


www.senate.go.th
ปที่ ๑๐  ฉบับที่ ๑ มกราคม - กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖

สํานักกฎหมาย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

A-H 10.indd  A 23/1/2556  17:02:48

creo




วารสารจุลนิติ ปที่ ๑๐  ฉบับที่ ๑ มกราคม - กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖

ISSN 1686-3720

จัดทําโดย กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ ๑๓
  ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ
  กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๔
  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๔

พิมพครั้งที่ ๑
จํานวน ๘๕๐ เลม
มกราคม  ๒๕๕๖

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

บทความและขอคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสาร “จุลนิติ”
เปนวรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกองบรรณาธิการ ไมจําเปนตองเห็นพองดวย

A-H 10.indd   B 23/1/2556   17:03:15



คณะผูจัดทําวารสารจุลนิติ 
ที่ปรึกษา นางนรรัตน  พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา
 นายนัฑ  ผาสุข ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
กองบรรณาธิการ นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย  ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
 นางพิมลพัชร  อริยะฌานกุล นิติกรชํานาญการ
 นายบรรหาร  กําลา นิติกรชํานาญการ
 นางสาวสุทธิมาตร  จันทรแดง นิติกรชํานาญการ
 นางสาวอริยพร  โพธิใส นิติกรปฏิบัติการ
 นายอภิวัฒน  สุดสาว นิติกรปฏิบัติการ
  นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค นิติกรปฏิบัติการ
 นายปณิธัศร  ปทุมวัฒน นิติกรปฏิบัติการ
 นายวรชัย  แสนสีระ นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวลันตา  อุตมะโภคิน นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวอวิการัตน  นิยมไทย นิติกรปฏิบัติการ
 นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม นิติกรปฏิบัติการ 
บันทึกขอมลู - พิสูจนอักษร นางสาวทรรศนวรรณ  สงกาง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  นางสาวนิตยา  นาคเกษม เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  นางสาวจุฬารัตน  วงษนอย เจาพนักงานบันทึกขอมูลชํานาญงาน
 นางสาวนีรชา  มงคลวงศสิริ เจาพนักงานบันทึกขอมูลปฏิบัติงาน
สถานที่ติดตอ กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้นที่ ๑๓ ถนนประชาช่ืน เขตบางซื่อ
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐  
  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๔
ศิลปกรรม - พิสูจนอักษร กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑-๒
  นางสาวสุจินต ประเสริฐกิจ ผูบังคับบัญชากลุมงานบรรณาธิการ
  และเทคโนโลยีการพิมพ
 นางสาวชมพูนุช ลาภเกิด  นายชางศิลปปฏิบัติงาน
 นางสาวสุมัทนา คลังแสง นักวิชาการชางศิลปปฏิบัติการ
 นางสาววรรธนา สุขวงศ นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
  นายศักดิ์พันธุ เกิดแกน   นายชางศิลปปฏิบัติงาน
 นายอวิรุทธิ์ สนพราย นายชางศิลปปฏิบัติงาน
 นายชรินทร แพนไธสง วิทยากรปฏิบัติการ
 นางสาวศิริมนัส สารพัฒน วิทยากรปฏิบัติการ
 นายธีระยุทธ นิยมทรัพย วิทยากร
จัดพิมพโดย สํานักการพิมพ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑-๒
 สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา
 เลขที่ ๔ ถนนอูทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ปท่ี ๑๐  ฉบับท่ี ๑ มกราคม - กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖

A-H 10.indd  C 23/1/2556  17:03:28

creo




 ในวาระดิถขีึน้ปใหม พทุธศักราช ๒๕๕๖ และในโอกาสท่ีวารสาร “จลุนติ”ิ ซึง่เปนวารสารทางวิชาการ
ดานกฎหมายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดกาวยางข้ึนสูปที่ ๑๐ ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการใครขอ
กลาวคําวา “สวัสดีปใหม” กับทานผูอานทุกทาน พรอมท้ังใครขอนําสารอํานวยพรเน่ืองในโอกาสวันข้ึนปใหม 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ จาก ฯพณฯ ประธานวุฒิสภา  รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง รองประธานวุฒิสภา 
คนท่ีสอง  และเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อสงความปรารถนาดีมายังทานสมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ ลูกจาง 
และพนักงานราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนทานผูอานและพี่นองประชาชนทุกทาน
ในวาระโอกาสนี้ดวย
 สําหรับ “จุลนิติ” ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการไดพิจารณาเห็นถึงความสําคัญของบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
ซึ่งมีเจตนารมณสําคัญในการกําหนดใหคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรผูใชอํานาจบริหารไดบริหารราชการ
แผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐอยางเปนรูปธรรม ทัง้นี้ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เกิดความตอเน่ือง มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได โดยกอนที่คณะรัฐมนตรีจะเขาบริหารราชการ
แผนดินน้ันจะตอง “แถลงนโยบายตอรัฐสภา” ใหเปนท่ีปรากฏชัดกอนหรือเปนสัญญาประชาคมวาจะดําเนินการ
ในเรื่องใดบาง และมีกําหนดระยะเวลาเปนประการใดเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และจะตองจัดทํา “รายงานแสดงผลการดําเนินการ” รวมทั้งปญหาและอุปสรรค
เสนอตอรฐัสภาปละหนึง่ครัง้เพือ่เปดโอกาสใหสมาชกิรฐัสภาไดซกัถามหรือใหขอเสนอแนะอนัจะเปนประโยชน
ในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตองจัดทํา “แผนการบริหารราชการแผนดิน” 
เพ่ือแสดงมาตรการ แนวทาง และงบประมาณการปฏิบัติราชการในดานตาง ๆ  รวมท้ัง “แผนการตรากฎหมาย” 
หรือ “แผนนิติบัญญัติ” ในแตละปซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให
เกิดความชัดเจนและเปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐ หรือกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ไดนําไปปฏิบัติ 
และเปนประโยชนแกประชาชนในการติดตามตรวจสอบวาแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในแตละดานน้ัน
ไดรับการสนองตอบจากรัฐบาลหรือไมเพียงใดดวย

โดยกองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” ไดทําการสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ ในประเด็นเรื่อง 
“แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ” 
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณที่เกี่ยวของ อันประกอบดวย ศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศุ 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกบุญ วงศสวัสด์ิกุล ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และดร.พรสันต เล้ียงบุญเลิศชัย อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทัง้นี ้เพือ่ใหผูอานไดมโีอกาสรับทราบถึงองคความรูทางวิชาการเก่ียวกับความเปนมา ความหมาย ความสําคญั 
และสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รวมท้ังสภาพปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางหรือ
ขอเสนอแนะทีเ่หมาะสมสาํหรบัประเทศไทย และเพือ่เปนหลกัประกนัสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนดงักลาว 

นอกจากนี้ ยังใครขอเสนอบทความทางวิชาการดานกฎหมายเรื่อง “สภาพบังคับและปญหา
ในทางปฏิบัติของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ : มุมมองของสมาชิกวุฒิสภา” เร่ือง “กฎหมายท่ีอาจตองปรับปรุง
แกไขเพื่อรองรับบทบาทใหมของภาครัฐในการเขาสูประชาคมอาเซียน” และเร่ือง “สภาพบังคับของ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน” สําหรับเนื้อหาในสวนอื่น ๆ ยังคงเขมขน
ดวยขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชนตองานในดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย 

สุดทายน้ี กองบรรณาธิการใครขอขอบคุณผูอานทุกทานท่ีไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ” 
ดวยดีเสมอมา ซึ่งเราพรอมที่จะทําหนาที่คัดสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมาย
อันจะเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภา รัฐสภา และสังคมโดยรวมของประเทศไทยตอไป

 กองบรรณาธิการ
 ธันวาคม ๒๕๕๕

บรรณาธิการแถลง

A-H 10.indd   D 23/1/2556   17:04:18



พระราชดํารัส
ในการเสด็จออกมหาสมาคม

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๕

วันอาทิตยที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๒๕

 “คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดนิมาดวยสติปญญาความสามารถ 

ดวยความกลาหาญเสียสละและดวยคณุความดี บางเวลาบานเมืองกส็งบสขุ

และเจริญรุงเรือง บางเวลาก็คับขันเดือดรอนเปลี่ยนแปลงสลับกันมา 

แตอยางไรก็ตาม เราก็มอิีสรภาพ และความสขุความเจริญทกุอยาง ยั่งยืน

มาจนถึงขณะนี้ เพื่อความไมประมาททุกฝายและทุกคนควรจะไดรวม

กําลังกาย กําลังใจ กําลังความสามารถและความดีของเรา ใหเพิม่พูนแนนแฟน

ยิ่งขึ้นแลวเรงรัดปฏิบัติสรรพกิจการงานบรรดามี ดวยความสุจริต

และบริสุทธิ์ใจโดยขะมักเขมน ใหงานทั ้งปวงดําเนินกาวหนาไปโดย

สอดคลองและเกื้อกูลกันทุก ๆ สวน ไมวาจะปฏิบัติภาระหนาที่อันใด 

ทัง้สวนนอยและสวนใหญขอใหปรารภประโยชนของชาติบานเมือง

เปนจุดหมาย ใชสติที่มัน่คง และปญญาที่กระจางแจมใสปราศจากอคติ

พจิารณาวินิจฉัยปญหาทัง้ปวงโดยละเอียดรอบคอบ เพื่อใหภารกิจ

ทุกอยางท่ีทํา บรรลผุลสมบรูณบรบิรูณตามจดุประสงค และเปนประโยชน

เปนความเจริญมั่นคงของประเทศชาติย่ังยืนไป”
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : สภาพบังคับและปญหา
  ในทางปฏิบัติ”

 • บทนําบทสัมภาษณ  ........................................................................................................... ๑

  • ศาสตราจารยพิเศษธงทอง  จันทรางศุ  ........................................................................... ๔ 
  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

 • นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  .......................................................................................... ๑๑ 
  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 • ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกบุญ  วงศสวัสดิ์กุล  ........................................................... ๑๙ 
  ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 • ดร. พรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย  ....................................................................................... ๒๗ 
  อาจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ .........  ๓๙

บทความทางวิชาการ
 • สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
           ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
   : มุมมองของสมาชิกวุฒิสภา  .......................................................................................... ๔๙ 
  โดย นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน  สมาชิกวุฒิสภา

  • กฎหมายที่อาจตองปรับปรุงแกไขเพื่อรองรับบทบาทใหมของภาครัฐ
  ในการเขาสูประชาคมอาเซียน  ......................................................................................  ๖๒ 
  โดย นายปกรณ  นิลประพันธ  กรรมการรางกฎหมายประจํา
  (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔ ๑๙๑๑

สารบัญ
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๘๓

 • สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ...............  ๖๙ 
  โดย นายไกรพล  อรัญรัตน  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ ๖๔ (อันดับที่ ๑) 

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • การประชุมวิชาการ เรื่อง “บทบาทดานนิติบัญญัติของรัฐสภา”  ....................................  ๘๓

รางกฎหมายที่นาสนใจ

 • รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวม
  ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ....  .....................................................................  ๑๐๑

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
 • พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  ...................................  ๑๑๓ 
 • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น
   ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ
   และกรรมการการเลือกตั้ง  ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน 
   ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
   และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  .........  ๑๒๒

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

 • คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒ - ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
  เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๒ 
  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓ หรือไม  .................................  ๑๓๑
 • คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๕ – ๒๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
  เรื่อง พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
    วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
  มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ วรรคหา 
     ประกอบมาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง (๒) หรือไม  ..............................................................  ๑๓๖

๖๒๒๗
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 • การออกเสียงประชามติ : เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ “กรณีการแกไขเพิ่มเติม
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยกําหนดหลักการ
   ใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม” ...........................................................................  ๑๔๑

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
 • ความรับผิดของบิดามารดาในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของบุตรผูเยาว  ......  ๑๕๑

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • การควบคุมตัวผูกระทําความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส 
   (Electronic Monitoring)  ........................................................................................  ๑๖๑

สารพันปญหากฎหมาย
 • กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : กับการยกเลิกโทษประหารชีวิต  ............................  ๑๖๙

เกร็ดกฎหมายนารู
 • กรอบวินัยการเงินการคลังกับปญหาการใชจายเงินกูของรัฐบาล  ................................  ๑๗๙

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
 • ชุด การจัดต้ังศาลชํานัญพิเศษดานส่ิงแวดลอม : Toward the Establishment 
   of the Specialized Environmental Courts 
   ตอนที่ ๒ ระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม  .......................................................  ๑๘๙

แนะนําเว็บไซต  ............................................................................  ๑๙๙

๑๘๙๑๔๑

สารบัญ

๑๗๙
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สารอํานวยพร
นายนิคม  ไวยรัชพานิช

ประธานวุฒิสภา

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

 เนื่องในโอกาสมงคลดิถีขึ ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ผมขอเชิญชวนสมาชิกวุฒิสภา 
ขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาพรอมใจกันตั้งจิตอธิษฐาน 
นอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ทัง้หลาย ไดโปรดอภิบาลประทานพรใหทุกพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
ทรงพระเกษมสําราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ พระบารมีแผไพศาล ทรงสถิตเปนมิง่ขวัญ
ปกเกลาปกกระหมอมปวงชนชาวไทยตราบนิรันดรกาล

 ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา สํานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา ไดปฏิบตัหินาทีด่วยความวริยิะอตุสาหะ
ในการสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติใหกับสมาชิกวุฒิสภาไดเปนอยางดี จนเปนทีย่อมรับของสมาชิก
วุฒิสภา และสังคมในเรื่องของผลงานที่เปนรูปธรรมและเปนท่ีประจักษ ซ่ึงผลงานอันเปนท่ีประจักษ
เหลาน้ีเปนผลสืบเน่ืองมาจากความมุงม่ัน ความตั้งใจทุมเท ความเสียสละ และความอดทนในการ
ทํางานของทุกทาน กระผมจึงขอขอบคุณและขอใครถือโอกาสนี้ สงความสุขและความปรารถนาดี
มายังขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และขอใหทุกทาน
นาํความรูความสามารถมาชวยกันพัฒนาบานเมืองเพือ่นาํพาประเทศชาติอนัเปนท่ีรกัยิง่ของเราทุกคน
ใหมีความมั่นคงและเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดานสืบตอไป

 ในโอกาสวันขึ้นปใหมนี้ ผมขออาราธนาอํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิส์ิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระบารมีปกเกลาปกกระหมอมแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดอภิบาลประทานพรใหทานสมาชิกวุฒิสภา 
ขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และครอบครัวจงประสบ
แตความสุข ความสําเร็จ กอปรดวยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ และมีจิตใจ
ที่เขมแข็งแนวแนในการทํางานเพื่อประโยชนของบานเมือง ประเทศชาติ และประชาชนตลอดไป
  
  
  (นายนิคม  ไวยรัชพานิช)
       ประธานวุฒิสภา
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สารอํานวยพร
นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๖

 เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปใหม กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศกัดิส์ิทธิ์
ทัง้หลายทีทุ่กทานเคารพนับถือ เดชะพระบารมีปกเกลาปกกระหมอมแหงองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ ไดโปรดดลบนัดาลพระราชทานพรใหสมาชิก
วฒุิสภา ขาราชการ ลูกจาง พนกังานราชการของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และครอบครวั ประสบ
แตความโชคดี มีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ประเทศชาติมีความสุขสงบ รมเย็น และประชาชน
ทุกหมูเหลามีความรักใครปรองดองและประสานใจรวมกันเปนหนึ่งเดียวในการทีจ่ะดํารงไวซึ่งชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย เพื่อใหดํารงอยูเปนมิ่งขวัญและพัฒนาบานเมืองของเราใหมีความมั่นคง
และมีความเจริญกาวหนาสืบไป
  

  (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย)
  รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
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สารอํานวยพร
นางพรทิพย  โลหวีระ จันทรรัตนปรีดา 

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๖

 เนื่องในวาระดิถีขึ ้นปใหม พทุธศกัราช ๒๕๕๖ ไดเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ดิฉัน
ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระคุณแหงศาสดาของทุกศาสนา ตลอดจนสิ่งศักดิส์ิทธิ์
ทัง้หลายในสากลพิภพ พระบรมเดชานุภาพแหงบูรพมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค เดชะ
พระบารมีปกเกลาปกกระหมอมแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดดลบันดาลใหสมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ ลกูจาง และพนักงานราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนปวงชนชาวไทยทุกคน ประสบแตความสุข ความเจริญ 
ดวยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ  

  

  (นางพรทิพย  โลหวีระ จันทรรัตนปรีดา)
  รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
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สารอํานวยพร
นางนรรัตน  พิมเสน
เลขาธิการวุฒิสภา

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๖

 ในรอบปที่ผานมา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดดําเนินภารกิจตามบทบาทหนาที่สําคัญ
คือเปนองคกรท่ีมีความเปนมืออาชีพในการสนบัสนนุการดาํเนินงานดานนิติบญัญติัของชาติ โดยเพือ่น
ขาราชการ ลูกจาง และพนกังานราชการของสาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภาทกุคน ไดรวมแรงรวมใจเปน
นํ้าหนึง่ใจเดียวกันโดยเหน็แกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน สงผลใหภารกิจในดานตาง ๆ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาบรรลุผลตามเปาหมายที่เรามุงหมายไวไดโดยงาย

 ในวาระอันเปนศุภมงคลนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สทิธิ์ทัง้หลาย
ในสากลพิภพ ตลอดจนพระบารมีอันแผไพศาลแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดดลบันดาลพระราชทานพรใหเพื่อนขาราชการ ลูกจาง 
พนกังานราชการของสํานกังานเลขาธกิารวุฒสิภาและทานผูอานทกุทาน ตลอดจนครอบครวั จงประสบ
แตความสขุ คลาดแคลวจากภยนัตรายท้ังปวง มีกําลังใจอนัเขมแขง็ท่ีจะปฏิบติัหนาท่ี และมีความเจริญ
กาวหนาในหนาที่การงานตลอดไป 

  
  
  (นางนรรัตน  พิมเสน)
  เลขาธิการวุฒิสภา
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แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั (Directive Principle of State Policy) หมายความถงึ 
หลักการแหงนโยบายซึ่งรัฐจะตองปฏิบัติ ทั้งนี้ โดยไมคํานึงวาพรรคการเมืองที่เปนฝาย
ขางมากในรฐับาลจะมนีโยบายอยางใด และจดัต้ังรฐับาลโดยมนีโยบายอยางใด แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐไดวางหลกัการไวเปนกลาง ๆ  สาํหรบัรฐับาลทกุรฐับาลและรฐัสภาทกุรฐัสภา
ใหตองดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางแหงนโยบาย๑ ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติ
เรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจึงเสมือนเปนการประกาศเจตนารมณของประเทศ ทีไ่มวา
พรรคการเมืองพรรคใดจะทําหนาทีเ่ปนรัฐบาลจะตองตระหนักถึงและใหความสําคัญในการ
ดาํเนนิการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดบญัญติัไวในรฐัธรรมนูญ ทัง้นี ้รฐัธรรมนูญในหลาย ๆ  ประเทศ
มักจะมีบทบัญญัติในเรื่องนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ แตอาจจะมีลักษณะการบัญญัติทีม่ีความ
แตกตางกัน กลาวคือ บางประเทศอาจกําหนดไวในคําปรารภ บางประเทศอาจจะแทรกอยู
ในหมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพ และในบางประเทศอาจบัญญัติแยกออกมาเปนหมวด
เอกเทศ ดังเชนกรณีรัฐธรรมนูญของประเทศไทย เปนตน

แนวความคิดเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐันัน้ ได
มีแนวความคิดที่แตกตางกันแบงออกเปน ๒ แนวทาง คือ๒

แนวทางที่ ๑ มีความเห็นวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสถานะหรือสภาพ
บังคับทางกฎหมาย แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนเพียงแนวนโยบายเพื่อใหรัฐบาลเลือก
ดําเนินการ เพราะถาหากใหรัฐบาลปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางเครงครัด 
จะทําใหรัฐบาลไมมีอิสระในการกําหนดนโยบายบริหารประเทศ ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐจึงเปนเพียงแนวทางในการบริหารและปกครองประเทศเทานั้น

แนวทางที่ ๒ มคีวามเห็นวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัมสีถานะหรอืสภาพบงัคบั
ทางกฎหมาย โดยการตคีวามวา ในฐานะท่ีรฐัธรรมนูญเปนกฎหมายสงูสดุ บทบญัญตัวิาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัในรฐัธรรมนูญตองการกําหนดแนวทางหลกัในการพฒันาประเทศ 
ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม รฐับาลไมวาสงักัดพรรคการเมืองใด จะตองนําประเทศ
ไปสูแนวทางการพฒันาดังกลาวน้ี เพยีงแตรฐับาลมเีสรภีาพในการเลอืกมาตรการทางนโยบาย
และกําหนดนโยบายอื่นประกอบดวยไดเทานั้น

“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ : สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ หยุด  แสงอุทัย, “คําบรรยายชั้นปริญญาโทคณะรัฐศาสตร หลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งทั่วไป,” 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๓), หนา ๑๓๘ – ๑๔๒. 

๒ รังสรรค  ธนะพรพันธ, “บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย,” เอกสารวชิาการหมายเลข 
๖๐๓, สํานักงานสงเสริมการวิจัยแหงชาติ, หนา ๖๘ – ๗๐. 
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

สาํหรบัแนวความคิดเกีย่วกบัสถานะหรือสภาพบังคบัทางกฎหมายของแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐของไทยในอดีตนั้น หากพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ี
ไดมีการบัญญัติรับรองเรื่องแนวนโยบายแหงรัฐไว จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ จะเห็นไดชัดเจนวาบทบัญญัติวาดวย “แนวนโยบายแหงรัฐ” เปนเพียง
แนวทางสําหรับรฐัสภาและรัฐบาลในการตรากฎหมายและใชเปนแนวทางในการบริหารประเทศ
เทานั้น แมจะเปนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแตก็ไมมีสถานะทางกฎหมายหรือมีสภาพบังคับทาง
กฎหมาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญเองไดบัญญัติวา “แนวนโยบายแหงรัฐไมกอใหเกิดสิทธิในการ
ฟองรองรัฐ” ทั้งนี้ ภายหลังตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงได
มกีารเปล่ียนช่ือหมวดเปน “แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั” พรอมทัง้มกีารตดัถอยคาํหรอืหลกัการ
ที่วา “แนวนโยบายแหงรัฐไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ” ออก เนื่องจากมีแนวความคิด
ทีจ่ะใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัทีบ่ญัญตัใินหมวดน้ีเปนเรือ่งพืน้ฐานทีค่วรกําหนดเปนนโยบาย
จริง ๆ มิใชมีลักษณะเปนเร่ืองทั่วไปที่อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเวลาและสถานการณ 

จนมาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน ไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลักการของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในบางเรื่อง ดังนี้

(๑) กําหนดใหบทบัญญัติในหมวดน้ีเปน “เจตจํานง” เพื่อใหรัฐตองดําเนินการตรา
กฎหมายหรอืกาํหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผนดนิใหเปนไปตามทีก่าํหนดไว ซึง่แตกตาง
จากรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ที่กําหนดวาเปนเพียง “แนวทาง” ในการตรากฎหมายหรือกําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน๓

(๒) กาํหนด “หนาที”่ ของคณะรัฐมนตรี โดยกอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะเขาบรหิารประเทศน้ัน
จะตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาใหเปนที่ปรากฏชัดกอนวาจะดําเนินการในเร่ืองใดบาง และมี
กาํหนดระยะเวลาเปนประการใดเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดนิเปนไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐ และจะตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอ
รัฐสภาปละหนึ่งครั้งเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาไดซักถามหรือใหขอเสนอแนะอันจะเปน
ประโยชนในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผนดินเพื่อแสดงมาตรการ แนวทาง และงบประมาณการปฏิบัติราชการในดาน
ตาง ๆ รวมทั้งแผนการตรากฎหมายในแตละปซึ่งจะสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ๔

ทั้งนี้ ดวยมีเจตนารมณที่จะกําหนดเจตจํานงบังคับใหรัฐบาลปฏิบัติตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐอยางจริงจังหรือเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเกิดความชัดเจน
และมีผลบังคับไดจริงตามที่รัฐบาลไดแถลงไวตอรัฐสภา๕

  ๓ โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๘๘ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๕.

  ๔ โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๑๗๖.
  ๕ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, “เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐,” 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร), หนา ๖๘ - ๖๙. 
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อยางไรก็ตาม ในปจจุบันประเด็นเรื่องสถานะทางกฎหมายหรือสภาพบังคับของแนว
นโยบายพืน้ฐานแหงรฐัดังกลาวยังคงเปนทีถ่กเถียงในทางวิชาการ โดยเฉพาะการแกไขเพิ่มเติม
ถอยคําจากเดิมใชคําวา “แนวทาง” มาเปนคําวา “เจตจํานง” แทนนั้น รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันมีความมุงหมายหรือเจตนารมณกวางขวางมากนอย เพียงใด 
กลาวคือ เพื่อยกระดับใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ “มีผล” ในทางปฏิบัติ หรือตองการให
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ “มีผลบังคับ” หรือตองการใหมี “สภาพบังคับ” ถึงขนาดทีร่ัฐ
จะตองมีความรับผิดทางกฎหมาย รวมท้ังมีการถกเถยีงในประเดน็วา ขอบเขตและสภาพบงัคบั
ของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัน้ันควรจะมมีากนอยแคไหน เพยีงใด ทัง้นี ้เพื่อมิใหเปนภาระแก
รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมากจนเกินไปดวย

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจในประเด็นเรื่องเกีย่วกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐตามบทบัญญติัรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ
จงึไดดาํเนินการสัมภาษณเพื่อรบัฟงความคดิเหน็ทางวชิาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะ
อันจะเปนประโยชนในประเด็นเรื ่อง “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนญู : สภาพบงัคับและปญหาในทางปฏบิตั”ิ จากผูทรงคณุวฒุท่ีิมคีวามรูความเชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวของอันประกอบดวย ศาสตราจารยพิเศษธงทอง  จันทรางศุ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกบุญ  วงศสวสัดิก์ุล ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และดร.พรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทั้งนี้ เพือ่ใหทราบถึงทีม่า ความหมาย และความสําคัญของแนว
นโยบายพืน้ฐานแหงรฐั สภาพบงัคบัของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยในอดีตที่ผาน ๆ  มา และปจจุบัน โดยเฉพาะเพื่อใหทราบวาแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนูญฉบบัปจจุบนั มีความเหมาะสมและมีความชดัเจนเพยีงพอสาํหรบั
เพื่อการใหความคุมครองสทิธิและเสรภีาพของประชาชนแลวหรอืไม เพยีงใด รวมท้ังเพื่อใหทราบ
ถึงสาเหตุสาํคัญของสภาพปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชบทบัญญัติทีว่าดวยแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรฐั ขอบเขตและสภาพบงัคบัของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัท่ีมคีวามเหมาะสมและ
ไมเปนภาระกบัรฐับาลหรอืคณะรฐัมนตรใีนฐานะฝายบรหิารมากจนเกินไป ตลอดจนความสาํคญั
ของแผนนิตบัิญญัต ิทัง้นี ้โดยทานผูอานสามารถศกึษารายละเอยีดในเรื่องดงักลาวไดในจุลนติฉิบบันี้.
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
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จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบท่ีมา ความหมาย และความสําคัญ
ของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย

 ศ. (พิเศษ) ธงทองฯ : แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ได
ปรากฏเปนคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 
๒๔๙๒ โดยสภารางรัฐธรรมนูญซ่ึงทาํหนาทีใ่นการยกรางรัฐธรรมนูญ
ขณะน้ันไดพิจารณาเห็นวา เมื่อรัฐธรรมนูญไดกําหนดเร่ืองสิทธิ 
เสรีภาพ และหนาที่ของปวงชนชาวไทยไวแลว ก็ควรมีบทบัญญัติ
ในเรื่องหนาที่ของรัฐไวดวยเพื่อประโยชนของประชาชน โดยการ
กําหนดแนวทางหลักที่เปนภารกิจสําคัญ ๆ ของรัฐที่รัฐพึงปฏิบัติไว
ในรฐัธรรมนญูเปนหมวดทีช่ือ่วา “แนวนโยบายแหงรฐั” เพือ่ใหเปน
นโยบายกลางที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามพรรคการเมืองหรือรัฐบาลท่ี
เขามาบริหารประเทศ อันจะสงผลใหนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ไมวาจะเปนชุดใด มีความเชื่อมโยงและตอเนื่องกัน

สําหรับคําวา “แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ” มีความแตกตาง
จากคําวา “นโยบายของรัฐบาล” กลาวคือ “แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐ” จะเปนหลักการแหงนโยบายหลักซึ่งกําหนดไวเปนแนวทาง
กวาง ๆ  ในรัฐธรรมนูญทีก่าํหนดใหรฐัจะตองปฏิบตัติาม แต “นโยบาย
ของรัฐบาล” นั้นจะเปนนโยบายที่รัฐบาลไดกําหนดวาจะทําอะไร 
หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งคือ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐน้ันเปน 

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
 สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ณ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ สําเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนตบิณัฑติยสภา, Master of Laws (LL.M.) มหาวทิยาลยันวิยอรก สหรฐัอเมรกิา, นติศิาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, 
นิเทศศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปจจุบันดํารงตําแหนง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี.

 ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ ๑
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

“เปาหมายสูงสุด” หรืออุดมคติวาเราตองการจะใหบานเมืองของเราเดินไปในทิศทางใด หรือไปสู
เปาหมายสุดทายอยางไร แตวิธีไปสูเปาหมายสุดทายเชนนั้นจะเปนเรื่องของรายละเอียดที่รัฐบาล
แตละชุดตองเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับทีผ่าน ๆ มา และฉบับปจจุบัน
นั้นมีหลักการเหมือนกันและแตกตางกันหรือไม อยางไร 

 ศ. (พิเศษ) ธงทองฯ : เมือ่พิจารณาแนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญตั้งแตในอดีต
จนถึงปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น ๖ ฉบับ ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ถึง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ จะใชชื่อเรียกเหมือนกัน คือ “แนวนโยบาย
แหงรัฐ” โดยมกีารกาํหนดแนวทางของสภาพบงัคบัท่ีเหมือนกัน คอื ใชเปนแนวทางในการตรากฎหมาย
และการกาํหนดนโยบาย และการไมกอใหเกิดสทิธหิรอืเปดโอกาสใหประชาชนใชเปนขออางอิงหรอืเปน
เงื่อนไขใด ๆ ในการฟองรองรัฐไดหากรัฐไมดําเนินการตามนโยบายแหงรัฐ

ในสวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะใชชื่อเรียกเหมือนกันคือ “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” 
โดยสภารางรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญฉบับ ป พ.ศ. ๒๕๔๐) ยังคงรักษาสวนสําคัญของสภาพบังคับ
ทีก่ําหนดไวเหมอืนเดิม คือ การใชเปนแนวทางในการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผนดิน แตสําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีความ
พยายามจะทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญมีสภาพบังคับทางกฎหมายเพิ่มมากขึ้น 
โดยไดกําหนดใหบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการ
ตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ซึง่แตกตางจากรัฐธรรมนูญ
ในอดีตที่กําหนดไวแตเปนเพียงแนวทางในการดําเนินการเทานั้น นอกจากนี้ยังไดกําหนดหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรีทีต่องชี้แจงในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาใหชัดเจนวาจะดําเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐนี้อยางไร ในเรื่องใดบาง และในแตละปคณะรัฐมนตรีจะจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดินเพื่อแสดงมาตรการและวิธีการในการปฏิบัติ รวมทัง้ตองมีแผนการตรากฎหมายที่จะแสดงวา
ไดดําเนินการใหเกิดผลอยางจริงจัง จนทําใหเกิดความเขาใจกันวามีสภาพบังคับทางกฎหมายแลว

แตในความคิดเห็นโดยสวนตัว ผม
เห็นวาสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐตามบทบญัญัตริฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั
นัน้ยังไมมีสภาพบังคับทางกฎหมายอยาง
เดด็ขาดใหรฐัตองปฏบิตั ิหากแตมีสภาพบงัคบั
เพียงการตรวจสอบทางการเมืองเทานั้น และ
ไมมีผลทีเ่ปนการใหสิทธิแกประชาชนในการ
ท่ีจะฟองรองรฐัตอศาลเพื่อบังคบัตามหมวด ๕ 
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

จุลนิติ

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐได ทั้งนี้เพราะเหตุที่วาจะทําใหรัฐบาลตองถูกจํากัดใหตองกําหนดนโยบาย
ของรัฐบาลตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามทีร่ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวอยางเครงครัดโดยไมอาจปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลไดตามความเหมาะสม
กับสภาวการณของสังคมและเศรษฐกิจทีเ่ปลี่ยนไปตามยุคสมัย และเปนการพนวิสัยทีร่ัฐบาลชุดหนึ่ง
ชดุใดจะดาํเนนิการตามที่แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัไดกาํหนดไวไดท้ังหมดในทกุเรื่อง จงึเปนสทิธแิละ
เสรีภาพของรัฐบาลที่จะเลือกกําหนดนโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐหรือจะกําหนดนโยบาย
อ่ืนประกอบดวยกไ็ด ดงัน้ัน สภาพบงัคบัของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัในทางปฏบิตัิแลวจงึมลีกัษณะ
เปนการประกาศเจตนารมณ หรือแนวทางของประเทศหรือของรัฐมากกวา

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา การท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวเปนจํานวนมาก
และคอนขางละเอียด จะกอใหเกิดปญหาที่สําคัญอยางไรบาง 

 ศ. (พิเศษ) ธงทองฯ : การที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐไวเปนจํานวนมากหลายเรื่องนั้นไดถูกตั้งขอสังเกตไวอยางนาสนใจวา นับตั้งแตหลักการเรื่อง
แนวนโยบายแหงรฐัไดถกูบัญญัติขึ้นเปนครั้งแรกในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒ 
แนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตอ ๆ มาไดมีการแกไขปรับปรุง
แนวนโยบายที่ผูรางรัฐธรรมนูญมีความประสงคจะเพิ่มเติมหลักการใหม ๆ ขึ้นในทุกฉบับ จนทําให
บทบัญญัติในหมวดนี้มีรายละเอียดมากเกินไป เมื่อครั้งมีการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ นัน้ก็มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นอีก แตในทายทีสุ่ดคณะกรรมาธิการยกรางในขณะนั้น
พิจารณาแลวเห็นวาควรบัญญัติเฉพาะสิ่งทีเ่ปนหลักการพื้นฐานของรัฐไทยที่ตองดําเนินการ และ
กาํหนดเฉพาะหลักการท่ีสําคญัไวเทาน้ัน ดงัน้ัน รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
สภารางรัฐธรรมนูญจึงเปลี่ยนชื่อหมวดนี้เสียใหมเปน “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” ทําใหบทบัญญัติ
ในหมวดนี้ซึ่งเคยมีความยาวถึง ๓๔ มาตรา ลดลงมาเหลือเพียง ๑๘ มาตราเทานั้น ซึ่งผมเห็นวามี
ความพอเหมาะพอดีอยูแลว แตเมือ่พิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
กลับทําตรงกันขาม กลาวคือ มีการบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐโดยแยกหลักการและเนื้อหา
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ออกเปนถึง ๙ สวน และในแตละสวนก็ยังมีการกําหนดรายละเอียดอีกมากมาย จนสามารถกลาวไดวา
เปนรฐัธรรมนญูฉบบัท่ีมีการกาํหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัเอาไวมากและลงลกึในรายละเอยีดมาก
ที่สุด ตัวอยางเชน แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ตามมาตรา ๘๔ ๒ ของรัฐธรรมนูญปจจุบัน ซึ่งไดกําหนด
รายละเอียดไวถึง ๑๔ อนุมาตรา ซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอยางอนุมาตราที่ ๑๒ กําหนดวา “รัฐตองสงเสริม
สนับสนนุกจิการพาณชิยนาว ีการขนสงทางราง รวมทั้งการดาํเนินการตามระบบบรหิารจัดการขนสงท้ัง
ภายในและระหวางประเทศ” ผมเห็นวาเปนการบัญญัติที่ลงรายละเอียดมากเกินไป ทั้งที่แนวนโยบาย
พื้นฐานของรัฐ ควรกําหนดเฉพาะแตในสิ่งที่เปนภาพรวมมากกวา

การที ่รัฐธรรมนูญไดกําหนดแนวนโยบายพื ้นฐานแหงรัฐเอาไวมากมายเชนนี ้ หากมอง
ในแงหนึ่งกเ็ปนผลดีตอประชาชนในแงท่ีวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัเหลาน้ีสามารถเปนหลกัประกนั

๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ บัญญัติวา 
“รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนนุระบบเศรษฐกจิแบบเสรแีละเปนธรรมโดยอาศยักลไกตลาด และสนบัสนนุใหมกีารพฒันาเศรษฐกจิอยางยัง่ยืน 

โดยตองยกเลกิและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑท่ีควบคมุธรุกจิซึ่งมบีทบญัญตัทีิไ่มสอดคลองกบัความจาํเปนทางเศรษฐกจิ และ
ตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษา
ผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค

(๒) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการประกอบกิจการ
(๓) ควบคมุใหมีการรกัษาวนัิยการเงนิการคลงัเพื่อสนบัสนนุเสถยีรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๔) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง
(๕) กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรง หรือ

ทางออม และคุมครองผูบริโภค
(๖) ดาํเนนิการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสรมิและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน

เพื่อการพฒันาเศรษฐกจิ รวมท้ังสงเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาภมูปิญญาทองถิ่นและภมิูปญญาไทย เพื่อใชในการผลติสนิคา บรกิาร 
และการประกอบอาชีพ

(๗) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคี
ทีผู่ ทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทัง้คุมครองใหผูทํางานทีมี่คุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน 
สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ

(๘) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด 
รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร

(๙) สงเสรมิ สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอสิระและการรวมกลุมการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีตลอดทั้งการ
รวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ

(๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของ
รัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชน
อันอาจกอความเสียหายแกรัฐ

(๑๑) การดาํเนินการใดท่ีเปนเหตใุหโครงสรางหรอืโครงขายขั้นพื้นฐานของกจิการสาธารณปูโภคขั้นพื้นฐานของรฐัอนัจาํเปน
ตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละ
หาสิบเอ็ด จะกระทํามิได

(๑๒) สงเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนสงทางราง รวมทั้งการดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนสง
ทั้งภายในและระหวางประเทศ

(๑๓) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง
(๑๔) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในทางเศรษฐกิจ”.
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

จุลนิติ

ในการกําหนดนโยบายท่ีดีและครบถวนได แตถามองในอีกมุมหนึ่ง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
แนวนโยบายพืน้ฐานเอาไวมากมายจนครบทกุดานรวมถงึการทีแ่นวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัมสีภาพบงัคบั
ตามกฎหมาย จะเปนการสรางภาระและความผกูพันเปนอยางมากใหกับผูที่มีหนาที่ใหตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติดังกลาว 

ที่กลาวมาคือตัวอยางที่ทําใหเห็นวาการที่คาดหวังอะไรสูงเกินไปสําหรับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ โดยกําหนดรายละเอียดเขาไปเพื่อบังคับใหรัฐบาลทําตามนั้น สุดทายแลวจะทําใหแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐเกิดผลตรงกันขาม หรือเปรียบเสมือนกับ “กระดาษเปอนหมึก” ที่สุดทายแลวไมมี
 สภาพบังคับแตอยางใด

จุลนิติ : ขอใหทานอธิบายถึงความสําคัญของแผนการตรากฎหมายท่ีจําเปน
ตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน (แผนนิติบัญญัติ) 
รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา ตลอดจนการบังคับใชและการปฏิบัติตาม
แผนนิติบัญญัติดังกลาว

