ
 ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. .... และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือน
 ในสถาบันอุดมศึกษา
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาในภาพรวมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินวิทยฐานะ	 และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....
และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของคณะกรรมการ
พิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ		โดย
 (๑)	 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน	 เงินวิทยฐานะ	 และเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (ฉบับที่ 	 . . ) 	 พ.ศ. 	 . . . . 	 และให้ส่ งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
เงินเดือนแห่งชาติ	 	 และความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา	 แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 (๒)	 ระงับการดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 เน่ืองจากคณะกรรมการพิจารณา
เงินเดือนแห่งชาติมีมติให้คงเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไว้ก่อน	
 (๓)	 อนุมัติหลักการร่างกฎ	 ก.พ.อ.	 ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ำข้ันสูงของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 ....	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วดำเนินการต่อไปได้	
 (๔)	 อนุมัติหลักการร่างกฎ	 ก.พ.อ.	 ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับเงินเดือน	 พ.ศ.	 ....	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้
รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วดำเนินการต่อไปได้	
	 (๕)	 เห็นชอบให้นำหลักการระบบการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญมาปรับใช้
กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
	 (๖)	 เห็นชอบการคงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งแตกต่าง
จากโครงสร้างตำแหน่งที่	 ก.พ.อ.	 กำหนด	 จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง
ตำแหน่งที่	ก.พ.อ.	กำหนด	ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิม
	 (๗)	 สำหรับงบประมาณเพื่อรองรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา	 ให้กระทรวงศึกษาธิการทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม
และให้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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	 มีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา	ได้รับเงินเดือน	เงินวิทยฐานะ	และเงินประจำ	
ตำแหน่งตามที่กำหนด	 และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาต	 ตำแหน่ง
ผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญาตรี	 ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน	และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาโดยอนุโลม	และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับเงินวิทยฐานะในตำแหน่ง
ประเภทใด	ให้เงินวิทยฐานะติดตามตัวไปสำหรับตำแหน่งประเภทนั้น	ตามที่	ก.ค.ศ.	กำหนด	และเงิน
วิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน	 นอกจากนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์	 และวิธีการ
การปรับเงินเดือนขั้นต่ำ	 ขั้นสูง	 เงินวิทยฐานะ	 หรือเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดบทเฉพาะกาลการให้ได้รับเงินเดือน	 เงินวิทยฐานะ	 และเงินประจำ
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหม่	
 ๒) การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
       (๑) การเทียบเคียงตำแหน่ง	โดยกำหนดให้เท ียบเคียงตำแหน่งว ิชาการ (ตำแหน่ง	
ศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 และอาจารย์)	 กับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ที่	 ก.พ.	 กำหนด	 เพื่อกำหนดช่วงเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ	 และให้ตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระดำรงตำแหน่ง	 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหาร
งานทั่วไปในหน่วยงานที่แบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเทียบเคียง
กับตำแหน่งประเภทอำนวยการที่	 ก.พ.	 กำหนด	 และให้ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบเคียงกับตำแหน่งประเภทวิชาการตามที่	ก.พ.	กำหนดและกำหนดให้ตำแหน่ง
ประเภททั่วไป	เทียบเคียงกับตำแหน่งประเภททั่วไป	ตามที่	ก.พ.	กำหนด	
	 ทั้งนี้	ตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง	 ซึ่งการดำรงตำแหน่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง	 โดยไม่ได้มีเงินเดือนประจำสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งน้ัน
มิได้กำหนดให้มีการเทียบเคียงกับตำแหน่งประเภทบริหารของข้าราชการพลเรือนสามัญ	 และมิได้
มีการปรับปรุงอัตราเงินประจำตำแหน่ง	
  (๒) ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 	 มีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งตามที่กำหนด	 เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามที่กำหนดให้ได้รับตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 และกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด	 สายงานใด	 ระดับใด	 ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา	 โดยให้ตำแหน่งศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์	 และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาการตามอัตราที่กำหนด,	 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ	
(วช.)	 ระดับชำนาญการข้ึนไป	 ซ่ึงมีลักษณะงานตามท่ีกำหนด	 ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
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(วช.),	 ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ	 (ชช.)	 ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป	 ซึ่งมีลักษณะงานตามที่กำหนด
ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ	 (ชช.)	 และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี	ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	ผู้อำนวยการกอง	หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง
ตามที่	 ก.พ.อ.	 กำหนด	 ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร	 ซึ่งมีลักษณะงานตามที่กำหนด
ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราสำหรับตำแหน่งนั้น	 หรือตำแหน่งและระดับนั้นของตำแหน่ง	 ทั้งนี้	
กำหนดให้การกำหนดตำแหน่งประเภทใด	สายงานใด	ระดับใด	จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก่อน
 (๓) ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 มีสาระสำคัญ	คือ	กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนตามตำแหน่ง
และประเภทที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงในกฎ	ก.พ.อ.	นี้	
 (๔)  รา่งกฎ ก.พ.อ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ. .... 
 มีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหนง่ใด	ประเภทใด	สายงานใด	ระดบัใด	ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนตามตำแหนง่	ประเภท	สายงาน	และระดบันัน้	
ในขั้นต่ำของระดับเงินเดือน	สำหรับตำแหน่ง	ประเภท	สายงาน	และระดับที่ได้รับแต่งตั้ง	เว้นแต่บุคคล
ผูท้ีม่คีณุสมบตัติามทีก่ำหนดใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที	่ก.พ.อ.	กำหนด	และกำหนด
ใหก้ารขอคงสทิธปิระโยชนต์ามกฎหมายใหแ้กข่า้ราชการทีด่ำรงตำแหนง่แตกตา่งจากโครงสรา้งที่	ก.พ.อ.	
กำหนด	จนกว่าจะได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างท่ี	ก.พ.อ.	กำหนด	โดยได้รับสิทธิประโยชน์
ไม่น้อยกว่าเดิม	 ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย	 ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
การเงินและบัญชีที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการกอง	 ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา	 ขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 รวมทั้งตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ	 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพด้านการสอน	 และตำแหน่งข้าราชการครู	
ตำแหนง่อาจารย	์๓	ขอคงสทิธปิระโยชนเ์งนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนง่	ตลอดจนตำแหนง่ขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา	คศ.	๓	และตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถานศึกษา	คศ.	๒	ขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินวิทยฐานะที่ได้รับอยู่เดิม	และครูรับเงินเดือน	
คศ.	๒	คศ.	๓	และคศ.	๔	ขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินวิทยฐานะท่ีได้รับอยู่เดิม	หรือเงินวิทยฐานะ
ตามวิทยฐานะของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่	เพื่อให้มีโอกาสก้าวหน้าตามระบบบริหารงานบุคคลเดิม

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบรา่งพระราชบัญญัติศลุกากร	(ฉบบัที่	..)	พ.ศ.	....		(แกไ้ขเพิ่มเติมอัตราโทษ	
จำนวนเงินในการงดการเรียกเก็บ	 และจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ)	 ที่กระทรวงการคลังแก้ไขจากร่าง
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ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 โดยแก้ไขอัตราโทษปรับตามมาตรา	 ๒๗	
และมาตรา	๒๗	ทว	ิตามทีไ่ดเ้คยเสนอแกไ้ขอตัราโทษปรบัจาก	“ปรบัไมเ่กนิ	๔	เทา่ราคาของซึง่ไดร้วมคา่
อากรไวด้ว้ยแลว้”	เปน็	“ปรบัไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่	แตไ่มเ่กนิ	๔	เทา่ราคาของซึง่ไดร้วมคา่อากรไวด้ว้ยแลว้”	
โดยได้กำหนดอัตราขั้นต่ำไว้	 และคงอัตราโทษจำคุกตามมาตรา	 ๒๗	 ไว้ตามเดิม	 เป็น	 “จำคุกไม่เกิน	
๑๐	ปี”	แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 คนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง
 กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
รวม	 ๒	 ฉบับ	 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ	 และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	ดังนี้	
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 มีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้กำหนดให้มีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	
มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 โดยมีเลขาธิการซึ่งเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ	 เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักงาน	 และให้สำนักงาน
ทำหน้าท่ีตรวจสอบและให้คำแนะนำและช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์และการอำนวย
ความสะดวกตามพระราชบัญญัตินี้	 รวมทั้งจัดให้มีศูนย์บริการคนพิการตามจำนวนและสถานที่ตั้ง
ที่ เหมาะสมที่จะทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการได้อย่างทั่วถึง	 ตลอดจนได้กำหนด
อำนาจของศูนย์บริการคนพิการ	 เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด
นอกจากน้ีได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสามารถมอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด	 ซึ่งเป็นองค์กรในระดับจังหวัดที่มีความใกล้ชิด
กับคนพิการในพื้นที่พิจารณาอนุมัติเงินแทนได้	ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด	
 ๒) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....              
	 มีสาระสำคัญเป็นการยกฐานะสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นเป็นกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
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 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการ	
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้เพ่ิมบทบัญญัติซ่ึงกำหนดให้รายละเอียดทางด้านเทคนิคเก่ียวกับ
การก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 รื้อถอน	 หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	 ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	 เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดก็ได้	
และกำหนดให้เจ้าของอาคาร	 ผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการสำหรับอาคารบางชนิดหรือ
ประเภท	 ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต	 ร่างกาย	 และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก	
ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	 ที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
นอกจากนี้ได้แก้ไขปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการแจ้งก่อสร้าง	ดัดแปลง	หรือรื้อถอนอาคาร	โดยไม่
ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน	ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมบทกำหนดโทษในกรณีไม่ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเรื่องกระบวนการแจ้งและการออก
ใบแจง้	ทัง้นี	้ไดก้ำหนดบทเฉพาะกาลเพือ่รองรบัสทิธขิองผูไ้ดร้บัใบแจง้กอ่นทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบั	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....
ตามที่ราชบัณฑิตยสถานเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง	 สำนักงบประมาณ	 สำนักงาน	 ก.พ.และสำนักงาน	
ก.พ.ร.	 ไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ให้จัดตั้งหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษของราชบัณฑิตยสถาน เพื่อบริการสนับสนุนภารกิจของราชบัณฑิตยสถาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยมีเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน	 ซึ่งได้รับเลือกและเสนอแต่งตั้ง
โดยสภาราชบัณฑิต	เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของราชบัณฑิตยสถาน
และปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามนโยบาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 มติและคำส่ังของสภาราชบัณฑิต
และนายกราชบัณฑิตยสถาน	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดให้ราชบัณฑิตยสถานอาจมีรายได้จากเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสมนาคุณ	 ค่าบริการต่าง	 ๆ	 และรายได้หลังหักรายจ่ายของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ	 แต่รายได้
ที่เกิดจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง	 รวมทั้งให้
ราชบัณฑิตมีอำนาจในการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและพัสดุในการบริหารรายได้	 และ
ในการเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี	 นายกรัฐมนตรี	 การเสนอคำขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การขอกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการ	ให้นายกราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้ลงนามเสนอ		
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  *บทความประกอบโครงการอภิปรายเชิงวิชาการ “ปฏิรูปประเทศ : ปฏิรูประบบรัฐสภาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย”  
จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓.   

  ในการอภปิรายทีส่ถาบนัพระปกเกลา้ในวนันี ้ผูเ้ขยีนจะขอพดูเปน็ ๓ ชว่ง คอื ในตอนแรก ผูเ้ขยีน 
จะให้ข้อคิดเห็นว่าอะไร คือ “สาเหตุ” ที่ทำให้คนไทยต้องแตกแยกกัน ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้  
และในตอนที่สอง จะเป็นตอนที่ว่าเราจะหา “ทางออก” จากสภาพการเมืองที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ 
ได้อย่างไร; และจะจบลงด้วยบทสุดท้ายว่าด้วยข้อคิดที่ได้มาจาก “นิทานอิสป” เรื่องหนูกับแมว
 ตอนที่ ๑ ผู้ใดหรือกลุ่มใด ที่ทำให้คนไทยต้องตกอยู่ในสภาพแตกแยก ดังเช่นที่เป็นอยู่ 
ในขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
  ในตอนนี้  (การวิเคราะห์หา “สาเหตุ” ของการแตกแยก) ผู้เขียนจะแยกกล่าวเป็น ๓ ข้อ 
คือ (๑) ท่านรู้หรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญของไทยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวในโลกที่ใช้  “ระบบเผด็จการ 
โดยพรรคการเมอืงของนายทนุ” ในระบบรฐัสภา; (๒) “ระบบเผดจ็การโดยพรรคการเมอืงของนายทนุ” 
ทำให้คนไทยแตกแยกได้อย่างไร; และ (๓) “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน” เกิดขึ้น 
ตั้งแต่เมื่อใด และ “ใคร” เป็นผู้ที่ทำให้เกิดขึ้น
  ขอ้ ๑.๑ ทา่นรูห้รอืไมว่า่ ประเทศไทยเปน็ประเทศเดยีวในโลกทีร่ฐัธรรมนญูใช้ “ระบบเผดจ็การ 
โดยพรรคการเมืองของนายทุน” ในระบบรัฐสภา -parliamentary system (โดยรัฐธรรมนูญ 
มีบทบัญญัติบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง / ให้พรรคการเมือง 
มอีำนาจเอาสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรออกจากตำแหนง่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรได ้/ กำหนดบงัคบั 
ให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -หัวหน้าพรรคการเมือง เท่านั้น)
  ท่านเคยย้อนคิดบ้างหรือไม่ว่า  ทำไมคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ 
ในมหาวทิยาลยัของเราจงึไมเ่คยบอกกบัเราวา่ รฐัธรรมนญูของเราทีใ่ช ้“ระบบสถาบนัการเมอืง (ระบบ 
เผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน)” นั้น มีเพียงประเทศเดียวในโลก คือ ประเทศไทยเท่านั้น

ผู้เขียน 
ศาสตราจารย์ ดร.  อมร จันทรสมบูรณ์*

ปฏิรูปประเทศ : ปฏิรูประบบรัฐสภา 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย
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  ทา่นรูห้รอืไมว่า่ วงการวชิาการของทกุประเทศทัว่โลก เขามองเหน็ผล (เสยี) ของระบบนีม้าตัง้แต ่
ระยะแรก ๆ  ของการที่ประเทศในยุโรป  (โลก)  เริ่มใช้รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร  (written 
constitution) เพื่อกำหนดรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  คือ  ตั้งแต่ปลายศตวรรษ 
ที่  ๑๘  คือ  กว่า  ๒๐๐  ปีมาแล้ว โดยมีบทบัญญัติกำหนดให้  ส.ส.  มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของ ส.ส. และต้องไม่อยู่ภายใต้อาณัติและการมอบหมายใด ๆ
  ข้อ  ๑.๒  ทำไม “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน” ในระบบรัฐสภา                  
-parliamentary system จึงทำให้คนไทยแตกแยกได้
  รัฐธรรมนูญของเราในปัจจุบันนี้  (รัฐธรรมนูญฉบับเดียวในโลก) ที่สร้างระบบเผด็จการโดย
พรรคการเมืองของนายทุนในระบบรัฐสภา ด้วยบทบัญญัติ ๓ ประการ ดังกล่าวข้างต้น (บังคับให้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรค / ให้พรรคการเมืองมีอำนาจให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจาก 
ตำแหน่งได้  /  นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าพรรคเท่านั้น)  เป็นระบบที่ 
ชกันำและทำใหน้ายทนุมารวมทนุกนัตัง้พรรคการเมอืง เพือ่เขา้มาผกูขาด “อำนาจรฐั” ในระบบรฐัสภา  
(โดยเปน็ทัง้รฐับาลและคมุทัง้เสยีงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎร) เพือ่หาโอกาสแสวงหาความรำ่รวยจาก 
ทรัพยากรของชาติโดยมิชอบ
  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง  ฯลฯ 
ในระบบรัฐสภา  -parliamentary  system  ได้ทำให้ระบบรัฐสภาขาดการถ่วงดุลระหว่างสถาบัน 
ฝ่ายบริหาร  (รัฐบาล) กับสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ  (สภาผู้แทนราษฎร) และทำให้เกิดการผูกขาดอำนาจ 
โดยพรรคการเมือง  และทำให้  “พรรคการเมือง” กลายเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดของประเทศ 
เหนือรัฐบาลและเหนือสภาผู้แทนราษฎร  [หมายเหตุ  สิ่งที่แปลกแต่จริงสำหรับคนไทยก็คือ  
ดว้ย “ความไมรู่”้ ของคณาจารยน์ติศิาสตรแ์ละรฐัศาสตรใ์นมหาวทิยาลยั ทีไ่มส่ามารถอธบิายใหค้นไทย 
ทราบถึง “ความเป็นจริง” ข้อนี้ได้ จึงทำให้เราได้ยินทางหนังสือพิมพ์อยู่บ่อย ๆ  ว่านายกรัฐมนตรี 
สามารถหลีกเลี่ยง “ความรับผิดชอบ” ของตนเองได้ โดยการกล่าวเพียงว่า  เรื่องนี้เป็นของสภาและ 
สมาชกิสภา ไมใ่ชเ่รือ่งของรฐับาล รฐับาลไมเ่กีย่ว ทัง้ ๆ  ทีน่ายกรฐัมนตรเีองเปน็ “หวัหนา้พรรคการเมอืง” 
ที่คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ]
 ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน ทำให้นายทุนทั้งหลายใช้เงินและอิทธิพล 
ในการซื้อเสียง (ในขณะที่สภาพสังคมไทยอ่อนแอและมีกลไกการบริหารที่พิกลพิการ)  เพื่อเข้ามา 
“จับขั้ว”  รวมกลุ่มกันเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร  และเข้ามาเป็นรัฐบาลที่ผูกขาด 
อำนาจรัฐ  และใช้  “อำนาจรัฐ”  แสวงหาความร่ำรวยจากทรัพยากรของส่วนรวมทั้งทางตรง 
และทางอ้อม  ทั้งโดยการทุจริตคอร์รัปชันโดยตรงและโดยการทุจริตทางนโยบาย  คือ  ออกกฎหมาย 
ที่ไม่ควรออก (เพื่อประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก) และไม่ออกกฎหมายที่ควรจะต้องออก รวมทั้ง 
การใช้นโยบาย  populist  โดยไม่มีขอบเขต  เพียงเพื่อซื้อเสียงและซื้อความนิยมจากประชาชน 
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เพื่อให้ตนได้อยู่ในตำแหน่งให้นานที่สุด เพื่อจะได้ผูกขาดอำนาจรัฐ  (และทำการทุจริตคอร์รัปชัน 
หาความรำ่รวยจากทรพัยากรของสว่นรวม) ตอ่ไป; วธิกีารใชอ้ำนาจของนกัการเมอืงนายทนุไดก้ลายเปน็ 
วงจรแห่งความเสื่อม -vicious circle โดยไม่มีที่สิ้นสุด

  การแขง่ขนักนัระหวา่งกลุม่นายทนุเจา้ของพรรคการเมอืง (ในภมูภิาคตา่ง ๆ  ของประเทศ) ในการ 
ซื้อเสียงเพื่อการเลือกตั้ง  และการแจกเงินและแจกจ่ายผลประโยชน์  (ของนักการเมือง)  เพื่อแสวงหา 
และผูกพันหัวคะแนน  /  พรรคพวก  /  และประชาชนที่สนับสนุนตนในทุกวิถีทาง (ทั้งในขณะเลือกตั้ง 
และในขณะที่เป็นรัฐบาล) นั่นเอง ได้เป็น “สาเหตุ” ของการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทย ทำให้ 
คนไทยต้องแตกแยกทั้งในด้านความคิดเห็นและแบ่งพรรคแบ่งพวกออกเป็นจังหวัดและภาค ดังที่เห็น 
กันอยู่ในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๓)
  ข้อ ๑.๓ “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน” ในระบบรัฐสภา ในรัฐธรรมนูญ 
ของไทย เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด และใครหรือกลุ่มใดเป็นผู้ที่ทำให้เกิดระบบนี้ขึ้นในประเทศไทย 
-ประเทศเดียวในโลก
  (ก)  “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน”  ในระบบรัฐสภา  ในรัฐธรรมนูญของไทย  
เกิดขึ้นครั้งแรกโดยสมบูรณ์แบบในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ (เดือนกันยายน) ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบบัที ่๔) โดยคณะรฐัมนตรทีีเ่ขา้มาบรหิารประเทศเปน็การชัว่คราวหลงั “พฤษภาทมฬิ” 
  “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน” ใช้บังคับมาจนถึงขณะนี้ เป็นเวลา ๑๗  ปี 
และผลของการใช้บังคับระบบนี้ต่อเนื่องกันมาถึง  ๑๗  ปีนี้เอง  ได้ทำให้คนไทยต้องแตกแยกกัน 
ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
  (ข)  ผู้ใดทำให้  “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน”  ในระบบรัฐสภาเกิดขึ้น 
ในประเทศไทย (ประเทศเดียวในโลก)
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 ผู้ที่รับผิดชอบทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ชนชั้นนำ ๒ กลุ่ม คือ
  (๑)  นักการเมืองนายทุนที่มาจากการเลือกตั้ง ที่ต้องการผูกขาดอำนาจทางการเมืองไว้ใน 
กลุ่มนายทุนด้วยกันเอง  (โดยอาศัยการเลือกตั้งในสภาพที่สังคมไทยมีความอ่อนแอและสภาพกลไก 
การบริหารที่พิกลพิการ)
  (๒)  กลุ่มนักวิชาการและคณาจารย์ ที่มีอยู่  ๒ ประเภท  ประเภทที่หนึ่ง คือ พวกที่ไม่รู้จริง 
และขาดความรอบรู ้และอกีประเภทหนึง่ คอื ประเภทที ่(อาจ) รูจ้รงิหรอืไมรู่จ้รงิ แตป่ระสงคจ์ะแสวงหา 
ตำแหน่งหรือประโยชน์ด้วยการเป็น “นิติบริกร” ให้แก่ทหาร (ที่เข้ามาใช้อำนาจทางการเมือง) 
หรือนักการเมืองนายทุน (ที่มาจากการเลือกตั้ง)
  ผู้ เขียนคิดว่า ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน  (ในระบบรัฐสภา)  คงจะ 
ไม่ได้รับการยอมรับ และไม่สามารถเกิดขึ้นได้ (ตามความต้องการของนักการเมืองนายทุนที่มาจาก 
การเลือกตั้ง) ถ้าหากคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยและนักวิชาการ 
ของเราจะมีความรู้ในระดับมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้ว และอธิบายให้คนทั่วไปได้ทราบว่า 
เพราะเหตุใดทั่วโลกเขาจึงไม่ให้ “พรรคการเมืองนายทุนเข้ามาผูกขาดอำนาจรัฐ”  และทำไม 
เขาจึงต้องบัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  และนอกจากนั้น  ประเทศไทยเรายังมี “ชนชั้นนำ -Elite”  ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน 
(ที่ไม่ได้เป็นนักการเมือง)  แต่บังเอิญท่านเหล่านี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น 
ท่านจึงมองไม่เห็น “ปัญหา” ที่จะเกิดตามมาจากความผิดพลาดในการกำหนดรูปแบบ -form of 
government  ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ด้วยเหตุนี้  ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมือง 
นายทุนในระบบรัฐสภา (ประเทศเดียวในโลก) จึงได้เกิดขึ้นด้วยความสนับสนุนจาก elite กลุ่มนี้ 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕
 สิ่งที่ผู้เขียนแปลกใจก็คือ  “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน  (ในระบบรัฐสภา)” 
ของเราสามารถดำรงอยู่ได้ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๓๕  จนถึงขณะนี้  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นเวลานานถึง ๑๗ ปี  
โดยไม่มีคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของเราและ Elite ที่ไม่ใช่ 
นกัการเมอืงของเรา สงัเกตเหน็ความเลวรา้ย (vice) ของระบบนี ้ทัง้ ๆ  ทีไ่ดม้ ี“เหตกุารณท์ีผ่ดิปกต”ิ 
เกิดขึ้นอย่างมากมายในประเทศ และเห็นกันอยู่เป็นประจำวัน 
  การทจุรติคอรร์ปัชนัของนกัการเมอืงของเรามอียูใ่นทกุรปูแบบ ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ 
/  นักการเมืองของเราสามารถส่งมอบ  “ตำแหน่งรัฐมนตรี”  ให้แก่บุตรภริยาได้  /  จำนวนตำแหน่ง 
รฐัมนตรขีองประเทศหารแบง่กนัไดใ้นระหวา่งกลุม่นายทนุ (ในพรรคการเมอืง) โดยคำนวณตามจำนวน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นายทุนให้  “เงินช่วยเหลือ  (ประจำ)”  /  สมาชิกสภาจัดสรรงบประมาณ 
ให้สมาชิกสภา  (ตนเอง)  ไปต่างประเทศ  /  การฟ้องร้องคดีและการแจ้งความโดยนักการเมือง 
มีหลากหลายจนนับไม่ถ้วน;  ถ้าหากแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัว  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะ 
ไมเ่ขา้ประชมุ (เพือ่ใหส้ภาลม่) หรอืมฉิะนัน้ กม็าประชมุแลว้ขอนบัองคป์ระชมุ แตเ่ดนิออกนอกหอ้งประชมุ 
เพื่อไม่ให้นับเป็นองค์ประชุม;  ทั้งนี้  โดยไม่พูดถึงพฤติกรรมธรรมดา ๆ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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ที่ออกไปข้างนอกไม่อยู่ประชุม แต่ฝากบัตรไว้ให้ผู้อื่นเสียบลงคะแนนแทน (โดยลงตามมติที่ 
พรรคการเมืองสั่งโดยไม่ต้องฟังเหตุผล)
 ขณะนี้ เมื่อบรรดา “พรรคการเมืองของนายทุนท้องถิ่น” ของเราได้โอกาสที่สามารถล้ม 
“พรรคการเมืองนายทุนระดับชาติ” -การผูกขาดอำนาจโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวลงได้  (เพราะ 
โลภมากเกินไป) ได้ บรรดาพรรคการเมืองนายทุนท้องถิ่น ๒-๔ พรรค ต่างก็แย่งกัน “จับขั้ว” เพื่อให้
ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร  และเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อผูกขาดอำนาจและแสวงหาประโยชน์ 
(คอร์รัปชัน) แทนที่ต่อไป
 สิ่งที่รออยู่ในอนาคตอันไม่ไกลนัก ก็คือ เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อการแสวงหาผลประโยชน์และ 
การคอร์รัปชันของกลุ่มนายทุนที่เป็น “พรรครัฐบาล” ในปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์ต่อคนทั่วไป  
ก็จะถูกนักการเมืองนายทุนของพรรคการเมือง (ที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล) นำเอาการทุจริตคอร์รัปชัน 
มาเปดิเผย และเปดิอภปิรายเพือ่ลม้ขัว้พรรคการเมอืงของรฐับาล ทัง้นี ้เพยีงเพือ่หาโอกาสใหต้นเอง 
ได้ “จับขั้ว” กันเป็นพรรคการเมืองนายทุนชุดใหม่ เพื่อเข้ามาผูกขาดอำนาจและแสวงหา 
ประโยชน์ (คอร์รัปชัน) เหมือน ๆ  กัน [หมายเหตุ  เหตุการณ์เช่นนี้การแย่งกันจับขั้วระหว่างกลุ่ม 
“พรรคการเมืองของนายทุนท้องถิ่น” ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก่อนที่พรรคการเมืองของนายทุนระดับชาติจะได้จัดตั้งขึ้น  และแย่งการผูกขาดอำนาจรัฐไปจาก 
พรรคการเมืองของนายทุนท้องถิ่น]
  ผู้เขียนไม่แน่ใจว่า ประเทศไทยจะอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้อีกนานเท่าใด ก่อนที่ประเทศจะล่มสลาย 
เพราะการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องของนายทุนพรรคการเมือง  ไม่ว่าจะเป็นนายทุนระดับท้องถิ่นหรือ 
นายทุนระดับชาติโดยไม่มีที่สิ้นสุด
 ตอนที่ ๒ ขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เราจะหา “ทางออก” ได้อย่างไร
  ในตอนที่ ๑ ผู้เขียนได้พูดถึง “สาเหตุ” ที่ทำให้คนไทยต้องแตกแยกกันมาแล้วว่า การที่คนไทย 
ตอ้งแตกแยกกนักเ็พราะรฐัธรรมนญูของเราตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช ้“ระบบเผดจ็การโดยพรรคการเมอืง 
ของนายทุน”  ในระบบรัฐสภา  (ประเทศเดียวในโลก)  ซึ่งเป็นเหตุทำให้นายทุนเจ้าของพรรคการเมือง  
(ซึ่งต่างก็มีความโลภตามธรรมชาติและต่างต้องการชัยชนะใน “การเลือกตั้ง”) แข่งขันกันแจกเงินและ 
ประโยชน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  อย่างไร้ขอบเขต เพื่อเข้ามาผูกขาดอำนาจรัฐ และแสวงหาประโยชน์ 
และความร่ำรวยจากทรัพยากรของส่วนรวม  ภายใต้ระบบการเมืองที่ปราศจากการคานอำนาจและ 
การถ่วงดุล
 การที่ “กลุ่มนักการเมืองนายทุน” เจ้าของพรรคการเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ  ทั่วประเทศ 
ต่างแก่งแย่ง “อำนาจรัฐ” (เพื่อมาแสวงประโยชน์และความร่ำรวยฯ) นี้เอง ก่อให้เกิดผลที่ตามมา 
ก็คือ ทำให้คนไทยทั้งประเทศต่างเข้ามาและเป็นพรรคพวกของนายทุนพรรคการเมืองฝ่ายที่จะให้
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และเอื้อประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด; คนไทยจึงแตกแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่าย และมองหาประโยชน์ 
ส่วนตัวที่ใกล้ตัวที่นักการเมืองให้หรือเสนอให้ และสูญเสียความสำนึกใน “ประโยชน์ส่วนรวม” 
ของประเทศ
  ผู้เขียนเห็นว่า  การที่จะแก้ปัญหาการเมืองของประเทศมีหนทางเดียว  คือ  ต้องแก้ปัญหาที่  
“สาเหตุ” ของปัญหาที่ทำให้นายทุนแก่งแย่งกัน นั่นก็คือ การผูกขาดอำนาจรัฐด้วยการยกเลิก “ระบบ 
เผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน” ในระบบรัฐสภา (ประเทศเดียวในโลก) นี้เสีย
  ปัญหาจึงมีอยู่ว่า แล้ว “ใคร” จะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญ -การปฏิรูปการเมืองให้เรา และถ้าจะแก้ 
จะแก้อย่างไร; ดังนั้น ในตอนที่ ๒ นี้ ผู้เขียนจะแยกเป็น ๓ ข้อ คือ (๑) ท่านคิดว่าในใจจริงของ  
“นักการเมืองในรัฐบาลปัจจุบัน” มีความต้องการอันแท้จริงท่ีจะปฏิรูปการเมืองหรือไม่; (๒) ถ้านักการเมือง 
ในรฐับาลปจัจบุนั (ทีก่มุอำนาจรฐัอยู)่ ไมต่อ้งการปฏริปูการเมอืงใหเ้ราแลว้ เรา (คนไทย) จะทำอยา่งไร; 
และ (๓) “ทางออก” ของคนไทยอยู่ที่ไหน

 ข้อ ๒.๑ นักการเมือง ใน “รัฐบาล” ปัจจุบันมีความตั้งใจจริงจะปฏิรูปการเมืองหรือไม่
 การปฏริปูการเมอืง คอื การแกไ้ข form of government (ระบบสถาบนัการเมอืง) ดว้ยการ 
ยกเลิกและปรับเปลี่ยน (rationalization) “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของนายทุน  
(ในระบบรัฐสภา)” (ประเทศเดียวในโลก) เพื่อมิให้มีการผูกขาดอำนาจรัฐโดยพรรคการเมือง 
อีกต่อไป
  คำถามแรกทีเ่ราจะตอ้งหาคำตอบคอื “นายทนุ” เจา้ของพรรคการเมอืงทีก่ำลงัผกูขาดอำนาจรฐั 
อยู่ในปัจจุบันจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ตนเองไม่มีอำนาจผูกขาดนี้และทำให้ตนเองต้องสูญเสียโอกาส 
ในการแสวงหาความร่ำรวยจากทรัพยากรของส่วนรวมหรือไม่
  การที่ท่านจะรู้ว่ารัฐบาลปัจจุบันมี “ความตั้งใจจริง” จะปฏิรูปการเมืองหรือปฏิรูปประเทศ 
หรือไม่ ก็คงต้องดูจาก “คำพูด” และจาก “การกระทำ” ของรัฐบาลและของนายกรัฐมนตรีในขณะนี้  
และแน่นอนว่า  “คำพูด”  ก็คงไม่สำคัญเท่ากับการกระทำ  เพราะ  “การกระทำ”  เป็นการแสดงออก 
ซึ่งเจตนาที่แท้จริงที่ “ซ่อน” อยู่ในใจของนักการเมือง
  ผูเ้ขยีนคงไมจ่ำเปน็ตอ้งบอกวา่ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็อยา่งไร แตผู่เ้ขยีนขอแนะนำใหท้า่นผูอ้า่น “คดิ” 
และตอบแก่ตัวท่านเองว่า นักการเมืองนายทุนที่กุมอำนาจรัฐอยู่ในขณะนี้ มีเจตนาที่แท้จริงที่จะปฏิรูป 
การเมืองหรือไม่  โดยขอให้ท่านลองนึกย้อนหลังไปสัก  ๑  ปี  หรือย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
ที่ผ่านมาก็ได้ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีและนักการเมืองในรัฐบาลปัจจุบันเราได้  
“พูด”  อะไรบ้าง  และได้  “ทำ”  อะไรมาบ้างเพื่อการปฏิรูปการเมืองและปราบคอร์รัปชันในกลุ่ม 
นักการเมืองของรัฐบาลเอง
  เรื่องที่ (๑) ……………………………………………
  เรื่องที่ (๒) ……………………………………………
  เรื่องที่ (๓) ……………………………………………
                     ฯลฯ                                ฯลฯ 
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 ข้อ  ๒.๒ ถ้าท่านพบว่า นายกรัฐมนตรีและนักการเมืองในรัฐบาลปัจจุบันไม่มี “ความตั้งใจ 
ทีแ่ทจ้รงิ” ในการปฏริปูการเมอืง เรา (คนไทย) จะทำอยา่งไรจงึจะทำใหเ้กดิ “การปฏริปูการเมอืง”  
ซึ่งบางทีบางคนก็คิดไปไกลถึง “การปฏิรูปประเทศ” (?)
  คำตอบก็คือ  ผู้ เขียนคิดว่า  ก่อนที่ เราจะคิดปฏิรูปการเมือง  (หรือการปฏิรูปประเทศ) 
เราคนไทยคงต้องหา “ความรู้”  ให้แก่ตนเองก่อนตามสมควร  เพื่อจะได้รู้ว่าการปฏิรูปการเมืองเขาทำ
กันอย่างไร
 “ความรู”้ ในทีน่ี้ คงมใิชเ่ปน็ความรูท้ีจ่ะทำใหเ้ราสามารถเขยีนรฐัธรรมนญูไดด้ว้ยตวัเอง แตเ่ปน็ 
“ความรู้ทั่วไป”  ที่จะทำให้เรา  “รู้เท่าทัน”  นักการเมืองนายทุน  และนักวิชาการประเภทนิติบริกร 
หรือประเภทศรีธนญชัย  เพื่อมิให้บุคคลเหล่านี้อาศัยความไม่รู้ของคนส่วนใหญ่เอาคำว่า 
“ประชาธิปไตย” มาหลอกเรา และเขียนรัฐธรรมนูญที่ใช้  “ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองของ 
นายทุน”  ในระบบรัฐสภา  (ประเทศเดียวในโลก)  เอาอำนาจรัฐไปให้ตนเองผูกขาดและทำการทุจริต 
คอร์รัปชันแสวงหาความร่ำรวยจากทรัพยากรของส่วนรวม
 “ความรู้ทั่วไป”  ที่จะทำให้เรารู้เท่าทันนักการเมืองและนักวิชาการประเภทนิติบริกรมีอยู่  
๔ ประการ คือ
  (๑)  เราต้องรู้ว่า  “การปฏิรูปประเทศ”  ประกอบด้วยการปฏิรูป  ๒  ส่วน  ส่วนแรกคือ 
“การปฏิรูปการเมือง”  ซึ่งได้แก่  การปฏิรูประบบสถาบันการเมือง -form  of  government 
ในระบบรัฐสภา และส่วนที่สอง คือ “การปฏิรูประบบ (กฎหมาย) การบริหารพื้นฐานของประเทศ” 
ได้แก่  การปฏิรูประบบการบริหารงานในเรื่องที่สำคัญที่มีอยู่อย่างหลากหลาย  และระบบ  (กฎหมาย)  
ที่สำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูปก็มี  เช่น  เรื่องระบบตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  (ตำรวจ- 
อัยการ-ศาล) ระบบการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น ระบบข้าราชการประจำ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ระบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ระบบสหกรณ์ เป็นต้น
  แต่ที่สำคัญที่สุด  ที่เราจะต้องรู้ก็คือ  ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น สถาบันการเมือง  
(ที่มาจากการเลือกตั้ง)  เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด  เพราะเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดของประเทศ  
และเป็นสถาบันเดียวที่มีอำนาจตรากฎหมาย  (พระราชบัญญัติ)  ดังนั้น  เราจึงต้องระลึกอยู่เสมอว่า 
เราไมส่ามารถม ี“การปฏริปูประเทศ” (การปฏริปูการเมอืง + การปฏริปูระบบบรหิารพืน้ฐานประเทศ) ได ้ 
โดยไม่มี “การปฏิรูปการเมือง (ระบบสถาบันการเมือง)”
 การปฏิรูปการเมือง เป็นการทำให้ “คนดี” ได้เข้ามาปกครองบ้านเมือง ไม่ใช่ให้นักการเมือง 
นายทุนที่ร่วมลงทุนกันในการเลือกตั้ง แล้วเข้ามาผูกขาดอำนาจ ดังเช่นในขณะนี้
  เราไม่ควรให้นักการเมืองนายทุนที่ผูกขาดอำนาจรัฐอยู่ในปัจจุบัน  เอาประเด็นเรื่องการบริหาร 
ประเทศ (รวมทั้งกรณีปัญหาปราสาทพระวิหาร) และปัญหาทางเศรษฐกิจ  มากลบเกลื่อนความสำคัญ 
และความเร่งด่วนของ  “การปฏิรูปการเมือง”  เพื่อถ่วงเวลาให้ตนเองได้ผูกขาดอำนาจและทำการ 
คอร์รัปชันแสวงหาความร่ำรวย  ด้วยการอ้างใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพื่อความจำเป็นในการแก้ปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ
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  (๒) เราตอ้งทราบวา่ ในการปฏริปูการเมอืง (การออกแบบ –design ระบบสถาบนัการเมอืง) นัน้  
ประเทศต้องการ “ความรู้” ในระดับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 การออกแบบรัฐธรรมนูญ เป็นการวางรูปแบบของรัฐบาล -form of government และ 
กำหนดกลไกของรัฐให้มีการคานและถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลในสถาบัน 
การเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ใช้อำนาจรัฐโดยบิดเบือนความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ เพื่อการ 
แสวงหาประโยชน์และความร่ำรวยส่วนตัวจากทรัพยากรของชาติโดยอ้างการเลือกตั้ง
 การรา่งรฐัธรรมนญู จงึมใิชเ่ปน็เรือ่งการเอา “บคุคลทีพ่อรูก้ฎหมาย” มาเปน็สภารา่งรฐัธรรมนญู 
แล้วประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายประเด็น  เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อ 
ความเป็นประชาธิปไตย
  ความเปน็ประชาธปิไตยของ “รฐัธรรมนญู” อยูท่ีก่ารใหค้วามเหน็ชอบของประชาชน (สว่นใหญ)่  
ทั้งประเทศ  ด้วยการออกเสียงเป็นประชามติ  -referendum  โดยอาศัยการชี้นำและความเชื่อถือ 
ในตัวบุคคลที่เป็นผู้นำประเทศในระดับที่เป็น statesman หรือเป็นวีรบุรุษสงคราม หรือเป็นผู้กู้ 
ประเทศให้มีอิสรภาพ  (ซึ่งปัจจุบันนี้  ประเทศไทยอาจยังหาไม่พบ)  หรือโดยวิธีการที่กำหนดให้มีการ 
ออกเสียงประชามติ -referendum หลังจากที่ประชาชนมีความกระจ่างแจ้ง
  (๓) เราต้องทราบว่าการเป็น “นักกฎหมาย” นั้น มิได้หมายความว่า ผู้นั้นจะเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ 
กฎหมาย”  และนอกจากนั้น  กฎหมายก็มีหลายสาขา  เช่น  กฎหมายแพ่ง  กฎหมายอาญา  กฎหมาย 
วิธีพิจารณาความ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ฯลฯ ดังนั้น การเป็น “ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย 
(หากเป็น)” ก็มิได้หมายความว่า ผู้นั้นจะเชี่ยวชาญกฎหมายได้ในกฎหมายทุกสาขา 
 ในการปฏิรูปการเมือง เราต้องการผู้เชี่ยวชาญกฎหมายในสาขากฎหมายรัฐธรรมนูญ  
(ที่ดีที่สุด เท่าที่เราจะหามาได้) และนอกจากนั้น  เราต้องทราบว่า  การดำรง  “ตำแหน่งทางบริหาร” 
ในสถาบันการศึกษา (เช่น ตำแหน่งคณะบดีคณะนิติศาสตร์ก็ดี หรือตำแหน่งอธิการบดีในมหาวิทยาลัย  
ที่มีการเรียนการสอนทางนิติศาสตร์ก็ดี ) กับความเชี่ยวชาญกฎหมายนั้นก็เป็นคนเรื่องกัน; 
ดังนั้น ผู้ที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัย  จึงมิได้หมายความว่าผู้นั้นจะเป็น 
“ผู้ เชี่ยวชาญกฎหมาย” และแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ เชี่ยวชาญกฎหมาย ก็มิได้หมายความว่า 
ผู้นั้นจะเป็น “ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ” [หมายเหตุ และแม้แต่ อาจารย์  “ผู้ที่สอนวิชา 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ”  ในมหาวิทยาลัยเอง  ก็มิได้หมายความว่าผู้นั้นจะเป็น  “ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ”  ซึ่งท่านสามารถทราบได้  เพียงแต่ท่านเอาตำราหรือเอกสารที่อาจารย์ใช้สอนนักศึกษา 
(ถ้าหากจะมี) วางเทียบกับตำรารัฐธรรมนูญของประเทศที่พัฒนาแล้ว ท่านก็จะเห็นความแตกต่าง]
  (๔)  และในประการสุดท้าย เราต้องทราบถึงความเป็นจริง –reality ที่เกี่ยวกับตัวเราเอง 
ซึ่งได้แก่  สภาพสังคม  /  สภาพของกฎหมายที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหาร  /  และสภาพของ 
ชนชั้นนำ  –elite  ในสังคม;  พูดอย่างง่าย  ๆ ก็คือ ก่อนที่เราจะเริ่มต้น “การปฏิรูปการเมือง” และ 
“การปฏิรูปประเทศ” เราต้องรู้จักตัวเราเอง
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  (ก)  สภาพสงัคมไทย สภาพสงัคมไทยเปน็สงัคมทีม่คีวามออ่นแอ เปน็สงัคมทีอ่ยูภ่ายใตร้ะบบ 
อุปถัมภ์ที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน และขาด “ประสบการณ์ทางการเมือง” ที่เกิดจากวิวัฒนาการ 
ในทางประวัติศาสตร์  (ผิดกับประชาชนของประเทศในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ)  และ 
สงัคมไทยเปน็สงัคมเกษตรกรทีย่งัยากจน; ดงันัน้ สภาพสงัคมเชน่นี ้จงึเปน็ “โอกาส” ของนายทนุเจา้ของ 
พรรคการเมืองในการที่จะซื้อเสียงจากคนส่วนใหญ่ของสังคม เพื่อเข้ามาผูกขาดอำนาจรัฐได้โดยง่าย
   (ข)  สภาพของระบบกฎหมายพื้นฐาน สภาพระบบกฎหมายที่เป็นพื้นฐานของระบบบริหาร 
ประเทศอยู่ในสภาพพิกลพิการ  ทั้งในด้านการบริหารราชการประจำและในด้านการกระจายอำนาจ 
ให้แก่ท้องถิ่น  ทั้งนี้  เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็น  “เอกราช”  มาโดยตลอด  ไม่เคยตกเป็น 
ประเทศในอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจ  ดังนั้น  กฎหมายว่าด้วยระบบบริหารพื้นฐานของ 
ประเทศและระบบการปกครองท้องถิ่นของเรา  จึงไม่ได้รับอิทธิพลจาก  “รูปแบบ  (กฎหมาย)” 
ของประเทศที่พัฒนาแล้ว
  กลไกการบริหารงานประจำ (รวมทั้งระบบกระบวนการยุติธรรม) และการกระจายอำนาจให้แก่
ท้องถิ่นที่พิกลพิการของเรา จึงได้กลายเป็นเครื่องมือและตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองนายทุน
ในระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุน (ประเทศเดียวในโลก) ได้โดยง่าย
   ในประเทศที่พัฒนาแล้ว  ระบบการปกครองท้องถิ่นและระบบงานราชการประจำเป็นกลไก 
พื้นฐานทางการเมืองให้แก่  “สถาบันทางการเมือง”  โดยเป็นกลไกที่ถ่วงดุลอำนาจ  และทำให้ระบบ 
การบริหารของประเทศมีความโปร่งใส  -  เปิดเผย  ซึ่งตรงกันข้ามและกลับกันกับสภาวการณ์ 
ในประเทศไทย  (จากพื้นฐานที่พิกลพิการอยู่แล้ว)  “รัฐบาล”  ในช่วงระยะเวลา  ๑๗  ปี ในระบบ 
เผดจ็การโดยพรรคการเมอืงนายทนุ ยงัไดท้ำใหร้ะบบการปกครองทอ้งถิน่และกลไกประจำทางราชการ  
เป็นฐานของ “หัวคะแนน” และการแสวงหาประโยชน์ของนักการเมืองนายทุน ดังนั้น การคอร์รัปชัน 
จึงได้ขยายตัวและกระจายไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว
  (ค)  สภาพชนชั้นนำ –elite ของคนไทย อยู่ในสภาพที่ต่างคนต่างเห็นแก่ตัวและ 
ขาดคุณภาพ คือ เรามีนักการเมืองนายทุนท่ีแสดงให้เห็น “พฤติกรรม” ในการฉวยโอกาสจากสภาพสังคม 
ที่อ่อนแอและการมีนักวิชาการที่ขาดคุณภาพ  ด้วยการสร้างระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุน  
(ประเทศเดียวในโลก)  ขึ้น  และทำให้คนทั้งประเทศเข้าใจว่าระบบนี้เป็นกลไกที่ถูกต้องของความเป็น 
ประชาธิปไตย  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการผูกขาดอำนาจและแสวงหาความร่ำรวยในกลุ่มนักการเมือง 
นายทุน
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 เรามีคณาจารย์นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของไทย ที่มีความรู้ที่แตกต่าง 
(ต่ำกว่า) กับระดับมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้วมาก และหลงอยู่ในความคิดของความเป็น 
ประชาธิปไตยในสมัยมองเตสกีเออ เมื่อ ๒๕๐ ปีก่อน โดยไม่รู้ว่าในปัจจุบันนี้ นิติปรัชญาและวิชา 
นิติศาสตร์ของประเทศที่พัฒนาแล้วได้พัฒนาไปไกลเพียงใด
 นักกฎหมายและนักวิชาการของเราจำนวนมากขาดทักษะทาง “ภาษา” ซึ่งทำให้มีข้อจำกัด 
ในการเข้าถึงตำราที่ได้มาตรฐาน (ภาษาต่างประเทศ) ของประเทศที่พัฒนาแล้ว และทำให้  
“มาตรฐานความรู้”  ของเรา  แตกต่างกับความรู้ของวงการวิชาการของประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้น 
ของประเทศมหาอำนาจ  ซึ่งนักวิชาการของเขาไม่มีอุปสรรคในการอ่านตำราภาษาต่างประเทศ; 
นอกจากนั้นแล้ว  ยังมี  “กรณี”  ที่ปรากฏให้เห็นด้วยว่า  นักกฎหมายและนักวิชาการของเราที่ไปจบ 
การศึกษาจากต่างประเทศในบางประเทศ  มีความรู้ทางภาษาศาสตร์เพียง ครึ่ง ๆ   กลาง ๆ  ซึ่งทำให้ 
นักกฎหมายของเราขาดความลึกในความเข้าใจทางวิชาการ  ทั้งนี้  โดยยังไม่พูดถึงนักกฎหมายและ 
นักวิชาการประเภท “นิติบริกร”
 ประเทศไทยไม่มีโครงการแปลตำราทางวิชาการอย่างกว้างขวางเหมือนกับประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศไต้หวัน ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ที่จะทำให้นักศึกษา (จำนวนมาก) หาความรู้ได้ 
โดยไม่ต้องเรียนภาษาต่างประเทศก่อน
  [หมายเหตุ  ความเป็นจริง  เรื่อง  การต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไปของนักวิชาการทางกฎหมาย 
ของไทย  สามารถพิสูจน์ได้โดยไม่ยาก  เพราะเพียงแต่เรานำเอกสารที่เรียกว่า  “เอกสาร  -expose” 
ที่อธิบายเกี่ยวกับการเขียน  (ออกแบบ)  กฎหมายของประเทศที่พัฒนาแล้ว  ที่เขาทำกันเป็นปกติ 
ในการเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติมาวางเปรียบเทียบกับเอกสารการเสนอร่างกฎหมายต่อ 
สภานิติบัญญัติของเรา เราก็สามารถรู้ได้ว่ามาตรฐานและคุณภาพของนักวิชาการทางกฎหมายของเขา 
กับของเรา แตกต่างกันและห่างกัน  (ไกล)  เพียงใด;  เอกสาร –expose  (ในการเสนอร่างกฎหมาย) นี้  
นกักฎหมายจะตอ้งทำคำอธบิายเปรยีบเทยีบโครงสรา้งและกลไกในรา่งกฎหมายกบัโครงสรา้งและกลไก 
ในกฎหมายของประเทศอื่น  และต้องสามารถอธิบายให้สมาชิกสภานิติบัญญัติและประชาชนทั่วไป 
ทราบและมองเหน็ไดว้า่ โครงสรา้งและกลไกในรา่งกฎหมายทีเ่สนอตอ่สภานติบิญัญตัิ (แตล่ะฉบบั) นัน้ 
จะทำให้  “จุดหมาย”  ของ  (ร่าง)  กฎหมายดังกล่าวสัมฤทธิผลได้อย่างไรและเพียงใด  ซึ่งประเทศไทย 
ไม่เคยมี “เอกสาร” ที่ถึงระดับนี้
  ตัวอย่าง  การเขียน  (ออกแบบ)  กฎหมาย  (โดยมีความรู้ที่ไม่ถึงมาตรฐาน)  ที่ได้ก่อให้เกิด 
ความเสยีหายและทำใหก้ารบรหิารประเทศพกิลพกิารอยา่งไร ทีเ่หน็ชดัเจนอยูใ่นขณะนี ้กค็อื กฎหมาย 
ว่าด้วยตำรวจและกฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรม  (ทางอาญา):  อันที่จริง  มีกฎหมายที่สำคัญ ๆ   
อีกจำนวนมากที่พิกลพิการและก่อให้เกิดความเสียหายอยู่ในขณะนี้  แต่บังเอิญเพียงว่า  เราคนไทย 
ไมรู่ว้า่กฎหมายเหลา่นีพ้กิลพกิาร เพราะวา่วงการกฎหมายและวงการวชิาการของเราไมรู่ว้า่ “กฎหมาย 
ที่ดี” ของประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีกันอย่างไร
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  ท่านเคยถามตัวท่านเองบ้างหรือไม่ว่าใน  “คดีคอร์รัปชัน”  ที่มีคนต่างประเทศให้สินบนแก่ 
เจ้าพนักงานของไทยในประเทศไทย  ทำไมต่างประเทศเขาจึงสอบสวนและพิจารณาเสร็จไปแล้ว  
แต่ทำไมกระบวนการสอบสวนของประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มต้น และไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อใด (?) (?) ]
  ชนชัน้นำประเภทสดุทา้ย คอื เรามชีนชัน้นำ –elite (ทีไ่มใ่ชน่กัการเมอืง) ทีม่ชีือ่เสยีงจำนวนหนึง่ 
แต่บังเอิญบุคคลเหล่านี้ของเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และขาดความรอบรู้ดังเช่น 
statesman  ของประเทศอื่น;  ดังจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ผ่านมา  ซึ่งปรากฏว่าระบบเผด็จการ 
โดยพรรคการเมืองนายทุนในระบบรัฐสภาของเรา  (ประเทศเดียวในโลก)  ได้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ 
ด้วยการรับรู้และการสนับสนุนของ elite กลุ่มนี้; และด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า บุคคลเหล่านี้ 
จะไม่สามารถช่วยคนไทยให้มองเห็น  “ปัญหา”  และ  “วิธีการแก้ปัญหา”  ของระบบเผด็จการโดย 
พรรคการเมืองของนายทุนในระบบรัฐสภา  (ประเทศเดียวในโลก) นี้ได้; และดูเหมือนว่า elite กลุ่มนี้ 
ได้ตกเป็น  “เครื่องมือ”  และถูกอ้างอิงอยู่เสมอ ๆ   จากนักการเมืองนายทุนที่ต้องการจะรักษาระบบ 
เผด็จการโดยพรรคการเมืองฯ นี้ไว้

