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จัดทําโดย กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สํานักกฎหมาย
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
 เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ ๑๓
  ถนนประชาช่ืน เขตบางซ่ือ
  กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๔
  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๔

พิมพครั้งที่ ๑
จํานวน ๑,๐๐๐ เลม
มกราคม  ๒๕๖๑

พิมพที่ กลุมงานการพิมพ สํานักการพิมพ
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
 เลขที่ ๔ ถนนอูทองใน เขตดุสิต
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
 โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๑

บทความและขอคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสาร “จุลนิติ”
เปนวรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นพองดวย
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คณะผูจัดทําวารสารจุลนิติ 
ที่ปรึกษา นายนัฑ  ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา
  ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ

กองบรรณาธิการ นายทศพร  แยมวงษ  ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
 นายบุญสงค  ลาคํา ผูบังคับบัญชากลุมงานพัฒนากฎหมาย
  นางพิมลพัชร  อริยะฌานกุล นิติกรชํานาญการพิเศษ
 นางสาวสุทธิมาตร  จันทรแดง นิติกรชํานาญการพิเศษ
  นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค นิติกรชํานาญการพิเศษ
  นายปณิธัศร  ปทุมวัฒน นิติกรชํานาญการ
  นายอภิวัฒน  สุดสาว นิติกรชํานาญการ
 นางสาวอริยพร  โพธิใส นิติกรชํานาญการ
 นางสาวอวิการัตน  นิยมไทย นิติกรชํานาญการ 
    นายวรชัย  แสนสีระ นิติกรชํานาญการ
 นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต นิติกรชํานาญการ
  นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม นิติกรชํานาญการ
 นางสาวสายใจ  เกษสุวรรณ นิติกรปฏิบัตกิาร
บันทึกขอมูล - พิสูจนอักษร นางสาวจุฬารัตน  วงษนอย เจาพนักงานบันทึกขอมูลอาวุโส
  นางสาวเมธาวี  มะลิรัตน เจาพนักงานบันทึกขอมูลชํานาญงาน  
  นางสาวนิตยา  นาคเกษม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
  นางสาวทรรศนวรรณ  สงกาง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
สถานที่ติดตอ กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สํานักกฎหมาย
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัตแิหงชาติ
 เลขที่ ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ ๑๓  ถนนประชาช่ืน  เขตบางซ่ือ
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐   
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๔
ศิลปกรรม - พิสูจนอักษร กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑ - ๒
  นางสาวสุมัทนา  คลังแสง นักวิชาการชางศิลปชํานาญการพิเศษ
  นางสาวชมพูนุช  ลาภเกิด   นายชางศิลปชํานาญงาน
 นายศักดิ์พันธุ  เกิดแกน    นายชางศิลปชํานาญงาน
 นายอวิรุทธิ์  สนพราย นายชางศิลปชํานาญงาน
 นางสาวอนัญญา  คชกฤษ นายชางศิลปชํานาญงาน
 นายชรินทร  แพนไธสง วิทยากรชํานาญการ
 นางสาวปทมา  สุดจันทร วิทยากรชํานาญการ
 นางสาวศิริมนัส  สารพัฒน วิทยากรปฏิบัติการ
 นายธีระยุทธ  นิยมทรัพย วิทยากร
จัดพิมพโดย สํานักการพิมพ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑ - ๒
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏบิัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
 เลขที่ ๔ ถนนอูทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม – กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑
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บรรณาธิการแถลง

 “จุลนิติ” ฉบับนี้ กองบรรณาธิการไดพิจารณาถึงความสําคัญของการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งไดกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ รวม ๗ ดาน 
อันประกอบดวย ดานการเมือง ดานการบริหารราชการแผนดิน ดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม 
ดานการศกึษา ดานเศรษฐกจิ และดานอืน่ ๆ  ดงันัน้ “จลุนติ”ิ ทีจ่ะจดัพมิพขึน้ในรอบปที ่๑๕ รวมจาํนวน ๖ ฉบบันี้ 
จะเปนวารสารชุดทีเ่กีย่วของกับ“การปฏิรปูประเทศตามรัฐธรรมนูญ” ซึง่เนือ้หาในแตละฉบับนัน้ จะไดนาํเสนอ
ขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศในแตละดานอยางครบถวน ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณบานเมือง
ในปจจุบัน

 โดยวารสาร “จุลนิติ” ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ จะเริ่ม
ดวยเรื่อง “การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมวด ๑๖ การปฏริปูประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศกึษา เปนปฐมฤกษ ซึง่ไดกาํหนดใหเริม่ดําเนนิการใหเดก็เลก็
ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา ใหมีการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือ
ผู ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา และเพื่อเสริมสราง และพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ 
รวมถึงกําหนดใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมี
จติวญิญาณของความเปนคร ูมคีวามรูความสามารถอยางแทจรงิ ไดรบัคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมกีลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู
ตลอดจนกําหนดใหปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวโดยสอดคลองกันท้ังในระดับชาติ
และระดับพื้นที่ นอกจากน้ีตามมาตรา ๒๖๑ ยังไดบัญญัติใหในการปฏิรูปดานการศึกษา ใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระ ดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายใหแลวเสร็จ 
และเสนอตอคณะรฐัมนตรภีายใน ๒ ปนบัแตวนัทีไ่ดรบัการแตงตัง้ ซึง่ในปจจบุนัไดมกีารต้ังคณะกรรมการอสิระ
เพื่อปฏิรูปการศึกษาขึ้นเรียบรอยแลวตั้งแตวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

 กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ 
ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทย เพื่อใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่กําหนดไวอันจะ
เปนประโยชนตอทุกภาคสวน และไดมีสวนรวมเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติบานเมืองใหมี
ความเจริญรุงเรืองย่ิงข้ึน ในประเด็นเร่ือง “การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” จากศาสตราจารยกิตติคุณ
นายแพทย จรสั สวุรรณเวลา ประธานกรรมการ คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรปูการศึกษา นายตวง อนัทะไชย 
สมาชกิสภานติบิญัญัตแิหงชาต ิในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานติบิญัญตัแิหงชาติ 
และ ศาสตราจารย ดร.สมพงษ จิตระดับ อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ในโอกาสที่ขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ ทางกองบรรณาธิการใครขออํานวยพรใหทานผูอาน
ทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ และคิดหวังสิ่งใดก็ขอใหสมความปรารถนา
ทุกประการ รวมท้ังขอขอบพระคุณผูอานทุกทานท่ีไดกรุณาติดตามผลงานของวารสารจุลนิติดวยดีเสมอมา 
ซึ่งเราพรอมที่จะทําหนาที่สรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมายอันจะเปนประโยชนตอวงงาน
ดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติและสังคมโดยรวมของประเทศไทยตอไป

                                                            กองบรรณาธิการ

                                                                                 มกราคม ๒๕๖๑
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พระบรมราโชวาท

 “...งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติ 

เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู กับการศึกษา

ของพลเมืองเปนขอใหญ ตามขอเท็จจริงที่ทราบกันดีแลว ระยะนี้บานเมือง

ของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอยางเกิดขึ้น

ดวยวา พลเมอืงของเราบางสวนเสือ่มทรามลงไปในความประพฤตแิละจติใจ

ซึ่งเปนอาการที่นาวิตกวา ถาหากยังคงเปนอยูตอไป เราอาจเอาตัวไมรอด 

ปรากฏการณเชนนี ้นอกจากเหตอุืน่แลว ตองมเีหตุมาจากการจดัการศกึษา

ดวยอยางแนนอน จงึพดูไดเต็มปากแลววา เราจะตองจัดงานดานการศึกษา

ใหเขมแข็งยิ่งขึ้นและผูมีหนาที่ทางดานนี้ทุกฝาย ทุกระดับ ทุกคน จะตอง

ทํางานกันจริง ๆ ใหหนักแนนขึ้นอีกมาก ๆ… ”

พระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา 

 ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ถนนประสานมิตร 

วันศุกรที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๒
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สารอํานวยพร
ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 à¹×èÍ§ã¹ÈØÀÇÒÃÐÁ§¤ÅÊÁÑÂ¢Öé¹»‚ãËÁ‹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöñ ¼Á¢ÍÊ‹§¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁË‹Ç§ãÂ áÅÐ¤ÇÒÁ

»ÃÒÃ¶¹Ò Ṍ ÁÒÂÑ§ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ÅÙ¡ Œ̈Ò§ ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ

ÇØ²ÔÊÀÒ ÃÇÁ·Ñé§¤ÃÍº¤ÃÑÇ μÅÍ´¨¹¾Õè¹ŒÍ§ªÒÇä·Â·Ø¡·‹Ò¹ áÅÐã¤Ã‹¢Í¶×ÍâÍ¡ÒÊÍÑ¹ÊíÒ¤ÑÞ¹ÕéàªÔÞªÇ¹

ãËŒ·Ø¡·‹Ò¹Ã‹ÇÁã¨¡Ñ¹μÑé§¨ÔμÍ Ô̧É°Ò¹à¾×èÍ¹ŒÍÁà¡ÅŒÒ¹ŒÍÁ¡ÃÐËÁ‹ÍÁÃíÒÅÖ¡¶Ö§¾ÃÐÁËÒ¡ÃØ³Ò¸Ô¤Ø³ÍÑ¹ËÒ·ÕèÊǾ ÁÔä Œ́

¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª ºÃÁ¹Ò¶º¾ÔμÃ áÅÐ¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾ÃªÑÂÁ§¤Åá´‹ 

ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÊÔÃÔ¡ÔμÔì ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ ã¹¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª 

ºÃÁ¹Ò¶º¾ÔμÃ áÅÐÊÁà´ç¨¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇÁËÒÇªÔÃÒÅ§¡Ã³ º´Ô¹·Ãà·¾ÂÇÃÒ§¡ÙÃ ÃÑª¡ÒÅ»˜¨¨ØºÑ¹ μÅÍ´¨¹

¾ÃÐºÃÁÇ§ÈÒ¹ØÇ§È �·Ø¡¾ÃÐÍ§¤� ¢Í·Ã§¾ÃÐà¨ÃÔÞÂÔè§Â×¹¹Ò¹ ·Ã§ÁÕ¾ÃÐ¾ÅÒ¹ÒÁÑÂÊÁºÙÃ³� ·Ã§¾ÃÐà¡ÉÁ

ÊíÒÃÒÞ ¾ÃÐºÒÃÁÕá¼‹ä¾ÈÒÅ à»š¹ÁÔè§¢ÇÑÞ¢Í§»Ç§¾Ê¡¹Ô¡ÃªÒÇä·ÂμÅÍ´¡ÒÅ¹Ò¹ 

 ª‹Ç§Ë¹Öè§»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÇØ²ÔÊÀÒ

»¯ÔºÑμÔË¹ŒÒ·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔ μ‹Ò§ä Œ́»¯ÔºÑμÔË¹ŒÒ·Õè́ ŒÇÂ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹áÅÐ·Ø‹Áà·ã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹

ÀÒÃ¡Ô¨¢Í§ÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔ ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃμÃÒ¡®ËÁÒÂ ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃá¼‹¹´Ô¹ 

¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍºãËŒºØ¤¤Å í́ÒÃ§μíÒáË¹‹§ã¹Í§¤ �¡Ãμ ‹Ò§ æ áÅÐ¡ÒÃãËŒºØ¤¤Å¾Œ¹¨Ò¡μíÒáË¹‹§ ÃÇÁ·Ñé§

Ë¹ŒÒ·ÕèÍ×è¹ æ ¨¹ºÃÃÅØ¼ÅÊíÒàÃç¨μÒÁà»‡ÒËÁÒÂä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å «Öè§à»š¹Ê‹Ç¹ÊíÒ¤ÑÞ

·Õè·íÒãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹»ÃÐà·Èä·Âä»ÊÙ‹¤ÇÒÁà¨ÃÔÞÂÑè§Â×¹Ê×ºä» 

 ã¹âÍ¡ÒÊÍÑ¹à»š¹ÍØ´ÁÁ§¤Å¢Öé¹»‚ãËÁ‹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöñ ¹Õé ¼Á¢ÍÍÒÃÒ¸¹ÒÍíÒ¹Ò¨áË‹§¤Ø³¾ÃÐÈÃÕ

ÃÑμ¹μÃÑÂáÅÐÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì·Ñé§ËÅÒÂã¹ÊÒ¡Å¾ÔÀ¾ ä´Œâ»Ã´´ÅºÑ¹´ÒÅãËŒ·‹Ò¹ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔ 

¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ÅÙ¡¨ŒÒ§ áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÇØ²ÔÊÀÒ áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¨§»ÃÐÊº

áμ ‹¤ÇÒÁÊØ¢ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ ÁÕ¡íÒÅÑ§¡ÒÂ ¡íÒÅÑ§ã¨ ¡íÒÅÑ§ÊμÔ»˜ÞÞÒ áÅÐÊÑÁÄ·¸Ôì¼Åã¹ÊÔè§·Õè»ÃÒÃ¶¹ÒÍÑ¹ªÍº

´ŒÇÂ¸ÃÃÁ·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ

                                              (ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�¾ÔàÈÉ¾Ãà¾ªÃ  ÇÔªÔμªÅªÑÂ)

                                           »ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔ

A-MAC6.indd   FA-MAC6.indd   F 3/5/18   11:44 AM3/5/18   11:44 AM

creo




สารอํานวยพร
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานติิบญัญติัแหงชาต ิคนท่ีหนึง่
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 à¹×èÍ§ã¹ÇÒÃÐÍÑ¹à»š¹ÈØÀÁÔè§Á§¤Å¢Öé¹»‚ãËÁ‹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöñ ¡ÃÐ¼Á¢Í¡ÃÒºÍÒÃÒ¸¹Ò

¤Ø³¾ÃÐÈÃÕÃÑμ¹μÃÑÂáÅÐÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì·Ñé§ËÅÒÂ·Õè·‹Ò¹à¤ÒÃ¾¹Ñº¶×Í ä Œ́â»Ã´´ÅºÑ¹´ÒÅ»ÃÐ·Ò¹¾ÃÍÑ¹»ÃÐàÊÃÔ°

ãËŒÊÁÒªÔ¡ÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ÅÙ¡¨ŒÒ§ ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÇØ²ÔÊÀÒ 

¾ÃŒÍÁ·Ñé§¤ÃÍº¤ÃÑÇ μÅÍ´¨¹¾Õè¹ŒÍ§»Ç§ª¹ªÒÇä·Â·Ø¡·‹Ò¹ ¨§»ÃÐÊºáμ ‹¤ÇÒÁÊØ¢ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ ÁÕÊØ¢ÀÒ¾

¾ÅÒ¹ÒÁÑÂÊÁºÙÃ³� ÁṎ Ôμã¨·Õèà¢ŒÁá¢ç§Í´·¹ ÊÒÁÒÃ¶¡ŒÒÇ¼‹Ò¹ÍØ»ÊÃÃ¤áÅÐºÃÃÅØ¼ÅÊíÒàÃç̈ ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔË¹ŒÒ·Õè

·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ ·Ñé§¹Õé à¾×èÍ¨Ðä Œ́Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�áÅÐ»¯ÔÃÙ»»ÃÐà·ÈãËŒºÃÃÅØà»‡ÒËÁÒÂÊÙ§ÊǾ  ¡Å‹ÒÇ¤×Í »ÃÐà·ÈªÒμÔ

ÁÕ¤ÇÒÁÊ§ºàÃÕÂºÃŒÍÂ ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õ»ÃÍ§´Í§ ÊÑ§¤ÁáÅÐ»ÃÐªÒª¹ÁÕ¤ÇÒÁÊ§ºÊØ¢ áÅÐÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ

·Õè´Õ¢Öé¹ ÍÑ¹¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒ»ÃÐà·ÈªÒμÔà¡Ô´¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ ÁÑè§¤Ñè§ áÅÐÂÑè§Â×¹ ·Ñé§¡ÒÃàÁ×Í§¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ àÈÃÉ°¡Ô¨ 

áÅÐÊÑ§¤ÁμÅÍ´ä»

                                               (¹ÒÂÊØÃªÑÂ  àÅÕéÂ§ºØÞàÅÔÈªÑÂ) 

                                        ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔ ¤¹·ÕèË¹Öè§

¹ÒÂÊÃªÑÂ àÅÕéÂ§ºÞàÅÔÈªÑÂ

A-L-MAC6.indd   GA-L-MAC6.indd   G 2/28/18   4:26 PM2/28/18   4:26 PM

creo




สารอํานวยพร
นายพีระศักดิ์ พอจิต
รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 à¹×èÍ§ã¹ÈØÀÇÒÃÐ¢Öé¹»‚ãËÁ‹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöñ ä´ŒàÇÕÂ¹ÁÒºÃÃ¨º¤ÃºÍÕ¡ÇÒÃÐË¹Öè§ ¡ÃÐ¼Á

¢Í¡ÃÒºÍÒÃÒ¸¹Ò¤Ø³¾ÃÐÈÃÕÃÑμ¹μÃÑÂáÅÐ¾ÃÐ¤Ø³áË‹§¾ÃÐÈÒÊ´Ò¢Í§·Ø¡ÈÒÊ¹Ò ÃÇÁ·Ñé§ÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì

·Ñé§ËÅÒÂ·Õè·Ø¡·‹Ò¹à¤ÒÃ¾¹Ñº¶×Í ä Œ́â»Ã´´ÅºÑ¹´ÒÅ»ÃÐ·Ò¹¾ÃãËŒÊÁÒªÔ¡ÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ 

ÅÙ¡¨ŒÒ§ áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÇØ²ÔÊÀÒ·Ø¡·‹Ò¹ ÃÇÁ¶Ö§ºØ¤¤Åã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ 

μÅÍ´¨¹»Ç§ª¹ªÒÇä·Â·Ø¡¤¹ ̈ §»ÃÐÊºáμ‹¤ÇÒÁÊØ¢ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ ÁÕ¾ÅÑ§¡ÒÂ ¾ÅÑ§ã¨ ã¹¡ÒÃ·íÒ¡Ô̈ ¡ÒÃμ‹Ò§ æ 

ãËŒÊíÒàÃç¨μÒÁ»ÃÐÊ§¤� áÅÐ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ÊÁ¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ 

                                            (¹ÒÂ¾ÕÃÐÈÑ¡´Ôì  ¾Í Ô̈μ)

                                    ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔ ¤¹·ÕèÊÍ§

( Õ Ñ Ôì Ô )
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สารอํานวยพร
นายนัฑ ผาสุข
เลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 à¹×èÍ§ã¹ÈØÀÇÒÃÐ¢Öé¹»‚ãËÁ‹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõöñ ¼Áã¹°Ò¹ÐàÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃÇØ²ÔÊÀÒ »¯ÔºÑμÔË¹ŒÒ·ÕèàÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃ

ÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔ ¢ÍÊ‹§¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò´ÕáÅÐäÁμÃṎ ÔμÁÒÂÑ§·‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹ “ÇÒÃÊÒÃ Ø̈Å¹ÔμÔ” à¾×èÍ¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ 

ÅÙ¡¨ŒÒ§ ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÇØ²ÔÊÀÒáÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÑ¡ÂÔè§

  ã¹ÃÍº» ‚·Õè¼ ‹Ò¹ÁÒ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÇØ²ÔÊÀÒä´ Œ»¯ÔºÑμÔË¹ ŒÒ·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ

ÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔË¹ŒÒ·Õè¢Í§ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔ μÒÁº·ºÑÞÞÑμÔ

¢Í§ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáË‹§ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈¡Ãä·Âã¹ Œ́Ò¹¡ÒÃμÃÒ¡®ËÁÒÂ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞμ‹Í¡ÒÃÇÒ§ÃÒ¡°Ò¹¡ÒÃàÁ×Í§

¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃá¼‹¹´Ô¹áÅÐ¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»»ÃÐà·Èã¹´ŒÒ¹μ ‹Ò§ æ ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

ÃÒª¡ÒÃá¼‹¹´Ô¹ ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍºãËŒºØ¤¤Å´íÒÃ§μíÒáË¹‹§ã¹Í§¤ �¡Ãμ‹Ò§ æ ¡ÒÃãËŒºØ¤¤Å¾Œ¹¨Ò¡μíÒáË¹‹§ 

¡ÒÃÅ§¾×é¹·Õèà¾×èÍÃÑº¿˜§»˜ÞËÒ¢Í§¾Õè¹ŒÍ§»ÃÐªÒª¹ áÅÐ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè

áÅÐÍíÒ¹Ò¨¢Í§ÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔ ÃÇÁ·Ñé§º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·ÕèÍ×è¹ æ «Öè§ºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÇØ²ÔÊÀÒ

·Ø¡¤¹μ ‹Ò§ä´ŒÃ‹ÇÁáÃ§Ã‹ÇÁã¨¡Ñ¹»¯ÔºÑμÔË¹ŒÒ·Õèã¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº´ŒÇÂ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ ·Ø‹Áà· μÑé§ã¨ áÅÐàÊÕÂÊÅÐ 

¼Á¨Ö§¢Íª×è¹ªÁáÅÐ¢Íº¤Ø³·Ø¡·‹Ò¹ÁÒ ³ âÍ¡ÒÊ¹Õé áÅÐ¢Íà»š¹¡íÒÅÑ§ã¨ãËŒ·Ø¡·‹Ò¹»¯ÔºÑμÔË¹ŒÒ·Õè¢Í§μ¹

ÍÂ‹Ò§àμçÁ¡íÒÅÑ§¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÂØ·¸ÈÒÊμÃ �ªÒμÔ òð »‚ áÅÐ»ÃÐà·Èä·Â ô.ð 

ÊÙ‹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔãËŒºÃÃÅØ¼ÅÊíÒàÃç¨μÒÁà»‡ÒËÁÒÂ·ÕèÁØ‹§ËÇÑ§äÇŒ ·Ñé§¹Õé à¾×èÍãËŒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÇØ²ÔÊÀÒà»š¹Í§¤ �¡Ã

·Õèà»š¹àÅÔÈã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹§Ò¹´ŒÒ¹¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔ¢Í§ªÒμÔ à¡Ô´¼Åã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹Í§¤ �¡ÃÍÂ‹Ò§à»š¹

ÃÙ»¸ÃÃÁáÅÐºÃÃÅØÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§»ÃÐà·ÈªÒμÔÊ×ºä»

 ã¹ÇÒÃÐÍÑ¹à»š¹ÈØÀÁ§¤Å¹Õé ¢ÍÍÒÃÒ¸¹ÒÍíÒ¹Ò¨áË‹§¤Ø³¾ÃÐÈÃÕÃÑμ¹μÃÑÂ áÅÐÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì·Ñé§ËÅÒÂ

·Õè·‹Ò¹à¤ÒÃ¾¹Ñº¶×Í ̈ §´ÅºÑ¹´ÒÅãËŒ·‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹ÇÒÃÊÒÃ Ø̈Å¹ÔμÔ à¾×èÍ¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ÅÙ¡ Œ̈Ò§ áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ

¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÇØ²ÔÊÀÒ·Ø¡·‹Ò¹ μÅÍ´¨¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ »ÃÐÊºáμ ‹¤ÇÒÁÊØ¢ÊÇÑÊ´Ôì ÍØ´Á´ŒÇÂ

¨μØÃ¾Ô¸¾ÃªÑÂ ÍÑ¹»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ÍÒÂØ ÇÃÃ³Ð ÊØ¢Ð ¾ÅÐ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ¡ŒÒÇË¹ŒÒ·Ñé§ã¹ªÕÇÔμÊ‹Ç¹μÑÇ

áÅÐË¹ŒÒ·Õè¡ÒÃ§Ò¹μÅÍ´ä» 

                                                   (¹ÒÂ¹Ñ±  ¼ÒÊØ¢)

                                             àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃÇØ²ÔÊÀÒ

                                  » Ô̄ºÑμÔË¹ŒÒ·ÕèàÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃÊÀÒ¹ÔμÔºÑÞÞÑμÔáË‹§ªÒμÔ

(¹ÒÂ¹Ñ± ¼ÒÊ¢)
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”
 • บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ .................................................................... ๑
 • นายตวง  อันทะไชย .................................................................................................... ๓
  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 • ศาสตราจารย ดร.สมพงษ  จิตระดับ .......................................................................... ๒๒
  อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย จรัส สุวรรณเวลา ................................................ ๓๑
  ประธานกรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
 • สรปุผลการประชุมคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๑๐, วนัที ่๑๗, วนัที ่๒๔ 
  วนัที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ วนัที ่๗, วนัที ่๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
  และการประชุมคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ...................................... ๔๓

บทความทางวิชาการ
 • ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครองจัดการที่ดินของรัฐ
  ที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน
  โดย พ.ต.อ.ไตรรงค  ชัยชนะ ......................................................................................... ๕๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย .................................................. ๗๕

๓ ๒๒

สารบัญ

๓๑
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๑๕๓

จในสา�น�ีทยามหฎกงา�ร
 • าษกึศรากงาทคาภอมสเมาวคอืพเนุทงอกิตัญญับชาระรพงาร  พ.ศ. ....  ....................... ๙๑

จในสา�น�ีทยามหฎกะลแ�มหใยามหฎกาํนะนแ
 • าญาอีดคาณราจิพีธิวยวดาวญูนมรรธฐัรบอกะรปิตัญญับชาระรพ
  งอืมเรากงาทงนหแาํตงราํดูผงอข  พ.ศ. ๒๕๖๐ ................................................................... ๑๐๕

ลาศงอขาษกาพิพาํคปุรส  าหญ�ปยัฉจินิวรากลผะลแ                                        
จในสา�น�ีทยามหฎกอ�ข

 • งอืมเรากงาทงนหแาํตงราํดูผงอขาญาอีดคกนผแากีฎลาศาษกาพิพาํค
  ีทงดแขลเยามหีดค  อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ ีทนัว  ๒๗ นยายนัก  ชารกัศธทุพ  ๒๕๖๐
  งอืรเ  รากชารีทานหงนหแาํตอตดิผมาวค  ญูนมรรธฐัรบอกะรปิตัญญับชาระรพอตดิผมาวค
  ติรจุทรากมารปบารปะลแนักงอปรากยวดาว ................................................................ ๑๒๓

ดิคมาวคมค  ญูนมรรธฐัรศิทม็ขเ
 • ญูนมรรธฐัรบอกะรปิตัญญับชาระรพงารงอขญูนมรรธฐัรยวดบอชมาวคบอสจวรตราก  ... ๑๔๑

ิตัญญับิตินดิคมาวคนอ�ทะสมุม  : Legal Reflection
 • ษฤกงัอาษาภนปเาหอืนเดนหาํกีทงอรคกปยาฝงอขฎกกออรากนใาณราจิพอข  ...................... ๑๔๗

ยามหฎกปูริฏปราก  : LAW REFORM 
 • งารสกูลปงิสะลแนิดีทีษาภิตัญญับชาระรพงาร  พ.ศ. .... 
  ีทนอต  ๒ งารสกูลปงิสะลแนิดีทีษาภยามหฎกงอขญัคาํสะราส  ..................................... ๑๕๓

๙๑ ๑๔๗
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๑๗๑

สารพันปญหากฎหมาย
 • หลักกฎหมายเก่ียวกับการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมาย
  วิธีพิจารณาความอาญา ................................................................................................ ๑๖๓

เกร็ดกฎหมายนารู
 • ปญหาทางจําเปนในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ................................. ๑๗๑

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
 • ชุด วุฒิสภาของประเทศญ่ีปุน ตอนที่ ๓ ....................................................................... ๑๘๑

แนะนําเว็บไซต 
 • พิพิธภัณฑออนไลนเฉลิมพระเกียรติเพื่อพอ (www.king9moment.com), 
  พิพิธภัณฑเหรียญ (http://www.museumthailand.com/Coin_Museum_Thailand), 
  พิพิธภัณฑวัฒนธรรมดอกไม (http://www.museumthailand.com/The_Museum   
  of_Floral_Culture) และกรมสงเสริมวัฒนธรรม (http://www.culture.go.th) ...... ๑๙๑

สารบัญ

๑๖๓ ๑๘๑
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 “การศกึษา” นัน้ถอืไดวาเปนเรือ่งทีม่คีวามสําคญัสงูสดุในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และสังคมประเทศชาติบานเมือง ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาน้ันประเทศไทยของเราได
มีความพยายามในการที่จะปฏิรูปการศึกษามาอยางตอเนื่อง แตภาพรวมก็ยังไมบรรลุ
ความสําเร็จเทาท่ีควรเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่อยูในระดับเดียวกันโดยจะ
เหน็ไดจากผลการทดสอบโครงการจดัสอบนกัเรยีนนานาชาต ิหรอื PISA (Programme for 
International Student Assessment) ที่ดําเนินการโดย OECD (องคการความรวมมือ
และพัฒนาทางเศรษฐกิจโพนทะเล) ซึ่งที่ผานมาไดมีการประกาศผลสอบ PISA 2015 
อยางเปนทางการ โดยมีประเทศเขารวมการทดสอบรวม ๗๒ ประเทศในกลุมเศรษฐกิจ
ทั้งหมด เปนการทดสอบวิทยาศาสตร การอาน และคณิตศาสตร ในเด็กที่มีอายุ ๑๕ ป 
ผลปรากฏวาประเทศไทยของเราอยูอันดับที่ ๕๕ (วิทยาศาสตร อันดับที่ ๕๔ การอาน 
อันดับที่ ๕๗ และคณิตศาสตร อันดับที่ ๕๔)  ผลการทดสอบลดลงจากการทดสอบ
เมือ่ป ๒๐๑๒ ในทกุวชิา จากสภาพการณดงักลาว ทาํใหหลายฝายไดแสดงความวติกกงัวล
ถึงปญหาดานการศึกษาของประเทศ และพยายามเสนอทางออกเพ่ือแกไขปญหาวิกฤติ
การศึกษาของไทย

การปฏิรูปประเทศ
ด�านการศึกษา

*ความลมเหลวของการศึกษาแบบไทย ๆ ,สยามรัฐออนไลน,เว็บไซต https://www.siamrath.co.th/n/7358 
สืบคนเมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๐.
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”

 ปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนด
หลักการสําคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของชาติไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา ไดกําหนดใหเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแล
และพัฒนากอนเขารับการศึกษา ใหมีการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการ
ชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา และเพื่อเสริมสราง 
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑ ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ รวมถึงกําหนดใหมีกลไกและระบบ
การผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณ
ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนกําหนดใหปรับปรุงการจัด
การเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด และปรับปรุง
โครงสรางของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
 ดังนั้น เพื่อใหทานผูอานไดรับทราบและมีความรูความเขาใจถึงเจตนารมณ
แนวความคดิ หลักการ และสาระสําคัญของการปฏริปูประเทศดานการศกึษาตามบทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประสบการณของนานาอารยประเทศ 
รวมท้ังสภาพปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และประสบผลสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว อันจะเปนประโยชน
ตอทุกภาคสวนและไดมีสวนรวมเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติบานเมือง
ใหมคีวามเจรญิรุงเรอืงยิง่ขึน้ ทางกองบรรณาธกิารวารสารจลุนติจิงึไดดาํเนินการสมัภาษณ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
ตอการปฏิรปูประเทศดานการศกึษาในประเด็นเรือ่ง “การปฏริปูประเทศดานการศกึษา” 
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญอันประกอบดวย ศาสตราจารยกิตติคุณ
นายแพทย จรสั สวุรรณเวลา ประธานกรรมการ คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรปูการศึกษา 
นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา สภานิตบิญัญตัแิหงชาติ และ ศาสตราจารย ดร.สมพงษ จติระดับ 
อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ทั้งนี้ เพ่ือเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติ
ของสภานิตบิญัญตัแิหงชาติและประชาชนผูมคีวามสนใจโดยท่ัวไป ซึง่ทานผูอานสามารถ
ติดตามและศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : สภาพปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ดานการศกึษาของประเทศไทยในอดตีทีผ่านมาจนถงึปจจบุนั 
และการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาตามท่ีบัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มีแนวความคิด หลักการและสาระสําคัญอยางไร

นายตวง อันทะไชย : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ กลาวไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ
ที่มีบทบัญญัติว าดวยการปฏิรูปประเทศบัญญัติไวเปนหมวดหนึ่ง
โดยเฉพาะ คือ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และนับเปนครั้งแรก
ในประวติัศาสตรของประเทศไทยท่ีมกีารบัญญตัทิศิทางและเปาหมาย
ของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาไวอยางละเอียดในรัฐธรรมนูญ
โดยไดกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาที่จะตองเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยแผนและข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ และตองเร่ิม
ดําเนินการปฏิรูปภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังวาจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ป รวมท้ังกําหนด
ใหมีคณะกรรมการท่ีเปนอิสระคณะหน่ึงที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการดาํเนนิการใหบรรลุเปาหมายใหแลวเสร็จเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตอไปภายใน ๒ ป นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง สวนเปาหมาย
ของการปฏิรูปน้ันไดกําหนดไวในมาตรา ๕๔ วรรคสี่ วา “การศึกษา
ทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เช่ียวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ หองรับรองสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ อาคารรัฐสภา ๒

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

*
สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ บรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัรอยเอด็ และปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์บรหิารการศกึษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

โ
ใ

โ

ใ

ใ

นายตวง อันทะไชย*

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” โดยคําวา “ทั้งปวง” ดังกลาวมีความหมายครอบคลุมถึงการศึกษา
ทกุระดับช้ัน ทัง้เด็กเล็ก อนบุาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศกึษาและอุดมศึกษา โดยมีเปาหมาย
สงูสดุซึง่เปรยีบเสมอืนปรชัญาของการปฏริปูประเทศดานการศกึษาเพือ่นาํไปสู “คณุสมบตั ิ๕ ประการ” 
ของคนไทยในอนาคตที่สามารถสรุปยอเปนถอยคําไดอยางคลองจองวา “การเปนคนดี การมีวินัย 
การภมูใิจในชาต ิการเชีย่วชาญสามารถตามความถนดั และรบัผดิชอบตอตนเองและประเทศชาต”ิ

นอกจากน้ี ความตอนหน่ึงในคําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีบัญญัติวา 
“...แตการปกครองก็มิไดมีเสถียรภาพหรือราบรื่นเรียบรอยเพราะยังคงประสบปญหาและขอขัดแยง
ตาง ๆ บางครั้งเปนวิกฤติทางรัฐธรรมนูญที่หาทางออกไมได เหตุสวนหนึ่งเกิดจากการที่มีผูไมนําพา
หรือไมนับถือยําเกรงกฎเกณฑการปกครองบานเมือง ทุจริตฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ หรือขาด
ความตระหนักสํานึกรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน จนทําใหการบังคับใชกฎหมาย
ไมเปนผล ซึ่งจําเปนตองปองกันและแกไขดวยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใชกฎหมาย และ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม...” ไดแสดงใหเห็นวา “การปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา” เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิรูปและแกไขปญหาของประเทศ
ในทกุดาน หรอืกลาวอีกนยัหน่ึงคอื หากการปฏิรปูประเทศดานการศึกษาของไทยไมสามารถดําเนินการ
ไดเปนผลสาํเรจ็แลว การปฏริปูประเทศในดานเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง และดานอืน่ ๆ  ยอมไมสามารถ
คาดหวังไดวาจะประสบความสําเร็จหรือเดินหนาตอไปได ดังน้ัน การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
จึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการปฏิรูปประเทศในภาพรวม หรือเปนหัวขบวน
ของการปฏิรูปประเทศ

อยางไรก็ด ีเมือ่ยอนกลับไปพิจารณาถึงสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทยในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบันจะพบวามีสาเหตุสําคัญ ๆ อันเน่ืองมาจาก 
“ความไมตอเนื่องของนโยบาย” ที่รัฐมนตรีหรือฝายบริหารมีการเปลี่ยนแปลงบอย บางคนเขามา
บริหารไมนานก็ถูกเปล่ียน เม่ือฝายบริหารเปล่ียน นโยบายท่ีวางไวก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดวย 
โดยนับตั้งแตมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใชบังคับเพื่อใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๘๑ จนถึงปจจุบันน้ัน
มกีารเปลีย่นรฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารและฝายการเมอืงทีเ่กีย่วของไปแลวประมาณ ๒๕ คน 
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงฝายบริหารบอยหรือเปนจํานวนมากยอมสงผลใหนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
หรือปฏิรูปประเทศดานการศึกษาเกิดความไมตอเนื่องตามไปดวย 

อกีทัง้สงัคมในยคุปจจบุนัทีเ่ปน “พลวตั” และการเขาสูศตวรรษที ่๒๑ ซึง่เปนโลกของ “เอไอ”
หรือ “ปญญาประดิษฐ” (Artificial Intelligence : AI) ที่สิ่งไมมีชีวิตมีความฉลาดทัดเทียมมนุษย 
และเปนโลกของ “Internet of Things” (IoT) คือ ทุกสิ่งทุกอยางถูกเชื่อมโยงกับอินเทอรเน็ต
ทัง้หมด ดงันัน้ “ระบบการศึกษาและหลักสตูรการเรียนการสอนของไทยท่ีไมทนัตอการเปล่ียนแปลง
ของโลก” หรอื “ความรูเกา ๆ  ทีอ่าศยัการทองจาํ” จงึไมสามารถนาํมาใชกบัโลกสมยัใหมทีไ่มหยดุน่ิง
และมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอีกตอไป การปฏิรูปการศึกษาเพื่อไปสู “Thailand ๔.๐” 
ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จึงเปนประเด็นเรงดวน โดยประเทศไทย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จะเปนไทยแลนด ๔.๐ ได ตองพัฒนาใหคนไทยเปนคนไทย ๔.๐ ซึ่งคนไทยจะเปนคนไทย ๔.๐ ได
เพราะการศกึษาเทานัน้ และการศกึษาจะตองเปนการศึกษา ๔.๐ ซึง่ขอเสนอในเบือ้งตนกค็อื ตองปฏริปู
การเรียนรูจากการเรียนรูแบบทองจํา (Passive Learning) ไปสูการเรียนรูแบบเชิงรกุ (Active Learning) 
และตอยอดดวยการวิจัยและพัฒนา จึงจะเกิดนวัตกรรมและสามารถสรางอาชีพและรายได เนื่องจาก
ปจจุบนัการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก หรือไดรบัเกียรตินยิมอันดบัหน่ึง 
ไมไดการันตีหรือรับประกันวาจะมีงานทํา มีรายได หรือมีอาชีพตลอดไป ซึ่งขอมูลการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผานมาพบวา จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ซึง่วางงานหรอืมรีายไดตามจาํนวนทีก่าํหนดไดมาลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัการชวยเหลอืจากรฐัตามโครงการ
ดงักลาวเปนจํานวนมาก โดยระดับปริญญาเอกมีจาํนวนประมาณ ๘๐๐ คน ปริญญาโทจํานวนประมาณ 
๕,๘๐๐ คน และปริญญาตรีจํานวนประมาณ ๒๘,๐๐๐ คน

จากสภาพปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศไทยดังกลาว รวมทั้ง
ความสําคัญของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ จึงกําหนดใหเปน “หนาที่ของรัฐ” ที่ตองจัดการศึกษา โดยตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 
มวีนิยั ภมูใิจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผดิชอบตอครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๔ วรรคสี่ และกําหนด “เปาหมายของ
การดําเนินการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” ไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ. 
ดานการศึกษา ดังนี้

(๑) ใหสามารถเร่ิมดําเนินการให “เด็กเล็ก” ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา 
เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย
โดยไมเก็บคาใชจาย

(๒) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้ง “กองทุน” เพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลน
ทุนทรัพยเพื่อลดความเหล่ือมล้ําในการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ครูใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ

(๓) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ “ครูและอาจารย” 
ใหไดผูมจีติวญิญาณของความเปนครู มคีวามรูความสามารถอยางแทจรงิ ไดรบัคาตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู

(๔) ปรับปรุงการจัด “การเรียนการสอน” ทุกระดับเพ่ือใหผู เรียนสามารถเรียนไดตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาวโดยสอดคลองกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๙ และมาตรา ๒๖๑
 ไดกาํหนดระยะเวลาในการดําเนินการปฏิรปูประเทศดานการศึกษาไว ๒ ระยะ คอื ระยะเวลาดําเนินการ
ภายใน ๑ ป และระยะเวลาดําเนินการภายใน ๕ ป
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

โดย “ระยะเวลาดําเนินการภายใน ๑ ป” รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ ดังนี้

(๑) ตรากฎหมายวาดวยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ และประกาศใชบังคับ
ภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ซึ่งในปจจุบันไดมีการตราพระราชบัญญัติแผน
และข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกมาใชบังคับแลว โดยมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา

(๒) เริ่มดําเนินการปฏิรูปการศึกษาภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ
(๓) ดําเนินการตรากฎหมายจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผู ขาดแคลนทุนทรัพย 

เพ่ือลดความเหล่ือมล้ําในการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ

(๔) ใหมีคณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหน่ึงที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งดําเนินการศึกษา
และจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป โดยใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ซึ่งในปจจุบันไดมีการตั้ง “คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา” 
ขึ้นเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

สวนในชวง “ระยะเวลาดําเนินการภายใน ๕ ป” นั้น รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหดําเนินการ
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

(๑) เริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ 
วรรคสอง เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา
ใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย
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(๒) พัฒนากลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย
ใหไดผูมจีติวญิญาณของความเปนครู มคีวามรูความสามารถอยางแทจรงิ ไดรบัคาตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู

(๓)  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผู เรียนสามารถเรียนไดตามความ
ถนัดและปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาวโดยสอดคลองกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

(๔) ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังวาจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ป
(๕)  คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและ

รางกฎหมายใหแลวเสร็จและเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง

อนึ่ง เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษาดังกลาวสามารถ สรุปเปนแผนภาพได ดังนี้
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

นอกจากนี้ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ที่กําหนดวา “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นั้น 
ตามยุทธศาสตรการปฏิรูปดานการศึกษาไดกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาและเสริมสราง
ศกัยภาพคน เพือ่พฒันาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแขง็แกรงของประเทศ มคีวามพรอมทางกาย 
ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย และมีครอบครัวที่มั่นคง ที่สําคัญ ๆ ไดแก

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี และ
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
จากยุทธศาสตรชาติดังกลาว หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และ 

นายกรัฐมนตรีก็ไดกําหนดนโยบายและแนวทางดําเนินการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศใหเปนไป
อยางสอดคลอง โดยเฉพาะนโยบายดานการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 
ที่กําหนดให “พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการเรียนรู ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา และยก
ระดับมาตรฐานการศึกษา ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาครู รวมทั้งผลิตและพัฒนา
กําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ” นั้น จําเปนอยางยิ่งที่การศึกษาไทยตองเปนการศึกษา ๔.๐ 
ซึ่งปจจัยที่จะทําใหการศึกษาไทยเปน “การศึกษา ๔.๐” ดังกลาวได ตองมีการปฏิรูปอยางเรงดวน
ใน ๓ เรื่อง และดาํเนินการตามแนวคิดใหมใน ๒ เร่ือง ดังนี้

๑. ตองปฏริปูการเรยีนการสอนโดยปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูร การเรยีนรู 
การวัดผล การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระบบทุกระดับ

  เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนของเรามีการแบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนที่ 
“เปนวิชาการ” ซึ่งผูเรียนจะเปนคนเกง วิชาที่เรียน เชน ฟสิกส เคมี ชีวะ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
ก็จะเปนแพทย ทหาร ตํารวจ นักกฎหมาย หรือทนายความ เปนตน และสวนท่ี “ไมเปนวิชาการ” 
ซึง่กลุมผูเรยีนจะไมเกงวิชาการ เม่ือสาํเร็จการศึกษาแลวก็จะเปนชางยนต ชางกล หรือชางไฟฟา เปนตน 
แตเราลืมคนอีกกลุ มหนึ่งที่มี “ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว” ตามทฤษฎีพหุปญญา (Multiple 
Intelligences : MI) ที่ไมจําเปนตองเกงวิชาการ ไมตองเกงการชาง หรือไมตองเกงฟสิกส เคมี ชีวะ 
แตเขาเกงในสิ่งที่สนใจหรือเปนเลิศในความสามารถหรือความเช่ียวชาญเฉพาะตัว เชน “นองเม” 
เอรียา จุฑานุกาล นักกอลฟหญิงมือหนึ่งของโลก “นองเมย” รัชนก อินทนนท แชมปโลกแบดมินตัน
ที่อายุนอยที่สุด หรือ “ซารา” นุศรา ตอมคํา มือเซตอันดับหนึ่งของวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทย
ที่ไปเลนใหกับสโมสรวอลเลยบอลชื่อดังของประเทศตุรกี หรือนักฟุตบอลอาชีพที่เตะในสโมสรตาง ๆ 
รวมถงึนกัดนตร ีนกัศลิปะ และนกักฬีาประเภทอืน่ ๆ  ซึง่คนกลุมนีส้ามารถสรางรายไดเปนรอย ๆ  ลานบาท 
หรอืมเีงนิเดอืนเปนจาํนวนมากได ทัง้ ๆ  ทีย่งัไมจบปรญิญาตร ีแตกลบัไมไดรบัการพจิารณาในหลกัสตูร
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หรือการจัดการเรียนการสอนใด ๆ ซึ่งถือเปนปญหาใหญของการศึกษาไทยอันนําไปสูความเหลื่อมลํ้า
และความไมเทาเทียมกันในที่สุด การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาในครั้งนี้จึงไดกําหนดไวอยางชัดเจน
วา “รัฐตองจัดการศึกษาโดยตองมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน”

อีกทั้งไดกลาวแลววาโลกปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากและคงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ทัง้ในดานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีการบรหิารจดัการทางเศรษฐกจิและสงัคม และโลกเศรษฐกจิสมยัใหม
ที่เนนการใชแรงงานที่มีความรู ทักษะ การคิดวิเคราะห จินตนาการ การเรียนรูสิ่งใหม ๆ การปรับตัว
และสามารถแกไขปญหาไดเปนอยางดี การจัดการศึกษาจึงตองเปล่ียนอยางอยางขนานใหญ เพ่ือพัฒนา
พลเมืองใหฉลาด มีความรับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และประยุกตใชเปน รวมทั้ง
ทํางานแกไขปญหาและแขงขันทางเศรษฐกิจไดมากข้ึน ประเทศท่ีไมสามารถปฏิรูปการศึกษาของตน
ใหกาวทันไดจะถูกทอดทิ้งใหลาหลังและประชากรจะตกงานเพิ่มขึ้น ประเทศไทยจึงจําเปนตองปฏิรูป
การจดัการศกึษาในเชงิโครงสรางทัง้ระบบอยางเขาใจสภาพปญหา เปาหมาย และแนวทางการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมอยางมปีระสิทธภิาพ เปนธรรม และเห็นการณไกลเพ่ือประโยชนของประชาชน
สวนรวม ซึ่งมีแนวทางที่สําคัญ ๓ ดาน คือ 

๑.๑ การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดผล 
๑.๒ การปฏิรูปครูและผูบริหาร โดยตองคัดเลือกและพัฒนาผูบริหารการศึกษาและครูใหมี

คุณภาพและสรางแรงจูงใจในการทํางาน
๑.๓ การปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการและการแกไขปญหาเชิงประเด็นสําคัญ โดยตอง

กระจายอํานาจใหโรงเรียนมีความเปนอิสระและความรับผิดชอบ
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

  ทั้งนี้ แนวทางในการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผลนั้น ตองปฏิรูป
หลักสูตรที่ใหเนนที่ผลลัพธหรือสมรรถนะ เพื่อสรางใหผู เรียนมีความรู และทักษะที่จําเปน
สําหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ การอยากรูอยากเห็น การรักการอาน การเรียนรู การเรียนดวยตนเอง 
มีความคิดริเริ่มมีความรับผิดชอบ มีความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว มีองคกรและ
บุคลากรในการติดตามสนับสนุนหรือฝกอบรมใหครูอาจารยเขาใจและมีความรูหรือทักษะที่สามารถ
ทําตามหลักสูตรท่ีปฏิรูปไดจริง รวมท้ังตองปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียน
ที่สงเสริมใหผูเรียนคิด วิเคราะห ประยุกตใชและแกไขปญหาเปน

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนดใหดําเนินการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษาในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนไวในมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา (๔) วา 
“(๔) ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนทกุระดบัเพือ่ใหผูเรยีนสามารถเรยีนไดตามความถนดั และปรบัปรงุ
โครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติ
และระดบัพืน้ที”่ จากบทบญัญตัดิงักลาว การปฏริปูประเทศดานการศกึษา โดยเฉพาะในดานหลกัสตูร
การเรียนการสอนและการวัดผลจึงตองดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายหลักที่วา “ปรับวิธีเรียน 
เปลีย่นวธิสีอน แกไขวธิกีารวดัและประเมนิผล” โดยปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนจากการเรยีนรู
แบบทองจําหรือตั้งรับ (Passive Learning) เปนการเรียนรู เชิงรุก (Active Learning) 
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัดและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
และความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีเปาหมายยอย ดังนี้

 (๑) สถานศึกษาตองนําหลักสูตรกลางมาใชเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรที่เนน
กระบวนการสรางความรูที่เช่ือมโยงไปสูทองถิ่น โดยมีโครงสรางและเวลาเรียนที่ยืดหยุนตอบสนอง
ผูเรียนตามระดับช้ัน และสอดคลองหรือสัมพันธกับบริบทของทองถ่ิน ประเทศชาติ และสังคมโลก
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ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งตอบสนองตอศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียน 
โดยจัดทําเปนคําอธิบายรายวิชาท่ีแสดงถึงวิธีการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนตองเรียนรูดวยกระบวนการ
คิดวิเคราะห และสรางความรูเพื่อนําไปผลิตผลงานและนวัตกรรม

 (๒) ครูผูสอนทุกระดับการศึกษาตองพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน
ที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ โดยการจัดโครงสรางหรือหนวยการเรียนที่ตอบสนองความแตกตาง
ของผูเรียน และการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนเปนผูสรางความรูและเรียนรูดวยกระบวนการทํางานกลุม 
คิดวิเคราะห สังเคราะห คิดแกปญหา คิดสรางสรรค และเพิ่มพูนทักษะ เปนตน

 (๓) ครผููสอนทกุระดบัการศกึษาตองปรบัการเรยีนและเปลีย่นการสอน โดยการจดักจิกรรม
การเรยีนรูทีห่ลากหลายรปูแบบเพือ่ตอบสนองความแตกตางของผูเรยีนแตละคนตามแนวทางการจดัการ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ดวยการใชสื่อและแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย ผานกระบวนการ
ทํางานกลุม คิดวิเคราะห สังเคราะห คิดแกปญหา คิดสรางสรรค ลงมือปฏิบัติจริง ใชเทคโนโลยี
ผลิตผลงาน สรางนวัตกรรมและสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมใหสอดคลองกับโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 
รวมท้ังเสริมดวยการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL) 
และการเรียนรูดวยโครงงาน (Project Based Learning : PjBL) เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ 
และมีทกัษะท่ีจาํเปนรอบดาน อกีทัง้สามารถเรียนรูไดตอเนือ่งตลอดชีวติตามความตองการของแตละคน

 (๔) สถานศึกษาและครูผูสอนทุกระดับการศึกษาตองปรับระบบและวิธีการในการวัด
และประเมินผล โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายและสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู
ตามหลักสูตร เนนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน (Assessment is for Learning) จากผลงานหรือพฤติกรรมการแสดงออก
ของผูเรียนมากกวาการทดสอบความรูดวยแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ

 (๕) หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงทกุระดับตองปรับระบบประกันคณุภาพ
และการประเมินคุณภาพใหมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากลหรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ

๒. ตองกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษา
  เนื่องจากโรงเรียนเปรียบเสมือนฐานปฏิบัติการสุดทายที่ส งผลตอผู เรียนโดยตรง

และเปนแหลงบมเพาะพลเมืองท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม หากโรงเรียนมีความเขมแข็งยอมจะสงผลตอ
ตัวนักเรียนใหมีความเขมแข็งไดเชนเดียวกัน อยางไรก็ดี ระบบที่รวมศูนยไวที่ศูนยกลางมากเกินไป
อาจเปนชองทางใหเกิดการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบได ดังนั้น จึงตองกระจายอํานาจ
ไปยังสถานศึกษาเพ่ือใหมีความเปนอิสระท้ังในดานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการบริหารทั่วไป รวมทั้งสามารถรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของผู เรียน โดยการปรับบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนผู กํากับดูแล และแยกบทบาท
ระหวางฝายควบคุมหรือกํากับดูแล (Regulator) กับฝายปฏิบัติ (Operator) ออกจากกันใหชัดเจน

๓.  ตองปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิรูปการศึกษาและยกรางกฎหมาย
ขึ้นใหมเพื่อใหกระบวนการปฏิรูปการศึกษามีความตอเนื่อง

  เพือ่ใหกระบวนการปฏริปูการศกึษาในอนาคตของชาติมคีวามตอเนือ่งและไมเปลีย่นแปลง
ไปตามฝายการเมือง จาํเปนตองมีแผนแมบท (Master Plan) ดานการศึกษา และในกรณีทีต่องมีการปรับ
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

แผนแมบท ตองมงีานวจิยัรองรบัและเปนทีย่อมรบัของสาธารณะดวย นอกจากนี ้ตองมอีงคกรและกลไก
ในการกํากับดูแลโดยใหมีอํานาจหนาที่ในการกํากับติดตามและประเมินผลใหทุกฝายตองปฏิบัติตาม
แผนแมบทดานการศึกษา

๔. ตองปฏิรูปการเรียนรูเพื่อสรางคนใหคนสรางชาติ
  แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดใหมของการจัดการศึกษาไปสู Thailand ๔.๐ หรือการจัดการ

ศึกษาเพ่ือสรางชาติ ตาม “นโยบายทวิศึกษาแบบไทยประยุกต” โดยการพัฒนาประเทศทุกดานให 
“มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” และมีความเจริญกาวหนาทดัเทียมนานาประเทศตองอาศัยกาํลงัคนสายอาชีวศกึษา
และอดุมศกึษาทีส่อดคลองกบัความตองการและทศิทางการพฒันาประเทศ การปฏริปูการศกึษาจงึตอง
ใหความสําคัญกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนและรองรับการพัฒนาประเทศดวย 

  โดยระดับ “อาชีวศึกษา” ตองพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ทั้งระบบ “ทวิศึกษา” ที่เปนการเรียนรวมระหวางหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ควบคูกัน โดยผูเรียนที่เรียนในสถานศึกษาทั้งสองสายครบตามหลักสูตรแลว สามารถสําเร็จการศึกษา
ทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและหลักสูตรสายอาชีพไปพรอมกันได และระบบ 
“ทวิภาคี” (Dual System Education) ที่เปนความรวมมือกันระหวางสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนดานอาชีวศึกษากับสถานประกอบการซ่ึงรับผูเรียนของสถานศึกษาตาง ๆ เขาไปทํางานจริง
และเรียนรูในสถานประกอบการ เพื่อเติมเต็มในสถานศึกษา หรือเรียกวา “การจัดการอาชีวศึกษา
แบบโรงเรียน-โรงงาน” ทัง้นี ้เพือ่สรางโอกาสของผูเรียนและลดความเหล่ือมล้ําในสังคม รวมท้ังผูเรยีนได
รับความรูความสามารถดานวิชาชีพในระดับมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงาน
ที่รัฐบาลกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาประเทศตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจน
ผู เรียนมีทางเลือกทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ทั้งในสายวิชาชีพและสายสามัญ เพื่อความกาวหนา
ในชีวิตตามความถนัดและความสนใจ และผู เรียนสามารถหารายไดระหวางเรียนและมีอาชีพ
ตามทักษะความสามารถ หรือเชื่อมั่นและมั่นใจวาจบแลวจะมีงานทํา มีอาชีพรองรับ หรือสามารถ
ประกอบอาชีพไดจรงิ

  สวนระดับ “อุดมศึกษา” นั้น ตองมีระบบการศึกษาที่หลากหลายเช่ือมโยงกับอาชีพและ
การแขงขันของประเทศ และตองปรับสัดสวนการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการ
กําลังคนในการพัฒนาประเทศในแตละสาขา โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือสาขา
ขาดแคลนใหสอดคลองกับความตองการและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมท้ังสงเสริมการวิจัย
ทีเ่ปน R&D (Research and Development) การสรางองคความรู ทรพัยสนิทางปญญาและนวัตกรรม 
เชน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไดสรางเครื่องกําเนิดไฟฟาจากพลังงานแมเหล็ก 
ซึ่งเปนนวัตกรรมที่ผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแมเหล็กและสามารถพัฒนาตอยอดนําพลังงานไฟฟา
ที่ไดไปใชกับรถจักรยานยนตเพื่อทดแทนนํ้ามัน เปนตน ตลอดจนตองสรางกลไกการวิจัยและ
การถายทอดความรูระหวางภาคธุรกิจเอกชนกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยและการนําไป
ใชประโยชนในเชงิพาณชิยและการพฒันาประเทศ นอกจากนี ้ตองมรีะบบการพฒันาอดุมศกึษารวมกนั
ระหวางประเทศเพื่อความเปนสากลดวย
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  ดังนั้น การจัดการศึกษาไปสู Thailand ๔.๐ หรือเพื่อสรางชาติใหมีความเจริญกาวหนา
และสอดคลองกับความตองการและทิศทางการพัฒนาประเทศ สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ตองเปล่ียนบทบาทใหม ที่มิใชเพียงการผลิตคนใหจบปริญญาตรีเพ่ือทํางานรับเงินเดือนข้ันตํ่า 
๑๕,๐๐๐ บาทเหมือนเดิม แตตองพัฒนากําลังคน ตอยอดงานวิจัย และสรางนวัตกรรมใหมที่สามารถ
แขงขันกับคนอื่นได 

๕.  ตองจัดการศึกษาเพื่อแกไขปญหาและรองรับสังคมผูสูงอายุ
  เพื่อแกไขปญหาและรองรับสังคมผูสูงอายุสมบูรณแบบในป ๒๕๖๑ การจัดการศึกษาตอง

สามารถสรางงานท่ีเหมาะสมฟนฟูและดูแลสุขภาพและชะลอการทุพพลภาพและโรคเร้ือรัง รวมท้ัง
สภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอสังคมผูสูงอายุ ตลอดจนโรงเรียนและหลักสตูรสําหรับผูสูงอายุ

  สาํหรบัเปาหมายของการดาํเนนิการปฏริปูประเทศดานการศกึษาทีก่าํหนดไวในรฐัธรรมนญู 
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา ถือเปนหัวใจสําคัญที่ “คณะกรรมการ
อสิระเพ่ือปฏริปูการศึกษา” ซึง่ไดรบัการแตงตัง้ขึน้เรยีบรอยแลวตองดาํเนนิการจัดทาํแผนและข้ันตอน
การปฏิรูปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดข้ึนเปนพิเศษแตกตางจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานอื่น ๆ โดยสามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญได ๔ ประการ ไดแก ๑) การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
๒) การตรากฎหมายจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูขาดแคลน และกองทุนเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพครู
๓) การพัฒนากลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย รวมทั้ง
คาตอบแทนทีเ่หมาะสมและกลไกสรางระบบคณุธรรมในการบรหิารงานบคุคลของผูประกอบวชิาชพีครู
และ ๔) การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานในระดับชาติ
และระดับพื้นที่ เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวามีแนวความคิดและหลักการสืบเนื่องมาจาก การเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของ “เด็ก” ซึ่งนอกจากรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคน
ไดรับการศึกษาเปนเวลา ๑๒ ป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจายแลว ยังกําหนดใหรัฐตองดําเนินการให “เด็กเล็ก” ไดรับการดูแลและพัฒนา
กอนเขารบัการศกึษาเพือ่ใหเดก็เลก็ไดรบัการพฒันารางกาย จติใจ วนิยั อารมณ สงัคม และสตปิญญา
ใหสมกับวัยอีกดวย การปฏิรูปประเทศดานการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กซึ่งไมเคยมีมากอนดังกลาวนั้น
นับเปนการดําเนินการที่เปนประโยชนและสงผลดีตอประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ ตองมีการลงทุนในเด็ก
ใหถึงเด็กอยางแทจริง โดยเนนโอกาสและความเสมอภาคของเด็กเล็ก อายุตั้งแตแรกเกิดถึงกอนข้ึน
ชั้น ป. ๑ ใหไดรับการดูแลและพัฒนาการเพิ่มศักยภาพครอบครัวชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ในการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและแนวทางการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กเล็ก ตลอดจนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการจัดสิ่งแวดลอม
ในการดูแลและพัฒนาเด็กที่เอื้อตอพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเล็ก

และดวยความสาํคญัของการสรางโอกาสและลดความเหลือ่มลํา้ดานการศกึษาในการสรางสงัคม
ที่มั่นคงและย่ังยืน รวมท้ังการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพของครูจะเปนกระบวนการสําคัญ
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองและย่ังยืนดวย มาตรา ๕๔ วรรคหก ประกอบ
มาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา (๒) ของรัฐธรรมนูญ จงึกาํหนดใหตองดาํเนนิการตรากฎหมายเพ่ือจดัตัง้ 
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

“กองทุน” สําหรับใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าดานการศึกษา
และใชในการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูดังกลาว โดยตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ

ในสวนท่ีเก่ียวกับ “ครูและอาจารย” นั้น เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยมีคุณภาพ
อยางแทจริงและยั่งยืน จําเปนตองพัฒนากลไกและระบบในการบริหารจัดการดานครูและอาจารย
ทั้งในเรื่องการผลิต การคัดกรอง การปฏิบัติงาน การพัฒนาคาตอบแทน และระบบคุณธรรม 
อยางครบวงจรในทกุประเดน็ โดยปจจบุนัสถาบันผลิตครูหลายแหงมกีารรับนกัศึกษาเขาเรียนโดยไมมี
การคดัสรรเพือ่ใหเปนไปตามนโยบายปฏริปูการศกึษาทีป่ระสงคจะไดคนดคีนเกงมาเรยีนคร ูและเปนครทูีด่ี
ใหสมกับวิชาชีพที่เปนวิชาชีพชั้นสูง อีกทั้งไมมีสถาบันเฉพาะทางในการผลิตครูดังเชนในอดีตที่มี
วิทยาลัยครูและวิทยาลัยวิชาการศึกษาเพื่อทําหนาที่หลอหลอมบมเพาะครูโดยเฉพาะ และการผลิตครู
ยังเปนการผลิตในเชิงปริมาณหรือขาดคุณภาพตามความตองการของประเทศ รวมถึงยังมีปญหา
ขาดแคลนคณาจารยทีม่คีวามเช่ียวชาญ ขาดเทคโนโลยีทีจ่ะพัฒนาบุคลากรเพ่ือปอนเขาสูอตุสาหกรรม 
ทาํใหผูสาํเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตครูขาดทักษะ ท้ังความรูพืน้ฐานวิชาชีพครูและวิชาสาขาเฉพาะ
ที่จะมาใชพัฒนานักเรียน และปญหามาตรฐานคุณภาพการผลิตของแตละสถาบันก็มีความแตกตางกัน
มากจากสาเหตุดังกลาวจึงสงผลตอคุณภาพครูไทยและคุณภาพการศึกษาไทยตามมาอยางเปนลูกโซ 
การพัฒนากลไกและระบบการผลิตครูและอาจารยจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของชาติ
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จุลนิติ

นอกจากนี้ เม่ือการผลิตครูและอาจารยไมไดใหความสําคัญกับการคัดกรองคนดี คนเกง และ
ผูที่มีความสนใจตองการเปนครู แตตองเรียนในสายหรือคณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรเน่ืองจาก
ไมสามารถเขาเรียนในคณะอื่นได หรือจบแลวไมสามารถหางานอื่นทําได เมื่อเห็นวาเงินเดือนครูและ
อาจารยสงูจงึมาสอบบรรจเุปนคร ูประกอบกบัการสรรหาครดูวยขอสอบแบบปรนยัทีม่าตรฐานแตละป
และแตละพื้นที่ขอสอบมีความแตกตางกัน การคัดกรองจึงมีประสิทธิภาพตํ่า คุณภาพครูจึงตํ่าไปดวย
สถานศึกษาจึงไมไดครูที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามความตองการ การขอยายจึงเกิดขึ้น ซึ่งสงผล
ใหการจัดการเรียนการสอนขาดตอนและโรงเรียนขาดแคลนครูอยางตอเนื่อง กลไกและระบบ
การคัดกรองครูและอาจารยทีม่คีณุภาพ จงึมคีวามสําคญัทีท่กุฝายตองรวมมือกนัทัง้ระบบ เพือ่คดักรอง
ผูที่มีใจรักในวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูที่มีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนในทุกบริบท 
และเปนคนที่มีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความรูความคิด ความสามารถและความดี จึงจะทําให
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุเปาหมายที่ประเทศชาติตองการได

ในประการท่ีสาํคญั ปญหาดานการบริหารจัดการบุคลากรของหนวยงานตนสงักัดทีไ่มสามารถ
แกปญหาการขาดแคลนครูของสถานศึกษา ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไมเพียงพอสอนครบช้ัน 
โดยครู ๑ คน ตองสอนหลายช้ันเรยีนหรอืสอนแบบคละช้ัน สวนโรงเรียนระดับมธัยมศกึษาครูไมเพยีงพอ
สอนครบทกุสาขาวิชาเอก ทาํใหครสูอนไมตรงสาขาวชิาเอกทีจ่บมา รวมทัง้ครตูองรบัภาระปฏบิตังิานอืน่
ที่ไดรับมอบหมายจํานวนมาก ทั้งจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยภายนอกอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
งานท่ีไมมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะ เชน งานธุรการ งานพัสด ุการเงิน รวมถึงการท้ิงหองเรียนเพ่ืออบรม สมัมนา 
งานประเมิน หรือประกวดแขงขัน ทําใหครูเสียเวลาไปกับงานอื่นที่ไมใชการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 
ยิ่งโรงเรียนที่มีครจูํานวนจํากัด คุณภาพการศึกษายิ่งมีปญหาตามมามากขึ้น ดังนั้น การกระจายอํานาจ
ดานงบประมาณเพือ่ใหพืน้ทีห่รอืสถานศกึษาไดคดิดาํเนนิการเอง นอกจากจะทาํใหสามารถแกไขปญหา
และพฒันาไดตรงจดุแลว ยงัทาํใหการผลกัดนัครอูอกจากหองเรยีนนอยลง และสามารถสรรหาบุคลากร
ทีม่คีวามชํานาญเฉพาะเร่ืองมาดําเนินการดานการสงเสริมและสนับสนนุ เพือ่ใหการปฏิบตัหินาท่ีของครู
และอาจารยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย

เปาหมายสุดทายคือ “การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุงโครงสราง
ของหนวยงานในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี” นั้น เพื่อปรับปรุงโครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การจดัการเรยีนรูทกุระดบัใหเอือ้ตอการจดัการศกึษาทีมุ่งพฒันาผูเรยีนใหเปนคนด ีมวีนิยั ภมูใิจในชาติ 
สามารถเช่ียวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาต ิจาํเปนตองปรบัโครงสรางการบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิารและหนวยงานทีเ่กีย่วของ
โดยยึดจังหวัดเปนฐาน หรือเรียกวา “จังหวัดการศึกษา” ที่มุงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเปนเอกภาพ และกระจายอํานาจใหหนวยปฏิบัติในพื้นที่สามารถ
ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการไดอยางมีอิสระ คลองตัวและรับผิดชอบผลงาน

อนึ่ง เพื่อใหเกิดความเขาใจในแนวความคิด หลักการและสาระสําคัญในการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา รวมทั้งขอเสนอแนะและรางกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา สามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้
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จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาในนานาอารยประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีนั้นมีแนวทางในการดําเนินการอยางไร

นายตวง  อนัทะไชย : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาในนานาอารยประเทศท่ีประสบ
ความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีน้ันจะมีอุดมการณชาติในการศึกษากําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
อยางชัดเจน อาทิ “ประเทศจีน” จะกําหนดใหมีวินัย มีคุณธรรม รักแผนดินแมและรักสังคมนิยม 
“ประเทศสิงคโปร” จะกําหนดใหแยกแยะถูกผิด ซื่อสัตย มีคุณธรรม สนใจใครรู ภูมิใจในตนเองและ
รักประเทศ “ประเทศญี่ปุน” จะกําหนดใหมีความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรม รับผิดชอบ มีจิตอาสา 
เคารพและรักประเพณีและ “ประเทศเกาหลีใต” จะกําหนดใหรักชาติ และมีความสามารถ
ในการแกไขปญหา ซึง่เปนไปในทิศทางเดียวกนักบัเปาหมายการปฏิรปูประเทศดานการศึกษาของไทย
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสี ่ของรฐัธรรมนญู ทีก่าํหนดให “เปนคนด ีมวีนิยั ภมูใิจในชาต ิเชีย่วชาญสามารถ
ตามความถนัด และรับผิดชอบตอตนเองและประเทศชาติ” อยางไรก็ตาม การจะทําใหคนในชาติ
มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวจะสอนเพียงใหทองจําเทานั้นไมได แตตองสอนใหลงมือปฏิบัติเอง
เหมือนประเทศดังกลาวใหไดดวย เชน ประเทศญ่ีปุนที่สอนใหคนมีวินัยในทุกเร่ือง ทั้งการเขาคิว 
การขึน้รถเมล และการใชชีวิตประจาํวนัอ่ืน ๆ  หรอืประเทศเกาหลใีตทีส่ามารถสรางใหคนรงัเกยีจการทจุรติ
คอรรัปชันและมีความรับผิดชอบ ดังจะเห็นไดจากกรณีของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใตที่ฆาตัวตาย
เพราะละอายตอขาวของภรรยาทีเ่ขาไปพวัพนักับการคอรรปัชนั และกรณขีองรองผูอํานวยการโรงเรยีน
ที่พานักเรียนไปทัศนศึกษาและเกิดเหตุการณเรือลม ซึ่งไดตัดสินใจผูกคอฆาตัวตายหลังจากไดรับ
การชวยเหลือ เพราะรับไมไดที่ตนรอดตายเพียงลําพังและเพื่อแสดงความรับผิดชอบของตนเอง

ระบบการศึกษาของประเทศท่ีประสบความสําเร็จจะสอนใหปฏิบัติการเอง ไมใหทองจํา 
แตของ “ประเทศไทย” จะเนนใหทองจาํหรอืเปน Passive Learning อาท ิเรือ่งความด ีเรากจ็ะสอน
ใหเด็กทองจําวาความดีคืออะไรบาง เชน การปฏิบัติดีตอพอแม การชวยพอแมทํางาน ฯลฯ โดยไมรู
วาตองปฏิบัติอยางไร และเวลาออกขอสอบก็จะถามวาตอไปน้ีขอใดคือความดี ในขณะท่ีตางประเทศ
จะสอนใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และจะถามวาคุณไดทําความดีอะไรบาง เชนเดียวกับการสอนเรื่อง
วินัย ความรักชาติ ความเชี่ยวชาญสามารถตามความถนัด และความรับผิดชอบ ก็จะใหไปฟงดวยหู 
ไปดูกับตา ไปสัมผัส หรือไปลงมือปฏิบัติเอง

นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับ “กระบวนการพัฒนาเด็กเล็ก” โดยหลักสูตรการเรียน
การสอนของไทยจะเนนใหอานออกเขียนได และมีคานิยมใหลูกสอบสอบไดคะแนนสูง ๆ หรือสามารถ
เขาโรงเรียนดี ๆ หรือที่มีชื่อเสียงได ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตองและตรงกันขามกับประเทศท่ีประสบ
ความสําเร็จ เชน ประเทศฟนแลนด ญี่ปุน เกาหลีใต และสิงคโปร ที่ไมสอนให “เด็กเล็ก” ซึ่งไดแก 
เด็กทารกต้ังแตแรกเกิดจนถึงเด็กอนุบาลกอนข้ึนชั้น ป. ๑ ตองอานออกเขียนได แตจะสอนใหมี
พัฒนาการทางสมองซีกซาย ซีกขวา จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ศิลปะ ดนตรี และกีฬาเปนสําคัญ
เชน การใหออกกําลังกาย และเลนกับเพื่อน ซึ่งนอกจะชวยพัฒนาการดานรางกายของเด็กแลว 
ยงัชวยพัฒนาการดานอารมณและสังคมดวย เพราะจะทําใหสามารถควบคุมอารมณและปรับตวัเขากับ
คนอ่ืนได รวมทั้งพูดคุยกับคนอ่ืนเปน สวนเร่ืองสติปญญาจะเปนเรื่องสุดทายท่ีจะสอนใหกับเด็กเล็ก
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