 ศ. (พิเศษ) ธงทองฯ : ในเวลาที่รัฐบาลเขามาบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลก็ตองแถลง
นโยบายตอรฐัสภา ในการปฏบิตัติามนโยบายเหลานัน้กฎหมายยอมเปนเคร่ืองมอืสาํคญัทีจ่ะทาํใหรฐับาล
สามารถขบัเคลือ่นหรอืดาํเนนิตามนโยบายตาง ๆ  เหลาน้ันไปได และถาหากวารฐับาลไดตรวจสอบแลว
กฎหมายทีม่ผีลใชบงัคบัอยูในปจจบุนัลวนแลวแตเปนกฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ และยงัเพยีงพอตอการ
ใชงาน รฐับาลกค็งไมจาํเปนทีจ่ะตองไปเสนอรางกฎหมายฉบบัใดใหม แตวาในการทาํงานเพือ่ขบัเคลือ่น
นโยบายบางเรื่องนั้นหากรัฐบาลตรวจสอบแลวเห็นวายังมีความจําเปนที่จะตองมีการตรากฎหมายใหม
ก็ดี แกไขเพิ่มเติมกฎหมายก็ดี ยกเลิกกฎหมายที่มีมากอนที่เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน
ก็ดี รัฐบาลก็จะตองมีการเสนอรางกฎหมาย ซึ่งแนนอนวาความจําเปนในเรื่องนี้คงไมไดมีเพียงแคฉบับ
เดียวหรือสองฉบับ และเมื่อมีจํานวนรางกฎหมายหลายฉบับก็เปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะตองจัดลําดับ
ความสําคัญกอนหลัง เพราะวากระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยน้ันใชเวลามากพอสมควรใน
การตรากฎหมายแตละฉบบั ไมวากฎหมายฉบบัน้ัน ๆ  จะมบีทบัญญตัมิากหรอืนอยกย็งัตองใชระยะเวลา
ในการพิจารณาอยางนอย ๑ ป โดยเร่ิมจากเจาหนาทีผู่ทาํการยกรางตามคําสัง่ทีผู่บงัคบับัญชามอบหมาย 
กวากระทรวงเจาของเรื่องจะดําเนินการรางเสร็จ กวาจะมาถึงคณะรัฐมนตรี เพื่อเขาไปสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎกีา กวาจะไปสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา ยิง่ถากฎหมายฉบบัน้ันมคีวามซบัซอนหรอื
เปนทีถ่กเถยีงกนักต็องใชระยะเวลาท่ีนานมากข้ึนไปอกี เพราะฉะน้ันการจดัลาํดับวาใครจะทําอะไรบาง 
ทําเร่ืองไหนกอนเรื่องไหนหลังจึงเปนเร่ืองที่มีความสาํคัญ ดังนั้น ในวาระเริ่มแรกที่รัฐบาลเขาสูตําแหนง
ควรใหทุกกระทรวง ทบวง กรม ไปตรวจสอบดูวาถารัฐบาลกําหนดนโยบายเชนน้ีจําเปนจะตองมีการ
ยกราง แกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายฉบับใดกอนหรือไม ตัวอยางเชน ในอดีตรัฐบาลชุดหน่ึงไดมี
นโยบายท่ีจะไมปฏิบัติกับผูติดยาเสพติดเชนเดียวกับอาชญากร แตจะปฏิบัติตอผูเสพยาเสพติด
เชนเดียวกับผูปวย กฎหมายของประเทศไทย ณ เวลาน้ันไดกาํหนดวาผูใดเสพยาเสพติดตองรับโทษจําคุก 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

การบําบัดฟนฟูเปนแนวคิดใหมทีเ่พิ่งเกิดขึ้นในยุคนั้น เพราะฉะนั้นก็ตองมีกฎหมายฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด ซึ่งตองมาคิดกลไกทั้งหมดวาจะทําอยางไร จึงจําเปนตองยกรางกฎหมายใหมขึ้นมา
เพื่อการนี้ 

ในสวนของภาคปฏิบัตินั้นจะมีการทํางานรวมกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับ
สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยกระบวนการเริม่ตัง้แตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือ
ขอใหสวนราชการตาง ๆ วิเคราะหนโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน วาในการ
ผลักดนัการดาํเนินการตามนโยบายของรฐับาลและแผนการบรหิารราชการแผนดนิใหประสบความสาํเรจ็
นั้น แตละสวนราชการจําเปนตองมีการแกไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ
ฉบับใดบาง เพราะเหตุใด และใหแจงขอมูลเบื้องตนไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังจาก
นัน้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาและสาํนักเลขาธกิารนายกรฐัมนตรจีะไดจัดประชมุรวมกบับคุคล
ซึ่งแตละสวนราชการแตงตั้งใหเปนผูประสานงานในการจัดทําแผนดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อรับฟงคําชี้แจง
รายละเอียดและความจําเปนในการเสนอกฎหมายแตละฉบับ หลังจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะไดนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําเปน “แผนการ
ตรากฎหมาย” ที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน หรือ 
“แผนนิติบัญญัติ” ขึ้น

โดยแผนการตรากฎหมายนี้เวลาเริ ่มตนก็ดูดีมาก แตถาถามวาจะทําไดสําเร็จตามแผน
ไดมากนอยแคไหนเพยีงใดนัน้ ผมเหน็วาสดุทายแลวก็ไมอาจดาํเนินการตามแผนไดอยางรอยเปอรเซน็ต 
เพราะยงัมีตวัแปรอื่น ๆ  ท่ีอาจจะทาํใหไมสามารถเดนิตามแผนได เชน ความจาํเปนเรงดวนสาํหรบักฎหมาย
บางฉบับ หรือการจะตองรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนโดยเฉพาะรางกฎหมายที่มีแนวความเห็น
ทีแ่ตกตางกันมาก ซึ่งไมไดแปลวาทุกสิ่งที่เขียนอยูในแผนนิติบัญญัติประชาชนทุกคนจะมีความเห็น
ดวย โดยบางคนอาจจะรูสึกไมเห็นดวยกับรางกฎหมาย หรืออาจจะเห็นดวยในผลสุดทายแตในดาน
รายละเอยีดอาจจะแตกตางกนักไ็ด เพราะฉะน้ันกําหนดระยะเวลาการปฏบิตัติามแผนรางกฎหมายอาจ
ไมเปนไปตามที่วางไวไดทั้งหมด แตอยางไรก็ตามผมยังเห็นวาการจัดทําแผนนิติบัญญัติก็ยังมีประโยชน
มากกวาไมดาํเนนิการจดัทําเลย และแมวาอาจจะไมสามารถดําเนินการใหสาํเรจ็ตามเปาหมายไดทั้งหมด 
แตนาจะเปนการชวยใหรัฐบาลสามารถเสนอใหมีหรือปรับปรุงแกไขกฎหมายทีจํ่าเปนตอการดําเนิน
นโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดินไดภายในเวลาที่เหมาะสม

การที่คาดหวงัอะไรสงูเกนิไปสาํหรบัแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั โดยกาํหนดรายละเอยีด
เขาไปเพื่อบังคับใหรัฐบาลทําตามนั้น สุดทายแลวจะทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
เกิดผลตรงกันขาม หรือเปรียบเสมือนกับ “กระดาษเปอนหมึก” ทีสุ่ดทายแลวไมมี
สภาพบังคับแตอยางใด

ท่ีคาด
เพื่อ

การ
ขาไป

ยแลวไมมี
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

จุลนิติ

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 ศ. (พิเศษ) ธงทองฯ : ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาปญหาสภาพบังคับทางกฎหมายของ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทีส่ําคัญคือ การทีร่ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ไดบัญญัติหลักการเกี่ยวกับเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวเปนจํานวนมากและคอนขางละเอียด 
กลาวคือ ถาหากแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายและมีรายละเอียดเนื้อหา
เปนจาํนวนมากเชนนี้ รฐับาลกย็อมมคีวามจําเปนที่จะตองกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐทีก่ําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งอาจสงผลให
รัฐบาลไมสามารถสรางสรรคนโยบายใด ๆ เพิ่มเติมไดอีก เพราะลําพังเพียงแนวนโยบายที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยก็มากจนรัฐบาลไมมีเวลาที่จะทําสิ่งอืน่แลว ดังนั้น หากตองการให
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมาย ผมเห็นวาควรจะตองลดรายละเอียดเนื้อหาที่มี
อยูเปนจํานวนมากใหมีจํานวนนอยลง โดยใหกําหนดเปนหลักการกวาง ๆ  เฉพาะสิ่งที่เปนแนวนโยบาย
พื้นฐานสําคัญ ๆ ของรัฐที่รัฐบาลจะตองดําเนินการเทานั้น ดังเชนที่เคยมีบัญญัติไวอยางเหมาะสมแลว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ถาหากแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายและมีรายละเอียดเนื้อหา
เปนจํานวนมากเชนนี ้รฐับาลกย็อมมีความจาํเปนท่ีจะตองกาํหนดนโยบายใหสอดคลอง
กับแนวนโยบายพื ้นฐานแหงรัฐทีกํ่าหนดไว ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
อยางหลกีเลี่ยงไมได ซ่ึงอาจสงผลใหรฐับาลไมสามารถสรางสรรคนโยบายใด ๆ  เพิ่มเตมิ
ไดอีก เพราะลําพังเพียงแนวนโยบายที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ก็มากจนรัฐบาลไมมีเวลาที่จะทําสิ่งอื่นแลว

ากแน
านว

ถาห
ปนจ

าจักรไทย
ๆ เพิ่มเตมิ
าจักรไทย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบท่ีมา ความหมาย และความสําคัญ
ของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย

นายอาคมฯ : แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เปนเครื่องมือ
ท่ีใชในการกาํหนดทิศทางและแนวทางในการบรหิารและการปกครอง
ประเทศ ซึ่งมีความสําคัญในฐานะที่เปนหลักประกันในการกําหนด
นโยบายของรฐับาลใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกบัอุดมการณ
ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม ของประเทศที่กาํหนดไวเปนบทบญัญตัิ
พื้นฐานในรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ

แนวนโยบายพื ้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยนั้น มีตนแบบมาจากรัฐธรรมนูญของประเทศ
อินเดยีและสาธารณรฐัไอรแลนด ซ่ึงมีการกาํหนดเรื่องที่รฐัพงึกระทาํ
ไวในหมวดหนึ่งของรัฐธรรมนูญวา “Directive Principle of State 
Policy” โดยรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒ 
เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ไดนําแนวคิดดังกลาวมา
เปนหมวด ๕ วาดวย “แนวนโยบายแหงรัฐ” มีทั้งหมด ๑๙ มาตรา 
ซึ่งตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ไดเปลี่ยนชื่อหมวดเปน “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” 

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
 สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร Williams College, USA, 
ปจจุบันดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ ๑
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

จุลนิติ

วิวัฒนาการของแนวนโยบายแหงรัฐและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ของรัฐธรรมนูญไทย

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๔๙๒ หมวด ๕ มาตรา ๕๔-๗๒ ๑๙ มาตรา

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม ๒๔๙๕ หมวด ๓ มาตรา ๓๘-๔๔ ๗ มาตรา

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๑๑ หมวด ๕ มาตรา ๕๓-๗๐ ๑๘ มาตรา

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๑๗ หมวด ๕ มาตรา ๖๒-๙๔ ๓๓ มาตรา

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๒๑ หมวด ๕ มาตรา ๕๓-๗๔ ๒๐ มาตรา

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๕ มาตรา ๕๙-๘๔ ๒๖ มาตรา

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๕ มาตรา ๗๑-๘๙ ๑๙ มาตรา

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ มาตรา ๗๕-๘๗ ๑๓ มาตรา

สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติ “แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ” ไวในหมวด ๕ ตั้งแตมาตรา ๗๕ จนถึงมาตรา ๘๗ รวม ๑๓ มาตรา แบงออกเปน 
๑๐ สวน ประกอบดวย

สวนที่ ๑ บททั่วไป 
สวนที่ ๒ แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ 
สวนที่ ๓ แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 
สวนที่ ๔ แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
สวนที่ ๕ แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม 
สวนที่ ๖ แนวนโยบายดานการตางประเทศ 
สวนที่ ๗ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 
สวนที่ ๘ แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
สวนที่ ๙ แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน และ
สวนที่ ๑๐ แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน

จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคิดวา สภาพบังคบัของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผาน ๆ มา และฉบับปจจุบันนั้น
มีหลักการเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับนานา
อารยประเทศ

นายอาคมฯ : แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในอดีตเร่ิมจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ อันเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้นจะใช
คาํวา “เรือ่งท่ีรฐัพงึทาํ” ซึง่เปนคาํทีม่สีภาพเปนเพยีงแนวทางและขอแนะนําแกรฐับาลทีค่วรดาํเนนิการ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เทานั้น ในขณะที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดใชคําวา “รัฐตอง” ทําให
เกิดพันธกรณีที่มีผลผูกพันใหเกิดสภาพบังคับใหรัฐบาลตองดําเนินการ 

อีกทัง้ในมาตรา ๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปน
รฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนัยังไดบญัญตัใิหคณะรฐัมนตรท่ีีจะเขาบรหิารราชการแผนดนิตองแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภา และชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการ
แผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ 
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหน่ึงคร้ัง ในขณะท่ีมาตรา ๗๖ บัญญัติใหคณะรัฐมนตรี
ตองจัดทํา “แผนการบริหารราชการแผนดิน” เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดินซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรฐัในการบรหิารราชการแผนดนิ และคณะรฐัมนตรตีองจัดใหมี “แผนการตรากฎหมาย” ทีจ่าํเปน
ตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน

ซึ่งหากเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญของหลายประเทศ เชน ศรีลังกา บังกลาเทศ ซีเรีย นามิเบีย 
แกมเบยี อินเดยี ไอรแลนด ฯลฯ แลว ปรากฏวา สภาพบงัคบัของรฐัธรรมนูญไทยในหมวดที่วาดวยแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีความเครงครัด โดยรัฐธรรมนูญของประเทศเหลานั้นกําหนดใหแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐเปนเพียงแนวทางสําหรับการกําหนดนโยบายเพื่อการบริหารราชการแผนดินหรือการ
ตรากฎหมายของรัฐบาลเทานั้น (Directive principles of state policy) ซึ่งมีสภาพบังคับนอยกวา

จุลนิติ : ทานคิดวาสภาพบังคับของบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตาม
บทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจจบุนั มคีวามเหมาะสมชดัเจนเพยีงพอ
สําหรับการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม เพียงใด

นายอาคมฯ : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันมีบทบัญญัติวาดวยเรื่องของ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งคอนขางครอบคลุม ประกอบดวย การกําหนดบทบัญญัติวาดวยการ
คุมครองผลประโยชนของเกษตรกร การจัดใหมีสาธารณูปโภคพื้นฐานตอการดํารงชีวิตของประชาชน 
และตองไมอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอใหเกิดความเสยีหายแกรฐั การสงเสรมิใหประชาชน
มสีวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทัง้ในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่น การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ในทกุระดบั ในขณะที่สภาพบงัคับของบทบญัญตัทิี่วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบญัญตัิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบบัปจจบุนั มกีารเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดขีึ้นเมื่อเทยีบกบั
รัฐธรรมนูญในอดีต โดยมีการกําหนดใหมีการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดินตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงเปนแผนการบรหิารของรฐับาล
ระยะเวลา ๔ ป เปนการนํานโยบายของรัฐบาลมาแปลงเปนแผนใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐาน
ของรัฐตามรัฐธรรมนญู และแผนพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เพือ่ใชเปนแนวทางการบริหารราชการ
แผนดนิท่ีมีเปาหมายและผลสมัฤทธิข์องงาน โดยมกีารกาํหนดผูท่ีจะตองรบัผดิชอบ มีการประเมนิรายรบั 
รายจาย และทรัพยากรที่ตองใช รวมทั้งระยะเวลาและกระบวนการติดตามประเมินผลอยางชัดเจน
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

จุลนิติ

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของสภาพปญหาและ
อปุสรรคในการบงัคบัใชบทบญัญตัทิีว่าดวยแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญู 
และหากรัฐไมปฏิบัติตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐน้ัน จะสงผลกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน รวมทั้งจะมีมาตรการหรือแนวทางใดเพื่อบังคับใหรัฐปฏบิัติตาม 
ตลอดจนขอบเขตและสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้น ควรมีมากนอย
แคไหน เพียงใด จึงจะมีความเหมาะสมไมเปนภาระกับรัฐมากเกินไป

นายอาคมฯ : ปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชบทบัญญัติที่วาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ทั้งที่เปนปจจัยภายใน ประกอบดวย ความเหมาะสม 
ความชัดเจน และการจัดลําดับความสําคัญของแผนการบริหารราชการแผนดิน ความพรอมดาน
งบประมาณ กําลังคน ระยะเวลา รวมท้ังกลไกในการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ ในขณะท่ีปจจัยภายนอก 
อาจประกอบไปดวย ภาวะเศรษฐกิจโลก สภาพแวดลอมทางการเมืองและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซึง่รฐับาลตองมปีระเมนิและปรบัเปลีย่นแผนใหสอดคลองกบัสถานการณอยางเหมาะสม อกีทัง้อปุสรรค
ทางการเมืองก็เปนตัวแปรที่สําคัญที่ทาํใหแผนการบริหารราชการแผนดินขาดความตอเนื่อง และทําให
การดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐขาดความตอเนื่อง โดยพบวาระยะเวลาการบริหารงาน
ของรฐับาลระหวางชวงป ๒๔๗๕ - ๒๕๕๔ มอีายสุัน้มาก เฉลีย่เพยีง ๑ ป ๕ เดอืน๒ เมือ่เทยีบกบัแผนการ
บริหารราชการแผนดินตามกฎหมายที่มีอายุ ๔ ป 

อยางไรก็ตาม การประเมินผลการดําเนินงานของรัฐบาลตามแผนการบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานเปน ๓ แนวทาง คือ (๑) การวัดผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ (๒) การติดตามประเมินผลแผนการบริหารราชการ
แผนดิน และ (๓) การกํากับการดําเนินการตามแผนและการตรวจสอบเชิงนโยบาย ซึ่งหากทําไดอยาง
มีประสิทธิภาพนาจะเพียงพอตอการกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อใหรัฐบาลดําเนินการตาง ๆ 
ใหเปนไปตามแผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางดี

อนึ่ง แมวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ จะมีความสําคัญสูงสุดในฐานะที่เปน
บทบญัญตัใินรฐัธรรมนญู หากแตแนวนโยบายดงักลาวเปนกรอบการดาํเนนิการอยางกวาง และมไิดระบุ
กรอบระยะเวลาการดําเนนิการไว ดงันัน้ เจตนารมณของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามรัฐธรรมนูญ 
นาจะเปนเพียงหลักการและแนวทางสําหรับใชเปนกรอบในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
ซ่ึงหากรัฐบาลจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะดําเนินการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน
อยางเหมาะสมและมีความเปนไปไดใหสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐแลว สภาพบังคับดังกลาว
ก็จะมีลักษณะที่เปนความรับผิดชอบที่รัฐบาลตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผนการบริหารราชการแผนดิน
ที่สอดคลองกับคําแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภานั่นเอง

 ๑ คํานวณจากจํานวนรัฐบาล ๕๖ ชุด ในชวงเวลาระหวางป ๒๔๗๕ – ๒๕๕๔.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

แผนภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การวางนโยบาย
• แผนการบริหารราชการแผนดิน
• แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (มิติภารกิจงาน 
ตามอํานาจหนาที่ปกติ – มิติพื้นที่ - 
มิติระเบียบวาระพิเศษ)

การวางแผนปฏิบัติการ
• แผนปฏิบัติราชการประจําป 

(ผลผลิต - กิจกรรม - ทรัพยากร)

การติดตามและประเมินผล
การทบทวน ตรวจสอบ และประเมิน

สถานการณ

การวัดผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําป

ที่มา: แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)

จุลนิติ : ขอใหทานอธิบายถึงความสําคัญของแผนการตรากฎหมายท่ีจําเปนตอ
การดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน (แผนนิติบัญญัติ) รวมท้ัง
กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา ตลอดจนการบังคับใชและการปฏิบัติตามแผน
นิติบัญญัติดังกลาว

นายอาคมฯ : “แผนการตรากฎหมาย” คอืแผนท่ีจําเปนตอการผลกัดนันโยบายของรฐับาล
ตลอดจนยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธในการดําเนินการตามนโยบายใหอยูในกรอบเวลา 
ทีกํ่าหนดไวในแผนการบริหารราชการแผนดินประสบความสําเร็จ รวมถึงชวยใหการตรากฎหมาย
มีทิศทางทีช่ัดเจนแนนอน และกฎหมายทีต่ราขึ้นสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรอบดานและ
เปนระบบ ซึ่งแผนการตรากฎหมายนี้รูจักกันโดยทัว่ไปในชื่อ “แผนนิติบัญญัต”ิ โดยในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ วรรคสอง ไดกําหนดไววา ในการบริหาร
ราชการแผนดิน คณะรฐัมนตรตีองจดัใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบาย
และแผนการบริหารราชการแผนดิน

กระบวนการจัดทําแผนนิติบัญญัติ
มาตรา ๑๕ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหมีการจัดทําแผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะตอง
จัดใหมีขึ้นใหม หรือกฎหมายที่ตองมีการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกใหสอดคลองกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน สวนราชการผูรับผิดชอบ และระยะเวลาที่ตองดําเนินการ เสนอคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ และเมือ่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลวใหมีผลผูกพันสวนราชการทีเ่กี่ยวของทีจ่ะตองปฏิบัติให
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

จุลนิติ

เปนไปตามน้ัน โดยมีระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทาํแผนการบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ. 
๒๕๔๗ เพื่อกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทําแผนนิติบัญญัติ 

ขั้นตอนการจัดทําแผนนิติบัญญัติ
การจัดทําแผนนิติบัญญัติจําแนกไดเปน ๒ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ การจัดเตรียมขอมูลของสวนราชการตาง ๆ โดยสวนราชการตาง ๆ มีหนาที่แจง

ใหสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาทราบถงึความจาํเปนทีต่องจดัใหมกีฎหมายขึน้ใหม ปรบัปรงุแกไข
หรือยกเลิกกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและยุทธศาสตรที่กําหนดไว
ในนโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่แผนการบริหาร
ราชการแผนดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ มีขอแนะนําในการจัดเตรียมขอมูลโดยนําแนวทาง
ดังตอไปนี้มาพิจารณา

 บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน
 ขอเสนอแนะของสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตใินสวนทีเ่กีย่วของกบัภารกจิ

ของแตละกระทรวง
 นโยบายพรรคการเมืองตางๆ
 ยุทธศาสตรของกระทรวง
 ขาวสารความเปลี่ยนแปลงและแนวโนมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก

ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละกระทรวง

ขั้นตอนท่ี ๒ การจัดเตรียมแผนนิติบัญญัติของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

- ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวของกับภารกิจ
- ตรวจสอบกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอภารกิจ
- กําหนดกรอบการเสนอแกไขปรับปรุง ยกเลิก หรือเสนอใหมีกฎหมายใหม
- จัดทํารางแผนนิติบัญญัติ ๔ ป ที่ประกอบดวย (๑) ขอมูลชื่อกฎหมายที่จําเปนตองมี 

ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิก (๒) หลักการของกฎหมายท่ีจําเปนตองมี ปรับปรุงแกไข 
หรอืยกเลกิ (๓) หนวยงานผูรบัผดิชอบในการจดัทาํและเสนอกฎหมายนัน้ และ (๔) กรอบ
ระยะเวลาที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการ

การจัดทําแผนนิติบัญญัติจําแนกไดเปน ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี ๑ การจัดเตรียม
ขอมูลของสวนราชการตาง ๆ โดยสวนราชการตาง ๆ มีหนาที่แจงใหสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาทราบถึงความจําเปนที่ตองจัดใหมีกฎหมายข้ึนใหม ปรับปรุงแกไข
หรอืยกเลกิกฎหมายทีอ่ยูในความรบัผิดชอบ ขัน้ตอนที ่๒ การจัดเตรยีมแผนนติบิญัญตัิ
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

จัดทํา
ลของ

การ
ขอม

ตบญญต
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 ปรับปรุงรางแผนนิติบัญญัติ
 เสนอคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ โดยสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสาํนักเลขาธกิาร

นายกรฐัมนตรภีายใน ๑๒๐ วนันับแตวันท่ีแผนการบรหิารราชการแผนดนิประกาศในราชกิจจานเุบกษา
 จัดทํารางแผนนิติบัญญัติรายป เพื่อเปนแนวทางการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา

ในแตละป อันจะเปนประโยชนในการเรงรัดและผลักดันกฎหมาย

การบังคับใชแผนนิติบัญญัติ
เมือ่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนนิติบัญญัติแลว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจงเวียน

มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวใหหนวยงานทุกหนวยทราบและถือปฏิบัติตอไป และแผนนิติบัญญัตินี้จะมี
ผลใชบังคับจนกวาจะมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหารราชการแผนดินฉบับใหม

การปฏิบัติตามแผนนิติบัญญัติ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามแผนนิติบัญญัติมี ๓ หนวยงาน ซ่ึงมีหนาท่ีดําเนินการ

แตกตางกันไป ดังนี้
1) หนวยงานทีเ่ปนผูเสนอใหมี ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกกฎหมาย ตองดําเนินการจัดทํา

กรอบเวลาการจัดทําและเสนอรางกฎหมายแตละฉบับ ดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการจัดทํา
รางกฎหมาย และตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย

2) สํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรตีองจัดทําความเห็นเก่ียวกับรางกฎหมายและบนัทกึประกอบ
รางเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในทางนโยบายของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกบัรางกฎหมายนั้น 
และตองแจงมติคณะรัฐมนตรีตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยเร็ว

3) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตองตรวจพิจารณารางกฎหมายใหแลวเสร็จและสงราง
กฎหมายที่ตรวจพจิารณาเสรจ็แลวกลบัไปยงัสาํนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีพื่อดาํเนินการตอไปภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น

นายอาคมฯ : แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามบทบญัญตัริฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย
ฉบับปจจุบัน มีสภาพบังคับทีก่ําหนดไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ทําใหเกิดพันธกรณีทีร่ัฐบาลตอง
ดําเนนิการ ท้ังท่ีเปนแผนการบรหิารราชการแผนดนิ และแผนการตรากฎหมาย ท่ีตองกําหนดระยะเวลา
การดําเนินการในเรื่องตาง ๆ อยางชัดเจน อีกทัง้ยังมีกระบวนการตรวจสอบ และติดตามประเมินผล
การดําเนินการ อยางไรก็ตาม แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐเปนกรอบการทาํงานอยางกวางทีใ่ชกําหนด
ทิศทางการบริหารงานของรัฐบาลใหเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น เปนหนาที่
ของรัฐบาลที ่ตองกําหนดแผนการดําเนินการใหสอดคลองและมีความเปนไปไดภายใตขอจํากัด
ตาง ๆ ตามสถานการณ ดังนั้น สภาพบังคับที่เกิดขึ้น สวนหนึ่งเกิดจากแผนการบริหารราชการแผนดิน
ทีร่ัฐบาลกําหนดขึ้น โดยรัฐบาลตองระบุเรื ่องที่จะดําเนินการใหมีความเปนไปไดใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั รวมทั้งจัดลาํดบัความสาํคญัของเรื่องอยางเหมาะสม ซึ่งหากพจิารณาในแง
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

จุลนิติ

ความเหมาะสมและความเปนไปไดตามแผนการบริหารราชการแผนดินที่รัฐบาลกําหนดแลว จะเห็น
ไดวาสภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
นาจะมีลกัษณะเปนความรับผดิชอบและความสามารถในการบริหารงานของรัฐบาลตามพันธสญัญา
ที่รัฐบาลกําหนดภายใตกรอบแนวทางการดําเนินการของรัฐธรรมนูญมากกวา โดยปจจัยที่จะทําให
แผนการบรหิารราชการแผนดนิของรฐับาลทีส่อดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัประสบผลสาํเรจ็ 
ประกอบดวย การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินที่เหมาะสมภายใตกรอบขอจํากัดและความ
สามารถในทางปฏิบัติ อาทิ งบประมาณ กําลังคน สภาพแวดลอมทางสังคม และการเมือง รวมทั้งกลไก
การขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ 

สภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยนาจะมีลักษณะเปนความรับผิดชอบและความสามารถในการ
บริหารงานของรัฐบาลตามพันธสัญญาที่รัฐบาลกําหนดภายใตกรอบแนวทาง
การดําเนินการของรัฐธรรมนูญมากกวา

พบัง
อาณ

สภา
ราช

บแนวทาง
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบที่มา ความหมาย และความ
สําคัญของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ผศ. ดร. เอกบุญฯ : ประเทศไทยมีการบัญญัติเรื่อง 
“แนวนโยบายแหงรฐั” เปนครั้งแรกในรฐัธรรมนญูฉบบัปพทุธศกัราช 
๒๔๙๒ จนมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีการ
เปลีย่นชื่อเปน “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” เนื่องจากมีแนวคิด
ใหแนวนโยบายทีบ่ัญญัติในหมวดนี้เปนเรื่องพื้นฐานที่ควรกําหนด
เปนนโยบายจริง ๆ มิใชเรื่องทัว่ไปที่อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเวลา
และสถานการณ ในเรือ่งแนวนโยบายแหงรัฐของประเทศไทยมีการ
กาํหนดไวในรฐัธรรมนญูทาํนองเดยีวกบัรฐัธรรมนูญของบางประเทศ 
เชน ประเทศไอรแลนดและประเทศอนิเดยี ซึ่งกอนที่จะมกีารบญัญตัิ
เรื่องแนวนโยบายแหงรัฐไวในรัฐธรรมนูญ ก็ไดมีผูตระหนักถึงความ
สําคัญในเรื่องทีจ่ะใหรัฐมีแนวนโยบายพื้นฐาน โดยจะเห็นไดจาก
ป พ.ศ. ๒๔๘๙ ในการประชุมวิสามัญพฤฒสภา ครั้งที่ ๕/๒๔๘๙ 
เมื่อวันศุกรที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๔๘๙ มีผูตั้งกระทูถาม สรุปไดวา “เนื่อง
ดวยประเทศไทยไดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ยอมตอง
มีการผลัดเปลี่ยนรัฐบาลเขามาบริหารราชการแผนดินตามวิถีทาง
รัฐธรรมนูญ เปนเหตุใหรัฐบาลแตละคณะกําหนดนโยบายบริหาร
ราชการแผนดินตามอุดมคติของรัฐบาลนัน้ ๆ ไมมีแผนการที ่
ตอเนื่องกัน บางครั้งก็ลมเลิกกิจการทีร่ัฐบาลกอนไดดําเนินไวดวยดี

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
 สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ สาํเร็จการศึกษานติิศาสตรบณัฑติ, นิติศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เนติบัณฑติไทย,  D.E.A. (Droit 
public) Toulouse I, Doctorat en droit (Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité ) Toulouse I 
จากประเทศฝรั่งเศส ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกบุญ  วงศสวัสดิ์กุล ๑
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
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จุลนิติ

โดยปราศจากเหตุผล บางครั้งก็ดําเนินการไป
ในทางตรงกันขามก็มี การบริหารราชการแผน
ดินโดยทํานองน้ีทําใหเกิดความหมดเปลือง
ทรัพยสมบัติ แรงงานและสติปญญาโดยเปลา
ประโยชน ทําใหความกาวหนาของประเทศ
เขาสูความเจริญนั้นตองชะงักลง เพื่อแกไข
ขอบกพรองอันสําคัญนี้ สมควรที่จะมีกฎหมาย
กาํหนดแนวนโยบายแหงชาตไิวเปนบรรทดัฐาน
ใหรัฐบาลทุกยุคสมัยถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ตอเนื่องกัน เพื่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศชาติ” ซึ่งนายกรัฐมนตรีในสมัยน้ันไดตอบ
กระทูถาม สรุปไดวา “การกระทําเชนนั้นไมเหมาะสมเพราะเปนการผูกมัดรัฐบาลชุดตอ ๆ ไป และ
ไมชอบดวยระบอบประชาธิปไตย นอกจากน้ี อุดมคติของแตละพรรคการเมืองก็ไมเหมือนกัน 
การทีพ่รรคการเมอืงหนึง่จะวางแนวนโยบายแหงชาตไิวแลว จะใหพรรคอ่ืนกระทาํตามแนวทางทีว่างไว
ยอมไมได อยางมากท่ีสุดก็ทําไดโดยกฎหมาย แตกฎหมายน้ันเม่ือรัฐบาลชุดใหมข้ึนมาก็อาจท่ีจะยกเลิก
หรือไมปฏิบัติตามนั้นก็ได” 

ถาถามวา “แนวนโยบายแหงรัฐ” หรือ “แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ” มีความหมายวา
อยางไร คงเปนเรือ่งยากทีเ่ราจะใหความหมายหรือคาํจาํกดัความท่ีแนนอนตายตัว ทัง้นี ้เปนเพราะ
แนวนโยบายแหงรัฐหรือแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ในขณะที่มีการจัดทํารัฐธรรมนูญแตละฉบับ การท่ีเราจะเขาใจความหมาย
ของถอยคําดังกลาว เราจะตองศึกษาและวิเคราะหบริบททางประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทยในขณะท่ีจัดทํารัฐธรรมนูญแตละฉบับวามีวัตถุประสงคอยางไรในเร่ืองแนวนโยบายแหง
รัฐหรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ แตหากจะกลาวโดยสรุปแลว แนวนโยบายแหงรัฐหรือแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ คือ แนวทางที่รัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขามาบริหารประเทศ
จะตองยึดถือเพื่อใชสําหรับเปนแนวทางในการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผนดิน

 สําหรับประเด็นที่ถามวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยมีความสําคัญอยางไร หากเราพิจารณาจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันแนวนโยบายพื้น
ฐานแหงรัฐไดบัญญัติไวในหมวด ๕ ตั้งแตมาตรา ๗๕ ถึงมาตรา ๘๗ โดยแบงแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐออกเปน ๙ ดาน คือ  (๑) แนวนโยบายดานความมั่นคง (๒) แนวนโยบายดานการบริหาร
ราชการแผนดิน (๓) แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
(๔) แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม (๕) แนวนโยบายดานการตางประเทศ 
(๖) แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ (๗) แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
(๘) แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน และ (๙) แนวนโยบายดาน
การมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ไดบัญญตัคิรอบคลมุการบรหิารราชการแผนดนิทั้งดานการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคม และเมื่อพจิารณา
จากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ ซึ่งบัญญัติใหบทบัญญัติในหมวดนี้เปน “เจตจํานงใหรัฐ
ดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน” แสดงวารัฐบาลที่จะ
เขามาบรหิารราชการแผนดนิอยางนอยจะตองมกีารกาํหนดนโยบายใหสอดคลองกบัแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรฐัท่ีบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู และเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณดงักลาว รฐัธรรมนูญยังไดกําหนดให
คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดินมีหนาท่ีตองแถลงนโยบายตอรัฐสภากอนวาจะดําเนินการใด 
ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให
สมาชกิรฐัสภาไดอภปิราย สอบถาม ตลอดจนการใหขอเสนอแนะอนัจะเปนประโยชนตอคณะรฐัมนตรี
สําหรบันําไปปรบัใชกบัการบรหิารราชการแผนดิน และเม่ือคณะรฐัมนตรไีดแถลงนโยบายตอรฐัสภาแลว
จะตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ และเพื่อสนับสนุนใหนโยบายของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการ
ตรากฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดินดวย จึงกลาว
ไดวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีความสําคัญในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศของรัฐบาล 

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบญัญัตริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัท่ีผาน ๆ  มา และฉบบัปจจบุนันั้น
มีหลักการเหมือนกันและแตกตางกันหรือไม อยางไร โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ
นานาอารยประเทศ

ผศ. ดร. เอกบุญฯ : ประเด็นเรื่องสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีแคไหน 
เพียงใด นั้น เปนปญหาทางวิชาการที่มีการถกเถียงกันมาโดยตลอด เมื่อกลาวถึงสภาพบังคับของ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐสามารถแบงเปน ๒ กรณี คือ สภาพบังคับทางกฎหมาย กับสภาพบังคับทางการเมือง 

 กรณีแรกสภาพบังคับทางกฎหมาย คือ การใหฝายตุลาการเขามาตรวจสอบฝายบริหารวาได
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐหรือไม ซึ่งเปนพัฒนาการทางความคิดทีม่ีความมุงหมาย
ใหรัฐบาลทีเ่ขามาบริหารราชการแผนดินมคีวามผูกพันตอแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐทีบ่ัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ หากรัฐบาลละเลยหรือไมปฏิบัติตามจะมีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย ในเรื่องนี้
หากเราพิจารณาจากถอยคําทีเ่ปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ 
บัญญัติใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนเพียง “แนวทาง” ในการบริหารราชการแผนดิน แตตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือฉบับปจจุบันไดบัญญัติใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปน 
“เจตจํานง” ใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน จะเห็น
ไดวาบทบัญญัติในเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีสภาพบังคับเพิ่มมาก
ขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา อยางไรก็ตามถาเขาใจธรรมชาติของคําวา “นโยบาย” ซึ่งมีความยืดหยุนตาม
สภาวการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การจะตีความวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีเจตนารมณ
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

จุลนิติ

ใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับในทางกฎหมายนั้น ผมมองวาจะทําใหเกิดปญหากับ
ฝายบริหารในการบริหารราชการแผนดิน ผมจึงเห็นวาคําวา “เจตจํานง” ไมไดมีความมุงหมายใหมี
สภาพบังคบัในทางกฎหมาย แตเปนเพียงการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงใหรฐับาลใหความสําคญัในการนํา
นโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมมากกวาในอดีต
ที่ผานมา ดังนั้น ในทัศนะของผมสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เปนเพียงสภาพบังคับใน
ทางการเมืองมากกวาจะมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย 

 กรณีที่สองสภาพบังคับทางการเมือง คือ การใหฝายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบฝายบริหาร
วาไดดาํเนนิการตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูหรอืไม หากเราพจิารณา
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในมาตรา ๗๕ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการ
แผนดิน จะตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาโดยจะตองชี้แจงใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด 
เพือ่บรหิารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัและจะตองจดัทาํรายงานแสดงผล
การดําเนนิการ รวมทัง้ปญหาและอปุสรรคเสนอตอรฐัสภาปละหนึง่ครัง้ แสดงวารฐัธรรมนญูฉบับปจจบุนั
มีเจตนารมณใหรัฐสภาซ่ึงเปนองคกรฝายนิติบัญญัติควบคุมตรวจสอบฝายบริหารวาไดดําเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญทั้งกอนการเขารับหนาที่ กลาวคือในวันที่รัฐบาล
แถลงนโยบายตอรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาสามารถสอบถามรัฐบาลไดวาเหตุใดจึงไมไดบรรจุแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา 
และเมื่อรัฐบาลบริหารประเทศมาครบหน่ึงป รัฐบาลมีหนาที่ตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ 
รวมท้ังปญหาและอุปสรรคเสนอตอรฐัสภา ซึง่สมาชิกรฐัสภาสามารถสอบถามรัฐบาลถึงการดําเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ไดแถลงนโยบายไวตอรัฐสภาวาไดดําเนินการไปถึงไหน มีปญหาและ
อปุสรรคอยางไร หากรฐับาลไมสามารถใหคาํตอบทีช่ดัเจน หรอืรฐับาลละเลยหรอืไมปฏิบตัติามนโยบาย
ที่ไดแถลงไว รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา ๑๕๖ บัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วฒุสิภามสีทิธติัง้กระทูถามนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรเีกีย่วกบังานในหนาทีไ่ด และรฐัธรรมนญูมาตรา 
๑๕๘ ไดบัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรี และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๙ บัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหกของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลได สําหรับในสวนของสมาชิกวุฒิสภา 
รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๑ กไ็ดบญัญตัใิหสมาชกิวฒุสิภาจาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในสามของจาํนวนสมาชกิ
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลง
ขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติได 

ผมจงึเหน็วาคําวา “เจตจํานง” ไมไดมคีวามมุงหมายใหมสีภาพบังคบัในทางกฎหมาย แต
เปนเพียงการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงใหรัฐบาลใหความสําคัญในการนํานโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐท่ีบญัญตัไิวในรฐัธรรมนูญไปสูการปฏิบตัิใหเกดิผลเปนรปูธรรมมากกวาในอดีต
ที่ผานมา ดังนั้น ในทัศนะของผมสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เปนเพียง
สภาพบังคับในทางการเมืองมากกวาจะมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย

งเห็น
พียงก

ผมจึ
ปนเ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 ในชวงเวลาที่มีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบบัปจจบุนั กเ็คยเสนอแนวทางเกี่ยวกบัแนวนโยบายวา
ในการแถลงนโยบายควรมกีารกาํหนดใหชดัวาในนโยบายที่แถลงเรื่องใดเปนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั 
และเรื่องใดเปนนโยบายของพรรคการเมือง เพราะผมคดิวาไมควรเขยีนนโยบายทุกเรื่องไวในรฐัธรรมนญู 
เนือ่งจากวาเรื่องนโยบายเปนเรื่องทีไ่มควรเครงครัดถึงขนาดจะไปบังคับวารัฐบาลทีจ่ะเขามาบริหาร
ประเทศจะตองดําเนินนโยบายตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ รัฐบาลทีจ่ะเขามาบริหารประเทศควร
จะมีความเปนอิสระพอสมควรในการที่จะตัดสินใจวาจะดําเนินนโยบายอยางไร โดยมีสิทธิทีจ่ะเลือก
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและนโยบายที่พรรคการเมืองของตนไดสัญญาไว
กับประชาชนมาผสมผสานกันในการกําหนดเปนนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงตอรัฐสภาและใชในการ
บริหารราชการแผนดิน เพราะพรรคการเมืองจะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชนที่ใหการสนับสนุน
ใหชนะการเลือกต้ัง โดยจะตองดําเนินการตามนโยบายที่พรรคการเมอืงใชในการรณรงคหาเสยีง คงเปน
ไปไมไดท่ีจะใหรฐับาลดาํเนนิการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญครบทกุ
เร่ืองจนกระทั่งเพิกเฉยตอนโยบายที่ไดใหสัญญาไวกับประชาชน     