 ข้อ ๒.๓ “ทางออก” ของคนไทย
  ผู้เขียนมีความเห็นว่า  “การปฏิรูปการเมือง”  เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ  และต้องทำก่อนที่จะมี 
“การเลือกตั้งครั้งหน้า”  ซึ่งผู้เขียนไม่อาจทราบได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากการแข่งขันกัน  “ซื้อ”  เสียง 
ในระหว่างกลุ่มนักการเมืองนายทุน  ซึ่งต่างคนต่างก็ต้องการจะเข้ามาผูกขาดอำนาจรัฐ  และแสวงหา 
ความรำ่รวยดว้ยการทจุรติคอรร์ปัชนั ภายใตร้ะบบเผดจ็การโดยพรรคการเมอืงนายทนุ - ประเทศเดยีว 
ในโลกของเรา 
 ผูเ้ขยีนเหน็วา่ การปฏริปูการเมอืงและการปฏริปูประเทศจะเกดิขึน้ไดด้ว้ยการแกไ้ขรฐัธรรมนญู 
๒ ครั้ง
 การแก้ไขรฐัธรรมนญูครัง้แรก จะเปน็การแกไ้ข “รฐัธรรมนูญ” เพื่อกำหนดรูปแบบขององคก์ร 
และกำหนดกระบวนการ  –process  ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  (การปฏิรูปการเมือง) 
และในขณะเดียวกันก็กำหนด “รูปแบบ” ของการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลาของการปฏิรูป 
การเมอืง ใหเ้ปน็ประชาธปิไตยตามมาตรฐานสากล คอื สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งมคีวามเปน็อสิระ 
ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรโดยไมต่กอยูภ่ายใตอ้าณตัหิรอืการมอบหมายใด ๆ  
 บทบาทและการมสีว่นรว่มของคนไทยในการปฏริปูการเมอืง (เพือ่การแกไ้ขรฐัธรรมนญูฉบบัใหม)่  
ได้กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึง  ความสามารถ  /  ความรู้  /  ความเชี่ยวชาญ  /  และข้อจำกัดในการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์  –conflict  of  interest  ของแต่ละกลุ่ม  ตามหลักวิชาการและตามประสบการณ์ 
ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเคยใช้มาแล้ว
 ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่สอง ได้แก่ การนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นผลงานที่ 
มาจากการยกร่างขององค์กรที่ได้จัดตั้งขึ้นนี้ มาให้ประชาชนออกเสียงประชามติ “เลือก” เอา 
ระหวา่ง “รฐัธรรมนญูฉบบัใหม”่ กบั “รฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๐” อนัเปน็ฉบบัทีน่กัการเมอืงนายทนุ 
เรียกร้อง
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  อนัทีจ่รงิ “ทางออก” ตามแนวทางนี้ ผูเ้ขยีนไดเ้คยเสนอ และเขยีนคำอธบิายไวแ้ลว้ในบทความ 
กอ่นหนา้นี ้คอื บทความเรือ่ง “การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู (ฉบบัปจัจบุนั) เพือ่การปฏริปูประเทศไทย” 
ในปลายเดือน เมษายน ๒๕๕๓ คือ เมื่อ ๓ เดือนก่อน (ก่อนที่จะมีเหตุการณ์รุนแรงสลายม็อบ ในวันที่  
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓) : ดังนั้น ผู้เขียนจึงจะไม่กล่าวและอธิบายซ้ำในที่นี้อีก  ถ้าท่านประสงค์จะไป 
ศึกษาแนว  “ทางออก” (พร้อมด้วยเหตุผล)  ก็ขอให้ท่านไปอ่าน “บทความ” ดังกล่าวได้จาก เว็บไซต์ 
www. pub-law.net ของท่าน ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
  แต่ในโอกาสที่ผู้เขียนได้มาอภิปรายในครั้งนี ้ ผู้เขียนก็เลยถือโอกาสนำเอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับที ่
ผูเ้ขยีนไดเ้คยเสนอไวแ้ลว้ในบทความดงักลา่ว มาปรบัเขยีนใหอ้ยูใ่น “รปูแบบ” ของ (รา่ง) รฐัธรรมนญู 
ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ ทีใ่ชก้นัในการเสนอรา่งรฐัธรรมนญูตอ่รฐัสภา โดยทา่นอาจดไูดจ้ากเอกสารหมายเลข ๒  
ท้ายบทความนี้๑ 
 [หมายเหต ุความแตกตา่งระหวา่งรา่งรฐัธรรมนญูในบทความกอ่น (เดอืนเมษายน) กบับทความนี ้
(เดือนสิงหาคม)  ก็คือ  ร่างรัฐธรรมนูญในบทความก่อนนั้น ผู้เขียนเขียน “แยก” บทมาตราต่าง ๆ  
ออกเป็นกลุ่ม  ๆ  ตาม  “ความมุ่งหมาย”  ของมาตรการที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ  โดยผู้เขียนต้องการ 
ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึง “วิธีการออกแบบ –design (การเขียน) รัฐธรรมนูญ” ว่า ในการแก้ไขปัญหา 
ระบบสถาบนัการเมอืงในแตล่ะจดุหรอืแตล่ะความมุง่หมายนัน้ เราสามารถทำใหเ้กดิขึน้และบรรลผุลได้  
ด้วยการกำหนดมาตรการต่าง  ๆ  (หลาย  ๆ  มาตรการ)  ให้สอดคล้องกัน  เพื่อไปสู่ความมุ่งหมาย 
เดียวกันได้อย่างไร; แต่สำหรับในร่างรัฐธรรมนูญในบทความนี้ ผู้เขียนได้นำบทมาตราทั้งหมดเหล่านั้น 
มาเรียงลำดับเสียใหม่  เพื่อให้อยู่ใน  “รูปแบบ” ที่เป็นพิธีการสำหรับการเสนอร่างกฎหมายต่อ 
สภานิติบัญญัต ิ ดังนั้น บทมาตราต่าง ๆ  ที่กำหนด “มาตรการ” ที่ไปสู่ความมุ่งหมายเดียวกันเหล่านั้น 
จึงจะไม่รวมอยู่ด้วยกัน แต่จะบัญญัติกระจายอยู่ใน “หมวด” ต่าง ๆ  ของรัฐธรรมนูญ  และด้วยเหตุนี้ 
ท่านจึงจะมองเห็น  “ความมุ่งหมาย”  ในการออกแบบ  (เขียน)  รัฐธรรมนูญได้ยาก  หรืออาจจะ 
มองไม่เห็นเลย -เมื่ออ่านหรือพิจารณาแยกจากกันเป็นมาตรา ๆ  ไป เหมือน ๆ  กับที่คณาจารย์ 
คณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของเราที่อ่านรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ 
ในยุคปัจจุบัน  (rationalized  system)  แต่มองไม่เห็นอะไร (นอกจากบทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพ) 
เพราะไม่รู้จัก form of government ดูหลักฐานได้จากเอกสารบันทึกรายงานการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันของสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐]
  ผูเ้ขยีนขอเรยีนยำ้ไวใ้นทีน่ีเ้พยีงวา่ ตามความเหน็ของผูเ้ขยีน “การปฏริปูการเมอืง  (ระบบสถาบนั 
การเมือง)” เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำโดยเร็ว แต่สำหรับ “การปฏิรูประบบบริหารพื้นฐานของประเทศ” 
(เพือ่ใหเ้ปน็ “การปฏริปูประเทศ”) นัน้ จะประกอบดว้ยการปฏริปูกฎหมายสำคญัหลายฉบบั ซึง่จำเปน็ 
จะต้องใช้เวลาต่อเนื่องไปอีกไม่ต่ำกว่า  ๑๐  ปี  ซึ่งก็คงจะต้องทำต่อไปหลังจากการปฏิรูปการเมือง  
(ถ้ามี) แล้ว

 ๑โปรดดู ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.pub-law.net 
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 แต่ “ข้อสำคัญ” ที่ท่านจะต้องทราบด้วยก็คือ แม้จะมีการปฏิรูปการเมือง (ถ้ามี) แล้วก็ตาม  
“การปฏิรูประบบบริหารพื้นฐานประเทศ” ของประเทศไทย ก็ยังไม่สามารถเป็นไปได้ ถ้าหากไม่มี 
การยกระดบั “มาตรฐานคณุภาพของนกักฎหมาย” ของประเทศไทยในปจัจบุนั (ใหถ้งึหรอืใกลเ้คยีง 
กับมาตรฐานของนักกฎหมายของประเทศที่พัฒนาแล้ว);  โดยในการออกแบบ (เขียน) กฎหมาย 
แต่ละฉบับ นักกฎหมายของเราจะต้องมีความสามารถเขียน “คำอธิบายร่างกฎหมาย –expose” 
(เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติ)  ในเชิงของกฎหมายเปรียบเทียบ  (comparative  law)  และสามารถ 
อธิบายให้ประชาชนเห็นได้ว่า  “กลไกในร่างกฎหมาย”  มุ่งไปสู่ความสำเร็จและการสัมฤทธิผลของ 
จุดหมายของ (ร่าง) กฎหมายได้อย่างไร 
  การตรากฎหมายของประเทศในอนาคตจะตอ้งเปน็ไปเพือ่ประโยชนส์ว่นรวม โดยตอ้งมโีครงสรา้ง 
และกลไก  (ในกฎหมาย)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ;  ดังนั้น  ในการยกร่างกฎหมาย  จึงจะต้องมี 
“กระบวนการ  (ยกร่าง)”  ที่โปร่งใส  ที่ช่วยให้ประชาชน  (ที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญ 
กฎหมาย) สามารถตรวจสอบและเขา้ใจรา่งกฎหมายได ้และนัน่กค็อื จะตอ้งม ี“คำอธบิายรา่งกฎหมาย” 
ของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายที่เป็นอิสระเป็นกลางและมีความรู้ (คือ ไม่ใช่เป็น “ผู้เชี่ยวชาญโดยตำแหน่ง” 
ที่แล้วแต่จะแต่งตั้งกันขึ้นมา) สำหรับให้คนทั่วไปได้อ่านประกอบการเสนอร่างกฎหมายตามวิธีการ 
ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาทำกันเป็นปกตินั่นเอง;  การที่จะได้กฎหมาย (ที่ดี)  สำหรับประเทศ 
คงมใิชท่ำกนัอยา่งงา่ย ๆ  ตามความตอ้งการและตามการกลา่วอา้งของนกัการเมอืงทีม่าจากการเลอืกตัง้  
(ด้วยความช่วยเหลือของนักกฎหมายประเภท “นิติบริกร”) แต่ “หมก” กลไกของการแสวงหาอำนาจ
และการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพรรคพวกตามที่เราทำ ๆ  กันอยู่ทุกวันนี้
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 บทสุดท้าย บทสรุปของการอภิปราย ว่าด้วยข้อคิดจากนิทานอีสป เรื่อง “แมวกับหนู” 
  เราคงจำนิทานอีสป  เรื่อง  แมวกับหนูได้;  เรื่องแมวกับหนูนี้  ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า  
the Bell and the Cat –กระดิง่กบัแมว, หรอื บางทกีเ็รยีกวา่ Belling the Cat, หรอืบางทกีเ็รยีกวา่  
the Mice in Council 
  เรื่องมีอยู่ว่า  บรรดาหนูมักจะถูกแมวแอบมาจับไปกินอยู่เสมอ  โดยเวลาที่แมวมาพวกหนูไม่รู้ตัว 
ว่าแมวจะมาเมื่อไร หนูจึงไม่สามารถหลบหลีกหรือหนีได้ทัน 
  ดังนั้น  หัวหน้าหนูก็เรียกประชุม  (หนู)  เรียกว่า  เป็น  “สมัชชาหนู  -the Mice  in  Council”  
เพื่อให้หนูทุกตัวได้มีส่วนร่วมในการออกความเห็นว่า  หนูจะทำอย่างไรดีจึงจะหนีอันตรายจากเจ้าแมว 
ตัวนี้ได้;  ซึ่งวิธีการนี้  ดูคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเหมือน ๆ  กับ “วิธีการ” ที่รัฐบาลของเราใช้แก้ปัญหา 
การเมืองของเราอยู่ในขณะนี้ โดยรัฐบาลของเราก็ตั้งคณะกรรมการ –Council  ขึ้นมาหลายคณะ  
เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการแกป้ญัหา และแมแ้ตร่ฐับาลเองเมือ่ตน้เดอืนกรกฎาคม กย็งัอตุสา่ห ์
จดัโครงการรบัฟงัความเหน็จากประชาชนทัว่ประเทศ เรยีกวา่ “๖ วนั - ๖๓ ลา้นความคดิ รว่มเดนิหนา้ 
ปฏิรูปประเทศไทย”  และแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สละเวลาไปนั่งรับโทรศัพท์ฟังความเห็นจาก 
ประชาชน
  ในการสมัมนาหน ูบรรดาหนตูา่ง ๆ  กไ็ดใ้หข้อ้คดิเหน็กนัมาอยา่งหลากหลายมากมาย และมเีจา้หน ู
ตัวหนึ่งเสนอ  “ความคิด” ขึ้นมาว่า  ถ้าเอากระดิ่งไปแขวนคอแมวไว้  แมวมาเมื่อไรเราพวกหนู ก็จะ 
รู้ตัวล่วงหน้าและเราก็จะได้หนีทัน; ความคิดนี้พวกหนูต่างก็ดีใจและเห็นด้วยกันทุกตัว และต่างยกย่อง 
สรรเสริญเจ้าหนูตัวที่เสนอความคิดนี้ว่า  เป็นหนูที่มีความเป็นอัจฉริยะฉลาดที่สุดที่คิดออกมาได้;  
แต่ทว่าในขณะที่บรรดาหนูกำลังดีใจและสรรเสริญเยินยอเจ้าหนูตัวนี้กันยกใหญ่นี้เอง ก็บังเอิญ 
มีหนูตัวหนึ่ง ยกมือ (หาง) ขึ้นและถามขึ้นมาว่า หนูตัวไหนที่จะเอากระดิ่งไปผูกคอแมว; ความจึง 
ปรากฏว่า คำถามนี้ไม่มีหนูตัวใดตอบและเงียบกันไปทั้ง Council
 นิทานเรื่องนี้ สอนอะไรให้เรา : ฝรั่งเขาบอกว่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า It is one thing to 
suggest and another thing to do หรือ It is easy to propose impossible remedies
 .. เราลองเอานิทานเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์ เพื่อเปรียบเทียบดูกับสถานการณ์ของสังคมไทย 
ในขณะนีด้บูา้งวา่ the Mice in Council กบั the Thai Elite in Council ของเรามคีวามเหมอืนกนั 
หรือแตกต่างกันอย่างไร 
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  เราคงจำได้ว่าในปลายเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๓ (หลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมในเดือน 
พฤษภาคม)  นายกรัฐมนตรีของเราได้ประกาศแผนปรองดองหรือโรดแมป  ๕  ประการ  เพื่อนำไปสู่ 
“การปฏริปูประเทศ” และไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ –council ขึน้มาหลายคณะ และในสว่นทีเ่กีย่วกบั 
การปฏิรูปประเทศ  ก็จะมีคณะกรรมการ  –councils  ถึง  ๓  คณะ  คือ  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
การปฏิรูปประเทศ  /  คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป  /  และคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการ 
แก้รัฐธรรมนูญ;  โดยในคณะกรรมการแต่ละชุดมี “ประธาน” ที่เป็นบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงและได้รับ 
การยอมรับจากสังคม  และรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ให้เป็นจำนวน  ๖๐๐  ล้านบาท  ใช้เวลา  ๓  ปี;  
และตามข่าวที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์จนถึงขณะนี้  คณะกรรมการ  -council  ดังกล่าวแต่ละคณะ 
ก็ได้เรียกประชุมกันมาแล้วหลายครั้ง และก็มีข้อเสนอ -suggestions ขึ้นมาแล้วหลายประการ
  ในที่นี้  เราคงจะไม่พูดถึงประเด็นว่าโรดแมป  ๕  ประการ  เพื่อนำไปสู่  “การปฏิรูปประเทศ” 
ของรัฐบาลนี้  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลมีความจริงใจที่จะปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูปการเมืองหรือไม่  
และเราก็จะไม่พิจารณาว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลควรจะรู้หรือไม่รู้  ว่าวิธีการเหล่านี้จะทำให้เรา 
ปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูปการเมืองได้หรือไม่  เพราะประเด็นนี้ผู้เขียนได้ขอให้ท่านพิจารณามาแล้ว 
ในตอนที่ ๒
  แต่ในหัวข้อนี้  เราจะลองมาพิจารณาดูว่า  “ชนนั้นนำ”  ที่ได้รับมอบหมายจากนักการเมือง 
ให้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็น  to  suggest  ในการปฏิรูปประเทศว่า  the Thai  Elite  in Council  
(คณะกรรมการ) ทีร่ฐับาลแตง่ตัง้มานัน้ ไดเ้สนอความเหน็ (one thing to suggest) โดย (คณะกรรมการ) 
ดังกล่าว  ได้คิดต่อไปด้วยหรือไม่ว่า  ความเห็นของตนที่เสนอมานั้นจะทำให้เกิดขึ้นตามความเป็นจริง 
ได้หรือไม่ อย่างไร (another thing to do)
  จริงอยู่  ขณะนี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะมองเห็นถึงผลงานของคณะกรรมการเหล่านี้ เพราะเพิ่งจะ 
เริ่มต้นของระยะเวลา  ๓  ปี  ที่นายกรัฐมนตรีกำหนดให้คณะกรรมการเหล่านี้ทำหน้าที่เสนอความเห็น  
to  suggest  ในการ  “ปฏิรูปประเทศ”  แต่ผู้เขียนคิดว่า  ข้อเสนอเท่าที่ปรากฏขึ้นในระยะต้นของ 
การทำงานของคณะกรรมการนี้  ก็น่าจะทำให้เราพอมองเห็น  “แนวทาง”  และ  “ความคิด”  ในการ 
ทำงานของคณะกรรมการเหล่านี้ได้ว่า  การทำงานของคณะทำงานอยู่ใน  “แนวทาง”  ที่จะนำเราไปสู่ 
การปฏิรูปประเทศและการปรองดองได้หรือไม่
  ใน ๗-๘ วนัทีผ่า่นมานี ้(ปลายเดอืนกรกฎาคม) หนงัสอืพมิพไ์ดล้งขา่ว “ผลงาน” ของคณะกรรมการ 
๒ คณะ ที่รัฐบาลตั้งขึ้น คือ “คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  –คปร.” และ “คณะกรรมการ 
สมัชชาปฏิรูป” 
  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  –คปร.  ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้แถลงข่าวว่า 
“................คณะกรรมการฯ เหน็ควรเสนอใหร้ฐับาลพจิารณายกเลกิพระราชกำหนดการบรหิารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็ว ส่วนรัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของรัฐบาล แต่อย่างน้อย 
เราก็ทำหน้าที่ของเราแล้ว  .........”  และ  “คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป”  ซึ่งกำหนดเรื่องที่จะต้อง 
ปฏิรูปไว้ ๕-๖ เรื่องด้วยกัน (คือ ปฏิรูปสังคม / ปฏิรูปการเมือง / ปฏิรูปกฎหมาย / ปฏิรูปการศึกษา 
/  ฯลฯ)  ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป  ก็ได้แถลงข่าวในปลายเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันว่า  
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คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ ๑๔ ชุด (๑๔ sub –councils) ได้แก่ คณะกรรมการองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป  /  คณะกรรมการเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนและสภาผู้นำชุมชน 
เพือ่การปฏริปู / คณะกรรมการเครอืขา่ยประชาชนเพือ่การปฏริปู / คณะกรรมการเครอืขา่ยผูใ้ชแ้รงงาน 
และคนจนเมืองเพื่อการปฏิรูป / และ ฯลฯ 
  ผูเ้ขยีนไมท่ราบวา่ เมือ่ทา่นไดอ้า่นขา่วจากหนา้หนงัสอืพมิพแ์ลว้ ทา่นผูอ้า่นจะมคีวามเหน็อยา่งไร 
กับข้อเสนอของคณะกรรมการทั้ง ๒ คณะ แต่สำหรับผู้เขียน ผู้เขียนคงต้องขออนุญาตที่จะมีความเห็น 
ที่แตกต่างไปจากท่านคณะกรรมการทั้งสอง  เพราะผู้เขียนไม่คิดว่าข้อเสนอของคณะกรรมการ 
ทัง้สองจะทำใหม้กีารปฏริปูการเมอืงหรอืการปรองดองได;้ ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็วา่ ในการทีจ่ะทำการปฏริปู 
ประเทศนั้น  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศก็ด ี หรือคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปก็ด ี น่าจะต้องเริ่มต้น 
ด้วยการวิเคราะห์หา “สาเหตุ” ของปัญหา ที่ทำให้คนไทยต้องแตกแยกกัน  อันเป็นต้นเหตุของ 
ความจำเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปประเทศเสียก่อน
  ในตอนที ่๑ ทีผ่า่นมา ผูเ้ขยีนไดใ้หค้วามเหน็ของผูเ้ขยีนไวว้า่ “ระบบเผดจ็การโดยพรรคการเมอืง 
นายทุนในระบบรัฐสภา”  (ประเทศเดียวในโลก)  ได้เป็นสาเหตุของความเลวร้าย  -vice  ทั้งหลาย 
ทีค่นไทยเปน็อยูใ่นปจัจบุนั; และดงันัน้ ไมว่า่ทา่นคณะกรรมการทัง้สองคณะจะเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ย 
กับความเห็นของผู้เขียนก็ตาม  ผู้เขียนก็เห็นว่าการจะแก้  “ปัญหา”  ใด ๆ  ก็ตาม ก็คงต้องเริ่มต้นด้วย 
การวิเคราะห์หา  “สาเหตุ”  ของปัญหาอยู่ดี  เพราะมิฉะนั้นแล้ว  ถ้าเราไม่ทราบสาเหตุของปัญหา 
ที่ถูกต้องแล้ว เราก็คงไม่สามารถกำหนดวิธีการแก้ปัญหา (ให้ตรงกับสาเหตุ) ได้ 
  ผูเ้ขยีนไมค่ดิวา่ขอ้เสนอของ “คณะกรรมการปฏริปูประเทศ” ทีท่ำงานเริม่ตน้ดว้ยเสนอใหร้ฐับาล 
ยกเลิกการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็วนั้น  เป็นข้อเสนอ 
ทีม่สีาระพอ และอยูใ่น “แนวทาง” ทีจ่ะนำไปสูก่ารปฏริปูประเทศ; การทีจ่ะประกาศใช ้หรอืไมป่ระกาศ 
ใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ใด  เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่ง 
ซึ่งเป็น  (เพียง)  “ผล”  ที่เกิดขึ้นจากความแตกแยกของคนไทย  และเป็น  “หน้าที่”  ของรัฐบาล 
ที่จะต้องรับผิดชอบเอง; ข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องนี้จึงเป็นข้อเสนอที่แก้ปัญหา เล็ก ๆ  น้อย ๆ  
และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  ดังนั้น  ย่อมไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ อันเป็นการแก้ปัญหา 
ที่แท้จริงของประเทศได้;  ภาระหน้าที่ของ  “คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ”  คือ  การเสนอวิธีการเพื่อ 
การปฏิรูปประเทศ; ผู้เขียนเห็นว่า คณะกรรมการฯ น่าจะต้องหาสาเหตุของความแตกแยกของคนไทย 
ให้พบก่อน ก่อนที่จะเสนอข้อเสนอ -to suggest (ทั้งนี้ ไม่ว่าคณะกรรมการจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
กับสาเหตุของความแตกแยกของคนไทยตามความเห็นของผู้เขียนหรือไม่ก็ตาม)
  และเชน่เดยีวกนั ผูเ้ขยีนกไ็มค่ดิวา่ วธิกีารแกป้ญัหาของ “คณะกรรมการสมชัชาปฏริปู” ทีเ่ริม่ตน้ 
ทำงานด้วยการตั้งสมัชชา  –councils  อย่างมากมาย  ถึง  ๑๔  สมัชชา;  ถ้าหากหนู  Mice  in  one 
Council แก้ปัญหาแมวไม่ได้  Mice  in  ๑๔  Councils  ก็แก้ปัญหาแมวไม่ได้เช่นกัน เพราะ  “หนู”  
ก็คือหนู สู้แมวไม่ได้อยู่ดี  : ผู้เขียนได้ให้ความเห็นของผู้เขียนไว้ในตอนที่ ๒ ว่า การแก้ปัญหาการเมือง 
ของประเทศในปัจจุบันต้องการ  “ความรู้”  ในระดับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ  คือ  จะต้องรู้ถึง  
another thing to do ไมใ่ชรู่เ้พยีงแต ่one thing to suggest เทา่นัน้; ดงันัน้ การทีจ่ะแกป้ญัหาดว้ยการ
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ปฏริปูประเทศหรอืหาทางปรองดองกต็อ้งหา “สมชัชาของผูเ้ชีย่วชาญ” (เทา่ทีเ่ราจะมไีด)้ ใหพ้บเสยีกอ่น 
คือ ต้องหา super mouse ซึ่งผู้เขียนก็ไม่ทราบว่าในประเทศไทยจะมี super mouse สักกี่ตัว
  ผู้เขียนเห็นว่า  การแก้ปัญหาการปฏิรูปประเทศไม่ได้อยู่ที่  “จำนวน”  ของสมัชชา;  ถ้าเรา 
ไม่สามารถหา  “สมัชชาของผู้เชี่ยวชาญฯ”  ได้  ผู้เขียนก็คาดหมายว่าสิ่งที่คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป 
จะได้จากสมัชชาทั้ง  ๑๔  สมัชชาก็คือ  ความคิดเห็น  (suggestions)  ที่หลากหลายจนจับสาระ 
และเหตุผลไม่ได้  -many  things  to  suggest  แต่ผู้เสนอเองอาจไม่รู้ว่าจะทำให้ข้อเสนอของตนนี้ 
เกิดเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไร  -how  to  do;  และในที่สุด  “ความคิดเห็น”  ที่รวบรวมได้จากสมัชชา  
๑๔ ชุดเหล่านี้ในอีก ๓ ปีข้างหน้า คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (พร้อมกับหมดเงินงบประมาณของแผ่นดิน 
ไปแล้ว  ๖๐๐  ล้านบาท  ตามที่รัฐบาลให้มาสำหรับ  “การซื้อเวลา”  เพื่อให้  Elite  ของเรามีอะไรทำ  
-ให้วุ่น ๆ  บ้าง เพื่อที่รัฐบาลจะได้อยู่ในตำแหน่งและแสวงหาประโยชน์ต่อไป)  ก็คงจะเหมือนกับ 
“ความคิด” ที่รัฐบาลรวบรวมได้ในโครงการของรัฐบาล “๖ วัน ๖๓ ล้านความคิด”  เมื่อต้นเดือน 
กรกฎาคม (๒๕๕๓) ที่ท่านนายกรัฐมนตรีกรุณาไปนั่งรับโทรศัพท์ด้วยตนเอง คือ รัฐบาลจะทำหรือ 
ไม่ทำก็แล้วแต่รัฐบาลจะ  “เลือก”  และพร้อม ๆ  กับการเลือกก็คือ การคงอยู่ของ “การคอร์รัปชัน”  
และการแสวงหาประโยชน์ของนักการเมืองนายทุนเจ้าของพรรคการเมืองในระบบเผด็จการโดย 
พรรคการเมืองนายทุนในระบบรัฐสภา – ประเทศเดียวในโลก
  ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ถ้าจะเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง the Mice in Council กับ  
the  Thai  Elite  in  Council  ผู้เขียนก็มีความเห็นว่า  ในนิทานอิสปนั้น Mice  (  in  Council)  นั้น  
พวกหนูรู้ว่า “แมว” มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร คือ หนูยังรู้ว่า แมวมี “คอ” พอที่จะสามารถเอากระดิ่ง 
ไปผูกห้อยไว้ได้  เพียงแต่พวกหนูหาหนูตัวที่จะยอมตายเพื่อเอากระดิ่งไปผูกคอแมวไม่ได้เท่านั้น 
(เพราะหนูตัวนั้น  รู้ตัวว่าต้องตายแน่ ๆ  โดยเอากระดิ่งไปผูกคอแมวไม่ได้); แต่สำหรับชนชั้นนำของ 
คนไทย -the Thai Elite in Council นั้น ปรากฏว่า คณะกรรมการเหล่านี้ไม่ได้วิเคราะห์หา 
“สาเหตุ”ของความแตกแยกของคนไทยว่าเกิดจากอะไร; ดังนั้น ชนชั้นนำของเราจึงยังไม่รู้จัก  
“แมว” คือ ไม่รู้ว่า “ระบบสถาบันทางการเมือง -form of government” (แมว) คืออะไร 
และระบบสถาบันการเมืองของไทย (ระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุนในระบบรัฐสภา)  
แตกต่างกับระบบสถาบันการเมืองในรัฐธรรมนูญของต่างประเทศทั่วโลกอย่างไร 
 ด้วยเหตุนี้ the Thai Elite in Council ก็เลยไม่รู้ว่า จะเอา “กระดิ่ง” ไปผูกไว้ที่ส่วนไหน 
ของแมว คือ ไม่รู้ว่าจะปรับเปลี่ยน rationalize system -ระบบสถาบันการเมืองได้อย่างไร 
  ผูเ้ขยีนคดิวา่ ชนชัน้นำ -Elite ทีม่ ี“เจตนาด”ี และมชีือ่เสยีงเพยีงอยา่งเดยีวไมไ่ดเ้ปน็ “เงือ่นไข” 
ที่เพียงพอสำหรับการปฏิรูปประเทศให้คนไทย;  ผู้ที่จะปฏิรูปประเทศได้จะต้องเป็นทั้งผู้มี  “เจตนาดี” 
ที่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ของประเทศ  แต่ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ม ี “ความรู้”  และมีความรอบรู ้
พอที่จะวิเคราะห์ปัญหาและทำความเข้าใจกับคนไทยตลอดจนสามารถชี้นำคนไทย  (ด้วยเหตุด้วยผล 
และตรรกะ)  ให้ไปสู่การปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปการเมืองได้;  ใครก็ตามที่คิดจะ  “เขยื้อนภูเขา”  
ผู้เขียนไม่คิดว่าผู้นั้นจะสามารถเขยื้อนภูเขาได้  ถ้าผู้นั้นยังอยู่ใต้ภูเขาหรือถูกภูเขาทับอยู่  และหนู 
ก็คือหนูไม่ว่าจะเป็นหนูตัวเดียวหรือหนู  in  Council;  It  is  one  thing  to  suggest  and  another 
thing to do.
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  ถ้าเราจะพิจารณาความเป็นมาของรัฐธรรมนูญของเราย้อนหลังไปตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ( ซึ่งเป็นปี 
ตน้กำเนดิของ “ระบบเผดจ็การโดยพรรคการเมอืงนายทนุในระบบรฐัสภา –parliamentary system”  
ในประเทศไทย -ประเทศเดียวในโลก) และตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยเรามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
๒ ครัง้ ในป ีพ.ศ. ๒๕๔๐ (และ พ.ศ. ๒๕๕๐) เรากจ็ะพบวา่ ผูท้ีอ่าสาเขา้มา “ปฏริปูประเทศ” ใหค้นไทย 
ในขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนายทุนที่มาจากการเลือกตั้งก็ดี  หรือชนชั้นนำ 
-Elite  ที่ไม่ใช่นักการเมืองก็ดี ก็ดูเหมือนว่าล้วนเป็น “บุคคลเดิม ๆ” ที่ได้สร้างระบบนี้ให้คนไทย 
และรักษาระบบนี้ไว้เป็นเวลา ๑๗ ปีมาแล้ว นั่นเอง
 สรุปก็คือ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ถ้าหาก “ชนชั้นนำ” ของประเทศไทย (นักการเมือง  
/ นักกฎหมายและนักวิชาการ / Elite ที่ไม่ใช่นักการเมือง) ยังอยู่ในสภาพเช่นนี้ ผู้เขียนก็ไม่คิดว่า
ประเทศไทยจะปฏิรูปประเทศและทำความปรองดองให้เกิดขึ้นได้ 
 “อีสป” เป็นบุคคลในยุคเดียวกับพระพุทธเจ้า และได้เล่านิทานเรื่องแมวกับหนูและกระดิ่ง  
-Belling the Cat เพื่อสอนให้เรารู้จัก “วิธีคิด -It  is one thing to suggest and another thing 
to  do”  นี้ไว้เมื่อกว่า  ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว  และทั่วโลกได้ใช้นิทานของอีสปนี้ในการเรียนการสอนเด็ก ๆ   
กันมาเป็นเวลานาน;  สำหรับประเทศไทยเรากรมพระยาดำรงราชานุภาพได้จัดให้มีผู้แปลเป็น 
ภาษางา่ย ๆ  สำหรบัใชส้อน “เดก็” ในชัน้มลูศกึษาตัง้แตป่ลายรชักาลที ่๕ แตบ่างทเีมือ่เวลาผา่นไปและ 
เราโตขึน้เราอาจจะลมื ๆ  กนัไปบา้ง ผูเ้ขยีนกเ็ลยขออนญุาตเอานทิานเรือ่งแมวกบัหนนูีม้าเลา่เพือ่เตอืน 
ความทรงจำของพวกเราอีกครั้งหนึ่ง 
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ผู้เขียน 
นางสาวลันตา  อุตมะโภคิน 
นิติกร สำนักกฎหมาย

โอกาสของแรงงานไทย
กับการพัฒนามาตรฐานแรงงาน

ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรี

 ๑ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๒๐ (๑) บัญญัติว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการชุมนุม และการ 
สมาคมโดยสงบ”. 
 ๒ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๒๓ (๔) บัญญัติว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน 
เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของตน”.
 ๓กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ข้อ ๑๐ (๓) บัญญัติว่า “ควรมีมาตรการคุ้มครอง 
และช่วยเหลือพิเศษแก่เด็กและผู้เยาว์ทั้งปวง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาติกำเนิดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ  เด็กและผู้เยาว์ควรได้รับ 
การคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม การว่าจ้างเด็กให้ทำงานซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจหรือสุขภาพหรือเป็น 
อันตรายต่อชีวิตหรืออาจจะขัดขวางพัฒนาการตามปกติของเด็กควรได้รับการลงโทษตามกฎหมาย และรัฐควรกำหนดอายุขั้นต่ำ 
ซึ่งห้ามไม่ให้มีการจ้างแรงงานเด็กและกำหนดให้มีโทษตามกฎหมายด้วย”.
 ๔กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๘ (๓) บัญญัติว่า “บุคคลใดจะถูกเกณฑ์ 
แรงงานหรือบังคับให้ใช้แรงงานมิได้”. 

บทนำ                                                                                                         
 เมือ่ระบบเศรษฐกจิโลกไดเ้ปลีย่นผา่นจากยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรม ยคุลทัธพิาณชิยนยิม ซึง่มุง่เนน้ 
ความมัง่คัง่จากการคา้ระหวา่งประเทศ เขา้สูย่คุระบบเศรษฐกจิการคา้แบบธรรมาภบิาล ซึง่ไมไ่ดมุ้ง่เนน้ 
เพยีงการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ แตไ่ดใ้หค้วามสำคญัถงึพฒันาการทางดา้นสงัคม รวมถงึการคุม้ครอง 
แรงงาน นานาประเทศจึงพยายามผลักดันให้ประเทศท่ีกำลังพัฒนา ซ่ึงมีจำนวนผู้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก 
ดำเนินการพัฒนามาตรฐานแรงงานให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่าง 
ประเทศ โดยได้บรรจุประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงานในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็น 
การเชื่อมโยงประเด็นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การพัฒนาสังคม และการค้าระหว่างประเทศ 
เขา้ดว้ยกนั ไมว่า่จะเปน็หลกัการเรือ่งเสรภีาพในการชมุนมุ๑ การคุม้ครองสทิธใินการกอ่ตัง้และเขา้รว่ม 
สหภาพแรงงานเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของตน๒ การห้ามใช้แรงงานเด็ก๓ และการห้ามใช้แรงงาน 
บังคับหรือการเกณฑ์แรงงาน๔  เป็นต้น                                                                                                
 สำหรับประเทศไทยในฐานะทีเ่ป็นประเทศกำลังพัฒนา จึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องดำเนินการ 
ศึกษาและให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อให้มีมาตรฐาน 
ที่ทัดเทียมกับคุณภาพของแรงงานในนานาอารยะประเทศ บทความนี้จึงใคร่ขอนำเสนอประเด็นเรื่อง  
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โอกาสของแรงงานไทยกับการพัฒนามาตรฐานแรงงาน ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรี  
โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
กับประเทศอื่น ๆ  

๑. พัฒนาการของมาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ 

 ๑.๑ จุดเริ่มต้นของมาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ 
  ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนามาตรฐานแรงงานมีจุดเร่ิมต้นนับแต่เม่ือ 
ไดม้กีารเจรจาจดัทำความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยอตัราภาษศีลุกากรและการคา้ (General Agreement  
on Tariffs and Trade : GATT)๕ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป 
ได้เสนอให้นำประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานเข้าร่วมเจรจาเพื่อให้มีผลผูกพันรวมกับ GATT 
แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เห็นว่าความพยายามดังกล่าว 
เป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาที่มีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจจากการใช้ 
แรงงานราคาถูก 

 ๑.๒ จากความตกลง GATT สู่องค์การการค้าโลก 
  ในการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบที่ ๘ หรือการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย (พ.ศ. ๒๕๒๙ –  
พ.ศ. ๒๕๓๖) ประเทศสมาชิกได้ยอมรับให้มีการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade  
Organization : WTO)๖ เพือ่ใหท้ำหนา้ทีแ่ทน GATT สหรฐัอเมรกิาและสหภาพยโุรปกย็งัคงผลกัดนั 
ใหน้ำเรือ่งการคุม้ครองแรงงานเขา้ไปสูก่ารดแูลขององคก์ารการคา้โลก เพือ่ใหม้สีภาพบงัคบัทางการคา้  
(trade sanction) กบัประเทศสมาชกิ  แตท่วา่ประเทศสมาชกิซึง่โดยสว่นใหญเ่ปน็ประเทศกำลงัพฒันา 
กลับคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว๗ เน่ืองจากเห็นว่าไม่ควรมีการนำเร่ืองการค้ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการตอบโต้ 
ทางด้านแรงงาน อีกทั้งหน้าที่ในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
เปน็หนา้ทีข่ององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization : ILO)๘  อยูแ่ลว้ 
ในขณะที่องค์การการค้าโลกมีหน้าที่เพียงแต่วางกรอบการค้าระหว่างประเทศสมาชิกให้เท่าเทียมกัน  
และขยายโอกาสในการเปดิตลาดเทา่นัน้๙ ทำใหก้ารจดัทำความตกลงของ GATT หรอื WTO ยงัไมม่กีาร 
บรรจุเรื่องมาตรฐานแรงงานไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างใด

 ๕Sandra Polaski, Protecting Labor Rights Through Trade Agreements : An Analytical Guide, University  
of California, Davis, Vol. ๑๐.๑๓, ๒๐๐๔, หน้า ๑.
 ๖องค์การการค้าโลกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๙๕.
 ๗Andrew G. Brown, Robert M. Stern, What Are The Issue in Using Trade Agreement to Improve International 
Labour Standards?, World Trade Review ๒๐๐๘, Volume ๗(๒), หน้า ๓๓๑ – ๓๕๗. 
 ๘องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เป็นองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติที่มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานแรงงาน 
ระหว่างประเทศ และให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการพัฒนามาตรฐานแรงงานทั้งในรูปแบบของอนุสัญญา (Convention)  
ที่มีสภาพบังคับ และข้อเสนอแนะ (Recommendation) ที่ไม่มีสภาพบังคับ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ปัจจุบัน 
มีประเทศสมาชิกจำนวน ๑๘๓ ประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓). 
 ๙Zolomphi Nkowani, International Trade and Labour : A Quest for Moral Legitimacy, Journal of International 
Trade Law & Policy, ๒๐๐๙, หน้า ๑๑. 
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 ๑.๓ จาก WTO สู่ FTA ยุคเปลี่ยนตลาดการค้าโลก 
  เมื่อแนวโน้มการเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เปลี่ยนจากแบบพหุภาคีภายใต้กรอบ 
องค์การการค้าโลก ไปเป็นการเจรจาความตกลงเสรีทางการค้าทั้งในรูปแบบทวิภาคี (Bilateral Free 
Trade Agreement) และแบบรวมกลุ่มทางภูมิภาค (Regional Free Trade Agreement) เพื่อให้ 
การกำหนดขอ้ตกลงระหวา่งคูส่ญัญา สามารถบงัคบัไดง้า่ยกวา่การเจรจาพหภุาค ีสหรฐัอเมรกิาจงึไดน้ำ 
ประเดน็ดา้นการคุม้ครองแรงงานเขา้มาเชือ่มโยงกบัการจดัทำขอ้ตกลงการคา้เสร ีเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน 
แรงงานของประเทศคูส่ญัญาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และมสีภาพบงัคบัทางการคา้กบัประเทศ 
สมาชิกต่าง ๆ  ได้สำเร็จ 

๒. มาตรฐานแรงงานภายใต้กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของต่างประเทศ   
 ๒.๑ จุดเริ่มต้นของมาตรฐานแรงงานภายใต้กรอบการเจรจาการค้าเสรี 
  จากความพยายามในการเชือ่มโยงประเดน็เรือ่งมาตรฐานแรงงานกบัประเดน็การคา้ระหวา่ง 
ประเทศ ทำให้ในการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade 
Agreement: NAFTA) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้มีการจัดทำข้อตกลง 
คู่ขนาน (Side Agreement) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านแรงงานแห่งอเมริกาเหนือ (The North 
American Agreement on Labor Cooperation : NAALC) เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันส่งเสริม
มาตรฐานแรงงาน ๑๑ ประการ ซึ่งประกอบด้วยหลักการตามมาตรฐานแรงงานดังต่อไปนี้ 
  (๑) มาตรฐานแรงงานขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก ่การขจดัการใชแ้รงงานภาคบงัคบั เสรภีาพในการ 
รวมตวักนัเปน็สมาคมหรอืองคก์าร สทิธใินการรวมตวักนัเพือ่รว่มเจรจาตอ่รอง การขจดัการเลอืกปฏบิตั ิ
ในการจ้างงาน การคุ้มครองแรงงานเด็กและผู้เยาว์  
  (๒) มาตรฐานแรงงานดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ไดแ้ก ่เสรภีาพในการนดัหยดุงาน มาตรฐาน 
แรงงานขั้นต่ำในการจ้างงาน (เช่น ค่าจ้างขั้นต่ำ) การป้องกันความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากการ
ทำงาน การชดเชยในกรณีที่บาดเจ็บจากการทำงาน การให้ค่าจ้างที่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง  
การปกป้องแรงงานอพยพ 

 ๒.๒ ความตกลงการค้าเสรีของต่างประเทศ 
   นบัแตข่อ้ตกลงการคา้เสรอีเมรกิาเหนอืเปน็ตน้มา ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งสหรฐัอเมรกิา 
กับประเทศต่าง ๆ  อาทิ ชิลี๑๐ สิงคโปร์๑๑ และเกาหลีใต้ ต่างก็ได้บัญญัติเรื่องมาตรฐานแรงงานและ 
การคุม้ครองสทิธแิรงงานไว ้เพือ่ใหป้ระเทศคูส่ญัญาดำเนนิการพฒันามาตรฐานแรงงานและคุม้ครองสทิธ ิ
แรงงานของประเทศตนให้สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง โดยยึดหลักการตามปฏิญญาว่าด้วย 

 ๑๐United States – Chile Free Trade Agreement, Article ๑๘. 
 ๑๑United States – Singapore Free Trade Agreement, Article ๑๗.
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หลกัการและสทิธขิัน้พืน้ฐานในการทำงานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (The ILO Declaration 
on Fundamental Principles and Rights at Work ๑๙๙๘)๑๒  อันประกอบด้วย 
  (๑) เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมหรือองค์การ 
  (๒)  สิทธิในการรวมตัวกันเพื่อร่วมเจรจาต่อรอง   
  (๓)  การห้ามใช้แรงงานบังคับหรือการเกณฑ์แรงงาน 
  (๔)  การกำหนดอายขุัน้ตำ่ในการจา้งงานเดก็ ตลอดจนการหา้มและขจดัการใชแ้รงงานเดก็
ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด และ 
  (๕)  การจดัใหม้สีภาพการทำงานทีย่อมรบัไดเ้กีย่วกบัคา่จา้งขัน้ตำ่ ชัว่โมงการทำงาน รวมทัง้ 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน 
  (๖)  การห้ามเลือกปฏิบัติทั้งในด้านการจ้างทำงานและการเลือกประกอบอาชีพ๑๓  
  นอกจากนี้ ความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศต่าง ๆ  ก็ได้มีการกำหนด 
ประเดน็เกีย่วกบัมาตรฐานแรงงานไวเ้ชน่กนั เชน่ ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งสหภาพยโุรปและเกาหลใีต ้ 
ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศคู่สัญญาต้องยอมรับและรักษามาตรฐานแรงงานในกฎหมายภายใน 
ของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานขั้นพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
อันประกอบด้วย  
  (๑)  เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมหรือองค์การ และสิทธิในการรวมตัวกันเพื่อร่วม 
เจรจาต่อรอง    
  (๒) การขจัดการใช้แรงงานบังคับ 
  (๓)  การขจัดการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๔)  การห้ามเลือกปฏิบัติทั้งในด้านการจ้างทำงานและการเลือกประกอบอาชีพ๑๔  

๓. กฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานของไทย 
 จากความพยายามในการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศกับการคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้แต่ละ 
ประเทศตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม โดยการยกระดับมาตรฐาน
และคุณภาพชีวิตแรงงาน ประเทศไทยซึ่งถือเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนาที่มีการ 
ขยายตวัทางภาคเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมทีส่ำคญั กไ็ดต้ระหนกัถงึหลกัการดงักลา่ว จงึไดม้กีารบงัคบั 
ใชก้ฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองสทิธแิรงงาน คอื พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๑๘  

 ๑๒อนุสัญญาที่เป็นมาตรฐานแรงงานหลัก ภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีดังต่อไปนี้ ๑) อนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการ 
รวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘, ๒) อนุสัญญาฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. ๑๙๔๙ ๓) อนุสัญญา 
ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐, ๔) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ  
ค.ศ. ๑๙๕๗, ๕) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๓๘ ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน ค.ศ. ๑๙๗๓, ๖) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๒ ว่าด้วยรูปแบบ 
ที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. ๑๙๙๙ ๗) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. ๑๙๕๑, และ  
๘) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. ๑๙๕๘.  
 ๑๓Free Trade Agreement between the United States of America and the Republic of Korea, Article ๑๙.๑. 
   ๑๔Free Trade Agreement between the European Union and Its Member States, of the one part, and the 
Republic of Korea, of the other part, Article ๑๓.๔. 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๔๓  
 นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยในฐานะ 
ประเทศสมาชิกมีพันธกิจในการที่จะส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 
แรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน 
รับรองอนุสัญญาไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๑๕ ฉบับ โดยเป็นอนุสัญญาที่เป็นมาตรฐานแรงงานหลัก  
(Core Labour Standards) จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงาน 
หรอืแรงงานบงัคบั ค.ศ. ๑๙๓๐, อนสุญัญาฉบบัที ่๑๐๕ วา่ดว้ยการยกเลกิแรงงานบงัคบั ค.ศ. ๑๙๕๗,  
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. ๑๙๕๑, อนุสัญญา ฉบับที่ ๑๘๒ 
ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. ๑๙๙๙ และอนุสัญญาฉบับที่ ๑๓๘ 
ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน ค.ศ. ๑๙๗๓ 
 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ยังคงประสบกับปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายแรงงานที่ยังขาด 
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการรับรองอนุสัญญาซึ่งถือเป็นมาตรฐานแรงงานหลักที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ การใช้แรงงานเด็ก และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
  แม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่กำหนดมิให้จ้าง 
แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เพื่อทำงาน ตลอดจนมีการกำหนดประเภทของงาน และสถานที่ที่ห้าม 
เด็กทำงาน อีกทั้งได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และอนุสัญญาฉบับที่ ๓๓ 
เมื่อปี ๒๕๔๗ แล้ว แต่จากสถิติในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ยังคงพบว่ามีจำนวนแรงงานเด็กในประเทศไทย 
สูงถึง ๖,๘๑๘ คน๑๕  ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ประมง และสื่อลามกอนาจาร๑๖  

  ๓.๒ การใช้แรงงานบังคับ
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ ได้บัญญัติห้าม 
การเกณฑ์แรงงานว่าจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นอกจากนี้
ประเทศไทยยังได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ และอนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๕ 
ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ตลอดจนได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว แต่ยังคงมีการใช้แรงงานบังคับต่อผู้ใช้แรงงาน ทั้งในรูปแบบการข่มขู ่หรือ
ล่อลวงแรงงานให้ไปทำงานบนเรือประมง หรือค้าประเวณี ทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อ 
ประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับ จึงต้องเสียโอกาสในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากในปัจจุบันสหรัฐอเมริกา  
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ 
(Trafficking Victims Protection Reauthorization Act ๒๐๐๕ และ ๒๐๐๘) ซึง่ใหอ้ำนาจกระทรวง 

 ๑๕กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (http://www.labour.go.th/news/detail.jsp?id=02886 ) 
เข้าถึงเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓. 
 ๑๖http://www.fisheries.go.th/foreign/index.php?option=com_content&view=category&id=91:2010-09-
15-08-38-30&Itemid=148 เข้าถึงเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓.
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แรงงานสหรัฐอเมริกาดำเนินมาตรการใด  ๆ  เพื่อลดหรือไม่ให้มีการนำเข้าสินค้าซึ่งผลิตโดยแรงงาน 
บังคับ และแรงงานเด็ก๑๗  

  ๓.๓ เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน 
  ตามอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการ 
รวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘  ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งปวง  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกจ้างและนายจ้างสามารถใช้สิทธิในการรวมตัวกันได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องได้รับการ 
อนญุาตลว่งหนา้จากหนว่ยงานของรฐั๑๘ และเจา้หนา้ทีข่องรฐัตอ้งละเวน้การแทรกแซงใด ๆ  ซึง่จะเปน็การ 
จำกดัสทิธใินการดำเนนิกจิกรรมขององคก์ารของลกูจา้งหรอืนายจา้ง๑๙ ซึง่เมือ่นำมาพจิารณาประกอบ 
กับกฎหมายภายในของประเทศไทยแล้วจะพบว่า แม้ปัจจุบันพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ จะให้เสรีภาพในการ 
จัดตั้งสหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้างหรือสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่ยังมีเงื่อนไขบางประการ 
ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาฯ ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากความในพระราชบัญญัติแรงงาน 
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๘๗๒๐ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔๒๒๑ ที่ได้กำหนดให้การจัดตั้งสหภาพแรงงานจะต้องทำการจดทะเบียนกับนายทะเบียน 
เสียก่อน  จึงจะสามารถจัดตั้งได้ ซึ่งถือว่าขัดต่อหลักการของอนุสัญญาฯ ดังกล่าวที่กำหนดให้ลูกจ้าง 
และนายจ้างสามารถใช้สิทธิในการรวมตัวกันได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจาก 
หน่วยงานของรัฐ
 การกำหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองผูจ้ดัตัง้สมาคมหรอืสหภาพวา่จะตอ้งเปน็ผูม้สีญัชาตไิทย 
เท่านั้น๒๒ ทำให้แรงงานต่างชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยกว่า ๑๖๙,๔๔๒ คน๒๓ ไม่สามารถใช้สิทธิในการ 
จัดตั้งสหภาพแรงงานได้ ดังนั้น เงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา ฯ ที่กำหนดให้ลูกจ้าง 
และนายจ้างมีสิทธิที่จะจัดตั้ง และมีสิทธิที่จะเข้าร่วมองค์การใด ๆ ที่ตนคัดเลือกได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึง 
ความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา และการเมือง๒๔

 ๑๗อังคณา เตชะโกเมนท์, สรุปกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานในประเทศไทย (ข้อมูล  
ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓). 
 ๑๘อนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘ มาตรา ๒.
 ๑๙อนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘ มาตรา ๓ (๒).
 ๒๐พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๘๗ บัญญัติว่า “สหภาพแรงงานต้องมีข้อบังคับและต้อง
จดทะเบียนต่อนายทะเบียน และเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว ให้สหภาพแรงงานเป็นนิติบุคคล”.
 ๒๑พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ บัญญัติว่า “สหภาพแรงงานจะตั้งขึ้นได้ 
ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของลูกจ้างทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร 
เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ ต้องมีข้อบังคับ และต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว  
ให้สหภาพแรงงานเป็นนิติบุคคล”.
 ๒๒พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๕๖ บัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิจัดตั้งสมาคมนายจ้างต้องเป็นนายจ้าง 
ที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย” และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๘๘ 
บัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน หรือ เป็นลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกัน 
โดยไม่คำนึงว่าจะมีนายจ้างกี่คน บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย”.
 ๒๓จำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อมูลเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓, รายงานสถานการณ์แรงงาน 
ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๕๓  โดยกระทรวงแรงงาน. 
 ๒๔อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๘๗.
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  ๓.๔ สิทธิในการรวมตัวกันและร่วมเจรจาต่อรอง 
  ตามอนุสัญญาฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและร่วมเจรจาต่อรอง (Right 
to Organize and Collective Bargaining) ค.ศ. ๑๙๔๙ มีสาระสำคัญ คือ ได้กำหนดให้ประเทศ 
สมาชิกต้องสร้างกลไกที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองลูกจ้างจากการกระทำใด ๆ  อันเป็นการเลือกปฏิบัติ 
ดว้ยสาเหตทุีเ่ปน็สมาชกิสหภาพแรงงาน หรอืเขา้รว่มกจิกรรมของสหภาพแรงงาน โดยการกระทำการใด ๆ   
จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่สามารถเข้าร่วมสหภาพ หรือต้องสละการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน  
และเป็นเหตุไล่ออกจากงาน หรือมีอคติต่อคนงาน๒๕ และยังได้กำหนดให้องค์การของลูกจ้าง และนายจ้าง 
ตอ้งไดร้บัการคุม้ครองอยา่งเพยีงพอจากการกระทำใด ๆ  อนัเปน็การแทรกแซงระหวา่งกนั ทัง้ในระหวา่ง 
กอ่ตัง้องคก์าร การปฏบิตัหินา้ที ่หรอืในการบรหิาร๒๖ หรอืการมุง่สนบัสนนุตลอดจนสง่เสรมิใหม้กีารใช ้
ประโยชนจ์ากกลไกการเจรจาโดยความสมคัรใจระหวา่งนายจา้งหรอืองคก์รนายจา้ง กบัองคก์รลกูจา้ง๒๗  
แต่เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับกฎหมายภายในของประเทศไทยแล้ว พบว่าแม้ปัจจุบัน 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๓ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๕ จะได้กำหนดให้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้มีการกำหนด 
ขอ้ตกลงเกีย่วกบัสภาพการจา้ง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิเกีย่วกบัสภาพการจา้งได ้แตป่ระเทศไทยยงัคงประสบ 
ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรอง เช่น กรณีบริษัทปฏิเสธที่จะร่วม 
เจรจากบัสหภาพแรงงาน หรอืมกีารเลอืกปฏบิตัใินการจา่ยเงนิคา่เบีย้ขยนัใหก้บัพนกังานทีไ่มเ่ปน็สมาชกิ 
สหภาพแรงงาน เพื่อป้องกันพนักงานเข้าร่วมสหภาพ๒๘  

 ๓.๕ การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ๒๙ 
  ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับท่ี ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกัน 
ค.ศ. ๑๙๕๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีสาระสำคัญ คือ ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องส่งเสริม 
การพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนและสร้างความมั่นใจว่า ได้นำหลักการว่าด้วยค่าตอบแทน 
ที่เท่าเทียมกันสำหรับคนงานชายและหญิงในงานที่มีค่าเท่ากันมาใช้บังคับกับคนงานทั้งหมด  
แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงาน 
และอาชพี) ค.ศ. ๑๙๕๘ ซึง่มสีาระสำคญั คอื ใหป้ระเทศสมาชกิดำเนนินโยบายแหง่ชาต ิซึง่กำหนดขึน้ 
ด้วยระเบียบวิธีที่เหมาะสมกับสภาพและแนวปฏิบัติภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาค 
ของโอกาสและการปฏบิตัใินการจา้งงานและอาชพี เพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัใิด ๆ ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว 
เช่น กรณีการละเมิดสิทธิแรงงาน โดยจ่ายค่าแรงงานต่างด้าวไม่เท่ากับแรงงานไทย๓๐ ซึ่งปัญหา 

 ๒๕อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๙๘ มาตรา ๑. 
 ๒๖อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๙๘ มาตรา ๒ (๑) 
 ๒๗อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๙๘ มาตรา ๒ (๒) 
 ๒๘สมาพันธ์แรงงานโลก, ๒๐๐๗ Annual Survey of Violations of Trade Union Rights, หน้า ๕.
 ๒๙การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) หมายความว่า ความแตกต่างใด ๆ การกีดกันหรือการให้สิทธิพิเศษ เนื่องจากเชื้อชาติ 
เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง การแบ่งแยกเชื้อชาติหรือสังคม (หรือด้วยเหตุอื่นๆ ตามที่รัฐกำหนด).
 ๓๐บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ, สิทธิแรงงานในกระแสโลกาภิวัตน์พัฒนา การสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๔๘ เรื่อง สู่สังคม 
สมานฉันท์ จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงแรงงาน และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, วันที่ ๒๖-๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๘, หน้า ๑๑.
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การเลือกปฏิบัติดังกล่าวนี้จะสามารถขจัดไปได้ หากกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนเพียงพอ  
เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศต่อไป  

๔. การพัฒนามาตรฐานแรงงานภายใต้กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทย  
 เมือ่ไดพ้จิารณาบทบญัญตัเิกีย่วกบัมาตรฐานแรงงานของความตกลงการคา้เสรขีองประเทศตา่ง ๆ   
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น จะพบว่ามีการบัญญัติในเรื่องข้อตกลงเพื่อผูกพันประเทศคู่สัญญา๓๑ ดังนี้ 
 (๑) ให้ประเทศคู่สัญญายอมรับและรักษามาตรฐานแรงงานตามกฎหมายภายในให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานแรงงานขั้นพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
 (๒) ให้แต่ละประเทศต้องสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการลดหย่อนมาตรฐานแรงงานซึ่งกำหนด 
ไวใ้นกฎหมายแรงงานภายในประเทศ เพือ่ผลประโยชนท์างการคา้ การลงทนุ เชน่ ในบางประเทศมกีาร 
ละเมิดสิทธิแรงงานอย่างเป็นระบบในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยไม่คำนึง 
ถึงต้นทุนด้านสังคม ซึ่งหากทุกประเทศปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ 
ที่เรียกว่า race to bottom หรือการแข่งขันกันไปสู่ความเสื่อม 
 (๓)  ประเทศคู่สัญญาต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายภายในที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
หากพบวา่กฎหมายแรงงานของประเทศคูส่ญัญาขดัตอ่ขอ้ตกลงการคา้เสร ีหรอืไมป่ฏบิตัติามพนัธกรณ ี
หรือข้อตกลง ประเทศคู่สัญญาอีกฝ่ายอาจนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการพิจารณา เพื่อลงโทษแก่ 
ประเทศคู่สัญญาที่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองตามข้อตกลง โดยข้อตกลงการค้าเสรีของสหรัฐอเมริกากับ 
ประเทศต่างๆ มีการกำหนดให้ปรับเป็นเงินไม่เกิน ๑๕ ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี๓๒ ซึ่งสภาพบังคับ 
ทางการคา้ (trade sanction) ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรดีงักลา่ว อาจเปน็แนวทางแกป้ญัหาในเรือ่ง 
การกำกับดูแลมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  
และไม่มีบทลงโทษที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากการให้สัตยาบันอนุสัญญาใด ๆ  นั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจ 
ของประเทศสมาชิก และการปฏิบัติตามหรือการนำข้อแนะนำ (Recommendation) ไปเป็น 
แนวทางปรับใช้กฎหมายภายในประเทศ ไม่มีสภาพบังคับหรือมีมาตรการลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืน 
หรือละเมิดอนุสัญญาหรือข้อแนะนำ ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงการร้องเรียน หากประเทศสมาชิกอื่นใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน 
 ซึ่งข้อตกลงทั้ง ๓ ข้อดังกล่าว มีแนวทางที่สอดคล้องกับข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทย 
กบัสหรฐัอเมรกิาทีอ่ยูใ่นระหวา่งการเจรจา นอกจากนีส้หรฐัอเมรกิาไดเ้รยีกรอ้งใหป้ระเทศไทยในฐานะ 
ทีเ่ปน็ประเทศสมาชกิองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศตอ้งดำเนนิการพฒันามาตรฐานแรงงาน ในกรณ ี
ดังต่อไปนี้ ๓๓  

 ๓๑United States – Chile Free Trade Agreement, United States – Singapore Free Trade Agreement และ 
Free Trade Agreement between the United States of America and the Republic of Korea.
 ๓๒Mary Jane Bolle, DR-CAFTA Labor Rights Issues, CRS Report for Congress, Congressional Research 
Service : The Library of Congress, หน้า ๒. 
 ๓๓บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ, เพิ่งอ้าง, หน้า ๒๗. 
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 (๑) การปรับกฎหมายแรงงานภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ประกอบดว้ย เสรภีาพในการจดัตัง้สหภาพแรงงาน และสทิธใินการ 
รวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง การใช้แรงงานเด็ก การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
ที่สุด การใช้แรงงานบังคับ การห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก 
ตลอดจนการไม่เลือกปฏิบัติ 
 (๒) การบังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  การปรับปรุงมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับสิทธิแรงงานที่ยอมรับในระดับสากล 
 (๔)  ให้จัดตั้งองค์กรทั้งภายในประเทศ และระหว่างสองฝ่ายเพื่อดูแล คุ้มครองผู้เสียหายกรณี 
มีการละเมิดกฎหมายแรงงาน 
 (๕) มีกระบวนการปรึกษา ระงับข้อพิพาทและบทลงโทษ รวมทั้งปรับเงิน กรณีมีการละเมิด 
ข้อตกลง 
 (๖) มีกลไกความร่วมมือด้านแรงงาน  
 นอกจากน้ี ในการจัดทำความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ (The Partnership 
and Co-operation Agreement: PCA )๓๔  ระหวา่งประเทศไทยกบัสหภาพยโุรป ไดม้กีารกำหนดให ้
ประเทศไทยจะต้องยอมรับมาตรฐานแรงงานหลัก (Core Standards) ขององค์การแรงงาน 
ระหว่างประเทศ จำนวน ๘ ฉบับ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญา ๓ ฉบับ 
คือ เสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการรวมตัวกันและร่วมเจรจาต่อรอง และการไม่เลือกปฏิบัติในการ 
จ้างงานและอาชีพ๓๕  
 จากขอ้เรยีกรอ้งเรือ่งการพฒันามาตรฐานแรงงานภายใตก้รอบการเจรจาความตกลงการคา้เสร ี
ดังกล่าว จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการอนุวัติการให้เป็นไปตาม 
อนุสัญญาที่เป็นมาตรฐานแรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประเด็นเรื่องเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ตามอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗  
และสิทธิในการรวมตัวกันและร่วมเจรจาต่อรอง ตามอนุสัญญาฉบับที่ ๙๘ รวมทั้งประเด็นเรื่อง 
การบังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งม ี
การกำหนดบทลงโทษแก่ประเทศที่มีการละเมิดหรือมิได้ให้การคุ้มครองแรงงานตามข้อตกลง

 ๓๔ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือเป็นความตกลงสมทบ ซึ่งสหภาพยุโรปมักกำหนดให้ประเทศที่มี 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับตน เช่น ประเทศที่ต้องการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ต้องทำความตกลง PCA ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ 
ทั้งสองฝ่ายมีกรอบความร่วมมือระหว่างกันที่เหมาะสมในการจัดทำความตกลงด้านเศรษฐกิจ
 ๓๕สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สหภาพ 
ยุโรป, รายงานทีดีอาร์ไอ, ฉบับที่ ๗๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๓, หน้า ๕.



โอกาสของแรงงานไทยกับการพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรี
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 นอกจากนี ้ประเทศไทยจำเปน็ตอ้งเรง่ดำเนนิการจดัตัง้องคก์รเพือ่ดแูลและคุม้ครองผูเ้สยีหาย 
กรณีมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน นอกเหนือไปจากการดำเนินการร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงแรงงาน, คณะกรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร, คณะกรรมาธิการแรงงานและ 
สวัสดิการสังคมวุฒิสภา, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการร้องเรียนต่อองค์การแรงงาน 
ระหว่างประเทศ ดังเช่นเมื่อครั้งที่พนักงานบริษัท ไอทีวี จำกัด ถูกเลิกจ้างในกรณีที่มีการจัดตั้งสหภาพ 
แรงงานและมีการเคลื่อนไหวต่อสาธารณชนอ้างว่ามีการแทรกแซงวิชาชีพผู้สื่อข่าว ซึ่งผู้เสียหายได้ไป 
รอ้งเรยีนตอ่องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ เพือ่ใหคุ้ม้ครองสหภาพแรงงาน๓๖ ดงันัน้ การจดัตัง้องคก์ร 
ดังกล่าวจึงอาจเป็นกลไกที่ช่วยลดความซับซ้อนในการร้องเรียนเพื่อให้มีการคุ้มครองเมื่อมีการละเมิด 
กฎหมายแรงงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บทสรุป
 แม้ประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงานจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี 
หรือ NTB (Non Tariff Barriers) ซึ่งนำไปสู่การกีดกันทางการค้า แต่หากมองในเชิงการพัฒนาคุณภาพ 
ของสงัคมแลว้ การพฒันามาตรฐานแรงงานนัน้ถอืเปน็การเพิม่ศกัยภาพในการดแูลสวสัดภิาพประชาชน  
และเป็นโอกาสของผู้ใช้แรงงานในการที่จะได้รับการพัฒนามาตรฐานแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการให้มีความเหมาะสม อีกทั้ง ในอนาคตยังเป็นโอกาสอันดีสำหรับ 
ประเทศไทยในการขยายหรือเปิดตลาดกับประเทศคู่ค้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน 
และมาตรฐานแรงงาน เนือ่งจากการมาตรฐานแรงงานดงักลา่วจะกลายเปน็สนิทรพัยร์ะยะยาวของไทย
ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือการเจรจาเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ  ต่อไป 
 อยา่งไรกต็าม หากมาตรฐานแรงงานของประเทศไทยจะตอ่สูแ้ละยนืหยดัอยา่งยัง่ยนืบนเสน้ทาง 
ของการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือในการ 
พฒันามาตรฐานแรงงานจากทกุภาคสว่น ทัง้หนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน ตลอดจนผูใ้ชแ้รงงานทกุคน  
เพื่อให้มาตรฐานแรงงานของไทยเป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ 
ต่อไป  

 ๓๖ชฤทธิ์ มีสิทธิ์, กลไกหรือเครื่องมือในการเรียกร้องสิทธิของลูกจ้าง, หน้า ๑๖. (http://cdn.gotoknow.org/assets/
media/files/000/362/469/original_22datalabour.doc?1285611749) 
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 ๑จัดโดย กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์  
ในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๘ และการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ  
“นิติรัฐและพลเมือง  : ทางออกประเทศไทย”  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒ กันยายน ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๖.๓๐ นาฬิกา  
ณ ห้องแซฟไฟร์ ๕ อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

  คำว่า  “สองมาตรฐาน”  หากจะพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ  เท่าที่มีอยู่แล้ว 
จะพบว่าไม่ปรากฏถ้อยคำ ๆ  นี้ในกฎหมาย หรือหากจะมีถ้อยคำที่ใกล้เคียงกันอยู่บ้างก็แต่เฉพาะ 
คำว่า “เลือกปฏิบัติ”  ซึ่งจะมีปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
มาตรา ๓๐ วรรคสาม ที่ได้บัญญัติว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ 
แตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะ 
ของบุคคล ฐานะทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น 
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้” นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙  (๑) ก็ยังกำหนดให้ 
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจพิจารณา 
พิพากษาของศาลปกครอง
  จากเหตุการณ์บ้านเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น คำว่า “สองมาตรฐาน” ได้กลายเป็น 
คำยอดนิยมของสังคมไทย ที่ผู้พูดต้องการสื่อความหมายว่า “ในเรื่องเดียวกันแต่ได้รับการปฏิบัติ 
ที่แตกต่างกันอันเป็นความไม่ถูกต้อง” เพื่อเป็นการประชดประชัน ใส่ความ หรือเสียดสีฝ่ายตรงข้าม  
ซึ่งหากผู้ฟังมิได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนหรือมิได้มีการแยกแยะอย่างชัดเจนว่า  เรื่องใดหรือ 
การกระทำใดสมควรที่จะต้องมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันแล้ว  ก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและ 
มีความคิดเห็นที่ตรงกันกับผู้พูดว่าเรื่องนั้นเป็นการปฏิบัติสองมาตรฐานได้ 

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 
ปัญหาสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมไทย ๑



ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมไทย
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  ดว้ยเหตนุี ้จงึจำเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งทำความเขา้ใจในขอ้เทจ็จรงิหรอืหลกัเกณฑต์า่ง  ๆ  ใหถ้อ่งแท ้
เสียก่อน เพื่อจะได้แยกแยะความถูกหรือความผิดของการกระทำที่ต้องปฏิบัติแตกต่างกันออกไป  
ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้น  มิได้เกิดขึ้นจากเจตนา  เพราะสาเหตุของการเลือกที่รัก 
มักที่ชัง หรือการเล่นพรรคเล่นพวกแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม 
แตก่ารปฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนันัน้ อาจเกดิจากขอ้เทจ็จรงิทีไ่มเ่หมอืนกนัซึง่ตอ้งถอืวา่เปน็คนละกรณ ีผลลพัธ ์
จึงต้องออกมาแตกต่างกัน หรืออาจเกิดจากความไม่รู้ การหย่อนความสามารถ หรือความพลั้งเผลอ 
ของผู้ปฏิบัติก็ได้  ซึ่งเป็นกรณีที่มิได้เกิดขึ้นเพราะความจงใจหรือเจตนา ซึ่งจะถือว่าเป็นการกระทำ 
ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมเสียเลยมิได้ และอาจไม่เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติสองมาตรฐานก็ได้
  เมื่อพิจารณาถึง “หลักนิติรัฐ” (Legal State) ซึ่งเป็นการปกครองประเทศโดยกฎหมาย  
หรือหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจตามอำเภอใจของฝ่ายบริหารหรือ 
หน่วยงานของรัฐแล้ว  ย่อมเป็นที่ชัดเจนว่าผู้มีอำนาจปกครองย่อมมีอำนาจเพียงเท่าที่กฎหมายบัญญัติ 
ไว้เท่านั้น  ส่วนประชาชนซึ่งถือเป็นเจ้าของอำนาจย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมาย 

บญัญตัหิา้มไว ้และการบงัคบัใชก้ฎหมายจะตอ้งมคีวามเสมอภาค 
เท่าเทียมกันด้วย  ดังนั้น  หากมีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายแล้ว  ย่อมเป็นการกระทำที่ขัด 
ต่อกฎหมายและมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
ซึ่งไม่ชอบด้วยหลักนิติรัฐดังกล่าวนั่นเอง      
      ดังนั้น  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติรัฐ 
รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้และความตระหนักถึงหลักนิติรัฐ 
ในทุกภาคส่วนของสังคม อันนำไปสู่การส่งเสริมให้สังคมไทย 
เป็นสังคมนิติรัฐอย่างแท้จริง โดยจะนำสรุปผลการประชุมไป 
ประกอบการพิจารณานำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
นโยบายที่ เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ  เหมาะสม ทันสมัย  

และมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของสังคมไทยมากยิ่งขึ้น กระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงาน 
กิจการยุติธรรม ร่วมกับสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์ จึงจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
ว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๘ และการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ “นิติรัฐและ 
พลเมือง : ทางออกประเทศไทย” ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ 
นาฬิกา  ณ  ห้องแกรนด์ไดมอนด์  บอลรูม  อาคารคอนเวนชั่น  เซ็นเตอร์  ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ได้กำหนดให้ม ี
การประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อ “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาสองมาตรฐานในกระบวนการ 
ยุติธรรมไทย” ขึ้น เมื่อวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๓ เพื่อให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและ 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิชาการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน ผู้สื่อข่าว  และ 
ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 
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  โดยการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้   ทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง 
อันเป็นประโยชน์รวมทั้งได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างกว้างขวาง 
โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ อาจารย์ 
ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ปัญหาเรื่องสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมไทยว่า  เรื่อง 
“สองมาตรฐาน” นั้น ไม่มีหลักการหรือทฤษฎีที่แน่นอน ดังนั้น  
จึงเป็นเรื่องยากที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในทาง 
วิชาการอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาค้นคว้า 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี 
พระราชดำรัสในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาสองมาตรฐาน  (Double  
Standard) มาแลว้เชน่กนัเมือ่หลายปทีีผ่า่นมา ซึง่จะไดไ้ปศกึษา 
ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อนำรายละเอียดมาแจ้งให้ทราบในโอกาส 
ต่อไป๒  

 ๒โปรดดู พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ  ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ มีความตอนหนึ่งว่า 
  “แต่อีกอย่างหนึ่งที่จะพูดแล้วก็แต่ละคนก็จะต้องโกรธตัวเอง ไม่ใช่โกรธคนอื่น อย่างคนที่มีความคิดอย่างหนึ่งแล้วก็ไป 
เจอคนที่มีความคิดอีกอย่างหนึ่ง ก็โกรธเขา รู้สึกโกรธรู้สึกเคืองว่าทำไมเขาไม่มีความคิดเหมือนกัน ไอ้ไม่มีความคิดเหมือนกัน 
มันเป็นไปได้ แต่ที่น่าโกรธที่สุดก็คือ ตอนนี้เราคิดอย่างนี้ พรุ่งนี้เราคิดอีกอย่าง ขัดกันเอง ขัดกับตัวเราเอง ในตัวเราเองขัดกัน  
นี่ไม่รู้มาคิดมา ๓ วันแล้ว ว่าจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร  คือว่า  แปลไม่ได้  หมู่นี้ฟังแต่ภาษาอังกฤษ  ฟังภาษาไทยไม่ได้  ไม่รู้เรื่อง 
เพราะว่าไปฟังวิทยุไทยเขาก็พูดภาษาอังกฤษ ทีนี้ก็เป็นเรื่องของภาษาอังกฤษจำไม่ได้อีกแล้ว จำไม่ได้จริง  ๆ  คือสมองมันชักจะเลือน 
อายุมันมาก ก็เลยมีเรื่องของความคิดที่ขัดกัน มีคนละมาตรการ มาตรฐาน เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า “Double Standard”  
“Double” ก็สองอย่าง “Standard” ก็เกณฑ์ เกณฑ์หรือมาตรการ มาตรฐาน มาตรฐานที่มีสองอย่าง คือหมายความว่า 
เราคิดว่า สำหรับตัวเราอะไรดี แล้วก็บอก แต่ว่าไปพูดกับอีกคน ไปพูดอีกอย่างว่า อันนั้นเป็น Double Standard อย่างสำหรับ 
เราคนไทยถือว่า ทำอะไรอย่างนะดี แต่เราไปบอกว่าของต่างประเทศเขาพูดอย่างนั้น เขาไม่ดี  เนี่ยเรามี Double Standard 
ไอ้คำว่า Double Standard มันทำให้ความเจริญไม่เกิดขึ้น แต่ว่าอาจจะนึกว่า ความเจริญเกิดขึ้นได้ เพราะว่าเราไปต้มเขาได้  
เราไปหลอกเขาได้ แต่ความจริง Double Standard นี้มีทั่วไป ทั่วโลก ไม่ใช่เมืองไทยไม่เคย ก่อนนี้ไม่มีเท่าไหร่ Double Standard 
ต่างประเทศมีมากกว่า แต่ว่าเดี๋ยวนี้ เมื่ออย่างที่ว่าพูดภาษาฝรั่ง เราก็ต้องมีบ้าง
 ดังนั้น การที่แก้ไขความเดือดร้อน ความหายนะ จะต้องดูว่าไอ้ Double Standard นี่ เราจะมาปราบได้ยังไง  
แล้วก็ขอให้ท่านไปคิดเป็นการบ้านว่า Double Standard นี่ภาษาไทยเขาเรียกอะไร คือคิดมา ๓ วัน ๓ คืน เวลาหลับก็คิด ตื่นมา 
ก็เอ๊ะ ตะกี้คิดอะไร มันไม่รู้เลย ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร แต่ว่ามาปรารภว่า ถ้าเราไม่ใช้ Double Standard ใช้ความตรงไปตรงมา 
จะแก้ไขสถานการณ์ได้ แต่ถ้ายังใช้อยู่ รู้สึกว่าจะไม่มีความเจริญ คนที่มี Double Standard อาจจะมีความเจริญของเขาได้  
แต่ว่าถ้าเรามี Double Standard ในตัวเราเอง เราขัดขาตัวเอง คือเดิน ๆ  ไป ถ้าเดิน ๆ  ไปขามันขัดกัน เราไปขัดขาคนอื่นไม่เป็นไร  
คนอื่นเขาหกคะเมน แต่ถ้าเราขัดขาตัวเอง ไม่มีปัญหาเราต้องหกคะเมน เพราะว่าตัวเราเอง เราไปขัดขาคนอื่น คนอื่นน่ะหกคะเมน  
เราอาจจะไม่หกคะเมนได้ แต่ถ้าไปขัดขาคนอื่น เราอาจจะหกคะเมนก็ได้เหมือนกัน ฉะนั้นไอ้การมี Double Standard  
ในตัวเอง อันนี้เป็นอันตรายที่สุด อันนี้ต้องขอให้ท่านไปลองแปลว่า คือแปลว่าอะไร อันนี้ที่เป็นความเดือดร้อนในจิตใจ  
และความไม่สบายใจ ว่าสมัยนี้กำลังถอยหลัง เพราะว่าใช้ Double Standard ในตัวเราเอง หรือในประเทศเราเอง ถ้าไปใช้  
double standard กับคนอื่นหรือประเทศอื่นก็แล้วไป ไม่เป็นไร เขาอาจจะเสียหาย แต่เมื่อเขาเสียหายเขาก็โกรธเรา เราก็เสียหาย 
เหมือนกัน เขาตีหัวเรา เราไปขัดขาคนอื่น คนอื่นเขาก็โกรธ เขาก็โกรธเขาก็มาตีเรา อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา”
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  สำหรับคำว่า “สองมาตรฐาน” ไม่ได้เป็นคำศัพท์ด้านนิติศาสตร์แต่เป็นภาษาพูด ซึ่งหาก 
จะหาคำในทางกฎหมายมาใช้แทนคำดังกล่าวแล้ว ก็อาจใช้คำว่า “เลือกปฏิบัติ” ก็ได้ และคำว่า 
“สองมาตรฐาน” ยังเป็นคำที่ถูกนำมาใช้ในเชิงลบเท่านั้น กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น 
ทีจ่ะนำคำดงักลา่วมาใช ้เพราะผูท้ีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการปฏบิตัสิองมาตรฐานยอ่มจะไมน่ำมาบอกกลา่ว 
ให้ผู้อื่นได้รับรู้อย่างแน่นอน แต่ผู้ที่เสียประโยชน์จากการปฏิบัติสองมาตรฐานย่อมต้องต่อสู้เพื่อให้ 
ได้มาซึ่งมาตรฐานเดียว
 คำว่า “สองมาตรฐาน” หรือ “Double Standard” เป็นคำที่ถูกนำมาใช้เรียกบรรดา 
การกระทำ การดำเนนิการ หรอืการบรหิารจดัการในเรือ่งเดยีวกนั แตต่า่งกลุม่เปา้หมายกนั และผล 
ที่เกิดขึ้นตามมามีความแตกต่างกัน โดยผู้กระทำ ผู้ดำเนินการ หรือผู้บริหารจัดการเรื่องดังกล่าว 
อาจกระทำโดยมีหรือไม่มีเจตนา หรือไม่รู้ หรือโดยหย่อนความสามารถก็ได้
  ในปจัจบุนัคำดงักลา่วถอืเปน็คำยอดนยิมและถกูนำมาใชใ้นเรือ่ง “การเมอืง” เปน็อยา่งยิง่ โดยจะ 
นำมาใช้ในลักษณะที่เป็นคุณหรือเป็นโทษกับบุคคล  ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้ว  ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการ 
กระทำสองมาตรฐานกจ็ะไมรู่ส้กึกบัเรือ่งดงักลา่วเพราะคดิวา่เปน็ “สทิธพิเิศษ” ทีเ่กดิขึน้ ทำใหต้นไดร้บั 
การปฏิบัติด้วยมาตรฐานที่ดีกว่า จึงไม่เรียกร้องใด  ๆ  เพราะตนเป็นผู้ได้รับประโยชน์ แต่ในทางกลับกัน 
ฝ่ายที่ได้รับการปฏิบัติที่ด้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็มักจะเรียกร้องหามาตรฐาน เพราะสิ่งที่ตนได้รับนั้น 
ก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง  เพราะฉะนั้น หากเมื่อใดก็ตามที่มีการกล่าวอ้างเรื่อง 
“สองมาตรฐาน” ก็หมายความว่า จะมีผู้หนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ ส่วนอีกผู้หนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่ง
ก็จะเป็นผู้เสียประโยชน์นั่นเอง
  ปญัหาสองมาตรฐานในกระบวนการยตุธิรรมไทยนัน้ มไิดเ้กดิขึน้จากขอ้บกพรอ่งหรอืขอ้ผดิพลาด 
ของตัวบทกฎหมาย  แต่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย  โดยผู้ที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐเลือกที่จะใช้อำนาจหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่แตกต่างกันภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์เดียวกัน รวมถึง
การที่ผู้มีอำนาจที่มีหน้าที่จะต้องดูแลเรื่องต่าง  ๆ  ได้ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
 ตัวอย่างเช่น กรณีตำรวจที่ไปตรวจจับการกระทำความผิดต่าง  ๆ   เพียงเดือนละหนึ่งครั้ง  
ย่อมมีข้อสงสัยว่า เหตุใดตำรวจไม่ไปตรวจจับทุกวัน ทั้ง  ๆ  ที่การกระทำความผิดอาจเกิดขึ้นได้ทุกวัน  
เช่นนี้ก็อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกวัน เลือกเวลา หรือเลือกสถานที่ที่จะไปจับ ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติ 
เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น การเลือกปฏิบัติจึงอาจจะเป็นการงดเว้นหรือละเว้นการที่จักต้องกระทำก็ได้ 
   จากการศึกษาข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำราและบทความต่าง   ๆ  ของต่างประเทศพบว่า คำว่า 
“สองมาตรฐาน” นั้น ไม่ได้ใช้คำว่า “Double Standard” แต่ใช้คำว่า “Double Legal  
Standard” ดังนั้น “สองมาตรฐาน” จึงอาจเป็นสองมาตรฐานในทางสังคม หรือสองมาตรฐาน 
ในทางกฎหมายก็ได้  ซึ่งในชีวิตประจำวันของเราจะพบเห็นการเลือกปฏิบัติหรือการบังคับใช้กฎหมาย 
สองมาตรฐานได้อยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่มีการรวมกลุ่ม  
มีความเชื่อ มีสังคม มีรุ่นต่าง   ๆ  ร่วมกัน ก็ย่อมมีความผูกพันเป็นธรรมดา และเมื่อเราอยากให้คนที่เรา 
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ผกูพนัไดร้บัความสะดวกสบาย หรอืไดร้บัสิง่ทีด่ ี  ๆ  เรือ่งสองมาตรฐานกจ็ะเกดิขึน้ตามมา อยา่งไรกต็าม 
สภาพสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ 
ภายในกลุ่มก็ถือเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการปฏิบัติสองมาตรฐานได้ 
 ตวัอยา่งเชน่ เดก็กบัผูใ้หญท่ำสิง่เดยีวกนั คนรวยกบัคนจนทำสิง่เดยีวกนั หรอืเจา้นายกบัลกูนอ้ง 
ทำสิ่งเดียวกัน  ผลที่เกิดขึ้นย่อมแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการกระทำของเด็กกับผู้ใหญ่  
หากผูก้ระทำเปน็เดก็แลว้กจ็ะผดิไปหมด ในขณะทีผู่ใ้หญก่ระทำอยา่งเดยีวกนัแตก่ลบัไมผ่ดิ ซึง่หากสงัคม 
มกีารยอมรบัและไดถ้อืปฏบิตัเิชน่นีม้านานแลว้กจ็ะกลายเปน็วฒันธรรมทีถ่อืวา่การปฏบิตัสิองมาตรฐาน 
ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติ 
 สำหรบัปญัหาการบงัคบัใชก้ฎหมายสองมาตรฐานนัน้ อาจเปน็กรณกีารนำเอากฎหมายมาใช ้
บังคับอย่างแตกต่างกันก็ได้ 
 ตัวอย่างเช่น การประกาศใช้บังคับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘๓ ซึ่งเหตุผลท้ายพระราชกำหนดได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหา 
ด้วยการบริหารราชการในรูปแบบปกติหรือตามกฎหมายที่มีอยู่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ ์
ทางการเมืองที่ผ่านมาและได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดไปแล้วนั้น เหตุการณ์ต่าง   ๆ  ดังกล่าว 
ถือว่าถึงขนาดที่จะต้องประกาศใช้พระราชกำหนดแล้วหรือไม่ เพราะเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า  
เพียงแค่กลุ่มคนเสื้อแดงประกาศว่าจะมาชุมนุมเท่านั้น รัฐบาลก็เตรียมการที่จะประกาศใช้ 
พระราชกำหนดแล้ว ดังนั้น การนำเอากฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับในทันทีจึงอาจจะเป็นการประเมิน
สถานการณ์หรือมีความวิตกกังวลที่มากจนเกินไปหรือไม่ เพราะเพียงสถานการณ์ดังกล่าว ควรจะได ้
มกีารนำเอากฎหมายธรรมดาเทา่ทีม่อียูม่าใชบ้งัคบัเพือ่แกไ้ขปญัหาเสยีกอ่น และหากไดม้กีารบงัคบัใช้ 
ตามกฎหมายธรรมดาเพื่อแก้ไขปัญหาเสียก่อนแล้ว  การกล่าวหาเรื่องสองมาตรฐานในการบังคับใช้ 
กฎหมายก็อาจจะถูกตัดออกไปได้ 
  เมื่อพิจารณาเนื้อหาของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แล้วก็มีความเห็นว่า กระบวนการต่าง   ๆ  ตามกฎหมายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร กล่าวคือ  
ในการประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของต่างประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศฝรั่งเศส จะมีกระบวนการหรือกลไกในการตรวจสอบความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายก่อนที่จะประกาศใช้บังคับกำหนดไว้อย่างชัดเจน 

 ๓เหตุผลในการประกาศใช้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ใช้บังคับมาเป็นเวลา 
นานแล้ว บทบัญญัติต่าง   ๆ  ไม่สามารถนำมาใช้แก้ไขสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบให้ยุติลง 
ได้โดยเร็ว รวมทั้งไม่อาจนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน 
ที่ได้รับความเสียหาย และเนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ซึ่งมีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้นจนอาจกระทบต่อ 
เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต และก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ รวมทั้งทำให้ประชาชนได้รับอันตรายหรือ 
เดือดร้อนจนไม่อาจใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข และไม่อาจแก้ไขปัญหาด้วยการบริหารราชการในรูปแบบปกติได้ สมควรต้องกำหนด 
มาตรการในการบริหารราชการสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้รัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย  
และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งปวงให้กลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วน 
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ และป้องปัดภัยพิบัติ 
สาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้
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 ๔โปรดดู คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๖/๒๕๔๕ และ ๔๔/๒๕๔๕ คำพิพากษาศาลปกครองที่ ๘๑๖/๒๕๔๖ และ 
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.๑๔๒/๒๕๔๗. ; บรรเจิด สิงคะเนติ, “คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาศาลปกครอง 
: กรณีสิทธิในการสมัครสอบ”, www.pub-law.net.

 ตัวอย่างเช่น ก่อนที่จะประกาศใช้กฎหมายต้องดำเนินการแจ้งให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
รับทราบเสียก่อน  เพื่อตุลาการรัฐธรรมนูญจะได้ตรวจสอบว่าการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นไป 
ตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไวห้รอืไม ่อกีทัง้ตอ้งแจง้ตอ่ประธานรฐัสภา ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และประธาน 
วุฒิสภาเพื่อทราบอีกด้วย  เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องรายงานต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อรับทราบ  
ตลอดจนต้องชี้แจงต่อประชาชนเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบว่า สถานการณ์ในขณะนี้ ไม่สามารถ 
ที่จะใช้กฎหมายธรรมดาเท่าที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาได้ จึงจำเป็นต้องประกาศใช้กฎหมายพิเศษ 
  ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ก็ได้มีการแก้ไขกระบวนการในการตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนที่จะประกาศใช้บังคับให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน เห็นว่าการประกาศใช้กฎหมาย 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หรือเห็นว่ายังใช้กฎหมาย 
ธรรมดาอื่น  ๆ   ได้  ให้เสนอความเห็นต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจดังกล่าว 
ชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

  จากกระบวนการหรือกลไกในการตรวจสอบการประกาศใช้กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการบริหาร 
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของต่างประเทศดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ 
อย่างชัดเจน  ในขณะที่การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ  
ของไทย มีการกำหนดเงื่อนไขไว้เช่นกัน แต่กำหนดไว้ในเหตุผลท้ายพระราชกำหนด ซึ่งการกำหนด 
ดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีสภาพบังคับ เพราะฉะนั้น จึงอาจเกิดการเลือกปฏิบัติได้ว่าจะนำเอา 
กฎหมายฉบับนี้มาประกาศใช้แทนที่จะเอากฎหมายปกติธรรมดาทั่ว   ๆ  ไปมาใช้บังคับหรือไม่นั่นเอง
  ที่ผ่านมา  หากจะพิจารณากรณีของการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นก็พบว่ามีอยู่ 
หลายกรณีด้วยกัน  แต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือ กรณีของนายศิริมิตร บุญมูล๔ ทนายความซึ่งพิการด้วย 
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โรคโปลิโอ ที่ไปสมัครสอบเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย แต่ทางหน่วยงานไม่รับสมัคร 
เนื่องจากเห็นว่ามีร่างกายพิการ นายศิริมิตร บุญมูล จึงได้ต่อสู้โดยนำเรื่องดังกล่าวไปฟ้องต่อศาล 
ถึง  ๓ ศาลได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองกลาง และศาลปกครองสูงสุด ซึ่งในที่สุดก็ประสบ 
ความสำเร็จเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี (คณะกรรมการอัยการ  
หรอื ก.อ.) ทีม่มีตไิมร่บัสมคัรผูฟ้อ้งคด ี(นายศริมิติร บญุมลู) ในการสอบคดัเลอืกเพือ่บรรจเุปน็ขา้ราชการ 
อยัการในตำแหนง่อยัการผูช้ว่ย ซึง่มผีลทำใหใ้นการสมคัรสอบเปน็ขา้ราชการอยัการในตำแหนง่อยัการ 
ผู้ช่วย จะไม่มีปัญหาจากเหตุผลเพราะมีร่างกายไม่เหมาะสมอีกต่อไป 
  สำหรับกรณีการเลือกปฏิบัติในทางการเมืองซึ่งถือเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของสังคมไทย 
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกวันนี้มีการแตกแยกในทางความคิด มีการแบ่งขั้ว แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
หรือแบ่งกลุ่ม แบ่งพวกกันอย่างชัดเจน และจากการรับฟังข้อมูลข่าวสารก็จะเห็นได้ว่า  หากฝ่ายหนึ่ง 
กระทำการใด   ๆ  ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นความผิดไปเสียหมด ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการเดียวกัน 
กลับไม่มีใครพูดหรือเอ่ยถึง ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่เท่าเทียมกันนั่นเอง
  นอกจากนี้  ในทางการเมืองยังมีการต่อสู้ในรูปแบบของการนำเอากฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามหรืออีกฝ่ายหนึ่ง  ในขณะเดียวกันฝ่ายที่ถูกโจมตีก็พยายามที่จะอ้างกฎหมาย 
ขึน้มาเพือ่ตอ่สูเ้ชน่เดยีวกนั เพราะฉะนัน้ กฎหมายจงึตอ้งตกอยูใ่นสถานะทีอ่ยูร่ะหวา่ง “กลางเขาควาย”       
กลา่วคอื ไปทางไหนกไ็มไ่ด ้ทางหนึง่กอ็า้งกฎหมายมาเพือ่ประโยชนข์องตวัเอง อกีทางหนึง่กอ็า้งกฎหมาย 
มาเพื่อต่อสู้แล้วก็รักษาสิ่งที่ตัวเองทำไปแล้วเพื่อประโยชน์ของตัวเองเช่นกัน
  โดยกรณีตัวอย่างของการเลือกปฏิบัติในทางการเมืองนั้นก็มีเป็นจำนวนมาก  อาทิ  การทุจริต 
คอร์รัปชันต่าง   ๆ  ซึ่งที่ผ่านมาถือเป็นเหตุผลสำคัญเหตุผลหนึ่งที่คณะปฏิวัติมักจะนำมากล่าวอ้างในการ 
ปฏิวัติหรือรัฐประหาร  หรือการใช้อำนาจในการแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยไม่เป็นธรรม เป็นต้น
 

    ศาสตราจารยว์รีะพงษ ์บญุโญภาส  ประธานกรรมการ 
ขายตรงและตลาดแบบตรง และผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล
อาชญากรรมทางธุรกิจและการฟอกเงิน คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แสดงความคิดเห็นว่า ปัญหาการ 
บังคับใช้กฎหมายสองมาตรฐาน ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ 
ละเอยีดออ่นและเปน็สิง่ทีค่า้งคาใจใครหลาย   ๆ  คน เพราะฉะนัน้  
ในเบื้องต้นจึงอยากให้ทำความเข้าใจว่า ความแตกต่างหรือ 
ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละเรื่องนั้น  ต่างก็มีเหตุผลที่จะวินิจฉัย 
ออกมาได้ต่าง   ๆ  กัน อีกทั้งแนวความคิดว่ากฎหมายไม่ให้ความ 
ยุติธรรมแก่สังคม ก็ควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่า กระบวนการ 
ยุติธรรมไทยนั้นมีมาตรฐานเดียวก็คือ  มาตรฐานในเรื่องของ 
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ความยุติธรรมที่สังคมยอมรับ  โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนยุติธรรม  อาทิ  
ศาล  อัยการ  ตำรวจ  กรมราชทัณฑ์ ปปง.๕ ป.ป.ช.๖ ป.ป.ส.๗ หรือ  ดีเอสไอ๘ เป็นต้น ต่างก็มี 
แนวความคิดในทำนองเดียวกันว่า  จะทำอย่างไรให้การปฏิบัติงานของตนดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
และสังคมยอมรับได้ 
 ตัวอย่างเช่น  เมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษ ก็จะพบว่าไม่มีบุคคลซึ่งเป็น 
ญาติหรือพี่น้องของผู้ที่ต้องโทษประหารชีวิตนั้นมาดักทำร้ายศาลแต่อย่างใด  ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิง 
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศโคลัมเบีย  ซึ่งมีการนำอาวุธปืนมายิงใส่ศาลจนได้รับอันตราย 
เพราะไม่พึงพอใจกับผลการตัดสินดังกล่าว
  เมื่อพิจารณาแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรม  โดยทั่วไป 
สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ทฤษฎีคือ
  (๑)  ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Theory)๙ 
  (๒)  ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรม (Due Process Theory)๑๐ 
  สำหรับสังคมไทยซึ่งมีวัฒนธรรมที่เป็นระบบอุปถัมภ์  กระบวนการยุติธรรมนอกจากจะเป็นไป 
ตามทฤษฎีดังกล่าวแล้ว  ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งคือ  “ทฤษฎีใบสั่ง”  ซึ่งเป็นการดำเนินกระบวนการที่ขาด 
อสิระและมไิดเ้ปน็ไปตามกฎหมายอยา่งแทจ้รงิ โดยผูท้ีไ่ดร้บัการปฏบิตัติามทฤษฎดีงักลา่วยอ่มจะตอ้ง
มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจากผลกระทบที่ได้รับ
  นอกจากตัวอย่างดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว  ต่อไปนี้จะขอยกกรณีตัวอย่างซึ่งอาจเป็นคำถามที่ 
ประชาชนตัง้ขอ้สงสยัไดว้า่เปน็เพราะเหตใุดหรอืมขีอ้บกพรอ่งในประการใดจงึทำใหก้รณดีงักลา่วไดร้บั 
การปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน  ซึ่งหากมิได้มีการชี้แจงให้ทราบอย่างชัดเจนแล้วก็จะส่งผลให้ประชาชน 
เข้าใจได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นมีสองมาตรฐาน  ดังนั้นเพื่อชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนจึงขอสรุป
กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในประการดังต่อไปนี้

 ๕สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยย่อว่า สำนักงาน ปปง. มีบทบาทในการศึกษาหามาตรการในการ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(คณะกรรมการ ปปง.) ส่วนในฐานะของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการ 
ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฟอกเงิน ตามมติของคณะกรรมการธุรกรรม 
ตลอดจนดูแลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ข้อมูลจาก www.amlo.go.th)
 ๖สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า สำนักงาน ป.ป.ช.
 ๗สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า สำนักงาน ป.ป.ส.
 ๘กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department Of Special Investigation : DSI)
 ๙ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม เป็นทฤษฎีที่เน้นทางด้านประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งที่จะควบคุม  
ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเป็นสำคัญ ตามทฤษฎีนี้ กระบวนการยุติธรรมที่ดีจะต้องมีสถิติการจับกุมผู้กระทำความผิด 
เป็นจำนวนมาก และผู้ที่ถูกจับกุมได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่กระทำความผิดจริง การดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการจะต้อง 
มีความรวดเร็วและเด็ดขาด   
 ๑๐ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรม เป็นทฤษฎีที่เน้นให้ความคุ้มครองสิทธิของประชาชน มากกว่าที่จะพยายามป้องกัน 
และปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ยึดกฎหมายเป็นหลัก โดยการดำเนินคดีจะต้องมีความเป็นธรรมตามรูปแบบและขั้นตอน
ต่าง ๆ  ในกระบวนการยุติธรรม
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 ๑๑โปรดดู คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑.

 ประการที่ ๑ กฎหมายฉบับเดียวกันแต่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันมีหรือไม่ 
  จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุใดเมื่อบุคคล  ๒  กลุ่มบุกยึด 
สถานทีร่าชการเหมอืนกนั ทำไมกลุม่หนึง่ถกูหมายเรยีกแตอ่กีกลุม่หนึง่ถกูหมายจบั ซึง่ขอ้สงสยัดงักลา่ว 
หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการชี้แจงหรือแสดงเหตุผลให้ทราบโดยทั่วไปอย่างชัดเจนว่า  การที่ 
ทั้งสองกลุ่มได้รับหมายที่แตกต่างกันออกไปนั้นเป็นเพราะสาเหตุใดแล้ว  ข้อสงสัยดังกล่าวที่เกิดขึ้น 
ก็จะหมดสิ้นไป 

 ประการที่ ๒ มีการนำกฎหมายไปใช้เพื่อประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวมีหรือไม่ 
  กรณีปัญหาในประการดังกล่าวอาจจะพบเห็นได้จากกรณีการแทรกแซงหรือแย่งชิงอำนาจหรือ 
ผลประโยชน์ต่าง    ๆ   ในทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ซึ่งมีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือแบ่งพวกพ้องกัน 
อย่างชัดเจน  จนก่อให้เกิดปัญหามากมาย  อาทิ  การทุจริตการเลือกตั้ง  การทุจริตในการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน หรือการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เป็นต้น 

 ประการที่ ๓ มีการขยายความหรือตีความกฎหมายในแนวทางที่ไม่ชัดเจนมีหรือไม่
 ตัวอย่างเช่น การวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี๑๑ ซึ่ง 
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๖๗  ที่บัญญัติห้ามมิให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งใด 
ในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด  เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ซึ่งมีผล 
ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) จึงต้องพ้นจาก
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 



ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมไทย

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓90

 ๑๒“หลักกฎหมายห้ามมิให้มีผลย้อนหลัง” เป็นหลักการที่สำคัญในกฎหมายอาญา คือ หลัก “Nullum crimen, nulla 
poena sine lege” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “No crime nor punishment without law” หมายความว่า “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ 
โดยไม่มีกฎหมาย” ซึ่งตรงกับหลักของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า “Ex post facto law” และประเทศฝรั่งเศสที่เรียกว่า  
“Le principe de non retroactivite des lois”.
 ๑๓โปรดด ู คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓-๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่งอัยการสูงสุดยื่นคำร้องขอให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผ่นดินไทย และพรรคไทยรักไทย.  

  จากผลของคำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ  เพราะมีการนำไปวิพากษ์วิจารณ์ 
กันอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อต่างประเทศที่มีการเสนอข่าวอย่างแพร่หลายว่า  
“นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะทำอาหาร” ซึ่งการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว  
ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า “กฎหมายไทยมีความรุนแรงเป็นอย่างยิ่ง เพราะกำหนดห้าม 
มิให้นายกรัฐมนตรีทำอาหาร  มิฉะนั้นจะต้องพ้นจากตำแหน่ง” โดยความเข้าใจดังกล่าวย่อมเป็นการ 
ขยายความที่ไม่ถูกต้อง หรือการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการให้คำนิยามความหมายของคำว่า “ลูกจ้าง”  
ซึ่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มีความคิดว่า  การให้คำจำกัดความของคำดังกล่าวเป็นการตีความที่เป็น 
สองมาตรฐาน

 ประการที่ ๔ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “หลักกฎหมายห้ามมิให้มีผลย้อนหลัง” มีหรือไม่
  เนือ่งจากโดยทัว่ไปตา่งมคีวามเขา้ใจกนัวา่ “กฎหมายหา้มมใิหม้ผีลยอ้นหลงัเปน็โทษแกบ่คุคล”๑๒   
กล่าวคือ จะย้อนหลังให้ถือว่าการกระทำเป็นความผิด หรือจะย้อนหลังเพื่อเพิ่มโทษการกระทำให้ 
หนกัขึน้มไิด ้ซึง่ทีผ่า่นมาไดม้กีระแสวพิากษว์จิารณถ์งึคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูทีต่ดัสนิยบุพรรค๑๓ 

โดยนำประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(ประกาศ  ค.ป.ค.) ฉบับที่ ๒๗ มาใช้บังคับเพื่อตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคที่ถูก 
ยบุดว้ย ซึง่การกระทำของกรรมการบรหิารพรรคทีถ่กูศาลรฐัธรรมนญูสัง่ยบุนัน้ ไดเ้กดิขึน้กอ่นประกาศ 
ค.ป.ค.  ฉบับที่  ๒๗  จะออกมาใช้บังคับ  จึงมีความเข้าใจว่ากรณีดังกล่าวเป็นการนำหลักกฎหมาย 
ห้ามมิให้มีผลย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคลมาใช้ อันเป็นการบังคับใช้กฎหมายสองมาตรฐาน
  จากความเข้าใจดังกล่าว  หากไม่ได้อธิบายให้ทราบอย่างชัดเจนว่า หลักกฎหมายห้ามมิให้มีผล 
ยอ้นหลงันัน้ เปน็หลกัการหนึง่ในเรือ่ง “การตคีวามกฎหมายอาญา” ซึง่ประกอบดว้ยเนือ้หาทีส่ำคญั  
คือ “กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง” เนื่องจากกฎหมายอาญานั้นเป็นกฎหมายที่เป็นผลร้ายและ 
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น การนำกฎหมายอาญามาใช้จะต้องตีความให้เคร่งครัด  
จะใช้วิธีเทียบเคียงหรือจะนำจารีตประเพณีมาพิจารณาเพื่อลงโทษบุคคลไม่ได้ และต้องไม่ตีความ 
ให้มีผลย้อนหลังด้วย  เมื่อไม่ได้มีการชี้แจงให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบอย่างกระจ่างแล้ว ก็ย่อม 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่า  การย้อนหลังดังกล่าวเป็นการย้อนหลังเพื่อลงโทษทางอาญาแก่บุคคล  
ซึ่งความเป็นจริงแล้วมิได้เป็นเช่นนั้น  ทั้งนี้  เนื่องจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นเรื่องคำสั่ง 
ทางปกครอง เพราะฉะนั้น จึงมีผลย้อนหลังได้นั่นเอง
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 ประการที่ ๕ ปัญหาความศักดิ์สิทธิ์ในการบังคับใช้กฎหมาย 
  จากประสบการณ์การเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องต่าง  ๆ  ที่ผ่านมา มักจะได้รับข้อสงสัยจาก 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า เป็นเพราะเหตุใด 
เมื่อตนได้ปฏิบัติหน้าที่ไปในทิศทางที่เหมาะสมแล้ว แต่สังคมมักจะกล่าวหาตำรวจอยู่เสมอว่าเป็น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ในขณะเดียวกัน ทหารที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเช่นกัน กลับไม่มีใคร 
ให้ความสนใจ ซึ่งการกล่าวหาดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน 
  ต่อประเด็นข้อสงสัยดังกล่าวจะเห็นตัวอย่างได้จาก กรณีการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพ
ที่มีการจัดซื้อในมูลค่าที่สูงเกินจริงและไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เช่น เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด 
(GT 200) เรือเหาะตรวจการณ์ หรือรถหุ้มเกราะล้อยางจากประเทศยูเครน เป็นต้น 
  โดยกรณีดังกล่าวยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง  หรือได้รับคำชี้แจง 
ทีช่ดัเจนจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการดำเนนิการตา่ง     ๆ  ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแตป่ระการใด ดงันัน้ 
จึงก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใส การเลือกปฏิบัติ หรือความไม่เท่าเทียมกันของแต่ละองค์กร  
ซึ่งจะเป็นปัญหาเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการบังคับใช้กฎหมายนั่นเอง

 ประการที่ ๖ ปัญหาการตั้งข้อหาการก่อการร้าย
      ศาสตราจารยว์รีะพงษ ์บญุโญภาส ไดใ้หข้อ้มลูวา่ในขณะทีต่นดำรงตำแหนง่เปน็กรรมการ
ปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) ไดม้กีารลงพืน้ทีใ่นจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พือ่ตดิตามตรวจ
สอบเสน้ทางการเงนิทีส่นบัสนนุการกอ่การรา้ยในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ยะลา ปตัตาน ีและนราธวิาส) 
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่  ก็ได้ประสบกับเหตุการณ์การก่อความไม่สงบต่าง   ๆ  มากพอสมควร  
จึงมีความเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นการก่อการร้าย เพื่อจะได ้
มนีโยบายหรือมาตรการในการเผชญิกับปัญหาความรุนแรงที่จะเกดิขึน้ได ้เชน่ การคุ้มครองประชาชน 
และผูป้ฏบิตังิานในพืน้ที ่หรอืการใชบ้งัคบักฎหมายใหม้คีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ เปน็ตน้ แตอ่กีฝา่ยหนึง่ 
กลับมีความเห็นว่า  สถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่เพียงพอที่จะเรียกได้ว่าเป็นการก่อการร้าย  ด้วยเหตุผล 
สว่นหนึง่ทีห่ยบิยกขึน้มากลา่วอา้งกค็อื อาจจะกระทบกบัการจดัสรรงบประมาณเพือ่นำมาใชส้นบัสนนุ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง   ๆ  ได้ 
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  ในขณะทีป่จัจบุนั มกีารกระทำทีแ่มจ้ะมกีารกอ่ความไมส่งบเกดิขึน้กต็าม แตก่ม็ไิดร้า้ยแรงถงึขนาด
ทีจ่ะเปน็การกอ่การรา้ยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเหตกุารณใ์นภาคใต ้กลบัมกีารตัง้ขอ้หาวา่เปน็การกอ่การรา้ย 
ซึง่การตัง้ขอ้หาดงักลา่วไดส้ง่ผลตอ่การทำลายภาพลกัษณท์ีด่ขีองประเทศ โดยเฉพาะเรือ่งการทอ่งเทีย่ว 
และจะกระทบต่อเศรษฐกิจในที่สุด ดังนั้น ในการตั้งข้อหาดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์สากลด้วย มิฉะนั้น อาจเป็นการปฏิบัติ
ที่เป็นสองมาตรฐานได้

  ประการที่ ๗ สำนึกของความยุติธรรมกับความเป็นนักกฎหมาย
  เนื่องจากนักกฎหมายเป็นผู้ใช้กฎหมาย ดังนั้น การใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมถือว่า 
มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพราะแม้ว่ากฎหมายจะมีความยุติธรรมเพียงใด  หากผู้ใช้กฎหมายไม่สุจริต 
หรือไม่มีสำนึกในความยุติธรรมเสียแล้ว ก็ย่อมเป็นผู้ที่ถือว่ามีการปฏิบัติที่เป็นสองมาตรฐานเสียเอง

 สรุป จากการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า การที่สังคมไทย 
ในปัจจุบันมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยเป็นสองมาตรฐานนั้น  ส่วนหนึ่งมีสาเหตุ 
มาจากความบกพร่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มิได้ออกมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลอย่างชัดเจนและ 
อย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าเหตุผลในเรื่องนั้น    ๆ   ที่ศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ตัดสินหรือวินิจฉัยออกมานั้นมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันเป็นเพราะเหตุใด เพราะเมื่อฝ่าย 
ทีไ่มเ่หน็ดว้ยมกีารนำผลการวนิจิฉยัไปเปรยีบเทยีบกบัคดอีืน่     ๆ  โดยมไิดแ้สดงเหตผุลหรอืแจง้ขอ้เทจ็จรงิ 
ข้อกฎหมาย  หรือพยานหลักฐานต่าง     ๆ  ในคดีที่ใช้ประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วก็กล่าวหา 
วา่เปน็การดำเนนิการในลกัษณะสองมาตรฐาน ดงันัน้ การทีจ่ะสนันษิฐานวา่ประชาชนทกุคนจะตอ้ง 
รู้กฎหมาย หรือจะมีการไปค้นหารายละเอียดเพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง     ๆ  โดยไม่จำเป็น 
ต้องชี้แจงถึงเหตุผลในเรื่องนั้น    ๆ  ย่อมเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 
  สำหรับเรื่อง “หลักกฎหมายห้ามมิให้มีผลย้อนหลัง” ผู้เขียนขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
แนวความคิดในเรื่องการห้ามมิให้มีการออกกฎหมายที่มีโทษทางอาญาย้อนหลังอันเป็นผลร้ายแก่ 
ผู้กระทำความผิด หากเป็นกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่โทษทางอาญาสามารถออกกฎหมายย้อนหลังได้ 
หรือไม่นั้น ได้มีแนวความคิดออกเป็น ๒ แนวทางคือ
 แนวคิดที่หนึ่ง  มองว่าไม่สามารถออกกฎหมายเพื่อย้อนหลังให้เป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำความผิด 
ได้ไม่ว่ากรณีใด     ๆ  และแนวคิดที่สอง มองว่าเฉพาะกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเท่านั้นที่ไม่สามารถ 
ยอ้นหลงัใหเ้ปน็ผลรา้ยแกผู่ก้ระทำความผดิได ้แตถ่า้เปน็กฎหมายอืน่ทีไ่มใ่ชก่ฎหมายทีม่โีทษทางอาญา
ไม่มีกฎเกณฑ์ใดห้ามมิให้กฎหมายนั้นมีผลย้อนหลัง 
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  ต่อประเด็นดังกล่าวผู้เขียนมีความเห็นด้วยกับแนวคิดที่หนึ่งซึ่งมองว่า กฎหมายห้ามย้อนหลัง 
ในทางที่เป็นผลร้ายแก่บุคคลในทุกกรณี แม้ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีโทษหรือไม่มีโทษทางอาญา 
ก็ตาม ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า “หลักกฎหมายห้ามมิให้มีผลย้อนหลัง” สามารถนำมาใช้กับกฎหมาย 
อื่น    ๆ  ได้ด้วย โดยไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายที่มีโทษอาญาเท่านั้น๑๔ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลัก 
ดังกล่าวในการเป็นหลักประกันคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของ 
ประชาชนที่กฎหมายรับรองไว้  โดยรัฐไม่สามารถออกกฎหมายมาเพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ 
ประชาชนในรฐัได ้กฎหมายทีร่ฐัจะออกมาบงัคบัใชก้บัประชาชนในรฐันัน้ จะตอ้งเปน็กฎหมายทีม่ผีล 
บังคับใช้เป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
โดยเฉพาะเจาะจง ทั้งยังต้องเป็นกฎหมายที่มีความชัดเจนแน่นอน และประการที่สำคัญที่สุดคือ  
กฎหมายจะต้องไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคลนั่นเอง
  “หลักกฎหมายห้ามมิให้มีผลย้อนหลัง” บัญญัติอย่างชัดเจนในมาตรา ๒ วรรคหนึ่ง  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่ว่า “บุคคลจักต้องรบัโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมาย 
ที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดนั้น  
ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าว อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เข้าใจ 
คลาดเคลื่อนกันต่อ    ๆ  มาว่า เฉพาะแต่กฎหมายอาญาเท่านั้นที่ห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง 
  อกีทัง้พบวา่ มาตรา ๓๙ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐๑๕ ไดบ้ญัญตั ิ
ถึงหลักการดังกล่าวไว้ด้วยเช่นกัน  ซึ่งมีถ้อยคำที่สอดคล้องต้องตรงกัน  คือ  คำว่า  “โทษทางอาญา” 
ซึ่งหมายถึงโทษประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ซึ่งยิ่งเป็นการตอกย้ำความเข้าใจที่ว่า 
“หลักกฎหมายห้ามมิให้มีผลย้อนหลัง”  นี้ใช้กับการกระทำความผิดที่เป็นโทษทางอาญาเท่านั้น 
ซึ่งอันที่จริงแล้วกฎหมายอื่น     ๆ  ก็สามารถนำหลักดังกล่าวมาใช้ได้ด้วยเช่นกัน 
  ทั้งนี้ การกำหนดห้ามมิให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายมาภายหลัง เพื่อให้มีผลเป็นโทษย้อนหลัง
แก่ประชาชนนั้น ก็สอดคล้องกับ “หลักนิติรัฐ” ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนมใิหถ้กูกระทบกระเทอืนจากการทีฝ่า่ยนติบิญัญตัอิอกกฎหมายมาภายหลงัแลว้มผีลบงัคบั 
ย้อนหลังไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ดังนั้น การห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง 
จึงมิได้จำกัดอยู่เฉพาะแต่กฎหมายที่มีโทษทางอาญา ๕ สถานดังกล่าวเท่านั้น หากรวมถึง 
กฎหมายอื่น     ๆ  ด้วยที่แม้ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีโทษหรือไม่มีโทษทางอาญาก็ตาม  

 ๑๔ยสวดี นิลคูหา, “หลักกฎหมายห้ามมิให้มีผลย้อนหลังเป็นโทษในระบบกฎหมายไทย : ศึกษากรณีกฎหมายอื่นที่มิใช่ 
กฎหมายที่มีโทษทางอาญา”, วารสารกฎหมาย, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒, หน้า ๒๓๗-๒๔๕.
 ๑๕มาตรา ๓๙ บัญญัติว่า “บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัต ิ
เป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิด
มิได้
  ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด
  ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้”.
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วิทยากร เชียงกูล

คำคม ๑ และวาทะสำคัญในประวัติศาสตร์โลก หน้า ๒๒ - ๒๓

๙๔

๖ ศตวรรษ ก่อน ค.ศ.

