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บรรณาธิการแถลง

	 วำรสำร	“จุลนิติ”	 ฉบับนี้	 กองบรรณำธิกำรได้พิจำรณำเห็นถึงควำมส�ำคัญในประเด็นเกี่ยวกับ

สิทธิกำรใช้กัญชำและพืชกระท่อมทำงกำรแพทย์	ซึ่งปรำกฏในพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ	(ฉบับท่ี	๗)		

พ.ศ.	๒๕๖๒	ที่มีหลักกำรเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒	ซึ่งได้ใช้บังคับ	

มำเป็นเวลำนำนและมีบทบัญญัติบำงประกำรที่ไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	ทั้งนี้	 เนื่องจำกปรำกฏ	

ผลกำรวิจัยว่ำ	สำรสกัดจำกกัญชำและพืชกระท่อมมีประโยชน์ทำงกำรแพทย์เป็นอย่ำงมำก	ซึ่งหลำยประเทศ

ทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย	 เพื่อเปิดโอกำสให้มีกำรอนุญำตให้ประชำชนใช้กัญชำและพืชกระท่อม	

เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำโรคและประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ได้	ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ		

พ.ศ.	๒๕๒๒	กัญชำและพืชกระท่อมเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท	๕	ที่ห้ำมมิให้ผู้ใดเสพหรือน�ำไปใช	้	

แม้ว่ำจะเป็นกำรน�ำไปใช้ในกำรบ�ำบัดรกัษำผูป่้วยหรอืน�ำไปใช้ประโยชน์ในทำงกำรแพทย์กต็ำม	และยงัก�ำหนดโทษ		

ทั้งผู ้เสพและผู้ครอบครองด้วย	 ดังนั้น	 จึงได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยดังกล่ำว	 เพื่อเป็นกำรรับรอง	

และคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชำ	 เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำและพัฒนำทำงกำรแพทย์		

ภำยใต้ค�ำแนะน�ำของแพทย์ผู ้ได้รับอนุญำต	 เพื่อให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรให้สำมำรถท�ำได้โดยชอบ	

ด้วยกฎหมำย	และเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนยำของประเทศ	และป้องกันไม่ให้เกิดกำรผูกขำดทำงด้ำนยำ		

อันเป็นกำรเปิดโอกำสให้สำมำรถน�ำกัญชำและพืชกระท่อมไปท�ำกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำเพื่อประโยชน์

ทำงกำรแพทย์และสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรรักษำโรคภำยใต้กำรดูแลและควบคุมของแพทย์ได้	

	 ด้วยเหตดุงักล่ำว	ทำงกองบรรณำธกิำรจงึได้พจิำรณำขออนญุำตท�ำกำรสมัภำษณ์ควำมเหน็ทำงวชิำกำร

ในประเด็น	 เรื่อง “มุมมองใหม่ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์”  

จำกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีควำมรู้	 ควำมเช่ียวชำญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำว	 ได้แก่	นายสมชาย แสวงการ  

สมำชิกวุฒิสภำ	 ในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ	

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	นายนิยม เติมศรีสุข	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกัน	

และปรำบปรำมยำเสพตดิ	และศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรีะวฒัน์  เหมะจฑุา	ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์วทิยำศำสตร์

สุขภำพโรคอุบัติใหม่	คณะแพทยศำสตร์	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	ส�ำหรับบทควำมทำงวิชำกำรอื่น	ๆ	นั้น		

ใคร่ขอเสนอบทควำม	 เรื่อง “สถานะของกัญชาและพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ

ปัจจบัุน” โดย	นำยพสิทิธิ	์	ศรวีรำนนัท์	นติกิรช�ำนำญกำรพเิศษ	หวัหน้ำกลุม่กฎหมำยและระเบยีบ	ส่วนงำนนติกิำร		

ส�ำนักกำรสอบสวนและนิติกำร	กรมกำรปกครอง

	 นอกจำกนี้	 เนื้อหำในส่วนอื่นๆ	นั้น	ยังคงควำมเข้มข้นด้วยข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนกฎหมำยที่เป็น

ประโยชน์ต่องำนในด้ำนนิติบัญญัติของสภำนิติบัญญัติอีกมำกมำย	กองบรรณำธิกำรขอขอบคุณผู้อ่ำนทุกท่ำน	

ที่ได้กรุณำติดตำมผลงำนของวำรสำรจุลนิติด้วยดีเสมอมำ	ซึ่งเรำพร้อมที่จะท�ำหน้ำที่สร้ำงสรรค์ผลงำน	

ทำงวิชำกำรด้ำนกฎหมำยที่เป็นประโยชน์ต่อวงงำนด้ำนนิติบัญญัติและสังคมโดยรวมของประเทศไทยต่อไป

	 	 	 	

	 	 																																																									กองบรรณำธิกำร

																																																																															สิงหำคม	๒๕๖๒
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พระบรมราโชวาท

  “...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัย 

ของเศรษฐกจิทีด่ ีและสงัคมทีม่ั่นคง เพราะร่างกายทีแ่ข็งแรงนัน้ โดยปรกติ

จะอ�านวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ด ี

พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีก�าลังท�าประโยชน์ สร้างสรรค์

เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย  

คือเป็นแต่ผู้สร้าง มิใช่ผู้ถ่วงความเจริญ ดังนั้น จึงใคร่ขอร้องให้ทุก ๆ คน  

ตั้งใจและพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลสมบูรณ์จริง ๆ อย่าปล่อยให้ 

ก�าลังของชาติต้องเสื่อมถอยลงเพราะประชาชนเสียสุขภาพอนามัย  

จะท�าให้การสร้างความมั่นคงและทางเศรษฐกิจทุกอย่างเป็นไปได้โดยยาก  

ท่านทั้งหลายควรระลึกให้ได้เสมอ ว่าสุขภาพที่สมบูรณ์ในร่างกาย 

และจิตใจนั้นเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์จรรโลงประเทศ อันจะเป็น 

ทางขจัดปัญหาของสังคมส่วนส�าคัญลงไป และจะท�าให้การพัฒนาสังคม

และเศรษฐกิจของประเทศบรรลุถึงความส�าเร็จมั่นคง และเจริญก้าวหน้า 

ประกอบพร้อมไปด้วยอสิระ ยุตธิรรมและความผาสุก...”

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

ในพธิพีระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวทิยาลัยมหดิล
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒
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บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

1

มุมมองใหม่ทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชา

และพืชกระท่อมทางการแพทย์

  ประเทศไทยถือเป็นชาติแรกของอาเซียนที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพ่ือการแพทย์ได้                  

อย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลท�าให้

สถานะของกญัชาและพืชกระท่อมเปลีย่นไป กล่าวคอื มกีารเปิดโอกาสให้สามารถใช้กญัชา 

และพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ โดยในพระราชบัญญัติยาเสพติด 

ให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย 

หรือครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ซึ่งได้แก่ กัญชา และพืชกระท่อม เว้นแต ่

ได้รบัอนญุาตในกรณจี�าเป็นเพือ่ประโยชน์ทางราชการ การแพทย์ การศกึษาวจิยัและพัฒนา  

รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์

ทางการแพทย์ ทัง้น้ี การอนุญาตผลิต น�าเข้า ส่งออกเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือรกัษา 

ผู้ป่วยภายในระยะเวลา ๕ ปีแรก ผู้ที่ขออนุญาตต้องเป็นหน่วยงานรัฐ ส่วนผู้ประกอบ

วิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงสามารถร่วมผลิต 

และพัฒนาสูตรต�ารับยาแผนโบราณ หรือยาสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้น้ัน  

ต้องอยู ่ภายใต้ความร่วมมือก�ากับดูแลของหน่วยงานรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชน  

และผู้ขออนุญาตอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  

โดยต้องด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐ 

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย
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มุมมองใหม่ท�งกฎหม�ยเกี่ยวกับสิทธิก�รใช้กัญช�และพืชกระท่อมท�งก�รแพทย์

2

  ทั้งนี้ กัญชายังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ซ่ึงผ่อนปรนให้ใช้เพื่อประโยชน์                         

ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเท่าน้ัน เน่ืองจากสหประชาชาติก�าหนดให้กัญชา 

เป็นยาเสพติด โดยประเทศไทยมีข้อผูกพันและมีการควบคุมให้เป็นไปตามข้อก�าหนด  

โดยผู ้ท่ีสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ ได้แก่ หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย 

หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์  

หน่วยงานรัฐท่ีมีหน้าที่ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด สภากาชาดไทย  

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์หรือแพทย์แผนไทย  

หมอพืน้บ้านตามเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุก�าหนด สถาบนัอุดมศกึษา

เอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 

เกษตรกรทีร่วมกลุ่มเป็นวิสาหกจิชุมชน หรอืสหกรณ์การเกษตรซึง่จดทะเบียนตามกฎหมาย 

และร่วมด�าเนินการกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่า ประชาชนทั่วไป

จะได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ก็ต่อเมื่อเป็นเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน  

หรือสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียน และร่วมด�าเนินการกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบัน 

การศึกษาจึงสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้

 ดงันัน้ เพือ่ประโยชน์ในทางวชิาการด้านกฎหมายในประเดน็ทีเ่ก่ียวกับสทิธิการใช้

กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์ กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงได้พิจารณา

เห็นสมควรขอท�าการสัมภาษณ์และรับฟังความเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะ 

และข้อเสนอแนะในประเดน็ เรือ่ง “มุมมองใหม่ทางกฎหมายเกีย่วกบัสทิธกิารใช้กญัชา

และพชืกระท่อมทางการแพทย์” จากผูท้รงคณุวุฒทิีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญทีเ่ก่ียวข้อง

กับประเด็นดังกล่าว ได้แก่ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธาน 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาร่างพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  

และปราบปรามยาเสพติด และศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวฒัน์  เหมะจุฑา ผูอ้�านวยการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการด้านกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชา

และพืชกระท่อมทางการแพทย์ อันเป็นประเด็นทางกฎหมายที่สังคมให้ความสนใจ 

และยังเป ็นประเด็นที่สั งคมบางส ่วนยังขาดความเข ้าใจต ่อสิทธิการใช ้กัญชา 

และพืชกระท่อมทางการแพทย์ รวมทั้งยังมีประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการอนุญาตให้มี

การปลูกกัญชาเสรีและการท�าให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจได้หรือไม่ ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถ

ติดตามรายละเอียดเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิติฉบับนี้
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เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

นายสมชาย  แสวงการ๑

จลุนิต ิ: ขอทราบถึงทีม่า แนวคดิ และประสบการณ์ 
เก่ียวกับสทิธิการใช้กญัชา และพืชกระท่อมทางการแพทย์ 
ในกรณีศึกษาของต่างประเทศ 

นายสมชาย  แสวงการ : เรื่องการใช้กัญชา 
และพืชกระท่อมทางการแพทย์น้ัน ทางรัฐบาลโดย พลเอก 
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการน�ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมี
นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งที่ผ ่านมามีการเรียกร้องของ 
กลุ ่มเภสัชกรรม กลุ ่มแพทย์ทางเลือก และเมื่อศึกษาแล้ว 
พบว่ามีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ในการท่ีจะน�าพืชเสพติดโดยเฉพาะ
เรื่องกัญชามารักษาทางการแพทย์

ส�าหรับพืชกระท่อมน้ัน เป็นเรื่องของวิถีชาวบ้าน  
ซึง่ในบางประเทศกถ็อืว่าไม่ผดิกฎหมาย โดยองค์การสหประชาชาต ิ
ไม ่ ได ้มีการประกาศควบคุมพืชกระท ่อมในบัญชีรายช่ือ 
ยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ  
และในหลายประเทศไม่ได้ก�าหนดให้มีโทษทางอาญา เช่น  
ในประเทศอังกฤษถือว่าพืชกระท่อมเป็นยาควบคุม มีการขาย 
หลายรูปแบบ ผู ้บริ โภคซ้ือได ้ โดยไม ่ต ้องมี ใบสั่ งแพทย ์  
ประเทศอินโดนีเซียก็ปลูกพืชกระท่อมส่งออกไปยังต่างประเทศ  
หรอืในประเทศมาเลเซยีก็ไม่ถือว่า พชืกระท่อมเป็นสิง่ผดิกฎหมาย  

สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“มุมมองใหม่ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์” 

๑ ส�าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี.
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ดังนั้น เมื่อหลายประเทศในโลกไม่ได้ก�าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด แม้กระท่ัง WHO  
ก็เห็นว่าสามารถน�าไปท�ายารักษาโรคได้ จึงน�าไปสู่การให้พืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติด 
ในประเทศไทย ทั้งนี้ จะมีการแก้ไขให้มีเขตพื้นที่เฉพาะให้สามารถปลูกได้ โดยมีคณะกรรมการ 
ซึ่งดูแลเรื่องยาเสพติดโดยตรง ซึ่งจะมีทั้งส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
(ป.ป.ส.) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข มาร่วมพิจารณาว่าจะก�าหนดให้พื้นที่ใด
สามารถใช้พืชกระท่อมได้

  เม่ือพจิารณาเปรียบเทยีบสิทธกิารใช้กัญชาของต่างประเทศน้ัน ในประเทศญีปุ่น่ และประเทศ
อังกฤษได้อนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ ในสหรัฐอเมริกามี ๕๐ มลรัฐ โดยมีมลรัฐที่อนุญาต 
ให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้จ�านวน ๓๓ มลรัฐ แต่อีก ๙ มลรัฐอนุญาตให้ใช้กัญชาเพ่ือกิจกรรม
นันทนาการได้ ส่วนประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้ใช้กัญชาทั้งในทางการแพทย์และกิจกรรม
นันทนาการได้ แต่ทั้งนี้ การเสพกัญชาเพื่อกิจกรรมนันทนาการของแต่ละประเทศนั้นก็มีข้อจ�ากัด  
เช่น ในประเทศแคนาดาได้เปล่ียนจากการอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น เป็นการใช้กัญชา 
เพื่อกิจกรรมนันทนาการ ใช้เวลาเปล่ียน ๒๖ ปี หรือกรณีสหรัฐอเมริกา เหตุที่อนุญาตให้ใช้กัญชา   
เพื่อกิจกรรมนันทนาการได้เพียงแค่ ๙ มลรัฐเท่านั้น เพราะเริ่มพบว่ามีปัญหาบางประการ เช่น 
อาชญากรรมบางอย่างสูงขึ้น เป็นต้น ดังน้ัน แม้กัญชามีคุณในการรักษาโรค แต่ถ้าเสพมากเกินไป 
ก็อาจเกิดอาการประสาทหลอนได้ โดยกัญชาไทยจะมีสาร THC (Tetrahydrocannabinol) สูงมาก 
มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย เคลิบเคลิ้มในอาการเมา ดังนั้น ประเทศไทยเพิ่งเริ่มจาก ๑  
ในเบื้องต้น จึงเห็นว่า ควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 

จลุนติ ิ: การใช้กญัชาและพชืกระท่อมทางการแพทย์ในอดีตท่ีผ่านมาน้ันมีข้อจำากดั
ตามกฎหมายไทยประการใด และพระราชบัญญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒                
ได้กำาหนดหลักการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน ์
ในการรักษาโรค และประโยชน์ทางการแพทย์ไว้อย่างไรบ้าง และหลักการดังกล่าว 
จะเป็นประโยชน์หรือส่งผลต่อประชาชนและประเทศชาติมากน้อยเพียงใด

นายสมชาย  แสวงการ : ที่ผ่านมาประเทศไทยถือว่าพืชกระท่อมเป็นสิ่งผิดกฎหมาย               
ทั้งท่ีพืชกระท่อมมีทั้งคุณและโทษ และได้เคยมีความพยายามที่จะเอาพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด
อยู่ก่อนแล้วแต่ไม่ส�าเร็จ เหตุผลคือ ชาวสวน ชาวไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีการกรีดยางมักใช้ 
พชืกระท่อมเป็นสมุนไพรท�าให้อดทนต่อการใช้แรงงาน ทนร้อน ไม่กลวัแดด ซึง่ในสมยัรฐับาลนายอภสิทิธิ์  
เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี นายวิรัตน์  กัลยาศิริ ได้เคยเล่าให้ฟังในเวทีเสวนาว่า รัฐบาลในสมัยนั้น 
มีแนวคิดที่จะน�าพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด เพราะเป็นพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านทางภาคใต้นิยม 
น�ามาใช้ แต่ในขณะนัน้ ฝ่ายรฐับาลมีเสยีงสนับสนนุมากกว่าฝ่ายค้านเพยีงแค่ ๒๐ เสยีง เกรงว่าจะเสนอ
กฎหมายไม่ผ่าน ประกอบกับสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พบกรณีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมีการใช ้
ใบกระท่อมไปผสมกับยาน�า้แก้ไอทีเ่รยีกว่า ๔ × ๑๐๐ เป็นสารเสพติดประเภทหน่ึง จึงเกิดข้อถกเถยีงขึน้  
ท�าให้พืชกระท่อมไม่ได้ออกจากความเป็นยาเสพติดไป

_19-0943-03.indd   4 7/10/2562 BE   09:45



5

ในส่วนของความส�าคัญของกัญชานั้น ในอดีตกัญชาเป็นสมุนไพรรักษาโรค พบต�ารับยาตั้งแต่ 
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต�ารับยาสมัยรัชกาลที่ ๓ และต�ารับยาสมัยรัชกาลที่ ๕ สมมติตัวยา
รกัษาอาการปวดท้อง อาการเครยีดนอนไม่หลบั ต�ารบัยาสมยัโบราณ ๑๐ ตวัจะมกัีญชาผสมอยู ่๑ ส่วน 
และในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก็เขียนต�ารับยานี้ไว้ด้วย แต่ต่อมาหลังจากที่ประเทศไทยเข้าร่วม
ภาคเีครอืข่ายอนสุญัญาเดีย่วว่าด้วยยาเสพตดิให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ และอนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วย 
การต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ ประเทศไทย 
จึงก�าหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดประเภท ๕ ท�าให้สถานะของกัญชาจากพืชสมุนไพรที่เป็นยา 
กลายเป็นยาเสพติด

  เมื่อพิจารณายาเสพติดประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นฝิ่น ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท ๑ แต่สามารถ
น�าไปท�าเป็นมอร์ฟีน กล่าวคือ เป็นยาเสพติดที่เป็นยารักษาโรคได้ภายใต้การควบคุมทางการแพทย์  
หรือแอมเฟตามีนหรือยาที่ไปผสมในยารักษาโรคบางประการ เช่น ยารักษาไข้หวัดบางตัวก็ยังเป็น 
ยาเสพติดประเภท ๓ ประเภท ๔ สามารถจ่ายยาได้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ ดังนั้น เมื่อกัญชา 
ก็มีฤทธ์ิในการรักษาโรคได้มากมาย ซึ่งขณะน้ีพบว่ามีโรคที่ใช้กัญชารักษาได้แน่นอนแล้ว กล่าวคือ  
ลมชกั อาการเกร็งในสมองทีร่ักษาไมห่าย สะเก็ดเงนิ และการบรรเทาความเจบ็ปวดจากการปว่ยเรือ้รงั  
รวมถึงในโรคมะเร็งบางชนิดก็สามารถใช้กัญชาเพื่อช่วยท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ทรมานจากอาการ 
เจ็บป่วยมากนัก นอกจากนี้ ยังมีโรคที่มีแนวโน้มว่าสามารถใช้กัญชาในการรักษาได้ ซ่ึงมีประมาณ 
๓๕ โรค เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน เป็นต้น

  ทั้งนี้ ในการรักษาโรคมะเร็งบางตัว มีกรณีที่น่าสนใจเมื่อมีการใช้เคมีบ�าบัดหรือคีโมควบคู่ 
ไปกับการใช้น�้ามันกัญชาด้วย กล่าวคือ พบว่าผู้ป่วยมีผลเลือดดีขึ้น แต่ก็มีกรณีที่รักษาไม่หาย เช่น  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้เสียชีวิตจากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็ง  
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๘ นาฬิกา โดยในช่วงเช้า บุตรชายของท่านได้แจ้งว่า  
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คุณพ่อสั่งเสียไว้ก่อนเสียชีวิตเมื่อคืนว่า ขอให ้
คุณอาด�าเนินการเรื่องนี้ต่อไป เพราะคุณพ่อ 
ได้ทดลองใช้น�้ามันสกัดกัญชาตอนที่เป็น
มะเร็งแล้ว โดยได้ลองใช้ประมาณ ๒ เดือน 
พบว่าเซลล์มะเร็งฝ่อลงร้อยละ ๕๐ แต่ต่อมา 
จ�าเป็นต้องหยดุใช้เนือ่งจากมโีรคอืน่แทรกซ้อน 
ทัง้นี ้อย่างน้อยทีส่ดุคณุภาพชวีติก่อนเสยีชวีติ   
ดขีึน้ ซึง่ถ้ามกีารใช้เคมบี�าบดัหรอืคโีม เพือ่ป้องกนั 
การลกุลามของเซลล์มะเรง็ อาจต้องมีการให้ 
มอร์ฟีน เพือ่บรรเทาอาการปวดจากการท�าคโีม 
ดังกล่าว ซึ่งหากผู ้ป่วยได้รับมอร์ฟีนมาก 
ก็จะมอีาการเหมอืนคนเมายา มนึงง ง่วงซึม 
แล ้ ว ไม ่มี สภาพจิต  พอให ้สั กพักหนึ่ ง 
จะกลายเป็นคนไม่มีสมรรถภาพแต่ผู้ป่วย 
ที่ได้รับน�้ามันกัญชาไปทดแทนนั้นมีหลายคน 
เขยีนจดหมายมาหาผม ให้ก�าลงัใจและอธบิาย 
เรื่ องคุณพ ่อเสียชีวิตด ้วยโรคมะเร็ งว ่ า  

ก่อนเสียชีวิตอยู่ได้ ๑ ปี กินอาหาร ไปเที่ยวทะเล ไปดูดนตรีได้ไม่เหมือนคนนอนติดเตียง เพียงแค่นี้ 
เขาก็พอใจแล้ว เป็นต้น

 ในส่วนเมื่อครั้งเสนอร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยยกเลิก
กฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒๑ ฉบับ ให้เหลือ ๓ ฉบับ ปรากฏว่า  
สภานติบิญัญตัแิห่งชาตใิช้เวลาพจิารณาผ่านมาแล้ว ๒ เดอืน แต่ยงัพจิารณาบทนยิามของค�าว่า “ยาเสพตดิ” 
ว่าจะให้หมายความถึงแค่ไหน เพียงใด ซ่ึงเมื่อพิจารณาระยะเวลาการท�าหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาตปิระกอบกบั Roadmap ทีร่ฐับาลก�าหนดไว้เพือ่ไปสูก่ารเลอืกตัง้แล้วเหน็ว่า อาจพจิารณากฎหมาย
ดังกล่าวไม่ทันเวลา จึงได้มีการหารือกับทางรัฐบาลอย่างไม่เป็นทางการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ประกอบด้วย พลอากาศเอก ประจนิ  จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม  
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ 
นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธีระเกียรติ  
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย  
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
คนทีห่นึง่ ในขณะนัน้ ซึง่แต่ละท่านต่างให้การสนบัสนนุเป็นอย่างด ีโดยในเบือ้งต้นจะเสนอแก้ไขกฎหมาย
เก่ียวกับกัญชาและพืชกระท่อมเพื่อการรักษาทางการแพทย์เท่านั้น โดยระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ๓ ป ี
หรือ ๕ ปีแรก เพื่อให้รัฐบาลเข้ามาด�าเนินการในช่วงเริ่มต้น โดยเหตุผลประการหนึ่งที่ส�าคัญคือ  
มีข้อมูลว่าชาวบ้านมีการแอบใช้กัญชาในการรักษาโรคเป็นจ�านวนมาก (กัญชาใต้ดิน) ประกอบกับ 
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กัญชาก็มี คุณสมบัติที่ พิ เศษ ซ่ึ งตอน น้ี
ยนืยนัว่าสามารถรกัษาโรคตามท่ีกล่าวข้างต้น  
รวมถึงกลุ ่มที่น ่าจะเป็นและกลุ ่มที่ยังอยู ่
ระหว่างการค้นคว้าวิจัย ซึ่งนอกจากสาร 
CBD (Cannabidiol) ที่มีอยู่ในกัญชาแล้ว  
ในกัญชาอาจมีสารทีเ่ก่ียวข้องกบัการรกัษาโรค 
มากถึง ๕๐๐ ตัว แต ่ ในขณะเดียวกัน 
กัญชาก็เป็นต้นไม้ท่ีดูดซับทุกอย่างในดิน  
เช่น อยู ่ใกล้สารเคมี ยาฆ่ารา ยาฆ่าหญ้า  
แคดเมียม สารหนู ก็สามารถดูดซึมได้ทั้งหมด 
ดงันัน้ กญัชาจงึเหมอืนงพูษิทีเ่อาพษิมาท�าเป็น
เซรุ่ม หรือปลาปักเป้ามีพิษก็ต้องเอาพิษออก 
จึงสามารถกินเนื้อได้ น่ีคือหลักการเดียวกัน 
กล่าวคือ เม่ือกัญชามีพิษมาก สามารถดูด
สารต่าง ๆ ได้ ๑๐๐ ชนิด จึงพบกรณีที่ม ี
สารปนเป้ือนในน�า้มันกญัชาทีช่าวบ้านเอาไปใช้ 
กล่าวคือ แทนที่จะหายจากโรค กลับจะตาย 
เพราะสารเคม ีดงันัน้ รฐับาลจงึต้องเข้ามาช่วย 
วางมาตรฐานทางการแพทย์ส�าหรบัท�ายาแบบหน่ึง แต่ถ้าท�าแบบชาวบ้าน เช่น ยาสมนุไพรก็ท�าแบบหนึง่ 
เพราะหากชาวบ้านใช้กัญชาใต้ดินโดยไม่รู้คุณสมบัติและปริมาณที่เหมาะสมก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได ้
ซึ่งกัญชาไทยนั้นมีสาร THC มากกว่าสาร CBD โดยสาร THC จะมีฤทธิ์ส่งผลในด้านความสุข สบายใจ 
และยังเกี่ยวข้องกับระบบความจ�า ความเจ็บปวด และความอยากอาหาร ส่วนสาร CBD จะช่วยลด
อาการคล่ืนไส้อาเจียน ลดการอักเสบบวมโตของแผลหรือเน้ืองอก ระงับเซลล์มะเร็งที่ก�าลังเติบโต  
ระงับการเกร็งหรือชักกระตุก และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในระบบประสาท ดังนั้น กัญชาไทยสามารถ
น�ามาท�ายารักษาได้บางโรคและก็ไม่สามารถรักษาได้ในหลายโรคเช่นกัน   

  เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่สามารถพิจารณาประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติดได้ทันเวลา จึงได้เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแก้ไข
เพิม่เติมพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงในการเสนอร่างกฎหมายในครัง้น้ี ท�าให้ทราบ
ถึงปัญหาและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งกรณีปัญหาสิทธิบัตร ซึ่งมีบริษัทยาของประเทศญี่ปุ่นกับบริษัทยา 
ของประเทศอังกฤษมายื่นขอจดสิทธิบัตรเก่ียวกับกัญชาไว้กว่า ๑๐ ค�าขอ ซึ่งต้องต่อสู้กันนานมาก  
จนกระทั่ง พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค�าสั่ง
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๑/๒๕๖๒ ลงวนัที ่๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรือ่ง การแก้ไขเพิม่เตมิ
กฎหมายว่าด้วยสิทธิบตัรและมาตรการด้านสทิธบิตัรเป็นกรณพีเิศษ กล่าวคอื โดยทีข่ณะน้ีกระบวนการ
ทางนิติบัญญัติอยู่ระหว่างการด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษเพื่อเปิดโอกาส
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ให้สามารถน�ากัญชามาศึกษาวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถน�าไปใช้ในการรักษา 
ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด ในขณะที่คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติได้รับรายงานจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาถึงข้อเท็จจริงอันเป็นปัญหาของ
กระบวนการด้านสิทธิบัตรที่ได้มีการยื่นค�าขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรส�าหรับ 
การประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาจ�านวนหน่ึงไว้อยู่ก่อนแล้ว แม้ว่าค�าขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวยังอยู่
ระหว่างกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก็ตาม แต่กรณี
ดงักล่าวได้สร้างความห่วงกงัวลให้แก่นักวชิาการ นักวิจัย และผูท้ีเ่ก่ียวข้องจ�านวนมากทีม่คีวามประสงค์
จะได้ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาตินั้น เนื่องจากหากจะมีการด�าเนินการต่อไปอาจมีความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิบัตรได ้
จากการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจรับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้กับผู้ยื่นค�าขอดังกล่าว ดังนั้น จึงเป็น 
การสมควรที่จะก�าหนดมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนและรองรับการอนุญาต 
ให้น�ากัญชามาวิจัยด้านการแพทย์ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมในวงกว้าง  
โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ 
มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

  อนึ่ง สาเหตุที่ต้องออกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ นั้น เนื่องจาก 
มีบริษัทยาเข้ามาขอจดสิทธิบัตรในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่งผลให้ไม่ว่าภาครฐัจะผลติน�า้มนักัญชาอย่างไร แต่บรษัิทยาของต่างประเทศได้จดสตูรไว้ 
หมดแล้วและสามารถอ้างว่าเป็นสทิธิบัตรของเขา รฐัต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคดิเป็น ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
โดยบริษัทเหล่านั้นแค่มาจดทะเบียนก็จะมีรายได้ทั้งที่ไม่มีต้นกัญชาแม้แต่ต้นเดียว

  ดังนั้น เมื่อมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่างให้การสนับสนุนและช่วยกันพิจารณากฎหมายให้ออกมาสมบูรณ์ ที่ผ่านมา 
ร่างกฎหมายอืน่ ๆ  ทีล่งในเว็บไซต์ของสภานติิบญัญตัแิห่งชาตเิพือ่รับฟังความคดิเหน็จะมคีนให้ความสนใจ 
น้อยมาก อย่างมากที่สุดก็เพียงแค่หลักพันคน โดยสูงสุดอยู่ที่หลักหมื่น แต่ร่างกฎหมายฉบับน้ี  
มคีนให้ความสนใจเข้าชมประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ กว่าคน มกีารแสดงความคดิเห็น ๒๐,๐๐๐ กว่าข้อความ 
โดยร้อยละ ๙๙ เห็นด้วย แต่ในส่วนของ ๓๐๐ ข้อความที่ไม่เห็นด้วยนั้น ก็จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับเด็ก 
และเยาวชน เพราะหากปล่อยให้สามารถปลกูกญัชาได้อย่างเสรอีาจท�าให้เด็กและเยาวชนเข้าถงึกญัชา
ได้ง่ายเกินไป

นอกจากนี้ ในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว มีการแจ้งความคืบหน้าไปยังหน่วยงานต่าง ๆ   
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อสังเกตว่า เห็นควรให้เพิ่มสหกรณ์การเกษตร และวิสาหกิจชุมชนให้เป็น 
ผูข้ออนญุาตผลติ น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย หรอืมไีว้ในครอบครองได้ และนายแพทย์เฉลมิชยั  บญุยะลพีรรณ 
สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ กับผม ก็เหน็ควรเพิม่วิสาหกิจเพือ่สงัคมเข้าไปด้วย ท้ังนี ้เพือ่ป้องกันไม่ให้ 
มกีารผกูขาดของบรษิทัใหญ่ ๆ  เพือ่ให้สหกรณ์หรอืวิสาหกิจชมุชนสามารถปลกูกัญชาหรอืพชืกระท่อมได้  
แต่ต้องอยูภ่ายใต้ความร่วมมอืของมหาวทิยาลยัของรฐัหรอืสถาบนัการศกึษาเอกชนทีม่กีารเรยีนการสอน
ทางการแพทย์ เภสัชกร เป็นต้น โดยกฎหมายฉบับนี้ใช้เวลาพิจารณาประมาณ ๑ เดือน มีการประชุม
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แบบวันเว้นวัน ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา ท�าให้กฎหมายดังกล่าวสามารถพิจารณาแล้วเสร็จ 
ทันเวลาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้

 ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมเริ่มปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรก 
ของอาเซียน เพื่อใช้ผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ โดยคาดว่าในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 
สามารถผลิตยาจากกญัชา จ�านวน ๒,๕๐๐ ขวด สิน้ปีนีน่้าจะได้ ๑๐,๐๐๐ ขวด ทัง้นี ้ศาสตราจารย์กติตคิณุ  
ดร.วษิณ ุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีได้เคยถามว่า จะก�าหนดราคาขายในประเทศไทยเท่าใด ซึง่ต้นทนุ
ที่เคยค�านวณแล้วประมาณมิลลิลิตรละ ๒๗ บาท ขวดละ ๑๐ มิลลิลิตร องค์การเภสัชกรรมก็อาจขาย 
ขวดละ ๓๐๐ บาทก็ได้ ขณะที่ในประเทศอังกฤษในปริมาณ ๑๐ มิลลิลิตรเท่ากัน ราคาประมาณ  
๓,๐๐๐ บาท จะเห็นได้ว่า ราคาต่างกัน ๑๐ เท่า ดังนั้น ประเทศไทยควรจะผลิตเองได้แล้ว นอกจากนี้  
ใบและดอกสามารถน�ามาท�าเป็นรูปแบบแคปซูลได้ ซึ่งขณะน้ี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
ได้เริ่มผลิตแล้ว ในอนาคตอาจจะเป็นเหมือนฟ้าทลายโจรท่ีชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้ แพทย์ประจ�า 
โรงพยาบาลประจ�าต�าบล ประจ�าอ�าเภอ และประจ�าจังหวัดทั่วประเทศสามารถสั่งจ่ายยาน�้ามันกัญชา 
และแคปซูลให้แก่ชาวบ้านได้ แต่ท้ังนี้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐ เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายคือ 
ลดการเจ็บป่วยของคนไทย ๖๗ ล้านคน และลดการน�าเข้ายาจากต่างประเทศราคาแพง ซ่ึงน่าจะได้ 
ประมาณ ๗ – ๘ แสนล้านบาท เพราะเพียงแค่ลดจ�านวนการใช้มอร์ฟีนอย่างเดียว เฉลี่ยปีละ
ประมาณ ๑ แสนล้านบาท และหากต่อไปถ้าประเทศไทยสามารถเป็นแหล่งผลติกัญชาทีด่ ีก็สามารถท�า 
น�้ามันกัญชาส่งออกขายในฐานะยารักษาโรคได้ 
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จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุญาต 
ให้มกีารปลกูกญัชาได้อย่างเสรแีละทำาให้กญัชาเป็นพชืเศรษฐกจิสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 
หรือไม่ ประการใด

นายสมชาย  แสวงการ : ไม่เห็นด้วยที่จะเพาะปลูกต้นกัญชาและส่งออกกันได้              
อย่างเสรีในเวลานี้ เพราะจะไม่ต่างจากการที่ประเทศไทยขายข้าว ขายยางพาราดิบ ซึ่งได้ราคาไม่ดีนัก  
แต่หากแปรรูปได้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้น ดังน้ัน หากเราแปรรูปจนเป็นน�้ามันกัญชาสกัด จะมีมูลค่าถึง 
กโิลกรมัละเป็นล้านบาท คนไทยควรได้ใช้ประโยชน์แล้วท่ีเหลอืจงึส่งออก จงึจะท�าให้กญัชาเป็นพชืเศรษฐกจิ 
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

จุลนิติ : บทสรุปและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

นายสมชาย  แสวงการ  : ขอเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐและบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขได้ท�าความเข้าใจร่วมกันทั้ง ๒ ฝ่าย กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ�านาจ
เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดควรมุ่งเน้นการปราบปรามบุคคลที่ใช้กัญชาและพืชกระท่อม           
เพื่อกิจกรรมนันทนาการหรือเพื่อการค้าในธุรกิจสารเสพติดเป็นหลัก แต่ควรผ่อนผันตามสมควร
ส�าหรับกลุ่มบุคคลที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค ในเวลานี้การผลิตน�้ามันกัญชาที่ด�าเนินการ 
โดยองค์การเภสัชกรรมหรือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง                     
เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวรก�าลังด�าเนินการร่วมกับสภาเกษตรกรและกลุ่มสมาคมแพทย์แผนไทย  
อาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ดังนั้น ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน 
ที่ได้มีการก�าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลเพียง ๙๐ วันอาจจะไม่เพียงพอ จึงควรผ่อนผันส�าหรับผู้ป่วย 
ที่จ�าเป็นต้องใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อการรักษาชีวิตตามสมควร 

ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขแผนปัจจุบัน ควรพิจารณาผลดีและผลเสีย 
อย่างเข้าใจ อย่ามีทัศนคติว่ากัญชาเป็นภัยเพียงอย่างเดียว ทั้งที่พืชชนิดน้ีมีคุณประโยชน์มากมาย  
ผมมีความคิดเห็นว่า การใช้สรรพคุณทางยาของกัญชากับผู้ป่วยโดยแพทย์ควบคุมปริมาณที่เหมาะสม  
จัดระบบการรักษาภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ในการสังเกตอาการและการให้ยา ย่อมเป็น
ประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วยมากกว่าปัจจุบันท่ีมีการใช้โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์
อย่างใกล้ชิด  
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

นายนิยม  เติมศรีสุข

จลุนิต ิ: ขอทราบถึงทีม่า แนวคดิ และประสบการณ์ 
เก่ียวกับสิทธกิารใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์ 
ในกรณีศึกษาของต่างประเทศ

นายนิยม  เติมศรีสุข : จากผลการศึกษาวิจัย 
ในต่างประเทศจะพบว่าสารสกัดจากกัญชามปีระโยชน์ทางการแพทย์  
ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ือ 
เปิดโอกาสให้มกีารอนญุาตให้ประชาชนใช้กญัชาทางการแพทย์ได้  
ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ของกัญชามีหลักฐานมาอย่างยาวนาน 
ในหลาย ๆ ประเทศ เช่น ในอียิปต์ อเมริกาใต้ และอีกหลาย
ประเทศ โดยในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจากการที่ม ี
ผูอ้พยพชาวเมก็ซกัินเข้ามาใช้แรงงานและมกีารใช้กญัชาเพือ่คลาย     
ความเหน็ดเหนื่อยและความเครียด ในยุคนั้นมีการแบ่งแยก 
เชื้อชาติและมองว่ากัญชาก่อให้เกิดอันตรายต่อคนในประเทศ 
จึงเกิดการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาคือ Marijuana 
Tax Act Of 1937 ขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๓๗ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การควบคุมการขาย และส่งต่อกัญชา ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ 
จึงได้มีการควบคุมโดย Controlled Substances Act (CSA) 
ซึ่งได้จัดให้กัญชาอยู่ในประเภท ๑ ซึ่งมีความร้ายแรงเทียบเคียง
เฮโรอีน ยาอี เป็นต้น  

การเปลี่ยนแปลงมุมมองของกัญชาในสหรัฐอเมริกา  
เริ่มจากประสบการณ์การใช้จริงในผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ดังนี้ 

 - Charlotte Figi เด็กอายุ ๓ ขวบ ซ่ึงป่วยด้วยโรค  
Dravet Syndrome มีอาการชักและหัวใจหยุดท�างาน 
ไม่สามารถเดิน พูดคุย หรือทานอาหารได้ จึงได้หาแนวทาง 
การใช้กัญชาในการรักษา พบว่าท�าให้หยุดอาการชักและพูดได้ 
จึงเกิดการพูดถึงอย่างมากในระดับประเทศ 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
"มุมมองใหม่ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้กัญชา
และพืชกระท่อมทางการแพทย์"
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- Landon Riddle ซึ่งป่วยเป็น Leukemia ต้องให้เคมีบ�าบัดตั้งแต่เด็ก พบว่ากัญชาท�าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

- Sophie Ryan ซึ่งเป็นโรค Optic Pathway Glioma Brain Tumor พบว่ากัญชาท�าให ้
ก้อนเนื้องอก ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

- Alexis Bortell ผู้ป่วยโรค Epilepsy มีอาการชัก พบว่าใช้กัญชาแล้วหายจากอาการชักได้ 
จากการใช้ประโยชน์ของกัญชาซึ่งได้ผลในผู้ป่วยที่ใช้จริง ท�าให้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

มีการยอมรับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในวงกว้าง แต่กัญชามีสารที่ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท 
ใน ๓ กลุ่ม ซึ่งอาการของการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทจะแปรผันตามบุคคลและสายพันธุ์ของกัญชา 
และเป็นอาการที่ไม่รุนแรงเท่ายาเสพติดประเภทอื่น ได้แก่ 

 - Depressants ส่งผลต่อระบบประสาทและท�าให้การท�างานของสมองช้าลง ท�าให้สงบ  
ผ่อนคลาย รักษาอาการนอนไม่หลับ กระวนกระวาย หรือกล้ามเนื้อกระตุก 

 - Stimulants ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันเพิ่มขึ้น ท�าให้ผู ้ใช้ตื่นตัว 
และกระตือรือร้น 

 - Hallucinogens อาจท�าให้เกิดอาการหลอน แต่เกิดได้น้อยมากและไม่เกิดกับผู้ใช้ทุกคน  
อาจมองเห็นคนที่เดินผ่านเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่เป็นคนละประเภทกับ paranoia ซึ่งจะมองเห็น
คนอื่นเป็นผู้คอยติดตามเพื่อท�าร้าย

 การใช้ประโยชน์จากกญัชา ในกญัชาจะมสีารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล (Tetrahydrocannabinol 
: THC) ซึ่งท�าให้หลอน มึนเมา และสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol : CBD) ซึ่งท�าให้เคลิ้ม โดยสาร 
CBD จะถกูน�ามาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ในปัจจุบนัมหีลายประเทศทีน่�ามาใช้ เช่น สหรัฐอเมรกิา 
แคนาดา เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เป็นต้น ดังนั้น การมองในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก
กญัชาทางการแพทย์จงึเป็นเรือ่งทีส่ากลยอมรบับางส่วน แต่ยงัไม่ได้ยอมรบัทกุประเทศ เน่ืองจากกญัชา 
มีสารออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ใช้แล้วมีอาการเสพติดและต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจึงต้อง 
มีการควบคุมให้ดี

 แนวคิดในเรื่องของการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ เริ่มต้นจากนโยบายรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยตุธิรรม ได้มกีารประชมุสมยัพเิศษของสมชัชาสหประชาชาต ิว่าด้วยเรือ่งปัญหายาเสพตดิโลก  
พ.ศ. ๒๕๕๙ (United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem 
: UNGASS 2016) ซ่ึงเป็นจุดเริ่มในการมองบริบทของปัญหายาเสพติดเป็นการมองเพื่อที่จะใช้ระบบ
ของการสาธารณสุขเข้ามาจดัการโดยท่ีไม่ใช่เรือ่งของกระบวนการยตุธิรรม และมองว่าบรบิทของปัญหา
ยาเสพติดมันไม่ใช่ปัญหาช้ันเดียว แต่เป็นปัญหาซึ่งเริ่มต้นจากเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาอยู่กับครอบครัว 
ที่มีปัญหา เด็กโตขึ้นมาไม่สามารถที่จะมีกระบวนการที่จะท�าให้เขามีทักษะในการตัดสินใจ หรือใช้
ชีวิตในทางที่ถูก จึงต้องใช้ยาเสพติด ฉะนั้นปัญหาจึงมาจากเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมก่อน  
แล้วจึงเกิดปัญหายาเสพติด และก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา 
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 ก า รแก ้ ไขป ัญหาย า เ สพติ ด แนว ใหม ่ ต ามก า รประชุ ม สมั ยพิ เ ศษขอ งสมั ช ช า
สหประชาชาติ(UNGASS 2016) จะประกอบด้วย  

  ๑. การลดทอนความเป็นอาชญากรรม มีการเปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติด
เป็นการใช้เพื่อการสาธารณสุข ทั้งน้ี ในการจัดการปัญหายาเสพติดจะต้องมองในมิติใหม่ โดยมอง 
ในเร่ืองของคนกับตัวยา ในเรื่องของคนน้ัน เดิมจะมองผู้เสพยาในลักษณะของอาชญากร เน่ืองจาก
การเสพยาเสพติดในบ้านเราเป็นความผิดอาญาจึงถือเป็นอาชญากร ดังนั้น จึงต้องเปลี่ยนมุมมองว่า 
คนเหล่านี้คือผู้ป่วย เพราะว่าคนที่เสพหรือคนที่ใช้ยาจนกระทั่งเสพติดจะเรียกกันว่า “ผู ้ป่วย 
สมองติดยา” ฉะนั้นผู้ป่วยเหล่าน้ีไม่ควรเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า แต่ควรจะเข้าสู่ระบบการบ�าบัดรักษา 
เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

ในเรือ่งของตัวยา โดยมองว่าจะท�าอย่างไรให้กัญชาซึง่เป็นพชืเสพตดิสามารถน�ามาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ได้ แต่จะต้องอยู่ในความควบคุมของรัฐ และหากเป็นการใช้พืชเสพติดในลักษณะ 
ของวิถีชาวบ้าน เช่น กระท่อม จะท�าอย่างไรให้มันลดทอนความเป็นอาชญากรรม ไม่จ�าเป็นต้อง 
มีบทลงโทษที่รุนแรง หรือควรมีการก�าหนดพื้นที่ให้มีการใช้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องมีการควบคุม

 ๒. มกีารปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ทีเ่ก่ียวกับการใช้ยาเสพตดิให้ถกูต้องตามกฎหมาย
และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 ๓. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกับผู้เสพยา โดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ลดทอน 
ความเป็นอาชญากรรม เช่น ควรใช้ค�าสั่งศาลให้ไปพบที่ปรึกษา พบจิตแพทย์ พบผู้ที่ท�าหน้าที่ 
บ�าบดัรกัษา เพือ่ให้สามารถเลกิยาเสพตดิได้ แล้วสามารถกลบัไปด�ารงชวีติได้ตามปกตดิงัเดมิ ไม่ควรให้
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ผู้ติดยาเสพติดได้รับโทษจ�าคุก เนื่องจากหากผู้ติดยาเป็นผู้มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูคนในครอบครัว 
หากคนในครอบครัวต้องขาดคนอุปการะเลี้ยงดูอาจไปก่อปัญหาสังคมขึ้นอีกก็เป็นได้ 

๔. การลดอันตรายจากยาเสพติด ปัจจุบันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ ๆ  
จ�านวนมาก และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของอนุสัญญาสหประชาชาติ ดังนั้น จึงต้องมีการควบคุม
และเฝ้าระวังการใช้ยาเสพติด หรือใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์หรือใช้ยาทดแทนเพ่ือให้กดอาการ
หรือไม่มีอาการอยากยา 

 ๕. การพัฒนาทางเลือก โดยให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต 
เพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร และต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน โดยที่ผ่านมาประเทศไทยได้เห็นถึงความส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือบ�าบัดฟื้นฟ ู
ผู้ติดยาเสพติดมานาน โดยได้น้อมน�ากระแสพระราชด�ารัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
หรอืสมเด็จย่า ทีว่่า “คนทีต่ดิยาเขาเป็นคนหรอืเปล่า ในเมือ่เขาเป็นคน เรามีการช่วยเหลอืเขาได้ไหม  
ถ้าช่วยเหลือเขาได้เท่ากับชบุชวีติใหม่ให้เขา เรากค็วรท�า” นอกจากนี ้ในหลวงรชักาลที ่๙ ได้ทรงพฒันา 
พื้นที่ราบสูง พัฒนาชาวเขาให้เลิกปลูกฝิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการน�ากาแฟ สตรอเบอรี่ไปปลูก
ทดแทนฝิ่น 

จลุนติ ิ: การใช้กญัชาและพชืกระท่อมทางการแพทย์ในอดีตท่ีผ่านมาน้ันมีข้อจำากดั
ตามกฎหมายไทยประการใด และพระราชบัญญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้กำาหนดหลักการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการ
รกัษาโรคและประโยชน์ทางการแพทย์ไว้อย่างไรบ้าง และหลกัการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ 
หรือส่งผลต่อประชาชนและประเทศชาติมากน้อยเพียงใด

นายนิยม  เติมศรีสุข  : จากข้อมูลที่ศึกษา เดิมกัญชากับพืชกระท่อมยังไม่เป็นสิ่ง 
ผดิกฎหมาย มเีพยีงฝ่ินเท่านัน้ทีต้่องมกีารควบคมุ เน่ืองจากในสมยัก่อนคนไทยเสพฝ่ินกันเป็นจ�านวนมาก  
จนกระทัง่รฐับาลในขณะนัน้ต้องส่ังให้เอาอุปกรณ์การเสพฝ่ินและกล้องสบูฝ่ินไปเผาท�าลายทีส่นามหลวง  
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และปิดโรงงานยาฝิ่นทั้งหมด จากนั้นจึงได้เลิกสูบฝิ่นและหันมาใช้กระท่อมแทน โดยกระท่อมเป็นพืชที่
ออกฤทธ์ิกระตุ้นประสาทหากใช้ในปรมิาณไม่มาก คล้าย ๆ  กบักลุ่มแอมเฟตามนี คนเค้ียวกระท่อมท�างาน
กลางแดดได้ จึงมีการใช้กระท่อมทดแทนฝิ่น และมีการปลูกกระท่อมเพื่อใช้ทดแทนฝิ่นเป็นจ�านวนมาก 
เช่น ในพืน้ทีท่างภาคใต้ ภาคกลาง เช่น ปทมุธานี นนทบรุ ีอยธุยา และกรุงเทพฯ ในเขตมีนบรีุ หนองจอก 
เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุให้ต้องมีการควบคุมพืชกระท่อม  

ส่วนกัญชานั้น ได้เริ่มมีการควบคุมโดยการตราพระราชบัญญัติกัญชา พุทธศักราช ๒๔๗๗  
โดยก�าหนดให้การครอบครอง ขาย และใช้กัญชาเป็นความผิดตามกฎหมาย ในทัศนะส่วนตัวผมเห็นว่า  
เหตุที่ต้องมีการควบคุมเนื่องจากเห็นผลของ 
การออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท คนที่ได้รับฤทธิ ์
จากกัญชาจะควบคุมตัวเองไม่ได ้ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายจึงก�าหนดให้กัญชา 
เป็นพชืเสพตดิ ต่อมามกีารตราพระราชบญัญติั 
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก�าหนดให้
กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๕ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพหรือน�าไปใช ้
ในการบ�าบดัรกัษาผูป่้วยหรอืน�าไปใช้ประโยชน์
ในทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังก�าหนดโทษ
ทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย ปัจจุบันได้มี 
การตราพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเจตนารมณ์ 
คือ เพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของ 
ผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์
ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์ภายใต้ 
ค�าแนะน�าของแพทย์ผู้ได้รบัอนญุาต เพือ่ให้ถกูต้องตามหลกัวชิาการ และให้ท�าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยา สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถน�ากัญชาและ 
พืชกระท่อมไปท�าการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถน�าไปใช้ในการ
รักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

 ๑. การผลติ น�าเข้า หรอืส่งออก ให้กระท�าได้เฉพาะในกรณจี�าเป็นเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ 
การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 ๒. ผู้ที่จะขออนุญาตผลิต น�าเข้า หรือส่งออก ได้แก่ 
    (๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดการเรียน หรือให้บริการทางการแพทย์ 

เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์
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    (๒) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เภสัชกรรม ทันตกรรม การสัตวแพทย์ชั้นหน่ึง  
การแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้านฯ 

    (๓) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีการศึกษาวิจัย และจัดการเรียนทางแพทย์ หรือ
เภสัชศาสตร์ 

    (๔) เกษตรกร ที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร   
ซึ่งด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา  

    (๕) ผู้ขออนุญาตอื่น ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
๓. ผู้ป่วยสามารถมีไว้ในครอบครองและใช้ได้ในจ�านวนท่ีไม่เกินจ�าเป็นส�าหรับใช้รักษาโรค  

โดยมใีบสัง่ยาหรอืหนงัสอืรบัรองของแพทย์แผนปัจจุบนั แพทย์แผนไทย หรือหมอพืน้บ้าน ทีใ่ห้การรักษา 
๔. แพทย์ที่จะเป็นผู้ส่ังจ่ายยากัญชาให้แก่ผู้ป่วยได้ จะต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้กัญชาจาก

กรมการแพทย์ หรือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๕. นักวิจัยสามารถท�าการศึกษาวิจัยในมนุษย์ได้ ก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ การศึกษาวิจัยในมนุษย์ไม่สามารถท�าได้เนื่องจากกฎหมาย
ห้ามมิให้ผู้ใดเสพกัญชาโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม แต่กฎหมายฉบับน้ีเปิดช่อง 
ให้สามารถท�าได้ 

 ๖. การเสพเพื่อความบันเทิงหรือนันทนาการ ยังคงต้องห้ามโดยเด็ดขาด
ส�าหรับประโยชน์หรือผลดีที่จะเกิดขึ้นจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ 
 ๑. ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาวิจัยกัญชาโดยสามารถทดลองในมนุษย์ได้ และหากมีการวิจัยจนมีผลเป็นที่แน่นอนแล้ว 
ได้ผลผลิตเป็นยารักษาโรคและพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมยาที่ครบวงจร อาจสร้างเป็นพืชเศรษฐกิจ 
และสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติได้ 
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	๒.	ประโยชน์แก่ประชาชน ท�ำให้ประชำชนเข้ำถงึบรกิำรสำธำรณสขุมำกขึน้ โดยมโีอกำสใช้ยำ 
จำกกัญชำ เพื่อกำรบ�ำบัดรักษำโรคได้ และหำกมีผลกำรวิจัยในต�ำรับยำแผนไทยที่มีส่วนประกอบ 
ของกัญชำที่แน่นอนแล้ว ประชำชนมีโอกำสเลือกใช้ต�ำรับยำแผนไทยเป็นแพทย์ทำงเลือก ซึ่งประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำ 

	๓.	ประโยชน์แก่องค์กร สร้ำงโอกำสในกำรศึกษำวิจัยให้มีกำรทดลองในมนุษย์เพื่อให้ทรำบผล
เป็นที่แน่นอน สร้ำงโอกำสให้เกษตรกรที่อยู่ภำยใต้โครงกำรวิจัยหรือร่วมกับหน่วยงำนของรัฐมีรำยได ้
จำกกำรปลูกกัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ และสร้ำงโอกำสให้นักวิชำกำร นักวิจัย นวัตกร 
ผู้ประกอบกำรร่วมมือกันพัฒนำพืชเสพติดเพื่อกำรอุตสำหกรรมยำได้ในอนำคต 

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการอนุญาต 
ให้มกีารปลกูกญัชาได้อย่างเสรแีละท�าให้กญัชาเป็นพชืเศรษฐกจิสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 
หรือไม่ ประการใด

 นายนิยม  เติมศรีสุข : หำกถำมว่ำเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกำรอนุญำตให้มีกำร 
ปลูกกัญชำได้อย่ำงเสรีนั้น ณ ปัจจุบันน้ี ตอบไม่ได้ แต่ในอนำคตน้ันไม่แน่อำจมีกำรปลูกกัญชำกัน 
อย่ำงเสรีก็ได้ ก่อนอื่นเรำต้องจ�ำกัดควำมหมำยว่ำ “ปลูกได้เสรีคืออะไร” เมื่อมีกำรลงทุนแล้ว  
กำรจะได้ทุนคืนต้องให้เกิดประโยชน์ย้อนกลับมำ ฉะนั้นต้องจ�ำกัดควำมค�ำว่ำ	“เสรี”	 ให้ชัดเจน ไม่ใช่ 
ทะลุปรุโปร่ง ใครใคร่ซื้อ ซื้อ ใครใคร่ค้ำ ค้ำ เช่น ในต่ำงประเทศกำรปลูกกัญชำจะต้องมีกำรควบคุม  
บ้ำนเรำกเ็ช่นกนั ผมเชือ่ว่ำคนทีใ่ช้ค�ำว่ำ	“กญัชาเสร”ี เขำก็คงจะมปีระเดน็แล้วว่ำจะต้องควบคมุอย่ำงไร 
ในเรื่องกำรปลูกกัญชำเสรีนี้ 