เพราะการมุงเนนสตปิญญาเปนลําดบัแรกใหกบัเดก็เลก็นัน้ เมือ่ถงึจดุหนึง่จะทาํใหเขาเกดิความเบือ่หนาย
โดยขอมลูจากงานวจิยัพบวาเดก็เกง ๆ  ซึง่เรยีนรูทกุอยางแลวจะไมอยากเรยีนหนงัสอื เพราะเบือ่ครทูีส่อน
ไมรูเรือ่งหรอืสอนไมถกูตองตามทีต่นไดเรยีนรูมาหมดแลว ดงันัน้ ประเทศสากลจะจดัการเรยีนการสอน
โดยใหเด็ก ป. ๑ เพียงแคอานออกเขียนออก ป. ๒ อานไดเขียนได ป. ๓ อานเปนเขียนเปน 
ป. ๔ อานคลองเขียนคลอง และคอย ๆ พัฒนาขึ้นไปสูศักยภาพดานสติปญญาของมนุษยตามลําดับ

อยางไรก็ดี พึงระลึกเสมอวาวิธีการปฏิรูปการศึกษาของแตละประเทศน้ันมีความแตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ และวิถีชีวิตของแตละประเทศ ซึ่งไมอาจจะถอดแบบจาก
ประเทศใดประเทศหน่ึงไปใชในอีกประเทศหน่ึงได แตตองนําไปประยุกตใชกับประเทศของตน
อยางเหมาะสมจึงจะประสบความสําเร็จ ทั้งน้ี ประเทศสิงคโปรถือเปนตัวอยางสําคัญท่ีใชการศึกษา
ในการสรางประเทศ โดยสามารถกาวขามความเปนประเทศระดับรายไดปานกลาง (Middle-Income) 
ไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยประเทศสิงคโปรเปนเกาะท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ไมมีทรัพยากรใด ๆ และถูกแยกออกจากประเทศมาเลเซียเม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๕ แตปจจุบัน
เปนประเทศผูนําของภูมิภาคอาเซียน เปนศูนยกลางการคาและการเงินที่สําคัญของโลก และไดรับ
การรับรองวาเปนหน่ึงในส่ีเสือแหงเอเชีย ซึ่งจากการศึกษาดูงานทําใหไดรับทราบขอมูลวากระทรวง
ศกึษาธกิารของสงิคโปรนัน้ มนีโยบายในการผลิตหรอืตองการใหคนสงิคโปร ๑ คน มคีวามรูความสามารถ
เทากับคนไทย ๕๐ คน ซึ่งเปนที่ประจักษวาสามารถกระทําได โดยจะเห็นไดวาการศึกษาของ
ประเทศสิงคโปรทําใหคนเกิดปญญา ซึ่งปญญาจะนําไปสูการสรางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนา และ
นวัตกรรมใหเกิดข้ึน เชน จากเดิมสิงคโปรตองซ้ือเรือดํานํ้าจากประเทศอ่ืน แตวันนี้สามารถผลิต
และจําหนายเรือดํานํ้าไดแลว หรือสามารถแกไขปญหาการไมมีพื้นที่จอดเครื่องบินที่ตนเปนเจาของ
จํานวนมากไดดวยการชักชวนใหประเทศอ่ืนมาเปนคนขับ แตประเทศน้ันตองใหพื้นที่สําหรับจอด
เครือ่งบนิดวยซึง่หลายประเทศกย็อมรับ นอกจากนี ้การปฏริปูการศกึษาของประเทศสงิคโปรยงัเปนไป
อยางตอเน่ือง ยัง่ยนื และไมเปล่ียนแปลงอีกดวย ซึง่งานวิจยัของสภาการศึกษาไดช้ีใหเหน็วา ปจจยัหรือ
เง่ือนไขของความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาตองประกอบดวย “ความตอเน่ืองย่ังยืน” และ 
“ตองชูธงนําโดยผูนําประเทศ” รวมทั้ง “การเมืองตองนิ่งและมั่นคง” โดยประเทศฟนแลนด ญี่ปุน 
เกาหลีใต และสิงคโปร ลวนมีกระบวนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอยางตอเนื่อง มีการสงตอให
คนรุนหลังมาขับเคล่ือนตอไปและไมเปล่ียนแปลงไปตามฝายการเมืองหรือตามนโยบายของพรรค
แตหากมีความจําเปนตองปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงจะตองมีงานวิจัยมารองรับหรือมีขอมูลมาอธิบาย
หักลางและตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปดวย

ประเทศฟนแลนดกเ็ปนอกีหนึง่ตวัอยางทีส่รางประเทศดวยการศกึษา โดยสามารถผลติมอืถอื
ยี่หอ Nokia ใหเปนที่ยอมรับและรูจักไปทั่วโลก และมีระบบการจัดการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ “Team Teaching” หรือมีการจัดครูเปนทีม โดยในหองเรียน
จะมีครูผูสอนหลัก ๑ คน และครูพิเศษอีก ๒ - ๓ คน เพื่อชวยสอนเด็กที่เปนอัจฉริยะ (Genius) หรือ
เกงกวาเดก็ทัว่ไป สอนเดก็ทีม่ปีญหาหรอืเรยีนไมทนัเพือ่น และสอนเดก็ทีม่ปีญหาเรือ่งสขุภาพ รางกาย 
หรืออวัยวะตาง ๆ บกพรองใหสามารถเรียนไปพรอมกันได ซึ่งประเทศไทยสามารถนําการสอนแบบ 
Team Teaching ที่มีครูหลักกับครูพิเศษดังกลาวมาประยุกตใชได
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีใตซึ่งเปนประเทศที่ไมมีทรัพยากรธรรมชาติ แตตองนําเขามา
ในประเทศ อยางไรก็ดี เกาหลีใตสามารถนําทรัพยากรที่นําเขามาตอยอดเพื่อผลิตสินคาและสราง
นวัตกรรมตาง ๆ เพื่อสงออกไดหลายประเภท ทั้งรถยนต เรือเดินสมุทร ปโตรเคมีภัณฑ และ
โทรศัพทมือถือ โดยสงออกสูงเปนลําดับที่ ๒ ของประเทศในองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD) 

จากตัวอยางของประเทศที่ยกมาเปนแบบอยางดังกลาวจะเห็นไดวาเปนประเทศที่แพ
สงครามโลกทั้งสิ้น ไมวาจะเปนประเทศญี่ปุ น เกาหลีใต หรือฟนแลนด โดยประเทศฟนแลนด
เคยตกเปนเมืองข้ึนของประเทศสวีเดนถึง ๕๐๐ ป และของประเทศรัสเซียอกี ๑๐๐ ป รวมเปน ๖๐๐ ป 
ซึ่งปนี้เพิ่งครบอิสรภาพ ๑๐๐ ป แตประเทศตาง ๆ ดังกลาวสามารถเปนผูนําของโลกได เพราะใช 
“การศึกษา” เปนเครื่องมือสําคัญ ซ่ึงประเทศไทยสามารถนําวิธีการเรียนการสอน หลักสูตร หรือ
แนวคิดมาประยุกตใชได แตจะนํามาใชทั้งหมดไมได

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาตามท่ีบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยู ใน
ขัน้ตอนใด และในทรรศนะของทานเหน็วาควรมแีนวทางอยางไร จงึจะประสบความสาํเรจ็
ตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญู รวมทัง้การพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการศกึษา
ของชาตินั้นควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร

นายตวง  อันทะไชย : ขณะนี้การปฏิรูปการศึกษาอยูในขั้นตอนที่คณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษากําลังยกรางกรอบและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยู คําถามท่ีวามีแนวทาง
อยางไรที่จะทําใหประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ การจัดการศึกษาจําเปนจะตอง
มีจุดเปลี่ยนครั้งใหญดวยปจจัยหลักที่สําคัญหลายประการ การเปลี่ยนแปลงจึงจะสําเร็จ ประการแรก
คือหลักสูตรการเรียนการสอน ตองปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา ประการที่ ๒ โครงสรางจะตองปฏิรูป
โครงสราง และกระจายอํานาจการบริหารจัดการการศึกษาสูทุกพื้นที่โดยที่หลักสูตรควรตองเปนไป
อยางที่กลาวไปแลวในสวนของคําถามแรก ประการที่ ๓ คือ การจัดการศึกษา ตั้งแตการศึกษา
สาํหรบัเดก็เลก็ อาชีวศกึษา ประถมศกึษา มธัยมศกึษา จาํเปนทีจ่ะตองจดัการศกึษาตามความสามารถ
และตามความถนัดของผูเรียนถาโครงสรางโรงเรียนเปนนิติบุคคลหลักสูตรการเรียนการสอนจะไดรับ
การปฏิรูปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเม่ือประกอบกันจะนําไปสูความเปล่ียนแปลงและเกิดการปฏิรูป
การศึกษาโดยอัตโนมัติ กลาวคือถึงตัวผูเรียนโดยตรงและสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง 
ทั้งนี้ สาเหตุที่การปฏิรูปการศึกษาในอดีตยังไมประสบความสําเร็จเนื่องจากการแกปญหามุงเฉพาะ
สวนปลาย โดยการกลาวถึงโครงสรางวาใครจะเปนผูบริหารระดับสูงซ่ึงหวังวาผูบริหารท่ีมีคุณภาพ
จะสงผลตอประสิทธิภาพการศกึษาของผูเรยีน ซึง่ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตนมา กลบัไมไดเปนเชนนัน้
แตคราวน้ีจะเร่ิมตนจากหองเรียนข้ึนมา โดยมีผูเรียนเปนเปาหมายสุดทายท่ีสําคัญยิ่ง เมื่อเปล่ียน
หลักสูตรการเรียนการสอน ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรูจึงสําคัญกวาความรู
โลกปจจุบัน บทบาทของครูปจจุบันไมมีหนาที่ไปบอกความรูเหมือนเดิมเพราะความรูไมไดอยูเฉพาะ
ในหองสมุด ไมไดอยูที่ครูเพียงอยางเดียวแตมีอยูในโลกไซเบอร ไดแก Google YouTube Facebook 
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

และ Line เปนตน ปจจุบันนี้ถาอยากรูเร่ืองอะไรสามารถเขาไปศึกษาไดใน Google แตยังไมจบ
กระบวนการเรียนรู หนาที่ของโลกสมัยใหมคือการเปลี่ยนแปลงผูเรียนโดยการที่สามารถนําความรู
ที่อยูในโลกท่ีเรียกวาเปนความรูที่เปน Explicit knowledge ซึ่งถายทอดออกมาในรูปแบบตาง ๆ 
ใหคนทัว่ไปสามารถเขาถงึไดงาย  มาบวกกบัความรูฝงลกึทีอ่ยูในตวัของเขาทีเ่รยีกวา Tacit knowledge 
ความเชี่ยวชาญหรือศักยภาพเฉพาะตัวของแตละคนใหออกมาเปนความสําเร็จของตัวเอง นี่คือปจจัย
และเงื่อนไขความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนที่จะตองเขาใจและเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษาของไทย
ดังกลาว รวมถึงจําเปนตองเขาใจปรัชญาของกฎหมายอยางถองแท ภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๖๐ ตั้งแตมาตรา ๕๔ และมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา 
ตลอดจนเขาใจกระบวนการไปสูความสําเร็จที่มุงไปยังเปาหมาย นําประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ตามยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป นําพาประเทศไทยไปสูการเปน Thailand ๔.๐ ใหได
ซึ่งหากไมเขาใจปญหาอยางลึกซึ้งถึงแกนแทก็จะไมสามารถทําใหเกิดสิ่งที่ตั้งใจไวได โดย “แกนแท” 
ที่กลาวหมายความถึง การปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งจะเปนกลไกนําพาใหการศึกษาประสบความสําเร็จ
แนนอนทีเดียวถาสามารถทําไดเชนนั้น ก็จะสงผลใหบรรลุเปาหมายสุดทายตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับทิศทางของการศึกษาประเทศ กลาวคือ ทําใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เชี่ยวชาญสามารถ
ตามความถนัด และรับผิดชอบ สิ่งเหลาน้ีจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไดโดยท่ีไมตองพร่ําสอนกันมาก
อีกตอไป และเมื่อหลักสูตรการศึกษาเปลี่ยนแบบนี้ไดก็จะเปนกลไกขับเคลื่อนสังคมไปสูความเจริญ
กาวหนาโดยอัตโนมัติ เพราะทุกคนจะไดใชความรูความสามารถเต็มศักยภาพท่ีมีอยู อาทิ นักเรียน
ชอบเตะฟุตบอลก็ควรไดรับการพัฒนาทักษะในการเลนฟุตบอลอยางเต็มที่ ถาชอบวอลเลยบอล
ทําไมจะตองไปเกงวิชาฟสิกส เคมี หรือชีวะ เพราะถาตองไปสอบวิชาเหลานั้นก็ไมสามารถสูคนที่ชอบ
วิชาวิทยาศาสตรได หรือคนชอบเรียนวิทยาศาสตรจะเอามาเลนวอลเลยบอลก็สู นักเรียนที่ชอบ
วอลเลยบอลไมไดเชนเดียวกัน นี่คือแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่คาดหวังวาจะประสบความสําเร็จ 
ปจจัยสําคัญก็คือฝายบริหารท่ีจะนําเอาปรัชญา ทิศทาง ตลอดจนเจตนารมณตามท่ีบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ไปสูการปฏิบัติซึ่งจะตองดําเนินการดวยความเขาใจอยางแทจริง จึงจะ
ประสบความสําเร็จ

การปฏิรปูการศึกษาในประเทศไทยน้ันไมไดเพิ่งเคยเกิดขึ้นเปนครั้งแรก แตมีหลายครั้งมาแลว
ซึ่งครั้งนี้ไดถอดบทเรียนจากอดีตที่ผานมาโดยนําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตั้งตน โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม สิ่งแรกจะตองเกิดขึ้นจาก
การศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม ซึ่งจะเปนธรรมนูญ
วาดวยการปฏิรูปการศึกษาที่มีหลักการเปนการเฉพาะวาดวยการปฏิรูปเด็กเล็ก การปฏิรูปอาชีวศึกษา 
การปฏิรูปอุดมศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีโครงสรางลําดับตอไปคือ การตรา
อนุบัญญัติตัวอยาง และประเด็นเก่ียวกับการปฏิรูปโครงสรางใหโรงเรียนเปนนิติบุคลคลท่ีจะตองมี
การกระจายอํานาจ ซึ่งเม่ือมีหมวดวาดวยการปฏิรูปโครงสรางแลว ก็จะนําไปสูการตราอนุบัญญัติ
วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวง การบริหารราชการจากกระทรวง จากโรงเรียน จากการมีสวนรวม
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จุลนิติ

ไปตามลําดับ สูการเปนประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ระเบียบการบริหารราชการ ขอบงัคบั โดยตองมี
กฎหมายแมบท (Master Plan) ซึ่งอาจจะใชคําวา “ธรรมนูญการศึกษาแหงชาติ” แทนพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งคราวน้ีจะตองเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ที่ระบุรายละเอียดในแตละหมวด ประกอบดวย หมวดวาดวยจุดมุงหมาย หมวดวาดวยเด็กเล็ก 
หมวดวาดวยโครงสราง หมวดวาดวยหลักสูตรการเรียนการสอน เปนตน แลวคอยไปตราอนุบัญญัติ
ที่เกี่ยวของของแตละหมวด ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เห็นวาปนี้จําเปนตองดําเนินการเกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษาเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโดยกฎหมาย
ของประเทศไทย

จลุนติ ิ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา

นายตวง  อนัทะไชย : การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยเปนเรื่องที่กลาวถึงกันมานาน 
แตทีส่าํคญัคอืเราไมไดดาํเนินการจนสําเร็จ แมจะไดเหน็แบบอยางท่ีดจีากประเทศท่ีประสบความสําเร็จ
ทั่วโลก แตเราไมสามารถนํามาทําใหบรรลุผลกับประเทศไทยไดเลย ตอบคําถามวาเกิดอะไรขึ้น สาเหตุ
หลกัเนือ่งจากการเมอืงของประเทศไทยทีย่งัขาดเสถยีรภาพและความตอเน่ือง และทีส่าํคญัประเทศไทย
ยังตองการบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญสําหรับจัดการปญหาการศึกษาอยางจริงจัง ตัวอยางเชน
ประเทศฟนแลนด เห็นความจําเปนที่จะตองใชนักการศึกษามืออาชีพดูแลจัดการปญหาการศึกษา
ของประเทศ ดังนั้น สําหรับประเทศไทยก็เชนเดียวกัน เราจําเปนตองไดนักการศึกษามืออาชีพ
ทีม่คีวามเชีย่วชาญโดยตรงมาปฏริปูการศกึษาเทานัน้ถงึจะบรรลเุปาหมาย ดงัทีส่ภาการศกึษาไดทาํการ
วิจัยเรื่องการศึกษาที่ประสบความสําเร็จในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบวา ปจจัยสําคัญที่ทําให
การศึกษาประสบความสําเร็จตองประกอบไปดวย ๑) ตองชูธงโดยผูนําประเทศ ตัวอยางเชน ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา โดยมีนายกรัฐมนตรี มหาเธร มูฮัมหมัด หรือ
นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร เกาหลีใต และญี่ปุน เปนตน และ ๒) การเมืองตองมีความตอเนื่อง
และมีความมั่นคง ซึ่งความเห็นสวนตัวเห็นวาขณะนี้ประเทศไทยมีเงื่อนไขดังกลาวครบถวนแลว
โดยพลเอก ประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรคีนปจจบุนั ไดกลาวถงึเรือ่งการศกึษามากทีส่ดุ ซึง่ครบ
องคประกอบทั้งปจจัยของผูนําและการมีเสถียรภาพทางการเมือง ปจจัยที่เกิดขึ้นเชนน้ีจึงหวังวา
การปฏิรปูการศึกษาจะประสบความสําเร็จในสมัยของพลเอก ประยุทธ  จนัทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี.
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จุลนิติ : สภาพปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ดานการศกึษาของประเทศไทยในอดตีทีผ่านมาจนถงึปจจบุนั 
และการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ตามที่บัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มีแนวความคิด หลักการและสาระสําคัญอยางไร 

ศาสตราจารย ดร.สมพงษฯ : หากจะกลาวถึง
สภาพปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศไทย
เราน้ัน ผมมีความเห็นวาอยูทีวิ่ธกีารคิดของกลุมคนท่ีจดัระบบการศึกษา
มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีแนวคิดวาเราคือ “รัฐราชการ” 
ที่มีลักษณะโครงสรางแบบรวมศูนยใหญโต การใชทรัพยากรสวนใหญ
จะใชไปกับเร่ืองระบบบุคลากร ครู ผูบริหาร และเจาหนาที่มากกวา
รอยละ ๘๐ ในขณะท่ีทรัพยากรท่ีลงไปสูการพัฒนาคุณภาพของเด็ก
จริง ๆ แลวมีนอยมาก ทั้งนี้ มีงานวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)๒ ที่ยืนยันวาถาประเทศเรายังมีโครงสรางและระบบ
แบบน้ีอยูเราคงปฏิรูปการศึกษาไมสําเร็จ ซึ่งเราเรียกนโยบายเชนนี้วา 
“นโยบายแบบบนลงลาง” ดังนั้น ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงปฏิรูป
การศกึษาผานระบบ “รฐัราชการ” จงึมรีปูแบบทีแ่นนอน คอืเปนการสัง่
โดยใชเอกสาร และมีลักษณะเปนคําสั่งแบบบนลงลาง รวมถึง
ระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑตาง ๆ จากนั้นเมื่อเกิดปญหาในทางปฏิบัต ิ
เราก็แก  ไขป ญหาด วยวิธีการจัดทําคู มือและฝ กอบรมอันนี้ คือ
แนวปฏิบัติของประเทศไทยที่มีมายาวนานมาก ถือเปนระบบหลัก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑อาจารยประจําคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
๒สาํนักงานกองทนุสนับสนนุการวจิยั (สกว.) หรอื The Thailand Research Fund (TRF) เปนองคกรขนาดเลก็ของรฐั ภายใต

กาํกบัของสํานกันายกรัฐมนตรีทีม่ไิดใชระบบราชการเปนกลไกควบคุมองคกร ถอืกาํเนิดอยางเปนทางการเม่ือรฐัสภาไดใหความเห็นชอบ
ตราพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการสรางองคความรูทั้งในระดับทองถิ่นและระดับ
ประเทศ โดยใชการวิจัยเปนกลไกสรางฐานความรูสําหรับการแกปญหาใหแกสังคม.

ศาสตราจารย ดร.สมพงษ  จิตระดับ๑

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”

3-42-MAC6.indd   223-42-MAC6.indd   22 2/28/18   4:55 PM2/28/18   4:55 PM

creo




ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๒๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ของประเทศไทยที่ผานมาเราเปลี่ยนแปลงในแบบที่เรียกวาฉาบฉวย กลาวคือ เมื่อมีการผลัดเปลี่ยน
คณะรัฐมนตรีชุดใหมเขามาก็จะมีการกําหนดนโยบายกันใหมทุกครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖ เดือน 
สภาพปญหาหลัก ๆ จึงถูกสะสมมายาวนานไมไดรับการแกไขแตจะมีลักษณะที่เรียกวา “ไฟไหมฟาง” 
เพยีงช่ัวคร้ังชัว่คราวเห็นไดจากการปฏิรปูการศึกษาตามพระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยปรับโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการจาก ๑๔ กรม มาเปน ๕ องคกรหลัก ประกอบดวย 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศกึษานัน้ ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาพบวา การบรหิารจดัการเกดิความไมคลองตวัและมปีญหา
เกิดขึ้นหลายประการ ไดแก

ประการแรก ปญหาความขดัแยงกนัในเรือ่งเชงิโครงสรางกบัระบบอาํนาจการบรหิารงานบคุคล
เห็นไดวาการเติบโตของระบบรัฐราชการ มีการขยายจากในกระทรวงไปสูภูมิภาคในจังหวัดตาง ๆ 
แตสวนที่เล็กที่สุดและถือเปนจุดสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดคุณภาพที่แทจริงคือ “ระบบโรงเรียน” 
กลับลมละลายเปนโรงเรียนไอซียู เราจะเห็นวาโรงเรียนขนาดเล็กซ่ึงขาดแคลนทุกอยางมีแนวโนม
ที่จะถูกยุบมากถึง ๑๕,๐๐๐ กวาโรงเรียน แลวคุณจะทําอยางไรเพื่อพัฒนาใหคุณภาพของบุคลากร
เพ่ิมมากข้ึนหากเรายังคงดํารงอยูในระบบรัฐราชการแบบน้ีตอไป การศึกษาไทยเราคงไมมีทางปฏิรูป
ไดสําเร็จ

ประการที่สอง ระบบหลักสูตรการเรียนรู  และระบบการวัดผลของเด็ก เปนจุดออน
ของการศึกษาของเด็กไทย เพราะเราเนนเนื้อหาการเรียนมาก ในขณะที่ระบบการวัดและประเมินผล
มีอํานาจครอบงําวิถีชีวิตของครูผูสอนทําใหเกิดแนวความคิดของคนในวงการการศึกษาวาตองติว 
ตองเรยีนพเิศษ และตองผานการทดสอบ การวัดและประเมินผลกลายเปนสิง่ทีก่ดดนัการเรียนการสอน 
โอกาสท่ีจะสงเสริมใหครผููสอนหันมาทํากิจกรรมสรางสรรคอ่ืนมนีอยมาก การสอนตามเน้ือหาท่ีกาํหนด
ในหลักสูตรก็สอนไมทันแลว มีการวัดและประเมินผลตลอดเวลา ดังนั้น การเรียนจึงเปนการเรียน
เพื่อจําและนําไปสอบเทานั้น กระบวนการท่ีเราบอกใหเด็กคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูทักษะท่ีจําเปน
ในการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ จึงเปนไปไดยากมาก เหลาน้ีเปนวิถีชีวิตของเด็กไทยที่ตองอยูกับ
การเรียนรูในระบบเชนนี้ซึ่งเปล่ียนแปลงไดยาก แมในขณะน้ีจะเร่ิมมีนโยบายใหเปล่ียนหลักสูตร
การเรียนการสอน การลดการบานใหนอยลง และใหบรรดาครูผูสอนออกมาทํากิจกรรม แตถาเราลอง
สังเกตดูจะเห็นวา สุดทายแลวเมื่อเวลาผานไปสักระยะหนึ่งสภาพการณตาง ๆ ก็จะคอย ๆ กลับไป
สูรปูแบบเดมิเพราะเราไมไดมกีารปฏิรปูกนัอยางจรงิจงัเกดิขึน้อยูแบบนีม้าตลอด ๓๐ ป ทาํใหเหน็ไดชดัวา 
คุณภาพเด็กคุณภาพการศึกษาไมเปลี่ยนแปลงเลยและสิ่งนี้ถือเปนสภาพปญหาอีกประการหนึ่ง 

ประการที่สาม ประเด็นสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือ กระทรวงศึกษาธิการถูกมอง
เปนกระทรวงท่ีมีผลประโยชนคอนขางสูง ดังนั้น ที่ผานมารัฐมนตรีหรือบุคคลท่ีเขามาจัดการเร่ือง
การศึกษามักใหความสําคญักบัเร่ืองงบประมาณท่ีจะไดมากกวาการใหความสําคญักบัการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา วิธีการคิดของผูที่เขามาจัดการการศึกษาจึงไมตอบโจทยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพฒันาเดก็แตมขีาวฉาวโฉเรือ่งทจุรติ การคอรรปัชนั ขาดความโปรงใสแทบทกุระดบัทาํใหกระบวนการ
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

เรียนรูของเรากลายเปนกระบวนการเรียนรูในยุค ๒.๐ เทานั้นเอง เพราะฉะนั้นหากเราไมเขาใจ
เราก็จะเขามาปฏิรูปแบบฉาบฉวย หาผลประโยชนเทานั้นการศึกษาของประเทศไทยเราในขณะนี้
เรียกไดวาอยูในขั้นวิกฤติแลว ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงให
ความสาํคญักบัแนวคดิเรือ่งการปฏริปูการศกึษาอยางจรงิจังในหลาย ๆ  มาตรา ทัง้ในเรือ่งเดก็ปฐมวัย
ใหไดรบัการดูแลและพฒันากอนเขารบัการศกึษา เรือ่งการศกึษาขัน้พืน้ฐานเปนเวลาสบิหาป เรือ่งการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อใหความชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในการศึกษา และ
ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยใหมีคณะกรรมการปฏิรูปที่มีความเปนอิสระ
ดาํเนนิการศกึษาและจดัทาํขอเสนอแนะและรางกฎหมายทีเ่กีย่วของโดยมกีารกาํหนดกรอบระยะเวลา
การจัดทําท่ีชัดเจน รัฐธรรมนูญฉบับน้ีจึงถือเปนรัฐธรรมนูญท่ีมีความกาวหนาและดีที่สุดฉบับหนึ่ง
ของไทยในประเดน็การปฏิรูปดานตาง ๆ 

ดังนั้น การศึกษาของไทยตอไปในอนาคต รัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่จัดการสงเสริม
สนบัสนนุโดยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่กบัภาคเอกชนมากข้ึน ความท่ีไมตอเนือ่งสอดคลองกัน
ก็จะถูกกําหนดนโยบายข้ึนโดยคณะกรรมการปฏิรูปอิสระ ถูกบังคับดวยแผนการศึกษาแหงชาติ 
สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนเปนการกําหนดแนวทางการศึกษาระยะยาว และทําให
นักการเมืองไมสามารถกําหนดนโยบายพรรคท่ีเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือใชประโยชนในการหาเสียงได 
เพราะแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว อันนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนท่ีทําใหเรา
เห็นวารฐัไทยตองดําเนนิการปฏิรปูการศึกษาแบบจริงจัง เขมขน มกีลุมบคุคลท่ีมคีวามเปนอสิระเขามา
ทําใหเกิดความชัดเจนและไมเปลี่ยนแปลงไปตามการเมือง 
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จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาในนานาอารยประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีนั้นมีแนวทางในการดําเนินการอยางไร

ศาสตราจารย ดร.สมพงษฯ : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาในหลาย ๆ ประเทศ
ทีเ่ห็นผลสําเร็จชัดเจน ไดแก เขตบรหิารพเิศษฮองกงแหงสาธารณรฐัประชาชนจนี (ฮองกง) ภายหลัง
จากท่ีประเทศอังกฤษสงคืนฮองกงสูประเทศจีน เริ่มมีการวางแผนเพ่ือเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในประเทศโดยการเตรยีมการในระยะยาวเพือ่เตรยีมคนไปสูโลกในอีกแบบหน่ึง ในลกัษณะวิถชีวีติแบบ 
East Meets West โดยมีลักษณะของการผสมผสานระหวางสังคมตะวันตก ยุโรป อเมริกา กับสังคม
ตะวันออกแบบจีนเขาดวยกัน สิ่งที่เกิดขึ้นในฮองกงหลังจากนั้นคือความแตกตางระหวางคนรุนเกากับ
คนรุนใหม เราจะเห็นการเดินขบวน การประทวงของคนรุนใหมที่ตองการเสรีประชาธิปไตยในขณะท่ี
สงัคมในประเทศจนีเปนแบบสงัคมนยิม จะเหน็วาการเปลีย่นผาน การปฏริปูยอมตองมทีัง้ความเหน็ดวย
สอดคลองและความไมเห็นดวยขัดแยงกัน ฮองกงเปนประเทศหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในเรื่อง
การเตรียมการและการปฏิรูปอยางตอเน่ือง โดยมีความชัดเจนในการออกแบบลักษณะใหพลเมือง
ในประเทศ ยกตัวอยางเชน หากเรามุงทําใหสังคมเปนศูนยกลางแหงการสื่อสาร คาขาย เราตองสราง
ใหผูเรียนเปน Traders ที่สามารถใชภาษาตางชาติไดในการดําเนินชีวิตประจําวัน นอกจากน้ี ประเทศ
ทีป่ระสบผลสาํเรจ็ในการปฏริปูดานการศกึษาอกีหนึง่ประเทศไดแก ประเทศฟนแลนด ซึง่เปนประเทศ
ที่ใหความสําคัญในเร่ือง “วิชาชีพครู” เปนอยางมากเพราะวิชาชีพคือสิ่งที่สรางใหเกิดความม่ันคง 
เกิดคุณภาพขึ้นในประเทศอยางแทจริง ดังนั้น เขาจึงใหความสําคัญกับเรื่องวิชาชีพครู โดยผูที่จะเขามา
เปนครูจะตองมีวิธีการคัดเลือกอยางละเอียดในแตละขั้นตอน โดยมีความเชื่อวาวิชาชีพครูเปนวิชาชีพ
ทีจ่ะนําพาประเทศไปสูความเจริญ โดยไมเนนเร่ืองการสอบประเมินหรือการวัดผลใด ๆ  แตใหความสําคัญ
กับครูในฐานะเปนนักการจัดการ ทําใหความแตกตางและความเหล่ือมลํ้าของประเทศดานการศึกษา
คอย ๆ ลดลง การศึกษาของประเทศฟนแลนดโดดเดนมากในเรื่องการเรียนโดยไมมีการบาน หรือมี
ก็มีนอยท่ีสุด โดยจัดเปนรัฐสวัสดิการใหเรียนฟรีตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก 
วิชาชีพครูไดรับคาตอบแทนสูงเทากับวิชาชีพแพทยและไดรับการพัฒนาเปนอันดับแรก
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

ตวัอยางประเทศอ่ืนทีป่ระสบความสาํเรจ็
ในการปฏิรูปดานการศึกษา เชน ประเทศญี่ปุน 
ไต หวัน สหพันธรัฐเยอรมนี เป นประเทศ
ที่เชื่อเรื่อง “การเรียนในระบบอาชีวะทวิภาคี” 
วาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ
เปนวิถีชีวิตปกติของคนท่ีสรางพื้นฐานโดยมี
ความเช่ือวา ตองเริ่มสรางพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ 
สรางความมีวินัย สรางเร่ืองจิตอาสา เนนใหเด็ก
ไดผ านกระบวนการเรียนรู  การลงมือปฏิบัติ 
การทํางานได ค อย ๆ เติบโตข้ึนจนในท่ีสุด 
เราจะเหน็วา เดก็ทีเ่ตบิโตขึน้จากประเทศในกลุมนี้
มีระเบียบวินัย มีคุณภาพ มีงานทําและทํางาน
ไดอยางดีทําใหเด็กไดรูศักยภาพของตน คนพบ
สิ่งที่ตนเองสนใจแลวจึงตัดสินใจเองวาจะศึกษาตอไปในดานใด แตกตางจากประเทศไทยเรา เราไมได
สรางพลเมือง แตเราผลิตพลเมืองเพื่อปอนตลาดแรงงาน ซึ่งเปนวิธีการคิดแบบสังคมทุนนิยมอเมริกา 
เราไมไดใชการศึกษาเพื่อสรางคนใหมีคุณภาพ แตกลับใชระบบการศึกษาไปกําหนดเสนทางชีวิต
ของเด็ก เราไมปลอยใหเดก็ไดเรยีนรูเพือ่คนพบแลวคอย ๆ  พฒันาศักยภาพของตนเอง ระบบการศึกษา
ของประเทศไทยเรายังขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเทาที่ควรและเปนที่นาสังเกตวา
ประเทศท่ีไดยกตัวอยางมาขางตนนีเ้ปนประเทศท่ีใหความสําคญักบัระบบการศึกษาเทาเทียมกับระบบ
การเมือง และระบบเศรษฐกิจ 

จุลนิติ  : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยู  ใน
ขัน้ตอนใด และในทรรศนะของทานเหน็วาควรมีแนวทางอยางไร จงึจะประสบความสาํเรจ็
ตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูรวมทัง้การพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการศกึษา
ของชาตินั้นควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร

ศาสตราจารย ดร.สมพงษฯ : หากทุกทานไดติดตามประเด็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
มาโดยตลอดจะพบวามีการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเยอะแยะมากมาย 
ทั้งของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะกรรมการอิสระ
เพือ่การปฏิรปูการศึกษา๓ โดยมีการจัดทาํขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิรปูการศึกษาอยูหลายคร้ัง แตกลบัไมมี

๓โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา ไดบัญญัติใหมีการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา และมาตรา ๒๖๑ ไดบัญญัติใหในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ดานการศึกษา ใหมีคณะกรรมการที่มี
ความเปนอสิระคณะหนึง่ทีค่ณะรฐัมนตรแีตงตัง้เพือ่ดาํเนนิการศกึษาและจดัทาํขอเสนอแนะและรางกฎหมายทีเ่กีย่วของในการดาํเนนิการ
ใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จํานวน ๒๕ คน ขึ้นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ.
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๒๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

การดําเนินการตามขอเสนอแนะเหลานั้นอยางจริงจัง กลาวคือ กรรมการแตละชุดตางทําการศึกษา
และจดัทาํขอเสนอแนะข้ึนแตเมือ่มกีรรมการชุดใหมเขามาก็จะดาํเนินการจัดทาํขอเสนอแนะข้ึนใหมอกี 
ประเทศไทยของเราจึงเสียเวลาไปกับการศึกษา การวิเคราะห และการจัดทาํขอเสนอแนะมานานมากแลว 
ดังนัน้ จงึควรจดัทาํสิง่ทีเ่ปนชดุนโยบาย ทศิทางหรอือดุมการณของประเทศในระยะยาว เชน ถาเรา
ตองการใหประเทศไทยเปน Thailand 4.0 หรือตองการใหการศึกษาสามารถสรางหรือพัฒนาคน
ไปตามความถนัดหรือตามความสนใจ เราควรที่จะมีวิธีการอยางไรเพื่อใหไดตามเปาหมายนั้น

นอกจากนี้ ระบบการศึกษาไทยในอนาคตเราควรใหมีความเกี่ยวของกับระบบการเมือง
แสวงหาผลประโยชนใหนอยท่ีสุด เพราะการศึกษาเปนวิถีของพลเมืองไทยจึงเปนเรื่องที่คนไทย
ทั้งประเทศจะตองชวยกันจัดการศึกษาไมใชแตเพียงกระทรวงศึกษาธิการเทานั้น แตจําตองอาศัย
ความรวมมือจากทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทุกคนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาไดภายใตกรอบนโยบายหรือเปาหมายของประเทศที่กําหนดเอาไว ซึ่งจะกอใหเกิด
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายแตกตางกันไปตามบริบทของสังคมทั้ง ๗๗ จังหวัด ๗,๒๕๕ ตําบล 
ของประเทศไทย และจะเกิดเปนความสวยงามของระบบการศึกษาที่แตกตางหลากหลาย แตสามารถ
ตอบสนองตอเปาหมายของประเทศได อยางไรก็ดี ระบบการศึกษาไทยในปจจุบันยังคงเปนวิธีการ 
Dominate คอืการใชอาํนาจควบคุมหรอืครอบงําไวมาโดยตลอด ถาไมสามารถหลุดพนไปจากวิธกีารน้ีได
การศึกษาของไทยก็จะไมมีโอกาสเติบโตหรืองอกงามไดเลย ดังนั้น การจัดการศึกษาของไทยตอไป
ภายหนาจะตองเปนกระบวนการจากลางขึ้นบนมิใชจากบนลงลางอีกตอไป 

สําหรับประเด็นที่วากฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาควรจะมีหลักการและ
สาระสําคญัอยางไรน้ัน ประเดน็น้ีเหน็วาในเบือ้งตนจะตองพยายามผลกัดนัใหมกีารดาํเนนิการปฏริปู
ประเทศดานการศกึษาในเรือ่งทีร่ฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ 
กําหนดไวใหครบถวน ไดแก
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๒๘ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

(๑)  ตองใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพื่อใหเด็กเล็กไดรับ
การพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย

(๒)  ตองดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจดัตัง้กองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย 
เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษาและเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

(๓) ตองมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย
ใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง 

(๔) ตองปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรยีนสามารถเรียนไดตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว ซึ่งในเรื่องการปรับปรุง
โครงสรางของหนวยงานน้ีจะตองทําใหโครงสรางของหนวยงานมีขนาดเล็กลงและกระจายอํานาจลงไป
สูจังหวัดมากขึ้น อีกทั้งจะตองทําใหโรงเรียนเปนนิติบุคคลซึ่งขณะนี้ก็กําลังพยายามดําเนินการกันอยู 

ทัง้นี ้มขีอสังเกตวารฐัธรรมนูญฉบับนีย้งัขาดการใหความสําคัญกับเร่ือง “ระบบการเรียนรู” 
กลาวคือ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแลวจะเห็นไดวาเร่ืองระบบการเรียนรู ไมไดมี
การเปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญไมไดกําหนดใหมีกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนไปสูเร่ืองของการปฏิบัติ 
ไปสูหองเรียนแบบชุมชน ไปสูหองเรียนแบบอินเตอรเน็ตอะไรตาง ๆ เหลานี้ คือในขณะที่ปจจัย
และองคประกอบแวดลอมโรงเรียนเริ่มขยับขยายตัว แตโรงเรียนกลับยังคงน่ิงอยูกับที่ นี่คือสิ่งที่
ถูกตองแลวหรือ ในขณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเร่ิมรับรูแลววาหลักสูตรทองถ่ินมีความสําคัญ 
กระบวนการเรยีนรูนอกหองเรยีนผานโครงงาน ผานกจิกรรมตาง ๆ  มคีวามสาํคญั แตครยูงัคงยนืสอนเดก็
หนาหองเรียน ดังนั้น เรื่องระบบการเรียนการสอนก็จะตองมีการปฏิรูปและเปนเรื่องที่คิดวาสําคัญ
ยิ่งกวาเรื่องโครงสรางอีก แตกลับไมไดรับความสนใจ 

อกีประการหนึง่คอื จะตองมกีารตรากฎหมายตามทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดไวเพือ่การปฏริปูประเทศ
ดานการศึกษาซึ่งมีประมาณ ๔ – ๕ ฉบับ เชน รางพระราชบัญญัติการปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญตักิองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... รางพระราชบัญญตักิารศกึษา
แหงชาติฉบับใหม เปนตน นอกจากนี้ ยังจะตองดําเนินการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การศกึษาอกีหลายฉบบั อาท ิพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ตลอดจนตองปรบัปรุงระเบียบ กฎ ขอบังคับที่มีลักษณะเปนแบบกึ่งกฎหมาย เชน เรื่องการเรียนซํ้าชั้น 
ซึง่ในเร่ืองน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดมแีนวนโยบายใหสถานศึกษาจัดใหมกีารวัดและประเมินผลการเรียน
เปนระยะระหวางเรียน โดยใชเทคนิคการวัดและประเมินอยางหลากหลายเพื่อตรวจสอบพัฒนา
ความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรยีน ถาพบปญหาหรอืขอบกพรองในตวัผูเรยีนตองดาํเนนิการชวยเหลอื
และซอมเสริมทันที โดยการซอมเสริมแกไขขอบกพรองกรณีผูเรียนที่มีผลการประเมินไมผานเกณฑ
หรือไดระดับผลการเรียน “๐” นี้สถานศึกษาตองจัดสอนซอมเสริมใหแกผูเรียนกอนที่จะสอบแกตัว 
โดยใหผูเรียนสอบแกตัวได ๒ ครั้ง ในเร่ืองการเรียนซ้ําชั้นน้ีอาจจะเห็นวาเปนเพียงนโยบายการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการแตสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายน้ีคือทําใหเด็กที่ไมมีคุณภาพถูกผลักดัน
เลือ่นช้ันขึน้ไป การปฏิรปูการศึกษาอยางจริงจังนัน้จะตองปรับปรุงทัง้บทบัญญตัขิองกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และนโยบายตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของดวย หรอืแมกระทัง่เรือ่งของการสอบโอเนต็ซ่ึงเปนการทดสอบทางการศกึษา
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน เปนการทดสอบเพ่ือวัดความรูและความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที ่๖ ชัน้มัธยมศกึษาปที ่๓ และช้ันมัธยมศกึษาปที ่๖ เพือ่นําผลการทดสอบไปใชเปนองคประกอบหนึง่
ในการจบการศึกษา ในเรื่องนี้เห็นวาการกําหนดใหมีการสอบโอเน็ตนั้น ถือเปนเรื่องที่ทําลาย
ศักยภาพของเด็กไทยเปนอยางมาก เพราะผลคะแนนสอบโอเน็ตถูกนําไปโยงกับการเล่ือนข้ัน
เลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนและครูผูสอนจึงจัดใหมี
การกวดวิชาเพือ่สอบโอเนต็ขึน้เปนการเฉพาะ สิง่เหลานีค้อืภาพใหญทีเ่กดิขึน้ในชวง ๓ – ๔  ปทีผ่านมา 
และเปนภาพท่ีเกิดขึ้นกับทุกโรงเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นตามมาคือครูไมสอนหนังสือ เด็กไทยคิดวิเคราะห
ไมเปนแตกลับเนนการทองจําสิ่งนี้คือสภาพปญหาของการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นจากกฎระเบียบ
ที่เราตองเนนยํ้าในเรื่องเหลานี้ก็เพราะไมอยากใหมองเฉพาะเรื่องของกฎหมาย เพราะยังมีกฎ ระเบียบ 
และนโยบายที่สงผลรายตอการศึกษาของชาติและรอการแกไขอยูอีกเปนจํานวนมาก

จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา

ศาสตราจารย ดร.สมพงษฯ : สุดทายนี้ ผมมีประเด็นขอคิดเห็นเพื่อเปนขอเสนอแนะ
รวม ๓ ประเด็นดวยกัน คือ

ประเด็นแรก อยากจะฝากถึงทานนายกรัฐมนตรีและบุคคลที่เก่ียวของกับวงการการศึกษา 
โดยอยากใหรับฟงเสียงสะทอนจากทุกภาคสวนของสังคมโดยเฉพาะกลุมบุคคลที่มีความคิดเห็น
ทีแ่ตกตาง เพราะการศกึษาเปนนโยบายสาธารณะจงึจําเปนตองรบัฟงขอมลูจากหลาย ๆ  ดานและจาก
คนหลาย ๆ กลุม
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

๔รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๔ บัญญัติวา
 “มาตรา ๔๔ ในกรณีที่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเห็นเปนการจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิรูปในดานตาง ๆ 

การสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ หรือเพื่อปองกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนการ
บอนทาํลายความสงบเรียบรอย หรือความม่ันคงของชาติ ราชบลัลงัก เศรษฐกิจของประเทศ หรอืราชการแผนดนิ ไมวาจะเกดิขึน้ภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักร ใหหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติมีอํานาจ
สั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทําการใด ๆ ได 

ไมวาการกระทําน้ันจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และใหถือวาคําสั่งหรือการกระทํา 
รวมท้ังการปฏบิตัติามคาํส่ังดงักลาว เปนคาํส่ังหรอืการกระทาํหรอืการปฏิบตัทิีช่อบดวยกฎหมายและรฐัธรรมนญูนี ้และเปนทีส่ดุ  ทัง้นี้ 
เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหรายงานประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว”.

ประเด็นที่สอง เรื่องการจัดการศึกษาในปจจุบันเปนวิธีการภายใตแนวคิดของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนระบบทุนนิยมแขงขันไมใชรัฐสวัสดิการที่มุ งเนนคุณภาพของการศึกษา
ดังนั้นอุดมการณรัฐจึงถูกเบ่ียงเบน ซึ่งจะทําใหประเทศไทยอยูภายใตโลกใหญของระบบการผลิต
การศึกษา ไมใชโลกใหญของการสรางการศึกษา

ประเด็นสุดทาย สิ่งที่คาดหวังคืออยากเห็นการใชอํานาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗๔ หรือวาการใชอํานาจทางการเมืองจัดการ
กับปญหาเรื่องการศึกษาของประเทศที่สะสมมาชานานโดยวิธีการที่ละเอียดรอบคอบ และอยากเห็น 
คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาดําเนินงานอยางกลาหาญ และดําเนินงานโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของเด็กและเยาวชนอยางแทจริง 

ทั้งหมดท่ีกลาวมาน้ีคือประเด็นที่อยากจะท้ิงทายเอาไวคือถานําขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาไปปรับใชอยางแทจริงแลวความหวังของประเทศ อนาคตของสังคมไทย และ Thailand 4.0
ก็คงไมใชเรื่องเพอฝน บัดนี้ ถึงเวลาท่ีประเทศไทยของเราตองปรับเปล่ียนระบบหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยใหความสําคัญกับหลักสูตรขางลาง หลักสูตรภูมิสังคม ไมจัดการศึกษาจากบนลงลาง
แตใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาจากลางสูบน จึงจะเห็นความแตกตางและจะเกิดปรากฏการณ
ทางการศึกษาที่ทุกคนเขามามีสวนรวมในการจัดการการศึกษาเพื่อลูกหลานที่แทจริง
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จุลนิติ

จุลนิติ : สภาพปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ดานการศกึษาของประเทศไทยในอดตีทีผ่านมาจนถงึปจจบุนั 
และการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาตามท่ีบัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มีแนวความคิด หลักการและสาระสําคัญอยางไร

ศาสตราจารยกติตคิณุ นายแพทย จรสั ฯ : เมือ่พจิารณา
จากคาํปรารภของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
ไดกลาวถึงความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหเกิดการปฏิรูป
ประเทศความวา “… ซึ่งจําตองปองกันและแกไขดวยการปฏิรูป
การศึกษาและการบังคับใชกฎหมาย และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของระบบคุณธรรมและจริยธรรม ...” ประกอบกับในหมวด ๕ 
หนาท่ีของรัฐ มาตรา ๕๔ วรรคสี่ ไดบัญญัติถึงเปาหมายในการ
จดัการศกึษา ความวา “การศกึษาทัง้ปวงตองมุงพฒันาผูเรยีนใหเปนคนดี 
มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดตามความถนัดของตน 
และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ” 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติเรื่องการปฏิรูป
การศึกษาไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยไดกําหนดแนวทาง
ในการปฏริปูประเทศดานการศกึษาไวในมาตรา ๒๕๘ จ. ซึง่มสีาระสาํคญั
เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาเด็กเล็ก การจัดตั้งกองทุน การพัฒนา
ผูประกอบวชิาชพีครแูละอาจารย การปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน 
และการปรบัปรงุโครงสรางของหนวยงานท่ีเกีย่วของ ทัง้นี ้เพ่ือปฏิรปู
การศึกษาของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ และใชเปนเครื่องมือ

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, Master of Science 
จากมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา.

ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย จรัส  สุวรรณเวลา๑

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา”
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

ในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ดาน
ใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

สําหรับการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันนั้น พบวามีสภาพปญหาที่สําคัญ ๔ ดาน คือ
คุณภาพ ความเหลื่อมลํ้า ความเปนเลิศหรือความสามารถในการแขงขัน และประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล ซึ่งสงผลใหเกิดวิกฤตขึ้นในระบบการศึกษาของประเทศไทย

 

๑) ดานคณุภาพการศกึษา เม่ือพจิารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖ เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่มนีกัเรยีนเขาสอบท้ังหมดจํานวน ๓๗๘,๐๐๐ คน 
มีผลคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชา ดงันี้

  (๑) คณิตศาสตร ๒๔.๘๘%
  (๒) ภาษาอังกฤษ ๒๗.๗๖%
  (๓) วิทยาศาสตร ๓๑.๖๒%
    (๔) สังคมศาสตร ๓๕.๘๙%
  (๕) ภาษาไทย ๕๒.๙๐ %
เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ O-NET จะพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

มีผลสอบต่ํากวามาตรฐานเกือบทุกรายวิชา ยกเวนวิชาภาษาไทย ซึ่งผลการสอบ O-NET ดังกลาว
เปนการสะทอนถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยประการหนึ่ง นอกจากปญหาเรื่องผลการสอบ
ที่ตํ่ากวามาตรฐานแลว ยังมีปญหาเด็กนักเรียนที่ไมไดเรียนตอ หรือเด็กที่ออกจากโรงเรียนในระหวาง
การศึกษาซ่ึงมจีาํนวนปละประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน และนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย
สวนมากยังเปนเพียงแรงงานไรฝมือ 
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จุลนิติ

นอกจากผลการสอบ O-NET ดังกลาวแลว ยังมีผลการประเมินนักเรียนรวมกับนานาชาติ
ซึง่ดาํเนนิการประเมนิผลโดยโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) 
ปรากฏวาประเทศไทยมีผลสอบท่ีตํา่กวามาตรฐาน และผลการประเมินดงักลาว องคการเพ่ือความรวมมอื
และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) 
ไดนํามาใชเปนตัวชี้วัดคุณภาพประชากรของประเทศและเปนเกณฑหน่ึงในการจัดลําดับความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจและความนาลงทุนของประเทศตาง ๆ อีกดวย

เมื่อนําการประเมินผลนักเรียนไทยของโครงการ PISA ไปเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ 
จะพบวานักเรียนไทยมีระดับความสามารถที่ตํ่ากวาหลายประเทศ ตามที่แสดงไวในกราฟดังตอไปนี้
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

เมือ่พจิารณาสมรรถนะเฉพาะดานคณติศาสตรและวทิยาศาสตรของนกัเรยีนไทยจากผลการสอบ
ของ PISAเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ จะพบวานักเรียนไทยมีสมรรถนะดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรที่ตํ่ากวาประเทศตาง ๆ ตามที่แสดงไวในกราฟดังตอไปนี้

 นอกจากนี้ OECD ไดประเมินสมรรถนะดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียนไทย
ที่จบมัธยมศึกษาตอนตน (ศึกษา ๙ ป) เมื่อเขาสู ตลาดแรงงานหรือศึกษาตอพบวานักเรียนที่
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จบการศกึษาภาคบงัคบัของประเทศไทยมสีมรรถนะดานคณติศาสตรและวทิยาศาสตรทีต่ํา่กวามาตรฐาน 
และเปนเพียงแรงงานไรฝมือ ทั้งนี้ ตามที่แสดงไวในกราฟดังตอไปนี้ 

๒) ดานความเหลือ่มลํา้ จากผลการประเมินของ PISA แยกตามโรงเรียนจะพบวาโรงเรียนท่ีสอน
ดานวิทยาศาสตรและโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยตาง ๆ จะมีผลการสอบอยูในระดับเสนมาตรฐาน
พอดี แตโรงเรียนสวนใหญของประเทศไมวาจะเปนโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร หรือโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ยังนาเปนหวงในเรื่องคุณภาพ
การศึกษา หากพิจารณาจากกราฟดังตอไปน้ี จะแสดงใหเห็นถึงปญหาความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา
ของประเทศไทยไดอยางชัดเจน
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“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

๓) ความเปนเลิศหรือความสามารถในการแขงขัน ประเทศไทยไดเริ่มปฏิรูปการศึกษา
มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใชบังคับ 
นับถึงปจจุบันคือ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนเวลา ๑๘ ป แลว แตยังไมเห็นความเปล่ียนแปลงที่เปนรูปธรรม
โดยประเทศไทยยงัคงมีความสามารถในการแขงขนัทีต่ํา่กวาประเทศตาง ๆ  ในภมูภิาคเอเชยี เชน สงิคโปร 
ฮองกง ไตหวัน จีน มาเลเซีย เปนตน 

เมือ่พจิารณาขอมลูจาก Global Competitiveness Ranking และ Knowledge Economic Index 
จะเหน็ไดชดัวาหากประเทศไทยไมปฏริปูการศกึษาในอนาคตประเทศไทยจะมคีวามสามารถในแขงขัน
ที่แพประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียในทุก ๆ ดาน โดยพิจารณาไดจากกราฟดังตอไปนี้
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๔) ดานประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ประเทศไทยไดจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา
คดิเปนรอยละ ๒๐ ของงบประมาณแผนดนิ แตเมือ่ดปูระสทิธผิลทีเ่กดิขึน้โดยแบงโรงเรยีนเปน ๕ ระดบั 
คือ Poor, Fair, Good, Great และ Excellence ปรากฏวาประสิทธิผลของโรงเรียนในประเทศไทย
อยูที่ Poor หากพิจารณาจากการใชงบประมาณรายหัวโรงเรียนในประเทศไทยใชงบประมาณอยูที่ 
๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐตอนกัเรียน ๑ คนเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศเวียดนามซ่ึงใชเงนินอยกวา
เราแตประสิทธิผลอยูที่ Great ในขณะที่ไตหวันใชงบประมาณในระดับที่ใกลเคียงกับประเทศไทย
แตมีประสิทธิผลอยูที่ Great ซึ่งแสดงใหเห็นไดวาปญหาดานการศึกษาของประเทศไทยไมไดเกิดจาก
การขาดแคลนงบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย ประธาน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหาของระบบการศึกษา
ของประเทศไทยวา เกิดจากระบบการศึกษาของประเทศไทยที่ไมมีผู รับผิดชอบอยางชัดเจน 
ทําใหการศึกษาของประเทศไทยไมมีประสิทธิภาพ

หากเราพิจารณาขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีนักเรียนในระบบทั้งหมดประมาณ 
๑๑ ลานคน ปรากฏวามีนักเรียนท่ีครอบครัวมีฐานะยากจนจํานวน ๑.๕ ลานคน เด็กดอยโอกาส
จํานวน ๒ ลานคน เด็กพิการทางกายหรือทางสมองจํานวน ๓ แสนคน ซึ่งเด็กที่มีความพิการทางกาย
หรอืทางสมองทาํใหเรยีนรูไดชากวาเด็กปกติ ทัง้ทีใ่นความเปนจรงิแลวการทีเ่ดก็เหลานีเ้รยีนรูไดชากวา
เด็กปกตินั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาในทางสมองไมใชเปนความผิดของเด็กเมื่อการศึกษาของเรา
ไมมีระบบในการดูแลเด็กกลุมนี้อยางถูกตอง ทําใหเด็กลุมนี้ซึ่งมีประมาณ ๔ - ๕ ลานคน ตองออกจาก
การศึกษาในระบบไป

3-42-MAC6.indd   373-42-MAC6.indd   37 3/2/18   3:15 PM3/2/18   3:15 PM

creo




ม.ค. - ก.พ. ๖๑๓๘ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

การปฏิรูปการศึกษาเราจะมองเฉพาะมิติของการศึกษาในระบบ แตยังมีคนอีกประมาณ 
๔๗ ลานคน ที่อยูนอกระบบการศึกษาโดยแบงเปนผูที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
จํานวนประมาณ ๓ - ๒๒ ลานคน เด็กที่ออกจากระบบโรงเรียนซึ่งแบงเปนเด็กที่ออกจากโรงเรียน
ในระหวางการศึกษาจํานวนประมาณ ๓ แสนคน เด็กที่ไมไดเรียนตอจํานวนประมาณ ๔ แสนคน 
และยังมีคนท่ีอยูในระบบการพัฒนาฝมือแรงงาน และคนท่ีอยูในระบบการศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ซึ่งการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาจะตองดําเนินการใหครอบคลุมทั้งระบบจึงจะบรรลุเปาหมาย
ในการปฏิรูปการศึกษาอยางแทจริง

จลุนติ ิ: การปฏิรปูประเทศดานการศึกษาในนานาอารยประเทศท่ีประสบความสําเรจ็
และเปนแบบอยางทีด่นีัน้มแีนวทางในการดําเนนิการอยางไร  

ศาสตราจารยกติตคิณุ นายแพทย จรสั ฯ :  ประสบการณในประเทศตาง ๆ ในเรื่อง
การปฏริปูประเทศดานการศกึษานัน้มคีวามหลากหลายและแตกตางกันไป ขอยกตวัอยางของประเทศ
ฟนแลนดซึ่งมีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหประเทศมีความเจริญกาวหนา สามารถพัฒนา
นวตักรรมใหม ๆ  ซึง่สรางมลูคาทางเศรษฐกจิ เชน โทรศพัทยีห่อ Nokia ซึง่เมือ่ประมาณ ๑๐ ปทีผ่านมา
ถือเปนยี่หอที่ไดรับความนิยมไปทั่วโลก แตในปจจุบันนี้โทรศัพท ยี่หอ Nokia ไมสามารถปรับตัวไดทัน
กับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว จึงไมสามารถแขงขันกับผลิตภัณฑ
ยี่หออ่ืนที่มีการพัฒนาขึ้นใหม เชน iPhone Samsung Huawei ทําใหโทรศัพทยี่หอ Nokia คอย ๆ 
หายไปจากตลาดโทรศัพท หรือถาเปนประเทศในภูมิภาคอาเซียนประเทศท่ีนาสนใจในเรื่องการปฏิรูป
การศึกษาคือประเทศเวียดนามเพราะวาเวียดนามใหความสําคัญกับการศึกษามาโดยตลอด ประกอบ
กบัการเอาจริงในเร่ืองการปองกันและปราบปรามการคอรรปัชนั ทาํใหมปีญหาเร่ืองคอรรปัชนันอยกวา
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ประเทศไทยผลจากการปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจังจึงสงผลให
การพัฒนาดานการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ในกรณขีองประเทศสหรฐัอเมรกิา มปีญหาเรือ่งระบบการศกึษาทีร่นุแรงเหมอืนกบัประเทศไทย 
แตสหรัฐอเมริกาใชงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาดานการศึกษาจึงสามารถแกไขปญหา
ดานการศึกษาไดในระดับหนึ่งโดยในระยะหลังมานี้ใชนโยบาย No Child Left Behind คือ
นโยบายแกปญหาความเหล่ือมลํ้าวา “จะไมมีใครถูกทิ้งอยูขางหลัง” แตวาแกปญหาไดเพียง
บางสวน เพราะคนยากจน คนผิวสีของอเมริกายังมีปญหาในการเขาถึงการศึกษาอยู ขอยกตัวอยาง
อีกประเทศหนึ่งในเรื่องการพัฒนาดานการศึกษา คือ ประเทศจีน ผลจากการปฏิรูปการศึกษาทําให
ประเทศจีนสามารถพัฒนาและเปล่ียนแปลงประเทศจากประเทศท่ียากจนกลายเปนประเทศท่ีมีการ
เจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจและเปนประเทศที่มีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกิจโลกแตผลจากการพัฒนา
แบบกาวกระโดดของประเทศจีนทาํใหมปีญหาทางดานวัฒนธรรม เพราะคนจีนสมัยใหมจะไดรบัอิทธิพล
จากวัฒนธรรมตะวันตกทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศจีนถูกละทิ้ง จะเห็นไดวาวัฒนธรรม
บางอยางไดสูญหายไปจากประเทศจีน ดังจะเห็นไดจากการที่คนจีนนิยมมาเที่ยวประเทศไทย เพราะมี
คนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู ในประเทศไทยจํานวนมาก และยังคงอนุรักษวัฒนธรรมจีนไวอยาง
เหนียวแนน เชน เทศกาลกินเจที่จังหวัดภูเก็ต หรือจะเห็นไดจากการที่นักทองเที่ยวชาวจีนนิยม
มากราบไหวศาลทาวมหาพรหมที่บริเวณดานหนาโรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ สี่แยกราชประสงค
เพื่อขอพรตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนจีน

การเปรียบเทียบบทเรียนในการปฏิรูปการศึกษากับนานาอารยประเทศมีหลากหลายรูปแบบ 
ซึ่งประเทศไทยของเรามีรากฐานสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษาหากเรานอมนําเอาแนวทาง 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ไดพระราชทานใหแกปวงชนชาวไทย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง พออยู พอกิน 
และสามารถพ่ึงตนเองไดทามกลางกระแสแหงการพัฒนาในโลกยุคไรพรมแดน ซึง่เปนแนวทางการพัฒนา
ที่ไดรับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ มาประยุกตใชกับการปฏิรูปการศึกษาตามความเหมาะสม
ของสังคมไทย เพื่อทําใหระบบการศึกษาของประเทศมีความพอดี พอเพียง และสอดคลองกับบริบท
ของประชาชนในแตละพื้นที่ก็จะทําใหประเทศไทยสามารถปฏิรูปการศึกษาใหมีประสิทธิภาพได 
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๔๐ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

เพราะรูปแบบการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศไทยน้ันควรจะตองแสวงหารูปแบบท่ีเหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทยเปนหลัก โดยสามารถนําแนวทางของนานาอารยประเทศมาประยุกตใช
ไดตามความเหมาะสม

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ปจจบุนัไดมกีารดําเนินการอยูในขัน้ตอนใด 
และในทรรศนะของทานเห็นวาควรมีแนวทางอยางไร จึงจะประสบความสําเร็จ
ตามเจตนารมณของรฐัธรรมนูญ รวมทัง้การพัฒนากฎหมายท่ีเกีย่วของกบัการศึกษา
ของชาตินัน้ควรมหีลกัการและสาระสําคญัอยางไร

ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย จรัสฯ : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติใหในการปฏิรูปดานการศึกษา ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการท่ีมีความ
เปนอิสระดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายใหแลวเสร็จและเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีภายใน ๒ ปนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ซึ่งในปจจุบันไดมีการตั้งคณะกรรมการอิสระ
เพื่อปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ขึ้นเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ จนถึงวันน้ีถือวา
มรีะยะเวลาทํางานผานมาเปนเวลา ๖ เดอืนแลว ยงัเหลอืระยะเวลาทาํงานอีก ๑๘ เดอืน คณะกรรมการ
ไดศึกษาสภาพปญหาของการศึกษาไทย และหาแนวทางในการดําเนินการแกไข และไดมีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการ

ในดานตาง ๆ ขึ้นมาอีกหลายคณะ ไดแก คณะอนุกรรมการดานเด็กเล็ก คณะอนุกรรมการ
ดานกองทุน คณะอนุกรรมการดานครูและอาจารย คณะอนุกรรมการดานการเรียนการสอน 
คณะอนุกรรมการดานโครงสรางและระบบ คณะอนุกรรมการดานการรับฟงความคิดเห็นและสื่อสาร
สังคม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดานพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ดานบทบาทภาครัฐและเอกชน และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดานการปฏิรูปอุดมศึกษา 
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๔๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ลาสุดไดมีการประชุมคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือวางกรอบการปฏิรูป
การศึกษาของชาติไว ๖ ดาน ดังนี้

๑) การใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษากอนวัยเรียน  
๒) การจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย ลดความเหลื่อมลํ้าทางการ

ศึกษา การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
๓) กลไก ระบบการผลติ การคดักรอง และพฒันาผูประกอบวชิาชพีครแูละอาจารย รวมถงึระบบ

คาตอบแทน และกลไกระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู
๔) การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด 
๕) การปรับโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน
๖) การปฏริปูระบบการศกึษาและการเรยีนรูโดยรวมของประเทศ ผานการตราพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแหงชาติฉบับใหม
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดมีการวางแผนกําหนดแนวทางในการปฏิรูปประเทศอยางตอเนื่อง

ใหสําเร็จภายใน ๕ ปขางหนา เชน จัดใหมีองคกรระดับชาติที่ประสานงานเด็กเล็กที่มีหลายกระทรวง 
การปฏิรปูกระทรวงศึกษา ๔.๐ อาชีวะ ๔.๐ การศึกษาคณุธรรมจริยธรรมการศึกษาดวยการปฏิวตัดิจิทิลั 
การปฏิรูปครูเพื่อสรางศักดิ์ศรีครู ทั้งผลิต พัฒนา รักษาครู เปนตน

ในดานกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการฯ จะเสนอภายในระยะเวลา ๒ ป 
และในการรางกฎหมายจะตองมกีารดําเนินการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนกอนเพือ่ใชเปนแนวทาง
ในการรางกฎหมายไดแก รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. รางพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. …. รางพระราชบัญญัติการปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. …. 
และรางพระราชบัญญตักิารอุดมศึกษา พ.ศ. .... โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่๒๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผ่านมา ไดมมีติเหน็ชอบรางพระราชบญัญตักิองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. .... 
ตามท่ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรปูการศึกษาเสนอ และไดใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวนแลว โดยเนื้อหาสาระสําคัญมี ๓ ประเด็นหลักไดแก ๑) รายไดของกองทุน  
๒) เปาหมายของกองทนุ ๓) การบรหิารจดัการกองทนุ และปจจบุนัในเว็บไซตของสาํนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดมกีารรบัฟงความคดิเหน็ เรือ่ง ประเดน็การยกรางพระราชบญัญตักิารปฐมวยัแหงชาต ิพ.ศ. .... 
ใหประชาชนผูสนใจสามารถเขาไปแสดงความคิดเห็นได

รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. หรือที่บางคนเรียกวา “ธรรมนูญการศึกษา” 
จะกาํหนดแนวทางการปฏิรปูดานการศึกษา คลายเปนกฎหมายท่ีแปลรฐัธรรมนูญออกมาในเร่ืองการศึกษา 
และใหอาํนาจในการออกกฎหมายลําดบัรอง เชน กฎหมายการศึกษาเอกชน กฎหมายเร่ืองการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน

ในสวนของภาคประชาสังคม ไดแก สื่อตาง ๆ ที่ปจจุบันเขามามีบทบาทและอิทธิพลอยางสูง
กับเยาวชน ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ไดมีการประชุม
หารอืเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูจัดการฝายผลิตและจัดหารายการ สถานีโทรทัศน
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๔๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา” 

ไทยพีบีเอส (Thai Public Broadcasting Service) โดยทางคณะกรรมการ ฯ ขอความรวมมือ
ใหสื่อมวลชนเปนสื่อกลางในการถายทอดความรูใหกับประชาชน ซึ่งถือเปนโจทยสําคัญที่สื่อมวลชน
ตองพลิกบทบาทในการชวยสรางสรรคสังคม เพื่อใหประเทศไทยกาวสู ๔.๐ และสามารถแขงขัน
กับประเทศอื่น ๆ ได จึงขอความรวมมือสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสซึ่งเปนสถานีสื่อสารสาธารณะ 
ชวยคิดแนวทางเผยแพรเนื้อหาการปฏิรูปการศึกษาใหเขาใจงายและนาติดตามทางส่ือโทรทัศน 
และคณะกรรมการฯ จะไดดําเนินการประสานขอความรวมมือจากสื่อทุกแขนงอีกตอไป 

จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา

ศาสตราจารยกติตคิณุ นายแพทย จรสั ฯ : ขอขอบคุณกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
ทีเ่ห็นถงึความสาํคญัในการปฏริปูการศกึษา และไดนาํมาบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู ทาํใหรฐัธรรมนญูฉบบันี้
มีลักษณะท่ีพิเศษมาก การศึกษาเปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีอยูในดิน จะไมโผลออกมาใหเห็น ถาเสาเข็ม
ไมดีตึกพังเราถึงจะเห็นวาเสาเข็มมันมีปญหา ตอนน้ีประเทศไทยตึกกําลังพัง เน่ืองจากมีสภาพปญหา
การศึกษาที่รุนแรงมาก สวนตัวมีความกังวลวาจะปฏิรูปการศึกษาสําเร็จหรือไม จึงตองมีการ
ตัง้คณะอนุกรรมการดานตาง ๆ  เพือ่แกไขปญหาในแตละดาน คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ 
ไดเรงทาํงานกนัอยางหนกั และไดรบัความรวมมอือยางดจีากหลายฝาย การออกกฎหมายเพือ่การปฏริปู
การศึกษาเปนสิ่งที่จําเปน แตยังไมเพียงพอ การปฏิรูปประเทศดานการศึกษาจะประสบความสําเร็จ
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดนั้นจําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือจากสังคมไทยทุกภาคสวน
ใหตืน่ขึน้ ตระหนัก ปรบัใจ ปรบัพฤติกรรมรวมแรงรวมใจกัน เห็นประโยชนสวนรวมเปนทีต่ัง้ อยาดดูาย 
ชวยกันเฝาระวังดูแลใหเกิดการปฏิรูปอยางถูกตอง หัวใจของการปฏิรูป คือ “การเปล่ียนวิธีคิด
จากที่คิดวาการปฏิรูปการศึกษาเปนความรับผิดชอบของคนอ่ืน มาเปนความรับผิดชอบ
ของเราทุก ๆ คน” อยางนี้จึงจะสําเร็จได
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÊØ¸ÕÃÒ ªÙºÑ³±Ôμ  
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

   รายงานผลการพจิารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
   รางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....      