Do not believe what you have heard.
Do not believe in tradition because it is handed down many generations.
Do not believe in anything that has been spoken of many times.
Do not believe because the written statements come from some old sage.
Do not believe in conjecture.
Do not believe in authority or teachers or elders.
But after careful observation and analysis, when it agrees with reason and 
it will benef it one and all, then accept it and live by it.
Buddha (Gautama Siddhartha; c. ๕๖๓-c. ๔๘๓ BC)
Indian religious teacher.

 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา
 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา
 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ
 อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำรา/คัมภีร์
 อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปร่างลักษณะน่าเป็นไปได้
 อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่าเป็นครู
 เมื่อได้สังเกตและวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 
 เข้าใจเหตุเข้าใจผลอย่างรอบคอบ 
  เข้าใจเหตุเข้าใจผล
  และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อเราและคนทั้งหมด
 จึงควรยอมรับและถือปฏิบัติตามนั้น.
    พระพุทธเจ้า
    ศาสดาแห่งศาสนาพุทธ



  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓  95

นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*

	 รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	....	มผีูเ้สนอ	รวม	
	๘	ฉบับ	ดังนี้

	 (๑)	 รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	....	เสนอโดย	
คณะรัฐมนตรี	(ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	เป็นนายกรัฐมนตรี)	เมื่อวันที่	๒๗	เมษายน	๒๕๕๓

	 (๒)		รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	....	เสนอโดย	
นายเจรญิ	จรรยโ์กมล	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	พรรคพลงัประชาชน	กบัคณะ	เมือ่วนัที	่๒๔	เมษายน	๒๕๕๑ 
	 (๓)	 รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	....	เสนอโดย	
นายประสทิธิ	์ชยัวริตันะ	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	พรรคพลงัประชาชน	กบัคณะ	เมือ่วนัที	่๒	ตลุาคม	๒๕๕๑ 
	 (๔)	 ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมความสัมพันธ์ในระบบบริการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ....	 
เสนอโดยนายบรรพต	ต้นธีรวงศ์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์	กับคณะ	เมื่อวันที่	๑๔	
สิงหาคม	๒๕๕๒

	 (๕)	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการและผู้รับบริการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ....	
เสนอโดยนางอุดมลักษณ์	 เพ็งนรพัฒน์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคภูมิใจไทย	กับคณะ	เมื่อวันที่	
๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๒

	 (๖)	 รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	....	เสนอโดย	
นายสทุศัน	์เงนิหมืน่	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	พรรคประชาธปิตัย	์กบัคณะ	เมือ่วนัที	่๑๙	พฤศจกิายน	๒๕๕๒ 
	 (๗)	 รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	....	เสนอโดย	
นางสาวสาร	ีออ๋งสมหวงั	กบัประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	จำนวน	๑๐,๖๓๑	คน	เมือ่วนัที	่๕	มถินุายน	๒๕๕๒ 
	 (๘)	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	 ....	
เสนอโดยแพทย์หญิงอรพรรณ์		เมธาดิลกกุล	กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	(อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
รายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย)	เมื่อวันที่	๙	กันยายน	๒๕๕๓	

	 *	ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๗	กันยายน	๒๕๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....



ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....
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รา่งพระราชบญัญตัติาม	(๑)	–	(๗)	ไดบ้รรจรุะเบยีบวาระการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่๒๓	
ปทีี	่๓	ครัง้ที	่๒๖	(สมยัสามญัทัว่ไป)	วนัพธุที	่๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๓	ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งรอการพจิารณา 
ในวาระที่	๑	ขั้นรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎร	และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	
ปีที่	๓	ครั้งที่	๘	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 เป็นพิเศษ	วันพฤหัสบดีที่	๙	กันยายน	๒๕๕๓	นายประสิทธิ์		
ชัยวิรัตนะได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ....	
ออกจากระเบียบวาระการประชุม	(ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๕๓)	 
ขณะน้ีรอท่ีประชุมพิจารณาอนุญาตให้ถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	สำหรับร่างพระราชบัญญัติตาม	(๘)	 
อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายและยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร

ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ 
สาธารณสุข พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ)

หลักการ
	 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

เหตุผล
 โดยที่ปัจจุบันความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา 

อย่างเป็นระบบให้ทันท่วงที	 ทำให้มีการฟ้องร้องผู้ให้บริการสาธารณสุขทั้งทางแพ่งและอาญา	และ 
ทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับและผู้ให้บริการสาธารณสุขเปลี่ยนไปจากเดิม	อันส่งผลร้ายมายัง 
ผูร้บัและผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุ	ตลอดจนกระทบถงึการประกอบวชิาชพีทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ	 
รวมถึงระบบบริการสาธารณสุขด้วย	สมควรจะได้แก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ได้รับความเสียหายจาก
บริการสาธารณสุขได้รับการแก้ไขเยียวยาโดยรวดเร็วและเป็นธรรมโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชย 
ความเสยีหายใหแ้กผู่เ้สยีหาย	สง่เสรมิใหม้กีารไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทและเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่ง 
ผู้รับและผู้ให้บริการสาธารณสุข	จัดให้มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายจาก
บริการสาธารณสุข	ทั้งให้ศาลอาจใช้ดุลพินิจในการลงโทษหรือไม่ลงโทษผู้ให้บริการสาธารณสุขในกรณี
ที่ถูกฟ้องคดีอาญาข้อหากระทำการโดยประมาทด้วย	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค.  สาระสำคัญโดยสรุป
 ๑) บทนิยาม
 “ผู้เสียหาย”	หมายความว่า	บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 

จากสถานพยาบาล
 “สถานพยาบาล”	 หมายความว่า	 สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล	 

สถานพยาบาลของรัฐ	 และของสภากาชาดไทย	 ทั้งนี้	 ให้รวมถึงสถานบริการสาธารณสุขตามที่ 
คณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุขประกาศกำหนด
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 “บริการสาธารณสุข”	หมายความว่า	บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	ซึ่งได้แก่	 
การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ	การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีเวชกรรม	การประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภต์ามกฎหมายวา่ดว้ย 
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
ทนัตกรรม	การประกอบวชิาชพีกายภาพบำบดัตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีกายภาพบำบดั	การประกอบ 
วชิาชพีเทคนคิการแพทยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีเทคนคิการแพทย	์การประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม	หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น 
ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศกำหนด	และใหร้วมถงึการใหบ้รกิารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง 
 “กองทุน”	หมายความว่า	กองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข

 “คณะกรรมการ”	หมายความวา่	คณะกรรมการสรา้งเสรมิความสมัพนัธท์ีด่ใีนระบบบรกิาร 
สาธารณสุข

 “สำนักงาน”	หมายความว่า	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒)  ผู้รักษาการตามกฎหมาย
	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	และให้มีอำนาจ 

ออกกฎกระทรวง	ระเบียบ	และประกาศ	เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	กฎกระทรวง	ระเบียบ	
และประกาศนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๓) การคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
 กำหนดให้ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชยจากกองทุน 

ตามพระราชบญัญตันิี ้โดยไมต่อ้งพสิจูนค์วามรบัผดิ	แตห่ลกัการดงักลา่ว	มใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณดีงัตอ่ไปนี	้
(๑)	ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดาของโรคนั้น	แม้มีการให้บริการสาธารณสุขตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ	 (๒)	ความเสียหายซึ่งหลีกเลี่ยงมิได้จากการให้บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ	 (๓)	 
ความเสยีหายทีเ่มือ่สิน้สดุกระบวนการใหบ้รกิารสาธารณสขุแลว้ไมม่ผีลกระทบตอ่การดำรงชวีติตามปกต	ิ 
(มาตรา	๕	และมาตรา	๖)

๔) คณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข
 ๔.๑)	ให้มี	“คณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข”  

ประกอบด้วย	 (๑)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ	 (๒)	 ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข	ปลัดกระทรวงการคลัง	ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์อธิบดี 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 
(๓)	ผู้แทนสถานพยาบาล	จำนวน	๓	คน	 (๔)	ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านคุ้มครองสิทธิ 
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	จำนวน	๓	คน	(๕)	ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน	๕	คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มี 
ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์	สังคมศาสตร์	สื่อสารมวลชน	สิทธิมนุษยชน	และการเจรจาไกล่เกลี่ย 
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สาธารณสุขด้านละ	๑	คน	ทั้งนี้	 ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจำนวนไม่เกิน	๒	คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ	(มาตรา	๗)

	 ๔.๒)	คณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข  
มีอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

    (๑)	กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย	 พัฒนาระบบความ 
ปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย	และการสนับสนุนการไกล่เกลี่ยและการสร้างเสริมความสัมพันธ ์
ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข

	 	 	 	 (๒)	กำหนดประกาศการจ่ายเงินสมทบกองทุนตามข้อ	๕.๒)
	 	 	 	 (๓)	กำหนดระเบยีบการรบัเงนิ	การจา่ยเงนิ	การเกบ็รกัษาเงนิ	และการบรหิารกองทนุ	

รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับค่าพาหนะ	ค่าเช่าที่พัก	และค่าป่วยการตามที่กฎหมายกำหนด
	 	 	 	 (๔)		กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับเงินค่าเสียหาย	 ระเบียบการจ่ายเงิน 

ช่วยเหลือเบื้องต้น		และระเบียบการจ่ายเงินชดเชย
	 	 	 	 (๕)		กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ	

๖.๓)	และข้อ	๖.๕)
	 	 	 	 (๖)		กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง 

ผู้เสียหายกับผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และการดำเนินการไกล่เกลี่ย	
การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ	และเรื่องค่าตอบแทนของผู้ไกล่เกลี่ย

	 	 	 	 (๗)		จัดประชุมรับฟังความเห็นของสถานพยาบาลและผู้รับบริการสาธารณสุขเพื่อ 
รับทราบปัญหาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย	
รวมทั้งการไกล่เกลี่ยและการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข

	 	 	 	 (๘)		กำหนดนโยบายการบริหารงาน	และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของ 
สำนักงาน

	 	 	 	 (๙)		จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยตามข้อ	๗.๑)	 โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ	หรือมีประสบการณ์เหมาะสมกับการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสาธารณสุข

	 	 	 (๑๐)	กำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการสนับสนุนการไกล่เกลี่ยและการ 
สรา้งเสรมิความสมัพนัธท์ีด่ใีนระบบบรกิารสาธารณสขุและพจิารณาอนมุตัเิงนิกองทนุเพือ่ใชจ้า่ยในการ 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายของผู้รับ 
บริการสาธารณสุข

	 	 	 (๑๑)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจ 
หน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย	(มาตรา	๑๐)

    นอกจากนี้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการ” เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 (๑)	คณะอนกุรรมการพจิารณาใหเ้งนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ตามมาตรา ๒๗	ประกอบ 
ดว้ยผูท้รงคณุวฒุดิา้นนติศิาสตร์	ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ	และดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค	ดา้นละ	
๑	คน	และผู้แทนสถานพยาบาลและผู้แทนผู้รับบริการสาธารณสุข	ฝ่ายละ	๑	คน	
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	 	 	 	 (๒)		คณะอนกุรรมการประเมนิเงนิชดเชยตามมาตรา ๓๐ ประกอบดว้ย	ผูท้รงคณุวฒุ ิ
ด้านนิติศาสตร์	ด้านสังคมสงเคราะห์	ด้านการแพทย์และสาธารณสุข	ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ	และ 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ด้านละ	๑	คน	

	 	 	 	 (๓)	คณะอนุกรรมการอื่น ๆ	ตามที่เห็นสมควร	(มาตรา	๑๒)
	 ๔.๓)	ให้มีคณะกรรมการวินิ จฉั ยอุทธรณ์ซึ่ ง รั ฐมนตรี แต่ งตั้ ง 	ประกอบด้ วย 

ประธานกรรมการ	 ๑	 คน	 และกรรมการอื่นซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์	 ด้านการแพทย์ 
และสาธารณสขุ	ดา้นสงัคมสงเคราะห	์ดา้นการฟืน้ฟสูมรรถภาพ	และดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค	ดา้นละ	๑	คน	 
และผู้แทนสถานพยาบาลและผู้แทนผู้รับบริการสาธารณสุข	ฝ่ายละ	๑	คน	โดยจะแต่งตั้งมากกว่า	๑	
คณะกไ็ด	้(มาตรา	๑๓)	ทัง้นี	้ใหค้ณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณม์อีำนาจหนา้ทีพ่จิารณาและวนิจิฉยัอทุธรณ์
ตามขอ้	๖.๓)	และขอ้	๖.๕)	(มาตรา	๑๔)	และมอีำนาจสัง่ใหส้ถานพยาบาล	ผูเ้สยีหายหรอืทายาท	บคุคล	
หนว่ยงาน	หรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทำหนงัสอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ	หรอืมาใหถ้อ้ยคำดว้ยตนเอง	หรอืสง่ขอ้มลู 
หรือเอกสารหลักฐานตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร	(มาตรา	๑๘)

	 ๔.๔) ให้ “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และคณะอนุกรรมการ	และมีอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 (๑)		รับและตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเสียหายและคำอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี ้
	 	 	 	 (๒)		ประสานงานกับสถานพยาบาลเพื่อให้ส่งเวชระเบียนของผู้เสียหาย	หรือข้อมูล	 
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	 ให้แก่คณะกรรมการ	 คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์	 หรือ 
คณะอนุกรรมการ

	 	 	 	 (๓)	ประสานงานกบัหนว่ยงานของรฐั	องคก์ร	หรอืบคุคลใด	ๆ 	เพือ่ขอทราบขอ้เทจ็จรงิ 
หรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 	 	 	 (๔)	รับ	 จ่าย	 และเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้

	 	 	 	 (๕)	เก็บ	 รวบรวม	 วิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินค่าเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้	 
และวิธีป้องกันความเสียหายเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 (๖)	สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาระบบความปลอดภัย 
และป้องกันความเสียหาย	รวมทั้งการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข

	 	 	 	 (๗)	มอบให้หน่วยงานของรัฐ	องค์กร	หรือบุคคลอื่นทำกิจการที่อยู่ภายในอำนาจ 
หน้าที่ของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้

	 	 	 	 (๘)	จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดำเนินงานของ 
คณะกรรมการ	คณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณ	์คณะอนกุรรมการ	และสำนกังาน	เพือ่เผยแพรต่อ่สาธารณชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 	 (๙)	ประชาสัมพันธ์และแจ้งผู้ยื่นคำขอและประชาชนทั่วไปเพื่อความเข้าใจ	
หลักการและเหตุผล	ขั้นตอน	วิธีการ	และเงื่อนไขการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้
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	 	 	 (๑๐)		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(มาตรา	๑๙)

 ๕) กองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข  
		 	 	 ๕.๑)		 ให้จัดตั้ง	“กองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข”  

โดยมีวัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้	
	 	 	 	 	 	 	 (๑)	 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย 

หรือทายาท	
	 	 	 	 	 	 	 (๒)	 เพื่อชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาตามมาตรา	 ๓๔	 และ 

มาตรา	๓๕
	 	 	 	 	 	 	 (๓)	 เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนหรือส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบ

ความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายตามแผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติ	และ
	 	 	 	 	 	 	 (๔)	 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยและการสร้างเสริม 

ความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข	(มาตรา	๒๐)
	 	 	 ๕.๒)		สถานพยาบาลตอ้งจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และอตัราที่

คณะกรรมการประกาศกำหนด	โดยคำนงึถงึขนาดของสถานพยาบาล จำนวนผูร้บับรกิารสาธารณสขุ 
ความถี่หรือความรุนแรงของการเกิดความเสียหาย การประชาสัมพันธ์และการแจ้งให้ผู้รับบริการ 
สาธารณสุขทราบเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ การประสานงานเพื่อให้ผู้เสียหายหรือ
ทายาทยื่นคำขอรับเงินค่าเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ การสนับสนุนการไกล่เกลี่ยและการสร้าง 
เสรมิความสมัพนัธท์ีด่ใีนระบบบรกิารสาธารณสขุ และการพฒันาระบบความปลอดภยัและปอ้งกนั
ความเสียหาย	หากสถานพยาบาลไม่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนหรือส่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด	หรือ 
ส่งเงินไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่ง ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒ ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ไม่ส่ง 
หรือส่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนดหรือจำนวนเงินที่ส่งขาดไป	แล้วแต่กรณีนับแต่วันครบกำหนดส่ง 
จนถึงวันที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน	หากสถานพยาบาลใดไม่จ่ายเงินสมทบหรือไม่เสียเงินเพิ่ม	 ให้นำ 
บทบญัญตัเิกีย่วกบัการบงัคบัทางปกครองตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองมาใชบ้งัคบั 
กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับ	 ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาล 
ปกครองได้	ถ้าศาลเห็นว่าการให้ชำระเงินนั้นชอบด้วยกฎหมายก็ให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาและ 
บังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อให้ชำระเงินนั้นได้	(มาตรา	๒๑)

		 	 	 ๕.๓)			กองทนุประกอบดว้ย		(๑)		เงนิทีโ่อนมาจากเงนิตามมาตรา	๔๑	แหง่พระราชบญัญตั ิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	(๒)	เงินที่สถานพยาบาล 
จ่ายสมทบ	(๓)	 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	 (๔)	 เงินเพิ่มตามข้อ	๕.๓)	 (๕)	 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
หรือมอบให้กองทุน	(๖)	ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน	(มาตรา	๒๒) 



  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
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 ๖) การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชย
		 	 	 ๖.๑)	 ผู้เสียหายอาจยื่นคำขอรับเงินค่าเสียหายต่อสำนักงานหรือหน่วยงานหรือ 

องคก์รทีส่ำนกังานกำหนด	ภายใน ๓ ปนีบัแตว่นัทีรู่ถ้งึความเสยีหายและรูต้วัผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุ 
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย	กรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ชีวิต	
เปน็ผูไ้รค้วามสามารถ	หรอืไมส่ามารถยืน่คำขอดว้ยตนเองได	้บดิามารดา	คูส่มรส	ทายาท	หรอืผูอ้นบุาล 
หรอืบคุคลใดซึง่ไดร้บัมอบหมายเปน็หนงัสอืจากผูเ้สยีหาย	แลว้แตก่รณ	ีอาจยืน่คำขอแทนได	้ทัง้นี	้เมือ่มกีาร 
ยื่นคำขอดังกล่าวภายในอายุความทางแพ่งในมูลละเมิดอันเนื่องมาจากการให้บริการสาธารณสุขแล้ว 
ให้อายุความนั้นสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าการพิจารณาคำขอเงินชดเชยนั้นจะถึงที่สุด 
หรือมีการยุติการพิจารณาคำขอ	(มาตรา	๒๕	และมาตรา	๒๖)

		 	 	 ๖.๒)	 ให้สำนักงานหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่สำนักงานกำหนดแล้วแต่กรณี	 
สง่คำขอใหค้ณะอนกุรรมการพจิารณาใหเ้งนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ภายใน ๗ วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัคำขอ 
และให้คณะกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นวินิจฉัยคำขอให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 
วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ	 โดยคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการที่วินิจฉัยให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ให้ถือเป็นที่สุด	(มาตรา	๒๗)

		 	 	 ๖.๓)	 หากคณะอนกุรรมการพจิารณาใหเ้งนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้มคีำวนิจิฉยัไมร่บัคำขอ 
ใหส้ง่เรือ่งใหค้ณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณแ์ละแจง้ใหผู้ย้ืน่คำขอทราบโดยเรว็	และใหค้ณะกรรมการ 
วนิจิฉยัอทุธรณพ์จิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน	๓๐	วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัเรือ่งอทุธรณแ์ละเมือ่คณะกรรมการ 
วินิจฉัยอุทธรณ์วินิจฉัยรับคำขอ	ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณากำหนดเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นด้วย	 
ซึ่งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด	(มาตรา	๒๘)

		 	 	 ๖.๔)	 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือคณะกรรมการ 
วนิจิฉยัอทุธรณ	์แลว้แตก่รณ	ีสง่คำขอใหค้ณะอนกุรรมการประเมนิเงนิชดเชยภายใน	๗	วนันบัแตว่นัทีม่ ี
คำวินิจฉัยหรือถือว่ามีคำวินิจฉัยให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นหรือนับแต่วันท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
มีคำวินิจฉัยให้รับคำขอ	และให้คณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยโดยคำนึง 
ถึงหลักการเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์ 
และให้วินิจฉัยคำขอให้แล้วเสร็จภายใน	๖๐	วันนับจากวันที่ได้รับเรื่อง	(มาตรา	๓๐)

		 		 	 ๖.๕)	 หากผู้ยื่นคำขอไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินชดเชยให้ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ ์
ตอ่คณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณภ์ายใน ๓๐ วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้คำวนิจิฉยัของคณะอนกุรรมการ 
ประเมินเงินชดเชย	 และให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์	ซึ่งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด	(มาตรา	๓๑)

		 	 	 ๖.๖)	 เมือ่ผูเ้สยีหายหรอืทายาทตกลงยนิยอมรบัเงนิชดเชย	ใหผู้ใ้หบ้รกิารสาธารณสขุ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายและผู้เสียหายจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ตามวิธีการ รูปแบบ และรายละเอียดที่คณะกรรมการกำหนด	แต่ถ้าผู้เสียหายหรือทายาทไม่ตกลง 
ยนิยอมรบัเงนิชดเชยและไดฟ้อ้งคดตีอ่ศาลแลว้	ใหส้ำนกังานยตุกิารดำเนนิการตามพระราชบญัญตันิี ้
และผูเ้สยีหายหรอืทายาทไมม่สีทิธยิืน่คำขอตามพระราชบญัญตันิีอ้กี	หากศาลมคีำพพิากษาหรอืคำสัง่ 



ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	....
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ถึงที่สุดให้ผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แก่ผู้เสียหาย	ให้คณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยพิจารณาว่าจะจ่ายเงินจากกองทุนเพ่ือชำระค่าสินไหม 
ทดแทนตามคำพิพากษาหรือไม่เพียงใด	หากศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดยกฟ้องโดยไม่ได้ 
วนิจิฉยัวา่ผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสยีหายไมต่อ้งรบัผดิ	คณะกรรมการ 
อาจพิจารณาจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายหรือไม่ก็ได้	(มาตรา	๓๓	และมาตรา	๓๔)	

		 	 	 ๖.๗)	 ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือทายาทได้นำเหตุแห่งความเสียหายฟ้องคดีต่อศาล 
เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย	 
โดยได้ขอรับเงินค่าเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย	ทั้งนี้	ไม่ว่าจะขอรับเงินค่าเสียหายก่อนหรือหลัง
ฟอ้งคด	ีใหด้ำเนนิการใหม้กีารพจิารณาเฉพาะการจา่ยเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ใหแ้กผู่เ้สยีหายหรอืทายาท 
เท่านั้น	(มาตรา	๓๕)

		 	 	 ๖.๘)	 กรณีที่ความเสียหายปรากฏขึ้นภายหลังจากการทำสัญญาประนีประนอมยอม 
ความตามข้อ	๖.๖)	โดยผลของสารทีส่ะสมอยูใ่นรา่งกายของผูเ้สยีหายหรอืกรณทีีต่อ้งใชเ้วลาในการ 
แสดงอาการ	ให้ผู้เสียหายยื่นคำขอรับเงินชดเชยภายใน	๓	ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ให้ 
บรกิารสาธารณสขุซึง่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย	แตต่อ้งไมเ่กนิ	๑๐	ปนีบัแตว่นัทีรู่ถ้งึความเสยีหายทีป่รากฏ 
ขึ้นภายหลัง	 ในกรณีเช่นว่านี้	 ให้สำนักงานหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่สำนักงานกำหนดแล้วแต่กรณี	 
สง่คำขอดงักลา่วใหค้ณะอนกุรรมการประเมนิเงนิชดเชยภายใน	๗	วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัคำขอ	(มาตรา	๓๗) 

 ๗) การไกล่เกลี่ยและการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข
							 	 ๗.๑)	 หากผู้เสียหายและผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

ความเสียหายตกลงให้ใช้วิธีไกล่เกลี่ย	 ให้สำนักงานดำเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างกันหรือเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันในเรื่องอื่นนอกเหนือจากเงินค่าเสียหาย 
ตามพระราชบัญญัตินี้	 ซึ่งการไกล่เกลี่ยดังกล่าวจะดำเนินการก่อนหรือภายหลังผู้เสียหายได้ยื่น 
คำขอรบัเงนิคา่เสยีหายหรอืหลงัจากการพจิารณาคำขอรบัเงนิคา่เสยีหายเสรจ็แลว้กไ็ด้	โดยผูเ้สยีหาย 
และผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายมีสิทธิร่วมกันเลือกผู้ทำหน้าที ่
ไกล่เกลี่ยคนเดียวหรือหลายคนตามที่ตกลงกันจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการหรือหน่วยงานหรือ 
องค์กรเอกชนอื่นได้จัดทำไว้หรือบุคคลอื่นใดที่ผู้เสียหายและผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานที ่
เกีย่วขอ้งกบัความเสยีหายเหน็สมควรรว่มกนั	เปน็ผูไ้กลเ่กลีย่โดยจะตอ้งดำเนนิการไกลเ่กลีย่ใหแ้ลว้เสรจ็ 
โดยเร็วซึ่งอย่างช้าต้องไม่เกิน	๓๐	วันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยแต่อาจขยายเวลาได้แต่ไม่เกิน	 
๒	ครั้งครั้งละไม่เกิน	๓๐	วัน แต่ทั้ง ๒ ฝ่ายมีสิทธิที่จะยุติการไกล่เกลี่ยเมื่อใดก็ได้	หากมีการตกลง 
ร่วมกันในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเงินค่าเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้ให้ทำสัญญาประนีประนอมยอม 
ความเพื่อให้มีผลผูกพันทั้ง ๒ ฝ่าย	(มาตรา	๓๘	และมาตรา	๓๙)		

		 	 	 ๗.๒)	 เมื่อมีการดำเนินการเพื่อไกล่เกลี่ยให้อายุความฟ้องร้องคดีแพ่งสะดุดหยุดอยู่ 
ไมน่บัในระหวา่งนัน้จนกวา่จะมกีารยตุกิารไกลเ่กลีย่	(มาตรา	๔๐)	นอกจากนีห้า้มมใิหบ้คุคลซึง่เกีย่วขอ้ง 
กับการไกล่เกลี่ยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ในการดำเนินคดีทางศาล
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	 	 	 (๑)	 ข้อเท็จจริงใด	ๆ	เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการไกล่เกลี่ย
	 	 	 (๒)	 ความเห็นหรือข้อเสนอใด	ๆ	ซึ่งได้เสนอโดยผู้ เกี่ยวข้องในการไกล่เกลี่ย 

ในกระบวนการไกล่เกลี่ย
	 	 	 (๓)	 ข้อเท็จจริงที่ผู้เกี่ยวข้องในการไกล่เกลี่ยได้ยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอในการ 

ไกล่เกลี่ยเพื่อยังให้เกิดการตกลงซึ่งได้เสนอโดยผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย	(มาตรา	๔๑)

 ๘) การพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหาย
	 	 	 ๘.๑)	 ให้คณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยวิเคราะห์สาเหตุแห่งความเสียหายเพื่อ 

แจ้งให้สถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายพิจารณาหาแนวทางพัฒนาระบบความปลอดภัย 
และป้องกันความเสียหาย รวมทั้งการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข  
ใหส้ถานพยาบาลนัน้ทำรายงานการปรบัปรงุแกไ้ขและสง่ใหส้ำนกังานภายใน	๖	เดอืน	ซึง่คณะกรรมการ 
อาจนำรายงานการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดอัตราการจ่าย 
เงินสมทบเข้ากองทุนในทางที่เป็นคุณให้แก่สถานพยาบาลนั้นก็ได้	(มาตรา	๔๒)	

	 	 	 ๘.๒)	 ให้สำนักงานสนับสนุนสถานพยาบาล	หน่วยงาน	หรือองค์กรที่ดำเนินกิจกรรม 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายของผู้รับบริการสาธารณสุข 
เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายของผู้รับบริการ 
สาธารณสขุ	และกจิกรรมดา้นการสง่เสรมิความสมัพนัธท์ีด่ใีนระบบบรกิารสาธารณสขุ	โดยเสนอแผนงาน 
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนสำหรับใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว	 
สถานพยาบาลใดทีม่กีารพฒันาระบบความปลอดภยัและปอ้งกนัความเสยีหายตามทีค่ณะกรรมการ 
กำหนด คณะกรรมการอาจสัง่ใหล้ดอตัราการจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุได้	(มาตรา	๔๓	และมาตรา	๔๔) 

 ๙) การฟ้องคดีอาญาและบทกำหนดโทษ
       ๙.๑)		 ในกรณีที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาฐานกระทำการ 

โดยประมาทเกีย่วเนือ่งกบัการใหบ้รกิารสาธารณสขุ	หากศาลเหน็วา่จำเลยกระทำผดิ	ใหศ้าลนำขอ้เทจ็จรงิ 
ต่าง	ๆ	ของจำเลยเกี่ยวกับประวัติ	พฤติการณ์แห่งคดี	มาตรฐานทางวิชาชีพ	การบรรเทาผลร้ายแห่งคดี	
การรูส้ำนกึในความผดิ	การทีไ่ดม้กีารทำสญัญาประนปีระนอมยอมความ	การชดใชเ้ยยีวยาความเสยีหาย	
และการทีผู่เ้สยีหายไมต่ดิใจใหจ้ำเลยไดร้บัโทษ	ตลอดจนเหตผุลอืน่อนัสมควร	มาพจิารณาประกอบดว้ย	
ในการนี้ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดหรือจะไม่ลงโทษเลย 
ก็ได้	(มาตรา	๔๕)

	 	 	 ๙.๒)		ผูใ้ดฝา่ฝนืไมป่ฏบิตัติามคำสัง่ของคณะกรรมการ	คณะกรรมการวนิจิฉยัอทุธรณ	์
หรอืคณะอนกุรรมการ	ตามมาตรา	๑๘	ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ	๖	เดอืน	หรอืปรบัไมเ่กนิ		๑๐,๐๐๐		บาท	 
หรือทั้งจำทั้งปรับ	(มาตรา	๔๖)

  ๑๐) บทเฉพาะกาล
		 	 	 ๑๐.๑)	 ให้โอนภารกิจเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินช่วยเหลือ 

เบื้องต้นที่ได้มีการกันไว้ตามมาตรา	๔๑	แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	
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มาเป็นของสำนักงานหรือกองทุน	แล้วแต่กรณี	ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	(มาตรา	๔๗)
		 	 	 	๑๐.๒)	 ในกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา	๔๑	แห่ง 

พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	และยงัไมไ่ดม้กีารจา่ยเงนิดงักลา่วใหแ้กผู่ย้ืน่
คำร้อง	ให้ถือว่าเป็นคำขอรับเงินค่าเสียหายตามมาตรา	๒๕	แห่งพระราชบัญญัตินี้	(มาตรา	๔๘)

		 	 	 	๑๐.๓)	 	ในกรณทีีม่กีารจา่ยเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ตามมาตรา	๔๑	แหง่พระราชบญัญตั ิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๔๕	ให้แก่ผู้ยื่นคำร้องไปแล้ว	ผู้เสียหายหรือทายาทยังคงมีสิทธ ิ
ทีจ่ะยืน่คำขอตามพระราชบญัญตันิีไ้ดอ้กี	หากยงัไมพ่น้กำหนดระยะเวลาการยืน่คำขอรบัเงนิคา่เสยีหาย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้หักเงินช่วยเหลือเบื้องต้นดังกล่าวออกจากเงินค่าเสียหายตาม 
พระราชบัญญัตินี้ด้วย	(มาตรา	๔๙)

		 	 	 	๑๐.๔)	 ให้รัฐมนตรีดำเนินการให้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการในสัดส่วน 
ของผู้แทนสถานพยาบาล	 ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	
ด้านบริการสุขภาพ	และผู้ทรงคุณวุฒิ	เพื่อให้ได้คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้	ภายใน	๑๘๐	วัน
นบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบั	และในระหวา่งทีย่งัไมม่กีรรมการดงักลา่ว	ใหร้ฐัมนตรแีตง่ตัง้ผูท้รง 
คุณวุฒิจำนวน	๑๑	คน	โดยในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านคุ้มครอง 
สทิธผิูบ้รโิภคดา้นบรกิารสขุภาพจำนวน	๖	คน	เปน็ผูม้คีวามเชีย่วชาญดา้นเศรษฐศาสตร	์สือ่สารมวลชน	
และการเจรจาไกล่เกลี่ยสาธารณสุข	 อย่างน้อยด้านละ	 ๑	 คน	 เป็นกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทน	 
(มาตรา	๕๐)

ทา่นผูอ้า่นวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังน้ี 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
	โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๕๓	กำหนดให้บุคคล

ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ	มีสิทธิได้รับ 
สวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรีและความ 
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ	 ดังนั้น	 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญดังกล่าว	สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต	ิสทิธเิรือ่งเบีย้ยงัชพีของผูส้งูอาย	ุและอำนาจหนา้ที ่
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ 
เปน็รายเดอืนอยา่งทัว่ถงึและเปน็ธรรมจากรฐั		จงึจำเปน็ตอ้งตราพระราชบญัญตันิี ้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	กฎหมายไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิในเรือ่งการจดัเงนิสวสัดกิารแกผู่ส้งูอายุ	ซึง่ได ้

กำหนดให้บุคคลซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ซึ่งไม่มี 
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรม	 โดยให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติดำเนินการกำหนด 
ระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการคุ้มครอง	การส่งเสริม	
การสนับสนุน	และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ	 เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร 
กองทนุอนมุตักิารจา่ยเงนิดงักลา่วตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต ิ
ได้กำหนดไว้

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๖ ก หน้า ๑

หมายเหตุ:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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หลักการและเหตุผล
	โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาระดับ 

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา	ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการ 
ศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่ 
การศึกษา	 ทำให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความ 
ไมค่ลอ่งตวัและเกดิปญัหาการพฒันาการศกึษา	สมควรแยกเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ออกเปน็เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	 
เพือ่ใหก้ารบรหิารและการจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพ	อนัจะเปน็การพฒันา 
การศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผล 
และมีคุณภาพยิ่งขึ้น		จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	กฎหมายได้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องระบบการบริหารและการจัดการ 

ศกึษาขัน้พืน้ฐานซึง่ไดก้ำหนดใหแ้ยกเขตพืน้ทีก่ารศกึษาออกเปน็เขตพืน้ที่ 
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาออกจากกัน 
เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัและการพฒันาการศกึษา โดยกำหนดใหก้ารบรหิาร 
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดเขตพื้นที่การศึกษา	แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึง 
ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จำนวนสถานศึกษา	 จำนวนประชากร	 
วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย	 เว้นแต่เป็นการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา	แต่ในกรณีท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ใดไม่อาจบริหารและจัดการดังที่กล่าวมาได	้กระทรวงอาจจัดให้มีการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การ
ศึกษาก็ได้

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑
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(๑)		การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 อารมณ์	 สังคม	 การสื่อสารและการเรียนรู้	
หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ

	(๒)	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบ 
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย

	(๓)	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
	(๔)	การจดัการศกึษาทางไกล	และการจดัการศกึษาทีใ่หบ้รกิารในหลาย 

เขตพื้นที่การศึกษา
	ทั้งนี้	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภา 

การศกึษา	มอีำนาจประกาศในราชกจิจานเุบกษากำหนดเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพือ่ 
การบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	แบง่เปน็เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม 
ศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	แต่ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การกำหนดให้ 
สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด	 ให้ยึดระดับการศึกษาของ 
สถานศกึษานัน้เปน็สำคญั		ทัง้นี	้ตามทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารประกาศ 
กำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	รวมทั้ง	 ได้กำหนดให้การดำเนินการของคณะกรรมการเขตพื้นที่ 
การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ในการที่จะประสาน	 ส่งเสริม	 
และสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง 
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษานั้น	การจะพิจารณาว่าสถานศึกษาเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่ 
การศึกษาใด	 กฎหมายได้กำหนดให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  
พ.ศ. ๒๕๕๓

หมายเหตุ:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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หลักการและเหตุผล
	โดยทีก่ารจดัระเบยีบบรหิารราชการในเขตพืน้ทีก่ารศกึษากำหนดให้ 

แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษา 
และระดบัมธัยมศกึษา	ซึง่มกีารบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานรวมอยู ่
ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา	ทำให้เกิดความไม่คล่องตัว 
ในการบริหารราชการ	 สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่ 
การศกึษาประถมศกึษาและเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เพือ่ใหก้ารบรหิาร 
และการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ	 อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษา 
แก่นักเรียนในช่วงช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพ 
ยิ่งขึ้นตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ		 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	กฎหมายได้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการจัดระเบียบบริหารราชการ 

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงได้กำหนดให้แยกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออกเป็นเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาออกจากกัน 
เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการบรหิารราชการ โดยการบรหิารและการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา	 แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงระดับ 
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวนสถานศึกษา	จำนวนประชากร	วัฒนธรรม 
และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย	 เว้นแต่เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา	 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิ การ โดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัด 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๔
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การศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที ่
การศึกษามัธยมศึกษา	แต่ในกรณีท่ีสถานศึกษาใดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระดับ 
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา	การกำหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ใน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาใด	ใหย้ดึระดบัการศกึษาของสถานศกึษานัน้เปน็สำคญั		ทัง้นี	้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผล 
ความจำเป็นอย่างอื่นตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท	คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอาจประกาศกำหนดให้ขยายการบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้	

	ทั้งนี้	 ยังได้กำหนดให้การดำเนินการของคณะกรรมการเขตพื้นที่ 
การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ในการที่จะประสาน	 ส่งเสริม	 
และสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง 
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษานั้น	การจะพิจารณาว่าสถานศึกษาเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่ 
การศึกษาใด	กฎหมายได้กำหนดให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน

	โดยกฎหมายได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย 
คำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อกำหนด 
หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสำหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่	 ๒๐	 ตุลาคม	
๒๕๕๓	นับแต่วันที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

หมายเหตุ:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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หลักการและเหตุผล
โดยที่ได้มีการปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เพื่อรับผิดชอบการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ทำให้ต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และคณะอนกุรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	ใหส้อดคลอ้ง 
กับการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา		จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	สืบเนื่องจากที่ได้มีการปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตามพระราชบัญญัติ 
การศกึษาแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  และพระราชบญัญตัริะเบยีบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น จึงได้มี 
การแกไ้ขเพิม่เตมิในสว่นขององคป์ระกอบของคณะกรรมการขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยการกำหนดให้กรรมการผู้แทนข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวน ๑๒ คน 
ประกอบดว้ย	ผูแ้ทนผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
และมัธยมศึกษาฝ่ายละ	 ๑	 คน	 ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหาร 
สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่	ก.ค.ศ.	กำหนด
ซึง่สงักดัสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาฝา่ยละ	๑	คน	ผูแ้ทนขา้ราชการครจูำนวน	๕	คน	 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๗
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ซึ่งเลือกจากข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน	๓	คน	ข้าราชการครูสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน	 
๑	 คน	 และข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จำนวน	๑	คน	ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา	 หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน	 ๑	 คนและผู้แทนบุคลากร 
ทางการศกึษาอืน่สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ที่ 
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละ	๑	คน

	รวมทั้งได้กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศกึษาประจำเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา เรยีกโดยยอ่วา่	“อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา”	 และคณะอนุกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เรียกโดยย่อว่า	 
“อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”	สำหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา	
แล้วแต่กรณี	ซึ่งประกอบด้วย
		 	 	 (๑)	 ประธานอนกุรรมการซึง่อนกุรรมการเลอืกกนัเองจากผูท้รงคณุวฒุิ 
ตาม	 (๓)	 ในการนี้ให้ถือว่าอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม	 (๓)	 มีจำนวน 
เท่าที่มีอยู่
		 	 	 (๒)	 อนุกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน	๒	คน	 ได้แก่	 ผู้แทน	ก.ค.ศ.	
และผู้แทนคุรุสภา	ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	หรือประสบการณ์ 
ดา้นการบรหิารงานบคุคล	ดา้นการศกึษาดา้นกฎหมายหรอืดา้นการเงนิการคลงั 
		 	 	 (๓)	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน	๔	 คน	 ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มี 
ความรูค้วามสามารถหรอืประสบการณด์า้นการบรหิารงานบคุคล	ดา้นการศกึษา	
ด้านกฎหมาย	และด้านการเงินการคลังด้านละ	๑	คน
		 	 	 (๔)	 อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	แล้วแต่กรณี	 
จำนวน	๓	คน	ประกอบดว้ยผูแ้ทนผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน	๑	คน	 
ผู้แทนข้าราชการครูจำนวน	 ๑	 คน	 และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
จำนวน	๑	คน	

	แต่ทั้งนี้	 ให้กรรมการ	ก.ค.ศ.	ในส่วนของกรรมการผู้แทนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา	 ๗	 (๕)	 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่	 
๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการ 
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี	้ ซึ่งต้อง 
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ไมเ่กนิ	๑๘๐	วนันบัแตว่นัที	่๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓	ในการนี	้ใหก้รรมการผูแ้ทน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายนี้อยู่ในตำแหน่ง 
เทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการ	ก.ค.ศ.	ในสว่นของกรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิ
และมิให้นับวาระการดำรงตำแหน่งเป็นวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง	
ตลอดจนให	้อ.ก.ค.ศ.	เขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีม่อียูใ่นวนัที	่๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓	
ทำหน้าที่เป็น	 อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามกฎหมายนี้		
ทั้งนี้	ถ้ากรณีมีอนุกรรมการใน	อ.ก.ค.ศ.	ตามข้อ	(๔)	คนใดที่สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 
ใหอ้นกุรรมการผูน้ัน้พน้จากตำแหนง่	โดยใหถ้อืวา่	อ.ก.ค.ศ.	เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ในขณะนั้นมีองค์ประกอบเท่าที่เหลืออยู่	 และยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนครบ 
วาระแลว้จงึดำเนนิการแตง่ตัง้หรอืเลอืกตัง้อนกุรรมการใน	อ.ก.ค.ศ.	เขตพืน้ที ่
การศึกษาประถมศึกษาตามกฎหมายนี้

	โดยในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให้ม	ีอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา	ให้	ก.ค.ศ.	แต่งตั้ง	อ.ก.ค.ศ.	วิสามัญ	ขึ้นคณะหนึ่ง	เพื่อทำหน้าที่	 
อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามกฎหมายนี้	 แต่ต้องไม่เกิน	
๑๘๐	วันนับแต่วันที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓	โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที ่
ของ	 อ.ก.ค.ศ.	 วิสามัญนั้น	 มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ดังเช่น	 อ.ก.ค.ศ.	
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 และการใดอยู่ระหว่างดำเนินการหรือ 
เคยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ	อ.ก.ค.ศ.	 เขตพื้นที่การศึกษาในวันที่	
๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๓	 เฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคล	การดำเนินการ 
ทางวินัยและการอุทธรณ์ที่ เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา	การดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใด	
และอยูใ่นอำนาจของ	อ.ก.ค.ศ.	เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหรอื	อ.ก.ค.ศ.	
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่	ก.ค.ศ.	กำหนด

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

หมายเหตุ:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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หลักการและเหตุผล
	โดยที่มาตรา	๘๓	(๘)	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 บัญญัติว่าข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการใด 
อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดใน	กฎ	ก.พ.	สมควร 
กำหนดหลักเกณฑ์การกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ		
จึงจำเป็นต้องออกกฎ	ก.พ.	นี้

สาระสำคัญโดยสรุป
   กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำการประการใดประการหน่ึง 
ดังต่อไปนี้	 ต่อข้าราชการด้วยกัน	 หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ	 ไม่ว่าจะเกิดขึ้น 
ในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผู้ถูกกระทำมิได้ยินยอมต่อการกระทำนั้น	หรือ 
ทำให้ผู้ถูกกระทำเดือดร้อนรำคาญ	ถือว่าเป็นการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิด 
หรอืคกุคามทางเพศ	ตามมาตรา	๘๓	(๘)	แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ 
พลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	(๑)		กระทำการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ 
เช่น	การจูบ	การโอบกอด	การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง	เป็นต้น

	(๒)	กระทำการดว้ยวาจาทีส่อ่ไปในทางเพศ	เชน่	วพิากษว์จิารณร์า่งกาย	
พูดหยอกล้อ	พูดหยาบคาย	เป็นต้น

	(๓)	กระทำการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ	 เช่น	การใช้สายตา 
ลวนลาม	การทำสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใด	ๆ	เป็นต้น

	(๔)	 การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ	 เช่น	
แสดงรูปลามกอนาจาร	 ส่งจดหมาย	 ข้อความ	 หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น	
เป็นต้น

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็น 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑๔
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	(๕)	การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ	ซึ่งผู้ถูกกระทำ	
ไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรำคาญ

  ๑บัตรออกเสียงประชามติดังต่อไปนี้	ให้ถือเป็นบัตรเสีย
	 (๑)	บัตรปลอม
	 (๒)	บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
	 (๓)	บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนในทางใด
	 (๔)	บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องทำเครื่องหมาย
	 (๕)	บัตรที่มิใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบให้
	 (๖)	บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคำอื่นใดลงไป
	 (๗)	บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย.