ประเด็นต่อมำ หำกสมมติว่ำรัฐอนุญำตให้ปลูกกัญชำกันอย่ำงเสรี แต่ปัญหำคือกัญชำ 
ทีแ่ต่ละรฐัปลูกนัน้ถกูขนส่งเข้ำไปในรฐัทีไ่ม่อนุญำตให้ปลกูเตม็ไปหมด ท้ำยทีส่ดุควบคมุไม่ได้ ประโยชน์ 
ที่จะได้จำกกำรปลูกกัญชำในลักษณะนี้จะมีหรือไม่ เพรำะไม่ได้เป็นไปอย่ำงที่คำด เพรำะมันเกิด 
ภำวกำรณ์กัญชำล้นตลำด กำรปลูกในลักษณะน้ีท�ำให้เกิดกำรเข้ำถึงกำรใช้กัญชำได้ง่ำยขึ้นทั้งระบบ  
รวมถึงกำรเสพกัญชำในเด็กและเยำวชนซึ่งติดกัญชำกันมำกขึ้น คดีอำชญำกรรมที่เกิดจำกฤทธิ์ 
ของกัญชำ อุบัติเหตุที่เกิดจำกฤทธิ์ของกัญชำ คนป่วยจำกกำรใช้กัญชำมีเพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งแก๊ง
อำชญำกรรมที่เกี่ยวกับกัญชำ รวมถึงกัญชำเถื่อนก็เพิ่มมำกขึ้นด้วย เช่น ในสหรัฐอเมริกำ กำรซื้อขำย
กัญชำ บำงรัฐก�ำหนดห้ำมขำยกัญชำแก่เด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๑๘ ปี บำงรัฐ ๒๐ ปี สมมติว่ำมีกำรซื้อขำย
กัญชำแบบถูกกฎหมำย แต่ซื้อได้แค่ ๑๐ กรัม รำคำ ๑๒๐ ดอลลำร์ แต่ไม่เพียงพอ จะไปซื้อเพิ่มอีก 
ไม่ได้แล้ว เพรำะกฎหมำยก�ำหนดว่ำให้ซื้อได้เพียงครั้งเดียวในปริมำณแค่นี้ ผู้ซื้อก็จะไปซื้อที่ตลำดมืด 
มำใช้ซึง่รำคำในตลำดจะถกูกว่ำถงึสำมเท่ำ น่ีคอืสิง่ทีเ่กิดขึน้ในสหรฐัอเมรกิำ ฉะน้ัน ค�ำว่ำ “กำรปลกูกัญชำเสร”ี 
ก็ต้องจ�ำกดัควำมว่ำมนัคงจะไม่ทะลปุรโุปร่งแต่มนัต้องมมีำตรกำรในเรือ่งของกำรควบคมุควำมปลอดภยั  
กำรก�ำหนดพืน้ที ่และกำรดูแลรกัษำ กล่ำวคอื โดยธรรมชำตขิองกญัชำนัน้เป็นพชืทีเ่อำตวัรอดในธรรมชำต ิ
ได้ดมีำก มันจะดูดสำรอำหำรมำเล้ียงตวัเอง ฉะนัน้สำรอะไรต่ำง ๆ  ทีป่นเป้ือนอยูใ่นดนิมนัจะดดูขึน้มำหมด  
ในต้นกัญชำทุกต้นถ้ำไม่ได้เป็นในลักษณะของกำรปลูกในดินที่สะอำดแล้วสำรต่ำง ๆ ที่อยู่ในดิน 
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จะถูกดูดขึ้นมำหมด ในสมัยก่อนที่ผมตำมสืบเพื่อจับกุมคดีกัญชำ จะมีกำรตำมสืบจำก ๓ สิ่ง คือ 
ปุ๋ยมูลไก่ เครื่องสูบน�้ำ และยำฆ่ำแมลง เพรำะกัญชำจะชอบปุ๋ยมูลไก่ ชอบน�้ำ และมีแมลงเยอะ 
จึงต้องใช้ยำฆ่ำแมลง ฉะนั้นในกัญชำจึงมีสำรเคมีจำกยำฆ่ำแมลงสะสมเยอะ แน่นอนว่ำกัญชำนี้
ไม่ควรจะน�ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ เพรำะกัญชำน้ันถ้ำน�ำไปสกัดมันจะไม่ได้เฉพำะสำรสกัด 
จำกกัญชำเท่ำนั้น แต่จะมีสำรปนเปื้อนชนิดอื่นออกไปกับสำรที่เป็นกัญชำนั้นด้วย 

แต่อย่ำงไรก็ดี ในกำรแยกสำรปนเปื้อนตำ่ง ๆ นั้น ต้องใช้ต้นทุนสูง ถำ้ชำวบ้ำนไม่มีควำมรู้ว่ำ
จะแยกสำรปนเปื้อนสกัดออกจำกกัญชำนั้นอย่ำงไร แต่ถ้ำมีกำรปลูกกัญชำอย่ำงเสรีและดูแลอย่ำงดี 
เช่น ปลูกในดินที่สะอำด มีสำรอำหำรดี เพื่อป้องกันกำรดูดสำรปนเปื้อนในดิน รวมถึงกำรน�ำมุ้ง 
มำคลุมป้องกันหนอนหรือแมลงลงมำกัดกินใบชำ โดยไม่ต้องฉีดยำฆำ่แมลง ก็จะได้กัญชำที่ดีมีคุณภำพ  
สำมำรถสกัดสำรจำกกัญชำได้อย่ำงปลอดภัยและน�ำไปใช้ประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ได้ ฉะนั้น จึงต้อง 
ให้ควำมรูแ้ก่ประชำชนในเรือ่งกำรปลกูและกำรควบคมุกญัชำ เพือ่ให้ได้กญัชำทีด่มีคีณุภำพ นีค่อืประเดน็
ว่ำท�ำไมค�ำวำ่ “ปลูกเสรี”	ต้องจ�ำกัดควำมให้ชัดว่ำอย่ำงไร 

 ทั้งนี้ กำรจะอนุญำตให้ปลูกกัญชำได้อย่ำงเสรี และท�ำให้กัญชำเป็นพืชเศรษฐกิจสร้ำงรำยได้ 
ให้แก่ประเทศนั้น หำกจะมองในด้ำนของกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกกัญชำเพื่อกำรรักษำโรค 
ของผู้ป่วยก็อำจเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย และสะดวกในกำรน�ำมำใช้ ทั้งยังช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อยำ 
นอกจำกนีก้ำรปลูกเป็นพชืเศรษฐกจิเพือ่ส่งขำยทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศกอ็ำจสร้ำงรำยได้ให้กบั
ประชำชนได้ 

แต่อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกัญชำนั้นตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ คือ อนุสัญญำเดี่ยววำ่ด้วย
ยำเสพตดิให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ ก�ำหนดให้เป็นยำเสพตดิให้โทษ ทีป่ระเทศภำคสีมำชกิจะต้องมกีฎหมำย
เพื่อควบคุมกำรผลิต กำรปลูก กำรค้ำขำย กำรครอบครอง กำรเสพหรือกำรใช้ประโยชน์ โดยให้ใช้ได้
เฉพำะเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร์เท่ำนั้น ดังนั้น กำรอนุญำตให้ปลูกได้อยำ่งเสรี 
และท�ำให้เป็นพืชเศรษฐกิจ อำจจะมีข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญหลำยประกำร เช่น 

๑. พันธกรณีระหว่ำงประเทศยังก�ำหนดให้ควบคุมกำรใช้ประโยชน์จำกกัญชำเฉพำะเพื่อ
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์และวิทยำศำสตร์เท่ำนั้น 

๒. กำรปลูก ผลิต น�ำเข้ำ ส่งออก จ�ำหน่ำย ครอบครอง จะต้องมีมำตรกำรทำงกฎหมำยควบคุม
๓. ประเทศที่อนุญำตให้ปลูกกัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ จะต้องแจ้งพื้นที่ปลูก ปริมำณ

กำรปลูกต่อคณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดระหว่ำงประเทศเพื่อพิจำรณำก่อน และจะต้องควบคุม 
กำรปลูกรวมทั้งรำยงำนเช่นเดียวกับกำรปลูกฝิ่น 

๔. ประเทศที่ต้องกำรใช้ยำจำกกัญชำจะต้องแจ้งปริมำณควำมต้องกำรใช้ในทำงกำรแพทย์  
ในแต่ละปีต่อคณะกรรมกำรควบคมุยำเสพตดิให้โทษระหว่ำงประเทศ ส่วนกำรส่งออกไปยงัต่ำงประเทศ 
ทัง้ประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้น�ำเข้ำจะตอ้งแจ้งปริมำณตอ่คณะกรรมกำรควบคมุยำเสพติดให้โทษ
ระหว่ำงประเทศเพื่อกำรตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ กำรปลูกเพื่อส่งออกจะด�ำเนินกำรได้ต่อเมื่อมีค�ำส่ังซ้ือ 
จำกประเทศที่จะน�ำเขำ้มำแสดงด้วย และกำรปลูกก็ต้องเป็นกำรปลูกเพื่อมำตรฐำนทำงยำด้วย 

๕. จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีกำรเปิดเสรีกัญชำแล้ว พบว่ำ
เยำวชนเสพกญัชำมำกขึน้ สถติอิำชญำกรรมเพิม่สงูขึน้ มผีูเ้ข้ำรบักำรบ�ำบดัรกัษำกญัชำมำกขึน้ มผีูป่้วย
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ที่เข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกัญชาในโรงพยาบาลมากขึ้น การค้ากัญชาในตลาดมืด 
ทีผ่ดิกฎหมายยงัคงด�ารงอยูอ่ย่างต่อเน่ือง และมกีารปรบัเปลีย่นพฒันาไปในหลายรปูแบบ มกีารซือ้ขาย
และส่งกัญชาทางไปรษณีย์มากขึ้น มีการปลูกกัญชาเกินกว่าปริมาณความต้องการที่ใช้จริง ท�าให้กัญชา
จ�านวนหนึ่งถูกลักลอบไปจ�าหน่ายในตลาดมืด เป็นต้น 

จากข้อจ�ากดัและผลกระทบดังกล่าว รฐัจึงต้องยดึหลกัการดูแลประชาชนในสงัคม โดยค�านงึถงึ 
ความปลอดภัยมั่นคงของประเทศ สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง 
ยากัญชาได้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยมีแนวทางด�าเนินการ ดังนี้ 

๑. ช่วงแรกนี้ควรเป็นการใช้ประโยชน์จากกัญชาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ 
การศึกษาวิจัย ผู้ป่วยสามารถรวมกลุ่มปลูกกัญชาในพื้นที่ที่ขออนุญาต โดยรัฐก�ากับดูแลและป้องกัน
การน�าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

 ๒. สร้างความรบัรูแ้ก่สาธารณชนให้มคีวามเข้าใจในเรือ่งกัญชาอย่างถกูต้อง สร้างฐานคิดให้กบั
สังคมอย่างทั่วถึง ให้เกิดผลอย่างชัดเจน 

๓. บริหารจัดการเพื่อให้ผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาทางการแพทย์ทุกประเภทให้เข้ามาอยู่ในระบบ 
และการได้รับยากัญชาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีราคาที่ไม่สูงเกินไป 

 ๔. พัฒนาพืชกัญชาเป็นทางเลือก และใช้กัญชาเป็นพืชทางเลือกทางเศรษฐกิจ 

จุลนิติ : ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

นายนิยม  เตมิศรสีขุ :  ทกุอย่างในโลกน้ีมปีระโยชน์และมีโทษ กัญชาก็เช่นกันมันมเีส้นแบ่ง  
ระหว่างประโยชน์กับโทษ ถ้ามองในด้านที่เป็นประโยชน์ก็เป็นยา และถูกกฎหมายภายใต้การดูแล 
ของแพทย์ แต่ถ้ามองในด้านท่ีเป็นโทษมันคือยาเสพติดและผิดกฎหมาย ซึ่งเส้นแบ่งตรงนี้มันบางมาก  
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เช่น มีกัญชาสกัดอยู่หลอดหนึ่งถ้าน�าไปใช้ท�าบุหรี่สูบเป็นการใช้ในทางที่ผิดแล้ว แต่หากน�าไปใช้ 
เพื่อรักษาโรค เช่น หยดใต้ลิ้นสองหยดเพื่อรักษาอาการไมเกรนให้หายไปก็จะกลายเป็นยาทันที ดังนั้น 
จึงเป็นความยากล�าบากของเจ้าหน้าที่ผู ้บังคับใช้กฎหมาย ในระยะแรกอาจเกิดภาวะลังเลใจที่จะ 
ด�าเนินการว่ากัญชานั้นใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพ่ือเป็นยาเสพติด ฉะนั้นถ้าจะจัดการ 
กับเรื่องเหล่านี้ มาตรการต้องชัดเจน นี่คือประการที่หนึ่ง 

 ประการทีส่อง ต้องให้ข้อจรงิกบัประชาชนทัง้สองด้าน ผมใช้ค�าว่า “ข้อจรงิ” ไม่ใช่ “ข้อเทจ็จรงิ” 
กล่าวคอื ต้องให้ข้อจรงิกบัประชาชนว่ากญัชามปีระโยชน์ และมโีทษอย่างไร เป็นการสร้างกระบวนการ
รบัรู้และเข้าใจทีถ่กูต้องแก่ประชาชน แต่ก็เป็นเรือ่งยากทีจ่ะให้ข้อมลูได้ทัง้หมดเพราะปัจจุบนัประชาชน
มีความเชื่อเกี่ยวกับกัญชาอยู่ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มแรก จะมีความเชื่อว่ากัญชามีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษ  
ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยากมากที่จะให้ข้อมูล กลุ่มที่สอง คือกลุ่มที่มีความหวัง กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มที่ไม่ใช่
สองกลุ่มแรก แต่ไม่แยกแยะ ไม่เชื่อ และไม่จ�าเป็นต้องใช้กัญชา ใครว่ากัญชาดีมีประโยชน์ก็เห็นว่าดี 
ตามไปด้วย แต่ถ้าใครว่ากัญชาไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็เห็นว่าไม่ดีไม่มีประโยชน์เช่นกัน ดังนั้น การท�าความ
เข้าใจหรือให้ข้อมูลกับสิ่งที่เราก�าลังเผชิญอยู่ทั้งสามกลุ่มจึงเป็นเรื่องท่ียากจะให้ข้อมูลได้ และท่ีส�าคัญ
ที่สุดต้องไม่ลืมว่าถ้าก�าหนดประเด็นว่าให้กัญชาเป็นพืชทางเศรษฐกิจ แน่นอนว่าทุกคนมีความหวังว่า 
ชีวิตตัวเองจะดีขึ้นถ้ามีรายได้จากการขายกัญชา แต่ถ้าก�าหนดประเด็นว่ากัญชาเป็นยารักษาอาการ 
เจบ็ป่วยได้ แน่นอนว่าคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีความหวังว่าจะหายจากอาการเจ็บป่วยหากได้รับยาที่สกัด
จากกัญชา สรุปว่าเราสู้กับความหวังของทุกคนไม่ว่าจะในมิติเชิงเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในเชิง
สาธารณสุข ก็ตาม ฉะนั้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงส�าคัญมาก เช่น หากจะใช้กัญชาเพื่อรักษาอาการ 
เจ็บป่วยควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ มีการสกัดสารจากกัญชาที่มันผลิตอย่างถูกต้องมีคุณภาพ 
จึงจะได้สารสกัดที่ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อนอย่างอื่นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว 

ประการที่สาม หากจะปลูกกัญชาควรศึกษาให้ดีก่อน เพราะการปลูกกัญชานั้นไม่เหมือน 
การปลกูข้าว ซึง่ข้าวนัน้หากขายไม่ได้รฐับาลประกนัราคาให้ได้ หรอืหากรฐับาลไม่ประกนัราคากเ็ก็บไว้
กินเองได้ หรือมันส�าปะหลังหากขายไม่ได้ราคาก็เลี้ยงสัตว์ได้ แต่กัญชานั้นจะท�าอย่างไรหากปลูกแล้ว 
ล้นตลาด ใครจะรับซื้อได้ อันนี้จึงต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อจริงแก่ประชาชน แต่ข้อมูลที่เป็นข้อจริง 
ของส�านักงาน ป.ป.ส. ไม่ใช่หน่วยงานที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ ไม่ใช่หมอที่จะไปพูดในมิติด้านสาธารณสุข 
จงึตอบไม่ได้ ฉะนัน้จงึต้องให้ประชาชนได้รบัรูข้้อจรงิทัง้ในประโยชน์และโทษของกัญชาโดยทีไ่ม่มเีจตนา
แอบแฝงใด ๆ 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยในระยะ
เวลา ๑-๒ ปีต่อจากนี้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. วางแผนสนับสนุนการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ในประเทศ ในระยะสั้น ๑ ปี  
เพือ่สนองตอบต่อผู้ป่วยทีต้่องการใช้ โดยประมาณการความต้องการใช้กญัชาทางการแพทย์ และการศึกษา  
วจิยั วางแผน ประสานการปลกูกญัชาเพือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการใช้ รวมทัง้พจิารณาเสนอทางเลอืก
องค์กร/กลุ่มที่จะปลูกกัญชา เพื่อมิให้อยู่ในภาวะล้นตลาดหรืออยู่ในสภาพต่างคนต่างท�า 

๒. สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้มีความเข้าใจในเรื่องกัญชาอย่างถูกต้อง สร้างฐานคิดให้กับ
สังคมอย่างทั่วถึง ให้เกิดผลอย่างชัดเจนในเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างฐานความรับรู้แก่สังคม
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๓. บริหารจัดการให้ผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาทางการแพทย์ทุกประเภทให้เข้ามาอยู่ในระบบ 
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ เข้ามาอยู่ในการดูแลของแพทย์ด้านต่าง ๆ

๔. จัดระบบและพัฒนากลุ่มแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน เพื่อสร้างภูมิปัญญาไทย และให้มี
บทบาทส�าคัญในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ 

๕. เพือ่ประโยชน์ในการศกึษาวิจัยการใช้นโยบายเปิดเสรกัีญชา อาจพจิารณาน�ามาตรการพเิศษ
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนด
เขตพ้ืนทีเ่พือ่ทดลองหรอืทดสอบเพาะปลกู เสพหรอืครอบครองกญัชาในปรมิาณทีก่�าหนด เพือ่ทดสอบ
มาตรการในการควบคุมและตรวจสอบตามนโยบายดังกล่าวเสียก่อนเพื่อให้เกิดความรอบครอบว่าการ
ก�าหนดนโยบายดังกล่าวจะไม่สง่ผลกระทบหรือความเสียหายตอ่สังคมและประเทศชาตแิละประชาชน
โดยรวม 
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ผู้อำ�นวยก�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พโรคอุบัติ ใหม่
คณะแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑ� 
และคณะ๑

จลุนิต ิ: ขอทราบถึงทีม่า แนวคดิ และประสบการณ์ 
เก่ียวกับสิทธิการใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์ 
ในกรณีศึกษาของต่างประเทศ 

ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์ธรีะวฒัน์  เหมะจุฑ�  
และคณะฯ  : ในต่างประเทศ องค์การสหประชาชาต ิ(United 
Nation : UN) ได้เปิดให้ใช้กัญชาได้ต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๑  
แต่ส�าหรับประเทศไทยเรายงัไม่มีความพร้อมเร่ืองระบบการควบคุม  
ไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรือฝิ่นก็ตาม เราไม่ได้พร้อมเรื่องการปลูก  
เขาก็เลยไม่ปลูกแต่น�าเข้าผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมอร์ฟีนที่เราใช้อยู ่
ในปัจจุบัน หากจะยกตัวอย่างของต่างประเทศ เราแบ่งออก
เป็น ๒ กลุ่มประเทศใหญ่ ๆ ได้แก่ ทางประเทศสหรัฐอเมริกา 
กับประเทศแคนาดา และทาง  ยุโรป ซ่ึงมีความต่างกัน 
คือ ประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา เปิดให้น�า
กัญชาเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้ทั้งด้านการแพทย์
และนันทนาการด้วย ซ่ึงในความเป็นจริง ค�าว ่า “เสรี”  
ก็ยังต้องมีการจัดโซนนิ่ง เพื่อก�าหนดพื้นที่ในการเสพเหมือน
โรงฝิ ่นของบ้านเราในสมัยก่อน แต่ทางฝั ่งยุโรปไม่ได ้ให ้
เสพและใช้เพื่อนันทนาการและจะมีข้อจ�ากัดการควบคุมที่
เข้มงวดมากกว่า ส�าหรับประเทศไทยเราเป็นประเทศแรก 
ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ ทีเ่ปิดเสรใีห้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ 
ไม่ใช่ในทางนันทนาการ ซึ่งในต่างประเทศมีองค์กรกลางในการ
ก�ากับดูแล การใช้กัญชาตามที่องค์การสหประชาชาติก�าหนด 
ดังนั้น ผมจึงเห็นว่าประเทศไทยเราก็ควรจัดตั้งองค์กรกลาง 

“มุมมองใหม่ท�งกฎหม�ยเกี่ยวกับสิทธิก�รใช้กัญช�และพืชกระท่อมท�งก�รแพทย์” 

๑ ดร.อนันตชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจ�าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
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เพื่อก�ากับดูแลการใช้กัญชาในทางการแพทย์ และวิจัย ซึ่งในเรื่องนี้ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้รับทราบแล้วและจะน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีใหม่ต่อไป

จลุนิต ิ: การใช้กญัชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์ในอดีตทีผ่่านมาน้ัน มข้ีอจำากดั 
ตามกฎหมายไทยประการใด และพระราชบัญญติัยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้กำาหนดหลักการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน ์
ในการรักษาโรคและประโยชน์ทางการแพทย์ไว้อย่างไรบ้าง และหลักการดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์หรือส่งผลต่อประชาชนและประเทศชาติมากน้อยเพียงใด 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา และคณะฯ  : ภายหลงัจากมกีาร
ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพือ่เปิดโอกาสให้สามารถน�ากญัชา
และพืชกระท่อมไปท�าการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน�าไปใช้ 
ในการรกัษาโรคภายใต้การดแูลและควบคมุของแพทย์ได้ นัน้ เป็นเรือ่งทีส่งัคมไทยรบัรูร้บัทราบมาตัง้แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วว่าจะมีการเปิดเสรีให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ คือประเทศไทยเรามีความพร้อม
ด้านการปลูกกัญชาอยู่แล้ว เพียงแต่องค์การสหประชาชาติ หรือ UN มีข้อก�าหนดเรื่ององค์กรกลาง 
ในการก�ากับดูแลการใช้กญัชาทางการแพทย์ กล่าวคอื ในกรณทีีม่กีารเพาะปลกูกัญชา หน่วยงานของรัฐ 
จะต้องจดัต้ังองค์กรกลาง หรอืหน่วยงานกญัชาแห่งชาตขิึน้มาก�ากบัดแูลเขตพืน้ทีแ่ละทีด่นิทีจ่ะปลกูกญัชา 
และจดัตัง้ระบบการออกใบอนญุาต ซ่ึงขณะน้ีประเทศไทยมีส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
เป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบอยู่ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว คือ
ประเทศไทยมกีารเปิดเสรใีห้ใช้กญัชาในทางการแพทย์เป็นประเทศแรกในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
โดยท่ี สปป.ลาว ก็ยังไม่ได้เปิดเสรีให้ใช้กัญชาเพราะยังไม่มีความพร้อมด้านการควบคุมดูแล แต่มี
การน�าเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปเท่านั้น ทีนี้พอกฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ 
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ในราชกิจจานุเบกษา คือในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กฎหมายได้เปิดเสรีให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน ์
ทางการแพทย์และการรักษาผู้ป่วย แต่ในความเป็นจริงคือไม่มีกัญชาในปริมาณที่เพียงพอส�าหรับ 
รักษาผู้ป่วย นี่คือประเด็นปัญหาของประเทศไทย เราไม่มีการเตรียมความพร้อมใด ๆ และไม่มีระบบ
การเยยีวยา ผลกระทบทีเ่กดิข้ึนคอืผู้ป่วยทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้กัญชาเพือ่การรกัษาโรคต้องไปหากญัชา 
มาจากแหล่งท่ีไม่อาจเปิดเผยได้ ท�าให้เกิดความสบัสนแยกไม่ออกระหว่างพวกธรุกิจทีถ่กูและผดิกฎหมาย 
พวกที่เสพเพื่อนันทนาการสนุกสนาน หรือผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ในการรักษา คือแยกไม่ออก
แล้วว่าใครเป็นผู้ป่วยหรือพวกแอบแฝงเป็นผู้ป่วย ปัญหาต่อมาคือ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  
จะด�าเนินการปราบปรามก็ท�าได้ไม่ค่อย 
ถนัดนัก เพราะเป็นเรื่องของจริยธรรม 
มนุษยธรรม และยากที่จะแยกแยะออก 
ได้ว่าใครเป็นใคร ดังนั้น หากจะเปิด
ให้ใช้กัญชาได้อย่างเสรีทางการแพทย์
และให้เป็นพืชทางเศรษฐกิจด้วย เราจะ
ต้องมีระบบก�ากับดูแลห่วงโซ่อุปทาน  
หรือ Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยท�าให้ผู ้ป ่วยสามารถเข้าถึงการใช้
กัญชาในทางการแพทย์ได้จริง และต้อง

แยกแยะผู้ป่วยกับผู้ที่แอบแฝงเป็นผู้ป่วยให้ได้ เมื่อถึงจุดนั้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็จะ
สามารถท�าได้อย่างประสบผลส�าเร็จ 

อย่างไรก็ดี โดยหลักแล้วผู้เสพกัญชาคือผู้ป่วย ถ้าครอบครองเกิน ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป กฎหมาย
สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อขาย เมื่อเราย้อนกลับมามองสภาพบ้านเมืองของเรา ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๒ กัญชา
สามารถปลกูตามบ้านเรอืนได้โดยไม่ถือว่าเป็นยาเสพตดิ ชาวบ้านกป็ลูกกันทกุที ่เอาไว้ใชป้รงุรสอาหาร 
ใช้รักษาโรค ซึ่งถือเป็นวิถีของชาวบ้าน ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผล
ใช้บังคับ กัญชาก็กลายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ จนถึงปัจจุบันเมื่อมีการเปิดให้ใช้กัญชาเสร ี
ในทางการแพทย์แล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีกัญชาเพียงพอให้ใช้ เรายังไม่ต้องพูดถึงการเปิดเสรีกัญชา 
ให้สามารถปลูกได้ที่บ้านตามวิถีชาวบ้าน หรือการเปิดเสรีให้กัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ค�าถามคือ 
เราต้องท�าอย่างไรจึงจะมีกัญชาเพียงพอส�าหรับการรักษาโรคและใช้ในทางการแพทย์ 

ทั้งนี้ เราเห็นว่ามาตรการในการก�ากับดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์มี ๔ ประการ ดังนี้
 (๑) ในระยะต้น องค์กรกลางหรือ อย. ต้องจัดสรร Value Chain และ Supply Chain ให้มี

ประสิทธิภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการ จึงควรมีการจัดตั้งองค์กร
กลางขึน้เพือ่ก�ากบัดแูลกัญชา กญัชง และพชืกระท่อม แยกออกมาต่างหากเป็นหน่วยงานกัญชาแห่งชาติ  
ซึ่งประเด็นนี้ทาง ป.ป.ส. ก็รับทราบแล้วและจะน�าเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ด�าเนินการขออนุญาตเพาะปลูก ผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทันต่อเวลาไม่ให้เกิดความขาดแคลน 
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และสับสนอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ นอกจากนี้ ต้องมีการก�ากับดูแลแบบองค์รวม พร้อมทั้ง 
เร่งจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยได้ รวมถึงแนะน�าวิธีการใช้ ข้อบ่งใช้ที่ถูกต้อง เพราะตอนนี ้
ยังมีการใช้แบบผิดวิธีอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การใช้โดยนับตาม “หยด” ซึ่งมีอยู่ ๒ ความหมาย 
หนึ่งคือ ขนาดหยดของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากัน และสองคือ การตอบสนองต่อยาในแต่ละคนไม่เท่ากัน 
นอกจากนี ้เราต้องมกีารแจกหรอืจ�าหน่ายผลติภณัฑ์กญัชาให้แก่ผู้ป่วยให้เพยีงพอในระยะเปลีย่นผ่านนี้

(๒)  ส่งเสริมให้มีการปลูกกัญชาในชุมชนเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ เดิมเรามอง 
กัญชาและกัญชง เป็นกัญชาทั้งหมด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกัญชาและกัญชงเป็นญาติกัน 
โดยกัญชงไม่มีอันตรายมีแต่ประโยชน์ 
และมีประโยชน์มากกว่าการเป ็นยา 
อีกด้วย กัญชงจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจ 
หากแยกแยะกัญชากับกัญชงได้ ค�าว่า 
ส่งเสริมเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นมาได้ อันน้ี 
เรยีกว่าตลาดบน เสนอว่าควรรวมกลุม่กัน 
เป็นวสิาหกจิชุมชนหรอืสหกรณ์การเกษตร  
โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
(รพ.สต.) กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นคนให้ความรู ้
เรื่องวิธีการใช้ ข้อบ่งใช้ และควบคุม
ดูแลว่ามีผู้ป่วยจริง ให้ชุมชนควบคุมดูแลกันเอง เป็นลักษณะของการกระจายอ�านาจ และเป็นการ 
ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการรักษาตนเองแบบวิถีชาวบ้าน เราไม่ควรกังวลแต่เรื่องการควบคุมดูแล
มากจนเกินไป ยกตัวอย่างกรณีการอนุญาตให้ใช้ยา Pseudoephedrine ที่ใช้รักษาอาการคัดจมูก  
เมือ่มกีารน�าตวัยานี้ไปใช้ เป็นสารตัง้ต้นในการผลติยาเสพตดิ ยาชนดินีจ้งึไม่สามารถซือ้จากร้านขายยา 
ทั่วไปได้ จะมีใช้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น อย่างนี้เป็นตัวอย่างของวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น  
ในอนาคตเราควรจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมาบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมืออย่างบูรณาการกัน 
ทุกภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้น

 (๓) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ส�าหรับเศรษฐกิจของตลาดบนนั้นต้องส่งเสริมให้เกิดการลงทุน 
ในห่วงโซ่อุปทาน หรือเครือข่ายโลจิสติกส์ คือการใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม 
ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน โดยแยกผลิตภัณฑ์ตามความเสี่ยง ตั้งแต่ปรับ
ปรุงพันธ์ุ ขยายพันธุ์ ปลูกต้นกล้า เพาะเมล็ด พัฒนาต�ารับ ไปจนถึงการรับรองต�ารับอย่างเป็นรูปธรรม 

๒ กัญชงหรือเฮมพ์ (Cannabis sativa L.subsp. sativa) และกัญชา (Cannabis sativa L.subsp. indica) มีชื่อ 
ทางพฤกษศาสตร์เดียวกันคือ Cannabis sativa L. เพราะมีต้นก�าเนิดมาจากพืชเดิมชนิดเดียวกัน ลักษณะภายนอก 
หรือสัณฐานวิทยาของพืชทั้งสองชนิดนั้นจึงไม่แตกต่างกันหรือมีความแตกต่างกันน้อยมากจนยากในการจ�าแนก แต่จากการ
ทีพ่ชืทัง้สองชนดินีม้กีารใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางมาเป็นระยะเวลายาวนาน จงึท�าให้มกีารคดัเลอืกพนัธุเ์พือ่ให้ได้สายพนัธุ ์
ที่มีคุณสมบัติดีและเหมาะสมที่สุด ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ จึงมีความแตกต่างกันชัดเจนมากข้ึนระหว่าง
ต้นกัญชาที่เป็นยาเสพติดและกัญชงที่ใช้เป็นพืชเส้นใยในปัจจุบัน.
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สามารถจ�าหน่ายได้ครบวงจรโดยมอีงค์กรกลางก�ากบัดแูล แบบ Commercial production and sale  
ถ้าจะท�าให้เป็นพืชเศรษฐกิจก็ต้องท�าแบบครบวงจร โดยมีองค์กรกลางเข้ามาก�ากับดูแล 

 (๔) ให้กญัชาเป็นวาระแห่งชาต ิข้อนีส้�าคญัทีส่ดุ เราต้องให้ความรูก้บัทุกภาคส่วน ข้อมลู กฎหมาย  
และมาตรการในการใช้กัญชาในทางการแพทย์ เพราะในปัจจบุนัแพทย์ในโรงพยาบาลเดยีวกนักย็งัถกเถียง 
เรือ่งองค์ความรูก้นัอยูเ่ลย เรือ่งองค์ความรูท้ีค่วรรู ้คอื ๑. ประเภทของผลติภณัฑ์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
๒. วิธีใช้ ข้อบ่งใช้ ๓. เม่ือใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันแล้วจะมีผลกระทบต่อการรักษาหรือไม่ อย่างไร  
คือมีเพียงสามเรื่องเท่านั้นที่ส�าคัญที่สุด 

 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือ การวิเคราะห์สถานการณ์หลังจากท่ีมีการเปิดให้ใช้กัญชาอย่างเสร ี
ในทางการแพทย์ เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องแก้ไขอย่างไร ต่อไปเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามา 
บริหารประเทศ หากเห็นว่าการเปิดให้ใช้กัญชาเสรีในทางการแพทย์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว อาจมี
การเปิดเสรกีารใช้กญัชาให้กว้างยิง่ขึน้ โดยจัดตัง้องค์กรกลางขึน้มาก�ากับดแูลแยกต่างหาก เช่นเดยีวกบั 
The Office of Medicinal Cannabis (OMC) ของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการอนุญาตให้มีการ
ปลกูกญัชาได้อย่างเสรแีละทำาให้กญัชาเป็นพชืเศรษฐกจิสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ หรอืไม่  
ประการใด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา และคณะฯ : หากเราพิจารณา  
ค�าว่า “เสรี” ตามแนวทางของคณะกรรมการสาธารณสุขหรือคณะกรรมการก�าหนดนโยบาย แนวทาง 
และการด�าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แล้วนั้น เราไม่ได้
หมายถงึการใช้กญัชาเพือ่การนนัทนาการหรอืใช้เพือ่ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ แต่หมายถงึการใช้เพือ่
ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วยเท่านั้น ซึ่งการปลูกกัญชาได้อย่างเสรีเพื่อประโยชน์ใน
ทางการแพทย์ เราอาจแบ่งออกได้เป็นหลายระดับด้วยกัน ได้แก่

 ระดับแรก ความเสรีในการปลูกกัญชาในระดับครอบครัว แม้ว่าผู้ปลูกเองไม่ได้เจ็บป่วย แต่เมื่อ
มีคนในครอบครัวเจ็บป่วย ก็สามารถปลูกและน�ากัญชาภายในบ้านของตนเองในจ�านวนที่พอเหมาะ 
มาเพือ่ใช้ในการรกัษาได้ ซึง่จ�านวนทีพ่อเหมาะน้ันอาจจะไม่สามารถระบไุด้ว่าต้องเป็น ๔ ต้น หรอื ๖ ต้น  
อย่างทีต่่างประเทศนยิมใช้กนั ด้วยเหตทุีว่่าการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและหมอพืน้บ้านไม่ได้ใช้ 
เฉพาะดอกมาสกัด แต่ใช้ใบ ใช้ก้าน หรือใช้ดอกมาสกัดด้วย ฉะน้ัน ในคนไข้บางคนที่ใช้สูตรต�ารับ 
ของแพทย์แผนไทยโบราณซึง่ใช้ใบน�ามาสกัด ท�าให้อาจจะต้องปลกูถงึ ๑๐ – ๑๒ ต้น เพราะต้องใช้ใบเยอะ  
แตกต่างจากการใช้ดอกเอามาสกัดเป็นน�้ามันซึ่งใช้ ๔ ต้น ก็เพียงพอแล้ว กรณีนี้คือความเสรีในระดับ
ครอบครัว

 ระดับที่สอง ความเสรีในการปลูกหรือสกัดกัญชาในระดับชุมชน ค�าว่า “ชุมชน” ในท่ีนี้มีอยู่  
๒ ลกัษณะด้วยกนั กล่าวคอื การปลูกในบรเิวณชมุชนทีส่ามารถควบคมุดแูลการปลกูและการน�าไปใช้ได้ 
เช่น การปลูกในสถานีอนามัยหรือท่ีเรียกว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) ที่ม ี
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เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ พยาบาล หรือ 
แพทย ์ครอบครั วอยู ่ ตรงนั้ น 
เพือ่ควบคมุดแูลด้วย ท�าให้การปลกู  
การสกัด และน�ามาใช ้ได ้รับ 
ค�าแนะน�าอย่างถูกต ้อง หรือ
อีกกรณีหนึ่งที่มีการคิดกัน คือ 
การปลูกท่ีวัด ซ่ึงในขณะนี้มีวัด
มากมายทีป่ลกูและใช้ใบหรอืดอก
มาสกัดเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย  
อย่างไรก็ดี ทั้ง รพ.สต. และวัด
จะต้องมีความสามารถในการ
ควบคุมดูแลทั้งการปลูก การสกัด และการน�าไปใช้ ซ่ึงจ�าเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจ 
ของชุมชน อันได้แก่ เหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) หรืออาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยเราจะให้ความรู้แก่ อสม. และให้ อสม. เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าในการใช้กัญชา
อย่างถูกวิธีให้กับคนในหมู่บ้าน โดยมี อปพร. ซึ่งเป็นฝ่ายมหาดไทยเข้าไปควบคุมดูแลสอดส่อง ฉะนั้น 
อาจจะไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องปลูกเองในครัวเรือน แต่สามารถเอากัญชาที่ปลูกในชุมชนมาใช้ได้  
ในขณะเดยีวกนักจ็ะม ีอสม. เข้าไปช่วยดแูล สิง่นีเ้ป็นเรือ่งส�าคญัมาก ถอืเป็นการอบรมให้แก่คนกลุม่เลก็ ๆ  
(อสม.) เพื่อน�าไปถ่ายทอดต่อให้กับคนกลุ่มใหญ่ขึ้น ซึ่งเมื่อได้สารสกัดกัญชามาในอนาคตก็สามารถ 
ใช้เครื่องมือตรวจสอบได้ว่าน�้ามันกัญชานั้น ๆ มีความเข้มข้นกี่มิลลิกรัม โดยไม่ต้องไปลองผิดลองถูก
หรือซื้อหาจากแหล่งที่ไม่ได้มาตรฐานมาลองเองแบบผิด ๆ จนเป็นอันตรายต้องเข้าโรงพยาบาล กรณีนี ้
ถ้าเรารู้จ�านวนปริมาณ จ�านวนมิลลิกรัมที่แน่นอน เวลาแจกจ่ายให้กับคนในหมู่บ้านหรือคนในชุมชน 
ก็สามารถระบุได้เลยว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไร อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดความรู้เรื่องการสกัดกัญชานั้น 
จะต้องให้ความรู้อีกเรื่องหนึ่งควบคู่กันไปด้วย นั่นก็คือ ผู้ป่วยที่จะใช้กัญชาในพื้นที่นั้น ๆ มีโรคประจ�า
ตัวอะไรบ้าง เพราะโรคบางโรค เช่น โรคตับ โรคไต ซ่ึงค่อนข้างรุนแรง สตรีมีครรภ์ หรือคนไข้ที่มี
ประวัตว่ิามอีาการป่วยทางจติหรอืเป็นไบโพลาร์ หรอืมคีนในครอบครวัทีป่่วยด้วยโรคน้ี อาจมข้ีอห้ามใช้  
ซึ่งในกรณีนี้ควรหลีกเล่ียงไปใช้สารสกัดอ่ืนแบบที่ไม่เมาแทน หรือที่เราเรียกว่า “กัญชง” ปัจจุบัน 
เส้นใยกัญชงสามารถน�ามาท�าเสื้อ กระเป๋า และเชือกได้ เมล็ดกัญชงสามารถสกัดเป็นโอเมก้า ๓  
ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ ซึ่งตอนน้ีทั่วโลกมีความต้องการเป็นอย่างมาก ส่วนดอกกัญชงจะให้ 
สารสกัดแบบที่ไม่เมา ต้นกัญชงจึงไม่ใช่สิ่งเสพติด แต่เน่ืองจากต้นกัญชาและต้นกัญชงมีความ 
คล้ายคลึงกันในหลายลักษณะ จนท�าให้เกิดความสับสนและยากต่อการจ�าแนก ดังน้ัน เพื่อประโยชน์ 
ในการควบคุมดูแลจึงต้องห้ามปลูกต้นกัญชงไปด้วย ในกรณีเช่นนี้เราสามารถใช้กัญชงแทนกัญชา 
ส�าหรับคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าไม่ควรใช้กัญชาได้ 

 ดังนั้น ในระดับชุมชนที่มีสถานีอนามัย หรือ รพ.สต. วัด เป็นเครือข่ายเข้าไปช่วยเหลือ 
ให้ค�าแนะน�า ในขณะเดียวกันก็ร่วมกันสอดส่องระมัดระวังมิให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเข้าถึง 
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และใช้งานไปในทางที่ผิดได้ ถือเป็นการใช้พลังประชาชนคอยควบคุม โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่
ต�ารวจ ถือเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนขึ้นแบบหน่ึง ทั้งน้ี ในการใช้บังคับกฎหมายหรือ 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกัญชาต้องมีความเข้าใจก่อนว่า ผู้ใช้เป็นคนป่วยและเป็นคนป่วยที่เข้าไม่ถึง
การรักษาแผนปัจจุบันหรือการรักษาแผนปัจจุบันนั้นมีข้อจ�ากัด คือการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน 
หรือยาแผนปัจจุบันมีผลข้างเคียงเกินกว่าที่คนป่วยจะรับได้ ต้องเข้าใจธรรมชาติของคนป่วยด้วยว่า 
ท�าไมจึงมีความจ�าเป็นต้องไปใช้กัญชาในการรักษาโรค 

ระดบัทีส่าม ในระดบัต่อมา  
คือ เราจะท�าอย่างไรให้มีการ 
ปลกูกญัชาได้อย่างเสรโีดยถกูต้อง 
ตามกฎหมาย เ น่ืองจากตาม
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได ้ก�าหนดให ้ม ี
การออกใบอนุญาตให้ผลติ น�าเข้า 
ส่งออก จ�าหน่าย หรือมีไว ้ใน 
ครอบครองซ่ึงกัญชาได้ เม่ือปรากฏ

ว่าผูข้ออนญุาตเป็นผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมทีร่วมกลุม่เป็นวสิาหกจิชมุชน หรอืสหกรณ์การเกษตร  
ดังนั้น ในกรณีที่มีการปลูกกัญชาในครัวเรือน วัด หรือสถานีอนามัย ให้หัวหน้าหมู่บ้านรวบรวมรายชื่อ 
ผูท้ีป่ลกูกญัชาทัง้หมด เพือ่ไปตดิต่อกับวสิาหกจิชมุชนหรอืสหกรณ์การเกษตรทีม่เีครอืข่ายอยูใ่นทกุต�าบล 
และหมู่บ้านในประเทศไทย เพื่อรวบรวมและจดทะเบียนเป็นผู้ปลูกกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
อย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบดูแลได้ 

 ส�าหรับค�าถามที่ว่า เราจะท�าให้กัญชากลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจได้หรือไม่น้ัน เราเห็นว่า 
ท�าได้แต่ต้องเป็นการผลิตในระดับที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นระดับ Mass Production คือ เป็นการผลิต 
ในปริมาณมาก โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้แรงงาน และท�าให้
ต้นทุนต่อหน่วยมีราคาถูกลง โดยการแบ่งการปลูกกัญชาออกเป็นการปลูกเพื่อใช้ในการรักษาตนเอง 
และการปลูกเพื่อรักษาผู้อื่นนั้น ถือว่ามีความส�าคัญมากในการที่ประชาชนคนไทยได้ใช้สิทธิของตน 
ในการท่ีจะดูแลรักษาสุขภาพและชีวิตของตน และข้อส�าคัญอีกประการหน่ึง คือ ประชาชนมีสิทธ ิ
ที่จะใช้กัญชาในรูปแบบที่คุ้นเคย กล่าวคือ เมื่อเคี้ยวใบกัญชาแล้วหายปวดเมื่อยก็สามารถเคี้ยวได ้
หรือปวดเข่า ปวดข้อ เป็นโรครูมาตอยด์ ก็สามารถที่จะท�าน�้ามันกัญชาใช้เองได้ สิ่งน้ีถือเป็น 
หลักการส�าคัญที่จะท�าให้ประชาชนตระหนักถึงการได้รับความคุ้มครองจากรัฐ โดยการที่รัฐเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถดูแลรักษาตนเองได้ย่อมส่งผลท�าให้รัฐได้ประโยชน์โดยการประหยัดงบประมาณ 
ด้านสาธารณสุขไปด้วย 

 ส�าหรับการปลูกในระดับภาคหรือประเทศน้ัน ไม่ได้ปลูกไว้ใช้แต่เป็นการปลูกเพื่อน�าไปให้ 
โรงพยาบาล เพราะจากการค�านวณโรงพยาบาลต้องใช้กัญชาเดือนละไม่ต�่ากว่า ๕๐ - ๖๐ ตัน  
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สงัเกตได้จากการลงทะเบียนแจ้งการครอบครองกัญชาเพ่ือรกัษาโรคเฉพาะตวัของผูป่้วยตามมาตรา ๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางอินเทอร์เน็ต ที่มีผู้สนใจลงทะเบียน
เข้ามาประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุต้ังแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป ไม่ใช่เด็กหรือเยาวชนที่จะน�า
กัญชามาเสพ จึงท�าให้เห็นว่ามีความต้องการใช้กัญชาในปริมาณมาก โดยผู้ที่มีกัญชาในครอบครองอยู่
แล้วประมาณ ๔๔,๐๐๐ คน ซ่ึงเป็นคนป่วยจรงิ และเมือ่มคีวามต้องการใช้กญัชาจ�านวนมากขึน้ ทัง้จาก 
โรงพยาบาล กรมการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก หรือหมอชาวบ้านที่มาข้ึนทะเบียนแล้ว  
จึงเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของกัญชงด้วย เพราะสามารถน�ามาท�าเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และตอนนี้ 
ในต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น นิยมน�าเส้นใยกัญชงมาใช้ทดแทน 
เส้นใยสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบหลักของชิ้นส่วนภายในรถยนต์ เช่น แผงประตู ถาดรอง  
เบาะส่วนหลงั และส่วนบผุนงัทีเ่กบ็ของท้ายรถ เป็นต้น นอกจากน้ี ถ้าเปรยีบเทยีบคณุสมบติัของกญัชา 
และกัญชงในการรักษาโรคจะเห็นได้ว่า ต้นกัญชงนั้นก็มีสรรพคุณในการรักษาโรคได้มากมาย เพียงแต ่
กัญชงไม่ท�าให้เมาประสิทธิภาพในการรักษาจึงไม่เท่ากับกัญชา ดังนั้น ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัว 
และไม่สามารถใช้กัญชาได้ก็จะเลี่ยงมาใช้กัญชงแทน แต่ในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายโรคท่ีจ�าเป็น 
ต้องใช้กัญชาในการรักษา 

 ประเด็นต่อไป คือ เมื่อมีความต้องการใช้กัญชาจ�านวนมาก มีพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ 
ก็ต้องมีการวิจัยพัฒนาต่อยอด พัฒนาต่อยอดในที่น้ีหมายความถึง เมล็ดพันธุ์กัญชา และคุณสมบัติ  
คอืแต่ละสายพนัธ์ุมีคณุสมบติัใดบ้างในพืน้ทีต่่าง ๆ  กัน เพราะสายพนัธุเ์ดยีวกนัหากปลกูในพืน้ท่ีต่างกนั
ก็อาจจะได้ส่วนประกอบไม่เท่ากัน ดังนั้น เมื่อมีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์แล้วจะท�าให้เรารู้ถึงที่มา 
และสารประกอบของน�้ามันกัญชาในแต่ละขวดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา อีกประการหน่ึงคือ 
วิธีการสกัด โดยการสกัดกัญชานั้นมีหลายวิธี เช่น ใช้แนฟทา (Naphtha)  ใช้แอลกอฮอล์ (Alcohol)  
ซึ่งวิธีการสกัดแต่ละวิธีจะได้สารประกอบที่ไม่เหมือนกัน อีกประการหน่ึงคือเมื่อสกัดไปแล้วอาจมี
กระบวนการอืน่ เช่น การน�าไปต้ม ซึง่พอต้มแล้ว จากท�าให้เมากจ็ะเปลีย่นเป็นไม่เมา ทัง้น้ี การวจิยัและ
พฒันาต้ังแต่เมล็ดพนัธ์ุ สายพนัธ์ุ การเพาะปลกู การสกดั และกระบวนการภายหลงัการสกดั ความรูเ้หล่านี้ 
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จะช่วยรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยได้และสามารถส่งออกได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีน้ีได้มีต�ารา 
ทางวิชาการระบุว่ากัญชามีคุณสมบัติเสริมฤทธิ์ของยาเคมีบ�าบัดในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ  
ได้แก่ มะเรง็เมด็เลอืดขาว เนือ้งอกในสมอง เน้ืองอกเต้านม มะเรง็เต้านม มะเรง็รงัไข่ มะเรง็ตบั ได้อีกด้วย  
ดังนั้น หากจะผลิตกัญชาเพื่อการส่งออกก็สามารถขายได้ตั้งแต่เมล็ด ใบ ดอก น�้ามัน หรือแบบเป็นยา
ก็ได้ เป็นเศรษฐกิจทางการแพทย์หรือเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งในปัจจุบันเราต้องน�าเข้ามาจากประเทศลาว
และพม่า

จุลนิติ : บทสรุปและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา และคณะฯ  :  ส�าหรับการใช้สิทธิ
ของคนป่วยในการใช้กัญชานั้น 

 ประการแรก คือ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ความส�าคัญกับ 
เรือ่งการใช้กญัชาในทางการแพทย์ โดยอ้างอิงถงึหลกัฐานขององค์การอนามยัโลกทีม่กีารสรปุประโยชน์
ของกญัชา ทัง้ในส่วนทีข่อง CBD (Cannabidiol) ซึง่เป็นตวัทีไ่ม่ได้ออกฤทธิท์างอารมณ์หรอืทางจติประสาท 
และในส่วน ของ THC (Tetrahydrocannabinol) อันเป็นสารออกฤทธิ์หลักของกัญชาที่ส่งผลให้รู้สึก
ถงึความผ่อนคลายและออกฤทธ์ิทางจิตประสาทได้ เพือ่ให้มีการน�ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
ให้ได้เต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ประการที่สอง คือ บริษัทประกันควรจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้กัญชาเพื่อ
ประโยชน์ในการรกัษาผู้ป่วยเช่นเดียวกบัในต่างประเทศ เช่น ในสหรฐัอเมรกิาทีบ่รษัิทประกนัจะรับผดิชอบ 
ในค่าใช้จ่ายจากการน�ากัญชามาใช้รักษาโรคลมชัก

 ประการที่สาม คือ แพทย์ควรเริ่มศึกษาวิธีการใช้กัญชาอย่างถูกวิธี และที่ส�าคัญควรให้เป็น
วิจารณญาณของแพทย์แต่ละท่าน ในการวินิจฉัยว่าสมควรมีการใช้กัญชาในผู้ป่วยรายนั้นหรือไม ่ 
โดยไม่จ�าเป็นจะต้องมกีารก�าหนดชนดิของโรค เพราะหากแพทย์มคีวามช�านาญมากเพยีงพอกจ็ะสามารถ
วนิจิฉยัเองได้ เช่น โรคเอสแอลอ ีซึง่เป็นโรคเร้ือรังทีเ่กิดจากภมูต้ิานทานท�าร้ายตนเอง ท�าให้มผีลกระทบ 
กับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งสามารถใช้กัญชาในการรักษาโรคเอสแอลอีนี้ได้และสามารถช่วยลด 
คา่ใชจ้่ายเกี่ยวกับยากดต้านภูมิคุ้มกนัไปได้อย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีโรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสัน  
ที่สามารถใช้กัญชาร่วมกับยาแผนปัจจุบันในการรักษาได้ ข้อส�าคัญคือ การใช้บัตรทอง ๓๐ บาท  
รักษาทุกโรค ควรครอบคลุมถึงการใช้กัญชาด้วย หากบัตรทองคุ้มครองถึงการใช้กัญชา ประชาชน
ก็ไม่จ�าเป็นต้องปลูกกัญชาเอง และไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย แต่สามารถมาพบแพทย์ได้เลย  
และในขณะนี้ภาครัฐได้มีการเร่งผลิตแพทย์โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้กัญชา ซึ่งกระผมก็เป็น
วิทยากรร่วมอยู่ด้วย มีแพทย์ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว ๔๕๐ คน พรุ่งนี้ก็จะมีการอบรมแพทย์เพิ่มเติม 
อีก ๒๐๐ คน และรุ่นถัดไปอีก ๒๕๐ คน ส่วนมากเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน ส�าหรับแพทย ์
ในโรงพยาบาลของรัฐนั้น ขั้นต่อไปอาจมีการน�าตัวแทนแพทย์และเภสัชกรจาก ๗๖ จังหวัด ประมาณ 
๒๕๐ คน มาเข้ารบัการอบรม เพือ่ให้ประชาชนรวมไปถงึชมุชนได้รบัประโยชน์สงูสดุอย่างแท้จรงิ ท�าให้
ผูป่้วยได้ประโยชน์สงูสดุโดยทีไ่ม่เสยีเงนิมากและสามารถเข้าถงึผลติภณัฑ์ทีม่ใีช้ในประเทศไทยอยูแ่ล้วได้ 
อันนี้ คือ เจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์  
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  ส�ำหรับคอลัมน์สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงำนด้ำนนิติบัญญัติในฉบับนี้
มีกำรพิจำรณำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงงำนด้ำนนิติบัญญัติ จ�ำนวน ๒๐ เรื่อง ดังนี้

  ๑. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๒. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๓. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๔. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ....

  ๕. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน
ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ....

  ๖. ร่างพระราชบญัญตักิารก�าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงนิบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

  ๗. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๘. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๙. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๑๐. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

  ๑๑. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิพระราชก�าหนดบรษัิทบรหิารสนิทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....

  ๑๒. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้ง
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)

  ๑๓. (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  ๑๔. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต  
นิติกร ส�านักกฎหมาย
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  ๑๕. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๑๖. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๑๗. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน
และการคลงั สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิพิจารณาร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย
ที่เก่ียวกับอ�านาจหน้าที่ของผู ้ท�าการแทน ผู ้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู ้รักษาการแทนหรือผู ้รักษาการ
ในต�าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

  ๑๘. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต�ารวจศาล พ.ศ. ....

  ๑๙. รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๒๐. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

  รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
    พิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติภำษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยกระทรวงการคลัง 
(กรมสรรพากร) จะออกประกาศก�าหนดเงนิตราสกลุอืน่นอกจากเงนิตราไทยเพือ่ให้บรษิทัและห้างหุน้ส่วน
นิติบุคคลสามารถเลือกใช้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานส�าหรับการค�านวณภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
เมือ่พระราชบญัญตัภิาษเีงนิได้ปิโตรเลยีม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มผีลใช้บงัคบัแล้ว ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ
และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
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  	 รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
	 	 พจิารณาร่างพระราชบญัญตักิารดแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา	(ฉบบัที	่ ..)
	 	 พ.ศ.	....