 สําหรับประเด็นเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศนั้น 
เทาที่ผมไดศึกษาคนควาพบวาในตางประเทศมีการบัญญัติเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทัง้รูปแบบ
ที่เขียนสั้นและเขียนยาว ในทางวิชาการสามารถเขียนไดทั้งสองรูปแบบ แตสําหรับประเทศไทยเราเคย
มีประสบการณทัง้แบบเขยีนสัน้และเขียนยาว การเขียนสั้นมีขอเสียคือทําใหอานแลวไมเขาใจและเกิด
ปญหาในการใชและการตีความ แตวาพอเขียนยาวลงรายละเอียดมาก ๆ ทําใหเกิดปญหาตอรัฐบาล
ในการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในทัศนะของผม ผมชอบแบบเขียนสั้น เพราะวา
นโยบายเปนเรื่องยืดหยุน หากเขยีนแนวนโยบายทกุเรื่องใหเปนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัจะทําใหเกดิ
ปญหาตอรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดิน ในตอนรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันผูทีม่ีสวนเกี่ยวของ
ในเรื่องใดก็พยายามที่จะยกระดับเรื่องนั้นใหไดรับการบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ เพราะมีความเขาใจวา
เมือ่บรรจุไวในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศแลว รัฐบาลตองปฏิบัติตามทุกเรื่อง ซึ่ง
แนวความคิดเชนนีเ้องที ่นํามาซึ ่งความคิดเห็นทีแ่ตกตางกันเกี่ยวกับปญหาเรื ่องสภาพบังคับของ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งโดยธรรมชาติแลวนโยบายเรื่องใดจะมีความสําคัญจะตองขึ้นอยูกับ
สภาพสังคมในขณะนั้นวาจะเรียกรองเรื่องอะไร เชน ปจจุบันสังคมใหความสําคัญกับปญหาดาน
สิง่แวดลอม รัฐบาลก็จะตองใหความสําคัญและกําหนดเปนนโยบายในการบริหารราชการแผนดินไป
โดยอัตโนมัติ โดยไมจําเปนจะตองเปนเรื่องที่บัญญัติไวในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเสมอไป  

จุลนิติ : ทานคิดวาสภาพบังคับบทบัญญัติอันเก่ียวกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน มีความเหมาะสมและชัดเจน
เพยีงพอสาํหรบัเพ่ือการใหความคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนหรือไม เพยีงใด

ผศ. ดร. เอกบุญฯ : การทีป่ระเทศไทยเลือกรูปแบบในการบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐแบบยาว คือ บัญญัตินโยบายโดยละเอียดครอบคลุมทุกเรื่อง ถาถามผมวามีความเหมาะสมและ
ชัดเจนเพียงพอสําหรับเพื่อการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม เพียงใด นั้น 
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

จุลนิติ

โดยทัศนะสวนตัวผมมองวามีความเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน แตปญหาสําคัญเกี่ยวกับสภาพ
บังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมไดอยูที่การบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐสั้นหรือยาว แต
ปญหาการปฏิบัติตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐของประเทศไทยเกิดข้ึนจากการบริหารประเทศท่ีขาด
ความตอเน่ืองในลักษณะของความเปนสถาบัน กลาวคือ เรายังบริหารประเทศแบบพรรคใครพรรคมัน 
นโยบายในการบริหารประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง 
สภาพการณเชนนี้ทาํใหนโยบายในการบริหารราชการแผนดินขาดความตอเนื่องและขาดประสิทธิภาพ 
ดงันัน้ ในการบรหิารราชการแผนดนิของรฐับาลแตละชดุเราจะตองมเีปาหมายทีช่ดัเจนรวมกัน คอื “ความ
อยูดกีนิดขีองประชาชน” หากนโยบายของรฐับาลชดุเดมิเปนนโยบายทีด่แีละมปีระโยชน รฐับาลชดุใหม
ก็จะตองสานตอใหประสบความสําเร็จ หากทําไดเชนน้ีแลวผมเชื่อวาการหยิบยกเอาสภาพบังคับ
ของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมาใชเพื่อประโยชนในทางการเมืองจะลดนอยลงไปในที่สุด

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของสภาพปญหาและ
อปุสรรคในการบงัคบัใชบทบญัญตัทิีว่าดวยแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญู 
และหากรฐัไมปฏบิตัติามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐันัน้จะสงผลกระทบตอสิทธแิละเสรีภาพ
ของประชาชน รวมท้ังจะมีมาตรการหรือแนวทางใดเพ่ือบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตาม ตลอดจน
ขอบเขตและสภาพบงัคบัของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัน้ันควรมมีากนอยแคไหนเพยีงใด
จึงจะมีความเหมาะสมและไมเปนภาระกับรัฐมากจนเกินไป

ผศ. ดร. เอกบุญฯ : การรางรัฐธรรมนูญแตละครั้งเปนการแสดงออกซึ่งสภาพสังคม
ในขณะนั้นวามีสภาพปญหาอยางไร บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจบุนั แสดงใหเหน็วาสังคมขาดความไววางใจฝายบริหารในการบรหิารราชการแผนดนิ จงึบญัญตัิ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐโดยละเอียดเพ่ือใชเปนกรอบใหรัฐบาลบริหารราชการแผนดินใหเปนไปใน
ทิศทางท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว สําหรับประเด็นที่ถามวาหากรัฐบาลไมปฏิบัติตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐจะสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไมนั้น บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐไมใชบทบัญญัติในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง แตเปนการ
กําหนดหนาที่ใหรัฐบาลดําเนินนโยบายในการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ หากรัฐบาลไมปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและเปนการละเมิดตอสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ บุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพสามารถ
ใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลไดโดยตรง 
โดยไมจําเปนตองอางบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเพื่อใชเปนฐานแหงสิทธิแตอยางใด

สําหรับมาตรการหรือแนวทางเพ่ือบังคับใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดใหรัฐบาลที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบาย
ตอรัฐสภาวาจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งถือเปน
มาตรการหน่ึงที่บังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ในสวนของการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการรวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ เพื่อเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง มาตรการในเรื่องนี้ชวยสงเสริมสภาพบังคับทางการเมือง
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จุลนิติ

ของแนวนโยบายพื ้นฐานแหงรัฐใหมีประสิทธิภาพมากขึ ้น 
เนื่องจากการจัดทํารายงานดังกลาวจะชวยใหรัฐสภาสามารถ
พจิารณาถงึผลของการบรหิารราชการแผนดนิวามีผลงานอยางไร 
มีความสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐหรือไม ตลอด
จนชวยใหรัฐสภาประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลไดอีกทาง
หน่ึง และถาหากพบความบกพรองในการบรหิารราชการแผนดนิ
จากรายงานประจําปของรัฐบาล รัฐสภาก็จะใชเปนขอมูลในการ
ตั ้งกระทู ถามหรือขอเปดอภิปรายไมไววางใจการทํางานของ
รัฐบาลได ดังนั้น มาตรการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวจึงมีสวนชวย
บังคับใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

การทีร่ัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
เอาไวมากมายครบทกุดาน รวมถงึความพยายามในการยกระดบัใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัมสีภาพ
บังคบัมากขึ้น กเ็ปนการสรางภาระและความผูกพนัเปนอยางมากใหกับคณะรฐัมนตรท่ีีจะเขามาบรหิาร
ราชการแผนดนิ เพราะบางครั้งแนวนโยบายที่กาํหนดไวในรฐัธรรมนญูก็เปนสิ่งที่ปฏบิตัติามไดยาก ดงันั้น 
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและไมเปนภาระกับรัฐบาลจนเกินไป หากจะมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในอนาคต ควรจะตองมีการปรับปรุงในเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเพื่อใหเกิดความชัดเจน โดย
เฉพาะปญหาเรื่องสภาพบังคับทางกฎหมายวารัฐบาลจะตองรับผิดชอบและถูกตรวจสอบทางกฎหมาย
หรือไม หรือจะใหเปนเพียงแนวทางใหรัฐบาลเลือกมาใชในการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผนดินตามดุลพินิจของรัฐบาลที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขามาบริหารประเทศและอยูภายใตการ
ตรวจสอบทางการเมืองเทานั้น

จุลนิติ : ขอใหทานอธิบายถึงความสําคัญของแผนการตรากฎหมายที่จําเปน
ตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน (แผนนิติบัญญัติ) 
รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา ตลอดจนการบังคับใชและการปฏิบัติตาม
แผนนิติบัญญัติดังกลาว

ผศ. ดร. เอกบุญฯ : การดําเนินงานของฝายบริหารตองเปนกรณีทีก่ฎหมายใหอํานาจ
ในการดําเนินการดังกลาวไวโดยชัดแจง ถาเรื่องใดกฎหมายไมไดใหอํานาจไว ฝายบริหารจะกระทํา
การตามอําเภอใจมิได ขณะเดียวกัน กรณีใดที่กฎหมายใหอํานาจแกฝายบริหารที่จะดําเนินการ 
ฝายบริหารตองใชอํานาจน้ันในทางท่ีเปนประโยชนและสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด 
โดยจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพและสรางภาระแกประชาชนนอยที่สดุ ซึ่งหากพจิารณาตาม มาตรา ๓ วรรคสอง 
แหงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติวา “ใหการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” จึงกลาวไดวากฎหมาย
เปนกลไกสําคัญทีฝ่ายบริหารจะใชเปนเครื่องมือในการผลักดันใหการบริหารราชการแผนดินบรรลุ
วัตถุประสงค

P19-26.indd  25 23/1/2556  17:22:42

creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๖๒๖

“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

จุลนิติ

 นอกจากความสําคัญในการบริหารราชการ
แผนดินดังกลาวขางตนแลว กฎหมายยังมีสวนอยาง
มากตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลดวย เพราะแมรฐับาลจะมีนโยบายท่ี
ดแีละสอดคลองกบัความตองการของประชาชน แตหาก
กฎหมายมิไดใหอาํนาจแกฝายบริหารท่ีจะดําเนินการใน
เรือ่งดงักลาว ฝายบรหิารกไ็มอาจผลกัดันนโยบายนัน้ให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมได หรือหากมีกฎหมาย
ในเรือ่งน้ันใชบงัคบัอยูแลว แตบทบญัญตัขิองกฎหมายไม
เอื้อตอการดําเนินการตามนโยบาย กฎหมายยอมกลาย
เปนอปุสรรคสําคญัทีท่าํใหฝายบริหารไมสามารถบริหาร
ราชการแผนดินไดตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา

 ดังน้ัน เพื่อใหรัฐบาลมีกลไกในการผลักดันนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่ไดแถลงไว
ตอรัฐสภา ในป ๒๕๔๖ จึงไดมีการกําหนดใหมีการจัดทําแผนนิติบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗๖ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันก็ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินเพื่อแสดงมาตรการ
รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการแตละปของการบริหารราชการแผนดินซึ่งจะตอง
สอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และเม่ือมีการกําหนดแผนการบริหารราชการแผนดินตาม
นโยบายที่รัฐบาลไดแถลงไวตอรัฐสภาแลว ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอ
การดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดินขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการเสนอใหมี 
ปรบัปรงุแกไข หรอืยกเลกิกฎหมายทีเ่ปนอปุสรรคตอการบริหารราชการแผนดนิ เพือ่ใหการดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

ผศ. ดร. เอกบุญฯ : แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนแนวนโยบายหลักของประเทศไมใช
แนวนโยบายของรัฐบาลคณะใดคณะหนึ่ง ในขณะที่นโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปตาม
พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งและไดจัดตั้งรัฐบาลในการบริหารประเทศ แตแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐจะไมผันแปรไปตามพรรคการเมือง หากแตเปนแนวทางที่รัฐบาลทุกคณะจะตองปฏิบัติตาม
และทําใหเกิดขึ้นจริง ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐควรจะกําหนดเฉพาะหลักการท่ีสําคัญที่
สงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ สวนรายละเอียดหรือวิธีการในการดําเนินการควรปลอยใหเปน
ดลุพนิจิของรฐับาลแตละคณะ เพือ่ใหเกิดจุดสมดลุระหวางแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐักบันโยบายของ
รัฐบาลแตละคณะ และส่ิงที่สําคัญที่สุดคือจะตองทําใหนโยบายของรัฐบาลมีความตอเน่ืองและเปน
เอกภาพ ดงัทีผ่มไดกลาวมาแลววาตองทาํใหนโยบายมคีวามเปนสถาบนั ทัง้นี ้เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงค
ในการบริหารราชการแผนดินคือประโยชนสุขของประชาชนนั่นเอง 

่
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จลุนิติ : ขอทราบที่มา ความหมาย และความสาํคัญ
ของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามบทบญัญัตริฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย

ดร. พรสันต : กอนอื่นผมตองขออนุญาตอธิบายแบบนี้
นะครับวาในเรื่องของแนวคิดวาดวย “The Directive Principles 
of State Policy” ทีเ่ราเรียก หรือรู จักกันในภาษาไทยวา 
“บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” ทีป่รากฏใน
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นไมใชเรื่องใหมเลย หากแตวาจริง ๆ 
แลวเปนเรื ่องทีเ่กิดขึ้นมากอนแลวในตางประเทศครับ กลาวคือ 
ในรัฐธรรมนูญของตางประเทศเองก็มบีทบัญญัติทาํนองดังกลาว
ดวยเชนกนั ซึ่งของตางประเทศนั้นมีมากอนของเราเสยีอกี แตอาจเรยีก
ผิดแผกแตกตางกันไป เชน บางประเทศอาจจะเรียกวา “บทบัญญัติ
วาดวยเจตจํานงแหงรัฐ” หรือ “National Objectives” ฯลฯ 
แตหากไดศึกษาคนควาแลวก็จะพบวาประเทศแรกที่ไดมีการแยก
หมวดหมูในรฐัธรรมนญูเปนการเฉพาะวาดวยเรื่องของบทบญัญตัิ
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้นก็คือประเทศไอรแลนด 
โดยเรยีกวา “บทบญัญติัวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานของสงัคม” หรอื 
“The Directive Principles of Social Policy” ซึ่งหากสบืสาว
ราวเรื่องไปแลวกจ็ะพบวารฐัธรรมนูญไอรแลนดในสวนของบทบญัญติั
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนี้ไดรับแนวคิดมาจากรัฐธรรมนูญ
ของประเทศสเปนอีกทอดหนึ่งซึ่งในสวนของบทบัญญัติวาดวยเรื่อง

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
 สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ

เมื่อวันศุกรที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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 ๑ สําเรจ็การศกึษา  นิตศิาสตรบัณฑิต, นติศิาสตรมหาบณัฑิต (คะแนนดเีลศิ) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั, M.L.I., S.J.D. University 
of Wisconsin Madison Law School, U.S.A., อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

ดร. พรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย ๑
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
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จุลนิติ

สิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวสเปนอันมีสวน
เก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงอยูกบัแนวคิดวาดวยรฐัสวสัดกิาร 
หรือ “Welfare State” ของประเทศเยอรมัน
ดวยน่ันเอง อยางไรก็ตาม บทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนี้ไดกลายมาเปน
ที่รู จักอยางกวางขวางภายหลังจากท่ีผู ร าง
รฐัธรรมนูญของประเทศอินเดียไดรบัเอาแนวคิด
ดงักลาวมาจากรัฐธรรมนูญของประเทศไอรแลนด

ดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตนนั้นมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ภายหลังจากน้ันประเทศตาง ๆ จึงไดรับ
เอาแนวคิดดังกลาวของประเทศอินเดียไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของตนเองไมวาจะเปนประเทศ
บังกลาเทศ ศรีลังกา ไนจีเรีย เนปาล ฟลิปปนส รวมถึงประเทศไทยของเราดวยนั่นเอง  

 สําหรับประเทศไทย แนวคิดวาดวยบทบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐน้ันหาไดเพิ่งเกิด
หรือปรากฏขึ้นมาภายใตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันน้ี หากแตไดเกิดขึ้นมากอนหนานี้คอนขางนานแลว 
โดยบทบัญญัติดังกลาวเกิดขึ้นคร้ังแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ 
ในหมวด ๕ ซึ่ง ณ ขณะนั้นใชคําวา “แนวนโยบายแหงรัฐ” อันประกอบไปดวยบทบัญญัติทั้งสิ้น 
๑๙ มาตรา ซึ่งกอนที่จะไดมีการบัญญัติแนวคิดดังกลาวลงไปในตัวรัฐธรรมนูญอยางเปนทางการนั้น 
ไดมีการถกเถียงกันคอนขางมากในชั้นพิจารณารางรัฐธรรมนูญวาตกลงแลวควรที่จะใหมีการบัญญัติ
แนวนโยบายแหงรัฐไวในรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งก็มีสองแนวความคิด กลาวคือ 

 ฝายหน่ึงมองวาสมควรท่ีจะมีการบัญญัติไว เพราะในตางประเทศเองก็มีการบัญญัติไว ตรงนี้
ไมใชเรือ่งแปลกประหลาด อกีทัง้หากมีการบัญญัตไิวกจ็ะเปนการปองกันมใิหการบริหารราชการแผนดนิ
ตองหยุดชะงักไปเพียงเพราะมีการเปล่ียนรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อรัฐบาลที่หมดวาระกับ
รัฐบาลใหมมาจากคนละพรรคการเมืองกัน ซึ่งอาจสงผลใหมีการขัดแขงขัดขากันและไมทําการสานตอ
ซึง่นโยบายของรฐับาลชดุทีแ่ลวทีไ่ดพยายามกาํหนดเอาไวได ยิง่ไปกวานัน้ บทบญัญตัวิาดวยแนวนโยบาย
แหงรฐัน้ียงัเปนประโยชนตอรฐับาลอยางมากในการทีจ่ะไดเลอืกเอานโยบายทีเ่หมาะสมทีไ่ดมกีารบญัญตัิ
ไวในรัฐธรรมนูญไปใชอีกดวย 

 ในขณะที่อีกฝายหนึ่งน้ันไมเห็นดวยกับการที่จะใหมีการบัญญัติแนวนโยบายแหงรัฐไวใน
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพราะเห็นวา การเขียนหรือบัญญัตินโยบายตาง ๆ ไวในรัฐธรรมนูญถือเปนการ
ผูกมัดรัฐบาลมากเกินไปในการบริหารประเทศอันเปนการขัดแยงตอธรรมชาติของการบริหาร
ปกครองบานเมืองที่จําตองพิจารณาตามขอเท็จจริงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้น 
นโยบายพึงตองออกมาเพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงดังกลาวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่งหาก
นํามากําหนดไวตายตัวแลวก็จะเปนการไมเหมาะสม และเหตุผลหน่ึงที่สําคัญของฝายท่ีคัดคาน
การบัญญัติแนวนโยบายแหงรัฐไวในรัฐธรรมนูญก็คือ บทบัญญัติดังกลาวจะเปนตัวบั่นทอนระบบ
พรรคการเมอืงไทย กลาวคอื เม่ือรฐัธรรมนญูไดมกีารบญัญตันิโยบายตาง ๆ  ทีร่ฐับาลจะตองดาํเนนิการ
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ไปแลวจะสงผลใหพรรคการเมืองตาง ๆ นั้นไมสามารถที่จะนําเสนอนโยบายตาง ๆ ที่ผิดแผก
แตกตางไปจากบทบญัญติัของรัฐธรรมนญูไดเพราะอาจถอืไดวาเปนการขดัหรอืแยงกบัรฐัธรรมนญู 

อีกทั้งหากพจิารณาใหดีแลวก็จะเหน็วาเรื่องแนวนโยบายแหงรฐัเปนเรื่องที่ไมมีความจําเปนเลย 
เพราะเรื่องนโยบายของฝายบริหารนั้นมีความสัมพันธกับตัวประชาชน หากฝายบริหารมีการนําเอา
นโยบายใด ๆ มาใชในการบริหารราชการแผนดินแลว ถาปรากฏวาไมเปนทีถู่กอกถูกใจตอประชาชน 
ตรงนี้กจ็ะสงผลใหทายท่ีสดุแลวรฐับาลกจ็ะตองเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักลาวไป ซึ่งถอืเปนเรื่องธรรมชาติ 
ซึ่งไมมีความจําเปนตองมีบทบัญญัติใด ๆ ที่วาดวยเรื่องนโยบายที่จะตองนํามาบัญญัติไว 

อยางไรกต็าม แมวาท้ังสองฝายจะไดถกเถยีงกันเปนสองแนวความคดิ แตสดุทายแลวบทบญัญตัิ
วาดวยแนวนโยบายแหงรฐักไ็ดรบัการสนับสนุนมากกวาและถกูผลกัดนัใหมีการบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู
อยางชัดเจน ซึ่งภายหลังจากที่บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐไดมีการบัญญัติไวครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ บทบัญญัติดังกลาวก็ไดมีการบัญญัติไว
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตอ ๆ มาอยางคอนขางตอเนื่อง ตราบจนกระทั่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกจากเดิมที่ใช
คําวา “แนวนโยบายแหงรัฐ” มาเปนคําวา “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” โดยตั้งแตในชวงที่มีการ
ประชมุคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนูญก็ไดมกีารอธิบายถงึแนวคดิในเรื่องดงักลาวไวคอนขางชดัเจน
โดยเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญของประเทศบังกลาเทศวา ประเทศบังกลาเทศนั้นมีบทบัญญัติในทํานอง
ดังกลาวเชนเดยีวกนั โดยมลัีกษณะเปน “แนวทาง” ในการบรหิารประเทศ รวมถงึในการตราตวับทกฎหมาย
กไ็มมผีลในทางคดแีตอยางใด ซึง่ภายใตรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ซึง่เปน
ฉบับปจจุบัน ก็ยังคงใชถอยคําตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๐ อยูนั่นเอง 

ทีก่ลาวมาทัง้หมดนัน้ก็คือเรือ่งทีม่าทีไ่ปของแนวคิดวาดวยบทบัญญัติแนวนโยบายพืน้ฐาน
แหงรฐัอันมีพฒันาการมาจากตางประเทศมาจนในประเทศไทยเรา คราวน้ีหลายทานเองกอ็าจจะสงสยั
วาในเรื่องของแนวนโยบายดังกลาวนี้คืออะไรและทําหนาที่อยางไร ตรงนี้ผมขออนุญาตสรุปอยางสั้น ๆ  
เพื่อใหทุกทานไดเขาใจอยางงาย ๆ วา “บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ” นั้นก็คือ 
บทบัญญัติที่มีการระบุไวเปน “นโยบายแนวทาง” ที่ฝายบริหารหรือรัฐบาลอาจจะนําไปใชในการ
บริหารราชการแผนดินอยางมีประสทิธภิาพ รวมทั้งเปนแนวทางในการตราตัวบทกฎหมายของรัฐสภา
อนันําไปสูการนํานโยบายมาปฏิบัติไดในความเปนจริง โดยนโยบายทีไ่ดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
นัน้ในเชิงหลักการแลวก็จะเปนนโยบายที่มีวัตถุประสงคเพื่อเขาไปชวยเหลือประชาชนเพื่อใหมชีีวิต
ในสังคมดวยความกินดีอยูดี ดังนั้น เราก็จะพบวาบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้น 
จะมีการพดูถงึเรื่องของสิ่งแวดลอมบาง เรื่องการศกึษาบาง เรื่องการทาํมาหากนิของผูคนบาง เรื่องเศรษฐกจิ
ของประเทศบาง เรื่องของการสาธารณสุขบาง เรื่องของการดําเนินกระบวนการยุติธรรมบาง ฯลฯ 
ทั้งหมดนี้ก็เพือ่ผลักดันใหประเทศบรรลุเปาหมายตามแนวคิดที่เรียกวา “รัฐสวัสดิการ” หรือ 
“Welfare State” ซึ่งก็คือ คนทุกคนตองมีการดํารงชีวิตที่ไดมาตรฐานขั้นตํ่าเปนอยางนอย
นั่นเองครับ
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สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

จุลนิติ

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผาน ๆ มา และฉบับปจจุบัน
นั้นมีหลักการเหมือนและแตกตางกันหรือไม อยางไร โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ
นานาอารยประเทศ

 ดร. พรสนัต : คาํถามขอนีถ้อืไดวาเปนประเด็นทีม่คีวามสําคญัซึง่ตองทําความเขาใจกับสังคม
อยางมาก วาดวยเรื่องของสภาพบังคับของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ กลาวอีก
นัยหนึ่งคือ ประเด็นนี้ถือไดวาเปน “หัวใจหลัก” ของแนวคิดวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั่นเอง 
ซึ่งขออธิบายแบบน้ีนะครับวา ตามหลักการทางระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญแลวแนวคิดวาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐน้ันโดยตัวมันเองแลวไมมีสภาพบังคับ อันมีความหมายวา หากแมวา
รฐับาลไมไดมกีารกระทาํ หรอืดาํเนนิการใด ๆ  ไปตามนโยบายท่ีไดมกีารบัญญตัไิวในบทบญัญตัขิอง
รฐัธรรมนูญกต็าม กไ็มสามารถท่ีจะฟองรองตอศาลใด ๆ  (not justiciable) เพือ่มผีลบังคบัใหรฐับาล
ตองกระทําตามบทบัญญัติดังกลาวได 

 ซึ่งรัฐธรรมนูญของหลาย ๆ ประเทศจะเขียนไวอยางประจักษชัดวา “ไมสามารถดําเนินการ
ฟองรองได” เชน รัฐธรรมนูญของประเทศอินเดีย รัฐธรรมนูญของประเทศไนจีเรีย รัฐธรรมนูญของ
ประเทศกานา และรัฐธรรมนูญของประเทศไอรแลนด ฯลฯ อันเปนหลักการสากล คําถามคือทําไมจึง
เปนเชนนัน้ ตรงนีเ้ราตองทาํความเขาใจในแนวคดิพืน้ฐานของระบบกฎหมายรฐัธรรมนญูวา ตามตรรกะ
ของระบบกฎหมายเขามองวา เร่ืองของ “นโยบาย” หรือ “Policy” นั้นเปนเรื่องของการตัดสินใจ
ของฝายบริหารโดยแททีจ่ะตองมีการพิจารณาตามสภาวการณของสังคม ณ เวลาน้ัน ๆ  ดงันัน้ หาก
จะใหมีสภาพบังคับโดยกําหนดใหมีการนําไปฟองรองตอศาลได ยอมสงผลใหฝายบริหารจําตองปฏิบัติ
ตามนโยบายท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และอาจจะเปนการแข็งตัวมากจนเกินไปอันเปนการขัดตอ
ธรรมชาติของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งตรงนี้จะสงผลกระทบตอการปกครองประเทศในองครวม
เสยีดวยซํา้เพราะนโยบายทีม่กีารกาํหนดไวในรฐัธรรมนูญอาจจะเหมาะสมกับสภาวะของสงัคมแบบหน่ึง 
แต ณ เวลาน้ัน ๆ นโยบายดังกลาวอาจจะไมเหมาะสมแลวก็เปนได ฉะนั้น หากมีการฝนใหตองนํา
นโยบายดังกลาวมาใชอาจจะสงผลรายมากกวาผลดี ตรงนี้คอนขางอันตรายมากครับ ดังนั้น 
เรื่องของนโยบายจึงตองเปนอะไรที่คอนขางยืดหยุนพอสมควร หรือสอดคลองกับสภาวการณของ
สังคมท่ีมีความเปนพลวัตรนั่นเอง ทั้งหมดน้ีคือหลักการ หรือแนวคิดวาแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ตามหลักสากล  

 จากหลักการท่ีกลาวมาขางตน หากไดพินิจพิจารณาบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐที่ไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนับตั้งแตฉบับแรก ๆ จนกระท่ังฉบับ
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และฉบับปจจุบันคือ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็พบวามิไดผิดแผกแตกตางไปจาก
นานาอารยประเทศแตอยางใด แมวาจะมีหลายทานไดตั้งคําถามวา “เคยอานบทบัญญัติในหมวด ๕ 
วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันแลวไมเห็นจะมีถอยคําใดที่บอกได
อยางชดัเจนวาไมสามารถทีจ่ะฟองรองตอศาลไดหากรฐับาลไมไดปฏบิตัติามหรอืมนีโยบายทีไ่มสอดคลอง
กบับทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนญูดงักลาว ตรงนีน้าจะฟองรองไดหรอืไม” หรอืมขีอสงัเกตเกีย่วกบับทบญัญตัิ
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วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัในรฐัธรรมนูญฉบบัปจจุบนัของบางทานวา “จรงิ ๆ  แลวแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐัในรฐัธรรมนญูฉบบันีม้คีวามแตกตางจากรฐัธรรมนญูฉบบักอน ๆ กลาวคอื มกีารบญัญตัิ 
“เจตนารมณ” ของหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเพื่อเปนการแสดงถึงเจตจํานงที่ตองการใหรัฐนั้น
ไดไปดาํเนินการกาํหนดนโยบายใหเปนไปตามที่ไดบญัญตัไิว เพื่อใหบทบญัญตัวิาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐนีม้ีสภาพบังคับเพิ่มมากขึ้น สงผลใหรัฐบาลนั้นตองกระทําตามแนวนโยบายที่ไดบัญญัติไว
ดังที่สภารางรัฐธรรมนูญไดเคยกลาวไวหรือไม” แตทายที่สุดแลวก็ยังคงเปนเชนเดิมมิไดสงผลใด ๆ ซึ่ง
หมายถึงวา แมวารัฐบาลจะไมไดกระทําตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐก็ไมสามารถเปนเหตุใหไป
ทําการฟองรองกับศาลไดอยูด ีทั้งนี้ เปนไปตามหลักการทีผ่มไดอธิบายไปแลวในเบื้องตน อีกทัง้หาก
ไดศกึษาคนควากจ็ะพบวามีคําวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญูท่ีไดวนิจิฉยัรบัรองสถานะของบทบญัญตัิ
วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัไมวาจะทางตรงหรอืทางออมไวแลววาเปนบทบญัญตัทิี่ไมสามารถ
ที่จะฟองรองได จริง ๆ  แลวหากเขาไปศึกษาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ 
อันถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีม่ีบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐก็จะพบวามีการ
ระบุไวอยางชัดเจนเสียดวยซํ้าวาหากรัฐบาลไมปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ก็มิอาจทีจ่ะใช
สิทธทิางศาลเพื่อทําการฟองรองตอรฐัได ดงันั้น จงึสรปุไดวาในเรื่องของสภาพบงัคับในบทบญัญตัวิา
ดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามบทบญัญัติของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยท่ีผาน ๆ มา
นัน้มิไดมีสารัตถะที่ผิดแผกแตกตางกันเลย นั่นก็คือ ไมสามารถที่จะมีการฟองรองตอศาลเพื่อใหมี
การบงัคบัใชในตวันโยบายดงักลาวได ซ่ึงตรงนี้เองกเ็ปนการสอดคลองกบัหลกัการทางดานกฎหมาย
รัฐธรรมนูญสากลอีกดวย

จุลนิติ : ทานคิดวาสภาพบังคับบทบัญญัติอันเก่ียวกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน มีความเหมาะสมและชัดเจน
เพยีงพอสาํหรบัเพ่ือการใหความคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนหรอืไม เพยีงใด

ดร. พรสันต : ดังทีผ่มไดกลาวอธิบายไปแลวเมื่อสักครูนี้นะครับวาบทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันถึงแมวาจะมีความพยายามโดยผูรางก็ตาม 
ในเรื่องของการผลกัดนัใหสถานะของสภาพบงัคบัมีความแตกตางจากรฐัธรรมนูญฉบบัเดมิ ๆ แตกห็าได
มีผลทําใหบทบญัญติัดังกลาวมีสภาพบงัคบัท่ีเปนรปูธรรมขึ้นมาได กลาวอีกนัยหน่ึงคอื อยางไรกแ็ลวแต
ก็ยังคงไมสามารถนําไปฟองรองตอศาลไดอยูดีนั่นเอง คราวนี้คําถามและประเด็นทีน่าคิดตอไปก็คือ 
เมื่อบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้นไมสามารถที่จะบังคับใหรัฐบาลจําตองปฏิบัติ
ตามได ทายที่สุดแลวจะสงผลอยางไร หรือมีผลกระทบอยางไร จริง ๆ แลวการทีไ่มมีสภาพบังคับ

สภาพบังคับในบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทีผ่าน ๆ มานั้นมิไดมีสารัตถะทีผ่ิดแผกแตกตาง
กนัเลย นั่นกคื็อ ไมสามารถที่จะมีการฟองรองตอศาลเพ่ือใหมีการบังคับใชในตวันโยบาย
ดังกลาวได

พบัง
รรมน

สภา
รัฐธ

ตวันโยบาย
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

จุลนิติ

ดังกลาวน้ันเปนปญหาในทุกกรณี แตตรงน้ีผมคิดวาเราพึงตองทําความเขาใจเสียกอนวา เมื่อเราพูดถึง
เรือ่งของนโยบาย โดยหลกัแลวเราอาจจาํแนกแยกแยะประเภทของนโยบายออกไดเปน ๒ ประเภท คอื 

ประเภทที่หนึ่ง เปนนโยบายที่เกี่ยวของกับเรื่องทางดานการเมืองการปกครอง ยกตัวอยาง
เชน นโยบายทางดานการตางประเทศที่จะมีการเปดประเทศในการทําการคากับประเทศตาง ๆ ซึ่ง
นโยบายประเภทนี้เราจะพบเห็นกันคอนขางบอยครั้ง แตนโยบายอีกประเภทหนี่งที่เราไมอาจมองขาม
ไปไดเลยนั่นก็คือ นโยบายท่ีเขามาเก่ียวของกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งหาไดเปนนโยบาย
ในเรื่องทางการเมืองการปกครองโดยแทเชนเดียวกับประเภทแรกไม โดยนโยบายท่ีเขาไปเก่ียวของกับ
เร่ืองสิทธิเสรีภาพ เชน นโยบายในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนที่ถูกเจาหนาที่รัฐลวงละเมิด 
หรือนโยบายในการสนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง ฯลฯ 

 ในเรื่องของนโยบายทางดานการเมืองการปกครองนั้น ผมไมไดบอกวาไมมีความสําคัญ แต
เห็นวามีความสําคัญ ทั้งนี้จะตองพิจารณาตามสถานการณของประเทศ หรือสังคม ณ เวลานั้น ๆ 
ดวยวาพงึจะตองดาํเนนินโยบายใด กลาวคอื นโยบายทีรั่ฐบาลจะกระทาํนัน้จะตองเปนไปในแนวทางใด 
หรือแนวทางนั้นตองสอดคลองกับนโยบายที่มีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือไม หากสอดคลองแลว
รัฐบาลไมกระทําตามก็จะเปนปญหา แตหากไมสอดคลองกับบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวแลว
รัฐบาลไมไดดําเนินการ ผมก็เห็นวาไมเปนอะไร ซึ่งที่อธิบายมาท้ังหมดในเร่ืองของนโยบายทางดาน
การเมืองการปกครองนี้ก็เพื่อที่จะบอกวา ในกรณีที่นโยบายทํานองดังกลาวมันคอนขางที่จะมีความ
ยืดหยุนมากพอสมควรแลวเราก็ไมควรท่ีจะทําใหแข็งมากจนเกินไป ดังน้ัน การท่ีบทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้นไมสามารถนําไปฟองรองตอศาลเพื่อใหศาลหรือองคกรใด ๆ นั้นมีคําสั่ง
บังคับใหรัฐบาลตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญนั้น ในมุมน้ีก็มีเหตุผลท่ีดี เพราะการเรียกรองใหมีการ
บังคับใชอยางจํากัดเครงครัดอาจจะเปนผลรายมากกวาผลดี 

 แตในเรื่องที่ผมคิดวานาสนใจและนาคิดวิเคราะหก็คือ นโยบายอันเกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนโดยตรง ซึ่งไมใชเรื่องแปลกวาเหตุใดนโยบายจึงเขามาเกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน อธบิายไดงาย ๆ วาในเรือ่งของการบรหิารราชการแผนดนิโดยรฐับาลน้ัน อยางไรกเ็ลีย่งไมพน
ทีจ่ะเกีย่วของกบัการจดัการกบัประชากรในประเทศ อกีทัง้ไดอธิบายขยายความไปแลวในเบือ้งตนของ
การสัมภาษณในครั้งนี้แลววา วัตถุประสงคของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้นก็เพื่อใหบรรลุแนวคิดวา
ดวยรัฐสวัสดิการ นโยบายของรัฐบาลจึงเขามาเกี่ยวพันกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางหลีกเลี่ยง
มิไดนั่นเอง โดยตัวอยางของนโยบายที่เกี่ยวของกับเรื่องสิทธิของประชาชน เชน รัฐธรรมนูญไดบัญญัติ
ใหรัฐนั้นตองเขามาจัดการดูแลดานสาธารณสุขใหดีมีมาตรฐานแกประชาชน แตรัฐบาลก็ไมมีนโยบาย
ในการเขามาจัดการในเรื่องดังกลาวแตอยางใด ก็มีปญหาทันทีวาประชาชนจะถูกกระทบสิทธิที่เขาพึง
ไดรับจากการใหบริการหรือดูแลทางดานการสาธารณสุขจากภาครัฐ ซึ่งหากมองในเชิงหลักการวาดวย
เรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่เรามิอาจฟองรองตอศาลใหมีคําสั่งใหรัฐบาลดําเนินการตามนโยบาย
ที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวได กรณีจะทําอยางไรนั้นถือเปนปญหาท่ีผมอยากจะใหเราไดหยิบยกข้ึนมา
ขบคิดและชวยกันหาทางออก เพราะกรณีดังกลาวถือไดวาเปนการกระทบตอสิทธิและสวัสดิการของ
ประชาชนที่สําคัญเปนอยางยิ่ง  
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญของสภาพปญหาและ
อปุสรรคในการบงัคับใชบทบญัญัตท่ีิวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญู 
และหากรัฐไมปฏิบัติตามแนวนโยบายพื ้นฐานแหงรัฐนั ้นจะสงผลกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งจะมีมาตรการหรือแนวทางใดเพื่อบังคับใหรัฐตอง
ปฏิบัติตาม ตลอดจนขอบเขตและสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้น
ควรมีมากนอยแคไหนเพียงใดซึ่งจะมีความเหมาะสมและไมเปนภาระกับรัฐมากจนเกินไป

 ดร. พรสันต : สําหรับเรื่องนี้ผมขออนุญาตที่จะวิเคราะหถึงสาเหตุของสภาพปญหา
ของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญวา ตองจําแนกออกเปน ๒ ประการ
ซึ่งมี ๒ สาเหตุ กลาวคือ ประการแรก เปนปญหาในเชิงหลักการของบทบัญญัติวาดวยการบังคับใช
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และประการที่สอง เปนปญหาในเชิงแนวคิดวาดวยระบอบการเมือง
การปกครองของประเทศไทยที่ยังคงมีปญหาเกี่ยวพันและสงผลตอการบังคับใช 

โดยสาเหตขุองปญหาในประการแรกนัน้ ตามท่ีไดนําเรยีนไปแลววาโดยหลกัการของบทบญัญตัิ
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้นมีแนวคิดเปนเพียง “แนวทางเพื่อปฏิบัติ” ดังนั้น ไมวาจะเปน
ฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติก็มิไดถูกผูกมัด หรือมีสภาพบังคับใหตองปฏิบัติตามแตอยางใด ดังนั้น
จงึสงผลใหเกดิการละเลยหรอืไมปฏิบตัติามโดยองคกรดงักลาวได ท้ังน้ีไมไดหมายความวาทัง้สององคกร
นัน้ตั้งใจทีจ่ะไมปฏิบัติตาม แตเมือ่มองในเชิงหลักการวา เมื่อบทบัญญัติดังกลาวไมไดสรางพันธกรณี
กับองคกรที่ใชอํานาจแลว ในทางทฤษฎีจึงอาจเกิดชองวางในเรื่องของการบังคับใชไดนั่นเอง 