   คณะรัฐมนตรีมมีตริบัทราบรายงานผลการพิจารณาตามขอสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พจิารณารางพระราชบญัญตัคิวบคมุผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ และแจง
ใหสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหินาทีส่าํนักงานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิหงชาตทิราบตอไป ดงันี้
   ๑. กําหนดแนวทางการจัดสื่อประชาสัมพันธตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการกําหนดประเด็น รูปแบบ ชองทาง การสนับสนุนสื่อ รวมทั้งการเตรียมการชี้แจง
ทาํความเขาใจการปฏบิตัติามกฎหมายใหกบัประชาชน ผูประกอบธุรกจิ รานคาปลกี คนพกิาร ผูสงูอายุ
ผูดอยโอกาส และสังคมเก่ียวกับเจตนารมณของกฎหมาย เพ่ือใหทกุภาคสวนมีการปรับตวัในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายที่ถูกตอง
   ๒. แตงตัง้คณะกรรมการพิจารณามาตรการชวยเหลอืเกษตรกรชาวไรยาสบู กรณทีีอ่าจไดรบั
ผลกระทบทางออมจากการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทํา
มาตรการและแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรชาวไรยาสูบ ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว 
สําหรับการชวยเหลือดานเงินทุนใหเกษตรกรใหมีศักยภาพการผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
ปจจุบันมีกองทุนใหความชวยเหลืออยูแลว เชน กองทุนสงเคราะหเกษตรกร กองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกร กองทนุปรบัโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพือ่เพ่ิมขดีความสามารถการแขงขนัของประเทศ 
กองทุนเพื่อฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ซึ่งสามารถ
ใหความชวยเหลือเกษตรกรไดโดยดําเนินการผานหนวยงานของรัฐหรือองคกรเกษตรกรที่สังกัด 
ซึ่งขั้นตอนในการดําเนินการจะไมซับซอนเทาการจัดตั้งกองทุนใหม
   ๓. การจดัเขตสบูบุหรีส่าํหรบัผูสบูบหุรีอ่ยูระหวางดาํเนนิการจดัเตรยีมขอมลู ประสานเพือ่หารอื
ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดเขตสูบบุหรี่ 
รวมทั้งกําหนดมาตรฐาน สภาพ และลักษณะเขตสูบบุหรี่ 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

   รางพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

   คณะรัฐมนตรีมมีติอนมุตัหิลักการรางพระราชบัญญตักิารทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการสนับสนุน
การพฒันาประเทศ เชน การเชือ่มโยงระบบคอมพวิเตอรเพือ่ใชประโยชนจากฐานขอมลูทะเบยีนราษฎร
ในการปฏบิตัริาชการหรือการดาํเนนินโยบายของรฐั หรอืสวนราชการตาง ๆ  เปนตน การจดัระเบยีบสังคม
และรองรับการจัดการประชากรของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน การกําหนดเลขประจําบาน
และจัดทําทะเบียนบานของบานที่ปลูกสรางโดยไมถูกตองเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันการบุกรุก
ทีด่นิของรัฐ การกําหนดเลขประจําตวัประชาชนใหแกราษฎรไทยท่ีเกิดในตางประเทศ รวมถึงการพิสจูน
สิทธิของบุคคล การแกไขปญหาเด็กซึ่งถูกทอดท้ิง เด็กเรรอนและเด็กที่ไมปรากฏบุพการีใหได
รบัการจดทะเบียนการเกิด เพือ่ประโยชนในการใชสทิธติาง ๆ  และเพ่ือเปนการแกไขปญหาการแจงยาย
ที่อยู ใหมีผลตามกฎหมายซ่ึงเปนการใหสิทธิและเพ่ิมความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมาย
แกประชาชนมากยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการบริหารราชการแผนดิน
   รางพระราชบัญญตัฉิบบันีเ้ปนการดําเนินการใหสอดคลองกับขอเสนอของสภาปฏิรปูแหงชาติ
ที่ขอใหพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทย
ไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ ขอ ๗ และกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ (ICCPR) ที่เด็กทุกคนตองไดรับการจดทะเบียน
ทันทีภายหลังการเกิด และเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดมาซึ่งสัญชาติ
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   รางพระราชบัญญัตแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ..) 
   พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเตมิใหบรษิทัจาํกัดดาํเนนิการไดในประเดน็หุนกูแปลงสภาพ
   การทยอยใหหุ น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ นในราคาที่กําหนด (ESOP)
   และหุนบรุมิสทิธิ) และรางพระราชบญัญตักิาํหนดความผดิเกีย่วกบัหางหุนสวน
   จดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..)  
   พ.ศ. .... (จํานวน ๒ ฉบับ)     

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณชิย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (แกไขเพิม่เตมิใหบรษิทัจาํกดัดาํเนนิการไดในประเดน็หุนกูแปลงสภาพ 
การทยอยใหหุ น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ นในราคาที่กําหนด (ESOP) และหุ นบุริมสิทธิ)
และรางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุ นสวนจดทะเบียน หางหุ นสวนจํากัด 
บรษิทัจาํกดั สมาคม และมลูนธิ ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... จาํนวน ๒ ฉบบั ตามทีก่ระทรวงพาณชิย (พณ.) เสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ

   ๑. รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
(แกไขเพิม่เตมิใหบรษิทัจาํกดัดาํเนนิการไดในประเดน็หุนกูแปลงสภาพ การทยอยใหหุน (Vesting) 
สทิธทิีจ่ะซ้ือหุนในราคาท่ีกาํหนด (ESOP) และหุนบรุมิสทิธิ) เปนการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุนสวนและบริษัท มีดังนี้
    ๑.๑ แกไขเพิ่มเติมใหมีขอยกเวนสําหรับบริษัทจํากัดสามารถชี้ชวนใหประชาชนซื้อหุน
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
    ๑.๒ แกไขเพ่ิมเติมใหผูถือหุนสามารถชําระเงินคาหุนโดยหักหน้ีกับบริษัทไดใน ๒ กรณี 
๑) กรณีทําตามมติพิเศษของท่ีประชุมผู ถือหุ นและกรณีเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือ ๒) กรณีบริษัทปรับโครงสรางหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน
    ๑.๓ แกไขเพิม่เตมิใหบรุมิสทิธใินหุนสามารถเปลีย่นแปลงไดและแปลงหุนบรุมิสทิธเิปนหุน
สามัญได
    ๑.๔ แกไขเพิ่มเติมใหบริษัทเปนเจาของถือหุนตนเองไดในกรณีซื้อหุนคืนตามมติพิเศษ
ของผูถือหุนในกรณีเขาขอยกเวนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
    ๑.๕ แกไขเพิ่มเติมใหบริษัทสามารถเสนอหุนใหกับผูบริหารหรือพนักงานของบริษัท
หรือเจาหนี้ของบริษัทไดโดยไมตองเสนอใหผูถือหุนเดิมกอนได
    ๑.๖ แกไขเพิ่มเติมใหมีขอยกเวนใหบริษัทจํากัดสามารถออกหุนกูไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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    ๒. รางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนการแกไขพระราชบัญญัติกําหนด
ความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากดั บรษิทัจาํกดั สมาคม และมูลนธิ ิพ.ศ. ๒๔๙๙ 
โดยกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษในสวนของการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ

   รายงานผลการดําเนนิการตามขอสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณา
   รางพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. .... โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาแลวเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ เกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายของประเทศ ซึ่งควรมีการสรางเสริมพลังของประชาชน
การใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษา และการสรางจิตสํานึกรักชาติของประชาชน รวมทั้ง
การกาํหนดประเดน็การรกัษาและผดงุไวซึง่เอกลกัษณของสงัคมไทย สาํหรบัขอสงัเกตเกีย่วกบัการแตงตัง้
กรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการยทุธศาสตรชาตแิละการแตงตัง้คณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตรชาติ 
คณะรัฐมนตรีจะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิในดานอ่ืนหรือสาขาที่มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศ และในการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติเฉพาะดานจะคํานึง
ถึงปจจัยตาง ๆ เชน ความตองการระดับพ้ืนที่และทิศทางภาพรวมของประเทศ ความหลากหลาย
ของภาคสวนที่เกี่ยวของ และชวงอายุของกรรมการ 
   นอกจากน้ี ในสวนกระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตรชาติเก่ียวกับการใหประชาชน
ทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและจัดทํายุทธศาสตรชาติ จะไดจัดทําแนวปฏิบัติ
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน โดยวิธีการปรึกษาหารือเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ 
(Public Consultation) รวมทัง้จะไดพฒันาระบบตดิตาม การตรวจสอบและการประเมนิผลการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติแบบปดที่เนนการบูรณาการจากการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ตลอดจน
จะไดจัดทําและเผยแพรผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ี
สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญตัิแหงชาติทราบตอไป
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๔๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

   รางพระราชบญัญตักิารสงเสรมิและคุมครองประชาชนในการตอตานการทจุรติ
   และประพฤติมชิอบ พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการสงเสริมและคุมครองประชาชนในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทจุรติในภาครฐั (ป.ป.ท.) เสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเปนเรือ่งดวน
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาติพจิารณา กอนเสนอสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงาน ป.ป.ท. เสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมและคุมครองประชาชนในการตอตานการทุจริต
และประพฤตมิชิอบ (คตป.) ประกอบดวย เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนประธานกรรมการ กรรมการ
โดยตาํแหนง ไดแก ผูแทนสาํนกังาน ป.ป.ช. ผูแทนสาํนกังานการตรวจเงินแผนดนิ และผูแทนกระทรวง
ยุติธรรม กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวน ๔ คน กรรมการผูแทนภาคประชาชน
หรือภาคประชาสังคมท่ีไดรับการสรรหาจากเครือขายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาคประชาชน โดยความเหน็ชอบจากนายกรฐัมนตร ีจาํนวน ๔ คน และใหรองเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย จํานวน ๑ คน เปนกรรมการและเลขานุการ
   ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย หลักเกณฑในการสงเสริมใหประชาชน
รวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแสการทุจริต ใหการรับรอง
และเพิกถอนเครือขายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคประชาชน และกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ มาตรการคุ มครองชวยเหลือหรือเยียวยาผู ที่ไดรับผลกระทบจากการรวมตัวกันตอตาน 
หรือชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ๒. กําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน โดยใหเครือขายตอตาน
การทจุรติและประพฤตมิชิอบภาคประชาชนซึง่ไดรบัการรบัรอง สามารถดาํเนนิกจิกรรมได ๓ ประการ 
คือ การรณรงคใหความรู การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการชี้เบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๔๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๓. กําหนดมาตรการคุมครองและชวยเหลือเครือขายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาคประชาชน เชน การปกปดมิใหมีการเปดเผยขอมูลที่สามารถระบุตัวผูชี้เบาะแสได การหามปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรมตอผูชี้เบาะแส การประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือคุมครองและชวยเหลือ
ผูชีเ้บาะแส โดยใหการคุมครองเครือขายตอตานการทุจรติและประพฤติมชิอบภาคประชาชน และบุคคล
ซึ่งมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต และใหความคุมครองผูชี้เบาะแสการทุจริต รวมถึงบุคคลอื่น
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับผูแจงเบาะแสดวย รวมทั้งการจัดหาทนายความใหและใหคําปรึกษา
เมื่อถูกฟองรองดําเนินคดี
   ๔. กําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยประสานความรวมมือตอตานการทุจริตขึ้นในสํานักงาน ป.ป.ท. 
ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ เครือขายตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาคประชาชน และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อรณรงคใหความรู ตอตาน 
หรือชี้เบาะแส รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการหรือนโยบายของคณะกรรมการ เพื่อใหเปนไปตาม
รางพระราชบัญญัตินี้
   ๕. กําหนดใหรัฐจัดสรรเงินงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนใหเพียงพอ เพื่อใหการสงเสริม 
สนบัสนนุใหประชาชนมสีวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรอืชีเ้บาะแสการทจุรติและประพฤติ
มิชอบ รวมทั้งการคุมครองผูชี้เบาะแสตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งกําหนดใหกรณีสํานักงาน ป.ป.ท. 
ไดรับเงินที่มีผู มอบใหโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
เพื่อการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสํานักงาน ป.ป.ท. 
จายเงินหรือกอหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ไดรับนั้นไดโดยไมตองนําสงคลัง
   ๖. มีบทกําหนดโทษกรณีกระทําความผิดตอชีวิตรางกายตามประมวลกฎหมายอาญา
ตอผูชี้เบาะแส หรือบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับผูชี้เบาะแส (โดยเพิ่มโทษเปนสองเทาของโทษ
ที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น) กรณีผูที่มีอํานาจเหนือการปฏิบัติงานของผูชี้เบาะแส กระทําการ
เปล่ียนแปลงตําแหนงงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทาํงาน ขมขู หรือปฏิบัตอิยางไมเปนธรรมตอผูชีเ้บาะแส 
กรณีแจงเบาะแสอันเปนเท็จ กรณีเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลใดนําขอมูลของผูชี้เบาะแส หรือบุคคล
ที่มีสวนรวมในการรณรงคตอตานการทุจริตไปเปดเผยโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น
หรือประชาชนและไดกระทําเพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

   รายงานสรปุผลการดาํเนนิงานของสวนราชการและหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วกบั
   ขอสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณารางพระราชบัญญัตงิบประมาณ
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ    

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวของกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยรายงานสรุปผล
การดําเนินงานดังกล าว ประกอบดวย ภาพรวมการจัดทํางบประมาณรายจ ายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จําแนก
ตามกระทรวงและหนวยงาน ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แผนงานบรูณาการ และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จําแนก
ตามแผนงานบูรณาการ ซึ่งครบถวนทุกประเด็นแลวตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และแจงให
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป

   รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการเต็มสภา
   พิจารณารางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางทางพิเศษ
   ศรรีชั - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองท่ีอาํเภอบางกรวย จงัหวัด
   นนทบุร ีและเขตทววีฒันา เขตตลิง่ชนั เขตบางพลัด เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 
   พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
เต็มสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษศรีรัช - วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน 
เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และแจงให
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป 
โดยสรุปไดดังนี้
   ๑. การทางพิเศษแหงประเทศไทยจะพิจารณาหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดยจะ
กําหนดแนวเขตเวนคืนเฉพาะที่จําเปนและใหประชาชนไดรับความเดือดรอนนอยท่ีสุด และคํานึงถึง
ความปลอดภัยดานวิศวกรรมจราจร รวมถงึการบํารงุรกัษาทางพิเศษ โดยไดจดัใหมกีารศกึษาวเิคราะห
ผลกระทบดานตาง ๆ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการถูกเวนคืน
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

อสังหาริมทรัพย สําหรับการกําหนดคาทดแทนอสังหาริมทรัพยไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ และคูมือหลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนของกระทรวง
คมนาคม โดยคํานึงถึงราคาซื้อขายตามปกติในทองตลาด ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม และความเสียหายอื่น ๆ ที่ผูถูกเวนคืนไดรับ และไดตรวจสอบขอมูลราคาจดทะเบียน
จํานอง ราคาเสนอขายท่ีดิน ราคาซ้ือขายท่ีดินในบริเวณใกลเคียง ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มี
การตีราคาไวเพือ่การเสียภาษบีาํรงุทองที ่สภาพและทาํเลทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัย เหตแุละวตัถปุระสงค
ของการเวนคนื
   ๒. กระทรวงคมนาคมและหนวยงานในสังกัดไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่ใตทางดวน
และพ้ืนที่วางใกลเคียง และมอบพ้ืนที่ใหกระทรวงมหาดไทยจัดทําศูนยกระจายสินคาหน่ึงตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ และใชพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการจอดรถตูโดยสารสาธารณะ นอกจากนี้ การทางพิเศษ
แหงประเทศไทยไดนําพื้นที่ในเขตทางพิเศษใชประโยชนในเชิงพาณิชยตามแผนแมบทการพัฒนา
พื้นที่ในเขตทางพิเศษควบคูไปกับการพัฒนาใชประโยชนในเชิงสาธารณะ สําหรับการวางแผนสํารวจ
การสรางทางพิเศษและการกําหนดทางขึ้น - ลงทางพิเศษ การทางพิเศษแหงประเทศไทยจะไดนํา
ขอสงัเกตของคณะกรรมาธกิารฯ มาเปนขอมลูสาํหรบัการศกึษาความเหมาะสมทางวศิวกรรม เศรษฐกจิ 
การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการการทางพิเศษในอนาคตตอไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

   รางพระราชบญัญตัขิาวกรองแหงชาต ิ(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติข าวกรองแหงชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักขาวกรองแหงชาติ (สขช.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสํานักงาน ก.พ.ร. 
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยกําหนดใหมีศูนย
ประสานขาวกรองแหงชาติเปนหนวยงานภายใน เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการประสาน
กิจการการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนรวมกับ
หนวยขาวกรองอ่ืนภายในประเทศ กําหนดเคร่ืองมือหรืออุปกรณเก่ียวกับกิจการการขาวกรอง 
กาํหนดหลักเกณฑ วธิกีารและเง่ือนไขในการปฏิบตังิานเก่ียวกับกจิการการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง 
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๕๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

การขาวกรองทางการส่ือสาร และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน รวมท้ังการเขาถึงขอมูล
หรือเอกสารที่เปนประโยชนแกการขาวกรองและการตอตานขาวกรอง

   รางพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยีจติรลดา พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
   ๑. อนมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา พ.ศ. .... และใหสงสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานปลัด
สาํนกันายกรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. เห็นชอบใหยกเว นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
(เรื่อง รางขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม 
ยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา) ที่กําหนดใหการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใหมใหใชแนวทางหลอมรวม 
ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐและอยูภายใต
การดูแลอุปถัมภของมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา
   ๒. กาํหนดใหสถาบันเปนสถานศึกษาซ่ึงมวีตัถปุระสงคเนนการใหการศึกษาดานทักษะวิชาชีพ
และเทคโนโลยีบนฐานของวิทยาศาสตร เพื่อใหโอกาสสําหรับบุคคลทั่วไปและผูสําเร็จการศึกษา
ดานอาชีวศึกษาในการศึกษาดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
   ๓. กาํหนดใหสภาสถาบนัเปนองคกรบรหิารสงูสดุของสถาบันการดาํเนนิการตาง ๆ  ของสถาบนั 
รวมทั้งการกําหนดทิศทาง เปาหมายของสถาบันและวางนโยบายการดําเนินการดานการบริหารงาน
บุคคล การเงิน และวิชาการ โดยนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ป และอาจจะไดรับเลือกหรือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได
   ๔. กาํหนดใหอธกิารบดีเปนผูรบัผดิชอบการบริหารงานของสถาบันโดยมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได
   ๕. กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภาสถาบันแตงต้ัง
โดยความเห็นชอบของสํานกังานการตรวจเงินแผนดนิ เปนผูสอบบัญชขีองสถาบัน และใหจดัทาํรายงาน
ผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภาสถาบันภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อให
สภาสถาบันเสนอตอรัฐมนตรี
   ๖. กาํหนดใหรายไดของสถาบนั ไดแก เงนิพระราชทานตามพระราชอธัยาศยั เงนิอุดหนนุทัว่ไป
ที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป เงินอุดหนุนที่มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา
จดัสรรให เงนิและทรัพยสนิท่ีมผีูอทุศิใหแกสถาบัน เงนิกองทนุท่ีรฐับาลหรอืสถาบันจัดตัง้ขึน้ และรายได
หรือผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุที่สถาบัน
ปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน เปนตน
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

   รางพระราชบัญญัติวาดวยการขายที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
   มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยการขายท่ีดินซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขายที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีไดมาโดยการอุทิศให โฉนดท่ีดินเลขที่ ๕๗๔๘ เลมท่ี ๕๘ หนาที่ ๔๘ 
อาํเภอบานโพธิ ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา มเีนือ้ที ่๒ ไร และเมือ่ไดจัดการขายแลว ใหประกาศในราชกจิจานุเบกษา

   รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ
   [รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา  
   (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....]

    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
   ๑. รบัทราบผลการพิจารณาและขอสงัเกตรางพระราชบัญญตัทิีค่ณะรฐัมนตรีขอรบัมาพจิารณา
กอนรบัหลกัการ [รางพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการปลอยตัวชั่วคราว และการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดี
หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา)] ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
   ๒. ใหสงคนืรางพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการปลอยตัวชั่วคราว และการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดี
หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา) (นายมหรรณพ เดชวิทักษ กับคณะ เปนผูเสนอ) 
ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลา
พรอมแจงขอสังเกตของคณะรฐัมนตรไีปดวยวา ควรชะลอการพจิารณารางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิ
ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑเกีย่วกบัการปลอยตวั
ชั่วคราว และการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดีหรือการดําเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา) ที่เสนอ
โดยสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตเิพือ่รอรางพระราชบัญญตัฯิ ของคณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาไปพรอมกนั
ตอไป
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
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   ๓. มอบหมายใหสํานักงานศาลยุติธรรมรับขอสังเกตของกระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สภาทนายความ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติม
หลักเกณฑเกี่ยวกับการปลอยชั่วคราวในสวนของการพิจารณาคํารองขอใหปลอยตัวช่ัวคราว
และการพิจารณาไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว และการแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑในการเรียกประกัน
และหลักประกันในการปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย การเพิ่มบทบัญญัติที่เปนการกําหนดใหศาล
ไมประทบัฟองหากปรากฏวาโจทกใชสทิธฟิองคดโีดยไมสจุรติ หรอืโดยบดิเบอืนขอเทจ็จรงิเพือ่กลัน่แกลง
หรือเอาเปรียบจําเลย หรือโดยมุงหวังผลอยางอื่นยิ่งกวาประโยชนที่พึงไดโดยชอบ ไปประกอบ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งอยูระหวาง
ดําเนินการยกราง แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

   รายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณา
   รางพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
   และเด็กเล็ก พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของแลว เห็นดวยในหลักการ
ที่จะคุมครองมารดาไทย โดยการขยายวันลาคลอดเพ่ือใหสามารถเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวใหถึง
หกเดือนและจะผลักดันใหเปนรูปธรรม ทั้งนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายวันลาคลอด ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการขยายสิทธิ
วันลาคลอด โดยจะหารือรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของตอไป สําหรับการแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ดานวิชาการ เพ่ือสนับสนุนขอมูลเก่ียวกับอาหารสําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก และอาหาร
เสริมสําหรับทารก รวมท้ังสามารถใหคําปรึกษาในดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขจะนําเรื่องดังกลาวเข าสู การพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการควบคุม
การสงเสริมการตลาดอาหารสําหรบัทารกและเด็กเลก็ตอไป ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และแจงให
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป

   รายงานผลการพจิารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ
   พิจารณารางพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุขพิจารณารางพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมสําหรับตออายุใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพทนัตกรรม ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บาทตอระยะเวลา 
๕ ป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๕๔

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

   รางพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิตอความชาํรดุบกพรองของสนิคา พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความชํารุดบกพรอง
ของสินคา พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหรบัความเหน็ของกระทรวงพาณชิย สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
และสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   กําหนดบทบัญญัติใหใชกับสินคาทุกประเภท กําหนดบทบัญญัติเฉพาะสําหรับสัญญาเชาซื้อ
เพื่อใหผูบริโภคในสัญญาเชาซื้อสามารถเรียกใหผูขายดําเนินการจัดการกับสินคาที่ชํารุดบกพรองได
โดยตรง กําหนดนิยามของความชํารุดบกพรองใหชัดเจน กําหนดสิทธิของผูบริโภคเมื่อสินคาชํารุด
บกพรอง โดยผูบริโภคมีสิทธิเรียกใหผูขายซอมแซมหรือเปลี่ยนสินคา กําหนดบทยกเวนความรับผิด
ของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่ผูบริโภคไดรูอยูแลวตั้งแตตนวาสินคามีความชํารุดบกพรอง กําหนด
บทสันนิษฐานความชํารุดบกพรอง โดยใหผูประกอบธุรกิจเปนผูพิสูจนวาสินคาไมไดชํารุดบกพรอง
รวมทัง้กาํหนดใหการใชสทิธเิรยีกรองตามรางพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไมกระทบตอการใหสทิธติามกฎหมายอืน่

   รายงานผลการดําเนนิการตามขอสงัเกตของคณะกรรมาธิการวสิามญัพจิารณา
   ร างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหวางรัฐบาล
   แหงราชอาณาจักรไทยกบัรฐับาลแหงประเทศสหรฐัอเมรกิา เพือ่ความรวมมอื
   ในการปรบัปรงุการปฏบิตัติามการภาษอีากรระหวางประเทศ พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามญัพจิารณารางพระราชบญัญตักิารปฏบิตักิารตามความตกลงระหวางรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทย
กับรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากร
ระหวางประเทศ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป โดยกระทรวงการคลังไดประชุม
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
   กระทรวงการคลังไดจดัทาํรางพระราชกฤษฎีกากําหนดผูมหีนาทีร่ายงานตามรางพระราชบัญญัติ
การปฏบิตักิารตามความตกลงระหวางรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแหงประเทศสหรฐัอเมรกิา
เพื่อความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหวางประเทศ พ.ศ. .... เพื่อกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขของสถาบันการเงินท่ีมีหนาท่ีรายงานขอมูล ซึ่งไดมีการนําเสนอราง
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๕๕

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาดวยแลว และกระทรวง
การคลังจะไดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป นอกจากนี้ กระทรวงการคลังไดนําสง
ขอสังเกตเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงของสวนราชการท่ีเกี่ยวของเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการรายงานขอมูล ซึ่งจําเปนตองกําหนดรูปแบบโดยใชภาษาไทยควบคูกับภาษาอังกฤษดวย 
และรัฐควรอํานวยความสะดวกโดยกําหนดใหสามารถรายงานไดทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ใหกรมสรรพากรดําเนินการในสวนท่ีเกีย่วของตอไปแลว สวนการดําเนินการแกไขปญหา
ความแตกตางระหวางความตกลง FATCA ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ปจจบุนัอยูระหวางดาํเนนิการ
ประสานกบัเจาหนาทีข่องกระทรวงการคลงัของประเทศสหรฐัอเมรกิาเพือ่ขอดาํเนนิการปรบัปรงุในสวน
ของคําแปลในฉบับภาษาไทยใหสอดคลองกับเจตนารมณของความตกลง FATCA และในการจัดทําคูมอื
แนวทางการปฏิบัติตามความตกลง FATCA นั้น กระทรวงการคลังไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือ
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตามความตกลง FATCA แลว 
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑

คําคมคคํําาคคมม

จุลนิติ

พรปใหมเน่ืองในอภิลักขิตสมัยข้ึนปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(เจาพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

๕๖

สติมโต สทา ภททํ 

   คนผูมีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ

KUMKOM-MAC6.indd   1KUMKOM-MAC6.indd   1 3/1/18   2:27 PM3/1/18   2:27 PM

creo




ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๕๗

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  ๑ผูกํากับการ (สอบสวน) กลุมงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการคามนุษย, นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยปทุมธานี (น.บ., น.ม., ศศ.ม., ป.กฎหมายปกครองที่ ก.ศป. รับรอง).

 กอนประเทศไทยประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ศาลไทย
เปนระบบศาลเดี่ยว ทุกขอพิพาทไมวาขอพิพาทในคดีแพง คดีอาญา ขอพิพาทแรงงาน ขอพิพาท
เกี่ยวกับภาษีอากร คดีลมละลาย คดีเยาวชนและครอบครัว คดีทรัพยสินทางปญญาการคาระหวาง
ประเทศ ตางอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรมทั้งปวง โดยมีอํานาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทุกประเภท 
แมตอมาจะมีการจัดตั้งศาลพิเศษคือศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลชํานัญพิเศษ คือศาลแรงงาน 
ศาลภาษีอากร ศาลลมละลาย ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ แตศาลพิเศษและ
ศาลชาํนญัพเิศษกอ็ยูในระบบศาลยตุธิรรม แมขอพพิาททีฝ่ายหนึง่เปนหนวยราชการ หนวยงานของรฐั
หรือเจาหนาที่ฝายปกครองและเปนขอพิพาทที่เกิดจากการใชอํานาจทางปกครอง ซึ่งองคกรเจาหนาที่
ฝายปกครองกระทําการในฐานะเจาหนาทีข่องรัฐทีม่ลีกัษณะเปนคดีปกครอง กจ็ะอยูในเขตอํานาจศาล
ที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพง แมกระทั่งตอมามีการจัดตั้งแผนกคดีปกครองในศาลแพง แตก็ยัง
คงอยูในศาลยุติธรรมที่ใชวิธีพิจารณาคดีแพง คดีทุกขอพิพาทจึงอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม ภายใต
ระบบศาลเดี่ยวจึงไมมีปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลแตอยางใด 
 เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๖ ใหมีศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชา 
หรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

¾Ñ¹μÓ ÃÇ¨àÍ¡ äμÃÃ§¤� ªÑÂª¹Ðñ

จจจาาากกกกกาาา าาานนนาาาจจททททาาางงปปปกกกคคคร งงงจจจจดดดดกกกกาาาารทททททททดดดดดด ขข งงงรรฐฐนน งงปปป งร ชช นนน งนนนขข งงงจ จ งง งจจ ร งจากการใชอานาจทางปกครองจดการทดนของรฐ จากการใชอํานาจทางปกครองจัดการที่ดินของรัฐ ั

ททกกกกรร ทททบบบบตต สสสททท นนนนทททดดนนนนขข งงงง กกกชชนนนนนที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน 
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

หรอืราชการสวนทองถิน่ หรอืเจาหนาทีข่องรฐัทีอ่ยูในบังคบับญัชาหรอืในกาํกับดแูลของรฐับาลดวยกนั
ซึง่เปนขอพพิาทอนัเนือ่งมาจากการกระทําหรอืการละเวนการกระทําทีห่นวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจาก
การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถ่ิน หรือเจาหนาทีข่องรัฐน้ันตองรับผดิชอบในการปฏิบตัติามกฎหมาย ตอมาจึงไดจดัตัง้ศาลปกครองข้ึน
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยศาลปกครอง
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาออกกฎ คาํสัง่ หรอืการกระทาํเนือ่งจากไมมอีาํนาจ หรอืนอกเหนอือาํนาจ
หนาที ่คดพีพิาทจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่องรัฐละเลยตอหนาที ่หรอืปฏบิตัหินาทีล่าชา
เกินสมควร คดีพิพาทจากการกระทําละเมิด หรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรอืเจาหนาทีข่องรฐัอนัเกดิจากการใชอาํนาจตามกฎหมายหรอืละเลยตอหนาที ่หรอืปฏบิตัหินาทีล่าชา
เกินสมควร๒ และคดีปกครองตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งหมด ซึ่งศาลปกครองไดเปดทําการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ทั้งศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นตน การจัดตั้งศาลปกครองมีผลใหศาลไทยเปนระบบศาลคู 
และเมือ่ศาลไทยเปนระบบศาลคูกอ็าจมปีญหาเกีย่วกบัอาํนาจหนาทีร่ะหวางศาลเกิดขึน้เพราะคดทีีม่ลีกัษณะ
เปนคดีปกครองแตเดิมจะอยูในอาํนาจศาลยตุธิรรม แตเมือ่จดัตัง้ศาลปกครอง คดปีกครองจะอยูในเขต
อํานาจศาลปกครอง จึงมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลเกิดขึ้นไดเสมอ ซึ่งเขตอํานาจศาล 
(Jurisdiction) เปนอํานาจในการตัดสินชี้ขาดขอพิพาทในคดีใดคดีหนึ่งของศาลใดศาลหนึ่ง 
ภายใตหลกัเกณฑทางกฎหมายท่ีใหอาํนาจวินจิฉยัชีข้าด ซึง่ในประเทศท่ีมศีาลปกครองเปนองคกรท่ีใชอาํนาจ
ตลุาการ ในกระบวนการยตุธิรรมทางปกครอง (Administrative Justice) อนัเปนกระบวนการยตุธิรรม
อีกประเภทหนึ่งในระบบศาลคู (Duality of Jurisdiction) ยอมจะมีปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
เขตอํานาจศาลเกิดขึ้น แลวไดรับการวินิจฉัยช้ีขาดโดยองคกรที่มีอํานาจ เชน ศาลคดีขัดกันหรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจหนาที่ระหวางศาล แลวแตระบบกฎหมายของแตละประเทศ 
 ทัง้นี ้การศกึษาวเิคราะหปญหาเรือ่งเขตอาํนาจศาล กต็องศกึษายดึโยงไปถงึทฤษฎกีฎหมายของ
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนตนแบบของระบบศาลคูดวย กลาวคือคดีใดตองนําหลักกฎหมายเอกชนมาใช 
จะเปนอาํนาจของศาลยตุธิรรมทีผู่พพิากษามคีวามชาํนาญพเิศษในระบบกฎหมายเอกชน สวนการพิจารณา
พิพากษาคดีที่จะตองนําหลักกฎหมายมหาชนมาใชเปนอํานาจศาลปกครองที่ตุลาการมีความ
ชาํนาญพเิศษในระบบกฎหมายมหาชน การแบงแยกเขตอาํนาจศาลจงึมคีวามสาํคญัมาก เพราะศาลปกครอง
ใชระบบไตสวน โดยตุลาการจะมีบทบาทในการแสวงหาพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงในคดีเอง 
หากมกีารวนิจิฉยัช้ีขาดเขตอาํนาจศาลจนทาํใหคดใีนระบบกฎหมายมหาชนตองไปอยูในเขตอาํนาจศาล

 ๒พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑), (๒) และ (๓).  
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ในระบบกฎหมายเอกชน ซึง่เปนอีกระบบกฎหมายหนึง่ทีม่นีติวิธิ ี(legal method) และระบบกฎหมาย
แตกตางกัน ผลแหงคดีอาจแตกตางกันไปในแตละระบบยอมกระทบตอความยุติธรรม 
 การศึกษาปญหากฎหมายเกี่ยวกับเขตอํานาจศาล จึงตองใชหลักเกณฑทางกฎหมายรวมทั้ง
ทฤษฎีกฎหมายของประเทศตนแบบ นัน่คอืหลกักฎหมายและทฤษฎีของฝรัง่เศสตนแบบของระบบศาลคู่
ทีม่พีฒันาการมานาน มาวิเคราะหหาหลกัเกณฑในการแบงแยกเขตอาํนาจศาลในระบบศาลไทยซ่ึงเขต
อํานาจศาล (Jurisdiction) หรือเขตอํานาจทางศาล รองศาสตราจารย ดร.โภคิน พลกุล นักกฎหมาย
มหาชนไทย อธิบายวาเขตอํานาจศาล หมายถึง อํานาจในการตัดสินชี้ขาดคดี การอธิบายถึงเขตอํานาจ
ศาลจะตองอธิบายทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ (Separation of Power) ที่ Montesquieu กลาวไวใน
หลกัการแบงแยกอาํนาจวาแตละรฐัจะมอีาํนาจอยู ๓ อาํนาจ ไดแก อาํนาจนติบิญัญตั ิอาํนาจปฏบิตักิาร
ของสิ่งที่ขึ้นอยูกับกฎหมายมหาชนและอํานาจปฏิบัติการของสิ่งที่ขึ้นกับกฎหมายแพงที่หมายถึง
กฎหมายเอกชน Montesquieu อธิบายตอมาวา อํานาจแรก ฝายปกครองใชบัญญัติกฎหมายสําหรับ
ระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดไป อํานาจที่สอง ฝายปกครองใชทําสัญญาสงบศึกหรือทําสงคราม สงหรือรับ
คณะทูต เตรียมปองกันการรุกรานหรืออํานาจในการปฏิบัติการของรัฐ อํานาจที่สาม ใชในการลงโทษ
การกระทําผดิหรอืตดัสนิขอพพิาทระหวางเอกชนหรืออาํนาจตดัสนิคด ีภายใตหลกัการแบงแยกอาํนาจน้ี 
(Separation of Power) จะใหอํานาจตัดสินคดีเปนอํานาจที่แยกออกตางหากจากอํานาจนิติบัญญัติ
และอาํนาจบรหิาร เพือ่ใหการใชอาํนาจแตละอาํนาจมรีะบบตรวจสอบและถวงดลุอาํนาจซึง่กนัและกนั 
โดยอํานาจทางศาลหรืออาํนาจตุลาการกย็งัมกีารแบงแยกเขตอํานาจศาลปกครอง ใหมเีขตอํานาจแยก
ออกตางหากจากเขตอํานาจศาลยุติธรรม โดยมีระบบที่มีอิสระจากกันจากระบบศาลยุติธรรม๓ 
 เขตอาํนาจศาลจงึหมายถงึอาํนาจในการตดัสนิชีข้าดขอพพิาทคดใีดคดหีนึง่ของศาลใดศาลหนึง่
ภายใตหลกัเกณฑทางกฎหมาย ซึง่ประเทศท่ีมศีาลปกครองเปนองคกรตุลาการเปนกระบวนการยุตธิรรม
ทางปกครองอันเปนกระบวนการยุตธิรรมอีกระบบหน่ึงในระบบศาลคู อาจจะมีปญหาทางกฎหมายเก่ียวกบั
อํานาจหนาที่ระหวางศาลหรือมีปญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาลเกิดข้ึนแลวจะไดรับการวินิจฉัยชี้ขาด
โดยศาลคดีขัดกันหรือคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลแลวแตระบบกฎหมาย
ของแตละประเทศ ซึ่งการอธิบายความหมายของเขตอํานาจศาล ภายใตทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ 
Montesquieu กลาวไวในหลักการแบงแยกอํานาจ ๓ อํานาจ ที่ทั้งสามอํานาจตองแยกเปนอิสระ
จากกนัดงักลาวไวขางตน ซึง่แนวคดินีไ้ดถกูนาํมาใชภายหลงัการปฏวิตัใิหญของฝรัง่เศสในป ค.ศ. ๑๗๘๙ 
ที่ตอมามีการแยกระบบการวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําของฝายปกครองออกจากอํานาจศาลยุติธรรม๔ 
 รองศาสตราจารย ดร.โภคนิ พลกลุ อธิบายวา การแบงแยกเขตอาํนาจศาลในฝรัง่เศสมทีีม่าจาก
การปฏิวัติฝรั่งเศสในป ค.ศ. ๑๗๘๙ ความเขาใจที่มีตอหลักการแบงแยกอํานาจของ Montesquieu 
ของคณะปฏิวัตฝิรัง่เศส สงผลใหฝรัง่เศสมรีะบบศาลคู คณะปฏวิตัเิขาใจวาอาํนาจปฏบิตักิารของส่ิงซึง่ขึน้กบั

  ๓โภคิน พลกุล, ปญหาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน ๒: คดีปกครองในฝร่ังเศส (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๒๘), 
หนา ๑๑.
 ๔โภคิน พลกุล, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔.  
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

กฎหมายแพงคืออาํนาจตุลาการ ตองแยกออกจากอํานาจนิตบิญัญตัแิละอํานาจบริหาร เพราะเปนอาํนาจ
ที่ใชตัดสินขอพิพาทระหวางเอกชนเทานั้น ตอมามีการออกกฎหมายฉบับลงวันที่ ๑๖ - ๒๔ สิงหาคม 
ค.ศ. ๑๗๙๐ หามมใิหผูพพิากษาศาลยุตธิรรมท่ีเปนอาํนาจตุลาการ พจิารณาการกระทําของฝายปกครอง 
เพราะการกระทําของฝายปกครองเปนอํานาจบริหาร ตองไมอยูภายใตการควบคุมของอํานาจตุลาการ 
ไมใหอํานาจหนึ่งอยูเหนืออีกอํานาจหนึ่ง เพื่อตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกัน 
 สวนพัฒนาการของกฎหมายฝร่ังเศสที่นําไปสูการจัดตั้งศาลปกครอง คือนับจากกฎหมายฉบับ
ลงวันที่ ๑๖ - ๒๔ สิงหาคม ค.ศ. ๑๗๙๐ ที่หามศาลยุติธรรมพิจารณาการกระทําของฝายปกครองมาสู
การตัง้สภาแหงรฐั (Conseil d’ Etat) ขึน้ สภาแหงรฐัมหีนาทีร่างกฎหมาย และเปนทีป่รกึษาของฝายบริหาร
โดยไดรับมอบหมายใหพิจารณาคดีปกครองจากคํารองทุกขของราษฎรเกี่ยวกับการกระทําของ
ฝายปกครอง ในป ค.ศ. ๑๘๐๖ ก็มีแผนกคดีปกครองข้ึนในสภาแหงรัฐ แยกฝายท่ีตัดสินขอพิพาท
ออกจากฝายปกครองที่ทําหนาที่ทางปกครอง สภาแหงรัฐตองเสนอไปยังประมุขแหงรัฐตัดสินชี้ขาด 
ตอมาในป ค.ศ. ๑๘๗๒ ไดมีรัฐบัญญัติใหอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองแกสภาแหงรัฐ ฝรั่งเศสจึงเปน
ระบบศาลคู การแบงแยกเขตอํานาจศาลออกเปนสองระบบศาลจึงเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมตั้งแตนั้น๕ 
 นอกจากนี ้การศกึษาปญหาเขตอาํนาจศาลในคดีพพิาทเกีย่วกบัท่ีดนิของรฐักบัเอกชนวาศาลใด
ควรจะมีอาํนาจเหนือคดีพพิาทจากการใชอาํนาจทางปกครองเก่ียวกับทีด่นิของรัฐทีถ่กูโตแยงเร่ืองสิทธิ
ในที่ดิน ซึ่งสิทธิในทรัพยสินเปนสิทธิตามกฎหมายเอกชน ก็จะตองศึกษาถึงเขตอํานาจศาลในคดีพิพาท
เกี่ยวกับสาธารณสมบัติของแผนดินในระบบกฎหมายฝรั่งเศสดวย ซึ่งกฎหมายฝรั่งเศสไดสรางหลัก
กฎหมายเรื่องนี้เอาไว ดังนี้
 ๑. คดีทีม่ปีระเด็นโตแยงวาทรัพยสนิทีพ่พิาทเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิหรือไม และขอบเขต
ของสาธารณสมบตัขิองแผนดนิมเีพยีงใด คดเีกีย่วกบัการเปนสาธารณสมบตัขิองแผนดนิอยูในเขตอาํนาจ
ของศาลปกครอง แตในบางกรณีอาจอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม ดังนี้๖ 
   ๑.๑ คดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง ไดแก คดีพิพาทวาทรัพยสินใดเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินหรือไม ขอบเขตของสาธารณสมบัติของแผนดินอยูในอํานาจศาลปกครอง แมจะไมมีการ
ออกคําสัง่ทางปกครองใดเลย ศาลทีม่อีาํนาจคือศาลปกครองช้ันตน หากฟองคดเีกีย่วกบัการเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินหรือขอบเขตของสาธารณสมบัติของแผนดินแลว ศาลที่มีอํานาจคือศาลปกครอง
   ๑.๒ คดีที่อยูในอํานาจของศาลยุติธรรม แยกพิจารณาได ดังนี้
     (๑) คดีแพง มี ๒ คดี ไดแก คดีที่ฟองตอศาลแพงและมีปญหาเกี่ยวกับการมีอยูหรือ
ขอบเขตของสาธารณสมบัติของแผนดิน แตมิใชปญหาโตแยงที่สําคัญ และผลของคดีตองพิจารณาจาก
เอกสารแสดงสิทธิทางแพง หรือตองอาศัยหลักกฎหมายทางแพง เชน คดีที่มีปญหาตองพิจารณาหรือ
ตีความเอกสารสิทธิ ซึ่งเกิดจากการที่คูความโตแยงวาตนมีสิทธิในสาธารณสมบัติของแผนดิน โดยอาง
เอกสารสิทธิ และคดีที่คูความอางเปนเจาของกรรมสิทธิ์โดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพง

  ๕นันทวัฒน บรมานันท, องคกรชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (กรุงเทพฯ: สุขุมและบุตร, ๒๕๔๒), หนา ๔.
  ๖ตรทีศ นโิครธางกรู, ทรพัยสนิของแผนดนิของฝรัง่เศส (กรงุเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๒-๑๒๓.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

     (๒) คดอีาญาในคดทีีต่องพจิารณาวาจําเลยมคีวามผดิหรอืไม หากมปีระเดน็ตองวนิจิฉยั
วาทรพัยสนินัน้เปนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิหรอืไม ศาลอาญามีอาํนาจพิจารณาปญหาดังกลาวไดเอง 
ยกเวนเฉพาะกรณขีองการกระทาํผดิในถนน มาตรา ๑๑๖ - ๑ แหงประมวลกฎหมายวาดวยถนนบญัญตัิ
ใหคดีอยูในอํานาจศาลยุติธรรม เวนแตปญหาที่ตองวินิจฉัยกอนจะอยูในอํานาจของศาลปกครอง
 ๒. คดีโตแยงเกีย่วกับการกําหนดแนวเขตสาธารณสมบัตขิองแผนดนิ กฎหมายวางหลกัไวดงันี้๗

   ๒.๑ คดีที่อยูในอํานาจศาลปกครอง ไดแก การโตแยงคําสั่งทางปกครองที่กําหนดขอบเขต
ของสาธารณสมบัติของแผนดิน แตเดิมถือวาการกําหนดเขตเปนอํานาจดุลพินิจของฝายปกครอง
จึงไมอาจโตแยงตอศาลปกครองได ตอมาในสมัยจักรวรรดิที่สอง (Le Second Empire) สภาแหงรัฐ
กลับหลักดังกลาว ใหศาลปกครองมีอาํนาจวินจิฉยัวาคาํสัง่ทางปกครองออกโดยมีอาํนาจหรือไม ดาํเนินการ
ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม เขตตรงตามความเปนจริงหรือไม หากศาลเห็นวา
คําสั่งไมถูกตอง นอกจากสั่งเพิกถอนแลวยังสั่งใหฝายปกครองชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายไดดวย
   ๒.๒ คดีที่อยูในอํานาจศาลยุติธรรม กรณีที่กําหนดเขตสาธารณสมบัติของแผนดนิ โดยรวม
เอาที่ดินเอกชนเขาไปดวย หากเจาของที่ดินไมโตแยงคําสั่งทางปกครอง หรือโตแยงเมื่อพนอายุความ
ฟองคดีแลว เจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินมีสิทธิที่จะนําคดีขึ้นฟองตอศาลยุติธรรม (ศาลแพง) เพื่อขอใหสั่งให
มีการชดใชคาทดแทนจากการสูญเสียการครอบครองที่ดินไดตามทฤษฎีวาดวยการเวนคืนโดยออม
 ๓. คดีเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชประโยชนสาธารณสมบตัิของแผนดิน๘ 
   ๓.๑ คดีประเภทน้ีเกิดขึ้นเมื่อฝายปกครองปฏิเสธการอนุญาต หรือตออายุการอนุญาต
หรอืยกเลกิการอนญุาต ผูมสีวนไดเสยีฟองคดตีอศาลปกครองเพ่ือโตแยงคาํสัง่ทางปกครองท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย ไมวาเหตุที่ผูออกคําสั่งไมมีอํานาจ หรือกระทําการผิดรูปแบบที่เปนสาระสําคัญ รวมทั้ง 
เหตุทีผู่ใชอาํนาจออกคําสัง่บดิเบอืนการใชอาํนาจ การเรยีกรองคาสนิไหมทดแทนแยกพิจารณา ๒ กรณ ีคอื
     (๑) กรณีไมตออายุการอนุญาต การอนุญาตไมมีความแนนอนอาจเปล่ียนแปลงได 
การไมตออายุการอนุญาตจึงไมกอใหเกิดสิทธิในการไดรับคาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ เวนแตมีเงื่อนไข
ในการอนุญาตกําหนดไวเปนอยางอื่น
     (๒) กรณียกเลิกการอนุญาต แบงออกเปน
       ก) การอนุญาตที่ทําโดยสัญญา ตามมาตรา L. ๓๔ - ๓ ประมวลกฎหมายทรัพยสิน
ของรัฐ บัญญัติรองรับสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนของผูไดรับอนุญาตได กรณียกเลิกการอนุญาต
กอนกําหนด มิใชเพราะเหตุไมปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือขอกําหนดการอนุญาต ทั้งเปนความเสียหาย
โดยตรง จับตองไดและแนนอน
       ข) การอนุญาตท่ีทําในรูปของคําสั่งฝายเดียว ตามแนวคําพิพากษาการยกเลิก
การอนญุาตในกรณนีี ้กอใหเกดิสทิธใินการเรยีกคาสนิไหมทดแทน เฉพาะตอเมือ่ไดยกเลกิโดยเหตผุลอืน่ 
ที่มิใชเพื่อประโยชนในการรักษา หรือใชประโยชนในสาธารณสมบัติของแผนดินนั้นเทานั้น

  ๗ตรีทศ นิโครธางกูร, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๔.
   ๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๕ - ๑๒๖.
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

   ๓.๒ คดีพพิาทเก่ียวกับคาตอบแทนการใชประโยชนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิ เปนอาํนาจ
ศาลปกครอง แตคดีเกี่ยวกับคาตอบแทนในทํานองภาษีทางออมตามกฎหมายเฉพาะเปนอํานาจ
ศาลยุตธิรรม การโตแยงกฎทีก่าํหนดคาตอบแทนใหฟองศาลปกครองเพ่ือเพกิถอนกฎน้ัน สวนการโตแยง
เกีย่วกบัคาตอบแทนตามสัญญาใหใชประโยชนสาธารณสมบตัขิองแผนดนิ ศาลปกครองช้ันตนมอีาํนาจเตม็ 
ตามมาตรา L. ๘๔ แหงประมวลกฎหมายทรัพยสินของแผนดิน
 ๔. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาใหใชประโยชนสาธารณสมบัติของแผนดิน๙ 
   คดีเกี่ยวกับสัญญาใหใชประโยชนสาธารณสมบัติของแผนดิน จะอยูในอํานาจศาลปกครอง
ชั้นตนหรือสภาแหงรัฐในชั้นอุทธรณ ศาลปกครองมีอํานาจเต็มในการตีความสัญญาและความสมบูรณ
หรอืความชอบดวยกฎหมายของนติกิรรมทีเ่ปนฐานแหงสญัญา การยกเลกิสญัญา สัง่ใหคูสญัญาฝายใด
ฝายหนึ่งชดใชคาเสียหาย สั่งขับไลผูครอบครองออกจากที่ดินในกรณีหมดสัญญาหรือสัญญายกเลิก
    สําหรับศาลยุติธรรมนั้น มีอํานาจพิจารณาพิพากษา เฉพาะกรณีการกระทําที่แยกออกจาก
สัญญาได เชน คดีระหวางคูสัญญากับบุคคลที่สาม หรือกรณีทําละเมิดที่ศัพทเฉพาะเรียกวาออมพรีส
หรือการยึดทรัพยไมชอบดวยกฎหมาย (Emprise Irrégulière) หรือการกระทําท่ีปราศจากอํานาจ
เกิดความเสียหายแกทรัพยสินและเสรีภาพเอกชน (Voie de Fait) ที่แนวคําพิพากษาของศาลช้ีขาด
เขตอํานาจศาลวินิจฉัยวาอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม
 ๕. คดีเกี่ยวกับการรอนสิทธิในทางปกครอง๑๐ 

   การรอนสิทธิในสาธารณสมบัติของแผนดินเปนนิติกรรมทางปกครอง จึงอยูในอํานาจ
ศาลปกครองทีจ่ะพจิารณาความชอบดวยกฎหมายของนติกิรรมหรอืคาํสัง่นัน้ รวมทัง้กาํหนดคาเสยีหาย
ทีเ่กดิจากการกอตัง้การรอนสิทธแิละการบังคบัใหเปนไปตามการรอนสิทธนิัน้ดวย ศาลยุตธิรรมมีอาํนาจ
เฉพาะกรณีกฎหมายเฉพาะบางฉบับกําหนดใหอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจาก
การรอนสทิธ ิ(Emprise Irregulière) และการกระทําทีเ่กนิเลยขอบเขตของฝายปกครอง (Voie de Fait) 
เฉพาะในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําของเอกชนเทานั้น
 ๖. คดีเกี่ยวกับการครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมมีสิทธิ๑๑ 

   กรณีครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมมีสิทธิ นอกจากจะตองมีความผิด
ในทางอาญาแลว ฝายปกครองชอบท่ีจะฟองขบัไลผูครอบครองสาธารณสมบัตขิองแผนดนิได ซึง่คดมีทีัง้ทีอ่ยู
ในอํานาจศาลปกครองและศาลยุติธรรม สําหรับศาลปกครองแตเดิมมีแนวคําพิพากษาศาลปกครองวา
มีอํานาจในคดีฟองขับไลผูครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมมีสิทธิ เฉพาะคดีการกระทําผิด
ในทางหลวงและคดีใหเอกชนใชประโยชนในสาธารณสมบัติของแผนดินซ่ึงอยูในอํานาจศาลปกครอง 
แตในป ค.ศ. ๑๙๖๑ สภาแหงรัฐวางแนวใหมวาศาลปกครองมีอํานาจในคดีฟองขับไลผูครอบครอง
สาธารณสมบตัขิองแผนดนิโดยไมมสีทิธไิดทกุกรณ ีหากมไิดอยูภายใตกฎหมายวาดวยการกระทาํความผดิ
เกี่ยวกับถนน ทั้งนี้ ฝายปกครองซึ่งอาจเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูที่ใชประโยชนในสาธารณสมบัติ

 ๙ตรีทศ นิโครธางกูร, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๗.
   ๑๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๗.
  ๑๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๘.
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จุลนิติ

ของแผนดินอาจรองตอศาลใหมีคําสั่งในกรณีฉุกเฉินขับไลผูครอบครองโดยไมมีสิทธิหรือใหรื้อถอน
สิง่ปลกูสรางไดดวย หากเปนกรณเีรงดวนและไมมขีอโตแยงทีห่นักแนนและหากไมปฏิบตัติามคาํสัง่ศาล 
ฝายปกครองสามารถยื่นคํารองเพื่อใหศาลออกคําบังคับได
   สําหรับศาลยุติธรรม ศาลแพงมีอํานาจส่ังกําหนดมาตรการเฉพาะเพ่ือใหการครอบครอง
สาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมมีสิทธิสิ้นสุดลง โดยมีคําขอใหศาลสั่งขับไลออกจากที่ดิน การฟองคดี
รบกวนสิทธิเอกชนที่ครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดิน ไมวาเปนผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาต
ก็ฟองขับไลผูครอบครองโดยไมมีสิทธิไดดวย ศาลยุติธรรมมีอํานาจสั่งตามคําขอในกรณีฉุกเฉินได 
โดยไมจําตองมีการตีความหนังสือแสดงสิทธิหรือพิจารณาความสมบูรณของหนังสือนั้น แตไมมีอํานาจ
ในคดีเกี่ยวกับความมีอยูหรือขอบเขตของสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 ๗. คดีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสิน 
   ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินโดยเฉพาะจากการกระทําของ
ฝายปกครอง กลาวคอื ศาลยตุธิรรมจะมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาท้ังเรือ่งการเกณฑทรพัยสนิของเอกชน
โดยฝายปกครองเพื่อนําไปใชประโยชนสาธารณะ ไมวาจะกระทําในยามปกติหรือในสถานการณพิเศษ 
สวนใหญจะเปนเรื่องการกําหนดคาสินไหมทดแทน แตประเด็นคดีวาการกระทําถูกตองตามกฎหมาย
หรอืไม หรอืเกีย่วกบัความสมบรูณของคาํสัง่ใหเกณฑทรพัยสนิ จะเปนอํานาจศาลปกครอง ศาลยตุธิรรม
ตองสงประเด็นไปใหศาลปกครองวินิจฉัยเสียกอน 
   นอกจากน้ี การเวนคืนเพ่ือการใชประโยชนสาธารณะจะอยูในอํานาจศาลยุติธรรม
แตศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีหากการเวนคืนมีปญหาความไมชอบดวยกฎหมาย
นอกจากนี้ในเรื่องทรัพยสินที่ตกอยูภายใตภาระผูกพันทางปกครอง ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการที่ทรัพยสินตกอยูภายใตภาระติดพัน มีเพียง
บางกรณีเทานั้นที่ใหอยูในอํานาจศาลปกครอง เชน คดีเก่ียวกับมีการกอใหเกิดภาระติดพันหรือไม
หรอืคดเีกีย่วกบัความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองในเร่ืองภาระติดพนั ขณะทีเ่รือ่งเกีย่วกบั
การจัดรูปที่ดินในเมือง กฎหมายจะใหอยูในอํานาจศาลยุติธรรม แตการจัดรูปที่ดินในชนบทคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน กฎหมายใหอยูในอํานาจศาลปกครองและเรื่องเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญาอยูในอํานาจศาลยุติธรรม 
 เม่ือศกึษาระบบกฎหมายฝร่ังเศส ซึง่เปนแมแบบของระบบศาลปกครองท่ีประเทศไทยนํามาใช
และหลักกฎหมายเกีย่วกับเขตอํานาจศาลในคดีทีเ่กีย่วกับทรัพยสนิของแผนดนิแลว เม่ือมาศึกษาปญหา
เก่ียวกับเขตอํานาจศาลท่ีเกิดขึ้นในกฎหมายไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะคดีการโตแยงการใชอํานาจ
ทางปกครองเกี่ยวกับที่ดินของรัฐที่ถูกโตแยงเรื่องสิทธิในที่ดินของเอกชน เชน ราษฎรนําแบบแจง
การครอบครองที่ ดิน (ส .ค .๑) ยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน แตเจ าพนักงานที่ดินแจ งว า
เปนที่สาธารณประโยชนซึ่งผูวาราชการจังหวัดไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ผูยื่นคําขอ
จงึโตแยงวาทีด่นิไมไดเปนทีส่าธารณประโยชน การออก น.ส.ล. ออกไมชอบดวยกฎหมายเพราะประกาศ
พืน้ทีท่บัซอนทีด่นิของตน แตเจาพนกังานปฏเิสธไมออกโฉนดทีด่นิ ราษฎรอทุธรณคาํสัง่แลวถกูยกอทุธรณ 
จึงฟองคดีตอศาลปกครองขอใหเพิกถอน น.ส.ล. และใหศาลมีคําสั่งวาที่ดินมิใชที่สาธารณประโยชน
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

และสั่งใหผูถูกฟองคดีออกโฉนดที่ดินแกผูฟองคดีตามมาตรา ๙ (๑) หรือฟองวาเจาพนักงานไมออก
โฉนดทีด่นิให ทัง้ทีไ่ดรงัวดัชีแ้นวเขตและพสิจูนสทิธิครอบครองโดยไดปฏิบตัติามกฎหมายครบถวนแลว
อันเปนการละเลยตอหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งกรณีไมออก
โฉนดทีด่นิและมคีาํส่ังใหออกโฉนดท่ีดนิใหแกผูฟองคดีตามคําขอซึง่เปนคาํขอทีศ่าลปกครองมีคาํบงัคับ
ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได 
 คดีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีไมออกโฉนดที่ดินตามคําขอ ทั้งที่ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และข้ันตอนท่ีกฎหมายบัญญตัใิหตองปฏิบตัจินครบถวนแลว หรอืกรณีทีเ่จาพนกังานไมออกโฉนดท่ีดนิ
เพราะที่ดินที่ยื่นขอรังวัด มพีื้นที่ทับซอนกับที่สาธารณประโยชนก็ดี จะพบวาเรื่องนี้มีประเด็นเรื่องสิทธิ
ในที่ดินตามกฎหมายเอกชนอยูดวย ซึ่งการฟองคดีปกครองโตแยงการใชอํานาจของฝายปกครอง
เพิกถอนการออกคําสั่งทางปกครองท่ีมีประเด็นเร่ืองสิทธิในท่ีดินนั้น เม่ือถูกโตแยงเขตอํานาจศาลวา
เปนขอพพิาทเก่ียวกับสทิธิในท่ีดนิซึง่เปนสทิธใินทรัพยสนิในระบบกฎหมายเอกชน คดจีะอยูในเขตอํานาจ
ของศาลยุติธรรม อาจตองสงไปช้ีขาดเขตอํานาจศาลตอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจหนาที่
ระหวางศาล จึงตองพิจารณาประเด็นหลักที่นํามาฟองวาเปนเรื่องใด เปนเรื่องโตแยงการใชอํานาจของ
ฝายปกครองโดยตรงแตมเีรือ่งสิทธิในทีด่นิดวย หรือเปนคดโีตแยงสทิธใินทีด่นิโดยตรง ทัง้จะตองดคูาํขอ
ทายฟองดวยวาศาลปกครองจะมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดหรอืไม ซึง่โดยนยัดงักลาวจากคดีขางตน ประเด็นหลกัแหงคดี
และคาํขอทายฟอง ศาลทีม่อีาํนาจพพิากษาตามคําขอคอืศาลปกครอง แตเมือ่มกีารโตแยงเขตอาํนาจศาล 
ทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมตางเห็นวามีอํานาจ ตองสงไปใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาลวินิจฉัย แตจากแนวคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล ไดวนิจิฉยัเปนแนวเดียวกนัมาตลอดวา การจะวินจิฉยัวาคาํสัง่ทางปกครองชอบดวยกฎหมาย
หรือไม จะตองวินิจฉัยช้ีขาดเสียกอนวาที่ดินเปนสิทธิของผู ยื่นคําขอหรือไม จึงเปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่อยู ในอํานาจของศาลยุติธรรม ทั้งที่คดีมีประเด็นเรื่องที่ดินของรัฐอันเปน
ที่สาธารณประโยชนอยูดวย
 ผูเขียนบทความเห็นวา คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลท่ีใหตองชี้ขาดเร่ืองสิทธิ
ในที่ดินกอนทั้งที่ผู ฟองคดีโตแยงการใชอํานาจทางปกครองฟองตอศาลปกครองใหเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครองโดยตรง เปนการวินจิฉยัโดยมิไดคาํนงึถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ทีมุ่งใหมศีาลปกครอง
เปนกลไกตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐ คาํวนิจิฉยัชีข้าดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาล จงึมไิดคนหาเจตนารมณ
ของกฎหมายวาเหตุใดจึงตองตั้งศาลปกครองแยกออกจากระบบศาลยุติธรรมและใหคดีปกครองอยูใน
เขตอํานาจศาลปกครอง ทั้งนี้ก็เพราะคดีปกครองเปนขอพิพาทระหวางรัฐหรือฝายปกครองกับเอกชน 
เปนความสมัพนัธทีไ่มอยูบนหลกัความเสมอภาค เพราะรฐัมเีอกสทิธิท์างปกครอง เมือ่มขีอพพิาทจงึตอง
ใหศาลปกครองมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด เพราะศาลมีบทบาทในการแสวงหาพยานหลักฐานที่อยูในความ
ครอบครองของฝายปกครองเพื่อเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของเอกชน คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อาํนาจหนาทีร่ะหวางศาลไมไดดเูจตนารมณของกฎหมาย จงึวินจิฉยัชีข้าดใหขอพพิาทจากการใชอาํนาจ
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ของฝายปกครองเกี่ยวกับที่ดินของรัฐที่มีสิทธิในที่ดินของเอกชนดวยอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม 
กลายเปนปญหาการปรับใชกฎหมายช้ีขาดเขตอํานาจศาล แตการช้ีขาดเขตอํานาจศาลเชนนีก้ม็อีทิธิพล
มาจากความเหน็ของศาลปกครองในระยะแรกทีเ่คยมคีวามเหน็วา คดเีชนนีไ้มอยูในอาํนาจศาลปกครอง 
ตอมาเมื่อศาลปกครองพัฒนาหลักกฎหมายเร่ืองนี้ไดระดับหนึ่ง ศาลปกครองจึงรับฟองไวพิจารณา 
แตเมื่อมีการโตแยงเขตอํานาจศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจหนาที่ระหวางศาลก็วินิจฉัย
ใหเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสิทธิในที่ดินอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม ตามแนวท่ีศาลปกครองเคยมี
ความเห็นในระยะแรก ๆ ที่เปดทําการศาลปกครองวา คดีตองวินิจฉัยชี้ขาดเร่ืองสิทธิในท่ีดินกอน 
ทัง้ทีเ่ปนคดีฟองขอใหตรวจสอบการใชอาํนาจของฝายปกครอง คาํวนิจิฉยัชีข้าดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาล
ที่วินิจฉัยเปนแนวเดียวกันมาตลอดเชนนี้ จึงกระทบตอหลักการสําคัญของหลักนิติรัฐ (Legal State) 
โดยเฉพาะหลักการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยศาลปกครอง เพราะศาลยุติธรรมมีอํานาจวินิจฉัย
เฉพาะเรื่องสิทธิในที่ดินเทานั้น จะกาวลวงไปตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครองที่กระทบตอสิทธิในที่ดินไมได 
 ดงันัน้ จงึตองวิเคราะหหาหลกัเกณฑทางกฎหมายเก่ียวกับเขตอํานาจศาลวา ขอพิพาทจากการ
ใชอํานาจทางปกครองจัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอเอกชนอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรืออยูในเขต
อํานาจศาลปกครอง เพราะการใชอํานาจตามกฎหมายเฉพาะจัดการที่ดินของรัฐ ไมวาพระราชบัญญัติ
ปาไม พทุธศกัราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญตัปิาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญตัอิทุยานแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ หรอืประกาศหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง (น.ส.ล.) เปนทีส่าธารณประโยชน ฯลฯ ยอมไมได
อยูในนยัเดียวกนักบัสิทธิในทีดิ่นของเอกชน ทีด่นิของรฐัอยูภายใตกฎหมายเฉพาะทีเ่ปนกฎหมายมหาชน 
เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นจะอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง การวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลท่ีใหคดีพิพาท
จากการใชอํานาจมหาชนของเจาพนักงานฝายปกครองในการจัดการที่ดินของรัฐตามกฎหมายเฉพาะ
ไมวาปาไม ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ หรือกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ ที่พิพาทกับเอกชนตองอยูใน
เขตอํานาจศาลยุติธรรมยอมไมสมเหตุสมผล ไมสอดคลองกับเจตนารมณของการจัดตั้งศาลปกครอง
เพราะระบบทรัพยสินของแผนดินน้ันเปนเน้ือหาสําคัญของกฎหมายมหาชน มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ
หลักเกณฑการไดมา การบริหารจัดการ การจําหนายจายโอน เชน ที่ดินของรัฐที่มิไดมีบุคคลใดมีสิทธิ
ครอบครองหรอืทีด่นิสาํหรบัพลเมอืงใชรวมกนั ซึง่ไดถอนสภาพตามมาตรา ๘ (๑) แลว รฐัมนตรมีอีาํนาจ
จัดขึ้นทะเบียนได กอนขึ้นทะเบียนใหมีการทําแผนที่และประกาศใหราษฎรทราบ ๓๐ วัน๑๒ หากมี
ผูคัดคานก็ตองดําเนินการตามกฎหมาย หากมีขอพิพาทจะอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง แตเมื่อมีการ
โตแยงเขตอํานาจศาล คณะกรรมการก็วนิจิฉยัใหตองช้ีขาดเร่ืองสิทธิในท่ีดนิกอนเปนคดีพพิาทเก่ียวกับ
สิทธิในที่ดินที่อยูในอํานาจศาลยุติธรรม ทั้งที่เปนเร่ืองการใชอํานาจทางปกครองที่อยูในเขตอํานาจของ
ศาลปกครอง คาํวนิจิฉยัชีข้าดเขตอาํนาจศาลจงึกระทบตอการตรวจสอบการใชอาํนาจของฝายปกครอง
โดยศาลปกครองอยางมาก

 ๑๒ประมวลกฎหมายที่ดิน, มาตรา ๘ ทวิ.
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

 จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลวินิจฉัยเปนแนวเดียวกันมาตลอดวา คดีพิพาทจากการใชอํานาจหรือการดําเนินการ
ทางปกครองเกีย่วกบัสทิธิในทีด่นินัน้ การจะวนิจิฉยัวาการใชอาํนาจทางปกครองชอบดวยกฎหมายหรอืไม
จะตองวินิจฉัยชี้ขาดเร่ืองสิทธิในที่ดินวาผูฟองคดีมีสิทธิในที่ดินหรือไมเสียกอน เปนการวางหลักวา
ถาเกีย่วกบัสทิธิในท่ีดนิแลว จะอยูในเขตอาํนาจศาลยตุธิรรมทัง้หมด ทัง้ทีไ่มมกีฎหมายใดบญัญตัใิหเรือ่ง
สิทธิในท่ีดินตองอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง ทั้งประมวลกฎหมาย
ที่ดินที่มีบทบัญญัติใหฟองรองตอศาลก็มิไดหมายความเฉพาะศาลยุติธรรมเทานั้น เพราะกฎหมาย
หลายฉบบัทีม่บีทบญัญตัใิหฟองรองตอศาลยอมหมายถงึศาลปกครอง เชน พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่บังคับใชกอนจัดตั้งศาลปกครอง แตเมื่อจัดตั้งศาลปกครองแลวหากมีขอพิพาทเกี่ยวกับ
การใชอํานาจของฝายปกครองจะอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง คําวา “ศาล” จึงมิไดหมายความถึง
เฉพาะศาลยุติธรรม อีกทั้งบางคดีฝายปกครองไมไดใชเหตุผลเรื่องสิทธิในท่ีดิน แตเปนเหตุผล
ทางกฎหมาย เชน ผูขอไมไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมากอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
ใชบังคับหรือไมไดแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.๑) ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือไมไดแจงวายังประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน (ส.ค.๒) ตามมาตรา ๒๗ ตรี 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน จึงไมออกโฉนดท่ีดินให เมื่ออุทธรณโตแยงคําสั่งแลวไมเปนผล จึงฟอง
เพกิถอนคําสัง่ทางปกครอง กไ็มมเีหตผุลใดท่ีจะปฏิเสธวาคดไีมอยูในเขตอาํนาจศาลปกครอง กย็ิง่ทาํให
เห็นวา การวินิจฉัยใหคดพีิพาทเกี่ยวกับที่ดินมาอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรมทั้งหมด ยอมไมสอดคลอง
กับทฤษฎีในกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครองซึ่งเปนหลักการ
สําคัญของหลักนิติรัฐ
 นอกจากน้ี เมื่อวิเคราะหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ที่บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจเหนือคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ซึ่งบัญญัติอํานาจศาลปกครองไว เจตนารมณของกฎหมายจะรวมถึงคดีพิพาท
จากการใชอํานาจทางปกครองท่ีเก่ียวกับที่ดินของรัฐกับเอกชน หรือประเด็นหลักแหงคดีเปนเร่ืองการ
ใชอํานาจทางปกครองดวย เชน การกําหนดสถานะของท่ีดินของรัฐ หรือการใชอํานาจตามกฎหมาย
เกีย่วกบัทีด่นิของรัฐกด็ ียอมอยูในนยัตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ศาลปกครองท้ังสิน้ 
อกีทัง้ไมไดอยูในนยัเดยีวกนักบัสทิธิในทีด่นิตามกฎหมายเอกชนแตอยางใด หากมีขอพพิาทก็ยอมอยูใน
อํานาจของศาลปกครอง คําวินิจฉัยชี้ขาดใหเปนคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม 
จึงกระทบตอคดีที่ฟองโตแยงการใชอํานาจของฝายปกครองโดยตรงอยางมาก คณะกรรมการวินิจฉัย
ชี้ขาดเขตอํานาจหนาที่ระหวางศาลปรับใชกฎหมายโดยไมไดพิจารณาหรือวินิจฉัยไปถึงเจตนารมณ
อันแทจริงของกฎหมายวาเหตุใดตองแยกคดีปกครองออกจากคดีทั่วไป ใหศาลปกครองมีเขตอํานาจ
ในคดีปกครองท่ีใชระบบไตสวนแตกตางจากระบบศาลยุตธิรรม การแยกวาขอพพิาทใดเปนคดีปกครอง 
จึงตองพิจารณาประเด็นหลักแหงคดีและคําขอใหศาลเยียวยาวาศาลใดมีอํานาจ อีกทั้งขอพิพาท
จากการใชอํานาจตามกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับระบบทรัพยสินของแผนดิน ซึ่งโดยสภาพเปนกฎหมาย
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

มหาชนทั้งหมด ขอพิพาทที่เกิดขึ้นจึงเปนขอพิพาทตามกฎหมายมหาชน มิใชขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ
ในท่ีดินอันเปนสิทธิในทรัพยสินในระบบกฎหมายเอกชนแตอยางใด ทั้งยังตองพิจารณาเน้ือหาคดี
ตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งบางคดีอาจตองปรับใชทฤษฎีและหลักกฎหมายตางประเทศดวย
 โดยนัยขางตนนี้ พบวาคําแถลงการณตอศาลปกครองสูงสุดเรื่องหนึ่ง ตุลาการผูแถลงคดี
ทาํคําแถลงการณในประเดน็เขตอาํนาจศาลในคดีพพิาทเกีย่วกบัทรัพยสนิของแผนดินไวอยางแหลมคมย่ิง 
โดยนายบญุอนนัต วรรณพานิชย ตลุาการหัวหนาคณะในศาลปกครองกลาง ทาํหนาทีต่ลุาการผูแถลงคดี
ในศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อ.๑๓๓/๒๕๔๗ (ปจจุบันดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครอง
สงูสดุ) ผูฟองคดฟีองวาครอบครองและทําประโยชนในทีพ่พิาทเนือ้ที ่๑๙ ไร ๓ งาน ในพืน้ทีต่าํบลเขาลาน 
อาํเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๑๐ ปลกูมะพราวเตม็พืน้ที ่กอนเขาครอบครอง
ทําประโยชน ที่ดินพิพาทไมไดเปนที่สาธารณประโยชน หรือมีผูใดหวงหามไวสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
เพื่อเลี้ยงสัตว และไมมีผูใดนําสัตวมาเลี้ยงในที่พิพาท ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ สํานักงานที่ดินอําเภอทับสะแก 
สาํรวจเนือ้ทีด่นิทีพ่พิาทเพือ่เสยีภาษบีาํรงุทองที ่(ภ.บ.ท. ๖) เปนแบบสาํรวจที ่๒๒/๒๕๑๒ ใหแกผูฟองคดี 
ระบวุาผูฟองคดเีปนเจาของทีด่นิทาํสวนมะพราว จงึเสยีภาษบีาํรงุทองทีม่าตลอด แตหลงัป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
สาํนกังานท่ีดนิแจงวาไมตองเสยีภาษอีกี แตผูฟองคดคีรอบครองทําประโยชนในทีด่นิพพิาทมาถึงปจจบุนั 
ตอมาวนัที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ตวัแทนของผูฟองคดขีอออกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน (น.ส.๓)  
แตเจาหนาที่แจงวาที่พิพาทเปนที่สาธารณประโยชน ผูฟองคดีทราบวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟอง
คดีที ่๒ ในฐานะผูวาราชการจังหวัดไดออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง (น.ส.ล.) เลขที ่ปข๐๔๔๔ อางวา
ทีพ่พิาทเปนทีส่าธารณประโยชน การนาํทีพ่พิาททีผู่ฟองคดคีรอบครองทีม่ใิชทีส่าธารณประโยชนไปออก 
น.ส.ล. เปนการออก น.ส.ล. โดยไมชอบดวยกฎหมาย และผูฟองคดีขอออก น.ส.๓ แตเจาพนักงานที่ดิน
ปฏิเสธไมออก น.ส.๓ จึงเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอน น.ส.ล. 
เลขที่ ปข๐๔๔๔ และมีคําสั่งวาที่ดินมิใชที่สาธารณประโยชนและใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการ
ออก น.ส.๓ แกผูฟองคดี
 ศาลปกครองกลางพิพากษาวาผู ถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผู ถูกฟองคดีที่ ๒ ออก น.ส.ล. 
เลขที ่ปข๐๔๔๔ ถกูตองตามขัน้ตอนและวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนดแลว สวนทีด่นิพพิาทนัน้ แมผูฟองคดี
เขาไปครอบครองทําประโยชนและเสยีภาษีบาํรงุทองทีม่าตลอดกวา ๓๐ ป เปนเพยีงเอกสารชําระภาษี
บํารุงทองที่เนื่องมาจากการใชประโยชนในที่ดิน หาใชหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินไม ทั้งไมอาจยกอายุความตอสูกับแผนดินได ตามมาตรา ๑๓๐๖ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย การออก น.ส.ล. เลขที่ ปข๐๔๔๔ จึงชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีอุทธรณ 
 ตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุด สรุปวาเมื่อเหตุแหงการฟองคดีนี้เกิดจากผูถูกฟองคดี
ทั้งสองออก น.ส.ล. เลขท่ี ปข๐๔๔๔ ในท่ีดินพิพาทท่ีผูฟองคดีอางวามีสิทธิครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมาย และเจาหนาทีข่องผูถกูฟองคดทีี ่๑ ปฏเิสธไมดาํเนนิการออก น.ส.๓ ในทีพ่พิาทใหแกผูฟองคดี
ตามสิทธิ ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลเพิกถอน น.ส.ล. และสั่งใหผูถูกฟองคดีออก น.ส.๓ ใหแกผูฟองคดี
แมประเด็นที่ตองพิจารณาในเน้ือหาของคดีจะเปนขอพิพาทเก่ียวกับการโตแยงสิทธิในท่ีดินก็ตาม
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