 	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตักิารดแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา	(ฉบบัที	่ ..)	พ.ศ.	 ....	ซึง่กระทรวง
การคลังได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว	 โดยได้เริ่มด�าเนินการประชาสัมพันธ์
และสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัระบบการดแูลผลประโยชน์ของคูส่ญัญา	เพ่ือให้ประชาชนและนกัลงทนุ
ได้ทราบและเข้าใจถึงระบบดังกล่าว	 และเข้ามาใช้ประโยชน์มากข้ึน	 รวมทั้งได้ด�าเนินการเร่งรัด
การออกกฎหมายล�าดับรอง	และจัดท�ากรอบแนวทางการด�าเนินงานเพื่อผลักดันให้มีการท�าธุรกรรม
ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา	ตลอดจนก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้น	อันเนื่องมาจากการใช้บังคับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒  

  รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
	 	 	 	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....						

 	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ด�าเนินการพิจารณาร่วมกับส�านักงบประมาณและหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้วเกี่ยวกับ
การด�าเนินการก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร	 โดยพิจารณาเหตุผลและความจ�าเป็นในทุก	 ๆ	 มิติ
อย่างรอบด้าน	ก่อนการก�าหนดมาตรฐานบังคับจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมาธิการฯ	พิจารณาเหตุผล
ความจ�าเป็นในการก�าหนดมาตรฐานบังคับในแต่ละเรื่อง	ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกีย่วกบัการแก้ไขปรบัปรงุคูม่อืส�าหรบัประชาชน	จัดท�าร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสนิค้าเกษตร
ให้ครอบคลุมถึงการบูรณาการและการแลกเปลี่ยน	ตรวจสอบ	และวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ	 รวมทั้งเร่งรัดการจัดท�าข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเก่ียวกับการยอมรับ
ผลการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานซึง่กนัและกนั	ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	และแจ้งให้
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
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  รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
  พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. ....      

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... โดยส�านักงาน ก.พ. ได้ร่วมกับ
องค์กรกลางบรหิารงานบคุคลประเภทต่าง ๆ  รายงานผลการด�าเนนิการตามข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิาร
วสิามัญฯ ซึง่เหน็ด้วยกบัข้อสงัเกตดงักล่าวเก่ียวกบัผลการให้องค์กรกลางบรหิารงานบคุคลของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้จัดท�าประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถจัดท�าข้อก�าหนดจริยธรรมเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมท่ีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
หรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดท�าขึ้น รวมทั้งการเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทราบถึงประมวลจริยธรรม
และข้อก�าหนดจริยธรรม โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจน
การเผยแพร่กรณีที่ได้ด�าเนินการทางจริยธรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษ
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในกรณีที่เป็นการด�าเนินการในทางที่เป็นโทษ และปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วย ตามที่ส�านักงาน ก.พ. เสนอ และแจ้งให้
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

  รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
    พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติจัดต้ังศำลแพ่งตล่ิงชัน ศำลแพ่งพระโขนง
    ศำลแพ่งมนีบรุ ี ศำลอำญำตลิง่ชนั  ศำลอำญำพระโขนง  และศำลอำญำมนีบรุี 
    พ.ศ. ....       

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลแพ่งตลิง่ชนั ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมนีบรุ ีศาลอาญาตลิง่ชัน 
ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุร ีพ.ศ. .... โดยส�านักงานศาลยตุธิรรมและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เกี่ยวกับการจัดท�าแผนแม่บทในการจัดตั้งศาล
การก�าหนดหลักเกณฑ์การตั้งช่ือศาลตามต�าแหน่งพื้นที่ การก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดตัง้ศาลขึน้ใหม่
ในอนาคตควรจะพจิารณาเขตอ�านาจศาลให้สอดคล้องกบัเขตอ�านาจของพนกังานสอบสวนต่อไป ตามที่
ส�านกังานศาลยตุธิรรมเสนอ และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏิบัติหน้าทีส่�านักงานเลขาธกิาร
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

  ร่ำงพระรำชบญัญติักำรก�ำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรจ่ำยเงนิบำงประเภท
  ตำมงบประมำณรำยจ่ำย (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ….      

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงิน

บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

  ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  
    ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ

  ๑. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภท
ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล
โดยตรงและทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงานของส่วนราชการดงัต่อไปน้ี กระท�าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

   ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  
   ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  
   ๑.๓ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการที่ไม่มีกฎหมายอื่นก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  
   ๑.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นที่กระทรวงการคลังเสนอโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
  ๒. ก�าหนดบทเฉพาะกาลกรณทีีม่กีฎกระทรวง ระเบยีบ หลกัเกณฑ์ หรอืประกาศทีเ่กีย่วกบั

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรอืเงนิประเภทอืน่ ๆ ทีใ่ช้บงัคบัก่อนวนัทีม่กีารตราพระราชกฤษฎกีาตามพระราชบญัญตันิี้
ให้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป

  
  รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
  พจิำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัคิุม้ครองแรงงำน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....      

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามัญพจิารณาร่างพระราชบญัญตัคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... โดยกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานได้จดัท�าร่างค�าช้ีแจง เร่ือง พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... เกีย่วกบัตวัอย่าง
การลาเพือ่กจิธุระอนัจ�าเป็น การปิดประกาศการย้ายสถานประกอบกิจการ และประเดน็ทีก่ระทบสทิธิ
และหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง รวมท้ังปรับปรุงแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท�างานของ
สถานประกอบกิจการเพื่อเป็นการเตือนนายจ้างให้ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างภายในเวลาที่กฎหมาย
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ก�าหนด ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เก่ียวข้องได้เข้าถึงตัวบทกฎหมายได้
โดยสะดวก โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้าง นายจ้าง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในเขตกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ี
ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

    รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
    พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....       

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน (ฉบบัที ่..)  พ.ศ. .... โดยกระทรวงการคลงัร่วมกบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องได้เสนอแนวทางกรณสีญัญาจ้างเหมาบรกิารหรอืสญัญาจ้างท�าของส�าหรบัลกูจ้างในส่วนราชการ
เพือ่ให้ได้รับการคุม้ครองตามพระราชบญัญัตนิี ้ เหน็ควรส่งเสรมิให้สมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๔๐ 
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ รวมทั้งมอบหมายให้ส�านักงานประกันสังคมรวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์สถานะของกองทุนเงินทดแทนเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้าง ตลอดจน
การรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติการของกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ัง เพื่อทบทวนวาระ
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการดงักล่าว และเหน็ชอบตามข้อสงัเกตในการแต่งตัง้แพทย์สาขาเวชศาสตร์
ป้องกันเป็นพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทนและการเร่งรัดการออกกฎหมายล�าดบัรอง
ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบติัหน้าทีส่�านักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

    รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
    พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัธินำคำรอำคำรสงเครำะห์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....        

  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
  ๑. รบัทราบตามทีเ่ลขาธกิารคณะรฐัมนตรรีายงานว่า ส�านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้น�า

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

  ๒. รบัทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณา
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยกระทรวงการคลังได้ด�าเนินการ
พิจารณาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเกี่ยวกับการก�าหนดอายุขั้นสูง
ของผู้สูงอายุที่ขอรับบริการสินเช่ือควรก�าหนดให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความจ�าเป็น
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โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งจะพิจารณาเป็นรายกรณี การก�าหนด LTV และอัตราดอกเบี้ย
ควรก�าหนดในระดับที่ใกล้เคียงกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นที่ให้บริการสินเชื่อในลักษณะเดียวกัน
และไม่น�าประวตักิารช�าระหนีจ้ากบรษัิทข้อมลูเครดติฯ มาก�าหนดเป็นเงือ่นไขในการพจิารณาให้สนิเชือ่
รวมท้ังการก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการสินเชื่อจะพิจารณาก�าหนดมาตรการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เหมาะสม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

   รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
    พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตักิำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน พ.ศ. ....        

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญติัการร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. .... เก่ียวกับการก�าหนดแนวทาง
และกลไกในการพจิารณาให้เอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิของรฐัและทรพัยากรธรรมชาต ิโดยกระทรวง
การคลังพจิารณาร่วมกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องแล้ว เหน็ชอบด้วยกับข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ
และเห็นควรให้มีการก�าหนดแนวทางและกลไกในการด�าเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เพิ่มเติม 
เพือ่เป็นแนวทางให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าไปประกอบการพิจารณาส�าหรับการจดัท�าหลักเกณฑ์
และขั้นตอนในการให้เอกชนใช้ทรัพย์สินของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป

    รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
    พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชก�ำหนดบริษัทบริหำร
    สนิทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....        

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามัญพจิารณาร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิพระราชก�าหนดบรษัิทบรหิารสนิทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๔๑
(ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... ซึง่กระทรวงการคลงัได้ด�าเนินการตามข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ แล้ว
โดยประเด็นแนวทางหรือมาตรการในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลูกหน้ีของสถาบันการเงิน
หรอืผูป้ระกอบธรุกจิทางการเงนินัน้  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มกีารด�าเนนิการแก้ไขปัญหาลกูหนีด้้อยคุณภาพ
ของสถาบนัการเงนิและผู้ประกอบธรุกิจทางการเงนิโดยส่งเสรมิให้สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคาร
นานาชาติ และบรษิทับรหิารสินทรพัย์สขุมุวทิ จ�ากัด ร่วมมอืกันจัดให้ม ี“โครงการคลนิิกแก้หน้ี” ซ่ึงการขยาย
ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ในครั้งน้ี จะท�าให้ 
“โครงการคลินกิแก้หนี”้ สามารถช่วยเหลอืลกูหนีด้้อยคณุภาพ รวมถงึลกูหนีร้ายย่อยทีเ่ป็นผูป้ระกอบการ
SMEs ได้อย่างครอบคลมุและเบด็เสรจ็ยิง่ขึน้ อย่างไรกด็ ีการแก้ไขปัญหาหนีโ้ดยเฉพาะหนีค้รวัเรือนไทยนัน้
การอาศยัเพยีงมาตรการลดหนี ้ยดืระยะเวลาช�าระหน้ี หรอืพกัช�าระหน้ีเพยีงอย่างเดยีว อาจไม่สามารถ
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แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้มีการด�าเนินการเพิ่มเติมควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมโครงการคลินิกแก้หนี้ โดยการก�ากับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ภายใต้การก�ากบัให้บรกิาร และน�าเสนอผลติภัณฑ์ด้วยความรบัผดิชอบมากขึน้ (responsible lending) 
และส่งเสริมความรู้การวางแผนและวินัยทางการเงินที่ดีแก่ประชาชน (financial literacy) ตลอดจน
มีทักษะการบริหารจัดการการเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสม ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

    ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
    (กำรจัดตั้งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ  

   ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รบัความเหน็ของส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป

    ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
    ๑. ก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรม

ทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ทีอ่ยูใ่นบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตร ีสงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ี มภีารกจิเกีย่วกบั
การสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

  ๒. ก�าหนดให้โอนบรรดาอ�านาจหน้าที่ที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าส่ัง และมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในส่วนราชการดังต่อไปนี ้มาเป็นของส�านกังานคณะกรรมการนโยบายทีดิ่นแห่งชาติ ส�านกันายกรฐัมนตรี
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   ๒.๑ ส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กองบรหิารจดัการ
ที่ดิน ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

   ๒.๒ ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกอง
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

  ๓. ก�าหนดให้โอนบรรดาอ�านาจหน้าที่ที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าส่ัง และมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในส่วนของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบริหารจัดการที่ดิน
เฉพาะที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ไปเป็นของกรมท่ีดิน กระทรวง
มหาดไทย

  ๔. ก�าหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพันข้าราชการ
พนกังานราชการ ลกูจ้าง และอตัราก�าลงัของส่วนราชการตามข้อ ๓. เป็นของส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี

  ๕. ก�าหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพันข้าราชการ
และอัตราก�าลังของส่วนราชการตามข้อ ๔. ไปเป็นของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

   ๖. ก�าหนดให้ในวาระเริม่แรก ให้เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ปฏิบตัหิน้าท่ีผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาตไิปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่

    (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
  ๑. เหน็ชอบในหลักการ (ร่าง) แผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษาตามทีค่ณะกรรมการอสิระ

เพือ่การปฏิรปูการศึกษา (กอปศ.) เสนอ โดยในส่วนของการจัดต้ังหน่วยงานใหม่ตามแผนดังกล่าวให้ด�าเนนิการ
ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรือ่ง การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับมตคิณะรฐัมนตรี
เรือ่ง การทบทวนข้อเสนอให้จดัต้ังหน่วยงานของรฐัตามแผนการปฏิรปูประเทศอย่างเคร่งครดั ท้ังนี ้ให้มี
การประชาสมัพันธ์สร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัแผนดงักล่าวในช่องทางต่าง ๆ เพือ่ให้ประชาชน
ทกุภาคส่วน รวมถงึสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ และหน่วยงานของรฐัทีเ่ก่ียวข้องทีจ่ะต้องน�าแผนไปปฏบิตัิ
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถขับเคลื่อนการด�าเนินการอย่างสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันต่อไป

  ๒. ในการด�าเนนิการตามแผนดงักล่าวให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องรบัความเห็นของกระทรวงการคลงั
กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักงบประมาณ ส�านักงาน ก.พ. ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาด�าเนินการในส่วน
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ทีเ่กีย่วข้องต่อไป ทัง้นี ้ ให้ด�าเนนิการให้เป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบยีบ และมตคิณะรฐัมนตรี
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

  สำระส�ำคัญของเรื่อง
  ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. บัญญัติ

ให้มีการด�าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และมาตรา ๒๖๑ บัญญัติให้การปฏิรูปดังกล่าว 
มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด�าเนินการศึกษาและจัดท�า
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ด�าเนินการต่อไป (ให้คณะกรรมการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)
ดังนั้น คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้จัดท�า (ร ่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศกึษา โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ยกระดับคณุภาพของการจัดการศกึษา ลดความเหลือ่มล�า้ทางการศึกษา
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล ซึ่ง (ร่าง) แผนดังกล่าว ประกอบด้วย แผนงานเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา ๗ เรื่อง จ�าแนกเป็นประเด็นปฏิรูปรวม ๒๙ ประเด็น ซึ่งประเด็นปฏิรูปที่มีล�าดับส�าคัญ
สูงสุดและต้องด�าเนินการให้บรรลุผลให้ได้ในระยะเร่งด่วนมี ๖ ประเด็นคือ

  (๑) ยกเครือ่งระบบการศกึษาโดยการบงัคบัใช้ร่างพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตฉิบบัใหม่
รวมถงึกฎหมายส�าคญัอืน่ ได้แก่ ร่างพระราชบญัญตักิารพฒันาเด็กปฐมวยั พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญตัิ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบัน
หลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 

  (๒) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนหรือการจัดการ
ระดับพื้นที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษาผ่านการขับเคลื่อน
เรื่องสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและระบบนิเวศที่สนับสนุนการด�าเนินการ
ของการศึกษา 

  (๓) น�าเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จัดตั้ง
สถาบนัหลกัสตูรและการเรยีนรูแ้ห่งชาต ิเพือ่เป็นเสมอืนศนูย์ความเป็นเลศิในการวจิยั พฒันา และปรบัปรงุ
หลกัสตูร การจดัการเรียนการสอนและการประเมนิผลการเรยีนรู ้ส�าหรบัการจดัการศกึษาในระดบัต่าง ๆ  

  (๔) สร้าง “ดิจทัิลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรยีนรูแ้ห่งชาต”ิ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิิทลั
น�าความรู้และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล 

  (๕) จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดต้ังกองทุน
หรือแผนงานเพื่อการผลิตและพัฒนาครูส�าหรับครูรุ ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ให้ตรงตาม                     
ความจ�าเป็นของประเทศ ในระยะแรกเน้นครปูฐมวยัและครปูระถมศกึษาส�าหรับท้องถิน่ขาดแคลน และ 

  (๖) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติตามที่ก�าหนดไว้ใน
ร่างพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตฉิบบัใหม่ เพือ่เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือ่นแผนการศกึษาแห่งชาติ
และการปฏิรูปการศึกษาให้เริ่มด�าเนินการได้และมีความต่อเนื่องในระยะยาว
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    รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
    พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
    ควำมอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... โดยส�านกังานศาลยตุธิรรมได้พจิารณาร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องแล้ว โดยในการปรบัเพดาน
โทษที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีประกันนั้น ขณะนี้ส�านักงานศาลยุติธรรมได้ด�าเนินการยกร่างข้อบังคับ
ประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน
ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ส่วนการใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริต
ได้จัดท�าข้อพิจารณาหรือแนวทางเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเพื่ออธิบายบทบัญญัติของกฎหมาย
และเป็นแนวทางในการใช้กฎหมายดงักล่าวแล้ว รวมทัง้จัดท�าโครงการพฒันาระบบบรูณาการข้อมลูคดี
ศาลยตุธิรรม เช่ือมโยงและแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรม ตลอดจนได้ขยาย
ระยะเวลาเปิดท�าการศาลในวันหยดุให้มคีวามเหมาะสมมากยิง่ข้ึน นอกจากนี ้ได้น�าอุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์
ที่ใช้ในการตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมาใช้ในการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหา
หรือจ�าเลยตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ด้วย ตามที่ส�านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และแจ้งให้
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

    รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
    พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก�ำกับ
    กำรประกอบกจิกำรวิทยกุระจำยเสียง วทิยโุทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการ
วทิยกุระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... โดยส�านกังาน กสทช. เหน็ชอบ
ตามข้อสงัเกตทีใ่ห้เร่งรดัการก�าหนดนโยบายและจดัท�าแผนระดบัชาตว่ิาด้วยการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม และแนวนโยบายของรัฐ และการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการด�าเนินการของรัฐ
เพื่อให้มีดาวเทียมหรือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม โดยส�านักงาน กสทช. ได้แต่งตั้ง
คณะท�างานจัดท�าแผนและหลักเกณฑ์การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและการใช้
ช่องสญัญาณดาวเทยีมต่างชาตเิพือ่ด�าเนนิการในเรือ่งดังกล่าว ส�าหรบัข้อสงัเกตในการก�าหนดหลักเกณฑ์
และมาตรการก�ากบัดแูลความปลอดภยัต่อสขุภาพของมนษุย์จากการใช้คลืน่ความถีน่ัน้ ได้มปีระกาศ กทช.
เรือ่ง มาตรฐานความปลอดภยัต่อสขุภาพของมนษุย์จากการใช้เครือ่งวิทยคุมนาคม และจะร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุขด�าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
ที่จะมีในอนาคตต่อไป ส่วนข้อสังเกตในการเร่งรัดการออกระเบียบเกี่ยวกับเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน
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แห่งชาติ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ นอกจากนี้
ข้อสงัเกตในการปรบัปรงุกฎหมายและการตราพระราชกฤษฎีกาหลอมรวมเทคโนโลย ีส�านักงาน กสทช.
อยู่ระหว่างพิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และในการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
จะรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนเพือ่น�ามาประกอบการพจิารณาการตราพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวด้วย
ตามทีส่�านกังาน กสทช. เสนอ และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบติัหน้าท่ีส�านักงานเลขาธกิาร
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

    รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
    พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามัญพจิารณาร่างพระราชบญัญตัยิา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... โดยกระทรวงสาธารณสขุได้จัดประชมุร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องแล้ว โดยได้ด�าเนนิการจัดให้มรีะบบการแจ้งเตอืนเก่ียวกับใบส�าคญัการขึน้ทะเบยีน
ต�ารบัยา โดยมจีดหมายแจ้งไปยงัผูร้บัอนญุาต และจะได้แจ้งเตอืนอกีครัง้ก่อนทีใ่บส�าคญัการขึน้ทะเบียน
ต�ารบัยาสิน้อาย ุ๑ ปี พร้อมกบัแจ้งเตอืนประชาสมัพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ของส�านักยา เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ
ได้ทราบข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอต่อทะเบียนต�ารับยา รวมทั้งจะจัดให้มีการทบทวน
แนวทางปฏิบัติ (Guideline) และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิยในมนุษย์ร่วมกับผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อนด�าเนินการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าว ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

    รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสงัเกตของคณะกรรมำธกิำรกำรเศรษฐกจิ 
    กำรเงินและกำรคลงั สภำนติิบญัญตัแิห่งชำต ิพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
    แก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญติัแห่งกฎหมำยท่ีเก่ียวกับอ�ำนำจหน้ำท่ีของผูท้�ำกำรแทน 
    ผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้รักษำกำรแทนหรือผู้รักษำกำรในต�ำแหน่งผู้บริหำร
    ของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. .... 

    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
การเศรษฐกจิ การเงินและการคลัง สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิพจิารณาร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิ
บทบญัญติัแห่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัอ�านาจหน้าทีข่องผูท้�าการแทน ผู้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน ผูร้กัษาการแทน
หรอืผูร้กัษาการในต�าแหน่งผูบ้รหิารของรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. .... โดยกระทรวงการคลงัได้จัดประชมุร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องแล้วเหน็ว่า การก�าหนดผูม้อี�านาจแต่งตัง้บคุคลผูท้�าหน้าทีแ่ทนผูบ้รหิารของรฐัวสิาหกิจ
เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง และไม่มีกฎหมายกลางก�าหนดไว้
เป็นมาตรฐาน และเมือ่พจิารณามาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญตักิารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
จะเห็นได้ว่า การแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้รักษาการแทน
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ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก�าหนดให้เป็นอ�านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ประกอบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ได้ประสบปัญหาในการด�าเนินการแต่งตั้ง
ผู ้รักษาการแทน ในชั้นนี้อาจยังไม่มีความจ�าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยทีข้่อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารฯ เป็นข้อสังเกตเก่ียวกบัรปูแบบ
การบัญญัติกฎหมาย และปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙
ดงักล่าวด้วย ดงันัน้ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬาอาจน�าข้อสงัเกต
ของคณะกรรมาธกิารฯ เป็นข้อมลูประกอบการตรวจพจิารณาข้ันตอนนิตบิญัญตัต่ิอไป ตามทีก่ระทรวง
การคลงัเสนอ และแจ้งให้ส�านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบตัหิน้าท่ีส�านักงานเลขาธิการสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาติทราบต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

    รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
    พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเจ้ำพนักงำนต�ำรวจศำล พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต�ารวจศาล พ.ศ. .... โดยข้อสังเกตในการขยายระยะเวลา
การเปิดท�าการศาลยุติธรรมในวันหยุด ปัจจุบันศาลยุติธรรมได้ด�าเนินการเปิดท�าการศาลในวันหยุด
อยู่แล้ว ส�าหรับข้อสังเกตที่ให้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานต�ารวจศาลเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจ
ของพนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ส�านกังานศาลยตุธิรรม
ได้จดัท�าแผนการอบรมให้ความรูแ้ก่เจ้าพนักงานต�ารวจศาลแล้ว ส่วนข้อสงัเกตเก่ียวกับการออกระเบยีบ
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของเจ้าพนักงาน
ต�ารวจศาล ส�านักงานศาลยุติธรรมได้ด�าเนินการยกร่างระเบียบดังกล่าว โดยได้เทียบเคียงมาจาก
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต�ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยแล้ว 
และข้อสังเกตที่ให้ด�าเนินการจัดท�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางของหมายจับ
ที่ออกไว้ต่างศาลกัน ปัจจุบันส�านักงานศาลยุติธรรมได้ด�าเนินโครงการเชื่อมโยงระบบงานฐานข้อมูล
หมายจับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (AWIS) กับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและหน่วยงานในกระบวนการ
ยติุธรรมอืน่ ๆ  นอกจากนี ้ข้อสงัเกตการสนบัสนนุส�านกังานต�ารวจแห่งชาตใินการเพิม่บคุลากร งบประมาณ
และวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่นั้น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณา
ศึกษาแนวทางความเหมาะสมเพื่อด�าเนินการต่อไป ตามที่ส�านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และแจ้งให้
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
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    รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
    พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญติัประกันชวีติ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกต
    ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต
    (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัปิระกนัวนิำศภยั (ฉบบัที ่..)
    พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามัญพิจารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีค่วรมกีารพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิ
ในมาตรา ๓๓ หมวด ๒ การควบคุมบริษัทแห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยห้ามมิให้
มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความพิการเพ่ือให้ผู้พิการได้รับความคุ้มครอง
และความเป็นธรรมในการท�าสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ควรมีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา ๓๑ หมวด ๒ การควบคุม
บริษัทแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ต่อบคุคลเพราะเหตแุห่งความพกิาร  เพือ่ให้ผูพ้กิารได้รบัความคุม้ครองและความเป็นธรรมในการท�าสญัญา
ประกันวินาศภัยกับบริษัท โดยกระทรวงการคลังได้พิจารณาร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกันภยัและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องแล้วเหน็ว่า ข้อสงัเกตดงักล่าว
จะเป็นประโยชน์กบัการพฒันาธรุกจิประกันภัยให้มคีวามก้าวหน้าและครอบคลุมการคุม้ครองประชาชน
ที่มีความพิการได้เพิ่มมากข้ึน และเพื่อให้การแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายเป็นไปอย่างรอบคอบ
จะได้น�าประเด็นตามข้อสังเกตดังกล่าวไปประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(ฉบบัที ่..)  พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญัตปิระกันวนิาศภยั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีอ่ยูร่ะหว่างการตรวจพจิารณา
ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

    ร่ำงพระรำชบญัญตักิองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันำเกษตรกร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้  
    ๑. อนมุติัหลกัการร่างพระราชบญัญติักองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....
  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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  ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

  ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส�านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย

   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
  ๑. ก�าหนดให้การช�าระหนีแ้ทนเกษตรกรทัง้ทรพัย์สนิทีเ่ป็นหลกัประกนัและบคุคลค�า้ประกนั

ได้ก�าหนดวธีิการในการช�าระหนีแ้ทนเกษตรกรกรณบีคุคลค�า้ประกันให้ชดัเจน โดยให้กองทนุช�าระหนีแ้ทนได้
ตามระเบียบทีค่ณะกรรมการก�าหนด เพือ่ให้สามารถขยายขอบเขตการช�าระหน้ี ให้ครอบคลมุเกษตรกร
ที่มีปัญหามากยิ่งขึ้น

   ๒. แก้ไขวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผูท้รงคุณวฒุแิละผูแ้ทนเกษตรกรจากคราวละ
๒ ปี เป็น ๔ ปี ส�าหรับกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรพ้นจากต�าแหน่ง ให้กรรมการ
ชดุเดมิปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมกีรรมการชดุใหม่เข้ารบัหน้าที ่และก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนนิการ
ของส�านกังานเพือ่ให้ได้กรรมการผูท้รงคณุวฒุแิละผูแ้ทนเกษตรกร ให้ส�านักงานด�าเนินการให้แล้วเสรจ็
ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรครบวาระ ทั้งน้ี เพื่อให้มีความต่อเน่ือง
ในการท�างานและเพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง

   ๓. แก้ไขให้ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีส�านักงานใหญ่และส�านักงาน
สาขาตามความจ�าเป็น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

   ส�าหรับข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติน้ัน ผู้สนใจสามารถ
ติดตามได้ท่ี www.soc.go.th เพื่อค้นหามติคณะรัฐมนตรี หรือ www.senate.go.th เพ่ือติดตาม
การพจิารณาร่างพระราชบญัญตั ินอกจากนี ้ยงัมช่ีองทางให้ท่านผูส้นใจตดิตามรบัฟังสรปุมตคิณะรฐัมนตรฯี
ประจ�าสปัดาห์ได้ทางวิทยอุอนไลน์ nlaradio.senate.go.th ในรายการ “กฎหมายเท่ียงตรง” ทุกวนัพธุ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
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“อดีต” ควรปล่อยไว้ตามอดีต

“อนาคต” ก็ควรปล่อยไว้ตามกาลของมัน

“ปัจจุบัน” เท่านั้นจะส�าเร็จประโยชน์ได้

เพราะอยู่ในฐานะที่ควรท�าได้ ไม่สุดวิสัย

(หนังสือ ๑๐๐ ธรรมค�ำคม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หน้ำ ๓)
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นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์๑ 
 

 ๑	 นิติกรชํานาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ	ส่วนงานนิติการ	สํานักการสอบสวนและนิติการ	กรมการปกครอง.

	 จากการที่ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 (ฉบับที่	 ๗)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 
ในราชกจิจานเุบกษา	เมือ่วันที	่๑๘	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๒	และมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที	่๑๙	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๒	
เป็นต้นไปนั้น	 อาจท�าให้ประชาชนทั่วไปเกิดข้อสงสัยว่ากัญชาและพืชกระท่อมยังเป็นยาเสพติด 
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษปัจจุบันหรือไม่	อย่างไร	ดังนั้น	เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย ่างถูกต ้อง	ผู ้ เขียนจึงขอน�าเสนอสาระเกี่ยวกับสถานะของกัญชา 
และพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษปัจจุบัน	ดังนี้
		 เหตผุลในการตราพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ	(ฉบบัที	่๗)	พ.ศ.	๒๕๖๒		กล่าวไว้ว่า	เน่ืองจาก	
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒	ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการ															
ที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	 นอกจากนี้	 ปรากฏผลการวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อม															
มีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก	ซึง่หลายประเทศทัว่โลกได้แก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย	เพือ่เปิดโอกาส	
ให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์			 
ในทางการแพทย์ได้	 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 พ.ศ.	๒๕๒๒	กัญชาและพืชกระท่อม 
เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท	๕	ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพหรือน�าไปใช้ในการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยหรือน�าไป
ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และยังก�าหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย	 ดังนั้น	 เพื่อเป็น 
การรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาและพัฒนา 
ทางการแพทย์ภายใต้ค�าแนะน�าของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต	 เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ท�าได ้
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โดยชอบด้วยกฎหมายและเพือ่สร้างความมัน่คงทางด้านยาของประเทศ	และป้องกันไม่ให้เกิดการผกูขาด
ทางด้านยา	สมควรแก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒	เพือ่เปิดโอกาสให้สามารถ
นํากัญชาและพืชกระท่อมไปทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์	 และสามารถ 
นําไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้

  สาระส�าคญัของพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ สรปุได้ดงันี้
		 ๑.	ยงัคงกาํหนดให้	“กญัชา”	และ	“พชืกระท่อม”	เป็นยาเสพตดิให้โทษประเภท	๕	ซึง่การใช้เสพ
เพื่อความบันเทิงหรือสันทนาการยังเป็นความผิดตามกฎหมายมีโทษทั้งจําคุกหรือปรับ
		 ๒.	ห้ามมิให้ผลิต	นําเข้า	หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท	๕	เว้นแต่
		 	 	 ๒.๑	ในกรณจํีาเป็นเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ	การแพทย์	การรกัษาผูป่้วย	หรอืการศกึษา
วิจัยและพัฒนา	รวมถึงการเกษตรกรรม	พาณิชยกรรม	วิทยาศาสตร์	หรืออุตสาหกรรม	เพื่อประโยชน์																								
ทางการแพทย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต	หรือ
		 	 	 ๒.๒	ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตให้สามารถนําติดตัวเข้ามาในหรือออกไป																
นอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณที่จําเป็นสําหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว
		 ๓.	ห้ามจําหน่าย	 หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท	 ๕	 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต																				
การมีไว้ในครอบครองตั้งแต่	๑๐	กิโลกรัมขึ้นไป	ให้สันนิษฐานว่าเป็นการมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย						
ทั้งนี้	เว้นแต่
		 	 	 ๓.๑	การมีไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จําเป็นสําหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว	 โดยม ี
ใบสั่งยาหรือหนังสือรับรอง	หรือ
		 	 	 ๓.๒	การมีไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จําเป็นสําหรับใช้ประจําในการปฐมพยาบาล 
หรอืกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิในเรอื	เครือ่งบนิ	หรอืยานพาหนะอืน่ใดทีใ่ช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร	 แต่ถ้ายานพาหนะดังกล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจักรต้อง 
ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
		 ๔.	กําหนดผู้มีสิทธิขออนุญาตให้ผลิต	นําเข้า	ส่งออก	จําหน่าย	หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติด											
ให้โทษประเภท	๕	ได้แก่	หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน	หรือมีหน้าที่													
ในการป้องกัน	 ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 สภากาชาดไทย	 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	
สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าท่ีศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอน	 วิสาหกิจชุมชน	 วิสาหกิจเพื่อสังคม															
หรือสหกรณ์การเกษตร	ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ	รวมทั้งผู้ป่วยเดินทางระหว่าง
ประเทศทีม่คีวามจาํเป็นต้องนาํตดิตวัเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจกัรเพือ่ใช้รกัษาโรคเฉพาะตวั			
และผู้ขออนุญาตอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
		 ๕.	ห้ามมิให้ผูใ้ดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท	๕	เว้นแต่การเสพน้ันเป็นการเสพเพือ่การรกัษาโรค
ตามคาํสัง่ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	ผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรม	ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทย
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์													
แผนไทยที่ได้รับใบอนุญาต	หรือเป็นการเสพเพื่อการศึกษาวิจัย
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		 ๖.	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาจมีมติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ														
ของคณะกรรมการกําหนดเขตพื้นที่หน่ึงพื้นที่ใดเพ่ือกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงเก่ียวกับยาเสพติด 
ให้โทษประเภท	๕	คือ	การทดลองเพาะปลูก	หรือการผลิตและทดสอบ	หรือการเสพหรือครอบครอง 
ในปริมาณที่กําหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
		 ๗.	ภายในระยะเวลา	 ๕	 ปี	 นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ	 การขอรับใบอนุญาตผลิต	 
นําเข้า	หรือส่งออก	เฉพาะกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วย	ให้อนุญาตได้เฉพาะ
กรณทีีผู้่ขออนญุาตเป็นหน่วยงานของรฐั	หรอืกรณผีูข้ออนุญาตอ่ืนดําเนินการร่วมกับผูข้ออนุญาตทีเ่ป็น
หน่วยงานของรัฐ
		 ๘.	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาจมีมติให้รัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่ใด															

เป็นท้องที่ที่ทําการเสพพืชกระท่อมได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 ข้อควรรู้เกี่ยวกับกัญชาและพืชกระท่อม
  ๑. กัญชา
	 			 กัญชาเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง	มีขนาดลําต้นสูงประมาณ	๒	–	๕	เมตร	ลักษณะของใบกัญชา														
จะมีการแยกออกเป็นแฉก	๕	-	๘	แฉก	โดยทกุแฉกจะมรีอยหยกัเป็นเอกลกัษณ์	มดีอกออกเป็นช่อเลก็	ๆ			
ตามกิ่งและก้านของต้นกัญชา	 ส่วนของกัญชาที่นํามาใช้เป็นยาเสพติดก็คือ	 บริเวณใบ	 ยอด	 ช่อดอก														
และกิ่งก้านที่นํามาตากแดดจนแห้ง	แล้วบดให้ละเอียด	จากนั้นก็นํามาใส่ในบ้องกัญชา	หรือนํามามวน
ผสมบุหรี่เพื่อใช้ในการเสพ	นอกจากนี้	กัญชายังขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนประกอบอาหารที่เมื่อแม่ค้าและพ่อค้า
ใส่ลงไปในอาหารแล้วจะทําให้ลูกค้าติดใจจนต้องกลับมากินอีก
	 			 เม่ือเสพกญัชาเข้าไปในระยะแรก	กญัชาจะออกฤทธิ	์กระตุน้ประสาท	ทาํให้ผูเ้สพมกีารตืน่ตวั	
ตื่นเต้น	เป็นคนช่างพูด	ช่างคุย	ร่าเริง	หัวเราะง่าย	จากสาร	THC	(Tetrahydrocannabinol)	ที่มีอยู่มาก	
ในกัญชา	 แต่เมื่อเวลาผ่านไปสัก	 ๑	 -	 ๒	 ชั่วโมง	 กัญชาจะเริ่มออกฤทธิ์กดประสาท	 ซึ่งจะทําให้ผู้เสพ 
มีอาการคล้ายกบัเมาเหล้า	หน้าแดง	ลิน้ไก่พนักัน	พดูไม่ค่อยรูเ้รือ่ง	เซือ่งซึม	ง่วงนอนตลอดเวลา	ซึง่ถ้าหากเสพ	
ในปริมาณมากเกินไป	 อาจจะทําให้เกิดภาพลวงตา	 ควบคุมตัวเองไม่ได้	 และมีจิตใจที่ดุร้ายผดิปกตไิด้	
เมื่อกัญชาหมดฤทธ์ิแล้วจะมีผลข้างเคียงตามมาอีกระยะใหญ่	คือ	 มีอารมณ์อ่อนไหว	เลื่อนลอย	 
สมองส่ังงานช้า	 ไม่สนใจส่ิงแวดล้อม	 ใจสั่น	 หูแว่ว	 ถ้าหากหยุดเสพต่อ	 อาการเหล่านี้ก็จะหายไปเอง	 
แต่ถ้ายังเสพอยู่เรื่อย	ๆ	และเป็นระยะเวลานาน	ก็จะทําให้เกิดผลเสียกับร่างกายอย่างร้ายแรง	โดยอาจ
เกิดการเสือ่มสมรรถภาพทางเพศ	มอีาการประสาทหลอนเนือ่งจากระบบประสาทถูกทาํลาย	มคีวามเสีย่ง
เป็นมะเร็งปอดจากการสูดเอากัญชาเข้าไปในปอดเหมือนบุหรี่นั่นเอง
		 			 ประโยชน์ในทางการแพทย์ของกญัชานัน้	จากผลการวจิยัพบว่า	 กญัชามฤีทธิเ์สพตดิน้อยกว่า
กาแฟ	เสพแล้วเลิกได้ง่าย	สามารถใช้รักษาอาการนอนไม่หลับ	กระสับกระส่าย	ภาวะซึมเศร้า	โดยเฉพาะ																
ในผู้สูงอายุ	 บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการรักษาด้วยเคมีบําบัด	 (Nausea	 and	 vomiting	
associated		with	chemotherapy)	รกัษาอาการเจ็บปวดและชา	โดยเฉพาะการปวดจากระบบประสาท
กล้ามเนื้อชาเป็นตะคริว	 นอกจากน้ี	 กัญชายังช่วยรักษาอาการปวดตามอวัยวะต่าง	 ๆ	 ได้ผลดีมาก																			
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แม้ในคนไข้ที่ใช้ยาแก้ปวดชนิดต่าง	ๆ	แล้วก็ยังไม่หายปวด	และมีสรรพคุณรักษาโรคอื่น	ๆ	อีกหลายโรค															
เช่น	 โรคผิวหนังอักเสบ	 โรคลําไส้อักเสบ	 โรคข้ออักเสบ	 โรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง	 ฯลฯ	 
และกัญชายังมีสารสําคัญที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น		 
THC	และ	CBD	(Cannabidiol)	ฯลฯ	นอกจากนี้	 ยังมีการวิจัยเพื่อรักษาโรคมะเร็ง	 โดยใช้แบบเดี่ยว
หรือร่วมกับเคมี	 หรือสมุนไพรอื่น	 ๆ	 ซึ่งปัจจุบันได้มีการจดสิทธิบัตรเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชารักษา 
โรคมะเร็งแล้วในหลายประเทศ	เช่น	สหรฐัอเมรกิา	สหราชอาณาจักร	แคนาดา	จนี	ญีปุ่น่	อสิราเอล	ฯลฯ

  ๒. พืชกระท่อม
		 	 	 พืชกระท่อมเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่พอสมควร	มีความสูงอยู่ที่ประมาณ	๑๐	–	
๑๕	 เมตร	 มีใบเล้ียงเด่ียวเป็นสีเขียว	 แต่จะมีก้านใบทั้งสีแดงและสีเขียว	 ซึ่งไม่มีความต่างกันมากนัก	
สามารถพบได้	ในจงัหวดัปทมุธานมีากเป็นพเิศษ	ส่วนในภาคใต้จะพบตามป่าธรรมชาติ	เช่น	ป่าในจังหวดั
สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	 สงขลา	 พัทลุง	 ยะลา	 เป็นต้น	 การเสพใบกระท่อมเข้าสู่ร่างกายทําได ้
ไม่ยาก	เพียงแค่นําใบกระท่อมมาฉีกออกจากก้านของใบ	แล้วเคี้ยวให้ละเอียด	จากนั้นก็ตามเข้าไปด้วย
นํ้า	กาแฟ	หรือเครื่องดื่มชูกําลัง	 ในใบกระท่อมมีสารชนิดหนึ่งท่ีชื่อว่า	 Mitragynine	ซึ่งเป็นสาร 
ที่ออกฤทธิ์ในการกดประสาท	เป็นสารจําพวกเดียวกับสารที่อยู่ในยาบ้า	แอลเอสดี	(เหล้าแห้ง)
		 	 	 เมื่อเสพเข้าไปแล้ว	 หากมีอาการเมื่อยล้าก็จะหายราวกับปลิดทิ้ง	 เน่ืองจากการออกฤทธิ์											
กดประสาทให้ไม่รูสึ้กเจ็บปวด	และยงัทาํให้ผูเ้สพมจีติใจร่าเรงิมากขึน้	เมือ่เสพหรอืเคีย้วใบกระท่อมไปแล้ว	
๕	–	๑๐	นาที	ใบกระท่อมจะออกฤทธิ์กดประสาททําให้ผู้เสพมีความกระปรี้กระเปร่า	สดชื่น	ไม่รู้สึกหิว
อาหาร	ไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว	แต่หากอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเมื่อไร	จะเกิดการหนาวสั่น
คล้ายกบัจะเป็นไข้	โดยทัว่ไปแล้วการเคีย้วใบกระท่อมไม่ทาํให้เกิดการตดิจนต้องเคีย้วทกุวนัแต่อย่างใด	 
แต่หากเคี้ยวเองในปริมาณมากและเป็นเวลาต่อเนื่องทุกวัน	 นัยว่าเพื่อเพิ่มกําลังให้สามารถทํางานได้
มากกว่าเดิม	ก็มีโอกาสที่จะติดใบกระท่อมได้	แต่หากเคี้ยวเป็นครั้งคราวหรือเป็นยารักษาโรคบางชนิด
ท่ีหายแล้วกห็ยดุไป		กจ็ะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด	ๆ 	ทัง้ส้ิน	หากเสพไปนาน	ๆ 	จะพบว่าผิวของผู้เสพมคีวามคลํา้ลง
จนดูเหมือนผิวแห้ง	มีอาการท้องผูก	อุจจาระแข็งเป็นก้อนเล็ก	ๆ	ทําให้ถ่ายยากกว่าปกติ	นอนไม่หลับ	
คลืน่ไส้อาเจยีนจากอาการเมาใบกระท่อม	และหากหยดุเคีย้วใบกระท่อมกจ็ะส่งผลให้มปัีญหากบัร่างกาย	
เกิดการไม่มีแรง	อ่อนเพลีย	ทํางานไม่ได้	ปวดเมื่อยตามตัวและกระดูกส่วนต่าง	 ๆ	บางรายที่เสพมาก
เกินไป	อาจพบว่า	แขนกระตุกเองได้	มีอารมณ์ซึมเศร้า	เซื่องซึม	ไม่พูดกับใคร	หรือไม่กอ็าจจะก้าวร้าว
ไปเลย	มอีาการนอนไม่หลบั	กระวนกระวาย	มคีวามดนัหรอือุณหภมูร่ิางกายทีสู่งกว่าปกติ
		 			 ประโยชน์ในทางการแพทย์ของพืชกระท่อมนั้น	 จากผลการวิจัยพบว่าพืชกระท่อมสามารถ
ใช้ทํายาสมุนไพรรักษาโรคตามตําราแพทย์แผนโบราณ	 (ตําราหลวง)	 เช่น	 ยาระงับอาการไอ	 ยาระงับ
อาการปวดฟัน	ยาระงับอาการปวดกล้ามเนือ้	รกัษาโรคเบาหวาน	บดิ	ท้องร่วง	กล่อมประสาท	สมานแผล
ในปาก	 ห้ามเลือด	 ลดความดัน	 แก้พิษจากพืชหรือสัตว์	 และพืชกระท่อมมีสารสําคัญที่สามารถนํามา 
ใช ้ประโยชน ์ในทางการแพทย ์แผนป ัจจุบันได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ	 เช ่น	Mitragynine	 
และ	Speciofoline	ฯลฯ	สามารถใช้ระงับอาการปวดเช่นเดียวกับมอร์ฟีน	 ใช้ในการขยายหลอดเลือด	 
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ลดความดัน	ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ	ซึ่งพืชกระท่อมนี้นอกจากประเทศไทยแล้ว	ไม่ปรากฏว่ามีประเทศใด
ในโลกที่ควบคุมพืชกระท่อมเป็นยาเสพติด	 อีกท้ังกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศที่สําคัญ	 คือ	
อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ	ค.ศ.	๑๙๖๑	(The	Single	Convention	on	Narcotic	Drugs,	
๑๙๖๑)	ก็มิได้กําหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดแต่อย่างใด

  สรุป	เนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๖๒	ไม่ได้บัญญัติให้ถอน
กญัชาและพชืกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภทที	่๕	แต่อย่างใด	เพยีงแต่ผ่อนปรนให้สามารถ
นํากัญชาและพืชกระท่อมออกมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเท่าน้ัน	 ดังนั้น	 
สถานะของกัญชาและพืชกระท่อมจึงยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท	๕	 ตามพระราชบัญญัต ิ
ยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒	ดังนั้น	การผลิต	นําเข้า	ส่งออก	จําหน่าย	ครอบครอง	หรือเสพกัญชา
และพืชกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต	 จึงเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมายทั้งจําคุกหรือปรับตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒	
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ผู้ที่มีความพอแล้ว

ย่อมมีความพอใจ

 ในภาวะและฐานะของตน

จนกระทั่งไม่เห็นความส�าคัญ

ที่จะต้องน�าตนไปเปรียบกับผู้อื่น

(หนังสือ ๑๐๐ ธรรมค�ำคม สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช, หน้ำ ๖)
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หากจะกล่าวถึงความเป็นมา เหตุผลและความจ�าเป็นของ “ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ศ. ....” ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วน้ัน จะพบว่า เป็นกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อให ้
กระบวนการจดัท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และมีการพฒันาคณุภาพของกฎหมายอย่างเป็นระบบ ตามแนวนโยบายแห่งรฐัท่ีปรากฏในมาตรา ๗๗  
และแนวทางการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบการก�าหนดแนวทาง
การจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบญัญติัมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ตามท่ีส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีและส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอ เพือ่ให้หน่วยงานของรฐั
ใช้เป็นกรอบหรอืแนวทางในการด�าเนินการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมาย ทัง้น้ี คณะกรรมการพฒันา
กฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดท�าร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งครอบคลุม
การด�าเนนิการของหน่วยงานของรฐัท่ีมไิด้อยูใ่นฝ่ายบรหิารด้วย จงึเหน็สมควรจดัท�าร่างพระราชบญัญตัิ 
ฉบับดังกล่าวขึ้นเพื่อก�าหนด “หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมาย” ได้แก่ การตรวจสอบความจ�าเป็น
ในการตรากฎหมาย การรบัฟังความคิดเหน็ของผูเ้ก่ียวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากกฎหมาย 
การตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และระยะเวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย  
และหลักเกณฑ์การก�าหนดโทษอาญา รวมทั้ง “หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย”  
และ “การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย” เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา๒

๑จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม โรงแรมอมารี ประตูน�้า กรุงเทพมหานคร.

๒โปรดดู บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๒๔/๒๕๖๑), หน้า ๑.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

๑

 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

“
”
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จากความส�าคัญของกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายดังกล่าว และเพือ่ให้ผูป้ฏิบตังิานในองค์กรหรอืหน่วยงานของรฐัต่าง ๆ ทีเ่สนอ
ร่างกฎหมาย โดยเฉพาะส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในกระบวนการเสนอ 

และตรวจพจิารณาร่างกฎหมายได้มคีวามรู ้ ความเข้าใจ 
ในหลกัการและเนือ้หาสาระส�าคญัของร่างพระราชบญัญตัิ
หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ ..... ตลอดจนเปิดโอกาส 
ให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้อภิปรายแ ล ะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งน้ี 
เพ่ือเป็นข้อมูลและเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป ส�านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาจึงได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง“การเตรียม 
ความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด ้วย 

หลกัเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 

โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้กล่าวเปิดการสัมมนา จากนั้นมีการบรรยาย เรื่อง “สาระส�าคัญของกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” โดย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของ 
หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
และประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) รวมทั้งมีการอภิปราย เรื่อง “ประสบการณ์และ 
ความคาดหวังในการปฏิรปูกระบวนการตรากฎหมาย” ประกอบด้วย ดร.วชริา อารมย์ด ีผูช่้วยผูว่้าการ
สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  นายกติติ  ต้ังจติรมณศีกัดา รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  และนายภัทระ  ค�าพิทักษ ์ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
โดยมี นายจุมพล  ศรีจงศิริกุล นักกฎหมายกฤษฎีกา กองพัฒนากฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เป็นผู้ด�าเนินรายการ

ส�าหรับการแสดงปาฐกถาพเิศษ ในหัวข้อเรือ่ง “การเตรยีมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมาย” นั้น มีสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

ศาสตราจารย์กติติคณุ ดร.วษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีและประธานกรรมการกฤษฎกีา  
(คณะที ่๒) ได้แสดงปาฐกถาว่า การสัมมนาในครัง้น้ีเปรยีบเสมือน “การโหมโรง” หรอื “ตฆ้ีองร้องป่าว” 
เพ่ือประกาศหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่าจะมีกฎหมายส�าคัญของประเทศ
เกิดขึ้นแล้ว โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ความรับผิดชอบได้รับฟังแล้วก็อาจจะ 
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รู้สึกดีใจที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายฉบับน้ี เพราะรอกฎหมายในลักษณะน้ีมานานแล้ว แต่บางส่วน
อาจจะรู้สึกแย่ เพราะคิดว่าต่อไปต้องด�าเนินการต่าง ๆ  ยุ่งยากมากข้ึนกว่าเดิม หรือท�าให้ต้องแบกรับ 
ภาระงานท่ีหนักเพราะไม่สามารถด�าเนินการได้ และส่วนหน่ึงก็อาจจะรู้สึกอื่น ๆ เช่น ยอมรับได้  
ไม่เป็นไร เพราะสามารถฝึกฝนกันได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะรู ้สึกนึกคิดอย่างไร วันนี้เป็นเพียง 
การโหมโรงเท่านัน้ ส่วนการบรรเลง ตีระนาดให้เป็นเพลงจริง ๆ คือ “การขับเคลื่อนกฎหมาย” นั้น  
ยังต้องมีการฝึกอบรม (Workshop) เพื่อเตรียมความพร้อมกันต่อไปอีกหลายครั้งในอนาคต

ทั้งนี้ หากถามว่าในบรรดากฎหมายทั้งหมด ๔๕๖ ฉบับ ที่รัฐบาลในสมัยน้ีได้เสนอต่อ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา กฎหมายฉบับใดท่ีเป็นรากฐานส�าคัญหรือมีความหมาย 
ในเชิงปฏิรูป และจะเป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศ เห็นว่า 
ม ี ๒ ฉบับ คอื “พระราชบัญญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘” และ “ร่างพระราชบัญญัติ 
หลักเกณฑ์การจัดท�าร ่างกฎหมายและ 
การประเ มินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย  
พ.ศ. ....” ทีถ่กูหยบิยกมาจดัสมัมนาในครัง้น้ี  
โดยกฎหมายฉบับนี ้ แม้จะไม่ได้รบัความสนใจ 
จากประชาชนเท่าที่ควร เพราะมิใช่กฎหมาย
ทีท่�าให้ประชาชนรวยขึน้หรอืจนลงอย่างชดัเจน  
แต่ก็เป็นกฎหมายประเภททีเ่รยีกว่า “กฎหมาย
เทคนิค” ที่ส ่งผลกระทบต่อ “การปฏิรูป 
ระบบราชการ” และ “การปฏิรูปกฎหมาย” 
ซึ่งนับวันจะยิ่งมีความส�าคัญ โดยเฉพาะ
ต่อนักธุรกิจซึ่งได้มีการเรียกร้องให้ยกเลิก
กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหรือสร้างขั้นตอนที่ยุ ่งยาก
ในการด�าเนินธุรกิจให้หมดไปหรือลดน้อยลง เพราะเห็นตัวอย่างความส�าเร็จของหลายประเทศ 
อาทิ ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดยการยกเลิกกฎหมาย (Regulatory  
Guillotine) ที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการค้า การลงทุน หรือกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นจ�านวนมาก 
ในคร้ังเดียวให้หมดไป รวมทั้งการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพของประเทศ การตรา “กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ออกมาใช้บังคับ จึงเป็นการสังคายนากฎหมายและเป็นวิธีการที่ใกล้เคียงกับ 
การ “กิโยติน (Guillotine)” กล่าวคือ เสมือนเป็นการน�ากฎหมายหลาย ๆ ฉบับมาวางเรียงกัน 
บนเขียง แล้วใช้มีดอันใหญ่มาตัดกฎหมายนั้นทิ้งไปทั้งหมดในครั้งเดียว โดยกฎหมายฉบับนี้ ไม่เพียง
แต่จะก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�า “ร่างกฎหมาย (Bill)” และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
“กฎหมาย” ที่มีผลใช้บังคับไปแล้ว ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ยังมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงเรื่องอื่น ๆ  
ตามบทบญัญตัมิาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ก�าหนดไว้อีกด้วย 
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “กฎหมายลูก” ของรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งนั่นเอง
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ร่างพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑ์การจดัท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย 
พ.ศ. .... ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายของสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาตแิล้ว ตัง้แต่วันที ่๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒๓ แต่อย่างไรกต็าม เนือ่งจากกฎหมายฉบับนีม้คีวามหมาย
ในเชิงปฏิรูปค่อนข้างมาก และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประเทศมิใช่เพื่อกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง 
โดยเฉพาะ อันอาจก่อให้เกิดความเหนื่อยยากแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทั้ง ๒๐ กระทรวง ๑๔๐ กรม  
รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ จึงได้ก�าหนดให ้
กฎหมายฉบบันีย้งัไม่มีผลใช้บงัคบัทนัท ีแต่ให้มผีลใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�าหนด ๑๘๐ วนั นบัแต่วนัประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยเมื่อนายกรัฐมนตรีได้น�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้พระราชทานคืนมาแล้ว๔ ซ่ึงคาดว่าจะได้รับ
พระราชทานคนืมาประมาณเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๒ กจ็ะน�าพระราชบญัญตัปิระกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เพ่ือใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป ดังน้ัน เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะมีผลใช้บังคับ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน หรือต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งระยะเวลาที่มีประมาณ ๖ - ๗ เดือน 
ดงักล่าวเพียงพอทีจ่ะเตรยีมความพร้อม คือ สร้างความตระหนกัว่าปัจจบุนัมกีฎหมายใหม่ในลักษณะนี้
เกิดขึ้นแล้ว รวมทั้งต้องอ่านและท�าความเข้าใจ โดยซักซ้อมการปฏิบัติไปพลางก่อน เพื่อถึงเวลาที่
กฎหมายมผีลใช้บงัคบัแล้วจะได้ปฏบิติัตามได้อย่างถกูต้อง อนัเป็นการสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” กล่าวคือ ต้องศึกษาท�าความเข้าใจบทบัญญัต ิ
แห่งกฎหมายแต่ละมาตรา เช่น ค�าว่า “กฎ” และ “กฎหมาย” มคีวามหมายว่าอย่างไร หรอืการประเมนิ
ผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายคืออะไร และต้องด�าเนินการอย่างไร เมื่อ “เข้าใจ” แล้วจะได้ “เข้าถึง” คือ  
ต้องลองฝึกปฏิบัติและสร้างความคุ้นเคยกับกฎหมายฉบับนี้ แล้วจึงจะ “พัฒนา” คือ ลงมือปฏิบัต ิ
เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อไป ด้วยความส�าคัญของกฎหมายฉบับนี้ จึงมีนักการเมืองบางคนปรารภว่า  
หากมีโอกาสเข้ามาเป็นฝ่ายค้านเขาจะใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการด�าเนินการกับฝ่ายรัฐบาล
หรือกระทรวง ทบวง กรม ทั้งหลาย แต่หากได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็จะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ในบางมาตราที่สร้างภาระหรือเสี่ยงต่อความผิดพลาดให้ลดน้อยลง ดังน้ัน จึงขอให้แต่ละหน่วยงาน 
เร่งศกึษา ท�าความเข้าใจ ฝึกหดั และลองปฏิบตัใินช่วงระยะเวลาทีม่อียูด่งักล่าวให้เกิดประโยชน์มากทีส่ดุ

๓ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุม
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. .... ในวาระท่ีสอง  
ขั้นพิจารณาเรียงตามล�าดับมาตรา และวาระที่สาม โดยลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย.