 สวนสาเหตุในประการที่สองท่ีสงผลตอการบงัคบัใชแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัคอื แนวคดิวาดวย
ความเปนประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยที่ปญหาของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ซึ่งไมมีสภาพบังคบัใหตองกระทําตามไดมกีารกลาวถงึกนับางแลว แตสาํหรบัเรื่องแนวคดิประชาธปิไตยนั้น
แทบจะไมมีการกลาวถึงกันเลย ซึ่งสวนนี้เปนประเด็นทีน่าสนใจเพราะจะสงผลทั้งทางตรงและ
ทางออมเกี่ยวกับการพยายามผลักดันใหนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนรูปธรรม หรือกลาวอีกนัยหนึง่คือ 
แนวคดิวาดวยระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยนั้น ถอืเปนปจจยัสาํคญัอนักอใหเกดิการปฏบิตัิ
ตามบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐโดยไมจําตองมีการบีบบังคับใหตองกระทําการ
ดวยการฟองรองตอศาลเลย ซึ่งเราตองยอมรับวาในเรื่องของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐมแีนวคิดของความเปนประชาธิปไตยทับซอนอยู เพราะมีแนวคิดวาดวย “ความเทาเทียมกัน” 
หรือ “Equality” ของประชาชนในรัฐอยู ในแงนี้เองจึงมองวาประชาชนทุกคนจะตองมีการใชชีวิตอยู
ในรัฐอยางเทาเทียมกัน คําวา “เทาเทียม” นี้ไมไดหมายความวา “เหมือนกันทุกประการ” หากแตตอง
อาศัยและใชชีวิตของตนเองอยูไดในมาตรฐานทีด่ี เชน ประชาชนทุกคนตองไดรับการศึกษาขัน้ตํา่ 
ประชาชนทุกคนตองไดรับการสาธารณสุขทีอ่ยูในมาตรฐาน ประชาชนทุกคนตองไดรับการชวยเหลือ 
หรอืถกูปฏิบติัตามกระบวนการยติุธรรมตามมาตรฐาน ฯลฯ ท้ังหมดนี้อยูบนพื้นฐานการมองคนทกุคน
อยางเทาเทียมกัน ไมวาจะยากดีมีจน สูงตํ่าดําขาว ก็เปนมนุษยและเปนคนในประเทศเหมือนกัน 
หากมองไดแบบนีแ้ลวก็จะสงผลใหภาครัฐตองพยายามผลักดันนโยบาย หรือผลักดันการ
ตรากฎหมายเพื่อใหทกุ ๆ  คนในสงัคมไดรบัการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงทายท่ีสดุก็จะนาํพาสังคม
ไปสูความเปนธรรม (Justice) 
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“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ : 
สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

จุลนิติ

 และถาถามวาความเปนธรรมนั้นคืออะไร ก็ตอบไดวาคือความเทาเทียมกัน ทั้งในดานการเมือง
ทีท่กุคนสามารถใชสทิธเิสรีภาพไดอยางไมถกูเลอืกปฏบิตัหิรอืปดกัน้ รวมทัง้ในดานเศรษฐกจิ แตในดานนี้
ไมไดหมายความวาทกุคนจะตองรวยเทากนั แตหมายถงึทกุคนนัน้อยางนอยตองมปีจจยัในทางเศรษฐกจิ
ขั้นตํ่าในการดํารงชีวิตประจําวัน เชน สิทธิในการถือครองที่ดินอยางเทาเทียมกัน ซึ่งตรงนี้จะนําไปสู
การลดชองวางทางเศรษฐกิจระหวางคนท่ีมรีายไดสงูกบัคนท่ีมรีายไดตํา่ หรอืทีท่างวิชาการเรียกประเด็น
ดังกลาววา “ลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ” นั่นเอง 

 สาํหรบัในประเดน็เรือ่งความเปนประชาธปิไตยในสงัคมไทยนัน้ โดยสวนตวัแลวคดิวาสงัคมไทย
ยังมีปญหา และทุกทานคงจะทราบวาสังคมไทยยังมีแนวคิดที่ไมเปนประชาธิปไตยนัก โดยสวนหน่ึง
ชี้วัดไดจากการท่ีประเทศไทยยังไมเปนนิติรัฐ ดังนั้น เราตองพยายามปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน 
หากเราทําใหประเทศเปนประชาธิปไตยและยึดหลกันิตริฐัได เรือ่งของการผลักดันแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐใหเปนรูปธรรมก็จะมีประสิทธิภาพและเปนจริงมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ในสวนของปญหาที่วาจะมีทางออกอยางไรเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรฐันั้น มีความเห็นวา เราตองพิจารณาเปนประเด็น ๆ วา นโยบายที่ไมไดมีการดําเนินการดังกลาว
เปนนโยบายประเภทใด หากนโยบายที่ไมไดดําเนินการนั้นเปนนโยบายทางดานการเมืองก็ตอง
พิจารณาเปนกรณี ๆ ไปวานโยบายดังกลาวสอดคลองกับสภาพสังคม ณ เวลานั้น ๆ หรือไม อยางไร 
ซึ่งไดกลาวแลววา แมวารัฐจะไมไดดําเนินการใด ๆ  กับนโยบายดังกลาวเลยเราก็ไมสามารถที่จะไปฟอง
รองตอศาลเพือ่บงัคบัใหตองดาํเนนิการได แตหากจะผลกัดนักท็าํไดโดยการกดดนัทางดานภาคประชาชน
ดวยการวิพากษวิจารณ หรือดวยกระบวนการทางรัฐสภา เชน การตั้งกระทูถาม แตหากเปนนโยบาย
ทีเ่กีย่วกบัสิทธเิสรภีาพของประชาชน เราอาจจะตองพิจารณาและถกเถียงกันพอสมควรวา ควรมกีาร
ผลักดันใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกลาวหรือไม เชน หากเปนนโยบายที่เก่ียวกับ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนแลวอาจกําหนดใหมีการฟองรองตอศาลได หรือไม อยางไร 

โดยแนวคิดที่ผมไดพยายามเสนอมาดังกลาวนั้นไมไดเรียกรองเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทุกประการ ทั้งนี้ เพราะเราตองคํานึงถึงสภาพธรรมชาติของนโยบาย
ดวยวาตองมคีวามยดืหยุนกบัการบริหารราชการแผนดนิ ซึง่ตรงนีเ้องจะเชือ่มโยงกบัประเดน็เรือ่งภาระ
ของรัฐวา หากเราพยายามกําหนดสภาพบังคับของนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐใหมีการฟองรองกับศาลได
ในทกุกรณแีลว รฐัคงมภีาระมากจนเกนิไป อกีทัง้จะทาํใหไมสอดคลองกบัสภาวการณของสงัคมอกีดวย 
แตอยางไรก็ตาม หากเปนแนวนโยบายพื้นฐานที่สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแลว 
ตองถือเปนอีกกรณีหนึ่งซึ่งจําเปนที่จะตองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตอไป  

หากเราพยายามกําหนดสภาพบังคับของนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐใหมีการฟองรอง
กับศาลได ในทุกกรณีแลว รัฐคงมีภาระมากจนเกินไป อีกทั้งจะทําใหไมสอดคลอง
กับสภาวการณของสังคมอีกดวย แตอยางไรก็ตาม หากเปนแนวนโยบายพื้นฐานที่
สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแลว ตองถือเปนอีกกรณีหนึ่งซึ่งจําเปน
ที่จะตองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตอไป

หากเราพ
กับศาลได
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอใหทานอธิบายถึงความสําคัญของแผนการตรากฎหมายที่จําเปน
ตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน (แผนนิติบัญญัติ) 
รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทํา ตลอดจนการบังคับใชและการปฏิบัติตาม
แผนนิติบัญญัติดังกลาว

ดร. พรสันต : ในประเด็นนีข้ออธิบายหลักการพืน้ฐานของการบริหารราชการแผนดิน
อยางมีประสิทธิภาพแบบงาย ๆ ใหทราบวา โดยหลักการแลวเมื่อรัฐบาลเขามาปฏิบัติหนาที่
ก็จะมกีารกาํหนดแผนงาน หรือโครงการทีค่ดิวาจะดําเนนิการ ซ่ึงเรยีกอยางเปนทางการวา “นโยบาย” 
ซึง่คําวานโยบายในที่นีม้ีนัยของนโยบายที่คิดวาจะดําเนินการในอนาคตซึ่งภาษาอังกฤษเรียกวา 
“Action Plan” โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยไดบญัญตัหิลกัการเกีย่วกบัเรือ่ง “Action Plan” 
หรือ “นโยบายทีจ่ะดําเนินการ” ไววา กอนทีจ่ะเขาปฏิบัติหนาทีร่ัฐบาลตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา
วาจะทําอะไรบาง ท้ังน้ีเพื่อใหรฐัสภาหรอืฝายนิตบิญัญตัไิดรบัทราบวาฝายบรหิารจะเขามาทาํอะไรบาง 
เหมาะสมหรือมีขอบกพรองหรือไม ซึ่งหากมีก็จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถกเถียงกัน หรือ
ในบางเรื่องตองบัญญัติกฎหมายขึ้นมารองรับซึ่งเปนการบอกอยางกลาย ๆ วารัฐบาลตองการกฎหมาย
ใดบางในการนําไปใชบังคับอยางมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญคือเรื่องงบประมาณที่จะตองนําไปใชเพื่อ
การดงักลาวดวย โดยหากไมมีงบประมาณแลวกเ็ปนการยากท่ีจะดาํเนินนโยบายใหสาํเรจ็เสรจ็สิน้ไปได
อยางเปนรปูธรรม ดังน้ัน เม่ือคราวถงึเวลากอ็าจจาํตองขอความสะดวกจากการใหรฐัสภาผานรางกฎหมาย
งบประมาณใหนั่นเองครับ ซึ่งหากเรามองในหลักการบริหารราชการแผนดินทีม่ีประสิทธิภาพตามที่
ผมไดกลาวมาแลวขางตน ยอมสะทอนใหเห็นวาการตราตัวบทกฎหมายของรัฐสภานั้นมีความสําคัญ
อยางยิง่ในฐานะที่เปนกลไกหนึ่งในการทําใหนโยบายของรัฐมีความเปนรูปธรรม ในทางกลับกัน 
หากไมมีตัวบทกฎหมายออกมารองรับก็จะสงผลใหนโยบายกลายเปน “วิมานในอากาศ” 

ดงัน้ัน “Action Plan” ของรฐับาลในเรือ่งของนโยบายตาง ๆ  กถ็อืหรอืเทากบัวาเปน “Action 
Plan” ของรัฐสภาเฉกเชนเดียวกันทีจ่ะตองทํางานกันอยางสอดคลองรองรับกัน อยางไรก็ดี ปญหาที่
เกดิขึ้นในทางปฏบัิตขิองการทาํหนาท่ีของรฐัสภาไทยก็คอื รฐัสภาไมทําหนาท่ีในการตราตวับทกฎหมาย
ที่มีความจําเปนในการออกมารองรับนโยบายตาง ๆ ซึ่งเรื่องนี้สําคัญครับเพราะหากมีกฎหมายออกมา
รองรับก็จะมีสวนเกี่ยวพันกับเรื่องของการฟองรองของประชาชนตอศาลไดหากเปนกรณีทีป่ระชาชน
ถูกลวงละเมิดสิทธิโดยภาครัฐ

เพราะฉะนั้น ประเดน็ท่ีเราจะตองมาคดิตอไปคอื จะทําอยางไรหากฝายนิตบิญัญตั ิหรอืรฐัสภา
น้ันไมไดตราตัวบทกฎหมายออกมาโดยไมเจตนาบาง หรอืโดยจงใจละเลยเพกิเฉยไมตราตวับทกฎหมาย
บาง โดยในเชิงหลักการทางดานกฎหมายรัฐธรรมนูญเราเรียกปรากฏการณนี้วา “สภาวะวาดวย
ฝายนิติบัญญัติละเวนการปฏิบัติหนาที่” หรือ “Legislative Omission” ประเด็นดังกลาว
ผมเหน็วาอาจมทีางออกที่จะมาเยยีวยาเพื่อแกไขประเด็นปญหาดังกลาวได หากกรณเีปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กบัสิทธิเสรภีาพของประชาชนโดยตรงตามหมวด ๓ ของรฐัธรรมนูญท่ีวาดวยเรื่องของสทิธแิละเสรภีาพ
ของชนชาวไทย หรือหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งผมก็ไดอธิบายไปแลววามีกรณีที่นโยบาย
น้ันอาจไปเกี่ยวของกบัสิทธแิละเสรภีาพโดยเฉพาะอยางยิ่งสทิธิทางดานสงัคม (Social Rights) เศรษฐกจิ 
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(Economic Rights) หรือวัฒนธรรม (Cultural Rights) โดยประชาชนสามารถท่ีจะเขาชื่อกัน
ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คนเพ่ือเขาช่ือเสนอกฎหมายใหรัฐสภาพิจารณา ซึ่งกลไกตรงน้ีก็อาจจะชวย
อดุชองวางของการทีร่ฐัสภาไมไดออกตวับทกฎหมายตรงนีไ้ด แตอยางไรกด็ ีในทางปฏบิตักิย็งัเปนปญหา
อยูมาก เพราะแมวารัฐธรรมนูญจะเปดโอกาสใหประชาชนสามารถยื่นรางกฎหมายเพื่อใหรัฐสภา
พิจารณาไดก็ตามที แตจะทําอยางไรเมื่อในทายที่สุดแลวรัฐสภาเองก็ยังมิไดดําเนินการพิจารณาตอ 
หรือแมแตดําเนินการพิจารณารางกฎหมายตอแตจะมีอะไรท่ีจะเปนการรับประกันวาเน้ือหาสาระของ
รางกฎหมายที่ประชาชนเสนอมานั้นจะไมถูกบิดเบือน หรือปรับเปลี่ยนทางดานสารัตถะอยางมาก
จนกระทัง่ไมไดเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน ประเด็นดงักลาวนีเ้องกจ็ะตองนาํมาพดูคยุถกเถียง
เพื่อหาทางออกกันตอไป 

 นอกจากการหาทางเยียวยาเพ่ือแกไขปญหาในกรณีที่รัฐสภาละเลยไมปฏิบัติการตราตัวบท
กฎหมายเพื่อทําใหนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลเปนรูปธรรมไดในความเปนจริง ดวยการที่ประชาชน
ไดใชกลไกตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง โดยการรวบรวมรายช่ือกันและเสนอ
รางกฎหมายในกรณทีีเ่กีย่วของหรอืกระทบตอสทิธิเสรภีาพของประชาชนในฐานะทีเ่ปนเจาของอธปิไตย 
ซึ่งอยางที่ผมไดกลาวไปแลววาก็ยังมีปญหาในทางปฏิบัติอยูพอสมควร ซึ่งเราอาจคิดถึงระบบกลไก
อื่น ๆ ที่สงผลใหรัฐสภาไดดําเนินการตราตัวบทกฎหมายที่มีความจําเปนตอประชาชนอันถือไดวาเปน
ภารกจิหลกัของฝายนติบิญัญตั ินัน่กค็อื เปนไปไดหรอืไมหากจะมีการออกแบบเร่ืองของอํานาจหนาที่
ของสถาบันการเมืองหลักที่ใชอํานาจอธิปไตยเสียใหม โดยเฉพาะอยางย่ิงกับสถาบันตุลาการ
ใหเขามามีบทบาทตรงนี้ กลาวคืออาจจะมีการกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญไดเขามาทําหนาที่ในการ 
“แจงเตือน” ฝายนิติบัญญัติวาการที่ไมดําเนินการตราตัวบทกฎหมายนั้นสงผลกระทบตอสิทธิ
ของประชาชน แตตรงนี้อาจจะตองระมัดระวังอยูพอสมควรกับกรณีของ “สภาวะตุลาการภิวัฒน” 
หรอื “Judicial Activism” ดวย เพราะเราจะเหน็ไดวาสภาวะดงักลาวในประเทศไทยกอใหเกดิปญหา
อยางมากมายและจะสงผลตอความนาเช่ือถือขององคกรตุลาการเองในระยะยาว 

ดังนั้น อาจจะตองมีการกําหนดวาประชาชนอาจจะไปฟองรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให
ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัย หากการไมตราตัวบทกฎหมายถือไดวานําไปสูการกระทบตอสิทธิของ
ประชาชนโดยตรงจริงก็อาจจะมีคําวินิจฉัยไปในเชิงท่ีวาตัวบทกฎหมายดังกลาวมีความสําคัญ
อยางไรตอประชาชน รฐัสภาอาจจาํตองดาํเนนิการตราตวับทกฎหมายเสยี แตจาํตองทาํความเขาใจ
ดวยนะครับวาคําวินิจฉัยดังกลาวนี้ “ไมมีสภาพบังคับ” ทั้งนี้ เนื่องจากจะไดเปนการปองกันมิให
ศาลนั้นเขาไปทําหนาที่เปนรัฐสภา หรือใชอํานาจนิติบัญญัติเสียเองอันเปนการขัดแยงตอหลัก
แบงแยกอาํนาจ หรอื “Separation of Powers” ซึง่เปนหลกัการพืน้ฐานทีส่าํคญัทางดานกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซึ่งการกําหนดกลไกเชนนี้มีหลายประเทศท่ีไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ เชน ประเทศ
โปรตเุกส หรอืประเทศในแถบละตนิอเมรกิา หากมกีารรบัเอาแนวคดิดงักลาวไปแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู
ก็จะเปนสวนหน่ึงที่ผลักดันใหรัฐสภาตองตื่นตัวและปฏิบัติหนาที่ในการตราตัวบทกฎหมายท่ีจําเปน
มากขึ้น อีกทั้งกรณีจะเปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันเก่ียวกับการที่รัฐสภาไมดําเนินการตรา
ตัวบทกฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวอีกดวยครับ
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จุลนิติ

 

จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ

ดร. พรสนัต : ตามทีผ่มไดกลาวและอธบิายไปทัง้หมด คอื ในเบือ้งตนผมวาตองมกีารทาํความเขาใจ
ในหลกัการพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใหถูกตองตรงกันเสียกอน แนนอนครับ
เรือ่งของสภาพบังคับนัน้มีความจําเปนอยางมากในการผลักดันใหนโยบายทีม่ีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
มีผลสําเร็จ แตก็ไมไดเปนผลดีเสมอไปในทุกกรณี กลาวคือ หากมีการกําหนดใหสามารถที่จะฟองรอง
ตอศาลใหบังคับใหรัฐบาลหรือรัฐสภาตองดําเนินการใหนโยบายที่ไดกําหนดไวมีผลสําเร็จทุกประการ 
ก็อาจจะเปนการขัดแยงตอธรรมชาติของนโยบายที่จะตองสอดคลองรองรับกับสภาวการณของสังคม
ในชวงเวลานั้น ๆ ซึ่งจะใหกําหนดไวอยางตายตัวและนําไปใชในกับทุก ๆ กรณีโดยรัฐธรรมนูญมิได 
เพราะในเชิงหลักการแลวเปนเรื่องของ “แนวทาง” หรอื “Guidance” สาํหรบัการปฏบิตั ิหาใชขอบงัคบัไม 
มิฉะน้ันแลวก็จะเกดิการกระทาํท่ีขดัแยงกบัรฐัธรรมนูญเยอะแยะมากมาย แตอยางไรกด็ ีการจะละเลย
เพกิเฉยตอการไมทําหนาท่ีของฝายบรหิารและฝายนิตบิญัญตัใินการผลกัดนันโยบายดานตาง ๆ  ใหมผีล
สําเรจ็ ๑๐๐ เปอรเซน็ตเลยกค็งจะไมได หากแตพงึตองพยายามหาหนทางในการทําใหนโยบายดงักลาว
เปนรูปธรรมมกีารใชบังคบัไดจรงิ โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายที่เกี่ยวของกบัสทิธเิสรภีาพของประชาชน
โดยตรง ประเด็นนี้เองผมเห็นวาตองมาพูดคุยทบทวนกันวาจะทําอยางไร โดยเสนอแนะใหมีการพูดคุย
กันเกี่ยวกับเรื่องบทบัญญัติวาดวยนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทีเ่กี่ยวของกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนนั้นพึงตองฟองรองกับศาลใหมีผลใชบังคับไดหรือไม เพราะเปนเรื่องของประชาชนโดยตรง 
หากแตปจจุบันสาเหตุสวนหนึ่งทีไ่มยอมรับใหมีการฟองรองกันนั้นก็เพราะมองวาเปนเรื่องนโยบาย 
ไมใชเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว ตรงนี้อาจนําไปสูการพูดคุยกันเพื่อบัญญัติ
รบัรองเรื่องดังกลาวในฐานะของสิทธเิสรภีาพเพิ่มเตมิดงัท่ีจะไดปรากฏอยูในหมวด ๓ วาดวยเรื่องสทิธแิละ
เสรีภาพของชนชาวไทยกันตอไป หรือไม 

นอกจากนี้ อาจตองมีการมาน่ังทบทวนกันในเรื่องของบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนูญท่ีจะตองมกีาร
แกไขกลไกการทําหนาทีข่องศาลตามที่ผมไดกลาวไป กลาวคือ อาจกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเขามา
ทําหนาทีร่ับคํารองในกรณีทีร่ัฐสภาไมดําเนินการตราตัวบทกฎหมายเพื่อทาํใหนโยบายนั้นบรรลุผล 
เพราะตองไมลืมวาตามหลักการบรหิารราชการแผนดนิท่ีมปีระสทิธภิาพอนัเกี่ยวของกบัการทาํใหนโยบาย
ตาง ๆ สามารถปรากฏขึน้ไดจริงตาม “Action Plan” โดยกรณีดังกลาวหากศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา
การไมดําเนินการตราตัวบทกฎหมายเปนการกระทบตอสิทธิของประชาชนก็จะมีคําวินิจฉัยในเชิง 

โดยหลักความเสมอภาคดังกลาวนี้ถือเปนหัวใจหลักของ
ระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น เมือ่สังคมยังไมมีความเปน
ประชาธิปไตย กลาวคือ มองทุกคนหรือมองประชาชน
แบบไมเทาเทียมกัน มีการเลือกปฏิบัติก็จะสงผลตอการ
ผลักดันใหนโยบายตาง ๆ ซึ่งเรื่องนี้เห็นวามีความสําคัญ

ั

สาคญ
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สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ”

จุลนิติ

“สงสัญญาณ” ไปยังฝายนิติบัญญัติวาพึงพิจารณาในการท่ีจะตราตัวบทกฎหมายดังกลาวขึ้นมา 
คําวินิจฉัยดังกลาวไมมีผลผูกพันใหรัฐสภาตองกระทําตาม เน่ืองจากวาจะไดไมเปนไปขัดตอหลักการ
แบงแยกอํานาจอันเปนการหลีกเลี่ยงสภาวะที่ศาลไดเขาไปนั่งทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติเสียเอง 

 อกีประเด็นหน่ึงซึง่ผมเห็นวาเปนเร่ืองท่ีเราไมคอยไดมกีารกลาวถึง คอื ประเดน็วาดวยเรือ่งของ 
“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” กับ “สภาพบังคับ” นั่นก็คือเรื่องของแนวคิดวาดวย “ระบอบ
ประชาธิปไตย” หรือ Democracy ท่ีหลายคนมองขาม แตกลับไปมุงเนนแตเรื่องในเชิงเทคนิค
ทางกฎหมายวาจะเขียนกฎหมายอยางไรหรือจะแกไขรัฐธรรมนูญอยางไรเพื่อทําใหนโยบาย
ถูกนํามาบังคับใชได แตอาจไมไดมองวาเรื่องของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้นมีวัตถุประสงค
ในการสถาปนาความเปนรฐัสวสัดกิารอันประกอบไปดวยหลักความเสมอภาคและความเทาเทยีมกัน 
โดยหลักความเสมอภาคดังกลาวนี้ถือเปนหัวใจหลักของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น เมื่อสังคมยังไมมี
ความเปนประชาธิปไตย กลาวคือ มองทุกคนหรือมองประชาชนแบบไมเทาเทียมกัน มีการเลือกปฏิบัติ
ก็จะสงผลตอการผลักดันใหนโยบายตาง ๆ ซึ่งเรื่องนี้เห็นวามีความสําคัญ 

 จะเห็นไดวาที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ ถือไดวาเปนเพียงแคสวนหนึ่งเทานั้น เพราะหากนํามาคิด
พจิารณากนัอยางละเอยีดถีถ่วนแลวกจ็ะพบวา แนวคดิวาดวยเรือ่งแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐักบักลไก
ในการบังคับใชมีมิติที่ไปเกี่ยวพันกับหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งจะตองนํามาพูดคุยและถกเถียงเพื่อหาทางออก
ใหกับประชาชนในฐานะของเจาของอํานาจอธิปไตยกันไดอีก 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๑. บทนํา

   การกําหนดใหคณะรัฐมนตรีทีท่ ําหนาทีใ่นการบริหารราชการแผนดินตองดําเนินการ
ตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินตามกรอบแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
ตามที่บัญญติัไวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ วาดวยแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรฐั แมวาจะมิใชเรื่องใหม เน่ืองจากเคยมกีารบญัญตัไิวในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย
หลายฉบับ นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพุทธศักราช ๒๔๙๒ จนถึงฉบับป
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตบทบัญญัติหมวด ๕ วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญติไวใน
รัฐธรรมนญูฯ ฉบับปจจุบนัน้ี มีความแตกตางไปจากรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบักอน ๆ  
โดยเฉพาะฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่สําคัญ ๓ ประเด็น คือ

   ๑.๑ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มกีารจัดหมวดหมูท่ีชดัเจนขึ้น 
โดยนําบทบัญญัติทีม่ีเนื้อหาในลักษณะเดียวกันมารวมไวดวยกันเพื่อความสะดวกในการนําไปใชบังคับ
ตอไป โดยแบงออกเปน ๑๐ สวน ประกอบดวย บทท่ัวไป แนวนโยบายดานความม่ันคงของรฐั แนวนโยบาย
ดานการบรหิารราชการแผนดิน แนวนโยบายดานศาสนา สงัคม การสาธารณสขุ การศกึษา และวฒันธรรม 
แนวนโยบายดานกฎหมายและการยตุธิรรม แนวนโยบายดานการตางประเทศ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 
แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสิน
ทางปญญา และพลังงาน และแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน

   ๑.๒ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มกีารแกไขถอยคาํ ขยายขอบเขต 
และเพิ่มขอความของแนวนโยบายในบางเรื่องเพิ่มขึ้น เชน ในสวนของแนวนโยบายดานความมั่นคง
ของรัฐไดมีการขยายขอบเขตความคุมครองไปนอกเหนือจากเขตที่รัฐมีอํานาจอธิปไตยดวย เนื่องจาก

¹ÒÂÇÔªÒÞ  ÈÔÃÔªÑÂàÍ¡ÇÑ²¹�

 ๑สมาชิกวุฒิสภา.
 

  
๑

สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติ
ของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติ

  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : 
มุมมองของสมาชิกวุฒิสภา
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สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : มุมมองของสมาชิกวุฒิสภา

จุลนิติ

คําวา “เขตอํานาจแหงรัฐ” หมายถึง เขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจําเพาะซึ่งรัฐพึงมสีิทธิอธิปไตย 
และเขตอาํนาจในการสาํรวจและแสวงประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติท้ังท่ีมีชวิีตและไมมีชวิีต รวมถงึ
การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตติาง ๆ  ตลอดจนกําหนดใหรฐัตองจัดใหมอีาวุธยุทโธปกรณและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อใหครอบคลุมถึงสิ่งซึ่งใชในการรบอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคตดวย (มาตรา ๗๗)๒ ในสวนของ
แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม มีการใหความสําคัญของ
ศาสนาพุทธซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานาน (มาตรา ๗๙)๓ มีการเพิ่มเติม
หลักการดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรมขึ้นใหม รวมถึงแกไขหลักการเดิม
ใหมีสาระสําคัญชัดเจนยิ่งขึ้น โดยรัฐตองสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัยและตอง
ใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่
ใหบริการที่ไดปฏิบัติหนาทีต่ามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชมุชน องคการทางศาสนา และเอกชนจัดและมสีวนรวมในการจัดการศกึษา
เพือ่พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ
ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีของคนในชาติ (มาตรา ๘๐)๔ เปนตน

   ๑.๓ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มกีารกาํหนดใหแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐมีสภาพบงัคับมากยิ่งขึ้น เจตนารมณสาํคญัก็เพื่อกําหนดใหคณะรฐัมนตรซ่ึีงเปนองคกร
ผูใชอํานาจบริหารไดบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (State Policy) 
อยางจริงจัง และมีผลผูกพันรัฐบาลมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเกิดความตอเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได โดยกอนที่คณะรัฐมนตรีจะเขาบริหารประเทศนั้น จะตอง
แถลงนโยบาย (Government Policy) ตอรฐัสภาใหเปนท่ีปรากฏชดักอนวาจะดาํเนินการในเรื่องใดบาง 
และมีกําหนดระยะเวลาเปนประการใดเพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ และจะตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหา และอุปสรรคเสนอตอรัฐสภา
ปละ ๑ ครั้งเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาไดซักถามหรือใหขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในการ
บรหิารราชการแผนดนิของคณะรฐัมนตรี (มาตรา ๗๕) รวมทัง้ตองจัดทาํแผนการบรหิารราชการแผนดนิ 
(Action Plan) เพื่อแสดงมาตรการ แนวทาง และงบประมาณการปฏิบัติราชการในดานตาง ๆ รวมทั้ง
แผนการตรากฎหมายในแตละป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (มาตรา ๗๖) 
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนแนวทางใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัต ิ และเปนประโยชน
แกประชาชนในการติดตามตรวจสอบวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐแตละดานไดรับการสนองตอบ
จากรัฐบาลหรือไม เพียงใด

 ๒สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ตารางความแตกตางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับพุทธศักราช ๒๕๕๐ พรอมเหตุผลโดยสังเขป, หนา ๕๓.
 ๓เพิ่งอาง, หนา ๕๘.
 ๔เพิ่งอาง, หนา ๕๘.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

    อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติหากรัฐบาล (คณะรัฐมนตรี) ไมปฏิบัติตามแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรัฐ และการไมปฏิบัตินั้นสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ กม็ไิดมบีทบญัญติัใดที่กาํหนดชองทางหรอืกลไกที่จะบงัคบั
ใหรัฐตองปฏิบัตติามแนวนโยบายแหงรัฐ รวมทัง้ไมมีบทลงโทษทีช่ัดเจนกําหนดไว แตทัง้นี ้
การที่จะกําหนดขอบเขตและสภาพบังคับในการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐควรมีแคไหน
เพียงใดนั้น จะตองมิใหเปนภาระแกรัฐมากจนเกินไปดวย

 ๒. กลไกในการควบคมุการบรหิารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั

   เจตนารมณสําคัญของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ วาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั คอื เพ่ือกาํหนดใหคณะรฐัมนตรซ่ึีงเปนองคกรผูใชอาํนาจบรหิารไดบริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัอยางจรงิจงั ทัง้นี ้เพ่ือใหการบรหิารราชการ
แผนดินเกดิความตอเนื่อง มปีระสทิธภิาพ และสามารถตรวจสอบได ท้ังโดยประชาชน ฝายนิตบิญัญตั ิ
และหนวยงานอื่น ๆ  ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ ในสวนของฝายนิติบัญญัติ อันประกอบดวย
วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรนั้น รัฐธรรมนูญฯ บัญญัติใหมีสิทธิและหนาทีใ่นการควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดินโดยผานชองทางตาง ๆ ประกอบดวย

   ๒.๑ การรบัฟงการแถลงนโยบายของรฐับาล ซ่ึงรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๗๕ กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจะตองแถลงนโยบายตอรัฐสภากอนที่จะเขาบริหาร
ราชการแผนดนิ โดยสมาชกิรฐัสภาที่ประกอบดวยสมาชกิวุฒสิภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถ
ท่ีจะซกัถามหรอืใหขอเสนอแนะอนัจะเปนประโยชนในการบรหิารราชการแผนดนิของคณะรฐัมนตรไีด 
เชน พจิารณาวาคณะรฐัมนตรไีดทราบปญหาท้ังหมดของประเทศหรอืไมอยางไร มีการนําปญหาทั้งหมด
มาสูการแกปญหาและนําไปสูการกําหนดนโยบายหรือไม แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทีก่ําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้งหมดมีการนําไปกําหนดเปนนโยบายของคณะรัฐมนตรีอยาง
ครบถวนหรอืไมหรอืขาดตกบกพรองอยางไร นโยบายของคณะรฐัมนตรท่ีีกําหนดไวน้ันนําไปสูการแกไข
ปญหาทีม่อียูและพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนา ความอยูดีมสีุขของประชาชน และความมัน่คง
ของสงัคมไดหรอืไมอยางไร สมาชิกรฐัสภาเหน็วามีขอบกพรองหรอืไมอยางไร และมีขอเสนอแนะที่เหน็วา
ควรจะดําเนินการเพิ่มเติมในประเด็นใดบาง ฯลฯ

   ๒.๒ การอภิปรายเกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อคณะรัฐมนตรีได
บริหารราชการแผนดินครบทกุหนึ่งปแลว และไดจัดทํารายงานแสดงผลการดาํเนินการ รวมท้ังปญหา
และอปุสรรคเสนอตอรฐัสภาปละหน่ึงครัง้ ซ่ึงสมาชกิรฐัสภาจะไดซกัถามหรอืใหขอเสนอแนะอนัจะเปน
ประโยชนในการบรหิารราชการแผนดินดวย เชน คณะรฐัมนตรไีดดําเนินตามนโยบายที่ไดแถลงไวหรอืไม
อยางไร มีการจัดสรรงบประมาณตรงตามนโยบายที่ไดแถลงไวหรือไมอยางไร มีปญหาหรือนโยบาย
ที่รัฐบาลไดแถลงไวแตยังไมไดดําเนินการหรือไม การดําเนินการของคณะรัฐมนตรีไดสรางปญหาใหกับ
ประชาชน สังคม และสิง่แวดลอมหรือไมอยางไร สมาชิกรัฐสภาเห็นวาคณะรัฐมนตรีควรจะไดแกไข
หรือปรับปรุงการบริหารราชการอยางไร ฯลฯ
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จุลนิติ

   ๒.๓ การควบคุมการบริหารราชการแผนดินของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๖ สวนที่ ๙ ซึ่งประกอบดวย การตั้งกระทูถาม
รัฐมนตรีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๕๖) การตัง้กระทูถามสดถาม
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๑๕๗) การเขาชื่อ
เสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(มาตรา ๑๕๘) การเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๑๕๙) และการเขาชื่อเสนอญตัตขิอเปดอภปิรายทั่วไปในวฒุสิภา
เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเทจ็จริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน
โดยไมมีการลงมติของสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๖๑)

   ๒.๔ การควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิโดยการตั้งคณะกรรมาธกิารตาง ๆ  ตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  
อันอยูในอาํนาจหนาท่ีของสภา (มาตรา ๑๓๕) ซึ่งคณะกรรมาธกิารมอีาํนาจออกคาํสั่งเรยีกเอกสารจาก
บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษานั้นได

   นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังกําหนดใหมีหนวยงาน
และองคกรอิสระตาง ๆ ที่ทําหนาที่ตรวจสอบหรือใหคําแนะนําแกคณะรัฐมนตรีในการดําเนินนโยบาย
ใหเปนไปตามแนวนโยบายแหงรัฐดวย เชน 

    ผูตรวจการแผนดิน (มาตรา ๒๔๔) มีอํานาจหนาท่ีประการหน่ึงในการตดิตาม ประเมนิผล 
และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาจําเปน (มาตรา ๒๔๔ (๓))

    คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (มาตรา ๒๕๓) มีอํานาจหนาทีก่ําหนดหลักเกณฑ
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรอง
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน

    คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหงชาต ิ(มาตรา ๒๕๗) มีอาํนาจหนาท่ีตรวจสอบและรายงาน
การกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณี
ระหวางประเทศเกี่ยวกบัสิทธิมนษุยชนที่ประเทศไทยเปนภาค ีและเสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสม
ตอบุคคลหรอืหนวยงานที่กระทาํหรอืละเลยการกระทาํดงักลาวเพือ่ดาํเนนิการ (มาตรา ๒๕๗ (๑)) รวมทั้ง
เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรบัปรงุกฎหมายและกฎตอรฐัสภาหรอืคณะรฐัมนตรเีพื่อสงเสรมิ
และคุมครองสิทธิมนุษยชน (มาตรา ๒๕๗ (๕)) 

    สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (มาตรา ๒๕๘) มีหนาทีใ่หคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะตอคณะรฐัมนตรใีนปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัเศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึกฎหมายที่เกี่ยวของ

    ฯลฯ
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

   ดวยกลไกดังกลาวขางตน หากรัฐสภา องคกรอิสระ และหนวยงานอื่น ๆ  ไดทําหนาที่ของตน
ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญอยางสมบูรณแลว การขับเคลื่อนแนวนโยบายแหงรัฐตามที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญก็คงจะสัมฤทธิ์ผลไดโดยไมยากนัก

 ๓. ปญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

   ในสวนของฝายนติบัิญญัต ิในชวงเวลาที่ผานมา ท้ังสมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
ไดมีการใชสิทธิและทําหนาทีใ่นการควบคุมการทํางานของฝายบริหารในการบริหารราชการแผนดิน
มาโดยตลอด อยางไรกต็าม ผูเขยีนในฐานะสมาชิกรฐัสภามคีวามเหน็วา คณะรฐัมนตรท่ีีเขามาทาํหนาที่
ในการบรหิารประเทศยงัไมสามารถดาํเนนิการใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามบทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่กําหนดไวไดอยางครบถวน ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากปจจัย
หลายประการ ทัง้จากตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเอง ความเขาใจ และวิธีการกําหนดนโยบาย
ของรัฐบาล หรือโครงสรางและกลไกการบริหารประเทศที่เปนเหตุและอุปสรรคใหคณะรัฐมนตรี
ไมสามารถดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวได กลาวคือ

   ๓.๑ การบัญญัติหลักการไวกวางขวางเกินไป
     การบญัญัตหิลักการไวกวางขวางเกนิไปนั้นอาจเปนเพราะรฐัธรรมนญูตองการกาํหนดให
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนนโยบายเบื้องตนอยางกวาง ๆ ทีค่ณะรัฐมนตรีจะตองดําเนินการ
ขับเคลือ่นในเรื ่องที ่กําหนดไว และเนื่องจากไมสามารถทีจ่ะบัญญัตินโยบายในทุกเรื ่อง รวมทัง้
รายละเอียดตาง ๆ ลงในรัฐธรรมนูญไดทัง้หมด รัฐธรรมนูญจึงกําหนดเฉพาะเพียงประเด็นที่สําคัญ
ที่รัฐตองดําเนินการใหเกิดประโยชนแกประชาชนและประเทศโดยรวม

   ๓.๒ การขาดเงื่อนเวลาและบทลงโทษที่ชัดเจน
     แมวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะไดบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวเปนนโยบาย
ที่รัฐบาล (ผูถืออํานาจในการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งไดแก คณะรัฐมนตรี) ตองดําเนินการใหเปนไป
ตามแนวนโยบายที่ไดบัญญัติไวทุกประเด็นโดยไมมีขอยกเวน แตการกําหนดดังกลาวมิไดกําหนด
ความชัดเจนในเรื่องเงื่อนเวลาที่รัฐบาล (คณะรัฐมนตรี) จะตองดําเนินการวาจะตองทําใหแลวเสร็จ
เมือ่ใด ทัง้ยังไมมีบทลงโทษวาหากรัฐบาลไมดําเนินการจะมีบทลงโทษอยางไร (อันทีจ่ริง แมวา
ในบางเรื่องจะมีบทบัญญัติในเรื่องของเงื่อนเวลาอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในหลายมาตรา 
แตในชวงเวลาที่ผานมาคณะรัฐมนตรีก็ละเลยหรือไมใสใจในการดําเนินการใหเปนไปภายในเงื่อนเวลา
ทีร่ัฐธรรมนูญกําหนด และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยใหความเห็นในเรื่องดังกลาวไววา 
เงื่อนเวลาดังกลาวเปนเพียงเงื่อนเวลาเรงรัดเทานั้น ซึ่งไมมีบทลงโทษใด ๆ หากรัฐบาลไมดําเนินการ
ใหแลวเสรจ็ตามเงือ่นเวลาดังกลาว รวมท้ังคาํวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญท่ี ๔๘/๒๕๔๕ ก็ยังมคีวามเหน็
ไปในทางเดียวกันดวย) ยิ่งนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญมีสภาพเปน “อกาลิโก” 
ดวยแลว จึงไมมีเงื่อนเวลามาเปนเงื่อนไขในการดําเนินการ รัฐบาลจึงไมใสใจที่จะขับเคลื่อนอยางที่
เปนอยูในอดตีจนถงึปจจบัุนคณะรฐัมนตรมีคีวามเขาใจวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐักบัแนวนโยบาย
ในการขับเคลื่อนของรัฐ (นโยบายของรัฐบาลที่แถลงไวตอรัฐสภา) เปนเรื่องเดียวกัน
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จุลนิติ