แตขอพพิาทวาทีด่นิเปนของผูฟองคดซีึง่เปนเอกชนฝายหนึง่ หรอืเปนทีด่นิของรฐัประเภทสาธารณสมบตัิ
ของแผนดนิอกีฝายหน่ึง อยูในหลักเกณฑการออก น.ส.ล. ตามมาตรา ๘ ตร ีแหงประมวลกฎหมายท่ีดนิ
หรือไม คดีพิพาทที่ผูถูกฟองคดีออก น.ส.ล. ก็ดีหรือปฏิเสธไมออก น.ส.๓ ใหแกผูฟองคดีก็ดี จึงถือเปน
คดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑) แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลปกครองรับไวพิจารณาได
 ตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดเสนอความเห็นวา คดีพิพาทที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิ
ในที่ดนิ มีเพียงบางสวนเทานั้นที่อยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม ไดแก การวินิจฉัยประเด็นขอโตแยง
เรื่องสิทธิในที่ดินระหวางเอกชนดวยกัน แตขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิในที่ดินระหวางเอกชนกับรัฐหรือ
ขอพพิาทเก่ียวกบัสทิธใินทีด่นิระหวางเอกชนดวยกนั แตมกีารกระทําทางปกครองซ่ึงแยกออกตางหากได
และเปนประเด็นหลักในคดีที่มีการนํามาฟอง หรือคดีที่รัฐตองเขามาในคดีเพราะกฎหมายบัญญัติใหมี
อํานาจหนาที่จัดการระบบทรัพยสินของแผนดิน ตามหลักเกณฑกฎหมายเรื่องทรัพยสินของแผนดิน 
ตั้งแตการไดมา การบริหารจัดการ จนถึงการจําหนายจายโอน มีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ 
ยอมถือวาเปนเนื้อหาสําคัญของกฎหมายมหาชน ขอพิพาทยอมอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง 
 ตลุาการผูแถลงคดเีสนอความเหน็ทางกฎหมายตอศาลปกครองสงูสดุ ควรคาแกการรบัฟงยิง่วา
ระบบทรัพยสินของแผนดิน ถือวาเปนเนื้อหาสําคัญของกฎหมายมหาชน หลักเกณฑของกฎหมาย 
กําหนดเรื่องทรัพยสินของแผนดิน ตั้งแตการไดมา การบริหารจัดการ จนถึงการจําหนายจายโอน 
ไดมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เชน ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ในตํารา
วชิาการของตางประเทศทีม่กีารแบงแยกกฎหมายเอกชนกบักฎหมายมหาชน เชน ฝรัง่เศส ถอืวาเรือ่งนี้
อยูในขอบเขตของกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครอง ประการตอมา ถึงแมบทบัญญัติวาดวย
ทรัพยสินของแผนดินจะบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย แตก็เพียงบางสวนเทานั้น
และอาจเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหเขาใจวาเปนเร่ืองของกฎหมายเอกชนแลวอยูในอํานาจศาลยุติธรรม 
แตการทีบ่ทบญัญตัวิาดวยทรพัยสนิของแผนดนิบางสวนบญัญตัไิวในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
นาจะเปนทีเ่ขาใจตรงกันวา ไมไดทาํใหหลกักฎหมายเร่ืองดงักลาวกลายเปนหลกักฎหมายเอกชนแตอยางใด
 ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวา ในคดีพพิาทที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินมีเพียงบางสวนเทานั้น
ที่อยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม คือการวินิจฉัยขอโตแยงเร่ืองสิทธิในท่ีดินระหวางเอกชนดวยกัน 
แตถาเปนขอพพิาทเร่ืองสิทธิในท่ีดนิระหวางเอกชนกับรฐั หรอืขอพพิาทเก่ียวกับสิทธใินท่ีดนิระหวางเอกชน
ดวยกัน แตมีการกระทําทางปกครองซ่ึงอาจแยกออกตางหากไดและเปนประเด็นหลักในคดีแลว 
ยอมอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
 ประการแรก หากเริม่พเิคราะหจากบทกฎหมายลายลักษณอกัษรแลว เหน็วาไมมบีทกฎหมายใด
กาํหนดหรอืบงช้ีใหเหน็วา คดพีพิาทเกีย่วกบัสิทธใินทีด่นิไมอยูในเขตอาํนาจศาลปกครองหรอือยูในเขต
อํานาจของศาลยุติธรรม บทบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดินที่กําหนดใหมีการฟองรองตอ “ศาล” ก็มิได
ผูกมัดวาในปจจุบันยังคงหมายถึง “ศาลยุติธรรม” เทานั้น กฎหมายไทยหลายกรณีที่กําหนดให
มกีารฟองหรอืรองขอตอ “ศาล” ในปจจุบนัเปนทีเ่ขาใจไดวาหมายถงึ “ศาลปกครอง” เชน กฎหมายวาดวย
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

การควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข เปนตน ในทางตรงกันขาม รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทยไดวางกรอบเกีย่วกบัเขตอาํนาจของศาลปกครองเอาไว เปนบททีส่ามารถรบัรองไดวา
ขอพิพาทเกี่ยวเนื่องกับการโตแยงสิทธิในที่ดินระหวางเอกชนกับรัฐ หรือประเด็นหลักแหงคดี
เปนการกระทําทางปกครอง อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง เปนไปตามกรอบท่ีรฐัธรรมนูญวางไวทกุประการ 
เปนขอพิพาทระหวางฝายปกครอง หรือรัฐกับเอกชน และการท่ีรัฐตองกําหนดสถานะของท่ีดินที่รัฐ
เห็นวาเปนของรัฐก็ดี หรือการที่เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจตามกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินก็ด ี
ยอมเปนเรือ่ง “การตองปฏิบตัติามกฎหมาย” หรอื “ตองรับผดิชอบในการปฏิบตัหินาทีต่ามกฎหมาย” 
ในความหมายของมาตราดังกลาว ประการสุดทาย แมในกรณีที่ที่ดินนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน
และมีขอพพิาทระหวางเอกชนดวยกันก็ตาม หากมีการกระทําของฝายปกครองอยูดวย กม็ไิดหมายความวา
การกระทําของฝายปกครองน้ันจะใชขอเท็จจริงเร่ืองสิทธิในท่ีดินเปนเหตุในการใชอํานาจเสมอไป 
แตอาจเปนเหตอุืน่ เชน การไมปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบงัคับท่ีเก่ียวของและหากมีการนาํคดี
มาฟองศาล โดยที่ผูฟองคดีมุงที่จะโตแยงหักลางการกระทําของฝายปกครองเทานั้น ก็ไมมีเหตุผลใด
ที่จะปฏิเสธวา คดีไมอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 
 เมื่อเหตุแหงการฟองคดีเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดออก น.ส.ล. เลขที่ ปข๐๔๔๔ 
ในที่ดินพิพาทซึ่งเปนที่ดินที่ผูฟองคดีอางวามีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย และเจาหนาที่
ของผูถกูฟองคดทีี ่๑ ปฏเิสธไมดาํเนนิการออก น.ส.๓ ในทีพ่พิาทใหแกผูฟองคดตีามสทิธ ิผูฟองคดจีงึฟอง
ขอใหศาลเพิกถอน น.ส.ล. และส่ังใหผูถูกฟองคดีออก น.ส.๓ ใหแกผูฟองคดี ซึ่งถึงแมวาประเด็นที่ตอง
พิจารณาในเน้ือหาของคดีจะเปนขอพิพาทเก่ียวกับการโตแยงสิทธิในท่ีดิน แตเปนการพิพาทวาที่ดิน
เปนทีด่นิของเอกชนฝายหน่ึง เปนทีด่นิของรัฐประเภทสาธารณสมบัตขิองแผนดนิอีกฝายหน่ึง คดพีพิาท
เกี่ยวกับการที่ผูถูกฟองคดีออก น.ส.ล. ก็ดีหรือปฏิเสธไมออก น.ส.๓ ใหแกผูฟองคดีก็ดี จึงถือเปนคดี
พิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ศาลปกครองรับไวพิจารณาได เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงที่เปนเนื้อหาแหงคดี 
และขอกฎหมายทีเ่กีย่วของแลว เหน็วาระบบทรพัยสนิของแผนดินท่ีเปนท่ีดนิของรฐั ไมวาจะมีการกระทาํ
ทางปกครองอยูดวยหรือไมก็ตาม จะเปนเรื่องที่เปนเนื้อหาแท ๆ ของกฎหมายมหาชนเร่ืองหนึ่ง ดังนั้น 
จงึไมมเีหตผุลทางกฎหมายอืน่ใดเลยทีจ่ะทาํใหคดพีพิาทเก่ียวกบัทรพัยสนิของแผนดนิไมอยูในเขตอาํนาจ
ของศาลปกครอง
 ทัง้นี ้ปญหาทางกฎหมายทีเ่กดิขึน้ สาเหตสุาํคญัอีกประการหนึง่นาจะมาจากการไมไดวางหลกั
กฎหมายไวอยางชดัแจง กลาวคอื ใหขอพพิาทจากการใชอาํนาจเกีย่วกบัทรพัยสนิของแผนดนิอยูในเขต
อํานาจศาลปกครอง ทําใหการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไปใหความสําคัญกับสิทธิในที่ดิน
ของเอกชนเปนหลัก ซึ่งหลักกฎหมายที่ใชวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับระบบ
ทรพัยสินของแผนดินในระบบกฎหมายไทยมหีลกัเกณฑอยางนอยสองหลกั ไดแก หลกัเกณฑเรือ่งอาํนาจ
ศาลปกครองตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย และหลกัเกณฑตามมาตรา ๙ แหงพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลปกครองใชพิจารณาวาเปนคดีที่อยู
ในเขตอํานาจศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญตัิ
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม จึงไมใชปญหาการไมมีหลักเกณฑ
หรอืหลกัเกณฑทางกฎหมายไมชดัเจน แตปญหาอยูทีไ่มไดใชหลกัเกณฑจากรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมาย
สูงสุดและจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีความ
ชัดเจนตามเจตนารมณของกฎหมาย มีทฤษฎีและปรัชญากฎหมายรองรับมาพิจารณาประกอบกัน 
นั่นคือการใชอํานาจทางปกครองเกี่ยวกับระบบที่ดินของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน หากมี
ขอพิพาทก็ยอมเปนคดีที่มีเนื้อหาคดีตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
และฉบบัตอ ๆ  มา บญัญตัริองรบัอาํนาจศาลปกครองไว คอืเปนคดพีพิาทระหวางหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน อันเนื่องมาจากการใชอํานาจ
ทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรฐั องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรอืเจาหนาทีข่องรฐั เก่ียวกบัการใชอาํนาจคุมครองรกัษา หรอืสงวน
หวงหามทรัพยสินของแผนดินที่อาจไปกระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ขอพพิาทเหลานี้ รัฐธรรมนูญบัญญัติไวใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง อีกทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ก็บัญญัติเขตอํานาจศาลปกครองไว
สอดคลองกันอันเปนการรับรองอํานาจศาลปกครองไวในคดีลักษณะดังกลาวเชนกัน
 ผูเขียนบทความเห็นวา โดยนัยทางกฎหมายเก่ียวกับเขตอํานาจศาลปกครองตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติอํานาจศาลปกครองไววา คดีพิพาทระหวางฝายปกครองกับเอกชน หรือการที่
เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจตามกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน เจาหนาที่มิไดใชหลักกฎหมายเรื่องสิทธิในที่ดิน 
อางเพื่อรักษาที่ดินของรัฐ แตเปนเรื่องตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมาย ซึ่งเปนการใชอํานาจมหาชน คดีพิพาทที่มีเนื้อหาคดีลักษณะนี้จึงอยูในเขตอํานาจ
ศาลปกครอง แตเมือ่มกีารโตแยงเขตอํานาจศาล คณะกรรมการวนิจิฉยัชีข้าดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาล
จะวินิจฉัยเปนแนวเดียวกับกรณีขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันวา เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน 
ทั้งที่การคุมครองดูแลหรือสงวนรักษาที่ดินของรัฐตามกฎหมายเฉพาะ ไมไดอยูในนัยเดียวกับสิทธิ
ในทีด่นิของเอกชน ระบบทรพัยสนิของแผนดนิมกีฎหมายเฉพาะ บญัญตัหิลกัเกณฑการไดมา การบรหิาร
จัดการ การจําหนายจายโอน ถาคดีมีการโตแยงเขตอํานาจศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาลใหเปนคดีพิพาทเกีย่วกบัสทิธิในทีด่นิอยูในอาํนาจศาลยตุธิรรมยอมไมสมเหตสุมผล 
ไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย เพราะขอพพิาทเกิดจากการใชอาํนาจมหาชนยอมแตกตางจาก
คดทีัว่ไป จงึตองพจิารณาตอไปวาขอพพิาทจากการใชอํานาจทางปกครองเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ถาหาก
พนกังานเจาหนาทีต่ามประมวลกฎหมายท่ีดนิหรอืตามกฎหมายเฉพาะใชอาํนาจทางปกครองโดยอาศัย
เหตุผลเรื่องการจัดการที่ดินของรัฐที่เปนทรัพยสินของแผนดิน เชน เอกชนยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน 
โดยครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมาอยางตอเนือ่ง โดยมหีนงัสอืรบัรองการทําประโยชน (น.ส.๓) 
ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติไวครบถวนแลว แตเจาพนักงานท่ีดินไมออกโฉนดท่ีดินให
ตามคําขอโดยใหเหตุผลวาผูวาราชการจังหวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในท่ีดิน
ที่นํามาขอออกโฉนดท่ีดิน อีกทั้งออกคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓) คดีจึงมี
ขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินวาเปนของรัฐหรือเอกชนผูฟองคดี ซึ่งหากมีการโตแยงเขตอํานาจศาล 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

แนวคําวนิจิฉยัของคณะกรรมการวินจิฉยัชีข้าดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาลไดชีข้าดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาล
เปนแนวทางมาโดยตอเนือ่งวา หากมปีระเดน็เกีย่วกบัสทิธใินทีด่นิแลว กจ็ะอยูในอาํนาจของศาลยุติธรรม
ทั้งหมด ทั้งที่ที่ดินของรัฐหรือสิทธิในที่ดินของเอกชน มิไดอยูในนัยเดียวกันดงักลาวมาแลว 
 ผูเขียนบทความมีความเห็นทางวิชาการวา ขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินวาเปนของรัฐหรือ
ของเอกชนผูฟองคด ีคาํวาสทิธใินทีด่นิทีร่ฐัอางสทิธมิใิชสทิธใินทรพัยสนิในทางแพงในระบบกฎหมายเอกชน
แตอยางใด หากแตเปนสิทธิในทรัพยสินของรัฐ เปนสิทธิตามกฎหมายมหาชนในการจัดการทรัพยสิน
ของแผนดินซึ่งเปนการใชอํานาจมหาชน คดีพิพาทเชนนี้จึงอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง ซึ่งเปนไป
ในแนวทางเดียวกันกับระบบทรัพยสินของแผนดินของฝรั่งเศสที่ระบบกฎหมายไทยนํามาปรับใช 
แตเมื่อมีขอพิพาทขึ้นสูศาลและมีการโตแยงเขตอํานาจศาล หากไมมีหลักเกณฑทางกฎหมายบัญญัติ 
แนวการวินิจฉัยไวชัดเจนแลว คําชี้ขาดเขตอํานาจศาลก็ใหวินิจฉัยเรื่องสิทธิในที่ดินในศาลยุติธรรมกอน
เชนเดมิ ซึง่จะกระทบตอการใชอาํนาจทางปกครองจดัการทรพัยสนิของรฐัเปนอยางมาก เชน คาํวนิจิฉยั
ช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาลท่ี ๗/๒๕๕๒ ผูฟองคดียื่นฟองกรมที่ดินกับกระทรวงมหาดไทย
ตอศาลปกครองกลางวาไดครอบครองท่ีดนิโดยมหีนงัสอืรบัรองการทําประโยชน (น.ส.๓ ก.) ตอมากรมท่ีดนิ
มีหนังสือแจงวาออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ ก.) คลาดเคลื่อนเพราะที่ดินบางสวน
ทับที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติแมอาว จังหวัดลําพูน และกรมที่ดินแกรูปแผนที่และเนื้อที่จาก ๓๓ ไร 
๓ งาน ๓๓ ตารางวา ใหเหลือ ๒๗ ไร ๓ งาน ๘๐ ตารางวา ผูฟองคดีอุทธรณแตมีการยกอุทธรณ 
จึงฟองคดีตอศาลปกครอง ศาลปกครองเห็นวา การแกไขรูปแผนที่ดังกลาวและเพกิถอนหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส.๓ ก.) บางสวน การทีศ่าลจะพิพากษาคดนีีไ้ด ศาลเพียงเขาไปตรวจสอบวาเจาหนาท่ี
ไดออกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน (น.ส.๓) รกุลํา้ปาสงวนแหงชาติหรอืไมเทานัน้ ไมตองพิสจูนสทิธิ
วาที่ดินเปนของรัฐหรือของผูฟองคดี จึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวธีิพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยูในเขตอาํนาจศาลปกครอง แตศาลจงัหวดัลาํพนู
เห็นวา การที่ศาลจะพิพากษาหรือสั่งได ตองพิจารณาวาที่ดินเปนของผูถูกฟองคดีหรือไมเสียกอน 
จงึเปนคดพีพิาทเกีย่วกบัสทิธใินทีด่นิทีอ่ยูในเขตอาํนาจศาลจงัหวดัลาํพนู ซึง่คณะกรรมการวนิจิฉยัชีข้าด
อํานาจหนาที่ระหวางศาลวินิจฉัยวา เปนคดีพิพาทเก่ียวกับสิทธิในท่ีดิน อยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม
คือ ศาลจังหวัดลําพูน
 ปญหาทางกฎหมายท่ีคดพีพิาทจากการใชอาํนาจทางปกครองจัดการท่ีดนิของรัฐทีต่องไปอยูใน
เขตอํานาจศาลยุติธรรม ทําใหศาลปกครองไมสามารถตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการใช
อาํนาจตามกฎหมายมหาชนจดัการทรพัยสนิของรฐัไดนัน้ สาเหตสุาํคญัยงัมาจากกฎหมายไมไดวางหลกั
เรื่องทรัพยสินของแผนดินไว การวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลจึงไมใหความสําคัญกับกฎหมายเฉพาะ
เรื่องทรัพยสินของแผนดิน เครื่องมือสําคัญอีกอยางหนึ่งที่จะชี้ขาดเขตอํานาจศาลได จึงไดแกกฎหมาย
เฉพาะที่เกี่ยวกับระบบทรัพยสินของแผนดินนั่นเอง หากนําบทบัญญัติกฎหมายแตละเร่ืองท่ีเกี่ยวของ
กับขอพิพาทโดยตรง รวมท้ังกฎหมายหรือทฤษฎีกฎหมายตางประเทศมาวิเคราะห ตั้งแตเจตนารมณ
ของกฎหมาย วตัถปุระสงคและกฎหมายท่ีใหอาํนาจฝายปกครอง กพ็บวากฎหมายเหลานีจ้ะชีใ้หเหน็วา
ระบบทรพัยสนิของแผนดนิ ถอืเปนเนือ้หาสาํคญัของกฎหมายมหาชน ไมวาการไดมา การบรหิารจดัการ 
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

การจําหนายจายโอน จะมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ทั้งประมวลกฎหมายที่ดิน 
พระราชบัญญตัปิาไม พทุธศักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญตัอิทุยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญตัิ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ฯลฯ บัญญัติใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่หรือฝายปกครองใชอํานาจ
มหาชนทั้งสิ้น กฎหมายเหลานี้เปนกฎหมายมหาชนทั้งหมด ขอพิพาทก็จะเปนขอพิพาทตามกฎหมาย
มหาชน มใิชขอพพิาทเดียวกับเร่ืองสิทธใินท่ีดนิในระบบกฎหมายเอกชนแตอยางใด นอกจากน้ี กฎหมาย
เอกชนบางฉบับ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกไ็ดบญัญตัเิรือ่งท่ีดนิของรัฐอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินเอาไว ด วยว าสาธารณสมบัติของแผนดินนั้นรวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดิน 
ซึง่ใชเพือ่สาธารณประโยชนหรอืสงวนไวเพือ่ประโยชนรวมกนั ซึง่โดยเน้ือหาของการจัดการสาธารณสมบัติ
ของแผนดินจะมีอํานาจมหาชนเขาไปเก่ียวของจัดการใหเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะเสมอ 
ไมวาทีด่นิของรัฐอนัเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิทีใ่ชเพือ่ประโยชนของแผนดนิโดยเฉพาะหรือทีร่าชพัสดุ
ทีใ่ชเพือ่สาธารณประโยชนหรอืสงวนไวเพือ่ประโยชนรวมกัน ระบบท่ีดนิของรัฐเหลานี ้กฎหมายบัญญตัิ
ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้น ๆ มีอํานาจจัดการ ทั้งกฎหมายยังบญัญัติใหที่ดินของรัฐ
อยูภายใตการดูแลรกัษาตามกฎหมายอ่ืนดวย เชน พระราชบัญญตัลิกัษณะปกครองทองที ่พระพุทธศกัราช 
๒๔๕๗ หรอืกฎหมายวาดวยองคกรปกครองทองถิน่ บญัญตัใิหองคกรปกครองสวนทองถิน่มหีนาท่ีดแูล
รักษาที่ดินของรัฐในเขตปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งหากมขีอพิพาทกับเอกชนเปนคดีขึ้นสูศาลอาจมี
ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับเขตอํานาจศาล เชน เอกชนย่ืนขอออกเอกสารสิทธใินท่ีดนิ แตเจาพนักงาน
ที่ดินปฏิเสธการออกเอกสารสิทธิใหเพราะท่ีดินนั้นไมอาจออกเอกสารสิทธิในท่ีดินใหได เน่ืองจากเปน
ที่ดินของรัฐ คดีพิพาทเหลานี้เมื่อเปนคดีขึ้นสูศาล โดยหลักกฎหมายและเนื้อหาแหงการใชอํานาจแลว
ยอมเปนคดีที่อยูในเนื้อหาของกฎหมายมหาชนที่หากมีขอพิพาทก็จะอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
 คดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครองเก่ียวกับระบบที่ดินของรัฐที่เกี่ยวเนื่องหรือกระทบตอ
สิทธิในที่ดินเอกชน ยังรวมถึงคดีที่ฝายปกครองใชอํานาจจัดการเรื่องที่หลวงหรือที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินที่กันไวสําหรับประชาชนใชรวมกัน ซึ่งเอกชนเขาไปครอบครองและทําประโยชนในท่ีดิน
โดยไมมีสิทธิแลวยื่นคําขอออกเอกสารสิทธิในท่ีดิน แตพนักงานเจาหนาที่เห็นวาเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกัน หรือขอพพิาทระหวางฝายปกครองกรณีทีส่าธารณประโยชนอืน่
กับเอกชน เชน เขตทางหลวงหรือการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกโดยอาศัยชองวางกฎหมาย 
แตเม่ือตรวจสอบพบวา ทีด่นิไมสามารถออกเอกสารสทิธไิด เพราะเปนทีด่นิของรฐัตองหามมใิหออกเอกสาร
สทิธใินทีด่นิกต็องออกคาํสัง่เพกิถอนเอกสารสทิธนิัน้ซึง่เปนเรือ่งของการใชอาํนาจ ดงันัน้ หากมขีอพพิาท
จากการใชอํานาจของฝายปกครองเรื่องนี้ก็ยอมอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง แตเมื่อแนวคําวินิจฉัย
ชีข้าดเขตอํานาจศาลยังมไิดสอดคลองไปตามเจตนารมณของบทบัญญตัริฐัธรรมนูญและพระราชบัญญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของแผนดินแลว จึงตองบัญญัติใหใชหลักเกณฑตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยางเครงครดั โดยการสรางหลกัเกณฑเฉพาะขึน้
ในกฎหมายวาดวยการช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล นําหลักเกณฑทางกฎหมายขางตนไปใช
อยางเครงครดั เพือ่ใหขอพพิาทจากการใชอาํนาจทางปกครองจดัการทรพัยสนิของรฐัทีเ่กดิขึน้จากการ

57-74-MAC6.indd   7257-74-MAC6.indd   72 2/28/18   5:34 PM2/28/18   5:34 PM



ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๗๓

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ใชกฎหมายมหาชนเปนขอพิพาททางกฎหมายมหาชนอยูในเขตอํานาจศาลปกครองท่ีมคีวามเช่ียวชาญ
ในระบบกฎหมายปกครองโดยมีวิธีพิจารณาคดีระบบไตสวน เพื่อเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนทีไ่ดรบัผลกระทบจากการใชอาํนาจของฝายปกครอง ซึง่จะสามารถรกัษาหลกัการสาํคญั
ของนิติรัฐเอาไวตอไปได
 ทัง้นี ้การแกปญหาหลักเกณฑทางกฎหมายในการวินจิฉยัเขตอํานาจศาลขางตน จะตองผลักดนั
ใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยบัญญัติใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลใชหลักเกณฑตามบทบัญญัติ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยท่ีใชบงัคบัอยูในขณะนัน้ อนัมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัอาํนาจศาลปกครอง
และบทบญัญตัเิรือ่งอาํนาจศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดี
ปกครองอยางเครงครัด ทั้งหลักเกณฑดานองคกร ซึ่งก็คือศาลปกครองและศาลอื่น ศาลใดมีเขตอํานาจ
ในคดีลักษณะใดบาง โดยอาศัยเน้ือหากฎหมายท่ีเปนบทบัญญติัเขตอํานาจศาล และกําหนดหลักเกณฑ
ดานเนื้อหาที่เปนการกําหนดลักษณะของขอพิพาทใหชัดเจน กลาวคือ คดีที่อยูในอํานาจศาลยุติธรรม 
ไดแก ขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน โดยไมมีการกระทําทางปกครอง
รวมอยูดวย ขอพิพาทจากการออกเอกสารสิทธิในที่ดินซึ่งเอกชนรายอื่นโตแยงสิทธิในที่ดิน อันจะตอง
พสิจูนสทิธใินทีด่นิซึง่เจาพนกังานทีด่นิสอบสวนเปรยีบเทยีบแลวตามประมวลกฎหมายทีด่นิ มาตรา ๖๐ 
อยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม 
 สําหรับคดีที่อยูในอํานาจศาลปกครอง ไดแก 
 ๑. ขอพิพาทเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่มีเอกชนรายอื่นโตแยงสิทธิในที่ดิน 
แตมีการกระทําทางปกครอง คอืเจาพนักงานท่ีดนิใชเหตุผลอยางอ่ืน เปนเหตุผลทางกฎหมายท่ีมใิชเหตุผล
ทีเ่ปนขอเท็จจริงเร่ืองสิทธใินท่ีดนิ เชน เจาพนักงานท่ีดนิไมสามารถออกเอกสารสิทธไิดเพราะเปนทีห่ลวง
หรอืผูยืน่คําขอไมไดปฏิบตัติามกฎหมายท่ีกาํหนดใหตองปฏบิตัคิรบถวน ฯลฯ อยูในเขตอาํนาจศาลปกครอง
 ๒. ขอพิพาทเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐ ออกคําสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดิน หรือใชอํานาจ
ตามกฎหมายกรณีออกเอกสารสิทธิไมชอบดวยกฎหมาย เชน ไมไดครอบครองทําประโยชนมากอน
วันที่ประมวลกฎหมายท่ีดินมีผลใชบังคับ หรือไมไดแจงครอบครองท่ีดิน (ส.ค.๑) ตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนคดีโตแยงการใชอํานาจทางปกครอง 
อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
 ๓. ขอพิพาทเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐ ใชอํานาจตามกฎหมายท่ีมีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน 
เปนกรณีละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
มาฟองเรียกคาเสียหาย อยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง 
 ๔. คดพีพิาทเกีย่วกบัเจาหนาทีข่องรฐัใชอาํนาจตามกฎหมายจัดการทรัพยสนิของรฐั ทีด่นิของรฐั 
ทั้งตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือตามบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 

 บทสรุปและขอเสนอแนะ
 ผูเขียนบทความเห็นวา ในคดีพิพาทเก่ียวกับการใชอํานาจหรือการดําเนินการทางปกครอง 

57-74-MAC6.indd   7357-74-MAC6.indd   73 2/28/18   5:34 PM2/28/18   5:34 PM

creo




ม.ค. - ก.พ. ๖๑๗๔

ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

ที่เก่ียวกับสิทธิในท่ีดินในเร่ืองหลักเกณฑในการพิจารณาประเด็นหลักแหงคดีหรือวัตถุแหงคดี
ทีม่กีารนาํมาฟองรอง เพือ่วินจิฉยัชีข้าดอาํนาจหนาทีร่ะหวางศาลวาประเดน็แหงคดหีรอืวตัถแุหงคดใีด
เปนการใชอาํนาจทางปกครอง ใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง และประเด็นแหงคดีหรอืวตัถแุหงคดีใด
เปนเรือ่งสทิธิในทีด่นิ ใหอยูในเขตอาํนาจศาลยตุธิรรม ขอเสนอแนะของผูเขยีนบทความ แมวาจะเปนเรือ่งยาก
เพราะกระบวนการจัดทํากฎหมายเปนกระบวนการนิติบัญญัติ แตเมื่อมีปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
เขตอํานาจศาลเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการบังคับใชกฎหมายอื่น ก็จะตองผลักดันโดยองคกร
ในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงเปนผู บังคับใชกฎหมายเพ่ือใหมีหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีชัดเจน
ในการวินิจฉัยเขตอํานาจศาล เพื่อใหคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครองจัดการทรัพยสินของรัฐ
ที่มีขอพิพาทกับสิทธิในท่ีดินของเอกชน อันเปนขอพิพาทจากการใชอํานาจมหาชนและมิใชเรื่องสิทธิ
ในทรัพยสนิในระบบกฎหมายเอกชน ไดรบัการพิจารณาพิพากษาในศาลปกครอง เพ่ือตรวจสอบการใช
อาํนาจของฝายปกครองท่ีใชอาํนาจจัดการทรัพยสนิของรัฐนัน้ไปกระทบตอสทิธใินทรัพยสนิของเอกชน 
ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของเอกชนซึ่งเปนการรักษาหลักการสําคัญของหลักนิติรัฐ 
(Legal State) ใหดํารงอยูวัฒนาถาวรสืบไป

 ๑. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
   ๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
   ๑.๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
   ๑.๓ ประมวลกฎหมายท่ีดิน
   ๑.๔ พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
   ๑.๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
   ๑.๖ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 ๒. ชื่อหนังสือ
   ๒.๑ โภคนิ  พลกลุ, ปญหาชัน้สูงทางกฎหมายมหาชน ๒: คดปีกครองในฝรัง่เศส (กรงุเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๘), หนา ๑๑.
   ๒.๒ นันทวัฒน บรมานันท, องคกรชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (กรุงเทพฯ: สุขุม
และบุตร, ๒๕๔๒), หนา ๔.
   ๒.๓ ตรีทศ นิโครธางกูร, ทรัพยสินของแผนดินของฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๒ - ๑๒๘.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 “กฎหมายอาญา” นัน้ เปนกฎหมายวาดวยการลงโทษแกบคุคลผูท่ีกระทําความผดิในลกัษณะ
ตาง ๆ  ในสังคม และเปนกฎหมายทีม่ผีลกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลโดยตรง กลาวอกีนยัหนึง่ 
คอื เปนกฎหมายท่ีบญัญติัหามมิใหมกีารกระทําอยางหนึ่งอยางใด หรือบังคบัใหมกีารกระทําอยางหนึ่ง
อยางใด โดยทีผู่ฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามจะตองไดรบัโทษ๒ อกีทัง้เปนบทบญัญตัทิีก่ลาวถงึความเกีย่วพนั
ระหวางเอกชนกับรัฐ แมวาการกระทําผิดบางอยางจะไดกระทําโดยตรงตอเอกชนใหไดรับความ
เสียหายก็ตาม การกระทํานั้นก็ยังไดชื่อวากระทบกระเทือนตอมหาชนเปนสวนรวม ถึงขนาดที่รัฐ
ตองเขามาดําเนนิการปองกันและปราบปรามไดโดยไมจาํเปนตองมีผูใดมารองทุกขกลาวโทษ ยกเวน
ความผิดบางประเภทที่เรียกวา “ความผิดอันยอมความได” ซึ่งเปนความผิดที่มีลักษณะประกอบดวย
เหตุผลอันเปนสวนตัวของผูเสียหายบางประการท่ีรัฐจะเขามาดําเนินการไดก็ตอเม่ือเอกชนผูเสียหาย
ไดรองทุกขขึ้นกอน ดังนั้น ในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของบุคคลจึงจําเปนตองพิจารณา
ตามหลักการสําคัญที่เปนหลักประกันในกฎหมายอาญา คือ หลักท่ีวา “Nullum crimen, nulla 
poena sine lege” หรอื “No crime nor punishment without law” ซึง่หมายถงึ “ไมมคีวามผดิ 
ไมมโีทษ โดยไมมีกฎหมาย” กไ็ดแสดงใหเหน็ถงึการเปน “กฎหมายท่ีเกิดจากการบัญญตั”ิ ของกฎหมาย
อาญาอยางชดัเจนดวย โดยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ 
ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้น
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่บัญญัติไวใน
กฎหมายทีใ่ชอยูในเวลาทีก่ระทาํความผดิมไิด” รวมทัง้มาตรา ๒ วรรคหนึง่ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
ซึง่บญัญตัวิา “บคุคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเม่ือไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํานัน้

 ๑จัดโดย กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการจัดการสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ
การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ นาฬกา ณ หองเมยแฟร 
บอลรมู ซ ีชัน้ ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย (ประตูนํา้).
 ๒เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : หจก.จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๙), น.๑.

¹Ò§ÊÒÇà¾ÅÔ¹μÒ  μÑ¹ÃÑ§ÊÃÃ¤� 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

หลักเกณฑการกําหนด

โทษอาญา
ในการตรากฎหมาย๑
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หลักเกณฑ์การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย

จุลนิติ

บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกผูกระทําผิดน้ัน ตองเปนโทษท่ีบัญญัติไว
ในกฎหมาย” กไ็ดเนนยํา้ถึงหลักการของกฎหมายอาญาดังกลาววา ตองไมมผีลยอนหลงั คอื จะยอนหลัง
ใหถือวาการกระทําเปนความผิดมิได หรือจะยอนหลังเพื่อเพิ่มโทษการกระทําใหหนักขึ้นมิได และ
กฎหมายอาญาตองบญัญตัอิยางชดัเจน แนนอน ไมคลมุเครอื รวมท้ังตองตคีวามโดยเครงครดั จะใชวธิี
เทียบเคียงหรือจะนําจารีตประเพณีมาพิจารณาเพื่อลงโทษบุคคลมิได
 อยางไรก็ดี การท่ีรัฐใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเปนเครื่องมือเพื่อควบคุมความประพฤติของ
บุคคลหรือรักษาความสงบเรียบรอยในสังคมโดยไมจําเปนหรือมิไดมีการพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
ของกลไกตาง ๆ ในการใชบังคับกฎหมายอยางเพียงพอแลว ก็อาจจะเปนการทําลายความศักดิ์สิทธิ์
ของกฎหมาย และเปนการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีของรฐัประพฤตมิชิอบหรอืแสวงหาประโยชนจาก
กฎหมายเหลานีไ้ด โดยเฉพาะอยางยิง่ การกอใหเกดิปญหา “กฎหมายอาญาเฟอ” (Overcriminalization) 
ที่มีการใชโทษอาญาตอการกระทําหรือไมกระทําตาง ๆ อยางมากมายแมเร่ืองเล็กนอย หรือแมแต
การกระทําทีไ่มเจตนาและไมประมาทท่ีเรียกวา “ความรับผดิเด็ดขาด” (Strict Liability) หรือ “ความรับผดิ
ในการกระทําของบุคคลอื่น” (Vicarious Liability) ซึ่งมีหลายกรณีที่ผูกระทํามิไดมีความชั่วในการ
กระทํานั้น ๆ แตผูกระทําก็อาจตองรับผิดทางอาญา๓ อันเปนการใชกฎหมายอาญาท่ีไมเหมาะสมและ
ทําใหกฎหมายอาญาขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกับพฤติกรรมที่เปนภัยคุกคามอยางแทจริง๔ 
 ดงันัน้ เพือ่เปนการแกไขปญหาท่ีเกดิขึน้ดังกลาว ผูเกีย่วของทุกฝายจึงไดเสนอแนะแนวความคิด
ซึ่งคนสวนใหญในสังคมตางเห็นพองตองกันและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวา “การจะบัญญัติกฎหมาย
ใหการกระทําใดเปนความผิดทางอาญา การกระทํานั้นตองมีความรายแรงเพียงพอที่จะไดรับการ
ตําหนิจากสังคมและสมควรไดรับการลงโทษ” อันสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐดานกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ใชบังคับ
อยูในปจจุบัน ที่กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ทีห่มดความจาํเปนหรอืไมสอดคลองกบัสภาพการณ และดาํเนนิการใหประชาชนเขาถงึตวับทกฎหมายตาง ๆ  
ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย อีกท้ังกอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดาน
และเปนระบบ รวมท้ังเม่ือกฎหมายมีผลใชบงัคบัแลว รฐัพงึจัดใหมกีารประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมาย
ทกุฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ  ทีเ่ปล่ียนแปลงไป ตลอดจนเน้ือหาของกฎหมายน้ัน 
รฐัพงึใชระบบอนญุาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีทีจ่าํเปน พงึกําหนดหลกัเกณฑการใชดลุพนิจิ
ของเจาหนาทีข่องรัฐและระยะเวลาในการดําเนนิการตามข้ันตอนตาง ๆ  อยางชดัเจน โดยเฉพาะอยางย่ิง 
“การกําหนดโทษอาญา” ในกฎหมาย รัฐพึงกําหนดเฉพาะ “ความผิดรายแรง” เทานั้น

 ๓เพิ่งอาง, น.๑๐.
 ๔ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษ
ตามกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย, “แนวความคดิของตางประเทศเกีย่วกบักฎหมายอาญาเฟอ,” (กรงุเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๐), น.๑, อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมาย,” เอกสารประกอบการสัมมนา, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๐).
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ดวยความสําคัญของการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่ใหรัฐพึงกําหนดไดเฉพาะความผิดรายแรง กองกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม รวมกับกองกฎหมายบริหารราชการแผนดนิ และสถาบันพฒันานักกฎหมายมหาชน
ในสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึง่เปนหนวยงานท่ีมหีนาทีเ่ก่ียวของกับการตรากฎหมายของประเทศ
จงึไดจดัใหมกีารสมัมนา เรือ่ง “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” ขึน้ เมือ่วนัพธุที่ 
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผานมา เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย และขอมูล
ขอเสนอแนะของ “คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปองกันมิใหมีการ
ใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย” ที่ไดดําเนินการศึกษา
และปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดโทษอาญา รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ
การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายใหมคีวามเหมาะสมและนําไปถือปฏิบตัไิดอยางแทจรงิตอไป 
 โดยการจัดสัมมนาในคร้ังนี้ นายดิสทัต โหตระกิตย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดกลาว
เปดการสัมมนา จากนั้น มีการอภิปรายและการวิพากษ เรื่อง “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมาย” ประกอบดวย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.คณิต ณ นคร กรรมการกฤษฎีกา และ
อดีตอัยการสูงสุด รองศาสตราจารย ดร.ประธาน วัฒนวาณชิย กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวล
กฎหมายอาญา  นายสมชาย จุลนิติ์ กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา และอดีต
ผูพพิากษาอาวโุสในศาลฎกีา  ศาสตราจารย ดร.สรุศกัดิ ์ ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กรรมการพจิารณาปรบัปรงุ
ประมวลกฎหมายอาญา และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง 
ศรสีนทิ กรรมการพิจารณาปรบัปรงุประมวลกฎหมายอาญา อนกุรรมการดําเนนิการศกึษาและปรับปรงุ
กฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณ
ของกฎหมาย และอาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ ดร.ศภุกจิ แยมประชา 
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา โดยมี นายวรรณชัย บุญบํารุง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และนางสาวนริศรา แดงไผ ผูอํานวยการกองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนผูดําเนินรายการและวิทยากร

 โดยการอภิปรายและการวิพากษในหัวขอเรื่องดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

 นางสาวนรศิรา  แดงไผ  ผูอาํนวยการกองกฎหมายกระบวนการยตุธิรรม สาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ไดแสดงความคิดเห็นวา “หลกัเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” น้ัน มทีีม่าจาก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเฉพาะในมาตรา ๗๗ 
วรรคสาม ที่กําหนดให “รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี
ที่จําเปน พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการ
ตามขัน้ตอนตาง ๆ  ทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมายใหชดัเจนและพงึกาํหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง” 
เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย จึงไดมีคําสั่ง
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หลักเกณฑ์การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย

จุลนิติ

ที่ ๒/๒๕๕๙ แตงตั้ง “คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการ
ใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย” ขึ้น เพื่อพิจารณา
ศกึษาและเสนอแนะหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย รวมท้ังแนวคิดในการปรับปรุง
อัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาที่เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญา
ตามกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย และเปนแนวทางในการนําไปใชหรอืถอืปฏิบตัิ
ไดตอไป โดยจัดทําเปนรายงานผลการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะรัฐมนตรี

   ทั้งน้ี ในฐานะที่ไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว จึงขอใหขอมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจวา 
คณะอนุกรรมการฯ ไดมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ของกฎหมายอาญาและกฎหมายท่ีเก่ียวของของ
ตางประเทศและประเทศไทย รวมท้ังขอมูลสถิติคดี
ในชั้นศาล อัยการ และตํารวจ ตลอดจนการวิเคราะห
กฎหมายทีม่บีทกาํหนดโทษอาญาทีไ่มจาํเปน ซึง่ไดแก 
“พระราชบญัญตัวิาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเช็ค 
พ.ศ. ๒๕๓๔” และ “พระราชบัญญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗” 
มาจัดทําเปนกรณีตัวอยาง สวน “หลักเกณฑการ
กําหนดโทษอาญา” นั้น ตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางในเบื้องตนเสียกอน หากใหความเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการ
ในเร่ืองดงักลาวได ทัง้นี ้ เมือ่ไดหลักเกณฑการกาํหนดโทษอาญาแลว หากเหน็วาความผดิตามกฎหมายใด
เมือ่พจิารณาตามหลกัเกณฑแลวไมควรกาํหนดโทษอาญา กจ็ะพจิารณาเปลีย่นการกาํหนดโทษอาญา
เปนโทษอื่นแทน ซึ่งโทษที่จะกําหนดแทนนั้นโดยสวนใหญจะเปน “โทษทางปกครอง” แตจะนํามา
ใชแทนไดมากนอยเพียงใด อยูระหวางการศึกษาในรายละเอียด หากไดขอสรุปเปนประการใดแลว
จะจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพรใหรับทราบในโอกาสตอไป 
 สาํหรบัแนวคดิในการปรับปรงุ “อตัราโทษหรอืระวางโทษทางอาญา” จะแยกการพิจารณาตางหาก
จากการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย กลาวคือ หากพิจารณาเห็นวาการกระทําความผิดนั้น
สมควรกําหนดเปนโทษทางอาญาแลว กจ็ะพิจารณาตอไปวา ระวางโทษทางอาญาสําหรบัการกระทํา
ความผิดนั้นสมควรเปนเทาใด รวมท้ังการพิจารณาถึงการกระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน
และมีโทษทางอาญาเชนเดียวกัน แตกลับกําหนดอัตราโทษหรือระวางโทษท่ีแตกตางหรือลักลั่นกัน 
เชน พระราชบัญญัติปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหความผิดฐานยักยาย 
ทําใหเสียหาย หรือทําลาย ซึ่งเอกสาร หรือบันทึก ขอมูล หรือทรัพยสิน ที่เจาพนักงานยึดหรืออายัดไว 
มอีตัราโทษจําคุกไมเกนิ ๓ ป หรอืปรับไมเกนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรอืท้ังจําท้ังปรับ ซึง่เปนอตัราโทษท่ีสงู
เทียบเทากับอัตราโทษที่กําหนดไวในกฎหมายเศรษฐกิจอื่น ๆ อาทิ พระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตน หรือ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๗๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

การกาํหนดอตัราโทษสาํหรบัความผดิฐานไมอาํนวยความสะดวกแกพนกังานเจาหนาทีใ่นกฎหมายตาง ๆ  
พบวา มีการกําหนดโทษหรือระวางโทษที่แตกตางกัน เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป และปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ในขณะที่พระราชบญัญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติความลับทางการคา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
โดยการดําเนินการเก่ียวกับการปรับปรุงระวางโทษทางอาญาดังกลาว ไดแบงการดําเนินการออกเปน 
๒ ระยะ ดังนี้
 ระยะแรก  เปนการพิจารณาอัตราโทษปรับในกฎหมายเฉพาะตาง ๆ ใหสอดคลองกับอัตรา
โทษปรับตามกฎหมายอาญา (พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อแกไขปญหาลักลั่นของอัตราโทษปรับในกฎหมายทั้งหมดที่มีอยูในปจจุบัน 
 ระยะที่สอง เปนการดาํเนนิการศกึษาและปรับปรงุอตัราโทษอาญาท้ังระบบ ทัง้โทษจาํคกุ โทษปรบั 
และโทษอ่ืน ๆ  เพ่ือใหเหมาะสมกับลกัษณะของความผิดและความรายแรงของการกระทํา ทัง้ในประมวล
กฎหมายอาญาและในกฎหมายเฉพาะตาง ๆ  ซึง่การดาํเนนิการในระยะนีต้องอาศยัระยะเวลาพอสมควร 
หากมีความคืบหนาอยางไรจะไดนํามาเผยแพรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอไป

 รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรสีนทิ กรรมการ
พจิารณาปรบัปรงุประมวลกฎหมายอาญา อนกุรรมการ
ดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกัน
มิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมาย
ที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย และ
อาจารยประจําคณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
ไดแสดงความคิดเห็นวา การกําหนดโทษอาญาในการ
ตรากฎหมาย ตามที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนด
กรอบแนวทางไวนั้น เปนการสะทอนสภาพปญหาของ
การมกีฎหมายอาญาเฟอและไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมายอนักอใหเกดิผลกระทบหลายประการ อาทิ 
ทําใหกฎหมายอาญาขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกับพฤติกรรมที่เปนภัยคุกคามอยางแทจริง และ
ทําใหเกิดปญหาการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาซึ่งตองมีขนาดคอนขางใหญเพื่อรองรับปริมาณคดี
จํานวนมากและทําใหมีคาใชจายสูง รวมทั้งทําใหเกิดปญหาคดีลนศาล และนักโทษลนเรือนจําซึ่งสงผล
ใหการฟนฟูพฤติกรรมของนักโทษไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังทําให
ผูกระทําความผิดท่ีรับโทษอาญาตองรับโทษอาญาโดยไมเหมาะสมหรือไมสมควรไดรับ และตองไดรับ
ผลกระทบในการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตในหลายเรื่องเนื่องจากมีประวัติอาชญากรติดตัว 
(Criminal Record) 
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๘๐

หลักเกณฑ์การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย

จุลนิติ

 โดยขอมูลเกี่ยวกับปริมาณนักโทษหรือผูตองขังในเรือนจําน้ันพบวา ประเทศไทยมีจํานวน
ผูตองขงัมากทีส่ดุเปนอนัดบัที ่๖ ของโลก รองจากประเทศสหรฐัอเมรกิา จนี บราซิล รสัเซยี และอนิเดยี 
และเมื่อพิจารณาอัตราสวนผูตองขังตอจํานวนประชากรแลวพบวา ประเทศไทยจัดอยูในอันดับท่ี ๙ 
ของโลก โดยมีสัดสวนผูตองขัง ๔๔๕ คน ตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน๕ ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําให
มีปริมาณผูตองขังเปนจํานวนมากดังกลาวเปนเพราะ “มุมมองของปจเจกชน” ที่เห็นวา การดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีมาตรการบังคับหรือยับยั้งไมใหเกิดการฝาฝนกฎหมายท่ีชัดเจน 
สวนการใชกระบวนการทางแพงตองเสยีคาใชจายสงู ทัง้คาขึน้ศาล คาจางทนายความ และคาใชจายอืน่ ๆ  
ในการดําเนนิคด ีดงันัน้ จงึเห็นชอบใหนาํกระบวนการทางอาญามาใชในการแกไขปญหาแทน ในขณะท่ี 
“มุมมองของรัฐ” ซึ่งมีการศึกษาวิจัยแลวจะเห็นในทางกลับกัน กลาวคือ คาใชจายหรือตนทุนที่ใช
ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการทางแพงแลวจะสูง
กวามากและรัฐตองเปนผูแบกรับภาระนั้นไวทั้งหมด ตั้งแตชั้นการดําเนินการของพนักงานสอบสวน
หรอืเจาหนาทีต่าํรวจ ชัน้การพิจารณาสัง่ฟองคดขีองพนกังานอัยการ และชัน้การพจิารณาพพิากษาคดี
ของศาล ซึง่แตละคดีคดิเปนมลูคาประมาณคดีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตในทางแพงคดิเปนมลูคาประมาณ
คดีละ ๖,๐๐๐ บาทเทานั้น และรัฐไมตองจาย เพราะผูที่มีหนาที่ตองรับผิดชอบคือ “คูกรณี” ในคดี 
 เพื่อแกไขสภาพปญหาดังกลาว คณะอนุกรรมการฯ จึงไดจัดทําขอเสนอหลักเกณฑการกําหนด
โทษอาญาในการตรากฎหมาย และแนวทางดําเนินการกับกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาท่ีไมไดเปนไป
ตามหลักเกณฑดังกลาว ซึ่งมีสาระสําคัญแบงออกไดเปน ๓ สวน ดังนี้
 สวนแรก การกําหนดหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย หรือหลักเกณฑ
ในการกําหนดการกระทําที่เปนความผิดอาญา (Criminalization) สําหรับกฎหมายท่ีจะตราข้ึน
ในอนาคต ซึ่งมีองคประกอบ ๓ ประการ ดังนี้
 (๑)  เปนการกระทาํทีก่ระทบตอความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนอยางรายแรง
และมีผลกระทบตอสวนรวม
 (๒)  เปนกรณีทีไ่มสามารถใชมาตรการอ่ืนใดเพ่ือบงัคบัใชกฎหมายไดอยางมผีลหรือมปีระสิทธภิาพ
เพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได
 (๓)  ความผดิอาญาทีม่โีทษปรบัสถานเดยีวหรือทีม่โีทษจาํคุกและเปรยีบเทยีบปรับเพือ่ใหคดอีาญา
ระงับไดนั้น หากโดยสภาพแลวไมใชความผิดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทน
 สวนทีส่อง การดาํเนนิการกบักฎหมายท่ีมโีทษทางอาญาในปจจบุนัเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑ
การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายที่กําหนดไว มีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
 (๑)  ศึกษากฎหมายที่มีโทษทางอาญาซ่ึงมีการบังคับใชหรือฟองรองบังคับคดีอยูในปจจุบัน 
ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากขอมูลสถิติคดีที่เกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาช้ันตาง ๆ ไดแก 
ชั้นพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ตํารวจ ชั้นอัยการ และชั้นศาล ซึ่งมีประมาณ ๕๐ ฉบับเศษ และ

 ๕โปรดดู www.prisonstudies.org.
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ทําการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายท่ีกําหนดไว 
สวนกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เหลืออยูอาจจางผูเชี่ยวชาญศึกษาและเสนอแนวทางในแกไขปรับปรุง
ตอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอไป
 (๒)  ความผิดตอประโยชนทางเศรษฐกิจของเอกชนโดยแท และเปนการกระทําที่ไมกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง อีกทั้งไมมีผลกระทบตอสวนรวม 
โดยเปน “ความผิดสวนตัว” ควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยยกเลิกโทษทางอาญา รวมทั้งนําแนวคิด
เรือ่ง “คาเสยีหายเชงิลงโทษ หรอื “Punitive Damage” ของระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) 
มาใช
 (๓)  ความผดิทางเศรษฐกจิอืน่ เหน็ควรใช “โทษปรบัทางปกครอง” หรอืมาตรการบงัคบัอืน่แทน
 (๔)  ใหมี “กฎหมายกลาง” แกไขเพิ่มเติมความผิดอาญาท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจําคุก
และเปรียบเทียบปรับได เพื่อใหสอดคลองหรือเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรา
กฎหมายที่กําหนดไว
 (๕)  การนําโทษปรับทางปกครองมาใชแทนโทษอาญา (ซึ่งไมใชมาตรการบังคับทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) ตองมีการตรากฎหมายวาดวย
การดาํเนนิการปรบัและระงบัคดทีีม่โีทษปรบัทางปกครองเปนการเฉพาะ ในลกัษณะเปน “กฎหมายกลาง” 
หรอื “กฎหมายพเิศษ” ซึง่มสีาระสาํคญัเกีย่วกบัการกาํหนดหลกัเกณฑกลางในการใชโทษทางปกครอง
ที่ครอบคลุมถึงวิธีการปรับและการจัดการเงินที่ปรับ การกําหนดใหมีหนวยงานกลางในการบังคับ
ใชกฎหมายเปนผูมีหนาที่และอํานาจลงโทษปรับ ซึ่งอาจจะเปนศาลปกครอง หรือกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงั กไ็ด เพือ่ใหคาปรบัตกเปนของแผนดนิ และลดการทจุรติคอรรปัชนั รวมถงึการกาํหนด
อายุความในการบังคับโทษปรับทางปกครอง
 สวนสุดทาย การเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติใหสวนราชการถือปฏิบัติ
 คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอผลการศึกษาที่ยุติแลวเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีมีมติกําหนด
ใหสวนราชการท่ีจะเสนอกฎหมายใหมหรือที่ตองมีการทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ นําหลักการกําหนดโทษอาญาตามผลการศึกษา
ของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาความจําเปนที่ตองกําหนดโทษอาญาในกฎหมายนั้น ๆ ดวย

 ทัง้นี ้มขีอสงัเกตเกีย่วกบั “การแปรรปูความผดิทางอาญา” ซึง่เปนการเปลีย่นลกัษณะความผดิ
อาญา เปนมาตรการทางปกครอง และการฝาฝนกฎระเบยีบทีไ่มกระทบกระเทอืนตอความสงบเรยีบรอย
ของสังคม (Social Order) ซึ่งอาจเปล่ียนเปนโทษทางปกครอง เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช
กฎหมายและเพ่ือการแกไขสภาวะกฎหมายอาญาเฟอดังกลาววา ไมวาจะเรียกช่ือวาเปน “โทษอาญา” 
หรือ “โทษทางปกครอง” การดําเนินคดีตองใหสิทธิผูถูกกลาวหาไดสูคดีอยางเปนธรรม (Fair Trial)
และตองนําหลักประกันทางอาญามาใชดวย โดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of 
Human Rights) ไดวางหลักไววา “แมวาจะเรียกชื่อมาตรการแบบใดในกฎหมายภายในประเทศ
หากเปนมาตรการทีเ่ก่ียวของกับ “เนือ้หาทางอาญา” (matière pénale) แลว การปรบัใชมาตรการ
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ดังกลาวตองเคารพตอหลักประกันทางอาญาที่ไดรับการยอมรับโดยอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป 
มาตรา ๖ ดวย” โดยคําวา “เนื้อหาทางอาญา” (matière pénale) ดังกลาวนั้น หมายถึง มาตรการ
ทั้งปวงที่มีผลเปนการปองกันและลงโทษ

    ศาสตราจารย ดร.สรุศกัด์ิ  ลขิสทิธิว์ฒันกลุ  
กรรมการพิจารณาปรับปรงุประมวลกฎหมายอาญา 
และรองอธิการบด ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ไดแสดง
ความคดิเหน็วา กฎหมายอาญาซึง่มกัถกูอธบิายวาไดแก
กฎหมายทีก่าํหนดความผดิและกาํหนดโทษไว กลาวคอื 
เปนกฎหมายทีก่าํหนดใหการกระทาํหรอืไมกระทาํการใด
เปนความผดิอาญา (Criminalization) โดยมกีารกําหนด
บทระวางโทษ (Criminal Sanction) ไวดวย แตทั้ง
สองเรือ่งมกัไมมกีารอภปิรายในรายละเอยีดวาการกระทาํ
หรอืไมกระทาํการใดควรกาํหนดใหเปนความผดิอาญา 
หรือการกําหนดบทระวางโทษควรตองพิจารณาจาก
สิ่งใด๖ 

 ทัง้นี ้เพือ่ประกอบการพจิารณาวาในความผดิแตละฐานควรกาํหนดโทษเชนใดนัน้ จาํเปนตอง
ศึกษา “แนวความคิดในการกําหนดโทษทางอาญา” (Criminal Sanction) ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
 ๑. การกําหนดบทระวางโทษโดยฝายนิติบัญญัติ
  ในกรณีที่จะกําหนดโทษเปนโทษอาญาแลว ปญหาที่ตองพิจารณาคือ ในความผิดแตละฐาน
ควรกําหนดระวางโทษสถานใด๗  จากโทษหลัก ๓ ประการ คือ ประหารชีวิต จําคุก หรือปรับ และหาก
เปนโทษจําคุก หรือปรับ จะกําหนดอยางไร และเพียงใด ถือเปนหนาที่ของฝายนิติบัญญัติที่จะตอง
พิจารณา กลาวคือ เมื่อฝายนิติบัญญัติกําหนดใหการกระทํา หรือไมกระทําการใดเปนความผิดแลว 
ก็ตองบัญญัติบทระวางโทษทางอาญาดวย ประเด็นคือ การกําหนดบทระวางโทษท่ีฝายนิติบัญญัติ
จะตองกําหนดนั้น จะพิจารณาจากหลักเกณฑใด
  โดยหลักทัว่ไปในกฎหมายอาญา การกําหนดบทระวางโทษตองเปนไปตามหลกัความยตุธิรรม
ทีไ่ดสดัสวน (Proportional Justice) ซึง่หมายความวา โทษทางอาญาจะตองไดสดัสวน (Proportion)
กับความรายแรงของความผิด (Severity of the crime) ดังนั้น การกําหนดบทระวางโทษจะตอง
คาํนงึถึง “ฐานความผดิ” ซึง่เปนการพจิารณาในดานภาวะวิสยั (Objective) รวมทัง้ “คณุธรรมทางกฎหมาย” 
ซึง่ไดแกการเปรยีบเทยีบ “ความรายแรงของความผดิ” เชน ความผดิฐานฆาผูอืน่ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๘๘ ยอมมคีวามรายแรงกวาความผดิฐานทาํรายรางกายตามมาตรา ๒๙๕ หรอืความผดิ
ฐานชงิทรพัยตามมาตรา ๓๓๙ ยอมมคีวามรายแรงกวาความผดิฐานลกัทรพัยตามมาตรา ๓๓๔ เปนตน

 ๖สรุศกัด์ิ  ลขิสทิธิว์ฒันกลุ, “หลกัสัดสวนในการกําหนดโทษ,” อางถงึใน สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อางไว เชงิอรรถที ่๔, น.๑๖๒. 
 ๗ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง กําหนดโทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดมีดังนี้ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง 
ปรับ และริบทรัพยสิน.
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  อยางไรก็ตาม หากพจิารณากฎหมายบางฉบบัแลว การกาํหนดบทระวางโทษกอ็าจจะรุนแรง
เกินกวาที่ควรจะเปน เชน พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๕ กอนที่จะมีการ
แกไขเพิม่เตมิไดกาํหนดโทษสําหรบัผูผลติ นาํเขา หรอืสงออกซึง่ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ตองระวางโทษ
จําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท แตถาเปนการกระทําเพ่ือจําหนาย 
ตองระวางโทษประหารชวีติ๘ บทบญัญตัดิงักลาวไดนาํไปสูการบงัคบัใชกฎหมายทีไ่มเปนตามหลกัสดัสวน 
เชน การนํายาบาผานดานมาจากตางประเทศ จํานวน ๒ เม็ด สําหรับเสพเอง ๑ เม็ด และอีก ๑ เม็ด 
ขายใหกบัเพ่ือน กรณีนีศ้าลก็ตองลงโทษประหารชีวิตเพราะเปน “การนําเขาเพ่ือจําหนาย” แลว เปนตน
  ดังนั้น หลักในการกําหนดบทระวางโทษของฝายนิติบัญญัติจึงตองคํานึงถึงหลักสัดสวนของ
โทษกับความรายแรงของความผิด โดยตองคํานึงถึงความเปนภาวะวิสยั (Objectivity) ของฐานความผิด
เปนหลัก
 ๒. การใชดุลพินิจในการกําหนดโทษโดยศาล
  เมือ่มคีวามผิดอาญาเกิดขึน้จนนําคดีเขาสูกระบวนพิจารณาของศาล หากศาลเห็นวาการกระทํา
ทีม่กีารฟองรองเปนความผิดอาญาแลว ศาลจะตองดําเนนิการตามมาตรา ๑๘๕ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาซึ่งกําหนดใหศาลลงโทษแกจําเลยตามความผิด เปนประเด็นที่ตองพิจารณาวา 
หากศาลจะพิพากษาลงโทษแลวจะใชดุลพินิจในการกําหนดโทษอยางไร
  เม่ือพจิารณาแลวพบวา นอกเหนอืจากประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๘๕ 
ดังกลาว ศาลยังตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ วรรคหน่ึง ที่กําหนดวา “บุคคล
จกัตองรบัโทษในทางอาญาตอเมือ่ไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํานัน้บญัญตัเิปนความผิด
และกาํหนดโทษไว และโทษทีจ่ะลงแกผูกระทาํความผดิน้ันตองเปนโทษทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมาย” ดงันัน้ 
การท่ีศาลใชดุลพินิจในการลงโทษแลว ศาลตองใชดุลพินิจภายใตกรอบท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
ซึง่หมายความวาศาลจะลงโทษเกนิกวาทีก่ฎหมายกาํหนด (อตัราโทษขัน้สงู) หรอืต่ํากวาท่ีกฎหมาย
กําหนดไว (อัตราโทษขั้นตํ่า) ไมได เวนแตมีเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุลดโทษ นอกจากนี้ หากศาล
จะพิพากษาลงโทษจําคุก ศาลก็มีดุลพินิจที่จะใชมาตรการรอลงอาญา (Probation) แกจําเลยโดยการ 
“รอการกําหนดโทษ” หรือ “รอการลงโทษ” ก็ได
  อยางไรก็ตาม มีขอพิจารณาในกรณีที่ “บทระวางโทษสําหรับความผิดมีหลายสถาน” 
ศาลตองพิจารณาวาจะลงโทษสถานใด เชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ความผิดฐานฆาผูอืน่๙ 
การท่ีศาลจะลงโทษจําเลยตองมีการพิจารณาตาม “อัตราโทษ” ที่มาตรา ๒๘๘ กําหนดไว กลาวคือ 

 ๘ปจจบุนัมาตรา ๖๕ แหงพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดถกูแกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัยิาเสพตดิ
ใหโทษ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่บญัญตัวิา
  “มาตรา ๖๕ ผูใดผลติ นาํเขา หรอืสงออกซึง่ยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๑ อนัเปนการฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคกุ
ตัง้แตสบิปถงึจาํคกุตลอดชีวติ และปรบัตัง้แตหนึง่ลานบาทถงึหาลานบาท 
  ถาการกระทาํความผดิตามวรรคหนึง่เปนการกระทาํเพือ่จาํหนาย ตองระวางโทษจาํคกุตลอดชวีติ และปรบัตัง้แตหน่ึงลานบาท
ถงึหาลานบาท หรอืประหารชีวติ
     ฯลฯ     ฯลฯ”.
 ๙ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ บญัญตัวิา
  “มาตรา ๒๘๘ ผูใดฆาผูอืน่ ตองระวางโทษประหารชีวติ จาํคกุตลอดชีวติ หรอืจาํคกุตัง้แตสบิหาปถงึยีส่บิป”.
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ศาลจะเลือกโทษสถานใดระหวางการประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกโดยมีกําหนดระยะเวลา 
และหากจะจําคุกก็ตองพิจารณาวาควรเปนเวลาเทาใด ระหวาง ๑๕ - ๒๐ ป กรณีเหลานี้ศาลไดอาศัย
หลักเกณฑใดในการพิจารณา
  โดยหลักการท่ัวไป หากพิจารณาดานความรุนแรงของโทษ สามารถแบงออกไดเปน ๒ มติ ิคอื
  ก. มิติดานภาวะวิสัย (Objectivity) ซึ่งฝายนิติบัญญัติตองพิจารณาจากความรายแรงของ
อาชญากรรม (Criminality) ในการกําหนดอัตราโทษ เชน การลงโทษฐานลักทรัพยโดยมีเหตุฉกรรจ
ตามมาตรา ๓๓๕ ก็จะมีอัตราโทษที่สูงกวาการลักทรัพยกรณีปกติตามมาตรา ๓๓๔ เปนตน
  ข. มติดิานอตัวสิยั (Subjectivity) ซึง่ศาลจะตองคํานงึถงึตวัผูกระทําความผิดเปนราย ๆ  ไป 
(Individualization) แตปญหาสําคญัก็คือ ศาลจะไดขอมูลเกี่ยวกับจําเลยผูกระทําผิดไดอยางไร 
  ประเด็นดังกลาวถือเปนปญหาเก่ียวกับ “กระบวนพิจารณาคดีอาญากับการใชดุลพินิจ
ในการกําหนดโทษของไทย” ซึ่งมีขอพิจารณาอันเปนสาระสําคัญ ดังนี้
  การท่ีศาลจะใชดลุพนิจิในการกําหนดโทษใหถกูตองเหมาะสมแกจาํเลยแตละคดนีัน้ นอกเหนือ
จากการพิจารณาจากฐานความผิด ซึง่เปนการพิจารณาในสวนท่ีเปนภาวะวิสยัแลว ศาลจะตองพิจารณา
ในสวนที่เปนอัตวิสัย โดยเฉพาะขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด สาเหตุแหงการกระทําความผิด 
ลักษณะความรุนแรงแหงการกระทํา และขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังการกระทําความผิดดวย 
โดยในทางปฏิบัติ หากพิจารณาจากกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีในศาลแลวจะพบ
ขอเท็จจริง ดังนี้
  ๑)  ในชั้นสอบสวน ฟองรอง
     ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๘๑๐ ไดกําหนดใหพนักงาน
สอบสวนสามารถสอบสวนถึงประวัติและความประพฤติของผูตองหาได แตในทางปฏิบัติ พนักงาน
สอบสวนกไ็มสามารถดําเนนิการตามบทบญัญตัดิงักลาวได เพราะจะกระทาํเพยีงการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมเทาน้ัน สวนในชัน้พนกังานอัยการ แมจะมอีาํนาจตามมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง๑๑ ทีส่ามารถ
สั่งใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงพยานคนใดมาใหซักถามก็ตาม การสั่ง
ใหสอบสวนเพ่ิมเติมก็มักจะเปนเร่ืองของขอเท็จจริงที่เก่ียวกับเน้ือหาความผิดเทานั้น การสอบประวัติ
เพื่อรูสาเหตุอาชญากรรมจึงเกิดขึ้นนอยมาก

 ๑๐ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๘ บัญญัติวา
  “มาตรา ๑๓๘ พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือสงประเด็นไปสอบสวนเพ่ือทราบความเปนมาแหงชีวิตและ
ความประพฤติอนัเปนอาจณิของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทกุขอทีไ่ดมา”.
 ๑๑ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ บัญญัติวา
  “มาตรา ๑๔๓ เมือ่ไดรบัความเห็นและสาํนวนจากพนักงานสอบสวนด่ังกลาวในมาตรากอน ใหพนกังานอยัการปฏบิตัดิัง่ตอไปน้ี
     ฯลฯ     ฯลฯ
  ในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงานอัยการมีอํานาจ
  (ก) สั่งตามที่เห็นควร ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือสงพยานคนใดมาใหซักถามเพ่ือสั่งตอไป
     ฯลฯ     ฯลฯ”.
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  ๒)  ในชั้นรับและพิจารณาพิพากษาคดี
     การดําเนินคดีอาญาในช้ันศาลจะเร่ิมตนดวยการรับคดีเขาสูศาลโดยการตรวจคําฟอง๑๒ 

วาคําฟองนั้นถูกตองหรือไมแลวจึงดําเนินการประทับฟอง หรือไตสวนมูลฟองกอนการประทับฟอง 
สําหรับคําฟองน้ันหากพิจารณาตามมาตรา ๑๕๘ แลวก็จะเปนการเนนใหพิจารณาเฉพาะสวนเน้ือหา
ที่เปนองคประกอบความผิด เชน ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําตามองคประกอบความผิดทั้งหลาย 
โดยไมมีเนื้อหาเก่ียวกับตัวผูกระทําความผิดที่จะเปนประโยชนแกศาลในการพิจารณากําหนดโทษ
แตอยางใด เวนแตการระบุฐานความผิดตามมาตรา ๑๕๘ (๖) เทานั้น
     จะเห็นไดวาทั้งในชั้นสอบสวน ฟองรอง จนกระทั่งรับคดี การพิจารณาและพิพากษาคดี
จะมีการเนนศึกษาตัวผูกระทําความผิดเปนการเฉพาะราย (Clinical Examination) นอยมาก 
โดยเฉพาะในช้ันพจิารณาและสืบพยานช้ันศาล ทัง้ฝายโจทกและจําเลยตางก็มุงพิสจูนขอเท็จจริงท่ีเปน
องคประกอบความผิดเปนสําคัญ สวนขอเท็จจริงเก่ียวกับผูกระทําผิด สาเหตุแหงการกระทําความผิด 
และขอเท็จจริงอ่ืน ๆ แทบจะไมมีการเขาสูการพิจารณาคดีของศาล ในทางปฏิบัติศาลจึงไมสามารถ
กําหนดโทษใหเหมาะสมสําหรับผูกระทําความผิดเปนราย ๆ (Individualization) ได และทําให
เกดิระบบ “บญัชรีะวางโทษ” หรอื “ยีต่อก” ขึน้ รวมทัง้มกีารกาํหนดโทษโดยไมคาํนึงถงึตวัผูกระทาํผดิ
และสาเหตุของอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้น อันทําใหเกิดการลงโทษท่ีไมเหมาะสมจนนําไปสูการอภัยโทษ
เฉพาะรายในที่สุด
     ทัง้นี ้หากพิจารณา “แนวทางการกําหนดโทษของศาลในกฎหมายตางประเทศ” แลวพบวา 
มกีารกาํหนดแนวทาง (Guideline) ในประมวลกฎหมายเพือ่ใหศาลใชประกอบดลุพนิิจในการลงโทษ เชน
       ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
        ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (Strafgesetzbuch : StGB) ไดบญัญตัเิกณฑในการ
พิจารณากําหนดโทษไวในมาตรา ๔๖ (๒) ไดแก แรงจูงใจและวัตถุประสงคของผูกระทําผิด ทัศนคติ
ซึ่งสะทอนจากการกระทําความผิดและระดับของเจตนาในการกระทํา ระดับของการละเลยตอหนาที ่
วธิกีระทาํผดิและผลทีเ่กดิจากการกระทาํทีน่าตาํหน ิประวัตคิวามเปนมาในชวิีต บคุลกิภาพ และสถานะ
ทางการเงินของผูกระทําความผิด รวมท้ังความประพฤติหลงัการกระทําความผิด โดยเฉพาะความพยายาม
ที่จะเยียวยาความเสียหายและการเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียกับผูเสียหาย นอกจากน้ี ในบทบัญญัติ
มาตรา ๔๖ (๓) ยังบัญญัติมิใหศาลคํานึงถึงองคประกอบของความผิดอีกดวย
       ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส
        ประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส (Le Code Pénal 1992) ไดบัญญัติเกณฑในการ
พจิารณากําหนดโทษไวในมาตรา ๑๓๒-๒๔ ไดแก พฤติการณของความผิดทีไ่ดกระทําลง (circonstances 
de I’infraction) บคุลกิภาพเฉพาะตวัของผูกระทาํผดิ (Ia personnalité de son auteur) หากเปนโทษปรบั
จะตองคํานึงถึงสถานะทางการเงินของผูกระทําผิด (des ressources et des charges de I’auteur 
de I’infraction)