หลักการและเหตุผล
	โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้ 

ปรับปรุงระบบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญให้จำแนกตามกลุ่ม 
ลักษณะงานสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการจดัประเภทตำแหนง่และระดบัตำแหนง่ของขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	และโดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ 
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปลงศพหรือส่งศพกลับ	ในกรณีที่ผู้เดินทางไป
ราชการถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	ประกอบกับสมควร 
แกไ้ขเพิม่เตมิหลกัเกณฑก์ารเบกิเบีย้เลีย้งเดนิทาง	คา่เชา่ทีพ่กั	และคา่ใชจ้า่ย 
ในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจำสำนักงานซึ่งต่างสังกัด	 รวมทั้ง 
หลักเกณฑ์การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการชั่วคราว 
ในราชอาณาจักรและการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินของคู่สมรสหรือบุตรของ 
ข้าราชการหรือลูกจ้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน		 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๓

หมายเหตุ:-

 	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	๘	 (๕)	และมาตรา	๘๓	 (๘)	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
	 	 พลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑	อนัเปน็กฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจำกดัสทิธแิละเสรภีาพของ 
	 	 บุคคล	 ซึ่งมาตรา	 ๒๙	 ประกอบกับมาตรา	 ๓๑	 มาตรา	 ๓๓	 มาตรา	 ๔๓	 และมาตรา	 ๖๔	 ของ 
	 	 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิหก้ระทำได	้โดยอาศยัอำนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย	ก.พ.	 
	 	 โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี	จึงออกกฎ	ก.พ.	ไว้	
 	 กฎ	ก.พ.	นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑๐
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สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	๑)		ได้เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๒ ตรี ในลักษณะ ๑ บททั่วไป แห่ง 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	ในเร่ืองค่าพาหนะ 
ในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ	 ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตาย 
ระหว่างไปราชการ	โดยเหตุแห่งความตายมิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหต ุ
ส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน	กฎหมายได้กำหนดให้บุคคล 
ในครอบครวัหรอืผูจ้ดัการศพของผูเ้ดนิทางไปราชการซึง่ถงึแกค่วามตายนัน้	ไดร้บั 
ค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ	 หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น 
ท่ีเก่ียวกับการส่งศพกลับ	ท้ังน้ี	ภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
	 	 	 ๒)		ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิความในมาตรา ๑๕	แหง่พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ย 
ในการเดินทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 (ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๔	 โดยกำหนดให้ 
การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางนั้นโดยให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายภายใน 
วงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด

	๓)		ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิความในมาตรา ๑๗	แหง่พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ย 
ในการเดินทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 (ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๔๘	ในเรื่องการเบิก 
ค่าเช่าที่พักในกรณีที่มีความจำเป็นต้องพักแรม	 โดยกำหนดให้การเดินทางไป 
ราชการที่จำเป็นต้องพักแรม	 เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรม 
ในยานพาหนะ	 หรือการพักแรมในท่ีพักแรมซ่ึงทางราชการจัดท่ีพักไว้ให้แล้ว	 
ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะ 
จ่ายจริงก็ได้	แต่ในกรณีท่ีเป็นการเดินทางไปราชการในท้องท่ีท่ีมีค่าครองชีพสูงหรือ 
เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว	กระทรวงการคลงัอาจกำหนดใหผู้เ้ดนิทางไปราชการเบกิคา่ 
เช่าที่พักในอัตราสูงได้ตามความจำเป็น

	แต่สำหรับการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารระดับสูง	 หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ	
หรอืตำแหนง่ระดบั	๑๐	ขึน้ไป	หรอืตำแหนง่ทีเ่ทยีบเทา่	หรอืขา้ราชการตลุาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น	๓	ขั้นสูง	ขึ้นไป	หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	๕	
ขึ้นไป	หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี	พลเรือตรี	พลอากาศตรี	ขึ้นไป	หรือ 
ขา้ราชการตำรวจซึง่มยีศพลตำรวจตร	ีขึน้ไป	เปน็หวัหนา้คณะ	หากมคีวามจำเปน็ 
ต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกันกับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือ 
บุคคลอ่ืน	ให้เบิกค่าเช่าท่ีพักได้เพ่ิมข้ึนสำหรับห้องพักอีกห้องหน่ึงหรือจะเบิกค่าเช่า 
ห้องชุดแทนก็ได้เท่าที่จ่ายจริง	 ทั้งนี้	 ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวง 
การคลังกำหนด
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	๔)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสามของมาตรา ๒๒	 แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 
(ฉบับที่	 ๗)	พ.ศ.	๒๕๔๘	 ในเรื่องการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง	 โดยกำหนด 
ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น	และระดับสูง	ตำแหน่งประเภท 
อำนวยการระดับต้นและระดับสูง	 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
ชำนาญการ	ระดับชำนาญการพิเศษ	ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ	 
ตำแหนง่ประเภททัว่ไประดบัชำนาญงาน	ระดบัอาวโุส	และระดบัทกัษะพเิศษ	
หรอืตำแหนง่ระดบั	๖	ขึน้ไป	หรอืตำแหนง่ทีเ่ทยีบเทา่	หรอืขา้ราชการตลุาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๑	 ขึ้นไป	 หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๒	
ขึ้นไป	หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท	นาวาโท	นาวาอากาศโท	ขึ้นไป	 
หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโท	ขึ้นไป	 ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้าง 
ได้สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

	 	 	(๑)		 การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่	ที่พัก	หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจำทาง	หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่
ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน

	 	 	(๒)		 การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่	ที่พัก	กับสถานที่ 
ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่เกิน	๒	เที่ยว

	 	 	(๓)		 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
	๕)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๒๗	 แห่งพระราชกฤษฎีกา 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ	(ฉบบัที	่๗)	พ.ศ.	๒๕๔๘	
ในเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ในกรณีที่เป็นการเดินทาง 
ไปราชการโดยเครื่องบิน	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ดังต่อไปนี้

	 	 	(๑)		ชัน้ธรุกจิ	สำหรบัผูด้ำรงตำแหนง่หวัหนา้คณะผูแ้ทนรฐับาล	 
ประธานศาลฎีกา	และรองประธานศาลฎีกา	ประธานรัฐสภา	รองประธาน 
รัฐสภา	ประธานวุฒิสภา	รองประธานวุฒิสภา	ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	รัฐมนตรี	ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น	 
และระดบัสงูตำแหนง่ประเภทอำนวยการระดบัสงู	ตำแหนง่ประเภทวชิาการ 
ระดับเช่ียวชาญ	และระดับทรงคุณวุฒิ	ตำแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ	 
หรือตำแหน่งระดับ	 ๙	 ขึ้นไป	 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการ 
ตลุาการซึง่รบัเงนิเดอืนชัน้	๓	ขัน้ตำ่	ขึน้ไป	หรอืขา้ราชการอยัการซึง่รบัเงนิเดอืน	 
ชั้น	๔	ขึ้นไป	หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก	นาวาเอก	นาวาอากาศเอก	
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ	นาวาเอกพิเศษ	นาวาอากาศเอกพิเศษ	ขึ้นไป	 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๓
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หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก	อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ	
ขึ้นไป

	 	 (๒) ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ำสุด	สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
	 	 	 	 		 	 	(ก)	ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น	 ตำแหน่ง 
ประเภทวชิาการระดบัชำนาญการ	และระดบัชำนาญการพเิศษ	ตำแหนง่ประเภท 
ทั่วไประดับชำนาญงาน	และระดับอาวุโส	หรือตำแหน่งระดับ	๖	ถึงระดับ	๘	
หรอืตำแหนง่ทีเ่ทยีบเทา่	หรอืขา้ราชการตลุาการซึง่รบัเงนิเดอืนชัน้	๑	ขึน้ไป	หรอื
ขา้ราชการอยัการซึง่รบัเงนิเดอืนชัน้	๒	ขึน้ไป	หรอืขา้ราชการทหารซึง่มยีศพนัโท	
นาวาโท	นาวาอากาศโท	ขึน้ไป	หรอืขา้ราชการตำรวจซึง่มยีศพนัตำรวจโท	ขึน้ไป	
ทั้งนี้	นอกจากที่ระบุใน	(๑)

	 	 	 (ข)		ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ	 ชั้น	 หรือยศ	 ต่ำกว่าที่ระบุใน	 (ก)	 
เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

	 	 		 	ในการเดินทางไปราชการเพื่อรับเสด็จ	ตามเสด็จหรือส่งเสด็จ 
พระบรมวงศานวุงศ์	หากทีน่ัง่โดยสารในชัน้ทีก่ำหนดสำหรบัผูด้ำรงตำแหนง่ตาม	 
(๒)	 เต็ม	และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได	้ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่เดินทาง 
ดังกล่าวสามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้ 
โดยต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด	สำหรับส่วนราชการใดที่ไม่มี 
ปลดักระทรวง	ใหผู้บ้งัคบับญัชาทีม่อีำนาจเชน่เดยีวกบัปลดักระทรวงเปน็ผูอ้นมุตัิ 
	 	 	 	 		 	แต่ถ้าเป็นการเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม	 (๑)	หรือ	 (๒)	 
จะเบกิคา่ใชจ้า่ยไดไ้มเ่กนิคา่พาหนะในการเดนิทางภาคพืน้ดนิระยะเดยีวกนัตาม 
สทิธซิึง่ผูเ้ดนิทางจะพงึเบกิได	้แตใ่นกรณทีีผู่เ้ดนิทางไปราชการมคีวามจำเปน็ตอ้ง 
โดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิจะเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่า 
สิทธิได้ก็ต่อเมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง

๖)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘	แห่งพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 (ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๔๘	 
ในเรื่องการเบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก ในกรณีของผู้เดินทางไปราชการ 
ในหน้าท่ีเลขานุการกับผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นหัวหน้าคณะ ซ่ึงดำรงตำแหน่งประเภท 
บริหารระดับต้น	และระดับสูง	ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง	ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ	และระดับทรงคุณวุฒิ	ตำแหน่งประเภททั่วไป	
ระดับทักษะพิเศษ	 หรือตำแหน่งระดับ	 ๙	 ขึ้นไป	 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า	
หรอืกบัขา้ราชการตลุาการ	ซึง่รบัเงนิเดอืนชัน้	๓	ขัน้ตำ่	ขึน้ไป	หรอืกบัขา้ราชการ 
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๔	 ขึ้นไป	 หรือกับข้าราชการทหารซึ่งมียศ 
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พนัเอก	นาวาเอก	นาวาอากาศเอก	อตัราเงนิเดอืนพนัเอกพเิศษ	นาวาเอกพเิศษ	
นาวาอากาศเอกพเิศษ	ขึน้ไป	หรอืกบัขา้ราชการตำรวจซึง่มยีศพนัตำรวจเอก	 
อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ	ขึ้นไป	หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง 
พร้อมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อประโยชน์ในการประสานสั่งการในระหว่าง 
เดินทางไปราชการ	 ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก 
และให้พักแรมในที่เดียวกับผู้บังคับบัญชา	 โดยเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามสิทธิ 
ที่ตนเองได้รับหรือเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราต่ำสุดของที่พักนั้น	แต่ไม่เกิน 
อัตราที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิก

	๗)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๒๙/๑	แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ	(ฉบบัที	่๗)	พ.ศ.	๒๕๔๘	
ในเรื่องการเบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักของคู่สมรส และบุตรของ 
นกับรหิารการทตูระดบัสงู	โดยกำหนดใหน้กับรหิารการทตูระดบัสงู	ซึง่ไดร้บั 
คำสัง่ใหเ้ดนิทางกลบัประเทศไทยเพือ่เขา้เฝา้พระมหากษตัรยิ	์เพือ่กราบถวาย 
บงัคมลาและรบัพระราชสาสน์ตราตัง้และพระราชสาสน์ถอนกอ่นเดนิทางไป
ดำรงตำแหน่งประจำในต่างประเทศ	หากจะนำคู่สมรส บุตรที่มีอายุไม่เกิน 
๒๕ ปีซึ่งไม่มีคู่สมรสและอยู่ในอุปการะที่จะต้องเดินทางไปอยู่ใน 
ต่างประเทศด้วยและผู้ติดตามร่วมเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเดินทาง 
พรอ้มกนัตอ่เนือ่งไปประเทศประจำการใหมแ่ละประเทศไทยเปน็เสน้ทางผา่น 
หรืออยู่ใกล้เคียงกับประเทศที่จะไปประจำการใหม่	 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
ปลดักระทรวงเจา้สงักดัทีจ่ะพจิารณาอนญุาตตามความจำเปน็และเหมาะสม
และให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักได้	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		คา่พาหนะสำหรบัคูส่มรสและบตุรดงักลา่ว	ใหเ้บกิไดใ้นอตัรา 
เดียวกับนักบริหารการทูตระดับสูง	แต่ถ้ามิได้เดินทางพร้อมกับนักบริหาร 
การทูตระดับสูง	ให้เบิกได้ในอัตราต่ำสุด	สำหรับผู้ติดตามไม่ว่าจะเดินทางพร้อมกัน 
หรือไม่	ให้เบิกได้ในอัตราต่ำสุด

	 	 (๒)	คา่เชา่ทีพ่กัใหเ้บกิไดต้ามความจำเปน็	เวน้แตก่รณทีีผู่เ้ดนิทาง 
มีเคหสถานของตนเองที่สามารถพักอาศัยได้	ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก

	 	 การเบิกค่าเช่าที่พัก	ให้นักบริหารการทูตระดับสูง	คู่สมรส	บุตร	 
และผูต้ดิตามดงักลา่วพกัแรมรวมกนั	๒	คนตอ่	๑	หอ้ง	และใหเ้บกิคา่เชา่ทีพ่กั 
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่คนละไม่เกินร้อยละ	๗๐	ของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 
เวน้แตเ่ปน็กรณทีีไ่มเ่หมาะสมจะพกัรวมกนั	หรอืมเีหตจุำเปน็ทีไ่มอ่าจพกัรวม 
กับผู้อื่นได้	 ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวสำหรับ 
ผู้ติดตามให้เบิกได้เท่ากับข้าราชการในตำแหน่งระดับต่ำสุด

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๓
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	๘)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๓๖	แห่งพระราช 
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ	(ฉบบัที	่๗)	พ.ศ.	๒๕๔๘	โดย
กำหนดให้เบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตามให้เบิกได้	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 มีผู้ติดตาม ๑ คน	สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภท 
วิชาการระดับปฏิบัติการ	 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับ 
ชำนาญงาน	หรอืตำแหนง่ระดบั	๖	ลงมาหรอืตำแหนง่ทีเ่ทยีบเทา่	หรอืขา้ราชการ 
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	๑	ลงมา	หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม	 
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๒	 ลงมาหรือข้าราชการทหารซึ่ง
มียศพันโท	 นาวาโท	 นาวาอากาศโท	 ลงมา	 หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศ 
พันตำรวจโท	ลงมา

	 	 (๒)	มีผู้ติดตามไม่เกิน ๒ คน	สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง	ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น	
และระดบัสงู	ตำแหนง่ประเภทวชิาการระดบัชำนาญการ	ระดบัชำนาญการพเิศษ	
ระดับเชี่ยวชาญ	 และระดับทรงคุณวุฒิ	 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส	
และระดับทักษะพิเศษ	หรือตำแหน่งระดับ	๗	ขึ้นไป	หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า 
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๒	 ขึ้นไป	 หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๓	 ขึ้นไป	 หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก	 นาวาเอก	
นาวาอากาศเอก	ขึ้นไป	หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก	ขึ้นไป

	๙)		ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิความในมาตรา ๔๑	แหง่พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ย 
ในการเดินทางไปราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 และความในวรรคสองของ 
มาตรา ๕๑	แหง่พระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 
(ฉบับที่	 ๗)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ในกรณีของการเดินทางไปราชการในกรณี 
ไปประจำสำนักงานซึ่งต่างสังกัดให้เบิกค่าใช้จ่ายได้จากสังกัดใหม่ซึ่งไป 
ประจำอยู	่และในกรณเีปน็การเดนิทางไปราชการเปน็หมูค่ณะ	ใหผู้เ้ดนิทางไป 
ราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น	ตำแหน่งประเภท 
วิชาการ	 ระดับปฏิบัติการ	 ระดับชำนาญการ	 และระดับชำนาญการพิเศษ	
ตำแหน่งประเภททั่วไป	ระดับปฏิบัติงาน	ระดับชำนาญงาน	และระดับอาวุโส	
หรือตำแหน่งระดับ	๘	ลงมา	หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า	หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึง่รบัเงนิเดอืนชัน้	๒	ลงมา	หรอืผูช้ว่ยผูพ้พิากษา	หรอืดะโตะ๊ยตุธิรรมหรอืขา้ราชการ 
อยัการซึง่รบัเงนิเดอืนชัน้	๓	ลงมา	หรอืขา้ราชการทหารซึง่มยีศพนัเอก	นาวาเอก	
นาวาอากาศเอก	 ลงมา	 หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก	 ลงมา	
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ให้พักแรมรวมกัน	๒	คนต่อ	๑	ห้อง	โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง 
ในอัตราค่าเช่า	ห้องพักคู่	คนละไม่เกินร้อยละ	๗๐	ของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 
ถ้าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแยกพักห้องพักคนเดียวให้เบิกได้อัตราเดียวกัน	 
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน	หรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพัก 
รวมกับผู้อื่นได้ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

	 	 (๒)	ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น	 และระดับสูง	
ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง	 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
เชี่ยวชาญ	และระดับทรงคุณวุฒิ	ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ	
หรอืตำแหนง่ระดบั	๙	ขึน้ไป	หรอืตำแหนง่ทีเ่ทยีบเทา่	หรอืขา้ราชการตลุาการ	
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น	๓	ขั้นต่ำ	 ขึ้นไป	หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน	 
ชั้น	๔	ขึ้นไป	หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก	นาวาเอก	นาวาอากาศเอก	
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ	นาวาเอกพิเศษ	นาวาอากาศเอกพิเศษ	ขึ้นไป	 
หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกอัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก 
พเิศษ	ขึน้ไป	ใหเ้บกิคา่เชา่ทีพ่กัไดเ้ทา่ทีจ่า่ยจรงิในอตัราคา่เชา่หอ้งพกัคนเดยีว 
	 	 	 	 (๓)		ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง	 หรือตำแหน่ง 
ประเภทวชิาการระดบัทรงคณุวฒุหิรอืตำแหนง่ระดบั	๑๐	ขึน้ไป	หรอืตำแหนง่ 
ที่เทียบเท่า	หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน	ชั้น	๓	ขั้นสูง	ขึ้นไป	หรือ 
ขา้ราชการอยัการซึง่รบัเงนิเดอืนชัน้	๕	ขึน้ไป	หรอืขา้ราชการทหารซึง่มยีศพลตร	ี
พลเรือตรี	พลอากาศตรี	ขึ้นไป	หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรี	
ขึ้นไป	ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ	หากมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ในที่เดียวกัน 
กับที่พักเพื่อเป็นที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น	 ให้เบิกค่าเช่า 
ทีพ่กัไดเ้พิม่ขึน้สำหรบัหอ้งพกัอกีหอ้งหนึง่ในอตัราคา่เชา่หอ้งพกัคนเดยีวหรอื 
จะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้	แต่ทั้งนี้ต้องมีอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตรา 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว	

	๑๐)	ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิความใน (ช) ของ (๑) และ (๒) ในวรรคหนึง่ 
ของมาตรา ๕๓	แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 
พ.ศ.	๒๕๒๖	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป 
ราชการ	 (ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๔๘	ในเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าโดยสาร 
เครื่องบินในการเดินทางไปราชการจากประเทศไทยไปต่างประเทศหรือ 
จากตา่งประเทศกลบัมาประเทศไทย  หรอืการเดนิทางในตา่งประเทศ	โดยได ้
แก้ไขเพิ่มเติมให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง	 หรือ 
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ	หรือตำแหน่งระดับ	๑๐	ขึ้นไป	 
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า	หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	๓	ขั้นสูง	 
ขึ้นไป	หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	๕	ขึ้นไป	หรือข้าราชการ 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๓
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ทหารซึ่งมียศพลตรี	พลเรือตรี	หรือพลอากาศตรี	ขึ้นไป	หรือข้าราชการตำรวจ 
ซึ่งมียศพลตำรวจตรี	 ขึ้นไป ตามความใน (ช) ของ (๑) ในวรรคหนึ่งของ 
มาตรา ๕๓ นั้น สามารถโดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่งได	้ และหากเป็นผู้ดำรง 
ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น	 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง	 
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ	ตำแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะ 
พิเศษหรือตำแหน่งระดับ	๙	หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๓	 ขั้นต่ำ	 หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น	 ๔	 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก	นาวาเอก	นาวาอากาศเอก	อัตราเงินเดือน 
พันเอกพิเศษ	นาวาเอกพิเศษ	นาวาอากาศเอกพิเศษ	หรือข้าราชการตำรวจ 
ซึ่งมียศพันตำรวจเอก	อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ	ตามความใน (๒)  
ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๓ 	 ให้สามารถโดยสารเครื่องบินในชั้นธุรกิจ 
หรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ำสุดได้

	๑๑)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมความใน (๒) ของมาตรา ๕๕	 แห่งพระราช 
กฤษฎกีาคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	เรือ่งกรณทีีจ่ะสามารถ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคู่สมรสของผู้เดินทางไปราชการ 
ต่างประเทศช่ัวคราว ได้หากผู้เดินทางน้ันมีตำแหน่งเป็นนักบริหารการทูตระดับต้น  
และระดับสูง หรือนักการทูตระดับชำนาญการพิเศษเป็นหัวหน้าคณะ 
ไปราชการในกรณี

	 	 	 (ก)	 ถวายหรือยื่นพระราชสาส์นตราตั้งหรือทูลลาหรือลาต่อ 
พระราชาธิบดี	หรือประมุขแห่งรัฐที่อยู่ในเขตอาณา

	 	 	 (ข)	 ตามเสด็จพระราชดำเนินเนื่องในการที่พระมหากษัตริย์หรือ 
พระราชินีเสด็จเยือนประเทศที่อยู่ในเขตอาณา

	 	 	 (ค)	 รฐับาลของประเทศทีอ่ยูใ่นเขตอาณาไดเ้ชญิคูส่มรสไปรว่มงาน 
พิธีในประเทศเขตอาณาด้วย

	๑๒)	ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสามของมาตรา ๖๒	แห่งพระราช 
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 ในเรื่องการเบิก 
ค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตาม โดยกำหนดให้ผู้เดินทางไปราชการประจำ 
ในต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตามซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวง 
เจ้าสังกัดแล้วได้	ดังต่อไปนี้

	 	 		(๑)	 มผีูต้ดิตาม ๑ คน	สำหรบัขา้ราชการซึง่ดำรงตำแหนง่ประเภท 
วิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับ 
ชำนาญงาน	หรอืตำแหนง่ระดบั	๖	ลงมา	หรอืตำแหนง่ทีเ่ทยีบเทา่	หรอืขา้ราชการ
ทหารซึง่รบัเงนิเดอืนพนัโท	นาวาโท	นาวาอากาศโท	ลงมา	หรอืขา้ราชการตำรวจ	
ซึ่งมียศพันตำรวจโท	ลงมา
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	 	 		(๒)	 มผีูต้ดิตามไมเ่กนิ ๒ คน	สำหรบัขา้ราชการซึง่ดำรงตำแหนง่ 
ประเภทบรหิารระดบัตน้และระดบัสงู	ตำแหนง่ประเภทอำนวยการระดบัตน้	
และระดับสูง	ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการระดับชำนาญการ 
พิเศษ	ระดับเชี่ยวชาญ	และระดับทรงคุณวุฒ	ิตำแหน่งประเภททั่วไประดับ 
อาวุโสและระดับทักษะพิเศษ	หรือตำแหน่งระดับ	๗	ขึ้นไป	หรือตำแหน่งที่ 
เทียบเท่า	 หรือข้าราชการทหาร	 ซึ่งรับเงินเดือนพันเอก	 นาวาเอก	
นาวาอากาศเอก	ขึ้นไป	หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก	ขึ้นไป

	๑๓)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสามของมาตรา ๖๔	 แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๖	ซึ่งแก้ไข 
เพิ่มเตมิโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ	(ฉบบัที่	๗)	
พ.ศ.	๒๕๔๘	ในเรื่องการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินของคู่สมรสหรือบุตรซึ่ง 
มไิดเ้ดนิทางตดิตามไปอยูด่ว้ยกบัขา้ราชการหรอืลกูจา้งทีไ่ปราชการประจำ 
ในต่างประเทศ	หากคู่สมรสหรือบุตรดังกล่าวประสงค์จะติดตามข้าราชการ 
หรือลูกจ้างซึ่งเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศอื่นหรือเดินทางไป 
ราชการประจำอีกเมืองหนึ่งในต่างประเทศเดียวกันตามมาตรา	๗๐	(๒)	หรือ	
(๓)	แล้วแต่กรณี	 ให้มีสิทธิโดยสารชั้นประหยัดหรือชั้นต่ำสุด	 โดยให้เบิกได้ 
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราขั้นต่ำสุดตามเส้นทางที่ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น 
ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการประจำ	 เว้นแต่ในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตร 
มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมเดินทางไปกับข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น 
ใหก้ระทรวงเจา้สงักดัทำความตกลงกบักระทรวงการคลงัจงึจะเบกิคา่โดยสาร 
เครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิได้

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๓

 หมายเหตุ:-

 	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	 ๑๘๗	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และมาตรา	 ๓	 แห่ง 
	 	 พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย	 
	 	 พ.ศ.	๒๕๑๘	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้	
 	 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	 เว้นแต่่ 
	 	 มาตรา	 ๓	 มาตรา	 ๔	 และมาตรา	 ๕	 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด	 ๙๐	 วันนับแต่วันประกาศ 
	 	 ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดง
ท่ี อม.๔/๒๕๕๓ วันท่ี ๒๒ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เรื่อง ขอให้ดำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช. (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
 ผู้ร้องรวม ๑๔๖ คน ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภายื่นคำร้องขอต่อประธานวุฒิสภาตาม    
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๙ เพื่อส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้ดำเนินคดีแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้า ซึ่งเป็นประธานกรรมการ 
ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๕ โดยผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้ามีพฤติการณ์ร่วมกัน  
กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน

         นายประเกียรติ  นาสิมมา กับพวก รวม ๑๔๖ คน        ผู้ร้อง

ระหว่าง      นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ที่ ๑
         นายกล้านรงค์  จันทิก ที่ ๒
         นายใจเด็ด  พรไชยา ที่ ๓
         นายประสาท  พงษ์ศิวาภัย ที่ ๔
         นายภักดี  โพธิศิริ ที่ ๕
         นายเมธี  ครองแก้ว ที่ ๖
         นายวิชา  มหาคุณ ที่ ๗
         นายวิชัย  วิวิตเสวี ที่ ๘
         นางสาวสมลักษณ์  จัดกระบวนพล ที่ ๙       ผู้ถูกกล่าวหา
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๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
 กรณีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า มีเหตุที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการ
ตามคำร้องขอของผู้ร้องหรือไม่ เพียงใด โดยมีข้อพิจารณาตามลำดับ ดังนี้
 ประเด็นที่ ๑  กรณีกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าร่วมกันออกระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กำหนดให้มีตำแหน่งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประธาน
กรรมการ กรรมการ  ป.ป.ช. แต่ละคนขึ้นเอง และว่าจ้างบุคคลที่เป็นเครือญาติและบุคคลใกล้ชิด
ผู้ถูกกล่าวหาท่ี ๓ ท่ี ๗ และท่ี ๙ ในตำแหน่งท่ีปรึกษาและเลขานุการของผู้ถูกกล่าวหาข้างต้นโดยทุจริต น้ัน
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยท่ีปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการ
และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ให้อำนาจสำนักงาน ป.ป.ช. 
ว่าจ้างที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. เป็นระเบียบ
ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๑ ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสำนักงาน ป.ป.ช. 
เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ อำนาจหน้าที่ของบุคคลที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วย
เลขานุการตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฉบับดังกล่าวในข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ได้กำหนด
ลกัษณะงานในหนา้ทีล่ว้นเปน็งานในราชการของสำนกังาน ป.ป.ช. ทัง้สิน้ หาไดม้สีว่นใดทีเ่ปน็งาน
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าแต่อย่างใด ทั้งระเบียบยังกำหนดให้ตำแหน่งดังกล่าว
รวมผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ
ปกติเช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปของสำนักงานอีกด้วย แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมิได้บัญญัติชัดเจนว่าให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศการจ้างและแต่งต้ังบุคคลในตำแหน่งท่ีปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วย
เลขานุการประธานกรรมการ และกรรมการ ป.ป.ช. ไว้โดยตรงแต่ก็ต้องถือว่าการออกระเบียบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในทำนองเดียวกันกับการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญและลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๐๗ (๒) (๖) และ (๑๑) การที่รัฐธรรมนูญ
บญัญตัใิหส้ำนกังาน ป.ป.ช. เปน็หนว่ยงานทีเ่ปน็อสิระ โดยเฉพาะในการงบประมาณแลว้สำนกังาน ป.ป.ช. 
ย่อมสามารถเสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๕ ได ้ตามวธิงีบประมาณ 
เงินอุดหนุนที่ได้รับมาย่อมถูกกำหนดการใช้จ่ายตามที่ได้เสนอต่อรัฐสภาและเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลที่ได้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงาน
ในสำนกังาน ป.ป.ช. ดงันัน้ การออกระเบยีบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขา้งตน้กำหนดตำแหนง่ทีป่รกึษา 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นไปโดยชอบ 
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

ยิ่งกว่านั้น การออกระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามคำร้องขอเป็นเพียงการปรับปรุงระเบียบเดิม
ใน ปี ๒๕๔๗ ทั้งสองฉบับเข้าด้วยกันและออกระเบียบต่อเนื่องมาเท่านั้น ส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ถูก
กลา่วหาทัง้เกา้รว่มกนัหรอืรูเ้หน็เปน็ใจใหผู้ถ้กูกลา่วหาที ่๓ วา่จา้งนายพรเทพ  พรไชยา เปน็เลขานกุาร 
ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๗ ว่าจ้างนายกษิต  ภิรมย์ เป็นที่ปรึกษา และผู้คัดค้านที่ ๙ ว่าจ้างนางสาวสิฌาภัทร  
จัดกระบวนพล เป็นเลขานุการเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนั้น เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความ
ตามคำร้องขอว่านายพรเทพเป็นญาติของผู้ถูกกล่าวหาท่ี ๓ นายกษิตรู้จักคุ้นเคยกับนางนวลพรรณ
มหาคุณ ภริยาของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๗ และนางสาวสิฌาภัทรเป็นญาติของผู้ถูกกล่าวหาที่ ๙ ก็ตาม 
แต่ก็ไม่ปรากฏว่านายพรเทพ  นายกษิต และนางสาวสิฌาภัทรขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยที่ปรึกษา 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แต่อย่างใด ทั้งสำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว
เห็นว่าบุคคลทั้งสามมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษาและเลขานุการ
ของกรรมการ ป.ป.ช. ได้ จึงดำเนินการจัดจ้างบุคคลทั้งสามเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว
ตามความเหมาะสม ดงันัน้ เพยีงแตก่ารทีผู่ถ้กูกลา่วหาที ่๓ ที ่๗ และที ่๙ รูจ้กัหรอืเปน็ญาตกิบันายพรเทพ 
นายกษิต และนางสาวสิฌาภัทรผู้ถูกจ้าง จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ที่ ๗ และที่ ๙ 
ปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติ และเมือ่การกระทำของผูถ้กูกลา่วหาที ่๓ ที ่๗ และที ่๙ ไมเ่ปน็การปฏบิตัหินา้ที่
โดยทจุรติแลว้ แม้ผู้ถูกกล่าวหาท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๔ ถึงท่ี ๖ และท่ี ๘ จะร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาท่ี ๓ ท่ี ๗ และท่ี ๙  หรือ
รู้เห็นเปน็ใจใหผู้ถ้กูกลา่วหาที ่๓ ที ่๗ และที ่๙ วา่จา้งนายพรเทพ  นายกษติ และนางสาวสฌิาภทัรกต็าม 
ก็หาทำให้การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๔ ถึงท่ี ๖ และท่ี ๘ เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต
ไปด้วย การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าจึงไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต องค์คณะผู้พิพากษา
จึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาท้ังเก้าตามข้อกล่าวหาน้ีไม่มีมูลความผิดทางอาญา
  ประเด็นที่ ๒ กรณีกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าได้ร่วมกันไต่สวนและชี้มูลความผิด
พันตำรวจเอก ธนายุตม์ หรือฤทธิรงค์  วุฒิจรัสธำรงหรือเทพจันดา โดยมิชอบ ดังนี้
  ประการท่ีหน่ึง ผู้ถูกกล่าวหาท้ังเ ก้ากระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖ (๑) ด้วยการแต่งตั้ง 
นายต่อตระกูล  ยมนาค ซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเป็นอนุกรรมการไต่สวน
โดยนายต่อตระกูลเป็นผู้ที่นำแผ่นวีซีดีบันทึกเหตุการณ์วันเกิดเหตุให้นายวิชัย  เอื้อสิยาพันธ์ ซึ่งเป็น
ผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายนำไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่พันตำรวจเอก ธนายุตม์ และนาย
ต่อตระกูลยังเป็นบุคคลที่ปรากฏในเหตุการณ์วีซีดีดังกล่าวด้วย
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖ วรรคหนึง่ บญัญตัวิา่ 
ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้เป็นอนุกรรมการไต่สวน (๑) รู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่อง
ที่กล่าวหามาก่อนและตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ก็กำหนดถึงเหตุที่จะ
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คัดค้านตัวอนุกรรมการไต่สวนไว้โดยกำหนดข้อห้ามในทำนองเดียวกัน คำว่า “ผู้รู้เห็นเหตุการณ์เก่ียวกับ
เรือ่งทีก่ลา่วหามากอ่น” อนัเปน็ขอ้หา้มแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเปน็อนกุรรมการไตส่วนตามบทบญัญตัิ
ขา้งตน้นัน้ จำกดัเฉพาะการเปน็ผูม้สีว่นรูเ้หน็เกีย่วขอ้งโดยตรงในเหตกุารณห์รอืพฤตกิารณท์ีก่ลา่วหา
เทา่นัน้ เชน่ การมสีว่นในการรว่มทำรา้ย การระงบัเหตหุรอืถกูทำรา้ยในเหตกุารณท์ีม่กีารกลา่วหาในคดี
น้ันเป็นต้น แต่ข้อเท็จจริงได้ความจากคำร้องขอและเอกสารแนบท้ายซ่ึงเป็นคำพิพากษาของศาลปกครอง
เชียงใหม่ ในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๑/๒๕๕๑ ว่า นายต่อตระกูลเป็นเพียงหนึ่งในหลายคนที่ให้แผ่น
วีซีดีบันทึกเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุแก่นายวิชัยผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายร่างกายเท่านั้น ส่วนที่ปรากฏภาพ
นายต่อตระกูลในวีซีดีนั้น นายปานเทพ  พัวพงษ์พันธ์ ซึ่งเป็นพยานโจทก์และเป็นสื่อมวลชนประจำ
สถานโีทรทศัน ์เอ เอส ทวี ีทัง้เปน็ผูจ้ดัทำสารคดพีรอ้มทัง้ทำคำบรรยายและลำดบัเหตกุารณบ์นัทกึลงใน
แผ่นวีซีดีที่ส่งเป็นพยานศาลในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๘๒๖/๒๕๕๑ ของศาลอาญาที่พนักงานอัยการ
เป็นโจทก์ฟ้องพันตำรวจเอก ธนายุตม์เป็นจำเลย ได้เบิกความว่าภาพนายต่อตระกูล ที่ปรากฏนั้น
เป็นเหตุการณ์ภายในสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งนายปานเทพก็อยู่ด้วยในที่นั้น แสดงว่า
เป็นภาพเหตุการณ์คนละแห่งกับสถานท่ีเกิดเหตุ คือ ท่ีบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
อันเป็นเหตุการณ์คนละช่วงเวลากัน ศาลปกครองเชียงใหม่ก็รับฟังข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นด้วย
และการที่นายต่อตระกูลนำแผ่นวีซีดีบันทึกเหตุการณ์วันเกิดเหตุไปมอบให้นายวิชัยผู้เสียหาย
ที่ถูกทำร้ายก็เป็นเหตุการณ์ภายหลังเกิดเหตุ จึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์โดยตรง
แต่เป็นเพียงการรับรู้เรื่องราวในภายหลังเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์ดังกล่าว
จากสื่อสารมวลชน การที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าแต่งตั้งนายต่อตระกูล ทำหน้าที่อนุกรรมการไต่สวน
จึงมิใช่การแต่งต้ังบุคคลผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเป็นอนุกรรมการไต่สวน ดังน้ัน การแต่งต้ัง
อนุกรรมการไต่สวนในกรณีดังกล่าว จึงไม่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย
  ประการที่สอง คณะอนุกรรมการไต่สวนไม่จัดให้พันตำรวจเอก ธนายุตม์ เข้าแถลง 
ด้วยวาจา และไม่ยอมส่งแผ่นวีซีดีไปตรวจพิสูจน์แต่มีอนุกรรมการไต่สวนบางคนกลับไปดูภาพ
ตามแผ่นวีซีดีบันทึกเหตุการณ์ท่ีสถานีโทรทัศน์ เอ เอส ทีวี โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ
ไต่สวน และมิได้แจ้งให้พันตำรวจเอก ธนายุตม์ทราบก่อน เป็นการตัดพยานหลักฐานของพันตำรวจเอก
ธนายุตม์ ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ นั้น
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า การดำเนินการตามข้ันตอน
การไต่สวนข้อเท็จจริงนั้น คณะอนุกรรมการไต่สวนได้แจ้งข้อกล่าวหาสรุปพฤติการณ์การกระทำ
ความผิดของพันตำรวจเอก ธนายุตม์ให้ทราบ พร้อมทำบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและกำหนดเวลา
ให้ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน ๑๕ วัน ซ่ึงในวันแจ้งข้อกล่าวหาพันตำรวจเอก ธนายุตม์ ได้จัดทำคำให้การ
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือยื่นต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนและทำคำให้การเป็นหนังสือยื่น
เพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐ ดังนั้น จึงฟังได้ว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนได้ให้
โอกาสพันตำรวจเอก ธนายุตม์ใช้สิทธิในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามระเบียบ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ 
แล้ว แม้คำร้องขออ้างว่า ในภายหลังพันตำรวจเอก ธนายุตม์ ประสงค์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจา
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

ด้วยก็ตาม แต่จะถือว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนไม่ให้สิทธิในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแก่ พันตำรวจเอก 
ธนายุตม์ ไม่ได้ ส่วนการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานไม่ว่าพยานบุคคลหรือเอกสาร คณะอนุกรรมการ
ไต่สวนก็ได้ดำเนินการให้ตามสมควรแล้ว โดยพยานบุคคลที่พันตำรวจเอก ธนายุตม์ระบุในคำให้การ
ว่าประสงค์จะให้คณะอนุกรรมการไต่สวนเรียกมาเป็นพยาน รวม ๑๕ ปาก คณะอนุกรรมการไต่สวน
ไดท้ำการสอบปากคำใหถ้งึ ๑๒ ปาก ดงัปรากฏในสำนวนการไตส่วนขอ้เทจ็จรงิและรายงานการไตส่วน
ขอ้เทจ็จรงิ สว่นทีว่า่มคีวามจำเปน็ตอ้งสง่แผน่วซีดีบีนัทกึเหตกุารณว์นัเกดิเหตไุปตรวจพสิจูน ์หรอืไมน่ัน้ 
เปน็ไปตามระเบยีบ ขอ้ ๑๖ วรรคสี ่ทีก่ำหนดวา่ ในกรณทีีค่ณะอนกุรรมการไตส่วนเหน็วา่พยานหลกัฐาน
ใดทีผู่ถ้กูกลา่วหาอา้งไมเ่กีย่วกบัประเดน็ทีก่ลา่วหาหรอืเปน็การประวงิใหช้กัชา้ คณะอนกุรรมการไตส่วน
จะไม่ทำการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้ และข้อ ๑๗ กำหนดอีกว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนมีหน้าที่
แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือมูลความผิด การที่จะส่ง
แผ่นวีซีดีท้ังหมดไปกองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงยุติธรรม เพ่ือตรวจความถูกต้องว่ามีการตัดต่อภาพหรือถ้อยคำหรือไม่ตามท่ีพันตำรวจเอก
ธนายุตม์ร้องขอนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยานหลักฐานตามระเบียบข้างต้น
ซึ่งคณะอนุกรรมการไต่สวนมีอำนาจพิจารณาว่าจะเป็นประโยชน์แก่การแสวงหาข้อเท็จจริง และ
มีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ อันเป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการไต่สวน
ถือไม่ได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเพื่อจะเร่งชี้มูลความผิด และการที่มีอนุกรรมการบางคนไปดูภาพ
เหตุการณ์ตามแผ่นวีซีดีที่สถานีโทรทัศน์  เอ เอส ทีวี  โดยไม่ปรากฏว่าได้รับมอบหมาย
จากคณะอนกุรรมการหรอืไม ่และมไิดแ้จง้ให ้พนัตำรวจเอก ธนายตุมท์ราบกอ่นนัน้ เหน็วา่ ผูไ้ปดภูาพ
เหตุการณ์ตามแผ่นวีซีดีที่สถานีโทรทัศน์ เอ เอส ทีวี ล้วนเป็นอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
เปน็การปฏบิตัหินา้ทีใ่นการรวบรวมพยานหลกัฐานตามระเบยีบ ซึง่มไิดก้ำหนดใหค้ณะอนกุรรมการ
ไต่สวนมีหน้าที่ต้องแจ้งให้พันตำรวจเอก ธนายุตม์ทราบหรือร่วมไปตรวจสอบดูภาพวีซีดีด้วย
แต่อย่างใด
  ประการที่สาม  ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าปรับบทความผิดตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๙ ไม่ถูกต้องนั้น
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า การที่คณะอนุกรรมการ
ไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติ แล้วคณะอนุกรรมการไต่สวนเสียงข้างมาก
วินิจฉัยปรับข้อกฎหมายว่าการกระทำของพันตำรวจเอก ธนายุตม์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดย
มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๙ (๒) (๕) (๖) และเป็น
ความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญากระทำการหรือไม่กระทำการ
อย่างใด ๆ ในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบเพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๐๐ และต่อมาผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าเห็นชอบกับความเห็น
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เสียงข้างมากของคณะอนุกรรมการไต่สวน ก็เป็นการวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงและปรับบทกฎหมาย
ไปตามอำนาจหน้าที่ แม้จะไม่ตรงกับความเห็นของศาลปกครองเชียงใหม่ที่มีคำพิพากษาในคดีที่
พันตำรวจเอก ธนายุตม์เป็นโจทก์ฟ้องผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจกับพวก 
ขอให้เพิกถอนคำสั่ งลงโทษทางวินัยพันตำรวจเอก ธนายุตม์  โดยศาลปกครองเชียงใหม่
มีคำวินิจฉัยว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนปรับบทกฎหมายตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
ไม่ถูกต้อง ก็เป็นกรณีที่ศาลปกครองเชียงใหม่วินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงและปรับบทกฎหมาย
แตกต่างจากคณะอนุกรรมการไต่สวนซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจในการ
ออกคำสั่งทางปกครองโดยศาล ซึ่งการฟังข้อเท็จจริงหรือการปรับบทกฎหมายที่แตกต่างเช่นนี้
ย่อมเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าคณะอนุกรรมการไต่สวน
มีเจตนาปรับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยไม่ถูกต้องแต่อย่างใด และในส่วนผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้า
กพ็จิารณาและชีม้ลูตามรายงานการไตส่วนขอ้เทจ็จรงิ โดยกระทำในรปูคณะกรรมการขององคก์รอสิระ
ตามรฐัธรรมนญูอนัเปน็การดำเนนิการโดยใชอ้ำนาจตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) เหตุผลเพียงว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
รฐัประหาร ฟงัไมไ่ดว้า่เปน็เหตถุงึกบัใหผู้ถ้กูกลา่วหาทัง้เกา้วนิจิฉยัชีม้ลู พนัตำรวจเอก ธนายตุมโ์ดยมชิอบ
  ประการที่สี่  ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้ารีบเร่งดำเนินการโดยมีเจตนาจะชี้มูลความผิด
เอาแก่พันตำรวจเอก ธนายุตม์ โดยใช้เวลาพิจารณาสำนวนเพียง ๒ วัน ก็มีมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการไต่สวนท้ังในการประชุมเพ่ือลงมติดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าน่าจะไม่มีบันทึก
การประชุม และรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าใช้การคัดลอกจากรายงาน
การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนเท่านั้น
 ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง เหน็วา่ ผูถ้กูกลา่วหาทัง้เกา้จะใชเ้วลา
ในการพิจารณารายงานการไต่สวนรวดเร็วหรือล่าช้าประการใด ย่อมข้ึนอยู่กับความยากง่าย
หรือความสลับซับซ้อนของข้อเท็จจริงตามรายงานแต่ละสำนวน การพิจารณารายงานคดีนี้
เสร็จสิ้นภายใน ๒ วัน จึงไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใด สำหรับบันทึกการประชุม ตามคำร้อง
ขอกล่าวอ้างเพียงว่าน่าจะไม่มีบันทึกการประชุม มิได้ยืนยันข้อเท็จจริงโดยแจ้งชัด จึงไม่จำต้องวินิจฉัย 
แมร้ายงานการไตส่วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะคดัลอกขอ้เทจ็จรงิตามรายงานการไตส่วนของคณะ
อนกุรรมการไตส่วน กเ็ขา้ใจไดว้า่เพือ่ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดท้ราบรายละเอยีดทีค่ณะอนกุรรมการ
ไต่สวนดำเนินการมาทั้งหมด เมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นการกระทำที่ผิดต่อระเบียบการไต่สวน องค์คณะ
ผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าตามข้อกล่าวหานี้ไม่มี
มูลความผิดทางอาญา
 ประเดน็ที ่๓  กรณกีลา่วหาวา่ผูถ้กูกลา่วหาทัง้เกา้รว่มกนัไตส่วนและชีม้ลูความผดิ นายสมชาย  
วงศส์วสัดิ ์อดตีนายกรฐัมนตร ีและพลตำรวจโท สชุาต ิ เหมอืนแกว้ อดตีผูบ้ญัชาการตำรวจนครบาล 
กรณีเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 สำหรับการไต่สวนและชี้มูลความผิดนายสมชายนั้น ตามคำร้องขอกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหา
ทั้ ง เก้ าว่ า ไม่ยอมให้นายสมชายตรวจสอบหรือรับทราบพยานหลักฐานตามรัฐธรรมนูญ
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๗) และไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่ง
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่กลับเร่งรีบชี้มูลความผิดโดยไม่รอคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อน้ีข้อเท็จจริงได้ความว่าในการแจ้งข้อกล่าวหา
แก่นายสมชาย  ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา
ซึ่งระบุทั้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด กำหนดให้เวลาในการชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาภายใน ๑๕ วัน และแจ้งสิทธิที่จะนำทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจเข้าฟังการชี้แจง
หรอืใหป้ากคำของนายสมชายได ้รวมถงึสทิธกิารอา้งหรอืนำพยานหลกัฐานเขา้นำสบืแกข้อ้กลา่วหาดว้ย
ซ่ึงนายสมชายได้ทำบันทึกรับทราบข้อกล่าวหา และแจ้งว่าจะช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหากับนำสืบแก้ข้อกล่าวหา
ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แต่ต่อมานายสมชายได้ขอขยายเวลาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและ
ขอตรวจสอบหรือรับทราบพยานหลักฐานตามข้อกล่าวหาก่อนโดยมอบหมายบุคคลอื่นให้ไปดำเนิน
การแทน
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า พยานหลักฐานท่ีนายสมชาย
ขอตรวจสอบและทราบตามหนังสือขอขยายระยะเวลาช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาน้ัน เป็นพยานหลักฐาน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงที่มีทั้งพยานเอกสารและถ้อยคำพยานบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้เมื่อคดีอยู่ระหว่างการไต่สวน สำนวนการไต่สวนดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนท่ีเป็นถ้อยคำพยานบุคคล ย่อมมีลักษณะท่ีหากมีการเปิดเผยก่อนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือความปลอดภัยของพยาน อันอาจเป็นเหตุให้บุคคลที่เป็นพยานเกรงกลัว หรือเป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องไม่สมัครใจไปให้ถ้อยคำหรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ในการไต่สวนข้อเท็จจริง มีผลทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ในการฟ้องคดีได้ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามรัฐธรรมนูญ
ของบุคคลในการตรวจสอบและทราบพยานหลักฐานตามสมควร จึงหาอาจเกินเลยไปจน
อาจกระทบต่อภัยอันตรายหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของพยานและประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมายไม่ การที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งตอบนายสมชายว่าไม่สามารถให้
นายสมชายตรวจสอบพยานบุคคลหรือให้พยานเอกสารตามที่ขอได้ เนื่องจากสำนวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงเป็นชุดเอกสารที่เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล ข้อมูลอันพึงต้องคุ้มครองบุคคลอื่น และข้อมูลที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีอาญาไว้ หากเปิดเผยออกไปจะกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และความปลอดภัยของบุคคล จึงเป็นการใช้
ดุลพินิจไม่อนุญาตให้นายสมชายตรวจสอบคำให้การพยานบุคคลหรือเอกสารตามที่กฎหมาย
ให้อำนาจไว้ จึงถือไม่ได้ว่ามีเจตนาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติ   พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ และรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๗) การท่ีต่อมานายสมชายยืนยันขอตรวจสอบพยานหลักฐาน โดยเลือกใช้ช่องทาง
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วยการอุทธรณ์ ไปยังคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยไม่ยอมไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะอนุกรรมการไต่สวน
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ตามกำหนดนัด คณะอนุกรรมการไต่สวนย่อมดำเนินการต่อไปได้ การท่ีผู้ถูกกล่าวหาท้ังเก้าดำเนินการ
พิจารณาข้อกล่าวหาจากสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง และมีมติวินิจฉัยข้อกล่าวหาไป จึงเป็นการใช้
ดุลพินิจดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แม้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าจะไม่รอผลการวินิจฉัย
จากคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารก่อน ก็ฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้ากระทำการ
โดยมิชอบ 
  สำหรับกรณีพลตำรวจโท สุชาติ ซึ่งมีบุคคลอื่นเป็นโจทก์ยื่นฟ้องเป็นคดีอาญากรณี
เหตุการณ์ อ. ๔๑๔๒/ ๒๕๕๑ นั้น ปรากฏจากคำร้องขอว่าคดีดังกล่าวมีประเด็นเดียวกับข้อกล่าวหา
ในการไต่สวนของผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้า ศาลอาญามีคำสั่งจำหน่ายคดีแต่คู่ความได้อุทธรณ์คำสั่ง
ตอ่ศาลอทุธรณอ์ยู ่ดงันัน้ ประเดน็ทีอ่ทุธรณแ์ละอยูร่ะหวา่งพจิารณาของศาลอทุธรณเ์ปน็เรือ่งเกีย่วกบั
คำสัง่จำหนา่ยคดขีองศาลชัน้ตน้ หาไดพ้จิารณาในเนือ้หาการกระทำวา่กรณสีัง่การสลายการชมุนมุ
ของจำเลยเป็นความผิดหรือไม่ อันเป็นคนละประเด็นกับข้อกล่าวหาที่ทำการไต่สวน และเมื่อศาล
ยังไม่มีคำส่ังประทับฟ้องคดีไว้พิจารณา จึงถือไม่ได้ว่าเร่ืองท่ีผู้ถูกกล่าวหาท้ังเก้ารับไว้พิจารณาเป็นเร่ือง
ที่มีประเด็นเดียวกับคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล การที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้ายังให้
คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการไต่สวนจนกระทั่งมีการวินิจฉัยชี้มูลความผิดต่อพลตำรวจโท
สุชาติ นั้น จึงไม่เป็นกรณีต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๖ (๒) 
  ส่วนที่คำร้องขอกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าตัดพยานของพลตำรวจโท  สุชาติที่จะนำสืบ
แก้ข้อกล่าวหาโดยพลตำรวจโท สุชาติมีทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารจำนวนมากที่จะพิสูจน์
ให้เห็นว่าได้ปฏิบัติหน้าท่ีไปตามกรอบกฎหมายเพ่ือป้องกันสิทธิของเจ้าหน้าท่ีตำรวจหรือประชาชน
ผู้บริสุทธิ์ให้พ้นภยันตราย เนื่องจากผู้ชุมนุมมีอาวุธจำนวนมาก การถูกตัดพยานทำให้พลตำรวจโท 
สุชาติไม่มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเพียงพอนั้น
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๖ (๑) บัญญัติว่า
ในการดำเนินคดีอาญากับเจ้ าหน้าที่ ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ ฉะนั้นในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง
หรือมูลความผิด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมมีดุลพินิจที่จะพิจารณาว่าพยานหลักฐานใดน่าจะ
พิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดหรือบริสุทธ์ิ และสมควรนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวน
การไต่สวนของตนเพื่อวินิจฉัยชี้มูลความผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหา   องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติ
ดว้ยเสยีงขา้งมากวา่ การกระทำของผูถ้กูกลา่วหาทัง้เกา้ตามขอ้กลา่วหานีไ้มม่มีลูความผดิทางอาญา
 ประเด็นที่ ๔ กรณีกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้าร่วมกันมีมติรับเรื่องเพื่อดำเนินการไต่สวน
และชี้มูลกรณีคุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธ์ นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ นายอุดมเดช  รัตนเสถียร 
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นายวิชัย  เทียนถาวร และนายแพทย์จรัล  ตฤณวุฒิพงษ์ ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำการเพื่อให้
มีการสั่งยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข
โดยไมช่อบนัน้ ผูร้อ้งกลา่วหาวา่กรณดีงักลา่วไดม้กีารฟอ้งและพจิารณาคดอียูใ่นศาลปกครองกลาง
จึงเป็นเรื่องที่ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคำกล่าวหาที่มีประเด็นเดียวกันนั้นขึ้น
พิจารณาตามบทบัญญัติในมาตรา ๘๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๖ (๒) นั้น อยู่ใน
หมวด ๘ เรื่องการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๒๗๕ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคุณหญิงสุดารัตน์  
เกยุราพันธ์  นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ นายอุดมเดช  รัตนเสถียร ต่างเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ กรณีของบุคคลทั้งสาม จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๘๖ (๒) แต่อย่างใด ส่วนนายวิชัย  เทียนถาวร และนายแพทย์จรัล  ตฤณวุฒิพงษ์ กับพวก
แม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษา
หรือมีคำสั่งในเรื่องคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยกันเก่ียวกับการกระทำหรือละเว้น
การกระทำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือเนื่องจากการกระทำ
หรือละเว้นการกระทำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย ซึ่งอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหรือคำสั่ง
ทางปกครอง การกระทำละเมิดในทางปกครองหรือการทำสัญญาทางปกครองเท่านั้น ในคดีกิจการ
ร่วมค้าพีสแควร์ไทยคอม กับพวกได้ยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อศาลปกครองกลาง ประเด็นที่ศาลปกครองกลาง
จะต้องพิจารณาและวินิจฉัยจึงมีว่า มีเหตุให้เพิกถอนคำส่ังของผู้ถูกฟ้องคดีท่ียกเลิกการประกวดราคา
อันเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ และจะกำหนดวิธีการเยียวยาแก่ผู้ฟ้องคดีอย่างไร ส่วนกรณี
ที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้ามีมติรับดำเนินการแม้จะเป็นมูลกรณีอันเดียวกัน แต่ก็เป็นการรับดำเนินการ
ในมูลความผิดทางอาญา ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาและวินิจฉัยว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำ
การอันมีมูลความผิดทางอาญาตามข้อกล่าวหาหรือไม่ จึงเป็นคนละประเด็นกัน การท่ีผู้ถูกกล่าวหา
ท้ังเก้าร่วมกันมีมติรับเร่ืองเพ่ือดำเนินการไต่สวนและช้ีมูลกรณีข้างต้น จึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๖ (๒) 
องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า กรณีตามข้อกล่าวหาในส่วนนี้ไม่มีมูลความผิดทางอาญา
เช่นกัน



คำพิพากษาศาลฎีกา อม. ๔/๒๕๕๓
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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๓. ผลคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 เมื่อพฤติการณ์ตามคำร้องขอให้ดำเนินคดีดังวินิจฉัยมาข้างต้นฟังไม่ได้ว่า การกระทำของ
ผู้ถูกกล่าวหาทั้งเก้ามีมูลความผิดทางอาญาตามข้อกล่าวหาทั้งสี่กรณี คดีจึงไม่มีความจำเป็นต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อทำหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและทำความเห็นเกี่ยวกับการดำเนิน
คดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๗
 พิพากษายกคำร้องขอ 
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     นายชุมพล  สิมชาติ  ที่ ๑                            ผู้ฟ้องคดี
     นายอภิชาต  ปานเผาะ  ที่ ๒
     นายนริศ  หงษ์ฉลาด  ที่ ๓
     นายชิษณุพงศ์  กีรติกรณ์ธนายศ  ที่ ๔
     นายธนภัทร  สุวรรณฑา  ที่ ๕
     นายรุ่งโรจน์  คำช่วยสิน  ที่ ๖
     นายพินิจ  สุนทรภักดี  ที่ ๗
     นายศุภเชษฐ์  ศิริไชยา  ที่ ๘
     นายสมหมาย  พรหมประเสริฐ  ที่ ๙
     นายสมพร  ปฏิวาโห  ที่ ๑๐
     นายฐิติพงค์  ไชยรังสินันท์  ที่ ๑๑   
ระหว่าง
     เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ที่ ๑ 
     คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  ที่ ๒                    ผู้ถูกฟ้องคดี

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ๗๒๗/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ 
๑๕๓๓/๒๕๕๒ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
 ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ ข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซ่ึงสมัครใจ
เปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้ใช้สิทธิ
แจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๘๙/๒๕๕๓ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๘๙/๒๕๕๓ 
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
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คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๘๙/๒๕๕๓
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ใชบ้งัคบั มผีลใหส้ำนกัไฟฟา้สมัปทาน กรมธรุกจิพลงังาน  และกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์
พลังงานซึ่งมีภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานเกี่ยวกับพลังงานควบคุม
ถกูโอนภารกจิไปอยูใ่นความรบัผดิชอบของสำนกังานคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังานทำใหต้อ้งยบุ 
และเลิกภารกิจอย่างชัดเจน และถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กรมธุรกิจพลังงานโดยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานปฏิบัติหน้าท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงได้
มปีระกาศสำนกังานนโยบายและแผนพลงังาน ลงวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ และประกาศเพิม่เตมิลงวนัที ่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ รับสมัครแจ้งความจำนงจากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานและสำนักงานนโยบายแผนพลังงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของสำนักงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนจึงได้สมัครแจ้งความจำนงเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และได้เข้ารับ
การสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกแล้ว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ กำหนดให้ผู้เข้า
รับการคัดเลือกต้องทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงได้มี
บนัทกึขอ้ความลงวนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๑ ถงึผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๑ สอบถามวา่ เหตใุดจงึตอ้งมปีระกาศลงวนัที ่
๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้มีการคัดเลือกและทดสอบอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้รับคำชี้แจง
 ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสามฉบับดังกล่าว ไม่มีการจำกัด 
สิทธิผู้แจ้งความจำนง แต่เปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสังกัดกระทรวง
พลังงานทุกกรมหรือส่วนงานท่ีไม่ได้รับผลกระทบต่อการยุบหรือเลิกภารกิจตามกฎหมาย 
ส ามา รถ ใช้ สิ ท ธิ ใ นก า รสมั ค ร ใ จ เปลี่ ย น เป็ นพนั ก ง านหรื อ ลู ก จ้ า ง ขอ งส ำนั ก ง าน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ โดยจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกตามที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ กำหนด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องคดีต่อศาล
 ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ประกาศทั้งสามฉบับจะมีผลบังคับเป็นการทั่วไป
โดยมิได้เจาะจงตัวบุคคลก็ตาม แต่ก็มุ่งหมายให้ใช้บังคับเฉพาะกับกรณีหนึ่งกรณีใดเป็นการเฉพาะ
เจาะจง คือ ใช้บังคับกับการรับสมัครแจ้งความจำนงของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น มิได้
ใช้บังคับกับการรับสมัครในครั้งต่อไปอีก จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ผู้ฟ้องคดีจึง
ไม่จำต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้อง
ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
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ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตอ่ยา่งใด เมือ่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่ ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๑ ไดอ้อกประกาศฉบบัลงวนัที ่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ฉบับเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนก็ได้
สมัครแจ้งความจำนงเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ และได้เข้ารับการคัดเลือกแล้ว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศลงวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทั้งหมด
จึงได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สอบถามว่าเหตุใดจึงต้อง
มีประกาศลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้มีการคัดเลือก จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบประกาศ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างช้าในวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๕๑ เม่ือผู้ฟ้องคดีนำคดีมาย่ืนฟ้องต่อศาลในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการย่ืนคำฟ้อง
เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลจึงไม่อาจ
รับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ และไม่จำต้องวินิจฉัยคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา
ของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ
 ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น โดยยืนยันว่า
ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุที่จะฟ้องคดีจริงหลังจากทำการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างเป็นระบบในช่วง
เดือนเมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๔๔ แล้ว ก็ได้รีบ
เร่งดำเนินการจัดส่งหนังสือลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนมาตรา 
๑๔๕ ผู้ฟ้องคดีก็รีบดำเนินการฟ้องศาลปกครองโดยพลันเมื่อรับรู้และเข้าใจข้อเท็จจริงดังกล่าว ขอให้
ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องและคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาไว้พิจารณาเข้าสู่
สารบบความต่อไป