    ในชวงเวลาที่ผานมา คณะรฐัมนตรท่ีีเขาบรหิารประเทศไดกาํหนดนโยบายของตนและ
ไดแถลงตอรฐัสภา โดยการเลือก “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั” (State Policy) แตเฉพาะประเดน็ท่ีตน
เหน็วาสําคญัมาแปลงเปน “นโยบายของรฐับาล” (Government Policy)  โดยเขาใจวา หากรฐับาล
ไดขบัเคลื่อนนโยบายที่ตนไดแถลงไวตอรฐัสภาแลว ก็ถอืวาไดขบัเคลื่อนนโยบายพื้นฐานแหงรฐัท่ีบญัญตัิ
ไวตามรัฐธรรมนูญแลว ซึ่งขอเท็จจริงก็คือ นโยบายทั้งสองมีความแตกตางกัน กลาวคือ “แนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรัฐ” เปนนโยบายกลางที่รัฐบาลทุกรัฐบาลจะตองใชเปนกรอบในการขับเคลื่อนหรือ
พัฒนาประเทศอยางสม่ําเสมอเพือ่ใหเกดิผลดตีอคณุภาพชวิีตขัน้พ้ืนฐานของประชาชนอยางครบถวน
และในขณะเดยีวกนักเ็ปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ พัฒนาสงัคม และสิ่งแวดลอมใหมั่นคง มัง่คัง่ 
และยั่งยืนตลอดไป โดยไมจํากัดเงื่อนเวลา ซึง่แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนี้จะเปนหลักประกันวา 
ไมวาคณะรฐัมนตรชีดุใดจะเขามาทาํหนาท่ีในการบรหิารราชการแผนดนิกต็องกาํหนดนโยบายของ
รัฐบาลในการบริหารประเทศตามกรอบแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
    สวน “นโยบายของรัฐบาล” นั้นเปนเพียงแนวนโยบายที่รัฐบาลตองการจะขับเคลื่อน
ในชวงเวลาใดเวลาหนึง่ทีค่ณะรัฐมนตรีจะใชเปนแนวทางในการขับเคลื ่อนประเทศไปขางหนา
ตามความคดิของตนเทาน้ัน ซึง่แมวาจะไดเขยีนขึน้ภายใตกรอบของแนวนโยบายแหงรฐัตามรฐัธรรมนญู
กต็าม แตกมี็ความแตกตางกนัอยูในหลักคดิและรายละเอยีด จึงควรท่ีรฐับาลจะไดพจิารณาควบคูกนัไป 
โดยยึดแนวนโยบายแหงรัฐตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดมากกวาจะยึดนโยบายของรัฐบาลที่ตนไดแถลงไว
เพียงอยางเดียวในการบริหารราชการแผนดิน 

   ๓.๓ รัฐบาลเลือกดําเนินการหรอืใหความสาํคัญเฉพาะแนวนโยบายบางประเภทท่ีกาํหนดไว
    เมื่อพิจารณานโยบายที่คณะรัฐมนตรีตาง ๆ ไดแถลงไวตอรัฐสภา พบวาคณะรัฐมนตรี
จะเลือกแตเฉพาะประเด็นที่ตนเห็นวาสําคัญและตองการการขับเคลื่อนใหไปสูผลสําเร็จมาแถลง
โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายที่มีผลตอประชาชนในกลุมเปาหมาย (ทีค่าดวาจะไดรับคะแนนเสียง
สนบัสนนุในอนาคต) เห็นไดจากการทีค่ณะรัฐมนตรีจะเลือกดําเนินการแตเฉพาะนโยบายทีต่นเอง
ไดแถลงไวเทานั้น นอกจากนี ้ อาจเปนเพราะความเขาใจผิดของคณะรัฐมนตรีวาการแถลงผลงาน
ของรัฐบาลเมือ่บริหารประเทศครบทุก ๆ หนึ่งป (ตามมาตรา ๗๕) นั้น เปนการแถลงแตเฉพาะ
ผลการดําเนินงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภากอนเขาบริหารประเทศเทานั้น จึงมีการจัดสรร
งบประมาณไปเพือ่การใชจายเฉพาะนโยบายที่ตนเองไดแถลงมากกวาจะดําเนินการใหเปนไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ไดบัญญัติไวทั้งหมด

   ๓.๔ ขาดงบประมาณสนับสนุน
    ในแตละป ประเทศไทยจะมเีงนิงบประมาณที่จัดสรรเปนรายจายภาครฐัเพื่อการพฒันา
ประเทศเพียงประมาณรอยละ ๒๐ ของงบประมาณทั้งหมด (ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรี
ไดกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายทัง้หมดของประเทศไวที่ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท) ซึง่จะเทากับ
ประมาณปละ ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาทเศษ ซ่ึงไมเพยีงพอที่จะใชจายในการขบัเคลื่อนแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรฐัท่ีบัญญัตไิวในรฐัธรรมนญูไดท้ังหมด จึงเปดโอกาสใหคณะรฐัมนตรสีามารถเลอืกเฉพาะนโยบาย
ที่ตนเห็นวามีความจําเปนและเรงดวนไปดําเนินการกอน สวนที่เหลือก็คอยพิจารณาดําเนินการ
ในภายหลัง หรือเพียงดําเนินการตามความจําเปนโดยมิไดหวังผลสัมฤทธิ์แตประการใด
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    อยางไรก็ตาม แมวางบประมาณของรัฐทีจั่ดสรรเพื่อการพัฒนาประเทศจะมีจํานวน
ไมมากนักดังที่ไดกลาวมาขางตนก็ตาม แตเมือ่พิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
แนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ ในปงบประมาณปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๖) จะพบวาไมมีการจัดสรร
งบประมาณในสวนของแนวนโยบายดานการมสีวนรวมของประชาชนปรากฎอยูในเอกสารงบประมาณ
ทีช่ดัเจนเชนแนวนโยบายดานอื่น ๆ  และงบประมาณสําหรบัแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุตธิรรม
ถูกนําไปแทรกอยูในยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ๑ 
“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐกับการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล”)

   ๓.๕  ขาดเอกภาพในการดําเนินการ
    จากประสบการณทีไ่ดติดตามการบริหารราชการแผนดินมานาน ผู เขียนพบวา
ในการบริหารประเทศของไทยนั้น นอกจากแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว
ประเทศไทยยงัมีนโยบายและแผนที่จะตองดาํเนินการตามกฎหมายและมตคิณะรฐัมนตรท่ีีหลากหลาย
เปนจาํนวนมาก เชน 
    (๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึง่เปนแผนในการพัฒนาประเทศ
ทีมุ่งหวังผลสัมฤทธิใ์นลักษณะเดียวกับแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐแตมีเงือ่นเวลาทีกํ่าหนดไวชัดเจน
ในแตละชวงเวลา (ทุก ๆ ๕ ป) โดยในปจจุบันอยูในแผนระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
    (๒) แผนแมบทตาง ๆ เชน แผนแมบทการพัฒนาอุดมศึกษาของไทย ๑๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) แผนแมบทการจดัการประมงทะเลไทย ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) แผนแมบท
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) แผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาต ิ๑๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙) แผนแมบทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๗๔) แผนแมบท
กระทรวงพาณิชย ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) ฯลฯ
    (๓) ยุทธศาสตรของหนวยงานตาง ๆ เชน ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ยุทธศาสตรกระทรวงการสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕) ยุทธศาสตร
กรมควบคุมโรค (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ยุทธศาสตรกรมการปกครอง (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) 
ยุทธศาสตรตํารวจภูธรภาค ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรกรมประมง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕) 
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ฯลฯ
    จะเห็นไดวาแผนพัฒนา และแผนแมบท รวมทัง้ยุทธศาสตรตาง ๆ ทีกํ่าหนดไว
มีความหลากหลายและแตกตางในเงื่อนเวลา โดยไมมหีนวยงานใดใหความสนใจในการปรบัปรงุใหเกดิ
ความสัมพนัธเพือ่ใหการดําเนินการเปนเอกภาพและสอดคลองกันเลย ตางฝายตางกําหนด
ในหนวยงานของตน และมีแผนงานที่จะตองดาํเนินการตามที่ไดกาํหนดไว ย่ิงเมื่อพจิารณาในสวนของ
ผูรับผิดชอบ โดยเฉพาะองคประกอบของรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีมาจากหลายพรรคที่ตางคนตางตองการ
สรางผลงานใหเปนรปูธรรมเพื่อใชในการหาเสยีง เรากย่ิ็งเหน็การดาํเนนิการที่ไมเปนเอกภาพของหนวยงาน
ตาง ๆ มากขึ้น โดยไมสนใจวาแผนจะกําหนดไวอยางไร สดุทายก็ตองทําตามท่ีรฐัมนตรน้ัีน ๆ ตองการ
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สภาพบังคับและปญหาในทางปฏิบัติของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : มุมมองของสมาชิกวุฒิสภา

จุลนิติ

   ๓.๖ ขาดการบูรณาการ
    ดงัท่ีไดกลาวไวแลวในขอท่ี ๓.๖ วา เน่ืองจากการมแีผน และยทุธศาสตรของหนวยงาน
หรอืประเดน็ท่ีกาํหนดไว ซึ่งเปนแผนเชงิเดี่ยว กลาวคอื เปนแผนของหนวยงานเพยีงหนวยเดยีว ในขณะที่
ปญหาของการพฒันาประเทศหรือปญหาของสงัคมเปนปญหาเชงิซอน มีมิตท่ีิหลากหลายและเก่ียวของ
กบัหนวยงานมากกวาหนวยงานเดยีว ซึ่งหากขาดการบรูณาการของแผน และการบรูณาการของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบแลว การพัฒนาหรือแกปญหาดังกลาวก็ยากยิ่งที่จะประสบผลสําเร็จได

   ๓.๗  ขาดทิศทางในอนาคต
    เม่ือพจิารณาประเทศตาง ๆ  ท่ีไดชื่อวาเปนประเทศพฒันาแลวจะพบวา ประเทศตาง ๆ  
เหลานัน้จะมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือแผนทีกํ่าหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว เชน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักรนอรเวย เปนตน
ซึ่งบางประเทศกาํหนดไวในระยะเวลากวา ๕๐ ป แตประเทศไทยของเรามแีผนพฒันาประเทศเพยีงแผน
ระยะสัน้เพยีงปเดียว (แผนงานตามงบประมาณรายป) แผน ๔ ป (แผนปฏบิตัริาชการตามเงือ่นเวลาของ
คณะรัฐมนตรี) และแผน ๕ ป (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) เทานั้น

   ๓.๘  รัฐสภาไมไดใสใจตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินวาคณะรัฐมนตรีไดบริหาร
ราชการตามอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐหรือไม
    หากยอนกลับมาพจิารณาการทาํงานของรฐัสภาภายใตรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะพบวา สมาชิกรัฐสภาในสวนของสภาผูแทนราษฎรที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบ
การบริหารราชการแผนดินตามทีร่ัฐธรรมนูญกําหนดไวขางตน จะมีเพียงสมาชิกทีเ่ปนฝายคานเทานัน้
ทีดู่เหมือนจะมีการตรวจสอบที่เขมขนวาคณะรัฐมนตรีทีท่ําหนาทีใ่นการบริหารประเทศในขณะนั้น
ไดดําเนินการตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภาหรือไม โดยมุงเนนไปที่การจับผิด การตรวจสอบ
การทจุริตของฝายบรหิารมากกวาการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการดาํเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ในขณะที่วุฒิสภาก็ยังดูเหมือนไมเขาใจในบทบาทและอํานาจหนาที่
ในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินทีร่ัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนด ซึง่จะเห็นไดจากการตัง้
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาทีข่องสภา
ตามรฐัธรรมนญูฯ มาตรา ๑๓๕ ท่ีใหความสาํคญักับการตรวจสอบหนวยงานในระดบักระทรวงเปนหลกั 
จะมีเพียงบางคณะกรรมาธิการเทานั้นทีต่รวจสอบในประเด็นนโยบายที่สําคัญ เชน คณะกรรมาธิการ
กิจการองคกรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการงบประมาณ (ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ขอ ๗๗ (๑๘)) ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๗๗ (๒๐) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
และการคุมครองผูบริโภค (ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๗๗ (๒๒)) เปนตน
    ดงัน้ัน ความคาดหวงัท่ีวุฒิสภาจะตรวจสอบการดําเนินการของคณะรฐัมนตรใีนประเดน็
ของการขบัเคลือ่นประเทศใหสอดคลองกับแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัท่ีรฐัธรรมนูญกําหนดจึงไมเกดิข้ึน
อยางมีนัยสําคัญ
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 ๔. ขอเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนและการตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน
ใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ

   สําหรบัขอเสนอแนะแนวทางในการขบัเคลื่อนและการตรวจสอบการบริหารราชการแผนดนิ
ใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทีกํ่าหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้นแบงออกเปน การขับเคลื่อน
ของคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาในทางปฏิบัติของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และการกํากับและ
ตรวจสอบของรฐัสภาในการแกไขปญหาในทางปฏิบตัขิองแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั โดยมีรายละเอยีด
ดังนี้
   ๔.๑ การขับเคลื่อนของคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาในทางปฏิบัติของแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

    (๑) การทาํความเขาใจกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐักบัแนวนโยบายของรฐับาล
    รฐับาลควรทาํความเขาใจกบั “แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั” กบั “แนวนโยบายในการ
ขับเคลือ่นและพัฒนาประเทศของรัฐบาล” เสียใหม โดยตองเขาใจวา แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ 
(State Policy) และนโยบายของรัฐบาล (Government Policy) มีพื้นฐานความคิดที่ตางกัน โดยแนว
นโยบายพืน้ฐานแหงรฐัเปนนโยบายทีก่วางกวาและไมอยูภายใตของเงือ่นเวลา ซ่ึงตองมคีวามเปนปจจบุนั
ในทกุขณะ สวนนโยบายของรฐับาลน้ันเปนเพยีงแนวทางที่คณะรฐัมนตรจีะตองขบัเคลื่อนใหสอดคลอง
กับแนวนโยบายแหงรัฐในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น มิใชเปนสิ่งเดียวกันทัง้หมด หากเขาใจถูกตอง 
คณะรัฐมนตรีก็จะสามารถขับเคลื่อนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใหไปสูทิศทางที่ถูกตองได

    (๒)  กําหนดทศิทาง นโยบาย และแผนพฒันาประเทศในระยะยาว รวมทัง้การบรูณาการ
แผนตาง ๆ รวมกัน
    รัฐบาลควรเรงและริเริ่มใหมีการกําหนดทิศทาง นโยบาย และแผน เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยในระยะยาว เชน แผน ๒๐ ป ๓๐ ป หรือ ๕๐ ป เพื่อกําหนดวิสัยทัศนหรือจุดมุงหมาย
ของประเทศใหชัดเจน และกําหนดกรอบของแผนในชวงเวลาตาง ๆ ใหสอดคลองและตอเนื่องไป
ในทิศทางเดยีวกนั รวมทั้งปรบันโยบายและแผนตาง ๆ  ของหนวยงานหรอืแผนแมบทท่ีกําหนดไวเฉพาะ
ประเด็นใหสอดคลองและมีเงื่อนเวลาเริ่มตนอยางเปนเอกภาพมีการบูรณาการรวมกัน ทั้งนี้ เพราะการ
ขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดความมั่นคง
และยั่งยืนนั้นตองใชเวลาที่ยาวนานกวาการพัฒนาเศรษฐกิจ หากไมมีแผนในระยะยาวและการมุงมั่น
ท่ีชดัเจนแลว การพฒันาในประเดน็เหลาน้ีจะเกดิผลสมัฤทธิ์ไดยาก จงึควรท่ีจะไดมีแผนพฒันาประเทศ
ในระยะยาวที่ขับเคลื่อนและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด และ
เพื่อใหสอดคลองกัน รัฐบาลควรจะไดแบงนโยบายหรือแผนออกเปนชวง ๆ เพื่อดําเนินการในชวงเวลา
ที่ตางกัน เชน แผนระยะกลาง (๑๐ ป) แผนระยะสั้น (๕ ป) และแผนรายป เปนตน
    นอกจากนี้ รัฐบาลควรกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนแมบท ยุทธศาสตร 
และแผนอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ โดยตองกําหนดเงื่อนเวลาในการเริ่มตน สิ้นสุด รวมทัง้กําหนดเปาหมาย
ใหสอดคลองอยางเปนเอกภาพกับแผนพัฒนาประเทศในระยะยาว ตลอดจนมีการบูรณาการของ
หนวยงานตาง ๆ  รวมกนัเพื่อชวยใหการขบัเคลื่อนตาง ๆ  ไมขดัแยง ซํ้าซอน หรอืมชีองวางในการดาํเนนิการ
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จุลนิติ

    (๓) จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและเปนไปตามแผนหรือยุทธศาสตรที่กําหนด 
    นอกจากการกาํหนดแผนพฒันาประเทศในระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้นแลว
ในการจัดสรรงบประมาณรัฐบาลจะตองกําหนดเงือ่นเวลากอนหลังและตองจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการตามแผนที่กาํหนดไวอยางเพียงพอและเปนไปตามเงื่อนเวลาดวย เพื่อใหแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มิใชจัดสรรเฉพาะเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงไว
ตอรัฐสภาเทานั้น โดยไมนําพาที่จะขับเคลื่อนแนวนโยบายแหงรัฐในประเด็นอื่น ๆ อยางที่เปนอยู
ในชวงเวลาที่ผานมา

    (๔) ติดตามและประเมินผลงานทุกไตรมาส และประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกสิ้นป
    เนือ่งจากที่ผานมารัฐบาลและรัฐสภาไมมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อน
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัที่กาํหนดไวในรฐัธรรมนญู เพราะรฐับาลมุงเนนท่ีผลผลติของนโยบายที่ตนเอง
ไดแถลงไวตอรัฐสภาเปนหลัก ทัง้นีอ้าจเปนเพราะรัฐบาลแตละชุดอยูไดเพียงชวงระยะเวลาอันสั้น
และไมตอเน่ือง และมกีารเปลี่ยนพรรคแกนนําในการจัดตั้งคณะรฐัมนตรดีวย ดงัน้ัน รัฐบาลในชวงตาง ๆ  
จึงมุงเนนนโยบายที่ใหผลสําเร็จในระยะสั้น โดยไมใหความสําคัญตอแนวนโยบายที่ตองใชเวลาในการ
ขับเคลื่อนและมีความยากลําบากในการติดตามผลสัมฤทธิ์
    อันทีจ่ริง คณะรัฐมนตรีทีบ่ริหารประเทศในแตละชวงเวลานั้น แมจะมีการติดตาม
และประเมินผลงานตาง ๆ  ของกระทรวง ทบวง กรมอยูบาง แตเปนการประเมนิแยกสวนท่ีใหความสาํคญั
ตอผลผลิต (Output) เปนหลัก เราจึงไมสามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการใด ๆ ทีช่ัดแจง
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงควรใหความสําคัญในการบรรจุการวัดผลในสวนของ
ผลลัพธ (Outcome) และผลสัมฤทธิ์ (Impact) ที่เกิดจากการดําเนินการนั้นดวย

   ๔. ๒  การกาํกบัและตรวจสอบของรฐัสภาในการแกไขปญหาในทางปฏบิติัของแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

    (๑) การขับเคลื่อนของสภาผูแทนราษฎร
    ในการตรวจสอบของสภาผู แทนราษฎรนั้น สภาผู แทนราษฎรตองปรับแนวทาง
การทาํงาน โดยควรลดการตรวจสอบที่มุงผลสมัฤทธิ์ทางการเมอืงที่มุงเนนการจับผดิหรอืการตรวจสอบ
ในประเด็นของการทุจริตเพียงอยางเดียว แตควรใหความสําคัญกับการตรวจสอบทั้งเชิงนโยบาย 
(Policies) และกระบวนการ (Process) ที่รัฐบาลไดดําเนินการควบคูกันไปดวย
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จุลนิติ

    (๒) การขับเคลื่อนของวุฒิสภา
    ในการตรวจสอบของวุฒิสภานั้น วุฒิสภาตองปรับแนวทางการทํางาน โดยหันมา
ทําความเขาใจกับหลักการตรวจสอบของวุฒิสภาทีร่ัฐธรรมนูญกําหนดในบทบาทหนาทีท่ีเ่กี่ยวกับการ
ควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร โดยควรมุงเนนการตรวจสอบเชิงนโยบายมากกวา
การตรวจสอบการทํางานในเชิงลึกของหนวยงานตาง ๆ และควรใหความสําคัญกับการตรวจสอบ
ถึงผลลัพธ (Outcome) และผลสัมฤทธิ์ (Impact) ของการขับเคลื่อนที่รัฐบาลไดดําเนินการวาเปนไป
ตามแนวนโยบายแหงรัฐตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวหรือไมมากกวาการตรวจสอบผลผลิต (Output) 
และกระบวนการ (Process) วามีผลสําเร็จหรือมีการหาประโยชนโดยมิชอบหรือไมอยางไร
    อยางไรก็ตาม หากสมาชิกวุฒิสภาเห็นดวยกับหลักการขางตน ควรจะไดมีการแกไข
เพิ่มเติมความในหมวด ๔ ของขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเสนอแกไขใหลดจํานวน
คณะกรรมาธิการสามัญลง จากจํานวน ๒๒ คณะ เหลือเพียง ๑๖ คณะ เนื่องจากบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจ
หนาท่ีในการควบคมุการบรหิารแผนดนิในเชงินโยบายที่แตกตางไปจากสภาผูแทนราษฎร ดงัน้ัน การตั้ง
คณะกรรมาธิการสามญัประจาํวุฒิสภาจงึควรที่จะพจิารณาจดัตั้งตามแนวทางการบริหารราชการแผนดนิ
ทีร่ัฐบาลจะตองดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด  ๕ ทีว่าดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั ๙ ดาน (ดงัมีรายละเอยีดปรากฏตามตาราง ๒ “การตั้งคณะกรรมาธกิารสามญั
ประจําวุฒิสภาตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ”)
    หากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินการในการแกไขปญหา
ในทางปฏิบัติของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตามขอเสนอแนะดังกลาวขางตนได เราคงจะมีความมั่นใจไดวาประชาชนและประเทศไทยของเรา
คงจะมีความสงบสุข มีความมั่งมี ม่ันคง และย่ังยืนตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัซึ่งรฐัธรรมนญูกาํหนดไว
อยางแนนอน. 
คงจะมีความสงบสขุ มีความม่ังมี ม่ันคง และย่ังยืนตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัซึ่งรฐัธรรมนญูกาํหนดไว
อยางแนนอน. 
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กฎหมายที่อาจตองปรับปรุงแกไขเพ่ือรองรับบทบาทใหมของภาครัฐ
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

จุลนิติ

 ในป ๒๕๕๕ นี้ เรื่องที่มีการพูดถึงกันมากเรื่องหนึ่งไดแกการเตรียมความพรอมของประเทศไทย
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตางระดมสรรพกําลังและ
งบประมาณจัดการฝกอบรม สัมมนา และประชาสัมพันธการเขาสูประชาคมอาเซียนกันอยางคึกคัก 
 ผูเขยีนเองก็มโีอกาสเขารวมการฝกอบรมและสัมมนาของหนวยงานตาง ๆ  หลายคร้ัง แตสงัเกตวา
เรื่องที่นํามาบรรยายอยาง “ยาวยืด” ในทุกเวทีนั้นสวนใหญเปนเพียง “การใหขอมูลพื้นฐาน” เกี่ยวกับ
การจัดตั้งอาเซียน การพัฒนาของอาเซียนมาสูประชาคมอาเซียน “เสาหลัก” (Pillars) ของประชาคม
อาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ถึงขนาดที่วา
คนขับแท็กซี่ยังสามารถอธิบายเรื่องนี้ไดเปนชองเปนฉากทีเดียว ผู เขียนยืนยันวาเปนเรื่องจริง
เพราะมีโอกาสไดสัมภาษณสดโชเฟอรหลายทานในหลายโอกาส แสดงวาการใหขอมูลพื้นฐานที่วานี้
ประสบความสําเร็จอยางงดงามทีเดียว 
 แตในฐานะที่เปนผูประกอบอาชีพรางกฎหมาย ผูเขียนก็ยังคงสงสัยอยูนั่นเองวาการเขาสู
ประชาคมอาเซียนนี้มี “พันธกรณี” ใดบางที่ประเทศไทยตองแกไขกฎหมายเพื่อใหสอดคลองตองกัน 
แตเชื่อไหมครับวา ไมมีเวทีไหนที่ใหความกระจางแกผูเขียนไดสักที 
 ความสงสัยใครรูนี้ผลักดันใหผูเขียนลองนั่งอานกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) และหนังสือ
สญัญาประกอบตาง ๆ  ของอาเซียนอยางจริง ๆ  จงั ๆ  เพือ่ทดลองตอบคําถามท่ีตัง้ขึน้เองวาเมือ่ประเทศไทย
เขาสูประชาคมอาเซียน บทบาทของภาครัฐจะเปลี่ยนแปลงไปหรอืไม? อยางไร? 
 เหตุผลท่ีผูเขียนต้ังคําถามงาย ๆ เชนนี้ก็เนื่องจากวา ถาประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซยีน
แลวทาํใหบทบาทของภาครฐัตองเปลีย่นแปลงไป รฐับาลกบัหนวยงานของรฐักต็องปรบัปรงุวธิทีาํงาน 
รวมทัง้แกไขกฎหมายเพือ่รองรบับทบาทของภาครฐัท่ีเปลีย่นแปลงไปดวย โดยผูเขียนไดลองวิเคราะห
เอางาย ๆ ตามประสาคนบานไกล เวลานอย เปน ๓ สวน 

¹ÒÂ»¡Ã³� ¹ÔÅ»ÃÐ¾Ñ¹¸�

 *กรรมการรางกฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

  
*
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๑. บทบาทของภาครัฐในปจจุบันเปนอยางไร?
 ๒. การเขาสูประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบตอบทบาทของภาครัฐหรือไม? อยางไร?
 ๓. รัฐบาลกับหนวยงานของรัฐควรตองปรับปรุงแกไขกฎหมายใด? และอยางไร? เพื่อรองรับ
บทบาทของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป

 ผลที่ไดเปนอยางนี้ครับ.....

 ๑. บทบาทของภาครัฐในปจจุบันเปนอยางไร?
   ผูเขียนพบวาแนวคิดและทัศนคติของภาครัฐในการบริหารประเทศของประเทศไทย
ตั้งแตดั ้งเดิมมาจนถึงปจจุบันนีม้ิไดแตกตางไปจากแนวคิดและทัศนคติของภาครัฐทีเ่ปนรัฐเดี ่ยว
และมีเอกราชอื่น ๆ กลาวคือ มุงดูแลผลประโยชนของชาติและคนไทย ทัง้ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ
และสังคมสรุปไดงาย ๆ วา ผลประโยชนของประเทศไทยหรือคนไทยเรา “ตองมากอน” เสมอ 
โดยแนวคิดดังกลาวไดสะทอนออกมาในระบบกฎหมายไทย ดังตอไปนี้
   ๑.๑ กฎหมายไทยปฏบิติัตอ “คนไทย” กบั “คนตางดาว” อันไดแก บคุคลธรรมดาที่ไมมี
สญัชาตไิทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยแตมีบุคคลธรรมดาซึ่งเปนคนตางดาวถือหุน
เกินรอยละ ๕๐ แตกตางกนั โดยกฎหมายไทยให “แตมตอ” กบัคนไทยมากกวาคนตางดาว เชน กฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว รวมทั้งกฎหมาย
ท่ีมีบทบญัญัตเิรื่องสญัชาตขิองผูประกอบการหรอืการถอืหุนของคนตางดาวในนิตบิคุคลในการประกอบ
กจิการตาง ๆ อยางไรกด็ ีผูเขยีนพบวาการปฏิบติัในเรื่องน้ีดูจะผอนปรนมากขึ้นหลงัจากท่ีมกีารตั้ง WTO 
และประเทศไทยไดจัดทํา FTA กับประเทศตาง ๆ เนื่องจากความผูกพันตาม WTO ก็ดี FTA ก็ดี 
ประเทศไทยของเรารับจะปฏิบัติตอคนของรัฐภาคี WTO และ FTA โดยเทาเทียมกันกับคนไทย
   ๑.๒ กฎหมายไทยใชระบบการควบคมุ (Control) มากกวาระบบกาํกบัดูแล (Supervision) 
และระบบการสงเสรมิ (Promotion) โดยกฎหมายไทยมากกวารอยละ ๙๐ ใชระบบการอนมุตั ิอนญุาต 
ออกใบอนุญาตจากภาครัฐ ซึ่งระบบอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาตนี้มีธรรมชาติที่จําเปนโดยตัวมันเอง
ประการหนึ่ง คอื ตองมีการย่ืนคาํขออนุมัต ิอนุญาต ออกใบอนุญาต ฯลฯ จากเจาหนาท่ี มีขั้นตอนตาง ๆ  
หลากหลายใหตองปฏบัิตท้ัิงในภาครฐัและผูย่ืนคาํขอ แถมยงัตองยื่นเอกสารประกอบตาง ๆ  นานามากมาย 
โดยเอกสารที่จําเปนตองยืน่ทีค่ลาสสิคทีสุ่ดคงหนีไมพนสําเนาทะเบียนบานกับสําเนาบัตรประชาชน
น่ันเอง ธรรมชาติของระบบอนมัุติ อนญุาต ออกใบอนญุาตนี้เองทาํใหตองใชเวลาในการพจิารณา เสยีเวลา
กนัทั้งภาครฐัและภาคเอกชน แถมคนอนุมัตซ่ึิงเปนขาราชการระดบัสงู ไมวาจะเปนอธบิดหีรอืปลดักระทรวง
ก็แทบจะไมเคยดูเอกสารเหลานี้ คนใชดุลพินิจสวนใหญก็เปนเจาหนาที่ระดับลางและผูอํานวยการกอง
เปนหลัก ในแงของภาคเอกชนนั้น การที่รฐัใชระบบการควบคมุผานการอนุมัต ิอนุญาต ออกใบอนญุาต
โดยไมคาํนึงถงึเน้ือหาสาระของเรื่องทําใหเขาเสยีเวลาและมตีนทุนการประกอบการสงู ท้ังยังเปนชองทาง
ใหเกิดการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ (National Competitiveness) และการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการดวย
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กฎหมายที่อาจตองปรับปรุงแกไขเพ่ือรองรับบทบาทใหมของภาครัฐ
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

จุลนิติ

 ๒. การเขาสูประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบตอบทบาทของภาครัฐหรือไม? อยางไร?
   ผูเขยีนเหน็วาประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) นัน้ เปนการรวมตวักันเปน “ประชาคม”
(Community) ของรัฐเดี่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อประโยชนรวมกันทั้งดานเศรษฐกิจ 
(Economic) สงัคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural) และความม่ันคงและการเมือง (Security & Politics) 
โดยหลกัการพืน้ฐานของประชาคม คอื การชวยเหลอืเก้ือกลูกนั  ดงันัน้ เมือ่ประเทศไทยของเราเขารวม
เปนภาคีของประชาคมอาเซยีนแลว เรากม็พีนัธกรณทีีต่องรวมกบัภาคอีืน่ทัง้ในดานเศรษฐกจิ สงัคมและ
วัฒนธรรม และความมั่นคงและการเมืองดวย เราไมอาจทําอะไรโดยไมคิดถึงพันธกรณีที่มีอยูไดอีกแลว
   โดยนัยนี้เอง ผูเขียนจึงมีความเห็นวานับแตเราลงนามในกฎบัตรอาเซียนในป ๒๕๕๐ 
บทบาทของภาครฐัไดเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ (Paradigm shift) แลว วางาย ๆ  กค็อื ภาครฐัตองปฏบิตัิ
ตอคนไทยและ “คนอาเซียน” อยางเทาเทียมกัน โดยตองใหแตมตอคนไทยและคนอาเซียน
มากกวาคนตางดาวอื่น และโดยขอผูกพันน้ีเองท่ีทําใหการตรากฎหมายก็ดี การออกกฎหรือระเบียบ
ในเรือ่งตาง ๆ  กด็ ีผูเสนอกฎหมายจงึไมอาจกลาวถงึคนไทยไดแตเพยีงประการเดยีวแลว แตตองคาํนงึถงึ 
“คนอาเซียน” ตามพันธกรณีที่กําหนดไวในกฎบัตรอาเซียนและขอตกลงประกอบอื่นดวย
   เนื่องจากการเขารวมเปนประชาคมอาเซียนน้ันวางอยูบนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ๓ เรื่อง คือ
ดานเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม และความมัน่คงและการเมอืง แตผูเขยีนไดศกึษาเฉพาะการรวมกนั
เปนประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) เทานั้น เนื่องจากมีเปาหมายจัดขึ้น
ในป ๒๐๑๕ และการเชื่อมโยง (Connectivity) ดานสังคมและวัฒนธรรม กับความมั่นคงและการเมือง
นั้นกระทําไดยากกวาการรวมมือกันทางเศรษฐกิจอันเปนผลมาจากอัตลักษณที่แตกตางกันและความ
ไมลงรอยกันในอดีตของบรรดาประเทศในกลุมอาเซียน
   กรณี AEC นั้น ผูเขียนพบวารัฐภาคีตกลงกันวาจะรวมมือกันเพื่อเปน Single market and 
production base เพื่อประโยชนในการคาการลงทุนและเพื่อเพิ่มอํานาจการเจรจาตอรองทางการคา 
(empowering bargaining power) กบัระบบเศรษฐกิจอ่ืน โดยผาน Free flow of goods, services, 
skilled labor, capital and investment  ดงันัน้ ทกุประเทศจงึมพีนัธกรณทีีจ่ะตอง “ดแูล” เพือ่ใหเกดิ 
Free flow อยางแทจริง และ AEC Blueprint ไดกําหนด “เปาหมาย” การดําเนินการในรายละเอียด
เพื่อให Free flow ดังกลาวเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาที่กําหนด เชน ในเรื่อง Service มีเปาหมายให
ทกุประเทศตองใหคนสัญชาตอิาเซยีนถอืหุนในนติบิคุคลไดไมนอยกวารอยละ ๗๐ ในป ๒๐๑๕ เปนตน
   ดังนั้น ผูเขียนเห็นวา “บทบาทใหม” ของภาครัฐเมื่อเขาสู AEC ที่เห็นไดชัดเจนมีอยู 
๒ ประการ
   ประการที่หนึ่ง ภาครัฐตองดูแลใหเกิด Free flow of goods, services, skilled labor, 
capital and investment อยางแทจริง 
   ประการที่สอง โดยที่ Free flow of goods, services, skilled labor, capital and 
investment นัน้ มผีลกระทบโดยตรงตอ “การแขงขนัทางการคา” ภายในประเทศอยางหลกีเลีย่งไมได 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

   ผูเขียนจึงเห็นวา “บทบาทใหมของภาครัฐ” เมื่อเขาสู AEC จึงไดแกการที่ภาครัฐตอง
    เสริมสรางใหเอกชนไทยมีความสามารถในการแขงขัน (Strengthen Competitive 
Capacity of Private Sector)
    ใหความสําคัญกับการดูแลใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมบนพื้นฐานที่เทาเทียมกัน
(Fair competition upon equal footing) มิฉะนั้นภาคเอกชนไทยอาจมีปญหาในการแขงขัน
    ใหความสําคัญกับการคุมครองผูบริโภค (Consumer protection) อยางจริงจัง
    ปรับปรุงโครงสรางและวิธีการทํางานใหโปรงใส (Transparency) ประสิทธิภาพ 
(Effectiveness) สอดคลองกับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป (Responsiveness) และลดตนทุน
การประกอบการ (Investment cost) แกประชาชน ทัง้นี้ เพื่อยกระดบัขดีความสามารถในการแขงขนั
ของประเทศ (National Competitiveness) 
   นอกจากนี้ ผูเขียนมีความเห็นเพิ่มเติมวา Free flow of goods, services, skilled labor, 
capital and investment นัน้จะทําใหสินคาและบริการตาง ๆ ถูกลง ซึง่จะทําใหมูลคาการบริโภค 
(Consumption) เพิ่มสูงขึ้น แตการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นมีทัง้ผลดีและผลเสียตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม ในสวนทีเ่ปนผลเสีย ไดแก การบริโภคทีไ่มกอใหเกิดมลูคาเพิม่ทางเศรษฐกิจ
เปนตนวา การบรโิภคสนิคาฟุมเฟอยที่อาจกอใหเกดิปญหาหนี้ภาคครวัเรอืน และอาจลกุลามจนกอใหเกดิ
ปญหาตอหนี้สาธารณะได บทบาทใหมของภาครัฐทีล่ะเลยไมได จึงไดแก “การปลูกฝงคานิยม
การบริโภคที่เหมาะสม” ใหแกประชาชน และเพื่อกระตุนใหเกิด Free flow of goods, services, 
skilled labor, capital and investment อยางแทจรงิ ภาครฐัตองมบีทบาทสาํคญัในการ “ปรบัเปลี่ยน
ทศันคต ิ(Attitude) ของประชาชนชาวไทยท่ีมตีอพลเมอืงของประเทศเพ่ือนบาน” โดยใหการเคารพ 
(Respect) ประเทศและพลเมอืงของประเทศเพื่อนบานวาเปนหุนสวนทางการคาท่ีมเีกียรตแิละมฐีานะ
เทาเทียมกัน เพื่อลบอคติทัง้ทีป่ระเทศเพื่อนบานมีตอประเทศไทยและที่ประชาชนไทยมีตอประเทศ
เพื่อนบาน