 ๑๒ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑ บัญญัติวา
  “มาตรา ๑๖๑ ถาฟองไมถกูตองตามกฎหมาย ใหศาลส่ังโจทกแกฟองใหถกูตอง หรือยกฟองหรือไมประทับฟอง โจทกมีอํานาจ
อุทธรณคําสั่งเชนนั้นของศาล”.
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        นอกจากนี้ ในการกําหนดโทษยังใหศาลพิจารณาถึงสิ่งเหลานี้ประกอบดวย คือ 
ประสิทธิภาพในการคุมครองสังคม (Ia protection effective de la société) การลงโทษผูกระทําผิด 
(Ia sanction du condamné) และการปองกันไมใหกระทําความผิดขึ้นมาใหม (Ia commission de 
nouvelles infractions)

 เมือ่พจิารณาแนวทางการกําหนดโทษของศาลในกฎหมายตางประเทศดังกลาวแลวมขีอเสนอ
สําหรับประเทศไทยวา การกําหนดโทษโดยศาลน้ัน แมโดยหลักทั่วไปจะตองเปนไปตามหลักสัดสวน
แหงความรายแรงซ่ึงเปนการพิจารณาในดานภาวะวิสัย และกฎหมายไดบัญญัติบทระวางโทษไวแลว 
แตการลงโทษก็ตองคํานึงถึงตัวผูกระทําผิดซึ่งเปนการพิจารณาในดานอัตวิสัยประกอบดวย แตปญหา
ในทางปฏิบัติก็คือ ศาลจะไดมาซึ่งขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดไดอยางไร นอกเหนือจากกรณีที่ศาล
จะใชวิธีการรอลงอาญาแกจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ที่บัญญัติใหศาลพิจารณา
จากขอเท็จจริงเก่ียวกับผูกระทําผิดวา “...เมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา 
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิด หรือ
การรูสึกความผิด และพยายามบรรเทาผลรายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแลว ศาลจะพิพากษา
วาผูนั้นมีความผิดแตรอการกําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว... เพื่อใหโอกาสกลับตัว
ภายในระยะเวลาท่ีศาลจะไดกาํหนด...” โดยศาลอาจใหมกีารคนหาขอเทจ็จรงิเกีย่วกับผูกระทําผดิ ตามที่
พระราชบัญญตัวิธิดีาํเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ (๑) 
กําหนดไววา “...ใหพนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และ
โดยเฉพาะใหมอีาํนาจหนาที ่ดงัตอไปนี ้(๑) สบืเสาะและพนิจิเรือ่งอาย ุประวติั ความประพฤต ิสตปิญญา 
การศกึษาอบรม สขุภาพ ภาวะแหงจติ นสิยั อาชพี และสิง่แวดลอมของจาํเลย ตลอดจนสภาพความผิด
และเหตุอื่นอันควรปรานีตามที่ศาลสั่ง เพื่อรายงานตอศาล”
 อยางไรกต็าม ในทางปฏบิตัแิลว หากศาลจะรอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ 
ศาลอาจส่ังใหพนักงานคุมประพฤติทําการสืบเสาะและพินิจตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุม
ความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ (๑) หรือไมก็ได แตสําหรับกรณี
ที่ไมเขาเง่ือนไขท่ีจะรอการลงอาญาแลวศาลก็ไมมีการส่ังใหทําการสืบเสาะและพินิจตามกฎหมาย
ดังกลาว ดังน้ัน เพื่อใหศาลไดใชดุลพินิจในการกําหนดโทษใหถูกตองเหมาะสมเปนการเฉพาะราย
อยางถูกตองที่สุดเทาที่สภาพแหงกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่มีอยูจะเปดชองใหสามารถกระทําได 
เห็นควรใหองคกรตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมมีสวนในการคนหาขอเท็จจริง ทั้งในสวนท่ีเปน
องคประกอบของความผิดซึ่งดําเนินการอยูแลว แตควรมีการคนหาขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวกับตัว
ผูกระทําผิดใหมากย่ิงขึน้ หรอือกีนยัหน่ึงคอื ควรนําวทิยาการความรูดาน “อาชญาวิทยา” (Criminology)
มาใชในการคนหาขอเทจ็จรงิทัง้ดานสาเหตุของการกระทําความผดิ ประวัตคิวามเปนมาของชวิีต บคุลกิภาพ 
และขอเท็จจริงตาง ๆ  ภายหลังการกระทําความผิด เชน ความสํานกึในความผิดทีเ่กิดขึน้ และการเยียวยา
ผูเสียหาย เปนตน โดยองคกรทั้งหลายสามารถมีบทบาทตามกฎหมายได ดังนี้
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 ๑. องคกรพนักงานสอบสวน
  พนกังานสอบสวนสามารถคนหาขอเทจ็จรงิในสวนทีเ่กีย่วกบัตวัผูกระทาํผดิได โดยดาํเนนิการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๘ ที่กําหนดให “พนักงานสอบสวนมีอํานาจ
สอบสวนเองหรอืสงประเดน็ไปสอบสวนเพือ่ทราบความเปนมาแหงชวีติและความประพฤตอินัเปนอาจณิ
ของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่ไดมา” การทราบขอเท็จจริงตาง ๆ เหลานี้
จะเปนองคประกอบสําคัญในการทําความเห็นแกพนักงานอัยการในการสั่งคดีตอไป
 ๒. องคกรอัยการ
  พนักงานอัยการควรจะมีบทบาทเชนเดียวกับระบบอัยการของสากล ในฐานะที่เปนองคกร
ที่ใชอํานาจ “กึ่งตุลาการ” (Quasi-judicial) ซึ่งใชอํานาจ ๒ สวน คือ
  ก. การกลัน่กรองเพือ่ช่ังนํา้หนักขอเทจ็จรงิ หรอืการพจิารณาวาพยานหลกัฐานรบัฟงไดหรอืไม 
และแมวาคดนีัน้จะมพียานหลกัฐานพสิจูนความผดิไดก็สามารถพจิารณาไดวาควรสัง่ฟองหรอืไม ซึง่เปน
อาํนาจการฟองตามดุลพนิจิ (Opportunity Principle) เชน ตามระเบียบสํานกังานอัยการสูงสดุวาดวย
การสั่งคดีอาญาท่ีจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือ
ความม่ันคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๖ ที่กําหนดวา 
“...ในกรณทีีพ่นกังานอยัการเหน็วาการฟองคดจีะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน... ใหพนกังานอยัการ
พิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ โดยใหคํานงึถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ดวย
    (๑) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด
    (๒) อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สภาพรางกาย สภาพจิต 
อาชีพ ฐานะ ความสัมพันธทางครอบครัว และประวัติการกระทําความผิดของผูตองหา
    (๓) ลกัษณะความรายแรงของการกระทําความผิด ผลรายท่ีเกดิขึน้จากการกระทาํความผิด 
การไดรับผลรายของผูตองหาอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของผูตองหาเอง
    (๔) ความสํานึกผิดของผูตองหา การไดรับการบรรเทาผลรายของผูเสียหาย ความเห็น
ของผูเสียหายตอการฟองผูตองหา ความคาดหมายถึงผลที่ผูตองหาจะไดรับจากการถูกฟอง
    (๕) ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
    (๖) ประโยชนของรัฐที่จะไดจากการฟองผูตองหา” 
  ข. ในกรณีทีม่กีารส่ังฟอง พนกังานอัยการท่ีใชอาํนาจก่ึงตลุาการควรใชดลุพนิจิในการกําหนด
โทษเพ่ือเสนอตอศาลมากกวาการเสนอใหลงโทษตามบทบัญญัติมาตราท่ีกําหนดความผิด ซึ่งเปนการ
คํานึงเฉพาะมิติในดานภาวะวิสัยของการกระทําความผิด (Objective) โดยมิไดคํานึงถึงมิติในดาน
อัตวิสัย (Subjective) หรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับตัวผูกระทําผิดแตอยางใด
  ดงันัน้ พนกังานอยัการสามารถมบีทบาทในทาํนองเดยีวกนักบัศาลในการใชดลุพนิจิกาํหนดโทษ
ในชั้นตนได

 ๑๓ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๖) บัญญัติวา
   “มาตรา ๑๕๘ ฟองตองทําเปนหนังสือ และมี
       ฯลฯ    ฯลฯ
   (๖) อางมาตราในกฎหมายซ่ึงบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิด...”.
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 ๓. องคกรทนายความ
  ทนายความน้ันนอกเหนือจากการตอสูในประเด็นขอเทจ็จริงทีเ่ปนองคประกอบความผิดแลว
สามารถมสีวนในการนาํเสนอขอเทจ็จรงิในมติทิีเ่ปนอตัวสิยัเกีย่วกบัตวัผูกระทาํความผดิเพือ่เปนสวนหนึง่
ของคําใหการตาง ๆ  ได ดงัทีบ่ญัญตัไิวในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรคสี่
ที่กําหนดให “พนักงานสอบสวนตองใหโอกาสผูตองหาที่จะแกขอหาและที่จะแสดงขอเท็จจริง
อันเปนประโยชนแกตนได” ซึ่งขอเท็จจริงที่เปนประโยชนแกตนตามที่กฎหมายกําหนดไวดังกลาว
จะเปนสวนหนึ่งในการประกอบการพิจารณากําหนดโทษของศาล
 ๔. องคกรศาล
  ในทางปฏิบตัขิองการดาํเนนิคดใีนชัน้ศาล ศาลไทยมักจะวางตวัเปนกลาง (Passive) โดยปลอยให
ฝายโจทกและจําเลยนําพยานหลักฐานเขาสืบเพ่ือหักลางกันและกัน๑๔ และจะไมแสดงบทบาทในการ
คนหาขอเท็จจริง (Active) เทาที่ควร ดังนั้น ในชั้นพิจารณาเพื่อพิพากษาของศาล จึงเปนหนาที่ของ
คูความเปนสําคัญในการนําสืบ สวนศาลจะทําหนาที่คอยควบคุมการสืบพยานเทานั้น
  แตอยางไรก็ตาม หากไดพิจารณาขอกฎหมายตาง ๆ แลว ศาลสามารถคนหาขอเท็จจริง
ในสวนทีเ่กีย่วกบัจาํเลยได โดยเหน็ไดจากบทบญัญตัติาง ๆ  ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
เชน มาตรา ๒๒๘ ที่กําหนดให “ระหวางพิจารณาโดยพลการหรือคูความฝายใดรองขอ ศาลมีอํานาจ
สืบพยานเพิ่มเติม จะสืบเองหรือสงประเด็นก็ได” และมาตรา ๒๒๙ ที่กําหนดให “ศาลเปนผูสืบพยาน 
จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได แลวแตเห็นควรตามลักษณะของพยาน”

 กลาวโดยสรุปคอื เมือ่รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสาม 
กาํหนดให “การกาํหนดโทษทางอาญาตองกระทาํเฉพาะความผดิรายแรง” โดยไมมเีกณฑใดทีจ่ะมา
กาํหนดวาการกระทําเชนใดควรกําหนดเปนความผิดอาญา และอยางไรท่ีถอืวาเปนความผิดรายแรง
ตามท่ีรฐัธรรมนูญกาํหนดไว จงึเปนประเด็นปญหาการใชดลุพนิจิในการกําหนดโทษซ่ึงเก่ียวของกับ
ปญหาความยุตธิรรม๑๕ ดงัทีศ่าสตราจารยพเิศษธานนิทร กรยัวเิชยีร๑๖ ไดเคยแสดงปาฐกถาพิเศษ เรือ่ง 
“การใชดุลพินิจของศาลยุติธรรม” เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ความตอนหนึ่งวา “...การประสิทธิ์
ประสาทความยุติธรรมก็คือการใชดุลพินิจของศาล... โดยเฉพาะ “ความพอเหมาะพอดี” ที่เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา The Sense of Proportion หรือการยึดถือสายกลางนี้ ควรเปนคุณสมบัติสําคัญของ
ผูพิพากษา ซึ่งเปนคุณสมบัติอันดับรองก็เฉพาะเรื่องความซื่อสัตยสุจริตเทานั้น ถาความพอเหมาะ
พอดีขาดหายไป ความยุติธรรมก็จะขาดหายไป อีกประการหนึ่งคือ การใชดุลพินิจตองสอดคลอง
กับสามัญสํานึกดวยจึงจะบังเกิดความยุติธรรมอยางแทจริง๑๗

 ๑๔ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๔ บัญญัติวา
   “มาตรา ๑๗๔ กอนนําพยานเขาสืบ โจทกมีอํานาจเปดคดีเพ่ือใหศาลทราบคดีโจทก คือแถลงถึงลักษณะของฟอง อีกท้ัง
พยานหลักฐานที่จะนําสืบเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลย เสร็จแลวใหโจทกนําพยานเขาสืบ
   เมือ่สบืพยานโจทกแลว จาํเลยมอีาํนาจเปดคดเีพือ่ใหศาลทราบคดีจาํเลย โดยแถลงขอเทจ็จริงหรอืขอกฎหมายซ่ึงตัง้ใจอางองิ
ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนําสืบ เสร็จแลวใหจําเลยนําพยานเขาสืบ
   เมื่อสืบพยานจําเลยเสร็จแลว โจทกและจําเลยมีอํานาจแถลงปดคดีของตนดวยปากหรือหนังสือหรือทั้งสองอยาง
   ในระหวางพิจารณา ถาศาลเห็นวาไมจําเปนตองสืบพยานหรือทําการอะไรอีกจะสั่งงดพยานหรือการนั้นเสียก็ได”.
 ๑๕สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, อางไว เชิงอรรถที่ ๔, น.๑๗๙.
 ๑๖อดีตองคมนตรี อดีตผูปฏิบัติหนาที่ประธานองคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ ๑๔ ของไทย.
 ๑๗สุรัช รัตนอุดม, “ความพอเหมาะพอควรในหนาที่ผูพิพากษา,” สืบคนเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐, จาก http://elib.coj.
go.th/ Article/courtP6_4_4.pdf.
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 นอกจากน้ี ยังมีความเห็นวา ศาลไมควรยึดถือ “ยี่ตอก”๑๘ เปนบรรทัดฐานตายตัว เพราะอาจ
กอใหเกิดความไมเปนธรรมไดเชนกัน ดังที่ศาลฎีกาไดเคยวินิจฉัยเรื่องนี้ไวในคําพิพากษาฎีกาที่ 
๑๓๐๔/๒๕๐๐ วา “...การที่ยึดถือเอาอัตรากําหนดที่คิดกันขึ้นแลวอางวาเปนมาตรฐาน โดยไมคํานึง
ถึงพฤติการณประกอบการกระทําผิดตามหลักวิชาธรรมศาสตรนั้น อาจกอใหเกิดการอยุติธรรมไดงาย 
และเมือ่ปรากฏวาศาลทีส่งูกวาไมเห็นดวยในดลุพนิิจในการพพิากษาคดเีชนเดยีวกนัน้ันแลว ศาลชัน้ตน
ก็ชอบที่จะรับเปนขอควรคํานึงในการท่ีจะอํานวยความยุติธรรมตอไป คําพิพากษาท่ีผิดพลาดไปแลว
เม่ือไมมกีารอทุธรณขึน้มากจ็าํเปนอยูเองทีจ่ะตองเปนยตุติามนัน้...”๑๙ ดงันัน้ ปญหาการใชดลุพนิจิในการ
กําหนดโทษใหไดตามหลักสัดสวนตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน จึงเปนเรื่องที่ทุกองคกรในกระบวนการ
ยุติธรรมตองหันกลับมาทบทวน และรวมมือกันอยางจริงจังในการแกไขปญหาดังกลาว

 ทั้งนี้ หลังจากที่ทานผูอานไดทราบขอมูลเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญาและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะแนวคิดในการกําหนดโทษทางอาญาของตางประเทศและประเทศไทย 
รวมทั้งแนวคิดในการปรับปรุงอัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาที่เหมาะสม ในครั้งนี้ไปแลว สําหรับ
ฉบับตอไปจะขอนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหกฎหมายที่มีบทกําหนดโทษอาญาที่ไมจําเปน 
ซึ่งไดแก “พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔” และ “พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗” ที่ทางคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิให
มกีารใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย ไดศกึษาและจดัทาํ
เปนตัวอยางเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงอัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชหรือถือปฏิบัติ
ตอไป ซึ่งผูเขียนจะไดนําเสนอใหทราบอยางละเอียดในฉบับหนา (โปรดติดตามตอนตอไป).

 ๑๘“ยี่ตอก” คือ หลักเกณฑการกําหนดอัตราโทษของศาล ซึ่งมีหลักเพียงกวาง ๆ และเปนการกําหนดขึ้นเพื่อไมใหศาลลงโทษ
โดยไมมีกฎเกณฑแนนอน แมวาศาลจะมีดุลพินิจในการลงโทษไดตามกฎหมาย แตการมีขอบเขตของแตละคดีก็จะทําใหคําพิพากษา
ของศาลเปนที่นาเช่ือถือและเปนเปนไปในแนวทางเดียวกัน เชน ถามียาบาเกิน ๒๐,๐๐๐ เม็ดขึ้นไป จะตองลงโทษประหารชีวิต
สถานเดยีว แตกฎเกณฑเชนน้ีสามารถเปลีย่นแปลงได เชน ในปจจบุนัทีป่ญหายาเสพตดิเปนเรือ่งรนุแรง ศาลอาจเปลีย่นจาก ๒๐,๐๐๐ เมด็
เปน ๑๐,๐๐๐ เม็ด ก็ลงโทษประหารชีวิตได เปนตน, ขอมูลจาก ทวี ประจวบลาภ อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา, สืบคนเมื่อวันที่
๓ ธนัวาคม ๒๕๖๐, จาก https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=526312937383281&id =501666756514566&_
rdc=1&_rdr.
 ๑๙โปรดดู http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/searchlist.jsp.
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คําคมคคํําาคคมม

จุลนิติ๙๐

พุทธทาสภิกขุ

(www.sanook.com)

การกระทําของตนเอง

ก็ยังมิไดถูกใจตนเองเสมอไป

นับประสาอะไร จากการกระทําของผูอื่น
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÊÒÂã¨  à¡ÉÊØÇÃÃ³
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐.

ก. ประ วัติ ความเป นมา แล ะสถานะของร  างพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ณ ปจจุบัน*

 เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) 
โดย ศาสตราจารยกิตติคุณจรัส  สุวรรณเวลา เปนประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
ซึง่เปนคณะกรรมการตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ตามมาตรา ๒๖๑ ทีบ่ญัญตัใิหมกีารปฏริปู
การศึกษา โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ไดกําหนดใหมีการจัดตั้ง
กองทุนเพือ่ใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทนุทรพัย เพือ่ลดความเหล่ือมลํา้ในการศึกษา และเพือ่เสรมิสราง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ประกอบกับในสภาพปจจุบันพบปญหาเกี่ยวกับเหลื่อมลํ้า
ทางการศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดทํากฎหมายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ซึง่จะเปนกลไกในการสนบัสนนุคาใชจายทีเ่กีย่วของกบัการศกึษา และการพฒันาคร ูอนัจะสงผลตอการ
ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาไทย จึงไดเสนอความเห็นเก่ียวกับ
รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

 คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีมติดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 

ตามท่ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเร่ืองดวน โดยใหรับขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย 
การลดหยอน ซึง่การมุงเปาหมายของรัฐบาล คอื เดก็ประถมวัย ทนุการศกึษา ผูเขาไมถงึระบบการศึกษา 
การออกจากการศึกษากลางคัน การศึกษาดิจิทัล ใหสอดคลองกับรายไดโดยไมซํ้าซอน เปนการ
เสริมชองวางการทํางาน มีการบูรณาการ สนับสนุนเกื้อกูลกับกระทรวงศึกษาธิการ และความเห็นของ

รางพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
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รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

จุลนิติ

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สาํนกังาน ก.พ.ร. และสาํนกังบประมาณไปประกอบการพิจารณาดวย 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ใหทันกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๕๘ จ. ของรัฐธรรมนูญตอไป 

 ๒. มอบหมายคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอเรื่อง การจัดตั้งกองทุน
เพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษาตอคณะกรรมการนโยบายการบรหิารทนุหมนุเวยีนตามความเหน็ของ
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน แลวแจงผลการพิจารณาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตอไป

 ๓. มอบหมายใหคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษารับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

 ๔. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดบัรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญตัดิงักลาว ตามท่ีคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรปู
การศึกษาเสนอและไดสงรางพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ไปเพื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวนตามมติคณะรัฐมนตรีตอไปแลว

 ปจจุบันร างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ .ศ . .. . . 
อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. ....

หลักการ
 ใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เหตุผล
 โดยที่มาตรา ๕๔ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหจัดตั้งกองทุน

เพือ่ใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทนุทรพัย เพือ่ลดความเหล่ือมลํา้ในการศึกษาและเพ่ือเสรมิสรางและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือ
กลไกทางภาษรีวมทัง้การใหผูบรจิาคทรพัยสนิเขากองทนุไดรบัประโยชนในการลดหยอนภาษดีวย ทัง้นี้ 
ตามทีก่ฎหมายบัญญตั ิซึง่กฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกาํหนดใหการบรหิารจดัการกองทุนเปนอสิระ
และกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. (๒) 
บญัญตัใิหดาํเนินการตรากฎหมายเพ่ือจดัตัง้กองทนุดงักลาวใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนบัแตวนัประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ค. สาระสําคัญโดยสรุป  
 ๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
  ในพระราชบัญญัตินี้    
  “กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา   

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพือ่ความเสมอภาค
ทางการศึกษา

  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  “พนักงาน” หมายความวา พนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  “ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  “คณะกรรมการประเมิน” หมายความวา คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน

ของกองทุน
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๔) 
  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ๓) หลักการทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (รางมาตรา ๕ 

ถึงรางมาตรา ๗) 
  ๓.๑) การดําเนินงานของกองทุน คณะกรรมการและผูจัดการตองมุงพัฒนาผูเรียน

ใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน ดํารงชีวิตโดยพึ่งพาตนเอง
ไดอยางมั่นคง และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีจิตวิญญาณในการ
เรียนรูตลอดชีวิต มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถอยูรวมกับผูอื่นซึ่งมี
ความแตกตางหลากหลายไดอยางมคีวามสขุ พฒันาครแูละอาจารยใหเปนผูมคีวามรูความสามารถอยางแทจรงิ 
มจีติวญิญาณของความเปนคร ูและมคีณุธรรมและจริยธรรมสงู รวมทัง้สงเสรมินวัตกรรมท่ีเก่ียวของกบั
การพฒันาดงักลาว และมตีวัช้ีวัดผลผลติและผลลพัธประสทิธภิาพในการดําเนนิงานทีช่ดัเจน (รางมาตรา ๕)

  ๓.๒) การใชจายเงินของกองทุน ตองเปนไปอยางคุมคาเพ่ือประโยชนสูงสุด
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และมีมาตรการปองกันการทุจริตที่เหมาะสม โดยกองทุนตองเผยแพร
เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการดําเนินงาน ขอมูลการดําเนินงานและการบริหารกองทุน รายรับ 
รายจาย รวมทั้งผลผลิต ผลลัพธ และความคุมคาที่เกิดขึ้นจากการใชจายเงินของกองทุนใหประชาชน
ทราบเปนการท่ัวไปเปนระยะ และตองดําเนินการใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดโดย
สะดวก โดยอยางนอยตองเผยแพรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน ทัง้นี ้ระเบียบและประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได (รางมาตรา ๖)
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  ๓.๓) การปราศจากผลประโยชนไดเสียในกิจการของกองทุน ประธานกรรมการ 
กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน และลูกจางตองไมมีสวนไดเสียในกิจการของกองทุนไมวาทางตรงหรือ
ทางออม ทัง้นี ้ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด โดยใหถอืวาผูจดัการเปนผูดาํรงตาํแหนงระดบัสูงตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ(รางมาตรา ๗)

 ๔) วัตถุประสงคของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (รางมาตรา ๘ ถึงราง
มาตรา ๙)

  ๔.๑) กําหนดใหมีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อใชใน
การชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา เพื่อเสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติใหมีความรู 
ความสามารถ และคณุธรรม รวมทัง้มศีกัยภาพทีจ่ะดาํรงชวีติโดยพึง่พาตนเองไดอยางมัน่คง โดยกาํหนด
ใหกองทุนเปนนิติบุคคลซึ่งไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยใหกองทุนเปนหนวยรับงบประมาณ
ตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ กิจการของกองทุนไมอยู ในบังคับแหงกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ (รางมาตรา ๘)  

  ๔.๒) กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตาม ๔.๑)
อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง  (รางมาตรา ๙)  

   (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
   (๒) กอตั้งสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
   (๓) ลงทุนหาผลประโยชนจากเงินและทรัพยสินของกองทุน
   (๔) จัดใหมีการออกสลากการศึกษาเพ่ือหารายไดเขากองทุนเปนครั้งคราว
   (๕) เชื่อมโยงระบบขอมูลของกองทุนกับระบบขอมูลของหนวยงานของรัฐ  

องคกรปกครองสวนทองถิน่ และภาคเอกชนเพือ่ประโยชนในการดาํเนนิการใหสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงค
ของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

   (๖) กระทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองในการจัดการใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

 ๕) กองทนุประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี ้(รางมาตรา ๑๐)    
  (๑) เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนทุนประเดิมจํานวนหนึ่งพันลานบาท
  (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายปซึ่งตองไมนอยกวารอยละหาของเงิน

งบประมาณแผนดินในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
  (๓)  เงินทีผู่เสยีภาษีเงินไดแสดงเจตนาใหรฐันาํเงินทีต่นไดเสียภาษีไวไปอุดหนุนกองทุน

ตามมาตรา ๑๑
  (๔) เงินรายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรฐับาลตามกฎหมายวาดวยการน้ัน ทัง้นี้

ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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    (๕) เงินที่ไดจากการออกสลากการศึกษาตามมาตรา ๙ (๔)
  (๖) รายไดจากการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุน
  (๗) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
  (๘) ดอกผลของเงินและทรัพยสินของกองทุน
  เงินและทรัพยสินของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
  โดยใหกองทุนแยกบัญชีเงินและทรัพยสินตาม (๔) (๕) และ (๘) เปนการเฉพาะ ทั้งนี้

หลกัเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขในการลงทุนของกองทุนตาม (๖) ใหเปนไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการ
กําหนด

 ๖) การบริหารจัดการเกี่ยวกับภาษี
  ๖.๑) ผูเสียภาษีเงินไดมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาประจําป ใหรัฐนําเงินที่ตนไดเสียภาษีไวไปอุดหนุนกองทุนไดปละไมเกินหาพันบาท ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด โดยใหกรมสรรพากรโอนเงินดังกลาวให
กองทุนภายในเดือนกันยายนของทุกป ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีคณะกรรมการและกรมสรรพากร
จะไดตกลงกัน (รางมาตรา ๑๑)

  ๖.๒)  ผูบริจาคเงินใหแกกองทุนมีสิทธินําจํานวนเงินที่บริจาคไปหักเปนคาลดหยอน
หรอืรายจายเพือ่การบรจิาคตามทีก่าํหนดในประมวลรษัฎากรไดเปนจาํนวนสองเทาของจาํนวนเงนิบรจิาค 
ในอัตราไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนท่ีไมเกินหาแสนบาทสําหรับบุคคลธรรมดา
และ ไมเกินรอยละสองของกําไรสุทธิสําหรับนิติบุคคล วิธีการขอหักคาลดหยอนขางตน ใหเปนไป
ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด และเพื่อประโยชนในการหักคาลดหยอน ใหถือวาการสนับสนุนเงิน 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดตามมาตรา ๑๐ (๗) เปนเงินบริจาคดังกลาวดวย

   ผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคเอกชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่กองทุนไดขึ้นทะเบียนไวแลวตามมาตรา ๑๓ วรรคสองให
มสีทิธนิาํจาํนวนเงินทีบ่รจิาคไปหักเปนคาลดหยอนหรือรายจายเพ่ือการบริจาคตามท่ีกาํหนดในประมวล
รัษฎากรไดตามจํานวนที่บริจาค แตเมื่อรวมกับเงินที่บริจาคใหแกกองทุนแลวตองไมเกินหาแสนบาท
สําหรับบุคคลธรรมดาและไมเกินรอยละสองของกําไรสุทธิสําหรับนิติบุคคล (รางมาตรา ๑๒)  

 ๗) การใชจายเงินกองทุน เงินกองทุนใหใชจายไดเพื่อกิจการดังตอไปนี้ (รางมาตรา ๑๓)
  (๑) ดําเนินการใหเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียนในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย

ไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหเหมาะสมกับวัย
  (๒) ใหการชวยเหลอื สงเสรมิ พฒันา สนับสนุนเงนิ และคาใชจายใหแกเดก็และเยาวชน

ผูขาดแคลนทุนทรัพยและผูดอยโอกาสจนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (๓) สนับสนุนใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการพัฒนาเพื่อใหมีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะดํารงชีวิตไดโดยพึ่งพาตนเอง
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  (๔)  เสรมิสรางและพฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพครูและอาจารยใหมคีวามสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาเด็ก เยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย และดอยโอกาสทั้งใน
และนอกระบบการศึกษาไดเต็มศักยภาพ

  (๕)  จดัทาํและพฒันาระบบขอมลูและระบบอืน่ใดทีเ่ปนประโยชนในการดาํเนนิกจิการ
ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

  (๖) พัฒนานวัตกรรมอันเปนประโยชนแกการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการดําเนินกิจการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 

  (๗)  กิจการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในกิจการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

  (๘) เปนคาใชจ ายในการบริหารกิจการของกองทุนในแตละปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด

  อนึ่ง เพื่อเสริมสรางความรวมมือของทุกภาคสวนในสังคมในอันที่จะรวมกันสราง
ความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ถาหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมใดมีวัตถุประสงคในการดําเนินการกิจการตามวรรคหนึ่ง 
มผีลงานเปนทีป่ระจกัษ และกองทนุไดขึน้ทะเบยีนไวแลว ใหกองทนุมอีาํนาจจดัสรรเงนิของกองทนุเปน
เงินอุดหนุนใหแกหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น
เพื่อใหเปนผูดําเนินกิจการขางตนรวมกับกองทุนได

  ทั้งนี้ ลําดับความสําคัญและขอบเขตการใชจายเงินกองทุน ผูรับทุน ตลอดจนวงเงิน 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชจายเงินกองทุน และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ใชจายเงินของกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกําหนด  ทัง้นี ้ระเบียบดงักลาวตองกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนไวดวย

  สําหรับเด็กเล็ก เด็กกอนวัยเรียน เด็กและเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพย ผูดอยโอกาส 
ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย ครู และอาจารย ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

  โดยเงินที่ผูรับทุนไดรับมาจากกองทุนตาม ขอ ๗) (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ไมถือเปน
เงินไดตามประมวลรัษฎากร

      ทรัพยสินของกองทุนที่ใชหรือไดมาเพ่ือการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนทรัพยสินที่ใชในการลงทุนตาม ขอ ๕) (๖) ไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดีรวมทั้งการบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครอง
ขึ้นเปนขอตอสูกับกองทุนในเรื่องทรัพยสินของกองทุนมิได (รางมาตรา ๑๔)  

 ๘) คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (รางมาตรา ๑๕ ถึง
รางมาตรา ๒๔)  

  ๘.๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประกอบดวย (รางมาตรา ๑๕)  
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   (๑) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวน ๑ คน เปนประธานกรรมการ
   (๒)  ผูทรงคณุวุฒซิึง่คณะรัฐมนตรแีตงตัง้ตามคําแนะนําของคณะกรรมการรวม

สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย จํานวน ๑ คน 
เปนกรรมการ

   (๓)  ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากภาควิชาการ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม จํานวน ๕ คน เปนกรรมการ 

   (๔)  ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เปนกรรมการ 

     ใหผูจัดการเปนเลขานุการ และใหผูจัดการแตงตั้งพนักงานกองทุนจํานวน
ไมเกิน ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ

  ๘.๒) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

   ประธานกรรมการและกรรมการผู ทรงคุณวุฒิตองมีความรู ความสามารถ
และประสบการณดานการพฒันาการศึกษา การพฒันาทรพัยากรมนษุย การบรหิารการเงิน หรอืดานอืน่
อนัจะเปนประโยชนแกการดาํเนนิกิจการของกองทนุ ซึง่มผีลงานเปนท่ีประจกัษ และไมมลีกัษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้  (รางมาตรา ๑๖)

   (๑) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
   (๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
   (๓)  เปนหรือเคยเปนผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบรหิาร

ทองถิน่ กรรมการหรือผูดาํรงตําแหนงบรหิารในพรรคการเมือง ทีป่รกึษาพรรคการเมือง หรอืเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง เวนแตไดพนจากการดํารงตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๕ ปนับถึงวันที่ไดรับ
แตงตั้ง

   (๔)  ถูกหรือเคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

   (๕) ตองหรือเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสิน
ตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือตองหรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก
เพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

   (๖)  ตองหรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนง
หนาทีร่าชการหรือตอตาํแหนงหนาทีใ่นการยุตธิรรม หรอืกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิด
ของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ความผดิตามกฎหมายวาดวยการกูยมืเงนิทีเ่ปนการฉอโกงประชาชน กฎหมาย
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รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

จุลนิติ

วาดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปนผูผลติ นาํเขา สงออก หรอืผูคา กฎหมายวาดวยการพนนัในความผดิ
ฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

   (๗) ตองหรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริต
ในการเลือกตั้ง

  ๘.๓) การดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
   ๘.๓.๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป
   ๘.๓.๒) ในกรณีทีก่รรมการผูทรงคุณวุฒพินจากตาํแหนงตามวาระ ในระหวาง

ที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับ
หนาที่

   ๘.๓.๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้ง
อีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได  (รางมาตรา ๑๗)  

      ๘.๓.๔) นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคณุวฒุพินจาก
ตําแหนงเมื่อ  (รางมาตรา ๑๘)

     (๑) ตาย
     (๒) ลาออก
     (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖
     (๔) คณะกรรมการมมีตใิหพนจากตาํแหนงเพราะเหตมุคีวามประพฤติ

เสื่อมเสีย 
     (๕) คณะกรรมการมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะเหตุมีสวนไดเสีย

ในกิจการของกองทุนโดยไมเปนไปตามระเบียบตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
     (๖) คณะรัฐมนตรีมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาที่

หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมชอบดวยวัตถุประสงคของกองทุน
   ๘.๓.๕) ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะ

กรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู และใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน
ตําแหนงที่วางภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง และใหผูที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึง 
๑๘๐ วัน จะไมดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางก็ได  (รางมาตรา ๑๙)

  ๘.๔) คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้  (รางมาตรา ๒๐)  
      (๑) กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานของกองทุนเพื่อ

ใหการดาํเนนิการของกองทนุเปนไปตามวัตถปุระสงคซึง่ตองสอดคลองกบัยทุธศาสตรชาตแิละแผนและ
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศดวย
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      (๒) พจิารณาอนุมตัแิผนการดําเนินงาน แผนการพัฒนานวัตกรรม แผนบริหาร
ความเสี่ยง และงบประมาณรายจายประจําปของกองทุน

     (๓) ควบคมุดแูลและประเมนิผลการดาํเนินงานของกองทนุเพือ่ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย และแนวทางตาม (๑) และแผนตาม (๒) โดยตองสอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล

      (๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การจัดซื้อจัดจาง 
การพัสดุ การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การติดตาม รายงาน การประเมินผล 
และเปดเผยผลการทํางาน และระเบียบอื่นใดที่จําเปนตอการดําเนินการของกองทุน

      (๕) ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้

      (๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะ
กรรมการมอบหมาย

      (๗)  หนาทีห่รอือาํนาจทีพ่ระราชบัญญตันิีห้รอืกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหเปนหนาที่
หรืออํานาจของคณะกรรมการ

      ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนการดําเนินงานตาม (๑) ใหคณะ
กรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบการพิจารณาดวย รวมถึงนโยบาย เปาหมาย และ
แผนการดาํเนนิงานตาม (๑) และแผนทีไ่ดรบัอนมุตัติาม (๒) ใหเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทัว่ไปดวย 
ทัง้นี ้แผนและงบประมาณตาม (๒) เมือ่คณะกรรมการอนมุตัแิลว ใหสงใหคณะกรรมการประเมนิทราบ
ภายในสามสิบวนันบัแตวนัทีค่ณะกรรมการอนุมตั ิและใหเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไปดวย

   ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตาม (๔) และ (๕) เมื่อไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได และใหคณะกรรมการจัดใหมีการทบทวนความเหมาะสมของ
ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศดังกลาวอยางนอยทุกรอบ ๕ ปนับแตวันท่ีระเบียบ ขอบังคับ 
และประกาศนั้นมีผลใชบังคับโดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบการพิจารณาดวย

   การแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตาม (๖) ใหกระทําเพียงเทาที่
จําเปน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและความคุมคาในการใชจายเงินของกองทุน 
และใหกําหนดภารกิจและกรอบเวลาดําเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานใหชัดเจน

  ๘.๕) องคประชุมของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๒๑)  
     การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
ทัง้นี ้การวนิจิฉยัช้ีขาดของทีป่ระชมุใหถอืเสยีงขางมาก กรรมการคนหนึง่ใหมเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

91-103-MAC6.indd   9991-103-MAC6.indd   99 2/28/18   5:57 PM2/28/18   5:57 PM

creo




ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๐๐

รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

จุลนิติ

  ๘.๖) ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหประธานกรรมการ กรรมการ 
อนุกรรมการ และคณะทํางานเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  (รางมาตรา  ๒๒)

  ๘.๗) กาํหนดใหประธานกรรมการและกรรมการไดรบัคาตอบแทนและสิทธปิระโยชน
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยใหถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหารกิจการของกองทุน 
(รางมาตรา ๒๓) และกําหนดใหอนุกรรมการและคณะทํางานไดรับคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยใหถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหารกิจการ
ของกองทุน (รางมาตรา ๒๔)

 ๙) ผูจัดการกองทุน (รางมาตรา ๒๕ ถึงรางมาตรา ๓๑)
      ๙.๑) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูจัดการ (รางมาตรา ๒๕)
   กําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการแตงตั้งผูจัดการจากบุคคลซึ่งมีอายุ

ไมเกิน ๖๕ ป และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  
   (๑) ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖
   (๒)  เปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของกระทรวง ทบวง กรม ราชการ

สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
   (๓) เปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะ

งานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
   (๔)  เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทําใหแก

กองทุน ไมวาโดยตรงหรือโดยออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนกรรมการในบริษัท
ที่กองทุนเปนผูถือหุน

  ๙.๒) การปฏิบัติงาน การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูจัดการ
(รางมาตรา ๒๖ ถึงรางมาตรา ๒๘)

   ๙.๒.๑) ผูจัดการตองปฏิบัติงานใหแกกองทุนเต็มเวลา  (รางมาตรา ๒๖) 
    ๙.๒.๒) การดาํรงตาํแหนง การพนจากตาํแหนง และการกาํหนดเงือ่นไขในการ

ทดลองปฏิบัติงานหรือการทํางานในหนาที่ผูจัดการ ใหเปนไปตามสัญญาจางที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยใหมีอายุการจางคราวละไมเกิน ๔ ป และเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาจางแลว คณะกรรมการจะตอ
อายุสัญญาจางอีกก็ได โดยการทําสัญญาจางผูจัดการ ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจทําสัญญา
ในนามของกองทุน ทั้งนี้ ใหผูจัดการไดรับเงินคาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการตามที่
คณะกรรมการกําหนด (รางมาตรา ๒๗)

   ๙.๒.๓) นอกจากการพนจากตําแหนงตามอายุการจาง ผูจัดการพนจาก
ตําแหนงเมื่อ  (รางมาตรา ๒๘)  

     (๑) ตาย
     (๒) ลาออก
     (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕
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     (๔) ไมปฏิบัติงานใหแกกองทุนเต็มเวลา
     (๕) คณะกรรมการมีมติใหเลิกจาง ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการตาม

(๕) ใหระบุเหตุผลไวดวย
  ๙.๓) กําหนดใหผูจัดการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบ

ในการบริหารกิจการของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ นโยบาย 
และมติของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ
กองทุน (รางมาตรา ๒๙)

      ๙.๔) การจางพนักงานและลูกจาง ใหคํานึงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและ
ความคุมคาในการใชจายเงินของกองทุน (รางมาตรา ๓๐)

      ๙.๕) ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการเปนผูแทนของ
กองทุน การปฏิบัติงานของผูจัดการและการมอบอํานาจใหผูอื่นปฏิบัติงานแทนผูจัดการ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ นิติกรรมท่ีกระทําโดยฝาฝนขอบังคับ ยอมไมผูกพันกองทุน
เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน (รางมาตรา ๓๑)  

 ๑๐. การบัญชีและการตรวจสอบ (รางมาตรา ๓๒ ถงึรางมาตรา ๓๗)
      ๑๐.๑) กองทุนตองจัดใหมีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อบันทึกรายการทางบัญชีและ

แสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนโดยถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป 
 (รางมาตรา ๓๒) 

  ๑๐.๒) กําหนดใหกองทุนจัดทํารายงานการเงินเพ่ือแสดงผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงนิของกองทุนเสนอผูสอบบญัชภีายใน ๖๐ วนันบัแตวนัสิน้ปบญัช ีทัง้นี ้ปบญัชขีองกองทุนหมายถงึ
ปงบประมาณ  (รางมาตรา ๓๓)

  ๑๐.๓) การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรกัษาเงินของกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด  (รางมาตรา ๓๔)  

     ๑๐.๔) กําหนดใหคณะกรรมการจัดใหมีการตรวจสอบภายในเปนประจํา โดยให
กระทรวง การคลัง สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิหนวยงานละ ๑ คนเปน
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ  
ในการนี้ ใหกรรมการตรวจสอบซึ่งกระทรวงการคลังแตงตั้งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ และให
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยใหถือเปนคาใชจาย
ในการบริหารกิจการของกองทุน ทั้งนี้ ในการตรวจสอบภายใน ใหผูตรวจสอบภายในรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ (รางมาตรา ๓๕)

  ๑๐.๕) กาํหนดใหสาํนกังานการตรวจเงินแผนดนิหรอืผูสอบบัญชีทีส่าํนักงานการตรวจ
เงินแผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน ทั้งนี้ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานการสอบบัญชี
ของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายใน ๑๕๐ วนันบัแตวนัสิน้ปบญัช ีและใหประกาศรายงานการเงิน
ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวและรายงานการสอบบัญชีในราชกิจจานุเบกษา  (รางมาตรา ๓๖) 
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  ๑๐.๖) กาํหนดใหกองทุนจัดทาํรายงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภาเพื่อทราบภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชี (รางมาตรา ๓๗)

 ๑๑. ความสัมพันธกับรัฐบาล (รางมาตรา ๓๘ ถึงรางมาตรา ๔๑)
  ๑๑.๑) กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของกองทุน 

เพือ่การน้ีจะสัง่ใหกองทุนชีแ้จงขอเทจ็จริง แสดงความคิดเห็นหรอืทาํรายงานเสนอ และมอีาํนาจส่ังยบัยัง้
การกระทําของกองทุนทีเ่หน็วาไมชอบดวยกฎหมาย ไมชอบดวยวัตถปุระสงคของกองทุน ทัง้นี ้ในกรณี
ที่กองทุนตองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี ใหกองทุนนําเร่ืองเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยังคณะ
รัฐมนตรี (รางมาตรา ๓๘)

  ๑๑.๒) เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลกองทุน ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการ
ดําเนินงานของกองทุน ประกอบดวยประธาน ๑ คน และกรรมการประเมินอีกไมเกิน ๔ คน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของกองทุน โดยใหนําความในมาตรา 
๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับแกคณะกรรมการ
ประเมนิดวยโดยอนโุลม รวมทัง้ใหคณะกรรมการประเมนิเลอืกกรรมการประเมนิ ๑ คน เปนเลขานกุาร 
และใหกรมบัญชีกลางปฏิบัติหนาที่เปนหนวยธุรการของคณะกรรมการประเมิน (รางมาตรา ๓๙)

  ๑๑.๓) กําหนดใหคณะกรรมการประเมินกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานของกองทุนแลวแจงใหกองทุนทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง
แผนและงบประมาณประจําปของกองทุนตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่ อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติหนาที่ 
ใหคณะกรรมการประเมินมอีาํนาจดําเนนิการตามท่ีจาํเปนตอการประเมินผลสมัฤทธ์ิตามหลักสากล และ
ใหมีอํานาจเรียกใหกองทุนสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของหรือใหมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ
ประเมินกไ็ด ทัง้นี ้ใหคณะกรรมการประเมินรายงานผลการประเมินใหคณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๑๘๐ 
วันนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ใหแจงใหกองทุนทราบและให
กองทนุเผยแพรใหประชาชนทัว่ไปทราบในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกองทนุดวย (รางมาตรา ๔๐)

  ๑๑.๔) กาํหนดใหคณะกรรมการประเมนิไดรบัคาตอบแทนตามทีค่ณะรฐัมนตรกีาํหนด 
(รางมาตรา ๔๑)

 ๑๒. บทเฉพาะกาล
  ๑๒.๑) ในวาระเร่ิมแรกซ่ึงไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบดวย 
(รางมาตรา ๔๒)  

   (๑) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ลงวันที่ ๒ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนผูแตงตั้งคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และอีกไมเกิน ๕ คนเปนกรรมการ

   (๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
เปนกรรมการ
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  ๑๒.๒) ในวาระเร่ิมแรก ใหเลขาธิการสภาการศึกษาทําหนาที่ผู จัดการกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกิน ๒๔๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (รางมาตรา ๔๓)

  ๑๒.๓) กาํหนดใหอธบิดกีรมสรรพากรกาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขตามมาตรา 
๑๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ (รางมาตรา ๔๔)

  ๑๒.๔) กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
ออกระเบียบตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม และวรรคสี่ ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (รางมาตรา ๔๕)

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑

คําคมคคํําาคคมม

จุลนิติ๑๐๔

ทานพอเฟอง โชติโก

(www.sanook.com)

หูเราก็มีสองหู

ปากก็มีปากเดียว

แสดงวา...เราตองฟงใหมาก

ตองพูดใหนอย
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๐๕จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหมีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง
เพื่อใหมีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติหนาที่
ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู รวมทัง้กาํหนดหลกัเกณฑการพจิารณาพพิากษา
และการอุทธรณคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทยกเลิกกฎหมาย (มาตรา ๓) 
 ใหยกเลิก
  (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒
  (๒) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวธิพีจิารณาคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
  (๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง 
ใหพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญมผีลบังคบัใชตอไป ลงวันที ่๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง

๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)  
  ในกฎหมายน้ี เวนแตขอความจะแสดงไวเปนอยางอื่น
 “ศาล” หมายความวา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ Ñ̈¹·Ã �á´§
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
 วาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
 ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
    เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๙ ก หนา ๑
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๐๖ จุลนิติ

 “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
 “กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา ประธานหรือกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
 “คณะผูไตสวนอิสระ” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งประธานศาลฎีกา
แตงต้ังเพือ่ทาํหนาทีไ่ตสวนหาขอเทจ็จรงิและทาํความเหน็ในกรณทีีม่กีารกลาวหา
กรรมการ ป.ป.ช.

๓) อาํนาจในการพจิารณาคดขีองศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนง
ทางการเมือง (มาตรา ๕)  
  นบัแตวนัทีก่ฎหมายนีใ้ชบงัคบัตัง้แตวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป 
กฎหมายไดกําหนดหามมิใหศาลอื่นนอกจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองรับคดีทีอ่ยูในอาํนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไวพิจารณาพิพากษา

๔) ระบบการพิจารณาคดีของศาล (มาตรา ๖)
  การพิจารณาคดีใหใชระบบไตสวนโดยใหศาลคนหาความจริงไมวาจะ
เปนคุณหรือเปนโทษแกฝายใดฝายหนึ่ง และในการวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริง 
ใหศาลรบัฟงพยานหลกัฐานได แมวาการไตสวนพยานหลกัฐานนัน้จะมขีอผดิพลาด
คลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน วิธีการ หรือกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนดไว ถาศาล
ไดใหโอกาสแกคูความในการโตแยงคัดคานพยานหลักฐานน้ันแลว เพื่อใหได
ขอเทจ็จรงิทีถ่กูตองตรงตามความจริงทีเ่กดิขึน้ในคดนีัน้ ทัง้นี ้การพจิารณาของศาล
ตองเปนไปโดยรวดเร็ว โดยใหนําสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือของคณะผูไตสวนอิสระ แลวแตกรณี เปนหลักในการพิจารณา และเพื่อ
ประโยชนแหงความยตุธิรรม ใหศาลมอีาํนาจไตสวนหาขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน
เพิ่มเติมได
  ในการปฏิบัติหนาที่ ศาลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหศาลอื่น พนักงาน
สอบสวน หนวยราชการ หนวยงานอืน่ของรฐั รฐัวิสาหกจิ หรอืราชการสวนทองถ่ิน 
ดําเนินการใดเพ่ือประโยชนแหงการพิจารณาได รวมทั้งใหศาลมีอํานาจแตงตั้ง
บุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมายในการใหความ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของศาลท่ีมิใชการพิจารณาหรือ
พิพากษาคดีได (มาตรา ๖)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๐๗จุลนิติ

  นอกจากน้ี กฎหมายยังไดกําหนดใหศาลมีอํานาจออกหมายอาญาและ
หมายใด ๆ  ตามทีป่ระมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงบัญญัติ (มาตรา ๗)  

๕) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๘) 
  ใหประธานศาลฎีการกัษาการตามกฎหมายน้ี และมอีาํนาจออกขอกาํหนด
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายน้ี และขอกําหนดอ่ืนเก่ียวกับการดําเนินคดีเพื่อใช
แกการปฏิบัติงานของศาลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงตอกฎหมายน้ี โดยขอกําหนด
ดังกลาวเม่ือไดรับความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญศาลฎีกา และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
  นอกจากที่บัญญัติไวในกฎหมายนี้ กระบวนพิจารณาในศาลใหเปนไป
ตามขอกําหนด แตในกรณีที่ไมมีขอกําหนดดังกลาว กฎหมายใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา
ความแพงมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติตามกฎหมายนี้

๖) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๒๒)
 ๖.๑) การจัดตั้งแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ในศาลฎกีาและการแตงต้ังผูพพิากษาประจาํแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองในศาลฎีกา
       กฎหมายกําหนดใหมี “แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง” ในศาลฎีกา โดยใหประธานศาลฎีกาแตงตัง้ผูพพิากษาในศาลฎีกา
ซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือผูพิพากษาอาวุโสซ่ึงเคย
ดาํรงตาํแหนงไมตํา่กวาผูพพิากษาศาลฎกีาจํานวนตามทีเ่หน็สมควร เปนผูพพิากษา
ประจําแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมืองในศาลฎีกาเพือ่ปฏบิตังิาน
ที่จําเปนในระหวางท่ียังไมมีองคคณะผูพิพากษาตามขอ ๖.๓) สําหรับคดีใด
คดีหนึ่ง (มาตรา ๙) 
  ๖.๒) เขตอํานาจศาล
      กฎหมายกําหนดใหศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังตอไปนี้
     (๑)  คดทีีม่มีลูแหงคดเีปนการกลาวหาวาผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
เฉพาะตามที่บัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทจุรติ ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ 
หรอืผูวาการตรวจเงินแผนดนิ รํา่รวยผดิปกต ิทจุรติตอหนาที ่หรอืจงใจปฏิบตัหินาที่
หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
     (๒)  คดีที่คณะผูไตสวนอิสระเห็นวากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ
รํา่รวยผดิปกต ิทจุรติตอหนาที ่หรอืจงใจปฏิบตัหินาทีห่รอืใชอาํนาจขดัตอบทบญัญตัิ
แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๐๘ จุลนิติ

     (๓)  คดทีีม่มีลูแหงคดเีปนการกลาวหาบคุคลอืน่ซึง่มใิชบคุคลตาม (๑) 
และ (๒) เปนตวัการ ผูใช หรอืผูสนบัสนนุในการกระทําความผิดทางอาญาตาม (๑) 
หรอื (๒) รวมท้ังผูให ผูขอใหหรือรับวาจะใหทรัพยสนิหรอืประโยชนอืน่ใดแกบคุคล
ตาม (๑) หรือ (๒) เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทํา
อันมิชอบดวยหนาที่
     (๔)  คดีที่บุคคลตาม (๑) หรือกรรมการ ป.ป.ช. หรือเจาหนาที่ของ
สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาตติามมาตรา ๕๗ 
วรรคสอง จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน หรือจงใจย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรพัยสนิหรอืหนีส้นิอันเปนเทจ็หรอืปกปดขอเทจ็จรงิทีค่วรแจงใหทราบ 
และมีพฤติการณอันควรเช่ือไดวามีเจตนาไมแสดงท่ีมาแหงทรัพยสินหรือหน้ีสิน 
(มาตรา ๑๐)  
  ๖.๓) การแตงตั้งองคคณะผูพพิากษาแตละคดี 
     เมื่อมีการยื่นฟองคดีตอศาล ใหประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ
ศาลฎีกาโดยเร็ว เพื่อเลือกผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา
ผูพพิากษาศาลฎกีาหรอืผูพพิากษาอาวโุสซึง่เคยดาํรงตาํแหนงไมตํา่กวาผูพพิากษา
ศาลฎีกา จํานวน ๙ คน เปนองคคณะผูพิพากษา โดยใหเลือกเปนรายคดี 
โดยแตละคดีใหใชวิธีการลงคะแนนลับ แตในกรณีมีเหตุสมควรผูพิพากษา
คนใดอาจขอถอนตัวจากการไดรับเลือกเปนองคคณะผูพิพากษาได โดยให
แถลงตอทีป่ระชุมใหญศาลฎกีากอนการลงคะแนน และใหทีป่ระชมุใหญศาลฎกีา
ลงมติวาจะใหมีการถอนตัวหรือไม มติของที่ประชุมใหญศาลฎีกาใหเปนที่สุด
     กฎหมายกําหนดใหผู พิพากษาซึ่งไดรับเลือกเปนองคคณะ
ผูพิพากษามีหนาท่ีและอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีจนกวาจะสิ้นสุด
หนาที่และอํานาจตามกฎหมายนี้ และระหวางการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 
หามมิใหมีคําสั่งใหผูพิพากษาผูนั้นไปทํางานท่ีอื่นนอกศาลฎีกา แตในกรณี
ที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะของผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงไดรับเลือกเปน
องคคณะผูพพิากษาไปเปนผูพพิากษาอาวุโสในศาลฎีกา ยอมไมกระทบกระเทือน
ถึงการที่ผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่เปนองคคณะผูพิพากษาตอไป (มาตรา ๑๑)
  ๖.๔) การคัดคานผูพิพากษา 
      หากคูความฝายใดประสงคจะคดัคานผูพพิากษาคนใดซึง่ไดรบัเลอืก
เปนผูพพิากษาในองคคณะผูพพิากษา เนือ่งจากมีเหตุอนัจะคัดคานผูพพิากษาได 
ใหยื่นคํารองตอศาลกอนเริ่มการไตสวนพยานหลักฐาน ในการนี้ ใหองคคณะ
ผูพิพากษาไตสวนตามทีเ่หน็สมควรแลวมคีาํสัง่ยอมรบัหรอืยกคาํคดัคาน คาํสัง่นี้
เปนทีส่ดุ และใหนาํบทบญัญตัวิาดวยการคดัคานผูพพิากษาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม แตทั้งนี้ การคัดคานผูพิพากษา
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๐๙จุลนิติ

จะกระทํามิได หากไดเริ่มการไตสวนพยานหลักฐานไปแลว เวนแตผูคัดคาน
สามารถแสดงตอศาลไดวามีเหตุสมควรท่ีทําใหไมสามารถคัดคานไดกอนน้ัน 
(มาตรา ๑๓)  
  ๖.๕) ผูพิพากษาเจาของสํานวน
      ใหองคคณะผูพิพากษาเลือกผูพิพากษาคนหนึ่งในจํานวน ๙ คน
เปนผูพิพากษาเจาของสํานวน ผูพิพากษาเจาของสํานวนมีอํานาจดําเนินการ
ตามมติขององคคณะผูพิพากษา และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูพิพากษา
ในองคคณะผูพิพากษาอีก ๒ คน มีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ที่มิไดเปนการวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีได (มาตรา ๑๔)  
 ๖.๖) กระบวนพิจารณาไตสวนพยานหลักฐาน 
     กฎหมายกาํหนดใหศาลดาํเนนิกระบวนพจิารณาไตสวนพยานหลกัฐาน
ตอเนื่องติดตอกันไปจนกวาจะเสร็จการพิจารณา เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได (มาตรา ๑๕)   
  ๖.๗) เหตแุหงการยืน่คาํรองตอศาลขอใหมคีาํสัง่ไตสวนพยานหลกัฐาน
ในทันที
      ถาอยัการสงูสดุ หรอืคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมท้ังบคุคลท่ีเกีย่วของ
ในคดีเกรงวาพยานหลักฐานท่ีอาจตองอางอิงในภายหนาจะสูญหายหรือ
ยากแกการนํามาไตสวนในภายหลัง บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลขอให
มคีาํสัง่ไตสวนพยานหลักฐานน้ันไวทนัทไีด แตในกรณีท่ีไดมกีารย่ืนคํารองดังกลาว
กอนอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟอง กฎหมายกําหนดให
ผูพิพากษาประจําแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา
เปนผูพิจารณา โดยพยานหลักฐานท่ีไดจากการไตสวนพยานหลักฐานดังกลาว
ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานได (มาตรา ๑๖)  
  ๖.๘) การหยุดปฏิบัติหนาท่ีหรือพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนง
ตามขอ ๖.๒) (๑) กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจาหนาที่ของรัฐ
      เมื่อศาลประทับรับฟองแลว กฎหมายกําหนดใหผูดํารงตําแหนง
ตามขอ ๖.๒) (๑) กลาวคือ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเฉพาะตามท่ีบัญญัติ
ไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ หรอืผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ 
กรรมการ ป.ป.ช. หรอืเจาหนาทีข่องรฐั หยดุปฏบิตัหินาทีจ่นกวาจะมคีาํพพิากษา 
เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
      ในกรณทีีศ่าลมีคาํพิพากษาใหผูใดพนจากตาํแหนง หรอืคําพิพากษานัน้
มีผลใหผูใดพนจากตําแหนงไมวาจะมีการอุทธรณตามหมวด ๖ อุทธรณ หรือไม 
ใหผูนั้นพนจากตําแหนงตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่ 
(มาตรา ๑๗)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๑๐ จุลนิติ

  ๖.๙)  การกําหนดใหมีผูชวยเหลือศาลในการดําเนินคดี
      ในระหวางพิจารณา ศาลมีอาํนาจมอบหมายใหผูพพิากษาซ่ึงปฏิบตัิ
หนาที่ในศาลฎีกาทําหนาที่ชวยเหลือศาลในการดําเนินคดีตามกฎหมายน้ี
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
     (๑)  ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใหศาลใชเปนแนวทาง
ในการพิจารณาคดี
     (๒)  ดําเนินการและจัดทํารายงานเก่ียวกับคดีตามที่ศาลมีคําสั่ง
     (๓)  ชวยเหลือศาลในการบันทึกคําพยาน
     (๔)  ปฏิบตัหินาทีอ่ืน่ตามบทบัญญตัแิหงกฎหมายน้ี หรือตามขอกาํหนด
ของประธานศาลฎีกาในการทําหนาที่ชวยเหลือนั้น (มาตรา ๑๘)  
  ๖.๑๐) การจดัทาํคาํสัง่ทีเ่ปนการวนิจิฉยัชีข้าดคดหีรอืคาํพพิากษาของศาล
       การทาํคาํสัง่ทีเ่ปนการวนิจิฉยัชีข้าดหรอืการพพิากษาคด ีกฎหมาย
กาํหนดใหผูพพิากษาในองคคณะผูพพิากษาทกุคนทาํความเหน็ในการวนิจิฉัยคดี
เปนหนังสือโดยสังเขป พรอมท้ังตองแถลงดวยวาจาตอที่ประชุม และให
ที่ประชุมปรึกษาหารือรวมกันกอนแลวจึงลงมติโดยใหถือมติตามเสียงขางมาก
ในการนี ้องคคณะผูพพิากษาอาจมอบหมายใหผูพพิากษาคนใดคนหนึง่ในองคคณะ
ผูพพิากษาเปนผูจดัทาํคาํสัง่หรอืคาํพพิากษาตามมตนิัน้ก็ได โดยคําสัง่ท่ีเปนการ
วินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือคําพิพากษาของศาล อยางนอยตองประกอบดวย
      (๑)  ชื่อคูความทุกฝาย
      (๒)  เรื่องที่ถูกกลาวหา
      (๓)  ขอกลาวหาและคําใหการ
      (๔)  ขอเท็จจริงที่ไดจากการพิจารณา
      (๕)  เหตุผลในการวินจิฉยัทัง้ในปญหาขอเทจ็จรงิและขอกฎหมาย
      (๖)  บทบัญญัติของกฎหมายท่ียกขึ้นอางอิง
      (๗)  คาํวินจิฉยัคดี รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสนิทีเ่ก่ียวของ 
ถามี
      ทั้งนี้ คําสั่งที่เปนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือคําพิพากษาของศาล
ดงักลาว ใหเปดเผยโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา สวนความเหน็ในการวินจิฉัย
คดีของผูพิพากษาในองคคณะผูพิพากษาทุกคน ใหเปดเผยตามวิธีการ
ในขอกําหนดของประธานศาลฎีกา (มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑)  
  ๖.๑๑) การออกหมายจับหรือหมายขังผูถูกกลาวหาหรือจําเลย
      เม่ือมีความจําเปนที่จะตองจับกุมหรือคุมขังผูถูกกลาวหาหรือ
จาํเลยเน่ืองจากมีหลกัฐานตามสมควรวาผูนัน้นาจะไดกระทําความผิดอาญาและ
มีเหตุอันควรเช่ือวาผูนั้นจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือ
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กอเหตุอันตรายประการอื่น คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะผูไตสวนอิสระ หรือ
อัยการสูงสุดอาจรองขอตอศาลเพ่ือใหศาลออกหมายจับหรือหมายขังผูนั้นได 
สําหรับในกรณีที่มีการฟองคดีแลว ไมวาจะมีการคุมขังจําเลยมากอนหรือไม 
ใหองคคณะผูพิพากษาพิจารณาถึงเหตุอันควรคุมขังจําเลย และมีคําส่ังตามท่ี
เห็นสมควรหรือปลอยชั่วคราวจําเลยนั้นได (มาตรา ๒๒)   

๗) การดําเนินคดีอาญา (หมวด ๒, มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๔๔)
  ๗.๑) ผูมีอํานาจฟอง
     กฎหมายกําหนดใหบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูมีอํานาจฟองคดีอาญา
ตามกฎหมายนี้ 
     (๑)  อัยการสูงสุด
     (๒)  คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
ที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กําหนด (มาตรา ๒๓)  
   ๗.๒) อํานาจในการรับคดีไวพิจารณาพิพากษา
      ในการฟองคดีอาญาสําหรับการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิด
ตอกฎหมายหลายบท และบทใดบทหน่ึงอยูในอาํนาจของศาล ใหศาลรบัพจิารณา
พพิากษาขอหาความผดิบทอืน่ไวดวย ในกรณทีีพ่บวาศาลอืน่รบัฟองคดใีนขอหา
ความผดิอาญาบทอืน่จากการกระทาํความผดิกรรมเดยีวกบัการกระทาํความผดิ
ตามที่มีการยื่นฟองคดีตามกฎหมายนี้ ใหองคคณะผูพิพากษาแจงไปยังศาลอื่น
ที่รับฟองดังกลาวเพื่อใหโอนคดีดังกลาวมายังศาลตอไป หรือศาลอื่นจะขอโอน
คดดีงักลาวมายงัศาลเองก็ได และใหถอืวากระบวนพจิารณาทีไ่ดดาํเนินการไปแลว
ในศาลอื่นกอนมีคําพิพากษาไมเสียไป เวนแตองคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่ง
เปนอยางอื่นเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม (มาตรา ๒๔)  
  ๗.๓) ลักษณะของคําฟอง 
      ฟองตองทําเปนหนังสือและรวมถึงมีขอความตามท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา ๑๕๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กลาวคือ
     (๑)  ชื่อศาลและวันเดือนป
     (๒)  คดีระหวางผูใดโจทกผูใดจําเลย และฐานความผิด
     (๓)  ตําแหนงพนักงานอัยการผูเปนโจทก ถาราษฎรเปนโจทกใหใส
ชื่อตัว นามสกุล อายุ ที่อยู ชาติและบังคับ
     (๔)  ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู ชาติและบังคับของจําเลย
     (๕)  การกระทาํทัง้หลายทีอ่างวาจาํเลยไดกระทาํผดิ ขอเทจ็จรงิและ
รายละเอียดท่ีเก่ียวกับเวลาและสถานท่ีซึง่เกิดการกระทําน้ัน ๆ  อกีทัง้บคุคลหรือ
สิ่งของที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะใหจําเลยเขาใจขอหาไดดี
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๑๒ จุลนิติ

        ในคดหีมิน่ประมาท ถอยคาํพดู หนงัสอื ภาพขดีเขยีนหรอืสิง่อืน่
อันเกี่ยวกับขอหมิ่นประมาท ใหกลาวไวโดยบริบูรณหรือติดมาทายฟอง
     (๖)  อางมาตราในกฎหมายซ่ึงบญัญตัวิาการกระทําเชนนัน้เปนความผิด
      (๗)  ลายมือชื่อโจทก ผูเรียง ผูเขียนหรือพิมพฟอง
      นอกจากน้ี กฎหมายยังกําหนดใหคําฟองตองมีขอความท่ีเปนการ
กลาวหาเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจ
ขดัตอบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย และตองระบุพฤติการณทีก่ลาวหา
วากระทําความผิด พรอมทั้งชี้ช องพยานหลักฐานใหชัดเจนเพียงพอที่จะ
ดําเนินกระบวนพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงตอไปได
      ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๒๗ ในวันยื่นฟองใหจําเลยมาหรือ
คุมตัวมาศาล และใหโจทกสงสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือคณะผูไตสวนอิสระ แลวแตกรณี พรอมสําเนาอิเล็กทรอนิกสตอศาล
เพื่อใชเปนหลักในการพิจารณาและรวมไวในสํานวน  ทั้งน้ี ศาลอาจไตสวน
หาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร แตในกรณีที่ศาล
เห็นวาฟองไมถูกตอง ใหศาลมีคําส่ังใหโจทกแกฟองใหถูกตอง โดยในการฟอง
คดอีาญาตามกฎหมายนี ้กฎหมายกาํหนดใหไมตองไตสวนมลูฟอง (มาตรา ๒๖)  
 ๗.๔) กระบวนการประทับรับฟองของศาล
     ในการย่ืนฟองคดีตอศาล ใหอยัการสูงสดุหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
แจงใหผู ถูกกลาวหามาศาลในวันฟองคดี ในกรณีที่ผู ถูกกลาวหาไมมาศาล 
และอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหลักฐานแสดงตอศาลวาไดเคย
มีการออกหมายจับผูถูกกลาวหาแลวแตยังไมไดตัวมา หรือเหตุที่ผูถูกกลาวหา
ไมมาศาลเกิดจากการประวิงคดี หรือไมมาศาลตามนัดโดยไมมีเหตุแกตัวอันควร 
ใหศาลประทับรับฟองไวพิจารณาได แมจะไมปรากฏผูถูกกลาวหาตอหนาศาล 
(มาตรา ๒๗)  
     ทั้งนี้ เมื่อศาลไดประทับรับฟองดังกลาวไวแลว และศาลไดสง
หมายเรียกและสําเนาฟองใหจําเลยทราบโดยชอบแลว แตจําเลยไมมาศาล 
ใหศาลออกหมายจับจําเลย และใหผูมีหนาที่เก่ียวของกับการติดตามหรือจับกุม
จาํเลยรายงานผลการติดตามจับกมุเปนระยะตามทีศ่าลกําหนด แตถาไมสามารถ
จับจําเลยไดภายใน ๓ เดือนนับแตออกหมายจับ ใหศาลมีอํานาจพิจารณาคดี
ไดโดยไมตองกระทําตอหนาจําเลย และไมตัดสิทธิจําเลยที่จะต้ังทนายความ
มาดาํเนินการแทนตนได รวมถึงไมตดัสทิธิจาํเลยท่ีจะมาศาลเพ่ือตอสูคดีในเวลาใด
กอนที่ศาลจะมีคําพิพากษา แตการมาศาลดังกลาวก็ไมมีผลใหการไตสวนและ
การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไดทําไปแลวตองเสียไป (มาตรา ๒๘)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๑๓จุลนิติ

  ๗.๕) การขอใหศาลรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม
      สาํหรบัในคดีทีศ่าลดาํเนนิกระบวนพิจารณาตามความในขอ ๗.๔) 
แลว และมีคําพิพากษาวาจําเลยกระทําความผิด ถาภายหลังจําเลยมีพยาน
หลักฐานใหมที่อาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ จําเลยจะมา
แสดงตนตอศาลและยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมได 
แตตองยืน่ภายใน ๑ ปนบัแตวนัทีศ่าลมคีาํพพิากษา และใหศาลมอีาํนาจสัง่รือ้ฟน
คดีขึ้นพิจารณาใหมไดตามที่เห็นสมควร คําสั่งของศาลในกรณีเชนนี้ใหเปนที่สุด
      ในกรณีที่ศาลสั่งรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหม กฎหมายกําหนดให
ดาํเนินการตามขอ ๖.๓) แตผูพพิากษาในองคคณะผูพพิากษาตองไมเคยพจิารณา
คดีนั้นมากอน โดยการร้ือฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมไมมีผลใหการไตสวนและ
การดาํเนนิกระบวนพจิารณาทีไ่ดทาํไปแลวตองเสยีไป และการดาํเนนิการในการ
รือ้ฟนคดขีึน้พจิารณาใหมใหเปนไปตามขอกาํหนดของประธานศาลฎกีา (มาตรา ๒๙)  
  ๗.๖) การถอนฟอง
     เมือ่ศาลประทับรบัฟองแลว กฎหมายไดกาํหนดหามมิใหศาลอนุญาต
ใหถอนฟอง เวนแตจะไดความวาหากไมอนญุาตใหถอนฟองจะกระทบกระเทือน
ตอความยุติธรรม (มาตรา ๓๐)  
  ๗.๗) การพิจารณาและการไตสวนพยานหลักฐาน
      สําหรับการพิจารณาและไตสวนพยานหลักฐานนั้น กฎหมาย
กําหนดใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตมีความจําเปนเพื่อคุมครองประโยชน
สาธารณะสําคัญใหศาลมีคําสั่งใหพิจารณาเปนการลับได แตเมื่อศาลเห็นเปน
การสมควรเพื่อใหการพิจารณาเปนไปโดยไมชักชา ศาลมีอํานาจไตสวนพยาน
หลักฐานลับหลังจําเลยได ในกรณีดังตอไปนี้
      (๑)  จําเลยไมอาจมาฟงการไตสวนพยานหลักฐานไดเนื่องจาก
ความเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได เมื่อจําเลยมีทนายและ
จําเลยไดรับอนุญาตจากศาลที่จะไมมาฟงการพิจารณาและสืบพยาน
     (๒)  จําเลยเปนนิติบุคคลและศาลไดออกหมายจับผูจัดการหรือ
ผูแทนของนิติบุคคลนั้นแลวแตยังจับตัวมาไมได
      (๓)  จําเลยอยูในอํานาจศาลแลวแตไดหลบหนีไป และศาลไดออก
หมายจับแลวแตยังจับตัวมาไมได
      (๔)  ในระหวางพิจารณาหรือไตสวน ศาลมีคําสั่งใหจําเลยออกจาก
หองพจิารณาเพราะเหตขุดัขวางการพจิารณา หรอืจาํเลยออกไปจากหองพจิารณา
โดยไมไดรับอนุญาตจากศาล
      (๕)  จําเลยทราบวันนัดแลวไมมาศาลโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
ศาลเห็นวาเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมจําเปนตองไตสวนพยานหลักฐานใด
ในนัดนั้นโดยไมเลื่อนคดี
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๑๔ จุลนิติ