๔รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๖ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๔๖ ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้น 

เก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดเท่าทีม่อียูข่องทัง้สองสภาแล้ว ให้นายกรฐัมนตรนี�าร่างพระราชบัญญตันิัน้ข้ึนทลูเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตร ี
น�าพระราชบญัญตัน้ัินประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บงัคบัเป็นกฎหมายได้เสมอืนหนึง่ว่าพระมหากษตัรย์ิได้ทรงลงพระปรมาภไิธยแล้ว”.
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เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันแล้วจะพบว่า
บุคคลที่จะเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภามีเพียง ๓ ประเภท เท่านั้น ดังนี้๕

(๑) คณะรัฐมนตร ีคอื “นายกรฐัมนตร”ี และ “รฐัมนตร”ี รวมจ�านวน ๓๖ คน มมีตเิหน็ชอบ
ร่วมกันที่จะเสนอร่างกฎหมายในนามของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ มิใช่การเสนอของนายกรัฐมนตรี 
เพยีงคนเดยีว หรือรฐัมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหน่ึงโดยเฉพาะ แต่อาจจะมอบหมายให้รัฐมนตรี
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ไปยื่นก็ได้ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

(๒) สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) จ�านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน โดย “สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.)” 
แม้จะมีสิทธิออกเสียงให้ความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็ตาม  
แต่ ส.ว. กไ็ม่มสีทิธทิีจ่ะเสนอร่างกฎหมายต่อสภาเพือ่พจิารณาได้ ทัง้นี ้เพราะกฎหมายต้องรเิริม่ (Initiate)  
มาจากสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ดังนั้น “ส.ส. จ�านวน ๒๐ คน” เท่านั้นจึงจะเสนอร่างกฎหมายได้  
และไม่จ�าเป็นต้องมาจากพรรคเดียว เพราะอาจจะมาจากหลายพรรคหรือพรรคใด ๆ ร่วมกันเสนอก็ได้

(๓)  ผูมี้สิทธเิลือกตัง้จ�านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน และจะเสนอได้เฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับ
เรื่องตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ เท่านั้น ดังนั้น  
ประชาชนผูมี้สทิธิเลือกต้ังจ�านวน ๑๐,๐๐๐ คน จะเสนอร่างกฎหมายเพือ่เปลีย่นแปลงวธิกีารเลอืกตัง้  
หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับศาล การปฏิรูปประเทศ หรือยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ได้ เพราะเป็น
เรื่องที่อยู่นอกเหนือหมวด ๓ และหมวด ๕ ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดให้มีสิทธิเสนอได้ 

อย่างไรกด็ ี กฎหมายทีเ่สนอโดยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) และทีเ่สนอโดยประชาชนนัน้
จะมีไม่มากนัก เพราะการท่ีประชาชนจะเข้าชื่อร่วมกันให้ครบจ�านวน ๑๐,๐๐๐ คน มิใช่เรื่องง่าย  
อีกทั้งยังมีกระบวนการตรวจสอบรายชื่อตามกฎหมาย และข้อจ�ากัดเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอซึ่งมีเพียง  
๒ เรือ่งเท่านัน้ คอื กฎหมายว่าด้วยสทิธิเสรภีาพของปวงชนชาวไทย หรอืกฎหมายว่าด้วยหน้าทีข่องรฐั 
ส่วน ส.ส. แม้จะไม่ถูกจ�ากัดเรื่องที่เสนอก็ตาม แต่จะถูกจ�ากัดเกี่ยวกับ “กฎหมายเก่ียวด้วยการเงิน” 
โดยหากกฎหมายท่ีเสนอนั้นมีลักษณะเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินแล้ว จะต้องมีค�ารับรองของ 
นายกรัฐมนตรีเสียก่อน จึงจะเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาได้ ซึ่งในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีอาจจะ 
ไม่ลงนามรับรองให้ ซึ่งเท่ากับ ส.ส. จะเสนอกฎหมายนั้นไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้เสนอเป็น ส.ส. 
ฝ่ายค้าน เมือ่เข้าสู่การพจิารณาของสภาแล้วกม็กัจะถกูจ�ากดัโดย ส.ส. ฝ่ายรฐับาลซึง่จะมจี�านวนทีม่ากกว่า 
ดังนั้น กฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีจึงถือเป็นกฎหมายหลักที่เข้าสู่การพิจารณาของสภา 

๕รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๓ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๓๓ ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน และจะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม (๒) หรือ (๓) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อ 

มีค�ารับรองของนายกรัฐมนตรี”.
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ทัง้น้ี “กฎหมายทีเ่สนอโดยคณะรัฐมนตร”ี ดงักล่าว มไิด้มท่ีีมาจากคณะรฐัมนตรทีัง้ ๓๖ คน 
แต่อย่างใด แต่มีท่ีมาจากการเสนอของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็น
ผู้เสนอกฎหมายเก่ียวกับเร่ืองชลประทาน กระทรวงมหาดไทยเสนอเก่ียวกับการปกครองหรือที่ดิน 
กระทรวงสาธารณสุขเสนอเกี่ยวกับการพยาบาลหรือสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหมเสนอเกี่ยวกับ 
เรือ่งกองทพั เป็นต้น โดยแต่ละกระทรวงจะเป็นผูร้เิริม่เสนอกฎหมายมายงัคณะรฐัมนตร ีหากคณะรฐัมนตรี
ไม่เหน็ชอบด้วย กฎหมายนัน้กต็กไป แต่ถ้าคณะรฐัมนตรเีห็นชอบด้วย ซึง่จะใช้ค�าว่า “รบัหลกัการ” 
โดยมคีวามหมายว่ากฎหมายทีก่ระทรวงเสนอมานัน้พอไปได้หรอืยงัสามารถแก้ไขเพิม่เตมิให้ดยีิง่ขึน้ได้ 
ก็จะรับหลักการแห่งร่างกฎหมายนั้นไว้พิจารณา ซ่ึงส่วนใหญ่คณะรัฐมนตรีจะรับหลักการไว้ทั้งส้ิน  
มน้ีอยมากทีจ่ะไม่เห็นชอบด้วยหรอืตีตกไป เพราะหากตตีกไป รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทีเ่สนอกฎหมาย
มักจะไม่พิจารณาว่ากฎหมายที่เสนอนั้นมีปัญหาหรือข้อบกพร่องประการใด แต่มักจะน�าไปคิดว่า 
เป็นการท�าให้เสียหน้า ทัง้ยงัไม่สามารถตอบลกูน้องในกระทรวง รวมทัง้ชาวบ้านทีส่นบัสนนุพรรคการเมอืง
ของตนได้ว่ากฎหมายที่พยายามผลักดันน้ันท�าไมถึงถูกตีตกไป ด้วยเหตุน้ี คณะรัฐมนตรีจึงไม่ค่อยตี
กฎหมายตก เพราะแม้ว่ากฎหมายฉบบัน้ันจะมปัีญหาหรอืไม่ดีเท่าทีค่วร ก็สามารถแก้ไขหรอืปรบัปรงุได้ 
โดยจะส่งให้ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีารบัไปตรวจพจิารณา ซึง่ในระหว่างด�าเนนิการตรวจพจิารณา 
รฐัมนตรีผูเ้สนอกฎหมายอาจจะพ้นจากต�าแหน่งเพราะครบวาระ มกีารยบุสภา หรอืมกีารปรบัเปลีย่น 
ไปเป็นฝ่ายค้านเสียก่อนก็ได้ ในที่สุดกฎหมายฉบับที่เป็นปัญหานั้นก็จะตกไป และเมื่อส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว ก็จะส่งกลับคืนมายังคณะรัฐมนตรี ถ้าคณะรัฐมนตรี
ยังคงยืนยันรับหลักการหรือเห็นชอบด้วยกับกฎหมายฉบับนั้น ก็จะเสนอต่อไปไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามล�าดับ

กล่าวโดยสรปุ กฎหมายทีเ่สนอโดยคณะรัฐมนตรแีท้ทีจ่รงิแล้วกค็อืกฎหมายทีเ่สนอโดยหน่วยงาน 
โดยอาจจะเป็นกฎหมายที่กระทรวงหรือหน่วยงานไม่ต้องการ แต่ต้องเสนอเพราะเป็นไปตามที ่
คณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรีต้องการและได้สัง่การให้ด�าเนินการยกร่างให้ นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรี
อาจจะให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด�าเนินการยกร่างกฎหมายว่าด้วยเรื่องใด ๆ  ให้โดยตรงก็ได้ 
ซึ่งหากคิดค�านวณแล้ว กฎหมายที่เสนอโดยหน่วยงานจะมีมากถึงร้อยละ ๙๕ ส่วนกฎหมายที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่มของคณะรัฐมนตรีจริง ๆ มีเพียงร้อยละ ๕ เท่านั้น 

อนึ่ง การที่คณะรัฐมนตรีได้รับหลักการแห่งกฎหมายที่มีข้อบกพร่องไว้พิจารณา แม้จะมีข้อดี  
คือ รวดเร็วและไม่มีความยุ่งยาก แต่กระบวนการดังกล่าวก็มีข้อเสีย คือ จะท�าให้ได้กฎหมาย 
ทีไ่ม่มีคุณภาพ เพราะเมื่อมีการส่งกฎหมายที่มีข้อบกพร่องไปยังส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพือ่ตรวจพจิารณาแล้ว แม้ผลการตรวจพิจารณาจะเห็นว่ากฎหมายนั้นไม่ควรมีเพราะไม่สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทย หรือมีความซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น หรือเป็นกฎหมายที่ไม่มีความจ�าเป็นเพราะ
จะท�าให้สิ้นเปลืองหรือเสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ก็ตาม แต่กระบวนการก็ต้องด�าเนินต่อไป 
“เสมอืนน�า้ทีไ่หลต่อไปเรือ่ย ๆ ” เนือ่งจากคณะรฐัมนตรีได้รบัหลกัการมาแล้ว ฉะนัน้ การทีก่ฎหมายฉบบันี้ 
จะถกูตีตกไปจงึเป็นไปได้ยาก หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึง คอื เมือ่ “ต้นน�า้” คอืกระทรวง ไหลมา “กลางน�า้” 
คอืคณะรฐัมนตรี และไหลไปยงั “ปลายน�า้” คอืส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาแล้ว ก็ต้องไหลต่อไป 
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สู่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมาสร้างเขื่อนเพื่อกั้นน�้า 
ไม่ให้ไหลต่อไปไม่ได้ เพราะมใิช่วธีิปฏบิติัตามธรรมดาท่ีถอืกันมา (Common Practice) อนัส่งผลให้ 
มีกฎหมายที่ไม่จ�าเป็นหรือได้กฎหมายที่ไม่มีคุณภาพ ซ�้าซ้อนหรือขัดแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้ง
สร้างภาระให้กับประชาชนและประเทศชาติ

โดยกฎหมายที่ “สร้างภาระให้กับประชาชน” เช่น สร้างกระบวนการหรือเพิ่มข้ันตอน 
ให้ประชาชนต้องปฏบิตัอิย่างยุง่ยากจนกลายเป็นช่องทางให้มกีารรดีไถหรอืเรยีกรบัเงนิจนเกิดการทจุรติ
คอร์รัปชัน นอกจากนี้ ยังมีกรณีการตรากฎหมายท่ีก�าหนดให้สิทธิแก่ประชาชนเป็นจ�านวนมาก  
แต่สิทธิดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง จนเวลาล่วงเลยมาหลายปีแล้ว 
ก็ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงดังกล่าวเสียที เช่นนี้ก็เป็นกรณีที่สร้างภาระให้กับประชาชนเช่นกัน  
เพราะเม่ือไม่มีกฎกระทรวง ประชาชนก็จะไม่ได้สิทธิ และหากไปขอใช้สิทธิ เจ้าหน้าที่ก็จะอ้างว่า 
ไม่สามารถปฏิบัติให้ได้ 

ส่วนกฎหมายท่ี “สร้างภาระให้แก่ประเทศชาติ” เช่น ท�าให้เสียงบประมาณเป็นจ�านวนมาก 
โดยบางฉบับมีหลักการทีจ่ะจดัเกบ็เงนิจากประชาชน แต่ปรากฏว่าทัง้ปีจัดเก็บได้ไม่ถงึ ๒๐,๐๐๐ บาท 
แต่ต้องจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ือด�าเนินการดังกล่าวหลายล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างจ�านวนเงิน 
ทีจ่ดัเกบ็ได้กับเงินเดือนที่รัฐจะต้องจ่ายเพื่อจ้างเจ้าหน้าที่ทั้งปีแล้วไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ ยังมีกฎหมาย
ที่ท�าให้ประเทศต้องเสียเปรียบ ท้ังในเร่ืองการส่งออก การน�าเข้า และการแข่งขันกับต่างประเทศ  
ซึ่งถือเป็นการสร้างภาระให้กับประเทศชาติเช่นกัน

เม่ือกระบวนการที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีกฎหมายที่ไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก  
จึงมีความจ�าเป็นต้อง “ปฏิรูปกฎหมาย” ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส�าคัญ ๓ ประการ หรือที่เรียก
โดยย่อว่า หลักการ “3D” ดังนี้

(๑) “Deregulation” คือ การลดจ�านวนกฎหมาย และลดเนื้อหาของกฎหมายที่มีลักษณะ
การใช้บังคับเป็นการควบคุมให้น้อยลง โดยก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐยึดหลักการออกกฎหมาย 
เท่าที่จ�าเป็น และละเว้นการควบคุมที่ไม่สมควร

(๒) “Decriminalization” คอื การลดหรอืเลกิเนือ้หาของกฎหมายท่ีมโีทษอาญา หรอืในกรณี
ความผิดที่ไม่ร้ายแรงให้ใช้สภาพบังคับทางแพ่ง มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางสังคมอื่น 
มาใช้แทน เช่น ความผดิเกีย่วกับยาเสพติด แทนท่ีจะใช้โทษอาญาในการปราบปรามการกระท�าความผิด
เท่านั้น ก็ปรับเปลี่ยนแนวความคิดโดยก�าหนดให้ผู้ที่พบเห็นหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิดได้รับ
รางวัลน�าจบั ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นการให้รางวลัแก่ผูแ้จ้ง อนัเป็นวธิกีารหน่ึงทีส่ามารถลดการกระท�าความผดิ
ให้น้อยลงได้ หรอืเปลีย่นนโยบายว่า “ผูค้้า” คอือาชญากร ส่วน “ผู้เสพ” คอืผู้ป่วยทีค่วรน�ามาบ�าบัดรกัษา 
ก็ช่วยลดจ�านวนของผู้เสพให้น้อยลงได้ เพราะหากถือว่าเป็นอาชญากรเช่นเดียวกันแล้ว นอกจากจะ 
ไม่ก่อให้เกิดผลดีแก่สังคม ยังท�าให้นักโทษล้นเรือนจ�าและมีการกลับไปเสพซ�้าอีกด้วย 

(๓) “Decentralization” คือ การถ่ายโอนอ�านาจให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนได้ร่วม 
ตัดสินใจหรือปฏิบัติแทน โดยเน้นการกระจายอ�านาจและการมอบอ�านาจของเจ้าหน้าที่มิให้กระจุกตัว 
อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเป็นการอ�านวยความสะดวก ความรวดเร็ว 
และเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนให้หลากหลาย
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ทัง้นี ้นอกจากจะมหีลกัการ “3D” เป็นหัวใจของการปฏิรปูกฎหมายแล้ว ยงัต้องมหีลกัธรรมาภบิาล 
หรอืหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ี (Good Governance) มาเป็นส่วนในการปฏิรปูกฎหมายด้วย 
กล่าวคอื การออกกฎหมายต้องมคีวามโปร่งใส (Transparency) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม 
(Participation) ต้องมีภาระรับผิดชอบ (Accountability) และกฎหมายนั้นต้องมีความคุ้มค่า  
และประหยดัทัง้งบประมาณและเวลา (Efficiency หรือ Value for money) ซึง่บทบญัญตัมิาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจบุนั ได้น�าหลกัการ “3D” และ “Good Governance” 
มาก�าหนดไว้ส�าหรับการออกกฎหมายแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๗๗  
อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร จึงต้องมีการออกกฎหมายลูก คือ “ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....” เพื่อมาอธิบายเพิ่มเติม  
ซึ่งหากจะเปรียบเทียบแล้ว มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญก็เปรียบเสมือน “ภาพจิตรกรรมฝาผนัง” 
เรื่องรามเกียรติ์ที่ระเบียงวัดพระแก้ว ส่วนกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายเป็นการท�าให้ภาพจิตรกรรมดังกล่าวมีชีวิต เป็นรูปธรรม  
หรือเป็นโขนที่สวมหัวยักษ์หรือลิงแสดงอยู่บนเวทีให้เห็นหรือจับต้องได้จริง ๆ โดยเนื้อหาสาระส�าคัญ 
ของบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญนั้น ได้ก�าหนดเรื่องต่าง ๆ ไว้ ๑๐ ประการ ดังนี้

ประการแรก รัฐพึงออกกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น โดยแค่ไหนเพียงใดจึงเรียกว่า “จ�าเป็น” 
หรือไม่ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�าหนดความหมายและวิธีการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนแล้ว  
ซึ่งจะช่วยลบล้างธรรมเนียมหรือวิธีปฏิบัติเดิม ๆ ที่อาจจะตรากฎหมายที่ไม่จ�าเป็นออกมา หากฝ่าฝืน
ย่อมเป็นการกระท�าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ประการที ่๒ ยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมายท่ีหมดความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
โดยกฎหมายฉบับใดล้าสมัย หรือออกมาแล้วเป็นอุปสรรค สร้างภาระ หรือกระทบต่อการด�ารงชีวิต 
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน ต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ซึ่งวิธีการหรือขั้นตอน 
ในการด�าเนินการสามารถพิจารณาในรายละเอียดได้จากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

ประการที ่๓ ด�าเนนิการให้ประชาชนเข้าถงึตวับทกฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่าย โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องด�าเนินการอย่างไร ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ก�าหนดไว้ 
อย่างชัดเจนแล้ว เช่น ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายเผยแพร่ค�าอธิบายโดยสรุป
สาระส�าคัญของกฎหมายในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจได้ไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงานและระบบกลาง

ประการที่ ๔ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้เกี่ยวข้อง โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�าหนดนิยามความหมายของ “ผู้เกี่ยวข้อง” ไว้แล้วว่า
ครอบคลมุถงึใครบ้าง ซึง่ทีผ่่านมาการออกกฎหมายอาจจะมกีารรบัฟังความคดิเหน็หรือไม่กไ็ด้ แต่นับจากนี้
กฎหมายทุกฉบับต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ยกเว้นกฎหมายบางลักษณะ 
เช่น กฎหมายเกีย่วกับการรกัษาความมัน่คงหรอืความปลอดภยัของประเทศ หรอืต้องตราข้ึนโดยรบีด่วน
เพื่อประโยชน์ส�าคัญของประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรอืป้องปัดภยัพบิตัสิาธารณะ หรอืร่างกฎหมายอ่ืนทีไ่ม่มผีลกระทบต่อประชาชน จะไม่รบัฟัง
ความคิดเห็นก็ได้ 
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อย่างไรกด็ ี นบัตัง้แต่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้บงัคบั 
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ซ่ึงเป็นเวลากว่า ๒ ปีแล้วน้ัน บทบัญญัติมาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญก็มีบทบาทพอสมควร โดยแม้ว่าจะยังไม่มีการตราร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... ออกมาใช้บงัคบั แต่ก็ได้ก�าหนดให้
แต่ละกระทรวงด�าเนนิการรบัฟังความคดิเห็นแล้ว อนัเปรยีบเหมอืนได้ทดลองหรอืซกัซ้อมไปพลางแล้ว 
อีกทั้งยังก�าหนดให้จัดท�ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นซ่ึงจะต้องระบุวิธีการและระยะเวลา 
ในการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งความเห็นในแต่ละประเด็นของฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้แสดงความคิดเห็น 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด้วย ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ก�าหนดรายละเอียดเก่ียวกับ 
เรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้ว

ประการที่ ๕ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องกระท�าอย่างรอบด้าน 
และเป็นระบบ รวมทั้งให้น�าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาและจัดท�าเป็นรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย เหตุผลความจ�าเป็นที่ต้องตรากฎหมาย  
ความซ�้าซ้อนกับกฎหมายอื่น สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ต้องถูกจ�ากัด ภาระหรืออุปสรรคต่อ 
การด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน ผลกระทบต่องบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม  
สิง่แวดล้อม หรอืผลกระทบอืน่ท่ีส�าคญั เหตผุลความจ�าเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ 
หรือการก�าหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนหน่วยงาน 
ผูร้บัผดิชอบและจ�านวนเจ้าหน้าทีข่องรฐั อุปกรณ์ และงบประมาณทีต้่องใช้ในการบงัคบัการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และหากมีผู้ได้รับผลกระทบก็ต้องก�าหนดวิธีการเยียวยาด้วย ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์ 
ดังกล่าวนั้นต้องน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนด้วย กล่าวคือ  
ต้องน�าผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการวิเคราะห์ผลกระทบมาพิจารณาทั้งในชั้นการพิจารณา 
ของกระทรวง คณะรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรัฐสภา

ประการที่ ๖ เม่ือกฎหมายมผีลใช้บงัคบัแล้วต้องจดัให้มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย 
โดยการประเมนิผลสมัฤทธิน์ัน้ หากเรยีกให้เข้าใจได้โดยง่ายก็เปรยีบเสมอืนการท�า “RIA”๖ หรอืชาวบ้าน
อาจเรียกว่า “การเช็คบิลย้อนหลัง” ก็ได้ ซึ่งวิธีการมีรายละเอียดก�าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติแล้ว  
เช่น ต้องด�าเนินการโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง และพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการ
ตามมาตรา ๗๗ รวมท้ังต้องค�านึงถึงเรื่องความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรล ุ
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการ 
ตามกฎหมาย สถิติการด�าเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย ตลอดจนความสอดคล้อง 
หรือการอนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ นอกจากนี ้ ยงัต้องกระท�าทุกรอบระยะเวลาทีก่�าหนด ซ่ึงร่างพระราชบญัญตัไิด้ก�าหนดให้
กระท�าอย่างน้อยทุก ๕ ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ แต่พระราชก�าหนดที่ตราขึ้นภายหลัง 
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นครั้งแรก ให้กระท�าภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่พระราชก�าหนดนั้น 
มีผลใช้บังคับ

๖“RIA” เป็นค�าย่อของภาษาอังกฤษว่า Regulatory Impact Analysis ซึง่หมายถงึการวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย. 
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ประการที่ ๗ พึงใช้ระบบอนุญาตในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น เนื่องจากเนื้อหาของ
กฎหมายที่ผ่านมามักจะก�าหนดให้การด�าเนินการใด ๆ ต้องมีการขออนุญาต และหากไม่มาขออนุญาต
ก็เป็นความผิด นอกจากน้ี เมื่อขออนุญาตแล้วก็จะเกิดใบอนุญาต มีค่าธรรมเนียม และการต่ออายุ 
ใบอนุญาตตามมา รวมทั้งมีขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาที่ค่อนข้างยุ ่งยากและล่าช้า  
“ระบบอนุญาต” จึงสร้างภาระให้แก่ประชาชนและเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น  
มาตรา ๗๗ จึงได้ก�าหนดให้ใช้ระบบอนุญาตได้เพียงเท่าที่จ�าเป็นเท่าน้ัน ซึ่งแค่ไหนเพียงใดที่ถือว่า  
“จ�าเป็น” มาตรา ๗๗ มิได้อธิบายไว้ ฉะนั้น รายละเอียดต่าง ๆ จึงต้องพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัต ิ
ซึ่งได้ก�าหนดให้ใช้ได้เฉพาะกรณีมีเหตุจ�าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน  
หรอืมีกรณจี�าเป็นอนัไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ทัง้น้ี ในกรณีทีจ่�าเป็นต้องมรีะบบอนุญาต การก�าหนดระยะเวลา
หรือขั้นตอนในการพิจารณายื่นค�าขออนุญาตด�าเนินการต่าง ๆ ต้องค�านึงถึงหลักการและสาระส�าคัญ
ของกฎหมายว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการด้วย 

ประการที่ ๘ พึงใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น โดยในกรณีที่
รัฐมนตรีหรืออธิบดีเพียงคนเดียวก็สามารถตัดสินใจหรือบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องเสียเวลาผ่าน 
การพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ หรือคณะกรรมการจ�านวนมากแล้ว ก็ไม่มีความจ�าเป็น 
ต้องจัดตั้งคณะกรรมการข้ึน ส่วนแค่ไหนเพียงใดที่ถือว่า “จ�าเป็น” ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้
ได้ก�าหนดรายละเอียดไว้แล้ว เช่น เพื่อก�าหนดนโยบาย หรือก�ากับ หรือก�าหนดหลักเกณฑ์  
หรือเพื่อการอื่นที่จ�าเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่น�าระบบคณะกรรมการมาใช้ต้องระบุให้ชัดเจนด้วยว่า 
มติของคณะกรรมการผูกพันหน่วยงานที่มีผู้แทนเป็นกรรมการโดยต�าแหน่งด้วย

ประการที ่๙ พงึก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดลุพนิิจและระยะเวลาในการด�าเนินการตามข้ันตอน 
โดยกฎหมายฉบับใดมีบทบัญญัติในลักษณะให้การอนุมัติหรืออนุญาตขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ 
เจ้าหน้าที่แสดงว่ากฎหมายฉบับนั้นเป็นกฎหมายที่ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจแล้ว  
ซึง่ร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ด้ก�าหนดให้การมบีทบญัญตัใิห้เจ้าหน้าทีข่องรฐัมดีลุพนิิจในการออกค�าสัง่
ทางปกครอง หรอืด�าเนนิกจิการทางปกครองนัน้ให้กระท�าได้เพยีงเท่าทีจ่�าเป็น และในกรณทีีมี่การก�าหนด 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ จะต้องก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจและระยะเวลาในการ 
ด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ทีเ่ป็นสาระส�าคญัไว้ในร่างกฎหมายให้ชดัเจน เช่น ต้องระบวุ่ากรณใีดบ้าง 
ที่จะไม่อนุญาต และในเรื่องนั้นจะใช้เวลาในการพิจารณานานเท่าไรก�าหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นต้น

ประการที่ ๑๐ พึงก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง โดยท่ีผ่านมาการออก
กฎหมายจะพจิารณาแต่เพยีงว่าถ้าฝ่าฝืนควรถกูลงโทษโดยจ�าคกุหรอืปรบัซึง่เป็นโทษอาญา แต่ปัจจุบนั 
สภาพบงัคบัทีเ่ป็นผลร้ายหรอืเป็นมาตรการในเชงิลบ (Negative Sanctions) มไิด้มเีฉพาะโทษอาญาเท่านัน้  
เพราะยงัมโีทษทางแพ่ง โทษทางปกครอง รวมทั้งโทษทางวินัยด้วย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในเชิงบวก 
(Positive Sanctions) คอื สภาพบังคบัทีเ่ป็นผลด ีเชงิเยยีวยา สิง่จงูใจ หรอืไม่น�าไปลงโทษแต่ให้รางวลัแทน  
ดังนัน้ แนวคดิเดมิทีว่่า “ท�าไม่ดต้ีองลงโทษ” จึงอาจเปล่ียนใหม่เป็น “ท�าดต้ีองได้ประโยชน์หรอืรางวลั” 
ก็จะช่วยให้คนไม่ท�าผิดได้อีกทางหนึ่ง ส่วนคนที่ท�าไม่ดีหรือฝ่าฝืนกฎหมายหากจ�าเป็นต้องเอาผิด 
จึงจะลงโทษ โดยโทษที่ก�าหนดนั้นควรน�ามาตรการในเชิงบวกมาร่วมด้วยจึงจะก่อให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
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เนื้อหาสาระส�าคัญตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้ง ๑๐ ประการ 
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการพิจารณาและตรวจสอบให้ครบถ้วนตามรายละเอียดและ 
หลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด โดยเฉพาะ “การรับฟังความคิดเห็น” เพื่อประกอบการจัดท�าร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายซ่ึงเป็นขั้นตอนส�าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และต้องใช้ส�าหรับประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนนั้น มิใช่ด�าเนินการ
เพยีงการเปิดรบัฟังความคิดเห็นผ่านทางเวบ็ไซต์เท่านั้น แต่ควรด�าเนนิการโดยวิธีการอื่น ๆ ด้วย เช่น  
การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การเชิญให้เข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น 
การตอบแบบสอบถามหรือส�ารวจความคิดเห็น รวมทั้งวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่น แอปพลิเคชัน 
ออนไลน์ (Application Online) หรอืโปรแกรมประยกุต์ทีใ่ช้งานบนโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบสมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึข้อมลูได้สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ เป็นต้น อย่างไรกด็ ี สิง่ทีร่บัฟัง 
ความคิดเห็นมาไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามแต่ต้องรับฟังเสมอ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ “เราต้องรับฟัง  
แต่ไม่จ�าเป็นต้องเชือ่ฟัง” และความคดิเหน็ทีไ่ด้รบัฟังมาจะต้องน�าไปใช้ทัง้ระบบ คอื ทัง้ในชัน้การพจิารณา
ของคณะรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรัฐสภา นอกจากนี้ หากพิจารณาบทบัญญัติ
ของกฎหมายในอดตีทีผ่่านมามกัจะเขยีนว่า “...ให้รฐัมนตร ีอธบิดี หรอืคณะกรรมการ “มอี�านาจหน้าที”่ 
ดงัต่อไปนี.้..” แต่นบัจากนีเ้ป็นต้นไปต้องเขยีนใหม่ว่า “...ให้อธบิด ี รัฐมนตร ีหรอืคณะกรรมการ “มหีน้าที่
และอ�านาจ” ดังต่อไปนี้...” ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ต้องมีหน้าที่มาก่อนการมีอ�านาจ  
เพราะ “หน้าที่” จะท�าให้คนรับผิดชอบและต้องไตร่ตรองก่อนการด�าเนินการใด ๆ ซึ่งแม้ว่าจะเป็น 
เรื่องของการใช้ค�า แต่ก็เป็นเรื่องของการปรับทัศนคติซึ่งมีผลในทางจิตวิทยา 

อนึ่ง “ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย พ.ศ. ....” ฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับการเสนอร่างกฎหมายของประชาชนและสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎร แต่ใช้บงัคบัเฉพาะร่างกฎหมายทีเ่สนอโดยคณะรฐัมนตรเีท่าน้ัน ทัง้น้ี เพราะมุง่หมาย
ที่จะวางระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของฝ่ายบริหารเป็นส�าคัญ และการเสนอร่างกฎหมายของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรกจ็ะเป็นไปตามกระบวนการทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนูญและข้อบงัคบัทีส่ภาผูแ้ทนราษฎร
หรือวุฒิสภาก�าหนด ส่วนประชาชนก็อาจจะไม่สะดวกที่ต้องด�าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
และวิเคราะห์ผลกระทบตามขั้นตอนที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ แต่อย่างไรก็ตาม ในชั้นการพิจารณา 
ของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ได้มข้ีอสงัเกตให้ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของประธานรัฐสภา ควรจดัให้มรีะเบยีบเก่ียวกับการรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้ก่ียวข้องกรณทีีป่ระชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าช่ือเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ โดยให้สอดคล้องกับ 
หลักการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

นอกจากน้ี ในบรรดาบทบัญญตัขิองร่างพระราชบัญญตัจิ�านวน ๔๐ มาตรา นัน้ มอียู ่๒ มาตรา 
ที่เห็นควรให้ความส�าคัญและต้องสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นบทบัญญัติที่จะเป็นคุณแก่ประชาชน 
โดยเฉพาะผู้ต้องหาหรือจ�าเลยแต่เป็นโทษแก่เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ หรือถือเป็นสิทธิของ
ประชาชนแต่เป็นหน้าที่หรือภาระของส่วนราชการ คือ ร่างมาตรา ๖ และร่างมาตรา ๒๒ 
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โดย “ร่างมาตรา ๖” ในกรณท่ีีศาลจะใช้บทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีมี่โทษอาญา โทษทางปกครอง 
หรือสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นบังคับแก่คดีใด ถ้า “ศาลเห็นเอง” หรือ “คู่ความโต้แย้ง” พร้อมด้วย
เหตุผลอันสมควรและศาลเห็นด้วยกับค�าโต้แย้งนั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อประธานศาลฎีกา
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย หากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง กล่าวคือ มีการก�าหนดโทษหรือสภาพ
บังคบัท่ีเกนิสมควร เช่นนีป้ระโยชน์ก็จะตกแก่ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยในคด ีเพราะศาลอาจจะ “ไม่ลงโทษ” 
หรือจะ “ลงโทษน้อยกว่า” ที่กฎหมายก�าหนด หรือจะ “ก�าหนดสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายแตกต่าง
จากที่กฎหมายก�าหนดไว้” ก็ได้ บทบัญญัติในลักษณะนี้ถือเป็นการปฏิรูปกฎหมายและเป็นกฎหมาย
ฉบับแรกที่ก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจ “เปลี่ยนแปลงโทษได้” เพราะหากกฎหมายมีโทษเกินสมควรแล้ว 
ศาลย่อมมีอ�านาจที่จะงดโทษ ลดโทษ หรือเปลี่ยนแปลงโทษให้เป็นอย่างอื่นก็ได้ เช่น เปลี่ยนโทษอาญา
เป็นโทษทางปกครอง หรือหากเห็นว่าโทษจ�าคุก ๔ ปี หรือปรับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอัตราที่สูงเกินไป 
เมื่อมีเหตุอันสมควรก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราโทษที่ต�่ากว่าเท่าไรก็ได้ 

ส่วน “ร่างมาตรา ๒๒” ได้ก�าหนดว่ากฎหมายทีม่กีารก�าหนดให้ต้องมกีารออกกฎ หรอืก�าหนดให้
รฐัต้องด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากกฎหมายนัน้ได้ หากมิได้มกีารออกกฎดงักล่าวหรอืยงัมไิด้ด�าเนนิการนัน้ภายในระยะเวลา 
๒ ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ ให้บทบัญญัติในเรื่องนั้นซึ่งก่อภาระหรือเป็นผลร้าย 
ต่อประชาชน เป็นอนั “สิน้ผลบังคบั” แต่หากเป็นเรือ่งท่ีให้สทิธปิระโยชน์แก่ประชาชน ให้บทบญัญตัิ
ดังกล่าว มีผลบังคับได้โดยไม่ต้องมีกฎหรือด�าเนินการดังกล่าว เมื่อเป็นเช่นน้ี ส�านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีจะต้องเข้มงวดมากขึ้น โดยหากหน่วยงานของรัฐมีการเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
ก�าหนดให้การด�าเนนิการใด ๆ  ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร หรือเงือ่นไขทีจ่ะก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
หรือกฎหมายลูกซึ่งจะออกในภายหลังแล้ว หน่วยงานนั้นต้องจัดท�าร่างกฎกระทรวงหรือกฎหมายลูก 
ทัง้ปวงให้แล้วเสรจ็โดยเรว็หรอือาจจะต้องเสนอมาพร้อมกับร่างกฎหมาย โดยเฉพาะกรณทีีก่ฎหมายนัน้
บัญญัติให้มีผลใช้บังคับภายหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีระยะเวลาตามที่ก�าหนด  
อาจเสนอกฎกระทรวงหรือกฎหมายลูกต่อคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่กฎหมายนั้นจะมีผลใช้บังคับได้  
และคณะรัฐมนตรีก็มีอ�านาจอนุมัติหลักการได้แม้ว่ากฎหมายนั้นจะยังไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม

ในประการที่ส�าคัญ ยังก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีและเผยแพร่ตัวบทกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบ อาท ิพระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบงัคับ 
ข้อก�าหนด ประกาศ หนังสือเวียน หนังสือสั่งการ ค�าสั่ง ค�าพิพากษาหรือค�าวินิจฉัยของศาลหรือ 
คณะกรรมการ การตีความกฎหมาย การตอบข้อหารือ หรือแนวปฏิบัติ ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
รวมทั้งค�าแปลของกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ และค�าอธิบายโดยสรุปสาระส�าคัญของกฎหมาย 
ในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจได้ ตลอดจนความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขต 
การมผีลบงัคบัใช้ของกฎหมาย ไว้ใน “ระบบกลาง” ซึง่จะเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครอืข่าย
เชื่อมโยงกลางที่ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาได้ร่วมกนัจดัท�าขึน้ เพือ่เป็นช่องทางในการรบัฟังความคดิเหน็ประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย
และการประเมนิผลสัมฤทธ์ิ รวมทัง้การรับจดแจ้งผูเ้กีย่วข้องซ่ึงสมควรรบัฟังความคดิเหน็ และรบัข้อร้องเรยีน
หรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ 
อย่างสะดวกและทั่วถึง
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สรุป เมื่อร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ทุกภาคส่วนจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
(Mindset) โดยเฉพาะ “หน่วยงานของรัฐ” ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ  
หรือเป็นองค์กรอสิระ หรอืองค์กรอยัการซึง่ล้วนอยูภ่ายใต้บังคบัของกฎหมายฉบบันี ้จะต้องปรบัเปลีย่น
วิธีการท�างานและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระส�าคัญของกฎหมายฉบับนี้ให้ถ่องแท้ รวมทั้ง
ตระหนักว่าเราสวมหมวก ๒ ใบ โดยใบหนึง่เป็น “เจ้าหน้าท่ีรฐั” ซึง่มหีน้าท่ีต้องปฏบิตัติามกฎหมาย 
และอีกใบหนึ่งเป็น “ประชาชน” ซึ่งมีสิทธิที่พึงจะได้รับตามกฎหมาย เช่น หากเราเป็นข้าราชการ
ของกรมที่ดินก็มีหน้าที่ต้องรับจดทะเบียนโอนที่ดินหรือด�าเนินการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนด  
ในขณะเดยีวกันหากเราจะขออนญุาตก่อสร้างบ้านซึง่ต้องไปตดิต่อกบัส่วนราชการอืน่ หรอืเมือ่กระท�าผดิ
กฎหมายจราจร ก็ย่อมจะต้องการความสะดวก เป็นธรรม และสามารถเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ในฐานะ
ประชาชนได้ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงมิได้มีข้อเสียทั้งหมด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แม้จะเป็นภาระ
แก่เจ้าหน้าที่รัฐอยู่บ้าง แต่ก็ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะกฎหมายฉบับนี้ 
จะช่วยลดโทษอาญาและจ�านวนกฎหมายที่ไม่จ�าเป็นให้น้อยลง รวมทั้งกระจายอ�านาจการตัดสินใจ 
มิให้กระจุกตัวอยู่ที่คณะกรรมการหรือคนใดคนหน่ึง ตลอดจนเพิ่มความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าของกฎหมายให้มีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตามหลักการ “3D”  
และ “Good Governance” ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปกฎหมายอย่างแท้จริง๗.

๒๐โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙.
๒๑ถอดความจากการปาฐกถาพิเศษ.

๗ถอดความจากการปาฐกถาพิเศษ.
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คำ�คม

การกระท�าของตนเอง

ก็ยังมิได้ถูกใจตนเองเสมอไป

นับประสาอะไร

จากการกระท�าของผู้อื่น

(หนังสือ ๑๐๐ ธรรมค�ำคม พุทธทำสภิกขุ, หน้ำ ๘)

๖๖
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  *ข้อมลู ณ วนัที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒.

ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน* 
	 ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเน่ืองจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น 

ลงทะเล	พ.ศ.	….	จดัท�าขึน้โดยส�านกักฎหมาย	กรมเจ้าท่า	กระทรวงคมนาคม	เพือ่ให้สอดคล้องกับพิธสีาร
ลอนดอน	ค.ศ.	๑๙๙๖	ของอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเน่ืองจากการ
ทิ้งเทวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น	ค.ศ.	๑๙๗๒	(London	Protocol,	1996	to	the	Convention	
on	the	Prevention	of	Marine	Pollution	by	Dumping	of	Wastes	and	Other	Matter,	1972)	
เพื่อให้รัฐภาคีมีกลไกในการก�ากับควบคุมการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล	 โดยก�าหนดกฎเกณฑ์
การอนุญาตท่ีมีความแตกต่างกันตามประเภทของเสียหรือวัสดุอ่ืนที่จะทิ้งเทลงทะเล	 ทั้งน้ี	 เพื่อให้มี
การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและส่งเสริมการใช้ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	ประเทศไทย 
เหน็ถงึคณุประโยชน์ของพธิสีารดงักล่าว	และจะเข้าเป็นภาคพีธีิสารน้ี	จึงเหน็สมควรมกีฎหมายทีก่�าหนด
มาตรการเกี่ยวกับการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงทะเลเพื่อเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตามพิธีสาร 
นั้นด้วย

	 ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีอยู ่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการ
ก่อนการตรากฎหมายจากผู้ที่เก่ียวข้อง	 บนเว็บไซต์	 www.md.go.th	 ของกรมเจ้าท่า	 กระทรวง
คมนาคม	 และเว็บไซต์	 www.lawamendment.go.th	 การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย	 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ภายใต้การประสานงานร่วมกับ	 ส�านักเลขาธิการ 
คณะรฐัมนตร	ีส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา	และส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ก่อนที่จะน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป		

ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเล
เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. …. 

รา่งพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเล 
เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. …. 
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หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัมลพิษทางทะเลเนือ่งจากการทิง้เทของเสยีหรอืวสัดอุืน่ลงทะเล

เหตุผล
โดยที่ปัจจุบันปัญหาที่เกิดจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล	ก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก	ไม ่ว ่าจะเป็นสุขภาพอนามัยของมนุษย์	สิ่งมีชีวิตในทะเล 
ตลอดจนความเสียหายต่อการใช้ประโยชน์ทางทะเล	ซึ่งไม่เฉพาะแต่ก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณ 
ที่ทิ้งเทเท่านั้น	แต่ยังอาจขยายไปสู ่รัฐอื่น	ๆ	ที่ใกล้เคียงด้วย	องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	
(International	Maritime	Organization:	IMO)	จึงได้จัดท�าพิธีสารลอนดอน	ค.ศ.	๑๙๙๖	 
ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทวัสดุเหลือใช้
และวัสดุอย่างอื่น	ค.ศ.	๑๙๗๒	(London	Protocol,	1996	to	the	Convention	on	the	Prevention	
of	Marine	Pollution	by	Dumping	of	Wastes	and	Other	Matter,	1972)	ขึ้น	 เพื่อให้รัฐภาคี 
มีกลไกในการก�ากับควบคุมการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงทะเล	โดยก�าหนดกฎเกณฑ์การอนุญาต 
ที่มีความแตกต่างกันตามประเภทของเสียหรือวัสดุอื่นที่จะทิ้งเทลงทะเล	ทั้งน้ี	เพื่อให้มีการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและส่งเสริมการใช้ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	ประเทศไทยเห็นถึง 
คุณประโยชน์ของพิธีสารดังกล่าว	และจะเข้าเป็นภาคีพิธีสารนี้	สมควรมีกฎหมายที่ก�าหนดมาตรการ 
เกี่ยวกับการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงทะเลเพื่อเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตามพิธีสารน้ันด้วย	 
จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระส�าคัญโดยสรุป  
	 ๑)	 บทนิยาม	(ร่างมาตรา	๓)
	 	 ในพระราชบัญญัตินี้	  
           “การทิ้งเท”	หมายความว่า	
  (๑) การจงใจก�าจดัท้ิงของเสยีหรอืวสัดอุืน่	ๆ 	ลงในทะเลจากเรอื	อากาศยาน	แท่นขดุเจาะ 

หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล	
  (๒)	 การจงใจก�าจัดทิ้งในทะเลซึ่งเรือ	 อากาศยาน	 แท่นขุดเจาะ	 หรือโครงสร้างอื่น 

ที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล	
  (๓)	 การเกบ็ของเสยีหรอืวัสดอ่ืุนใต้ทะเลและดนิใต้ผวิดนิในทะเล	จากเรอื	อากาศยาน	

แท่นขุดเจาะ	หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล	และ	
  (๔)	 การจงใจละทิ้งแท่นขุดเจาะหรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล	หรือซาก

ของแท่นขุดเจาะหรือโครงสร้างดังกล่าวในทะเล
	 	 การทิ้งเทตามพระราชบัญญัติน้ี	 ไม่รวมถึงการทิ้งเทที่เก่ียวข้องหรือเกิดจากการ 

ปฏบิตักิารตามปกติของเรอื	อากาศยาน	แท่นขดุเจาะ	หรอืโครงสร้างอ่ืนทีม่นุษย์สร้างขึน้ในทะเล	การก�าจดัทิง้ 
หรือการเก็บของเสียหรือวัสดุอื่นที่เกิดจากการส�ารวจการใช้ประโยชน์หรือกระบวนการผลิตทรัพยากร
แร่ใต้ทะเล	ซึ่งมีบทบัญญัติของกฎหมายอื่นควบคุมก�ากับอยู่แล้ว	และการวางวัสดุใด	ๆ	ในทะเลเพื่อใช้
ประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่การก�าจัดทิ้ง	
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  “ของเสียหรือวัสดุอื่น”	หมายความว่า	สารหรือวัตถุทุกชนิดและทุกรูปแบบ	
  “มลพษิ”	หมายความว่า	การน�าของเสยีหรอืวสัดอุืน่มาสูท่ะเลด้วยกิจกรรมของมนษุย์	

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ซึ่งท�าให้เกิดหรืออาจเกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรที่มีชีวิตและ
ระบบนิเวศทางทะเล	 อันตรายต่อสุขภาพคน	 หรือเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมทางทะเลหรือการประมง
และการใช้ทะเลด้านอื่นอย่างชอบธรรม	การลดคุณภาพในการใช้น�้าทะเล	

  “การเผาในทะเล”	 หมายความว่า	 การจงใจก�าจัดของเสียหรือวัสดุอื่นบนเรือ	 
แท่นขุดเจาะ	หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล	โดยการเผาไหม้ด้วยความร้อน	ทั้งนี้	ไม่รวมถึง 
การเผาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการปฏบิตักิารปกตขิองเรอื	อากาศยาน	แท่นขดุเจาะ	หรอืโครงสร้างอ่ืนทีม่นษุย์
สร้างขึ้นในทะเลนั้น	

  “เรือ”	หมายความว่า	พาหนะทางน�้าทุกประเภท	ไม่ว่าจะขับเคลื่อนเองหรือไม่ก็ตาม	
  “อากาศยาน”	หมายความว่า	พาหนะทางอากาศทุกประเภท	ไม่ว่าจะขับเคลื่อนเอง

หรือไม่ก็ตาม	
  “ทะเล”	หมายความว่า	เขตน�า้ทะเลรวมถงึพืน้ดนิท้องทะเลและดนิใต้ผวิดนิท้องทะเล	
  “ภาคีแห่งพิธีสาร”	หมายความว่า	ภาคีพิธีสาร	ค.ศ.	๑๙๙๖	ว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วย 

การป้องกันมลพิษทางทะเลอันเนื่องมาจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น	 ค.ศ.	 ๑๙๗๒	 หรือ	 
ภาคีแห่งอนุสัญญาและพิธีสารอื่นที่เก่ียวข้องกับการป้องกันมลพิษทางทะเลอันเนื่องมาจากการทิ้งเท
ของเสียหรือวัสดุอื่น	ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคี	

  “ศาล”	หมายความว่า	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	
  “คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการป้องกันมลพษิทางทะเลเน่ืองจากการ

ทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น	
  “อธิบดี”	หมายความว่า	อธิบดีกรมเจ้าท่า	
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งต้ัง

ให้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้	
  “รัฐมนตรี”	หมายความว่า	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
	 ๒)	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา	๔)
	 	 ก�าหนดให้รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ�านาจออกกฎกระทรวง
หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	

  กฎกระทรวงนั้น	เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
	 ๓) ขอบเขตการใช้บังคับ	(ร่างมาตรา	๕	และร่างมาตรา	๖)
  ๓.๑)		ก�าหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับ	
    ๓.๑.๑)	 ราชอาณาจักรไทย	ซึง่รวมถงึทะเลอาณาเขต	เขตเศรษฐกจิจ�าเพาะ	และ

เขตไหล่ทวีปของราชอาณาจักรไทย	ยกเว้นน่านน�้าภายใน	ทั้งนี้	อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ก�าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา	และ
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      ๓.๑.๒)	 เรอืไทย	ตามกฎหมายว่าด้วยเรอืไทย	และอากาศยานไทย	ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินอากาศไทย	และเพือ่ประโยชน์แห่งมาตราน้ี	“น่านน�า้ภายใน”	หมายความว่า	น่านน�า้ทาง
ด้านแผ่นดินของเส้นฐานแห่งทะเลอาณาเขต	

	 	 ๓.๒)		พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับเรือและอากาศยานที่ได้รับความคุ ้มกัน	 
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

	 ๔)	 คณะกรรมการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น	 
(ร่างหมวด	๑)

	 	 ๔.๑)		องค์ประกอบของคณะกรรมการ	(ร่างมาตรา	๗)
	 	 	 	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า	 “คณะกรรมการป้องกันมลพิษ 

ทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น”	ประกอบด้วย	
	 	 	 (๑)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ	
	 	 	 (๒)	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น 

รองประธานกรรมการ	
	 	 	 (๓)	 กรรมการโดยต�าแหน่งประกอบด้วย	ปลดักระทรวงคมนาคม	ปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ปลดักระทรวงพลงังาน	ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 ผู้อ�านวยการส�านัก 
การบินพลเรือน	 ผู้บัญชาการทหารเรือ	 และผู้แทนศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล	

	 	 	 (๔)	 กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่เกิน	 ๖	 คน	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
จากบุคคลซึ่งมีความรู ้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง	 
ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านทรัพยากรธรณี	ด้านสมุทรศาสตร์	ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล	ด้านการท่องเที่ยว	
ด้านการประมง	หรือวิทยาศาสตร์	

	 	 	 ทั้งนี้	ก�าหนดให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ
	 	 ๔.๒)		คุณสมบัติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	(ร่างมาตรา	๘)
	 	 	 	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	
	 	 	 	(๑)	 มีสัญชาติไทย	
	 	 	 	 (๒)	 เป็นผู้มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ 

ความเข้าใจ	และความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านต่าง	ๆ	ตามที่ได้รับแต่งตั้ง	
  ๔.๓)	ลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	(ร่างมาตรา	๙)
	 	 	 	 ก�าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้	
	 	 	 	(๑)	 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต	
	 	 		 	(๒)	 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	
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	 	 	 (๓)	 เคยได้รบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุ	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรบั
ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ	

	 	 	 (๔)	 เป็นข้าราชการการเมือง	
	 	 	 (๕)	 เป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง	
	 	 	 (๖) เคยถูกถอดถอนจากต�าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	
	 	 	 (๗) เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออกจากราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	หรือจากหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
  ๔.๔)		วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิ(ร่างมาตรา	๑๐)
	 	 	 	ก�าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	๓	ปี	กรรมการ	

ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน	๒	วาระติดต่อกัน	ทั้งนี้	 เมื่อครบก�าหนด
ตามวาระให้ด�าเนินการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ภายใน	๖๐	 วัน	 ในระหว่างที่ยังมิได้ม ี
การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่	 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระน้ัน 
อยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่

  ๔.๕)		เหตุแห่งการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิ(ร่างมาตรา	๑๑)
	 	 	 	นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ	
	 	 	 	 (๑)	 ตาย	
	 	 	 	 (๒)	 ลาออก	
	 	 	 	 (๓)	 คณะรฐัมนตรมีมีตใิห้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที	่มคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี 

หรือหย่อนความสามารถ	
	 	 	 	 (๔)	 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม	๔.๒)	หรือ	๔.๓)	
	 	 	 	 เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้ง 

ผูอ้ืน่เป็นกรรมการแทนได้	ทัง้นี	้กรรมการซึง่ได้รบัแต่งตัง้ดังกล่าวจะอยูใ่นต�าแหน่งตามวาระของกรรมการ 
ที่ตนแทน	 อย่างไรก็ตาม	 ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่	 ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้แต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่

  ๔.๖)		อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	(ร่างมาตรา	๑๒)
	 	 	 	คณะกรรมการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น	

มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	
	 	 	 (๑)	 ก�าหนดนโยบาย	 และแผนป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเท 

ของเสียหรือวัสดุอื่นตามพระราชบัญญัตินี้	
	 	 	 (๒)	 ก�าหนดแนวทางและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและก�ากบัดแูล

การด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้	
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	 	 	 (๓)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการประเมินการทิ้งเทของเสียหรือ
วัสดุอื่น	 รวมถึงก�าหนดคุณสมบัติของบุคคลหรือองค์กรที่เก่ียวข้องในการประเมินการทิ้งเทของเสีย
หรือวัสดุอื่นที่ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้	 ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงาน 
การประเมินการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น	

	 	 	 (๔)	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน	หรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย	

	 	 	 (๕)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็น
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  ๔.๗)		แนวทางในการประชุมของคณะกรรมการ	(ร่างมาตรา	๑๓)
    ๔.๗.๑)	 การประชุมคณะกรรมการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเท

ของเสยีหรอืวัสดุอืน่ต้องมีกรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมด	จึงจะเป็น
องค์ประชุม	

    ๔.๗.๒)	 ในการประชุมคณะกรรมการ	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม	 ถ้าประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการ	ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม	

    ๔.๗.๓)	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	 กรรมการคนหนึ่ง 
มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน	ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากัน	ให้ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่ 
เป็นเสียงชี้ขาด	

    ๔.๗.๔)	 กรรมการผูใ้ดมส่ีวนได้เสยีเป็นการส่วนตวัในเรือ่งใด	ห้ามมใิห้กรรมการ 
ผู้นั้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	

	 	 	 	ทัง้นี	้นอกจากหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ใน	๔.๗.๑)	๔.๗.๒)	และ	๔.๗.๓)	การประชุม
ของคณะกรรมการ	 ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด	พร้อมทั้งให้น�าระเบียบการประชุม
คณะกรรมการมาบังคับใช้กับการประชุมของคณะอนุกรรมการด้วย	โดยอนุโลม

   ๔.๘)		ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและอนุกรรมการ	(ร่างมาตรา	๑๔)
	 	 	 	ก�าหนดให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทน

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น	
  ๔.๙)		อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ	(ร่างมาตรา	๑๕)
	 	 	 	ก�าหนดให้กรมเจ้าท่าท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ	 

โดยให้มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	
	 	 	 	 (๑)	 ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ	
	 	 	 	 (๒)	 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อการจัดท�านโยบายและแผนป้องกัน

มลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น	
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	 	 	 	 (๓)	 ด�าเนนิการและประสานงานกบัหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องในการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น	

	 	 	 	 (๔)	 รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 และริเร่ิมกิจกรรมหรือ
โครงการใด	ๆ	เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ	