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
 ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า โดยท่ีมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามทีก่ฎหมายกำหนด และไมไ่ดร้บัหนงัสอืชีแ้จงจากหนว่ยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐั หรอื
ได้รับแต่เป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น
 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ 
ฉบับเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนก็ได้สมัครแจ้งความจำนงเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้เข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
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คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๘๙/๒๕๕๓
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทั้งหมด จึงได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สอบถามว่าเหตุใดจึงต้องมีประกาศลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้มีการคัดเลือก 
จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ 
ฉบับเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง
สบิเอด็คนอา้งวา่ออกโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายอนัเปน็เหตแุหง่การฟอ้งคดอียา่งชา้ในวนัที ่๑๑ ธนัวาคม 
๒๕๕๑ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๑๑ 
ธนัวาคม ๒๕๕๑ ผูฟ้อ้งคดทีัง้สบิเอด็คนชอบทีจ่ะยืน่ฟอ้งคดภีายในเกา้สบิวนันบัแตว่นัที ่๑๑ ธนัวาคม 
๒๕๕๑ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
๒๕๔๒ คอืจะตอ้งนำคดมีาฟอ้งตอ่ศาลภายในวนัที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๕๒ เมือ่ผูฟ้อ้งคดนีำคดมีายืน่ฟอ้ง
ต่อศาลในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามบทกฎหมายดังกล่าว คำฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา
การฟอ้งคดแีลว้ใหศ้าลมคีำสัง่ไมร่บัไวพ้จิารณาและสัง่จำหนา่ยคดอีอกจากสารบบความตามขอ้ ๓๐ 
วรรคสอง แหง่ระเบยีบของทีป่ระชมุใหญต่ลุาการในศาลปกครองสงูสดุ วา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ การทีศ่าลปกครองชัน้ตน้ไมร่บัคำฟอ้งของผูฟ้อ้งคดทีัง้สบิเอด็คนไวพ้จิารณา จงึชอบแลว้
 ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนได้รู้ถึงเหตุที่จะฟ้องคดีจริง
หลังจากทำการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างเป็นระบบในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๒ นั้น
เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนสร้างข้อเท็จจริงขึ้นมาเองหาใช่เหตุผลของการที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง
สิบเอ็ดคนรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามนัยแห่งนิตินัยไม่ จึงเป็นเหตุผลที่ไม่อาจรับฟังได้
และไม่ถือเป็นเหตุอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดคนสามารถยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลา
การฟ้องคดีท่ีกฎหมายกำหนดไว้ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องน้ีไว้พิจารณาพิพากษาได้ เม่ือศาลมีคำส่ัง
ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว จึงไม่จำต้องวินิจฉัยในคำขอคุ้มครองช่ัวคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้อง
คดีทั้งสิบเอ็ดคน

๓. ผลคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด
 จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  
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นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำนักกฎหมาย

ปัญหา   ในทางปฏิบัติ
ของการยื่นคำร้องโดยตรง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๑. บทนำ
	 นับแต่ประเทศไทยมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นครั้งแรกโดยผลของการประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจที่สำคัญ 
ประการหนึ่งคือการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ	 
อันเป็นหลักการเพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและเป็นการคุ้มครอง 
สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน	แตร่ฐัธรรมนญูฉบบัดงักลา่วกม็ไิดส้รา้งกลไกหรอืชอ่งทางใหป้ระชาชน
สามารถยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีได้โดยตรง	 หากประชาชนเห็นว่าตนเองถูกละเมิดสิทธิ 
และเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้	 จะต้องเสนอเรื่องผ่านทางศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ของรัฐสภา๑		เพื่อให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	 ซึ่งก็หมายความว่าหากองค์กรเหล่านั้นปฏิเสธไม่ส่งปัญหาที่ประชาชนร้องขอ 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย	 ประชาชนก็จะไม่มีช่องทางในการได้รับการเยียวยาแก้ไขจากการถูกละเมิด
สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้	
 ดังน้ัน	เพ่ือเป็นการอุดช่องว่างในสภาพปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หรอืฉบบัปจัจบุนั	มาตรา	๒๑๒ จงึไดบ้ญัญตัหิลกัการโดยใหป้ระชาชนซึง่ถกูละเมดิ 
สิทธิหรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 เพื่อให้มี 
คำวนิจิฉยัวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม	่ซึง่หลกัการดงักลา่วนีถ้อืวา่เปน็ 
หลกัการใหมท่ีไ่ดม้กีารบญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช ๒๕๕๐ เปน็ฉบบัแรก	
แตอ่ยา่งไรกต็ามนบัแตม่กีารประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	เปน็ตน้มา	 
ปรากฏว่าคดีที่ประชาชนใช้สิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 โดยอาศัยช่องทางของ 
รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๑๒	นั้น	 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเพียง	 ๑	 คดี	 ๒  

  ๑ปัจจุบัน	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	เปลี่ยนชื่อเป็น	“ผู้ตรวจการแผ่นดิน”.	
 ๒เรื่อง	นายเฉลิม	ปิ่นสกุล	(ผู้ร้อง)	ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๒	กรณีพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๕๒	 (๓)	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๙	หรือไม่.
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จึงมีประเด็นพิจารณาที่น่าสนใจว่า	 ในทางปฏิบัตินั้นประชาชนจะสามารถใช้สิทธิยื่นคำร้องให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้จริงหรือไม่เพียงใด	
	 ดงันัน้	คอลมัน	์	คมความคดิ	เขม็ทศิรฐัธรรมนญู	ฉบบันี	้จงึขอนำเสนอเรือ่ง	“ปญัหาในทางปฏบิตั ิ
ของการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ” เป็นการเฉพาะ		

๒. แนวคิดพื้นฐานของการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
 จากโครงการศึกษาวิจัยของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	เรือ่ง	การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ 
กรณลีะเมดิสทิธเิสรภีาพตามรฐัธรรมนญู	เสนอโดย	ศาสตราจารย	์ดร.นนัทวฒัน ์บรมานันท ์ซึง่ไดท้ำการ 
ศึกษาเปรียบเทียบถึงระบบการให้ความคุ้มครองต่อประชาชนจากการดำเนินการของอำนาจรัฐที่ไป 
กระทบตอ่สทิธแิละเสรภีาพของประชาชนในตา่งประเทศรวม ๔	ประเทศ	คอื	ประเทศเบลเยีย่ม	เยอรมน	ี
สเปน	และโปรตเุกส	พบวา่สว่นใหญแ่ลว้รฐัธรรมนญูของประเทศเหลา่นัน้จะกำหนดใหศ้าลรฐัธรรมนญู 
หรือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เช่นศาลรัฐธรรมนูญแต่เรียกชื่ออย่างอื่น	 เป็นองค์กรที่เข้ามาทำหน้าที่ 
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการกระทำของอำนาจรฐัสามารถฟอ้งองคก์รเหลา่นัน้ไดด้ว้ยตวัเอง	ซึง่ในระดบัสากลเรยีกระบบนีว้า่	
“คำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ” (constitutional complaint)
	 คำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการเยียวยาทางกฎหมายในประเทศต่าง		ๆ 	ทั่วโลก	 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญนำไปปรับใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
ตามที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งบุคคลใดอ้างว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญถูกละเมิด 
โดยอำนาจมหาชนจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 หรือการกระทำทางกฎหมายที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 
หรือโดยคำพิพากษาของศาล	 บุคคลนั้นชอบที่จะยื่นคำร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อการรับรองและคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญได้๒  
	 ประเทศทีย่นิยอมใหป้ระชาชนยืน่คำรอ้งทางรฐัธรรมนญูโดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญู	เชน่ประเทศ 
เยอรมนนีัน้	การรอ้งทกุขท์างรฐัธรรมนญูยอ่มเปน็ไปเพือ่ใหศ้าลรฐัธรรมนญูตรวจสอบวา่รฐัไดใ้ชอ้ำนาจ
ลว่งละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐานของราษฎรโดยขดัตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม่	การรอ้งทกุขท์างรฐัธรรมนญูจงึไมไ่ด้ 
จำกัดเฉพาะการขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย	 ซึ่งเป็นการตรวจสอบ 
การใช้อำนาจตรากฎหมายขององค์กรของรัฐเท่านั้น	 แต่การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญยังครอบคลุมถึง 
การขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูตรวจสอบการกระทำทีเ่ปน็การบงัคบัใชก้ฎหมายของฝา่ยบรหิาร	ตลอดจนการ 
วินิจฉัยชี้ขาดคดีของฝ่ายตุลาการด้วย	 วัตถุแห่งการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญจึงอาจเป็นไปได้ทั้ง	
“กฎหมาย” “คำสั่งทางปกครอง”	หรือ “คำพิพากษา”๓  

 ๒ดร.วุฒิชัย	จิตตานุ,	กระบวนการทางกฎหมายตามคำร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญ,วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์,หน้า	๑๐๒.
 ๓รองศาสตราจารย์	 ดร.วรเจตน์	 ภาคีรัตน์,	 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรี	 รัฐสภา	 และศาล,	 เอกสารประกอบ 
การบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระบบงานนิติบัญญัติ,	คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๓,	หน้า	๓๐.
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	 อย่างไรก็ตาม	เงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งของการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมาย 
เยอรมัน	คือ	ผู้ที่ยื่นคำร้องทุกข์นั้นจะต้องหมดสิ้นหนทางอื่นใดในทางกฎหมายที่จะป้องกันสิทธิ 
ขัน้พืน้ฐานของตนแลว้	ซึง่หมายความวา่	กอ่นทีจ่ะยืน่คำรอ้งทกุขท์างรฐัธรรมนญูตอ่ศาลรฐัธรรมนญูนัน้	 
ผู้ที่ยื่นคำร้องทุกข์จะต้องใช้ช่องทางอื่นในการป้องกันสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเสียก่อน	โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่การใชส้ทิธทิางศาล	ดว้ยเหตทุีร่ะบบกฎหมายของเยอรมนัมขีอ้เรยีกรอ้งดงักลา่วนี	้การรอ้งทกุข ์
ทางรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ในระบบกฎหมายเยอรมันจึงมักจะเป็นการร้องทุกข์ว่าคำพิพากษาของศาล 
ซ่ึงถึงท่ีสุดแล้วไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ที่เรียกกันในภาษาเยอรมันว่า “Urteilverfassungsbeschwerde” 
การร้องทุกข์ว่าคำพิพากษาของศาลไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้อาจมีประเด็นแห่งคดีคาบเกี่ยวไปถึง 
การกระทำทางนิติบัญญัติหรือการกระทำทางบริหาร	(ที่เป็นการกระทำทางปกครอง)	ได้๔  

๓. หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๒	วรรคหนึ่ง	บัญญัติว่า	 
“มาตรา ๒๑๒ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อ 
ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่มคีำวนิจิฉยัวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูได”้	และวรรคสอง	
บัญญัติว่า	“การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้  
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”  
และขอ้กำหนดศาลรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิพีจิารณาและการทำคำวนิจิฉยั	พ.ศ.	๒๕๕๐	ขอ้	๒๑	วรรคหนึง่ 
กำหนดว่า	 “ข้อ ๒๑ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มีสิทธิยื่นคำร้อง 
ตอ่ศาลเพือ่มคีำวนิจิฉยัวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูได”้	และวรรคสอง	กำหนดวา่	 
“การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑๑  
มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ของรัฐธรรมนูญ” 
	 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๑๒	 แล้วจะพิจารณาเห็นได้ว่า	 ผู้ที่จะยื่นคำร้อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องดังกล่าวข้างต้นได้นั้นจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้	ดังนี้
	 ๑)	ต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ อันสืบเนื่องมาจาก
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
	 ๒)	บคุคลนัน้ตอ้งยืน่คำรอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูเพือ่มคีำวนิจิฉยัวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายนัน้ 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	และ
	 ๓)	ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว

 ๔รองศาสตราจารย์	ดร.วรเจตน์	ภาคีรัตน์,	เพิ่งอ้าง,หน้า	๓๐.	
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๔.ปัญหาในทางปฏิบัติของการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
	 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๒	แล้ว	จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติมาตรานี้ 
ตราขึ้นโดยนำหลักเรื่องการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญมาเป็นต้นแบบ	 ดังจะเห็นได้จากวรรคท้าย 
ของรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๑๒	 บัญญัติให้การใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นต้องเป็นกรณี 
ที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว	 แต่อย่างไรก็ตามโดยที่รัฐธรรมนูญได้มีการจำกัดประเด็น 
ของการยื่นคำร้องเอาไว้ว่าจะต้องเป็นกรณีที่ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ “ตรวจสอบว่าบทบัญญัติ 
แหง่กฎหมายขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม”่ เทา่นัน้ จงึไมอ่าจถอืวา่บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๑๒ เป็นเรื่องการร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในระดับสากล๕ 
	 การจำกดัขอบเขตการยืน่คำรอ้งตอ่ศาลรฐัธรรมนญูไวเ้ฉพาะประเดน็วา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้ช่องทางการใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๒๑๒ นี้แคบลง เมื่อเรา 
พิจารณาช่องทางการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในรัฐธรรมนูญทั้งระบบ ก็ยิ่ง 
ทำให้บทบัญญัติมาตรานี้แคบเข้าไปอีก	หรือแทบจะไม่มีช่องทางให้ใช้บังคับได้เลย
	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
ตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของกฎหมายทีม่ผีลใชบ้งัคบัแลว้	สามารถกระทำไดใ้น ๓	ลกัษณะ 
ด้วยกัน	กล่าวคือ
	 ๑) เมื่อมีคดีเกิดขึ้นในศาล (ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม	 ศาลปกครอง	 หรือศาลทหาร)	 กล่าวคือ 
ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด	 ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วย 
เหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 และยังไม่มี 
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น	 ให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้นส่งเรื่องมายัง 
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๑
	 ๒)	 ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
วินิจฉัยโดยไม่ชักช้า	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๔๕	(๑)
	 ๓)	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมายใดกระทบตอ่สทิธมินษุยชนและมปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู	สามารถเสนอเรือ่ง 
ดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๒)
	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	หากมีคดีเกิดขึ้นในศาลแล้วคู่ความ 
ในคดียื่นคำร้องต่อศาลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 
ศาลทีพ่จิารณาคดนีัน้ตอ้งสง่คำรอ้งไปใหศ้าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั โดยจะปฏเิสธไมส่ง่คำรอ้งดงักลา่ว 
ไปยงัศาลรฐัธรรมนญูไมไ่ด ้เพราะรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ ไมไ่ดบ้ญัญตัใิหศ้าลทีพ่จิารณาคดมีอีำนาจ 
พจิารณาวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีจ่ะใชบ้งัคบัแกค่ดขีดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู แตอ่ำนาจในการ 

 ๕รองศาสตราจารย์	ดร.วรเจตน์	ภาคีรัตน์,	อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒,หน้า	๓๓.
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วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของ 
ศาลรฐัธรรมนญู	ซึง่หลกัการตามทีบ่ญัญตัใินรฐัธรรมนญู	มาตรา	๒๑๑	ตา่งกบัการตรวจสอบความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายก่อนที่ประเทศไทยจะมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ทีใ่หอ้ำนาจศาลทีพ่จิารณาคดมีอีำนาจพจิารณาวา่บทบญัญตั ิ
แห่งกฎหมายที่คู่ความโต้แย้งนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม	่ซึ่งตรงกับหลักเกณฑ์การควบคุม 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายในลักษณะที่เป็นรูปธรรม (concrete norm control)  
ที่ปรากฏในระบบกฎหมายสากล๖

	 ผลของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๑	คือ	เมื่อมีคดีเกิดขึ้นในศาล	คู่ความมีสิทธิโต้แย้งว่า 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี	 เป็นบทบัญญัติที่กระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน 
ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้	 ซึ่งศาลที่พิจารณาคดีจะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย	 
หากคู่ความในคดีละเลยไม่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ เพื่อจะมาขอใช้สิทธิตาม 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ย่อมไม่ได้ เพราะจะขัดต่อหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๑๒	 
วรรคสอง	 ซึ่งบัญญัติว่า	 “การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นได้แล้ว  
ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” 
ดังนั้น	 เมื่อมีคดีเกิดขึ้นในศาล	 คู่ความจะต้องใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๑๑	 ยื่นคำร้องให้ศาล 
ที่พิจารณาคดีส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้ 
บังคับแก่คดีละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน	จึงไม่มีช่องทางที่คู่ความจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๑๒๗  
	 ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ	 หากไม่มีคดีเกิดขึ้นในศาล	 บุคคลจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	๒๑๒	ได้หรือไม่	สำหรับประเด็นนี้อาจกล่าวได้ว่า	โดยปกติแล้วหากมีการตรากฎหมายที่ละเมิด 
สิทธิเสรีภาพของบุคคล	 ย่อมจะต้องมีการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนั้น	 ในขณะที่ยังไม่มี 
การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย	 บุคคลยังไม่อาจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 ตามรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	๒๑๒	ได้	เพราะยังถือไม่ได้ว่าตนถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
	 มปีระเดน็ใหต้อ้งพจิารณาตอ่ไปวา่	หากกฎหมายทีต่ราขึน้ละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู 
และเป็นกรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีการกระทำอื่นใดที่จะต้องบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น	 (ซึ่งอาจ 
จะเกิดข้ึนน้อยมาก)	บุคคลจะสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๒	ย่ืนคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
ไดห้รอืไม	่คำตอบคอื	ยงัไมไ่ด	้เพราะวา่รฐัธรรมนญูไดบ้ญัญตัชิอ่งทางในการเสนอเรือ่งใหศ้าลรฐัธรรมนญู 
พจิารณาวนิจิฉยัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย	ตามรฐัธรรมนญู	มาตรา	๒๑๑	มาตรา	๒๔๕	(๑)	
และมาตรา	 ๒๕๗	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 จึงต้องยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีหรือผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเสียก่อน	 ต่อเมื่อ 
ศาลที่พิจารณาคดีนั้นหรือผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปฏิเสธหรือ 

 ๖รองศาสตราจารย์	ดร.วรเจตน์	ภาคีรัตน์,	อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒,	หน้า	๓๓.
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ละเลยหรือเพิกเฉยไม่ส่งเรื่องแล้ว	 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จึงจะ 
มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๒

๕. คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่น่าสนใจ

 ๑)	 คำสัง่ศาลรฐัธรรมนญูที ่๒/๒๕๕๓	วนัที	่๒๐	มกราคม	พ.ศ.๒๕๕๓		เรือ่ง	นายจตพุร	พรหมพนัธุ	์ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	พรรคเพือ่ไทย	(ผูร้อ้ง)	ขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั	ตามรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๒	กรณีที่ศาลอาญาดำเนินกระบวนพิจารณา 
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	๑๖๕	ชอบดว้ยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๑	หรือไม่	
	 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 การที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 กระบวนพิจารณาของ 
ศาลอาญาไม่ว่าจะเป็นการไต่สวนมูลฟ้อง	การมีคำสั่งประทับรับฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา	 มาตรา	 ๑๖๕	 ในระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม 
สามัญนิติบัญญัติ	พ.ศ.	๒๕๕๒	รวมท้ังการท่ีศาลอาญาตีความรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 
๒๕๕๐	มาตรา	๑๓๑	ชอบดว้ยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	หรอืไม	่และการที ่
ศาลอาญาไมส่ง่คำรอ้งของผูร้อ้งไปยงัศาลรฐัธรรมนญูและคำสัง่ของศาลทีย่กคำรอ้งของผูร้อ้ง	ชอบดว้ย 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	หรอืไม	่เหน็วา่เมือ่ขอ้เทจ็จรงิไมป่รากฏวา่คำรอ้ง 
ของผู้ร้องได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐	กรณตีามคำรอ้งจงึไมเ่ปน็ไปตามหลกัเกณฑต์ามรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๒	ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	ข้อ	๒๑
	 นอกจากนี้	ในประเด็นอื่น	ๆ 	ที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย	ไม่ว่าจะเป็นประเด็น 
ทีว่า่การไตส่วนมลูฟอ้งถอืวา่เปน็การดำเนนิคดหีรอืไม่	การไตส่วนมลูฟอ้งในระหวา่งมพีระราชกฤษฎกีา 
เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ต้องมีหนังสือส่งถึงประธานรัฐสภา 
เพื่อขอตัวสมาชิกผู้นั้นมาดำเนินคดีหรือไม่	 การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอให้ศาลอาญา 
ส่งคำโต้แย้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๑๑	 และการที่ 
ศาลอาญาไม่ส่งคำโต้แย้งและยกคำร้องของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๑	หรอืไม	่นัน้	เหน็วา่ประเดน็ดงักลา่วมลีกัษณะ 
เป็นเพียงข้อหารือ ไม่ปรากฏว่าคำร้องของผู้ร้องในประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นคำร้องที่ขอให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๑๒	 แต่อย่างใด	 กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๑๒	 ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี 
พิจารณาและการทำคำวินิจฉัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	ข้อ	๒๑	
	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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	 ๒)	 คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๓	วันที่	๓	กุมภาพันธ์	 พ.ศ.๒๕๕๓	เรื่อง	นายเกียรติ์	
จนัทรส์วา่งภวูนะ	(ผูร้อ้ง)	ขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๒	กรณีขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลฎีกา
	 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 การที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยให้เพิกถอน 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๙๒/๒๕๕๒ และให้ศาลฎีกาทำคำพิพากษาใหม่	 โดยมิได้ขอให้ศาล 
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ 
เพือ่ใหศ้าลรฐัธรรมนญูมคีำวนิจิฉยัวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายใดขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู	จงึมใิชก่รณี
ทีต่อ้งดว้ยหลกัเกณฑต์ามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๒	ประกอบ 
ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	ข้อ	๒๑
	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

 ๓)	 คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๕๓	วันที่	๒๑	เมษายน	พ.ศ.๒๕๕๓	เรื่อง	บริษัท	อินโดรามา	
ปิโตรเคม	จำกัด	(ผู้ร้อง)	ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๑๒	 กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและ 
ศาลปกครองกลาง			
	 ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา่	กรณตีามคำรอ้งเปน็การขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัเกีย่วกบั 
การใช้ดุลยพินิจในการทำคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง	 ในคดีหมายเลขดำ 
ที	่๙๐๘/๒๕๕๒	และการแจง้คำสัง่ของศาลปกครอง	ทีผู่ร้อ้งเหน็วา่คำสัง่ดงักลา่วเปน็การละเมดิเสรภีาพ 
ในการประกอบกจิการหรอืประกอบอาชพี	และสทิธใินทรพัยส์นิ	ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๔๓	 และ	มาตรา	๔๑	ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	ประกอบกับผู้ ร้องจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๒	ต้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นตามที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๑๑	มาตรา	๒๔๕	(๑)	และ 
มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๒)	ได้แล้ว	 ดังนั้น	 คำร้องของผู้ร้องจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	 ๒๑๒	ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย	พ.ศ.	๒๕๕๐	ข้อ	๒๑
	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย		 	 	
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๖. บทสรุป
	 เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	 ๒๑๒	 วรรคหนึ่ง 
เราคงจะรู้สึกดีกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ 
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ให้สามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้	 แต่เมื่อพิจารณาดูจากเนื้อหา 
ในวรรคสองของมาตรานี้แล้วจะพบว่าการใช้สิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นโดย 
หลกัการแลว้ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย	ทัง้นีเ้พราะการทีบ่คุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไว้ 
จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นั้น	 จะต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดยวิธีการอื่นตามที่บัญญัติ 
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๑๑	 มาตรา	 ๒๔๕	 (๑)	 และ 
มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๒)	ได้แล้ว	เท่านั้น	ซึ่งก็หมายความว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ 
รัฐธรรมนูญรับรองจะต้องดำเนินการใช้สิทธิให้ครบถ้วนทั้ง	๓	ช่องทางดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นเบื้องต้น 
เสยีกอ่นตอ่จากนัน้จงึจะมสีทิธยิืน่คำรอ้งโดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญู	ดงันัน้	คงจะตอ้งตดิตามกนัตอ่ไปวา่
ในอนาคตประชาชนจะสามารถใชส้ทิธยิืน่คำรอ้งโดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนญูตามหลกัการของรฐัธรรมนญู 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	๒๑๒	ไดม้ากนอ้ยเพยีงใดหรอืสมตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูมาตรานี้ 
หรือไม่	  



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal reflection

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓ 145

หลักการและข้อแตกต่าง ระหว่าง 
“ประชามติ” กับ “ประชาพิจารณ์” 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑.  บทนำ
  ปัจจุบันแนวคิดในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 
ด้วยวิธีการออกเสียงประชามติ หรือการมีส่วนร่วมในบริหารราชการแผ่นดิน 
ในดา้นการรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะโดยวธิปีระชาพจิารณ ์นัน้ เปน็หลกัการสำคญั 
อนัเปน็ทีก่ลา่วถงึและเปน็ทีย่อมรบัของสงัคมบา้นเมอืงมากขึน้ ดงัจะพจิารณาเหน็ไดจ้าก 
กระบวนการให้มีการออกเสียงประชามติที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ท่ีสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ยกร่างข้ึนท้ังฉบับ  
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งจาก 
ผลการออกแสดงประชามติปรากฏว่าประชาชนได้ให้ความเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ  
๕๖.๖๙ และไม่เห็นชอบคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๗ หรือการทำประชาพิจารณ์ 
ร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ รวมทั้งโครงการของรัฐที่สำคัญ ๆ บางโครงการที่มีข้อโต้แย้ง 
ทางความคดิกนัอยา่งกวา้งขวาง เปน็ตน้ ดงันัน้ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งระหวา่ง
หลกัการและขอ้แตกตา่งระหวา่ง “ประชามต”ิ กบั “ประชาพจิารณ”์ ตามบทบญัญตั ิ
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ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๖๕ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ
การจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้กระทำได้ในเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน  

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้

(๒)  ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดให้เป็นการออกเสียงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง 

ประชามตใินปญัหาทีจ่ดัใหม้กีารออกเสยีงประชามต ิหรอืเปน็การออกเสยีงเพือ่ใหค้ำปรกึษาแกค่ณะรฐัมนตรกีไ็ด ้เวน้แตจ่ะมกีฎหมาย 
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ

การออกเสียงประชามติต้องเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจกรรมตามที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ  
และการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล จะกระทำมิได้

ก่อนการออกเสียงประชามติ รัฐต้องดำเนินการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ และให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับ 
กิจการนั้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารออกเสยีงประชามตใิหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการออกเสยีงประชามต ิ 
ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ระยะเวลาในการดำเนินการ และจำนวนเสียงประชามติ 
เพื่อมีข้อยุติ”.

๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ บัญญัติว่า
“มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนด
เขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ”

๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง บัญญัติว่า
“มาตรา ๖๗ วรรคสอง การดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรงทัง้ทางดา้นคณุภาพ 

สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ จะกระทำมไิด ้เวน้แตจ่ะไดศ้กึษาและประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 
ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ  
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว”

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ ๑ มาตรา ๕๗ ๒ และมาตรา ๖๗ 
วรรคสอง๓ มมุสะทอ้นความคดินติบิญัญตัฉิบบันี ้จงึขอเสนอความรูเ้กีย่วกบัหลกัการ แนวความคดิ ทีม่า 
ความหมาย เจตนารมณ์ ขอบเขต และความแตกต่างของประชามติและประชาพิจารณ์ ดังนี้
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๒.  แนวความคิด ท่ีมา และความหมายของประชามติและประชาพิจารณ์
  ๒.๑ แนวความคิดและที่มาของประชามติและประชาพิจารณ์
  หลักการเกี่ยวกับประชามติและประชาพิจารณ์มีแนวความคิดเริ่มจาก 
ปัญหาข้อบกพร่องของระบอบประชาธิปไตยทางอ้อม หรือโดยตัวแทน (Indirect or 
Representative Democracy) กล่าวคือ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตวัแทนนัน้ ประชาชนจะทำการเลอืกตัง้ผูแ้ทนเขา้ไปใชอ้ำนาจอธปิไตยแทนตน ซึง่เมือ่ 
ประชาชนได้เลือกผู้แทนเข้าไปดำเนินการปกครองและบริหารประเทศแทนจะถือว่า 
ตนหมดภาระหนา้ที ่ตอ่ไปจงึเปน็หนา้ทีข่องผูแ้ทนทัง้ในสว่นของรฐับาลในฐานะทีเ่ปน็ 
ฝา่ยบรหิารหรอืสภาผูแ้ทนราษฎรในฐานะทีเ่ปน็ฝา่ยนติบิญัญตัเิปน็ผูต้ดัสนิปญัหาตา่ง ๆ   
แทนทั้งสิ้น โดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจ 
แต่อย่างใด และด้วยเหตุที่การเลือกผู้แทนที่ตนไว้วางใจเข้าไปใช้อำนาจอธิปไตยแทน 
ประชาชนจะมีผลประโยชน์เกี่ยวพันกับตนเองหรือพรรคการเมืองที่ตนสังกัด จึงทำให้ 
การตัดสินใจในบางคร้ังของผู้แทนไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย หรือการดำเนินนโยบาย 
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาประเทศ จึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชน 
ซึ่งได้ส่งผลทำให้ไม่อาจแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของประเทศได้ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็น
การสร้างปัญหาความขัดแย้งให้เกิดขึ้นแก่สังคม รวมทั้งได้สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น 
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศที่มีความเจริญในด้าน 
การพฒันาการทางการเมอืง เชน่ ประเทศในทวปียโุรป หรอือเมรกิา เกดิแนวความคดิ 
ทีจ่ะนำระบอบประชาธปิไตยแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Democracy) เขา้มาแกไ้ข 
ปญัหาทีเ่ปน็จดุออ่นของระบอบประชาธปิไตยแบบทางออ้ม หรอืโดยตวัแทน ดว้ยการ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองและร่วมตัดสินใจ 
ในระดับต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
  ๒.๒ ความหมายของคำว่า “ประชามติ” และ “ประชาพิจารณ์”
  “ประชามติ” (Referendum) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง “มติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่ง และมติของประชาชนที่รัฐให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรอง 
รา่งกฎหมายสำคญัทีไ่ดผ้า่นสภานติบิญัญตัแิลว้ หรอืใหต้ดัสนิปญัหาสำคญัในการบรหิาร 
ประเทศ” 
  ในทางรัฐธรรมนูญ หมายถึง “กระบวนการในการแสดงความเห็นของ 
ประชาชนดว้ยการลงคะแนนเสยีงเพือ่ตดัสนิใจวา่จะใหค้วามเหน็ชอบหรอืไมเ่หน็ชอบ 
ในเรือ่งทีม่คีวามสำคญัและมผีลกระทบตอ่ประโยชนไ์ดเ้สยีของประเทศชาตหิรอืกระทบ 
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก่อนท่ีจะนำมติหรือการตัดสินใจน้ันออกเป็นกฎหมาย 
หรือนำไปปฏิบัติเพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป”



หลักการและข้อแตกต่าง ระหว่าง “ประชามติ” กับ “ประชาพิจารณ์”  
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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  “ประชาพิจารณ์” (Public Hearing) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง “การฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่” 
  ในทางรฐัธรรมนญู หมายถงึ “กระบวนการทีเ่ปดิโอกาสใหฝ้า่ยตา่ง ๆ  ทัง้ภาครฐั 
และประชาชนมีส่วนร่วมนำเสนอข้อมูล คำแถลง จุดยืน ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น  
ทั้งในเชิงสนับสนุนหรือคัดค้าน เกี่ยวกับนโยบาย ร่างกฎหมาย หรือการริเริ่มโครงการ 
ของรัฐ เพื่อให้รัฐนำข้อพิจารณาของทุกฝ่ายไปเปรียบเทียบผลดีผลเสีย หาจุดสมดุล 
ที่เหมาะสม และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ ก่อนที่จะ 
ตัดสินใจตามอำนาจที่มีอยู่ต่อไป”  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งประชาพิจารณ์จะต้องเกิดขึ้น 
ก่อนการตัดสินใจของรัฐ ดังนั้น หากรัฐได้ตัดสินใจในโครงการใด ๆ ไปก่อนแล้ว  
กระบวนการที่เกิดขึ้นจึงมิใช่การรับฟังหรือการปรึกษาหารือ หากเป็นเพียงแต่ 
การประชาสัมพันธ์เท่านั้น 

๓. การออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 
  สำหรบัประเทศไทยนัน้ ไดม้กีารนำหลกัการออกเสยีงประชามตมิาบญัญตัไิว ้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลาย ๆ ฉบับด้วยกัน อันได้แก่
  (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ตั้งแต่ 
มาตรา ๑๗๔ - ๑๗๖
  (๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ตั้งแต่ 
มาตรา ๑๗๐ - ๑๗๒
  (๓) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ตั้งแต่ 
มาตรา ๒๒๙ - ๒๓๑
  (๔) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช  ๒๕๓๘ ตั้งแต่มาตรา ๒๑๑ ปัณรส – ๒๑๑ โสฬส 
  (๕) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๔
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  (๖) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
มาตรา ๒๙ วรรคสอง๔ มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง๕ และมาตรา ๓๒๖ 
  (๗) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ 
  อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท่ีผ่านมาหลายฉบับ 
จะมบีทบญัญตัริบัรองหลกัการเกีย่วกบัเรือ่งการออกเสยีงประชามตไิวก้ต็าม แตใ่นทาง 
ปฏิบัตินั้นยังไม่เคยมีการดำเนินการออกเสียงประชามติตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติ 
ไว้แต่อย่างใด ยกเว้นการออกเสียงประชามติ ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง มาตรา ๓๑ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหป้ระชาชนออกเสยีงเหน็ชอบหรอืไมเ่หน็ชอบ 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญ 
ได้ยกร่างข้ึนท้ังฉบับน้ัน อาจถือได้ว่าเป็นการออกเสียงประชามติคร้ังแรกในประวัติศาสตร ์
ของประเทศไทย
  สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็น 
รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั ไดบ้ญัญตัหิลกัการเกีย่วกบัเรือ่งการออกเสยีงประชามตไิวใ้น
มาตรา ๑๖๕ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๓.๑ เหตุที่จะต้องมีการออกเสียงประชามติ มาตรา ๑๖๕ มิได้บัญญัติไว้ 
อย่างชัดแจ้งว่าเหตุที่จะต้องมีการออกเสียงประชามติเป็นเรื่องใดบ้าง เพียงแต่บัญญัติ
ถึงเหตุของการออกเสียงประชามติไว้อย่างกว้าง ๆ เป็น ๒ กรณี กล่าวคือ

๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๒๙ วรรคสอง บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๙ วรรคสอง เมือ่จดัทำรา่งรฐัธรรมนญูเสรจ็แลว้ ใหเ้ผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบและจดัใหม้กีารออกเสยีงประชามติ 

ว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งต้องจัดทำไม่เร็วกว่าสิบห้าวันและไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ 
เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาร่างรัฐธรรมนูญประกาศกำหนด”

๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง บัญญัติว่า
“มาตรา ๓๑ วรรคหนึง่ ในการออกเสยีงประชามต ิถา้ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้โดยเสยีงขา้งมากของผูม้าออกเสยีงประชามต ิ

เห็นชอบให้นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บังคับแล้ว ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำร่างรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  
และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้” 

๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๒ บัญญัติว่า
“มาตรา ๓๒ ในกรณีที่สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง 

ก็ดี สภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ก็ดี หรือในการออกเสียงประชามติตามมาตรา 
๓๑ ประชาชนโดยเสยีงขา้งมากของผูม้าออกเสยีงประชามตไิมเ่หน็ชอบใหใ้ชร้า่งรฐัธรรมนญูฉบบัใหมก่ด็ ีใหส้ภารา่งรฐัธรรมนญูสิน้สดุลง  
และให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้เคยประกาศ 
ใช้บังคับมาแล้วฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันออกเสียงประชามติไม่เห็นชอบ และนำขึ้น 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญต่อไป

ในการประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”
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  (๑) กรณทีีเ่ปน็ดลุยพนิจิของคณะรฐัมนตร ีในกรณทีีค่ณะรฐัมนตรเีหน็วา่ 
กิจการในเรื่องใดที่อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน  
ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษากับประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
ให้มีการออกเสียงประชามติได้
  (๒) กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ ซึ่งการที่จะ 
พิจารณาว่ากฎหมายฉบับใดบ้างที่ได้บัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งนั้น ก็ย่อมต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายนิติบัญญัติว่าจะตรากฎหมายกำหนดให้มีการ 
ออกเสียงประชามติในเรื่องใด

            ๓.๒ ขอ้หา้มในการออกเสยีงประชามต ิการกำหนดเรือ่งหรอืประเดน็ในการ 
ออกเสียงประชามติ จะต้องไม่ใช่เป็นเรื่องดังต่อไปนี้
  (๑) เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
  (๒) เรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
  ๓.๓ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารออกเสยีงประชามต ิสำหรบัในเรือ่งหลกัเกณฑ์ 
และวธิกีารการออกเสยีงประชามต ิรฐัธรรมนญูไดบ้ญัญตัใิหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตัิ 
ประกอบรฐัธรรมนญู ซึง่รฐัสภาไดต้ราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการ 
ออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒๗ ขึ้นใช้บังคับ โดยอย่างน้อยต้องกำหนดรายละเอียด 
เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
  (๑) วิธีการออกเสียงประชามติ
  (๒) ระยะเวลาในการดำเนินการ
  (๓) จำนวนเสียงประชามติเพื่อมีข้อยุติ
  นอกจากนีก้อ่นการออกเสยีงประชามต ิกำหนดใหร้ฐัตอ้งดำเนนิการใหข้อ้มลู 
อยา่งเพยีงพอ และใหบ้คุคลฝา่ยทีเ่หน็ชอบและไมเ่หน็ชอบดว้ยกบักจิการนัน้ มโีอกาส 

๗ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการออกเสยีงประชามต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เลม่ ๑๒๖ 
ตอนท่ี ๙๘ ก หน้า ๑ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป.
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แสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน และการออกเสียงประชามติต้อง 
เป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการตามที่จัดให้มีการออกเสียง 
ประชามติด้วย
  ๓.๔ ผลของการออกเสียงประชามติ แบ่งได้เป็น ๒ ประการ คือ 
  ๑) ผลของการออกเสียงประชามติเป็นข้อยุติมีผลผูกพันให้รัฐต้อง 
ดำเนินการตามเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ 
  ๒) ผลการออกเสยีงประชามตเิปน็เพยีงการให้คำปรกึษาแกค่ณะรฐัมนตรี 
ในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีขอปรึกษา และไม่ผูกพันคณะรัฐมนตรีที่จะต้องปฏิบัติตาม 
เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 
ให้ผลการออกเสียงประชามติเป็นข้อยุติและมีผลผูกพัน
  ข้อสังเกต 
  ในประเด็นส่วนนี้เป็นหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ แตไ่ดเ้พิม่หลกัการเพือ่ใหป้ระชาชนออกเสยีงประชามตใิหม้ผีลเปน็ 
ยุติหรือเป็นการให้คำปรึกษาก็ได้ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะให้ออกเสียงประชามติ  
(แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่กำหนดให้ 
การออกเสียงประชามติเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน)  
และไดเ้พิม่หลกัการในการออกเสยีงประชามตทิีร่ฐัตอ้งใหข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอ และให้
บคุคลฝา่ยทีเ่หน็ชอบและไมเ่หน็ชอบกบักจิการนัน้ มโีอกาสแสดงความคดิเหน็ของตน
ได้อย่างเท่าเทียมกันด้วย

๔. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ 
ในประเทศไทยนั้น เริ่มแรกได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
เฉพาะเรื่อง เช่น พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
พระราชบญัญตักิารจดัรปูทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระราชบญัญตั ิ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้น ซึ่งมีบทบัญญัติกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้อง 
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจดำเนินโครงการตาม 
กฎหมายเฉพาะดังกล่าว นอกจากน้ียังอาจอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
วา่ดว้ยการรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะโดยวธิปีระชาพจิารณ ์พ.ศ. ๒๕๓๙๘ ซึง่ไดก้ำหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นการทั่วไป กระทั่ง 

๘ ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๕ ง หน้า ๒๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘.
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้รับรองให้ ”การรับฟัง 
ความคดิเหน็ของประชาชนเปน็สทิธขิัน้พืน้ฐาน” เปน็ครัง้แรก ในมาตรา ๕๙ ซึง่บญัญตัวิา่ 
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือ
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน
ทอ้งถิน่ และมสีทิธแิสดงความคดิเหน็ของตนในเรือ่งดงักลา่ว ทัง้นี ้ตามกระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ” 
  รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ยงัคงบญัญตัริบัรอง 
สิทธิในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไว้ในมาตรา ๕๗ โดยยังคงหลักการเดิม 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๙ แต่ได้บัญญัติ 
เพิ่มสิทธิประชาชนในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืน 
อสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการ 
ออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ซึ่งรัฐจะต้องมีหน้าที่ 
ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ แต่ได้ 
ตัดคำว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที 

  นอกจากน้ี ยังได้เพ่ิมการรับรองสิทธิในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ไวใ้นมาตรา ๖๗ วรรคสอง โดยกำหนดใหก้ารดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจกอ่ 
ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างร้ายแรงท้ังทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสุขภาพ นอกจากจะต้องศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และต้องให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน 
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ 
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็น 
ประกอบ แล้วต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี 
ส่วนได้เสียก่อนมีการดำเนินการดังกล่าวด้วย
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๕. ความแตกต่างระหว่างหลักการออกเสียงประชามติกับการทำ 
ประชาพิจารณ์
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหลักการของการออกเสียงประชามติกับการทำ 
ประชาพิจารณ์แล้วจะพบว่ามีความแตกต่างในสาระสำคัญ ดังนี้

 ข้อแตกต่าง ประชามติ ประชาพิจารณ์

๑. วัตถุประสงค์ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงเพื่อ 
หามติของประชาชนในเรื่องสำคัญ
นั้น ๆ

เป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องนั้น  
ก่อนที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะมีคำสั่ง
หรือดำเนินการใด ๆ 

๒. หลักเกณฑ์ 
และวิธีการ 
ดำเนินการ 
ในปัจจุบัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ 
และพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง 
ประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗, ๖๗
วรรคสอง และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. เหตุที่จะต้อง 
มีการดำเนินการ

๑) กรณีที่เป็นดุลยพินิจของ 
คณะรัฐมนตรี หากคณะรัฐมนตรี 
เห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบ
ถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ
หรือประชาชน หรือ
๒) กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้มี 
การออกเสียงประชามติ 
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๕)

๑) ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการ 
หรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตน 
หรือชุมชนท้องถิ่น (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ 
วรรคหนึ่ง)
๒) ก่อนการดำเนินการวางแผนพัฒนาสังคม  
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง
การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อ 
ส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน 
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ วรรคสอง)
๓) ก่อนการดำเนินการโครงการ 
หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง) 
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๖. บทสรุป
  การออกเสียงประชามติ และการทำประชาพิจารณ์ เป็นกระบวนการ 
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนที่มีความสำคัญมากเรื่องหนึ่ง 
ของหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากสามารถสะท้อนถึงเจตจำนง 
ความประสงค์ต้องการหรือความคิดเห็นของสาธารณะได้ชัดเจนมากที่สุด โดยกลไก 
ดังกล่าวหากนำไปใช้ให้ถูกต้องตามหลักการที่รัฐธรรมนูญกำหนดและเหมาะสม 
ในแตล่ะกรณแีลว้ นอกจากจะเปน็การคุม้ครองสทิธกิารมสีว่นรว่มในการรบัรู ้การรบัฟงั 
ความคดิเหน็ และการตดัสนิใจในเรือ่งทีม่คีวามสำคญัหรอืมผีลกระทบตอ่สทิธเิสรภีาพ
ของประชาชนแลว้ ยงัเปน็ประโยชนใ์นทางออ้มโดยเปน็การชว่ยลดปญัหาความขดัแยง้ 
ทางความคิดของประชาชนภายในสังคม ด้วยการจัดระเบียบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยการรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน แทนการชุมนุมหรือ 
การเดินขบวนยื่นข้อเรียกร้องในลักษณะที่เป็นการกดดันรัฐบาล ซึ่งในบางกรณี 
อาจนำไปสู่ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศได้
  แต่อย่างไรก็ตาม การออกเสียงประชามติและการทำประชาพิจารณ์ 
จะสมัฤทธิผ์ลมากนอ้ยเพยีงใดนัน้ ยอ่มขึน้อยูก่บัหนว่ยงานภาครฐัทีจ่ดัทำตอ้งดำเนนิการ 
ไปด้วยมีเจตนาที่จะรับฟังการตัดสินใจหรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
อย่างเสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรมด้วย ทั้งนี้มิใช่เป็นการดำเนินการเพียงแต่เพื่อ 
หวังผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องหรือเพื่อผลประโยชน์ในทางการเมือง หรือเป็น
แต่เพียงเพื่อให้ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เท่านั้น 

 ข้อแตกต่าง ประชามติ ประชาพิจารณ์

๔. การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน

ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ได้เพียงลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 
ในกิจกรรมที่จัดให้มีการออกเสียง 
ประชามติเท่านั้น

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ได้ตั้งแต่การนำเสนอข้อมูล คำแถลง จุดยืน
ข้อเท็จจริง คำแนะนำ ข้อสังเกต
และความคิดเห็นของตนเองได้

๕. ผลผูกพัน 
ตามกฎหมาย

มีผลเป็นยุติหรือเป็นการให้คำปรึกษา 
ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะให้ 
ออกเสียงประชามติ

ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลที่ได้จะเป็นเพียง 
ข้อเสนอประกอบการพิจารณา อำนาจ 
การตัดสินใจยังอยู่ที่รัฐ
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 • มานติย ์ จมุปา, ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐), กรงุเทพฯ : สำนกัพมิพ ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑ หน้า ๒๕๖ – ๒๖๑.
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 • ตลุาลกัษณ ์อาจสมบญุ, การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
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วิทยากร เชียงกูล

คำคม ๑ และวาทะสำคัญในประวัติศาสตร์โลก หน้า ๔๙

๑ ศตวรรษก่อน ค.ศ.

The six mistakes of man
๑.  The illusion that personal gain is made up of crushing others.
๒. The tendency to worry about things that cannot be changed or  
    corrected.
๓. Insisting that a thing is impossible because we cannot accomplish it.
๔. Refusing to set aside trivial preferences.
๕. Neglecting development and refif inement of the mind, and not acquiring the  
   habit of  reading and study.
๖. Attempting to compel others to believe and live as we do.
Marcus Tullius Cicero (๑๐๖-๔๓ BC)

  ความผิดพลาด ๖ ประการของมนุษย์
  1. ความหลงผิดว่าประโยชน์ส่วนตัวของเราจะได้มาก็โดยการบดขย้ีคนอ่ืน
  2. แนวโน้มที่จะวิตกกังวลในเรื่องที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้
  3. ยืนยันว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถทำได้
  4. การปฏิเสธที่จะมองข้ามประเด็นหยุมหยิม
  5. ละเลยการพัฒนาและการทำให้จิตใจงดงามและไม่สนใจจะสร้าง  
      อุปนิสัยการรักการอ่านและการใฝ่เรียนรู้
  6. พยายามที่จะบังคับคนอื่นให้เชื่อและใช้ชีวิตอย่างที่เราทำ
        มาร์คุส ทุลเลียส ซิเซโร่
       รัฐบุรุษ, นักเขียนและนักพูดผู้ยิ่งใหญ่ของโรมันยุคโบราณ 
        (๑๐๖-๔๓ ก่อน ค.ศ.)



การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓ 157

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ

	โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๐	 
ได้บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
เท่าเทียมกัน	 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน	 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด	 เชื้อชาติ	ภาษา	 เพศ	อายุ	
ความพกิาร	สภาพทางกายหรอืสขุภาพ	สถานะของบคุคล	ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม	

ความเชื่อทางศาสนา	 การศึกษาอบรม	หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 จะกระทำมิได้	 ประกอบกับพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	
พ.ศ.	๒๕๐๕	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๔๘	
และพระราชบญัญตัคิำนำหนา้นามหญงิ	พ.ศ.	๒๕๕๑	ไดร้บัรองใหห้ญงิซึง่จดทะเบยีน 
สมรสแล้ว มีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกันหรือต่างฝ่าย 
ต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตนได้ และคู่สมรสฝ่ายหญิงมีสิทธิที่จะใช้คำนำหน้านามว่า	
“นาง”	หรือ	“นางสาว”	ได้ตามความสมัครใจ	

ดังนั้น	 การมีกฎหมายให้ใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสก็ดีและการเลือกใช้คำนำ 
หน้านามบุคคลของหญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้วก็ดี	จึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ในการประกันสิทธิ	 เสรีภาพ	 
และความคุ้มครองมิให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและสถานะของบุคคล	 
อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับบุคคลที่เห็นว่าตนเองถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากการเลือกใช้ชื่อสกุล	 และคำนำหน้านาม	 อย่างไรก็ตาม	
สิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุล	 และคำนำหน้านามของหญิงซึ่งทำการสมรสแล้วยังคง
เป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย	และเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน	ทั้งนี้	 เนื่องจาก
มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัว	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเผยแพร่ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุลและคำนำหน้านามของหญิง	 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสิทธิของสตรี	คอลัมน์	การปฏิรูปกฎหมาย	 :	LAW	REFORM	
จงึใครข่อนำเสนอบทความเรือ่ง	“สทิธใินการเลอืกใชช้ือ่สกลุและคำนำหนา้นามของ 
หญิงซึ่งสมรสแล้ว”	อันมีเนื้อหาประกอบด้วย การใช้ชื่อสกุลของหญิงซึ่งสมรสตาม 

สิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุล
และคำนำหน้านามของหญิงซึ่งสมรสแล้ว
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กฎหมายตา่งประเทศ		การใชช้ือ่สกลุของหญงิซึง่สมรสตามกฎหมายไทย	การใชค้ำนำ
หนา้นามของหญงิซึง่สมรสตามกฎหมายไทย	และขอ้ควรพจิารณาเกีย่วกบัสทิธใินการ 
เลือกใช้ชื่อสกุลและคำนำหน้านามของหญิงซึ่งสมรสแล้ว	โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้	

๒. การใช้ชื่อสกุลของหญิงซึ่งสมรสตามกฎหมายต่างประเทศ๑

	 	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๔๒	ได้ให้ความหมายคำว่า	
“ชื่อสกุล”	 หมายถึง	 ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร	 หรือซึ่งได้รับ 
อนญุาตใหจ้ดทะเบยีนเปน็ทางการแลว้,	นามสกลุ	หรอืชือ่สกลุ	จงึเปน็สิง่ซึง่แสดงใหเ้หน็ 
ถึงสายสัมพันธ์ในครอบครัว	และเป็นการจำแนกตัวบุคคลเพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดว่า 
มาจากครอบครวัใด	การใชช้ือ่สกลุของแตล่ะประเทศจงึมลีกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัไปตาม 
สภาพสงัคม	และวฒันธรรม	อาทเิชน่	การใชช้ือ่สกลุนำหนา้ชือ่	การใชช้ือ่สกลุตามหลงัชือ่	
การใชช้ือ่สกลุของบดิา	การใชช้ือ่สกลุของบดิาและมารดา	การเพิม่เตมิลกัษณะเฉพาะ
ของครอบครัวลงไปในชื่อสกุล	หรือการนำชื่อสกุลของคู่สมรสมาผสมเป็นชื่อสกุลใหม่	
เป็นต้น	สำหรับชื่อสกุลของหญิงซึ่งสมรสแล้วนั้นพบว่าโดยมากจะใช้ชื่อสกุลของสาม ี
เพราะถือว่าหญิงนั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสามี	 อย่างไรก็ดี	 หญิงซึ่ง 
สมรสแล้วยังคงมีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลอื่นได้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งการใช้ชื่อสกุล 
ในต่างประเทศนั้น	ใคร่ขอยกเป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง	ดังนี้

    ๒.๑ ประเทศสหราชอาณาจักร	ประเทศสหราชอาณาจักรนั้นไม่ได้มี
การตรากฎหมายเกี่ยวกับชื่อสกุลขึ้นใช้บังคับเป็นการเฉพาะ	การที่หญิงชาวอังกฤษ 
ซึ่งทำการสมรสแล้วได้เปลี่ยนชื่อสกุลจากเดิมที่ใช้ตามบิดาไปเป็นชื่อสกุลของสามี 
เป็นไปตามประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน	และศาลอังกฤษก็ได้ 
ใหก้ารรบัรองประเพณปีฏบิตัดิงักลา่วไว	้อนัแสดงใหเ้หน็วา่หญงิชาวองักฤษซึง่สมรสแลว้ 
มีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลของสามีและสามีไม่อาจปฏิเสธสิทธิดังกล่าวได้	 แต่ก็ไม่ได้ 
หมายความว่าหญิงซึ่งสมรสแล้วนั้นจะต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเสมอไปเนื่องจากเป็น 
เพียงประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติมิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	หญิงดังกล่าวจึงมีสิทธิที่จะ 
เลือกใช้ชื่อสกุลเดิมของตนต่อไปได้

   ๒.๒ ประเทศฝรั่งเศส	ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสในส่วนที่ว่าด้วย 
การสมรสนัน้ไมม่บีทบญัญตัเิกีย่วกบัสทิธใินการใชช้ือ่สกลุของหญงิซึง่สมรสแลว้กำหนด 
ไว้โดยตรง	แต่ในส่วนที่ว่าด้วยผลแห่งการหย่าตามมาตรา	๒๖๔	วรรคแรก	ได้บัญญัติ 
ว่ากรณีที่การสมรสสิ้นสุดลงโดยการหย่า	 ให้คู่สมรสแต่ละฝ่ายกลับใช้ชื่อสกุลเดิม 
ของตน	 จึงอาจกล่าวได้ว่าคู่สมรสชาวฝรั่งเศสต่างมีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลของคู่สมรส 
อกีฝา่ยหนึง่	แตส่ทิธดิงักลา่วมานีจ้ะสิน้สดุลงโดยการหยา่ซึง่ทัง้สองฝา่ยจะตอ้งกลบัไป 

   ๑สรุปข้อมูลจาก	สุภาวรรณ	ชั้นไพบูลย์	และคณะ,	รายงานการวิจัยเรื่อง	“การใช้ชื่อสกุลของหญิงที่สมรสแล้ว”,	เสนอต่อ 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,	๒๕๔๖,	หน้า	๑๘	–	๔๔.



การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓ 159

ใช้ชื่อสกุลเดิมของตน	ทั้งนี้	บทบัญญัติดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่ที่กฎหมายบังคับให้หญิง 
ชาวฝรัง่เศสตอ้งใชช้ือ่สกลุของสาม	ีการทีห่ญงิชาวฝรัง่เศสสว่นใหญใ่ชช้ือ่สกลุของสามี
ภายหลงัการสมรสเปน็ไปตามประเพณปีฏบิตัเิชน่เดยีวกบัในประเทศสหราชอาณาจกัร	 
อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบันพบว่าหญิงชาวฝรั่งเศสมีแนวโน้มที่จะนำชื่อสกุลของสามีมาต่อ
ท้ายชื่อสกุลเดิมของตนมากขึ้น	เช่น	นางคาร์ลา	บรูนี	ซาร์โกซี	ภริยาของนายนิโกลาส์	
ซาร์โกซี	ประธานาธิบดีประเทศฝรั่งเศส	ซึ่งใช้สกุลของสามีต่อท้ายสกุลเดิมของตน 
คือ	บรูนี	เป็นต้น

   ๒.๓ ประเทศสหรัฐอเมริกา๒  ประเทศสหรัฐอเมริกานับได้ว่าเป็น 
ดินแดนแห่งสิทธิเสรีภาพ	 และความเสมอภาค	 การใช้ช่ือสกุลของหญิงอเมริกันจึงมี 
ความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้ชื่อสกุลของสาม	ีการที่สามีเปลี่ยนไปใช้ชื่อสกุล 
ของภรยิา	การเลอืกที่จะใชช้ือ่สกลุเดิมภายหลงัการสมรส	การรวมชือ่สกลุของคูส่มรส 
เขา้ดว้ยกนั	และการนำชือ่สกลุของคูส่มรสมาผสมกนัเกดิเปน็ชือ่สกลุใหม	่ตวัอยา่งเชน่	 
ประมวลกฎหมายครอบครัวของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย	 (California	 Family	 Code)	 
ได้กำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้และเปล่ียนช่ือสกุลของหญิงซ่ึงสมรสแล้ว	 ดังน้ี	 
ภายหลังการสมรสคูส่มรสทัง้สองฝา่ยมสีทิธทิีจ่ะใชช้ือ่สกลุเดมิของตน	หรอืจะใชช้ือ่สกลุ 
ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้	นอกจากนี้คู่สมรสยังสามารถรวมชื่อสกุลของทั้งสองฝ่าย 
เขา้ดว้ยกนัหรอืผสมชือ่สกลุของทัง้สองฝา่ยเขา้ดว้ยกนัเพือ่เปน็ชือ่สกลุใหมท่ีใ่ชร้ว่มกนั 
ได้อีกด้วย

    ๒.๔ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มีรูปแบบการปกครองในระบอบสังคมนิยม	 โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นสถาบัน 
ทางการเมืองที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายด้านต่าง	ๆ	ของประเทศอย่างเบ็ดเสร็จ	
มุ่งมั่นสร้างชาติให้ทันสมัย	 เน้นการกวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับ	และ 
การสร้างผู้นำและผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อรองรับการแข่งขันในเวทีโลก	แม้สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนจะมีรูปแบบการปกครองในระบอบสังคมนิยมดังกล่าวมา	 แต่สิทธิ 
ในการเลอืกใชช้ือ่สกลุของหญงิชาวจนีนัน้กลบัมอียา่งทดัเทยีมเพศชาย	ดงัจะเหน็ไดจ้าก 
การที่กฎหมายว่าด้วยการสมรสแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	ค.ศ.	๒๐๐๑	หมวดที่	๓	 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว	มาตรา	๑๓	ได้บัญญัติให้สามีและภริยามีสถานะในทาง 
ครอบครัวเท่าเทียมกัน	และมาตรา	๑๔	ได้บัญญัติให้สามีและภริยาแต่ละฝ่ายต่างมี 
สทิธทิีจ่ะใชช้ือ่สกลุของตนเอง	ดงันัน้	ภายหลงัการสมรสหญงิชาวจนีจงึมสีทิธทิีจ่ะเลอืก 
ใช้ชื่อสกุลเดิมของตนหรือเลือกที่จะใช้ชื่อสกุลของสามีก็ได้

๓. การใช้ชื่อสกุลของหญิงซึ่งสมรสตามกฎหมายไทย
		 	 ในอดีตนั้นคนไทยไม่ได้ใช้ชื่อสกุล	 จะใช้เพียงชื่อตนกับชื่อและนาม 

บรรดาศักดิ์เท่านั้น	 การเรียกขานชื่อบุคคลในสมัยก่อนจึงต้องนำลักษณะเฉพาะตัว 

  ๒พงษ์ธร		สำราญ,	รายงานการวิจัยเรื่อง	“ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนคำนำหน้านาม และชื่อสกุลของหญิง 
ซึ่งสมรสแล้ว Legal Problems Concerning Women’s Change of Title and Family Names Upon Marriage”,	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,	๒๕๕๓,	หน้า	๔๕	–	๔๗.
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หรอืสถานทีอ่ยูม่าเรยีกรวมดว้ย	เชน่	นายจนับา้นมหาโลก	นายทองดฟีนัขาว	หลวงศรยีศ 
บ้านลานตากฟ้า	 เป็นต้น	ต่อมาในสมัยรัชกาลที่	๖	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล	 
พระพุทธศักราช	 ๒๔๕๖	 ขึ้น	 เพื่อกำหนดให้คนไทยทุกคนได้มีชื่อสกุลเป็น 
เครื่องมือในการแสดงตัวบุคคล	 แสดงสายสัมพันธ์ในครอบครัว	 และความเป็น 
หมู่คณะของคนไทย๓		นับจากนั้นกฎหมายเกี่ยวกับชื่อสกุลจึงได้รับการพัฒนาเรื่อยมา 
เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีและสังคมไทย	ตลอดจนหลักความเสมอภาคของหญิง 
และชายโดยมีรายละเอียดต่าง	ๆ	ดังนี้

   ๓.๑ พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับชื่อสกุลฉบับแรกของประเทศไทย	 
โดยบัญญัติให้ชื่อของคนไทยต้องประกอบด้วยชื่อตัวและชื่อสกุล	(มาตรา	๓)	ชื่อสกุล 
เป็นชื่อประจำวงศ์สกุล	 สืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร	 (มาตรา	 ๔)	 หญิงซึ่งได้ทำการ 
สมรสแล้วให้ใช้ชื่อสกุลของสามี และคงใช้ชื่อตัวและชื่อสกุลเดิมของตนได้  
(มาตรา	๕)	ชือ่สกลุตอ้งไมพ่อ้งกบัพระนามพระราชวงศานวุงศ	์ผูท้รงอสิรยิยศฐานนัดร 
ตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไป	ไม่มุ่งหมายคล้ายคลึงกับราชทินนาม	หรือมีถ้อยคำหยาบคาย 
ไมส่มควร	มคีวามยาวไมเ่กนิ	๑๐	ตวัอกัษร	และตอ้งไมซ่ำ้กบัชือ่สกลุอืน่ทีใ่ชอ้ยูก่อ่นแลว้	 
(มาตรา	๑๒)

   ๓.๒ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พุทธศักราช ๒๔๘๔			พระราชบัญญัติ 
ฉบบันีไ้ดย้กเลกิบรรดากฎหมาย	กฎ	ขอ้บงัคบัอืน่ทีม่บีญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี	้ 
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้	 และได้บัญญัติให้บุคคลต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล 
และถ้าประสงค์จะมีชื่อรองก็ให้มีได้	 (มาตรา	๕)	ชื่อสกุลนั้นต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมาย 
ให้คล้ายคลึงกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป	 หรือ 
ราชทินนาม	 ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย	 มีความยาวไม่เกิน	 ๑๐	 พยัญชนะ	
และต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลอื่น	(มาตรา	๘)	หญิงมีสามีให้ใช้ชื่อสกุลสามี	(มาตรา	๑๓)	

   ๓.๓ พระราชบญัญตัชิือ่บคุคล พ.ศ. ๒๕๐๕	พระราชบญัญตัชิือ่บคุคล	
พ.ศ.	๒๕๐๕	ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน	๒	ครั้ง	ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่อง 
เกี่ยวกับสิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุลของหญิง	โดยเหตุผลและสาระสำคัญของกฎหมาย 
ในแต่ละฉบับรวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม	มีดังนี้

      (๑) พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
		 	 	 	 	 	 	 พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ยกเลิกพระราชบัญญัติขนานนามสกุล	 

พระพุทธศักราช	๒๔๕๖	พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	พุทธศักราช	๒๔๘๔	และบรรดา 

	 	 ๓เทพชู		ทับทอง	,ต้นตระกูลไทย ราชสกุล นามสกุลพระราชทาน	,(กรุงเทพฯ	:	บริษัท	สุวีริยาสาส์น,	๒๕๔๘)	หน้า	๒๕	-	๒๖. 
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บทกฎหมาย	 กฎ	 และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้	 
หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแหง่พระราชบญัญตันิี้	และไดบ้ญัญตัใิหผู้ม้สีญัชาตไิทยตอ้งมี 
ชื่อตัวและชื่อสกุล	และจะมีชื่อรองก็ได้	(มาตรา	๕)	ชื่อตัวต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้ 
คล้ายกับพระปรมาภิไธย	พระนามของพระราชินี	 ราชทินนาม	และต้องไม่มีคำหรือ 
ความหมายหยาบคาย	ชื่อรองต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวมาข้างต้นและต้อง 
ไมพ่อ้งกบัชือ่สกลุอืน่	เวน้แตเ่ปน็กรณทีีคู่ส่มรสใชช้ือ่สกลุของอกีฝา่ยหนึง่หรอืกรณบีตุร 
ใช้ชื่อสกุลเดิมของมารดาหรือบิดาเป็นชื่อรองของตน คู่สมรสอาจใช้ชื่อสกุลของ 
อกีฝา่ยหนึง่เปน็ชือ่รองไดเ้มือ่ไดร้บัความยนิยอมของฝา่ยนัน้แลว้	(มาตรา	๖)	ชือ่สกลุ 
ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชินี	 
ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม	ไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจาก
พระมหากษตัรยิห์รอืชือ่สกลุทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้	ไมม่คีำหรอืความหมายหยาบคาย	
และมีพยัญชนะไม่เกินกว่า	๑๐	พยัญชนะ	 (มาตรา	๘)	ผู้มีสัญชาติไทยผู้ใดประสงค์ 
จะจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ในท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้าน	 (มาตรา	๙)	 ผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลจะอนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทย 
ผู้ใดร่วมใช้ชื่อสกุลของตนก็ได้	 (มาตรา	 ๑๑)	 หญิงมีสามี ให้ใช้ชื่อสกุลของสามี 
(มาตรา	๑๒) หญิงม่ายโดยการหย่า ให้กลับใช้ชื่อสกุลเดิมของตน (มาตรา	๑๓) 
หญิงม่ายโดยความตายของสามี ให้ใช้ชื่อสกุลของสามี (มาตรา	๑๔)

      (๒) พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
		 	 	 	 	 	 	 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ยกเลิกความในมาตรา	๑๔	แห่ง 

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	พ.ศ.	๒๕๐๕	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
        “มาตรา ๑๔ หญิงหม้ายโดยความตายของสามี จะใช้ 

ชื่อสกุลของสามี หรือจะใช้ชื่อสกุลเดิมของตนก็ได้”
		 	 	 	 	 	 	 โดยมีเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม	คือ	 เนื่องจากหญิงหม้าย 

โดยความตายของสามีควรมีสิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุลของสามีหรือกลับมาใช้ชื่อสกุล 
เดิมของตนได้ตามเหตุผลความจำเป็นหรือความต้องการของแต่ละบุคคล

      (๓) พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
		 	 	 	 	 	 	 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญโดยให้ยกเลิกความ 

ในมาตรา	๑๒	 และมาตรา	๑๓	 แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

        “มาตรา ๑๒ คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

        การตกลงกนัตามวรรคหนึง่ จะกระทำเมือ่มกีารสมรสหรอืใน 

ระหว่างสมรสก็ได้



สิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุลและคำนำหน้านามของหญิงซึ่งสมรสแล้ว

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓162

        ขอ้ตกลงตามวรรคหนึง่ คูส่มรสจะตกลงเปลีย่นแปลงภายหลงั 

ก็ได้

        มาตรา ๑๓ เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่าหรือศาล 

พิพากษาให้เพิกถอนการสมรสให้ฝ่ายซึ่งใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งกลับไปใช้ชื่อสกุล 

เดิมของตน

        เมือ่การสมรสสิน้สดุลงดว้ยความตาย ใหฝ้า่ยซึง่ยงัมชีวีติอยู่

และใชช้ือ่สกลุของอกีฝา่ยหนึง่มสีทิธใิชช้ือ่สกลุนัน้ไดต้อ่ไป แตเ่มือ่จะสมรสใหมใ่หก้ลบั

ไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน”

		 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 โดยมีมูลเหตุของการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา	๑๒	นั้น	 

ก็สืบเนื่องมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที	่๒๑	/๒๕๔๖	ลงวันที่	๕	มิถุนายน	 

พ.ศ.	๒๕๔๖	เรือ่ง	ผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภาขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั 

ตามรฐัธรรมนญู	มาตรา	๑๙๘	กรณพีระราชบญัญตัชิือ่บคุคล	พ.ศ.	๒๕๐๕	มาตรา	๑๒	 

มปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู	กลา่วคอื	ผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภาได้ 

ยืน่คำรอ้งพรอ้มความเหน็ลงวนัที	่๒๖	กรกฎาคม	๒๕๔๔	ขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณา 

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๑๙๘	ว่า 

พระราชบญัญตัชิือ่บคุคล	พ.ศ.	๒๕๐๕	มาตรา	๑๒		ซึง่บญัญตัวิา่หญงิมสีาม	ีใหใ้ชช้ือ่สกลุ 

ของสาม	ีมปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	 

๒๕๔๐	มาตรา	๓๐	หรือไม่	

		 	 	 	 	 	 	 กรณีดังกล่าวนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า	 บทบัญญัติ 

มาตรา	๑๒	ดงักลา่วมลีกัษณะเปน็บทบงัคบัใหห้ญงิมสีามตีอ้งใชช้ือ่สกลุของสามเีทา่นัน้	 

อันเป็นการลิดรอนสิทธิในการใช้ชื่อสกุลของหญิงมีสามี	 ทำให้ชายและหญิงมีสิทธิ 

ไม่เท่าเทียมกัน	เกิดความไม่เสมอภาคกันทางกฎหมายด้วยเหตุแห่งความแตกต่างใน 

เร่ืองเพศและสถานะของบุคคล	อีกทั้งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	เนื่องจาก 

การบังคับให้หญิงมีสามีใช้ชื่อสกุลของสามีเพียงฝ่ายเดียวโดยใช้สถานะการสมรสนั้น	

มิได้เป็นเหตุผลในเรื่องความแตกต่างทางกายภาพ	หรือภาระหน้าที่ระหว่างชายและ 

หญงิทีม่ผีลมาจากความแตกตา่งทางเพศ	จนทำใหต้อ้งมกีารเลอืกปฏบิตัใิหแ้ตกตา่งกนั	 

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 มาตรา	 ๑๒	 จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	

เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๓๐	 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ	

มาตรา	๖

๔.  การใช้คำนำหน้านามของหญิงซึ่งสมรสตามกฎหมายไทย

   สำหรับในส่วนของการใช้คำนำหน้านามของหญิงซึ่งสมรสแล้วนั้น  
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พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑	 ได้กำหนดให้หญิงซึ่งมีอายุ	 

๑๕	 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป	 และยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสใช้คำนำหน้านามว่า	 “นางสาว”  

(มาตรา	๔)	ส่วนหญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว	จะใช้คำนำหน้านามว่า	“นาง”	หรือ	 

“นางสาว”	กไ็ดต้ามความสมคัรใจ	(มาตรา	๕)	หญงิซึง่จดทะเบยีนสมรสแลว้	หากตอ่มา 

การสมรสได้สิ้นสุดลงจะใช้คำนำหน้านามว่า	 “นาง”	 หรือ	 “นางสาว”	 ก็ได้ตาม 

ความสมัครใจ	(มาตรา	๖)

		 	 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	 โดยที่การใช้ 

คำนำหน้านามของหญิงที่จดทะเบียนสมรสแล้ว	 และหญิงที่จดทะเบียนสมรสแล้ว 

และต่อมาการสมรสได้สิ้นสุดลงต้องใช้คำนำหน้านามคำเดียวโดยมิอาจเลือกได้ตาม 

ความสมัครใจ	 ทำให้เกิดผลกระทบต่อหญิงดังกล่าวในการดำรงชีวิตประจำวัน 

อาทิ	 การประกอบอาชีพ	การศึกษาของบุตร	และการทำนิติกรรมต่าง	ๆ	ส่งผลให้ 

การใช้คำนำหน้านามในลักษณะดังกล่าวของหญิงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ 

โดยไมเ่ปน็ธรรมตอ่บคุคลเพราะเหตแุหง่ความแตกตา่งทางเพศ	สมควรกำหนดใหห้ญงิ 

มีทางเลือกในการใช้คำนำหน้านามตามความสมัครใจซึ่งเป็นการสอดคล้องกับการ 

เลือกใช้นามสกุลตามกฎหมายว่าด้วยชื่อบุคคล	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๕. ขอ้ควรพจิารณาเกีย่วกบัสทิธใินการเลอืกใชช้ือ่สกลุและคำนำหนา้นาม 

ของหญิงซึ่งสมรสแล้ว   

	 	 	 	 	 หลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้ช่ือสกุลตามกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย	 

รวมทั้งสิทธิในการเลือกใช้คำนำหน้านามดังกล่าวมาข้างต้น	 มีข้อควรพิจารณา 

ที่สำคัญบางประการ	ดังนี้	

   ๕.๑ อนสุญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ๔  

(Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	against	

Women	 -	 CEDAW)	 อนุสัญญาฉบับนี้ได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่ง 

สหประชาชาติเมื่อวันที่	๑๘	ธันวาคม	๒๕๒๒	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๓	กันยายน	

๒๕๒๔	โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่ใหร้ฐัภาคใีชเ้ปน็แนวทางในการกำหนดนโยบายและ 

มาตรการดำเนนิงานดา้นนติบิญัญตั	ิบรหิาร	และตลุาการ	หรอืมาตรการอืน่	ๆ 	เกีย่วกบั

การขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ	รวมทัง้การประกนัวา่สตรแีละบรุษุมสีทิธ ิ

ทีจ่ะไดร้บัการปฏบิตัแิละดแูลจากรฐัอยา่งเสมอภาคกนั	ซึง่ประเทศไทยไดเ้ขา้เปน็ภาคี 

แห่งอนุสัญญาด้วยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่	๙	สิงหาคม	๒๕๒๘	และมีผลใช้บังคับ 

กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่	๘	กันยายน	๒๕๒๘	เป็นต้นมา	ปัจจุบันประเทศไทยได้ตั้ง 

  ๔ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เว็บไซต์	:	www.nhrc.or.th.
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ขอ้สงวนทีม่คีวามสำคญัไวจ้ำนวน	๒	ขอ้	คอื	ขอ้	๑๖	ความเสมอภาคในครอบครวั	และ 

ข้อ	 ๒๙	 การตีความและการระงับข้อพิพาท	 โดยข้อ	 ๑๖	 ได้กำหนดให้รัฐภาคีใช้ 

มาตรการท่ีเหมาะสมท้ังปวงในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการสมรส 

และความสมัพนัธท์างครอบครวั	และโดยเฉพาะอยา่งยิง่บนพืน้ฐานของความเสมอภาค 

ของบุรุษและสตรี	และประกัน	 (ช)	สิทธิส่วนตัวเช่นเดียวกันในฐานะสามีและภรรยา	 

รวมถงึสทิธใินการเลอืกใชน้ามสกลุ	และการประกอบอาชพี	ดงันัน้	ขอ้ ๑๖ (ช) จงึเปน็ 

การวางหลกัประกนัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนเรือ่งสทิธใินการเลอืกใชช้ือ่สกลุเอาไว้  

ปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะยังไม่มีการถอนข้อสงวนในข้อนี้	 แต่ก็ได้รองรับหลักการ 

ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	และได้แก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 โดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	 (ฉบับที่	 ๓)	 

พ.ศ.	๒๕๔๘	เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับดังกล่าวแล้ว

   ๕.๒ มาตรา ๑๓ แหง่พระราชบญัญตัชิือ่บคุคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึง่แกไ้ข 

เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัชิือ่บคุคล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๕	ไดบ้ญัญตัใิหคู้ส่มรส 

ฝ่ายที่ใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง 

ดว้ยการหยา่หรอืศาลพพิากษาใหเ้พกิถอน	แตก่รณทีีก่ารสมรสสิน้สดุลงดว้ยความตาย	 

คู่สมรสฝ่ายที่ใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายได้ต่อไป 

จนกวา่จะมกีารสมรสใหม	่กรณจีงึอาจมปีญัหาในการตคีวามไดห้ากคูส่มรสฝา่ยทีย่งัคง 

มีชีวิตอยู่นั้นได้เลือกที่จะใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชื่อรอง	หรือใช้ชื่อสกุล 

ที่ตั้งขึ้นใหม่ร่วมกับคู่สมรสฝ่ายซึ่งถึงแก่ความตายแล้ว

   ๕.๓ พระราชบญัญตัคิำนำหนา้นามหญงิ พ.ศ. ๒๕๕๑๖ พระราชบญัญตั ิ

ฉบับนี้บัญญัติให้สตรีชาวไทยต้องใช้คำนำหน้านาม	 ซึ่งแตกต่างจากหลักกฎหมาย 

ต่างประเทศ เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝร่ังเศส  

ทีไ่มม่กีารบญัญตักิฎหมายเรือ่งคำนำหนา้นามเอาไวโ้ดยตรง การจัดทำเอกสารสำคญั 

ตา่ง	ๆ 	เชน่	หนงัสอืเดนิทาง	บตัรประจำตวัประชาชน		ใบอนญุาตขบัขี	่กำหนดใหร้ะบเุพยีง 

ชือ่และชือ่สกลุเทา่นัน้	คำนำหนา้นามจะนำไปใชใ้นทางปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กยีรตเิมือ่กลา่วถงึ 

ตัวบุคคล	เช่น	การเขียนจดหมาย	หรือการกล่าวในงานพิธีการ	เป็นต้น	สำหรับคำนำหน้านาม 

ของหญิงซึ่งสมรสแล้วประเทศฝรั่งเศสจะใช้คำนำหน้านามว่า	 “Madame”	 หรือ	

“Mme”	ประเทศสหราชอาณาจกัรจะใชค้ำนำหนา้นามวา่	“Mistress”	หรอื	“Mrs” 

และประเทศสหรฐัอเมรกิาจะใชค้ำนำหนา้นามวา่	“Mrs.”	ซึง่หมายถงึนางในภาษาไทย	

	 	 ๕พงษ์ธร		สำราญ,	อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒,	หน้า	๖๒.
	 	 ๖พงษ์ธร		สำราญ,	อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒,	หน้า	๕๓	–	๕๕.
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และในปจัจบุนัเริม่มกีารใชค้ำนำหนา้นามหญงิวา่	“Ms.”	มากขึน้โดยไมม่กีารแบง่แยก
สถานภาพทางการสมรสแต่อย่างใด

   ๕.๔ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ชื่อสกุลเดิมและคำนำ 
หน้านามว่า “นางสาว” ภายหลังการสมรสแล้ว	ในกรณีที่หญิงซึ่งทำการสมรสแล้ว	
และไดเ้ลอืกใชช้ือ่สกลุเดมิของตนและคำนำหนา้นามวา่	“นางสาว” นัน้	ในทางปฏบิตัิ 
อาจก่อให้เกิดความสับสนกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้ถึงสถานภาพการสมรสของหญิง 
คนดงักลา่ว	เชน่	ปญัหาในการทำนติกิรรมสญัญาซึง่เกีย่วขอ้งกบัสนิสมรส	โดยประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๑๔๗๖	 บัญญัติให้สามีและภริยาต้องจัดการ 
สินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีซื้อ	ขาย	แลกเปลี่ยน	
หรอืจำนองซึง่อสงัหารมิทรพัย์	กอ่ตัง้หรอืกระทำใหส้ดุสิน้ลงซึง่ภาระจำยอม	สทิธอิาศยั	 
สทิธเิหนอืพืน้ดนิ	สทิธเิกบ็กนิ	หรอืภาระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัย	์ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
เกิน	๓	ปี	 ให้กู้ยืมเงิน	ประนีประนอมยอมความ	หรือนำทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือ 
หลกัประกนั	เปน็ตน้	การจดัการสนิสมรสดงักลา่ว หากคูส่มรสฝา่ยหญงิซึง่ใชช้ือ่สกลุเดมิ 
ของตนและคำนำหน้านามว่า “นางสาว” ได้กระทำไปย่อมเป็นการยากท่ีบุคคลภายนอก 
จะทราบว่าหญิงคนดังกล่าวได้สมรสหรือมีคู่สมรสหรือไม่ และทรัพย์สินดังกล่าว 
เปน็สนิสมรสทีคู่ส่มรสจะตอ้งจดัการรว่มกนัหรอืตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากคูส่มรส 
อกีฝา่ยหนึง่หรอืไม	่เพราะถา้หากทรพัยส์นิดงักลา่วเปน็สนิสมรสและฝา่ยหญงิไดจ้ดัการ 
หรือทำนิติกรรมไปเพียงฝ่ายเดียวหรือโดยปราศจากความยินยอมของคู่สมรสฝ่ายชายแล้ว	 
คูส่มรสฝา่ยชายอาจฟอ้งขอใหศ้าลเพกิถอนนติกิรรมดงักลา่วไดต้ามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๔๘๐๗

๖. บทสรุป
	 	 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	พ.ศ.	๒๕๐๕	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	
(ฉบบัที	่๓)	พ.ศ.	๒๕๔๘	พระราชบญัญตัคิำนำหนา้นามหญงิ	พ.ศ.	๒๕๕๑ และอนสุญัญา 
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	ได้ให้การรับรองสิทธิของหญิง 
ซึง่สมรสแลว้ในเรือ่งการเลอืกใชช้ือ่สกลุและคำนำหนา้นามไวใ้หม้คีวามทดัเทยีมกบั

	 	 ๗ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 	 มาตรา	๑๔๘๐	“การจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา	๑๔๗๖	 

ถา้คูส่มรสฝา่ยหนึง่ไดท้ำนติกิรรมไปแตเ่พยีงฝา่ยเดยีวหรอืโดยปราศจากความยนิยอมของคูส่มรสอกีฝา่ยหนึง่	คูส่มรสอกีฝา่ยหนึง่อาจฟอ้ง 

ใหศ้าลเพกิถอนนติกิรรมนัน้ได	้เวน้แตคู่ส่มรสอกีฝา่ยหนึง่ไดใ้หส้ตัยาบนัแกน่ติกิรรมนัน้แลว้	หรอืในขณะทีท่ำนติกิรรมนัน้บคุคลภายนอก 

ได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน

	 	 การฟอ้งใหศ้าลเพกิถอนนติกิรรมตามวรรคหนึง่หา้มมใิหฟ้อ้งเมือ่พน้	๑	ป	ีนบัแตว่นัทีไ่ดรู้เ้หตอุนัเปน็มลูใหเ้พกิถอน	หรอืเมือ่พน้	

๑๐	ปีนับแต่วันที่ได้ทำนิติกรรมนั้น”.
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เพศชาย	ทำให้หญิงซึ่งสมรสแล้วสามารถที่จะดำรงชื่อสกุลเดิมของตนไว้ได้อันจักเป็น 

ประโยชนใ์นกรณทีีค่รอบครวัของหญงินัน้มแีตบ่ตุรสาว	หรอืเพือ่ประโยชนใ์นการทำงาน	

สอดคล้องกับหลักสากล	และตรงกับความต้องการของผู้หญิงไทยจำนวนมาก๘	และ

ทำให้หญิงซึ่งสมรสแล้วสามารถที่จะใช้คำนำหน้านามว่า	“นาง”	หรือ	“นางสาว”  

ได้ตามความสมัครใจอันเป็นการสอดคล้องกับการเลือกใช้นามสกุลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยชื่อบุคคลด้วย

		 	 อยา่งไรกต็าม	แมห้ลกัความเสมอภาคของบคุคลจะมคีวามสำคญัเหนอื 

หลักความเป็นเอกภาพของครอบครัว แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่าสิทธิในการเลือกใช้ 

ชื่อสกุลของหญิงซึ่งสมรสแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับ 

ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวโดยแท้	หากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายไม่ทำความเข้าใจ 

กันให้ดีแล้วเรื่องเพียงเล็กน้อยนี้อาจก่อให้เกิดผลร้ายแรงได้	 นอกจากนี้ปัญหา 

ชื่อสกุลบุตรก็เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการพิจารณาอีกประการหนึ่ง	 เนื่องจาก 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๑๕๖๑	 บัญญัติให้บุตรมีสิทธิใช้ 

ชื่อสกุลของบิดา	 ดังนั้น	 การที่มารดาเลือกใช้ชื่อสกุลเดิม	 บุตรจะใช้ชื่อสกุลของ 

มารดาได้หรือไม่	 และมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	พ.ศ.	๒๕๐๕	 ซึ่งแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ต่อไปหรือไม่	 

สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเรื่องนี้จะสะท้อนให้สังคมได้ตระหนักถึงสิทธิ 

ของสตรีและสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวไทยต่อไป	

   ๘ศนูยว์จิยัมหาวทิยาลยักรงุเทพ	(กรงุเทพโพลล)์	ไดท้ำการสำรวจความคดิเหน็ของประชาชนเฉพาะเพศหญงิในกรงุเทพมหานคร	 

จำนวน	๑,๑๔๐	คน	ในหัวข้อ	“สตรีชาวกรุงกับสิทธิการเลือกใช้	‘นามสกุล’	”	พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ	๖๒.๓	เห็นด้วยกับการให้สตรี 

มีสิทธิเลือกใช้	“นามสกุล”	ของตนเองหรือสามีก็ได้.

	 เอกสารอ้างอิง
•	เทพชู		ทับทอง,	ต้นตระกูลไทย	ราชสกุล	นามสกุลพระราชทาน	,กรุงเทพฯ	:	บริษัท	สุวีริยาสาส์น,	๒๕๔๘
•	พงษธ์ร		สำราญ,	รายงานการวจิยัเรือ่ง	“ปญัหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการเปลีย่นคำนำหนา้นาม	และชือ่สกลุของหญงิ 

ซึ่งสมรสแล้ว	Legal	Problems	Concerning	Women’s	Change	of	Title	and	Family	Names	Upon	Marriage”, 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,	๒๕๕๓

•	สภุาวรรณ		ชัน้ไพบลูย	์และคณะ	,รายงานการวจิยัเรือ่ง	“การใชช้ือ่สกลุของหญงิทีส่มรสแลว้	เสนอตอ่คณะกรรมการ 
พัฒนากฎหมาย”,	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,	๒๕๔๖

•	เอกสารประกอบการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัชิือ่บคุคล	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....อ.พ.	๑๓/๒๕๔๗	กลุม่งานกฎหมาย	๑		
สำนักกฎหมาย	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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บัตรประจำตัวประชาชน : 
ความสำคัญที่ถูกมองข้าม

ปัจจุบัน “บัตรประจำตัวประชาชน” ถือเป็นเอกสารราชการที่มีความสำคัญ 
ในการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในการติดต่อทางราชการท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ 
หรือของภาคเอกชนในการพิสูจน์และยืนยันสถานภาพของตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็น 
การแสดงความเปน็ผูม้สีญัชาตไิทย การใชส้ทิธเิลอืกตัง้ การสมคัรงาน ตดิตอ่ธรุกจิการคา้ 
ตลอดจนการทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วยังใช้เป็นหลักฐานในการ 
ตรวจสอบบุคคลเพื่อใช้ประกอบการออกหนังสือสำคัญต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัว 
ผู้ป่วยของโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หนังสือเดินทาง หรือแม้แต่บัตรเครดิต 
ทีท่างธนาคารออกให ้หากไมม่บีตัรประจำตวัประชาชนแลว้กจ็ะเกดิปญัหาความยุง่ยาก 
ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังนั้น บัตรประจำตัวประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเพื่อ 
ใช้ยืนยันสถานภาพการเป็นคนไทยของตัวบุคคลตามกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบและมีความเข้าใจว่าบัตรประจำตัว 
ประชาชนนั้นมีความสำคัญ และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างไร  
“สารพันปัญหากฎหมาย” จึงใคร่ขอนำเสนอ เรื่อง “บัตรประจำตัวประชาชน : 
ความสำคัญที่ถูกมองข้าม” ดังนี้

๑. วิวัฒนาการของบัตรประจำตัวประชาชน๑   
  ในอดตีทีผ่า่นมานัน้ประชาชนคนไทยเริม่มกีารใชห้นงัสอืสำหรบัยนืยนัตวั

บคุคลเปน็ครัง้แรกในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๕  
ทีเ่รยีกวา่ “หนงัสอืเดนิทางสำหรบัราษฎร” ดงัปรากฏอยูใ่นพระราชบญัญตัลิกัษณะ 
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗๒ ซึ่งกรมการอำเภอ (นายอำเภอปัจจุบัน) จะทำ 

  ๑ที่มา : http://www.khonthai.com/th/.

  ๒พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๙๐ บญัญตัวิา่ “กรมการอำเภอเปน็พนกังานทำหนงัสอืเดนิทาง 

สำหรับราษฎรในท้องที่อำเภอนั้นจะไปมาค้าขายในที่อื่น” 
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หนา้ทีเ่ปน็ผูอ้อกหนงัสอืดงักลา่วให ้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประโยชนข์องราษฎรโดยตรง  
เพราะการมหีนงัสอืเดนิทางโดยตรงของทางราชการไวแ้สดงตวับคุคลวา่ตวัเขาเปน็ใคร  
มถีิน่ทีอ่ยูใ่นทอ้งทีใ่ดยอ่มทำใหก้ารเดนิทางไปในตา่งทอ้งทีเ่พือ่ทำการคา้ขายตดิตอ่กนั 
ใหเ้ปน็ไปดว้ยความสะดวก เพราะหากเจา้หนา้ทีเ่กดิความสงสยัขอตรวจคน้ตวักส็ามารถ 
ใช้หนังสือเดินทางดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยันและพิสูจน์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ทาง 
ราชการรับรองแล้ว ดังนั้นจึงถือได้ว่าหนังสือเดินทางสำหรับราษฎรดังกล่าวเป็น 
ต้นกำเนิดของบัตรประจำตัวประชาชน 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ในสมัยรัฐบาลที่มีจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีทางราชการได้เล็ง 
เห็นถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องจัดทำเอกสารเพื่อ 
เป็นหลักฐานในการแสดงตัวว่าบุคคลนั้นเป็นใคร อยู่ที่ไหน  
รูปพรรณสัณฐานเป็นอย่างไร ท้ังน้ีก็เพ่ือประโยชน์ในการปกครอง 
ท้องท่ีและการควบคุมราษฎรของทางราชการ รวมท้ังเพ่ือประโยชน์ 
ของประชาชนในการติดต่อซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการค้าขาย  
รัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้ออกกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัว 
ประชาชนขึ้นมาบังคับใช้เป็นครั้งแรกเรียกว่า “พระราชบัญญัติบัตรประจำตัว 
ประชาชน พุทธสักราช ๒๔๘๖” นับว่าเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ประชาชนมีบัตร 
ประจำตัวเพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตนเป็นฉบับแรกของไทย แต่อย่างไรก็ตาม 
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่เฉพาะราษฎรในสองจังหวัดเท่านั้น คือ 
จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน) โดยได้กำหนด 
อายุของบุคคลซึ่งจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๖ ปีบริบูรณ ์
ขึน้ไปจนถงึอาย ุ ๗๐ ปบีรบิรูณ ์และกำหนดใหย้ืน่คำรอ้งขอมบีตัรภายใน ๖๐ วนันบัแตว่นัที ่
ผูน้ัน้ตอ้งมบีตัร และใหบ้ตัรมอีายกุารใชง้านไดถ้งึ ๑๐ ป ีหากบตัรหมดอายลุงเมือ่ใดแลว้ 
จะต้องทำคำร้องขอเปลี่ยนบัตรโดยเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน ๒๕ สตางค์   

ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในช่วงนั้น โดยเฉพาะความเจริญของ
ภูมิภาคได้ส่งผลให้ทางราชการและภาคประชาชนต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยน
วิถีความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น รวมทั้งการ
ติดต่อทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนได้เปิดกว้างขึ้น ประกอบกับบัตร
ประจำตัวประชาชนรุ่นแรก ยังมีจุดอ่อนในด้านการพกพาที่ไม่สะดวกเพราะ
มีขนาดที่ใหญ่เกินไป และการจัดทำบัตรก็ล้าสมัย ส่งผลให้รัฐบาลในสมัยที่มี 
จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยบัตร 
ประจำตัวประชาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและให้สามารถบังคับใช้กับประชาชนทั่วทั้ง 
ประเทศจึงได้ตรา “พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕”๓ 

  ๓พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พุทธศักราช ๒๕๐๕ (ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖)
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ขึ้นใช้บังคับแทน โดยได้กำหนดให้บุคคลผู้ที่จะต้องมีบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ต้อง 
เป็นผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์   
และกำหนดการนับอายุตามปีพุทธศักราช ทำให้มีประชาชนจำนวนมากมายื่นคำขอ 
มีบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของ 
ทุกปีทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

ตอ่มาในสมยัของรฐับาลทีม่พีลเอกเปรม  ตณิสลูานนท ์เปน็นายกรฐัมนตร ีไดม้ ี
การยกเลิกพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๐๕ และตรา  
“พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖”ขึ้นใช้บังคับแทน  
โดยมผีลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่๒๑ เมษายน ๒๕๒๖ เปน็ตน้มาจนกระทัง่ถงึป ีพ.ศ. ๒๕๔๒  
ในสมัยรัฐบาลที่มีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ รวมทั้งฉบับที่ได้มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิดงักลา่วมานี ้มจีดุเดน่ในเรือ่งการปรบัปรงุจดุออ่นของกฎหมายฉบบั 
ก่อนหน้านั้น อันได้แก่ การลดอายุของผู้ที่จะต้องขอมีบัตรจาก ๑๗ ปีบริบูรณ์ เป็น 
๑๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนในเรื่องการนับอายุของผู้ขอมีบัตรที่กำหนดไว้ ๑๕ ปีบริบูรณ์นั้น 
ให้นับตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการนับอายุตามประมวลกฎหมาย 
แพง่และพาณชิยใ์นปจัจบุนั นอกจากนีย้งัไดข้ยายระยะเวลาการขอมบีตัรเพิม่จากเดมิ 
ที่กำหนดไว้ ๖๐ วัน เป็น ๙๐ วัน นับแต่วันครบรอบวันเกิดที่ถึงเกณฑ์จะต้องมีบัตร 
และกำหนดใหบ้ตัรใชไ้ด ้๖ ป ีนบัแตว่นัออกบตัร เวน้แตบ่ตัรทีย่งัใชไ้ดใ้นวนัทีผู่ถ้อืบตัร 
มีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าผู้ถือบัตรจะเสียชีวิต และไม่เก็บ 
ค่าธรรมเนียมในการขอมีบัตรครั้งแรกหรือขอมีบัตรใหม่เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ รวมทั้ง 
กำหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับบัตรและบทลงโทษเพิ่มขึ้นเพราะสภาวการณ์ 
ในขณะนั้น ความผิดเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ภายในประเทศเป็นอันมาก 

๒. ความเปน็มาของรา่งพระราชบญัญตับิตัรประจำตวัประชาชน (ฉบบัที ่..)  

พ.ศ. .... 
  ความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

มีมากขึ้นประกอบกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาท
ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมของประเทศไทย 
ทางด้านความต้องการแรงงาน จึงเป็นเหตุทำให้มีบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ใน 
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งในลักษณะของผู้เข้าเมืองมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
และผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบ ประกอบกับความต้องการบัตรประจำตัว 
ประชาชนในหมู่คนต่างด้าวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้อย่างเสรีเช่น 
เดียวกับคนไทย  ก่อให้เกิดปัญหาการปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชนเป็นจำนวนมาก  
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สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกระตุ้นให้มีการปรับปรุงรูปแบบของบัตรประจำตัวประชาชน 
ให้มีความทันสมัย และสวยงาม ทั้งยังสามารถป้องกันการปลอมแปลงบัตรได้อีก 
ทางหนึ่งด้วย รัฐบาลจึงได้มีการปรับปรุงระบบการผลิตบัตรประจำตัวประชาชนด้วย 
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บัตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคโลกาภิวัตน์ประกอบกับ 
ความสมบูรณ์ของระบบฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและแรงผลักดัน 
ในเรือ่งการใหบ้รกิารประชาชน กอ่ใหเ้กดิความคดิในการเปลีย่นแปลงระบบการจดัทำ 
บั ต รประจำตั วประชาชน ให้ ทั นสมั ยและทั ด เที ยมกั บ 
นานาอารยประเทศ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้ 
จดัทำระบบการใหบ้รกิารประชาชนทางดา้นการทะเบยีนและบตัร 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมายหลักท่ีจะนำระบบคอมพิวเตอร์ 
มาใช้ในการออกบัตรประจำตัวประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบ 
ทัง้ระบบ โดยมกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบของบตัรใหม้คีวามทนัสมยั 
ย่ิงข้ึน และเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัว 
ประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการที่รัฐจะนำเทคโนโลยีมาใช้ 
ในระบบการใหบ้รกิารประชาชนใหส้ะดวก ถกูตอ้ง และรวดเรว็ ประชาชนทีม่าทำบตัร 
สามารถรอรับบัตรได้ภายใน ๑๕ นาที ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บัตรเพียง 
ใบเดยีวแทนบตัรประเภทตา่ง ๆ   ทีร่ฐัออกใหท้ัง้หมด เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกตอ่ประชาชน 
ในการพกพา ตลอดจนให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกันในสังคมไทย และยังเป็น 
การป้องกันการทุจริตสวมสิทธิทำบัตรของผู้อื่น เนื่องจากสามารถตรวจสอบรายการ 
ประวัติการทำบัตรได้ทั่วประเทศ โดยบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่นี้เรียกว่าบัตร 
ประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือบัตร Smart Card ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุให้รัฐบาลในสมัยที่มีนายสมัคร สุนทรเวช 
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีความคิดริเริ่มที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติบัตร 
ประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีบัตร 
ประจำตัวประชาชนทุกคนโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น 
จึงได้มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตอ่สภาผูแ้ทนราษฎร เมือ่วนัองัคารที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑๔ เพือ่ใหร้ฐัสภาในฐานะที่ 
เปน็ฝา่ยนติบิญัญตัพิจิารณาตอ่ไป และไดบ้รรจเุขา้ระเบยีบวาระการประชมุสภาผูแ้ทน
ราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัยนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
โดยมเีหตผุลในการเสนอรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว คอื “โดยทีเ่ปน็การสมควรกำหนด 
ให้ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่เกิดไว้ใช้แสดงตนเพื่อ 
  ๔บรรจเุขา้ระเบยีบวาระการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๓ ปทีี ่๓ ครัง้ที ่๑๔ (สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ วนัพธุที ่๒๙ กนัยายน 

๒๕๕๓ ปัจจุบันได้อยู่ในชั้นการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
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ประโยชน์ในการเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐ และปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ออกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการที่รัฐจะนำเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ผ่านทางบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อประโยชน ์
ของผูถ้อืบตัรประจำตวัประชาชน สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยบตัรประจำตวั 
ประชาชน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการดงักลา่วและสภาวการณป์จัจบุนั”๕ จงึมคีวาม 
จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้

๓. หลักการที่สำคัญของร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ประการที่ ๑  กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนต้องมีบัตรประจำตัว 

ประชาชน (ยกเวน้พระบรมวงศานวุงศต์ามทีก่ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง) โดยยืน่คำขอมี
บตัรตอ่พนกังานเจา้หนา้ทีภ่ายในกำหนด ๑ ป ีนบัแตว่นัเกดิ สำหรบัผูไ้ดส้ญัชาตไิทย 
โดยการเกดิ หรอื ๖๐ วนั นบัแตว่นัทีไ่ดส้ญัชาตไิทย สำหรบัผูไ้มไ่ดส้ญัชาตไิทยโดยการเกดิ  
หรอืไดก้ลบัคนืสญัชาตไิทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาต ิทัง้นีบ้ตัรประจำตวัประชาชน
นัน้ใหใ้ชไ้ดน้บัแตว่นัทีอ่อกบตัร และใหบ้ตัรนัน้มอีาย ุ๑๐ ป ีนบัแตว่นัเกดิของผูถ้อืบตัร 
และในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์แล้วแต่บัตรยังไม่หมดอายุให้บัตรนั้น 
ยังคงใช้ได้ตลอดชีวิตของผู้ถือบัตร ส่วนในกรณีที่บัตรหมดอายุ ผู้ถือบัตรต้องยื่นคำขอ
มีบัตรใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หรือจะ
ขอมีบัตรใหม่ก่อนที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 
๖๐ วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกบัตร 
ใหผู้ย้ืน่คำขอไดใ้นวนัเดยีวกนัใหอ้อกใบรบัแกผู่ย้ืน่คำขอ โดยใบรบัหรอืใบแทนใบรบันัน้ 
ให้ใช้ได้เสมือนเป็นบัตรจริงและให้ใช้ร่วมกับบัตรเดิม เว้นแต่เป็นกรณีการขอมีบัตร 
ครั้งแรกหรือบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย๖

  ประการที ่๒  กำหนดตวับคุคลผูม้หีนา้ทีย่ืน่คำขอมบีตัรใหแ้กผู่ม้อีายไุมถ่งึ  
๑๕ ปี ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา 
ผูป้กครอง หรอืบคุคลซึง่รบัดแูลผูน้ัน้อยูเ่ปน็ผูย้ืน่คำขอ แตไ่มเ่ปน็การตดัสทิธบิคุคลนัน้ 
ที่จะยื่นคำขอด้วยตนเอง ทั้งนี้ หากผู้มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอมีบัตร ไม่ยื่นคำขอมีบัตร 
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท แต่ถ้าเป็นกรณีท่ี 
บคุคลผูซ้ึง่ตอ้งมบีตัรหรอืผูถ้อืบตัรทีม่อีายไุมถ่งึ ๑๕ ป ีไดย้ืน่คำขอมบีตัรดว้ยตนเองแลว้ 
บุคคลผู้ซึ่งมีหน้าที่ยื่นคำขอแทนไม่ต้องรับโทษ๗

  ประการที่ ๓ กำหนดหน่วยความจำของบัตร โดยกำหนดให้บัตรอาจมี 
หน่วยความจำเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือบัตร และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลที่ 

  ๕เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ).

    ๖รา่งพระราชบญัญตับิตัรประจำตวัประชาชน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มาตรา ๕, มาตรา ๖, มาตรา ๖ ทว,ิ มาตรา  ๖ ตร ีและมาตรา ๘. 

  ๗ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๖ ฉ  และมาตรา ๑๑.
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  ๘ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๗/๑ และมาตรา ๑๐.

    ๙ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๑๒.

    ๑๐ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗.

บันทึกไว้ในหน่วยความจำของบัตรนั้นไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานซึ่ง
มิใช่เป็นผู้จัดทำหรือรวบรวมข้อมูลนั้นได้ เว้นแต่เป็นข้อมูลทั่วไปที่ปรากฏอยู่บนบัตร  
หรือ เป็นการ เปิ ด เผยต่อหน่ วยงานที่ มี ความจำ เป็นต้ องทราบข้อมู ลนั้ น 
เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือบัตร นอกจากนี้ยังได้กำหนดเงื่อนไข 
ในการตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนด 
ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถขอตรวจหลกัฐานรายการหรอืขอ้มลูใดเกีย่วกบับตัร และขอให้
พนกังานเจา้หนา้ทีถ่า่ยเอกสารหรอืคดัและรบัรองสำเนาดว้ยกไ็ด ้ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง๘

  ประการที่ ๔   การกำหนดโทษของผูเ้ปดิเผยขอ้มลูที ่
บันทึกไว้ในบัตร สำหรับกรณีท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีบันทึกในหน่วย 
ความจำโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู หรอืมใิชก่าร 
เปิดเผยแก่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือตามคำสั่งศาล หรือเพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐโดยกำหนดว่าผู้ใดเปิดเผย 
ขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นหนว่ยความจำอนัมใิชข่อ้มลูทัว่ไปทีป่รากฏอยู ่
บนบัตร โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลต้องระวาง 
โทษจำคกุไมเ่กนิ ๕ ป ีหรอืปรบัไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบัเวน้แตเ่ปน็การ 
เปดิเผยโดยผูม้สีว่นไดเ้สยีขอใหเ้ปดิเผย หรอืตามคำสัง่ศาล หรอืเปน็การเปดิเผยระหวา่ง 
หน่วยงานของรัฐที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่๙

    ประการที่ ๕ ปรับปรุงบทกำหนดโทษ ดังนี้๑๐

   (๑) กรณีผู้ถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยที่ไม่ส่งมอบบัตรคืนแก่พนักงาน 
เจา้หนา้ทีภ่ายใน ๓๐ วนั นบัแตว่นัทีเ่สยีสญัชาตไิทย หรอืใชห้รอืแสดงบตัรทีห่มดสทิธใิช ้ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

   (๒) ในกรณทีีผู่ใ้ดยืน่คำขอมบีตัรโดยมไิดม้สีญัชาตไิทยดว้ยการแสดงหลกั 
ฐานอนัเปน็เทจ็ หรอืปกปดิขอ้ความจรงิตอ่พนกังานเจา้หนา้ที ่ตอ้งระวางโทษจำคกุตัง้แต ่
๑ ปี ถึง ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

   (๓) ในกรณีที่ผู้ใดแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงาน 
เจา้หนา้ทีใ่นการขอมบีตัร ขอมบีตัรใหม ่หรอืขอเปลีย่นบตัร ตอ้งระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ 
๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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   (๔) ในกรณีที่ผู้ใดปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

   (๕) ในกรณทีีผู่ใ้ดใชห้รอืแสดงบตัรหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบัอนัเกดิจาก 
การกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับ 
ความผิดนั้น 

   (๖) ถ้าผู้กระทำความผิดหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิด 
ดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานออกบัตร เจ้าพนักงานตรวจบัตร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตอ้งระวางโทษจำคกุตัง้แต ่๓ ป ีถงึ ๑๕ ป ีและปรบัตัง้แต ่๖๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
     (๗) ในกรณีที่ผู้ถือบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี 
ขึ้นไป ผู้ใดซึ่งไม่สามารถแสดงใบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับเมื่อเจ้าพนักงาน 
ตรวจบัตรขอตรวจ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท  

   ประการสุดท้าย  ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 
โดยในกรณทีีม่กีารออกบตัรใหม ่หรอืเปลีย่นบตัร  เสยีคา่ธรรมเนยีมฉบบัละ ๕๐๐ บาท  
(จากเดิมที่ได้กำหนดไว้ฉบับละ ๒๐ บาท) ในกรณีที่มีการออกใบแทนใบรับ ฉบับละ  
๑๐๐ บาท (จากเดิมที่ได้กำหนดไว้ฉบับละ ๒๐ บาท) และในกรณีที่มีการขอคัด 
และรบัรองสำเนาขอ้มลูเกีย่วกบับตัร ฉบบัละ ๕๐ บาท  (จากเดมิทีไ่ดก้ำหนดไวฉ้บบัละ 
๒๐ บาท)  

๔. ความคุ้มค่าในการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้เด็ก๑๑  
   ตามร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

มีหลักการที่กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและได ้
กำหนดให้ยื่นคำขอมีบัตรภายใน ๑ ปี นับแต่วันเกิด ซึ่งส่งผลให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 
๑๕ ป ีตอ้งยืน่คำขอมบีตัรใหมด่ว้ย การทำบตัรประจำตวัประชาชนใหเ้ดก็ทีม่อีายตุำ่กวา่  
๑๕ ปี จะเกิดความคุ้มค่าหรือไม่อาจสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

(๑) เป็นการลดภาระในการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลในกรณีต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ 
เอกสารทางทะเบียนราษฎร เช่น สูติบัตร ทั้งในการรับรองรายการของบิดามารดา  
หรอืผูป้กครองหากมกีารจดัทำบตัรใหเ้ดก็แลว้ บตัรประจำตวัประชาชนของเดก็นัน้จะ
เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้โดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้ในการแสดงตนและ
พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลที่มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น 

(๒) สามารถใช้แทนบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อประโยชน์ในการขอรับ 
บรกิารตา่ง ๆ  จากหนว่ยงานของรฐั โดยการแสดงตนพรอ้มดว้ยบตัรประจำตวัประชาชน  
เช่น ในการขอรับบริการด้านการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การศึกษา เป็นต้น  

  ๑๑ที่มา : เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อ.พ. ที่ ๑/๒๕๕๓ 

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 
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ทั้งยังสามารถรองรับการใช้บริการสาธารณะในลักษณะอื่น ๆ จากหน่วยงานของรัฐ 
ทีจ่ะเปดิใหบ้รกิารผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนกิสใ์นอนาคต โดยไมจ่ำเปน็ตอ้งมาตดิตอ่กบั 
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง

(๓) เพื่อใช้ในการคุ้มครองและรับรองสิทธิต่าง ๆ สำหรับบุคคลผู้ถือบัตร 
ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และเป็นการ
คุ้มครองและรับรองสิทธิของเด็ก เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการบุคคลตาม
หลักฐานทางทะเบียนบัตรและทะเบียนราษฎร

(๔)  เพือ่เปน็การทราบขอ้มลูประชากรตามทะเบยีนราษฎร 
ทีถ่กูตอ้งครบถว้นและเปน็ปจัจบุนั เนือ่งจากขอ้มลูประชากรตาม 
ทะเบยีนราษฎรทีบ่นัทกึไวใ้นฐานขอ้มลูอาจมคีวามคลาดเคลือ่นได ้ 
เพราะเป็นข้อมูลรายการบุคคลที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคล 
ได้อย่างชัดเจน

(๕) บัตรประจำตัวประชาชนมีขนาดที่ เหมาะสม 
ผู้ถือบัตรมีความสะดวกในการพกพา การเก็บรักษา และ 
การใช้บัตรในการแสดงตน

๕. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการทำบัตรประชาชนให้กับเด็ก๑๒   
  อย่างไรก็ตามในเรื่องการจัดทำบัตรประชาชนตามหลักการของ 

รา่งพระราชบญัญตับิตัรประจำตวัประชาชน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีก่ำหนดให้ผูม้สีญัชาต ิ
ไทยทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่เกิด ซึ่งการทำบัตรให้กับเด็กนั้นก็ยัง
มผีูไ้มเ่หน็ดว้ยในการทีจ่ะใหเ้ดก็มบีตัรประจำตวัประชาชนเพราะจะกอ่ใหเ้กดิปญัหาที่
ยุ่งยากตามมาอีกในหลายประการ ดังนี้ 

   (๑) ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดทำ เพราะประโยชน์ที่ได้รับไม่
คุ้มค่ากับงบประมาณที่จะดำเนินการ

   (๒) ในทางปฏบิตัไิมส่ามารถพสิจูนต์วับคุคลไดจ้รงิ เพราะหนา้ตาของเดก็ 
นั้นย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ท้ายที่สุดก็ต้องให้ผู้ปกครองมารับรองเช่นเดิม  
จึงสมควรที่จะยึดสูติบัตรแบบเดิมจะดีกว่า 

  (๓) เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปกครองในการที่จะต้องพาตัวเด็กนั้นมา 
ทำบัตรซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมทั้งเสียเวลาในการพาเด็กไปทำ 
บัตรนั้นด้วย เพราะหากไม่พาเด็กไปทำบัตรผู้ปกครองจะถูกปรับเป็นเงิน ๕๐๐ บาท

  (๔) เป็นการสร้างภาระให้กับหน่วยงานของรัฐ ในการที่จะต้องเตรียม 
ความพร้อมเพื่อรองรับการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้เด็ก ทั้งในด้านงบประมาณ 
และบุคลากร

  ๑๒ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ออนไลน์ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓.
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(๕) เกิดช่องโหว่ให้พวกมิจฉาชีพอาศัยช่องทางในการสวมสิทธิทำบัตร 
ประชาชนปลอมได้ง่ายเพราะไม่ต้องมีหลักฐานในทะเบียนบ้าน 

(๖) โดยปกตเิดก็ทกุคนทีเ่กดิในประเทศไทยทีไ่ดร้บัการแจง้เกดิตามกฎหมาย
จะได้รับใบแจ้งเกิดหรือสูติบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อยืนยันว่าเป็นคนไทย มีชื่อตัว 
ชื่อสกุล รวมทั้งชื่อบิดามารดาว่าเป็นใคร และใบแจ้งเกิดหรือสูติบัตรนี้ก็ใช้กันมาโดย 
ตลอด เสมือนเป็นบัตรประจำตัวประชาชนเด็กได้เหมือนกัน จึงไม่มีความจำเป็นที่จะ
ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดนั้นแต่อย่างใด