      กรณีตาม (๓) ในกรณีที่ตองมีการสงหนังสือ คําสั่ง หรือหมายอาญา
ของศาล ใหสงไปยังทนายความของจําเลยแทน (มาตรา ๓๑) 
 ๗.๘) การดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล 
      ภายใตบังคับขอ ๗.๔) เมื่อศาลประทับรับฟองแลว ใหศาลสงสําเนา
ฟองแกจาํเลย และนัดคูความมาศาลในวันพจิารณาคร้ังแรก โดยนับแตวนัทีจ่าํเลย
ไดรับสําเนาฟองใหจําเลยมีสิทธิขอตรวจและขอคัดสําเนาเอกสารในสํานวน
การไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
      ในวนัพจิารณาครัง้แรก เมือ่จาํเลยมาอยูตอหนาศาลและศาลเช่ือวา
เปนจําเลยจริง ใหอานและอธิบายฟองใหฟง และถามวาไดกระทําผิดจริงหรือไม 
จะใหการตอสูอยางไรบาง คําใหการของจําเลยใหบันทึกไว ถาจําเลยไมใหการ
กใ็หบนัทกึไว และถาจําเลยใหการปฏิเสธหรือไมใหการ กใ็หศาลกําหนดวันตรวจ
พยานหลักฐานโดยใหโจทกจําเลยทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๔ วัน ในกรณีที่
จําเลยมิไดมาศาลในวันพิจารณาคร้ังแรกไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาจําเลยใหการ
ปฏิเสธ
      ในคดีที่จําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง แมขอหาที่จําเลย
รับสารภาพนั้นกฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางตํ่าใหจําคุกนอยกวา ๕ ป หรือ
โทษสถานทีเ่บากวานัน้ ศาลอาจเรยีกพยานหลกัฐานมาไตสวนตอไปเพือ่ทราบถงึ
พฤตกิารณแหงการกระทําความผดิจนกวาจะพอใจวาจาํเลยกระทําความผดิจรงิ
ก็ได (มาตรา ๓๓)  
  ๗.๙) การยื่นบัญชีระบุพยาน
       ใหโจทกจําเลยยื่นบัญชีระบุพยานตอศาลพรอมสําเนาในจํานวน
ทีเ่พยีงพอกอนวนัพจิารณาตรวจพยานหลกัฐานไมนอยกวา ๗ วนั ซึง่หากลวงพน 
๗ วันแลวจะสามารถย่ืนบัญชีระบุพยานไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากองคคณะ
ผูพิพากษา เมื่อมีเหตุสมควรแสดงไดวาไมสามารถทราบถึงพยานหลักฐานน้ัน 
หรอืเปนกรณจีาํเปนเพือ่ประโยชนแหงความยตุธิรรม หรอืเพือ่ใหโอกาสแกจาํเลย
ในการตอสูคดี (มาตรา ๓๔) 
  ๗.๑๐) การตรวจพยานหลักฐาน 
       ในวันตรวจพยานหลักฐาน ใหโจทกจําเลยสงพยานเอกสารและ
พยานวัตถุตอศาลเพื่อใหอีกฝายตรวจสอบ เวนแตองคคณะผูพิพากษาจะมีคําสั่ง
เปนอยางอืน่ เนือ่งจากสภาพและความจําเปนแหงพยานหลักฐานน้ัน หลงัจากน้ัน
ใหโจทกจําเลยแถลงแนวทางการเสนอพยานหลักฐานตอองคคณะผูพิพากษา 
แตเพื่อประโยชนในการคนหาความจริง แมจําเลยจะมิไดยื่นบัญชีระบุพยาน
ตามขอ ๗.๙) หรือมิไดสงพยานเอกสารและพยานวัตถุตอศาลตามความในขอนี้
เพราะเหตุที่จําเลยไมมาศาลและไมมีทนายความ หรือแมโจทกจําเลยจะมิได
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๑๕จุลนิติ

มีการโตแยงพยานหลักฐานไว หรือมีการโตแยงพยานหลักฐานภายหลังวันตรวจ
พยานหลกัฐาน องคคณะผูพพิากษาจะไตสวนหาขอเท็จจรงิและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมก็ได (มาตรา ๓๕)  
  ๗.๑๑) การไตสวน 
       ในกรณีที่ตองมีการไตสวน ใหองคคณะผูพิพากษากําหนดวัน
เริม่ไตสวนโดยแจงใหโจทกจาํเลยทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วนั สาํหรบัการไตสวน
พยานบุคคลนั้น ไมวาจะเปนพยานท่ีคูความฝายใดอางหรือท่ีศาลเรียกมาเอง 
ใหองคคณะผูพพิากษาสอบถามพยานบุคคลเอง โดยการแจงใหพยานทราบประเดน็
และขอเท็จจริงทีจ่ะไตสวน แลวใหพยานเบิกความในขอน้ันโดยวิธแีถลงดวยตนเอง
หรอืตอบคาํถามศาล ศาลอาจถามพยานเก่ียวกับขอเทจ็จรงิใด ๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัคดี
แมจะไมมีคูความฝายใดยกข้ึนอางก็ตาม แลวจึงอนุญาตใหคูความถามพยาน
เพิ่มเติมได โดยการถามพยานบุคคลดังกลาว จะใชคําถามนําตามท่ีศาล
เห็นสมควรก็ได แตหลังจากคูความไดถามพยานแลว หามมิใหคูความฝายใด
ถามพยานอีก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล (มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗) 
      ทั้งนี้ กฎหมายใหถือวาพยานบุคคลในคดีอาญาตามกฎหมายน้ี 
เปนพยานที่อาจไดรับการคุมครองตามมาตรการพิเศษตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองพยานในคดีอาญา (มาตรา ๔๑) 
  ๗.๑๒) การแถลงปดคดี
      เมือ่การไตสวนพยานหลกัฐานเสรจ็สิน้ โจทกจาํเลยมสีทิธิแถลง
ปดคดขีองตนภายในเวลาท่ีศาลกําหนด แลวใหองคคณะผูพพิากษามีคาํพพิากษา
และใหอานคําพิพากษาในศาลโดยเปดเผยภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัเสร็จการพิจารณา 
และในกรณีที่ศาลไดนัดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกลาว แตจําเลยที่ทราบนัด
โดยชอบแลวไมมาฟงคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหศาลอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ลับหลังจําเลยได และใหถือวาจําเลยไดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นแลว
      ในการพิจารณาคดีในกรณีที่ศาลไดออกหมายจับจําเลยแลว 
และไมสามารถจับจําเลยไดภายใน ๓ เดือนนับแตออกหมายจับ และศาล
ไดพจิารณาคดโีดยไมไดกระทาํตอหนาจาํเลยตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง เม่ือศาล
นดัฟงคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ ใหปดประกาศแจงการนัดฟงคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่นัน้ 
ณ ภูมิลําเนา หรือที่อยูที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎรของจําเลย หรอืวิธกีารอืน่ใดตามท่ีศาลเหน็สมควร และใหถอืวา
จําเลยทราบนัดโดยชอบแลว (มาตรา ๔๐)  
  ๗.๑๓) การริบทรัพยสิน 
      การริบทรัพยสินในการดําเนินคดีตามกฎหมายนี้ ไมวาโจทก
จะมีคําขอหรือไมก็ตาม นอกจากศาลจะมีอํานาจริบทรัพยสินตามกฎหมาย
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๑๖ จุลนิติ

ทีบ่ญัญตัไิวโดยเฉพาะแลว กฎหมายไดกาํหนดใหศาลมีอาํนาจส่ังใหรบิทรัพยสนิ
ดงัตอไปนีด้วย เวนแตเปนทรพัยสนิของผูอืน่ซึง่มไิดรูเหน็เปนใจดวยในการกระทํา
ความผิด
      (๑)  ทรัพยสินที่บุคคลไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด 
ซึง่ในการทีศ่าลจะมคีาํสัง่รบิทรพัยสนิตาม (๑) นีใ้หศาลวนิจิฉยัตามควรแกพฤตกิารณ
และความรายแรงแหงการกระทําความผิด รวมทั้งโอกาสที่จะนําทรัพยสินนั้น
ไปใชในการกระทําความผิดอีก 
      (๒)  ทรพัยสนิหรอืประโยชนอนัอาจคาํนวณเปนราคาเงนิไดทีบ่คุคล
ไดมาจากการกระทําความผิด หรอืจากการเปนผูใช ผูสนบัสนนุ หรอืผูโฆษณาหรือ
ประกาศใหผูอื่นกระทําความผิด
      (๓)  ทรพัยสนิหรอืประโยชนอนัอาจคาํนวณเปนราคาเงนิไดทีบ่คุคล
ไดมาจากการจําหนาย จาย โอน ดวยประการใด ๆ ซึ่งทรัพยสินหรือประโยชน
ตาม (๑) หรือ (๒)
      (๔)  ดอกผลหรอืประโยชนอืน่ใดอนัเกดิจากทรพัยสนิหรอืประโยชน
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
      ในกรณีที่ศาลเห็นวามีวิธีการอื่นที่จะทําใหบุคคลไมสามารถ
ใชทรัพยสินตาม (๑) ในการกระทําความผิดไดอีกตอไป ใหศาลมีอํานาจสั่ง
ใหดาํเนนิการตามวธิกีารดงักลาวแทนการรบิทรพัยสนิได แตหากการดาํเนนิการ
ดงักลาวไมเปนผล ศาลจะมีคําสั่งริบทรัพยสินนั้นในภายหลังก็ได (มาตรา ๔๒)  
      สําหรับการดําเนินคดีตามกฎหมายน้ี ไมวาโจทกจะมีคําขอ
หรือไมก็ตาม บรรดาทรัพยสินดังตอไปน้ี กฎหมายกําหนดใหริบเสียท้ังส้ิน 
เวนแตเปนทรัพยสินของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด
      (๑)  ทรพัยสนิหรอืประโยชนอนัอาจคาํนวณเปนราคาเงนิไดทีบ่คุคล
ไดให ขอให หรอืรบัวาจะใหแกเจาหนาทีข่องรฐั เพือ่จงูใจใหกระทาํการ ไมกระทาํการ 
หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่
      (๒)  ทรัพยสินหรือประโยชนอันอาจคํานวณเปนราคาเงินได
ทีเ่จาหนาทีข่องรฐัไดมาจากการกระทาํความผดิตอตาํแหนงหนาที ่หรอืความผดิ
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือ
ความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตหรือตามกฎหมายอื่น
      (๓)  ทรพัยสนิหรือประโยชนอนัอาจคํานวณเปนราคาเงินไดทีไ่ดให 
ขอให หรือรับวาจะใหเพื่อจูงใจบุคคลใหกระทําความผิด หรือเพื่อเปนรางวัล
ในการที่บุคคลไดกระทําความผดิ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๑๗จุลนิติ

      (๔)  ทรพัยสนิหรอืประโยชนอันอาจคาํนวณเปนราคาเงนิไดทีบ่คุคล
ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ ซึ่งทรัพยสินหรือประโยชน
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
      (๕)  ดอกผลหรอืประโยชนอ่ืนใดอนัเกดิจากทรพัยสนิหรอืประโยชน
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) (มาตรา ๔๓)
      ทั้งนี้ ในการพิพากษาคดีหรือภายหลังจากนั้น ถาความปรากฏ
แกศาลเอง หรือความปรากฏตามคําขอของโจทกวา สิ่งท่ีศาลจะส่ังริบหรือ
ไดส่ังริบ โดยสภาพไมสามารถสงมอบได สูญหาย หรือไมสามารถติดตาม
เอาคืนไดไมวาดวยเหตุใด หรือไดมีการนําสิ่งนั้นไปรวมเขากับทรัพยสินอื่น
หรอืไดมีการจาํหนาย จาย โอนสิง่นัน้ หรอืการตดิตามเอาคืนจะกระทําไดโดยยาก
เกินสมควร หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน ศาลอาจกําหนดมูลคาของสิ่งนั้น
โดยคาํนงึถงึราคาทองตลาดในวนัทีศ่าลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ และสัง่ใหผูมหีนาที่
ตองสงสิง่ทีศ่าลสัง่รบิชาํระเปนเงนิแทนตามมูลคาดงักลาวภายในเวลาท่ีศาลกาํหนด 
(มาตรา ๔๔) 
  ๗.๑๔) บทกําหนดโทษสําหรับผูถูกกลาวหาหรือจําเลยซึ่งหลบหนีไป
ในระหวางไดรับการปลอยชั่วคราว  
      ในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายน้ี กฎหมายกําหนดใหผูถกูกลาวหา
หรอืจาํเลยซึง่หลบหนีไปในระหวางไดรบัการปลอยชัว่คราวตองระวางโทษจาํคุก
ไมเกนิ ๖ เดอืนหรอืปรบัไมเกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั และถาเปนการ
หลบหนีไปในระหวางการพิจารณาคดี ศาลอาจมีคําสั่งใหผูมีหนาที่เกี่ยวของ
กับการติดตามหรือจับกุมจําเลยรายงานผลภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควร 
โดยความผิดดังกลาวไมระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผูถูกกลาวหาหรือจําเลยนั้น
มีการสั่งไมฟอง ยกฟอง จําหนายคดี หรือถอนฟอง (มาตรา ๓๒)  

๘) การดําเนินคดีรองขอใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิ (หมวด ๓, มาตรา ๔๕ 
ถึงมาตรา ๔๘) 
 คาํรองขอใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิ นอกจากจะตองระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับขอกลาวหาและพฤติการณที่แสดงใหเห็นวาผูถูกกลาวหารํ่ารวยผิดปกติ
แลว จะตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินและสถานที่ตั้งของทรัพยสิน
ที่ขอใหตกเปนของแผนดิน ชื่อและท่ีอยูของผูครอบครองหรือมีชื่อเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิในขณะย่ืนคํารองดวย ทั้งนี้ เม่ือไดรับคํารองขอใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดนิ ใหศาลประกาศคาํรองดงักลาวในทีเ่ปดเผยตามวธิกีารในขอกาํหนด
ของประธานศาลฎีกา โดยบุคคลภายนอกอาจรองคัดคานเขามาในคดีได แตตอง
กระทํากอนศาลมีคําพิพากษา (มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๑๘ จุลนิติ

 สาํหรบัผูใดทีก่ลาวอางโตแยงวาทรพัยสนิทีร่องขอใหตกเปนของแผนดนินัน้
มิไดเกิดจากการรํ่ารวยผิดปกติ ผูนั้นมีภาระการพิสูจนตอศาล แตถาหากไมอาจ
พิสูจนไดก็ใหศาลสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน ซึ่งในกรณีผูที่กลาวอาง
โตแยงนั้นเปนทายาทหรือผูจัดการมรดก กฎหมายใหศาลคํานึงถึงความสามารถ
ในการพิสจูนของบคุคลดงักลาว และพจิารณาพิพากษาตามท่ีเหน็วาเปนธรรมดวย 
(มาตรา ๔๘) 

๙) การดําเนินคดีตอกรรมการ ป.ป.ช. (หมวด ๔, มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๖)
  ๙.๑) พฤติการณของขอกลาวหา
      ในกรณทีีม่กีารกลาวหาตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู วากรรมการ 
ป.ป.ช. ผูใดมพีฤตกิารณรํา่รวยผดิปกต ิทจุรติตอหนาที ่หรอืจงใจปฏบิตัหินาท่ี
หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือ
ไมปฏิบตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง และประธานรฐัสภาเหน็วา
มเีหตอุนัควรสงสยัวามกีารกระทาํตามทีถ่กูกลาวหาและเสนอเรือ่งมายงัประธาน
ศาลฎีกา ใหประธานศาลฎีกาพิจารณาตั้งคณะผูไตสวนอิสระตามขอ ๙.๒) 
เพือ่ดาํเนนิการไตสวนหาขอเทจ็จรงิและทาํความเหน็เกีย่วกบัขอกลาวหาดงักลาว 
(มาตรา ๔๙)  
   ๙.๒) องคประกอบและท่ีมาของคณะผูไตสวนอิสระ 
       ใหคณะผูไตสวนอิสระท่ีประธานศาลฎีกาแตงตั้ง ประกอบดวย
บคุคลจาํนวนไมนอยกวา ๗ คน ทีค่ดัเลอืกจากผูซึง่มคีวามเปนกลางทางการเมอืง 
และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ โดยใหแตงตั้งจากขาราชการอัยการ
ที่ดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีอัยการ หรืออัยการอาวุโสที่เคยดํารงตําแหนง
ไมตํา่กวาอธบิดอียัการมาแลวไมนอยกวา ๕ ปอยางนอย ๑ คน สาํหรบัจํานวนทีเ่หลอื
ใหคัดเลือกจากบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๕๑ และไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๕๒ ตามความเหมาะสมแหงคดี (มาตรา ๕๐)  
  ๙.๓) หนาที่และอํานาจของคณะผูไตสวนอิสระ   
     ในการดําเนินการของคณะผูไตสวนอิสระ ใหคณะผูไตสวนอิสระ
มีหนาที่และอํานาจเชนเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยอนุโลม นอกจากน้ี 
กฎหมายยังไดกําหนดใหคณะผูไตสวนอิสระมีอํานาจสั่งใหกรรมการ ป.ป.ช. 
ผูถูกกลาวหาแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของตน คูสมรส และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเพื่อประกอบการไตสวนตามรายการ วิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที่คณะผูไตสวนอิสระกําหนด กลาวคือ ตองไมนอยกวา ๓๐ วัน แต
ไมเกนิ ๖๐ วัน โดยจะเรียกรายการทรัพยสินและหน้ีสินท่ีไดเคยย่ืนไวจากผูซึ่ง
เก็บรักษาเพื่อนํามาเทียบเคียงดูดวยก็ได ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการไตสวนแลวเสร็จ 
ใหคณะผูไตสวนอิสระดําเนินการ ดังตอไปนี้
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๑๙จุลนิติ

     (๑)  ถาเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูล ใหสั่งยุติเรื่อง และใหคําสั่ง
ดังกลาวเปนที่สุด
     (๒)  ถาเห็นวาผูถูกกลาวหาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรง ใหเสนอเรื่องตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย
     (๓)  ถาเห็นวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณตามที่ถูกกลาวหา และ
มใิชเปนกรณตีาม (๒) ใหสงสาํนวนการไตสวนไปยงัอยัการสงูสดุเพือ่ดาํเนนิการ
ฟองคดีตอศาล
     ในการไตสวนและดําเนนิการดังกลาว ตองดาํเนนิการใหแลวเสรจ็
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนใหยื่นคําขอ
ตอประธานศาลฎกีาเพือ่พจิารณาขยายระยะเวลาตามทีเ่หน็สมควร โดยใหอยัการ
สูงสุดฟองคดีอาญาตามความเห็นของคณะผูไตสวนอิสระภายใน ๖๐ วันนับแต
วันไดรับเรื่อง
     ในกรณีที่ไมอาจฟองคดีไดกอนพน ๖๐ วันนับแตวันไดรับเรื่อง 
ใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอประธานศาลฎีกาเพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลา
ฟองคดีออกไปไดอีกไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันครบกําหนด  แตทั้งนี้ ตองฟอง
ภายในอายุความ โดยกฎหมายใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ การดําเนินคดอีาญา 
และหมวด ๓ การดําเนินคดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน มาใชบังคับ
ในการดําเนนิคดตีามหมวด ๔ นีโ้ดยอนุโลม  (มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖)   

๑๐) การดําเนินคดีเกี่ยวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
(หมวด ๕, มาตรา ๕๗ ถึงมาตรา ๕๙) 
   ๑๐.๑) กรณีผู ถูกกลาวหาเปนบุคคลผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง
เฉพาะตามท่ีบญัญตัไิวในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูดาํรงตาํแหนงในองคกรอสิระ 
หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
        ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการที่บุคคล
ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงเฉพาะตามทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูดาํรงตาํแหนง
ในองคกรอสิระ หรอืผูวาการตรวจเงินแผนดนิ ผูใดจงใจไมยืน่บญัชแีสดงรายการ
ทรพัยสนิและหน้ีสนิตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรอืจงใจย่ืนบญัชแีสดงรายการ
ทรัพยสินหรือหนี้สินอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ 
และมีพฤติการณอนัควรเช่ือไดวามเีจตนาไมแสดงท่ีมาแหงทรัพยสนิหรือหน้ีสนิ
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทาํเปนคาํรองยืน่ตอศาลตามทีก่ฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตกําหนด (มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง)
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๒๐ จุลนิติ

 ๑๐.๒) กรณีผูถูกกลาวหาเปนกรรมการ ป.ป.ช. หรือเจาหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
       โดยในกรณีที่กรรมการ ป.ป.ช. หรือเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนผูถูกกลาวหา 
กฎหมายกาํหนดใหอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขอ ๑๐.๑) ใหเปนอาํนาจ
ของหนวยงานท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตกําหนด (มาตรา ๕๗ วรรคสอง)
 ๑๐.๓) รายละเอียดของคํารองตามขอ ๑๐.๑) 
      กฎหมายกําหนดใหคํารองตามขอ ๑๐.๑)  ตองประกอบดวย
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
      (๑)  รายละเอยีดเกีย่วกบัตาํแหนงของผูนัน้ บคุคลซึง่ผูนัน้มหีนาที่
รับผิดชอบตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
      (๒)  ระยะเวลาที่ตองยื่น 
      (๓)  ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดโดยชัดแจง
      (๔)  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
      (๕)  ผลการตรวจสอบและรายงานของพนกังานเจาหนาทีต่ามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
      (๖)  มติและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
       โดยรายละเอยีดของคาํรองดงักลาวนี ้กฎหมายใหใชบงัคบัแกกรณี
ทีห่นวยงานอ่ืนทีก่ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริตกําหนดเปนผูดําเนินการยื่นคํารองตอศาลดวย (มาตรา ๕๘)
      ทัง้นี ้การพจิารณาพพิากษาคดีตามหมวด ๕ นี ้กฎหมายใหนาํบทบญัญตัิ
ในหมวด ๒ การดําเนินคดีอาญา มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยในกรณีมีขอขัดของ
ในการดาํเนนิคดสีวนอาญาทีอ่าจทาํใหการวนิจิฉยัคดลีาชาออกไป องคคณะผูพพิากษา
อาจมีคําสั่งใหแยกการดําเนินคดีในสวนอาญาออกเปนอีกคดีหน่ึง แลวดําเนิน
กระบวนพิจารณาในคดีตอไปได (มาตรา ๕๙)   

๑๑) อุทธรณ (หมวด ๖, มาตรา ๖๐ ถึงมาตรา ๖๔)
  ๑๑.๑) การอุทธรณคําพิพากษาของศาล 
       คําพิพากษาของศาลน้ัน กฎหมายกําหนดใหอุทธรณตอ
ที่ประชมุใหญศาลฎกีาไดภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีศ่าลมคีาํพพิากษา และในกรณี
ทีจ่ําเลยซึ่งไมไดถูกคุมขังเปนผูอุทธรณ จําเลยจะยื่นอุทธรณไดตอเมื่อแสดงตน
ตอเจาพนักงานศาลในขณะย่ืนอุทธรณ มิฉะนั้นใหศาลมีคําสั่งไมรับอุทธรณ 
(มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑)
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๒๑จุลนิติ

       สาํหรับคดีทีไ่มมอีทุธรณคาํพพิากษา ใหเปนทีส่ดุตัง้แตวนัทีศ่าล
ไดอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษา แตถาเปนคดีท่ีศาลพิพากษาใหลงโทษ
ประหารชีวติหรือจาํคุกตลอดชีวติ ใหศาลมีหนาทีต่องสงสาํนวนคดีดงักลาวตอไป
ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกา เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ซึ่งการวินิจฉัยอุทธรณ
ของทีป่ระชมุใหญศาลฎกีา ใหดาํเนนิการโดยองคคณะของศาลฎกีา ซึง่ประกอบดวย
ผูพพิากษาจาํนวน ๙ คน ซึง่ทีป่ระชมุใหญศาลฎกีาคดัเลอืกจากผูพพิากษาในศาลฎกีา
ซึง่ดาํรงตาํแหนงไมตํา่กวาผูพพิากษาหวัหนาคณะในศาลฎกีา หรอืผูพพิากษาอาวโุส
ซึง่เคยดํารงตาํแหนงไมตํา่กวาผูพพิากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกาซึง่ไมเคยพิจารณา
คดีนัน้มากอน โดยใหเลอืกเปนรายคด ีคาํวินจิฉัยอทุธรณขององคคณะใหถอืวา
เปนคาํวนิจิฉยัอทุธรณของทีป่ระชมุใหญศาลฎกีา (มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓)
  ๑๑.๒) การพิจารณาอุทธรณ 
      ในการพจิารณาอทุธรณ หากมปีญหาขอกฎหมายสาํคญั ผูพพิากษา
คนหนึง่คนใดในองคคณะของศาลฎกีานัน้ หรอืประธานแผนกคดอีาญาของผูดาํรง
ตาํแหนงทางการเมอืงในศาลฎกีาจะเสนอประธานศาลฎกีาเพือ่พจิารณาใหมกีาร
วินิจฉัยปญหานั้นโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาก็ได เมื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกา
มีคําวินิจฉัยในเรื่องหรือประเด็นใดแลว ใหองคคณะของศาลฎีกาวินิจฉัยหรือ
มคีาํพพิากษาในเรือ่งหรือประเด็นนัน้ไปตามคําวนิจิฉยัของท่ีประชุมใหญศาลฎีกา 
(มาตรา ๖๔)   

๑๒) การบังคับคดี (หมวด ๗, มาตรา ๖๕ ถึงมาตรา ๖๗)
  ๑๒.๑) การบังคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
       การบังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดี กฎหมาย
กาํหนดใหเปนไปตามขอกาํหนดของประธานศาลฎกีา โดยคาํพพิากษาและคาํสัง่
ในการบังคับคดีดังกลาวใหเปนที่สุด (มาตรา ๖๕)  
 ๑๒.๒) ระยะเวลาในการบังคับคดี
        การบงัคบัคดเีอาแกทรพัยสนิอืน่ของบคุคลซึง่ตองชาํระเงนิแทน
มูลคาสิ่งที่ศาลสั่งริบหรือสั่งใหตกเปนของแผนดิน ใหกระทําไดภายใน ๑๐ ป
นับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด และใหพนักงานอัยการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ แลวแตกรณ ี เปนผูมี
หนาที่และอํานาจในการดําเนินการบังคับคดี โดยใหรองขอใหศาลออกหมาย
บงัคบัคด ีและใหเจาพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดีมีหนาที่และอํานาจยึด
หรืออายัดทรัพยสินและขายทอดตลาดตามท่ีไดรับแจงจากพนักงานอัยการหรือ
สาํนกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ ซึง่การบังคบัคดี
ใหกระทาํไดแมวาบคุคลซึง่ตองชาํระเงนิแทนมลูคาสิง่ทีศ่าลสัง่รบิถึงแกความตาย
ไปแลว หากปรากฏวาคาํพพิากษาถงึทีส่ดุกอนผูน้ันถงึแกความตาย (มาตรา ๖๖)  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๒๒ จุลนิติ

  ๑๒.๓) การสั่งคืนทรัพยสินที่ศาลไดสั่งริบ 
       ในกรณีที่ศาลสั่งริบทรัพยสินตามขอ ๗.๑๓) ไปแลว หากปรากฏ
ในภายหลังโดยคํารองของเจาของท่ีแทจริงวา ผูเปนเจาของท่ีแทจริงมิไดรูเห็น
เปนใจดวยในการกระทาํความผดิ ถาทรัพยสนินัน้ยังคงมีอยูในความครอบครอง
ของเจาพนักงานก็ใหศาลสัง่ใหคนืทรพัยสนินัน้ตามสภาพทีเ่ปนอยู คาํรองของ
เจาของทีแ่ทจรงิน้ันจะตองกระทําตอศาลภายใน ๑ ปนบัแตวนัทีค่าํพพิากษาถึงทีส่ดุ
       ในกรณีที่ตองมีการบังคับคดีเอาแกทรัพยสินอื่นของบุคคลซ่ึงตอง
ชําระเงินแทนตามขอ ๗.๑๓)  หากปรากฏโดยคํารองของผูเปนเจาของที่แทจริง
ในทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดวาผูเปนเจาของที่แทจริงมิไดรู เห็นเปนใจดวย
ในการกระทําความผิด ก็ใหศาลสั่งใหคืนทรัพยสินนั้นตามสภาพที่เปนอยู 
หากไมอาจสงคนืทรพัยสนิได ใหคนืเปนเงนิแทนตามราคาทีป่ระเมนิไดในวนัที่
ยดึหรอือายดัทรพัยสนิ หรอืตามราคาทีไ่ดจากการขายทอดตลาดทรพัยสนินัน้ 
แลวแตกรณ ีคาํรองของเจาของทีแ่ทจรงิเชนวานีจ้ะตองกระทาํตอศาลภายใน ๑ ป
นับแตวันยึดหรืออายัดทรัพยสินดังกลาว (มาตรา ๖๗)  

๑๓) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๖๘ ถึงมาตรา ๗๐)
  (๑) ในระหวางที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติยงัมไิดกาํหนดหลกัเกณฑการดาํเนินการของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตวิากรณีมมีลูทีจ่ะดาํเนินคดตีามขอ ๖.๒) 
(๑) หรือ (๓) และยังมิไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอีาํนาจฟองคดอีาญาตามขอ ๗.๑) ใหนาํบทบญัญตัมิาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบังคับกับการดําเนินการ
ดงักลาวโดยอนโุลม จนกวาจะมหีลกัเกณฑและเงือ่นไขดงักลาวในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใชบังคับ (มาตรา ๖๘) 
 (๒) บทบญัญตัใินกฎหมายนีไ้มกระทบตอการดาํเนนิการใดในคดทีีย่ืน่ฟองไว
และไดดําเนินการไปแลวกอนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ สวนการดําเนินการ
ตอไปใหดําเนินการตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๖๙)  
  (๓)  บรรดาพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือขอกําหนดเก่ียวกับการดําเนินคดี
หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ใชบงัคับอยูในวนักอน
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ใหยังคงมีผลใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมายนี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีระเบียบหรือขอกําหนดตามกฎหมายนี้ใชบังคับ 
 
หมายเหตุ :- มายเหตุ :-หม

หมายเหตุ :-  
   • พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูนีใ้หใชบงัคบัต้ังแตวนัถดัจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เปนตนไป (มีผลใชบังคับตั้งแตวันศุกรที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป)
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๑๒๓

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ จุลนิติ

¹Ò§¾ÔÁÅ¾ÑªÃ� ÍÃÔÂÐ¬Ò¹¡ØÅ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

 คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

เรื่อง ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ความผิดตอพระราชบัญญัติประกอบ
 รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

    อัยการสูงสุด                       โจทก
ระหวาง
    นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร                   จําเลย

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
   ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พรรคเพื่อไทยไดนําเสนอนโยบาย
รับจํานําขาวเปลือกในการหาเสียงและชนะการเลือกตั้งไดเปนผูนําจัดตั้งรัฐบาลเม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๔ จําเลยไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
จําเลยไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา มีนโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรกคือ 
ปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบในภาครัฐอยางจริงจงั และการยกระดับราคาสินคา
เกษตรโดยใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน รวมทั้งผลักดันใหเกษตรกรสามารถขายสินคาเกษตร
ไดในราคาสูงเพียงพอ เมือ่เทียบกับตนทนุและจะนําระบบจํานาํสนิคาเกษตรมาใชในการสรางความม่ันคง
ดานรายไดใหแกเกษตรกร ดวยการรับจํานําขาวเปลือกเจาและขาวเปลือกหอมมะลิความชื้นไมเกิน
๑๕ เปอรเซ็นตที่เกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ 
   จาํเลยไดออกคําสัง่สาํนกันายกรัฐมนตรี ที ่๑๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที ่๘ กนัยายน ๒๕๕๔ แตงตัง้
คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาต ิ(กขช.) โดยมจีาํเลยเปนประธานกรรมการ มอีาํนาจหนาทีพ่จิารณา
กรอบนโยบายแผนยทุธศาสตรขาว แผนงานโครงการและมาตรการเกีย่วกบัการผลติและการตลาดขาว 
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๒๔

คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

รวมถึงการติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีอนุมัติ ในการดําเนินโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกมี ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองเกษตรกรที่เขารวม
โครงการ ขั้นตอนที่ ๒ การนําขาวไปจํานําและเก็บรักษาขาวเปลือก ขั้นตอนที่ ๓ การสีแปรสภาพ
ขาวเปลือกและเก็บรักษาขาวสาร ขั้นตอนที่ ๔ การระบายขาว โดยมีหนวยราชการและหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิโครงการ ไดแก กระทรวงพาณชิย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลงั
กระทรวงมหาดไทย ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) องคการคลงัสนิคา (อคส.) 
องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) และคณะรัฐมนตรีมมีติอนมุตัใิหดาํเนนิโครงการรับจํานาํขาวเปลือก
รวม ๕ ฤดูกาลผลิตติดตอกัน ไดแก 
   ๑. โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ เริ่มดําเนินการรับจํานําตั้งแต
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ (ภาคใตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕)
   ๒. โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ปการผลิต ๒๕๕๕ เริ่มดําเนินการรับจํานําตั้งแต
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ (ภาคใตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
   ๓. โครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ (ครั้งที่ ๑) เริ่มดําเนินการรับจํานํา
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
   ๔. โครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ (ครั้งที่ ๒) เริ่มดําเนินการรับจํานํา
ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
   ๕. โครงการรบัจาํนาํขาวเปลอืก ปการผลติ ๒๕๕๖/๕๗ ครัง้ที ่๑ (นาป) ระยะเวลาการรบัจาํนํา
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ (ภาคใตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
   ขัน้ตอนการดาํเนนิโครงการรบัจาํนาํขาวเปลอืก เริม่จาก กขช. มมีตอินมุตักิรอบชนดิ ราคา 
ปริมาณ ระยะเวลา วธิกีาร หลักเกณฑ เงือ่นไข แลวนาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ทราบและพิจารณาอนุมตัิ
งบประมาณ สวนการปฏิบตัใิหเปนไปตามหลกัเกณฑ เงือ่นไขท่ีกาํหนดนัน้ จาํเลยในฐานะประธาน กขช. 
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ตามมติของท่ีประชุม กขช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ จํานวน ๖ คณะ
หลงัจากนัน้ จาํเลยมคีาํสัง่ปรบัปรงุและแตงตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ทําหนาทีใ่นดานตาง ๆ  ในการ
ดําเนินโครงการ คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และกระทรวงพาณิชยในฐานะฝายเลขานุการ กขช. 
จะรายงานปญหาและอปุสรรคเขาสูการพจิารณาในทีป่ระชมุของ กขช. แลวสรปุผลการประชมุเสนอ
นายกรฐัมนตรใีนฐานะประธาน กขช. เพือ่ทราบทกุครัง้ โดยคณะอนุกรรมการพบปญหาการสวมสิทธิ
เกษตรกร การนําขาวจากตางประเทศสวมสิทธิจํานํา ขาวสูญหาย การออกใบประทวนอันเปนเท็จ 
การใชเอกสารปลอม การขนขาวสารโดยไมไดรบัอนญุาต และในการประชุม กขช. มกีารอภปิรายถงึปญหา
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การสวมสิทธิเกษตรกร ความผิดพลาดในการออกใบประทวน ปญหา
การฝากขาวไวที่โรงสีที่เขารวมโครงการ การตรวจพบขาวขาดบัญชี ปญหาจากการเปดจุดรับจํานํา
นอกพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบการทุจริตในการรับจํานําขาวโครงการรับจํานําขาวเปลือกประจําป ๒๕๕๔ 
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ถึง ๒๕๕๕ ที่อยูในความรับผิดชอบของตํารวจภูธร ภาค ๑ ถึงภาค ๙ รวม ๑๐๕ คดี ตามหนังสือ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมีการดําเนินคดีผูกระทําความผิดในขอหาท่ีสําคัญ คือ ๑) นําขาว
เขามาในประเทศ ๒) ขนยายขาวขามเขตยักยอกขาว ๓) ฉอโกง (สวมสิทธิ) โกงเจาหนี้ แจงความเท็จ 
ปลอมเอกสาร ใชเอกสารปลอม ๔) เจาหนาทีป่ฏบิตัหินาทีโ่ดยมชิอบ ๕) ขอหาอืน่ ๆ  เชน เพลงิไหมขาว 
ลักทรัพย ความผิดตามพระราชบัญญัติการคาขาวฯ 
   การดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกทั้ง ๕ ฤดูกาลผลิต ไดความวา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๗ โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ มีเกษตรกรนําขาวเปลือกเขารวม
โครงการ ๖.๙๒ ลานตัน จายเงินใหแกเกษตรกร ๑๑๘,๖๕๖ ลานบาท มีรายไดจากการระบายขาว 
๔๙,๓๒๐.๓๐ ลานบาท โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๕๕ มเีกษตรกรนําขาวเปลือกเขารวม
โครงการ ๑๔.๘๖ ลานตนั จายเงนิใหแกเกษตรกร ๒๑๘,๕๕๐.๘๗ ลานบาท มรีายไดจากการระบายขาว 
๖๒,๗๖๘.๔๖ ลานบาท โครงการรับจาํนําขาวเปลอืก ปการผลติ ๒๕๕๕/๕๖ ครัง้ท่ี ๑ และที ่๒ มเีกษตรกร
นาํขาวเปลือกเขารวมโครงการ ๒๒.๓๕ ลานตัน จายเงินใหแกเกษตรกร ๓๕๐,๕๑๗.๒๒ ลานบาท มรีายได
จากการระบายขาว ๗๔,๕๖๓.๒๕ ลานบาท และโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ 
มเีกษตรกรนําขาวเปลือกเขารวมโครงการ ๑๑.๖๔ ลานตัน จายเงินใหแกเกษตรกร ๑๙๑,๒๘๗.๘๒ ลานบาท 
มรีายไดจากการระบายขาว ๒๐,๙๘๑.๙๑ ลานบาท รวมแลวมเีกษตรกรนําขาวเปลอืกเขารวมโครงการ
๕๕.๗๗ ลานตัน จายเงินใหแกเกษตรกร ๘๗๘,๓๘๙.๒๓ ลานบาท และมีรายไดจากการระบายขาว 
๒๐๗,๖๓๓.๙๒ ลานบาท
   ในเร่ืองการระบายขาวท่ีรับจํานําตามโครงการรัฐบาลจําเลยรวมท้ังโครงการอ่ืนที่อยูในความ
ครอบครองของรัฐบาล มีคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
ยทุธศาสตรการระบายขาวในสตอ็กของรฐับาลทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากประธาน กขช. ในการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการระบายขาวในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งกําหนดใหระบายขาว ๕ วิธี คือ 
๑) เจรจาขายแบบรฐัตอรฐั (G to G) กบัผูแทนหนวยงานของรฐับาลหรอืทีไ่ดรบัมอบหมายจากรฐับาล
ของทกุประเทศรวมท้ังรฐัวสิาหกจิ ๒) ขายในตลาดซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET) 
๓) ขายเปนการทั่วไปใหแกผูประกอบการในประเทศ ๔) ขายใหแกองคกรและหนวยงานในและ
ตางประเทศเพือ่สาธารณประโยชน ๕) บรจิาคในกรณท่ีีเหมาะสมเพือ่รกัษาความสมัพนัธอนัดรีะหวาง
ประเทศ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการระบายขาว มีอธิบดีกรมการคา
ตางประเทศเปนประธานคณะทาํงาน ผูแทนกรมการคาภายใน ผูแทน ธ.ก.ส. ผูแทน อคส. และรองอธบิดี
กรมการคาตางประเทศที่ไดรับมอบหมายเปนคณะทํางาน มีผูอํานวยการสํานักบริหารการคาขาว
เปนผูชวยเลขานุการ มีอํานาจและหนาที่ดําเนินการระบายขาวเปลือกและขาวสารอ่ืน ๆ รวมถึง
การเจรจาตอรองการเสนอซื้อใหไดราคาและปริมาณ แลวนําเสนอประธานอนุกรรมการพิจารณา
ระบายขาวใหความเห็นชอบ
   ตอมากระทรวงพาณิชย มหีนงัสอืฉบบัลงวนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๕๔ และวันที ่๓ ตลุาคม ๒๕๕๔ 
เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนผูดําเนินการ
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

เจรจาขายขาวตามโครงการรับจํานําของรัฐบาลและขาวในสต็อกของรัฐบาลกับผูแทนหนวยงาน
ของรัฐบาลหรือที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลของทุกประเทศ โดยใหเปนไปตามยุทธศาสตร
การระบายขาวในสต็อกของรัฐบาลท่ีไดรบัความเห็นชอบจากประธาน กขช. แลวใหอธบิดกีรมการคา
ตางประเทศนาํผลการเจรจาตอรองสดุทายในเงือ่นไขตาง ๆ  เชน ปรมิาณ ราคา การชาํระเงนิ การสงมอบ
และคาประกันภัยสินคา เปนตน เสนอประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวใหความเห็นชอบ 
กับมอบหมายใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนผูลงนามในสัญญาซื้อขายในนามของรัฐบาลไทย 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบตามที่เสนอ และตอมามีการขายขาวแบบรัฐตอรัฐ (G to G)
จํานวน ๑๐ สัญญา
   สวนโครงการขาวสารบรรจถุงุ กขช. และคณะอนกุรรมการพจิารณาระบายขาว มมีตเิหน็ชอบ
ใหนาํขาวในโครงการรบัจาํนาํขาวเปลอืกของรฐับาลจาํหนายใหแก อคส. เพือ่นาํไปบรรจถุงุจาํหนาย
ใหแกประชาชนทั่วไปในราคาตํ่ากวาราคาตลาด ตามชองทางตลาดทั่วไป ตามโครงการธงฟา
ราคาประหยัด และรานถูกใจชวยเหลือคาครองชีพ รวม ๔ ครัง้ ซึง่ตอมาเมือ่วนัที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ไดมีมติใหระงับโครงการขาวสาร
บรรจุถุงไวกอน
   ตอมามีประชาชนรองเรียนตอคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วฒุสิภา วาไมสามารถ
หาซื้อขาวสารบรรจุถุงจากโครงการดังกลาวได ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณมีคําสั่ง
แตงต้ังคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบขอรองเรียนโดยมีพลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี ประธาน
อนุกรรมาธิการติดตามตรวจสอบการระบายขาวฯ วุฒิสภา ไปทําการตรวจสอบพบวาขาวสารบรรจุ
ถงุตรา อคส. ไมมจีาํหนายในรานคาทัว่ไป สวนขาวสารบรรจุถงุในรานธงฟาและรานคาถกูใจมีจาํหนาย
ในปริมาณเล็กนอย อกีทัง้บคุคลและคณะบุคคลท่ีเกีย่วของกับการระบายขาวท้ังในสวนของภาครัฐ
และเอกชนมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางชัดแจงที่จะประสานและเอ้ือประโยชนตอกันอยาง
เปนระบบ เชน การแตงตั้งกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งรวมกําหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ และวิธีระบายขาว ตอมาวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ วุฒิสภาไดเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา 
เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง โดยแจงปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๑ มีนายนิวัฒนธํารง 
บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยขณะนั้นเปนผูชี้แจง
   ชวงระยะเวลากอนและระหวางการดําเนินโครงการรับจาํนาํขาวเปลือก มอีงคกรหนวยงาน
และนกัวชิาการแจงเตอืนจาํเลยใหรบัทราบประเดน็ปญหาและความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในขัน้ตอนตาง ๆ
ของการดาํเนนิโครงการและปญหาดานการเงนิจากผลขาดทนุสะสมอาจสรางผลกระทบตองบประมาณ
แผนดินและระบบการคลังของประเทศ ไดแก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน ป.ป.ช. 
ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณการเกษตร โดยตางขอใหรัฐบาลพิจารณาทบทวนและยุติ
การดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก
   นอกจากน้ียังมีการต้ังกระทูและการอภิปรายไมไววางใจเก่ียวกับโครงการรับจํานําขาว
เปลอืกและการระบายขาว กลาวคอืมกีารตัง้กระทูถามโดยนายวรงค เดชกจิวกิรม หลายวาระ คอื เมือ่วันที่ 
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๒๙ มนีาคม ๒๕๕๕ วนัที ่๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ วนัที ่๑๐ และวนัที ่๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๖ การตัง้กระทูถาม
โดยนายอลงกรณ พลบุตร เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ และการตั้งกระทูถามโดยนายวัชระ เพชรทอง 
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ อีกทั้งยังมีการอภิปรายทั่วไปไมไววางใจนายกรัฐมนตรีระหวางวันที่ ๒๕ 
ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประเด็นเรื่องการทุจริตในโครงการรับจํานําขาวและการระบายขาว
แบบรัฐตอรัฐ มีการอภิปรายถึงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวกับการทุจริตในการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ
ของบรษิทัสยามอนิดกิา จาํกดั นายอภชิาต ิจนัทรสกลุพร กบัพวก และนายวรงค ไดอภปิรายในการประชมุ
สภาผูแทนราษฎรพจิารณางบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
   ตอมานายสมศักดิ์ โกศัยสุข หัวหนาพรรคการเมืองใหม มีหนังสือรองทุกขกลาวโทษ
ตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. ขอใหไตสวนขอเท็จจริงผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการเก่ียวกับ
โครงการรบัจาํนาํขาวของรฐับาลจาํเลย ตามหนงัสอืพรรคการเมอืงใหม ที ่ก.ม.ม. ๑๐๕/๒๕๕๕ ลงวนัที่ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายวรงค เดชกิจวิกรม ไดยื่นหนังสือรองทุกขกลาวโทษ กลาวหาจําเลยในฐานะ
นายกรฐัมนตร ีนายบญุทรง เตรยิาภิรมย รฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณชิย และเจาหนาทีข่องรฐัผูเกีย่วของ
ตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. วาทจุรติในโครงการรบัจาํนาํขาวและระบายขาว ตามหนงัสอืพรรคประชาธปิตย 
ที ่พเิศษ/๒๕๕๕ ลงวนัที ่๓ ธนัวาคม ๒๕๕๕ และนายมงคลกติติ ์สขุสนิ ธารานนท ตวัแทนภาคเีครอืขาย
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาติ ไดยื่นหนังสือตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. ขอใหตรวจสอบ
การทุจริตในโครงการรับจํานําขาว ตามหนังสือภาคีเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของชาต ิ
ดวนที่สุด ที่ ภตช ๓๖๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตอมาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
ศาสตราจารยพเิศษวิชา มหาคุณ ประธานอนุกรรมการไตสวนมีบนัทกึขอความ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๗ ถงึประธานกรรมการ ป.ป.ช. วาจากการไตสวนพบวาจาํเลยในฐานะประธาน กขช. ไดทราบถึง
ความเสียหายจากการดําเนินโครงการรับจํานําขาวแตไมระงับยับย้ัง อันอาจเปนมูลความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
หรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนเห็นสมควรนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงจําเลย คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติในการประชุม วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ รับเรื่องไว
พจิารณาและมอบหมายใหคณะอนกุรรมการไตสวนดาํเนนิการไตสวนขอเทจ็จรงิจาํเลยตามขอกลาวหา
ดงักลาว ตอมานายสุพจน ศรงีามเมือง ทาํบนัทกึขอความลงวันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ถงึผูอาํนวยการสํานกั
ไตสวนทุจริตภาคการเมือง ๑ วาประธานวุฒิสภาสงเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงกรณีมีการเขาชื่อร องขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนจําเลยออกจากตําแหนง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๕๘ ขอใหนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการไตสวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ใหรับพิจารณา
โดยใหรวมดําเนินการกับการไตสวนขอเท็จจริงกรณีจําเลยถูกกลาวหาวาไมระงับยับยั้งโครงการ
รับจํานําขาว
   หลังจากดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงแลว ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตเิปนเอกฉันทวาการกระทําของจําเลยมีมลูความผิดตอตาํแหนงหนาทีร่าชการ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๒๘

คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต 
และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ ฐานเปนเจาหนาท่ีของรฐัปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัอิยางใดในตําแหนง
หรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด 
หรอืปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาท่ีโดยทุจริต และใหสงรายงานการไตสวนขอเทจ็จริงพรอมเอกสาร
ประกอบไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินการฟองคดีจําเลยตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง อัยการสูงสุดมีหนังสือที่ อส ๐๐๑๐.๕/๘๔๑๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
แจงขอไมสมบูรณพอท่ีจะดําเนินคดีไดถึงประธานกรรมการ ป.ป.ช. พรอมต้ังคณะทํางานฝายผูแทน
อัยการสูงสุดเปนคณะทํางานรวมกับฝายคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะทํางานรวมระหวางอัยการสูงสุด
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดดําเนินการตามหนาที่แลว มีมติวาไดดาํเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
ตามขอไมสมบรูณเสรจ็สิน้แลว และใหสงอยัการสงูสดุเพือ่ฟองคดตีอไป โจทกจงึฟองจาํเลยตอศาลฎกีา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนคดีนี้

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
   ประเด็นที่หนึ่ง โจทกมีอํานาจฟองหรือไม 
   พจิารณาแลวเห็นวา จําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหารในการใชอํานาจบริหาร
ราชการแผนดิน และเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของกระทรวงหรือทบวง หรือสํานักนายก
รัฐมนตรีที่ตนปกครองบังคับบัญชา เห็นไดชัดวา การกระทําของฝายบริหารท้ังสองสวนยอมตองถูก
ตรวจสอบการใชอาํนาจเชนเดยีวกนักับองคกรทีใ่ชอาํนาจรัฐโดยทัว่ไป หาใชวาจะอยูนอกเหนอืการตรวจสอบ
จากองคกรใดไม แตกลไกในการตรวจสอบจะดวยวิธีไหน อยางไร ยอมเปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว โดยรัฐธรรมนูญไดบัญญัติการตรวจสอบตอการกระทําในฐานะรัฐบาลหรือการกระทํา
ทางรฐับาลไวใหรฐัมนตรตีองรบัผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาท่ีของตน รวมทัง้ตองรบัผดิชอบ
รวมกันตอรฐัสภาในนโยบายทัว่ไปของคณะรฐัมนตร ีและวางบทบาทของรฐัสภาใหเปนผูตรวจสอบ 
การท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติไวเชนนี้แสดงวากฎหมายสูงสุดประสงคใหรัฐสภา
เทานั้นที่สามารถตรวจสอบการกระทําทางรัฐบาล ไมใชใหองคกรที่ใชอํานาจตุลาการเชนศาล
เขาไปตรวจสอบ ดังนั้น ศาลจึงไมมีอํานาจที่จะวินิจฉัยวานโยบายของรัฐบาลใดชอบดวยกฎหมาย
หรือมีความเหมาะสมหรือไม แตในสวนการกระทําในฐานะฝายปกครองหรือการดําเนินการ
ทางปกครอง โดยเฉพาะจําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือหัวหนาฝายปกครอง ซึ่งมีหนาที่กํากับ
โดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผนดนิและบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงยอมจะ
ตองถูกตรวจสอบโดยองคกรตุลาการหรือศาลได ดังน้ัน แมโครงการรับจํานําขาวเปลือกจะเปน
การดําเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงตอรัฐสภา แตหากปรากฏวาในขั้นตอนปฏิบัติตามโครงการ
มีการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายก็ยอมถูกตรวจสอบโดยกระบวนการ
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๑๒๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ จุลนิติ

ยุติธรรมได โดยเฉพาะคดีนี้เปนการกลาวหาจําเลยซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวากระทํา
ความผดิตอตาํแหนงหนาทีร่าชการ มใิชเปนการตาํหนขิอบกพรองหรอืการดาํเนนินโยบายผดิพลาด
ทีจ่าํเลยและคณะรัฐมนตรีจะตองรบัผดิชอบตอสภาผูแทนราษฎรหรือวฒุสิภา จงึอยูในอาํนาจหนาที่
ของคณะกรรมการป.ป.ช. ที่จะไตสวนขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินคดีอาญาแกจําเลยไดตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๕๐ และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙
   การท่ีจําเลยอางวา การแจงขอกลาวหาแกจําเลยไมชอบดวยกฎหมาย เพราะไมไดแจง
ขอกลาวหาจําเลยเกี่ยวของในเรื่องการระบายขาวโดยทุจริต หรือสมยอมใหเกิดการทุจริต นั้น เห็นวา
บันทึกการแจงขอกลาวหา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดแจงขอกลาวหาโดยปฏิบัติไปตามระเบียบแลว 
โดยไดแจงใหจําเลยทราบในสวนการระบายขาววา “...ทานยังไดรับทราบเร่ืองการทุจริตในการดําเนิน
โครงการรับจํานําขาวและการระบายขาวจากการอภิปรายไมไววางใจ... ระหวางวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๗ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๕... และการตัง้กระทูถามทานเรือ่งผลการตรวจสอบการระบายขาวแบบรฐัตอรฐั...” 
และในแผนที ่๕๑๔ แจงวา “...และทานยังไดรบัทราบเร่ืองการทุจรติในการดําเนินโครงการรับจาํนาํขาว
และการระบายขาว... แทนที่ทานจะระงับยับยั้งโครงการรับจํานําขาว กลับยืนยันที่จะดําเนินโครงการ
ตอไป อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ทั้งที่ทานมีอํานาจ... การกระทํา
ของทานดงัทีก่ลาวมา จงึเปนความผดิฐานเปนเจาพนกังานปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาทีโ่ดยมชิอบ 
เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต...” ถือไดวา
มีการแจงขอกลาวหาเกี่ยวกับการระบายขาวโดยทุจริตใหจําเลยทราบแลว การแจงขอกลาวหา
จึงชอบดวยกฎหมายคณะทํางานรวมระหวางผูแทนของอัยการสูงสุดกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ไดพจิารณาพยานหลักฐานและเห็นวาครบถวนสมบรูณแลวจงึมมีตใิหสงพยานหลักฐานทัง้หมดเสนอ
อยัการสูงสดุเพือ่ฟองคดีจาํเลย ตอมาอยัการสงูสดุไดมหีนงัสอืถงึประธานกรรมการ ป.ป.ช. ใหสงตวัจาํเลย
เพือ่ดาํเนนิการฟองคดีตอไป อนัเปนปรยิายวาอยัการสูงสดุเห็นพองดวยกบัมตขิองคณะทํางานรวมวาไดมี
การพิจารณาและรวบรวมพยานหลักฐานสมบูรณ กับไดขอยุติเกี่ยวกับการฟองคดีตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๑ แลว 
   สวนทีจ่าํเลยอางวา โจทกไมไดฟองคดภีายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดงักลาวน้ัน เห็นวาระยะเวลาท่ีกาํหนดใหอยัการสูงสดุฟองคดีภายใน ๓๐ วนั 
นับแตวันที่ไดรับรายงาน เอกสารและพยานหลักฐานพรอมความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามมาตรา ๑๐ เปนเพียงระยะเวลาเรงรัดใหดําเนินการ ไมมีผลกระทบตออํานาจฟองของโจทก 
ทั้งไมใชกําหนดอายุความฟองคดี ขอตอสูของจําเลยลวนฟงไมขึ้น จึงวินิจฉัยวาโจทกมีอํานาจฟอง
   ประเด็นทีส่อง คดอียูในอาํนาจพจิารณาพพิากษาของศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองหรือไม
   เมื่อคดีนี้เปนการกลาวหาจําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตาม
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๓๐

คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คดีจงึอยูในอาํนาจพิจารณาพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง 
ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๕ ประกอบพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๙ (๑) ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะท่ีโจทกยื่นฟองคดีนี้ ขอตอสูของจําเลยขอนี้
ฟงไมขึ้น
   ประเด็นที่สาม คําฟองของโจทกชอบดวยกฎหมายหรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวา คําฟองของโจทกไดบรรยายถึงฐานะและอํานาจหนาที่ของจําเลย 
โครงการรับจํานําขาวเปลือกอันเปนนโยบายของรัฐบาลภายใตการนําของจําเลย การดําเนินการ
โครงการทามกลางคําเตือนและขอโตแยงของหนวยงานหลายฝายถึงขอบกพรองและปญหาการ
ทุจริตในโครงการ โดยจําเลยทราบถึงขอเท็จจริงดังกลาวแลว แตละเลยไมใชอํานาจตามกฎหมาย
สั่งระงับยับยั้งโครงการ เพื่อระงับยับย้ังความเสียหาย กลับปลอยใหมีการดําเนินโครงการตอไป
โดยงดเวนไมปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เปนเหตุใหผูทุจริตไดทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดตอไปไดอีก อันเปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับผูอื่น โดยมี
ขอเทจ็จรงิและรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัเวลาและสถานทีซ่ึง่เกดิการกระทาํอกีทัง้บคุคลทีเ่กีย่วของดวย
พอสมควรเทาท่ีจะใหจาํเลยเขาใจขอหาไดด ีรวมท้ังพฤติการณทีก่ลาวหาวาจาํเลยกระทําความผิด
กับบรรยายถึงพยานหลักฐานท่ีจะพิสูจนความผิดของจําเลยในตอนทายของคําฟองดวย จึงเปน
คําฟองที่ชอบดวยบทบัญญัติของกฎหมายแลว
   นอกจากนี ้พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ วรรคหน่ึง บัญญัติใหศาลยึดรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เปนหลกัในการพิจารณา และอาจไตสวนหาขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานเพ่ิมเติมไดตามทีเ่หน็สมควร 
ซึง่เปนกรณีทีก่ฎหมายกําหนดใหศาลมีหนาทีค่นหาความจริงในคดี อนัเปนการดําเนนิคดีในระบบไตสวน 
เปนหนาทีข่องศาลทีจ่ะตองตรวจคาํฟองวาชอบดวยกฎหมายหรอืไมกอนทีจ่ะมคีาํสัง่ใหประทบัฟอง 
ในช้ันอานและอธิบายฟองใหจาํเลยฟงหากจําเลยไมเขาใจขอหาแหงคาํฟองอยางไรก็ชอบท่ีจะแถลง
เพือ่ใหศาลส่ังใหโจทกชีแ้จงขอหาน้ันหรือแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดแหงคาํฟองจนจําเลยเขาใจไดดี 
แตจําเลยกลับใหการปฏิเสธทันทีโดยมิไดดําเนินการเชนที่วา อันแสดงใหเห็นวาจําเลยเขาใจขอหา
แหงคาํฟองดีแลว จงึไมอาจยกปญหาความชอบดวยกฎหมายของคําฟองโจทกในสวนน้ีขึน้อางไดอกี
   ประเด็นที่สี่  จําเลยกระทําความผิดตามฟองหรือไม
   นโยบายการรับจํานําขาวเปลือกเปนหนึ่งในนโยบายที่จําเลยไดแถลงตอรัฐสภาโดยยึดหลัก
ความโปรงใส มีธรรมาภิบาลท่ีเปนสากลเพ่ือยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึง
แหลงเงินทุน รวมทั้งผลักดันใหเกษตรกรสามารถขายสินคาเกษตรไดในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบ
กับตนทุน และจะนําระบบจํานําสินคาเกษตรมาใชในการสรางความมั่นคงดานรายไดใหแกเกษตรกร
   สําหรับการดําเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับ “โครงการรับจํานําขาว” นั้น จําเลยในฐานะ
นายกรัฐมนตรีไดแตงตัง้คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) โดยจําเลยเปนประธานกรรมการ 
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๑๓๑

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ จุลนิติ

มีอํานาจหนาที่พิจารณากรอบนโยบายแผนยุทธศาสตรขาว แผนงานโครงการและมาตรการ
เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดขาว รวมถึงการติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีอนุมัต ิ
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินโครงการในแตละรอบฤดูกาลผลิต 
โดยหนวยงานราชการทีเ่กีย่วของในการปฏบิตัติามนโยบายทีส่าํคญั ไดแก กระทรวงพาณชิย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ธ.ก.ส. อคส. และ อ.ต.ก. สาํหรบัดานนโยบาย
และนํานโยบายไปสูการปฏิบัติมีกลไกการกํากับดูแลภายใต กขช. และเพื่อใหการพิจารณาเรื่องตาง ๆ 
ของ กขช. เปนไปดวยความรอบคอบ รวดเรว็ กขช. จงึแตงตัง้คณะอนกุรรมการดานตาง ๆ  เพือ่ชวยพิจารณา
กลั่นกรอง ตรวจสอบเร่ืองตาง ๆ กอนนําเร่ืองเขาสูการพิจารณาของ กขช. ซึ่งอนุกรรมการตาง ๆ 
จะเปนผูประเมินผลการทํางาน สรุป และแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการทํางานและรายงานผล
การดําเนินงานให กขช. ทราบ ยิ่งกวานี้ กขช. จัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการรับจํานํา
อยางเปนรูปธรรมเพื่อปองกันมิใหภาครัฐใชดุลยพินิจในการดําเนินการแตเพียงฝายเดียว
   สวนในระดับการปฏิบตังิาน กขช. ในฐานะผูกาํหนดกรอบแนวทางการปฏิบตัไิดวางมาตรการ
และกาํหนดหลกัเกณฑการรบัจาํนาํขาวในขัน้ตอนตาง ๆ  อาท ิการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร การกาํหนดหลกั
การรับจาํนาํและจุดรบัจาํนาํ การเก็บรกัษา การสีแปร และการสงมอบขาว ตลอดจนมาตรการเสริมอืน่ ๆ  
เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการรบัจาํนาํขาว ทัง้นี ้โดยสํานกังาน ป.ป.ช. และสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน
ไดติดตามผลการดําเนินงานโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลในอดีตท่ีผานมาและพบวา
นโยบายการรับจํานําขาวและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวตามโครงการรับจํานํา
ขาวเปลอืกในชวงทีผ่านมายงัมปีญหาและอปุสรรคหลายประการ รวมทัง้การทจุรติในขัน้ตอนตาง ๆ  
ที่ไมสามารถควบคุมกํากับดูแลไดอยางใกลชิดทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงนํามาเปนขอเสนอแนะ
แกรัฐบาลจําเลยในการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวเปลือกเพื่อใหเพิ่มประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
   ดังนั้น กอนเริ่มดําเนินการโครงการรับจํานําขาว กขช. ไดจัดใหมีระบบกลไกตรวจสอบ
โดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบในแตละดานและมีการเพิ่มเติมในภายหลังอีกรวม ๑๔ คณะ 
ซึ่งแตละคณะมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดมอบหมาย เพื่อมิใหเกิดอุปสรรค
ปญหาตามขอทวงติงและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพตามขอเสนอแนะของสํานักงาน ป.ป.ช. และ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทั้งนี้ใหเปนไปตามแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
ที่มีสภาพบังคับ และมีผลผูกพันตามกฎหมายตอคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ ดังนั้นจึงมีเหตุผลเพียงพอท่ีรัฐบาลจําเลยดําเนินโครงการ
รับจํานําขาวเปลอืกตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภา และตามแผนบริหารราชการแผนดินตอไปได
   กรณีมีประเด็นตองพิจารณาวินจิฉยัตอไปวา การดําเนินนโยบายโครงการรับจาํนาํขาวเปลือก
รัฐบาลของจําเลยกอใหเกิดความเสียหายหรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวา จากหนังสือแจงเตือนและขอเสนอแนะของหนวยงานราชการ
และหนวยงานอื่น ๆ ที่มีหนาที่ติดตามการดําเนินงานและตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ อาทิ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๓๒

คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน ป.ป.ช. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
รวมถึงการท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งกระทูถามจําเลยเร่ืองปญหาตาง ๆ ในโครงการรับจํานําขาว
ในการอภิปรายในรัฐสภา เปนขอช้ีใหเห็นวาการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวยังมีปญหาการทุจริต
ขั้นตอนตาง ๆ เกิดขึ้นจริง
   ทั้งนี้ หากพิจารณาขอเท็จจริงตามรายงานการประชุม กขช. จะพบวาในระหวางดําเนินการ
โครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลมีการสวมสิทธิชาวนา การนําขาวจากตางประเทศมาสวมสิทธิ
จํานํา ขาวสูญหาย การออกใบประทวนอันเปนเท็จ การใชเอกสารปลอม การขนขาวสารโดยไมได
รับอนุญาต ไมวาจะเปนปญหาในสวนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การสวมสิทธิเกษตรกร ที่เกิด
ความผิดพลาดข้ึนในข้ันตอนการออกใบประทวน การฝากขาวไวที่โรงสีของเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ และการตรวจพบขาวขาดบัญชีที่เกิดจากปญหาการเปดจุดรับจํานํานอกพื้นที่ ในขอนี้
กระทรวงพาณิชยดําเนินการติดตามตรวจสอบการรับจํานําสินคาเกษตร โดยสุมตรวจสอบโรงสี
ตลาดกลาง โกดังกลาง และจากเกษตรกรพบวามีการทุจริตและกระทําความผิดจํานวนมาก 
   เห็นไดวาปญหาการทุจริตโครงการรับจํานําขาวเปลือกที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการตรวจสอบ
คณุสมบตัแิละรบัรองเกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการกด็ ีขัน้ตอนการนาํขาวเปลอืกไปจาํนํากด็ ีการเกบ็
รักษาขาวเปลือกก็ดี และขั้นตอนการสีแปรสภาพขาวเปลือกกับเก็บรักษาขาวสารก็ดี ไมวาจะเปน
เรือ่งการสวมสิทธชิาวนา การนาํขาวจากตางประเทศมาสวมสิทธจิาํนาํ ขาวสญูหาย การออกใบประทวน
อนัเปนเทจ็ การใชเอกสารปลอม การขนขาวสารโดยไมไดรบัอนญุาต ยงัมผีูกระทาํการทุจรติในระหวาง
ดําเนินการโครงการรบัจํานําขาวตามนโยบายรัฐบาลจําเลย ซึ่งปญหาการทุจริตดังกลาวที่เกิดขึ้นนั้น
สอดคลองกับหนังสือผลงานวิจัยโครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขาวเพ่ือปองกันการทุจริต
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งชี้ใหเห็นความเสียหายทางดานเศรษฐกจิ
และความเสยีหายอืน่ ๆ  ทีเ่กดิจากการดาํเนินการโครงการรบัจาํนําขาวเปลอืก ขอเทจ็จรงิจงึรบัฟงไดวา 
การดําเนินการโครงการรับจาํนาํขาวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลจําเลย สาํหรับใน ๓ ขัน้ตอนแรก
แมคณะรัฐมนตรีและ กขช. พรอมท้ังคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ จะไดออกมาตรการเพ่ือปองกัน
การทจุรติและความเสยีหายตาง ๆ  กต็าม แตการดาํเนนิการโครงการรบัจาํนาํขาวเปลอืกในแตละขัน้ตอน
การดาํเนนิการเพือ่นําไปสูการปฏบิตัติามนโยบายรฐับาลจาํเลยกย็งัเกดิปญหาการทจุรติในขัน้ตอนตาง ๆ  
ดงัเชนโครงการรับจาํนาํขาวในอดีตท่ีผานมา ซึง่มีความเสียหายเกดิขึน้ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และกระทบตองบประมาณของแผนดินเปนจํานวนมาก
   นอกจากน้ี ขอเท็จจริงในทางไตสวนยังไดความวา การดําเนินงานโครงการรับจาํนาํขาวเปลือก 
๕ ฤดูกาลผลิต คณะอนุกรรมการปดบัญชีไดปดบัญชี ๓ รอบ แตละรอบไดรายงานใหจําเลยทราบแลว 
เมื่อพิจารณารายงานการปดบัญชีทั้ง ๓ รอบ พบวามีการใชจายเงินรับจํานําขาวเปลือกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
และท่ีสําคัญจะพบไดวามีหนี้คางชําระอันเกิดจากการดําเนินงานตามโครงการเพ่ิมขึ้นในแตละรอบ
ปดบัญชี กลาวคือ การปดบัญชีครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีการคางชําระหนี้ประมาณ 
๑๑๓,๘๑๔.๑๒ ลานบาท การปดบัญชีครั้งที่ ๒ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีการคางชําระหนี้
ประมาณ ๔๔๗,๑๐๓.๓๓ ลานบาท และการปดบัญชีครั้งที่ ๓ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการ
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ จุลนิติ

คางชําระหน้ีประมาณ ๔๗๔,๒๖๕.๘๓ ลานบาท แสดงใหเหน็วาแผนงานการบริหารโครงการรบัจาํนํา
ขาวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลของจําเลยขาดประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนขั้นตอนการตรวจสอบ
คณุสมบัตแิละรับรองเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ขัน้ตอนการนําขาวไปจํานาํและเก็บรกัษาขาวเปลือก 
กับข้ันตอนการสีแปรสภาพขาวเปลือก และการเก็บรักษาขาวสาร ซึ่งแมวาจะเปนข้ันตอนในระดับ
ผูปฏบิตังิานตามโครงการก็ตาม แตก็พบวามกีารทุจรติในขัน้ตอนตาง ๆ  เกิดขึน้จํานวนมาก และปรากฏ
ขอเท็จจริงตามบันทึกขอความลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ของนายวิภาค ภัทรเขต ที่ปรึกษา
ของนายสุภรณ อัตถาวงศ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมืองของรัฐบาลจําเลยท่ีเสนอตอ
นายสุภรณ วาการดําเนินงานโครงการเกิดปญหาเก่ียวกับการขาดสภาพคลองมีเงินทุนหมุนเวียน
ไมเพียงพอท่ีจะรับจํานําขาวเปลือกป ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไดเสนอขอใหสํานัก
งบประมาณจัดสรรงบเพื่อชําระหนี้ให ธ.ก.ส. นําเงินไปใชหมุนเวียนรับจํานําขาวเปลือกโดยไมตอง
รอใหการระบายขาวในสต็อกของรัฐเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ ธ.ก.ส. ใหเสร็จภายใน ๑ ถึง ๒ ป แตผูแทน
สํานักงบประมาณไดชี้แจงวาไมสามารถตั้งงบประมาณชําระหนี้ดังกลาวได เพราะขัดตอรูปแบบการตั้ง
งบประมาณท่ีจะตองมีการปดบญัชโีครงการหลังจากส้ินสดุโครงการรับจาํนาํขาวในแตละปงบประมาณ
   ดังนั้น ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหนําเงินที่ไดจากการระบายขาว
ตัง้แตปการผลติ ๒๕๕๔/๕๕ มาใชเปนทนุหมนุเวยีนสาํหรบัการดําเนนิการโครงการรับจาํนาํขาวเปลอืก 
เปนขอบงชี้ใหเห็นวา กขช. บริหารโครงการขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจําเลยในฐานะประธาน กขช. 
และในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ใหนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการรับจํานําขาวเปลือกแตเมื่อ
จําเลยไดรับรูขอมูลการดําเนินโครงการรับจํานําขาวจากคณะอนุกรรมการปดบัญชีทั้ง ๓ รอบแลว 
จําเลยส่ังการแตเพียงวาเห็นชอบตามท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับมอบหมายจัดนําเอาคําชี้แจง 
ขอสังเกต และขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการปดบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และให
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไปเทานั้น หากจําเลยไดใหความสําคัญในการติดตาม กํากับดูแล
การดําเนนิการโครงการรับจาํนาํขาวท่ีใชเงนิงบประมาณแผนดนิจาํนวนมากภายใตหลกัการบรหิารกจิการ
บานเมอืงทีด่ ี(good governance) ตามท่ีไดประกาศแผนบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
ผลการดาํเนินโครงการกจ็ะเกิดความคุมคาเปนประโยชนสขุของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์อภารกจิ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐมากกวานี้
   สาํหรบัการดําเนนิงานโครงการรับจาํนาํขาวเปลือกในข้ันตอนการระบายขาวน้ันแยกเปน ๒ กรณี 
โดยกรณแีรกเปนเรือ่งการระบายขาวดวยวธีิขายในราคาถกูให อคส. เพือ่นําไปปรบัปรงุบรรจถุงุจาํหนาย
แกประชาชน หรือที่เรียกวา การระบายขาวถุง ขอเท็จจริงที่ไดจากการตรวจสอบของอนุกรรมาธิการ
ตดิตามตรวจสอบเร่ืองการระบายขาวสารในสต็อกของรัฐบาลจากโครงการรับจาํนาํขาวเปลอืก ปการผลิต
๒๕๕๔/๕๕ ไดความวา กขช. และคณะอนกุรรมการพจิารณาระบายขาวไดมมีตใินการประชมุหลายครัง้
อนุมัติขายขาวสารและขาวเหนียวในโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ จํานวน 
๒,๕๐๐,๐๐๐ ตนั ในราคาถกูซึง่ตํา่กวาราคาตลาดมากให อคส. เพือ่นําไปปรบัปรงุบรรจถุงุจาํหนายใหแก
ประชาชนในราคาถูก โดยกําหนดผลประโยชนตอบแทนเปนคาดําเนินการ คาใชจายในการปรับปรุง
คณุภาพขาว การบรรจถุงุและกระจายสนิคา ซึง่ไดความตอมาวา อคส. ไดดาํเนนิการดวยการจดัจาง บรษิทั
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