	 	 	 	 (๕)	 ช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น	

	 	 	 	 (๖)	 ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง	 เพื่อให้มีการด�าเนินการ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น	

	 	 	 	 (๗)	 ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให ้เป ็นไปตามพระราชบัญญัติ น้ี	 หรือตามที ่
คณะกรรมการมอบหมาย

	 ๕)	 การทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล	 และการเผาของเสียหรือวัสดุอื่นใดในทะเล 
(ร่างหมวด	๒)	

  ๕.๑)		ข้อห้ามเกี่ยวกับการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล	(ร่างมาตรา	๑๖)
	 	 	 	ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการดังต่อไปนี้	เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัตินี้	หรือมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น	
	 	 	 	 (๑)	 ทิง้เทของเสยีหรอืวัสดอ่ืุนลงในทะเล	จากเรือ	หรอือากาศยาน	แท่นขุดเจาะ

หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล	
	 	 	 	 (๒)	 รบัเอาของเสยีหรอืวัสดุอ่ืนไว้บนเรือหรอือากาศยานจากราชอาณาจกัรไทย

เพื่อการทิ้งเทในทะเล	
	 	 	 	 (๓)	 รับเอาของเสียหรือวัสดุอ่ืนไว้บนเรือไทยหรืออากาศยานไทยจากรัฐอื่น 

ที่มิใช่ภาคีแห่งพิธีสารเพื่อการทิ้งเทในทะเล
  ๕.๒)		ข้อห้ามเกี่ยวกับการเผาของเสียหรือวัสดุอื่นใดในทะเล	(ร่างมาตรา	๑๗)
	 	 	 	ห้ามมิให้ผู้ใดเผาของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล	 รับเอาของเสียหรือวัสดุอื่นไว้ 

บนเรือหรืออากาศยานจากราชอาณาจักรไทยเพื่อการเผาในทะเล	 หรือรับเอาของเสียหรือวัสดุอื่นไว้ 
บนเรือไทยหรืออากาศยานไทยจากรัฐอื่นที่มิใช่ภาคีแห่งพิธีสารเพื่อการเผาในทะเล

  ๕.๓)	 เหตุท่ีได้รับการยกเว้นเกี่ยวกับการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล	 และ 
การเผาของเสียหรือวัสดุอื่นใดในทะเล	(ร่างมาตรา	๑๘)

	 	 	 	ความใน	๕.๑)	และ	๕.๒)	กล่าวคอื	ข้อห้ามเก่ียวกับการทิง้เทของเสยีหรอืวสัดอุืน่ 
ลงทะเล	และข้อห้ามเกี่ยวกับเผาของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล	มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้	

    ๕.๓.๑)	 มีเหตุจ�าเป็นต้องรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์	 เรือ	อากาศยาน	
แท่นขุดเจาะหรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล	 ไม่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัยจากความรุนแรงของ 
สภาพอากาศ	หรือด้วยเหตุใด	ๆ 	ก็ตามที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์	ภัยคุกคามต่อเรือ	อากาศยาน	
แท่นขุดเจาะ	 หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล	 โดยที่การทิ้งเทหรือเผาของเสียหรือวัสดุอ่ืน
ในทะเลนั้นเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะป้องกันมิให้เกิดภัยคุกคามดังกล่าว	 รวมถึงป้องกันอันตรายต่อ
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ชีวิตมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตในทะเล	ทั้งนี้	ให้อธิบดีมีอ�านาจประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไข	 
เพื่อด�าเนินการตามเหตุจ�าเป็นดังกล่าว	หรือ	

    ๕.๓.๒)	 มีเหตุฉุกเฉินจ�าเป็นที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย	์ 
ความปลอดภัย	 หรือส่ิงแวดล้อมทางทะเล	 ทั้งนี้	 ให้มีอ�านาจประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการและ
เงื่อนไข	เพื่อด�าเนินการตามเหตุฉุกเฉินดังกล่าว

 ๕.๔)	 แนวทางด�าเนินการส�าหรับการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก�าหนด	(ร่างมาตรา	๑๙)
	 	 	 ก�าหนดให้ผูก้ระท�าการฝ่าฝืนข้อ	๕.๑)	๕.๒)	และ	๕.๓)	หรือกระท�าการฝ่าฝืนเงือ่นไข	

ที่ก�าหนดในใบอนุญาต	มีหน้าที่ขจัดของเสียหรือวัสดุอื่นใดที่ทิ้งเท	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไข	
ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก�าหนด	 หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว	 ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ�านาจด�าเนินการขจัดของเสียหรือวัสดุดังกล่าวโดยเรียกค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือตัวแทน
เจ้าของเรือ	อากาศยาน	แท่นขุดเจาะ	หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล

๖)	การอนุญาตทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล	(ร่างหมวด	๓	มาตรา	๒๐)
 ๖.๑)	 การอนุญาตการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล ตาม	๕.๑)	ต้องผ่านการประเมิน

การทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น	 ทั้งนี้	 หลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขการประเมินการทิ้งเทของเสียหรือ
วัสดุอื่น	และการอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	

 ๖.๒)	 การเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	ทั้งน้ี	
มิให้เกินกว่าอัตราที่ก�าหนดท้ายพระราชบัญญัตินี้

๗)	พนักงานเจ้าหน้าที	่(ร่างหมวด	๔)	
 ๗.๑)	 อ�านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่	(ร่างมาตรา	๒๑	ถึงร่างมาตรา	๒๓)
   ๗.๑.๑)	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ี	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่

มีอ�านาจดังต่อไปนี้
	 	 	 	 (๑)	 เข้าไปในสถานทีใ่ด	ๆ 	ในเวลาระหว่างพระอาทติย์ขึน้ถงึพระอาทติย์ตก 

หรือในเวลาท�าการของสถานที่นั้น	เพื่อตรวจสอบการด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้	
	 	 	 	 (๒)	 ตรวจค้นสถานที่หรือพาหนะใด	 ๆ	 ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึน 

ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท�าการของสถานที่นั้น	 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�า 
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเน่ินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได ้
จะมีการยักย้าย	ซุกซ่อน	ส่ง	หรือน�าออกนอกราชอาณาจักร	หรือท�าลายทรัพย์สิน	วัตถุ	สิ่งของ	หรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด	

	 	 	 	 (๓)	 ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	 วัตถุ	 สิ่งของ	 หรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับ 
การกระท�าความผิด	ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด�าเนินคดี	เมื่อตรวจค้น	
หรือยึดหรืออายัดตาม	(๒)	หรือ	(๓)	แล้ว	ถ้ายังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จจะกระท�าต่อไปในเวลากลางคืน
หรือนอกเวลาท�าการของสถานที่นั้นก็ได้

   ๗.๑.๒)	 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
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   ๗.๑.๓)	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดง 
บัตรประจ�าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่	ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี
ประกาศก�าหนด

๘)	มาตรการทางปกครอง	(ร่างหมวด	๕	มาตรา	๒๔)
	 ในกรณีท่ีเกิดมลพิษจากการทิ้งเทหรือเผาของเสียหรือวัสดุอ่ืนในทะเล	 หรือเกิดจาก

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี	 กฎกระทรวง	 หรือเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต	 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจสั่งระงับการกระท�าดังกล่าวจนกว่าจะมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลง	หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตแล้วแต่กรณี

๙)	ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ	(ร่างหมวด	๖	มาตรา	๒๕)
	 ก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจก�าหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเป็นการลงโทษ	

ทางแพ่งเพิ่มเติมขึ้นจากจ�านวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลก�าหนดได้ตามที่เห็นสมควร	หากข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า	 ผู้ทิ้งเทหรือเผารู้อยู่แล้วว่าของเสียหรือวัสดุอื่นนั้นเป็นของที่ไม่ปลอดภัย	หรือมิได้รู้เพราะ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	หรือเมื่อรู้ว่าไม่ปลอดภัยภายหลังทิ้งเทน้ันแล้วไม่ด�าเนินการใด	ๆ	 
ตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย	 ให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้ผู้ท้ิงเทจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจ�านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลก�าหนดได้ตามท่ีศาลเห็นสมควร	 
แต่ไม่เกนิสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนทีแ่ท้จรงินัน้	ทัง้นี	้โดยค�านงึถงึพฤตกิารณ์ต่าง	ๆ 	เช่น	ความร้ายแรง 
ของความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับการที่ผู้ทิ้งเทรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า	 ระยะเวลาที่ผู้ทิ้งเท
ปกปิดความไม่ปลอดภัยของของเสยีหรอืวสัดอุืน่ทีท่ิง้เท	ผลประโยชน์ท่ีผู้ท้ิงเทได้รบั	สถานะทางการเงนิ
ของผูท้ิง้เท	การทีผู่ท้ิง้เทได้บรรเทาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้	ตลอดจนการทีผู่เ้สยีหายมส่ีวนในการก่อให้เกดิ 
ความเสียหายด้วย

๑๐)	บทก�าหนดโทษ	(ร่างหมวด	๗	มาตรา	๒๖	ถึงมาตรา	๒๗)
  ๑๐.๑)	 ผู้ใดกระท�าการฝ่าฝืนข้อ	 ๕.๑)	 ข้อห้ามเก่ียวกับการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น 

ลงทะเล	ประกอบกบัข้อ	๕.๓)	เหตุทีไ่ด้รบัการยกเว้นเก่ียวกับการทิง้เทของเสยีหรอืวสัดอุืน่ลงทะเล	และ 
การเผาของเสียหรือวัสดุอื่นใดในทะเล	หรือฝ่าฝืนใบอนุญาตซึ่งออกให้ตามข้อ	๖)	ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	และต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น	

  ๑๐.๒)	 ผู้ใดกระท�าการฝ่าฝืนข้อ	 ๕.๒)	 ข้อห้ามเกี่ยวกับการเผาของเสียหรือวัสดุอื่นใด 
ในทะเล	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	 และต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย 
ในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น

ง. บทสรุป
	 เนื่องจากในปัจจุบันมีการด�าเนินกิจกรรมในทะเลในประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 

รวมถงึการขนส่งวัสดตุ่าง	ๆ 	ทางทะเล	และการปล่อยทิง้ของเสียหรือวัสดอุืน่ลงทะเลเพือ่ก�าจดัหรอืท�าลาย 
โดยไม่มีการควบคุม	 ท�าให้ส่ิงแวดล้อมในทะเลไทยอาจตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกคุกคามโดย
กิจกรรมในทะเลมากขึ้น	โดยในปัจจุบันมีกฎหมายก�ากับดูแลการปล่อยทิ้งสารต่างๆ	ซึ่งเกิดขึ้นจากการ 
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ปฏบิตักิารปกติของเรอืในทะเลแล้ว	อย่างไรก็ตาม	การทิง้เทของเสยีหรอืวสัดอุืน่ลงทะเลในประเทศไทย 
ยังไม่ได้รับการก�ากับดูแลอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ	 อีกทั้ง	 ยังไม่มีกฎหมายใดก�ากับควบคุม 
การทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นโดยเรือไทย	หรืออากาศยานไทยแต่อย่างใด

 ประกอบกับปัญหาอันเกิดจากขยะทะเลส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลก 
เป็นอย่างมาก	ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพอนามัยของมนุษย์	สิ่งมีชีวิตในทะเล	ตลอดจนความเสียหาย 
ต่อการใช้ประโยชน์ทางทะเล	สภาพแวดล้อมชายฝั่ง	รวมถึงการส่งผลกระทบต่อปัญหาสภาวะโลกร้อน 
และอื่น	ๆ	ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีซึ่งตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกดังกล่าวจึงร่วม
เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องก�าหนดกลไกในการก�ากับควบคุมการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอ่ืนลงทะเล	โดยวาง 
กฎเกณฑ์การอนุญาตที่มีความแตกต่างกันตามประเภทของเสียหรือวัสดุอ่ืนที่จะทิ้งเทลงทะเล	ทั้งน้ี 
เพื่อให้มีการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและส่งเสริมการใช้ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	 
เพือ่ประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและชาวโลกทีจ่ะคงรกัษาไว้ซึง่ทรพัยากรธรรมชาติทางทะเลร่วมกนั

	 อย่างไรก็ดี	 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาของ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งจะต้องพิจารณาให้รอบคอบและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 
อย่างรอบด้าน	เพื่อให้กฎหมายมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	ตลอดจนสามารถใช้บังคับได้ในทางปฏิบัติ 
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป

ทา่นผูอ่้านวารสาร “จลุนติิ” ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังน้ี 

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    www.parliament.go.th
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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หลักการและเหตุผล
โดยท่ีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับมา 

เป็นเวลานานและมีบทบญัญติับางประการทีไ่ม่ทนัต่อสถานการณ์ปัจจบุนั นอกจากนี้
ปรากฏผลการวจิยัว่าสารสกดัจากกญัชาและพชืกระท่อมมปีระโยชน์ทางการแพทย์ 
เป็นอย่างมากซ่ึงหลายประเทศทัว่โลกได้แก้ไขเพิม่เติมกฎหมาย เพ่ือเปิดโอกาสให้ม ี
การอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค 
และประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพ 
หรือน�าไปใช้ในการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยหรือน�าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ 
และยังก�าหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการรับรอง
และคุม้ครองสทิธิของผูป่้วยทีจ่ะได้รบัและใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ในการรกัษาและ
พัฒนาทางการแพทย์ ภายใต้ค�าแนะน�าของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต เพื่อให้ถูกต้อง 
ตามหลกัวิชาการ ให้ท�าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพือ่สร้างความมัน่คงทางด้านยา
ของประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยา สมควรแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถน�ากัญชา
และพืชกระท่อมไปท�าการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 
และสามารถน�าไปใช้ในการรกัษาโรคภายใต้การดูแลและควบคมุของแพทย์ได้  จงึจ�าเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 พระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
    เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๙ ก หน้า ๑
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สาระสำาคัญในส่วนที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 
กฎหมายฉบับนี้ยังคงก�าหนดให้กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติด 

ให้โทษในประเภท ๕ ตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒๑ เช่นเดมิ  
แต่ส�าหรบัเนือ้หาในส่วนอ่ืนน้ัน ได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโดยมสีาระส�าคญัสรุปได้ดงันี้ 

๑) ได้เพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  
เฉพาะกรณีการประชมุในวาระท่ีเกีย่วกับยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ จ�านวน  
๘ ราย ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรม
สนบัสนนุบรกิารสุขภาพ อธบิดกีรมสขุภาพจติ นายกแพทยสภา นายกสภาการแพทย์
แผนไทย และนายกสภาเภสชักรรม เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิ
ให้โทษ (มาตรา ๙ วรรคสอง)  

๒) ได้แก้ไขเพิม่เตมิและเพิม่หน้าท่ีของคณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิ
ให้โทษ ดังนี้

(๑) ก�าหนดให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษมีหน้าที่ให้ 
ความเหน็ชอบต่อรฐัมนตรใีนการอนญุาตให้ผลติ จ�าหน่าย น�าเข้า ส่งออก หรอืมไีว้ 
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ เท่านั้น (มาตรา ๑๓ (๖)) 

(๒) ให้ความเหน็ชอบต่อรฐัมนตรใีนการออกประกาศตามมาตรา ๒๖/๒ (๓) 
มาตรา ๒๖/๔ (๑) และมาตรา ๒๖/๕ (๒) และปฏิบัติการตามมาตรา ๒๖/๖ และ
มาตรา ๕๘/๒ (มาตรา ๑๓ (๖/๑))

(๓) ให้ความเหน็ชอบต่อผูอ้นญุาตในการอนญุาตให้ผลติ น�าเข้า หรอืส่งออก
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามมาตรา ๒๖/๒ (๑) และ (๒) (มาตรา ๑๓ 
(๖/๒))

(๔) ให้ความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๖/๕ (๗) 
(มาตรา ๑๓ (๖/๓))

(๕) ประกาศก�าหนดลักษณะกัญชง (Hemp) ตามมาตรา ๒๖/๒ (๒) 
(มาตรา ๑๓ (๖/๔))

๑ความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก�าหนดประเภทของยาเสพติดให้โทษ  
โดยแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

(๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)
(๒)  ประเภท ๒ ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝิ่นยา  

(Medicinal Opium) โดยฝิ่นยานี้ กฎหมายให้หมายถึง ฝิ่นที่ได้ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งโดยมีความมุ่งหมายเพื่อใช้ในทางยา
(๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต�ารับยา และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ผสมอยู่ด้วย ตามหลักเกณฑ์

ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๔) ประเภท ๔ สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic 

Anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride)
(๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เช่น กัญชา พืชกระท่อม.
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๓) ได้แก้ไขเพิม่เตมิในเรือ่งใบอนญุาตในการน�าเข้าหรอืส่งออกซึง่ยาเสพตดิ
ให้โทษในประเภท ๓ หรอืประเภท ๕ และเรือ่งการขอต่ออายใุบอนญุาต กล่าวคอื 
กฎหมายก�าหนดให้ในการน�าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 
หรือประเภท ๕ ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๖/๒ (๑) 
หรอื (๒) แล้วแต่กรณ ีในแต่ละครัง้ต้องได้รบัใบอนุญาตทกุครัง้ทีน่�าเข้าหรอืส่งออก
จากผู้อนุญาตด้วย (มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง)

โดยใบอนญุาตตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๖/๒ (๑) และ 
(๒) และมาตรา ๒๖/๓ กฎหมายก�าหนดให้ใช้ได้จนถงึวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคมของปี 
ทีอ่อกใบอนุญาต ถ้าผูร้บัใบอนญุาตประสงค์จะขอต่ออายใุบอนุญาต ให้ยืน่ค�าขอก่อน 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยเมื่อได้ยื่นค�าขอแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่า 
ผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น (มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง)

๔) ได้ก�าหนดเงือ่นไขในการผลติ จ�าหน่าย น�าเข้า หรอืส่งออกซึง่ยาเสพตดิ
ให้โทษในประเภท ๕ ให้สามารถกระท�าได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณจี�าเป็นเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษา
ผูป่้วย หรอืการศึกษาวจิยัและพฒันา ทัง้น้ี ให้รวมถงึการเกษตรกรรม พาณชิยกรรม 
วิทยาศาสตร์ หรอือตุสาหกรรม เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย ซึง่ได้รบัใบอนญุาต
จากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

(๒) ในกรณทีีเ่ป็นกญัชง (Hemp) ซึง่เป็นพชืทีม่ชีือ่ทางวทิยาศาสตร์ว่า 
Cannabis sativa L. subsp. sativa และมีลักษณะตามที่คณะกรรมการก�าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้น�าไปใช้ประโยชน์ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง 
ให้กระท�าได้เมือ่ได้รบัใบอนญุาตจากผูอ้นญุาตโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

(๓) ในกรณท่ีีเป็นการน�าตดิตวัเข้ามาในหรอืออกไปนอกราชอาณาจกัร
ไม่เกินปริมาณที่จ�าเป็นส�าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ 
หมอพืน้บ้านตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชพีการแพทย์แผนไทย ซ่ึงเป็นผูใ้ห้การรกัษา  
ให้กระท�าได้เมือ่ได้รบัใบอนญุาตจากผู้อนญุาต ส�าหรบัผู้ประกอบวชิาชพีการแพทย์
แผนไทยและหมอพืน้บ้าน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขทีรั่ฐมนตรี 
ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ทัง้นี ้การผลติ น�าเข้า หรอืส่งออกซึง่ยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ 
มปีรมิาณตัง้แต่ ๑๐ กโิลกรมัขึน้ไป กฎหมายให้สนันษิฐานว่าเป็นการผลติ น�าเข้า 
หรือส่งออกเพื่อจ�าหน่าย (มาตรา ๒๖/๒)
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๕) ก�าหนดบทต้องห้ามในการจ�าหน่ายหรอืมไีว้ในครอบครองซึง่ยาเสพตดิ 
ให้โทษในประเภท ๕ โดยกฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ใดจ�าหน่ายหรือมีไว้ใน 
ครอบครองซึง่ยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เว้นแต่ได้รบัใบอนญุาตจากผูอ้นญุาต 
โดยการมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้งแต่ 
๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป กฎหมายให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือจ�าหน่าย  
ในการขอรบัใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตนัน้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และเง่ือนไขทีก่�าหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๒๖/๓ นี ้แต่ความดงักล่าว 
กฎหมายไม่ให้ใช้บังคับแก่  

(๑) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครองไม่เกิน
ปรมิาณทีจ่�าเป็นส�าหรบัใช้รกัษาโรคเฉพาะตวั โดยมใีบสัง่ยาหรอืหนงัสอืรบัรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ 
การแพทย์แผนไทย ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทยประยกุต์ หรอืหมอพืน้บ้าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชพีการแพทย์แผนไทย ซึง่เป็นผู้ให้การรกัษา ทัง้น้ี ผูป้ระกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
(มาตรา ๒๖/๔ (๑))

(๒) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ไว้ในครอบครองไม่เกิน 
ปรมิาณทีจ่�าเป็นส�าหรบัใช้ประจ�าในการปฐมพยาบาล หรอืกรณเีกดิเหตุฉุกเฉนิ
ในเรอื เครือ่งบนิ หรือยานพาหนะอืน่ใดทีใ่ช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร แต่ถ้ายานพาหนะดังกล่าวจดทะเบียน 
ในราชอาณาจักร ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามความในมาตรา ๒๖/๓ ข้างต้น 
(มาตรา ๒๖/๔ (๒))

๖) ก�าหนดคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะขออนญุาตให้ผลติ น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ กล่าวคือ กฎหมาย
ก�าหนดให้ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย หรือมีไว ้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็น

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน
ทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที ่
ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการ 
ทางเกษตรกรรมเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์หรอืเภสชักรรม หรอืหน่วยงานของรฐั 
ทีม่หีน้าทีใ่นการป้องกนั ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ หรอืสภากาชาดไทย
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(๒) ผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรม ผู้ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ผูป้ระกอบ
วชิาชพีทนัตกรรม ผูป้ระกอบวิชาชพีการสตัวแพทย์ชัน้หนึง่ ผูป้ระกอบวชิาชพี
การแพทย์แผนไทย ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทยประยกุต์ หรอืหมอพืน้บ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชพีการแพทย์แผนไทย ทัง้นี ้ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทย์
แผนไทยและหมอพืน้บ้าน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

(๓) สถาบนัอดุมศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
ทีม่หีน้าทีศ่กึษาวจิยัและจดัการเรยีนการสอนเกีย่วกบัทางการแพทย์หรอืเภสชัศาสตร์

(๔) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน 
ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ ซึ่งด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือและก�ากับดูแลของผู้ขออนุญาต
ตาม (๑) หรือ (๓) ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกล่าว สามารถร่วมผลิต
และพฒันาสตูรต�ารบัยาแผนโบราณหรอืยาสมุนไพรได้เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์ 
ภายใต้ความร่วมมือและก�ากับดูแลของผู้ขออนุญาตตาม (๑) หรือ (๓) ด้วย

(๕) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
(๖) ผูป่้วยเดนิทางระหว่างประเทศทีม่คีวามจ�าเป็นต้องน�ายาเสพตดิ

ให้โทษในประเภท ๕ ตดิตวัเข้ามาในหรอืออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรค
เฉพาะตัว

(๗) ผูข้ออนญุาตอืน่ตามทีร่ฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
ก�าหนดในกฎกระทรวง

ในกรณทีีผู้่ขออนญุาตตาม (๒) (๓) (๔) และ (๗) ในกรณทีีเ่ป็นบคุคล
ธรรมดาต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
ต้องจดทะเบยีนตามกฎหมายไทย และกรรมการของนติบิคุคล หุ้นส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ 
อย่างน้อยสองในสามต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีส�านักงานในประเทศไทย 
(มาตรา ๒๖/๕)

๗) การก�าหนดเขตพืน้ท่ีทดลองเพาะปลกู ผลติ และเสพหรอืครอบครอง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเห็นสมควร
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดให้โทษ  
หรอืการป้องกนั ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ อาจมมีติให้รฐัมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก�าหนดเขตพืน้ท่ีหน่ึงพืน้ทีใ่ด เพือ่กระท�าการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ก็ได้
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(๑) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๕ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕

(๒) ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
(๓) เสพหรือครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ในปริมาณ 

ที่ก�าหนด
ทัง้นี ้การก�าหนดเขตพืน้ทีแ่ละการกระท�าการดงักล่าว กฎหมายก�าหนด

ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างน้อยต้องม ี
มาตรการควบคุมและตรวจสอบการเสพและการครอบครองยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๕ ด้วย นอกจากน้ี ให้การกระท�าการในเขตพื้นที่ที่ก�าหนดดังกล่าว 
ซึง่อยูภ่ายใต้มาตรการควบคมุและตรวจสอบการเสพและการครอบครองยาเสพตดิ
ให้โทษ ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายนี้แต่อย่างใด (มาตรา ๒๖/๖) 

๘) ก�าหนดบทต้องห้ามในการจ�าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ 
และประเภท ๕ ของผูร้บัอนญุาต โดยกฎหมายได้ก�าหนดห้ามมใิห้ผู้รบัอนญุาตจ�าหน่าย 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ตามมาตรา ๑๗ และ
ผู้รับอนุญาตให้จ�าหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
ตามมาตรา ๒๖/๓ จ�าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ และประเภท ๕  
แล้วแต่กรณี นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา ๒๗)

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผู ้รับอนุญาตประสงค์จะจ�าหน่ายหรือมีไว้ 
ในครอบครองซึง่ยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๒ หรอืประเภท ๕ เกนิปรมิาณทีก่�าหนด
ไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการก�าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษที่ผู้อนุญาต
จะอนุญาตให้ผลิต น�าเข้า จ�าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองได้ตามมาตรา ๘ (๕) 
ให้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตได้ โดยการขอรบัใบอนญุาตและการอนญุาตให้เป็นไป 
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง โดยให้น�าบทบญัญตัิ
ในมาตรา ๘ (๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๖๐)

๙) ก�าหนดข้อปฏบัิติแก่ผูร้บัอนญุาตผลิต ผูร้บัอนุญาตน�าเข้าหรอืส่งออก 
ผูร้บัอนญุาตจ�าหน่ายหรอืมไีว้ในครอบครองซึง่ยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ ดังน้ี

๙.๑) กรณีผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
(๑) จดัให้มป้ีายไว้ในท่ีเปิดเผยเหน็ได้ง่าย ณ สถานทีผ่ลติแสดงว่า

เป็นสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ลักษณะและขนาดของป้าย 
และข้อความที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

(๒) จดัให้มกีารวเิคราะห์ยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ ทีผ่ลติขึน้ก่อน
น�าออกจากสถานทีผ่ลติโดยต้องมกีารวิเคราะห์ทกุครัง้ และมหีลกัฐานแสดงรายละเอยีด
ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารก�ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
หรือค�าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๕ ที่ผลิตขึ้น 

(๔) จัดให้มกีารแยกเก็บยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เป็นสดัส่วน
จากยาหรือวตัถอุืน่ และเกบ็ในทีซ่ึง่มัน่คงแขง็แรงและมกีญุแจใส่ไว้ หรอืเครือ่งป้องกัน
อย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน

(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย 
หรือถูกท�าลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๓๔/๑)
๙.๒) กรณีผูร้บัอนญุาตน�าเข้าหรอืส่งออกซึง่ยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ 

(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท�าการของ 
ผูร้บัอนญุาตแสดงว่าเป็นสถานทีน่�าเข้าหรอืส่งออกซึง่ยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ 
ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง

(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู ้ผลิตแหล่งเดิม แสดงรายละเอียด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่น�าเข้าหรือส่งออก

(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารก�ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
หรือค�าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ ที่น�าเข้าหรือส่งออก 

(๔) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เป็นสัดส่วน
จากยาหรือวตัถอุืน่ และเกบ็ในทีซ่ึง่มัน่คงแขง็แรงและมกีญุแจใส่ไว้ หรอืเครือ่งป้องกัน
อย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน

(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย 
หรือถูกท�าลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๓๔/๒)
๙.๓) ผู้รับอนุญาตจ�าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๕ 
(๑) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เป็นสัดส่วน

จากยาหรือวตัถอุืน่ และเกบ็ในทีซ่ึง่มัน่คงแขง็แรงและมกีญุแจใส่ไว้ หรอืเครือ่งป้องกัน
อย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน

(๒) ดแูลให้มฉีลากและเอกสารก�ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
หรือค�าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๕ มิให้ช�ารุดบกพร่อง
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(๓) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ถูกโจรกรรม สูญหาย 
หรือถูกท�าลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๓๔/๓)
ทั้งนี้ กฎหมายก�าหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิต น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย 

หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จัดให้มีการท�าบัญชี 
รบัจ่ายยาเสพตดิให้โทษและเสนอรายงานต่อเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและ
ยาเป็นรายเดือนและรายปี บัญชีดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อ
พนกังานเจ้าหน้าท่ีได้ทกุเวลาในขณะเปิดท�าการ ภายใน ๕ ปีนับแต่วนัทีล่งรายการ
ครั้งสุดท้ายในบัญชี (มาตรา ๓๔/๔)

๑๐) ก�าหนดเง่ือนไขการโฆษณายาเสพติดให้โทษ โดยกฎหมายได้ก�าหนด
ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณายาเสพติดให้โทษ เว้นแต่

(๑) เป็นการโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือ
ประเภท ๕ ซ่ึงกระท�าโดยตรงต่อผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรม 
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ทั้งน้ี  
ในกรณทีีเ่ป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ให้รวมถงึการโฆษณากับผูป้ระกอบวิชาชีพ 
การแพทย์แผนไทย ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทยประยกุต์ หรือหมอพืน้บ้าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้วย หรือ

(๒) เป็นฉลากหรือเอกสารก�ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ 
ประเภท ๓ ประเภท ๔ หรือประเภท ๕ ท่ีภาชนะหรอืหบีห่อบรรจยุาเสพตดิให้โทษ
ในประเภท ๒ ประเภท ๓ ประเภท ๔ หรือประเภท ๕

ทัง้นี ้การโฆษณาทีเ่ป็นเอกสาร ภาพ ภาพยนตร์ การบนัทกึเสยีงหรอืภาพ 
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะใช้โฆษณาได้ (มาตรา ๔๘)

๑๑) ก�าหนดข้อยกเว้นในการเสพยาเสพติด 
(๑) กฎหมายได้ก�าหนดห้ามเด็ดขาดมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๑ ส่วนยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๒ น้ัน กไ็ด้ก�าหนดห้ามมใิห้ผูใ้ด
เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เช่นกัน แต่ถ้าการเสพนั้นเป็นการเสพ 
เพือ่การรกัษาโรคตามค�าสัง่ของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมหรอืผูป้ระกอบวชิาชพี
ทนัตกรรมทีไ่ด้รบัใบอนญุาตตามมาตรา ๑๗ กฎหมายอนญุาตให้เสพได้ (มาตรา ๕๗ 
และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง)

(๒) กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมใิห้ผูใ้ดเสพยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ 
เว้นแต่การเสพนัน้เป็นการเสพเพือ่การรักษาโรคตามค�าสัง่ของผูป้ระกอบวิชาชพี
เวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยกุต์ หรอืหมอพืน้บ้านตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทีไ่ด้รบัใบอนุญาต หรอืเป็นการเสพเพ่ือการศึกษาวิจัย 
โดยต�ารบัยาทีเ่สพได้ให้เป็นไปตามทีรั่ฐมนตรปีระกาศก�าหนด  (มาตรา ๕๘ วรรคสอง)
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๑๒) ก�าหนดท้องท่ีทีส่ามารถเสพพืชกระท่อมได้ โดยคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
อาจมีมติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให้ท้องท่ีใด 
เป็นท้องทีท่ีท่�าการเสพพชืกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผดิตามกฎหมายนี ้โดยการเสพ
และการครอบครองพืชกระท่อมดังกล่าวนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๕๘/๒)

๑๓) กรณกีารขอต่อใบอนญุาตในกรณีท่ีผูร้บัอนญุาตตายก่อนใบอนญุาต
สิน้อาย ุกฎหมายได้ก�าหนดให้ในกรณท่ีีผูร้บัอนญุาตผลติ น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตายก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุ และทายาทหรือผู้ท่ีได้รับความยินยอมจากทายาทแสดงความจ�านง
ต่อผู้อนุญาตเพื่อขอประกอบกิจการท่ีได้รับอนุญาตนั้นต่อไปภายใน ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ถกูต้อง ให้ผูแ้สดงความจ�านงนัน้ประกอบกจิการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาต
สิ้นอายุ และให้ถือว่าผู้แสดงความจ�านงเป็นผู้รับอนุญาตตามกฎหมายนี้ตั้งแต่วันที่
ผู้รับอนุญาตตาย

ในกรณีที่ไม่มีการแสดงความจ�านงเพื่อขอประกอบกิจการดังกล่าว 
กฎหมายก�าหนดให้ทายาทผู ้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ นั้น
ท�าลายหรือจ�าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่เหลืออยู่ในกรณีที่จ�าหน่าย 
ให้จ�าหน่ายแก่ผู้รับอนุญาตอื่นตามประเภทนั้น หรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญาตเห็นสมควร
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วนัทีผู่ร้บัอนุญาตตาย เว้นแต่ผูอ้นุญาตจะผ่อนผนัขยายระยะเวลา 
ต่อไปอกีแต่ต้องไม่เกนิ ๙๐ วนั โดยในกรณท่ีีทายาทผูค้รอบครองยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายก�าหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
ที่เหลืออยู่ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซ่ึง
กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท�าลายหรือน�าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบ 
ที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด (มาตรา ๖๑/๑)

๑๔) บทก�าหนดโทษส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาต
(๑) ผูใ้ดผลติ น�าเข้า หรอืส่งออกซึง่ยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ 

อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖/๒ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๕ ปี และปรบัไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าการกระท�าความผดิดงักล่าวเป็นการกระท�าเพือ่จ�าหน่าย 
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๕ ปี และปรับต้ังแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

_19-0943-08.indd   85 8/10/2562 BE   18:16



พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

86

ในกรณท่ีียาเสพตดิให้โทษซ่ึงเป็นวตัถุแห่งการกระท�าความผดิน้ัน
เป็นพชืกระท่อม ผูน้ัน้ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๒ ปี และปรบัไม่เกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๗๕)

(๒) ผู ้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖/๓ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๕ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั แต่ถ้ายาเสพตดิให้โทษซึง่เป็นวตัถแุห่งการกระท�า 
ความผดิดงักล่าวนัน้เป็นพชืกระท่อม ผูน้ั้นต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๗๖)

(๓) ผู้ใดจ�าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่ายซึ่งยาเสพติด 
ให้โทษในประเภท ๕ อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖/๓ โดยมปีรมิาณยาเสพตดิ
ให้โทษไม่ถึง ๑๐ กิโลกรัม ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ แต่ในกรณีดังกล่าวนั้นถ้ามียาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ ตัง้แต่ ๑๐ กโิลกรมัขึน้ไป ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ ๑ ปีถงึ ๑๕ ปี 
และปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษซ่ึงเป็นวัตถุแห่งการกระท�าความผิด
ดังกล่าวน้ันเป็นพืชกระท่อม มีปริมาณยาเสพติดให้โทษไม่ถึง ๑๐ กิโลกรัม  
ผู้นัน้ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ ๒ ปี หรือปรบัไม่เกนิ ๔๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั 
ถ้ายาเสพตดิให้โทษซึง่เป็นวตัถแุห่งการกระท�าความผิดดงักล่าวนัน้เป็นพชืกระท่อม 
มียาเสพติดให้โทษตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป ผู้นั้นต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน  
๒ ปี และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๗๖/๑)

(๔) ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในข้อ ๙) ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๗๙/๑)

(๕) ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝืน 
มาตรา ๕๘ วรรคสอง กล่าวคือ เป็นการเสพเพื่อการอื่นมิใช่เพื่อการรักษาโรค 
ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกิน ๑ ปี หรอืปรบัไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ 
แต่ถ้ายาเสพตดิให้โทษซึง่เป็นวตัถแุห่งการกระท�าความผดิดงักล่าวนัน้เป็นพชืกระท่อม 
ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๙๒)

๑๕) บทเฉพาะกาล 
๑๕.๑) ภายในระยะเวลา ๓ ปีนบัแต่วนัทีก่ฎหมายนีใ้ช้บังคบั กล่าวคือ 

ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
ประเมินผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตให้ผลิต น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย
หรอืมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ทกุ ๖ เดอืน  
ในกรณทีีเ่ห็นสมควรปรบัปรุงหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการอนุญาตดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
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ควบคมุยาเสพตดิให้โทษเสนอรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาทบทวนหลกัเกณฑ์เกีย่วกบั 
การอนุญาตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และปรับปรุงแก้ไข 
หลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตต่อไป 

๑๕.๒) ในวาระเริ่มแรกภายในระยะเวลา ๕ ปีนับแต่วันท่ี ๑๙ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ การขอรบัใบอนญุาตผลิต น�าเข้า หรอืส่งออกซึง่ยาเสพติด 
ให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกญัชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์หรอืการรักษา
ผู้ป่วยตามมาตรา ๒๖/๒ (๑) ตามกฎหมายนี้ ให้อนุญาตได้เฉพาะกรณีที ่
ผู้ขออนญุาตเป็นหน่วยงานของรฐัตามมาตรา ๒๖/๕ (๑) ตามกฎหมายนี ้หรอืเป็น 
ผูข้ออนญุาตตามมาตรา ๒๖/๕ (๒) (๓) (๔) หรอื (๗) ตามกฎหมายนี ้ซึง่ด�าเนินการ
ร่วมกบัผูข้ออนญุาตทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐัตามมาตรา ๒๖/๕ (๑) ตามกฎหมายน้ี 
แต่ความดังกล่าวไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้

(๑) การขอรับใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วย
ตามมาตรา ๒๖/๒ (๑) ตามกฎหมายนี ้ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 
๒๖/๕ (๒) ตามกฎหมายนี้ ซึ่งเป็นการปรุงยาส�าหรับคนไข้เฉพาะรายซึ่งตนเอง
เป็นผู้ให้การรักษา

(๒) การขอรับใบอนุญาตน�าเข้าหรือส่งออกยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาตามมาตรา ๒๖/๒ ตามกฎหมายนี ้ 
ในกรณทีีผู่ข้ออนุญาตเป็นผูป่้วยเดนิทางระหว่างประเทศตามมาตรา ๒๖/๕ (๖) 
ตามกฎหมายนี้

ทัง้นี ้กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิ
ให้โทษประเมนิผลมาตรการข้างต้นในทกุ ๖ เดอืน ในกรณทีีเ่หน็สมควรปรบัปรงุ
หลักเกณฑ์การอนุญาตดังกล่าว ก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษด�าเนินการได้ 
ตามความเหมาะสม โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

๑๕.๓) ก�าหนดบทยกเว้นโทษส�าหรับผู้ที่มีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 
การรกัษาผูป่้วย การใช้รกัษาโรคเฉพาะตวั หรอืการศกึษาวจิยั อยูก่่อนวนัที ่๑๙ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ ไม่ต้องรบัโทษส�าหรบัการกระท�าน้ันเมือ่ด�าเนินการดงัต่อไปนี้
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(๑) ย่ืนค�าขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาภายใน ๙๐ วนันบัแต่วนัท่ี ๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ ในกรณทีีเ่ป็น
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ ตามกฎหมายนี้ และให้สามารถครอบครอง
ยาเสพติดให้โทษดังกล่าวได้ต่อไปจนกว่าการพิจารณาอนุญาตจะแล้วเสร็จ  
ในกรณีไม่ได้รับอนุญาต ให้ยาเสพติดให้โทษนั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข
หรือให้ท�าลาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุประกาศก�าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิให้โทษ

(๒) ในกรณีนอกจาก (๑) ให้แจ้งการครอบครองต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายในก�าหนด ๙๐ วันนับแต่วัน
ที ่๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ ทัง้นี ้หากเป็นผูป่้วยทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้ยาเสพตดิ
ให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว และปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุประกาศก�าหนด
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ส�าหรับบุคคลอื่น
เมื่อแจ้งการครอบครองแล้ว ให้ยาเสพติดให้โทษดังกล่าวตกเป็นของกระทรวง
สาธารณสุขหรือให้ท�าลาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติดให้โทษ

๑๕.๔) หนังสือส�าคัญแสดงการอนุญาตเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ ที่ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ถือว่า
เป็นใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖/๒ หรือมาตรา ๒๖/๓ ตามกฎหมายนี้และให้ใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ

๑๕.๕) ใบอนุญาตโฆษณาที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า 
จะสิ้นอายุ

๑๕.๖) ค�าขอทีไ่ด้ยืน่ไว้ก่อนวันที ่๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ และยังอยู่
ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นค�าขอตามกฎหมายนี้ ในกรณีที่ค�าขอใด 
มข้ีอแตกต่างไปจากหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายน้ี ให้ผูอ้นญุาตมอี�านาจสัง่ให้ผูย้ืน่ค�าขอ
ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ ถ้าผู้ยื่นค�าขอไม่ด�าเนินการภายในเวลาที่ 
ผู้อนุญาตก�าหนด ให้ค�าขอนั้นเป็นอันตกไป

๑๕.๗) กฎกระทรวง ระเบยีบ หรอืประกาศทีอ่อกตามพระราชบญัญตัิ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีใ่ช้บงัคับอยูใ่นวันก่อนวนัที ่๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 
ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายน้ี จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายนี้ใช้บังคับ โดยการด�าเนินการออก 
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กฎกระทรวง ระเบยีบ หรอืประกาศดงักล่าว ให้ด�าเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี
นบัแต่วนัท่ี ๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ ให้รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงสาธารณสุขรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี

๑๕.๘) ในขณะทีย่งัไม่มปีระกาศของคณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิ 
ให้โทษก�าหนดลักษณะกัญชง (Hemp) ตามมาตรา ๒๖/๒ (๒) แห่งกฎหมายน้ี
ใช้บังคับ ให้กัญชง (Hemp) มีลักษณะตามที่ก�าหนดในบทนิยามค�าว่า “เฮมพ์” 
(Hemp) ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ�าหน่าย 
หรอืมไีว้ในครอบครองซึง่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒

 
หมายเหตุ :-  

• พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
กล่าวคอื มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัองัคารที ่๑๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (ประกาศราชกจิจานเุบกษา 
วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๙ ก หน้า ๑)

๒บทนิยามค�าว่า “เฮมพ์” (Hemp) ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนญุาตผลติ จ�าหน่าย หรอืมไีว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก�าหนดไว้ว่า

“ข้อ ๓  ในกฎกระทรวงนี้
“เฮมพ์” (Hemp) หมายความว่า พืชซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.subsp. sativa อันเป็นชนิดย่อยของ

พืชกัญชา (Cannabis sativa L.) ที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๑.๐  
ต่อน�้าหนักแห้ง ซึ่งตรวจวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

ฯลฯ                                                                                                           ฯลฯ”.
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ถ้าเข้าใจในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ

คิดสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่ใช่สาระ

มีความเห็นที่ตั้งไว้ผิด

จะเป็นบัณฑิตได้อย่างไร

(หนังสือ ๑๐๐ ธรรมค�ำคม สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) พรหมรังสี, หน้ำ ๙)

๙๐
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นางพิมลพัชร์ อริยะฌานกุล
นิติกร สำ นักกฎหมาย

คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔ - ๕/๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ เมษ�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๖๒
เรื่อง พระร�ชบัญญัติวิธีพิจ�รณ�คดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ม�ตร� ๔๔ วรรคหนึ่ง
 ขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนูญ   ม�ตร�  ๓๗   วรรคหนึง่และวรรคสอง    และม�ตร�   ๒๖ 
 หรือไม่

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   ศาลจังหวัดพัทยาส่งค�าโต้แย้งของจ�าเลยท้ังสอง (บริษัท คัม โกลบอล จ�ากัด ที่ ๖ และ
บริษัท คีน เทค จ�ากัด ที่ ๗) ในคดีแพ่งหมายเลขด�าที่ ผบ. ๕๑๕/๒๕๖๑ และคดีแพ่งหมายเลขด�า
ที่ ผบ. ๙๕๖/๒๕๖๑ เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒
จ�านวน ๒ ค�าร้อง โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
	 	 	 เรือ่งพจิารณาที	่๑๕/๒๕๖๑	มนีางสาวฮิลลารี	่หลยุส์	เวบสเตอร์	เป็นโจทก์	และเรือ่งพจิารณาที่
๒๐/๒๕๖๑	มนีายจนี	พอล	เบลลอน	และนางแองเจลลา	มาร	ีฟิกกชุโิอ	เป็นโจทก์	ยืน่ฟ้องบรษิทั	บาล	ีฮาย
จ�ากดั	ที	่๑	กบัพวก	รวม	๗	คน	เป็นจ�าเลย	ต่อศาลจังหวัดพทัยาสรปุได้ว่า	เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	จ�าเลยที	่๑	
เป็นนติบิคุคล	ได้ตกลงท�าสญัญาจะซือ้จะขายกบัโจทก์ทัง้สามในกรรมสทิธิห้์องชดุ	โครงการวอเตอร์ฟรอนท์
สวีทแอนด์เรสซิเดนซ์	โดยจ�าเลยที่	๑	ตกลงจะโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้กับโจทก์ทั้งสามภายใน
วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๘	ซึ่งโจทก์ท้ังสามช�าระเงินตามก�าหนดสัญญาบางส่วนแล้วแต่จ�าเลยที่	 ๑	
ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาได้	การกระท�าของจ�าเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจเป็นการกระท�าโดยจงใจให้โจทก์ทั้งสองในฐานะผู้บริโภคได้รับความเสียหายและจ�าเลยที่ ๑
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นหรือด�าเนินการโดยไม่สุจริต หรือมีพฤติการณ์ฉ้อฉลหลอกลวงผู้บริโภค
จ�าเลยที่ ๒ ถึงจ�าเลยที่ ๕ เป็นกรรมการบริษัท ส่วนจ�าเลยท่ี ๖ และจ�าเลยท่ี ๗ เป็นผู้ถือหุ้น
จึงต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดร่วมกับจ�าเลยท่ี ๑ คืนเงินแก่โจทก์ท้ังสามพร้อมดอกเบ้ียรวมท้ัง
ค่าทนายความให้แก่โจทก์ทั้งสาม พร้อมค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ�านวนค่าเสียหาย
ที่แท้จริงแก่โจทก์ทั้งสามตามที่ศาลเห็นสมควร
	 	 	 จ�าเลยที	่๑	ให้การว่าโจทก์ทัง้สามเป็นฝ่ายผดิสญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุ	เนือ่งจากไม่ได้ช�าระเงนิ
ตามสัญญาให้ครบถ้วน	และการที่จ�าเลยที่	๑	 ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชุดให้โจทก์ท้ังสามได	้
เนือ่งจากเมอืงพทัยามคี�าสัง่ระงบัการก่อสร้างอาคารโครงการไว้ชัว่คราว	กรณจีงึเป็นเหตสุดุวสิยั	จ�าเลยที	่๑
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ไม่มีเจตนาทีจ่ะเอาเปรียบผู้บรโิภคหรอืจงใจท�าให้ผูบ้รโิภคได้รบัความเสยีหาย	ดงันัน้	จ�าเลยท่ี	๑		ไม่จ�าต้อง
รับผิดในค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษตามที่โจทก์เรียกร้องมา	ส่วนจ�าเลยท่ี	๖	และจ�าเลยท่ี	๗	ให้การว่า
จ�าเลยทัง้สองไม่มนีติสัิมพนัธ์ใด	ๆ 	กบัโจทก์ทัง้สาม	และจ�าเลยทัง้สองไม่ได้จงใจหรอืประมาทเลนิเล่อท�าให้
โจทก์ทั้งสามได้รับความเสียหาย	จ�าเลยท้ังสองเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�าเลยที่	๑	 ซ่ึงได้ช�าระหุ้น
เต็มจ�านวนแล้ว
	 	 	 ต่อมา	จ�าเลยที ่๖ และจ�าเลยท่ี ๗ ย่ืนค�าโต้แย้งในคดีท้ังสองของศาลจังหวดัพทัยาเพือ่ขอให้
ส่งศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉัยตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ ว่า พระราชบญัญัตวิธิพีจิารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๔ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๒๖ หรือไม่ 
เนือ่งจากรฐัธรรมนูญ	มาตรา	๓๗	ให้ความคุม้ครองสทิธิในทรพัย์สนิ	และมาตรา	๒๖	ก�าหนดให้รฐัต้องให้
ความคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลและการจ�ากัดอ�านาจรัฐภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย	การบัญญัติ
กฎหมายต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม	 ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
แก่เหตุ	 แต่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๔ บัญญัติให้บุคคล
อาจต้องร่วมรับผิดกับบริษัทเนื่องจากตนถือหุ้นในบริษัท อันเป็นความรับผิดเกินส่วนลงหุ้นของตน
และยังได้ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่พิสูจน์ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นการกระท�าของบริษัท ถือเป็นการ
กระทบสิทธิในการถือครองทรัพย์สินโดยตรง ทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังก�าหนด
ให้ผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ากัดจะรับผิดเพียงเงินท่ีตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นท่ีตนถือและให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเพียงการตรวจดูรายงานการประชุมกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น
ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิในการบริหารบริษัทโดยตรงเช่นเดียวกับกรรมการบริษัท และการท่ีมาตรา ๔๔
บัญญัติให้จ�าเลยทั้งสองต้องรับผิดเกินส่วนลงหุ้นของตน เป็นการใช้อ�านาจรัฐตรากฎหมาย
สร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ โดยรัฐมุ่งเน้นเพียงคุ้มครองผู้บริโภคแต่ไม่ค�านึงถึง
ความเดือดร้อนเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่ผู้ถือหุ้น อีกท้ังการก�าหนดภาระการพิสูจน์ตกแก่จ�าเลย
ทัง้ทีจ่�าเลยทัง้สองเป็นเพยีงผูถื้อหุน้ของบรษิทั โดยเฉพาะอย่างย่ิงจ�าเลยท่ี ๗ ถอืหุ้นบริษทัเพยีงหนึง่หุน้
การฟ้องคดขีองโจทก์ส่งผลให้เกิดภาระหน้าท่ีแก่จ�าเลยท้ังสองในการหาทนายความและการต่อสู้คดี
จึงขัดกับหลักความได้สัดส่วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ อีกด้วย
	 	 	 ศาลจังหวัดพัทยาเห็นว่า	ค�าโต้แย้งทั้งสองของจ�าเลยที่	๖	และจ�าเลยที่	๗	ต้องตามบทบัญญัติ
ของรฐัธรรมนญู	มาตรา	๒๑๒	วรรคหน่ึง	จึงส่งค�าโต้แย้งดงักล่าวให้ศาลรฐัธรรมนูญเพือ่พจิารณาวนิจิฉยั
ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๒

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจรับหนังสือ
ส่งค�าโต้แย้งทั้งสองนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ หรือไม่
	 	 	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	เป็นกรณีที่ศาลจังหวัดพัทยาส่งค�าโต้แย้งทั้งสองของจ�าเลยที่	๖	และ
จ�าเลยท่ี	๗	เพือ่ขอให้ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉยัตามรฐัธรรมนูญ	มาตรา	๒๑๒	ว่า	พระราชบญัญตัิ
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 มาตรา	 ๔๔	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๓๗	 และ
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มาตรา	 ๒๖	 ซึ่งข้อเท็จจริงตามหนังสือส่งค�าโต้แย้งทั้งสองเป็นกรณีที่ศาลจังหวัดพัทยาจะใช้เฉพาะ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๔๔	วรรคหนึ่ง	บังคับแก่คดี	เมื่อจ�าเลย
ทั้งสองโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
และยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มาก่อน กรณีจึงเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึง่ ประกอบพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๕๐ 
จึงมีค�าส่ังรับไว้พิจารณาวินิจฉัย	และค�าโต้แย้งทั้งสองมีประเด็นท่ีต้องพิจารณาวินิจฉัยเป็นประเด็น
เดียวกันจึงให้รวมพิจารณาและวินิจฉัยไปในคราวเดียวกัน