 ๓. เมื่อบทบาทของภาครฐัที่เปลี่ยนแปลงไป รฐับาลกบัหนวยงานของรฐัควรตองปรบัปรุงแกไข
กฎหมายใด? และอยางไร? เพื่อรองรับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
   ในประเด็นนี้ ผูเขียนแยกการพิจารณาออกเปน ๒ มิติ คือ มิติของรัฐบาล กับมิติหนวยงาน
ของรัฐ
   มิติของรัฐบาล 
   (๑) ผูเขยีนเหน็วารฐับาลควรกาํหนดนโยบาย ยทุธศาสตร เปาหมาย และแผนการดาํเนนิงาน
ในการเขาสูประชาคมอาเซียนใหชัดเจน เพื่อใหภาคเอกชนไดรับทราบและเตรียมความพรอม 
และเพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถปฏิบัติตามไดอยางเปนรูปธรรม 
   (๒)  ผูเขียนเห็นวาปจจุบันหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทราบ “ขอมูลพื ้นฐาน” 
(Basic information) เกี่ยวกบัการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและการเขารวมใน AEC มากพอสมควรแลว 
แตยังไมทราบ “ขอมูลรายละเอยีด” (Detailed information) วาประเทศไทยมพีนัธกรณีในแตละเรื่อง
อยางไร หนวยงานใดบางท่ีเกี่ยวของกับพนัธกรณน้ัีน หนวยงานท่ีรบัผดิชอบตองดําเนินการตอไปอยางไร
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เพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีนั้น การใหขอมูลนับแตนี้เปนตนไปจึงควรเปนการใหขอมูลรายละเอียด 
(Detailed information) วาประเทศไทยมีพันธกรณีในแตละเรื่องอยางไร มากกวาการใหขอมูล
พื้นฐาน และควรมอบหมายใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งรับหนาท่ีเปน Centre point 
เพื่อตอบคําถามและใหความกระจางเกี่ยวกับ “ขอมูลรายละเอียด” เหลานี้โดยเฉพาะ
   (๓) รฐับาลควรมนีโยบายทีช่ดัเจนในการพฒันาประสทิธภิาพในการใหบรกิารของหนวยงาน
ของรัฐ โดยผูเขยีนเหน็วารฐับาลควรจดัตัง้ “กลุมงานอาเซยีน” ขึน้ในทกุหนวยงานของรฐัเพราะเปนงาน
ที่ตองดําเนินการตอเนื่อง มิใชเพียงเขาสู AEC แลวเลิกกัน แตยังมีอีก ๒ Pillars ที่ตองดําเนินการตอไป 
ซึ่งการสอดประสานของชาติอาเซียนในสอง Pillars ที่เหลือนั้นยากกวาการเขารวม AEC เนื่องจาก
เปนการดําเนินการเกี่ยวกับอัตลักษณ ทัศนคติ และความมั่นคง 
   (๔) รฐับาลควรกาํหนดใหหนวยงานของรฐัทกุหนวยศึกษาพนัธกรณใีนการเขาสูประชาคม
อาเซียนและปรับปรุงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ตลอดจนโครงสรางและภารกิจของหนวยงาน
ใหสอดคลองกบับทบาทภารกจิของภาครฐัทีเ่ปลีย่นแปลงไปดงักลาวขางตน (Paradigm shift) รวมท้ัง
มีนโยบายชัดเจนในการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานของหนวยงานของรัฐตาง ๆ โดยเฉพาะบรรดาที่มี
หนาที่ใหบริการประชาชนใหสอดคลองกับ ASEAN Single Window และสามารถเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางกนัผานระบบเครอืขายสารสนเทศ เพือ่ลดตนทนุการบรหิารจดัการภาครฐั และลดตนทนุในการ
ประกอบการของภาคเอกชน
   (๕)  โดยทีป่ระชาคมอาเซยีนมุงเนน Free flow of goods, services, skilled labor, capital 
and investment ตามหลักการคาเสรี และเสริมสรางความเขมแข็งของ Connectivity ระหวางภาคี 
ซึง่ผูเขียนเห็นวาหลักการดงักลาวทําใหบทบาทของภาครัฐเปลีย่นแปลงไปจากเดิมดงักลาวมาแลวขางตน 
จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนนโยบายและตัวบทกฎหมายใหสอดคลองกับ Paradigm shift 
ดงักลาว โดยเฉพาะอยางยิง่ การปรับเปลีย่นกลไกตามกฎหมายท่ีใชระบบควบคมุ (Control) ผานการ
อนมุตั ิอนญุาต ใบอนุญาต ทีม่มีากกวารอยละ ๙๐ ของกฎหมายท่ีใชบงัคับอยูในปจจบุนัใหเปนการ
กาํกับดแูล (Supervision) หรือการสงเสริม (Promotion) แทน โดยใชระบบควบคุมกบัเร่ืองทีจ่าํเปน
ตองควบคุมอยางแทจริงเทานั้น เชน เรื่องที่อาจกระทบกระเทือนตอการรักษาความมั่นคง ความสงบ
เรยีบรอยและศีลธรรมอันดขีองประชาชน ความสัมพนัธระหวางประเทศ เปนตน  ผูเขยีนมีขอมลูในเร่ืองน้ี
เพิ่มเติมวา ในยุคที่รัฐบาลมีนโยบาย “เปล่ียนสนามรบเปนสนามการคา” นั้น คณะรัฐมนตรีเคยมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๔ กําหนดนโยบายปรับปรุงกฎหมาย โดยใหเปลี่ยนจาก “ระบบควบคุม” 
มาเปนระบบ “กาํกบัดแูล” เพือ่ใหกฎหมายเปนเครือ่งมอืในการสนับสนุน “กลไกตลาด” ในการขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจมาแลว แตเม่ือเกดิการเปล่ียนแปลงรฐับาล มตคิณะรฐัมนตรดีงักลาวจึงไมมกีารปฏิบตัอิยางแทจรงิ 
ระบบกฎหมายไทยจึงยังคงยึดมั่นอยูกับระบบการควบคุมอยางเหนียวแนนมาจนถงึปจจุบัน
   (๖) ผูเขียนเห็นวาสมควรที่จะตองปรบัปรงุหลกัเกณฑการตรวจสอบความจาํเปนในการ
ตรากฎหมาย (Checklists) โดยเพิม่การตรวจสอบวารางกฎหมายทีเ่สนอน้ันสอดคลองกบัพนัธกรณตีาง ๆ  
ทีป่ระเทศไทยเปนภาคหีรอืไม เพื่อเปนมาตรการปองกัน (Preventive measure) มิใหมีการเสนอ
รางกฎหมายใหมที่อาจขัดตอพันธกรณีที่ประเทศไทยเปนภาคีดวย 
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   (๗) สําหรบักฎหมายที่อาจมคีวามจาํเปนตองปรบัปรงุอยางเรงดวนเพื่อรองรบั Free flow 
of goods, services, skilled labor, capital and investment ตามหลักการคาเสรีของ AEC นั้น
ผูเขียนเห็นวาไดแกกฎหมายดังตอไปนี้
       กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา : เพื่อใหการคาเสรีเปนไปอยางเปนธรรม
มิฉะนั้น SMEs ของไทยอาจไดรับผลกระทบจากการเปดตลาดได
       กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบรโิภค : เพื่อประกันวาผูบรโิภคสามารถบริโภคสนิคา
หรือบริการที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานอยางแทจริง
       บรรดากฎหมายที่มบีทบญัญตัเิกี่ยวกบัสญัชาตขิองผูประกอบการหรอืการถอืหุนของ
คนตางดาวในนิติบุคคลที่เปนผูประกอบการ : เพื่อรองรับพันธกรณีตาม AEC 
       กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน : เพื่อสนับสนุนใหเอกชนไทยสามารถไดรบั
ประโยชนจากการยายฐานการผลิตไปยังรัฐภาคีของประชาคมอาเซียนทีม่ีตนทุนการผลิตตํ ่ากวา
ในประเทศไทย อันจะทําใหภาคเอกชนไทยไดรับประโยชนจากหลัก Free flow of goods, services, 
skilled labor, capital and investment ไดอยางเต็มที่
       กฎหมายวาดวยการระงบัขอพิพาทเกี่ยวกบัการคา การลงทุน : โดยเฉพาะอยางย่ิง 
กระบวนการระงับขอพิพาทนอกศาล (Alternative Dispute Resolution: ADR) ทั้งนี้ เพื่อรองรับ
การยุติขอพพิาทที่อาจเกดิขึ้นจากการคาการลงทนุจากการเปดตลาดในประเทศ และเพื่อปองกันมใิหรฐั
ตองทุมเทงบประมาณไปใชในกระบวนการยุตธิรรมทางแพงอันเปนเรือ่งผลประโยชนของเอกชนมากเกินไป
    (๘) นอกจากนี้ การเปดตลาดของอาเซียนทาํใหคนไทยสามารถไปลงทุนในรัฐอืน่ทีเ่ปนภาคี
ของประชาคมอาเซียนไดดวย ผูเขยีนจึงเหน็วาจําเปนอยางยิ่งท่ีรฐับาลตองจัดใหม ี“ฐานขอมลูกฎหมาย
ของรฐัอ่ืนที่เปนภาคขีองประชาคมอาเซยีน” เพื่อใหคนไทยไดศกึษาขอมลูกฎหมายของรฐัภาคีกอนที่
จะไปลงทุนดวย
   (๙)  สําหรบักฎหมายไทยน้ัน ผูเขยีนเห็นวารฐับาลควรกําหนดเปนนโยบายชดัเจนใหกระทรวง
ทีม่อีาํนาจหนาทีใ่นการรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายแตละฉบับจัดใหมีการ “แปล” กฎหมาย
ที่อยูในความรับผดิชอบของกระทรวงนั้นเปนภาษาองักฤษและเผยแพรในเว็ปไซตของกระทรวงนัน้
และใน Royal Thai Government Portal ดวย เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักลงทุนตางชาติ
ในการศึกษาลูทางการลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากภาษาราชการของอาเซียนไดแก ภาษาอังกฤษ 
ผูเขียนเห็นวาการแปลกฎหมายดังกลาวยงัเปนชองทางปองกันการทุจริตของเจาหนาทีอ่นัเนือ่งมาจาก
นักลงทุนไมรูกฎหมายไทยไดอีกทางหนึ่งดวย 

   มิติหนวยงานของรัฐ 
   (๑) แมดูเหมือนวารัฐบาลจะยังไมมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
แตผูเขยีนเหน็วาหนวยงานของรฐัสามารถศกึษาพนัธกรณใีนการเขาสูประชาคมอาเซยีนทีเ่กีย่วของกบั
อํานาจหนาที่ของตนโดยไมจําเปนตองรอนโยบายรัฐบาล
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   (๒)  ผูเขยีนเห็นวาจาํเปนอยางย่ิงทีห่นวยงานของรัฐทกุหนวยงานตองทบทวนวิสยัทศัน พนัธกิจ 
ยุทธศาสตร ตลอดจนโครงสรางและภารกิจของหนวยงานวาสอดคลองกับแนวคิดในการรวมกันเปน 
“ประชาคมอาเซียน” ดังกลาวขางตนหรือไม หากไมสอดคลอง อาจตองมีการเสนอปรับปรุงกฎหมาย
แบงสวนราชการหรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานของรัฐนั้นใหมอยางเรงดวน
   (๓) นอกจากนี้ ผูเขียนเห็นวาหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานตองทบทวนกฎหมาย กฎ
ระเบียบตาง ๆ บรรดาท่ีอยูในความรับผิดชอบของตนวาสอดคลองกับพันธกรณีในการเขาสูประชาคม
อาเซียนหรือไม หากไมสอดคลอง ก็ตองเสนอปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ หรือระเบียบนั้นเสีย 
   (๔) ผูเขียนมีขอสังเกตวา ในการเสนอแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ัน หนวยงานท่ีเก่ียวของตอง “วางแผน” การเสนอกฎหมายใหชัดเจน
โดยมีมาตรการรองรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการท่ีไมสามารถตรากฎหมายใหสอดคลองกับ
พันธกรณีในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไวดวย เนื่องจากคงเหลือเวลาในการดําเนินการ
ประมาณ ๓ ปเทานั้น

   สรุป
   ขอเสนอที่กลาวมาขางตนนี้ไดมาจากการที่ผูเขียนไดศึกษาและทําความเขาใจดวยตนเอง
จากเอกสารที่พอหาไดเทานั้น เพราะสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมมีโอกาสไปรวมการเจรจา
อะไรกบัเขา จงึมีสถานะไมแตกตางไปจากหนวยงานปลายนํา้เชนเดยีวกบัอีกหลาย ๆ  หนวยงาน ผูเขยีน
จงึเหน็วาหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการเจรจาและจดัทาํกฎบตัรอาเซยีนกด็ ีประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
ก็ดี นาจะเปนหนวยงานที่สามารถใหขอมูลในเชิงลึกไดถูกตองแทจริงวาบรรดาพันธกรณีที่ประเทศไทย
ไดตกลงกับประชาคมอาเซียนไวแลวน้ัน ตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใดบางเพื่อรองรับพันธกรณี
ดังกลาว เพราะกอนไปเจรจาทําความตกลงกับเขาคงตองมีการศึกษาอยางรอบคอบแลว และควรเปน
ผูชี้แจงเรื่องดังกลาวตอรัฐบาลและประชาชนเพื่อใหเกิดความกระจางตอไปเหมือน ๆ กับที่ประสบ
ความสําเร็จมาแลวในการใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนดังที่ผูเขียนไดกลาวมาแลวขางตน. 

ม.ค. - ก.พ. ๕๕๕๕๖ติ

าวมาขางตนนี้ไดมาจากการที่ผูเขียนไดศึกษาแแลละะททําาคคววาามมเเขขาาใใจจดดววยยตนเอง
ทานั้น เพราะสํานักงานคณะกรรมมกกาารกฤฤฤษษษฎฎฎีกกาไไไมมมมีีโโออกกาาาสสสไไไปปปรรรวววมมมการรรเเเเจจจจรรรรจจจจจาาาา
ไมแตกตางไปจากหนวยงานนปปลลาายยยนนน้ํําเเชชนนเดีียวกบัอกีหลาย ๆ  หนวยงานน ผผูเเขีียนนน
ยวของกบัการเจรจาแแลละะจจจัดดดทททํํําากกฎบตัรอาเซยีนกด็ ีประชาคมเศรษษฐฐกิิจอาเซยีน
ทีส่ามารถใหขอมมููลลใในนนเเเชชชิิิงงลลึกึไดถูกตองแทจริงวาบรรดาพันธกกรรณีทีป่ระเทศไทย
เซียนไวแลวนนั้นน ตตอองงมีีการปรับปรุุุงแกไขกฎฎฎหมายใดบบาางเพื่อรองรับพันธกรณี
จรจาทําคววาามมมตตตกกลลงกับเขาคงตออองมกีกกาาารศกึกกษษษาอยยยาาางงรรออออบบบบคอบบบบแลวววว แและควววรเปปปปนนนน
รัฐบาลแแลละะะปปปรระชาชนเพื่อใหเกิดดดควาาามมมกรรระะจจจาางงตตตอไปปปปเเหหหหมือออนนน ๆๆ กกกกัับททททท่ีีีีปปปปประสสสสสบบบบบ
รใหขออมูลลลพพ้ืนนฐานเกี่ยวกับอาเซียนนนดงังงททท่ีีีผผููเเขขขขีีีียยยนนนนไดดดดกกกกลาววววมมมมาแแลลววขาาาางตตตตน. 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

บทนํา
  การท่ีรฐัจะดาํเนินการใด ๆ  เพื่อประโยชนของสาธารณชนนั้น มีความจาํเปนอยางย่ิงท่ีรฐัจะตอง
กําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางในการไปสูเปาหมายเอาไว เชนเดียวกับบุคคลธรรมดาที่ตองการจะ
ประสบความสําเรจ็ในการดําเนนิชีวติ กต็องมกีารวางแผนการดาํเนนิชวีติเอาไวลวงหนาเชนกนั หากปลอย
ใหชีวิตดําเนินไปอยางไรจุดหมาย ไรแนวทาง หรือในลักษณะทีเ่ราเรียกกันวา “ไปตายเอาดาบหนา” 
แลวไซร ก็อาจสุมเสี่ยงตอการหลงทาง หรือไปไมถึงจุดหมายปลายทางที่วางเอาไวได
         การกาํหนดยทุธศาสตรหรอืแนวทางในการดําเนนิการของรฐันั้น มคีวามหมายและความสําคญั
มากกวาการวางแผนดําเนินชีวิตของบุคคลธรรมดาหลายเทานัก ดวยสาเหตุที่วารัฐมีหนาที่ตอง
ดําเนนิการใด ๆ  เพ่ือประโยชนของประชาชนท้ังประเทศ หากปลอยใหดําเนนิการอยางใด ๆ  โดยไมมี
การวางแผนเอาไวอยางรอบคอบแลวนัน้ ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ยอมสงผลกระทบตอสาธารณชน
เปนวงกวางอยางแนนอน แตปญหาดังกลาวนี้ก็เปนทีเ่ล็งเห็นไดไมยากนัก ดังนั้น จึงมีการกําหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางดาํเนนิการของรฐัเอาไว แลวนําไปบญัญตัใินรฐัธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสงูสดุ
ของประเทศ ต้ังแตปพทุธศกัราช ๒๔๙๒ เปนตนมา ในชื่อวา “แนวนโยบายแหงรฐั” หรอื “แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ” ที่เรารูจักกันในปจจุบันนั่นเอง
         อยางไรก็ตาม สิง่ทีผู่เขียนตองการจะใหความสําคัญเปนพิเศษเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐนั้นกค็อื เม่ือมีการนาํเอาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัไปบญัญัติไวในรฐัธรรมนญูแลว แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐดังกลาวจะมสีภาพบงัคับหรอืไม มผีลผกูพันใหรฐัตองดาํเนนิการตามบทบญัญติัดงักลาว
มากนอยเพียงไร คาํถามเหลาน้ีเปนสิ่งสาํคญัท่ีเราตองหยบิยกขึ้นมาพจิารณากันอยางจรงิจัง ซึ่งในอดตี
ตัง้แตปพทุธศกัราช ๒๔๙๒ - ๒๕๔๙ นัน้ ปญหาเหลานี้ไมเปนท่ีถกเถยีงกนัมากเทาไรนกั และนกักฎหมาย

¹ÒÂä¡Ã¾Å  ÍÃÑÞÃÑμ¹�ñ

 ๑นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ ๖๔ (อันดับที่ ๑).

สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
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สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

จุลนิติ

สวนใหญก็มีขอสรุปไปในทํานองเดียวกันวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับใหรัฐ
ตองปฏิบัติตาม เปนแตเพียงแนวทางในการดําเนินการของรัฐเทาน้ัน จนกระทั่งมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบทบัญญัติ
วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ อันทําใหการถกเถียงทางวิชาการเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
        สาํหรบับทความนี ้ผูเขยีนใครขอเสนอและวเิคราะหถงึสภาพบงัคบัของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ โดยมุงเปรียบเทียบใหเหน็ถงึความแตกตาง
จากรัฐธรรมนูญในอดีต รวมถึงแสดงใหเห็นถึงปญหาและแนวทางแกไขดวย ทั้งน้ี โดยแบงออกเปน 
หัวขอตาง ๆ ดังนี้

 ๑.  ความหมายและความสําคัญของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
  การคนหาความหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐน้ัน เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาไมมี
กฎหมายใด ๆ ที่ใหคําจํากัดความของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเอาไว ดังนั้น การคนหาความหมาย
ทีช่ดัเจนและแนนอนของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัจึงเปนไปไดยากมาก อยางไรก็ตาม เรายังอาจทราบ
ความหมายของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐไดอีกทางหน่ึงโดยการพิจารณาจากคํานิยามที่นักวิชาการ
ไดใหเอาไวนั่นเอง ซึ่งในท่ีนี้ผู เขียนขอยกตัวอยางความหมายท่ีนักวิชาการบางทานไดใหเอาไว
อยางนาสนใจดังนี้
  ศาสตราจารย ดร.หยดุ  แสงอทุยั ไดใหความหมายของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัวา หมายถงึ๒ 
“หลกัการสําคญัแหงนโยบายแหงรฐั (Directive Principle of State Policy) กลาวคอืเปน “หลกัการ”
ใหญ ๆ  แหงนโยบายของรัฐ เชน ในเร่ืองการศึกษา รฐัมหีลกัการแหงนโยบายอยางไรบาง สวน “นโยบาย” 
เปนวิถีทางที่จะบรรจุหลักการที่ไดวางไว โดยนัยนี้ พรรคการเมืองตาง ๆ อาจมีหลักการแหงนโยบาย
หรือแนวนโยบายอยางเดียวกัน แตพรรคการเมืองอาจมีนโยบายคือวิถีทางที่จะใหเปนไปตามหลักการ
หรือตามแนวนั้น ๆ แตกตางกัน เชน พรรคการเมืองชาตินิยมอาจมีนโยบายที่จะทําใหชาติเขมแข็ง
ดวยการมีทหารหรือศาสตราวุธมากมาย แตพรรคการเมืองสังคมนิยมอาจมีนโยบายเพ่ือชักชวน
ใหประเทศตาง ๆ ลดกําลังทหารและทําสัญญาไมรุกรานกัน เปนตน”
  รองศาสตราจารยสมยศ เชื้อไทย ไดใหความหมายของแนวนโยบายแหงรัฐไววา หมายถึง๓ 

“หลักการแหงนโยบายที่รัฐจะตองปฏิบัติจัดทํา ทั้งน้ี จะไมคํานึงวาพรรคการเมืองที่เปนฝายขางมาก
ในสภาผูแทนราษฎรจะมีนโยบายอยางใดและจัดตั้งรัฐบาลอยางใด แนวนโยบายแหงรัฐไดวางหลักการ
ไวเปนกลาง ๆ สําหรับรัฐบาลทุกรัฐบาล และสภาผูแทนราษฎรทุกสภา”

 ๒หยุด แสงอุทัย, คําบรรยายช้ันปริญญาโท คณะรัฐศาสตร หลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกต้ังท่ัวไป, พิมพครั้งท่ี ๗, 
หนา ๒๔๒ - ๒๔๓.
 ๓สมยศ เชื้อไทย, คําอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, หนา ๗๘ - ๗๙.
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จุลนิติ

  ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม ไดอธิบายความหมายของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ
ไววาหมายถึง๔ “นโยบายหลักซึ่งกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ เพื่อเปนแนวทางที่รัฐบาลจะตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายแหงรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐจะตองเขียนไวเปนหลักการกวาง ๆ ไมวา
พรรคการเมืองใดจะเขามาจัดตั้งเปนรัฐบาล พรรคการเมืองนั้นหรือรัฐบาลนั้นจะกําหนดนโยบายของ
รัฐบาล หรือกระทําการใหเปนการขัดแนวนโยบายแหงรัฐมิได”
  ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ์ ไดใหความหมายของแนวนโยบายแหงรัฐวา
หมายถึง๕ “แนวนโยบายหลักของรัฐหรือของประเทศ (State Policy) ไมใชแนวนโยบายของรัฐบาล
คณะใดคณะหนึ่ง (Government Policy) กลาวคือ ในขณะที่แนวนโยบายของรัฐบาลจะเปลี่ยนไปได
ตามพรรคการเมืองและคณะรฐับาลท่ีเขามาบรหิารประเทศ แตแนวนโยบายแหงรฐัจะไมผนัแปรไปตาม
พรรคการเมืองและคณะรฐับาล เปนแนวทางขั้นพื้นฐานที่รฐับาลทกุรฐับาลจะตองปฏบิตัติามและทาํให
เกิดขึ้นจริง”
  อาจารยคณิน บุญสุวรรณ ไดใหความหมายวา “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ หมายถึง
แนวนโยบายขั้นพื้นฐานทีร่ัฐ ฝายบริหาร หรือองคกรของรัฐจะตองดําเนินการใหเกิดประโยชนกับ
ประเทศชาติและประชาชน”๖

  คาํนิยามของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัท่ีนักวิชาการไดใหเอาไวน้ี อาจทาํใหเราสามารถทราบ
ถึงความหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัไดดย่ิีงขึ้น และสาํหรบัตวัผูเขยีนเองน้ันก็ขอใหความหมาย
ของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัวาหมายความถงึ “บทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูท่ีทําหนาท่ีเปนหลกัประกนั
ใหแกประชาชนในการกําหนดนโยบายของรัฐบาล และเปนสิง่ทีร่ัฐบาลทกุชุดตองยดึถือเปนนโยบาย
ขั้นพื้นฐานที่ตองทําใหสําเร็จ”
  สําหรบัการพจิารณาถงึความสาํคญัของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัน้ัน คงตองกลาวยอนกลบั
ไปในอดีตทีอ่ํานาจในการบริหารปกครองบานเมืองอยูในมือของบุคคลคนเดียวอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
ไมวาผูปกครองประสงคจะกาํหนดนโยบายบรหิารประเทศไปในลักษณะใดก็สามารถทาํไดตามอาํเภอใจ 
เพราะไมมีหลักเกณฑใด ๆ มาควบคมุ เมือ่ผูปกครองคนนัน้ลงจากตาํแหนง ผูปกครองคนใหมท่ีเขามาแทน
ก็อาจนําพาประเทศชาติไปในทางใด ๆ ก็ไดตามทีเ่ห็นสมควรอีกเชนกัน ทาํใหแนวทางในการบริหาร
ปกครองประเทศชาตไิมมีเอกภาพเลยแมแตนอย ซ่ึงปญหาเชงินโยบายลกัษณะน้ีก็ยังคงมอียูในปจจบุนั
ที่นักการเมืองเปนผูเขามาบริหารปกครองประเทศ เพราะธรรมชาติของนักการเมืองสวนมากยอมหวัง
ผลประโยชนทางการเมืองของตนเปนใหญ ทําใหบางครั้ง การกําหนดนโยบายในการบริหารปกครอง
ประเทศอาจมิไดคํานงึถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ

 ๔วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ ๒, หนา ๓๒๓. 
 ๕เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศกัดิ์, สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตกิบัแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั, รฐัสภาสาร ป ๕๑, หนาท่ี ๑ - ๒.
 ๖คณิน บุญสุวรรณ, ปทานุกรมศัพทรัฐสภาและการเมืองไทย, หนา ๔๖๕.
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สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

จุลนิติ

  เมื่อมีปญหาตามท่ีกลาวมาน้ีเกิดขึ้น จึงเกิดแนวคิดที่จะใหมีการกําหนดแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐเอาไวใหชดัเจนในรฐัธรรมนญู เพือ่ใหรฐับาลยดึถอืเปนแนวทางในการบรหิารปกครอง และกาํหนด
ทิศทางของประเทศชาติ และถึงแมรัฐบาลจะผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมาก่ีชุดก็จําเปนตองปฏิบัติ
ตามกรอบของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐทั้งสิ้น แนวทางในการบริหารปกครองประเทศก็จะมีความ
เปนเอกภาพมั่นคง นอกจากนี้ การที่นําแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญซึ่งเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ ยอมเปนการสรางหลักประกันในการกําหนดนโยบายท่ีดีใหแกประชาชน
ไดอีกดวย
  กลาวโดยสรปุ แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั หมายถงึ เครือ่งมอืทีใ่ชในการกาํหนดทศิทางและ
แสดงถึงอุดมการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศชาติ อีกทั้งยังสามารถใชเปนแนวทาง
บริหารปกครองประเทศ และเปนหลักประกันในการกําหนดนโยบายที่ดีใหแกประชาชนไดอีกดวย

   ๒. สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
         เมือ่เราไดทราบถงึความหมายและความสาํคญัของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัแลวนัน้ สิง่ตอมา
ทีเ่ราจะตองพจิารณากนักค็อื แนวนโยบายพืน้ฐานทีก่าํหนดเอาไวอยางสวยหรใูนรฐัธรรมนญู แทจรงิแลว
มีผลผูกพันใหรัฐตองปฏิบัติตามหรือไม เพียงไร หากรัฐฝาฝนแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐดังกลาว
ดวยการปฏิบัติขัดแยงหรือละเลยจะมีผลอยางไร
  จากการศึกษารวบรวมขอมูลของผู เขียนเก่ียวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐนั้น ผูเขียนสามารถสรุปไดดวยตนเองวา ประเด็นปญหาที่วาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพ
บังคับหรือไม มีความคิดเห็นแยกออกเปน ๒ แนวความคิดใหญ ๆ ดังนี้
  แนวความคิดแรก มองวา แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัเปนบทบญัญตัทิีป่รากฏอยูในรฐัธรรมนญู 
เปนสิง่ทีร่ฐัตองปฏิบตัติามอยางจริงจงั มใิชวาจะปฏิบตัติามหรือไมกไ็ดตามอําเภอใจ และถาหากลอง
พจิารณาตามหลักความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนูญประกอบกบัทฤษฎีความบรสิทุธ์ิแหงกฎหมาย
ของ Hans Kelsen ซึง่มสีาระสาํคญัวา “กฎเกณฑทีใ่หอาํนาจในการออกกฎเกณฑอืน่ ยอมสงูกวากฎเกณฑ
ทีอ่อกโดยอาศัยอาํนาจท่ีรบัมาแลว”๗ บรรดากฎหมายตาง ๆ  ยอมไมสามารถท่ีจะขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญได 
ดงันัน้ เมือ่แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัเปนบทบัญญตัใินรฐัธรรมนูญ ยอมมคีวามสงูสดุเดด็ขาดเหมอืนกับ
สวนอ่ืน ๆ  ของรัฐธรรมนูญดวย รฐัตองปฏิบตัติามอยางเครงครัดและจะออกกฎหมายหรือดาํเนินการใด ๆ  
ใหขัดกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมได
  แนวความคิดที่สอง มองวา ถึงแมแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจะปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ แตบทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษมากกวา
สวนอ่ืน ๆ  ของรัฐธรรมนูญในแงทีว่ามไิดมสีภาพบังคับอยางเด็ดขาดใหรฐัตองปฏิบตัติาม เพราะหาก
ใหรัฐบาลปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางเครงครัดแลว จะทําใหรัฐบาลไมมีอิสระ
ในการกําหนดนโยบายบริหารประเทศ ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจึงเปนเพียงแนวทาง
ในการบริหารปกครองประเทศเทานั้น

 ๗เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, ที่มาของกฎหมายมหาชน, หนา ๖.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  จะเห็นไดวาทั้ง ๒ แนวความคิดมีมุมมองที่แตกตางกัน โดยตางฝายตางก็มีเหตุผลที่ดีดวยกัน
ทั้งคู ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับแนวปฏิบตัิของแตละรัฐวามีการใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐมากนอยเพียงใด
  สําหรับแนวความคิดเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทีย่ึดถือกันอยูใน
ประเทศไทยน้ัน สามารถสะทอนใหเหน็ไดชดัเจนจากบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญทุกฉบบัตั้งแตรฐัธรรมนญู
ฉบับปพุทธศักราช ๒๔๙๒ เปนตนมาวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับตามกฎหมาย
และใชเปนแนวทางในการบริหารปกครองประเทศเทานั้น จนกระทั่งมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐไดมีการ
เปลี่ยนแปลงถอยคําเกี่ยวกับสภาพบังคับอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นวาแนวความคิดเกี่ยว
กบัสภาพบงัคบัของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัในประเทศไทยกําลงัเปลี่ยนแปลงไปแลวหรอืไม ในทีน่ี ้ผู
เขยีนขอนาํเสนอและวเิคราะหใหเหน็ถงึความแตกตางของบทบญัญตัวิาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั
ท่ีปรากฏตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ (ในฐานะทีม่แีนวคดิเก่ียวกบัสภาพ
บังคบัของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัเหมอืนกบัรฐัธรรมนูญทุกฉบบัท่ีผานมาในอดตี) กบับทบญัญตัวิา
ดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

  ๒.๑ สภาพบงัคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ สาํหรบับทบญัญตัทิีส่ะทอนใหเหน็ถงึสภาพบงัคบัของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ปรากฏอยูในมาตรา ๘๘ ดังนี้
    “มาตรา ๘๘ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและ
การกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน”
    เม่ือพจิารณาจากถอยคาํที่ใชในมาตรา ๘๘ ยอมแสดงใหเหน็อยางชดัเจนวา บทบญัญตัิ
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนเพียง “แนวทาง” ในการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติและ
แนวทางในการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารเทานั้น แมจะมีการฝาฝน
หรือละเลยไมปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาว ก็มิไดมีสภาพบังคับตามกฎหมายแตอยางใด
    อยางไรกต็าม แมแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัจะไมมสีภาพบงัคับตามกฎหมายใหรฐั
ตองปฏบิติัตาม แตในการบรหิารราชการแผนดนิของฝายบรหิาร ก็ยงัจาํเปนตองรบัผดิชอบตอฝาย
นิติบญัญติัเสมอ ดังน้ัน หากฝายบรหิารฝาฝนหรอืละเลยตอบทบญัญติัวาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ ก็อาจถูกควบคุมโดยฝายนิติบัญญัติดวยวิธีการตาง ๆ เชน การตั้งกระทูถาม การอภิปราย
ทัว่ไป การอภิปรายไมไววางใจ เปนตน แตถึงกระนั้นก็ตาม การควบคุมทางการเมืองโดยวิธีการของ
ฝายนติบัิญญตัท่ีิกลาวมา แมสามารถทาํไดในทางทฤษฎ ีแตในทางปฏบิตัขิองรปูแบบการปกครองระบบ
รัฐสภาแลวนั้น ฝายรัฐบาลยอมเปนผูคุมเสียงขางมากในรัฐสภา ดังนั้น การควบคุมโดยฝายนิติบัญญัติ
ในความเปนจริงจึงทําไดไมเตม็ที่เทาที่ควร และไมคอยมีประสิทธิภาพเทาใดนัก
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สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

จุลนิติ

    เมื่อเปนเชนนี้ บทบัญญัติว าดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และทุกฉบับที่ผานมา จึงไมอาจทําหนาที่ในการควบคุม
การกําหนดนโยบายของรัฐ และไมสามารถเปนหลักประกันการกําหนดนโยบายท่ีดีใหแกประชาชนได
ตามที่สมควรจะเปน
    ในทีน่ี ้ผูเขยีนขอยกตวัอยางคาํวนิจิฉยัศาลรัฐธรรมนูญที ่๔๘/๒๕๔๕ ซึง่เปนคาํวนิจิฉยั
ที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดเปนอยางดี ดังนี้
    “พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ เปนบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติไววา “บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปน
แนวทางสาํหรบัการตรากฎหมายและการกาํหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผนดนิ” แลววรรคสอง 
บัญญัติวา “ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการ
แผนดิน ตองช้ีแจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใดเพ่ือบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามท่ีบญัญัติไวในหมวดน้ี และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ 
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง” รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ จึงเปนบทบัญญัติ
ที่มีไวเปนแนวทางในการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน อยูในความ
ควบคุมของรัฐสภา...”๘

    ลักษณะของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๔๐ ทีไ่มมสีภาพบังคบัทางกฎหมายน้ัน มลีกัษณะคลายคลึงกนักบัแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของหลาย ๆ ประเทศดังนี้
    - สาธารณรัฐไอรแลนด รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ ตอนตนบัญญัติไววา “หลักการของ
นโยบายสังคมบัญญัติไวในมาตรานี้ มีความมุงหมายเพื่อเปนการแนะนําแนวทางทั่วไปสําหรับรัฐสภา 
ในการนําหลักการดังกลาวนี้ไปใชในการตรากฎหมายเปนอํานาจหนาที่ของรัฐสภาแตเพียงผูเดียว 
และบทบัญญัตินี้ไมอาจอยูภายในเขตอํานาจการพิจารณาของศาลใด ๆ”๙

    - สาธารณรัฐอินเดีย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๗ บัญญัติไววา “บทบัญญัติในหมวดน้ี 
ไมสามารถถูกฟองบังคับในศาลใด ๆ ได หากแตเปนหลักการพื้นฐานในการบริหารราชการแผนดิน
ของประเทศ และเปนหนาทีข่องรฐัทัง้หลายในการนาํหลกัการดงักลาวไปปรบัใชในการตรากฎหมาย”๑๐

    - สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ไดบัญญัติเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรฐัไววา “หลักการท่ีบญัญตัไิวในหมวดน้ีเปนหลักการพ้ืนฐานในการบริหารราชการแผนดนิ
ของบังกลาเทศ ซึ่งรัฐพึงนําไปปรับใชในการตรากฎหมาย พึงใชเปนแนวทางในการตีความบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่นของรัฐ และพึงจัดเปนพื้นฐานของภารกิจของรัฐและประชาชน
แตไมอาจนําไปฟองบังคับในศาลได”๑๑

 ๘สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, รวมคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๕ เลม ๕, หนา ๒๘๗๐.
 ๙ธรีวฒัน ขวญัใจ, สถานะของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐, หนา ๓๑.
 ๑๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๖.
 ๑๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๖.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

    จากการวเิคราะหถงึแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น ไดขอสรุปวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในอดีตนั้นไมมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายแตอยางใด อีกทั้งการควบคมุการกาํหนดนโยบายของรฐับาลโดยรฐัสภานั้นกเ็ปนสิ่งที่
ไมมีประสิทธิภาพและเกิดขึ้นไดยากมากในความเปนจริง ซึ่งขอสรุปในลักษณะเชนนี้เปนทีย่อมรับกัน
เปนวงกวางในยุคสมัยหนึ่ง จนกระทั่งไดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพรอมกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
         ๒.๒ สภาพบงัคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๕๐ สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติ
ที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐปรากฏอยูในมาตรา ๗๕ ดังนี้
           “มาตรา ๗๕ บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและ
กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน”
    เมื่อพิจารณาจากถอยคําที่ปรากฏในมาตรา ๗๕ แลวนั้นจะเห็นไดถึงความเปลี่ยนแปลง
ทีม่ีความสําคัญอยางมากของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เพราะในรัฐธรรมนูญ
ฉบับกอนหนาท้ังหลาย ใชถอยคาํท่ีมลีกัษณะแตกตางออกไปอยางเชนคาํวา “เปนแนวทาง” ในรฐัธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๔๐ เปนตน แตในรัฐธรรมนญูฉบับป ๒๕๕๐ กลบัใชคําวา “เปนเจตจํานง” ซ่ึงแสดงใหเหน็
ถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพ
บังคับใชอยางจริงจังและมีนํ้าหนักมากกวาเดิมอยางชัดเจน
    เพื่อสนับสนุนขอคิดเห็นขางตน ผูเขียนใครขอเสนอถึงเหตุผลที่คณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดทําการอธิบายถึงความเปลี ่ยนแปลง
ในบทบญัญติัวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัครัง้น้ีวา “กําหนดใหบทบญัญตัใินหมวดน้ีเปนเจตจาํนง
เพื่อมีสภาพบังคับใหคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการตรากฎหมายหรือกําหนดนโยบายใหเปนไปตาม
ทีกํ่าหนดไว ซึง่แตกตางจากรัฐธรรมนูญเดิมทีก่ําหนดเปนเพียงแนวทางในการดําเนินการ” ดังนั้น 
ยอมทําใหเขาใจไดวา การเปลี่ยนแปลงถอยคําไปจากเดิมนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับความเขมขน
ในสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั่นเอง
    ประเดน็ตอมาที่ตองพจิารณากนักค็อื การทาํใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัมสีภาพบงัคบั
ตามที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดอธิบายไวนั้นหมายความวาอยางไร ซึ่งการทําความเขาใจ
ประเด็นนี ้ตองยอนกลับไปพิจารณาถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๔๐ ทีไ่มมีสภาพบังคับทางกฎหมาย อีกทัง้สภาพบังคับทางการเมืองหรือการควบคุมโดย
รัฐสภายังไมสามารถทําไดอยางเต็มทีต่ามที่ไดอธิบายมาแลว ดังนั้น ในการยกระดับความเขมขน
ของสภาพบงัคบัตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูฉบบัป ๒๕๕๐ จงึอาจมองได ๒ ทางคอื การนาํสภาพบงัคับ
ทางกฎหมายมาบังคับใช และการเพิ่มมาตรการควบคุมโดยรัฐสภาใหมีความเขมขนมากขึ้น

P69-81.indd  75 23/1/2556  17:39:30

creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๖๗๖

สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

จุลนิติ

    ในที่นี้ ผูเขียนเห็นวาการทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับนาจะหมายถึง
การทาํใหมสีภาพบังคบัทางกฎหมายมากกวา หากจะไปพิจารณาวาการทําใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั
มีสภาพบังคับหมายถึงการเพ่ิมสภาพบังคับทางการเมืองคือการควบคุมโดยรัฐสภาน้ันยอมไมสมเหตุ
สมผล เพราะถงึแมจะเพิม่มาตรการตรวจสอบโดยรฐัสภาอยางใด ๆ  กต็าม สดุทายแลว รฐับาลผูคมุเสยีง
ฝายขางมากในรัฐสภามักจะชนะในการลงคะแนนเสียงอยูเสมอ การควบคุมโดยรัฐสภาก็ไมมปีระสิทธภิาพ
อยูเหมือนเดิมนั่นเอง และผูเขียนก็เช่ือวาบรรดาคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็คงตระหนักดีวา 
ถึงแมจะเพิ่มมาตรการควบคุมโดยรัฐสภาอยางใด ๆ ก็ตาม การควบคุมก็ไมสามารถทําไดอยางเต็มที่
และมีประสิทธิภาพเนื่องจากรัฐบาลเองเปนฝายคุมเสียงขางมากในรัฐสภาอยูแลว ดังนั้น การยกระดับ
ความเขมขนของสภาพบงัคบันี ้จงึนาจะหมายถงึการนาํเอาสภาพบงัคบัทางกฎหมายมาบงัคบัใชนัน่เอง
    เม่ือการเปล่ียนแปลงถอยคําของบทบัญญัติตามท่ีกลาวมา นํามาซ่ึงสภาพบังคับ
ทางกฎหมายของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ผูที่ตองตกอยูภายใตบทบังคับอยางเครงครัดของ
มาตรา ๗๕ แหงรัฐธรรมนูญก็คือ ฝายนิติบัญญัติซึ่งมีหนาที่ในการออกกฎหมายและฝายบริหาร
ผูมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินนั่นเอง หากมีการฝาฝนหรือละเลย
ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐแลวนั้นก็จะถูกตรวจสอบในทางกฎหมาย 
โดยองคกรที่จะเขามาตรวจสอบก็คือศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
    สาํหรบัศาลรฐัธรรมนญูนัน้ ทาํหนาทีใ่นการตรวจสอบการออกกฎหมายของฝายนิตบิญัญตัิ
ไมใหขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ เมื่อแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนบทบัญญัติที่ปรากฏอยูใน
รฐัธรรมนูญแลว ศาลรัฐธรรมนูญยอมมเีขตอํานาจในการตรวจสอบอยางแนนอน แตเทาทีผ่านมาในอดีต 
ศาลรฐัธรรมนญูจะวางแนวบรรทดัฐานเสมอมาวาแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัไมมสีภาพบงัคบัทางกฎหมาย
จงึไมผกูพันใหฝายนติบิญัญตัติองปฏิบตัติาม อยางไรก็ตาม เมือ่แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสภาพบังคับตามกฎหมายตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 
ศาลรัฐธรรมนูญก็อาจมีการเปลี่ยนแนวบรรทัดฐานที่เคยวางเอาไวในอดีตก็เปนได
    ในสวนของศาลปกครองนั้น จะเขามามีบทบาทในการตรวจสอบการดําเนินการของ
ฝายบริหารมิใหขดัตอบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนูญ โดยอาศัยอาํนาจตามพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑) , ๙ (๒) และ ๙ (๓) ดังนี้
    “มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
    (๑) คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใด เน่ืองจากกระทําโดย
ไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมายหรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ
ขัน้ตอน หรอืวธิกีารอนัเปนสาระสาํคญัทีก่าํหนดไวสาํหรบัการกระทาํนัน้ หรอืโดยไมสจุรติ หรอืมลีกัษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระ
ใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
    (๒)  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
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    (๓) คดีพิพาทเกี ่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื ่นของหนวยงาน
ทางปกครองหรอืเจาหนาท่ีของรฐัอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ คาํสั่งทางปกครอง 
หรือคําสัง่อืน่ หรือจากการละเลยตอหนาทีต่ามทีก่ฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร”
    จากที่กลาวมาในสวนของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ นัน้ ผูเขยีนขอสรปุวาถอยคาํท่ีเปลีย่นไปในสวนของแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัและ
เจตนารมณของรฐัธรรมนญูฉบบัป ๒๕๕๐ รวมถงึคาํอธบิายของคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูนั้น 
ไดทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มีสภาพบังคับทางกฎหมายแลว แตกระนั้นก็มิไดหมายความวาผูเขียนเห็นดวยกับการใหแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรฐัมีสภาพบงัคบัทางกฎหมายแตอยางใด เพราะปญหาที่จะเกิดขึ้น มาจากการมสีภาพบงัคับ
ทางกฎหมายนั้นมีมากพอสมควรเลยทีเดียว