สิงโตทองไรซ คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัทเจียเมง จํากัด บริษัทนครสวรรคคาขาว จํากัด บริษัทพงษลาภ
จาํกดั บรษิทัเอเชยี โกลเดนไรซ จาํกดั และหางหุนสวนจาํกดั โรงสโีชควรลกัษณรุงเรอืงกจิ แบงกนัปรบัปรงุ
คณุภาพขาวและบรรจขุาวตามปรมิาณทีก่าํหนดในแตละสญัญา และกาํหนดชองทางการจดัจําหนายไว 
๕ ชองทาง ไดแก โครงการธงฟาราคาประหยดัของกรมการคาภายใน โครงการรานถกูใจของกรมการคา
ภายใน รานสวัสดิการของ อคส. หนวยงานราชการ และตัวแทนจําหนายท่ีไดคัดเลือกไวรวม ๓ ราย 
คือ บริษัทสยามรักษ จํากัด บริษัทคอนไซด เทรดดิ้ง จํากัด และบริษัทรมทอง จํากัด
   แตจากการตรวจสอบของพยานและคณะกลับไดข อมูลจากการประชุมรวมกับ
คณะอนุกรรมการติดตาม กํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัดที่ไดรับแตงตั้งโดยคําสั่งของ กขช. 
หลายจังหวัดกลับพบวาขาวถุง ที่นําออกวางจําหนายที่ร านคาถูกใจทั่วประเทศประมาณ 
๑๐,๐๐๐ ราน นัน้มีไมเพียงพอ เม่ือตรวจสอบไปยงับรษิทันิม่ซีเ่สง็ จาํกดั ทีร่บัจางในการขนสงขาว 
กพ็บวาปรมิาณขาวทีร่บัจางขนสงไมสมัพนัธกบัปรมิาณขาวในโครงการจําหนายขาวถงุ เพราะบริษทั
นิ่มซี่เส็ง จํากัด ไดรับขนสงขาวสารไปเพียง ๕๐,๐๐๐ ตันเศษ เทานั้น และเมื่อตรวจสอบตอไปอีก
ยังพบวาบริษัทสยามรักษ จํากัด ที่เปนตัวแทนจําหนายขาวถุงและอางวามีรานจําหนายขาวสาร
ทัว่ประเทศประมาณ ๑,๔๒๐ รานคา กลบัพบวารานคาทีอ่างมา เชน บรษิทัวงัมะนาว เกษตรภณัฑ 
จาํกดั ทีจ่งัหวัดราชบุร ีบรษิทัชัยถาวรพันธ จาํกดั ทีจ่งัหวัดสพุรรณบุร ีตางปฏิเสธวาไมไดเปนตวัแทน
จาํหนายรวมทัง้ไมเคยรูจกัหรอืตดิตอกบับรษิทัสยามรกัษ จาํกดั ตอมานายทวศีกัดิ ์หริญัรกัษ กรรมการ
ผูจัดการบริษัทสยามรักษ จํากัด ไดเดินทางไปพบพยานและยอมรับวาตนไมเคยมีอาชีพเกี่ยวกับ
การคาขาวมากอน เมือ่เหน็วาสญัญาการเปนตัวแทนจําหนายขาวถุงท่ีทาํกบั อคส. เปดชองใหนาํไป
ขายปลีกหรือขายสงได ตนจึงติดตอขายชวงใหบริษัทเจียเมง จํากัด บริษัทสิงโตทองไรซ จํากัด 
และหางหุนสวนจํากัด โรงสีโชควรลักษณรุงเรืองกิจ ซึ่งเทากับวาตัวแทนจําหนายขาวถุงที่มีหนาที่
รับขาวถุงไปจําหนายตามสัญญาไดนําขาวถุงในโครงการไปขายคืนใหแกผูที่ทําสัญญาปรับปรุง
คุณภาพขาว ทั้ง ๆ ที่ยังไมมีการปรับปรุงคุณภาพขาวและนําบรรจุถุงแตอยางใด
   แสดงใหเห็นวามีการทุจริตในโครงการระบายขาวถุงดวยการอางชื่อโครงการเพื่อนําขาวสาร
ในโครงการรับจํานําปริมาณมากออกไปจําหนายแกผูประกอบการคาขาวในราคาท่ีถูกกวาราคาตลาด 
ซึ่งเมื่อคิดเปรียบเทียบกับราคาขาวเปลือกที่รัฐบาลรับจํานําในราคาสูง รวมกับคาใชจายในการ
สแีปรสภาพแลว เปนทีแ่นนอนวายอมทาํใหรฐัไดรบัความเสียหายเปนเงนิจาํนวนมาก และเมือ่พจิารณา
ถึงความเกี่ยวพันระหวางบุคคลตามคําเบิกความของพยานแลว เชื่อวามีการคบคิดกันเปนกระบวนการ
เพื่อกระทําทุจริตในโครงการระบายขาวถุงนี้ดวย 
   สวนกรณีการระบายขาวดวยวิธีขายแบบรัฐตอรัฐ ไดความวา โครงการรับจํานําขาวเปลือก
ตามนโยบายของรัฐบาลจําเลยเร่ิมตัง้แตวนัที ่๗ ตลุาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป แตในวันที ่๖ ตลุาคม ๒๕๕๔ 
กอนวันเริ่มโครงการรับจํานําขาวเปลือกเพียง ๑ วัน นายภูมิ สาระผล ไดอนุมัติใหมีการทําสัญญา
ซือ้ขายขาว ฉบบัที ่๑ ระหวาง กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผูขาย กบับรษิทั GSSG ผูซือ้ขาว
ในสต็อกของรัฐบาลไทย พืชผลปการผลิต ๒๕๔๘ ๒๕๔๙-๒๕๕๒/๒๕๕๓ ปริมาณนํ้าหนัก
รวม ๒,๑๙๕,๐๐๐ ตนั และมกีารแกไขเพิม่เตมิสญัญาอกี ๕ ครัง้ และสญัญาฉบบัที ่๒ ระหวางกรมการคา
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ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผูขาย กับบริษัท GSSG ผูซื้อขาวในสต็อกของรัฐบาลไทย ปริมาณ
นํ้าหนักรวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัน และมีการแกไขเพิ่มเติมสัญญาอีก ๕ ครั้ง รวมปริมาณขาวที่ซ้ือขาย 
๒ สญัญา จาํนวน ๔,๔๔๕,๐๐๐ ตนั ซึง่หากพจิารณาปรมิาณขาว ณ วนัที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ รฐับาล
มีปริมาณขาวสารในสต็อกคลังกลางเพียง ๒,๑๘๙,๐๑๕.๖๗ ตัน และขาวเปลือกในยุงฉางกลาง
ทีข่นยายจากยุงฉางเกษตรกรตามโครงการรับฝากขาวเปลือกของ ธ.ก.ส. อกีจาํนวน ๕๗,๖๕๐.๙๓ ตนั 
เทานั้นย่ิงเห็นไดวาเปนการทําสัญญาซื้อขายขาวท่ีมีปริมาณมากกวาขาวท่ีรัฐบาลมีสต็อกใน
คลังกลางขณะทําสัญญาซ้ือขาย และตอมาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายบุญทรง เตริยาภิรมย 
ไดอนุมัติใหมีการทําสัญญาฉบับที่ ๓ ระหวาง กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผูขาย 
กบับริษทั GSSG ผูซือ้ขาวในสต็อกของรัฐบาลไทย ปรมิาณน้ําหนักรวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตนั และมีการแกไข
เพ่ิมเติมสญัญาเพ่ิมปริมาณขาวอีก ๑,๓๐๐,๐๐๐ ตนั ปรมิาณน้ําหนักรวม ๒,๓๐๐,๐๐๐ ตนั และสัญญา
ฉบบัที ่๔ ลงวันที ่๖ กนัยายน ๒๕๕๕ ระหวางกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผูขายกบับรษิทั 
Hainan grain ผูซือ้ขาวในสตอ็กของรฐับาลไทย ปรมิาณนํา้หนกัรวม ๖๕,๐๐๐ ตนั โดยสญัญาซือ้ขายขาว
ทัง้ ๔ ฉบับ ไดระบุวาเปนการซ้ือขายขาวแบบรัฐตอรฐั หรอื G to G นัน้ ในขอนี ้นายวิชยั ศรปีระเสริฐ 
พยานโจทกเบิกความวา สญัญาซ้ือขายท้ัง ๔ ฉบบั ไมใชการทําสัญญากับ China National Cereals, 
Oil & Foodstuff Import and Export Co. หรอืทีเ่รยีกวา COFCO ซึง่เปนตวัแทนฝายสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทั้งสัญญาซื้อขายขาวทั้ง ๔ ฉบับ กําหนดเงื่อนไขการสงมอบแบบ Ex Warehouse 
หรือการสงมอบหนาคลังสินคา อันเปนรูปแบบการขายขาวภายในประเทศที่กระทรวงพาณิชย
ใชสําหรับการขายใหผูประกอบการภายในประเทศเทานั้น ไมใชรูปแบบปกติสําหรับการซ้ือขาย
ระหวางประเทศ และเปนการเปดชองใหสามารถนําขาวมาเวียนขายภายในประเทศ อกีทัง้สกุลเงิน
ทีก่าํหนดชาํระคาขาวเปนเงนิบาท ไมใชสกุลเงินท่ีใชในการตกลงซือ้ขายกันตามปกตสิาํหรบัการคา
ระหวางประเทศ
   นอกจากนีต้ามสญัญาซือ้ขายขาวยงัไดกาํหนดเงือ่นไขวา ขาวทีถ่กูสงมอบตามสญัญานีจ้ะตอง
นําไปบริโภคในประเทศของผูซื้อเปนหลักนั่นหมายความวา ขาวสวนใหญจะตองสงไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แตจากการตรวจสอบขอมูลของสมาคมผูสงออกขาวในป ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๖ พบวาสถิติ
ขอมูลการสงขาวออกของภาคเอกชนไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในป ๒๕๕๔ ปริมาณ ๓๐๓,๖๖๗ ตัน 
ป ๒๕๕๕ ปริมาณ ๑๗๖,๒๑๔ ตัน และป ๒๕๕๖ ปริมาณ ๓๒๗,๕๕๙ ตัน แตในป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ 
ไมสอดคลองกับการสงมอบขาวตามสัญญาท่ีระบอุางวาเปนการซือ้ขายแบบรัฐตอรัฐในสญัญาฉบับท่ี ๑ 
และฉบับที ่๒ ซึง่มปีรมิาณรวมกันถงึ ๔,๑๙๕,๐๐๐ ตนั ฉบบัที ่๓ และฉบับที ่๔ ทีม่รีะบุวาการทําสญัญา
สงขาวออกปริมาณรวมกันมากถึง ๒,๓๖๕,๐๐๐ ตัน จากพฤติการณดังกลาวสอแสดงใหเห็นเปนการ
แอบอางทําสัญญาแบบรัฐตอรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ดวยเหตุนี้สํานักงาน ป.ป.ช. 
จึงไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงจําเลยโดยตรง เสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริต 
กรณีการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในโครงการรับจํานําขาวเปลือก
   นอกจากน้ีในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ นายอลงกรณ พลบุตร ตั้งกระทูสดถามจําเลย
เกีย่วกบัการระบายขาวของรฐับาลจาํเลยในฤดูกาลผลติทีผ่านมาของโครงการรบัจํานําวาไดมกีารระบาย
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

ขายออกไปในระบบที่ระบุวาเปนการขายแบบรัฐตอรัฐ จําเลยไมตอบกระทูดวยตนเองกลับมอบให
นายภูมิ ชี้แจงแทนวา ปริมาณขาวที่ระบายแบบรัฐตอรัฐนั้นเปนความลับที่ยังไมอาจเปดเผยได แตเมื่อ
วนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๕๕ จาํเลยใหสมัภาษณนกัขาวเกีย่วกบัสญัญาขายขาวแบบรฐัตอรฐั และการระบายขาว 
มีนายบุญทรงรวมใหขอมูลดวย โดยจากบทการใหสัมภาษณของจําเลยยิ่งเปนการยืนยันขอเท็จจริงวา
จําเลยรับรู การระบายขาวที่แอบอางวาเปนขายแบบรัฐตอรัฐ และยังยืนยันอีกวาขาวที่ซื้อขาย
ประมาณ ๘ ลานตัน แลวมีการสงขาวที่ซื้อขายตามสัญญาออกไปจริง
   ตอมา ในวนัที ่๒๕ - ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ นายอภิสทิธิ ์เวชชาชวีะ กบันายวรงค และคณะ 
เปดอภปิรายทัว่ไปไมวางใจจาํเลยเปนประเดน็เกีย่วกบัการปลอยปละละเลยรูเหน็เปนใจใหมกีารทจุรติ
ในโครงการรบัจํานาํขาวเปลอืก โดยช้ีใหเหน็วาจําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรแีละในฐานะประธาน กขช. 
ไดทราบขอเท็จจริงมาโดยตลอดตามท่ีจําเลยไดเคยใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนวา รัฐบาลโดยกระทรวง
พาณิชยระบายขาวโดยทําสัญญาขายขาวใหแกบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีการยืนยันวา
ไดสงขาวใหสาธารณรฐัประชาชนจนีดวยนัน้ ความจรงิแลวขาวทีข่ายตามสญัญาดงักลาวหาไดมกีาร
สงมอบขาวใหแกประเทศผูซือ้ไม แตกลบันาํขาวตามสญัญามาเวยีนขายใหผูคาขาวภายในประเทศ 
โดยวิธีการชําระเงินคาขาวก็ชําระดวยแคชเชียรเช็คของธนาคารพาณิชยในประเทศ ยิ่งชี้ใหเห็นวา
มกีลุมคนทีเ่ขามาแสวงหาผลประโยชนจากการระบายขาวโดยวธิไีหน มกีระบวนการอยางไร เปนการ
บงบอกวาจําเลยรับทราบกระบวนการขายขาวทั้ง ๔ สัญญา เปนอยางดีดวย มิฉะน้ันในวันที่ 
๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่จําเลยใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนในเรื่องการระบายขาวคงไมใหรายละเอียดถึง
วิธีการขายไดมากเพียงนั้น ไมวาจะเปนเรื่องการสงมอบขาวตามสัญญาออกไปยังประเทศผูซื้อ 
รวมถึงการชําระเงินดวย 
   จาํเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธาน กขช. เมือ่รบัทราบขอมลูการอภิปรายของนายวรงค
ที่อภิปรายไมไววางใจจําเลยตอรัฐสภาในประเด็นที่วามีการทุจริตการระบายขาวโดยสมอางวา
เปนการขายแบบรัฐตอรัฐในการทําสัญญาขายขาวฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ มีนายภูมิ เปนผูอนุมัติ
ใหทาํสญัญา และสัญญาฉบบัที ่๓ และฉบบัที ่๔ มนีายบญุทรงเปนผูอนุมตัใิหทาํสญัญา โดยมกีรมการคา
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนคูสัญญาในฐานะผูขายทั้ง ๔ ฉบับ ซึ่งอยูในการกํากับของนาย
บุญทรงผูถูกกลาวหาในขณะนั้นวามีสวนกระทําการทุจริตในการทําสัญญาขายขาวทั้ง ๔ ฉบับ
ดังกลาว จําเลยไดสั่งการใหกระทรวงพาณิชย โดยนายบุญทรงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเทจ็จรงิ มนีางวชัร ีวมิกุตายน ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการสอบสวน โดยกาํหนด
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบเฉพาะหลักเกณฑขั้นตอนและเงื่อนไขการจําหนาย
ขาวสารในสต็อกของรัฐบาลเทานั้นไมไดใหอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการชุดดังกลาวดําเนินการ
ตรวจสอบในประเด็นทีน่ายวรงคไดนาํมาเปนประเดน็อภปิรายเพือ่ลงมตไิมไววางใจจาํเลยและรัฐมนตรี
เปนรายบุคคล ยิ่งไปกวานี้องคประกอบคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงลวนแตรับราชการ
สังกัดอยูในกระทรวงพาณิชย จึงเปนที่พอจะอนุมานคาดการณไดลวงหนาวาผลการสอบสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการชุดดังกลาวจะออกมาเชนใด ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงไดรายงานผลการตรวจสอบใหนายบุญทรงทราบวาไมพบวา
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๑๓๗

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ จุลนิติ

มีขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดท่ีแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติผิดหรือฝาฝนสัญญาแตอยางใด
การท่ีจําเลยอางผลการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการชุดดังกลาวมาเปนขอแกตัววา
ผลการตรวจสอบขอเทจ็จริงไมพบวามกีารทุจรติในขัน้ตอนการระบายขาวตามท่ีนายวรงคอภปิราย
ตอรฐัสภา ทัง้ไมมหีนวยงานใดทีร่บัผดิชอบแจงใหจาํเลยทราบน้ัน เปนการงายแกการหยบิยกขึน้อาง
แตหาเปนขออางที่จะทําใหจําเลยหลุดพนจากความรับผิดชอบไปไม
   แมขอที่จําเลยอางวานายกรัฐมนตรีมีหนาที่กํากับงานดานนโยบายก็ตาม แตการดําเนินการ
ปฏิบัติตามนโยบายนั้นก็เปนเรื่องท่ีสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน โดยเฉพาะนโยบายดานปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐัทีจ่าํเลยถอืเปนนโยบายเรงดวนและแถลงตอรฐัสภา
ไปแลวนัน้ เมือ่นายบญุทรงผูทีถ่กูกลาวหามตีาํแหนงระดบัรฐัมนตร ีจาํเลยจะรอใหหนวยงานท่ีเกีย่วของ
รายงานแตเพียงอยางเดียวน้ันหาเพียงพอแกการทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารราชการแผนดินให
เกิดประโยชนสูงสุดไม อีกทั้งการที่นายวรงคยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจจําเลยซึ่งถือวาเปนกลไก
กระบวนการตรวจสอบตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น 
การที่จําเลยเพียงแตไดรับรายงานผลการตรวจสอบวาไมพบการทุจริต แลวจําเลยไมไดดําเนินการ
อยางใดตอไป ทัง้ ๆ  ทีจ่าํเลยมีทมีทีป่รกึษาท้ังดานกฎหมายดานเศรษฐกิจ หากจําเลยใหความสําคัญ
ไมปลอยปละละเลยตออาํนาจหนาทีใ่นการบรหิารราชการแผนดนิโดยดาํเนนิการใหมกีารตรวจสอบ
อยางรอบดาน ความเสียหายจากการทุจริตอันสืบเนื่องจากการดําเนินโครงการรับจํานําขาว
ในขั้นตอนการระบายขาวคงไมมีผลกระทบตองบประมาณแผนดินมากถึงเพียงนี้ ดังจะเห็นไดจาก
ภายหลังการอภิปรายเสร็จสิน้ลง นายวรงคไดเสนอพยานหลักฐานท่ีเกีย่วของกลาวหารองเรียนตอประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. วาจําเลยและนายบุญทรงกับพวกมีพฤติการณปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบหรอืโดยทจุรติ เพือ่ใหเกดิความเสยีหายแกทางราชการและเอือ้ประโยชนอันมิควรไดโดยชอบ
ดวยกฎหมายสําหรับตนเอง ซึ่งนายสุพจน ศรีงามเมือง อนุกรรมการไตสวน เบิกความวา อนุกรรมการ
ไตสวนดําเนินการตรวจสอบตามขอรองเรียนของนายวรงคพบวาแคชเชยีรเช็คของธนาคารพาณิชย
ในประเทศท่ีนายวรงคนาํมาเปนหลักฐานประกอบการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรเปนการส่ังจาย
ใหกรมการคาตางประเทศ โดยผูสัง่จายลวนเปนนติิบคุคลและบคุคลธรรมดาทีอ่ยูในราชอาณาจกัรทัง้สิน้ 
หากจําเลยส่ังการใหหนวยงานอื่นที่ไมใชกระทรวงพาณิชยที่มีนายบุญทรงซึ่งถูกกลาวหาวามีสวน
เกี่ยวของกับการทุจริตในการทําสัญญาขายขาวทั้ง ๔ ฉบับ เปนผูดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหครบทกุประเดน็ตามทีน่ายวรงคเสนอพยานหลกัฐานประกอบการอภปิราย จาํเลยกจ็ะทราบมลูเหตุ
และทีม่าของการทจุรติโครงการรบัจาํนาํขาวเปลอืกในขัน้ตอนการระบายขาวทีม่กีารอางวาเปนการขาย
แบบรัฐตอรัฐ
   ขอเท็จจริงจากการไตสวนไดความอีกวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงและแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนนายบุญทรงกับพวก กรณีกระทําความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที ่หรอืกระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่าชการเก่ียวกับโครงการรับจํานําขาวและการระบาย
ขาวกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ซึ่งเปนการดําเนินการระบายขาวโดยแอบอางวาเปนการขายแบบรัฐ
ตอรัฐ ความจริงแลวเปนการระบายขาวโดยการขายใหบริษัทเอกชนภายในประเทศ คือ บริษัทสยาม
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๓๘

คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

อินดิกา จํากัด แตแอบอางบริษัท GSSG และบริษัท Hainan grain เขามาทําสัญญาโดยมุงหมายมิใหมี
การแขงขนัราคาอยางเปนธรรม เพือ่เอือ้อาํนวยใหบรษิทั GSSG และบรษิทั Hainan grain เปนผูมสีทิธิ
ทําสัญญากับกรมการคาตางประเทศหนวยงานของรัฐ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ซึ่งตอมาคณะอนุกรรมการไตสวนไดทําการไตสวนพยานบุคคลและพยานเอกสาร
ที่เก่ียวของแลวเห็นวา มีผูรวมกระทําความผิดคือนายภูมิ ขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพาณชิย และประธานคณะอนกุรรมการพจิารณาระบายขาว และขาราชการประจาํในกระทรวง
พาณิชยกับบุคคลอื่นอีกหลายคน 
   ตอมาวันที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๕๘ อยัการสงูสดุเปนโจทกยืน่ฟองนายภมู ิที ่๑ กบัพวกรวม ๒๑ คน 
จาํเลย ตอศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง คดหีมายเลขดาํที ่อม. ๒๕/๒๕๕๘ 
และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองดําเนินการไตสวนแลวฟงขอเท็จจริงวา 
นายภูมแิละนายบุญทรงกับพวกท่ีเปนขาราชการประจําใชอาํนาจในตําแหนงหนาทีต่ามท่ีไดรบัมอบหมาย
ใหจดัการระบายขาวสารในสต็อกของรัฐไดรวมกันแอบอางบริษทั GSSG และบริษทั Hainan grain
เขามาเสนอราคาทําสัญญาซ้ือขาวของรัฐ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
เพื่อเอื้ออํานวยใหบริษัท GSSG และบริษัท Hainan grain เปนผูมีสิทธิทําสัญญาซื้อขายขาวไทย
ในราคามติรภาพกับกรมการคาตางประเทศหนวยงานของรฐัโดยทจุรติ กอใหเกดิความเสยีหายแกรฐั 
และเปนเจาพนักงานที่มีหนาที่จัดการระบายขาวใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต ตามคําพิพากษา
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๗๘/๒๕๖๐
   เมือ่จาํเลยรบัทราบเรือ่งการทจุรติในการดาํเนนิโครงการรบัจาํนาํขาวและการระบายขาว
จากการอภิปรายไมไววางใจของฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ระหวางวันท่ี ๒๕ - ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ และการตั้งกระทูถามจําเลยเรื่องผลการตรวจสอบการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐและปญหา
โครงการรบัจาํนําขาวของนายวรงค เดชกจิวกิรม สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจงัหวดัพษิณโุลก เมือ่วนัที่ 
๑๘ เมษายน  ๒๕๕๖ และจําเลยยังไดรับทราบเรื่องการทุจริตในการดําเนินโครงการรับจํานําขาว
และการระบายขาวจากการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎร แทนที่จําเลยจะระงับยับยั้งโครงการ
รับจํานําขาวกลับยืนยันท่ีจะดําเนินโครงการตอไป อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
มากข้ึนเร่ือย ๆ  ขอตอสูของจําเลยฟงไมขึน้ ขอเท็จจรงิจงึรบัฟงเปนยตุไิดวา การดําเนินการโครงการ
รบัจาํนาํขาวเปลอืกตามนโยบายรฐับาลจาํเลยในขัน้ตอนการระบายขาว มกีารทจุรติในขัน้ตอนตาง ๆ  
กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐดังวินิจฉัยมาขางตนจริง
   อยางไรก็ตาม แมขอเท็จจริงจากการไตสวนจะไดความวา การดําเนินโครงการรับจํานําขาว
พบปญหาการทุจรติเกิดขึน้ในข้ันตอนตาง ๆ  กด็ ีแตความเสียหายอันเกิดจากการทุจรติดงักลาวท่ีเกิดข้ึน
ในการดําเนนิการโครงการรบัจาํนาํขาวแตละขัน้ตอนนัน้เปนกรณกีารกระทาํของเจาหนาทีใ่นระดบัปฏบิตักิาร
ในขอนี้จําเลยในฐานะนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธาน กขช. และคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ 
ก็ไดออกมาตรการเพื่อปองกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการในแตละขั้นตอน
ขางตนไดอยางสมเหตุสมผลแลว สวนการระบายขาวถงุไดความวา หลงัจากคณะอนกุรรมาธกิารตดิตาม
ตรวจสอบของวุฒิสภาไดทําการตรวจสอบในเรื่องนี้แลว พลตํารวจโท ยุทธนาเขาพบนายนิวัฒนธํารง
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ จุลนิติ

รัฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิชยและประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายขาวและแจงผล
การตรวจพบการกระทําที่สอไปในทางทุจริตดังกลาวใหรับทราบ หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการ
พิจารณาระบายขาวไดเรียกประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติให อคส. 
ยุติการดําเนินการจัดทําขาวสารบรรจุถุงและใหรายงานผลการดําเนินงานตอนายนิวัฒนธํารง 
และกระทรวงพาณิชยมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงการดําเนินงานของ อคส. 
ดังที่กลาวมา วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พลตํารวจโท ยุทธนา สงเร่ืองใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พจิารณา เม่ือขอเทจ็จรงิปรากฏวาฝายการเมอืงสัง่ยุตกิารดาํเนนิการจดัทําขาวบรรจถุงุทันททีีไ่ดรบั
แจงและตอมาสัง่การใหมกีารตรวจสอบ พยานหลกัฐานทีไ่ดความยงัรบัฟงไมไดวาจาํเลยมสีวนรูเหน็
เก่ียวของกระทําความผิดในขอกลาวหาน้ี กรณียังฟงไมไดวาจําเลยปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาที่
ในตาํแหนงโดยทจุรติ หรอืใชอาํนาจในตาํแหนงหรอืหนาท่ีโดยมชิอบ ขอตอสูของจาํเลยในขอนีฟ้งขึน้
   สาํหรบัความเสยีหายอนัเกดิขึน้จากการทจุรติในขัน้ตอนระบายขาว โดยการแอบอางทาํสญัญา
ขายแบบรัฐตอรัฐดังวินิจฉัยมาขางตน ขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติไดวา จําเลยรับรูจากการแจงเตือน
จากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ การตั้งกระทูถามสด กระทูทั่วไป การอภิปรายไมไววางใจของ
ฝายขาราชการการเมือง และขาวสารจากส่ือมวลชน ยิ่งกวานี้กอนเริ่มโครงการรับจํานําขาว
ทัง้สาํนกังานการตรวจสอบเงนิแผนดนิ สาํนกังาน ป.ป.ช. ไดมหีนงัสอืแจงเตอืนและใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการนําเอานโยบายรับจํานําขาวไปดําเนินการปฏิบัตินั้นจะมีผลกระทบตองบประมาณ
แผนดิน และการทุจริตในขั้นตอนตาง ๆ ใหจําเลยทราบเปนระยะ ๆ แตจําเลยกลับไมไดติดตาม
กาํกบัดแูลอยางใกลชดิดงัจะเห็นจากจําเลยในฐานะประธาน กขช. ไดเขารวมประชุม กขช. เพยีงวันที ่๙ 
กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งเปนการประชุมคร้ังแรกคร้ังเดียวเทาน้ัน การประชุม กขช. อีก ๒๒ ครั้ง จําเลย
หาไดเขารวมประชุมเพื่อติดตามกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพตามที่จําเลยไดให
นโยบายไวแตอยางใดไม หากนับระยะเวลาตั้งแตวันท่ีนายวรงคอภิปรายเรื่องการทุจริตการระบาย
ขาวเปนตนมา ในสวนการระบายขาวทีแ่อบอางวาเปนการขายแบบรัฐตอรฐั จาํเลยมเีวลาเพยีงพอ
ทีจ่ะระงบัยบัยัง้การสงมอบขาวตามสญัญาทีย่งัไมไดสงมอบไวกอนกย็อมกระทาํไดตามอาํนาจหนาที่ 
แตจาํเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีเปนหวัหนารฐับาลและประธาน กขช. ซึง่มอีาํนาจหนาทีโ่ดยตรงในการ
ควบคุมตรวจสอบกาํกบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบาย วางมาตรการโครงการทีอ่นุมตัไิปแลว ทัง้มอีาํนาจ
สัง่การขาราชการทกุกระทรวง ทบวง กรม ในการกาํกับดแูล การระงบัยบัยัง้หรอืแกไขปญหา โดยเฉพาะ
การทุจริตในขั้นตอนการระบายขาว แตจําเลยกลับมีพฤติการณในการละเวนหนาท่ีตามกฎหมาย
สอแสดงเจตนาออกโดยแจงชัดอันเปนการเอ้ือประโยชนใหแกนายบุญทรงกับพวกแสวงหา
ผลประโยชนจากโครงการรับจาํนาํขาวโดยการแอบอางนาํบรษิทั GSSG และบริษทั Hainan grain 
เขามาทําสัญญาซื้อขาวในราคาที่ตํ่ากวาทองตลาดตามประกาศของกรมการคาภายใน แลวมีการ
หาประโยชนที่ทับซอนโดยทุจริตไดขาวสวนตางจากราคาขาวตามสัญญาซ้ือขาย ๔ ฉบับ อันเปน
การแสวงหาประโยชนทีมิ่ควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย ซึง่กอใหเกดิความเสยีหายตอระบบการเงิน
การคลงัของประเทศและเกดิผลกระทบตองบประมาณแผนดินโดยตรงถอืไดวาเปนการกระทาํทจุรติ
ตอหนาทีใ่นความหมายตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

จุลนิติ

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงโดยทุจริต เพื่อใหเกิด
ความเสียหายแกกระทรวงการคลังประเทศชาติ หรือผูหนึ่งผูใด อันเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑
   อนึ่ง ระหวางการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ไดมีประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึง่มาตรา ๗ ใหยกเลกิอตัราโทษในมาตรา ๑๕๗ และใหใชอตัราโทษใหม แตโทษปรบัตามกฎหมายใหม
หนักกวาโทษปรับตามกฎหมายเดิม ซ่ึงไมเปนคุณแกจําเลย จึงตองใชกฎหมายเดิมที่ใชบังคับ
ขณะเกิดเหตุบังคับแกจําเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓

๓. ผลคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
   โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
จึงพิพากษาวาจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ (เดิม) พระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ เปนการ
กระทํากรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ อันเปนกฎหมายบทที่มี
โทษหนกัที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ ใหจําคุก ๕ ป 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

¹ÒÂÍÀÔÇÑ²¹ � ÊØ´ÊÒÇ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทนํา
  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ซึง่เปนรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั ไดบญัญตัิ
ใหมีพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญรวมจํานวน ๑๐ ฉบบัดวยกัน อนัประกอบดวย ๑) พระราชบัญญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ๒) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา ๓) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลอืกตัง้
๔) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง ๕) พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน ๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน ๘) พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมือง และ ๑๐) พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญู
วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๗ ไดกําหนดให
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๑๐ ฉบับ ขึ้นใหม
หรือแกไขเพิ่มเติมใหแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญหรือนับตั้งแตวันที่ 
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ทีผ่านมา ทัง้นี ้เพือ่ใหสอดคลองกบับทบญัญตัแิละเจตนารมณของรฐัธรรมนญู และ
ตองมุงหมายใหมีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
   คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสนอตอ
สภานติบิญัญตัแิหงชาตภิายในกรอบระยะเวลาตามทีร่ฐัธรรมนญูกําหนด และสภานิติบญัญัติแหงชาติ
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๑๐ ฉบับ แลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแตละฉบับ และโดยเหตุ
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนกฎหมายท่ีมีความสําคัญตอการใชบังคับรัฐธรรมนูญ
หรือการนําเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไปสูภาคปฏิบัติรวมท้ังการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
จึงไดกําหนดกระบวนการใหองคกรท่ีเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไดเขามามี

การตรวจสอบความชอบการตรวจสอบความชอบดวยดวยรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ
ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
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การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

สวนรวมในการตรวจสอบ กลาวคือ ตามบทเฉพะกาลของรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองคกรอสิระทีเ่กีย่วของ และคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู เขามามสีวนรวมในการตรวจสอบวา
รางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากสภานิตบิญัญตัแิหงชาตินัน้ “ตรงตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม” ในกรณทีีเ่หน็วารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฉบบัใด
ไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตั้ง “คณะกรรมาธิการวิสามัญ” 
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอผลการพิจารณาใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อใหความเห็นชอบ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป 
  ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๒ ซึ่งเปนบทบัญญัติหลักน้ันไดกําหนดใหศาลฎีกา 
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการใหความเห็น ในกรณีที่ศาลฎีกา 
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภา
ใหความเห็นชอบ “มีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ” หรือ “ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ใหถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได”  ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน ในการนี้ ใหรัฐสภามีอํานาจ
แกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระตามที่เห็นสมควร และเมื่อ
ดําเนินการเสร็จแลว ใหรัฐสภาดําเนินการตอไป   
 เมือ่รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฉบับใดไดรบัความเหน็ชอบจากสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ทาํหนาทีร่ฐัสภาหรือรฐัสภาในภาวการณบานเมืองปกติแลว กอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย 
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติกระบวนการในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไว ทัง้นี ้เพือ่ใหศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัวารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญนัน้
“มขีอความขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญู” หรอื “ตราขึน้โดยไมถกูตองตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู” 
หรือไม ดังนั้น คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “การตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” ดังนี้ 
 ๑. การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติหลักเกณฑในการตรวจสอบความชอบดวย
รฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูไวในมาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๔๘ โดยมี
หลักเกณฑในการตรวจสอบดังตอไปนี้
    ๑.๑  วัตถุแหงการตรวจสอบ
         สําหรับวัตถุแหงการตรวจสอบในกรณีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ไดแก “รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา” กลาวคือ เมื่อรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดไดรับ
ความเหน็ชอบจากรฐัสภาแลว ใหนายกรฐัมนตรรีอไว ๕ วนั นบัแตวนัทีไ่ดรบัรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูนัน้จากรฐัสภา ทัง้นี ้เพือ่ใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภา
ตามจํานวนท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดหรือนายกรัฐมนตรี มีสิทธิเสนอความเห็นเพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หากราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดนายกรัฐมนตรีไดนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแลว รางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ันยอมไมใช
วัตถุแหงการตรวจสอบในกรณีของการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญอีกตอไป 
  ๑.๒ ผูมีสิทธิเสนอเรื่อง
      การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีลักษณะเปน “ระบบสิทธิ” กลาวคือ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภา หรือนายกรัฐมนตรี มสีทิธทิีจ่ะย่ืน
หรอืไมยืน่ใหตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูหรอืไมก็ได 
ซึ่งมีความแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีลักษณะเปน 
“ระบบบังคับ” กลาวคือ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว 
กอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
       ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ ประกอบ 
มาตรา ๑๔๘ ไดบัญญัติใหบุคคลดังตอไปน้ี มีสิทธิเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
      ๑.๒.๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
                     ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภา
รวมกันมีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชกิทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวา
รางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญใดมีขอความขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ หรอืตราข้ึนโดยไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
             ในระหวางท่ียังไมมีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาน้ัน ตามบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๓ ไดกําหนดใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวนัประกาศใชรฐัธรรมนูญฉบบัปจจบุนั ทาํหนาทีเ่ปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุสิภา 
ดังนั้น สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาท่ีมีอยูของสภานติบัิญญตัแิหงชาต ิหากเหน็วารางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูใดมขีอความ
ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู หรอืตราขึน้โดยไมถกูตองตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู มสีทิธเิสนอความเหน็
ตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ แลวใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงความเห็นนั้นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา  
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การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

     ๑.๒.๒ นายกรัฐมนตรี
                    ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใด
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหสง
ความเห็นเชนวานัน้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพือ่วนิจิฉยั และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธาน
วุฒิสภาทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ใหแจง
ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบโดยไมชักชา
 ๑.๓  ขอบเขตแหงการตรวจสอบ
     การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน
เปนการตรวจสอบรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูกอนประกาศใชเปนกฎหมาย ดงันัน้ รฐัธรรมนูญ
จึงกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไดทั้งเนื้อหาและกระบวนการตรา ซึ่งในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ันขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยมิได
     ๑.๓.๑ การตรวจสอบเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
                 สําหรับกรณีการตรวจสอบเน้ือหาของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
ศาลรฐัธรรมนญูมีอาํนาจพจิารณาวนิจิฉัยวารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีไ่ดรบัความเหน็ชอบ
ของรัฐสภาฉบับใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม เชน รางพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญนั้นมีขอความเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่เกินสมควรแกเหตุหรือไม หรือมีขอความ
ละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือไม หรือมีขอความท่ีขัดตอหลักความความเสมอภาคของบุคคล
หรือไม เปนตน
     ๑.๓.๒ การตรวจสอบกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
                สาํหรับกรณีการตรวจสอบกระบวนการตรารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญนัน้ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภาตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม เชน รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนัน้เสนอโดยผูมอีาํนาจเสนอหรือไม การพิจารณารางพระราชบัญญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดดําเนินการโดยครบองคประชุมหรือไม หรือในกรณีที่
รางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญฉบบันัน้มผีลเปนการจํากดัสทิธิหรอืเสรีภาพของบุคคล ไดมกีาร
ระบุบทบัญญัติที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพไวในคําปรารภ
หรอืไม และไดระบเุหตุผลความจาํเปนในการตรากฎหมายทีม่ผีลเปนการจํากัดสทิธแิละเสรภีาพไวดวย
หรือไม เปนตน
 ๑.๔ ผลของการตรวจสอบ  
                    ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใด
ตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน
ตกไปทั้งฉบับ สวนในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใด
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จุลนิติ

มขีอความขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู ถาขอความดงักลาวเปนสาระสาํคญัใหรางพระราชบัญญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูนัน้เปนอนัตกไปทัง้ฉบบั แตถาขอความน้ันไมเปนสาระสาํคญั ใหเฉพาะขอความทีข่ดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญเทานั้นท่ีเปนอันตกไป ซึ่งหลักการนี้จะแตกตางจากหลักการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑๑ วรรคสาม ที่บัญญัติหลักการไววาในกรณี
ที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทําใหขอความท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนอันตกไป ใหสง
รางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญนัน้กลับคนืสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิภาเพ่ือพจิารณาตามลําดบั 
โดยใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได 
โดยมติในการแกไขเพ่ิมเติมใหใชคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยูของ
แตละสภา แลวใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป 

บทสรุป
  ดังที่ไดกลาวแลววาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยอาศัย
อํานาจตามรัฐธรรมนูญ จึงเปนกฎหมายที่มีความสัมพันธใกลชิดกับรัฐธรรมนูญ และเปรียบเสมือนเปน
อวัยวะสําคัญที่จะทําใหหลักการท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจบุนัไดบญัญัตใิหมพีระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
จํานวน ๑๐ ฉบับ ซึ่งเปนกฎหมายที่สะทอนเจตนารมณสําคัญในการทําใหองคกรซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบ
การใชอาํนาจรัฐสามารถปฏิบติัหนาทีไ่ดอยางมีประสิทธิภาพ สจุริต เท่ียงธรรมและมีสวนในการปองกัน
หรือแกไขวิกฤตของประเทศตามความจําเปนและความเหมาะสม สรางกลไกสําคัญในการปองกัน 
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เขมงวด เด็ดขาด เพื่อมิใหผูบริหารที่ปราศจาก
คณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลเขามามอีาํนาจในการปกครองบานเมอืงหรอืใชอาํนาจตามอาํเภอใจ 
และเปนกลไกสําคัญในการปฏิรูปประเทศ 
 ดังนั้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
รฐัธรรมนูญไดวางกลไก ๒ ระดับ เพือ่ใหรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ 

 ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑ บัญญัติวา 
  “มาตรา ๑๔๑ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว กอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญซึ่งตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับเรื่อง
  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
ใหขอความทีข่ดัหรอืแยงน้ันเปนอันตกไป ในกรณทีีว่นิจิฉยัวาขอความดงักลาวเปนสาระสาํคญัหรอืรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
  ในกรณีที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทําใหขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเปนอันตกไปตามวรรคสอง
ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลําดับ ในกรณีเชนวานี้
ใหสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได โดยมติในการแกไขเพิ่มเติมใหใช
คะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา แลวใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙๐ และ
มาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แลวแตกรณี ตอไป”
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การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

  ระดบัแรก ตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนญูไดกาํหนดกลไกสาํคญัเพือ่ใหการตราพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญมีความละเอียด รอบคอบ และรบัฟงความคิดเหน็อยางรอบดาน ในกรณีทีม่ปีระเด็น
ปญหาวารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ “มเีนือ้หาไมตรงตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญู” 
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหใชกลไกการประชุมรวมกัน ๓ ฝาย ในรูปแบบของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
อนัประกอบดวยคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญซึง่เปนองคกรผูจดัทาํรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในฐานะองคกร
ผูบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนองคกร
ผูใชอาํนาจนิตบิญัญตั ิ เพือ่ประชุมปรึกษาหารือรวมกันและเสนอผลการพิจารณาตอสภานิตบิญัญตัแิหง
ชาตเิพื่อใหความเห็นชอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป หรือตามบทบัญญัติหลัก มาตรา ๑๓๒ 
ไดกาํหนดใหศาลฎกีา ศาลรฐัธรรมนญู หรอืองคกรอสิระทีเ่กีย่วของเขามามสีวนรวมในการใหความเหน็ 
ในกรณีทีศ่าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระท่ีเก่ียวของเห็นวารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ทีร่ฐัสภาใหความเหน็ชอบม ี“ขอความใดขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู” หรอื “ทาํใหไมสามารถปฏบิตัิ
หนาที่ใหถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได” ใหเสนอความเห็นไปยังรัฐสภาและใหรัฐสภา
ประชุมรวมกัน ในการนี้ ใหรัฐสภามีอํานาจแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือองคกรอิสระตามที่เห็นสมควร และเมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหรัฐสภาดําเนินการตอไป  
 ระดบัทีส่อง เมือ่รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูไดรบัความเหน็ชอบจากสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ในฐานะรัฐสภาหรือรฐัสภาในกรณีปกตแิลว เพือ่ปองกนัมใิหพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญขดัหรอืแยง
ตอรฐัธรรมนญู รฐัธรรมนญูจงึไดวางกลไกในการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญไวโดยใหสทิธิแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา หรือสมาชิกของท้ังสอง
สภา หรือสภานิติบัญญัติแหงชาติตามบทเฉพาะกาล หรือนายกรัฐมนตรี ในการเสนอความเห็นเพื่อให
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิฉยัวารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญมขีอความขัดหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
 ดงันัน้ การวางกลไกในการตรวจสอบรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวามเีนือ้หาตรงตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม และการใหสิทธิแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทัง้สองสภา หรอืสภานติบิญัญัตแิหงชาตติามบทเฉพาะกาล หรอืนายกรัฐมนตร ีในการเสนอ
ความเหน็เพือ่ใหศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัวารางพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญมขีอความขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม จึงเปนมาตรการสําคัญ
ที่จะทําใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายท่ีชอบดวยรัฐธรรมนูญสําหรับเพ่ือ
ใชเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศใหบรรลุเปาหมายในการสรางประเทศชาติ
ใหมีความมั่นคง เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่งคั่ง และทําใหการพัฒนาประเทศมีความสมดุล
และยั่งยืนตลอดไป  
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

¹ÒÂÇÃªÑÂ  áÊ¹ÊÕÃÐ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ความนํา

 ในสังคมโลกไมวาจะเปนยุคอดีตหรือยุคปจจุบัน คงไมมีใครปฏิเสธไดวา “ภาษาอังกฤษ” นั้น 
เปนภาษาสากลท่ีมผูีใชกนัอยางแพรหลายและกวางขวางในการติดตอสือ่สารระหวางชนชาติตาง ๆ  ใหเขาใจ
ซึง่กนัและกนั และไดเขามามบีทบาทสาํคญัในวถิชีวีติของผูคนจาํนวนไมนอยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาษาอืน่ ๆ  
ประกอบกับอทิธิพลของความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยแีละการคมนาคมในโลกปจจบุนัภาษาองักฤษ
จงึยิง่ทวคีวามสาํคญัมากยิง่ขึน้ เพราะถอืเปนเครือ่งมอืสาํคญัทีใ่ชในการตดิตอสือ่สาร การศกึษาคนควา
แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพของผูคนในสังคม
 สําหรับประเทศไทยในฐานะเปนประเทศสมาชิก ๑ ใน ๑๐ ของประเทศในกลุมประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ที่จะตองใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารในการทํางานรวมกัน
ของเจาหนาที่รัฐบาลและประชาชน ตลอดจนองคกรและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนตามที่กําหนดไวในกฎบัตรอาเซียน ขอ ๓๔ ที่บัญญัติวา ““The working language of ASEAN 
shall be English.” ซึ่งไดสงผลใหภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของคนไทย
ในทกุภาคสวนมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ในภาครัฐ ดงัจะเห็นไดจากการกําหนดโครงการท่ีสาํคญั ๆ 
ของหนวยงานของรัฐก็ยังไดกําหนดช่ือเปนภาษาอังกฤษ เชน โครงการ “National e-Payment” 
หรอืโครงการ “Big Cleaning Day” เปนตน หรอืแมกระทัง่การกําหนดชือ่หนวยงานของรัฐบางหนวยงาน
ก็ยังไดกําหนดเปนภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทย เชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ
สาํนกัโลจสิตกิส กรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เปนตน นอกจากน้ี ในบางกรณีฝายปกครอง
ยังไดมีการออกกฎท่ีกําหนดเน้ือหาเปนภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ หรือออกกฎท่ีกําหนดเน้ือหา
เปนภาษาอังกฤษเพียงอยางเดียวโดยไมมีคําอานและคําแปลเปนภาษาไทยกํากับไวอยางชัดเจน
ดงันัน้ จงึมปีระเดน็ปญหาทางดานกฎหมายท่ีนาสนใจวา ในการออกกฎของฝายบรหิารหรือฝายปกครอง
ที่กําหนดเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษดังกลาวนั้นจะมีผลบังคับทางกฎหมายหรือไม เพียงใด รวมทั้ง
มีขอควรพิจารณาในการออกกฎของฝายปกครองที่กําหนดเน้ือหาเปนภาษาอังกฤษควรเปนรูปแบบใด
ถึงจะมีความชัดเจนและเขาใจได
 ประเด็นขอกฎหมายดังกลาวนี้ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยวางบรรทัดฐานไวใน
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๓/๒๕๕๕ เรื่อง คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา) ซึ่งเปนเร่ืองเกี่ยวกับการออกประกาศ

ขอพิจารณาในการออกกฎของฝายปกครอง
ที่กําหนดเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ
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ขอพิจารณาในการออกกฎของฝายปกครองที่กําหนดเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ

จุลนิติ

เพื่อควบคุมการจําหนายวัตถุอันตราย ซึ่งเปนสารกําจัดแมลงท่ีเกษตรกรจําเปนตองใชในการกําจัด
ศัตรูพืช โดยประกาศดังกลาวไดกําหนดบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่ไมสามารถมีไวในครอบครอง
เพื่อขายเปนภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ ทําใหผูประกอบการอานไมเขาใจจนกลายเปนขอพิพาท
ขึน้สูศาลสรุปความไดวา เม่ือวนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๔๘ เจาหนาทีข่องกรมวิชาการเกษตรไดเขาไปตรวจ
รานคาชื่อธีระเวช ซึ่งเปนรานของผูฟองคดี พบวัตถุอันตราย ๔ รายการ คือ ชื่อการคา โมบิล ๖๐๐ 
ชื่อสามัญ โมโนโครโตฟอส (MONOCROTOPHOS) ชื่อการคา เอ็มคาริน ชื่อสามัญ พาราไทออนเมทิล 
(PARATHION - METHYL) ชือ่การคา ประตทูอง ๓-๕-๙ ชือ่สามญั พาราไทออนเมทิล (PARATHION - METHYL)
และชือ่การคา ซนัตานา ชือ่สามญั พาราไทออนเมทลิ (PARATHION - METHYL) เจาหนาทีจ่งึไดนาํตวัอยาง
วัตถุอันตรายบางสวนไปตรวจวิเคราะหและอายัดไว 
 ตอมาวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ พนักงานสอบสวน (สบ. ๒) กลุมงานสอบสวนกองบังคับการ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีไดออกหมายเรียกผูฟองคดี โดยแจงวา
ผูฟองคดีเปนผูตองหาวามีไวในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ซึ่งหามมิใหผูใดผลิต นําเขา 
หรือมีไวในครอบครอง ผูฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ ป หรือปรับไมเกิน ๑ ลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งวัตถุอันตราย
ทั้ง ๔ รายการ คือ MONOCROTOPHOS และ PARATHION – METHYL เดิมเปนวัตถุอันตรายชนดิที ่๓ 
ซึ่งผูฟองคดีไดรับใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองเพ่ือการขายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ตอมา ผูถูกฟองคดี ไดออก
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถอุนัตรายทีช่ือ่ MONOCROTOPHOS เปนวตัถอุนัตราย
ชนิดที่ ๔ และไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ และกําหนดให 
MONOCROTOPHOS เปนวตัถอุนัตรายชนดิที ่๔ เชนเดมิ สวน PARATHION – METHYL ยงัคงเปนวตัถอุนัตราย
ชนิดที่ ๓ ตอมาไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ยกเลิกรายช่ือวัตถุอันตรายในบัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ เฉพาะวัตถุอันตราย
ที่ชื่อ PARATHION – METHYL ซึ่งเดิมเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ที่อยู ในความรับผิดชอบของ
กรมวชิาการเกษตร และกําหนดใหเปนวัตถอุนัตรายชนดิที ่๔ ผูฟองคดโีตแยงวา ขอความในประกาศ
ดังกลาวเปนภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ โดยไมมีคําแปลเปนภาษาไทย หรือมีภาษาไทยกํากับ
ใหชัดเจน จึงไมสามารถอานและเขาใจขอความในประกาศดังกลาว และไมอาจปฏิบัติใหถูกตอง
ตามประกาศดังกลาวได การออกประกาศดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
เปนคดีนี้คดี จึงมีประเด็นตองวินิจฉัยวา การออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ
วตัถอุนัตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวนัที ่๒๒ กนัยายน ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๗  และคําสั่งกรมวิชาการเกษตร
ที่ ๑๗๗๙/๒๕๔๗ เรื่อง การจัดการทําลายหรือดําเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการ
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

เกษตรเปนผูรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เปนประกาศและคําสั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
 (๑) การปรับใชกฎหมายท่ัวไปในการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด
   ในคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไดนํากฎหมายทั่วไปมาเปนหลักในการพิจารณาพิพากษาคดี 
โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา “กฎหมาย” เปนกฎที่สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น 
หรอืทีเ่กิดขึน้จากจารีตประเพณีอนัเปนทีย่อมรับนับถอื เพือ่ใชในการบริหารประเทศเพ่ือใชบงัคับใหคน
ตองปฏิบัติตาม หรือเพ่ือกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคล
หรอืระหวางบคุคลกบัรฐั กฎหมายจึงมสีภาพเปนกฎเพ่ือใชใหบคุคลในบงัคบั
ตองกระทํา ซึง่รวมถึงการงดเวนใหบคุคลกระทําการใด ๆ  ดวย ดงันัน้ กฎหมาย
จึงตองมีการประกาศใหบุคคลในบังคับทราบ และตองมีความชัดเจน
เพื่อใหบุคคลในบังคับกระทําหรืองดเวนกระทําการใด ๆ   เมื่อพิจารณา
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวัตถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๒๒ กนัยายน  ๒๕๔๖ 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายช่ือวตัถอุนัตราย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที ่๓๐ กนัยายน 
๒๕๔๗ และคําสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๑๗๗๙/๒๕๔๗ เรื่อง การจัดการทําลายหรือการดําเนินการ
กับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที ่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ แลวเห็นวา เปนบทบัญญัติที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ จึงมีลักษณะเปน “กฎ” ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยตองมีความชัดเจนและมีการประกาศเพื่อใหบุคคล
ในบังคับกระทําหรืองดเวนกระทําการดวย โดยประกาศพิพาทท้ัง ๒ ฉบับดังกลาวไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (๒) การวินิจฉัยเกี่ยวกับการออกกฎของฝายปกครองท่ีกําหนดเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ
   ในสวนประเดน็ทีว่า กฎพพิาททัง้ ๒ ฉบบั มคีวามชดัเจนเพยีงพอหรอืไมนัน้ ศาลปกครองสูงสดุ
วินิจฉัยวาประกาศของผูถูกฟองคดีทั้ง ๒ ฉบับและคําสั่งกรมวิชาการเกษตรที่พิพาทไดจัดทําข้ึน
เปนภาษาไทย ถือวามีเนื้อหาสาระที่ชัดเจนเพียงพอท่ีบุคคลจะเขาใจเกี่ยวกับการยกเลิกรายชื่อ
วตัถอุนัตรายได แตการระบชุือ่วตัถอุนัตรายเปนภาษาองักฤษไวในบญัช ีก. แนบทายประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถอุนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยไมมคํีาอานและคําแปลเปนภาษาไทย
กํากับไวถือวายังไมมีความชัดเจนเพียงพอที่บุคคลจะสามารถเขาใจได อีกทั้งเมื่อพิจารณาประกาศ
กรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ ไดมีการระบุบัญชีแนบทายชื่อ
วตัถทุางการเกษตรเปนภาษาไทยและมภีาษาองักฤษกาํกบัไว จงึไมมเีหตผุลทีจ่ะกาํหนดชือ่วตัถอุนัตราย
เปนภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว ทั้ง ๆ ที่ผูถูกฟองคดีไดเคยออกประกาศบัญชีแนบทายวัตถุอันตราย
เปนภาษาไทยโดยมีภาษาอังกฤษกํากับไวกอนที่จะออกประกาศพิพาทในคดีน้ี ดังนั้น ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่
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จุลนิติ

๓๐ กนัยายน ๒๕๔๗  และคาํสัง่กรมวชิาการเกษตร ที ่๑๗๗๙/๒๕๔๗ เรือ่ง การจดัการทาํลายหรอืดาํเนินการ
กับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงเปนกฎท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุด จึงพิพากษาใหเพิกถอนกฎ
ที่ไมชอบดวยกฎหมายดังกลาว
   โดยคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องดังกลาวนี้เปนการตีความที่มีความสอดคลอง
กับแนวการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๗๕/๒๕๕๐ 
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการฟอง
ขอใหเพิกถอนมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกากาํหนดใหผลติภัณฑอตุสาหกรรมสวิตชไฟฟาตองเปนไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ สรุปความไดวา ผูฟองคดีซึ่งเปนผูทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสวิตชไฟฟา
เพื่อจําหนายภายในประเทศเห็นวา มาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สวิตชไฟฟาตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสวิตชไฟฟา
ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. ๘๒๔-๒๕๓๑ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที ่๑๔๕๙ 
(พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสวิตชไฟฟา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๑ ซึ่งมาตรฐาน
เลขท่ี มอก. ๘๒๔-๒๕๓๑ ไดกําหนดใหการทดสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสวิตชไฟฟาใหเปนไปตาม
IEC ๖๖๙-๑ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเผยแพรเปนฉบับภาษาอังกฤษ นั้น ไดกอใหเกิดปญหา
ในการปฏิบัติและการทดสอบตอผูฟองคดีที่ไมมีความแตกฉานในทางภาษาจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
และไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองขอใหเพิกถอนมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมสวิตชไฟฟาตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาการท่ีมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวกําหนดวา 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสวิตชไฟฟาตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๘๒๔-๒๕๓๑ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๔๕๙ (พ.ศ. ๒๕๓๑)ฯ ซึ่งประกาศดังกลาวกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมสวิตชไฟฟา มาตรฐานเลขที่ มอก. ๘๒๔-๒๕๓๑ ไววา ใหเปนไปตามรายการละเอียด
ตอทายประกาศกระทรวงดังกลาว แตในสวนที่เปนการกําหนดมาตรฐานการทดสอบ เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงดังกลาวกาํหนดไวในขอ ๕.๑๒ สัน้ ๆ  แตเพยีงวาการทดสอบใหปฏบิตัติาม IEC ๖๖๙-๑ 
โดยมิไดมีการนํามากําหนดไวในเอกสารแนบทายประกาศกระทรวงดังกลาววามาตรฐานการทดสอบ
IEC ๖๖๙-๑ ที่อางถึงนั้นเปนอยางไร และมิไดมีการนํามาตรฐานการทดสอบดังกลาวไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหประชาชนและผู ประกอบการไดมีโอกาสรับทราบ อีกทั้งเอกสาร
ที่กําหนดมาตรฐานการทดสอบ IEC ๖๖๙-๑ ที่ผูฟองคดีไดมาจากผูถูกฟองคดีก็ยังกําหนดไว
เปนภาษาองักฤษมไิดกาํหนดเปนภาษาไทย ซึง่ทาํใหผูประกอบการคนไทยทีไ่มมคีวามรูทางภาษาองักฤษ
ไมสามารถทราบไดอยางแนชดัวามาตรฐานการทดสอบทีถ่กูตองนัน้เปนอยางไร ทีผู่ถกูฟองคดอีางวา
หากผูประกอบกิจการรายใดไมเขาใจรายละเอียดในสวนใดก็สามารถสอบถามและขอคําปรึกษา
จากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดนั้น ยอมมีผลเทากับเปนการกําหนดกฎหมายโดยใหเนื้อหาสาระของ
กฎหมายขึน้อยูกบัการแปลภาษา การตคีวาม หรอืความเหน็ของเจาหนาทีข่องผูถกูฟองคด ีซึง่เจาหนาที่
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๕๑

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

ของผูถูกฟองคดีแตละคนอาจจะแปลภาษา ตีความ หรือใหความเห็นแกผูสอบถามหรือผูขอปรึกษา
ในแตละรายการแตกตางกันไปตามอัตวิสัยของผูถามและผูตอบแตละคน ซึ่งอาจมีพื้นฐานความรูและ
ประสบการณทีแ่ตกตางกันได ทาํใหกฎหมายขาดความแนชดัในทางภาวะวิสยัทีจ่ะใหผูประกอบกิจการ
แตละรายยึดถอืและปฏิบตัติามไดอยางเสมอเหมือนกัน กรณีจงึเปนการขัดตอหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีวา 
การกําหนดกฎหมายใหประชาชนหรือบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดมีหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติตาม หากผูใด
ฝาฝนจะตองมีการประกาศกฎหมายนั้นใหประชาชนหรือกลุ มบุคคล
ที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกันอีกทั้งยังเปนการขัดตอหลักการตรา
กฎหมายไทยท่ีตองกระทําเปนภาษาไทยอีกดวย ดวยเหตุผลดังกลาว
ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นวามาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสวิตชไฟฟาตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไมชอบดวยกฎหมาย
ศาลปกครองสูงสุดจึงไดพิพากษาใหเพิกถอนมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

ความสงทาย
 จากคําวินิจฉัยของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ทั้ง ๒ คดีดังกลาว จะพิจารณาเห็นไดวา
ศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักในการออกกฎของฝายปกครองไววา “กฎหมาย” เปนกฎที่สถาบันหรือ
ผูมอีาํนาจสงูสดุในรฐัตราขึน้ เพือ่กาํหนดระเบียบแหงความสมัพนัธระหวางบคุคล หรอืระหวางบคุคลกบัรฐั
เพื่อใหบุคคลในบังคับตองกระทําการ รวมถึงงดเวนกระทําการใด ๆ ดังนั้น ในการออกกฎของ
ฝายปกครองน้ัน นอกจากจะตองมีการประกาศใหบุคคลในบังคับทราบแลว เนื้อหาหรือขอความ
ที่ปรากฏในกฎดังกลาวจะตองใชถอยคําที่มีความชัดเจน สามารถส่ือความหมายใหเปนที่เขาใจวา
ตองการใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการในเรื่องใด ทั้งนี้ เพื่อเปนการคุมครองผูอยูภายใตบังคับ
บทบญัญตัแิหงกฎหมาย ซึง่เปนไปตามหลกัความมัน่คงแนนอนของกฎหมายอนัเปนหลกักฎหมายทัว่ไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากกฎท่ีจะกําหนดขึ้นมีสภาพท่ีอาจสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการดํารงชีวิต
ของประชาชนและผูอยูในบังคับแลวนั้น ในการออกกฎของฝายปกครองจะตองไมกําหนดเนื้อหา
เปนภาษาองักฤษเพยีงภาษาเดยีว แตจะตองกาํหนดเนือ้หาเปนภาษาไทยโดยมภีาษาองักฤษกาํกบัไว 
หรือในการกําหนดเน้ือหาเปนภาษาอังกฤษจะตองมีคําอานและคําแปลเปนภาษาไทยกํากับไวดวย
และหลักการดังกลาวเห็นวาไมเพียงแตจะนํามาใชกับการออกกฎของฝายปกครองเทานั้น สําหรับ
การตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติก็ควรตองคํานึงถึงหลักการดังกลาวดวยเชนเดียวกัน
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑

คําคมคคํําาคคมม

จุลนิติ๑๕๒

ว.วชิรเมธี

(www.sanook.com)

คนที่สามารถหามตัวเองไดทุกครั้ง

ที่จิตใจกําลังใฝต่ํา

คือคนที่โชคดีที่สุดในโลก
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๕๓

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๕๔

รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ สาระสําคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

จุลนิติ

 ๑สําหรับบทความ เรื่อง “รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ทรัพยสิน” นั้น สามารถติดตามอานไดที่ คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM วารสารจุลนิติ ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ ประจําเดือน 
พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๐.
 ๒สืบคนขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ระบบประมวลขอมูลผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ.
http://www.senate.go.th.
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๕๕

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๕๖

รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ สาระสําคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

จุลนิติ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๕๗

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๕๘

รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ สาระสําคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

จุลนิติ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๕๙

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๖๐

รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... 
ตอนที่ ๒ สาระสําคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

จุลนิติ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๖๑

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑

คําคมคคํําาคคมม

จุลนิติ๑๖๒

หลวงพอสนอง กตปุญโญ

(www.sanook.com)

เราทําบุญกับใคร... ใหลืม

ใครทําบุญกับเรา... ใหจํา
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๖๓

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÍÃÔÂ¾Ã  â¾ Ô̧ãÊ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทนํา  
 ในกรณีที่มีคนตายโดยไมทราบสาเหตุ หรือตายโดยผิดธรรมชาติ เชน 

การฆาตัวตาย ถูกผูอื่นทําใหตาย ถูกสัตวทํารายตาย ตายโดยอุบัติเหตุ ตายโดยยัง
มปิรากฏเหตุ ซึง่อาจจะตองมกีารชนัสตูรพลกิศพเพ่ือคนหาสาเหตุและพฤตกิารณทีต่าย
วาผูตายคอืใคร ตายทีไ่หน ตายเมือ่ใด ถาตายโดยถกูคนทาํราย สงสยัวาใครเปนผูกระทาํ
ความผิด โดยในการชันสูตรพลิกศพนี้กฎหมายมีความมุงหมายใหแพทยและพนักงาน
สอบสวนดาํเนนิการตรวจสอบและชนัสตูรพลกิศพในสถานทีท่ีพ่บศพ เวนแตการตรวจสอบ
หรอืการชนัสตูรพลกิศพในสถานทีน้ั่นอาจจะไมสะดวก เชน ทาํใหการจราจรตดิขดัมาก 
หรอือาจจะเปนทีอ่ดุจาดไมเหมาะสม หรอือาจเปนอนัตรายตอประชาชนทัว่ไป แพทย
และพนกังานสอบสวนยอมมสีทิธทิีจ่ะสามารถเคลือ่นยายศพ เพือ่นําไปทาํการชนัสตูร
พลิกศพยังสถานท่ีอื่นที่ เหมาะสมได   ซึ่ งหากความตายน้ันเป นผลมาจาก
การกระทาํของบคุคลอืน่กต็องดาํเนนิการตามกระบวนการยตุธิรรมเพือ่นาํตวัผูกระทาํ
ความผิดมาลงโทษตอไป ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๑๒๙ ทีไ่ดบญัญตัวิา “ใหทาํการสอบสวนรวมท้ังการชนัสตูรพลกิศพในกรณีทีค่วามตาย
เปนผลแหงการกระทําผิดอาญาดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายน้ีอันวาดวยการ
ชันสูตรพลิกศพ ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ หามมิใหฟองผูตองหายังศาล” 
ดังนั้น ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยยังไมปรากฏเหตุจึงตองมีการชันสูตรพลิกศพ
เพื่อใหทราบเหตุแหงการตาย และรูตัวผูกระทําผิดกอนจึงจะดําเนินการฟองผูตองหา
ตอศาลเพ่ือดาํเนนิกระบวนพิจารณาตอไปได ดงันัน้ คอลมัน “สารพันปญหากฎหมาย” 
ฉบับนี้จึงใครขอนําเสนอเรื่อง “หลักกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอาน

หลกักฎหมายเกีย่วกบัการชนัสตูรพลกิศพหลกักฎหมายเก่ียวกบัการชนัสตูรพลกิศพ
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา 
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ไดมีโอกาสรบัทราบถงึเจตนารมณของกฎหมายและเขาใจถงึหลกัเกณฑตาง ๆ เกีย่วกบั
การชนัสตูรพลกิศพ ดงันี้ 

๑. เหตุแหงการชันสูตรพลิกศพ
 สําหรับสาเหตุสําคัญที่ตองมีการชันสูตรพลิกศพน้ันก็เพื่อที่จะคนหา

สาเหตุของการตายโดยผิดธรรมชาติ ไดแก การฆาตวัตาย เชน ผกูคอตาย กระโดดตึกตาย 
ยงิตัวตาย เปนตน หรือการท่ีถกูผูอืน่กระทําใหตาย การตายโดยถูกสัตวทาํรายตาย เชน 
ถูกงูกัด ถูกชางเหยียบ รวมทั้งการตายโดยอุบัติเหตุหรือตายโดยยังมิปรากฏเหต ุ
นอกจากการตายโดยผดิธรรมชาติแลว ในกรณทีีค่วามตายเกดิขึน้ในระหวางการควบคมุ
ของเจาพนักงาน เชน ผูตายถูกควบคุมตัว หรอืถูกกกัขงัในระหวาง
การสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือ
พนักงานสอบสวน หรือระหวางจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล 
ก็ตองมีการชันสูตรพลิกศพเพื่อใหทราบเหตุแหงการตายเชนกัน 
ยกเวนการตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมายไมจําเปนท่ีจะ
ตองมีการชันสูตรพลิกศพ

 ทัง้นี ้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
มาตรา ๑๔๘ ไดกําหนดหลักเกณฑในการชันสูตรพลิกศพไววา 
เมื่อปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติหรือตาย
ในระหวางอยูในความควบคมุของเจาพนกังานใหมกีารชนัสตูรพลกิศพ เวนแตตายโดย
การประหารชีวิตตามกฎหมาย

 “การตายโดยผดิธรรมชาต”ิ ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๘ มี ๕ กรณี คือ

 (๑)  ฆาตัวตาย หมายถึง การจบชีวิตตนเองโดยเจตนาหรือไมเจตนา 
แตทาํใหเกิดผลถึงตาย ทัง้นี ้กฎหมายกําหนดใหมกีารชันสตูรพลิกศพเพ่ือใหเปนทีแ่นใจ
วาผูตายนัน้ถงึแกความตายเพราะการฆาตวัตายจริง ไมไดเกีย่วของกบับคุคลอ่ืนหรอืมี
บุคคลใดทําใหตาย อันอาจทําใหบุคคลนั้นมีความผิดทางอาญาได 

 (๒)  ถูกผูอื่นทําใหตาย หมายถึง กรณีการตายเกิดขึ้นจากการกระทํา
ของบุคคลอื่นทุกกรณีไมวาการกระทํานั้นจะเปนการกระทําที่ผูกระทําอาจตองรับผิด
ในทางอาญาหรือไมก็ตาม

 (๓)  ถูกสัตวทํารายตาย หมายถึง กรณีการตายเกิดจากการถูกสัตว
ทํารายโดยตรง เชน ถูกงูกัด  ถูกชางกระทืบ แตมิใชเกิดจากโรคท่ีสัตวนั้นเปนพาหะ
ของโรค เชน โรคมาลาเรีย พิษสุนัขบา กาฬโรค เปนตน การที่กฎหมายกําหนดใหมี
การชันสูตรพลิกศพก็เพื่อความกระจางชัดถึงสาเหตุแหงการตาย

ิ ื
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 (๔) ตายโดยอุบัติเหตุ หมายถึง กรณีการตายท่ีเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด 
และโดยบังเอิญ ซึ่งเปนการตายโดยผิดธรรมชาติที่พบไดมากที่สุด โดยเฉพาะอุบัติเหตุ
จากการจราจร ทั้งทางบกและทางน้ํา การท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมีการชันสูตร
พลิกศพก็เพื่อใหแนใจวาการตายนั้นมิไดเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาของ
บุคคลใดมาเกี่ยวของดวย

 (๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ หมายถึง กรณีความตายท่ียังมีเหตุแหง
ความสงสัยเกี่ยวกับความผิดทางอาญา การชันสูตรพลิกศพก็เพื่อจะแยกการตาย
กะทันหันและไมคาดคิดที่เปนการตายโดยธรรมชาติออกไป เชน โรคไหลตาย หรือ
หัวใจวายเฉียบพลัน เปนตน 

  เมื่อมีความตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้น ณ ที่ใด ใหเปนหนาที่ของ
สามี ภริยา ญาติ มิตรสหายหรือผูปกครองของผูตายที่รูเรื่องการตายเชนนั้นจัดการ 
ดังตอไปนี้

  (๑)  เก็บศพไว ณ ที่ซึ่งพบนั้นเองเพียงเทาที่จะทําได
  (๒)  ไปแจงความแกพนกังานฝายปกครองหรอืตาํรวจโดยเรว็ทีส่ดุ
  หนาที่ดังกลาวน้ีใหรวมถึงบุคคลอ่ืน ซึ่งไดพบศพในท่ีซึ่งไมมีสามี 

ภริยา ญาติ มิตรสหาย หรือผูปกครองของผูตายอยูในที่นั้นดวย หากผูใดละเลย
ไมกระทําหนาที่ดังกลาวนี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท๑

๒. วัตถุประสงคของการชันสูตรพลิกศพ
 การชันสูตรพลิกศพเปนการตรวจสภาพรางกายของผู ตายโดยมี

วัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหทราบถึงเหตุแหงการตาย ดังนี้
 (๑) เพื่อใหทราบวาผูตายเปนใคร ซึ่งเปนเรื่องการพิสูจนเอกลักษณ

ของบุคคล กรณีที่ไมอาจพิสูจนไดวาศพนั้นเปนผูใด ก็ตองตรวจพิสูจนพอใหทราบวา
ผูตายเพศใด มีอายุประมาณเทาใด ตําหนิ และรูปพรรณสัณฐานตาง ๆ เปนอยางไร 
เปนตน

 (๒) เพื่อใหทราบถึงสถานท่ีและเวลาท่ีตาย ซึ่งเปนการตรวจสอบ
สถานที่ตาย และสถานที่ที่พบศพวาเปนสถานที่เดียวกันหรือไม เชน ผูตายตายที่ไหน 
ตายเม่ือไหร เพือ่จะอธิบายไดวาผูตายตายในบริเวณท่ีพบศพจรงิหรอืไม หรือศพน้ันถูก
นาํมาท้ิงไวภายหลงัจากท่ีผูตายถึงแกความตายจากท่ีอืน่มาแลว และผูตายตายมานาน
เทาใดแลว

 (๓) เพือ่ใหทราบวามกีารตายเกิดขึน้เมือ่ใด ซึง่เปนเร่ืองของชวงระยะ
เวลาที่ตาย โดยสภาพแลวสามารถตรวจสอบไดจากการเปลี่ยนแปลงหลังการตาย 

   ๑ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๙.
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    ๒ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคหน่ึง.