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
	 	 	 กรณีมีประเด็นที่ต ้องพิจารณาวินิจฉัยว ่าพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ ขดัหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๓๗ วรรคหนึง่และวรรคสอง
และมาตรา ๒๖ หรือไม่
	 	 	 พจิารณาแล้วเหน็ว่า	รฐัธรรมนูญ	มาตรา	๓๗	วรรคหน่ึงและวรรคสอง	เป็นบทบญัญตัอิยูใ่นหมวด	๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย	ที่บัญญัติว่าสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญ	บุคคลที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยชอบ	รวมถึงการรับมรดก	ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง	รวมท้ังสิทธิอ่ืนใดที่จะพึงมี	ย่อมได้รับความคุ้มครอง	 เพียงแต่สิทธิในทรัพย์สินน้ี
อาจถูกจ�ากัดได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้	 เช่น	การอายัด	การยึด	การริบทรัพย์	การจ�าหน่ายทรัพย์สิน
ของบคุคลอืน่	อาจกระท�าได้หากมกีฎหมายให้อ�านาจ	เป็นต้น	แต่การตรากฎหมายทีจ่�ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ตามรัฐธรรมนูญของประชาชนนั้น	 ย่อมจะต้องอยู่ภายใต้หลักการตามรัฐธรรมนูญก�าหนดไว้เช่นกัน
	 	 	 รัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๖	เป็นหลักการที่รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้ว่า
ในการตรากฎหมายเพื่อจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น	ฝ่ายนิติบัญญัติหรือองค์กรที่ใช้อ�านาจรัฐ
จะต้องค�านึงถึงหลักการพื้นฐานส�าคัญประการหนึ่ง	คือ	หลักความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี
อันเป็นหลักการส�าคัญที่มีขึ้นเพื่อควบคุม	ตรวจสอบ	หรือจ�ากัดการใช้อ�านาจรัฐเพื่อมิให้ตรากฎหมาย
ข้ึนใช้บงัคับแก่ประชาชนตามอ�าเภอใจ	โดยในการตรากฎหมายเพือ่จ�ากดัสทิธหิรอืเสรภีาพของประชาชน
ตามหลักการดังกล่าวนั้นจะต้องมีความเหมาะสม	มีความจ�าเป็น	 และได้สัดส่วนหรือมีความสมดุล
ระหว่างประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับกับสิทธิหรือเสรีภาพที่ประชาชนจะต้อง
สูญเสียไปอันเนื่องมาจากกฎหมายนั้น
	 	 	 ส�าหรับพระราชบญัญตัวิิธีพจิารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ บญัญัติขึน้โดยมเีจตนารมณ์
เพือ่ให้ความเป็นธรรมแก่ผูบ้ริโภคซึง่อยู่ในฐานะเสียเปรยีบผูป้ระกอบธรุกิจท้ังในด้านความรู ้อ�านาจต่อรอง
และความสามารถทีจ่ะต่อสู้คดใีนช้ันศาล	ซึ่งก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้	ต้องน�าประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งท่ีออกแบบไว้ส�าหรับคดีแพ่งสามัญซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายอยู่ในฐานะเท่าเทียมกัน
มาใช้บังคับแก่คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ	จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
อย่างยิง่	รฐัสภาจงึได้ก�าหนดให้มกีระบวนวธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภคทีเ่ป็นข้อพพิาททางแพ่งระหว่างผู้บริโภค
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กับผู้ประกอบธุรกิจไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค	ให้ผู้บริโภคที่ได้รับ
ความเสยีหายจากการกระท�าอนัไม่ชอบด้วยกฎหมายของผูป้ระกอบธรุกจิได้รบัการแก้ไขเยยีวยาด้วยความ
รวดเร็ว	 ประหยัด	 และเป็นธรรม	 อันจะท�าให้การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมีประสิทธิภาพดีขึ้น
แต่ในขณะเดยีวกนัการทีจ่ะบัญญตักิฎเกณฑ์ กลไกพเิศษในวธิพีจิารณาคดีผูบ้รโิภคนัน้ กไ็ด้ค�านงึถงึ
ความพร้อมของผูป้ระกอบธรุกจิอยูด้่วยโดยต้องให้อยูใ่นดลุยภาพคอื ไม่กระทบสทิธขิองผูป้ระกอบ
ธุรกิจเกินขอบเขตจนภาคธุรกิจของประเทศต้องสะดุดหรือไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
พระราชบัญญตัน้ีิจงึได้น�า “หลักการไม่ค�านงึถึงความเป็นนติบิคุคลของบรษิทั” มาใช้ในการพจิารณา
พิพากษา เพื่อไม่ให้แยกความเป็นนิติบุคคลของบริษัทออกจากบุคคลธรรมดา
   โดยมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ เป็นเพยีงมาตรการทางกฎหมายท่ีบญัญัตขิึน้เพือ่ให้อ�านาจศาล
ใช้ดุลพินิจเรียกหุ ้นส่วน ผู ้ถือหุ ้นหรือบุคคลท่ีมีอ�านาจควบคุมการด�าเนินงานของนิติบุคคล
หรือผู้รับมอบทรัพย์สินจากนิติบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นจ�าเลยร่วม และให้ศาลมีอ�านาจพิพากษา
ให้บุคคลเช่นว่านั้นร่วมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลมีต่อผู้บริโภคได้ด้วย แต่ถ้าผู้นั้นสามารถพิสูจน์
ตนเองได้ว่ามิได้มีส่วนรู้เห็นในการกระท�าของนิติบุคคลดังกล่าว ก็หลุดพ้นความรับผิดไป ทั้งนี้
การใช้อ�านาจของศาลในการเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นจ�าเลยร่วม	หรือมีอ�านาจพิพากษาให้ร่วม
รบัผดิชอบในหนีท้ีน่ติบิคุคลมต่ีอผูบ้รโิภคได้ตามมาตรา	๔๔	วรรคหน่ึง	ต้องเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ฎหมาย
ก�าหนด	 ซึ่งจ�าเลยร่วมมีสิทธิในการต่อสู้ในคดีโดยกระท�าต่อศาลซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อ�านาจตุลาการ
หากตนไม่สามารถพิสูจน์ต่อศาลได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด	 การพิพากษาให้บุคคลดังกล่าว
ร่วมรับผิดชอบในหนี้ที่นิติบุคคลมีต่อผู้บริโภคก็เป็นไปตามหลักความรับผิดชอบต่อการด�าเนินการ
ของนิติบุคคล	และยังเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความเหมาะสมเพราะเป็นเครื่องมือส�าคัญเพื่อให้
กระบวนพิจารณาพิพากษาในคดีผู้บริโภคสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคซึ่งมีความสามารถในการต่อสู้คดีน้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจ	และเป็นกรณีจ�าเป็นเนื่องจากศาล
จ�าต้องน�าเคร่ืองมือดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาเพื่อไม่ให้บุคคลใดอาศัยสถานะความเป็น
นิติบุคคลปฏิเสธความรับผิดในหนี้ของนิติบุคคลที่ตนควรต้องร่วมรับผิดด้วย	และเพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจ
อย่างรอบคอบมิให้กระทบสิทธิของบุคคล	ประธานศาลฎีกาได้ออกข้อก�าหนดของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยการด�าเนนิกระบวนพจิารณาและการปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าพนักงานคดีในคดีผูบ้รโิภค	พ.ศ.	๒๕๕๑
โดยข้อ	๒๘	ก�าหนดให้ศาลมอี�านาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดตีรวจสอบข้อเทจ็จรงิและท�าความเหน็
เพื่อประกอบการท�าค�าพิพากษาหรือค�าสั่งตามบทบัญญัติดังกล่าวได้	
	 	 	 นอกจากนีบ้ทบัญญตัมิาตรา	๔๔	วรรคหน่ึง	ไม่มลีกัษณะเป็นการล่วงละเมดิขอบเขตแห่งสทิธิ
หรือจ�ากัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลเพราะการต้องร่วมรับผิดในหน้ีของนิติบุคคล	และต้องมีภาระ
การพิสูจน์	 ไม่เป็นการจ�ากัดอ�านาจหรือกีดกั้นขัดขวางหรือปฏิเสธอ�านาจในการถือครองหุ้นของบุคคล	
สิทธิในการถือหุ้นของบุคคลมีอยู่อย่างไรก็ยังคงมีอยู่อย่างนั้นประกอบกับเมื่อชั่งน�้าหนักระหว่างหลัก
ประกันสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลทีร่ฐัธรรมนูญให้การรบัรองและคุม้ครองไว้กับประโยชน์ส่วนรวมของ
สงัคมตามวตัถปุระสงค์ของกฎหมายนีท้ีต้่องการคุม้ครองผูบ้รโิภคแล้ว	บทบัญญัติมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง
จึงไม่เป็นบทบัญญัติที่กระทบสิทธิในการถือครองทรัพย์สินของบุคคลจนเกินความจ�าเป็น หรือ
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เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ถูกสันนิษฐานจนเกินสมควรแก่เหตุ หากแต่เป็นไป
ตามหลักความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี ทั้งไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรม มิได้
กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป
ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง บทบัญญัติ
ดังกล่าวจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๒๖ 
แต่อย่างใด

๔. ผลค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 	 	 โดยเหตผุลดงัได้วนิจิฉยัข้างต้น	ศาลรฐัธรรมนญูจึงวนิจิฉัยว่าพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง
และวรรคสองและมาตรา ๒๖
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คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖/๒๕๖๒

วันที่ ๘ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒
เรื่อง ผู้ตรวจก�รแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�วินิจฉัย
 ต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๒๓๑ (๑) ว่� พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
 ว่�ด้วยก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ม�ตร� ๑๒๘
 มีปัญห�เกี่ยวกับคว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๙๑ หรือไม่

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   ผูต้รวจการแผ่นดนิ (ผูร้้อง) เสนอเรือ่งขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๒๓๑ (๑) โดยมีข้อเท็จจริง	สรุปได้ดังนี้
   นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ และนายวิรัตน์ กัลยาศิริ ยื่นหนังสือร้องเรียนให้ผู้ร้องเสนอเรื่อง
พร้อมความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนญูว่า พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ มปัีญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๑
เนือ่งจากความในรฐัธรรมนญู	มาตรา	๙๑	วรรคหนึง่	(๔)	ทีว่่า	พรรคการเมอืงใดดงักล่าวนัน้หมายความถงึ
พรรคการเมืองที่มีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่า
จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้	และพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรร
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชรีายชือ่อันเนือ่งมาจากมผีูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตัง้น้อยกว่าจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีพ่รรคการเมอืงน้ันจะพงึมไีด้ตามรฐัธรรมนญู
มาตรา	๙๑	วรรคหนึ่ง	(๑)	และ	(๒)	เท่านั้น	ไม่รวมถึงพรรคการเมืองที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและยังไม่ได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ	แต่ความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๑๒๘	วรรคหนึ่ง	 (๒)	และ	 (๔)	 	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมนอกเหนือไปจาก
รัฐธรรมนูญ	โดยมาตรา	๑๒๘	วรรคหนึ่ง	 (๒)	บัญญัติว่า	“...จ�านวนที่ได้รับให้ถือเป็นจ�านวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้เบ้ืองต้น...”	นอกจากนี้	มาตรา	๑๒๘	วรรคหนึ่ง	 (๔)
ยังบัญญัติว่า	 “...ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจากการค�านวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรจ�านวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือเพ่ิมอีกหนึ่งคน...”	โดยไม่ค�านึงว่าพรรคการเมืองน้ันจะมีจ�านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่าจ�านวนที่จะพึงมีหรือไม่
	 	 	 ผู้ร้องเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญ	มาตรา	๙๑	วรรคหนึ่ง	 ได้วางหลักเกณฑ์การค�านวณหาสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมอืงไว้ตาม	(๑)	ถงึ	(๕)	โดยผลลพัธ์ของการค�านวณ

คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญท่ี ๖/๒๕๖๒ วันท่ี ๘ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒
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ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดมีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเกินจ�านวนที่จะพึงมีได้	แม้ความใน
รฐัธรรมนญู	มาตรา	๙๑	วรรคสาม	จะบัญญตัใิห้การนบัคะแนน	หลกัเกณฑ์และวธิกีารค�านวณ	การคดิอตัราส่วน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ตาม
กต้็องคดิค�านวณอยูใ่นกรอบตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๙๑	วรรคหน่ึงเท่าน้ัน	แต่พระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๑๒๘	วรรคหนึ่ง	ได้เพิ่ม
หลกัเกณฑ์การค�านวณหาจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่	เป็น	(๑)	ถงึ	(๘)	ซึง่มข้ีอความ
ต่างไปจากรฐัธรรมนญู	มาตรา	๙๑	วรรคหน่ึง	(๒)	ทีบ่ญัญตัว่ิา	“...ให้ถอืเป็นจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้”	 โดยเพิ่มเน้ือหาตอนท้ายของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๑๒๘	วรรคหนึง่	(๒)	เป็นว่า	“...เบือ้งต้น
และเม่ือได้ค�านวณตาม	 (๕)	 (๖)	หรือ	 (๗)	ถ้ามีแล้ว	จึงให้ถือว่าเป็นจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้”	และรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๙๑	วรรคหนึ่ง	 (๓)	ที่บัญญัติว่า	“...ผลลัพธ์
คือจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองน้ันจะได้รับ”	 โดยเพิ่มถ้อยค�า	
“เบื้องต้น”	 ไว้ในตอนท้ายของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๑๒๘	วรรคหนึ่ง	 (๓)	ซึ่งการเพิ่มหลักเกณฑ์ตาม	(๔)	(๖)	(๗)
และเนื้อหาดังกล่าวเป็นเหตุให้การค�านวณหาจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ
ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๙๑	ผู้ร้องจึงย่ืนค�าร้อง
พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๒๘ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
   ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจรับค�าร้อง
ของผู้ร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) หรือไม่
	 	 	 พจิารณาแล้วเห็นว่า	รฐัธรรมนญู	มาตรา	๒๓๑	บญัญตัว่ิา	“ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา	๒๓๐	
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้	 เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี	้
(๑)	บทบญัญติัแห่งกฎหมายใดมปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนูญ	ให้เสนอเรือ่งพร้อมด้วยความเหน็
ต่อศาลรัฐธรรมนูญและให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า	ทั้งน้ี	ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู...” เมือ่ข้อเท็จจรงิตามค�าร้องและเอกสาร
ประกอบค�าร้องเป็นกรณทีีผู่ร้้องขอให้ศาลรฐัธรรมนญูพิจารณาวนิจิฉยัว่าพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ มปัีญหาเกีย่วกับ
ความชอบด้วยรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๑ กรณีเป็นไปตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๓๑ (๑) และพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๑) ท่ีศาลรฐัธรรมนญู
มอี�านาจรับไว้พจิารณาวนิิจฉยัได้ จงึมคี�าสัง่รบัค�าร้องไว้พจิารณาวนิจิฉยั และคดน้ีีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย
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ไม่จ�าเป็นต้องไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	
พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๕๘	วรรคหนึ่ง	และอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๒๗	วรรคสาม	ให้เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรและ
เลขาธกิารวุฒิสภาจัดส่งเอกสารหรอืหลกัฐานท่ีเกีย่วข้องกบัการพจิารณาร่างของรฐัธรรมนญู	มาตรา	๙๑
และร่างของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑
มาตรา	๑๒๘

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
   กรณีมีประเดน็ทีต้่องพจิารณาวนิจิฉยัว่า พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๙๑ หรือไม่
	 	 	 พจิารณาแล้วเหน็ว่า	การปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ
ทรงเป็นประมขุ	ก�าหนดให้ฝ่ายนิตบิญัญตัเิรียกว่า	รฐัสภา	ซึง่ประกอบด้วยสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภา
ในส่วนของสภาผูแ้ทนราษฎร	รฐัธรรมนญู	มาตรา	๘๓	บญัญตัใิห้สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชกิ
สภาผู ้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ�านวนสามร้อยห้าสิบคนและสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายช่ือจ�านวนหนึง่ร้อยห้าสิบคน	โดยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้เป็นตวัแทน
ของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง	สมาชิกจะต้องสังกัดพรรคการเมืองและพรรคการเมือง
คัดเลือกและส่งสมาชิกเป็นผู ้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง	 และได้รับการเลือกตั้ง
ในเขตเลอืกตัง้นัน้	ส่วนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่	พรรคการเมอืงทีส่่งผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีสิทธิส่งสมาชิกซึ่งสังกัดพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อได้	 ส่วนวิธีการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ค�านวณหา
ตามรฐัธรรมนญู	มาตรา	๙๑	ทีว่างหลกัการค�านวณหาจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายช่ือ
ไว้ตามวรรคหน่ึง	(๑)	ถงึ	(๕)	ส่วนหลกัเกณฑ์และวธิกีารค�านวณ	รวมทัง้อตัราส่วนทีแ่ต่ละพรรคการเมอืง
จะได้รับการจัดสรรเพื่อให้ได้จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครบหนึ่งร้อยห้าสิบคน	
มีการก�าหนดรายละเอยีดเพ่ิมเติมขึน้นอกจากทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู	โดยอาศยัอ�านาจตามรฐัธรรมนูญ
มาตรา	๙๑	วรรคสาม	 เพื่อให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค�านวณ	รวมทั้งการคิดอัตราส่วน
ของแต่ละพรรคการเมืองเพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบถ้วนตามจ�านวนที่รัฐธรรมนูญก�าหนด
ซึ่งได้มีการก�าหนดรายละเอียดดังกล่าวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากบทบัญญัติ
ของรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๑ ทีบั่ญญตัหิลกัการไว้กว้าง ๆ  ให้มคีวามกระจ่างแจ้งชดัเจนและสมบรูณ์
ยิง่ขึน้โดยไม่ต้องบัญญัติไว้ในตวับทของรฐัธรรมนญูให้มคีวามยาวมากเกนิไป และเพือ่ท่ีจะได้สะดวก
แก่การแก้ไขเพิม่เตมิ โดยไม่ต้องด�าเนินการตามวิธกีารแก้ไขเพิม่เติมรัฐธรรมนญูซึง่กระท�าได้ยากกว่า
การแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูและพระราชบญัญตัทิัว่ไป แต่การตราพระราชบญัญตัิ

คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญท่ี ๖/๒๕๖๒ วันท่ี ๘ พฤษภ�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๒
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ประกอบรัฐธรรมนูญจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจไว้ด้วยจึงจะถือว่า
กฎหมายดังกล่าวได้ขยายความและมีเนื้อหาภายใต้บทบังคับของรัฐธรรมนูญและไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
	 	 	 ส�าหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๑๒๘	เม่ือพิจารณาความในวรรคหนึ่ง	 (๑)	ถึง	 (๘)	แล้วเห็นว่า	 เป็นบทบัญญัติ
ว่าด้วยรายละเอียดของหลกัเกณฑ์และวธิกีารค�านวณ	รวมทัง้การคดิอตัราส่วนของการค�านวณหาจ�านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับ	ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑
วรรคสาม ได้บญัญตัใิห้ก�าหนดรายละเอยีดดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
การเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรได้ แต่ต้องอยู่ในกรอบของหลักการตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๑ ทีว่่า
ต้องคดิค�านวณเพือ่ให้ได้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ให้ครบจ�านวนหนึง่ร้อยห้าสบิคน
ตามทีร่ฐัธรรมนูญก�าหนดไว้ เม่ือหลกัการของรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๑ และพระราชบญัญัตปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ เป็นบทบญัญัติ
ที่มีหลักการเกี่ยวกับการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค�านวณ และการคิดอัตราส่วนของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจ�านวน
หนึง่ร้อยห้าสบิคนตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๘๓ วรรคหนึง่ (๒) แม้บทบญัญตัพิระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ มีการบัญญัติ
รายละเอียดเพิ่มเติมจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ แต่ก็เป็นเพียงการก�าหนดรายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีการค�านวณ และการคิดอัตราส่วนเพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชือ่ให้ครบจ�านวนตามทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนด โดยก�าหนดวธิกีารคิดค�านวณในกรณท่ีีไม่สามารถจดัสรร
ให้ครบหน่ึงร้อยห้าสิบคนดังปรากฏรายละเอียดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
ซึ่งเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม แล้ว
ดังนั้น	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	
มาตรา	๑๒๘	จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๙๑	แต่อย่างใด

๔. ผลค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 	 	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
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คำ�คม

การกล่าวโทษผู้อื่น

โดยขาดการไตร่ตรอง

เป็นการสั่งสมโทษ

และบาปใส่ตน

ให้ได้รับความทุกข์

(หนังสือ ๑๐๐ ธรรมค�ำคม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หน้ำ ๑๑)
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บทน�ำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มีผลใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติและหลักการหลายส่วนที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่าน ๆ มา ทั้งนี ้
ในส่วนขององค์กรตามรฐัธรรมนญูซึง่เป็นองค์กรผูใ้ช้อ�านาจหลกัของประเทศ อนัประกอบด้วย “รฐัสภำ” 
“คณะรฐัมนตร”ี และ “ศำล” รวมทัง้ “องค์กรอิสระ” หากพจิารณาจากค�าปรารภจะพบว่ารฐัธรรมนญู
มีความมุ่งหมายส�าคัญในการ “ก�ำหนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่กำรปกครอง
ประเทศขึ้นใหม่ด้วยกำรจัดโครงสร้ำงของหน้ำท่ีและอ�ำนำจขององค์กรต่ำง ๆ ตำมรัฐธรรมนูญ  
และสัมพันธภำพระหว่ำงฝ่ำยนิติบัญญัติกับฝ่ำยบริหำรให้เหมำะสม กำรให้สถำบันศำลและองค์กร
อิสระอ่ืนซึ่งมีหน้ำที่ตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจรัฐสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สุจริต 
เท่ียงธรรม และมีส่วนร่วมในกำรป้องกนัหรอืแก้ไขวกิฤตขิองประเทศตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม”

ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการน�าพาประเทศกลับสู่วิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา โดยมีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาประกอบกันเป็น
รัฐสภาท�าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีท�าหน้าที ่
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน มีศาลท�าหน้าที่ด้านตุลาการ และมีองค์กรอิสระท�าหน้าที่ด้านตรวจสอบ
การใช้อ�านาจรัฐให้เป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งภายใต้หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น องค์กรตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�านาจในการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจ 
ซึ่งกันและกัน ซึ่งโดยธรรมชาติของการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจรัฐน้ัน ย่อมจะท�าให้เกิด
ประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญในที่สุด

ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
หน้าที่และอำานาจขององค์กร

ตามรัฐธรรมนูญ 

นายอภิวัฒน์ สุดสาว
นิติกร สำ นักกฎหมาย
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เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้น รัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) จึงได้ก�าหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา โดยก�าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่และอ�านาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของ 
สภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา รฐัสภา คณะรัฐมนตร ีหรอืองค์กรอสิระ จงึมปีระเดน็ทีจ่ะต้องพจิารณาว่าปัญหา
เกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอันเป็นวัตถุแห่งการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
คอือะไร และองค์กรใดเป็นผูม้สีทิธเิสนอเร่ืองต่อศาลรฐัธรรมนูญ ดงัน้ัน คอลมัน์คมความคดิ เขม็ทศิรฐัธรรมนญู 
ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอเรื่อง “ปัญหำควำมขัดแย้งเกี่ยวกับหน้ำท่ีและอ�ำนำจขององค์กรตำม
รัฐธรรมนูญ” ดังนี้

๑. วัตถุแห่งกำรวินิจฉัย  
ส�าหรบัปัญหาเก่ียวกบัหน้าทีแ่ละอ�านาจของสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา รฐัสภา คณะรฐัมนตรี 

หรือองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) ที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยนั้น หากพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบแนวค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ สรุปได้ว่า
ต้องมีวัตถุแห่งการวินิจฉัยครบ ๓ ประการ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ต้องเป็นปัญหำขององค์กรตำมรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นแล้ว
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จะเสนอเรื่องไปให ้

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) ต้องเป็นปัญหาของ
องค์กรตามรฐัธรรมนญูท่ีเกดิขึน้แล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้ เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
วธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๔๑ ซึง่ปัญหาเกีย่วกบัหน้าทีแ่ละอ�านาจขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ กล่าวคือ อำจเป็นกรณีที่องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ 
เพียงองค์กรเดียวมีปัญหำว่ำองค์กรของตนมีหน้ำที่และอ�ำนำจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม่ หรืออำจ
เป็นกรณีที่องค์กรตำมรัฐธรรมนูญต้ังแต่สององค์กรขึ้นไปต่ำงกลำ่วอ้ำงว่ำตนมีหน้ำที่และอ�ำนำจ 
ในเร่ืองใดเรือ่งหน่ึง หรืออำจเป็นกรณีท่ีองค์กรตำมรฐัธรรมนญูตัง้แต่สององค์กรขึน้ไปต่ำงปฏเิสธว่ำ
ตนไม่มีหน้ำที่และอ�ำนำจในเรื่องนั้น ๆ ก็ได้๒  

หากปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญยังมิได้เกิดขึ้น  
แต่องค์กรตามรัฐธรรมนูญมีข้อหารือเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของตนตามรัฐธรรมนูญหรือขอให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญอธิบายความหมายของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตราใดมาตราหน่ึง องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมไม่อาจเสนอเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๑๐  
วรรคหนึง่ (๒) ได้ ดงัจะเหน็ได้จากแนวค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้

๑พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๔ บัญญัติว่า
  “มาตรา ๔๔ การยืน่ขอให้ศาลพิจารณาวนิจิฉยัคดตีามมาตรา ๗ (๒) ต้องเป็นปัญหาซึง่เก่ียวกบัหน้าทีแ่ละอ�านาจทีเ่กดิขึน้แล้ว 

โดยในกรณีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้นกับหน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้มีสิทธิยื่นหนังสือต่อศาลขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่เป็น
ปัญหาโต้แย้งระหว่างหน่วยงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย”.

๒เทียบค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๔/๒๕๔๒ และ ๔๓/๒๕๔๖.  
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- ค�ำวนิจิฉยัศำลรฐัธรรมนญูท่ี ๖/๒๕๔๒ การทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ยืน่ค�าร้องขอ
หารือต่อศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหน้ำท่ีและอ�ำนำจโดยท่ัว ๆ ไป ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔๕  
วรรคหนึง่ (๒) และ (๖) และตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๕ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นการขอให้
อธิบำยควำมหมำยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีปัญหำเกิดขึ้นแล้ว  
จึงไม่เป็นกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญที่จะเสนอให ้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ ได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งยกค�าร้อง    

- ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๔๒ การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให ้
ศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉยัความเห็นของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ในการก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และ
เงือ่นไขเกีย่วกบัสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๖๘ วรรคสาม และมาตรา ๑๐๕ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑  
ว่าความเหน็ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ถกูต้องหรอืไม่ จึงมิใช่กรณมีีปัญหาเกีย่วกับหน้าทีแ่ละอ�านาจของ
องค์กรตามรฐัธรรมนญูทีจ่ะเสนอความเหน็ต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉยัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ 
แต่ถอืเป็นกำรหำรอืขอควำมเหน็ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ซึง่ไม่อยูใ่นอ�ำนำจ
หน้ำทีข่องศำลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยให้           

- ค�ำวนิจิฉยัศำลรฐัธรรมนญูที ่๓๓/๒๕๔๓ การท่ีคณะรฐัมนตรขีอให้ศาลรฐัธรรมนูญ
วนิจิฉยัว่า “บทเปลีย่นแปลงอำณำเขตไทยหรอืเขตพืน้ท่ีนอกอำณำเขตซึง่ประเทศไทยมสีทิธอิธิปไตย
หรือมีเขตอ�ำนำจตำมหนังสือสัญญำหรือตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ” ตำมรัฐธรรมนูญแห่ง 
รำชอำณำจักรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๔๐ มำตรำ ๑๗๙ วรรคสอง มคีวำมหมำยว่ำอย่ำงไรน้ัน มใิช่กรณี 
มปัีญหาเกีย่วกบัหน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะรฐัมนตรทีีจ่ะเสนอเรือ่งไปให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัได้ 
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

- ค�ำส่ังศำลรัฐธรรมนญูท่ี ๑/๒๕๖๑ การท่ีคณะกรรมการการเลอืกตัง้ซ่ึงเป็นองค์กรอสิระ
ได้ยื่นค�าร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีหน้าที่และอ�านาจของกรรมการการเลือกตั้งในการระงับ ยับยั้ง 
แก้ไขเปล่ียนแปลงหรอืยกเลิกการเลือกตัง้ หรอืการเลอืก หรอืการออกเสยีงประชามต ิและสัง่ให้ด�าเนนิการ
เลือกต้ัง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ รวมถึงการใช้อ�านาจจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรอืผู้บริหารท้องถิน่ ซึง่เป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีบ่ญัญัตไิว้ในรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๒๔ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แตกต่างกัน ท�าให้อ�านาจของกรรมการการเลือกตั้งในการระงับ ยับยั้งฯ  
ดังกล่าวถูกจ�ากัดและคณะกรรมการการเลือกต้ังจะจัดหรือด�าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว 
ได้หรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงตำมค�ำร้องยังไม่มีมูลกรณีที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ร้องจะปฏิบัติหน้ำที่และ 
ใช้อ�ำนำจดังกล่ำว จึงยังถือไม่ได้ว่ำมีปัญหำเกี่ยวกับหน้ำที่และอ�ำนำจตำมรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น กรณี
จึงเป็นเพียงข้อสงสัย ข้อหำรือ หรือกำรคำดกำรณ์ว่ำอำจจะเกิดปัญหำเกี่ยวกับหน้ำที่และอ�ำนำจ 
ดงักล่ำวขึน้ ค�าร้องจงึไม่ต้องด้วยหลกัเกณฑ์ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึง่ (๒) ทีศ่าลรฐัธรรมนูญ
จะรับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
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- ค�ำส่ังศำลรัฐธรรมนูญท่ี ๑๖/๒๕๖๒ การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องต่อ 
ศาลรฐัธรรมนญูว่าผูร้้องจะค�านวณหาจ�านวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ ได้หรือไม่ 
และการด�าเนินการดังกล่าวจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ หรือไม่ นั้น กรณีดังกล่าวเป็นหน้าที่
และอ�านาจของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ ซึง่ต้องกระท�าหลงัจากมกีารประกาศผล
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว และข้อเท็จจริงตำมค�ำร้องยังไม่ปรำกฏว่ำผู้ร้องได้ใช้หน้ำที่
และอ�ำนำจตำมทีร่ฐัธรรมนญูและกฎหมำยบญัญัต ิกรณจีงึยังถอืไม่ได้ว่ำมปัีญหำเกีย่วกบัหน้ำทีแ่ละ
อ�ำนำจของผูร้้องเกดิขึน้แล้ว ค�าร้องนีจึ้งไม่ต้องด้วยหลกัเกณฑ์ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหน่ึง (๒)  
ประกอบพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๔ 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้    

๑.๒ ต้องเป็นปัญหำเกีย่วกับหน้ำทีแ่ละอ�ำนำจตำมท่ีรฐัธรรมนญูบญัญตัไิว้               
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จะเสนอเรื่องไปให ้

ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินจิฉยัได้ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึง่ (๒) ต้องเป็นปัญหาเกีย่วกบั
หน้าที่และอ�านาจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เท่าน้ัน หากเป็นปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอ�านาจของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญตามที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติไว้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก�าหนด หรือประกาศคณะปฏิวัติที่มีค่าบังคับเทียบเท่ากับ 
พระราชบญัญตักิต็าม ย่อมไม่อาจเสนอเรือ่งดงักล่าวไปให้ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉยัตามมาตรา ๒๑๐ 
วรรคหนึ่ง (๒) ทั้งนี้ เนื่องจากขอบเขตของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยเก่ียวกับหน้าที่และ
อ�านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น จ�ากัดอยู่เฉพาะการตีความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็น 
ต้นเหตขุองปัญหาเกีย่วกบัหน้าท่ีและอ�านาจขององค์กรตามรฐัธรรมนญูเท่านัน้ ถงึแม้ว่าตามมาตรา ๒๑๐ 
วรรคหนึ่ง (๒) จะมิได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าต้องเป็นปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอ�านาจตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ก็ตาม ดังจะเห็นได้จากแนวค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้

- ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๙ การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค�าสั่งให ้
นาง ว. พ้นจากต�าแหน่งกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั ช. เป็นกำรใช้อ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ตำมทีพ่ระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้บญัญตัไิว้ 
ส่วนการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังปฏิเสธไม่ปฏิบัติตำม
ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรอันมีสาเหตุต่อเน่ืองมาจากการที่ 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้มคี�าสัง่ให้นาง ว. พ้นจากต�าแหน่งกรรมการการเลอืกตัง้จังหวดั ช. เป็นกำรใช้
อ�ำนำจตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เช่นกนั ทัง้สองกรณี
จึงมิใช่กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเป็น
องค์กรอิสระที่จะเสนอเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับ 
ค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
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- ค�ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญท่ี ๒๙/๒๕๔๘ การที่คณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องให ้
ศาลรฐัธรรมนูญวินจิฉยัประเด็นปัญหาเก่ียวกับหน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผย
ข้อมลูข่าวสารกบัคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิและส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิและกับวฒุสิภาและส�านักงานเลขาธิการวฒุสิภา ซึง่เป็นปัญหำ
เก่ียวกบัหน้ำทีแ่ละอ�ำนำจของคณะกรรมกำรวนิิจฉยักำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรตำมพระรำชบญัญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ หาใช่ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจตามรัฐธรรมนูญของ 
คณะรฐัมนตรไีม่ แม้ปัญหาตามค�าร้องเกิดจากการใช้อ�านาจของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ มาตรา ๓๕ 
ก็ตาม จึงมิใช่กรณีมีปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอ�านาจตามรัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอเรื่อง
ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

๑.๓ ต้องเป็นปัญหำขององค์กรที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้                                
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เสนอเรื่องไปให้ 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ตามมาตรา ๒๑๐ วรรคหน่ึง (๒) จะต้องเป็นปัญหาขององค์กร 
ทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัไิว้เท่านัน้ กล่าวคอื จะต้องเป็นปัญหาเก่ียวกับหน้าทีแ่ละอ�านาจของสภำผูแ้ทนรำษฎร 
วุฒิสภำ รัฐสภำ คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ โดยอาจเป็นปัญหาขององค์กรที่กล่าวมา 
เพยีงองค์กรเดยีว หรอือาจเป็นปัญหาระหว่างองค์กรทีก่ล่าวมาตัง้แต่สององค์กรขึน้ไปกไ็ด้ ซึง่เป็นหลกัการ
เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๖๖ ซึ่งแตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ ที่ต้องเป็นความขัดแย้งระหว่าง
องค์กรที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปเท่านั้น๓ 

๓ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาหน้าที่และอ�านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

พุทธศักรำช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

พุทธศักรำช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

พุทธศักรำช ๒๕๖๐

    มาตรา ๒๖๖ ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับ

อ�านาจหน้าท่ีขององค์กรต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ 

ให้องค์กรน้ันหรือประธานรัฐสภาเสนอเร่ือง

พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา

วินิจฉัย

มาตรา ๒๑๔ ในกรณีท่ีมีความขัดแย้ง

เกี่ ย ว กั บ อ� านาจหน้า ท่ีระห ว่าง รัฐสภา  

คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีมิใช่

ศาลต้ังแต่สององค์กรข้ึนไป ให้ประธานรัฐสภา 

นายกรัฐมนตรี หรือองค์กรน้ัน เสนอเร่ืองพร้อม

ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย

   มาตรา ๒๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และ

อ�านาจ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ            ฯลฯ

  (๒) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่

และอ�านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ

ฯลฯ            ฯลฯ
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ดงันัน้ ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัปัจจุบนั หากองค์กรทีก่ล่าวมาเพยีง
องค์กรเดยีวมปัีญหาเกีย่วกบัหน้าทีแ่ละอ�านาจของตนเอง ก็ย่อมสามารถเสนอเรือ่งไปให้ศาลรฐัธรรมนญู
พจิารณาวินจิฉยัได้ตามมาตรา ๒๑๐ วรรคหน่ึง (๒)๔ เช่น กรรมการการเลือกตัง้แต่ละคนต่างมคีวามเห็น
เกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจตามรัฐธรรมนูญบางประการของคณะกรรมการการเลือกตั้งแตกต่างกัน 
เป็นสองแนวทาง จนเกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและหาข้อยุติไม่ได้
เพราะไม่สามารถหาเสียงข้างมากได้ คณะกรรมการการเลอืกต้ังสามารถเสนอเรือ่งไปให้ศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัยได้ แม้จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรตนเองเพียงองค์กรเดียวก็ตาม

ส�าหรับ “องค์กรอิสระ” หมายถึง องค์กรท่ีจัดตั้งขึ้นตามหมวด ๑๒ องค์กรอิสระ  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่และอ�านาจด�าเนินการหรือติดตามตรวจสอบการใช้
อ�านาจรฐัให้เป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยม ี๕ องค์กร คอื คณะกรรมการการเลอืกตัง้  
ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดังนั้น ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่อยู่ในอ�านาจ
พิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่
และอ�านาจของ ๙ องค์กร ได้แก่ ๑) สภำผู้แทนรำษฎร ๒) วุฒิสภำ ๓) รัฐสภำ ๔) คณะรัฐมนตรี  
๕) คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ ๖) ผูต้รวจกำรแผ่นดิน ๗) คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ
แห่งชำติ ๘) คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และ ๙) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำตเิท่านั้น

ในกรณทีีอ่งค์กรใดองค์กรหน่ึงนอกเหนือจาก ๙ องค์กรตามมาตรา ๒๑๐ วรรคหน่ึง (๒) 
ดังกล่าวข้างต้นมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�านาจของตน ย่อมไม่สามารถเสนอเรื่องดังกล่าวไปให ้
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามมาตรา ๒๑๐ วรรคหนึง่ (๒) ได้ เช่น องค์กรอยัการมปัีญหาเกีย่วกับ
หน้าทีแ่ละอ�านาจของตนตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ ถงึแม้ว่าองค์กรอัยการจะเป็นองค์กรตามหมวด ๑๓ 
องค์กรอัยการ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ตาม แต่เมื่อองค์กรอัยการไม่ใช่องค์กรใด 
องค์กรหนึง่ใน ๙ องค์กร ตามมาตรา ๒๑๐ วรรคหน่ึง (๒) จึงไม่สามารถเสนอเรือ่งดงักล่าวไปให้ศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัยได้

๒. ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องต่อศำลรัฐธรรมนูญ
ส�าหรบัผู้มีสิทธิเสนอเรือ่งต่อศาลรฐัธรรมนญูเพือ่ให้พจิารณาวนิจิฉยัปัญหาเกีย่วกบัหน้าที่และ

อ�านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนญูนัน้ รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๐ วรรคสอง บญัญัตว่ิาการยืน่ค�าร้องให้เป็นไป 
ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวิธีพจิารณาของศาลรฐัธรรมนูญ ซ่ึงตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๔ ได้บัญญัติว่า 
ในกรณีที่ปัญหานั้นเกิดขึ้นกับหน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้มีสิทธิยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่เป็นปัญหาโต้แย้งระหว่างหน่วยงาน ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

๔เทยีบค�าวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่๕๔/๒๕๔๒ และ ๔๓/๒๕๔๖.  
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อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าองค์กรดังกล่าวมีสิทธิเสนอเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาได้โดยไม่มีเงื่อนไข สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ 
มีสิทธิเสนอเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ต่อเม่ือมีปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอ�านาจ
ตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตนเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น แต่หากเป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจ 
ตามรฐัธรรมนญูท่ีเกดิขึน้เป็นปัญหาเก่ียวกับหน้าทีแ่ละอ�านาจขององค์กรอ่ืน โดยไม่เก่ียวข้องกับองค์กรตนเลย 
องค์กรทีไ่ม่ได้มปัีญหาดังกล่าวเกดิขึน้กับตนย่อมไม่มีสทิธิเสนอเรือ่งไปให้ศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวนิิจฉยั
ตามมาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) ได้๕ ดังตัวอย่างค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้

- ค�ำสัง่ศำลรฐัธรรมนูญท่ี ๒๓/๒๕๕๓ การทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิเสนอเรือ่งขอให้ 
ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัว่า กระบวนการตราร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงนิ
แผ่นดิน พ.ศ. .... ของรัฐสภาไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอ�านาจของ 
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิแต่อย่างใด เพราะการพจิารณาร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ดงักล่าวเป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจของรฐัสภาโดยแท้ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๓๒ คณะกรรมการตรวจเงนิ 
แผ่นดินมีหน้าที่และอ�านาจเพียงให้ข้อเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูดงักล่าวและให้ความเหน็แก่รฐัสภาเกีย่วกบัร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ดังกล่าวที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วว่ามีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือท�าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๓๑ (๑) และ
มาตรา ๑๓๒ (๒) และ (๓) เท่านั้น ตามค�าร้องจึงมิใช่กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซ่ึงเป็นองค์กรอิสระ จึงไม่ต้องด้วยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทีจ่ะเสนอเร่ือง
ให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามทีบั่ญญติัไว้ในรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหน่ึง (๒) ศาลรฐัธรรมนญู
จึงมีค�าสั่งไม่รับค�าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

นอกจากนี ้เรือ่งทีเ่สนอให้ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉยัตามมาตรา ๒๑๐ วรรคหนึง่ (๒) ได้ 
ต้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจตามรัฐธรรมนูญขององค์กรดังกล่าวนั้น หากเร่ืองที่จะเสนอ
เป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระท�าขององค์กรดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่  
ย่อมไม่อาจเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒)๖         

บทสรุป

ส�าหรบัปัญหาเกีย่วกบัหน้าทีแ่ละอ�านาจขององค์กรตามรฐัธรรมนูญทีร่ฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ 
วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระมีอ�านาจ 
ยื่นค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยน้ัน อาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่
องค์กรตำมรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียวมีปัญหำว่ำองค์กรของตนมีหน้ำท่ีและอ�ำนำจในเรื่องใด 
เรือ่งหนึง่หรอืไม่ หรอืเป็นกรณทีีอ่งค์กรตำมรฐัธรรมนญูต้ังแต่สององค์กรขึน้ไปต่ำงกล่ำวอ้ำงว่ำตนมหีน้ำที ่
และอ�ำนำจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืออำจเป็นกรณีที่องค์กรตำมรัฐธรรมนูญตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป 
ต่ำงปฏิเสธว่ำตนไม่มหีน้ำทีแ่ละอ�ำนำจในเรือ่งนัน้ ๆ ซ่ึงจะต้องปรากฏว่าปัญหาเกีย่วกบัหน้าทีแ่ละอ�านาจ 
ดังกล่าวนั้นเข้าเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง ๓ ประการ คือ

๕เทียบค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๔๑ และ ๒๙/๒๕๔๘.
๖เทียบค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๓ และ ๑๘/๒๕๔๖. 
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ประกำรแรก ต้องเป็นปัญหำขององค์กรตำมรฐัธรรมนญูท่ีเกดิขึน้แล้ว มใิช่เป็นเพยีงข้อหารอื
เกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจขององค์กรตนตามรัฐธรรมนูญ หรือการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญอธิบาย 
ความหมายของบทบญัญติัแห่งรฐัธรรมนญูในมาตราใดมาตราหนึง่ หรอืเป็นเพยีงข้อสงสยั หรอืการคาดการณ์ว่า
อาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจขึ้นในอนาคต

ประกำรที่สอง ต้องเป็นปัญหาเก่ียวกับหน้าที่และอ�านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญตามที่
รฐัธรรมนญูบัญญติัไว้ หากเป็นปัญหาเกีย่วกบัหน้าทีแ่ละอ�านาจขององค์กรตามรฐัธรรมนญูตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก�าหนด หรือ
ประกาศคณะปฏวัิตทิีม่ค่ีาบงัคบัเทยีบเท่ากบัพระราชบญัญตักิต็าม ย่อมไม่อาจเสนอเรือ่งดงักล่าวไปให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้

ประกำรที่สำม ต้องเป็นปัญหาขององค์กรตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ กล่าวคือ จะต้องเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของ ๙ องค์กร ได้แก่ ๑) สภำผู้แทนรำษฎร ๒) วุฒิสภำ ๓) รัฐสภำ 
๔) คณะรัฐมนตรี ๕) คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๖) ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ๗) คณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำต ิ๘) คณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ และ ๙) คณะกรรมกำรสทิธิ
มนุษยชนแห่งชำตเิท่านั้น     

เมื่อปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญครบเงื่อนไขทั้ง ๓ ประการ 
ดังกล่าวมาแล้ว หากปัญหานั้นเกิดขึ้นกับหน่วยงานใด ให้หน่วยงานน้ันเป็นผู้มีสิทธิยื่นค�าร้องต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่เป็นปัญหาโต้แย้งระหว่างหน่วยงาน 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
ดังนั้น หากปัญหาเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ�านาจตามรัฐธรรมนูญที่เกิดข้ึนน้ัน เป็นปัญหาเก่ียวกับหน้าที่
และอ�านาจขององค์กรอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับองค์กรตนเลย องค์กรที่ไม่ได้มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับตน 
ย่อมไม่มสีทิธเิสนอเรือ่งไปให้ศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวินิจฉยัเก่ียวกับหน้าทีแ่ละอ�านาจตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒)  
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นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

ความน�า

 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เข้าควบคุมอ�านาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นมานั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อ
ว่า “คสช.” ได้มีการออกประกาศและค�าส่ังของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค�าสั่งของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้บังคับจนถึงปัจจุบันเป็นจ�านวนกว่า ๕๐๐ ฉบับ และต่อมาหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้อาศัยอ�านาจตามความ
ในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ออกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับ
ที่หมดความจ�าเป็น โดยก�าหนดให้ยกเลิกประกาศและค�าสั่งจ�านวนรวม ๗๐ ฉบับ 
 อย่างไรก็ดี ส�าหรับประกาศและค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค�าส่ังหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ยังไม่ได้ถูกยกเลิกไปด้วยน้ัน จึงยังมีผลใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ โดยผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง 
ทีบ่ญัญตัว่ิา “บรรดาประกาศ ค�าสัง่ และการกระท�าของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิหรอืของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะออกใช้
บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไม่ว่าประกาศ ค�าสั่ง หรือการกระท�าที่มีผลใช้บังคับในทาง
รัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ให้ประกาศ ค�าสั่ง การกระท�า หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป
การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือค�าสั่งดังกล่าว ให้กระท�าเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่
ประกาศหรือค�าสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อ�านาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท�า
โดยค�าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี” 
 ทัง้นี ้จากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว เห็นได้ว่า ประกาศและค�าสัง่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีได้ทั้งสถานะ
เป็นกฎหมาย เป็นกฎ เป็นค�าสัง่หรอืข้อบงัคบั กรณจึีงมปีระเดน็ข้อพจิารณาทีน่่าสนใจว่า การจะทราบว่า

ข้อพิจารณาเก่ียวกับสถานะของประกาศและค�าส่ัง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค�าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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ประกาศและค�าส่ังแต่ละฉบับซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ว่ามีสถานะอย่างใด นั้น ควรจะมีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาประการใดบ้าง และเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติพ้นจากการด�ารงต�าแหน่ง
อันเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับ
หน้าที่แล้ว หากรัฐบาลมีความประสงค์จะยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศและค�าส่ังของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวจะต้องด�าเนินการอย่างไร 
 ประเด็นข้อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ที่ผ่านมาได้เคยมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ค�าสั่งศาลปกครองสูงสุด และค�าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญได้วางบรรทัดฐานไว้ จ�านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 

๑. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๕๓/๒๕๕๗ (ให้ความเห็นโดยยกตัวอย่าง
กรณีประกาศและค�าสั่งที่มีสถานะเป็นกฎหมาย และที่มีสถานะเป็นค�าสั่งทางบริหาร)
 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้เคยให้ความเห็นในบันทึกส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เร่ือง สถานะของประกาศและค�าสัง่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาตบิางฉบบั เกีย่วกับกรณี
ทีส่�านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรไีด้มีหนังสอืถงึส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรปุความได้ว่า ตามที่
ได้มีประกาศและค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับก�าหนดมิให้น�าบทบัญญัติเก่ียวกับ
องค์ประกอบหรืออ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายและตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
มาใช้บังคับ เช่น ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๕๗ เรือ่ง การแต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ ค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๙๐/๒๕๕๗
ลงวนัที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรือ่ง การแต่งต้ังคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ นัน้ รองนายกรฐัมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีค�าสั่งให้ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหารือส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาว่าประกาศและค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวมีสถานะเป็นกฎหมายหรือไม่ 
และหากจะมีการแก้ไของค์ประกอบ รายชื่อ หรืออ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตามประกาศหรือ
ค�าส่ังของคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวเพื่อกลับไปสู่หลักการตามกฎหมายเดิมจะสามารถ
ด�าเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) มีความเห็นว่า มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติให้บรรดาประกาศและค�าสั่งของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือค�าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศหรือสั่ง
ในระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ว่า
ประกาศหรอืสัง่ให้มผีลบงัคบัในทางรฐัธรรมนูญ ในทางนิตบิญัญตั ิ ในทางบรหิาร หรอืในทางตลุาการ
ให้ประกาศหรอืค�าสัง่ ตลอดจนการปฏบิตัติามประกาศหรอืค�าสัง่น้ัน ไม่ว่าจะกระท�าก่อนหรอืหลงัวนัที่
รฐัธรรมนญูนีใ้ช้บงัคบั เป็นประกาศหรือค�าสัง่หรอืการปฏบัิตทิีช่อบด้วยกฏหมายและชอบด้วยรฐัธรรมนูญ
และเป็นทีส่ดุ และให้ประกาศหรอืค�าสัง่ดงักล่าวทีย่งัมผีลใช้บงัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี้
มผีลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั มตคิณะรฐัมนตรหีรือค�าสัง่ แล้วแต่กรณ ี แก้ไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิก ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประกาศหรือค�าสั่งของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมีทั้งที่มีสถานะเป็นกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงรัฐธรรมนูญด้วย) และที่มีสถานะ
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เป็นกฎข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือค�ำสั่ง กำรจะทรำบว่ำประกำศหรือค�ำสั่งใดมีสถำนะอย่ำงใด 
จ�ำเป็นต้องตรวจสอบสำระส�ำคญัของประกำศหรอืค�ำสัง่แต่ละฉบบั เป็นกรณ ีๆ  ไป ซึง่จากการตรวจสอบ
ประกาศและค�าส่ังของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา นับแต่วันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ พบว่า มีประกาศและค�าสั่งของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่มิใช่เป็นเรื่องภายในของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นการเฉพาะ และยังคง
มีผลใช้บังคับอยู่และมีการก�าหนดเกี่ยวกับองค์ประกอบหรืออ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ จ�านวน
๔๘ ฉบับ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ประเภทที่มีสถานะ
เป็นกฎหมาย จ�านวน ๑๗ ฉบับ และ ๒) ประเภทประกาศหรือค�าสั่ง
ทางบริหาร จ�านวน ๓๑ ฉบับ แต่ในบทความน้ีจะขอยกตัวอย่างเฉพาะ
ประกาศและค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับที่ยังไม่ได้
ถูกยกเลิก ดังนี้
 ๑.๑) ประกำศและค�ำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่มีสถำนะเป็นกฎหมำย ได้แก่ 
    (ก) ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับท่ี ๒๖/๒๕๕๗ ลงวนัท่ี ๒๔ พฤษภำคม
๒๕๕๗ เรื่อง กำรดูแลและสอดส่องกำรใช้สื่อสังคมออนไลน ์ เนื่องจากในข้อ ๒ ของประกาศฉบับนี้
ได้ก�าหนดให้คณะท�างานด้านสื่อสังคมออนไลน์มีอ�านาจระงับการเผยแพร่เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์
ทัง้ข้อความ รปูภาพ ภาพทีเ่คลือ่นไหวได้อย่างต่อเนือ่ง และคลปิเสยีงทีฝ่่าฝืนได้ อนัเป็นอ�านาจทีก่ระทบต่อ
สทิธแิละเสรภีาพของประชาชนซึง่โดยปกตต้ิองออกเป็นกฎหมาย ประกาศฉบบันีจ้งึมสีถานะเป็นกฎหมาย
    (ข) ประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบบัท่ี ๘๘/๒๕๕๗ ลงวนัท่ี ๑๐ กรกฎำคม 
๒๕๕๗ เรือ่ง กำรแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำด้วยต�ำรวจแห่งชำติ เน่ืองจากประกาศฉบบัน้ีมบีทบญัญตัิ
แก้ไขเพิ่มเติมและยกเลิกบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงการแก้ไข
เพิ่มเติมและยกเลิกกฎหมายโดยปกติต้องออกเป็นกฎหมาย ประกาศฉบับนี้จึงมีสถานะเป็นกฎหมาย
    (ค) ประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบบัท่ี ๙๕/๒๕๕๗ ลงวนัท่ี ๑๗ กรกฎำคม 
๒๕๕๗ เรื่อง กำรให้เลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำนพ้นจำกต�ำแหน่งและ
กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรก�ำกบักจิกำรพลงังำน ประกาศฉบบัน้ีมผีลท�าให้บทบญัญตัใินกฎหมายทีม่อียู่
ใช้บังคับไม่ได้ เช่น ในข้อ ๓ ของประกาศฉบับนี้  ก�าหนดยกเว้นมิให้น�าบทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหา
ตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บงัคบักับการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ก�ากบักจิการพลงังานตามประกาศน้ี อันมีผลให้บทบญัญตัดิงักล่าวในกฎหมายไม่สามารถจะใช้บงัคบัได้
ซึ่งโดยปกติบทบัญญัติที่มีผลให้กฎหมายใช้บังคับไม่ได้ย่อมต้องมีสถานะไม่ต�่ากว่ากฎหมาย ประกาศ
ฉบับนี้จึงมีสถานะเป็นกฎหมาย
    (ง) ค�ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๕๗ 
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมกำรกองทนุเพือ่ส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์พลงังำน เน่ืองจาก ค�าสัง่ฉบบัน้ีได้ก�าหนดให้
คณะกรรมการตามค�าส่ังมีอ�านาจหน้าที่ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมและพิจารณาอนุมัติค�าขอรับ
การส่งเสริมและช่วยเหลือ ซึ่งจะกระท�าได้ก็แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมีการตั้ง
คณะกรรมการขึน้ใหม่ มอีงค์ประกอบแตกต่างจากคณะกรรมการกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษพลงังาน
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ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไม่ได้ยกเลิกคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ จึงมีผล
ให้คณะกรรมการทัง้สองชดุเกดิขึน้และด�ารงอยูคู่ข่นานกัน จึงมลีกัษณะเป็นการสร้างกลไกขึน้มาคูข่นาน
กับกลไกที่มีอยู่แล้วตามกฎหมาย ค�าสั่งฉบับนี้จึงมีสถานะเป็นกฎหมาย
 ๑.๒)  ประกาศหรือค�าส่ังของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทีไ่ม่มสีถานะเป็นกฎหมาย แต่เป็น
ค�าสั่งทางบริหาร 
    โดยค�าส่ังคณะรกัษาความสงบแห่งชาตเิหล่าน้ีมสีาระส�าคญัเก่ียวกับการตัง้คณะกรรมการขึน้
เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารราชการแผ่นดิน โดยมไิด้มกีารก�าหนดให้มอี�านาจหน้าท่ีใดทีก่ระทบต่อสทิธิ
และเสรีภาพของประชาชน แม้บางค�าสั่งจะมีการยกเลิกระเบียบฯ ที่มีอยู่เดิม แต่ระเบียบฯ ดังกล่าว
ก็มีสถานะเป็นเพียงค�าสั่งทางบริหารอย่างหน่ึงเท่าน้ัน ค�าสั่งเหล่าน้ีจึงมีสถานะเป็นค�าสั่งทางบริหาร
โดยในบทความฉบับน้ีจะขอยกตัวอย่างเฉพาะประกาศและค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
บางฉบับที่ยังไม่ได้ถูกยกเลิก ได้แก่
    (ก) ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
    (ข) ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เรือ่ง จัดตัง้ศนูย์อ�านวยการเตรยีมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน และแต่งตัง้
คณะกรรมการศูนย์อ�านวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    (ค) ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    (ง) ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ 
 