       ๓. ปญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
  จากการวิเคราะหถงึสภาพบงัคบัของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนูญฉบบัปจจบุนั 
ผูเขียนไดขอสรุปวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีสภาพบังคับทางกฎหมายแลว 
ลําดับตอมาผู เขียนจะวิเคราะหถึงปญหาและผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ ้นจากการมีสภาพบังคับของ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
  บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๕ ทีว่า 
“บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผนดิน” ยอมแสดงอยูในตัววาผูทีม่ีหนาทีใ่นการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้น
คือฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร เพราะมีหนาทีใ่นการออกกฎหมายและบริหารราชการแผนดิน
ตามลําดับ ดังนั้น กฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติจะออกมาหรือการดําเนินการใด ๆ ของฝายบริหารจึงตอง
เปนไปตามที่แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐักําหนดเอาไว โดยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัท่ีฝายนิตบิญัญตัิ
และฝายบริหารตองปฏิบัติตามนั้นมีทั้งหมด ๙ สวนดังนี้
  (๑)  แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ
  (๒)  แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
  (๓)  แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม
  (๔)  แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม
  (๕)  แนวนโยบายดานการตางประเทศ
  (๖)  แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
  (๗)  แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
  (๘)  แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน
  (๙)  แนวนโยบายดานการมสีวนรวมของประชาชน
  นอกจากน้ี ในแตละสวนกยั็งมรีายละเอียดอกีมากมายท่ีถกูกาํหนดเอาไว จนสามารถกลาวไดวา 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญทีม่ีการกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเอาไวมากและละเอียด
มากที่สุดนับตั้งแตมีมาเลยทีเดียว
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สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

จุลนิติ

  การที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเอาไวมากมายเชนนี้ หากมอง
ในแงหนึ่งก็เปนผลดีตอประชาชนในแงที่วา แนวนโยบายพ้ืนฐานเหลานี้สามารถเปนหลักประกัน
ในการกาํหนดนโยบายทีด่แีละครบถวนได แตถามองในอกีมมุหนึง่ การกาํหนดรายละเอยีดเก่ียวกบั
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเอาไวมากมายครบทุกดาน รวมถึงการที่แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
มีสภาพบังคับตามกฎหมาย ก็เปนการสรางภาระและความผูกพันเปนอยางมากใหกับผูมีหนาที่
ปฏบิตัติามบทบัญญตัดิงักลาว เพราะบางคร้ังแนวนโยบายท่ีกาํหนดเอาไวในรฐัธรรมนญูก็เปนส่ิงที่
ปฏิบัติตามไดยากมากหรืออาจไมสามารถปฏิบัติไดเลยในความเปนจริง
  เพื่อความเขาใจท่ีดียิ่งขึ้น ผูเขียนขอยกตัวอยางแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในสวนของ
แนวนโยบายดานเศรษฐกิจบางมาตรา พรอมทําการวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติของ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดังกลาว ดังนี้
  “มาตรา ๘๓ รฐัตองสงเสรมิและสนบัสนนุใหมกีารดาํเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง”
  การสนับสนุนใหประชาชนดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ เปนสิง่ทีเ่หมาะสม
และสมควรทําในสภาวะสังคมปจจุบัน อยางไรก็ตาม การกําหนดใหการดําเนินการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวเปนสิ่งที่รัฐตองสนับสนุนและสงเสริม อาจไมเหมาะสมและเปนสิ่งที่สราง
ความลําบากใจใหรัฐพอสมควร เพราะบางครั้ง เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจจําเปน
ตองดาํเนนิการในลกัษณะทีไ่มเปนไปตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงบาง ตวัอยางเชน การจดักองทนุ
ใหประชาชนกูหรอืการแจกเงินใหประชาชนในรูปแบบตาง ๆ  เพือ่ใหประชาชนนําไปใชสอย หรอืการกอหน้ี
สาธารณะของรัฐบาลเพ่ือนาํเงนิมากระตุนเศรษฐกิจ สิง่เหลาน้ีลวนเปนนโยบายในการกระตุนเศรษฐกิจ
ทั้งสิ้น แตก็อาจถูกตั้งคําถามถึงความสอดคลองกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดเหมือนกัน
  “มาตรา ๘๔ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังนี้
  (๖)  ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริม และขยายโอกาส
ในการประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และการประกอบธุรกิจ”
  ถึงแมแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจะกําหนดใหรัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายได
อยางเปนธรรม แตในปจจบุนักลับพบวาความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกจิอนัเปนเหตจุากการกระจายรายได
ที่ไมเปนธรรมน้ันยังคงมีอยูและเปนรากแหงความขัดแยงทางสังคมมาโดยตลอด ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐบาลทุกวนันีก้ย็งัคงมีลกัษณะท่ีกอใหเกดิความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจอยู เชน การไมเกบ็ภาษีจาก
กาํไรท่ีไดมาจากการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย เปนตน โดยสาเหตุทีร่ฐัคงนโยบายเชนนีไ้ว กอ็าจเพราะ
สาเหตเุพือ่กระตุนการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย แตนโยบายเชนนีก้อ็าจถกูตัง้คาํถามถงึความสอดคลอง
กบัแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั โดยเฉพาะแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนูญฉบบัน้ี ทีม่สีภาพ
บังคับทางกฎหมายอยูดวย
  “(๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเพื่อ
ประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
อนัจาํเปนตอการดาํรงชวีติของประชาชนอยูในความผกูขาดของเอกชนอนัอาจกอความเสยีหายแกรฐั”
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  “(๑๑) การดําเนินการใดที ่เปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายขัน้พืน้ฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได”
  การหามมิใหระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานตกไปเปนกรรมสทิธิ์ของเอกชนนั้น ก็คงเปน
เพราะตองการควบคุมราคาคาบริการสาธารณะตาง ๆ ใหอยูในระดับทีป่ระชาชนทกุคนสามารถทีจ่ะ
ใชได อยางไรก็ตาม ในอนาคตขางหนาอาจมีความจําเปนทีจ่ะตองมอบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน
บางประเภทไปใหเอกชนเปนผูจดัทํา ดวยสาเหตใุนเรื่องภาระคาใชจายจํานวนมหาศาลที่รฐัตองอดุหนนุ
ในการจดัทําบรกิารสาธารณะของรฐัวิสาหกิจในปจจุบนั รวมถงึเหตผุลในเรื่องระบบการบรหิารงานและ
คณุภาพของการจดัทําบรกิารสาธารณะที่เอกชนมกัจะมคีวามกาวหนากวาราชการเสมอ ดังน้ัน การมอบ
บริการสาธารณะใหแกเอกชนไปจัดทําอาจเปนเรื่องจําเปนที่รัฐจะตองทําในอนาคตขางหนานี้
  จากที่ผูเขยีนไดทาํการยกตัวอยางมานีแ้สดงใหเห็นวา การมสีภาพบงัคับตามกฎหมายของ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั ไดสรางภาระ อปุสรรค และความยากลาํบากในการบรหิารราชการแผนดนิ
ใหแกภาครฐัเปนอยางมาก เพราะในการบรหิารราชการแผนดินบางครั้งอาจมคีวามจาํเปนที่จะตอง
ปฏิบัติแตกตางจากนโยบายที่กําหนดเอาไวในรัฐธรรมนูญบางไมมากก็นอย
  นอกจากนี ้เราจะเห็นไดจากรฐัธรรมนูญของประเทศตาง ๆ  ท่ีผูเขยีนไดยกตวัอยางมาในหวัขอ
กอนหนานี ้ รวมถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๔๙๒ - ๒๕๔๐ 
มักจะบัญญัติขอความไวเพื่อปองกันไมใหประชาชนถือเอาบทบัญญัติเหลานี้มาบังคับเอากับรัฐได
โดยผานกระบวนการยตุธิรรม ท้ังน้ีเน่ืองจากวา แมรฐัธรรมนูญจะกําหนดบทบญัญตัวิาดวยแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรฐัไวโดยมุงหมายวารฐัจะตองดาํเนนิการใหเปนไปตามนั้น แตรฐัธรรมนญูกเ็ลง็เหน็วา การทีร่ฐั
จะดําเนนิการดงักลาวไดกต็องอาศยัปจจัยหลายประการประกอบกัน เชน ความพรอมดานงบประมาณ 
อัตรากําลัง ระยะเวลาที่เหมาะสม เปนตน รัฐจึงจําเปนตองมีดุลพินิจพิจารณาตามความจําเปนเรงดวน
ของแตละนโยบายวาจะดําเนินการใดกอนหลังตามที่สามารถกระทําได๑๒ ซึ่งถาหากเปนอยางในอดีต
ท่ีแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัมิไดมีสภาพบงัคบัทางกฎหมาย กอ็าจไมเปนขอกงัวลเทาใดนกั แตในปจจุบนั
ทีแ่นวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมาย รัฐจึงถูกบังคับใหตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางหลีกเลี่ยงไมได
  ขอสังเกตอีกประการหนึ่งทีผู่ เขียนอยากนําเสนอก็คือ หากเราพิจารณาดูเจตนารมณและ
ความมุงหมายของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ จากคาํปรารภจะพบขอความ
ตอนหนึ่งทีว่า “รางรัฐธรรมนูญฉบับทีจ่ัดทําใหมนี้มีสาระสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน
ของประชาชนชาวไทย ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม...” อันแสดงใหเห็นวา
รฐัธรรมนญูฉบับน้ีมีเจตนาที่จะตรวจสอบการทาํงานของรฐับาลอยางเขมขนมาก ซึ่งการที่แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูฉบับป ๒๕๕๐ มีสภาพบงัคบัทางกฎหมายน้ัน เทากับเปนการเพิ่มชองทาง
ในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลทางหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ซึ่งเปนเรื่องท่ีมีความละเอยีดมากและรฐัอาจตองดาํเนินการฝาฝนดวยความจาํเปนบางอยางอยูเรื่อย ๆ 

 ๑๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๗.
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สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

จุลนิติ

หากใหมสีภาพบงัคบัทางกฎหมาย กอ็าจทาํใหการดาํเนินการใด ๆ  ของรฐัถกูตรวจสอบโดยศาลตลอดเวลา 
ซึง่ไมใชสิง่ทีถ่กูตองเทาใดนกั เพราะการควบคมุการทาํงานของรฐัอยางเครงครดั กอ็าจนาํมาซึง่ความลมเหลว
พอ ๆ  กบัการไมควบคมุอะไรเลย นอกจากน้ี การท่ีบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูเขามาควบคุมการทาํงาน
ของรัฐบาลจนอาจทําใหขาดเสถียรภาพน้ันก็ยังขัดตอหลักรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) 
ที่มีหลักสําคัญประการหนึ่งวา รัฐธรรมนูญที่ดีตองมีลักษณะที่สงเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลดวย

 ๔.  ขอเสนอแนะในการแกไขบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
   จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตนแสดงใหเห็นวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้นมีรายละเอียดเนื้อหาเยอะมาก อีกทั้งยังมีสภาพบังคับ
ตามกฎหมายอีกดวย ทําใหรัฐบาลและรัฐสภามีความจําเปนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังน้ัน 
รฐับาลและรัฐสภาภายใตรฐัธรรมนูญฉบบัน้ีจงึเสมอืนหนึง่วาถกูตรงึใหตองปฏิบัตติามบทบัญญตัวิาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางหลีกเลี่ยงไมได
   อยางไรกต็าม เคยมผีูกลาววา ตัง้แตมกีารบงัคบัใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ เปนตนมา ยงัไมมกีารฟองรองวาการทํางานของฝายบริหารและฝายนิตบิญัญตั ิขดัตอบทบัญญตัิ
วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัแตอยางใด จงึสะทอนใหเหน็ไดวา แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัน้ันมไิด
มีสภาพบังคับทางกฎหมายในความเปนจริง ซึ่งผูเขียนรูสึกไมเห็นดวยกับคํากลาวเชนวาน้ัน เนื่องจาก
ผูเขียนคิดวาการปลอยใหแนวทางปฏิบัติของคนในสังคมมาทําลายความมุงหมายของรัฐธรรมนูญ
รวมถึงหลักทางวิชาการน้ัน เปนส่ิงท่ีไมถูกตองเทาใดนัก ถึงแมตั้งแตมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ จะไมเคยปรากฏถงึการฟองรองวาการทาํงานของฝายบรหิาร
หรือฝายนิติบัญญัติขัดตอบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐก็ตาม ก็มิอาจพิจารณาไปไดวา
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับทางกฎหมายแตอยางใด ผูเขียนคิดวา ถาหากไมตองการ
ใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัมีสภาพบังคบัทางกฎหมายก็ควรจะตองใชวิธกีารแกไขกฎหมายใหกลบัไป
เปนแบบเกาเสีย ไมควรใชวธิกีารตีความใหผดิไปจากเจตนารมณของกฎหมายมากมายถึงเพียงน้ี เพราะ
การกระทําดงักลาวจะทําใหเกดิวงเกลียวแหงความสับสนทางวิชาการตอไปเร่ือย ๆ  จนไมมใีครกลาทีจ่ะ
สรุปวาแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายหรือไม อีกทั้งรัฐบาลและรัฐสภาท่ีเปน
ผูมหีนาทีป่ฏิบตัติามบทบัญญตัวิาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐักอ็าจเกิดความไมมัน่ใจในการทํางาน
อีกดวย
   เมื่อเปนเชนนี้ ผูเขียนขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไว ๒ ประการ
ดังตอไปนี้
   ประการแรก ในกรณทีีไ่มตองการใหแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัมสีภาพบงัคบัทางกฎหมาย 
กใ็หแกไขบทบญัญตัใินมาตรา ๗๕ โดยเปลีย่นคาํวา “เปนเจตจาํนงใหรฐัดาํเนนิการ” เปน “เปนแนวทาง
ในการดําเนินการ” เพื่อใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
เพราะการใชคําวา “เปนเจตจํานง” นั้น ยอมแสดงใหเห็นวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับ
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อยางจริงจัง ดังนั้น ถาไมตองการใหมีสภาพบังคับก็ควรแกไขรัฐธรรมนูญเสีย ไมควรปลอยใหแนวทาง
ปฏบิตัหิรอืการตคีวามอยางเกนิเลยเจตนารมณ มาสรางบรรทดัฐานใหมดวยตวัเอง และเมื่อมกีารแกไขให
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนเพียงแนวทางในการดําเนินการแลวนั้น แมแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
จะมีรายละเอียดเน้ือหามากมายเพยีงใด ก็ไมเปนอุปสรรคหรอืภาระในการทํางานของรฐับาลและรฐัสภา
เทาใดนัก
   ประการที่สอง ในกรณท่ีีตองการใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัมสีภาพบังคับทางกฎหมาย
ตอไปนัน้ กต็องแกไขในเรื่องของรายละเอียดเน้ือหาของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั ไมใหมรีายละเอยีด
มากมายเหมือนอยางในปจจุบัน เพราะผูเขียนเชือ่วา ขอกังวลตอการมสีภาพบังคับทางกฎหมายของ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัในปจจุบนัประการหน่ึงก็คอื การที่แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัมรีายละเอยีด
เนือ้หาจํานวนมากนั่นเอง ถาหากแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายและมี
รายละเอยีดเปนจาํนวนมากดวยนั้น รฐับาลคงไมสามารถสรางสรรคนโยบายใด ๆ  ไดอกีตอไป เพราะลาํพงั
เพียงแนวนโยบายที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ก็มากจนรัฐบาลไมมีเวลาที่จะทําสิ่งอืน่แลว ดังนั้น ถาหาก
ยังคงตองการใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัมีสภาพบงัคบัทางกฎหมายตอไป กเ็หน็ควรตองลดรายละเอยีด
เนื้อหาของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่มีอยูเปนจํานวนมาก ใหมีจํานวนนอยลงแตครอบคลุมทุกดาน
จะเหมาะสมมากกวา ซึ่งจะลดภาระและอุปสรรคในการทํางานแกรัฐบาลและรัฐสภา
   ขอเสนอทั้ง ๒ ประการนี้เปน ๒ แนวทางที่ตรงกันขามอยางสิ้นเชงิ การจะเลอืกทางใดทางหนึ่ง
ขึ้นอยูกับวาตองการใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับหรือไม ซึ่งปญหานี้ ผูเขียนก็มั่นใจวา
ยังมีทัง้ผูทีเ่ห็นควรวาแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐตองมีสภาพบังคับทางกฎหมาย และผูทีเ่ห็นวา
แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัไมควรมสีภาพบงัคบัทางกฎหมาย ดงันัน้ หากมโีอกาสในการแกไขรฐัธรรมนญู
อีกครั้งหนึ่ง ประเดน็เรื่องสภาพบงัคบัทางกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัควรจะถกูนาํเขาไป
พิจารณากันอยางจริงจังดวย เพราะบทบัญญัตินี้ก็มีความสําคัญไมนอยไปกวาบทบัญญัติเรื่องอื่น ๆ 
ทีบ่รรดานักการเมืองเห็นวาเปนเรื่องสําคัญเลยแมแตนอย
   สําหรบัแรงจงูใจในการเขยีนบทความน้ี เกิดขึ้นมาจากการที่ผูเขยีนไดมีโอกาสศกึษาถงึสภาพ
บังคบัทางกฎหมายของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัแลวพบวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ นัน้ มีสภาพบงัคบัทางกฎหมาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากในอดีต
ทีไ่มมีสภาพบังคับทางกฎหมายไปอยางสิ้นเชิง อยางไรก็ดีก็ยังมีนักกฎหมายหลาย ๆ ทานทีพ่ยายาม
ยกเอาบรรทัดฐานเดิมที่เคยเขาใจกันวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับทางกฎหมายมาใช
ในปจจุบันแลววางขอสรุปกันอยางงาย ๆ วาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับทางกฎหมาย 
ซึ่งผูเขยีนเหน็วาไมถกูตอง เพราะถอยคาํในกฎหมายก็สะทอนใหเหน็อยางชดัเจนวาแนวนโยบายพืน้ฐาน
แหงรัฐมีสภาพบังคับแลว เราควรจะตองยอมรับความเปลี่ยนแปลงแลวหาแนวทางในการแกไขปญหา
มากกวาที่จะสรุปเอาอยางงาย ๆ โดยใชบรรทัดฐานเดิมมาเปนเกณฑ เพราะจะทําใหเกิดความสับสน
อยางไมมีที่สิ้นสุด. 
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๑

 “รัฐสภา” ถือไดวาเปนสถาบันการเมืองที่มีความสําคัญอยางยิ่งของการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุในระบบรฐัสภา เนื่องจากเปนสถาบนัการเมอืงท่ีถอื
ไดวาเปนตวัแทนของประชาชน จงึมหีนาท่ีในการรกัษาผลประโยชนของประชาชน เชน การตรากฎหมาย
เพื่อใชบังคับในสังคม การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายของแผนดิน การควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดนิเพื่อตรวจสอบการทาํหนาท่ีของรฐับาลหรอืฝายบรหิาร เปนตน ในกรณขีอง “วฒุสิภา” นัน้
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีอํานาจหนาทีเ่ปนพิเศษตางจากสภาผูแทนราษฎร กลาวคือ มีอํานาจ
ในการพจิารณาเลือก แตงตั้ง ใหคาํแนะนํา และใหความเหน็ชอบใหบคุคลดาํรงตาํแหนงในองคกรตาง ๆ 
ตามรฐัธรรมนญู รวมทั้งการถอดถอนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงหรอืขาราชการระดบัสงูตาง ๆ ออกจาก
ตําแหนง หากปรากฏหรือสอวาบุคคลนั้นไดใชอํานาจรัฐไปในทางทุจริตหรือผิดกฎหมาย 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในระบบรัฐสภานี้
อาจกลาวไดวาตนกาํเนดิของอาํนาจอธปิไตยอยูทีร่ฐัสภา เนือ่งจากสมาชิกประกอบดวยบคุคลผูมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง เปนผูใชอํานาจแทนประชาชน โดยเฉพาะอํานาจในการตั้งหัวหนา
รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรี และควบคุมการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ดังนั้น ในการบริหาร
ราชการแผนดินรฐับาลจงึตองรบัผดิชอบตอรฐัสภา และอยูในอาํนาจเทาท่ีไดรบัความไววางใจจาก
รัฐสภา

 ๑จัดโดย สถาบันพระปกเกลา ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา ครั้งที่ ๑๔ ประจําป ๒๕๕๕ เรื่อง “การปฏิรูประบบ
รัฐสภา : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ” (Parliament Reform : Comparative Perspectives) ในระหวางวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬกา ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร. 
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 อยางไรก็ดใีนการทําหนาทีข่องรัฐสภาไทย ทัง้อาํนาจในการตรากฎหมาย การประชุมสภา การเปน
ตัวแทนประชาชน การสรางสรรควัฒนธรรมทางการเมือง การอนุมัติงบประมาณรายจายของแผนดิน 
ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบรัฐบาลในปจจุบันนั้น อาจกลาวไดวา ยังมีความไมครบถวนสมบูรณ
ในบางสวนเทาทีค่วร ทําใหรฐัสภาไมสามารถแสดงศกัยภาพและประสิทธิภาพของการเปนตวัแทนรกัษา
ผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติไดอยางเต็มที่ ผลก็คือ การตรากฎหมายสําคัญ ๆ ยังลาชา 
ไมทันการณ รัฐสภาไมสามารถทําหนาที่ชี้นําฝายบริหาร ขาดขอมูล แสดงบทบาทในเชิงรับมากกวา
เชิงรุก และไมไดทําหนาที่เปนสถาบันสรางสรรคและสงเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีแกสังคมดวย๒  
 ดงันัน้ เพือ่เปนการระดมความคิดเห็นจากมมุมองของทุกภาคสวนในสงัคม และเปนเวทสีาธารณะ
ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาการทํางานของรัฐสภา หรือแนวทาง
การปฏิรูประบบรัฐสภาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด อันนําไปสูการพัฒนาประชาธิปไตย
ทีเ่ขมแขง็และย่ังยนื ตลอดจนเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนเรยีนรูประสบการณดานการทํางานระบบรัฐสภา 
สถาบนัพระปกเกลา จงึไดจดัใหมกีารประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา ครัง้ท่ี ๑๔ ประจําป ๒๕๕๕ 
(KPI Congress XIV) ในหัวขอ “การปฏิรูประบบรัฐสภา : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ” (Parliament 
Reform : Comparative Perspectives) ขึ้น ในระหวางวันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ ซึ่งการประชุมวิชาการในคร้ังนี้ไดกําหนดใหมีการประชุมกลุมยอย
ในหัวขอ “บทบาทดานนิติบัญญัติของรัฐสภา” เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อใหผูบริหาร
ภาครฐั ภาคเอกชน นกัวชิาการ ผูทรงคณุวฒุ ิรวมทัง้ผูแทนขององคกรอิสระ ราชการสวนทองถิน่ สถาบนั
การศึกษา องคกรภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน และประชาชนผูสนใจ เขารวมการประชุมในครั้งนี้
 สําหรับการประชุมกลุมยอยในหัวขอ “บทบาทดานนิติบัญญัติของรัฐสภา” นั้น ทางวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอมูลขอเท็จจริงอันเปนประโยชน รวมทั้งไดอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับผูเขารวมสัมมนาอยางกวางขวาง โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 ดร.สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย ประธานสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย
(TDRI) ไดใหขอมูลเกี่ยวกับรายงานวิจัยในโครงการ “การปรับปรุงกระบวนการ
นิติบัญญัติของไทย เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน” ซี่งไดรับทุน
สนับสนุนจากแผนงานสรางเสริมนโยบายสาธารณะท่ีดี (นสธ.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) วา

  ๒ขอมูลสภาพปญหา ซึ่งปรากฏตามหลักการและเหตุผลในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้.

งน

อการพฒันาประเทศไทย
การปรับปรุงกระบวนการ

องประชาชน” ซี่งไดรับทุน
ณะท่ีดี (นสธ.) 

ขภาพ 
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จุลนิติ

 โดยที่ “กฎหมาย” เปนเครื่องมอืทางนโยบายสาธารณะที่สาํคญัท่ีสดุเครื่องมอืหน่ึง ซ่ึงการปฏริปู
ประเทศไทยในปจจุบันจําเปนตองอาศัยการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยู และบัญญัติกฎหมาย
ข้ึนมาใหมจาํนวนมาก แตอยางไรกต็าม ในปจจุบนัมปีญหาทีส่าํคญัในกระบวนการนิตบิญัญตัขิองรฐัสภา
ในประการตาง ๆ ดังนี้ 
 ประการแรก กระบวนการในขั้นตอนตาง ๆ ใชเวลานานมาก ทาํใหมกีฎหมายจํานวนมาก
ไมไดรับการปรับปรุงแกไข หรือบัญญัติขึ้นมาใหม 
 ประการที่ ๒ สมาชิกรัฐสภาจํานวนมากขาดความรูตอสาระสําคัญของกฎหมาย โดยเฉพาะ
กฎหมายที่มีลักษณะทางเทคนิคสูง เชน กฎหมายเศรษฐกิจตาง ๆ ทําใหไมสามารถพิจารณากฎหมาย
ไดอยางมีประสิทธิผล หรือแปรญัตติเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขรางกฎหมายที่มีอยูได และ
 ประการที่ ๓ กระบวนการจัดทําและพิจารณารางกฎหมายโดยรวม ยังขาดการมีสวนรวม
ของประชาชน เนื่องจากการเสนอและการรวมพิจารณากฎหมายโดยประชาชนมีตนทุนสูง และเนื้อหา
ของกฎหมายมีลักษณะทางเทคนิคสูง ทาํใหการจัดทํากฎหมายมักถูกครอบงําโดยหนวยราชการ
เจาของเรื่องหรือกลุมผลประโยชน 
 จากสภาพปญหาขางตนจึงไดศึกษาวิเคราะห เพื ่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุง
กระบวนการนิติบญัญตัิของไทย รวมทัง้สรางกลไกในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการนิติบัญญัติดังกลาวดวย ซึ่งแนวทางในการดําเนินการคือ การศึกษากระบวนการ
นิติบัญญัติในขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตการเสนอกฎหมายโดยหนวยงานรัฐ หรือการเขาชื่อเสนอกฎหมาย
โดยประชาชน การพิจารณากฎหมายในชั้นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภา (ทัง้การพิจารณาในที่ประชุมใหญของสภาและการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ) 
โดยระบุถึงปญหาทีท่าํใหภาคประชาชนไมสามารถมีสวนรวมในกระบวนการนิติบัญญัติไดเทาทีค่วร 
โดยเนนการเกบ็ขอมูลเชิงประจกัษ (empirical evidence) จากกฎหมายที่ผานกระบวนการนิตบิญัญตัิ
ตลอดระยะเวลา ๕ ปทีผ่านมา และจัดทาํเว็บไซตระบบติดตาม (tracking system) รางกฎหมาย
ซึ่งกําลังจะเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติในขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งเอื้ออํานวยตอการติดตามของสื่อมวลชน
และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งจัดกิจกรรมสัมมนา หรือประชุมระดมสมองกับภาควิชาการ หรือองคกร
ภาคประชาสังคมท่ีมีความสนใจในกฎหมายที่เลอืกขึ้นมาศกึษา เพื่อสรางแนวรวมในการผลกัดนักฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนเลือกรางกฎหมายที่มีความสาํคญัตอประชาชน โดยเฉพาะกฎหมายดานเศรษฐกจิ
ที่มีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง ซึ่งกําลังจะเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติในขั้นตอนตาง ๆ ขึ้นมา
ศึกษา และสรุปรวบรวมองคความรูในเรื่องที่เกี่ยวของตอไป
 โดยขอมูลจากการเก็บสถิติที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติจํานวนทั้งสิ้น ๓๓๕ ฉบับ ตั้งแต 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแบงระยะเวลาในการศึกษาออกเปนขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. ข้ันตอนของสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา (เริ่มตั้งแตสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ไดรบัรางพระราชบญัญัตฉิบับท่ีคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบในหลกัการแลว จนกระทั่งสงรางฉบบัท่ีพิจารณา
แลวเสร็จกลับไปยังคณะรัฐมนตรี)

P83-100.indd  85 23/1/2556  17:40:33

creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๖๘๖

บทบาทดานนิติบัญญัติของรัฐสภา

จุลนิติ

 ๒. ขั้นตอนของสภาผูแทนราษฎร (เริ่มต้ังแตสภาผูแทนราษฎรไดรับรางพระราชบัญญัติ และ
บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม จนกระทั่งมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติทั้งฉบับในวาระที่สาม)
 ๓. ขั้นตอนของวุฒิสภา (เริ่มตั้งแตวุฒิสภาไดรับรางพระราชบัญญัติและบรรจุเขาระเบียบวาระ
การประชุม จนกระทั่งมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติทั้งฉบับในวาระที่สาม) และ
 ๔.  ขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (เริ่มตั้งแตสภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับราง
พระราชบัญญตัแิละบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม จนกระท่ังมมีตเิหน็ชอบรางพระราชบัญญตัทิัง้ฉบับ
ในวาระที่สาม) พบวา
 ในการพจิารณากฎหมายจาํนวนทัง้สิน้ ๓๓๕ ฉบบัดงักลาว ใชระยะเวลาโดยเฉลีย่ฉบบัละ ๗๘๒ วนั 
หรือประมาณ ๒๖ เดือน ๒ วัน ซึ่งถือวานานมากเพราะเปนระยะเวลาเกินกวา ๒ ป โดยในขั้นตอน
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเปนขั้นตอนที่ใชระยะเวลาในกระบวนการนิติบัญญัติ
โดยเฉลีย่สงูสดุ ใชระยะเวลาเฉลีย่ ๒๐๘ วนั (๖ เดอืน ๒๘ วนั) ขัน้ตอนของสภาผูแทนราษฎร ใชระยะ
เวลาเฉลี่ย ๑๒๕ วัน (๔ เดือน ๕ วัน) ขั้นตอนของวุฒิสภาใชระยะเวลาเฉลี่ย ๔๒ วัน (๑ เดือน ๑๒ วัน) 
และในขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนชวงท่ีรัฐสภามีเพียงสภาเดียว พบวาคาเฉล่ีย
ของระยะเวลาที่ใชในขั้นตอนดังกลาวอยูที่ ๕๖ วัน (๑ เดือน ๒๖ วัน) ซึ่งคิดเปนเวลาเพียง ๑ ใน ๓ 
ของเวลาที่ใชในการพิจารณาในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภารวมกัน ทําใหรางพระราชบัญญัติ
ที่ผานเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติในสมัยรัฐบาลที่มี พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี 
ใชเวลาในกระบวนการนิติบัญญัตินอยกวาในรัฐบาลอื่น ๆ
 และเม่ือศึกษาระยะเวลาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติในแตละรัฐบาลซึ่งศึกษาเฉพาะ
รางพระราชบัญญัติที่ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเขาสูการพิจารณาในรัฐสภาในชวง
รฐับาลเดยีวกนั เพือ่เปรยีบเทยีบระยะเวลาท่ีใชในการผลกัดนัรางพระราชบญัญัตใินแตละรฐับาล พบวา 
ระยะเวลาเฉล่ียของแตละรัฐบาลน้ันมีความแตกตางกันพอสมควร โดยรางพระราชบัญญัติที่ผาน
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและเขาสูการพิจารณาในรัฐสภาในสมัยรัฐบาลท่ีมี พันตํารวจโท 
ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี จํานวน ๑๘ ฉบับ มีคาเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใชในกระบวนการ
นิติบัญญัติ ๘๒๖ วัน (๒๗ เดือน ๑๖ วัน) ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาเปนรัฐบาลที่มีความมั่นคงและมีอํานาจ
ในสภาคอนขางสูงเพราะดวยเสียงขางมาก แตปรากฏวารัฐบาลนี้ไมไดผลักดันกฎหมายมากเทาที่ควร 
ในขณะท่ีสมัยรัฐบาลท่ีมี พลเอก สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี มีการผลักดันกฎหมาย
เปนจํานวนมาก และกฎหมายแตละฉบับก็ใชระยะเวลาสั้นคือนอยกวา ๑ ป โดยรางพระราชบัญญัติ
ที่ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและเขาสูการพิจารณาในรัฐสภามีจํานวน ๕๑ ฉบับ มีคาเฉลี่ย
ของระยะเวลาที่ใชในการพิจารณา ๒๔๙ วัน (๘ เดือน ๙ วัน) สวนรัฐบาลที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
เปนนายกรัฐมนตรี มีจํานวน ๒๘ ฉบับ และคาเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใชในกระบวนการนิติบัญญัติ
อยูที่ ๓๗๔ วัน (๑๒ เดือน ๑๔ วัน)
 แตจากการเปรียบเทียบจํานวนรางพระราชบัญญัติที่เขาสูกระบวนการนิติบัญญัติในแตละ
รัฐบาล พบวา คณะรัฐมนตรีที่มี พลเอก สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี เปนคณะรัฐมนตรี
ที่มีมติเห็นชอบหลักการของรางพระราชบัญญัติมากที่สุด เปนจํานวนรวม ๒๓๗ ฉบับ รองลงมาคือ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

คณะรัฐมนตรีทีม่ีนายอภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี จํานวนรวม ๑๔๖ ฉบับ แตในดาน
การตราพระราชบญัญติัไดสาํเรจ็นัน้ รฐับาลที่มี พลเอก สรุยุทธ จุลานนท เปนนายกรฐัมนตร ีมีการตรา
พระราชบญัญัตจิาํนวน ๑๐๙ ฉบับ จําแนกเปนพระราชบญัญตัท่ีิผานความเหน็ชอบของสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติในสมัยรัฐบาลตนเอง ๙๕ ฉบับ และผานความเห็นชอบในรัฐบาลตอ ๆ มา จํานวน ๑๔ ฉบับ 
รองลงมาคือ รัฐบาลที่มี พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี จํานวน ๔๑ ฉบับ แตเปน
พระราชบัญญติัท่ีผานความเห็นชอบของรฐัสภาในสมยัรฐับาลตนเองเพยีง ๔ ฉบบั และผานความเหน็ชอบ
ในรัฐบาลตอ ๆ มา จํานวน ๓๗ ฉบับ สวนรัฐบาลที่มี นายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี และ
รัฐบาลทีม่ี นายสมชาย วงศสวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี เปนรัฐบาลทีม่ีอายุสัน้มาก จึงไมสามารถ
ตราพระราชบญัญัติภายในสมัยของตนเองได และรฐับาลทีมี่นายอภสิทิธิ์ เวชชาชวีะ เปนนายกรฐัมนตรี 
มีการออกพระราชบัญญัติ จํานวน ๒๙ ฉบับ
 นอกจากนี้ เม่ือวิเคราะหกระบวนการนติิบญัญติัของไทย พบวา มีลกัษณะเฉพาะรวม ๓ ประการคอื
 ประการที ่๑  ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ
ในระบบรัฐสภา (parliamentary democracy) ซึ่งประกอบดวย ๒ สภา (bicameral parliament) 
คือ สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา โดยวุฒิสภาจะมีอํานาจนอยกวาสภาผูแทนราษฎร เชน การแกไข
เพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติของวุฒิสภาจะมีผลก็ตอเมือ่ไดรับความยินยอมจากสภาผูแทนราษฎร 
อยางไรก็ตาม ในบางชวง โดยเฉพาะหลังการรัฐประหารจะมีการจัดตั้งรัฐสภาที่มีสภาเดียว คือ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ซึ่งตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙
 ประการที่ ๒  พรรคการเมืองซึ่งไดเสยีงขางมากในสภาผูแทนราษฎรจะเปนผูจัดตั้งคณะรฐัมนตร ี
อยางไรก็ตาม การจัดตัง้คณะรัฐมนตรีสวนใหญมักตองอาศัยพรรคการเมอืงหลายพรรค ทาํใหเกิด
รัฐบาลผสมที่ไมมีเสถียรภาพ และมักอยูไมครบวาระ ๔ ปหากมีความขัดแยงในพรรคการเมือง
รวมรัฐบาล ซึ่งที่ผานมานั้นมีเพียงรัฐบาลเดียวที่สามารถอยูไดจนครบวาระคือ รัฐบาลที่มี พันตํารวจโท 
ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี สมัยแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๔๘) รวมทั้งมีการตอรองกัน
ในกระบวนการนิติบัญญัติดวย ซึ่งจํานวนไมนอยเปนการตอรองในพรรครวมรัฐบาลดวยกันเอง
ในเวทีตาง ๆ  เชน ในคณะรฐัมนตร ีหรอืคณะกรรมการกฤษฎีกามากกวาการตอรองระหวางพรรครฐับาล
และพรรคฝายคานในรัฐสภา
 ประการที่ ๓  นอกจากคณะรฐัมนตรแีลว รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
ยังกําหนดใหผูทีส่ามารถเสนอรางพระราชบัญญัติไดคือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 
๒๐ คน ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกรและกฎหมาย
ทีป่ระธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ) และประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวนไมนอย
กวา ๑๐,๐๐๐ คน (เฉพาะรางพระราชบญัญตัติามทีกํ่าหนดในหมวด ๓ สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
และหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเทานั้น) อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ รวมทั้ง
รฐัธรรมนูญฉบับปจจบัุน มักแบงรางพระราชบญัญตัท่ีิตองผานการพจิารณาของสภาออกเปน ๒ ประเภท
คือ รางพระราชบัญญัติทีเ่กี่ยวดวยการเงิน ซึ่งจะเสนอไดก็ตอเมือ่ไดรับการรับรองจากนายกรัฐมนตร ี
และรางพระราชบญัญตัท่ีิไมเกี่ยวดวยการเงนิ ซ่ึงสามารถเสนอไดโดยไมตองไดรบัการรบัรองจากนายกรฐัมนตรี
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บทบาทดานนิติบัญญัติของรัฐสภา

จุลนิติ

 โดยฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการนิติบัญญัติ ไมวาจะเปนคณะรัฐมนตรี สภาผูแทน
ราษฎร หรือวุฒิสภา รวมทั้งหนวยราชการ พบวา มีความตองการในการตรากฎหมายที่แตกตางกัน 
กลาวคือ

  หนวยราชการ โดยท่ีการยกรางพระราชบัญญัติมักริเริ่มโดยหนวยราชการ ซึ่งในหลายกรณี 
หนวยราชการตองการจะรางกฎหมายใหเอื้อตอผลประโยชนของตนมากที่สุด เชน ใหกฎหมายมีความ
ยืดหยุน สะดวกตอการปฏิบัติงาน และใหมีอํานาจในการใชดุลพินิจ (discretionary power) ในการ
บังคับใชกฎหมายมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมักใชบทบัญญัติของกฎหมายเปนเครื่องมือในการเพ่ิม
ทรัพยากรตาง ๆ  ของตน ทั้งกําลังคนและงบประมาณ โดยตัวอยางของการที่หนวยราชการใชกฎหมาย
เปนเครื่องมือในการเพิ่มอํานาจและทรัพยากร ไดแก รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. .... (กระทรวงพาณิชยเปนผูเสนอ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
รางพระราชบัญญตัดิงักลาวไดแปลงสภาพกรมการประกันภยั เปน “สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและ
สงเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั” ซึง่เปนหนวยงานนอกระบบราชการ อนัมผีลทาํใหเจาหนาทีไ่ดรบั
คาตอบแทนสงูขึน้ และองคกรมงีบประมาณมากขึน้จากการกาํหนดใหบรษิทัประกนัภยัตองสงเงนิสมทบ
ในอตัราไมเกนิรอยละ ๐.๕ ของเบีย้ประกันภยัเปนรายไดของสาํนักงาน (คดิเปนเงนิสมทบทีส่ามารถจัด
เก็บไดสงูสุดถงึ ๒.๑ พนัลานบาทตอป ในป พ.ศ. ๒๕๕๓) ทัง้นี ้การเรยีกเกบ็และการนาํสงเงนิสมทบนัน้
จะเปนไปตามดลุพนิจิของคณะกรรมการฯ โดยไมมหีลกัเกณฑกาํกับการใชดลุพนิจิดงักลาวแตอยางใด๓