 (๔) เพื่อใหทราบถึงเหตุแหงการตายท่ีแทจริง เชน การตายจาก
บาดแผล ตายจากการขาดอากาศ ตายจากพลังงานกายภาพ ตายจากสารพิษ ตายจาก
การอดอาหาร เปนตน ทัง้นี ้เพือ่ใหทราบถงึความเกีย่วพนัโดยตรงกบัพฤตกิารณทีต่าย

 (๕) เพือ่ใหทราบถึงพฤติการณการตาย อนัเปนการประมวลขอมลูเพือ่
สันนิษฐานวาการตายนั้นมีพฤติการณที่ตายโนมเอียงไปทางใด เปนการกระทํา
อัตวินิบาตกรรม ฆาตกรรม หรือเปนการตายจากอุบัติเหตุ เปนตน 

 (๖) เพื่อใหทราบวาถาตายโดยคนทําราย ใครหรือสงสัยวาใครเปน
ผูกระทําผิด ซึ่งตองพิสูจนเพื่อใหทราบวาใครเปนผูทําราย หรือมีใครเก่ียวของบาง
เทาที่พอจะบอกได ซึ่งเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนโดยตรงที่จะนําขอมูลที่ไดจาก
การรวมชันสูตรพลิกศพกับแพทยไปทําการสืบสวนสอบสวน เพื่อหาตัวผูกระทําผิดมา
ลงโทษตอไป 

 (๗) เพื่อใหทราบขอเท็จจริงวามีการกระทําอัน
เปนการกระทําผิดทางอาญาหรือไม เพราะถาการกระทําไมเปน
ความผิดทางอาญาแลว พนกังานสอบสวนยอมไมมอํีานาจทําการ
สอบสวน

 (๘) เพื่อพิสูจนใหเห็นวาความผิดท่ีเกิดขึ้นเปน
ความผิดฐานใด มีใครเปนผูกระทําความผิด อันเปนการพิสูจน
ความจริงในเบื้องตน 

 

๓. หลักเกณฑการชันสูตรพลิกศพ
 ในกรณีที่จะตองมีการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่

ที่ศพนั้นอยูกับแพทยทางนิติเวชศาสตรซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือไดรับหนังสืออนุมัติจาก
แพทยสภา ทาํการชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว ถาแพทยทางนิตเิวชศาสตรดงักลาวไมมหีรอื
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติหนาที่ ถาแพทย
ประจําโรงพยาบาลของรัฐไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหแพทยประจําสํานักงาน
สาธารณสขุจงัหวดัปฏบิตัหินาที ่ถาแพทยประจาํสาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัไมมหีรอื
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมท่ีขึ้นทะเบียนเปนแพทยอาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวง
สาธารณสขุปฏบิตัหินาที ่และในการปฏบิตัหินาทีด่งักลาว ใหแพทยประจําโรงพยาบาล
ของเอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูนั้น เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา๒ 
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 ทัง้นี ้ใหพนักงานสอบสวนและแพทยดงักลาวทําบนัทกึรายละเอียดแหง
การชันสตูรพลิกศพทันท ีและใหแพทยดังกลาวทํารายงานแนบทายบันทกึรายละเอียด
แหงการชันสูตรพลิกศพดวยภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจงเรื่อง ถามีความจําเปน
ใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกนิ ๒ ครัง้ ครัง้ละไมเกนิ ๓๐ วนั แตตองบนัทกึเหตผุล
และความจาํเปนในการขยายระยะเวลาทกุครัง้ไวในสาํนวนชนัสตูรพลกิศพ โดยรายงาน
ดงักลาวใหถอืเปนสวนหนึง่ของสาํนวนชนัสตูรพลกิศพ และในกรณทีีค่วามตายมไิดเปน
ผลแหงการกระทําผิดอาญา ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนชันสูตรพลิกศพไปยัง
พนกังานอยัการเมือ่เสรจ็สิน้การชนัสูตรพลกิศพโดยเรว็และใหพนักงานอยัการดาํเนนิ
การตอไปตามมาตรา ๑๕๖๓ 

 โดยใหเปนหนาทีข่องพนักงานสอบสวนแจงแกผูมหีนาทีไ่ปทาํการชนัสตูร
พลิกศพทราบ และกอนการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหสามี ภริยา 
ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายอยางนอย 
๑ คนทราบเทาที่จะทําได

 ในกรณีท่ีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวา
ปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ ใหพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครอง
ตําแหนงตั้งแตระดับปลัดอําเภอหรือเทียบเทาขึ้นไปแหงทองที่ท่ีศพนั้นอยูเปน
ผูชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวนและแพทย๔ ดังกลาวขางตน 

 การตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ไดแก การตาย
ที่อยูในระหวางควบคุม ขัง กักขัง จําคุก หรือคุมตัวโดยเจาพนักงานตามกฎหมาย 
หรอืคาํพพิากษา หรอืตามคาํสัง่ของศาล แลวแตกรณ ีไมวาการตายนัน้จะเปนการตาย
โดยผิดธรรมชาติหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของ
เจาพนักงานผูควบคุมวาเกี่ยวของกับการตายหรือไมเพียงใด

๔. วิธีการชันสูตรพลิกศพ 
 วิธีการชันสูตรพลิกศพนั้นมี ๒ วิธี คือ การชันสูตรพลิกศพโดยการตรวจ

ดูภายนอกของศพ และการชันสูตรพลิกศพโดยการผาศพเพื่อตรวจดูสภาพภายใน 
  การชันสูตรพลิกศพเพื่อตรวจดูสภาพภายนอกของศพ เปนการตรวจ

ดูสภาพภายนอกของศพ เชน ดูเพศ อายุ เชื้อชาติ สิ่งของติดตัว ฯลฯ เพื่อพิจารณาวา
ผูตายคือใคร ดูสภาพการเปลี่ยนแปลงของศพภายหลังตาย เพื่อประมาณเวลาตาย 

  ๓ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๕๖ บญัญตัวิา 
  “มาตรา ๑๕๖ ใหสงสาํนวนชันสตูรพลิกศพในกรณีทีค่วามตายมิไดเปนผลแหงการกระทําผดิอาญาไปยังขาหลวงประจําจงัหวัด”

  ๔ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม. 
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๓๐ วัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกคร้ังไวใน
สํานวนชันสูตรพลิกศพ 

 โดยในการไตสวนนั้น ใหศาลปดประกาศแจงกําหนดวันท่ีจะทําการ
ไตสวนไวทีศ่าล และใหพนักงานอัยการย่ืนคาํรองตอศาลขอใหศาลสงสาํเนาคํารองและ
แจงกําหนดวันนัดไตสวนใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม 
ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายตามลําดับอยางนอย ๑ คนเทาที่จะทําไดทราบกอน
วันนัดไตสวนไมนอยกวา ๑๕ วันและใหพนักงานอัยการนําพยานหลักฐานท้ังปวงท่ี
แสดงถึงการตายมาสืบ

 เมื่อศาลไดปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวนแลว และกอน
การไตสวนเสร็จสิ้น สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล 
หรือญาติของผูตายมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลขอเขามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการ
นาํสบืและนาํสบืพยานหลกัฐานอืน่ไดดวย เพือ่การน้ี สาม ีภรยิา ผูบพุการ ีผูสบืสนัดาน 
ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนบุาล หรอืญาตขิองผูตายมสีทิธแิตงตัง้ทนายความดาํเนนิการ
แทนได หากไมมีทนายความที่ไดรับการแตงตั้งจากบุคคลดังกลาวเขามาในคดีใหศาล
ตั้งทนายความขึ้นเพื่อทําหนาที่ทนายความฝายญาติผูตาย

 อยางไรกต็าม เมือ่ศาลเหน็สมควรเพือ่ประโยชนแหงความยตุธิรรม ศาล
จะเรยีกพยานทีน่าํสบืมาแลวมาสบืเพิม่เตมิหรอืเรยีกพยานหลกัฐานอืน่มาสบืกไ็ด และ
ศาลอาจขอใหผูทรงคณุวุฒิหรอืผูเชีย่วชาญมาใหความเหน็เพือ่ประกอบการไตสวนและ
ทาํคาํสัง่ แตทัง้นี ้ไมตดัสทิธขิองผูนําสบืพยานหลกัฐานทีจ่ะขอใหเรยีกผูทรงคณุวฒุหิรอื
ผูเชี่ยวชาญอื่นมาใหความเห็นโตแยงหรือเพิ่มเติมความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเชีย่วชาญดงักลาว และคาํสัง่ของศาลน้ีใหถงึทีส่ดุ แตไมกระทบกระเทือนถงึสทิธฟิองรอง
และการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นไดฟองหรือ
จะฟองคดีเกีย่วกบัการตายน้ัน และเมือ่ศาลไดมคีาํสัง่แลวใหสงสาํนวนการไตสวนของ
ศาลไปยังพนักงานอัยการ เพื่อสงแกพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป

บทสรุป  
“การชันสูตรพลิกศพ” ถือเปนสวนหน่ึงของการสอบสวนท่ีเขาไปเก่ียวของ

กับการตายโดยผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะนอกเหนือไปจากการสอบสวนคดีอาญาโดย
ทั่วไป ดังนั้น ในการสอบสวนคดีชันสูตรพลิกศพ จึงตองมีพนักงานสอบสวนเปนผูรับ
ผิดชอบเชนเดียวกับการสอบสวนในคดีอาญาและตองมีขั้นตอนการดําเนินการตาม
กฎหมายที่จะตองปฏิบัติตาม แตจะผิดแผกไปจากการสอบสวนคดีอาญาโดยทั่วไป
ตรงที่การสอบสวนนั้นจะมุงสอบสวนเพื่อใหทราบวาผูกระทําผิดไดมีการกระทําสิ่งใด
ที่เปนความผิดและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะยื่นฟองตอศาลหรือไม แตในการ
ชันสูตรพลิกศพนั้น เปนการสอบสวนเพื่อใหทราบถึงสาเหตุแหงการตาย ผูตายคือใคร 
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ตายท่ีไหน ตายเม่ือใด ถามีผู ใดทําใหตายก็จะไดทราบดวยวาเปนใคร ถึงแมจะมี
วัตถุประสงคแตกตางกันแตก็ตองถือวาสํานวนการชันสูตรพลิกศพเปนสวนหนึ่ง
ของการสอบสวนคดีอาญาดวย เพราะหากการสอบสวนปรากฏวาการตายโดย
ผดิธรรมชาตินัน้เกดิจากการกระทําผดิอาญา ในการสอบสวนคดีอาญากต็องนาํสาํนวน
การชันสูตรพลิกศพไปรวมกับสํานวนการดําเนินคดีอาญาดวย อันจะเปนผลใหมีการ
ฟองรองผูกระทําผิดอาญานั้นได 

 ดังนั้น การชันสูตรพลิกศพ ไมวาจะเปนองคกรใดท่ีมีสวนรวมในการ
ชันสูตรพลิกศพ ควรยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของกฎหมาย 
เพื่อกอใหเกิดความยุติธรรมสูงสุดแกประชาชนโดยทั่วไปไมวาจะเปนฝายใดก็ตาม
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¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔâ©Á  ¾ÃËÁâ©Á 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 หากจะกลาวถงึสภาพปญหาของทีด่นิทีไ่มมทีางออกสูทางสาธารณะ และทีด่นิทีถ่กูปดลอมไมมี
ทางสัญจรในการติดตอสูพื้นที่ภายนอกท่ีเรียกวา ที่ดินตาบอด จนตองนําประมวลกฎหมายแพงและ
พาณชิย เรือ่ง ภาระจาํยอม และทางจาํเปน มาใชเพือ่แกไขปญหาความเดอืดรอนของผูเปนเจาของทีด่นิ 
รวมทัง้ผูอยูอาศยัในทีด่นิดงักลาวนัน้ ซึง่หลกักฎหมายทีเ่กีย่วกบั“ภาระจํายอม” และ “ทางจําเปน”นัน้     
มีหลักการใชบังคับที่แตกตางกัน ซึ่งบางครั้งอาจทําใหประชาชนท่ัวไปมีความสับสนวาที่ดินลักษณะใด
เปนทางจําเปน หรือเปนภาระจํายอม
 โดยคอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูในฉบับที่แลวไดนําเสนอเรื่อง“ปญหาภาระจํายอมในที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย”ไปแลวดงันัน้ ในฉบับนีจ้งึขอเสนอ เรือ่ง “ปญหาทางจาํเปน
ในท่ีดนิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจถึงความหมาย 
สาระสําคัญ ความแตกตางระหวางภาระจํายอมกับทางจําเปน รวมทั้งคําพิพากษาฎีกาที่นาสนใจ
ตามลําดับ ดังนี้

 ๑. ความหมาย
        ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติเรื่องทางจําเปนไวในมาตรา ๑๓๔๙ วา 
    “มาตรา ๑๓๔๙ ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอ่ืนลอมอยูจนไมมีทางออกถึงทางสาธารณะ
ไดไซร ทานวาเจาของที่ดินแปลงนั้นจะผานที่ดินซึ่งลอมอยูไปสูทางสาธารณะได
   ที่ดินแปลงใดมีทางออกไดแตเมื่อตองขามสระ บึง หรือทะเล หรือมีที่ชนัอันระดับที่ดินกับ
ทางสาธารณะสูงกวากันมากไซร ทานวาใหใชความในวรรคตนบังคับ
   ทีแ่ละวิธทีาํทางผานน้ันตองเลือกใหพอควรแกความจําเปนของผูมสีทิธิจะผาน กบัทัง้ใหคาํนงึ
ถงึทีด่นิทีล่อมอยูใหเสยีหายแตนอยท่ีสดุทีจ่ะเปนได ถาจาํเปนผูมสีทิธจิะผานจะสรางถนนเปนทางผานก็ได
   ผูมสีทิธจิะผานตองใชคาทดแทนใหแกเจาของท่ีดนิทีล่อมอยูเพือ่ความเสียหายอันเกดิแตเหตุ
ทีม่ทีางผานนัน้ คาทดแทนนัน้นอกจากคาเสยีหายเพราะสรางถนน ทานวาจะกาํหนดเปนเงนิรายปกไ็ด”
         จากบทบัญญัติดังกลาวนี้จะพิจารณาเห็นไดวา ทางจําเปนนั้นเปนการใหสิทธิเจาของที่ดิน 
รวมทั้งคนในครอบครัวหรือบริวารของเจาของที่ดินที่ถูกที่ดินแปลงอื่นปดลอมจนกระทั่งไมมีทางออกสู
ทางสาธารณะ สามารถผานที่ดินแปลงที่ลอมอยูออกไปสูทางสาธารณะได   ในขณะเดียวกันทางจําเปน
กถ็อืเปนกฎหมายท่ีจาํกดัสทิธขิองผูเปนเจาของทีด่นิแปลงทีล่อมอยู ทีจ่ะตองยอมใหเจาของทีด่นิแปลงใน
ทีถ่กูลอมผานทีด่นิของตนออกไปสูทางสาธารณะ มขีอสงัเกตวาผูทีจ่ะใชสทิธใินทางจาํเปนไดจะตองเปน
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ม.ค. - ก.พ.  ๖๑๑๗๒

ปญหาภาระจํายอมในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

จุลนิติ

เจาของที่ดิน หากเปนเจาของโรงเรือนเทานั้นไมใชเจาของที่ดิน แมจะถูกที่ดินอื่นลอมก็ไมมีสิทธิขอใช
ทางจําเปน และทางสาธารณะที่จะออกไปสูนั้นจะเปนถนนหรือแมนํ้าลําคลองก็ได การใชทางจําเปน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวนี้มีขอจํากัดไววาจะตองเปนการขอผานไปสูทางสาธารณะเทานั้น จะขอผาน
ไปสูสถานที่หรือทางอยางอื่นนอกจากทางสาธารณะไมได  

 ๒. การไดมาและการส้ินสดุของทางจาํเปน
   ๒.๑ การไดมาของทางจําเปน
     ทางจําเปนเปนเรื่องการไดสิทธิโดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๙ 
และมาตรา ๑๓๕๐๑  ดังนั้น การไดมาซึ่งทางจําเปนจึงไมตองจดทะเบียนแตประการใด แตผูขอใช
ทางจาํเปนตองใชคาทดแทนอนัเนือ่งมาจากความเสยีหายทีเ่กดิจากการใชทางจาํเปนนัน้ใหแกเจาของทีด่นิ
ทีถ่กูใชทาง แตกฎหมายกไ็มไดหามเจาของทีด่นิทีจ่ะตกลงใหจดทะเบยีนเปนทางภาระจาํยอม โดยอาจ
มีการตกลงกันใหจดทะเบียนเปนทางภาระจํายอมก็ได  ทางจําเปนนั้นก็กลายเปนทางภาระจํายอมได 
อยางไรก็ตาม มีคําพิพากษาฎีกาท่ี ๓๗๗๔/๒๕๔๙ ใหจดทะเบียนเปนทางจําเปน ในกรณีนี้การจด
ทะเบียนสิทธิทางจําเปนก็จะดําเนินการโดยอนุโลมปฏิบัติเชนเดียวกับการจดทะเบียนภาระจํายอม
ซึง่กรมท่ีดนิไดพจิารณาตอบขอหารือวาใหพนกังานเจาหนาทีร่บัจดทะเบียนในประเภท “สทิธทิางจําเปน 
ตามคําพิพากษา……………………….. ลงวันท่ี……เดือน…………พ.ศ……” โดยอนุโลมปฏิบัติตามแนวทาง
การจดทะเบียนประเภทภาระจํายอม  สําหรับคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิทางจําเปน กรณีไมมี
คาตอบแทนจะเสียคาจดทะเบียนประเภทไมมทีนุทรพัยแปลงละ ๕๐ บาท ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๗ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ไมเสียภาษี
อากร แตถามีการจายคาตอบแทนใหแกกันจะเสียคาจดทะเบียนรอยละ ๑ จากจํานวนเงินคาตอบแทน
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ขอ ๒ (๗) (ฏ) และเสียคาอากรแสตมปใบรับรอยละ ๐.๕ 
(รอยละ ๕๐ สตางค)  จากจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายใหแกกัน
   ๒.๒ การสิ้นสุดของทางจําเปน
               ดวยเหตุที่ทางจําเปนเกิดขึ้นโดยเปนการไดสิทธิตามกฎหมาย เมื่อหมดความจําเปน
ที่จะตองขอผานทาง เชน ซื้อที่ดินติดตอกับทางสาธารณะออกเองได ทางจําเปนก็จะตองสิ้นสุดไป    

 ๓. คาทดแทน
             ในเรือ่งการขอใชทางจาํเปน กฎหมายบงัคบัวา ผูมสีทิธจิะผานตองใชคาทดแทนใหแกเจาของ
ที่ดินที่ลอมอยู โดยคาทดแทนอาจมีได ๒ ประการ คือ
             ๓.๑ คาทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากการท่ีมีทางผาน จะเสียหายมากหรือนอย
ก็แลวแตชนิดของทางที่ผาน เชน จําตองตัดตนไมบางตนเพื่อใหทําทางผานไปได
             ๓.๒ คาทดแทนท่ีเปนคาใชที่ดินของเขาเปนทางผานการใชที่ดินของเขาเปนทางผาน
ยอมทําใหเจาของท่ีดินไมไดใชที่ดินตรงน้ันทําประโยชนไดตามประสงค การใชคาทดแทนในกรณีนี้
คลายกับเปนคาเชา จะตกลงกันเปนรายปหรือเปนเงนิกอนก็ได

 ๑มาตรา ๑๓๕๐ ถาที่ดินแบงแยกหรือแบงโอนกันเปนเหตุใหแปลงหน่ึงไมมีทางออกไปสูทางสาธารณะไซร ทานวาเจาของท่ีดิน
แปลงนัน้มสีทิธเิรยีกรองเอาทางเดินตามมาตรากอนไดเฉพาะบนท่ีดนิแปลงทีไ่ดแบงแยกหรอืแบงโอนกนัและไมตองเสยีคาทดแทน
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ม.ค. - ก.พ.  ๖๑ ๑๗๓

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

 ๔. ขอแตกตางระหวางทางจาํเปนกบัภาระจาํยอม๒ 

ภาระจํายอม ทางจําเปน

  ๒กลุมพฒันาระบบการจดทะเบียนสทิธแิละนติกิรรม สวนมาตรฐานการจดทะเบียนสทิธแิละนติกิรรม สาํนกัมาตรฐานการทะเบียนทีด่นิ 
ธนัวาคม ๒๕๕๓

๑. ความหมาย“
 ภาระจํายอม” หมายถึงทรัพยสิทธิชนิดหน่ึง
ที่ตัดทอนอํานาจกรรมสิทธิ์ โดยทําใหเจ าของ
อสังหาริมทรัพย์อันหน่ึงซึ่ง เรียกวา ภารยทรัพย 
ตองรบักรรมบางอยางซึง่กระทบกระเทอืนทรพัยสนิ
ของตนหรอืทําใหเจาของอสังหารมิทรพัยตองงดเวน
การใชสทิธบิางอยางเก่ียวกับกรรมสิทธิใ์นทรัพยสนิ
นั้น เพื่อประโยชนของอสังหาริมทรัพยอื่น เรียกวา 
สามยทรัพย (มาตรา ๑๓๘๗ ป.พ.พ.)

๒.  องคประกอบ
 - ไมจาํเปนตองเปนทีด่นิทีถ่กูลอมหรือทีด่นิทีอ่ยู
ติดกัน แมที่ดินไมไดอยู ติดกันก็สามารถใชทาง
ภาระจํายอมได
 - ไมจําเปนตองเปนทางออกสูทางสาธารณะ
ภาระจํายอมไปสูที่ใดก็ได

๑. ความหมาย
    “ทางจาํเปน” หมายถึง ทีด่นิทีถ่กูลอมดวยท่ีดนิ
แปลงอื่นอยูจนไมมีทางออกถึงทางสาธารณะได
หรือมีทางออกสูทางสาธารณะไดแตไมสะดวก 
เชน จะตองขามบึงทะเลหรือทีล่าดชันอนัระดับทีด่นิ
กับทางสาธารณะสูงกวากันมาก (มาตรา ๑๓๔๙ 
แหง ป.พ.พ.) กฎหมายจึงใหสิทธิแกเจาของที่ดิน
แปลงที่ถูกลอมใหมีสิทธิผานที่ดินแปลงอื่น ซึ่งลอม
อยู  ไปสู ทางสาธารณะได  (คําพิพากษาฎีกา
ที่ ๕๖๗๒/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ)

๒.  องคประกอบ
     - ตองเปนที่ดินที่มีที่ดินแปลงอื่นลอมอยูและ
    - ไมมทีางออกสูทางสาธารณะหรือมแีตไมสะดวก
     - ใชออกสูทางสาธารณะอยางเดียว
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ม.ค. - ก.พ.  ๖๑๑๗๔

ปญหาภาระจํายอมในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

จุลนิติ

ภาระจํายอม ทางจําเปน

๓. การไดมา
   - โดยนิติกรรมสัญญาเปนการตกลงกันระหวาง
เจาของภารยทรัพยและเจาของสามยทรัพยซึ่ง
จะกําหนดระยะเวลาไวหรือไมก็ไดถาไมกําหนด
เวลาไวก็ถือวาภาระจํายอมมีอยูตลอดไป จนกวา
ภาระจาํยอมนัน้จะระงบัไปและตองทาํเปนหนงัสอื
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 
๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง แหงป.พ.พ.
   หากไมทําเปนหนังสือและจดทะเบียนการไดมา
ตอพนักงานเจาหนาที่จะใชบังคับไดเพียงระหวาง
คูสัญญาในฐานะเปนบุคคลสิทธิเทานั้น 
 - โดยอายุความ กรณีเจาของสามยทรัพย
ไดมีการใชภารยทรัพยดวยความสงบเปดเผย
และเจตนาจะใหไดสทิธภิาระจํายอมในภารยทรัพย
นั้นเปนเวลาติดตอกันครบ ๑๐ ปี ยอมไดสิทธิ
ภาระจํายอมเหนือภารยทรัพยนั้นโดยอายุความ
และการไดมาโดยอายุความน้ีแมไมจดทะเบียน
ก็ยกข้ึนเปน ขอตอสู เพื่อให เพื่อใหภาระจํายอม
มีอยู  ใน ท่ีดินนั้นต อไปได   (คําพิพากษาฎีกา
ที่ ๘๐๐/๒๕๐๒, ๒๓๗/๒๕๐๘, ๑๖๕/๒๕๒๒)
 - โดยผลของกฎหมาย
กรณปีลกูสรางโรงเรอืนรกุลํา้เขาไปในทีด่นิของผูอืน่
โดยสจุรติมสีทิธจิดทะเบยีนภาระจาํยอมเหนอืทีด่นิ
ที่รุกลํ้านั้น

๓. การไดมา
  - โดยผลของกฎหมาย
การไดสิทธใิชทางจาํเปนไมจําตองมนีติิกรรมสญัญา
ระหวางเจาของท่ีดินท่ีถูกปดลอมกับเจาของที่ดิน
ที่ล อมอยู และไม จําเป นต องทําเป นหนังสือ
และจดทะเบยีนตอพนกังานเจาหนาที ่(มาตรา๑๓๓๘) 
เพราะทางจําเปนเปนการไดสิทธิตามกฎหมาย
และผูทีจ่ะขอใชทางจาํเปนไมจาํเปนตองใชสทิธมิานาน
ถูกลอมวันไหน เวลาใด แมจะเพิ่งเขามาอยูในที่ดนิ
ซึ่งถูกลอมก็ขอใชทางจําเปนได (คําพิพากษาฎีกา
ที ่๘๒๒๑/๒๕๔๒, ๓๗๗๔/๒๕๔๙, ๓๘๙๒/๒๕๔๙)
  ผูทีไ่ดสทิธผิานทางไมสามารถไดมาซึง่ทางจาํเปน
โดยอายุความไดไมวาจะเปนระยะเวลานานเทาใด
เพราะการผานทางหรือทําทางจําเปนนั้นถือเปน
การผานโดยสุจริตและเคารพในสิทธขิองเจาของทีด่นิ
ผู มีสิทธิในทางเดินผานแตอยางไรก็ดีกฎหมาย
กไ็มหามเจาของท่ีดนิทีจ่ะตกลงกันเพ่ือใหจดทะเบียน
เปนภาระจํายอมได
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ม.ค. - ก.พ.  ๖๑ ๑๗๕

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ภาระจํายอม ทางจําเปน

๔. วิธีทําทาง
 แลวแตเจาของทีด่นิจะตกลงกนั หรอืโดยสภาพ
การใชประโยชน

๕.  คาทดแทน
 ภาระจาํยอมโดยนติกิรรมกฎหมายไมไดกาํหนด
วาจะตองเสียคาทดแทนแลวแตเจ าของที่ดิน
จะตกลงกันวาจะมีการเสียคาทดแทนหรือไม

๖.  ภาระจํายอมรวมถึงอสังหาริมทรัพยอื่นดวย
 ภาระจาํยอมเปนทรพัยสทิธทิีต่กติดแกตวัทรพัย
ดังนั้นผูที่จะใชภาระจํายอมนอกจากเจาของที่ดิน
แลวยงัไดครอบคลมุถงึเจาของอสงัหารมิทรพัยอืน่ ๆ
ที่ ตั้ งอยู บนที่ ดินนั้น  เช น  บ านอาคารด วย
และแมทีด่นิจะเปลีย่นเจาของไปกต็ามภาระจํายอม
ก็ยังคงมีอยู

๔.  วิธีทําทาง
    การทําทาง “ตองเลือกใหพอสมควรแก
ความจําเปน” ของผูมสีทิธิจะผาน และตองคํานงึถึง
ทีด่นิทีล่อมอยูใหเสยีหายนอยทีส่ดุหรอืตองเปนทาง
ที่ใกลที่สุด

๕.  คาทดแทน
     ทางจาํเปนตองใชคาทดแทนใหแกเจาของทีด่นิ
ทีล่อมอยูเพือ่ออกสูทางสาธารณะ ยกเวนกรณีท่ีดนิ
ที่แบงแยกหรือแบงโอนกันเปนเหตุใหไมมีทางออก
ไปสูทางสาธารณะเจาของท่ีดินแปลงซ่ึงถูกลอม
มีสิทธิเรียกรองเอาทางเดินเฉพาะบนที่ดินแปลงที่
แบงแยกหรอืแบงโอนกนัโดยไมตองเสยีคาตอบแทน
ตามมาตรา ๑๓๕๐ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๒๔๘/
๒๕๔๔, ๓๔๘๔ - ๓๔๘๕/๒๕๔๘)

๖.  ทางจําเปนเกี่ยวกับที่ดินโดยเฉพาะ
    ผูที่ขอใชทางจําเปนตองเปนเจาของที่ดินไมใช
เจาของโรงเรอืนเจาของทีดิ่นแปลงท่ีถกูลอมเทานัน้
ที่จะมีสิทธิขอใหเปดทางจําเปน หากเปนเจาของ
โรงเรอืนเทานัน้ ไมใชเจาของทีด่นิแมจะถกูทีด่นิอืน่
ลอมกไ็มมสีทิธขิอใหเปดทางจาํเปนทางจาํเปน มใิช
สิทธิที่ติดกับที่ดินที่จะโอนไปพรอมกับที่ดินดวย
การท่ีผูเปนเจาของท่ีดนิทีร่บัโอนมามีสิทธิใชทางพิพาท
ในท่ีดินในฐานะทางจําเปนมากอนกไ็มไดหมายความ
วาเจาของทีด่นิท่ีรบัโอนมาจะไดสทิธใินทางพพิาทนัน้
ดวยอยางภาระจํายอม (คําพิพากษาฎีกาที่๕๑๗/
๒๕๐๙, ๒๑๙๖/๒๕๑๔) (เจาของที่ดินรวมถึงคน
ในครอบครัวและบริวารดวย)
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ม.ค. - ก.พ.  ๖๑๑๗๖

ปญหาภาระจํายอมในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

จุลนิติ

ภาระจํายอม ทางจําเปน

๗. การสิ้นไปแหงภาระจํายอม
 -  เมือ่มนีติกิรรมกาํหนดใหภาระจาํยอมหมดสิน้
ไประหว างเจ าของภารยทรัพย และเจ าของ
สามยทรัพย
 - เมื่อภารยทรัพยหรือสามยทรัพยสลายไป
(คาํพพิากษาฎีกา ๖๔๐/๒๕๑๐)
 - เมื่อไมไดใชประโยชนแหงภาระจํายอม
เปนเวลา ๑๐ ป  (คาํพพิากษาฎีกาท่ี ๕๓๑๔/๒๕๓๙,
๖๗๓/๒๕๔๖)
 - เมื่อภารยทรัพยและสามยทรัพยตกเปน
เจาของคนเดียวกนั
 - เ มื่ อ ภ า ร ะจํ า ยอม ไม  มี ค ว ามจํ า เ ป  น
หรือหมดประโยชนตอสามยทรัพย

๗.  การสิ้นไปแหงทางจําเปน
 เ ม่ือความจําเป นหมดส้ินไปคือเ ม่ือที่ดิน
มีทางออกสูทางสาธารณะแลว

๘. การจดทะเบียน
 ภาระ จํ า ยอมต  อ ง ทํ า เป  นห นั ง สื อ และ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ตามมาตรา 
๑๒๙๙ แหงป.พ.พ. หากไมทําเปนหนังสือและ
จดทะเบียนการไดมาตอพนักงานเจาหนาที่จะใช
บังคับไดเพียงระหวางคูสัญญาในฐานะเปนบุคคล
สิทธิเทานั้น ยกเวนกรณีภาระจํายอมสิ้นไปโดยพน
กําหนดเวลาท่ีตกลงไวถือวาเปนอันยกเลิกไปโดย
ไมตองจดทะเบียนเลกิภาระจํายอม

๘. การจดทะเบียน
   ทางจําเปนเปนการไดสิทธิโดยอํานาจของ
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ์
มาตรา ๑๓๔๙ โดยไมตองจดทะเบยีน (คาํพพิากษา
ฎีกาที่ ๓๗๗๔/๒๕๔๙) ยกเวนกรณีศาลไดเคย
มคีาํพพิากษาใหจดทะเบยีนทางจาํเปนซึง่กรมทีด่นิ
ไดพจิารณาตอบขอหาหรอืวาใหพนกังานเจาหนาที่
รับจดทะเบียนในประเภท “สิทธิทางจําเป น
ตามคําพิพากษา…………..ลงวันท่ี……เดือน…………
พ.ศ……” โดยอนุโลมปฏิบัติตามแนวทางการ
จดทะเบียนประเภทภาระจํายอม
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ม.ค. - ก.พ.  ๖๑ ๑๗๗

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ภาระจํายอม ทางจําเปน

    

 ๕. คาํพพิากษาฎกีาทีน่าสนใจ๓ 

         - คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๒๙/๒๕๕๑
      การอางสิทธิทีจ่ะผานทีด่นิของบคุคลอืน่ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๐ ทีด่นิทีแ่บงแยกออกมาน้ัน
จะตองไมมีทางออกสูทางสาธารณะโดยทางอ่ืนได แมวาที่ดินโฉนดเลขท่ี ๑๒๒๕๓ แบงแยกหรือ
แบงโอนมาจากที่ดินแปลงใหญโฉนดเลขที่ ๘๑ ทําใหท่ีดินแปลงนี้ถูกที่ดินที่แบงแยกในคราวเดียวกัน
ปดลอมไมมีทางออกสูทางสาธารณะไดก็ตาม แตในเวลานั้น ฉ. ซึ่งเปนเจาของผูไดรับที่ดินจากการ
แบงแยกยังเปนเจาของท่ีดินอีกแปลงหน่ึงซ่ึงอยูติดกับที่ดินแปลงท่ีไดรับการแบงแยกทางทิศตะวันตก
เฉียงใต คือที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๔๑๙ (กอนการแบงแยกตามคําพิพากษาศาลฎีกา) และที่ดินโฉนด
เลขที ่๑๗๔๑๙ เดิมนัน้มีทางพพิาทกวางประมาณ ๑๐ เมตร เปนทางออกสูทางสาธารณะซึง่ ฉ. สามารถ
ใชทางพพิาทในทีด่นิแปลงดงักลาวเปนทางออกสูทางสาธารณะของทีด่นิโฉนดเลขที ่๑๒๒๕๓ ได จึงถอื

๙. คาธรรมเนียมภาษีอากร
 ๙.๑ คาธรรมเนียม
  - กรณีไมมีคาตอบแทน (ไมมีทุนทรัพย) 
แปลงละ ๕๐ บาท กรณีมคีาตอบแทน (มทีนุทรัพย) 
รอยละ ๑ จากจํานวนเงินคาตอบแทน 
 
     ๙.๒ ภาษี
  - ไมเสีย
 ๙.๓ อากร
  - อากรแสตมปรอยละ ๐.๕ จากจาํนวนเงนิ
คาตอบแทนทีจ่ายใหแกกนั (กฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๗ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบญัญติัใหใช
ประมวลกฎหมายท่ีดินพ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวล
รัษฎากรตามลักษณะตราสาร ๒๘. (ข) ใบรับแหง
บัญชีอัตราอากรแสตมป)

๙. คาธรรมเนียมภาษีอากร
    ๙.๑ คาธรรมเนียม
     - กรณีไมมีคาตอบแทน (ไมมีทุนทรัพย) 
แปลงละ ๕๐ บาท
      - กรณีมีคาตอบแทน (มีทุนทรัพย)
รอยละ ๑ จากจํานวนเงินคาตอบแทน
    ๙.๒ ภาษี
      - ไมเสีย
    ๙.๓ อากร
     - อากรแสตมปรอยละ ๐.๕ จากจํานวนเงิน
คาตอบแทนทีจ่ายใหแกกนักฎกระทรวงฉบบัที ่๔๗ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให
ใชประมวลกฎหมายท่ีดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวล
รัษฎากรตามลักษณะตราสาร ๒๘. (ข) ใบรับแหง
บัญชีอัตราอากรแสตมป)

  ๓คนหาคาํพพิากษาฎีกา,สบืคนจากเวบ็ไซต https://deka.in.th/ เมือ่วนัที ่๑๕  พฤศจกิายน  ๒๕๖๐
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ม.ค. - ก.พ.  ๖๑๑๗๘

ปญหาภาระจํายอมในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

จุลนิติ

ไดวาที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๒๕๓ ที่แบงแยกออกมานั้นมีทางออกสูทางสาธารณะโดยทางอื่นไดอยูแลว 
สทิธเิรยีกรองเอาทางจําเปนบนท่ีดนิแปลงท่ีไดแบงแยกมาในคราวเดียวกันตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๐
ยอมหมดไปตั้งแตนั้นแลว แมตอมาที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๔๑๙ เดิมจะถูกบังคับใหแบงแยกและบังคับให
โอนขายแกจําเลยตามคําพิพากษาของศาลฎีกา ทําใหที่ดินตามโฉนดเลขท่ี ๑๒๒๕๓ ไมมีทางออกสู
ทางสาธารณะอกีครัง้ โจทกผูเปนเจาของทีด่นิตามโฉนดเลขที ่๑๒๒๕๓ กจ็ะกลบัไปใชสทิธเิรยีกรองเอา
ทางจาํเปนบนทีด่นิแปลงทีแ่บงแยกมาดวยกนัในครัง้กอนตามมาตรา ๑๓๕๐ อกีไมได คงมสีทิธทิีจ่ะผาน
ที่ดินแปลงใดแปลงหน่ึงซ่ึงลอมอยูไปสูทางสาธารณะไดในฐานะทางจําเปนตามมาตรา ๑๓๔๙ เทานั้น 
เมื่อโจทกนําสืบฟงไดวา การใชทางพิพาทบนที่ดินตามโฉนดเลขท่ี ๗๙๐๖๐ ของจําเลยออกสู
ทางสาธารณะซ่ึงโจทกเคยใชผานมากอนมีระยะทางเพียง ๕๐ เมตร แตหากใชเสนทางอ่ืนผานท่ีดนิแปลง
ทีแ่บงแยกมาดวยกนัในครัง้กอนเพือ่ออกทางถนนราชมรรคาตองใชระยะทางถึง ๑๐๐ เมตรเศษ ซึง่ไกล
กวากันถึงหนึ่งเทาตัวเชนนี้ทางพิพาทยอมสะดวกและเหมาะสมท่ีจะเปนทางจําเปนแกที่ดินโฉนดเลขที่ 
๑๒๒๕๓ ของโจทกกวาทางอ่ืน โจทกจึงมีสิทธิขอใหเปดทางพิพาทในท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๗๙๐๖๐ 
ของจําเลยเปนทางจําเปนเพ่ือประโยชนแกที่ดินโฉนดเลขท่ี ๑๒๒๕๓ ของโจทกไดการที่ศาลอุทธรณ
ภาค ๗ กําหนดใหจําเลยเปดทางกวาง ๒.๕๐ เมตร นั้น ก็เพื่อที่จะใหโจทกไดใชรถยนตซึ่งเปนสิ่งจําเปน
ในปจจุบันแลนเขาออกไดโดยสะดวก การที่จําเลยจะขอใหเปดทางใหโจทกกวางเพียง ๒ เมตร
ยอมทาํใหรถยนตผานเขาออกไดไมสะดวกรวดเรว็ซึง่เปนการไมเหมาะสมแกสภาพการณและความเจรญิ
ของบานเมืองในปจจุบันที่ตองการความรวดเร็ว การกําหนดใหจําเลยเปดทางพิพาทซ่ึงเปนทางจําเปน
มีขนาดกวาง ๒.๕๐ เมตร เพื่อใหรถยนตผานเขาออกไดจึงนาจะเหมาะสมแลว

    - คําพิพากษาฎีกาที่  ๕๖๗๒/๒๕๔๖
    การที่ผู เปนเจาของที่ดินที่โจทกรับโอนมามีสิทธิใชทางพิพาทในที่ดินของจําเลยในฐานะ
ทางจําเปนมากอน ก็ไมไดหมายความวา โจทกจะไดสิทธิในทางพิพาทนั้นดวยอยางภาระจํายอม 
เพราะทางจาํเปนมใิชสทิธิทีต่ดิกบัทีด่นิทีจ่ะโอนไปพรอมกบัทีด่นิดวยทัง้เปนการจาํกดัและรดิรอนอาํนาจ
กรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคลอ่ืน จึงตองแปลความโดยเครงครัด เมื่อที่ดินซึ่งโจทกรับโอนมามีทางออกสู
ทางสาธารณะโดยผานทีด่นิอีกแปลงหนึง่ของโจทกซึง่อยูตดิกนั แมสวนท่ีดนิท่ีตดิกนักวางเพยีง ๑.๑๖ เมตร 
และทางเดินออกสูทางสาธารณะกวางเพียง ๑.๓๕ เมตร ไมสามารถใชรถยนตเปนยานพาหนะเพื่อผาน
เขาออกไดก็เปนเร่ืองความสะดวกของโจทก เทานั้น หาใชวาโจทกไมมีทางออกไปสูทางสาธารณะไม 
โจทกจึงไมมีสิทธิขอเปดทางพิพาทในที่ดินของจําเลยเปนทางจําเปน

    - คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๔๐/๒๕๕๑
   ทางจําเปนน้ัน กฎหมายบัญญัติไวเพื่อประโยชนแกเจาของที่ดินที่ถูกปดลอมโดยเฉพาะ 
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๔๙ วรรคหน่ึง ดงัน้ัน เจาของทีด่นิเทานัน้ทีจ่ะมสีทิธิฟองขอใหเปดทางจาํเปนได 
โจทกที่ ๑ ถึงที่ ๓ ไมใชเจาของที่ดนิแตเปนเพียงผูปลูกบานอยูในที่ดินเทานั้น แมที่ดินดังกลาวถูกที่ดิน
แปลงอื่นปดลอม โจทกที่ ๑ ถึงที่ ๓ ก็ไมมีสิทธิฟองขอใหเปดทางจําเปน
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ม.ค. - ก.พ.  ๖๑ ๑๗๙

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

   โจทกที่ ๔ ที่ ๕ส. น. และ ม. เปนเจาของรวมในท่ีดิน โดยมิไดแบงแยกการครอบครอง
เปนสวนสดั วาผูใดเปนเจาของท่ีดนิสวนใด ความเปนเจาของของแตละคนจึงครอบท่ีดนิทัง้แปลง เจาของ
รวมคนใดคนหนึ่งจึงอาจใชสิทธิในฐานะเปนเจาของรวมครอบที่ดินทั้งแปลงเพื่อตอสูบุคคลภายนอกได
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๙ การที่โจทกที่ ๔ และที่ ๕ ใชสิทธิฟองจําเลยขอใหเปดทางจําเปนจึงเปน
การใชสิทธิแทนเจาของรวมอื่นซึ่งรวมถึง ส. ดวย กลาวคือหากโจทกที่ ๔ และที่ ๕ มีสิทธิฟองขอให
จําเลยเปดทางจําเปนได ทางดังกลาวยอมไดประโยชนแกเจาของรวมทุกคน โจทกที่ ๔ และท่ี ๕ 
จึงมีอํานาจฟอง

 บทสรปุ
    ดงัทีไ่ดกลาวแลวขางตน จะพจิารณาเห็นวา ปญหา “ทางจาํเปน” และ“ภาระจํายอม” ในทีด่นิ
ที่เกิดขึ้นนั้นยังมีประชาชนจํานวนไมนอยที่ยังไมมีความรู ความเขาใจหลักกฎหมายในเรื่องดังกลาวนี้
แมจะเปนเรื่องใกลตัวก็ตาม ดังนั้นจึงสมควรที่จะทําการศึกษาอยางละเอียดรอบคอบและถองแท 
เพื่อใหทราบถึงสิทธิ และหนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอกัน เพื่อใหเกิดประโยชนในการอยูรวมกันอยางผาสุก
ในสังคมตอไป
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คําคมคคํําาคคมม

จุลนิติ๑๘๐

พระอาจารยชยสาโร

(www.sanook.com)

การแกกรรมที่ถูกตอง

ในความหมายของพระพุทธองค

คือการตั้งใจมั่นวา

จะไมทําสิ่งนั้นอีกตอไป
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วุฒิสภา 
ของประเทศญี่ปุ�น 

 รัฐธรรมนูญของญี่ปุน ค.ศ. ๑๙๔๖ กําหนดใหคณะรัฐมนตรี
อันเปนองคกรผูใชอํานาจฝายบริหารตองรับผิดชอบตอสภาไดเอท๑

อันเปนการกําหนดความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติและ
ฝายบริหารตามแนวคิดของระบบรัฐสภา แมวารฐัธรรมนูญของญ่ีปุน 
ค.ศ. ๑๙๔๖ กาํหนดใหสภาผูแทนราษฎรแตเพียงสภาเดียวท่ีมอีาํนาจ
ในการมีมติไมไววางใจรัฐบาล  (non-confidence resolution) 
อนัเปนผลใหคณะรฐัมนตรีทัง้คณะตองลาออก เวนแตสภาผูแทนราษฎร
จะถกูยบุภายในเวลา ๑๐ วนั หลงัจากน้ัน๒ โดยวฒุสิภาจะไมมอีาํนาจ
ในประการนีก้ต็าม แตรฐัธรรมนญูและขอบงัคบัการประชมุทีเ่กีย่วของ
ก็ไดกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของฝายบริหารหลายประการดวยกัน โดยรัฐธรรมนูญของญ่ีปุน ค.ศ. 
๑๙๔๖ ไดกาํหนดใหวฒุสิภาของประเทศญีปุ่นมีอาํนาจหนาทีใ่นการ

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

๑The Constitution of Japan 1946, Article 66. ; 
 “The Cabinet shall consist of the Prime Minister, who shall be its head, and other Ministers of State, 

as provided for by law.
 The Prime Minister and other Ministers of State must be civilians.
 The Cabinet, in the exercise of executive power, shall be collectively  responsible to the Diet.”
๒The Constitution of Japan 1946, Article 69. 
 “If the House of Representatives passes a non-confidence resolution, or rejects a confidence resolution, 

the Cabinet shall resign en masse, unless the House of Representatives is dissolved within ten (10) days.”

ตอนที่ ๓
(ตอจากตอนที่แลว)
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ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน และแตละสภามีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาสอบสวนและศึกษา
การปฏิบตัหินาท่ีของฝายบริหาร และมีอาํนาจเรียกพยานหลักฐานและบุคคลมาใหถอยคําและบันทกึไว
เปนหลักฐานได๓

 ในประการทีเ่กีย่วของกบัภารกจิของคณะรฐัมนตรใีนฐานะฝายบริหาร และในดานความสัมพันธ
ระหวางองคกรฝายนิติบัญญัติกับองคกรฝายบริหารนั้น รัฐธรรมนูญของญี่ปุน ค.ศ. ๑๙๔๖ ไดกําหนด
ใหคณะรัฐมนตรีตองปฏิบตัหินาทีโ่ดยชอบดวยกฎหมายอยางสจุรติ ควบคุมกํากบัดแูลหนวยงานของรัฐ 
ดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ พิจารณาทําความตกลงระหวางประเทศโดยความเห็นชอบของ
สภาไดเอท ตลอดจนจัดทาํรางพระราชบัญญตังิบประมาณเพ่ือขอความเห็นชอบในการอนุมตังิบประมาณ
จากสภา และบริหารราชการแผนดินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ๔

 วฒุสิภาของประเทศญ่ีปุนมกีลไกการตรวจสอบฝายบรหิารผานทางกลไกของคณะกรรมาธกิาร 
ทัง้นี ้ทัง้วฒุสิภาและสภาผูแทนราษฎรตางมคีณะกรรมาธกิาร ๒ ประเภทดวยกัน ไดแก คณะกรรมาธกิาร
สามัญ (Standing Committees) และคณะกรรมาธิการวิสามัญ (Special Committees)๕ แตเฉพาะ
วุฒิสภาเทานั้นที่จะมีคณะกรรมาธิการวิจัยอีกหนึ่งคณะ๖ วุฒิสภาของประเทศญ่ีปุนมีคณะกรรมาธิการ
สามัญจํานวนทั้งสิ้น ๑๗ คณะ มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา สอบสวน หรือศึกษารางพระราชบัญญัติ 
มติของสภา ตลอดจนประเด็นตามคํารองท่ีเก่ียวของกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ 
ไดแก๗

  (๑) คณะกรรมาธิการกิจการคณะรัฐมนตรี (Committee on Cabinet)
  (๒)  คณะกรรมาธิการกิจการทั่วไป (Committee on General Affairs)
  (๓)  คณะกรรมาธิการการยุติธรรม (Committee on Judicial Affairs)
  (๔)  คณะกรรมาธิการการตางประเทศและการปองกันประเทศ (Committee on Foreign 
Affairs and Defense)
  (๕)  คณะกรรมาธิการการเงิน (Committee on Financial Affairs)

๓The Constitution of Japan 1946, Article 62. ;
 “Each House may conduct investigations in relation to government, and may demand the presence 

and testimony of witnesses, and the production of records.”
๔The Constitution of Japan 1946, Article 73.;
 “The Cabinet, in addition to other general administrative functions, shall perform the following functions: 

Administer the law faithfully; conduct affairs of state. Manage foreign affairs. Conclude treaties. However, it shall 
obtain prior or, depending on circumstances, subsequent approval of the Diet. Administer the civil service, in 
accordance with standards established by law. Prepare the budget, and present it to the Diet. Enact cabinet 
orders in order to execute the provisions of this Constitution and of the law. However, it cannot include penal 
provisions in such cabinet orders unless authorized by such law. Decide on general amnesty, special amnesty, 
commutation of  punishment, reprieve, and restoration of rights.”  

๕The Diet Law, Article 40. ;
 “Each House may have two kinds of Committees, namely Standing Committees and Special Committees.”  
๖House of Councillors, The National  Diet of Japan, (Tokyo: Mitsumura Printing, 2015), p.14.  
๗The Diet Law, Article 41. 
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จุลนิติ

  (๖) คณะกรรมาธิการการศึกษา วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร (Committee on Education, 
Culture and Science)
  (๗) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สวัสดิการ และแรงงาน (Committee on Health, 
Welfare and Labor)
  (๘)  คณะกรรมาธิการเกษตร การปาไม และการประมง (Committee on Agriculture, Forestry 
and Fisheries)
  (๙)  คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Committee on Economy and 
Industry)  
  (๑๐) คณะกรรมาธิการที่ดินและการขนสง (Committee on Land and Transport)
  (๑๑)  คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม (Committee on Environment)
  (๑๒)  คณะกรรมาธิการนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ (Committee on Fundamental National 
Policies)
  (๑๓)  Committee on Budget (คณะกรรมาธิการการงบประมาณ)
  (๑๔)  Committee on Audit (คณะกรรมาธิการการตรวจเงินแผนดิน)
  (๑๕)  Committee on Oversight of Administration (คณะกรรมาธิการตรวจสอบ
การบริหารราชการ)
  (๑๖)  Committee on Rules and Administration (คณะกรรมาธิการกํากับการดําเนินงาน
ของวุฒิสภา)
  (๑๗)  Committee on Discipline (คณะกรรมาธิการกํากับวินัยสมาชิกวุฒิสภา)

 ทัง้นี ้มกีรณทีีน่าสนใจวา ขอบงัคบัการประชุมวฒุสิภาของประเทศญ่ีปุนไดกาํหนดโดยชัดแจง
หามมใิหจดัใหมกีารประชมุคณะกรรมาธกิารในวนัและเวลาทีม่กีารประชมุวฒิุสภา เวนแตจะไดรบัอนญุาต
จากประธานวุฒิสภาเปนการเฉพาะ๘ และกําหนดหามสมาชิกวุฒิสภาเปนกรรมาธิการสามัญมากกวา 
๒ คณะ๙ อันเปนสวนที่ทําใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถบริหารเวลาในการปฏิบัติงานไดดีขึ้นและปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ประธานคณะกรรมาธกิารทกุคณะสามารถรองขอใหบคุคลจากหนวยงานภาครฐัมาแสดงขอมลู
แกคณะกรรมาธิการไดในกรณีที่เห็นวามีความสําคัญและเปนประโยชนตอการดําเนินงานพิจารณา
สอบสวนในเรื่องเฉพาะดานในฝายบริหาร๑๐ คณะกรรมาธิการสามัญแตละคณะสามารถตั้งบุคคล

๘The Rules of the House of Councillors , Article 37.;
  “No Committee shall meet during a plenary sitting of the House without the permission of the President.”  
๙The Rules of the House of Councillors , Article 74-II. ;
  “A Member of the House shall not serve concurrently on more than two Standing Committees. ...”
๑๐The Rules of the House of Councillors ,  Article 42-III. ; 
   “Regardless of the provisions in the preceding article, when the Chairman of a Committee deems 

it necessary for Committee’s consideration or investigation on precise or technical matters relating to the 
administration, the Chairman shall request the presence of a Government informant to hear his or her 
explanation on them.

  A Committee shall request the attendance of a Government informant through the Government office 
in charge.”
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ที่มีความรูความเช่ียวชาญเปนที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เรียกวา “Senmon-in” และนักวิจัย
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการได๑๑  
 เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเสร็จแลว จะไดมีการจัดทํารายงาน
ของคณะกรรมาธิการเสนอตอวุฒิสภาตอไป รายงานของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาจะตองแสดง
รายละเอียดสรุปผลการพิจารณาพรอมดวยเหตุผลประกอบ งบประมาณรายจายและรายละเอียด
ทีเ่กีย่วของ ตลอดจนหากมรีายละเอยีดความเหน็ของคณะรฐัมนตรทีีไ่ดมกีารชีแ้จงในคณะกรรมาธกิาร
ยอมตองเสนอมาพรอมกันดวย๑๒

 นอกจากคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญแลว วุฒิสภาของประเทศญ่ีปุน
ไดจัดใหมี คณะกรรมาธิการการศึกษาวิจัย (Research Committee) ขึ้นเฉพาะในวุฒิสภานับแต
เปดสมยัประชมุสภาไดเอทเปนครัง้แรก ภายหลงัการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา๑๓โดยคณะกรรมาธกิารคณะนี้
มอีาํนาจหนาทีใ่นการศึกษา วเิคราะห วจิยั และจดัทาํรายงานการศกึษาวจิยัเสนอตอประธานวฒุสิภา๑๔

 นอกจากการตรวจสอบโดยอาศัยกลไกของคณะกรรมาธิการแลว โดยท่ีไดมีการกําหนดให
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองเขารวมประชุมกับแตละสภาเพ่ือตอบชี้แจงรางพระราชบัญญัติ
ตอที่ประชุม๑๕ แลว สมาชิกวุฒิสภาของประเทศญ่ีปุนสามารถ “ตั้งกระทูถาม” นายกรัฐมนตรี
หรอืรฐัมนตรีได เพือ่ใหฝายบรหิารอธบิายและชีแ้จงเหตผุลเกีย่วกบัสภาพปญหาเกีย่วกบัการบรหิารราชการแผนดนิ
หรือการดําเนินนโยบายภาครัฐที่สมาชิกวุฒิสภาไดตั้งกระทูถาม ทั้งนี้ กระทูถามมี ๒ ประเภท ไดแก 
“กระทูถามสด” ที่สมาชิกวุฒิสภาสามารถต้ังถามดวยวาจาในท่ีประชุมวุฒิสภาเม่ือรัฐมนตรีไดรวม
ประชุมในการแถลงนโยบายตอสภาหรือการชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติ
เฉพาะในประเดน็ทีเ่กีย่วของกบักรณทีีว่ฒุสิภากาํลงัพจิารณา และ “กระทูถามเปนลายลกัษณอกัษร” 

๑๑The Diet Law, Article 43. ; 
   “Each Standing Committee may have an official with professional knowledge (to be called “Senmon-in” 

or Professional Adviser), and researchers.”  
๑๒The Rules of the House of Councillors , Article 72. ; 
   “When a Committee has completed the consideration or investigation of a measure or matter, it shall 

prepare a report and submit it to the President through the Chairman.
   To the report of the preceding paragraph shall be attached a written summary containing a brief 

explanation of the reasons for its decision, expenses and other matters.
   When a Committee has given the Cabinet an opportunity to express its opinion under the provision of 

Article 57-III of The Diet Law, the gist of this opinion shall be included in the written summary.”  
๑๓The Rules of the House of Councillors , Article 80-II.;
   “ A Research Committee shall be set up in the first session of the Diet to be convoked after the regular 

election for the Members of the House of Councillors.”  
๑๔The Rules of the House of Councillors , ;Article 80-IV. ;
  “A Research Committee shall prepare, in relation to the matters of research, a written report on the 

proceedings and results of the research and submit it to the President through the Chairman of the Research 
Committee.”  

๑๕The Constitution of Japan 1946, Article 63.;
  “ The Prime Minister and other Ministers of State may, at any time, appear in either House for the 

purpose of speaking on bills, regardless of whether they are members of the House or not. They must appear 
when their presence is required in order to give answers or explanations.”
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ทีส่มาชิกวฒุสิภาตองการต้ังถามคณะรัฐมนตรีโดยย่ืนตอประธานวุฒสิภาเพ่ือพจิารณาและใหความเห็นชอบ
และสงใหคณะรฐัมนตรเีพือ่ตอบกระทูถามตอไป ทัง้นี ้คณะรัฐมนตรตีองตอบกระทูถามลายลกัษณอกัษรนี้ 
ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับกระทูถาม๑๖ 
 สําหรับในดานการควบคุมตรวจสอบงบประมาณ แมรัฐธรรมนูญของญี่ปุน ค.ศ. ๑๙๔๖  
ไดกาํหนดใหสภาผูแทนราษฎร เปนสภาทีต่องพจิารณารางพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํป
ที่ฝายบริหารเสนอตอสภาไดเอทเปนสภาแรก ทั้งสภาผูแทนราษฎรยังเปนสภาท่ีมีบทบาทและอํานาจ
หนาที่ในทางการอนุมัติงบประมาณแกฝายบริหารมากกวาวุฒิสภา กลาวคือ หากวุฒิสภาไมสามารถ
พจิารณาและใหความเหน็ชอบรางพระราชบญัญตังิบประมาณแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั ในสมยัประชมุ หรอื
ไมใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญตังิบประมาณ หรอืไดมกีารต้ังคณะกรรมาธิการรวมกันเพ่ือพิจารณา
รางพระราชบญัญตังิบประมาณในกรณทีีม่คีวามเหน็แตกตางกนัระหวางสองสภา แลวยงัไมปรากฏขอยตุิ
รัฐธรรมนูญของญี่ปุน ค.ศ. ๑๙๔๖ กําหนดใหรางพระราชบัญญัติงบประมาณที่สภาผูแทนราษฎร
ไดใหความเห็นชอบเปนรางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา (สภาไดเอท)๑๗

 ทัง้นี ้สภาผูแทนราษฎรยังมบีทบาทเหนือกวาวฒุสิภาในการใหความเห็นชอบหนังสือสญัญา๑๘ 
ในลักษณะเชนเดียวกันกับการอนุมัติงบประมาณ

๑๖The Diet Law, Article 74.;
   “When a Member of a House desires to put a question to the Cabinet, he/she is required to obtain 

the approval of the presiding officer of the House. 
   The question must be presented to the presiding officer as a concise statement in written form. 

If a Member raises an objection regarding his/her own question for which the presiding officer has not given 
approval, the presiding officer must put the case to a vote of the House without debate.

   When it is demanded by a Member, the presiding officer shall record in the minutes of the House 
a statement of the question to which he/she or the House has not given approval.”

   The Diet Law, Article 75. ;
  “The presiding officer of a House shall transmit to the Cabinet statements of questions which he/she 

or the House has approved. 
   The Cabinet must answer a question within seven days from the day of receipt of the concise statement. 

If an answer cannot be made within the period, the Cabinet is required to state clearly the reason, and the time 
by which an answer can be given.”

   The Diet Law, Article 76. ;
   “A question of an urgent nature can be made orally by a resolution of the House”   
๑๗The Constitution of Japan 1946, Article 60. ;
   “The budget must first be submitted to the House of Representatives. Upon consideration of the budget, 

when the House of Councillors makes a decision different from that of the House of Representatives, and when no 
agreement can be reached even through a joint committee of both Houses, provided for by law, or in the case of 
failure by the House of Councillors to take final action within thirty (30) days, the period of recess excluded, after 
the receipt of the budget passed by the House of Representatives, the decision of the House of Representatives 
shall be the decision of the Diet.”

๑๘The Constitution of Japan 1946, Article 61. ;
 “The second paragraph of the preceding article applies also to the Diet approval required for the 

conclusion of treaties.”  
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 รัฐธรรมนูญของญี่ปุน ค.ศ. ๑๙๔๖ ไดกําหนดหลักการสําคัญเกี่ยวกับอํานาจในการอนุมัติ
งบประมาณของฝายนิติบัญญัติในลักษณะเดียวกันกับที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา 
กลาวคือ ไดกาํหนดใหการใชจายงบประมาณแผนดนิจะกระทําไดกแ็ตโดยความเห็นชอบของสภาไดเอท๑๙  
และคณะรัฐมนตรีตองจัดเตรียมการและเสนอขออนุมัติงบประมาณจากสภาไดเอททุกปงบประมาณ๒๐ 
เชนเดียวกับการเบิกจายงบประมาณสํารองที่ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาไดเอทเชนกัน และ
คณะรัฐมนตรีจําตองเสนอขออนุมัติงบประมาณท่ีเบิกจายจากกองทุนสํารองของประเทศสําหรับ
ทกุกรณี๒๑ นอกจากน้ี รฐัธรรมนูญของญ่ีปุน ค.ศ. ๑๙๔๖ ไดกาํหนดใหม ี“คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ” 
ขึน้มีอาํนาจหนาทีใ่นการตรวจสอบการใชจายงบประมาณและการเงนิของรฐัทกุปงบประมาณแลวเสนอ
รายงานการตรวจสอบตอสภาไดเอทเพื่อพิจารณาตอไป๒๒ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญของญี่ปุน ค.ศ. ๑๙๔๖ 
ยงัไดกาํหนดใหคณะรัฐมนตรีตองเสนอรายงานประจําปทีแ่สดงขอมูลดานการงบประมาณของประเทศ
ตอสภาไดเอทและเผยแพรตอประชาชนเพ่ือรับทราบดวย๒๓ และเพื่อประโยชนในการน้ี ไดมีการ
ตัง้คณะกรรมาธิการสามัญวาดวยการงบประมาณ (Committee on Budget) ของวุฒสิภา ซึง่สามารถรองขอ
คณะกรรมาธิการคณะอ่ืนที่เกี่ยวของรวมพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณในสวนท่ีเกี่ยวของ
กับคณะกรรมาธิการน้ัน ๆ ได พรอมทั้งกําหนดกรอบระยะเวลาใหเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา
กลับมายังคณะกรรมาธิการสามัญวาดวยการงบประมาณได๒๔  

๑๙The Constitution of Japan 1946, Article 85. ;
   “No money shall be expended, nor shall the State obligate itself, except as authorized by the Diet.”
๒๐The Constitution of Japan 1946, Article 86. ;
  “The Cabinet shall prepare and submit to the Diet for its consideration and decision a budget for each 

fiscal year.”
๒๑The Constitution of Japan 1946, Article 87. ;
  “In order to provide for unforeseen deficiencies in the budget, a reserve fund may be authorized by 

the Diet to be expended upon the responsibility of the Cabinet. The Cabinet must get subsequent approval of 
the Diet for all payments from the reserve fund.”

๒๒The Constitution of Japan 1946, Article 90. ;
  “Final accounts of the expenditures and revenues of the State shall be audited annually by a Board 

of Audit and submitted by the Cabinet to the Diet, together with the statement of audit, during the fiscal year 
immediately following the period covered. The organization and competency of the Board of Audit shall be 
determined by law.”

๒๓The Constitution of Japan 1946, Article 91. ;
  “At regular intervals and at least annually the Cabinet shall report to the Diet and the people on the 

state of national finances.”  
๒๔The Rules of the House of Councillors , Article 74-IV. ; 
   “As to the total budget under consideration, the Committee on Budget may request any other 

Committee with a time limit to consider parts of the total budget which come under the jurisdiction of said 
Committee.

   The Chairman of the Committee which has been requested consideration as provided for in the 
preceding paragraph, shall be deemed to report, after the consideration, a summary of the consideration to the 
Committee on Budget. …”    
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 สภาไดเอทมีอํานาจในการตั้งสมาชิกของแตละสภาประกอบกันเปน องคคณะถอดถอน
ผูพพิากษาออกจากตาํแหนง (Impeachment Court) มอีาํนาจหนาทีใ่นการมคีาํสัง่ถอดถอนผูพพิากษา
ออกจากตําแหนงตามความผิดที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ๒๕ สําหรับกรณีการถอดถอนสมาชิก
วุฒิสภานั้น จะทําในรูปแบบที่สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจในการมีมติดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา ๒ ใน ๓ 
ของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญพนจากสมาชิกภาพ๒๖

 สําหรับบทบาทอํานาจหนาที่ในฐานะรัฐสภา เมื่อสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ วุฒิสภายอมยุติ
การปฏิบัติหนาที่ เวนแตเปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอใหเปดประชุมวุฒิสภากรณีพิเศษในสถานการณ
ฉุกเฉิน๒๗ ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรไดสิ้นสุดลง วุฒิสภาของประเทศญ่ีปุนยอมยุติการปฏิบัติหนาที่ 
และคณะรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกประชุมวุฒิสภาในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อใหปฏิบัติหนาที่รัฐสภา และ
ในกรณีภายหลังการเลือกต้ังทั่วไปของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพราะวุฒิสภาถือเปนตัวแทนของ
สภาไดเอทในเวลาจําเปนเรงดวนและฉุกเฉิน อยางไรก็ตามภายหลังที่เปดสมัยประชุมสภาไดเอท
ตามปกติแลว หากสภาผูแทนราษฎรชุดทีเ่ขารบัตาํแหนงหนาทีภ่ายหลงัจากน้ันไมใหการรบัรองภายใน 
๑๐ วนันบัแตวนัเปดสมยัประชุมสภาไดเอท กจิการท่ีวฒุสิภาไดกระทําไปในระหวางเวลาน้ันยอมสิน้ผล
ทางกฎหมาย๒๘ 

๒๕The Constitution of Japan 1946, Article 64. ;
   “The Diet shall set up an impeachment court from among the members of both Houses for the purpose 

of trying those judges against whom removal proceedings have been instituted. Matters relating to impeachment 
shall be provided by law.”

   Diet Law, Chapter XVI. Impeachment Court ;
  Article 125. Impeachment of a judge shall be heard by the Impeachment Court which is composed of 

members elected in equal number in each House from among its Members. The President of the Impeachment 
Court shall be elected by the members of the Court from among themselves.  

๒๖The Constitution of Japan 1946, Article 55. Para 1;
   “Each House shall judge disputes related to qualifications of its members. However, in order to deny 

a seat to any member, it is necessary to pass a resolution by a majority of two-thirds or more of the members 
present.” 

๒๗The Constitution of Japan 1946, Article 54. Para 2 ;
   “When the House of Representatives is dissolved, the House of Councillors is closed at the same 

time. However, the Cabinet may in time of national emergency convoke the House of Councillors in emergency 
session.”

   Measures taken at such session as mentioned in the proviso of the preceding paragraph shall be 
provisional and shall become null and void unless agreed to by the House of Representatives within a period of 
ten (10) days after the opening of the next session of the Diet.”  

๒๘House of Councillors, P.15.  
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     ความสงทาย   

 ตามที่ไดเสนอมาในบทความชุดนี้ทั้งหมด อาจกลาวไดวา แมระบบรัฐสภาของประเทศญี่ปุน
จะไดรับการกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจเหนือกวาวุฒิสภาในหลายประการก็ตามแตวุฒิสภา
มีบทบาทสูงมากในการพิจารณากลั่นกรองรางพระราชบัญญัติ จนมีนักวิชาการในประเทศญี่ปุนเอง
พิจารณาวา วุฒิสภามีอํานาจในประการน้ีมากจนทําใหเกิด “ภาวะวิกฤตทางนิติบัญญัติ” แตถือไดวา 
การกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจกลั่นกรองกฎหมายมีผลตอการดําเนินงานฝายบริหารไดอยางมี
นยัสาํคญักถ็อืไดวาเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีกาํหนดใหประเทศญ่ีปุนใชระบบรัฐสภา 
(Parliamentary system) ที่พรรคการเมืองท่ีไดรับเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรสามารถ
จัดตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เม่ือคณะรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนบุคคลกลุมเดียวกัน 
การกําหนดใหวฒุสิภาทีเ่ปนสภาทีส่องมบีทบาทในการทักทวงหนวงเหน่ียวฝายบรหิารและคานอํานาจ
กบัสภาผูแทนราษฎรจงึถอืวาเปนไปตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูใหการดาํเนนิงานของฝายนติบิญัญตัิ
เปนไปโดยละเอียดรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
 ในดานความเปนอิสระของฝายนิติบัญญัตินั้น พบวา คณะรัฐมนตรีไมมีสวนเกี่ยวของในการ
จดัการระเบยีบวาระการประชมุของฝายนติบิญัญตัไิดเลยและมอีทิธพิลตอการดาํเนนิงานของฝายนติบิญัญตัิ
เก่ียวกับการประชุมนอยมาก ทั้งนี้ การจัดระเบียบวาระการประชุมของสภาไดเอทท้ังสองสภาจะมี
คณะกรรมาธิการที่มีอํานาจหนาที่ดังกลาวโดยเฉพาะ๒๙

 ในดานการดําเนินงานโดยอาศัยกลไกของคณะกรรมาธิการ มีความเห็นวา การที่ขอบังคับ
การประชุมวฒุสิภาของประเทศญ่ีปุนไดกาํหนดโดยชัดแจงหามมิใหจดัใหมกีารประชุมคณะกรรมาธิการ
ในวันและเวลาที่มีการประชุมวุฒิสภา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภาเปนการเฉพาะ 
ตลอดจนกาํหนดหามสมาชกิวุฒสิภาเปนกรรมาธกิารสามญัมากกวา ๒ คณะ เปนแนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสมยิง่
เพื่อใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การที่กําหนดใหรายงาน
ของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาตองแสดงรายละเอียดสรุปผลการพิจารณาพรอมดวยเหตุผลประกอบ
การพิจารณา ตลอดจนงบประมาณรายจายและรายละเอียดที่เกี่ยวของยอมเปนผลดีตอการพิจารณา
ในชั้นของที่ประชุมวุฒิสภาไดเปนอยางดี

  ๒๙Takenaka Harukata, Japan in Pursuit of Westminster Democracy, [online]. 2013. Available from: http://
www.nippon.com/en/in-depth/a02301/[2016, January 15].
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¨ØÌÒÃÑμ¹ �  Ç§É �¹ŒÍÂ  
à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅÍÒÇØâÊ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๑๙๑จุลนิติ

แนะนาเวบไซต

¨ØÌÒÃÑμ¹ �  Ç§É �¹ŒÍÂ 
à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅÍÒÇØâÊ
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แนะนําเว็บไซต

ม.ค. - ก.พ. ๖๑๑๙๒ จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๖๑

แนะนําเว็บไซต

๑๙๒ จุลนิติ
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