๒. ค�าสัง่ศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๓/๒๕๖๑ (วินิจฉัยว่าเป็น “กฎ”)
 โดยคดีนี้มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีต่อศาลรวม ๒ ข้อหา ได้แก่ ข้อหาที่หนึ่ง 
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้จัดที่ดิน
ท�ากินในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงบริษัท รวมชัยบุรีปาล์มทอง จ�ากัด โดยก�าหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงการป่าใสท้อนและป่าคลองโซง ต�าบลไทรทอง อ�าเภอชัยบุรี
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีแปลงบรษัิท รวมชยับุรปีาล์มทอง ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีค�าสั่งเพิกถอน
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินฉบับดังกล่าว โดยให้ผู ้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม
น�าผังการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้แทน
 ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีน้ีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) 
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แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๔ บัญญัติว่า ในกรณีที่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ
การส่งเสรมิความสามคัคแีละความสมานฉนัท์ของประชาชนในชาต ิหรอืเพือ่ป้องกนั ระงบั หรอืปราบปราม
การกระท�าอันเป็นการบ่อนท�าลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอ�านาจระงับ 
ยับยั้ง หรือกระท�าการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระท�าน้ันจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร 
หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าค�าสั่งหรือการกระท�า รวมทั้งการปฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าวเป็นค�าสั่ง
หรือการกระท�า หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญน้ี และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้
ด�าเนินการดังกล่าวแล้วให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 
และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหา
การครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ข้อ ๑ วรรคหนึ่ง 
ก�าหนดว่า ในค�าส่ังนี้ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ ที่ดิน
ต่อไปนี้ ... (๑) ที่ดินท่ีมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้ว
และมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ ขึ้นไป และข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ก�าหนดว่า เมื่อได้ครอบครองพื้นที่เป้าหมายแล้ว
ให้ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งด�าเนินการให้มีการน�าที่ดินมาจัดให้แก่เกษตรกร 
ดังต่อไปนี้ (๑) เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนของรัฐบาล ... คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริง
ตามค�าช้ีแจงของผู้ถกูฟ้องคดีที ่๓ ในคดหีมายเลขด�า ที ่๔๔๐/๒๕๖๐ ของศาลปกครองนครศรีธรรมราช ว่า
ทีด่นิในเขตปฏิรปูทีดิ่น แปลงบรษิทั รวมชัยบรุปีาล์มทอง จ�ากดั เป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายตามข้อ ๑ วรรคหนึง่ (๓)
ของค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยการ
จดัทีด่นิในเขตปฏริปูทีดิ่น แปลงบรษัิท รวมชยับรุปีาล์มทอง จ�ากัด ตามผงัการใช้ประโยชน์ทีดิ่น โครงการ
ป่าใสท้อนและป่าคลองโซง ต�าบลไทรทอง อ�าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แปลงบริษัท รวมชัยบุรี
ปาล์มทอง ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นส่วนหนึง่ของการจดัทีด่นิให้แก่เกษตรกรโดยส�านกังานการปฏริปูทีด่นิ
เพื่อเกษตรกรรม ตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ของค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๔ บัญญัติให้ถือว่า
ค�าสั่งหรือการกระท�ารวมทั้งการปฏิบัติตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นค�าสั่งหรือ
การกระท�าหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และเป็นที่สุด ดังนั้น แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดี
จะได้รบัความเดือดร้อนหรอืเสียหายจากการกระท�าของผูถ้กูฟ้องคดทีัง้สามตามค�าฟ้อง แต่ศาลกไ็ม่อาจ
ก�าหนดค�าบงัคบัตามค�าขอท้ายฟ้องของผูฟ้้องคดไีด้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง (๑) แห่งพระราชบญัญตัิ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้
ต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยผู้ฟ้องคดียื่นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่ง
ของศาลปกครองทีไ่ม่รบัค�าฟ้อง โดยขอให้ศาลปกครองสงูสดุมคี�าสัง่กลบัค�าสัง่ของศาลปกครองช้ันต้น
ที่ไม่รับค�าฟ้องบางข้อหาและผู้ถูกฟ้องคดีบางรายไว้พิจารณาโดยให้ศาลปกครองชั้นต้นรับค�าฟ้องไว้
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พิจารณาและมีค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือวิธีการก่อนการพิพากษาคดีตามค�าขอของผู้ฟ้องคดี
 ศาลปกครองสงูสดุพเิคราะห์แล้วเห็นว่า คดมีปีระเดน็ทีจ่ะต้องวนิิจฉยัก่อนว่า การจัดทีด่นิของ
ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สามในทีด่นิพพิาทตามผงัแบบแปลนโครงการป่าใสท้อนและป่าคลองโซง ต�าบลไทรทอง
อ�าเภอชยับรีุ จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการด�าเนนิการตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นที่สุดตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หรือไม่ เห็นว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้มีการส่งมอบพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เส่ือมโทรมเพื่อน�าพื้นที่
ไปด�าเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื่องจาก
มีผูถื้อครองทีด่นิในเขตปฏิรปูทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ให้ความร่วมมอืหรอื
ยนิยอมเพือ่เข้าสูก่ระบวนการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตจึิงอาศยั
อ�านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหา
การครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ลงวนัที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มาใช้บงัคบั ซ่ึงเมือ่พจิารณา
มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พทุธศกัราช ๒๕๔๗ ประกอบกบัมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึง่ ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ แล้วจะเหน็ได้ว่า ประกาศ
หรอืค�าสัง่ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิมไีด้ทัง้สถานะเป็นกฎหมาย เป็นกฎ เป็นค�าสัง่หรอืข้อบงัคบั 
ซึ่งการที่จะพิจารณาว่าประกาศหรือค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับใด เป็นกฎหมาย
เป็นกฎเป็นค�าส่ังหรือข้อบังคบั นัน้ จะต้องพจิารณาในรายละเอยีดของประกาศหรอืค�าสัง่แต่ละฉบบั
เป็นรายกรณีไป 
 โดยในคดีนี ้ค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๓๖/๒๕๕๙ เรือ่ง มาตรการในการแก้ไข
ปัญหาการครอบครองท่ีดนิในเขตปฏิรปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมโดยมชิอบด้วยกฎหมาย ลงวนัที ่๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ก�าหนดว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ 
ทีดิ่นดงัต่อไปนี.้.. (๓) ทีดิ่นทีศ่าลมีค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้ส่งมอบแก่ส�านักงานปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมแล้ว 
และมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป และข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ก�าหนดว่า เมื่อได้ครอบครองพื้นที่เป้าหมายแล้ว 
ให้ส�านกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมเร่งด�าเนนิการให้มกีารน�าทีด่นิมาจดัให้แก่เกษตรกร ดงัต่อไปน้ี
(๑) เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนของรัฐบาล (๒) เกษตรกรที่ถือครองที่ดินเดิมที่ได้รับ
การคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้รวมถึงบุคคล
ในครอบครวัเดยีวกนั หรอืผูส้บืสนัดานของผูถ้อืครองท่ีดินเดิมท่ีได้ร่วมท�าประโยชน์ในทีดิ่นนัน้ แล้วเหน็ว่า
ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังกล่าว ได้มีการ
ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขให้ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๒ ด�าเนินการน�าทีด่นิทีศ่าลมคี�าพพิากษาถงึทีส่ดุ
ส่งมอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว และมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป เพื่อน�าพื้นที่ดังกล่าวไปด�าเนินการจัด
ทีด่นิให้แก่เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ค�าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความ
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สงบแห่งชาติดังกล่าวจึงมีผลเป็นการทั่วไป โดยมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใด
เป็นการเฉพาะ จงึมสีถานะเป็น “กฎ” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดังกล่าว ในการน�าที่ดินแปลงบริษัท รวมชัยบุรีปาล์มทอง จ�ากัด ที่ศาลฎีกามีค�าพิพากษาให้ส่งมอบ
ที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วน�าที่ดินมาจัดให้แก่เกษตรกร ส่วนที่มาตรา ๔๔ ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ท่ีบัญญัติให้การปฏิบัติตามประกาศหรือ
ค�าสัง่ของหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตเิป็นการปฏบิตัหิน้าทีช่อบด้วยกฎหมายและรฐัธรรมนูญ
เป็นท่ีสุดน้ัน จะต้องเป็นกรณีที่ประกาศหรือค�าส่ังของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น
มีสถานะเป็นค�าสั่งที่มีผลเป็นการบังคับในตัวเอง และมีผลกระทบต่อสทิธแิละหน้าท่ีของบคุคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเท่านั้นท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๒๗๙วรรคหน่ึง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีชอบด้วยกฎหมายและ
เป็นที่สุด
 เมื่อคดีในข้อหานี้ ผู ้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศส�านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๙๙ ก�าหนดให้พื้นที่แปลงบริษัท รวมชัยบุรี ปาล์มทอง จ�ากัด 
ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งศาลมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเป็นที่ดินพิพาทในคดีนี้ 
มาด�าเนนิการจดัให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดทีด่นิท�ากินในชมุชนของรฐับาลตามข้อ ๙ วรรคหนึง่ (๑) 
ของค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๙๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยได้มี
การออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นอ�านาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
โดยตรง มิได้เป็นการใช้อ�านาจตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การด�าเนินการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์
ในที่ดินแปลงพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากได้มีการวางผังเดิมไว้แล้ว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองและท�าประโยชน์ตามผังเดิม จึงได้น�าคดีมาฟ้อง
ต่อศาลปกครองช้ันต้นเพ่ือขอให้ศาลมคี�าพพิากษาเพกิถอนการวางผงัแบบแปลนโครงการป่าใสสะท้อน
และป่าคลองโซง ต�าบลไทรทอง อ�าเภอชยับรุ ีจังหวดัสรุาษฎร์ธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วให้จัดทีด่นิตามผงั
แบบแปลนโครงการป่าใสท้อนและป่าคลองโซง ต�าบลไทรทอง อ�าเภอชยับรีุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีปี พ.ศ. ๒๕๕๖
และปรับที่ดินพิพาทให้มีสภาพเดิม กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระท�าละเมิดของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และค�าขอของผูฟ้้องคดี
เป็นค�าขอที่ศาลปกครองมีอ�านาจออกค�าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ศาลปกครองจึงมีอ�านาจรับค�าฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า
เหตุแห่งการฟ้องคดีน้ีเป็นการปฏิบัติตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งถือว่าชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่สุดตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ศาลปกครองจึงไม่อาจก�าหนดค�าบังคับ
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ตามค�าขอท้ายค�าฟ้องของผู้ฟ้องคดีได้น้ัน ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย ค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่ง
ของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้น 

๓. ค�าสัง่ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๕/๒๕๖๒ (วินิจฉัยว่า “ไม่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”)
 โดยคดีนี้มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) เสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ว่า ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๖๙ (๑) (ข) และ (ค) หรือไม่
 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจรับค�าร้อง
ของผู้ร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า
รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๓๑ บญัญตัว่ิา “ในการปฏิบตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๒๓๐ ผูต้รวจการแผ่นดนิอาจเสนอ
เรือ่งต่อศาลรฐัธรรมนญูหรือศาลปกครองได้เมือ่เหน็ว่ามกีรณ ีดงัต่อไปน้ี (๑) บทบญัญตัแิห่งกฎหมายใด
มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ...” 
เมื่อข้อเท็จจริงตามค�าร้องและเอกสารประกอบค�าร้องเป็นกรณีที่ผู ้ร ้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ว่า ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๖๙ (๑) (ข) และ (ค) ซึ่งค�าสั่ง
คณะรกัษาความสงบแห่งชาตฉิบบัดงักล่าวมเีนือ้หาสาระส�าคญัเป็นเพยีงการแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มา
เพือ่ท�าหน้าทีก่ลัน่กรองเสนอรายชือ่สมาชกิวฒุสิภาชดุแรกตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนญู เพือ่ให้
เป็นไปตามทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๙ เท่านัน้ มใิช่เป็นการออกกฎเกณฑ์ท่ีมผีลใช้บงัคบั
เป็นการทั่วไป ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวจึง “ไม่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” 
ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
 อย่างไรก็ดี ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยวางบรรทัดฐานไว้ในค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ ฉบบัที ่๒๕ เรือ่ง การด�าเนนิการเกีย่วกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา ลงวนัที ่๒๙ 
กนัยายน ๒๕๔๙ เฉพาะในส่วนทีก่�าหนดให้เป็นความผิดและโทษทางอาญาขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู
มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ วรรคหนึง่ และมาตรา ๒๙ วรรคสี ่หรอืไม่ ซึง่ศาลแขวงปทุมวนัเหน็ว่า
ค�าโต้แย้งของจ�าเลยต้องตามบทบัญญัติของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง จึงส่งค�าโต้แย้ง
ดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 
 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบื้องต้นมีว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�านาจรับหนังสือ
ส่งค�าโต้แย้งนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า
ประกาศคณะปฏิรปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ฉบบัที ่๒๕ 
เรื่อง การด�าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา “เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” 
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ที่ศาลแขวงปทุมวันจะใช้บังคับแก่คดี และยังไม่มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ กรณีจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๕๐ จึงมีค�าสั่งรับไว้พิจารณาวินิจฉัย

ความส่งท้าย

 จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ค�าสั่งศาลปกครอง และค�าสั่งของ
ศาลรัฐธรรมนญูดังกล่าว ย่อมเห็นได้ว่า การจะทราบว่าประกาศหรอืค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ
และค�าส่ังหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติแต่ละฉบบัมีสถานะอย่างใด จะต้องพจิารณาสาระส�าคัญ
ของประกาศหรือค�าสั่งแต่ละฉบับเป็นกรณี ๆ ไป โดยลักษณะของประกาศหรือค�าสั่งที่มีสถานะเป็น 
“กฎหมาย” ได้แก่ กรณปีระกาศหรอืค�าสัง่ทีก่�าหนดให้อ�านาจแก่เจ้าหน้าทีอ่นัมีผลกระทบต่อสทิธแิละ
เสรีภาพของประชาชน กรณีประกาศหรือค�าสั่งที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่เดิม
หรือกรณีประกาศหรือค�าส่ังที่แม้ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่มีผล
เป็นการยกเว้น เปลีย่นแปลง หรอืระงบัใช้กฎหมาย หรือเป็นการสร้างกลไกขึน้มาคูข่นานกบักลไกทีมี่อยูแ่ล้ว
ตามกฎหมาย ซึ่งโดยปกติต้องออกเป็นกฎหมาย ส่วนลักษณะของประกาศหรือค�าส่ังท่ีมีสถานะเป็น 
“กฎ” ได้แก่ กรณีประกาศหรือค�าสั่งที่มีผลเป็นการทั่วไป โดยมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บคุคลใดเป็นการเฉพาะ และไม่มลีกัษณะใดลกัษณะหนึง่อนัจะท�าให้มสีภาพเป็น “กฎหมาย” ตามทีก่ล่าว
ข้างต้น และส�าหรบัลักษณะของประกาศหรอืค�าสัง่ท่ีมสีถานะเป็นเพยีงค�าสัง่ทางบริหาร ได้แก่ บรรดา
ค�าสั่งที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และไม่มีการก�าหนดหน้าที่หรืออ�านาจให้แก่
เจ้าพนักงานอันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 ดงันัน้ เมือ่พจิารณาและทราบแล้วว่าประกาศและค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ และค�าสัง่
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตฉิบบัใดมสีถานะอย่างใดแล้ว ก็จะสามารถพจิารณาเพือ่ด�าเนนิการ
ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศและค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค�าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ว่าจะด�าเนินการด้วยวิธีการหรือช่องทางใด กล่าวคือ หากประกาศ
หรือค�าสั่งดังกล่าวมีสภาพเป็น “กฎหมาย” จะต้องด�าเนินการตราเป็นพระราชบัญญัติ แต่ถ้าประกาศ
หรือค�าสั่งดังกล่าวมีสถานะเป็น “กฎ” “ประกาศ” หรือ “ค�าสั่ง” ของฝ่ายบริหาร การยกเลิก
หรือแก้ไขจะต้องกระท�าโดยค�าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี  
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คำ�คม

อีแร้งบินสูง ๆ 

แต่เวลาหิวก็โฉบลงมากินหมาเน่า

เหมือนคนมีการศึกษาสูง

พอตัณหาเกิดก็ท�าอะไรต�่า ๆ 

เหมือนคนไม่มีการศึกษาเลย

(หนังสือ ๑๐๐ ธรรมค�ำคม หลวงพ่อชำ สุภัทโท, หน้ำ ๑๓)
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บทน�ำ
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการสูบบุหรี่น้ันนอกจากจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบแล้ว 

การสูบบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้างของผู้สูบอีกด้วย โดยโทษของควันบุหรี่สามารถแบ่งออก
ได้เป็นควันบุหรี่มือหนึ่ง ควันบุหร่ีมือสอง และควันบุหรี่มือสาม ซ่ึงควันบุหร่ีมือหนึ่งก็คือควันที่ผู้สูบ 
ดดูเข้าสู่ร่างกายด้วยตนเอง ควันบหุรีม่อืสองคอืควนัทีผู่ส้บูพ่นออกมาและฟุง้กระจายอยูใ่นอากาศท�าให้ 
ผู้ที่อยู่โดยรอบที่สูดดมเข้าไปได้รับสารพิษ ส่วนควันบุหรี่มือสามเป็นควันที่ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ  
เช่น เฟอร์นเิจอร์ ส่ิงของ และเส้ือผ้า ท�าให้สารพษิเกาะตดิอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีม่กีารสบูบหุรี ่ส่งผลเสีย 
ต่อผู้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ และการสูบบุหรี่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมโลก ท�าให้ต้องม ี
การรณรงค์และควบคุมการสูบบุหรี่๑

อย่างไรกดี็ ในปัจจบัุนได้มีผลติภณัฑ์ส�าหรบัการสบูชนิดหน่ึงทีม่ชีือ่ว่า “บารากู่”๒ “บารากู่ไฟฟ้า
หรือบุหรี่ไฟฟ้า”๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน โดยปัจจัย
ทีส่่งเสรมิให้มกีารแพร่ระบาดของบารากู่ บารากูไ่ฟฟ้าหรอืบหุรีไ่ฟฟ้ามาจากการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ที่สร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เช่น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีกลิ่นหอม ท�ามาจากผลไม้แห้ง
ไม่มีพิษภยั เป็นสมนุไพร ไม่มนิีโคตนิเหมือนบหุรีท่�าให้สบูแล้วไม่ตดิ และสามารถช่วยให้เลกิบหุร่ีได้ง่ายข้ึน 
เป็นต้น นอกจากนี ้บารากู ่และบารากู่ไฟฟ้าหรอืบหุรีไ่ฟฟ้า ยงัเป็นผลติภณัฑ์ทีห่าซือ้ได้ง่ายตามตลาดนดั 
และทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งมีการให้บริการสินค้าดังกล่าวตามสถานบันเทิงต่าง ๆ ด้วย๔ 

“บำรำกู่”  
“บำรำกู่ไฟฟ้ำหรือบุหรี่ไฟฟ้ำ”  

กับมำตรกำรทำงกฎหมำย

 ๑คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี, “โทษของบุหรี ่ มีผลต่อสขุภาพและคนรอบข้าง” สบืค้นเม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒, 
https://med.mahidol.ac.th/ramachannel/home/article.
  ๒“บารากู”่ หมายความว่า หม้อสบูยาสบูแบบอาหรบัหรือลกัษณะอ่ืนท่ีคล้ายคลงึกนั หรอือุปกรณ์ หรอืส่วนประกอบไม่ว่าจะกระท�าขึน้
ด้วยวตัถใุด ทีใ่ช้เป็นอปุกรณ์ส�าหรบัสบูควนัผ่านน�า้ หรือสิง่อ่ืนใดท่ีใช้เป็นแหล่งก�าเนดิควัน ละอองน�า้ หรือไอระเหย ซึง่เกดิจากการเผาไหม้หรอื
การใช้ความร้อนผ่านพชื ผลไม้ พชืหมกั ผลไม้หมกั สาร สารสกัด หรอืสิง่อืน่ใด ไม่ว่าจะมีใบยาสบูเป็นส่วนประกอบหรอืไม่กต็าม.
 ๓“บารากูไ่ฟฟ้าหรอืบหุรีไ่ฟฟ้า” หมายความว่า อุปกรณ์ทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้า ท่ีท�าให้เกิดแหล่งก�าเนดิควัน ละอองไอน�า้ หรอืไอระเหย 
ในลักษณะคล้ายควนับหุรี ่ไม่ว่าจะกระท�าขึน้ด้วยวัตถุใด ซึง่ใช้ส�าหรับสบูในลกัษณะเดียวกบัการสบูบุหรี.่
 ๔โปรดดคู�าปรารภ ค�าสัง่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ฉบับท่ี ๙/๒๕๕๘ เร่ือง ห้ามขายหรอืห้ามให้บรกิารสนิค้า “บารากู่  
บารากูไ่ฟฟ้าหรอืบหุรีไ่ฟฟ้า หรอืตวัยาบารากู ่ น�า้ยาส�าหรับเติมบารากูไ่ฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้า (ราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพเิศษ ๓๙ ง  
หน้า ๒๘ ลงวนัที ่๑๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๘).
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ทั้งนี้ จากผลการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าบารากู่ และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า มีสารเคม ี
ทีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกายหลายชนดิ เช่น โพรพลีิน ไกลคอล (Propylene Glycol) เมนทอล (Menthol)  
ไซโคเฮกซานอล (Cyclohexanol) ไตรอะซิตนิ (Triacetin) อนุพนัธ์ของเบนซีน (Benzene derivatives) 
ตะกัว่ (Lead) และยงัพบโลหะหนกัทีเ่ป็นสารก่อมะเรง็ ได้แก่ โครเมยีม (Chromium) สารหนู (Arsenic) 
และแคดเมียม (Cadmium) รวมทั้งยังพบว่าการสูบบารากู่ และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า อาจท�าให้
ผู้สูบเกิดโรคต่าง ๆ หรือเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายโรคติดต่อหลายชนิด เช่น วัณโรค ไข้หวัด  
ไข้หวดัใหญ่ คอตีบ ไอกรน ไวรสัตับอกัเสบบ ีและมโีอกาสตดิโรคร้ายแรงในช่องปาก เน่ืองจากพฤตกิรรม
การสูบมักจะเป็นการผลัดเปลี่ยนและหมุนเวียนกับผู้เข้าร่วมสูบภายในกลุ่ม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มี 
ความเสีย่งและอาจน�าไปสูก่ารเสพร่วมกบัสารเสพตดิชนิดอืน่ และหากมกีารใช้ยาเส้นหรอืใบยาสบูจะม ี
อันตรายมากกว่าการสูบบุหรี่ปกติ๕ และด้วยตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
สูบบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันพิจารณาก�าหนดมาตรการ
ควบคุมบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า เช่น การควบคุมการน�าเข้า การจ�าหน่าย และการให้บริการ  
เพื่อป้องกันปัญหาทางด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านความมั่นคง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า 
ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM ในวารสาร
จุลนิติฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอบทความเรื่อง “บารากู่” “บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” กับมาตรการ
ทางกฎหมาย ดังนี้

๑. ข้อมลูเบือ้งต้นเกีย่วกบัยำสูบ บำรำกู ่บำรำกูไ่ฟฟ้ำหรอืบหุรีไ่ฟฟ้ำ
 ๑.๑ ยาสบู (tobacco) มนษุย์รูจ้กัยาสบูเมือ่ประมาณสองพนัปีแล้ว โดยยาสบูมแีหล่งก�าเนดิ 

มาจากตอนกลางของทวปีอเมรกิาแต่มไิด้เป็นทีแ่พร่หลาย จนกระทัง่อนิเดยีแดงชนพืน้เมอืงในทวปีอเมรกิา 
รู ้จักใช้ยาสูบจึงได้มีการท�าไร่ยาสูบขึ้น แต่การบันทึกประวัติของยาสูบนั้นพบว่าได้มีข้ึนเมื่อวันที่  
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๐๓๕ เมื่อคริสโตเฟอร์  โคลัมบัส ขึ้นฝั่งที่ซานซัลวาดอร์ในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก 
ได้เห็นชาวพืน้เมืองเอาใบไม้ชนดิหนึง่มามวน จดุไฟตอนปลายแล้วดดูควนั ตามบนัทกึกล่าวว่า ชาวพืน้เมอืง 
มวนยาสูบด้วยใบข้าวโพด ซึ่งชาวสเปนเรียกยามวนนี้ว่า “ซิการา” ซึ่งต่อมาเพี้ยนเป็นค�าว่า “ซกิาร์” 
และจากหลักฐานและการขดุค้นซากปรกัหกัพงัของเมอืงเก่าของพวกมายา บนคาบสมทุรคาร์เทน ประเทศ
เม็กซิโก ได้พบกล้องยาสูบสมัยโบราณ ที่ตรงโคนส�าหรับดูดแยกออกเป็นสองง่ามส�าหรับอัดเข้าไป 
ในจมูก กล้องชนิดนี้คนพื้นเมืองเรียกว่า “ทาบาโค” (tabaco) ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดของค�าว่า “โทแบคโค”

 ส�าหรับการเพาะปลูกยาสูบในแหล่งอื่น ๆ น้ันได้เริ่มท่ีหมู่เกาะไฮติ เมื่อ พ.ศ. ๒๐๗๔  
โดยใช้เมล็ดพันธุ์จากเม็กซิโก และขยายไปยังหมู่เกาะข้างเคียงจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๑๒๓ จึงได้เริ่ม 
มีการปลกูยาสบูในควิบา กายอานา และบราซลิ และต่อมาได้แพร่หลายไปยงัทวปียโุรป เอเชยี และแอฟรกิา  

  ๕ เรื่องเดียวกัน.
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ในภูมิภาคเอเชียนั้นประเทศแรกที่เริ่มปลูกยาสูบ คือ ฟิลิปปินส์ จากนั้นยาสูบจึงแพร่หลายไปยังอินเดีย 
จีน และอินโดนีเซีย ตามล�าดับ ในส่วนของประเทศไทยแม้จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าคนไทยเริ่มสูบยา 
เม่ือใด แต่จากหลักฐานที่พบและรวบรวมได้ เช่น กล้องยาสูบในสมัยสุโขทัยก็ท�าให้เชื่อได้ว่าคนไทย 
มวีฒันธรรมการยาสบูมาประมาณ ๗๐๐ ปี แต่จากหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรกเ็ช่ือได้ว่าวฒันธรรมการสบูยา 
ในประเทศไทยมีมานานกว่า ๓๐๐ ปีแล้ว จากการบันทึกของหมอสอนศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา  
ที่บันทึกไว้ว่าเมื่อเข้ามาในเมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พบว่าคนไทยสูบยากันท่ัวไป 
โดยชาวเปอร์เซียเป็นผู้น�าเข้ามา เป็นการสูบยาในลักษณะหั่นใบยาที่มวนด้วยใบตองหรือใบบัว และมี
การสูบจากกล้องหรือเคี้ยวเส้นยาสูบ และบางทีก็ป่นเป็นผงสูดเข้าจมูกแบบยานัตถุ์

 ลักษณะของยาสูบมีสามลักษณะ คือ การน�ายาเส้นมามวนด้วยกระดาษหรือเรียกกันว่า  
“บุหรี่” หรือการน�ายาเส้นมาใส่ลงไปในปลายกล้องยาแล้วสูบผ่านกล้องเรียกว่า “ไปป์” (Pipe) หรือ
การน�ายาสูบมาพันกันไปมาจนเป็นมวนโตแล้วสูบเรียกว่า “ซิการ์” (Cigar)

 โดยธรรมชาติของยาสูบจะแตกต่างจากพืชชนิดอ่ืนตรงที่ใบของยาสูบจะมีสารประกอบ 
ไนโตรเจนหมู่หนึ่งที่เรียกว่า “แอลคาลอยด์” ที่มีนิโคตินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนิโคตินนี้เป็นองค์ประกอบ 
ทีท่�าให้เกดิลกัษณะเฉพาะตวัของยาสบู หรอือาจกล่าวได้ว่านิโคตินคอืยาสบู ต้นยาสบูจะผลติสารนโิคตนิ
ทีร่ากแล้วส่งไปเกบ็ไว้ทีใ่บ ดงันัน้ ถ้าต้นยาสบูมรีากมากกมี็แนวโน้มทีจ่ะผลติสารนโิคตนิได้มากตามไปด้วย 
ใบยาเหล่านี้เม่ือเกิดการเผาไหม้ จะท�าให้เกิดสารประกอบต่าง ๆ อีกจ�านวนมากท�าให้เกิดกลิ่น 
สี รส ความหอม และความฉุน ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของยาสูบ๖

 ๑.๒ บารากู่ เป็นหม้อสูบยาสูบแบบอาหรับหรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกันท่ีใช้เป็น 
อุปกรณ์ส�าหรบัสูบควันผ่านน�า้ บารากูม่ชีือ่เรยีกทีแ่ตกต่างกันในหลายภาษาที ่เช่น hookah, water pipe, 
narghile, shisha, hubble - bubble เป็นต้น การสูบบารากู่เป็นวัฒนธรรมของประเทศแถบ 
ตะวนัออกกลางและตรุกมีานานแล้ว และได้แพร่หลายไปยงัประเทศในแถบตะวนัตกด้วย วฒันธรรมการสบู 

  ๖การยาสูบแห่งประเทศไทย, “ยาสูบกับการค้นพบ” สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒, https://www.thaitobacco.
or.th/th/2015/01/006812.html.
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บารากู่สามารถพบได้ในร้านอาหารและภัตตาคารทั่วไป ใช้สูบหลังอาหารแทนบุหรี่ บางแห่งสูบกันใน
แหล่งที่ใช้เป็นที่สังสรรค์ ดูรายการยอดนิยม หรือดูกีฬาระดับชาติร่วมกัน ปัจจุบันหลายรัฐในอเมริกา 
แคนาดา รวมทั้งสกอตแลนด์และอังกฤษได้ห้ามการสูบบารากู่ในที่สาธารณะ ในขณะเดียวกันบารากู่
กลับก�าลังเป็นที่นิยมในสเปนและรัสเซีย ส่วนในเอเชียบารากู่เริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น
ของปากีสถาน อัฟกานิสถาน อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รวมทั้งในประเทศไทยด้วย ส�าหรับอันตราย
ของบารากู่นั้นพบว่าบารากู่ประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด เช่น นิโคติน คาร์บอนมอนอกไซด์ และ
โลหะหนัก รวมทั้งการสูบบารากู่อาจท�าให้ผู้สูบเกิดโรคต่าง ๆ หรือเป็นสาเหตุของการแพร่กระจาย
โรคติดต่อหลายชนิด เช่น วัณโรค ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คอตีบ ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น๗ 
 ๑.๓ บารากูไ่ฟฟ้าหรอืบหุรีไ่ฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้า ทีท่�าให้เกิดละอองไอน�า้ 
ในลักษณะคล้ายควันบุหรี่ ซึ่งใช้ส�าหรับสูบในลักษณะเดียวกับการสูบบุหรี่ ในบารากู่ไฟฟ้าหรือ 
บหุรีไ่ฟฟ้า มกีารพบสาร Propylene Glycol Menthol Cyclohexanol Triacetin และสารโลหะหนัก 
ได้แก่ โครเมียม แมงกานีส ทองแดง สังกะสี สารหนู แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว ซึ่งหากร่างกายได้รับ
สารดังกล่าวในปริมาณที่สูงและเป็นประจ�าอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้สูบได้ นอกจากนี้ 
สารเคมีที่ใช้เติมบารากู่ไฟฟ้าชนิดน�้ายังพบสารอนุพันธ์ของเบนซีนซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อร่างกายอีกด้วย๘

๒. บทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
   ด้วยตระหนกัถงึผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้จากการสบูบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบหุรีไ่ฟฟ้า หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันพิจารณาก�าหนดมาตรการควบคุมบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า เช่น  
การควบคุมการน�าเข้า การจ�าหน่าย และการให้บริการ เพื่อป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อให้เกิด
ปัญหากับประชาชน ดังต่อไปนี้

   ๒.๑ ประกาศกระทรวงพาณชิย์ เรือ่ง ก�าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรอืบุหรีไ่ฟฟ้า
เป็นสินค้าทีต้่องห้ามในการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๗๙ ประกาศฉบบัน้ีก�าหนดให้บารากู ่ 
บารากูไ่ฟฟ้าหรอืบุหรีไ่ฟฟ้า รวมทัง้สาร สารสกดั หรอืสิง่อ่ืนใด ทีใ่ช้เป็นแหล่งก�าเนดิควนัหรอืละอองไอน�า้  
เพือ่การสบูแบบบารากูแ่ละบารากูไ่ฟฟ้าหรอืบหุรีไ่ฟฟ้า เป็นสนิค้าห้ามน�าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผูท้ี ่
ฝ่าฝืนมโีทษจ�าคกุไม่เกนิ ๑๐ ปี หรอืปรบัเป็นเงนิ ๕ เท่าของสนิค้าทีน่�าเข้า หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั และรบิสนิค้า 
รวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ท่ีใช้ในการบรรทุกสินค้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิด รวมทั้ง 
พาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุกสินค้านั้น ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก 
และการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

  ๗โปรดดูบทนยิามค�าว่า “บารากู”่ ประกาศกระทรวงพาณชิย์ เร่ือง ก�าหนดให้บารากูแ่ละบารากูไ่ฟฟ้าหรอืบุหรีไ่ฟฟ้าเป็นสนิค้าที ่
ต้องห้ามในการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๗ (ราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๘ ง หน้า ๑ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗).
   ๘โปรดดูบทนิยามค�าว่า “บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก�าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือ
บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๘ ง หน้า ๑ 
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗).
 ๙ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๘ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗.
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 ๒.๒ ค�าส่ังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับท่ี ๙/๒๕๕๘ เรื่อง ห้ามขายหรือ 
ห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น�้ายาส�าหรับเติม 
บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า”๑๐ ค�าสั่งฉบับนี้ก�าหนดให้

   (๑) ห้ามขายสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น�้ายา
ส�าหรบัเตมิบารากูไ่ฟฟ้าหรอืบหุรีไ่ฟฟ้า รวมถงึการให้เช่า ให้เช่าซือ้ หรอืจดัหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 
โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการ
ดังกล่าวด้วย โดยการฝ่าฝืนค�าสั่งห้ามขายมีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และกรณีเป็นผู้ผลิตหรือสั่งหรือน�าเข้ามาในราชอาณาจักรมีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี 
หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

  (๒) ห้ามให้บริการสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่  
น�า้ยาส�าหรบัเตมิบารากูไ่ฟฟ้าหรอืบหุรีไ่ฟฟ้า รวมถงึการรบัจัดท�าการงาน การให้สทิธิใด ๆ  หรอืการให้ใช้ 
หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น  
โดยการฝ่าฝืนค�าสั่งห้ามให้บริการมีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ และกรณีที่มีการฝ่าฝืนจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย มีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒

 ๒.๓ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามน�าผ่านราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๕๙๑๑ ประกาศฉบับนี้ก�าหนดให้สินค้าตามบัญชีท้ายประกาศเป็นสินค้าต้องห้ามน�าผ่าน 
ราชอาณาจกัร ซึง่บารากู ่บารากูไ่ฟฟ้าหรอืบหุรีไ่ฟฟ้า เป็นสนิค้าล�าดบัที ่๓ ตามบญัชท้ีายประกาศดงักล่าว 
โดยผูท้ีฝ่่าฝืนน�าผ่านซึง่สนิค้าทีไ่ด้มกีารประกาศก�าหนดให้เป็นสนิค้าต้องห้ามน�าผ่านมโีทษจ�าคกุไม่เกนิ 

  ๑๐ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง หน้า ๒๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.
 ๑๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๔๐ ง หน้า ๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
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๕ ปี หรือปรับเป็นเงิน ๒.๕ เท่าของสินค้าที่น�าผ่าน หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และริบสินค้ารวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุ
และพาหนะทีใ่ช้ในการบรรทกุสินค้าซึง่เกีย่วเน่ืองกบัความผดิ รวมทัง้พาหนะทีใ่ช้ลากจูงพาหนะบรรทกุ
สินค้านั้น ตามมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

 ๒.๔ พระราชบัญญตัศิลุกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ เน่ืองจากบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าและบุหรีไ่ฟฟ้า 
เป็นสนิค้าทีห้่ามน�าเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศของกระทรวงพาณชิย์ ดงัน้ัน กฎหมายจึงก�าหนด 
ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่ายล�า น�าผ่าน น�าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผู้ฝ่าฝืนจึงมีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑๐ ป ี
หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของน้ันไม่ว ่าจะมี 
ผู้ถูกลงโทษตามค�าพิพากษาหรือไม่ และผู้ใดพยายามกระท�าความผิดก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกันตาม 
มาตรา ๒๔๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐๑๒  นอกจากนี้ กฎหมายยังก�าหนดให้ผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุนหรือสมคบกันในการกระท�าผิดต้องรับโทษเช่นเดียวกับตัวการ ก�าหนดให้ผู้ที่น�าหรือยอม
ให้ผู้อื่นน�าของต้องห้ามขึ้นบรรทุกหรือออกจากยานพาหนะต้องรับโทษตามมาตรา ๒๔๔ ด้วย ซึ่งการ 
กระท�าความผิดตามมาตรา ๒๔๔ นี้ ผู้กระท�าต้องรับผิดแม้ได้กระท�าโดยไม่เจตนา และก�าหนดให้ผู้ซื้อ  
ผูร้บัจ�าน�า ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ�าหน่าย รบัไว้ พาเอาไป โดยรูว่้าเป็นของอนัเนือ่งด้วยความผดิตามมาตรา ๒๔๔  
มีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๔๖ 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓.  ข้อควรพิจำรณำ
  การแพร่ระบาดของบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฟฟ้า ในกลุ่มของวัยรุ่นหรือเยาวชนนั้น

มีสาเหตุมาจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องและความเข้าใจผิดในรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
ท�าให้ผู ้สูบหลงเชื่อว่าบารากู ่ บารากู่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่น่าสนใจ น�าสมัย  
มีความปลอดภยั และไม่ใช่สิง่เสพตดิ และแม้ว่าภาครฐัจะได้ก�าหนดมาตรการทางกฎหมายขึน้มาควบคุม
บารากู ่บารากูไ่ฟฟ้าและบุหรีไ่ฟฟ้า ด้วยการควบคมุการน�าเข้า การจ�าหน่าย และการให้บรกิาร อีกท้ังยงั
มีการด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ตาม แต่การแพร่ระบาดของบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า
และบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งยากต่อการด�าเนินการจับกุม 

  นอกจากน้ี การปราบปรามบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฟฟ้ายังมีปัญหาเกี่ยวกับ 
การบงัคับใช้กฎหมาย กล่าวคอื เนือ่งจากมีกฎหมายหลายฉบบัและมหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องหลายหน่วยงาน 
ท�าให้การบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายต้องอาศยัการประสานงานและความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน 
อีกท้ังในบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฟฟ้าน้ันยังมีทั้งชนิดที่มีและไม่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ  
ดงันัน้ การบงัคบัใช้กฎหมายกบัผลติภัณฑ์เหล่าน้ันต้องพจิารณาเป็นกรณ ีๆ  ไป โดยบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า

  ๑๒ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๔
  “มาตรา ๒๔๔ ผู้ใดน�าของที่ผ่านหรือก�าลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าวออกไป 
นอกราชอาณาจักรหรือน�าของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายล�าโดยหลีกเลี่ยงข้อจ�ากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุไม่เกนิสบิปี หรอืปรบัไม่เกนิห้าแสนบาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั และศาลอาจสัง่รบิของนัน้กไ็ด้ ไม่ว่าจะมผีูถ้กูลงโทษตามค�าพพิากษาหรือไม่
   ผู้ใดพยายามกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน”.
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และบหุรีไ่ฟฟ้าไม่ว่าจะมใีบยาสบูผสมอยูห่รอืไม่ ก็ถอืเป็นผลติภณัฑ์ทีต้่องห้ามน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร 
ห้ามขายหรือห้ามให้บริการ ห้ามน�าผ่านราชอาณาจักร และอยู่ภายใต้กฎหมายศุลกากร ส่วนบารากู่  
บารากูไ่ฟฟ้าและบหุรีไ่ฟฟ้าทีม่ส่ีวนประกอบของใบยาสบู จะถอืว่าเป็น “ผลติภณัฑ์ยาสบู” ตามค�านยิาม
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐๑๓  และอยู่ในบังคับของกฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบซึง่ต้องห้ามมใิห้มกีารขายหรอืให้แก่บคุคลทีม่อีายตุ�า่กว่า ๒๐ ปีบรบิรูณ์ ขายโดย 
ใช้เคร่ืองขาย ขายผ่านทางส่ืออเิล็กทรอนิกส์หรอืเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ขายโดยแจก แถม ให้ หรอืแลกเปลีย่น 
กับสินค้าอื่น ห้ามแจกจ่ายในลักษณะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ห้ามขายในสถานที่ส�าคัญ เช่น 
วัด สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา และห้ามโฆษณาหรือท�าการสื่อสารการตลาด เป็นต้น

๔. บทสรุป
  เป้าหมายในการควบคุมบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฟฟ้าคือการป้องกันปัญหา 

ด้านสุขภาพของประชาชนทั้งการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคที่เป็นผลสืบเนื่องจากการสูบบารากู่  
บารากูไ่ฟฟ้าและบหุรีไ่ฟฟ้า และป้องกันปัญหาด้านสงัคมและความมัน่คงของประเทศ เพราะการแพร่ระบาด 
ของบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฟฟ้ากระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อีกทั้งสาร
นโิคตนิทีถ่กูปล่อยออกมาในละอองไอน�า้ยงักระทบต่อสขุภาพของผูส้บูและคนทีอ่ยูโ่ดยรอบ นอกจากนี ้ 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่ถกูต้องยงัท�าให้เดก็และเยาวชนตกเป็นเหยือ่เป็นจ�านวนมาก อย่างไรกด็ี
การใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของบารากู่ บารากู่
ไฟฟ้าและบหุรีไ่ฟฟ้าในประเทศได้ ต้องให้สถาบนัครอบครัว โรงเรยีน และชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมด้วย 
เป้าหมายของควบคุมบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฟฟ้า จึงจะส�าเร็จได้อย่างแท้จริง

  ๑๓พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
 “มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
  “ผลติภัณฑ์ยาสบู” หมายความว่า ผลติภัณฑ์ทีม่ส่ีวนประกอบของใบยาสบูหรอืพชืนโิคเทยีนา ทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) 
และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ ซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไป
ในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา”
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คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด

แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

ยิ่งมีความต้องการน้อยลง

สิ่งของที่มีอยู่ก็จะดูเหมือนมีมากขึ้น

(หนังสือ ๑๐๐ ธรรมค�ำคม หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม, หน้ำ ๑๔)
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บทน�ำ   
      โดยที่ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 

จึงส่งผลให้มีการท�าธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นจ�านวนมากไม่ว่า
จะเป็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์ การท�าธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนการติดต่อ 
สื่อสารเพื่อการลงทุนเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันการท�าธุรกรรมในเชิงพาณิชย์โดยผ่าน 
สือ่อเิลก็ทรอนกิส์หรอืการท�าธุรกรรมออนไลน์ ระหว่างผูป้ระกอบการกับผูบ้รโิภคก�าลงั 
เป็นทีน่ยิมและได้รบัความสนใจเป็นจ�านวนมาก และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ  
เนื่องจากประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่าง 
ทั่วถึงและรวดเร็ว และผู้บริโภคเองก็สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้การท�าธุรกรรมออนไลน์จะมีความสะดวกรวดเร็วเพียงใด 
แต่ก็อาจมีปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาน่ันคือปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากนิติสัมพันธ์
ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค ซึ่งนับวันจะมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน 
และเมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้นคู่กรณีก็มักจะฟ้องร้องด�าเนินคดีต่อศาลเพื่อชี้ขาดตัดสิน
ให้เป็นที่ยุติซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานและท�าให้มีคดีขึ้นสู่ศาลเป็นจ�านวนมาก 
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาการฟ้องร้องด�าเนินคดีต่อศาล จึงควรน�ากระบวนการ 
ไกล่เกล่ียข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่มากนักมาใช้บังคับ เพื่อยุติหรือระงับ 
ข้อพิพาทดังกล่าว โดยค�านึงถึงความยินยอมของคู ่กรณีเป็นส�าคัญ ทั้งน้ี เพ่ือลด
ปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลให้ลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้น 
ในสังคม และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

  ดังนั้น คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอเสนอเรื่อง  
“หลักเกณฑ์ในการระงับข้อพิพาททางแพ่งรูปแบบใหม่” ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู ้อ่านได้มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการระงับข้อพิพาททางแพ่ง 
รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค ดังนี้

หลกัเกณฑ์ในกำรระงบัข้อพพิำท 
ทำงแพ่งรปูแบบใหม่
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๑.	 ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ	 
   โดยทัว่ไปแล้วเมือ่เกดิปัญหาข้อพพิาททางแพ่งขึน้คูก่รณส่ีวนใหญ่มกัจะเลอืก

ใช้วธิกีารระงบัข้อพิพาทโดยการฟ้องคดต่ีอศาล แต่การระงบัข้อพพิาทโดยการฟ้องคดี 
ต่อศาลน้ันมกัมคีวามล่าช้าและต้องใช้ระยะเวลานาน ประกอบกบับางคดมีคีวามยุง่ยาก 
ซบัซ้อนจงึท�าให้มคีดท่ีียงัค้างพิจารณาอยูใ่นศาลเป็นจ�านวนมาก ดงันัน้ เม่ือมกีารฟ้องคดี 
มายังศาลจึงเกิดปัญหาท�าให้ปริมาณคดีเพิ่มขึ้นอันส่งผลให้เกิดปัญหาความล่าช้า 
ในการด�าเนินคดี ซึ่งไม ่ เหมาะที่จะน�ามาใช ้เพื่อระงับข ้อพิพาททางพาณิชย ์
อเิลก็ทรอนกิส์หรอืการท�าธรุกรรมออนไลน์ ทีเ่กิดขึน้ระหว่างผูป้ระกอบการกับผูบ้ริโภค 
ที่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อให้การท�าธุรกิจสามารถด�าเนิน
ไปได้อย่างต่อเนื่อง๑ นอกจากน้ี ยังเกิดปัญหาด้านการรักษา 
ความลบัของคูพ่พิาท กล่าวคือ โดยทัว่ไปแล้วการพจิารณาคดใีนศาล 
จะต้องกระท�าโดยเปิดเผย ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ท่ีคู่กรณีน�ามาย่ืนต่อศาลมักจะถูกเปิดเผยไม่เป็นความลับ 
จึงไม ่เหมาะที่จะน�ามาใช ้เพื่อระงับข ้อพิพาททางพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู ้ประกอบการกับผู ้บริโภคที่
ต้องการปกปิดข้อมูลบางอย่างที่ถือว่าเป็นความลับทางการค้า  
และปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาด้านการรักษาความสัมพันธ์ของคู ่พิพาท 
หรือคู ่ กรณี  กล ่าวคือ โดยทั่ ว ไปการด�า เนินกระบวนการพิจารณาในศาล 
จะต้องกระท�าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด โดยที่คู ่พิพาทไม่สามารถเลือก
วิธีด�าเนินการเองได้ ซึ่งส ่วนใหญ่หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดให้ต ้องปฏิบัติ 
มักจะส่งผลท�าให้บรรยากาศในห้องพิจารณาเป็นไปด้วยความตึงเครียด คู่พิพาท 
มุ่งหวังจะให้ตนเองเป็นฝ่ายชนะคดี และผลของค�าพิพากษาก็ตัดสินตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย ไม่ได้เป็นไปตามความพึงของใจของคู่พิพาททั้งสองฝ่าย 
ดังนั้น เม่ือคดีส้ินสุดลงความสัมพันธ์ของคู ่พิพาทก็มักจะสิ้นสุดลงตามไปด้วย 
ซึ่งไม ่เหมาะกับข้อพิพาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู ้ประกอบการ 
กับผู้บริโภคที่ต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาทยังสามารถด�าเนินอยู่ต่อไป 
เพื่อการท�าธุรกิจร่วมกัน ภายหลังจากมีการระงับข้อพิพาทเสร็จสิ้นแล้ว๒ 

  จากปัญหาดังกล่าวท�าให้เกิดแนวความคิดที่จะใช้วิธีการระงับข้อพิพาท
โดยวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากการย่ืนฟ้องคดีต่อศาล เพื่อน�ามาใช้ในการระงับ 

   ๑มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ การประเมนิประสทิธผิลของระบบไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทในศาล ส�านกัระงบัข้อพพิาท ส�านกังาน

ศาลยุติธรรม, กรุงเทพมหานคร : รวยบุญการพิมพ์, ๒๕๕๐

   ๒ธนัชพร กังสังข์, การระงับข้อพิพาทออนไลน์ส�าหรับข้อพิพาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการ

และผู้บริโภค (Online dispute resolution for e-commerce disputes happening between businesses and consumers) 

รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๖๑
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ข้อพิพาทในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือในการท�าธุรกรรมออนไลน์ นั่นคือ “การ 
ระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการยตุธิรรมทางเลอืก    (Alternative dispute resolution:  
ADR)”        ซึง่มีอยูห่ลายประเภท แต่ทีน่ยิมใช้กนัม ี   ๓  ประเภท     คอื     การเจรจา         (Negotiation)  
การไกล่เกลี่ย (Mediation) และการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันว่าเป็นวิธีการที่สามารถน�ามาใช้ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการ
กับผู้บริโภคได้ดีกว่าการระงับข้อพิพาทโดยการฟ้องร้องต่อศาล แต่อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากข้อพิพาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการกับ 
ผู้บริโภค ซึ่งเกิดจากการน�าระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ คู่สัญญาหรือคู่พิพาทมักอยู่กัน 
คนละสถานที่หรืออยู ่ในเขตอ�านาจศาลที่แตกต่างกัน ข้อพิพาทส่วนใหญ่เป็น 
ข้อพิพาทที่มีจ�านวนทุนทรัพย์ต�่า และอ�านาจต่อรองของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่เท่ากัน  
จงึอาจส่งผลท�าให้เกดิปัญหาต่าง ๆ  ตามมา เช่น ปัญหาทางด้านสถานทีใ่นการด�าเนินการ 
ระงับข้อพิพาท ปัญหาทางด้านค่าใช้จ่าย ปัญหาทางด้านความยุติธรรม เนื่องจาก
อ�านาจในการต่อรองระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคไม่เท่ากัน ตลอดจนปัญหา
ทางด้านการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะน�า 
การระงับข้อพิพาทโดยใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกซ่ึงเรียกว่า “การระงับ 
ข้อพพิาทแบบออนไลน์      (Online Dispute Resolution: ODR)” มาใช้เพือ่ระงบัข้อพิพาท 
ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค  

๒.	กำรระงับข้อพิพำทออนไลน ์ 
  การระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online dispute resolution: ODR)  

หมายถงึ การระงับข้อพพิาทโดยวธิกีารอ่ืนทีน่อกเหนือจากการระงบัข้อพพิาททางศาล 
(การระงบัข้อพพิาททางเลอืก) โดยมกีารน�าวธิกีารทางอิเลก็ทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการ
ด�าเนินการ เช่น การระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาออนไลน์ การไกล่เกลี่ยออนไลน์  
การอนุญาโตตุลาการออนไลน์ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

  ส�าหรับแนวคิดและที่มาของการระงับข้อพิพาทออนไลน์น้ัน เนื่องจาก
ว่าปัจจุบันโลกได้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น สามารถรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ  ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ท�าให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลของ 
กันและกันได้โดยผ่าน “ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)” ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบ 
ดงักล่าวสามารถท�าให้ผูใ้ช้ไม่ว่าจะอยูส่ถานท่ีใดก็ตามสามารถเข้าถึงข้อมลูซึง่กันและกนั 
ได้ทั้งหมด และเมื่อมนุษย์มีการติดต่อถึงกันไม่ว่าจะโดยผ่านช่องทางหรือระบบใด
กต็ามกส็ามารถเกิดข้อพพิาทขึน้ได้เสมอ ยิง่กว่าน้ัน จากการพฒันาทางด้านเทคโนโลยี
ส่งผลให้มีการประกอบธุรกิจการค้าในเชิงพาณิชย์โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกัน 
มากข้ึน ดงันัน้ จงึเกดิแนวคดิว่าควรมเีครือ่งมอืบางอย่างทีน่�ามาใช้ในการระงบัข้อพพิาท 
ทีจ่ะเกดิตามมานัน่คอื “การระงบัข้อพิพาทแบบออนไลน์” ซึง่สามารถท�าได้ ๓ รปูแบบ 
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คือ (๑) การเจรจาออนไลน์ (Online negotiation) (๒) การไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(Online mediation) และ (๓) การอนุญาโตตุลาการออนไลน์ (Online arbitration)  
ดังนี้   

  (๑) การเจรจาออนไลน ์(Online negotiation) คือ การเจรจาระหว่าง 
คู ่พิพาทโดยมีการด�าเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้วิธีการเจรจา 
แบบอัตโนมัติตามที่ก�าหนดไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู ้ให้บริการจะเป็น 
ผูก้�าหนดผลสดุท้ายของการเจรจา กล่าวคอื คูพ่พิาทแต่ละฝ่ายจะด�าเนนิการยืน่ข้อเสนอ 
ที่เก่ียวข้องกับจ�านวนเงินที่ตนเองต้องการเข้าไปในระบบโปรแกรม โดยที่แต่ละฝ่าย 
จะไม่ทราบถึงจ�านวนเงินที่อีกฝ่ายหนึ่งเสนอเข้ามา (ระบบจะไม่แสดงตัวเลขดังกล่าว 
ให้คู่พิพาทอีกฝ่ายทราบ) ทั้งนี้ จ�านวนครั้งในการเสนอจ�านวนเงินขึ้นอยู่กับการต้ัง
โปรแกรมของแต่ละผูใ้ห้บริการ (Service provider) ซึง่อาจก�าหนด
ให้เสนอจ�านวนเงินได้ไม่เกินก่ีครั้ง หรืออาจเสนอจ�านวนเงิน 
กีค่ร้ังก็ได้ แต่ต้องกระท�าภายในเวลาทีก่�าหนดไว้ เป็นต้น

     ทั้งนี้ เมื่อแต่ละฝ่ายเสนอจ�านวนเงินมาแล้ว 
ระบบจะมีการตั้งค่า “ความแตกต่างของจ�านวนเงินที่เสนอมา” 
ว่าจ�านวนเงินที่แต่ละฝ่ายเสนอมาต้องมีความแตกต่างกันไม่เกิน 
จ�านวนท่ีก�าหนดไว้ในโปรแกรม โดยผู้ให้บรกิาร (Service  provider) 
ในการระงับข้อพิพาทจะเป็นผู ้ก�าหนดค่าความแตกต่างไว้ใน
โปรแกรม ในกรณีที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายมีค่าแตกต่างกันไม่เกินจ�านวนที่ก�าหนดไว้ใน
โปรแกรม ระบบจะท�าการค�านวณเพื่อหาค่ากลาง (Medium) ระหว่างจ�านวนเงิน 
ที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายเสนอมา และให้ถือว่าค่ากลางดังกล่าวคือจ�านวนเงินที่คู่พิพาท 
ทัง้สองฝ่ายตกลงกนั อย่างไรกต็าม ในกรณท่ีีตวัเลขท่ีแต่ละฝ่ายเสนอมามค่ีาแตกต่างกนั 
เกินกว่าที่ก�าหนดไว้ในโปรแกรม แสดงว่าคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกันได้ คู่พิพาทต้อง
ด�าเนินการระงับข้อพิพาทโดยใช้วิธีการอื่นแทน

    ข้อดีของการเจรจาออนไลน์ เนื่องจากการเจรจาออนไลน์ คือ  
การเจรจาระหว่างคู ่พิพาทโดยมีการด�าเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งใช้วิธีการเจรจาแบบอัตโนมัติตามที่ก�าหนดไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น  
จึงท�าให้เกิดความสะดวก ใช้เวลาในการระงับข้อพิพาทน้อย และประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการระงับข้อพิพาทเนื่องจากคู่พิพาทสามารถกระท�า ณ สถานที่ใดก็ได้เพียงมีระบบ
อินเทอร์เน็ต 

    ข้อจ�ากัดของการเจรจาออนไลน์ คือ การเจรจาออนไลน์ใช้ได้
กับเฉพาะข้อพิพาทท่ีมีการเจรจาที่เป็นตัวเลขเท่าน้ัน เน่ืองจากใช้ระบบโปรแกรม 
ทีใ่ห้มกีารใส่ข้อมลูลงในระบบได้เฉพาะตวัเลขเท่าน้ัน ไม่สามารถเจรจาในเรือ่งอ่ืนทีไ่ม่เกีย่ว 
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กับตัวเลขหรือเป็นข้อพิพาทที่มีความซับซ้อนได้ เช่น ในกรณีที่มีการพิพาทแล้ว 
คู่กรณีฝ่ายหนึ่งต้องการเรียกค่าเสียหาย การเจรจาแบบออนไลน์จะไม่สามารถด�าเนิน
การเจรจาในเรื่องดังกล่าวได้ ในกรณีที่ต้องการก�าหนดว่าใครเป็นผู้เสียหายหรือเป็น 
ผูต้้องรบัผดิชอบในข้อพพิาท แต่สามารถเจรจาได้เฉพาะเรือ่งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้เท่านัน้ 
เป็นต้น

  (๒) การไกล่เกลี่ยออนไลน ์     (Online mediation)       คือ การไกล่เกลี่ย 
โดยมกีารน�าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในกระบวนการไกล่เกล่ีย เช่น ในรปูแบบของจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ห้องสนทนา (Chat room) หรือการติดต่อผ่านจอภาพ 
(Video conference) เป็นต้น โดยที่การไกล่เกลี่ยแบบวิธีปกติธรรมดาทั่วไปนั้น  
คูพ่พิาทกบัผูไ้กล่เกลีย่จะต้องเจอหน้ากนั โดยหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารในการไกล่เกลีย่จะ
เป็นผู้ก�าหนดสถานที่ไกล่เกลี่ย วันและเวลาไกล่เกลี่ย แต่วันเวลาที่จะท�าการไกล่เกลี่ย 
ต้องเป็นเวลาที่คู ่พิพาทว่างตรงกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวอาจเกิดปัญหา
ตามมาคือ คู่พิพาทที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่ไกล่เกลี่ยอาจจะไม่สะดวกและต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจ�านวนมากในการเดินทาง หรืออาจก�าหนดวันที่คู่พิพาทสะดวกได้ล�าบาก 
ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ 
ด�าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย นั่นก็คือ “การไกล่เกลี่ยออนไลน์”    
     กระบวนการไกล่เกลี่ยออนไลน ์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้๓

  ๑) คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นค�าร้องขอไกล่เกลี่ยออนไลน์ต่อหน่วยงาน
ผู้ให้บริการไกล่เกลี่ยออนไลน์ 