๖.  บทสรุป
   ในอนาคตบัตรประจำตัวประชาชนจะทวีความสำคัญและเอื้อประโยชน ์

ต่อเจ้าของบัตรในด้านต่างๆ มากมาย ซึ่งการมีบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว 
ก็สามารถใช้แทนทะเบียนบ้าน หรือใช้แทนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ด้วยก็ได้ แต่ทั้งนี้ 
ทัง้นัน้กย็อ่มขึน้อยูก่บันโยบายของรฐับาลแตล่ะยคุสมยัวา่จะกำหนดใหส้ามารถดำเนนิ 
การในลักษณะเช่นใดได้บ้าง ประกอบกับการตราร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว 
ประชาชน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... จะสำเรจ็หรอืไมย่อ่มขึน้อยูก่บัผูม้หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย 
ที่จะได้ร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบ 
ตอ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งใหน้อ้ยทีส่ดุ เพราะหากดจูากทา่ทขีองสงัคมแลว้จะเหน็ไดว้า่บคุคล 
หลายกลุ่มยังคงพึงพอใจกับการมีบัตรประชาชนแบบเดิมซึ่งกำหนดให้มีบัตรครั้งแรก 
เมื่ออายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตามผลสุดท้ายแล้วการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ 
จะสำเร็จลุล่วงและมีผลบังคับใช้ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่ควร 
จะช่วยกันศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิเด็กให้ถี่ถ้วน รวมถึงผลกระทบและ 
ภาระที่เพิ่มขึ้นแก่สังคมด้วย ไม่ใช่ว่าออกกฎหมายมาแล้วกลับกลายเป็นการสร้าง 
ปัญหาแก่สังคมที่จะต้องมาแก้ไขในภายหลัง อีกต่อไป
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วิทยากร เชียงกูล

คำคม ๑ และวาทะสำคัญในประวัติศาสตร์โลก หน้า ๗๕

ค.ศ.๑๑๙๐

Truth does not become more true by virtue of the fact that the entire world  
agree with it, nor less so ever if the whole world disagrees with it.
Moses Amimonides (Moshe ben maimon) Aguide for the perplexed

  ความเป็นจริงไม่ได้เป็นจริงมากขึ้น
	 	 เพียงเพราะว่าโลกทั้งโลกเห็นด้วยกับมัน,
	 	 และมันก็ไม่ได้เป็นจริงน้อยลง
	 	 ถ้าโลกทั้งโลกไม่เห็นด้วยกับมัน.
      โมเสส	อิมมอนิเดส	
       นักปรัชญาชาวยิว ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปรัชญาชาวยิว
      ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคกลาง
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นายบรรหาร  กำลา
นิติกร สำนักกฎหมาย

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นแผนกหนึ่ง
ในศาลฎีกาซึ่งก่อตั้งขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ เป็นศาลที่เป็นส่วนหนึ่งของศาลยุติธรรม ที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี 
บางประเภทและผู้ที่จะถูกดำเนินคดีในศาลจำกัดเฉพาะบุคคลผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเท่านั้น ปัจจุบัน 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ยงัคงบญัญตัใิหม้แีผนกคดอีาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการ 
สำคัญบางประการ เช่น หลักการเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้เสียหายสามารถร้องขอ 
ตอ่ทีป่ระชมุใหญศ่าลฎกีาใหแ้ตง่ตัง้ผูไ้ตส่วนอสิระ (รฐัธรรมนญูฯ มาตรา ๒๗๕ วรรคสี)่ 
การกำหนดให้ผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา 
เป็นองค์คณะผู้พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองได้ (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๑๙ วรรคสี่) หลักการเกี่ยวกับการ
ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๗๘ วรรคสาม 
และวรรคสี่) รวมทั้งได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอีกด้วย

คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้ฉบับนี้ ขอเสนอเรื่อง “ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง : อำนาจพจิารณาพพิากษาในการดำเนนิคดอีาญา 
ผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง” โดยมเีนือ้หาประกอบดว้ยอำนาจพจิารณาพพิากษาคด ี
ของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง อำนาจพจิารณาพพิากษา 
คดขีองศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงในการดำเนนิคดอีาญา 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  และข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี 
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการดำเนินคดีอาญา 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ดังนี้

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง :  
อำนาจพิจารณาพิพากษาในการดำเนินคดีอาญา 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
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ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง :  
อำนาจพิจารณาพิพากษาในการดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๑. อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบ้ญัญตัใิหศ้าลฎกีา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังนี้

๑.๑ คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืขา้ราชการการเมอืงอืน่ รำ่รวยผดิปกต ิ
กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำ 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น (รัฐธรรมนูญฯ  
มาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง)

๑.๒ คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลตามข้อ ๑.๑ หรือบุคคลอื่น 
เปน็ตวัการ ผูใ้ช ้หรอืผูส้นบัสนนุในการกระทำความผดิทางอาญา ตามขอ้ ๑.๑ รวมทัง้ 
ผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล ตามข้อ ๑.๑ 
เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ 
(รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๗๕ วรรคสอง)

๑.๓ คดีซึ่งประธานวุฒิสภาส่งคำร้องให้ศาลพิจารณาพิพากษาข้อกล่าวหา 
วา่กรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิรำ่รวยผดิปกต ิกระทำความผดิ 
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (รัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๒๔๙)

 ๑.๔ คดีที่ร้องขอให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองอื่น หรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติตกเป็นของแผ่นดิน 
(รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๖๒)

 ๑.๕ คดีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่น 
บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนีส้นิและเอกสารประกอบตอ่คณะกรรมการปอ้งกนั 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 

 คดีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 
และหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือจงใจ 
ยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนีส้นิและเอกสาร
ประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ 



ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง :  
อำนาจพิจารณาพิพากษาในการดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
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และหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง 
ที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๔)

หากพจิารณาเปรยีบเทยีบอำนาจในการพจิารณาพพิากษาคดรีะหวา่งศาลฎกีา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปัจจุบันกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แล้ว จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติเพิ่มอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี 
ของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงใหม้ากขึน้กวา่เดมิ ดงันี ้
  ๑) การกำหนดให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการ 
กล่าวหาผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิง 
การกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ตามข้อ ๑.๒ และ 

๒) การกำหนดใหม้อีำนาจพจิารณาพพิากษาคดทีีผู่ด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร 
ประกอบตอ่คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิหรอืจงใจยืน่บญัช ี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ  
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามข้อ ๑.๕ ซึ่งอำนาจดังกล่าวนี้ 
เดิมรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๕ และมาตรา ๒๙๖ บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ
มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด

 
๒. อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง 

 อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองตามหัวข้อ ๑ ดังกล่าว อาจจำแนกออกตามลักษณะคดีที่อยู่ในอำนาจ 
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ ๑ การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ประเภทที่ ๒ การดำเนินคดีต่อกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ 
ประเภทที่ ๓ การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และ
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อำนาจพิจารณาพิพากษาในการดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ประเภทที่ ๔ การดำเนินคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 ในส่วนของการดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในประเภทที่ ๑ 
นั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ส่วนที่ ๔ การดำเนินคดี
อาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง บัญญัติว่า  
  “ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรอืขา้ราชการการเมอืงอืน่ ถกูกลา่วหาวา่รำ่รวยผดิปกต ิกระทำความผดิตอ่ตำแหนง่ 
หน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ 
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง มีอำนาจพิจารณาพิพากษา

บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่น 
เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ  
หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ด้วย”

จากบทบัญญัติมาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสองดังกล่าว อาจจำแนกคดี 
ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง ออกได้เป็น ๓ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืขา้ราชการการเมอืงอืน่ รำ่รวยผดิปกต ิ 
กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำ 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น    
  กรณีที่ ๒ คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่า “นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืขา้ราชการการเมอืงอืน่” เปน็ตวัการ 

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการ 
การเมืองอ่ืนถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิด 
ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมาย 
อาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ 
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ให้ศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
มีอำนาจพิจารณาพิพากษา
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ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ในการที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชกิวฒุสิภา หรอืขา้ราชการการเมอืงอืน่กระทำความผดิฐานรำ่รวยผดิปกต ิความผดิ
ตอ่ตำแหนง่หนา้ทีร่าชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรอืความผดิตอ่ตำแหนง่หนา้ที ่
หรอืทจุรติตอ่หนา้ทีต่ามกฎหมายอืน่ รวมทัง้ผูใ้ห ้ผูข้อให ้หรอืรบัวา่จะใหท้รพัยส์นิหรอื
ประโยชน์อื่นใดแก่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการการเมืองอื่น เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำ
อันมิชอบด้วยหน้าที่

 กรณีที่ ๓ คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่า “บุคคลอื่น” เป็นตัวการ 
ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชกิวฒุสิภา หรอืขา้ราชการการเมอืงอืน่ กระทำความผดิฐานรำ่รวยผดิปกต ิความผดิ 
ตอ่ตำแหนง่หนา้ทีร่าชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรอืความผดิตอ่ตำแหนง่หนา้ที ่ 
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการการเมืองอื่น เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำ
อันมิชอบด้วยหน้าที่

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในการดำเนินคดีอาญา 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น บุคคลที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิได้จำกัดแต่เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองหรือข้าราชการการเมืองอื่นเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วยังได้ขยายรวมไปถึง 
ผูท้ีม่ใิชผู่ด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง และผูท้ีม่ใิชข่า้ราชการการเมอืงอืน่ดว้ย หากผูน้ัน้
ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกา 
แผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงในการดำเนนิคดอีาญา 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

 อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองในการดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามข้อ ๒ ทั้ง ๓ 
กรณีดังกล่าวเบื้องต้น ในทางปฏิบัตินั้น บางครั้งอาจจะมีปัญหาหรือความสงสัยว่า 
มูลแห่งคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลหรือไม่ โดยเฉพาะในมูลแห่งคดีที่มี 
บุคคลหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจกล่าวได้ว่า 
ในกรณีที่ ๑ อันเป็นคดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืขา้ราชการการเมอืงอืน่ รำ่รวยผดิปกต ิ
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กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำ 
ความผดิตอ่ตำแหนง่หนา้ที ่หรอืทจุรติตอ่หนา้ทีต่ามกฎหมายอืน่ นัน้ มกัจะไมม่ปีญัหา 
หรือความสงสัยว่าคดีดังกล่าวอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือไม่ 

แต่กรณีที่เป็นปัญหาหรือมีความสงสัยเกี่ยวกับอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี 
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น จะเกิดขึ้นใน 
กรณีที่ ๒ และ กรณีที่ ๓ ซึ่งเป็นคดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาผู้กระทำความผิด 
ฐานเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๗๕ วรรคสอง 

กรณีดังกล่าว การที่จะพิจารณาว่ามูลแห่งคดีใดจะอยู่ในอำนาจพิจารณา 
พิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่  
ในเบื้องต้นต้องพิจารณาว่าผู้กระทำความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิด 
ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิด 
ตอ่ตำแหนง่หนา้ที ่หรอืทจุรติตอ่หนา้ทีต่ามกฎหมายอืน่ เปน็นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น หรือไม่  
ถ้าผู้กระทำความผิดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าวแล้ว หากมีบุคคลอื่น 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลอื่นที่มิได้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองดังกล่าวก็ตาม ได้เข้ามาเก่ียวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นตัวการ  
ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าวกระทำความผิด 
รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองดังกล่าว เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำ 
อันมิชอบด้วยหน้าที่ ในกรณีดังกล่าวนี้ การดำเนินคดีแก่บุคคลเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ใน 
อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง 

ในเบื้องต้นต้องพิจารณาว่าผู้กระทำความผิด 
ฐานร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที ่
ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำ 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ 
ตามกฎหมายอ่ืน เ ป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือ 
ข้าราชการการเมืองอื่น
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 แต่ถ้าหากผู้กระทำความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดต่อตำแหน่ง 
หนา้ทีร่าชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรอืกระทำความผดิตอ่ตำแหนง่หนา้ที ่หรอื 
ทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่นและมิใช ่
ผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจการบังคับบัญชาหรือในการกำกับดูแลของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ดังกล่าวแล้ว แม้จะมีบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือบุคคล 
ท่ีมิได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าวก็ตาม ได้เข้ามาเก่ียวข้องกับการกระทำความผิด 
ไมว่า่จะเปน็ตวัการ ผูใ้ช ้หรอืผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ผูใ้ห ้ผูข้อให ้หรอืรบัวา่จะใหท้รพัยส์นิ 
หรอืประโยชนอ์ืน่ใดแกบ่คุคลดงักลา่ว เพือ่จงูใจใหก้ระทำการ ไมก่ระทำการ หรอืประวงิ 
การกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ในกรณีดังกล่าวนี้ การดำเนินคดีแก่บุคคลเหล่านี้ 
ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี 
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการดำเนินคดีอาญา 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนใคร่ขอนำตัวอย่างข้อสอบ 
คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ้ ๕ วชิากฎหมายรฐัธรรมนญู พรอ้มธงคำตอบ (เฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง) 
มาประกอบการพิจารณาและทำความเข้าใจ ดังนี้

คำถาม อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องนายบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
แห่งหนึ่ง เป็นจำเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
กล่าวหาว่า นายบุญใช้และจ้างวานนายแดง พนักงานเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ ซึง่หลบหนไีปยงัจบักมุไมไ่ด ้ใหท้ำลายพยานหลกัฐานสำคญัในการไตส่วน 
กรณีนายเข้ม ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคเดียวกับ 
นายบญุถกูกลา่วหาวา่ซือ้เสยีง ขอใหล้งโทษนายบญุฐานเปน็ผูใ้ชแ้ละจา้งวานนายแดง 
ใหก้ระทำความผดิตอ่ตำแหนง่หนา้ทีข่องนายแดง ตามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิ 
ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๖ มาตรา ๑๑ 
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๔ ให้วินิจฉัยว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อัยการสูงสุด 
เป็นโจทก์ฟ้องนายบุญ หรือไม่

ธงคำตอบ คดทีีม่มีลูแหง่คดเีปน็การกลา่วหาผูก้ระทำความผดิฐานเปน็ตวัการ  
ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามมาตรา ๒๗๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ต้องเป็นกรณีที่ผู้นั้นเป็นตัวการ ผู้ใช้  
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หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง  
กรณีตามปัญหานายแดงเป็นเพียงพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง อีกทั้งไม่ปรากฏว่า 
นายบุญใช้ตำแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีของตนบังคับให้นายแดงกระทำการดังกล่าว  
และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งนายแดงสังกัดยังมีฐานะเป็นองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ ไม่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาลที่นายบุญเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ 
จะสั่งการใด ๆ อีกด้วย มูลแห่งคดีในกรณีตามปัญหา จึงไม่อยู่ในความหมายของ 
การกระทำความผิดของตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนการกระทำความผิดทางอาญาของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามความหมายในมาตรา ๒๗๕ วรรคสอง ศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี 
ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องนายบุญ (เทียบคำสั่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง ที่ อม. ๑๔/๒๕๕๒)

 นอกจากนี้ อาจมีผู้สงสัยว่าในการฟ้องคดีอาญาสำหรับการกระทำอันเดียว 
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ หาก 
บทใดบทหนึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่บทที่มีโทษหนักที่สุดที่จะใช้เป็นบทลงโทษนั้นเป็น 
คดทีีไ่มอ่ยูใ่นอำนาจพจิารณาพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ 
ทางการเมอืง จะสามารถฟอ้งคดดีงักลา่วตอ่ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ 
ทางการเมือง ได้หรือไม่ กรณีดังกล่าวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔  
ได้บัญญัติให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจ 
รับพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอื่นไว้ด้วย โดยไม่ต้องคำนึงว่ากฎหมาย 
บทที่มีโทษหนักที่สุดที่ใช้เป็นบทลงโทษนั้นจะเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณา 
พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่  
แม้ตอนพิพากษาคดีจะต้องลงโทษบทหนักที่สุดที่มิใช่บทที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตาม 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองมีอำนาจรับพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิด 
บทอื่นไว้ด้วย โดยไม่ต้องคำนึงว่ากฎหมายบทที่มีโทษ 
หนักที่สุดที่ใช้เป็นบทลงโทษนั้นจะเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจ 
พิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่



ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง :  
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓ 185

โดยมีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๗ / ๒๕๕๒ (คดีกล้ายางพารา) ซึ่งโจทก์ 
ฟ้องว่าจำเลยที่เป็นราษฎรและข้าราชการพลเรือนร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่เป็น 
รัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองในการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑, ๑๕๗ และฟ้องจำเลยที่เป็นราษฎร 
และข้าราชการพลเรือนในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด 
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมมาเป็นกรรมเดียวกัน 
ทางฝ่ายจำเลยได้ยกข้อต่อสู้ว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองไม่มีอำนาจพิจารณาคดีในส่วนของความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วย 
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้วินิจฉัยประเด็น 
ดังกล่าวว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ บัญญัติว่า “ในการฟ้อง 
คดีอาญาสำหรับการกระทำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใด 
บทหนึ่งอยู่ในอำนาจของศาล ให้ศาลรับพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอื่น 
ไวด้ว้ย” ดงันี ้เมือ่โจทกฟ์อ้งจำเลยทีเ่ปน็ราษฎรและขา้ราชการพลเรอืนในฐานความผดิ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมมาเป็นกรรมเดียวกับความผิดที่กล่าวหาว่าจำเลยที่เป็นราษฎร 
และข้าราชการพลเรือนกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นกรรมเดียวกันนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงมีอำนาจรับพิจารณาพิพากษาในฐานความผิด 
ดังกล่าวได้

บทสรุป
การดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่อยู่ในอำนาจ 

พจิารณาพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงนัน้  
นอกจากคดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภาหรอืขา้ราชการการเมอืงอืน่ ถกูกลา่วหาวา่รำ่รวยผดิปกต ิ
กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำ 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นแล้ว ยังได้ขยาย 
รวมไปถึงกรณีผู้กระทำความผิดดังกล่าวมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ
ข้าราชการการเมืองอื่นได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดด้วย กล่าวคือ 
รวมถึงคดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาผู้กระทำความผิดฐานเป็นตัวการ ผู้ใช้ 
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หรอืผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ผูใ้ห ้ผูข้อให ้หรอืรบัวา่จะใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดแก่ 
ผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงหรอืขา้ราชการการเมอืงอืน่ดว้ย ตามรฐัธรรมนญูฯ มาตรา 
๒๗๕ วรรคสอง 

อย่างไรก็ตาม คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาผู้กระทำความผิดฐาน 
เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๗๕ วรรคสอง นั้น  
มคีวามหมายเฉพาะในกรณทีีผู่น้ัน้เปน็ตวัการ ผูใ้ช ้หรอืผูส้นบัสนนุการกระทำความผดิ 
รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง เท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมอืง ตามรฐัธรรมนญูฯ มาตรา ๒๗๕ วรรคหนึง่ เปน็ตวัการ ผูใ้ช ้หรอืผูส้นบัสนนุ 
การกระทำความผดิ รวมทัง้ผูใ้ห ้ผูข้อให ้หรอืรบัวา่จะใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด
แก่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่ง ด้วย

นอกจากนี้ ในการฟ้องคดีอาญาสำหรับการกระทำอันเดียวเป็นความผิดต่อ 
กฎหมายหลายบท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ หากบทใดบทหนึ่ง 
อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมอืง แตม่บีางบทเปน็คดทีีไ่มอ่ยูใ่นอำนาจพจิารณาพพิากษาของศาลฎกีา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก็สามารถฟ้องคดีดังกล่าว 
ตอ่ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงได ้ตามพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ 

บรรณานุกรม

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
 ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒

• ไพโรจน์  วายุภาพ. คู่มือปฏิบัติวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.  
 ปทุมธานี : สำนักพิมพ์พรรัตน์, ๒๕๔๓.

• ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลฎีกา  
  แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร :  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตโปรเกรส, ๒๕๔๖.
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นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลายทศวรรษทีผ่า่นมา ประเทศตา่ง ๆ  ทัว่โลกตา่งตระหนกัถงึผลรา้ยทีเ่กดิขึน้ 
จากปัญหาการทุจริตมากย่ิงข้ึน เพราะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตน้ันได้ส่งผลกระทบ 
อยา่งใหญห่ลวงหลายประการ เชน่ การกอ่ใหเ้กดิภาวะการถดถอยของการเจรญิเตบิโต 
ทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะขาดปัจจัยในการแก้ปัญหา การเกิด 
ปญัหาการเลอืกปฏบิตัแิละใหอ้ภสิทิธิแ์กบ่คุคลทีเ่อือ้ผลประโยชนใ์นภาครฐั นอกจากนี ้
การทจุรติยงัถอืไดว้า่เปน็พฤตกิรรมอนัเปน็ปฏปิกัษต์อ่หลกัธรรมาภบิาล หลกัการบรหิาร 
จัดการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมอันเป็นหลักการสำคัญของ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น สังคมโลกจึงได้สร้างเครื่องมือเพื่อป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตร่วมกันขึ้น เพราะต่างตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตน้ัน ไม่สามารถกระทำได้โดยลำพัง จึงได้เกิดความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต 
ระหว่างประเทศขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ตระหนักถึง 
ความรุนแรงของปัญหาและภัยคุกคามอันเกิดจากการทุจริตที่ส่งผลต่อเสถียรภาพ 
และความมั่นคงของสังคม จึงได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้น เพื่อการเจรจาจัดทำ  
“อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติ” และในคราวประชมุสมชัชา 
แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม  
๒๕๔๖ ที่ประชุมได้มีมติที่ ๕๘/๔ เปิด 
การลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติ 
วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติ และอนสุญัญา 
ดังกล่าวก็ ได้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่   
๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘  เป็นต้นมา

ความนำ

ตอนที่ ๑  บทบัญญัติทั่วไปและพันธกรณีในการกำหนดมาตรการ 
    ป้องกันการทุจริตของภาคี

ชุด “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 

: United Nations Convention  
against Corruption 2003”
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เป้าหมายสุดท้ายของอนุสัญญาฉบับนี้คือ ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้
ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของโลก เพื่อให้เกิด 
การประสานความรว่มมอืระหวา่งกนั อนัจะทำใหก้ารปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
ทั้งระดับภายในประเทศและในระดับสากลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ณ โอกาสนี ้หนา้ตา่งโลก : The Knowledge Windows จงึขอเสนอบทความชดุ 
“อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ : United 
Nations Convention against Corruption 2003” ตอนที่ ๑ บทบัญญัติทั่วไป
และพันธกรณีในการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของภาคี เพื่อให้ท่านผู้อ่าน
ไดท้ราบถงึสาระสำคญัโดยภาพรวมของอนสุญัญาฉบบัดงักลา่ว ตลอดจนรายละเอยีด
ของอนุสัญญาฉบับนี้ในหมวด ๑ ซึ่งว่าด้วยบทบัญญัติทั่วไป และในหมวด ๒ ซึ่งว่า
ด้วยมาตรการป้องกันการทุจริต ดังจะได้นำเสนอต่อไปนี้

สาระสำคัญของอนุสัญญา

อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ มขีอ้บท 
แบ่งออกเป็น ๘ หมวด โดยแต่ละหมวดมีสาระสำคัญดังนี้๑

หมวด ๑ บทบัญญัติทั่วไป  
กล่าวถึง ความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญา 

บทนิยาม ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญา 
และหลักการเคารพอธิปไตยแห่งรัฐ 

หมวด ๒ มาตรการป้องกันการทุจริต
กล่าวถึง พันธกรณีของรัฐภาคีที่จะต้อง 

จัดทำนโยบายป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  
การกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน 
ภาครัฐและเอกชนตั้งแต่การจัดตั้งองค์กรพิเศษ 
เพื่อการต่อต้านการทุจริต นโยบายและแนวทาง 
ปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีใ่นการสง่เสรมิธรรมาภบิาล 
หลักนิติธรรม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

หมวด ๓ ความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย 
กำหนดใหก้ารกระทำบางอยา่งทีไ่มไ่ดก้ำหนดไวใ้นกฎหมายภายในของรฐัภาคี 

เป็นความผิดทางอาญา เพื่อให้ครอบคลุมการทุจริตได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  

 ๑ โปรดดู สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สรุปสาระสำคัญอนุสัญญาสหประชาชาติ 
วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติ ค.ศ. 2003 United Nations Convention against Corruption UNCAC ฉบบัผูบ้รหิาร, พมิพค์รัง้ที ่๒,  
(กรุงเทพฯ: ป.ป.ช., ๒๕๕๑), หน้า ๑๒ - ๑๓
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ซึ่งการกระทำความผิดอาญาบางประการภายใต้ข้อบทแห่งอนุสัญญานี้กำหนดให้ 
รัฐภาคีต้องกำหนดให้เป็นฐานความผิดเพิ่มเติม 

หมวด ๔ ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กำหนดให้รัฐภาคีกำหนดรูปแบบความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างกัน 

ในการรวบรวมและนำส่งพยานหลักฐาน การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การติดตาม อายัด ยึด  
และริบทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริต

หมวด ๕ การติดตามทรัพย์สินคืน 
กล่าวถึง ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือระหว่างรัฐภาคีในการคืน 

ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดให้แก่รัฐภาคีที่ร้องขอ ตลอดจนพิจารณาถึง 
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของผู้เสียหายและเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด

หมวด ๖ ความช่วยเหลือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
กล่าวถึง มาตรการในการฝึกอบรม วิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้ง 

การให้ความช่วยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรัฐภาคีและองค์การระหว่าง 
ประเทศที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๗ กลไกในการปฏิบัติตามอนุสัญญา
กำหนดใหม้ทีีป่ระชมุใหญข่องรฐัภาคอีนสุญัญา การประชมุของรฐัภาค ีรวมทัง้ 

บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการในที่ประชุมใหญ่ของรัฐภาคี
หมวด ๘ บทบัญญัติสุดท้าย 
กล่าวถึง การปฏิบัติตามอนุสัญญา การระงับข้อพิพาท การลงนาม การให้ 

สัตยาบัน การยอมรับ การให้ความเห็นชอบ และการภาคยานุวัติ การมีผลใช้บังคับ 
การแก้ไขเพิ่มเติม การบอกเลิก ผู้เก็บรักษาและภาษาที่ใช้ในการจัดทำอนุสัญญา

บทบัญญัติทั่วไป (General provisions)

ความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญา๒

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้กำหนด
ความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญาไว้ดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมและเสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
    ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 ๒ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 1 Statement of purpose

หมวด ๑
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๒. สง่เสรมิ อำนวยความสะดวก และสนบัสนนุความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
    และความชว่ยเหลอืทางวชิาการในการปอ้งกนัและการตอ่ตา้นการทจุรติ  
    รวมทั้งการติดตามทรัพย์สินจากการกระทำความผิดกลับคืน

๓. ส่งเสริมความมีคุณธรรม การตรวจสอบได้ และการบริหารกิจการ 
    บ้านเมืองและทรัพย์สินของรัฐอย่างเหมาะสม

บทนิยามที่ใช้บังคับแก่อนุสัญญา๓ 
“บทนยิาม” ซึง่ถอืเปน็ขอ้บททีม่คีวามสำคญัยิง่ ไดม้กีารกำหนดไวใ้นบทบญัญตั ิ

ทั่วไปของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ เพื่อให้ 
เป็นไปตามความมุ่งประสงค์แห่งอนุสัญญาฯ  ดังต่อไปนี้

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  มีความหมายรวมถึง
๑. บุคคลใด ๆ ซึ่งดำรงตำแหน่งด้านนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง หรือ 

ตุลาการของรัฐภาคี ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้ง ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว 
ไม่ว่าได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ โดยไม่คำนึงถึงระดับอาวุโสของบุคคลนั้น  

๒. บคุคลอืน่ใด ซึง่ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบัหนา้ทีร่าชการ รวมถงึการปฏบิตัหินา้ที ่
สำหรับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือให้บริการสาธารณะ ตามที่ 
กำหนดไวใ้นกฎหมายภายในของรฐัภาคนีัน้ และตามทีใ่ชบ้งัคบัตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ของรัฐภาคีนั้น 

๓. บุคคลอื่นใด ซึ่งกฎหมายภายในของ 
รัฐภาคีนั้นกำหนดให้เป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 

อย่างไรก็ตามเพื่อความมุ่งประสงค์ 
ของมาตรการพิเศษบางประการในหมวด ๒  
ของอนสุญัญานี ้“เจา้หนา้ทีข่องรฐั” อาจหมายถงึ 
บุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ  
หรอืใหบ้รกิารสาธารณะตามทีร่ะบไุวใ้นกฎหมาย
ภายในของรัฐภาคีนั้น และตามที่รัฐภาคีได้มีการ
บังคับใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งดำรงตำแหน่ง 
ดา้นนติบิญัญตั ิบรหิาร ปกครอง หรอืตลุาการ ของรฐัตา่งประเทศ ไมว่า่โดยการเลอืกตัง้ 
หรือแต่งตั้ง และบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการให้แก่รัฐต่างประเทศ 
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 ๓ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 2 Use of terms
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“เจ้าหน้าที่ขององค์การภาครัฐระหว่างประเทศ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
พลเรอืนระหวา่งประเทศ หรอืบคุคลใดซึง่ไดร้บัมอบอำนาจจากองคก์ารภาครฐัระหวา่ง 
ประเทศนั้น ให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศดังกล่าว

“ทรัพย์สิน” หมายถึง สินทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่ามีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง  
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์จบัตอ้งไดห้รอืจบัตอ้งไมไ่ด ้และเอกสารหรอืตราสาร 
ทางกฎหมายที่เป็นหลักฐานกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในสินทรัพย์เช่นว่านั้น

“ทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการกระทำความผดิทางอาญา” หมายถงึ ทรพัยส์นิใด ๆ   
ที่เกิดจากหรือได้รับมาทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมจากการกระทำความผิด

“การอายัด” หรือ “การยึด” หมายถึง 
การห้ามโอน  เปลี่ยนสภาพ จำหน่ายจ่ายโอน หรือ 
เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเป็นการชั่วคราว หรือการ 
เก็บรักษา หรือควบคุมทรัพย์สินเป็นการชั่วคราว 
ตามคำส่ังท่ีออกโดยศาลหรือเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำนาจอ่ืน 

“การริบทรัพย์สิน” ซึ่งรวมถึงการริบ 
โดยเฉพาะเจาะจงตัวทรัพย์สินในกรณีที่ใช้บังคับได้
หมายถึง การบังคับเอาทรัพย์สินไปอย่างถาวรโดย
คำสั่งศาลหรือโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอื่น 

“ความผดิมลูฐาน” หมายถงึ ความผดิใด ๆ  ซึง่เปน็เหตกุอ่ใหเ้กดิทรพัยส์นิทีอ่าจ 
กลายเปน็มลูฐานของความผดิตามทีไ่ดก้ำหนดไวใ้น ขอ้ ๒๓ ของอนสุญัญาซึง่วา่ดว้ยการ 
ฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอาญา (Laundering of proceeds  
of crime)

“การจัดส่งภายใต้การควบคุม” หมายถึง วิธีการท่ีอนุญาตให้นำของผิดกฎหมาย 
หรือต้องสงสัยออกไปจาก ผ่าน หรือเข้าไปในอาณาเขตของรัฐใดรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ  
โดยการรับรู้และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการสืบสวน 
สอบสวน และเพื่อการระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนั้น

ขอบเขตการใช้บังคับของอนุสัญญาและหลักการเคารพอธิปไตยแห่งรัฐ
อนุสัญญานี้มีขอบเขตการใช้บังคับแก่การป้องกัน การสืบสวนสอบสวน  

การฟอ้งรอ้งดำเนนิคดเีกีย่วกบัการทจุรติ การอายดั การยดึ การรบิทรพัยส์นิ และการ 
สง่ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการกระทำความผดิทีไ่ดก้ำหนดไวต้ามอนสุญัญานี ้โดยความผดินัน้ 
ไมจ่ำเปน็ตอ้งกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายหรอืเปน็ภยัแกท่รพัยส์นิของรฐั เวน้แตอ่นสุญัญานี ้
จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น๔

 ๔ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 3 Scope of application
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 ทั้งนี้ รัฐภาคีต้องยึดหลักความเสมอภาคแห่งอธิปไตยและบูรณภาพแห่ง 
ดินแดนของรัฐ หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่น และต้องไม่ดำเนินการ 
ในอาณาเขตของรัฐอ่ืนซ่ึงกฎหมายภายในของรัฐเช่นว่าน้ันสงวนขอบเขตอำนาจหน้าท่ีไว้ 
เฉพาะแก่เจ้าหน้าที่ของตน๕

มาตรการป้องกันการทุจริต (Preventive measures)

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต๖

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้วางเป้าหมาย 
หลักสำหรับการป้องกันการทุจริตและวิธีการเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยให้สอดคล้อง 
กับกฎหมายภายในของรัฐภาคี ทั้งนี้ โดยให้รัฐภาคีกำหนดนโยบายและมาตรการ 
ในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

๑. รฐัภาคตีอ้งพฒันาและปฏบิตัติาม ตลอดจนคงไวซ้ึง่นโยบายการประสานงาน 
    ในการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
    ของสังคมและสะท้อนหลักการของหลักนิติธรรม การบริหารจัดการ 
    กจิการบา้นเมอืงและทรพัยส์นิของรฐัอยา่งเหมาะสม ความซือ่สตัยส์จุรติ  
    ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามหลักการพื้นฐาน 
    ของระบบกฎหมายของรัฐภาคีนั้น

๒. รัฐภาคีต้องพยายามจัดให้มีและส่งเสริมแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต
๓. รัฐภาคีต้องพยายามประเมิน “เครื่องมือทางกฎหมาย” และมาตรการ 

    ทางบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อพิจารณาว่าเพียงพอต่อการป้องกัน 
    และต่อต้านการทุจริตหรือไม่

ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินงานภายในของแต่ละ 
ประเทศแลว้ รฐัภาคยีงัตอ้งประสานความรว่มมอืทัง้ระหวา่ง 
รฐัภาคดีว้ยกนัเอง และองคก์ารระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับสากลในการส่งเสริมและพัฒนา 
มาตรการตา่ง ๆ  ขา้งตน้ตามความเหมาะสมและเปน็ไปตาม 
หลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายของตน  ความร่วมมือ 
ดังกล่าวนี้อาจรวมถึงการมีส่วนร่วมในแผนการดำเนินงาน 
และโครงการระหว่างประเทศซึ่งมุ่งป้องกันการทุจริต

 ๕ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 4 Protection of sovereignty

 ๖ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 5 Preventive anti-corruption policies and practices

หมวด ๒
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การกำหนดให้มีองค์กรเพื่อการต่อต้านการทุจริตเชิงป้องกัน๗

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้กำหนด 
ให้รัฐภาคีจัดตั้งหรือคงไว้ซึ่งองค์กรที่มีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
ตามหลักการพ้ืนฐานของระบบกฎหมายภายในท่ีมีความเป็นอิสระและได้รับการสนับสนุน 
ทรัพยากรสำหรับการดำเนินงานอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน 
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริตตามที่ได้เสนอข้างต้น 

นอกจากภารกิจตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัตินั้น องค์กรเพื่อการต่อต้าน 
การทจุรติเชงิปอ้งกนันีย้งัมภีารกจิในการดแูลและประสานการดำเนนิงานตามนโยบาย
ดงักลา่ว ตลอดจนจดัทำและเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัการปอ้งกนัการทจุรติ โดยใหร้ฐัภาคี 
แจ้งชื่อและที่อยู่ขององค์กรดังกล่าวให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบด้วย

การดำเนินการในภาครัฐ๘ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในภาครัฐนั้น อนุสัญญาฯ ได้กำหนดให ้

รัฐภาคีพยายามดำเนินการในภาครัฐไว้หลายประการด้วยกัน ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตาม
หลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของรัฐภาคี ดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมระบบการสรรหาแต่งต้ัง การจ้างงาน การดำรงสถานภาพ การเล่ือนระดับ 
    และการเกษยีณอายขุองเจา้หนา้ทีฝ่า่ยพลเรอืนของรฐัอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้ 
    อาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วย 

๒. จัดให้มีมาตรการทางนิติบัญญัติและทางบริหารซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ 
    และวิธีการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลเพื่อดำรง 
    ตำแหน่งในภาครัฐ

๓. ดำ เนินมาตรการทางนิติบัญญัติ  
    และทางบริหารที่เหมาะสมเพื่อความ 
    โปร่งใสในการสนับสนุนทางการเงิน 
    ให้ แก่ บุ คคลผู้ สมั ค รรั บ เลื อกตั้ ง 
    และพรรคการเมือง

๔. ส่งเสริมสนับสนุนระบบเพื่อความ 
    โปร่งใสตรวจสอบได้ และการป้องกัน 
    การขดักนัแหง่ผลประโยชน ์(Conflict  
    of Interest) 

 ๗ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 6 Preventive anti-corruption body or 
bodies

 ๘ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 7 Public sector
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การดำเนินการในภาครัฐตามที่อนุสัญญาฯ ได้กำหนดให้รัฐภาคีพยายาม 
ดำเนนิการนี ้เปน็สว่นทีเ่กีย่วกบัการกำหนดหลกัการกวา้ง ๆ  ในการปฏบิตังิานของภาครฐั 
เพือ่การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ แตห่ลกัการสำคญัทีไ่ดม้กีารกำหนดไวใ้นขอ้นี ้ 
คือ “หลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์” หรือ “Conflict of Interest” ซึ่งถือเป็น 
มูลเหตุสำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะอาจมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ 
เข้าไปจัดการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้อำนาจและขัดแย้ง 
กับผลประโยชน์ของรัฐได้

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ๙ 
อนุสัญญาฯ กำหนดให้รัฐภาคีต้องดำเนินการอย่างจริงจังโดยสอดคล้อง 

กับหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของตน ในการส่งเสริมค่านิยม 
ความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

โดยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามความ 
ในอนุสัญญาเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมนี้ รัฐภาคีต้อง 
พิจารณาถึงแนวคิดริ เริ่มที่ เกี่ยวข้องขององค์การ 
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ระดับระหว่างภูมิภาค 
และในระดับพหุภาคีร่วมด้วย เช่น ประมวลจริยธรรม
ระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (International 
Code of Conduct for Public off icials) ซึง่แนบทา้ย 

เป็นภาคผนวกในข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่ ๕๑/๕๙ เมื่อวันที่  
๑๒ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๖ 

นอกจากนี ้รฐัภาคตีอ้งพยายามดำเนนิการภายใตห้ลกัการพืน้ฐานของกฎหมาย 
ภายในแห่งรัฐ ในการจัดให้มีเรื่องดังต่อไปนี้

๑. ประมวลจรยิธรรมหรอืมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตัหินา้ที ่
    ของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความถูกต้องเหมาะสมอย่างเต็มภาคภูมิ

๒. มาตรการและระบบที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ 
    รายงานการกระทำการทุจริตที่พบในการปฏิบัติหน้าที่

๓. มาตรการและระบบทีก่ำหนดใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัจดัทำคำแถลงตอ่เจา้หนา้ที ่
    ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากประการอืน่แลว้ใหร้วมถงึกจิกรรมนอกเหนอืจากการ 
    ทำงาน การลงทุน สินทรัพย์ และของขวัญหรือผลประโยชน์ ซึ่งอาจ 
    ก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ๙ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 8 Codes of conduct for public officials
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๔. การพจิารณานำมาตรการทางวนิยัหรอืมาตรการอืน่ใดมาใชแ้กเ่จา้หนา้ที ่
    ของรัฐซึ่ งฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานทางคุณธรรม 
    และจริยธรรมซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อบทของอนุสัญญาฯ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการการคลังภาครัฐ๑๐

อนสุญัญาฯ ไดก้ำหนดหลกัการในเรือ่งการจดัซือ้จดัจา้งและการจดัการการคลงั 
ภาครัฐไว้ในข้อ ๙ ซึ่งได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบการเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยกำหนดให้รัฐภาคีต้องดำเนินการอย่างจริงจังอย่างสอดคล้องกับหลักการ 
พื้นฐานของระบบกฎหมายภายใน ดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นในการจัดทำระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม 
    และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบการป้องกันการทุจริตบนพื้นฐาน 
    ของความโปร่งใส การแข่งขัน และหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ

๒. ดำเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการจดัการ 
    การคลังภาครัฐ 

๓. ดำเนนิมาตรการทางแพง่และทางปกครองเทา่ทีจ่ำเปน็เพือ่รกัษาสมดุบญัช ี 
    บนัทกึ รายงานการเงนิ หรอืเอกสารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจา่ยและรายรบั 
    ของรัฐให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร 
    ดังกล่าว

การรายงานต่อสาธารณะ๑๑

หลักการรายงานต่อสาธารณะนี้ ถือเป็นหลักการที่รับรอง “สิทธิได้รู้” ของ 
สาธารณชน ซึ่งได้กำหนดให้รัฐภาคีต้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งปวงตามหลักการ 
พื้นฐานของระบบกฎหมายภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการ 
บริหารงานภาครัฐ กระบวนการปฏิบัติงานและตัดสินใจในส่วนท่ีเก่ียวกับองค์กรของรัฐ 

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับหน้าที่ฝ่ายตุลาการและอัยการ๑๒

กำหนดให้รัฐภาคีต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ในการดำเนินมาตรการเพื่อ 
เสริมสร้างความมีคุณธรรมและป้องกันการทุจริตในส่วนของผู้ดำรงตำแหน่งฝ่ายตุลาการ  
โดยมาตรการเช่นว่านี้อาจรวมถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความประพฤติของตุลาการ ทั้งนี้  
โดยใหเ้ปน็ไปตามหลกัการพืน้ฐานของระบบกฎหมายของรฐันัน้ภายใตห้ลกัความเปน็ 
อิสระของฝ่ายตุลาการและบทบาทที่สำคัญของตุลาการในการต่อต้านการทุจริต  

 ๑๐ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 9 Public procurement and management 
of public f inances

 ๑๑ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 10 Public reporting

 ๑๒ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 11 Measures relating to the judiciary 
and prosecution services
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และรัฐภาคีที่ฝ่ายอัยการมิได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายตุลาการแต่มีความเป็นอิสระ 
เชน่เดยีวกนักบัฝา่ยตลุาการยอ่มอาจนำมาตรการดงักลา่วขา้งตน้นีม้าใชแ้กฝ่า่ยอยัการ 
ได้เช่นกัน

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน๑๓

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนนั้น อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้กำหนดหลักการกว้าง ๆ เกี่ยวกับการ 
ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ โดยเน้นย้ำการป้องกัน 
“การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งแม้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งพ้นจากหน้าที่แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้หลักดังกล่าวนี้ด้วย

ทัง้นี ้อนสุญัญาฯ ไดก้ำหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งดำเนนิการอยา่งจรงิจงัในการดำเนนิ 
มาตรการปอ้งกนัการทจุรติทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคเอกชน เพิม่มาตรฐานทางบญัชแีละการ 
ตรวจสอบบัญชีในภาคเอกชน และกำหนดบทลงโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา  
และทางปกครองทีม่ปีระสทิธภิาพ ไดส้ดัสว่น และมผีลเปน็การหา้มปรามยบัยัง้สำหรบั 
การไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนทางสังคมในการป้องกันการทุจริต๑๔

กำหนดให้รัฐภาคีต้องดำเนินการอย่างจริงจังในการดำเนินมาตรการท่ีเหมาะสม 
ตามหลักการพื้นฐานทางกฎหมายภายใน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ของบคุคล และภาคสว่นตา่ง ๆ  นอกจากภาครฐั เชน่ ประชาสงัคม องคก์รเอกชน และองคก์ร 
ระดับชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตลอดจนเพื่อให้สาธารณชน 
เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับสาเหตุและความร้ายแรงของการทุจริต

นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ได้กำหนดให้รัฐภาคีดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อ 
ให้หน่วยงานต่อต้านการทุจริตเป็นที่รู้จักของสาธารณชนและให้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงหน่วยงานนั้นได้ เพื่อประโยชน์ในการรายงานการกระทำความผิดที่อนุสัญญานี้ 
กำหนดขึ้น

มาตรการป้องกันการฟอกเงิน๑๕

มาตรการที่สำคัญอีกอย่างที่กำหนดในอนุสัญญานี้ คือ เรื่องการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานในการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ และดำเนินการต่าง ๆ 
ตามอนุสัญญานี้ ซึ่งได้กำหนดหลักการให้รัฐภาคีนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ภายในต่อไป ดังต่อไปนี้

 ๑๓ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 12 Private sector
 ๑๔ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 13 Participation of society
 ๑๕ United Nations Convention against Corruption 2003: Article 14 Measures to prevent money-laundering
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๑. รัฐภาคีต้องจัดให้มีระบบควบคุมดูแลอย่างทั่วถึงสำหรับธนาคาร สถาบัน 
    การเงินซึ่งมิใช่ธนาคาร บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ให้บริการในการ 
    โอนเงินหรือมูลค่า และหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจเกิดการฟอกเงินได้ ทั้งนี้  
    เพื่อยับยั้งและสืบเสาะการฟอกเงินทุกรูปแบบ

๒. รฐัภาคตีอ้งรบัรองไดว้า่ เจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครอง เจา้หนา้ทีผู่อ้อกขอ้บงัคบั  
    เจา้หนา้ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมาย และเจา้หนา้ทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้น 
    การฟอกเงินรวมถึงเจ้าพนักงานในการยุติธรรม มีความสามารถในการ 
    ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในระดับประเทศ 
    และระหว่างประเทศได้ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายภายในได้

๓. ให้รัฐภาคีพิจารณาจัดตั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงินเพื่อเป็นศูนย์กลาง 
    แห่งชาติในการรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ 
    การฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น

๔. ให้รัฐภาคีพิจารณาดำเนิน 
    มาตรการในการสืบเสาะ 
    แ ล ะ ค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร 
    เ ค ลื่ อ น ย้ า ย เ งิ น ส ด 
    แ ล ะ ต ร า ส า ร ซึ่ ง ข้ า ม 
    พรมแดนของตนโดยไม่  
    เ ป็ น ก า ร ขั ด ข ว า ง ก า ร 
    เคลื่อนย้ายทุนอันชอบด้วย 
    กฎหมาย

๕. ให้รัฐภาคีพิจารณาดำเนินการกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ส่งเงินระบุ 
    ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้โอนในแบบการโอนเงินและในการส่งข้อความ 
    ทีเ่กีย่วขอ้งทางอเิลก็ทรอนกิส ์และเกบ็รกัษาขอ้มลูดงักลา่วไวต้ลอดวงจร 
    การจ่ายเงิน และเพิ่มการตรวจสอบการโอนเงินซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับ 
    ผู้โอนเงินที่ไม่สมบูรณ์

๖. ให้รัฐภาคีนำแนวคิดริเริ่มขององค์การต่อต้านการฟอกเงินระดับภูมิภาค  
    ระหว่างภูมิภาคและระดับพหุภาคีมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนด 
    ข้อบังคับและระบบการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน 
    ตามอนุสัญญานี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อข้อบทอื่นของอนุสัญญา

๗. ให้รัฐภาคีพยายามพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อต่อต้าน 
    การฟอกเงินระหว่างเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ผู้บังคับใช้กฎหมาย  
    และผู้ควบคุมดูแลด้านการเงินทั้งในระดับทวิภาคี ระดับอนุภูมิภาค 
    ระดับภูมิภาคและระดับโลก
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“อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓  
: United Nations Convention against Corruption 2003”

ในการดำเนินการตามข้อบทเกี่ยวกับการฟอกเงินนี้ รัฐภาคีจะกำหนดมูลฐาน 
ความผิดอย่างครอบคลุมรวมถึงมูลฐานความผิดทางอาญาที่กำหนดขึ้นตาม 
อนสุญัญานี ้โดยอนสุญัญาไดใ้หค้ำจำกดัความของความผดิมลูฐานวา่ เปน็ความผดิใด ๆ   
ซึง่ผลจากการกระทำดงักลา่วทำใหเ้กดิรายไดท้ีอ่าจจะนำไปฟอกเงนิได ้โดยการฟอกเงนิ 
ตามอนสุญัญานี ้หมายถงึ การแปลงหรอืโอนยา้ยทรพัยส์นิทัง้ทีท่ราบวา่เปน็รายไดจ้าก 
การกระทำความผดิ โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการปกปดิหรอือำพรางทีม่าโดยผดิกฎหมาย 
ของทรัพย์สิน หรือช่วยเหลือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับความผิดในการหลบหนีผลทาง
อาญาจากการกระทำของบุคคลนั้น หรือ การปกปิด อำพรางลักษณะที่แท้จริง ที่มา 
แหลง่ทีต่ัง้ การจำหนา่ย การเคลือ่นที ่หรอืการเปน็เจา้ของ หรอืการไดส้ทิธซิึง่ทรพัยส์นิ 
ทั้งที่ทราบว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นรายได้จากการกระทำความผิด

อาจกล่าวได้ว่า “อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
ค.ศ. ๒๐๐๓” เปน็ความพยายามของสงัคมโลกในการสง่เสรมิและเสรมิสรา้งมาตรการ 
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
เพราะตระหนักดีว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นบ่อเกิดของปัญหาสำคัญในสังคมมนุษย์ 
หลายประการ และการทำให้ปัญหาการทุจริตหมดไปจากประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น
มิอาจกระทำได้โดยปราศจากความร่วมมือในระดับสากล 

อนุสัญญาฉบับนี้ได้กำหนด 
ความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญา 
บทนิยาม ขอบเขตการใช้บังคับ 
ของอนุสัญญาไว้ ซึ่งอยู่ภายใต้ 
หลักการเคารพอธิปไตยแห่งรัฐ 
และการไม่แทรกแทรกกิจการ 
ภายในอันเป็นหลักการสำคัญ 

ประการหนึง่ทีร่ฐัสมาชกิของสหประชาชาตติา่งจะตอ้งยดึถอืเปน็พนัธกรณ ีนอกจากนี ้
อนุสัญญาฯ ได้กำหนดพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะต้องจัดทำนโยบายป้องกันการทุจริต 
ที่มีประสิทธิภาพ และกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการป้องกันการทุจริตอันถือเป็นวาระแห่งชาติของทุกรัฐ 
ในโลก และเป็นวาระแห่งโลกของมนุษยชาติ 

ความส่งท้าย
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จุฬารัตน์  วงษ์น้อย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

www.tdw.polsci.chula.ac.th
ศนูยต์ดิตามประชาธปิไตย (Thailand Democracy Watch) เปน็โครงการทีค่ณะรฐัศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กบัการเมอืงและพฒันาการประชาธปิไตยของประเทศไทย รวมทัง้การสนบัสนนุการพฒันาวชิาการ 
ดา้นรฐัศาสตรใ์นระยะยาวของมหาวทิยาลยัฯ ในปทีีผ่า่นมาศนูยฯ์ ไดด้ำเนนิกจิกรรมสำคญัมากมาย 
เช่น จัดการสัมมนา เรื่อง “วิกฤติ มุมมอง และทางออกประเทศไทย” จัดการประชุม 
ทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “รัฐศาสตร์กับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย (Political Science 
and Thailand Democratization) โดยร่วมกับสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดทำหนังสือ 
“สมุดโน้ตการเมืองไทย” และจัดทำโครงการฐานข้อมูลการเมืองและนักการเมืองไทยออนไลน์ 
เป็นต้น

เว็บไซต์นี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญสำหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
และประชาธปิไตยของประเทศไทย โดยสามารถคน้ควา้ขอ้มลูของพรรคการเมอืง ขอ้มลูนกัการเมอืง 
คณะรัฐมนตรี รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ์ตูนการเมือง และปฏิทินการเมืองได้จาก 
เวบ็ไซตน์ี ้นอกจากนี ้ยงัมเีวบ็ลงิคท์ีน่า่สนใจใหส้ามารถเขา้ไปตรวจสอบการเขา้ประชมุสภา เงนิเดอืน 
และค่าตอบแทนนักการเมือง ติดตามร่างกฎหมาย คดีทุจริตของนักการเมือง แนะนำบทความ 
และวาทะทางการเมืองได้อีกด้วย
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www.reform.or.th
สำนกังานปฏริปู (สปร.) เปน็หนว่ยงานภายในของสำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

(สช.) จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยทำหน้าที่เป็น 
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป รับผิดชอบงาน 
เลขานกุารคณะกรรมการปฏริปู (คปร.) ชดุทีม่นีายอานนัท ์ ปนัยารชนุ เปน็ประธานกรรมการปฏริปู  
และชุดที่มีศาสตราจารย์ประเวศ  วะสี เป็นประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป โดยมีคณะกรรมการ 
เฉพาะประเด็นหรือเฉพาะด้าน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ 
ในการตดิตามสถานการณ ์ศกึษา และรวบรวมขอ้มลูตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สนบัสนนุการดำเนนิงาน 
ของคณะกรรมการฯ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน และสาธารณชน 
เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปอันจะนำมาสู่การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สำหรับผู้ที่มีความสนใจและต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น 
และมขีอ้เสนอแนะในการปฏริปู สามารถสง่ความคดิเหน็ไดท้ี ่ตู ้ปณ. ๙๙๙ ปณ. สามเสนใน กรงุเทพฯ 
๑๐๔๐๐ หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้
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www.thaireform.in.th
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ผ่านการขับเคลื่อนในประเด็นสำคัญ ๆ  
อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง โดยจัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากภาคีที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ  
แต่การดำเนินการดังกล่าวยังขาดการบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จากทุกภาคีและเวที 
อย่างเป็นระบบ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันของข้อมูล รวมทั้งการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและน่าสนใจออกสู่สาธารณชน สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน 
แห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย” ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ 
รวบรวมขอ้มลูขา่วสารการปฏริปูประเทศไทยในแตล่ะดา้นมาจดัเกบ็และเผยแพรอ่อกสูส่าธารณชน 
ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และผ่านสื่อมวลชนทั่วไปทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยเน้นการ 
เชื่อมโยงข้อมูลจากภาคีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน รวมทั้งการผลิตข่าวและสารคดีเชิงข่าวเผยแพร่ 
ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและผ่านสื่อมวลชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ 

การก่อตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย จึงมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการรวบรวม 
และกระจายขอ้มลูขา่วสารใหรู้ว้า่ ใคร กำลงัทำอะไร ทีไ่หน เกีย่วกบัการปฏริปูประเทศไทย และสามารถ 
เชือ่มโยงกนัเปน็เครอืขา่ย ดงันัน้ เวบ็ไซต ์Thaireform (www.thaireform.in.th) จงึเปน็เวบ็ไซต ์
ที่ให้บริการเว็บท่าที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้ 
สาธารณชนเกิดความตระหนัก เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย  
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสื่อมวลชนกับภาคีเครือข่ายปฏิรูปประเทศไทย
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www.naksit.org
เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Lawyers Association : 

HRLA) เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มนักกฎหมายและทนายความที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งทางด้านวิชาการ 
และการใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยมุ่งหวังในการสร้างบรรทัดฐานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
ของหลักนิติธรรมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อความเป็นธรรมในสังคม มีภารกิจในการ 
สง่เสรมิและเผยแพรห่ลกัการสทิธมินษุยชนใหเ้ปน็ทีย่อมรบัในสงัคม สรา้งพืน้ทีก่ารเรยีนรูแ้ละพฒันา 
ความรู้ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและพัฒนาเครือข่าย 
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนให้เป็นสถาบันในสังคม ตลอดจนติดตาม เผยแพร่ และเฝ้าระวังกรณ ี
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

เว็บไซต์นี้จึงเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนไว้อย่างหลากหลายให้
ได้ศึกษาค้นคว้า เช่น ข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน รวมคดีสิทธิมนุษยชน บทความ บทสัมภาษณ์ 
มุมมองสิทธิ์ และกิจกรรมเครือข่าย เป็นต้น