  ๒) หลังจากที่หน่วยงานผู้ให้บริการไกล่เกลี่ยออนไลน์ได้รับค�าร้องแล้ว 
หน่วยงานผู้ให้บริการจะติดต่อไปยังผู้ถูกร้องซึ่งคือคู่พิพาทอีกฝ่ายหน่ึงเพื่อเชิญให ้
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ออนไลน์ ในกรณทีีผู่ถ้กูร้องปฏิเสธทีจ่ะเข้าร่วมการไกล่เกลีย่ 
หรือไม่ติดต่อกลับมาภายในระยะเวลาที่ก�าหนด หน่วยงานผู้ให้บริการไกล่เกลี่ย
ออนไลน์จะจ�าหน่ายค�าร้องน้ันออกจากสาระบบ แต่ถ้าผู ้ถูกร้องตอบตกลงท่ีจะ
เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยออนไลน์หน่วยงานผู้ให้บริการไกล่เกลี่ยออนไลน์จะ
สอบถามคู่พิพาทว่าจะใช้วิธีการไกล่เกลี่ยออนไลน์โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทใด เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ห้องสนทนา (Chat room) 
หรือการติดต่อผ่านจอภาพ (Video conference) เป็นต้น นอกจากน้ัน ในบางครั้ง 
หน่วยงานผู้ให้บริการไกล่เกลี่ยออนไลน์อาจให้คู ่พิพาทตกลงเกี่ยวกับการด�าเนิน

   ๓เนติภูมิ มายสกุล, “การไกล่เกลี่ยออนไลน์นวัตกรรมใหม่ของการระงับข้อพิพาท” ใน การระงับข้อพิพาทออนไลน์,  
ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก, ส�านักระงับข้อพิพาท ส�านักงานศาลยุติธรรม : บริษัท ธนาเพรส จ�ากัด, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๘ 
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กระบวนการไกล่เกลี่ยบางข้อก่อน เช่น การตกลงว่าจะไม่น�าข้อเท็จจริงหรือหลัก
ฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการไกล่เกล่ียออนไลน์ไปใช้ในการฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือ 
การอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น๔  

 ๓) หลังจากที่คู่พิพาทตกลงกันแล้วว่าจะใช้วิธีการไกล่เกลี่ยออนไลน์โดย
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทใด หน่วยงานผู้ให้บริการไกล่เกลี่ยออนไลน์ก็จะเริ่ม
การไกล่เกลี่ยออนไลน์

   โดยส่วนใหญ่คู ่พิพาทจะเลือกใช้วิธีการไกล่เกลี่ยออนไลน์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือห้องสนทนา (Chat 
room) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต�่า ส่วนวิธีการไกล่เกลี่ยออนไลน์โดยผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทการติดต่อผ่านจอภาพ (Video 
conference) นั้นจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และการพัฒนาการ
ทางด้านคุณภาพของภาพและเสียงยังไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งอาจส่งผล
ต่อความส�าเร็จในการไกล่เกลี่ยได้

  ข้อดีของการไกล่เกลี่ยออนไลน์
  ๑) สะดวกและรวดเร็ว
      ๒) ค่าใช้จ่ายต�่า
      ๓) ลดการเผชิญหน้าของคู่พิพาท
      ๔) เพิ่มระยะเวลาในการตัดสินใจของคู่พิพาท
      ๕) รักษาความสัมพันธ์ของคู่พิพาท 
    ข้อจ�ากัดของการไกล่เกลี่ยออนไลน์
  ๑) ข้อจ�ากัดด้านการรักษาความลับของข้อมูล
  ๒) ข้อจ�ากัดด้านการสื่อสาร
  ๓) ข้อจ�ากัดด้านการบังคับ
 (๓) การอนุญาโตตุลาการออนไลน ์ (Online arbitration) คือ การระงับ

ข้อพิพาทโดยคู่พิพาทตกลงที่จะให้บุคคลที่สาม ซึ่งคือ “อนุญาโตตุลาการ” เข้ามา
เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาท โดยมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด�าเนินการระงับ
ข้อพิพาท

 หลักการของอนุญาโตตุลาการออนไลน์
  การอนญุาโตตลุาการออนไลน์จะประสบความส�าเรจ็ได้ต้องอยูบ่นหลกัการพืน้ฐาน  

๓ ประการ คือ ความน่าเชื่อถือ ความสะดวก และความช�านาญ ดังนี้ 

   ๔สรวิศ ลิมปรังสี, “Cyberspace: พรมแดนใหม่ของการระงับข้อพิพาททางเลือก” ใน บังอร เขมะจารุ, รวมบทความ  
ข้อบังคบั ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมาย และค�าพพิากษาศาลฎกีาเกีย่วกบัอนญุาโตตลุาการ “ฉบบั ๑๕ ปี สถาบนัอนญุาโตตลุาการ”, 
กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐ์การพิมพ์, ๒๕๔๙
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  ๕นงลักษณ์ นามโภชน์, ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร ์

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๐ 

 ๑) ความน่าเชื่อถือ  (Trust) การด�าเนินการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโต 
ตุลาการออนไลน์ต้องสามารถเชือ่ถอืได้ ทัง้น้ี ความน่าเชือ่ถอืของการอนุญาโตตลุาการ
ออนไลน์ขึน้อยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ  เช่น กลไกและประสทิธภิาพของฮาร์ดแวร์หรอืโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีถูกเขียนมาเพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาท กระบวนการบันทึกข้อมูล 
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการควบคุมให้คอมพิวเตอร์ด�าเนินการอย่างถูกต้อง  
ความถกูต้องของการส่งข้อมลูไปยงัคูพิ่พาทอีกฝ่าย และระบบรกัษาความปลอดภยัของ
ข้อมูลและของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

  ๒) ความสะดวก  (Convenience)  การด�าเนินการระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการออนไลน์ต้องมีความสะดวกและรวดเร็ว การเข้าถึงการด�าเนินการ
ต้องสามารถกระท�าได้ง่าย ลดภาระค่าใช้จ่ายของคู่พิพาท 

  ๓) ความช�านาญ (Expertise) กล่าวคอื ทัง้คูพ่พิาท อนุญาโตตลุาการ และ
หน่วยงานท่ีเป็นผู้ด�าเนินการระงับข้อพิพาทควรต้องมีความช�านาญในการด�าเนินการ
ระงบัข้อพพิาทโดยอนญุาโตตุลาการออนไลน์พอสมควร เช่น ในการด�าเนินกระบวนการ
ระงับข้อพิพาทจะมีการติดต่อสื่อสารและการส่งข้อมูลระหว่างคู่พิพาทด้วยกันเอง 
ระหว่างคู่พิพาทกับอนุญาโตตุลาการ หรือระหว่างอนุญาโตตุลาการกับหน่วยงานที่
เป็นผู้ด�าเนินการระงับข้อพิพาท๕

  การด�าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ 
 โดยทั่วไปกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบปกติ (Offline arbitration) 

เริ่มตั้งแต่ฝ่ายผู้ร้องจะยื่นข้อเสนอต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ หลังจากนั้นจะมีการ
ส่งส�าเนาค�าเสนอข้อพิพาทให้ผู้คัดค้านยื่นค�าคัดค้านและข้อเรียกร้องโต้แย้ง ตามด้วย
การแต่งต้ังคณะอนุญาโตตลุาการตามข้อบงัคบัของสถาบนัอนุญาโตตลุาการ และเข้าสู ่
กระบวนการพจิารณา โดยอนุญาโตตุลาการจะก�าหนดประเดน็ข้อพพิาทและการสบืพยาน 
ก�าหนดวันนัดสืบพยาน ในวันนัดสืบพยานคู่พิพาทจะต้องน�าพยานมาเบิกความต่อ 
คณะอนุญาโตตุลาการ โดยอนุญาโตตุลาการจะให้คู่พิพาทอีกฝ่ายถามค้านจาก
ค�าให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่ส ่งมาล่วงหน้าแล้ว หลังจากสืบพยานเสร็จ  
คณะอนุญาโตตุลาการจะพิจารณาเพื่อท�าค�าชี้ขาดต่อไป 

 ข้อดีของการอนุญาโตตุลาการออนไลน์
  ๑) ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
 ๒) รักษาความลับ 
 ๓) บังคับตามค�าชี้ขาด 
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 ข้อจ�ากัดของการอนุญาโตตุลาการออนไลน์
  แม้ว่าการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการออนไลน์จะมีข้อดี 

โดยเฉพาะในส่วนของการรักษาความลับโดยมีการก�าหนดโปรแกรมที่เก่ียวข้องกับ 
ความปลอดภัยขึ้นมาโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม การรักษาความลับบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับการตรวจสอบโดยสาธารณะอาจท�าให้คู่พิพาทปิดบังข้อมูล
หรอืด�าเนนิการอย่างหนึง่อย่างใดทีไ่ม่ถกูต้องต่อสาธารณะได้ ดงัน้ัน จากปัญหาดงักล่าว
จงึมีการเรยีกร้องให้มกีารเปิดเผยข้อมลูในการระงบัข้อพพิาทโดยการอนุญาโตตลุาการ
ออนไลน์ต่อสาธารณะหรือต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลหรือม ี
การด�าเนินการที่ผิดกฎหมายหรือเป็นผลเสียต่อสาธารณะหรือไม่

 อย่างไรก็ตาม การระงับข้อพิพาทแบบออนไลน์น้ัน  
ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตามก็ต้องอยู่บนพื้นฐาน ๓ ประการ คือ 

 ๑) การระงับข้อพิพาทออนไลน์ต้องมีขั้นตอนท่ีกระท�า
โดยความยุติธรรม (Due process) 

 ๒) การระงับข้อพิพาทออนไลน์ต้องมีความโปร่งใส 
(Transparency) 

 ๓) ผู ้ท�าหน้าที่ในการระงับข้อพิพาทออนไลน์ต้อง 
เป็นกลาง (Impartiality) 

  นอกจากนี้ การระงับข้อพิพาทแบบออนไลน์ควรมีหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนที่
ไม่ยุ่งยาก เพื่อความสะดวกและยืดหยุ่นต่อการระงับข้อพิพาทที่แตกต่างกัน ตลอดจน
เพื่อให้ง่ายต่อการพฒันารปูแบบของการระงบัข้อพพิาทออนไลน์ในอนาคตต่อไป 

๓.	กำรระงบัข้อพพิำททำงแพ่งตำมพระรำชบญัญตักิำรไกล่เกลีย่ 
ข้อพิพำท	พ.ศ.	๒๕๖๒

  นอกจากการระงับข้อพิพาทดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้การระงับ 
ข้อพิพาททางแพ่งโดยวธีิการไกล่เกลีย่เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และมกีฎหมายกลาง 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาประชาชนใช้ในการยุติหรือ
ระงับข้อพิพาท โดยค�านึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นส�าคัญ รัฐบาลจึงได้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
แล้วโดยพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒๖ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
ในการระงับข้อพิพาททางแพ่งโดยวิธีการไกล่เกลี่ย ดังนี้

  ๖ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ

เบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติแห่งหมวด ๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง หมวด ๓ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา หมวด ๔  

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในช้ันการสอบสวน และหมวด ๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก�าหนด 

๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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  ๓.๑  ความหมายของการเกลี่ยไกล่ข้อพิพาท 
     ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให ้

ความหมายทีเ่กีย่วกบัการเกลีย่ไกล่ข้อพพิาทไว้ ดงัน้ี  
    “การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท” หมายความว่า การด�าเนินการเพือ่ให้คูก่รณมีี

โอกาสเจรจาตกลงกันระงบัข้อพพิาททางแพ่งและทางอาญาโดยสนัตวิธิแีละปราศจาก
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด�าเนินการในชั้น
ศาลและในชั้นการบังคับคดี 

   “ผูไ้กล่เกล่ีย” หมายความว่า บคุคลซึง่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนและได้รบั 
การแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

   “ข้อตกลงระงบัข้อพพิาท” หมายความว่า ข้อตกลงทีคู่ก่รณตีกลงให้
มผีลผกูพนัโดยชอบด้วยกฎหมายเพือ่ระงบัข้อพพิาทหรอืข้อเรยีกร้องใด ๆ  ทีแ่ต่ละฝ่าย 
มีอยู่ และให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดเพียงเท่าที่ก�าหนดไว้
ในข้อตกลงนั้น 

 ๓.๒  หลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
    ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ถ้าเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว หรือ
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถกระท�าได้

    การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งให้กระท�าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
   (๑) ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์
   (๒) ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก
   (๓) ข้อพิพาทอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

      (๔) ข้อพิพาทอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือไม่เกินจ�านวนตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา๗

   ส�าหรับหลักเกณฑ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น ให้คู ่กรณีฝ่ายที่
ประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ยื่นค�าร้องต่อหน่วยงานซึ่งด�าเนินการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้หน่วยงานซึ่งด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสอบถามความ
สมัครใจของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งที่จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

   ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ให้หน่วยงานซึง่ด�าเนนิการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทจ�าหน่ายค�าร้องไกล่เกลีย่ข้อพพิาทนัน้ และ
แจ้งให้คูก่รณผีูย้ืน่ค�าร้องไกล่เกล่ียข้อพพิาททราบแต่ในกรณทีีม่คีูก่รณมีากกว่าสองฝ่าย 
และคูก่รณฝ่ีายหน่ึงฝ่ายใดไม่สมคัรใจเข้าร่วมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท ให้สามารถด�าเนนิ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีที่สมัครใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้๘ 

  ๗พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐.

  ๘พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑. 
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ทัง้นี ้ในการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทน้ัน ให้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองและให้แล้วเสรจ็ 
โดยเร็ว โดยผู้ไกล่เกลี่ยอาจตกลงกับคู่กรณีเพื่อก�าหนดกรอบระยะเวลาและแผน 
การด�าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้วยก็ได้ และในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทน้ัน  
เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาท ความประสงค์ของคู่กรณีที่จะ 
ระงบัข้อพพิาท และข้อเทจ็จรงิอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทแล้ว ให้ผูไ้กล่เกลีย่ 
อธิบายให้คู่กรณีเข้าใจซึ่งกันและกันหรือผ่อนปรนเข้าหากันอันน�าไปสู่การตกลงระงับ
ข้อพิพาทกันได ้

 ผู้ไกล่เกลี่ยต้องด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่าย เว้นแต่ 
เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบางสถานการณ์ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจด�าเนินการ
ไกล่เกลีย่ข้อพิพาทลบัหลงัคูก่รณฝ่ีายหน่ึงฝ่ายใดกไ็ด้ แต่ผูไ้กล่เกลีย่ 
ต้องแจ้งถึงการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นให้คู ่กรณี
ฝ่ายที่มิได้เข้าร่วมทราบด้วย ทั้งนี้ ผู้ไกล่เกลี่ยอาจอนุญาตให้
ทนายความหรือที่ปรึกษาของคู ่กรณีหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด
เข้าร่วมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้วยก็ได้๙ และในการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทนั้น คู ่กรณีมีสิทธิเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันได้ 
โดยอิสระ แต่ข้อตกลงนั้นต้องไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมาย เป็นการพ้นวิสยั หรอืเป็นการขดัต่อความสงบเรยีบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

บทสรุป  
จะเห็นได้ว่าแนวทางในการระงับข้อพพิาททางแพ่งทีเ่กิดขึน้ระหว่างผูป้ระกอบการ 

และผู้บริโภคที่นิยมใช้กัน ๓ ประเภท คือ การเจรจาออนไลน์ การไกลเกลี่ยออนไลน์ 
และการอนุญาโตตุลาการออนไลน์นั้น แม้ว่าการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก ทั้ง ๓ ประเภทนี้จะมีข้อดี คือ เป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็วกว่า 
การด�าเนินคดีโดยศาล เป็นวิธีที่สามารถรักษาความลับของคู่พิพาท และเป็นวิธีที่
สามารถรักษาความสัมพันธ์ของคู่พิพาท แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะเฉพาะของ
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคที่ความเสียหายส่วนใหญ่จะมี
มูลค่าหรือจ�านวนทุนทรัพย์ไม่สูงมากนัก ดังนั้น การน�าระบบออนไลน์มาใช้เพื่อระงับ 
ข้อพพิาททีเ่กดิขึน้จงึเป็นแนวทางทีด่ทีีส่ามารถช่วยแก้ปัญหาได้ และเพือ่ให้ผูป้ระกอบการ 
กับผู้บริโภคสามารถด�าเนินธุรกิจร่วมกันได้ตลอดไป 

นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้การระงับข้อพิพาทในทางแพ่งที่มีจ�านวนทุนทรัพย์ 
ไม่สูงมากนักสามารถระงับคดีได้ในช้ันการไกล่เกลี่ยโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลให้

   ๙พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๖. 
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มีคดีค้างพิจารณาในศาลเป็นจ�านวนมาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้พิจารณาเห็น
สมควรประกาศใช้พระราชบญัญตักิารไกล่เกลีย่ข้อพพิาท พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่เป็นเครือ่ง
ยืนยันได้ว่าในคดีแพ่งที่มีจ�านวนทุนทรัพย์ต�่านั้น สามารถไกล่เกลี่ยกันได้โดยไม่ต้อง
ฟ้องเป็นคดีต่อศาลให้ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี โดยคู่กรณีสามารถ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นได้ โดยมีหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้  
เพื่อให้คู่กรณีสามารถท�าธุรกิจร่วมกันได้ และท�าให้สังคมเกิดความสงบสุขตลอดไป
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ท�ำงำนเพื่อเงินนั้น

ต้องรอจนกว่ำจะได้เงิน

ถึงจะรู้สึกพอใจ

ถ้ำท�ำงำนเพื่องำน พอลงมือท�ำ

ก็พอใจและเป็นสุขทันที

แล้วเงินก็ไม่ไปไหนเสีย

(หนังสือ ๑๐๐ ธรรมค�ำคม พุทธทำสภิกขุ, หน้ำ ๑๖)
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	 โดยทีพ่ระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน	(ฉบับที	่๗)		พ.ศ.	๒๕๖๒	ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา		
ลงวนัที	่๕	เมษายน	๒๕๖๒	และให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที	่๕	พฤษภาคม	๒๕๖๒	เป็นต้นมา	โดยมเีหตผุล
ในการประกาศใช้	คือ	เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	
ท�าให้บทบญัญตับิางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบนัและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการด�าเนนิการ
เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง	 สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยก�าหนดให้การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างต้องได้รับ
ความยนิยอมจากลกูจ้าง	ก�าหนดให้ลกูจ้างมสีทิธิลาเพือ่กิจธุระอันจ�าเป็นปีหน่ึงไม่น้อยกว่าสามวันท�างาน	
ก�าหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้โดยให้ถือเป็นวันลา
เพื่อคลอดบุตร	เพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป	ก�าหนดให้การย้าย
สถานประกอบกิจการให้รวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง	ณ	 สถานที่ใหม่	 หรือสถานที่อื่น 
ของนายจ้าง	 และแก้ไขให้นายจ้างก�าหนดค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าล่วงเวลา 
ในวนัหยดุในอตัราเท่ากันทัง้ลกูจ้างชายและหญงิในงานทีม่ค่ีาเท่าเทยีมกนัเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	
จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมซ่ึงบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบัน	ให้มคีวามสมบรูณ์และทนัสมยัมากขึน้	ซ่ึงประชาชนทัว่ไปยงัไม่สามารถเข้าใจและเข้าถงึข้อมลู
กฎหมายดังกล่าวได้	 ประกอบกับกฎหมายดังกล่าวมีสาระส�าคัญเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก	 ดังนั้น	
คอลัมน์	 “เกร็ดกฎหมายน่ารู้”	 ฉบับน้ีจึงใคร่ขอเสนอเรื่อง	 “สรุปสาระส�าคัญพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒” เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา	 
และสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติน้ี	 รวมถึงข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ดังนี้	

สรุปสาระสำาคัญ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
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  ๑. ความเป็นมา
	 	 	 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ครั้งที่	๖๑/๒๕๖๑	วันพฤหัสบดีที่	๒๐	กันยายน	๒๕๖๑	
ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ)	 ไว้พิจารณา	 และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหน่ึงเพื่อพิจารณา	 ก�าหนดการ 
แปรญัตติภายใน	๗	วัน	โดยมีก�าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานภายใน	๓๐	วัน	ซึ่งต่อมาที่ประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ขยายเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก	จ�านวน	๒	ครั้ง	คือ	 ในคราวประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ครั้งที่	๖๙/๒๕๖๑	วันพฤหัสบดีที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๖๑	และในคราวประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ	ครั้งที่	๗๗/๒๕๖๑	เป็นพิเศษ	วันพฤหัสบดีที่	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	ขยายเวลา
การปฏิบัติงานออกไปอีกคราวละ	๓๐	วัน	
	 	 	 ภายหลังจากทีค่ณะกรรมาธกิารวสิามญัได้พจิารณาร่างพระราชบญัญตัแิล้วเสรจ็ได้น�าเสนอต่อ	
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา	 โดยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที	่
๘๔/๒๕๖๑	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๓	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	แล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	จึงได้มีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี๑		

เพื่อยืนยันมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เพื่อน�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย	ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป	

 ๒. สรุปสาระส�าคญัของพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒
  	 สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้	 มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์	 และสวัสดิการให้แก่
ลูกจ้างดังนี้
	 	 	 ๑)	กรณีนายจ้างไม่คืนเงินหลักประกัน	 ไม่จ่ายเงินกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอก 
ล่วงหน้า	หรือไม่จ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	ค่าล่วงเวลาในวันหยุด	และเงินที่นายจ้าง
มีหน้าที่ต้องจ่าย	 หรือไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการ	 หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว 
ล่วงหน้า	ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ	๑๕	ต่อปี๒ 

	 ๑	 หนังสือส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ด่วนที่สุด	 ที่	 สว(สนช)	
๐๐๐๗/๗๐๒๑	ลงวันที่	๑๘	ธันวาคม	๒๕๖๑
  ๒	 มาตรา	๓	ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา	๙	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 	 “มาตรา	๙	ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา	๑๐	วรรคสอง	ไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง
โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา	๑๗/๑	หรือไม่จ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	ค่าล่วงเวลาในวันหยุด	และเงินที่นายจ้าง
มีหน้าที่ต้องจ่าย	ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเวลาที่ก�าหนดตามมาตรา	๗๐	หรือไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการ	ตามมาตรา	๗๕	หรือ
ค่าชดเชยตามมาตรา	๑๑๘	ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา	๑๒๐	มาตรา	๑๒๐/๑	มาตรา	๑๒๑	
และมาตรา	๑๒๒	ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี”
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	 	 	 ๒)	กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง	 หรือนายจ้างเป็นนิติบุคคล	 และมีการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลง	โอน	หรอืควบกบันติบิคุคลใด	หากมผีลท�าให้ลกูจ้างคนหน่ึงคนใดไปเป็นลกูจ้างของนายจ้างใหม่
การไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างคนน้ันด้วย	 และให้สิทธิต่าง	 ๆ 
ทีล่กูจ้างมอียูต่่อนายจ้างคนเดมิคงมสีทิธต่ิอไป	โดยนายจ้างใหม่ต้องรบัไปท้ังสทิธิและหน้าทีอ่นัเกีย่วกบั
ลูกจ้างนั้นทุกประการ๓ 
	 	 	 ๓)	กรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบ	 ให้นายจ้าง
จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเป็นจ�านวนเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างควรจะได้รับนับแต่วันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน
จนถึงวันที่การเลิกสัญญาจ้างมีผล	และให้จ่ายในวันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน๔ 
	 	 	 ๔)	ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจ�าเป็นได้	ปีละไม่น้อยกว่า	๓	วันท�างาน	และต้องจ่าย
ค่าจ้าง	ในวันลาเพื่อกิจธุระอันจ�าเป็นเท่ากับค่าจ้างในวันท�างาน๕  
	 	 	 ๕)	ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน	 ๙๘	 วัน 
โดยครอบคลุมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย	พร้อมกับจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับ
ค่าจ้างในวันท�างานแต่ไม่เกิน	๔๕	วัน๖	

   ๓	 มาตรา	๔	ให้ยกเลิกความในมาตรา	๑๓	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 	 “มาตรา	 ๑๓	 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตัวนายจ้าง	 หรือในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลและมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง	 
โอน	หรือควบกับนิติบุคคลใด	หากมีผลท�าให้ลูกจ้างคนหนึ่งคนใดไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่	การไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ดังกล่าว
ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างคนน้ันด้วย	 และให้สิทธิต่าง	 ๆ	 ที่ลูกจ้างมีอยู่ต่อนายจ้างเดิมคงมีสิทธิต่อไป	 โดยนายจ้างใหม่ต้องรับไป 
ทั้งสิทธิและหน้าที่อันเกี่ยวกับลูกจ้างนั้นทุกประการ”
   ๔	 มาตรา	๕	ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา	๑๗/๑	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑
	 	 “มาตรา	 ๑๗/๑	 ในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบตามมาตรา	๑๗	 วรรคสอง	 
ให้นายจ้างจ่ายเงนิให้แก่ลกูจ้างเป็นจ�านวนเท่ากบัค่าจ้างทีล่กูจ้างควรจะได้รบันบัแต่วนัทีใ่ห้ลกูจ้างออกจากงานจนถงึวนัทีก่ารเลกิสัญญาจ้าง
มีผลตามมาตรา	๑๗	วรรคสอง	โดยให้จ่ายในวันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน”
   ๕	 มาตรา	๖	ให้ยกเลิกความในมาตรา	๓๔	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 	 “มาตรา	๓๔	ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจ�าเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่าสามวันท�างาน”
	 	 มาตรา	๙	ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา	๕๗/๑	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑
	 	 “มาตรา	 ๕๗/๑	 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจ�าเป็นตามมาตรา	 ๓๔	 เท่ากับค่าจ้างในวันท�างาน 
ตลอดระยะเวลาที่ลา	แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามวันท�างาน”
   ๖	 มาตรา	๗	ให้ยกเลิกความในมาตรา	๔๑	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 	 “มาตรา	๔๑	ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบแปดวัน	
	 	 วันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย
		 	 วันลาตามวรรคหนึ่ง	ให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย”
	 	 มาตรา	๑๐	ให้ยกเลิกความในมาตรา	๕๙	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 	 “มาตรา	๕๙	ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา	๔๑	เท่ากับค่าจ้างในวันท�างาน
ตลอดระยะเวลาที่ลา	แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน”
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	 	 	 ๖)	ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	ค่าล่วงเวลาในวันหยุด	และเงิน
ที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถูกต้องตามก�าหนดเวลา	 โดยต้องก�าหนดค่าจ้าง																											
ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 และค่าล่วงเวลาในวันหยุด	 ให้แก่ลูกจ้างในอัตราที่เท่ากันทั้งชาย 
และหญิงในงานที่มีค่าเท่าเทียมกัน	ดังนี้๗ 
	 	 	 	 	-	กรณีท่ีมกีารค�านวณค่าจ้างเป็นรายเดอืน	รายวนั	รายชัว่โมง	หรอืเป็นระยะเวลาอย่างอืน่
ที่ไม่เกินหนึ่งเดือน	 หรือตามผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย	 ให้จ่ายไม่น้อยกว่า	 ๑	 ครั้งต่อเดือน	 เว้นแต่ 
จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง
	 	 	 	 	-	ในกรณีที่มีการค�านวณค่าจ้างนอกเหนือจากนี้	 ให้จ่ายตามก�าหนดเวลาที่นายจ้างและ
ลูกจ้าง	ตกลงกัน
	 	 	 	 	-	ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 ค่าล่วงเวลาในวันหยุด	 และเงินที่นายจ้างมีหน้าที ่
ต้องจ่าย	ให้จ่ายไม่น้อยกว่า	๑	ครั้งต่อเดือน	ส่วนในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง	ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง	
ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยดุ	ค่าล่วงเวลาในวันหยดุ	และเงินทีน่ายจ้างมหีน้าทีต้่องจ่ายตามทีล่กูจ้าง
มีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้าง	ภายใน	๓	วันนับแต่วันที่เลิกจ้าง
	 	 	 ๗)	ในกรณีที่นายจ้างมีความจ�าเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว	 
ซึง่มิใช่เหตสุุดวิสยั	ให้นายจ้างจ่ายเงนิให้แก่ลกูจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ	๗๕	ของค่าจ้างในวนัท�างานทีล่กูจ้าง
ได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการ	ตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างท�างาน๘ 

   ๗	 มาตรา	๑๑	ให้ยกเลิกความในมาตรา	๗๐	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 	 “มาตรา	๗๐	ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานในวันหยุด	ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่าย
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถูกต้องและตามก�าหนดเวลา	ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	 ในกรณีที่มีการค�านวณค่าจ้างเป็นรายเดือน	 รายวัน	 รายชั่วโมง	หรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่นที่ไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือตาม 
ผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย	ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง	เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง
	 	 (๒)	 ในกรณีที่มีการค�านวณค่าจ้าง	นอกจาก	(๑)	ให้จ่ายตามก�าหนดเวลาที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
	 	 (๓)	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 ค่าล่วงเวลาในวันหยุด	 และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ให้จ่าย 
เดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
	 	 ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง	 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุด	 ค่าล่วงเวลาในวันหยุด	 และเงินที่
นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้	ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ	ให้แก่ลูกจ้าง	ภายในสามวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง”
   ๘	 มาตรา	๑๒	ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา	๗๕	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 	 “มาตรา	๗๕	ในกรณีที่นายจ้างมีความจ�าเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่ส�าคัญ
อันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง	 จนท�าให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย	 ให้นายจ้าง
จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างในวันท�างานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้าง 
ไม่ได้ให้ลูกจ้างท�างาน	ณ	สถานที่จ่ายเงินตามมาตรา	๕๕	และภายในก�าหนดเวลาการจ่ายเงินตามมาตรา	๗๐	(๑)”
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	 	 	 ๘)	เพิ่มและแก้ไขอัตราค่าชดเชยการเลิกจ้าง	 จากเดิมที่มี	 ๕	 อัตรา	 เป็น	 ๖	 อัตรา	 และให้
นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษไม่ต�า่กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย	จึงท�าให้มีอัตราค่าชดเชย	สรุปได้	ดังนี้๙ 
	 	 	 	 -	อัตราที่	๑	ท�างานครบ	๑๒๐	วัน	แต่ไม่ถึง	๑	ปี	ได้ค่าชดเชย	๓๐	วัน
	 	 	 	 -	อัตราที่	๒	ท�างานครบ	๑	ปี	แต่ไม่ถึง	๓	ป	ีได้ค่าชดเชย	๙๐	วัน
	 	 	 	 -	อัตราที่	๓	ท�างานครบ	๓	ปี	แต่ไม่ครบ	๖	ปี	ค่าชดเชย	๑๘๐	วัน
	 	 	 	 -	อัตราที่	๔	ท�างานครบ	๖	ปี	แต่ไม่ครบ	๑๐	ปี	ได้ค่าชดเชย	๒๔๐	วัน
	 	 	 	 -	อัตราที่	๕	ท�างานครบ	๑๐	ปี	แต่ไม่ครบ	๒๐	ปี	ได้ค่าชดเชย	๓๐๐	วัน๑๐	

	 	 	 	 -	อัตราที่	๖	ท�างานมากกว่า	๒๐	ปีขึ้นไป	ได้รับค่าชดเชย	๔๐๐	วัน๑๑  
	 	 	 ๙)	กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปแห่งใหม่	ให้ประกาศแจ้งลกูจ้างทราบล่วงหน้า
ในที่เปิดเผยที่ลูกจ้างสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน	 ไม่น้อยกว่า	 ๓๐	 วันก่อนวันย้าย	 โดยต้องมีข้อความ
ชัดเจนว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใด	 หากนายจ้างไม่ปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบ	นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลกูจ้างทีไ่ม่ประสงค์จะท�างาน	ณ	สถาน
ประกอบกิจการแห่งใหม่เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย	 ๓๐	 วัน	 และหากลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปท�างาน	 
ณ	สถานประกอบกิจการแห่งใหม่	ต้องแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือภายใน	๓๐	วัน	และให้ถือว่าสัญญาจ้าง
สิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ	 โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่า
อัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ๑๒ 

   ๙	 อัตราที่	๑	–	๔	เป็นอัตราค่าชดเชยตามบทบัญญัติเดิมในมาตรา	๑๑๘	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	
            ๑๐	 มาตรา	๑๔	ให้ยกเลกิความใน	(๕)	ของมาตรา	๑๑๘	แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานพ.ศ.	๒๕๔๑	และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน
	 	 “(๕)	ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบสิบปี	แต่ไม่ครบยี่สิบป	ีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน	หรือไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างของการท�างานสามร้อยวันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย”
            ๑๑	 มาตรา	๑๕	ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น	(๖)	ของมาตรา	๑๑๘	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑
	 	 “(๖)	 ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป	 ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน	 หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 
ของการท�างานสี่ร้อยวันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย”
            ๑๒	 มาตรา	 ๑๖	 ให้ยกเลิกความในมาตรา	 ๑๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 	 “มาตรา	๑๒๐	นายจ้างซึ่งประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดไปตั้ง	ณ	สถานที่ใหม่หรือย้ายไปยังสถานที่อื่น
ของนายจ้าง	ให้นายจ้างปิดประกาศแจ้งให้ลกูจ้างทราบล่วงหน้า	โดยให้ปิดประกาศไว้ในทีเ่ปิดเผย	ณ	สถานประกอบกจิการนัน้ต้ังอยูท่ีล่กูจ้าง
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน	 ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ	 และประกาศน้ันอย่างน้อยต้องมี
ข้อความชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใด
	 ในกรณีที่นายจ้างไม่ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง	 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว 
ล่วงหน้าแก่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะไปท�างาน	ณ	 สถานประกอบกิจการแห่งใหม่เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน	 หรือเท่ากับค่าจ้าง 
ของการท�างานสามสิบวันสุดท้ายส�าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย
	 หากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือ
ครอบครัวของลูกจ้างคนนั้น	 และไม่ประสงค์จะไปท�างาน	ณ	 สถานประกอบกิจการแห่งใหม่	 ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ปิดประกาศ	 หรือนับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง	 และให้ถือว่า
สัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ	 โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้าง 
พึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา	๑๑๘
	 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสองหรือค่าชดเชยพิเศษตามวรรคสามให้แก่ลูกจ้างภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด
	 ในกรณทีีน่ายจ้างไม่เหน็ด้วยกบัเหตผุลของลกูจ้างตามวรรคสาม	ให้นายจ้างยืน่ค�าร้องต่อคณะกรรมการสวสัดกิารแรงงานภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ”
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 ๓. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 .... 

ได้มีการตั้งข้อสังเกต	ดังนี้๑๓	

	 	 	 ๑)	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรจัดท�าค�าชี้แจงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัต ิ
เกี่ยวกับการลาว่าลักษณะใดบ้างที่จะถือเป็นการลาเพื่อกิจธุระอันจ�าเป็น	ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์ในการใช้
สิทธิในการลาของลูกจ้างและใช้ประกอบดุลยพินิจของนายจ้างในการอนุญาตให้ลา	 ตลอดจนเพื่อเป็น
แนวทางในการวินิจฉัยของพนักงานตรวจแรงงานในทุกพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
	 	 	 ๒)	ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ยกเลิกขั้นตอนในการให้พนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือ 
แจ้งเตือนนายจ้างทีไ่ม่ยืน่หรอืไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท�างานเพราะเหน็ว่ามาตรา	
๑๓๙	 (๓)	 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 ได้บัญญัติรองรับอ�านาจพนักงานตรวจ
แรงงานให้มีอ�านาจออกค�าส่ังเป็นหนังสือให้นายจ้างหรือลูกจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว	
และมาตรา	๑๔๑	วรรคสาม	ยงัได้ก�าหนดกรณนีายจ้างได้ปฏบิติัตามค�าส่ังของพนกังานตรวจแรงงานแล้ว	
การด�าเนินคดีอาญาแก่นายจ้างให้เป็นอันระงับไป	 อันเป็นกระบวนการด�าเนินคดีตามปกติที่ก�าหนดไว้
ในกฎหมาย	 แต่อย่างไรก็ดี	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงกฎหมาย	 
กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานจงึต้องเร่งสร้างการรบัรูแ้ก่นายจ้าง	และเน้นย�า้ในเรือ่งของกรอบเวลา
และอัตราโทษที่กฎหมายก�าหนดให้นายจ้างรับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้อง	 เช่น	 อาจมีการก�าหนด
บทบญัญติัแห่งกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบักรณดีงักล่าวลงในหนังสอืแจ้งนายจ้างหรอืแบบฟอร์มทีพ่นักงาน
ตรวจแรงงานต้องส่งให้กับนายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปภายในเดือนธันวาคมของทุกป	ี
โดยหนงัสอืแจ้งนายจ้างหรอืแบบฟอร์มน้ันจะต้องมข้ีอความในลกัษณะทีใ่ห้นายจ้างส่งข้อมลูกลบัมายงั
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเมื่อใด	และหากพ้นก�าหนดแล้วจะมีโทษอย่างไร	อย่างชัดเจนด้วย
	 ๓)	การแจ้งปิดประกาศการย้ายสถานประกอบกจิการให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	๓๐	วนั	
ก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา	๑๒๐	วรรคหนึ่ง	อาจมีบางกรณีที่นายจ้างปิดประกาศให้
ลูกจ้างทราบไม่พร้อมกัน	 ท�าให้ลูกจ้างบางส่วนอาจใช้สิทธิตามมาตรา	๑๒๐	 วรรคสาม	 ไม่ทันก�าหนด	 
ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้สิทธิของลูกจ้าง	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรจัดท�า
ค�าชี้แจงให้ลูกจ้างและนายจ้างทราบ	เพื่อลูกจ้างจะได้ใช้สิทธิได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
	 ๔)	ร่างพระราชบัญญัตินี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 
ซึง่กระทบกบัสิทธิและหน้าทีข่องลูกจ้างและนายจ้างหลายประเดน็	กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
ควรจัดท�าค�าช้ีแจงเพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ลูกจ้างและนายจ้าง	 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

            ๑๓	 รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	หน้า	(๖)	-	(๗)
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	 บทสรุป
 ดังได้กล่าวมาข้างต้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก�าหนดใน
เรื่องการให้ความคุ้มครองลูกจ้างเอาไว้ในหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลา
เพื่อกิจธุระอันจ�าเป็นโดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง การก�าหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลา
เพือ่ตรวจครรภ์ก่อนคลอดบตุรได้โดยให้ถอืเป็นวันลาเพือ่คลอดบตุร การเพิม่อัตราค่าชดเชยให้แก่ลกูจ้าง
ซึ่งท�างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป ก�าหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการให้รวมทั้งการย้ายสถาน
ประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่นของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างก�าหนดค่าจ้าง 
ค่าล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิง 
ในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งน้ี เพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกจ้าง 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อันจะท�าให้ลกูจ้าง ซึง่เป็นประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศมีความมั่นคงในการท�างาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะเป็นประโยชน์แก่ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
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“อย่าท�าเป็น

ตากระทู้ หูกระทะ”

กระทะมีหู แต่ไม่ได้ยิน

ต้นไม้มีตาเป็นปุ่ม ๆ

แต่มองไม่เห็น

(หนังสือ ๑๐๐ ธรรมค�ำคม สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสังฆรำช, หน้ำ ๒๒)
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(ต่อจากตอนที่แล้ว)

ความสำาคัญของสิ่งบ่งชี้ความเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

หลักกฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศ (Rule of Customary International Law) 
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยทั่วไปของรัฐอย่างกว้างขวาง (General practice) โดยยอมรับว่า
เป็นกฎหมาย (Opinio juris) ดังที่ได้น�าเสนอไปแล้วนั้น ในบทความส่วนนี้จะน�าเสนอข้อมูล
โดยละเอียดเกี่ยวกับความส�าคัญของสิ่งบ่งชี้ความเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศ ซึ่งสามารถพิจารณาได้ถึงการมีขึ้นของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
ในแต่ละเร่ืองจากสิง่บ่งชีห้ลัก ๔ ประการ ได้แก่ สนธสิญัญา ข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ
และที่ประชุมระหว่างประเทศ ค�าตัดสินของศาล และงานวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ
การยอมรับอย่างสูง โดยล�าดับ
 จากการพิจารณาศึกษารายงานของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ 
แห่งองค์การสหประชาชาต ิ(Report of the International Law Commission) ทีเ่สนอต่อ 
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations)๑  

และที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองข้อมติ (Resolution) ยืนยันเนื้อหา 
ที่ปรากฏในร่างบทสรุปและข้อสังเกตว่าด้วยเกณฑ์บ่งชี้ความเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ (Draft conclusions on identification of customary international law)๒ แล้วนัน้ 

นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกรชำ นาญการ สำ นักกฎหมาย

ตอนท่ี ๖

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต้โลกาภิวัตน์ 

                          หลักสากล : มิติทางกฎหมาย
ภายใต้โลกาภิวัตน์ 

(Universal Principles : Legal Aspect
and Globalization)  

๑UN General Assembly, “Report of the International Law Commission (Seventieth session 30 April –1 June 
and 2 July–10 August 2018, A/73/10),” https://undocs.org/A/73/10 [accessed 1 April 2019], p. 118.

๒UN General Assembly, “Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2018,”  
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/73/265 (accessed January 22, 2019) .
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ในเนื้อหาของรายงานส่วนที่ ๕ ความส�าคัญของสิ่งบ่งชี้ความเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ (Part Five : Significance of materials for the identification of customary 
international law) ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้

สนธิสัญญา 

 การก�าหนดข้อบทในสนธิสัญญาประเภทต่าง ๆ นั้นมีความส�าคัญในฐานะเป็นข้อบ่งชี้ 
อนัแสดงถงึการเกดิขึน้ของหลักกฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศได้ หากข้อบทสนธิสญัญานัน้
มีลักษณะเป็นการรวบรวมหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศซ่ึงมีอยู ่ในช่วงเวลา 
ขณะการจัดท�าร่างสนธิสัญญาเป็นที่ยุติ หรือมีผลให้หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
ที่ก�าลังเริ่มก่อตัวก่อนการจัดท�าสนธิสัญญาเกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้าง
หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศขึ้นใหม่จากการที่ข้อบทนั้นได้แสดงถึงแนวปฏิบัติทั่วไป
ของรัฐที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกฎหมาย๓  
 กระบวนการการยกร่างข้อบทสนธสิญัญาตลอดจนการยอมรบัเข้าผกูพนัและอนวุตัสินธสิญัญา
มีความส�าคัญต่อการบ่งชี้การเกิดขึ้นของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศโดยเหตุ
ที่มีผลเป็นการพัฒนาจารีตประเพณีสู่การเป็นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศในข้อบทของสนธิสัญญา๔ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากพิจารณาเอกสารต่าง ๆ ในขั้นตอนการเตรียมยกร่างแล้วพบเจตนารมณ์ของรัฐ 
คูเ่จรจาสนธิสญัญานัน้ในการจะน�าหลกักฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศหลกัใด ๆ  มาประมวลให้
เป็นรปูธรรมในข้อบทสนธิสัญญา กรณน้ีียิง่มนี�า้หนักในฐานะหลกัฐานของการเกดิขึน้ของหลกักฎหมาย
จารีตประเพณีระหว่างประเทศ๕

 หากรัฐภาคีแห่งสนธิสัญญานั้นมีจ�านวนมากเท่าใด ข้อบทในสนธิสัญญานั้นก็ย่ิงสะท้อน 
ความเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศมากเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามสนธิสัญญา 
ที่ยังไม่มีผลบังคับ (in forced) หรือยังไม่มีรัฐภาคีให้สัตยาบันโดยแพร่หลายย่อมไม่เป็นไปตาม 
ข้อพิจารณาข้างต้น๖ ยิง่ไปกว่าน้ัน หากปรากฏว่ามกีารปฏบิติัตามข้อบทโดย “รฐัท่ีมไิด้เป็นภาค”ี  
สนธสิญัญายิง่สะท้อนหลักการน้ันว่ามคีณุค่าในฐานะหลกักฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศอกีด้วย๗

ข้อมติขององค์การระหว่างประเทศและที่ประชุมระหว่างประเทศ 

 โดยหลักแล้วข้อมติ (Resolutions) ที่รับรองโดยองค์การระหว่างประเทศ (International 
Organizations) และที่ประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐบาล (Intergovernmental conference)  
ไม่ถือว่าเป็นการสร้างกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศได้ในทันที อย่างไรก็ตามข้อมติดังกล่าว
อาจมคีณุค่าในฐานะทีเ่ป็น “หลกัฐาน” ทีแ่สดงถงึการมอียู ่(existence) และเนือ้หาสาระ (content) 

๓Ibid., p. 143.
๔Ibid.
๕Ibid., p. 145.
๖Ibid., p. 143-145.
๗Ibid., p. 146.

_19-0943-15.indd   148 7/10/2562 BE   10:05



หน้าต่างโลก: The Knowledge Windows

149

ของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศหรือส่งเสริมพัฒนาการของหลักกฎหมายเช่นว่านี้ได ้
นอกจากนี้ ข้อบทที่ได้รับรองเป็นข้อมติอาจสะท้อนถึงหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศได้
หากมีสาระท�านองเดียวกันกับแนวปฏิบัติโดยทั่วไปที่ยอมรับว่าเป็นกฎหมาย (general practice that 
is accepted as law)๘

ข้อมติ (Resolution) ขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ประชุมระหว่างประเทศน้ัน
หมายความรวมถึง การมีมติ การวินิจฉัย  ตลอดจนการกระท�าไม่ว่าในรูปแบบใดและจะมีผลบังคับ
ทางกฎหมายหรือไม่ ขององค์การหรือท่ีประชุมดังกล่าว เช่น การออกเอกสารก�าหนดแนวทาง 
การปฏิบัติของหน่วยงานภายในของรัฐสมาชิกตามภารกิจการก่อตั้งองค์การนั้น ๆ เป็นต้น 
 องค์การระหว่างประเทศและที่ประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐบาลที่ส�าคัญที่สุดในสังคม 
สากลประเทศอันเป็นทีท่ราบกันด ีได้แก่ ทีป่ระชมุสมชัชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาต ิ(UNGA) ซ่ึงเป็น 
ทีป่ระชุมของผู้แทนรฐับาลของรฐัสมาชกิ จ�านวน ๑๙๓ ประเทศ๙ อนัเป็นเวทนีานาชาตทิีม่กีารอภปิราย
และแสดงความคดิเหน็โดยผูแ้ทนของแต่ละประเทศทีเ่ข้าร่วมประชมุ ดงันัน้ ค่าน�า้หนกัการแสดงหลกัฐาน 
การมีอยู่ของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศย่อมสูงมากโดยเหตุที่มีผู้แทนรัฐเข้าร่วม 
การประชมุเป็นจ�านวนมาก๑๐ ทัง้นี ้ข้อมตขิององค์กรหลัก (Principle Organs) ของสหประชาชาตต่ิาง ๆ  
เช่น คณะมนตรคีวามม่ันคง (UN Security Council) คณะมนตรเีศรษฐกจิและสังคมแห่งสหประชาชาติ 
(UN Economic and Social Council) ก็มีค่าน�้าหนักในการพิจารณาดังกล่าวสูงมากเช่นกัน

คำาตัดสินของศาลตลอดจนองค์กรทางตุลาการที่มีเขตอำานาจระหว่างประเทศ

ค�าตดัสินของศาลตลอดจนองค์กรทางตลุาการท่ีมเีขตอ�านาจระหว่างประเทศ สามารถเป็น
มาตรการเสริม (subsidiary means – moyen auxiliaire) ในการก�าหนดหลักกฎหมาย 
จารีตประเพณีระหว่างประเทศได้ในกรณีท่ีมีสาระการวินิจฉัยที่กล่าวถึงการมีอยู่และเนื้อหาสาระ
ของหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นส่ิงท่ีแสดงการปฏิบัติของรัฐ 
อย่างยอมรบัว่าเป็นกฎหมาย (opinio juris) ซึง่เป็นองค์ประกอบส�าคญัอย่างหนึง่ของการพิจารณา
การมขีึน้ของหลกักฎหมายจารตีประเพณีระหว่างประเทศ ทัง้น้ี คณุค่าของค�าพพิากษาหรอืตัดสนิคดี
ที่มีประเด็นแห่งคดีเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นอยู ่กับคุณภาพของการให้เหตุผล 
และบริบทอื่น ๆ ในการจัดท�าค�าพิพากษานั้นด้วย๑๑  

๘Ibid., p.147.
๙United Nation, “About the General Assembly,” https://www.un.org/en/ga/ [accessed 1 June 2019].  
๑๐UN General Assembly, “Report of the International Law Commission (Seventieth session 30 April–1 June 

and 2 July–10 August 2018, A/73/10),”, pp. 147-148.
๑๑Ibid., p. 149.
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ในมุมมองของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ
พจิารณาว่าองค์กรทางตลุาการทีม่เีขตอ�านาจระหว่างประเทศนัน้หมายความรวมถึง องค์กรระหว่าง
ประเทศใดกต็ามทีใ่ช้อ�านาจทางตลุาการ๑๒ เช่น ศาลยติุธรรมระหว่างประเทศ (International Court 
of Justice : ICJ) ศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (International Tribunal for the Law of  
the Sea : ITLOS) ศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court : ICC) องค์กรระงบัข้อพพิาท
แห่งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization Dispute Settlement Body : WTODSB) 
และองค์กรอนุญาโตตุลาการระดับภูมิภาคหรือระหว่างรัฐหรือองค์กรอนุญาโตตุลาการที่ใช้กฎหมาย
ระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาท และค�าตัดสิน (decisions) ที่จะน�ามาพิจารณาการก�าหนด
หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนั้นยังหมายความรวมถึง ค�าพิพากษา (judgments) 
ความเห็นเชิงปรึกษา (advisory opinions) ตลอดจนค�าสั่งศาลในกระบวนพิจารณาด้วย 

ส�าหรบัค�าพพิากษาของศาลภายในของรฐักม็คุีณค่าในการเป็นมาตรการเสริมในการก�าหนด 
หลกักฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศด้วยเช่นกนั แต่ต้องพจิารณาอย่างรอบคอบ เพราะศาลภายใน
ของแต่ละประเทศอาจไม่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายระหว่างประเทศมากเท่าที่ปรากฏในศาลที่มีเขต 
อ�านาจระหว่างประเทศ และยงัไม่ผ่านการพจิารณาต้ังข้อสงัเกตจากสงัคมในระดับสากล๑๓ อย่างไรกต็าม 
การให้เหตุผลในค�าตัดสินของศาลภายในท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นในทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
ย่อมสามารถพิจารณาว่าเป็นหลักฐานการปฏิบัติของรัฐนั้นว่ามีการยอมรับอย่างเป็นกฎหมายได้

งานวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง

งานวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการยอมรับอย่างสูงของนานาประเทศสามารถเป็น
มาตรการเสริม (subsidiary means – moyen auxiliaire) ในการก�าหนดหลักกฎหมายจารีต
ประเพณีระหว่างประเทศได้ เช่นเดยีวกนั เพราะได้รบัการยอมรบัว่างานวชิาการทีม่คุีณภาพสงูดงักล่าวน้ี 
เป็นเครือ่งน�าทางสู่การก�าหนดสารตัถะของหลกักฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศได้เพราะอาจมี
การรวบรวมและประเมนิแนวทางปฏิบติัของรฐั (state practice) ตลอดจนพฒันาการในเรือ่งดงักล่าวไว้  
งานวชิาการทีมี่คณุภาพสูงต้องเป็นผลงานของนกัวชิาการทีม่คีวามเชีย่วชาญระดบัแนวหน้าในวงการ
กฎหมายระหว่างประเทศ ทัง้นี ้รวมถึงงานวชิาการท่ีเป็นผลงานขององค์กรระหว่างประเทศทีมี่ภารกจิ
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศด้วย เช่น คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International 
Law Commission) สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ (The Institute of International Law)  
สมาคมกฎหมายระหว่างประเทศ (The International Law Association) ทั้งในระดับนานาชาติและ
ระดับภูมิภาค เป็นต้น๑๔

๑๒Ibid.
๑๓Ibid., p. 150.
๑๔Ibid., p. 151.
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หลักกฎหมายจารตีประเพณรีะหว่างประเทศจงึพจิารณาได้ว่ามท่ีีมาอย่างหลากหลายท่ีแสดงถงึ
การปฏิบัติโดยทั่วไปของรัฐที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกฎหมาย เช่น  ข้อบทสนธิสัญญาค�าพิพากษา
ของศาล เอกสารทางการทูต แถลงการณ์ของรัฐบาล ข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจน
งานวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ และแหล่งที่มาอื่น ๆ  เมื่อสังคมนานาประเทศได้ให้การยอมรับว่าเป็น 
กติกาที่มีผลบังคับต่อสังคมโลกแล้วย่อมถือว่าหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศเป็น 
“หลักสากล” ประเภทหนึ่งที่ต้องท�าความเข้าใจและอนุวัติการให้เป็นไปตามหลักการนั้น

  (โปรดติดตามตอนต่อไป)
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วจีไพเราะ สงเคราะห์ทุกคน วางตนเป็นกลาง

(หนังสือ ๑๐๐ ธรรมค�ำคม หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม, หน้ำ ๒๕)
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ส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำร
มหำชน) หรือ สพภ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ งส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นส่วนราชการสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ
หลักคือ บริหารจัดการ และน าทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างมีดุลยภาพ เพ่ือสร้างโอกาส
ให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาส
ให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนา
งานวิจัยและการรวบรวมองค์ความรู้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น

มูลนิธิสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมด าเนินงานในฐานะสถาบัน
วิชาการอิสระ มิได้แสวงหาก าไรและมีฐานะเป็น
นิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
ศึกษาวิ จั ย  เ พ่ือก าหนดนโยบาย สิ่ งแวดล้อม
ในระยะยาว จัดท าโครงการภาคสนาม เพ่ือช่วย
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เผยแพร่ข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ตลอดจนจัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสนอง
ความต้องการของสังคมและประชาชน โดยยึดถือ
หลักการด าเนินงานเพ่ือสาธารณประโยชน์เป็น
ส าคัญ

http://www.bedo.or.th

http://www.tei.or.th/th
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มูลนิธิสืบนำคะเสถียร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๓๓ โดยมีหลักการให้ความส าคัญกับ
การปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติซึ่งเป็น
ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และความส าคัญกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์
ที่ส าคัญและถูกคุกคาม โดยมุ่งถ่ายทอดสถานการณ์
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติให้สังคม
และผู้มีอ านาจตัดสินใจรับรู้ ผลักดันให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่า สัตว์ป่า และแหล่ง
ธรรมชาติของประเทศไทย โดยมีผืนป่าตะวันตก
เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ น าไปสู่การบริหารจัดการผืนป่า
อนุรักษ์อ่ืน ๆ          

โครงกำรโซลำร์ภำคประชำชน เป็นโครงการของ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่ส่งเสริม
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งแผงเซลล์
อาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้เอง สามารถขายไฟฟ้าส่วนที่
เหลือใช้เข้าสู่ระบบการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายได้ โดยเปิด
รับสมัครจ านวน ๓๐ เมกะวัตต์ ในเขตจ าหน่ายของ
การไฟฟ้านครหลวง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ถึงธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครได้ที่ 
www.mea.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ การไฟฟ้านครหลวงเขต
ทั้ ง  ๑๘ เขต หรื อศูนย์บริ การข้ อมู ลผู้ ใช้ ไฟฟ้า 
การไฟฟ้านครหลวง  MEA Call Center ๑๑๓๐ 

http://www.bedo.or.th

https://www.mea.or.th

https://www.seub.or.th
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