  คณะรัฐมนตรี จากการศึกษาพบวา คณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังมักไมมี
แรงจูงใจที่จะตราพระราชบัญญัติใหม ๆ ทั้งนี้เพราะการบริหารราชการแผนดินโดยทั่วไปสามารถ
ใชอํานาจตามกฎหมายท่ีมีอยูได นอกจากน้ี การตราพระราชบัญญัติใหมยังใชเวลาคอนขางนาน
เมื่อเปรียบเทียบกับอายุเฉลี่ยของรัฐบาล ดังน้ันจึงยากท่ีรัฐบาลจะใชการตรากฎหมายใหมเปนผลงาน
ในการหาเสียงกับประชาชน แตการตราพระราชบัญญัติใหมจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มีขอติดขัด
จากกฎหมายท่ีมีอยู เชน ในการจัดตั้งกองทุนหมูบาน ในชวงแรกรัฐบาลท่ีมี พันตํารวจโททักษิณฯ 
เปนนายกรัฐมนตรี ใชพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งกองทุนหมูบานขึ้นมาดําเนินการกอน ตอมาเมื่อตองการกําหนดใหกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติเปนนิติบุคคล แตไมสามารถดําเนินการไดดวยกฎหมายดังกลาว จึงได
ผลักดันใหมีการตราพระราชบัญญัติ
 อยางไรก็ดี ความตองการของคณะรัฐมนตรีและหนวยราชการท่ีแตกตางกันดังกลาว ทําให
การตราพระราชบัญญัตใินรัฐบาลท่ีไมไดมาจากการเลือกต้ัง (เชน รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
ซึ่งรัฐมนตรีหลายคนมีภูมิหลังมาจากขาราชการประจํา) เมื่อตัดสินใจที่จะตราพระราชบัญญัติแลว 
หนวยราชการและฝายการเมอืงมกัรวมมอืกนัออกแบบรางพระราชบญัญตัทิีใ่หประโยชนแกตนมากทีส่ดุ 
เชน รางพระราชบญัญตักิารสอบสวนคดพีเิศษ ไดกาํหนดใหอาํนาจแกหนวยราชการและคณะรัฐมนตรี

 ๓อยางไรก็ตาม ตอมาคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแกไขใหคณะกรรมการฯ กําหนดอัตราเงินสมทบโดยคํานึงถึงคาใชจายในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงาน ซึ่งทําใหมีหลักเกณฑกํากับการใชดุลพินิจมากขึ้น.
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ในการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมคดีพิเศษในบัญชีทายพระราชบัญญัติ นอกจากนี ้ รางพระราชบัญญัติ
ของกระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็มีแนวโนมที่จะเพิ่มอํานาจของกระทรวงฯ ใหสามารถขยาย
ขอบเขตของการสอบสวนคดีพิเศษใหกวางยิ่งขึ้นอีกดวย

  รัฐสภา โดยที่เปาหมายสําคัญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนใหญ คือ การไดรับเลือกตั้ง
กลับเขามาอีกในสมัยหนา ดังนั้น ในกระบวนการนิติบัญญัติจึงพบวา “สภาผูแทนราษฎร” จะให
ความสาํคญัตอสิทธแิละการมสีวนรวมของประชาชน ตลอดจนมคีวามออนไหวตอความรูสกึของประชาชน
ในพื้นท่ีเขตเลือกตั้งของตน เชน รางพระราชบญัญตักิารบรหิารราชการจังหวดัชายแดนภาคใต พ.ศ. .... 
พบวา สภาผูแทนราษฎรไดเสนอใหมกีารเยยีวยาผูท่ีไดรบัความเสยีหายจากการกระทาํของเจาหนาท่ีรฐั 
การอํานวยความสะดวกแกคนไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ รวมทัง้การสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษา การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ในขณะที่รางของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะเนนการจัดทํายุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ การกํากับ เรงรัดและติดตาม
การปฏิบติังาน เปนตน หรอืรางพระราชบญัญตัคุิมครองผูรบังานไปทาํท่ีบาน สภาผูแทนราษฎรไดแกไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของประชาชน โดยกําหนดใหนายจางตองจายคาฟนฟูสมรรถภาพ
ในกรณีที่ผูรับงานไปทําที่บานทุพพลภาพ และเพิ่มเติมใหนายจางตองรับผิดชอบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
อันเนื่องมาจากการทํางานดวย แตอยางไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน สภาผูแทนราษฎรก็มีความตองการ
ท่ีใกลเคยีงกบัความตองการของคณะรฐัมนตรดีวย ทัง้นี ้เนื่องจากการจดัตั้งคณะรฐัมนตรใีนระบบรฐัสภา
นั้นตองอาศัยเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรสนับสนุน ดังนั้น ในหลายกรณี สภาผูแทนราษฎรจึงได
แกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติใหกลับไปเหมือนรางของคณะรัฐมนตรี 
 สําหรบั “วุฒิสภา” นัน้ เน่ืองจากสมาชกิวฒุสิภาไมตองกงัวลกบัการไดรบัเลอืกตั้งกลบัเขามาอกี 
ดังนั้น จงึมีแนวโนมที่จะแกไขเพิ่มเตมิรางพระราชบญัญตัใิหมคีวามรดักมุและสรางกลไกในการตรวจสอบ
ถวงดุลการทํางานของรัฐบาล เชน กรณีรางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ วุฒิสภาไดพยายาม
จํากัดการใชอํานาจดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีในการกําหนดคดีพิเศษใหแคบลง

  สภานิติบัญญัติแหงชาติ จากการศึกษาพบวา สภานิติบัญญัติแหงชาติมีความตองการในการ
ตรากฎหมายทีใ่กลเคียงกับความตองการของหนวยราชการคอนขางมาก ทั้งนี้ อาจมีเหตุผลมาจาก 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนมากเปนขาราชการหรืออดีตขาราชการ 
 แตอยางไรก็ตาม แมวาการพิจารณารางกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายเศรษฐกิจ 
เชน รางพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน รางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
รางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และรางพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก เปนตน 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติจะประกอบดวยตัวแทนของกลุมผลประโยชน
ในอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวของก็ตาม แตในหลายกรณี สภานิติบัญญัติแหงชาติไดแกไขเพิ่มเติมราง
พระราชบัญญัติใหเปนประโยชนตอสาธารณะมากขึ้น เชน แกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติธนาคาร
แหงประเทศไทย ใหมีกลไกตรวจสอบถวงดุลที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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 จากการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและขอมลูตาง ๆ  ดงักลาวขางตน คณะผูวจิยัมขีอเสนอแนะ
เชงินโยบายในการปรับปรงุกระบวนการนิตบิญัญตัขิองไทยในแตละขัน้ตอนเพือ่สงเสรมิการมสีวนรวม
ของประชาชน ดังตอไปนี้

 ๑. ขั้นตอนของฝายบริหาร
  คณะรัฐมนตรีควรดําเนินการ หรือควรกําหนดใหหนวยงานรัฐที่เสนอรางพระราชบัญญัติ 
ตองดําเนินการดังตอไปนี้

   คณะรฐัมนตรีควรใหความสําคัญกบัการจัดทํา “แผนนิตบิญัญตั”ิ ตามบทบัญญตัมิาตรา 
๗๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมถึงการใชบังคับและ
การปฏิบัติตามแผนฯ อยางเครงครัด โดยไมอนุญาตใหหนวยงานรัฐเสนอกฎหมายที่ไมอยูในแผนฯ 
ดังกลาว เวนแตมีเหตุจําเปนที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได ทั้งน้ี เพื่อใหการดําเนินการจัดทํารางกฎหมาย
ในชั้นของฝายบริหารเปนไปอยางมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ

   คณะรัฐมนตรีควรตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมายของหนวยงานรัฐ โดยใช 
“บทตรวจสอบ (checklist) ๑๐ ประการ” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
ทั้งนี้ เพื่อลดการตรากฎหมายที่ไมจําเปนหรือไมเหมาะสม และชวยลดภาระของฝายตาง ๆ 
ในกระบวนการนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย รวมท้ังไมเพิ่มภาระของประชาชนในการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ไมจาํเปนอีกดวย

   หนวยงานรัฐควรประเมินผลกระทบของรางกฎหมายตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูมี
สวนไดสวนเสีย และผูไดรับผลกระทบโดยตรงและโดยออม ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน 
รวมถึงประชาชนทั่วไป

   หนวยงานรัฐควรรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของกับรางกฎหมายนั้น 
โดยในกระบวนการดังกลาว ตองนําเสนอสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ และขอมูลพื้นฐาน
ทีเ่กีย่วของรวมทัง้ขอมลูการประเมินผลกระทบ เพือ่ใหประชาชนไดทาํความเขาใจและมสีวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมดวย

    หนวยงานรัฐควรตอบความคดิเหน็ของผูมสีวนไดเสยีและผูไดรบัผลกระทบอยางเปดเผย 
พรอมแสดงเหตผุลสนบัสนนุหรอืคดัคานความคดิเห็นทีไ่ดรบัในแตละประเด็น รวมท้ังนาํเสนอแนวทาง
ปองกัน แกไข หรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายฉบับนั้น ๆ ดวย

    การรบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตั ิคณะรฐัมนตรคีวรสรปุความตองการทางนโยบาย
ที่ชัดเจนกอนสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
ปรบัปรงุในเชิงเทคนิค โดยในกรณีของรางพระราชบัญญตัทิีม่คีวามเรงดวนควรกําหนดกรอบระยะเวลา
ที่ชัดเจนในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาดวย
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 ๒. ขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาควรปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติ หรือปรับเปลี่ยน
แนวทางในการดําเนินการในขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้

   ปรับสัดสวนองคประกอบของคณะกรรมการกฤษฎกีาใหประกอบดวยบคุคลท่ีมคีวามรู
ความสามารถหลากหลายขึ้น โดยเพิ่มตัวแทนจากภาคประชาชนและนักวิชาการใหมากขึ้น และลด
ความเปนตัวแทนของราชการลง 

   เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียหรือผูที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายที่อยูระหวาง
การพิจารณามีโอกาสเขาชีแ้จงในที่ประชุม และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมาย 
รวมทั้งเพิ่มความโปรงใสในการพิจารณารางกฎหมายดวย เชน การเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับราง
กฎหมายที่อยูระหวางการพจิารณา และสามารถสบืคนรายงานการประชมุของคณะกรรมการกฤษฎกีา
ทุกชุดไดโดยงายผานทางเว็บไซต เปนตน

   กาํหนดแนวทางในการปฏบิติัเกี่ยวกับการตรวจพจิารณารางกฎหมายอยางชดัเจน ทัง้นี้ 
เพื่อไมใหผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัตหินาท่ีถกูผกูตดิอยูกับตวับคุคลหรอืคณะบคุคลมากจนเกินไป รวมทั้ง
คํานึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณารางกฎหมายใหแลวเสร็จดวย

   เพิม่บทบาทในการรางกฎหมายใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเจาหนาท่ีซึ่งเปนกรรมการรางกฎหมายประจํา รวมทั้งเพิ่มจํานวนของผูปฏบิตังิาน
ในตําแหนงท่ีสําคญัดวย เชน กรรมการรางกฎหมายประจํา และเลขานุการของคณะกรรมการกฤษฎกีา
แตละคณะ เปนตน

 ๓. ขั้นตอนของรัฐสภา
  ในขั้นตอนของรัฐสภานัน้ควรมีการสงเสริมใหตัวแทนประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
พิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดงายยิ่งขึ้น เชน กําหนดให
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติตองประกอบดวยกรรมาธิการบางสวนที่ไมได
เปนสมาชิกรัฐสภา กําหนดใหตองเปดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการตอสาธารณะทุกครั้ง 
กาํหนดใหสทิธแิกประชาชนในการเขารวมสงัเกตการณการประชมุ หรอืจัดใหมีการถายทอดการประชมุ
คณะกรรมาธิการที่มีความสําคัญ เปนตน

 ๔. การเสนอกฎหมายโดยประชาชน
  ในขั้นตอนการเสนอกฎหมายโดยประชาชนควรมีการอํานวยความสะดวกใหการเสนอราง
กฎหมายโดยประชาชนสามารถกระทําไดงายยิ่งขึ้น ดังนี้

   หนวยงานที่เกี่ยวของกบัการปฏริปูกฎหมายหรอืการสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน 
เชน สภาพัฒนาการเมือง หรือคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ควรมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการ
ยกรางกฎหมายในทางเทคนิค
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   ในการรวมลงช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติ ใหใชเฉพาะบัตรประจําตัวประชาชนและ
ลายมือชื่อเทานั้น โดยไมตองใชสําเนาทะเบียนบาน 

   กําหนดใหสามารถใชรายชื่อซึ่งประชาชนรวบรวมกันเองรวมเขากับรายชื่อที่รวบรวม
ผานคณะกรรมการการเลือกตั้งได เพื่ออํานวยความสะดวกในการรวบรวมรายชื่อของประชาชน

   สรางกลไกในการอาํนวยความสะดวกแกประชาชนผูเสนอกฎหมายและประชาชนโดยทัว่ไป
ใหสามารถตรวจสอบกระบวนการเสนอกฎหมายโดยประชาชนในทุกขั้นตอน เชน จัดทําเว็บไซตให
ขอมูลที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปนตน

   กาํหนดใหมกีารทาํประชาพิจารณโดยการสนับสนุนของรัฐสภาหรือองคกรทีเ่กีย่วของ และ
ใหสิทธิแกผูเสนอรางกฎหมายสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากส่ือในกํากับของรัฐในการอภิปราย
ถกเถียงและนําเสนอสาระสําคัญตอสังคมในวงกวาง

   สงเสริมการเสนอกฎหมายโดยประชาชนในระดับทองถ่ิน เชนเดียวกับในระดับชาติ โดย
ปรับปรุงกฎหมายการเสนอขอบัญญัติทองถิ่นใหสามารถปฏิบัติไดจริง เชน กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
รอยละ ๕ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในทองถิ่นนั้น สามารถเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นได 
เปนตน

 ๕. การสนับสนุนการมีสวนรวมอื่น ๆ ของประชาชน
  ในการสนับสนุนการมีสวนรวมอื่น ๆ ของประชาชนนั้นควรสงเสริมใหมีการจัดตั้งหนวย
ในการเฝาระวังกฎหมาย (legislative watch unit) ในภาควิชาการหรือภาคประชาสังคม เพื่อ
สนับสนุนใหประชาชนสามารถเขารวมในกระบวนการนิติบัญญัติไดมากยิ่งขึ้นในระยะยาว โดยหนวย
ดังกลาวสามารถทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้

   การจัดทําระบบติดตาม (tracking system) รางกฎหมายซ่ึงกําลังจะเขาสูกระบวนการ
นิติบัญญัติในขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งเอื้ออํานวยตอการติดตามของสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ

   การจัดทํารายงานสรุปและวิเคราะหรางกฎหมายในรูปแบบที่ประชาชนและสื่อมวลชน
เขาใจไดงาย

   การจัดกิจกรรมสัมมนา หรือประชุมระดมสมองกับภาควิชาการ หรือ
องคกรภาคประชาสังคมที่สนใจ ตลอดจนการแถลงขาวเพื่อสรางความตื่นตัว
ใหเกิดขึ้นในสังคม

   การชวยเหลือประชาชนในการยกรางกฎหมาย หรือ
การจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขรางกฎหมาย 
ในลักษณะท่ีสมาชิกรัฐสภาหรือตัวแทนภาคประชาชน
ในคณะกรรมาธิการสามารถนําไปใชในการแปรญัตติ
และอภิปรายได

ดมสมองกับภาควิชาการ หรือ
วเพื่อสรางความตื่นตัว

หมาย หรอื
หมาย 
ชน
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 นายไพโรจน พลเพชร  กรรมการปฏริปูกฎหมาย ไดแสดงความคดิเหน็วา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดหลักการ
เกี ่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติซึ ่งเปลี ่ยนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในหลายประการ ดังนี้ 
 ประการที ่๑ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทํา “แผนการบริหารราชการแผนดิน” 
เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลองกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัในการบรหิารราชการแผนดนิ และคณะรฐัมนตรี
ตองจัดใหม ี “แผนการตรากฎหมาย” หรือ “แผนนิติบัญญัติ” 
ท่ีจาํเปนตอการดาํเนินการตามนโยบายและแผนการบรหิารราชการ
แผนดินดวย๔ ซึ่งหลักการดังกลาวนั้นไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนครั้งแรก โดยมีเจตนารมณ
เพื่อบังคับใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินและตรากฎหมายใหสอดคลอง
กับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และใหนําไปปฏิบัติอยางจริงจังสามารถตรวจสอบได
 ประการที่ ๒ กําหนดใหตองมีการตรากฎหมายตาง ๆ ที่จาํเปน โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการขยายสิทธิและรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหกวางขวางมากขึ้น ซึ่งทําใหการใชสิทธิและ
เสรีภาพงายขึ้น มีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองอยางชัดเจน 
 ประการที่ ๓ นอกจากคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะมีอํานาจในการเสนอ
รางกฎหมายแลว รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังเพิ่มบทบาทภาคประชาชนในการริเริ่มเสนอกฎหมาย
เพื่อใหมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น โดยกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๐๐๐ คน 
มีสิทธเิขาชื่อเสนอรางกฎหมายที่มีเน้ือหาสอดคลองกับความตองการของประชาชนได๕ ในขณะเดยีวกนั
ก็กําหนดใหศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองไดดวย๖ 
ซึ่งถือเปนการขยายพื้นที่การมีสวนรวมในการเสนอกฎหมายเพิ่มยิ่งขึ้นกวาเดิม
 ประการที่ ๔ กําหนดสมัยประชุมที่ชัดเจน โดยแยกเปน ๒ สมัยประชุม คือ สมัยประชุมสามัญ
ทัว่ไปและสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ และสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน ซึ่งการกําหนด
ดังกลาวน้ันกเ็พื่อตองการใหมีการพิจารณากฎหมายเปนการเฉพาะในสมยัหน่ึง รวมท้ังใหการทาํหนาท่ี
ของสมาชิกรัฐสภาในการตรากฎหมายมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย

มคดิเห็นวา 
ดหลักการ
มนูญแหง

๒๕๕๐
ดิน”
การ
กับ
ตรี
”
ร

 ๔มาตรา ๗๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.
 ๕รางพระราชบัญญัติทีป่ระชาชนเสนอไดนั้นตองจํากัดอยูเฉพาะหมวด ๓ วาดวยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และ
หมวด ๕ วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เทานั้น.
 ๖ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถเสนอรางพระราชบัญญัติได โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวตองเปนกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการจัดองคกร และกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ.
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จุลนิติ

 สําหรับปญหาในทางปฏิบัติของกระบวนการนิติบัญญัติในประเทศไทย มีสาเหตุที่สําคัญ
แยกพิจารณาออกไดเปนกระบวนการตาง ๆ ดังนี้
 ๑. กระบวนการริเริ่มเสนอกฎหมาย
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดผูมีอํานาจในการเสนอ
รางพระราชบัญญตั ิไดแก คณะรฐัมนตรี สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒๐ คน ศาลหรือ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรอืประชาชนผูมสีทิธิเลอืกต้ังจํานวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คนเขาช่ือกัน
  โดยในทางปฏิบัติรางพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอนั้น สวนใหญ
เปนการนําเอารางฯ ของคณะรัฐมนตรีหรือของหนวยงานรัฐที่ไดเสนอไวแลว มาเปนรางของพรรค
หรือของตนเอง ดังนั้น การริเริ่มเสนอกฎหมายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางแทจริงจึงมีนอยมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะปญหาเร่ืองความรูความเขาใจในการรางกฎหมายท่ียังมีศักยภาพไมเพียงพอ และ
ไมมีหนวยงานซ่ึงประกอบดวยบุคลากรผูเชี่ยวชาญมารองรับเพ่ือสนับสนุนการเสนอกฎหมายเหมือน
เชนฝายบริหาร ดวยเหตุนี้รางกฎหมายที่ริเริ่มมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงไมแตกตางจาก
รางของรัฐบาล ซึ่งในความเปนจริงแลวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถือเปนผูที่ใกลชิดกับปญหาของ
ประชาชนมากที่สุด จึงควรจะเปนตัวแทนของประชาชนเขามาตรวจสอบหรือพัฒนากฎหมายของ
ฝายบริหาร มิใชไปยึดถือกฎหมายตามฝายบริหารท่ีสวนใหญตองการจะรางกฎหมายใหเอื้อตอ
ผลประโยชนของตนเอง
 ๒. กระบวนการพิจารณากฎหมาย
  การพิจารณากฎหมายของฝายนิติบัญญัติ (สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา) แบงการพิจารณา
ออกเปน ๓ วาระตามลําดับ ไดแก วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ วาระที่สอง ขั้นพิจารณารายละเอียด
เรียงลําดับมาตรา และวาระที่สาม ขั้นลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางกฎหมาย 
  เม่ือรางกฎหมายผานการพจิารณาในวาระทีห่นึง่ ซึง่เปนการพจิารณาวาจะรบัหลกัการแหงราง
กฎหมายนัน้หรอืไมแลว กจ็ะเขาสูการพจิารณาในวาระทีส่อง ซึง่เปนการพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิาร 
โดยคณะกรรมาธกิารพจิารณานีอ้าจเปน “คณะกรรมาธกิารสามญัประจาํสภา” หรอื “คณะกรรมาธกิาร
วิสามัญ” ก็ได 
  ปญหาในทางปฏบิตัคิอื ปจจบุนัคณะกรรมาธกิารสามญัประจาํของสภาผูแทนราษฎรมจีาํนวน 
๓๕ คณะ สวนวุฒิสภามีจํานวน ๒๒ คณะ โดยมีบทบาทท่ีสําคัญคือ การตรวจสอบการทํางานของ
หนวยงานรัฐ และการพิจารณากฎหมาย แตปรากฏวาคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาโดยเฉพาะ
ของสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมีเปนจํานวนมากกลับไมมีบทบาทในดานนิติบัญญัติหรือการตรากฎหมาย 
จึงทําใหบทบาทในดานนี้จึงอยูที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเปนสวนใหญ ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่เขามาเปนกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณารางกฎหมายนั้นจะเปนตัวแทนของแตพรรคการเมือง
ตามสัดสวน อีกทั้ง การท่ีขอบังคับการประชุมไดกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนกรรมาธิการ
สามัญประจําสภาไดไมนอยกวา ๒ คณะ ทําใหการทุมเทเวลาใหกับการประชุมเพื่อพิจารณากฎหมาย
จึงมีอยูอยางจํากัด ดวยเหตุนี้ การพิจารณากฎหมายจึงตกอยูกับฝายบริหารในที่สุด
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  นอกจากนี ้ในการพจิารณากฎหมายของสภาผูแทนราษฎรยงัไมมีกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอน 
ยกเวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหตองพิจารณาให
แลวเสร็จภายใน ๑๐๕ วันนับแตวันทีร่างพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร แตในการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติของวุฒิสภานั้นรัฐธรรมนูญบัญญัติใหวุฒิสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน ๖๐ วนั แตถาเปนรางพระราชบญัญตัท่ีิเก่ียวดวยการเงนิตองพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั 
เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาการพิจารณาออกไปเปนกรณีพิเศษแตตองไมเกิน ๓๐ วัน ซึ่งถา
วุฒิสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นผานความเห็นชอบ
ของวุฒสิภาแลว ดังนั้น กําหนดระยะเวลาในการพิจารณากฎหมายของสภาผู แทนราษฎรจึงมี
ความจําเปนที่จะตองนํามาพิจารณาตอไปดวยในอนาคต
  การพิจารณารางกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนก็มีปญหาเชนเดียวกัน โดยในทางปฏิบัติ
เคยมีกรณีทีร่ัฐบาลตองการเรงออกกฎหมายฉบับนั้นโดยเร็ว จึงไมรอรางฯ ของประชาชน ทั้ง ๆ ที่
อยูในขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อวาครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม จึงสงผลใหรางกฎหมาย
ของประชาชนนั้นไมไดรับการพิจารณา หรือในกรณีทีเ่ปนรางกฎหมายที่เกี่ยวดวยการเงินซึ่งจะตองมี
คาํรบัรองของนายกรฐัมนตร ีปรากฏวานายกรฐัมนตรไีมใหการรบัรอง เพยีงเพราะเหตผุลวารางกฎหมาย
น้ันไมมีฉบับของคณะรฐัมนตร ีกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนจึงตกไปและไมไดรบัการพจิารณาในที่สดุ

  จากสภาพปญหาในทางปฏิบัติของกระบวนการนิติบัญญัติในประเทศไทยดังไดกลาวมา
ขางตนนั้น โดยสวนตัวมี “ขอเสนอแนะ” เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. กําหนดใหคณะกรรมาธิการสามญัประจําสภามีบทบาททางดานนิติบัญญัติหรือการตรา
กฎหมายเพิ่มมากขึ้น โดยเสนอแนะใหแตละคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับคณะกรรมาธิการของตนไวลวงหนา เชน คณะกรรมาธิการดานแรงงานตองติดตามกฎหมาย
ทีเ่กี่ยวของ โดยในแผนนิติบัญญัติจะบัญญัติไวอยางชัดเจนวารัฐบาลหรือกระทรวงแรงงานตองเสนอ
หรอืแกไขปรบัปรงุกฎหมายฉบบัใดบาง เม่ือทราบแลวกส็ามารถวางแผนหรอืเตรยีมการตาง ๆ  เพื่อศกึษา
หรอืตดิตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของเหลาน้ันไดทันท ีซ่ึงจะสงผลใหคณะกรรมาธกิารสามารถดแูลกฎหมาย
ใหเร็วขึ้นไดเพราะมีการศึกษามาแลวตั้งแตเบื้องตนนั่นเอง 
  ๒.  รฐัสภาควรมีหนวยงานท่ีมหีนาท่ีในการยกรางกฎหมาย เหมือนกบั “สาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา” ซึ่งเปนหนวยงานที่คอยชวยเหลือดานการรางกฎหมายและตรวจพิจารณาเนื้อหาของ
รางกฎหมายใหแกรัฐบาล
  ๓. กรณีรางกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนนั้น ควรมีกระบวนการที่กําหนดใหประชาชน
ผูเสนอกฎหมายไดเขามาชี้แจงเหตุผลหรือเจตนารมณในการเสนอรางกฎหมายนั้นตอรัฐสภา 
  ๔.  ในการพิจารณาศึกษารายละเอียดของรางกฎหมาย พบวา ภาคประชาชนมีโอกาสเขาไป
มีสวนรวมในชั้นกรรมาธิการนอยมาก เนื่องจากคณะกรรมาธิการเกือบทั้งหมดจะประกอบดวยตัวแทน
จากฝายรัฐบาล เชน ตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตัวแทนจากกระทรวง ทบวง หรือ
กรมที่เกี่ยวของ ทัง้ขาราชการประจําและขาราชการการเมือง เปนตน แตมีเพียงสวนนอยเทานั้น
ท่ีแตงตั้งตวัแทนจากภาคประชาชนเขาไปรวมเปนกรรมาธิการวิสามญัเพื่อพจิารณารางกฎหมายโดยตรง 
ดงัน้ัน จงึขอเสนอแนะใหมีการเปดชองทางใหประชาชนไดเขาไปมสีวนในกระบวนการดังกลาวมากยิ่งข้ึน
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จุลนิติ

 นายสามารถ แกวมชียั สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและอดตีรองประธาน
สภาผูแทนราษฎร คนท่ีสอง กลาววา แมวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
จะกําหนดใหคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และศาลหรือองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งประชาชนมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ 
ซึ่งเปนการเปดชองทางใหมีการเสนอกฎหมายไดมาก
ยิ่งขึ้นก็ตาม แตในทางปฏิบัติ พบวา รางพระราชบัญญัติ
สวนใหญนั้นจะเปนการริเริ่มเสนอโดยคณะรัฐมนตรี 
และเปนเรื่องเดิม ๆ ที่ปรับปรุงแกไขไปตามยุคสมัย
เทานั้น หรือแมแตรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดย
สมาชิกสภา ผูแทนราษฎรก็เปนรางฯ ที่ลอกมาจากฉบับของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงมิไดมีการริเริ่ม
เสนออะไรใหม นอกจากน้ี ในทางปฏิบตัปิญหาทีส่งผลใหกระบวนการพจิารณากฎหมายมคีวามลาชา 
คือ การอภิปรายในที่ประชุมสภา ซึ่งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนจํานวนมากตองการอภิปราย
ในที่ประชุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่หากไดอภิปรายแลวจะสามารถหาเสียงจากประชาชนได 
ซึง่ในบางครัง้สมาชกิฯ ผูนัน้ไมไดมกีารเตรยีมตวัลวงหนา ใชวธิเีปดเอกสารในหองประชมุ หรอืหาประเดน็
อภปิรายเฉพาะหนา ซึง่เมือ่อภปิรายกเ็กดิปญหากระทบกระทัง่และประทวงกนัในทีส่ดุ ดงัน้ัน จงึเหน็ควร
ใหแตละพรรคการเมืองไดมีการประชุมถกเถียงกันเสียกอน แลวพิจารณามอบหมายบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาเปนตัวแทนของพรรคเพื่ออภิปรายแตเพียงผูเดียว ทั้งน้ีจะชวยประหยัดเวลา
และทําใหสามารถพิจารณากฎหมายไดมากยิ่งขึ้น
 สําหรับการพิจารณากฎหมายในช้ันกรรมาธิการ ซึ่งสวนใหญสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เปนผูพจิารณา โดยไมมอบหมายใหคณะกรรมาธกิารสามญัประจําสภา ทัง้นีเ้นือ่งจากคณะกรรมาธกิาร
วิสามัญจะประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและบุคคลภายนอกก็ได ซึ่งชองทางนี้จะเปนการ
เปดโอกาสใหประชาชนหรือผูที่มีความรูความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ันไดเขามาเปนกรรมาธิการรวม
พจิารณาดวย แตอยางไรก็ตาม สาํหรับบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีเปนกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัตินั้นถือวามีบทบาทนอยมากดวยสมาชิกแตละทานตองเปน
กรรมาธิการสามัญประจําสภาอยางนอย ๒ คณะ เมือ่มาเปนกรรมาธิการวิสามัญอีกคณะหน่ึงหรือบางคน
เปนถึง ๒ คณะ จึงไมมีเวลาเขารวมประชุมอยางจรงิจัง อีกทั้ง ในที่ประชุมยังประกอบดวยตัวแทนจาก
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเปนผูที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องนั้นโดยตรงยอมจะใหขอมูลที่สามารถ
ชี้นําได ดังนั้น จึงทําใหรางพระราชบัญญัติแตละฉบับเปนรางฯ ที่เปนไปตามธงที่กระทรวง ทบวง กรม
ไดกําหนดไว 
 โดยภาพรวมเม่ือกระบวนการนิตบิญัญตัมินีํา้หนกัอยูทีห่นวยราชการหรือฝายบริหารมากจนเกินไป 
จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.  ประชาชนควรรวมกันพิจารณาวามีกฎหมายฉบับใดบางท่ีสมควรจะตองดําเนินการปรับปรุง
แกไข หรือตองตราขึ้นใหม และใหเสนอมายังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนผูแทนของประชาชน
ในพ้ืนที่เพื่อชวยกระตุนเตือนใหเห็นความสําคัญและผลักดันเสนอรางกฎหมายของประชาชน โดย
ไมจําเปนตองเสนอรางกฎหมายนั้น โดยการเขาชื่อจํานวน ๑๐,๐๐๐ คน ตามที่กฎหมายกําหนด 

และอดีตรองประธาน
รรมนูญฉบับปจจุบัน
และศาลหรือองคกร
งพระราชบัญญัติ
าก

ญติั
รี 
ย
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 ๒.  เพื่อประหยัดเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติในทีป่ระชุมสภา จึงเห็นควรใหแตละ
พรรคการเมอืงไดประชมุหารอืกนัเสียกอนวาผูใดควรเปนผูอภปิรายเก่ียวกับรางพระราชบญัญตัฉิบบันั้น 
โดยกาํหนดใหเฉพาะผูเช่ียวชาญเปนตวัแทนในการอภปิรายเทาน้ัน ทัง้นี ้เพื่อลดปญหาการทะเลาะหรอื
ประทวงในท่ีประชมุสภาซึ่งทําใหภาพลกัษณของสภาเสยีหาย และเปนการประเทืองปญญาแกประชาชน
ผูรับฟงการถายทอดเสียง รวมทั้งเปนการประหยัดงบประมาณแผนดินเพราะไดบริหารเวลาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการพิจารณากฎหมาย
 ๓.  เน่ืองจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมไดมีความรูและเชี่ยวชาญในทกุ ๆ  เรื่อง ดงันั้น จงึสงผลตอ
ประสิทธิภาพของกฎหมายท่ีตราออกมาใชบังคับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ  
เปดโอกาสใหมีการใชอํานาจดุลยพินิจโดยมิชอบ อาจสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพหรือประโยชน

โดยสวนรวมของประชาชน ดังนั้น ตองชวยกันสอดสองดูแล

    นายสรุชยั เลี้ยงบญุเลศิชยั รองประธานวฒุสิภา คนทีห่น่ึง 
กลาววา เมือ่เราพูดถึง “งานนิติบัญญัติของรัฐสภา” ก็หมายความวา

เรากําลังพูดถึง “การบัญญัติกฎหมายโดยรัฐสภา” คําถามตอมาคือ 
“กฎหมาย” คอือะไร สามารถอธบิายอยางงาย ๆ  ไดวาเปน “กฎเกณฑของ

สังคมทีร่ัฐจะใชเปนเครื่องมือในการบริหารราชการแผนดิน” 
สวน “รัฐสภา” เปน “หนึ่งในสามฝายที่เปนตัวแทนในการใช
อํานาจอธปิไตยแทนประชาชนในการบญัญตักิฎหมาย” สามารถ

จําแนกประเด็นปญหาที่สําคัญได ๒ ประการ คือ 
 ประการแรก  เม่ือกฎหมายเปนเครือ่งมือของสงัคม ดงันั้น ปรชัญาของรฐัสภาในการตรากฎหมาย
คอื “ตองการไดเครื่องมอืท่ีกอใหเกดิประโยชนสขุแกสงัคมมากที่สดุ” ประเดน็ปญหาคอื เราไมตองการ
ไดกฎหมายที่จะไปเอื้อประโยชนใหแกคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
 ประการที ่๒  เม่ือ “รฐัสภาเปนหน่ึงในอาํนาจที่เปนตัวแทนในการใชอาํนาจอธปิไตยแทนประชาชน
ในการบัญญัติกฎหมาย” แตในความเปนจริง รัฐสภาไมไดมีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายโดยอิสระ
อยางเด็ดขาดจากฝายบริหาร ประเด็นปญหาคือ พรรคการเมืองที่มีทีนั่่งมากที่สุดหรือเสียงขางมาก
ในสภาผูแทนราษฎร จะทาํหนาท่ีเปนฝายบรหิาร พรรคการเมอืงตาง ๆ  จึงไมมุงหวังท่ีจะเขามาทาํหนาท่ี
เปนฝายนิติบัญญัติ แตจะพยายามตอสูกันเพื่อใหไดทีน่ั่งมากที่สุดเพื่อเขามาทําหนาทีเ่ปนฝายบริหาร 
ดังนั้น กฎหมายที่ไมไดถูกเสนอโดยฝายบรหิารหรือคณะรัฐมนตรี จึงไมไดรับการสนับสนุนจากฝาย
เสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสภาที่ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ 
 จากขอมูลทีม่ีการศึกษาวา ในการพิจารณากฎหมายแตละฉบับตองใชระยะเวลาถึง ๗๒๘ วัน 
ซึ่งถอืวานานมาก แตอยางไรกต็าม ระยะเวลา ๗๒๘ วันน้ันความลาชาไมไดอยูท่ีวุฒสิภา ท้ังน้ีเนื่องจาก
วฒิุสภาถกูตกีรอบเรื่องของระยะเวลาไวอยางชดัเจนในมาตรา ๑๔๖ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ วา ถาเปนกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
ถาไมใชกฎหมายเกี่ยวดวยการเงนิตองพจิารณาใหเสรจ็ภายใน ๖๐ วนั แตถาไมแลวเสรจ็ก็ใหขยายเวลา

โดยสวนรวมข

   
กลาววา

เรากําลังพู
“กฎหมาย”

ส
ส
อ

จําแ

P83-100.indd  97 23/1/2556  17:40:37

creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๖๙๘

บทบาทดานนิติบัญญัติของรัฐสภา

จุลนิติ

ออกไปไดไมเกิน ๓๐ วัน เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแลววุฒิสภาจะใชระยะเวลาไมเกิน ๖๐ หรือ ๙๐ วัน
เทานั้น ดังนั้น ระยะเวลาที่ใชไปเปนจํานวนมากในการพิจารณากฎหมายจึงตองชวยกันคนหาวา
ถูกใชไปในขั้นตอนใด ทั้งนี้ เพื่อหาทางแกไขปญหาความลาชาในกระบวนการตรากฎหมายตอไป
 นอกจากปญหาเรื่องความลาชาในการตรากฎหมายแลว ยังมีปญหาเรื่องคุณภาพของกฎหมาย
ดวย เชน พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วทิยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓๗ หรอื “พ.ร.บ. กสทช.” ซึง่นบัตัง้แตมกีารประกาศ
ใชบังคับจนกระท่ังถึงปจจุบันเปนระยะเวลาเพียง ๒ ปเทาน้ัน แตกลับมีประเด็นปญหาใหสังคม
ไดถกเถียงเก่ียวกับกฎหมายดังกลาวเปนจํานวนมาก และเม่ือสัปดาหที่ผานมาก็มีตัวแทนจาก
สหภาพแรงงานการสื่อสารแหงประเทศไทยมายื่นขอรองเรียนเพื่อเสนอใหมีการปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวในประเด็นตาง ๆ  ดวย โดยปญหาเรื่องคุณภาพของกฎหมายนั้น นอกจาก
จะเปนกรณีกฎหมายมีขอบกพรองดังกลาวแลว ยังมีกรณีเร่ืองสภาพบังคับของกฎหมาย และกรณีไมมี
มาตรฐานการอางอิงกฎหมายดวย 
 ปญหาทีส่าํคญัอกีประการหนึง่คอื การไมมกีารบัญญตักิฎหมายทีค่วรจะตองม ีปญหาดงักลาวนี้ 
อยากใหชวยกันคิดวา “เนื่องจากรัฐสภาเปนฝายนิติบัญญัติ ดังน้ัน จึงควรเปนหนาที่หรือความรับผิด
ชอบของรฐัสภา ใชหรอืไม” ซึง่เมือ่มองผวิเผนิกอ็าจจะตอบวา “เมือ่รฐัสภาเปนฝายนติบิญัญตั ิดงันัน้จึง
มหีนาทีต่องบญัญตักิฎหมาย แตเมือ่ไมบญัญตักิฎหมาย รฐัสภาจงึตองรบัผดิชอบ” แตหากมองใหถีถ่วน
โดยพิจารณาในรายละเอยีดวา บคุคลใดบางเปนผูมสีทิธริเิริม่หรอืเสนอกฎหมายได จะพบวาม ีคณะรฐัมนตรี
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒๐ คน ศาลหรอืองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญู และประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คนเขาชื่อกัน สวน “รัฐสภา” ซึ่งหมายถึง สภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภานั้นมีเพียงสภาผูแทนราษฎรเทานั้นท่ีมีสิทธิในการเสนอกฎหมาย แตวุฒิสภา
ไมมีสิทธิเสนอกฎหมายได ดังนั้น ถาคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมเสนอ รัฐสภา
จะไปเสนอกฎหมายเพื่อพิจารณาไมได
 โดยนับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งขณะนี้ยางเขาปที่ ๖ แลวนั้นมีกฎหมายที่จะตองตราหรืออนุวัติตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญอีกเปนจํานวนมากแตยังไมไดตราออกมาใชบังคับ ซึ่งจากขอมูลพบวา กฎหมายที่
ตองตราตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นมีจํานวนทั้งสิ้น ๒๘๘ ฉบับ โดยตราออกมาใชบังคับแลว
จํานวน ๑๕๕ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๕๒ ของจํานวนกฎหมายที่ตองตราตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แตยงัมกีฎหมายทีย่งัไมไดตราตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูอกี ๑๓๓ ฉบบั ดงันัน้ ตอประเด็นปญหา
วาใครจะเปนผูรับผิดชอบ จึงถือเปนโจทยใหญสําหรับสังคมไทยที่จะตองชวยกันคิดตอไป

 นอกจากสภาพปญหาที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังมีสภาพปญหาเก่ียวกับกระบวนการพิจารณา
กลัน่กรองกฎหมายของวฒุสิภา ซึง่จะเปนขอมลูประกอบการพจิารณาหาแนวทางเพือ่ปฏริปูระบบงาน
รัฐสภาตอไปได ในประการตาง ๆ ดังนี้

 ๗ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก หนา ๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ (มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓).
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 ๑.  เนือ่งจากสมาชิกวุฒิสภาซึ ่งทําหนาทีใ่นการพิจารณากลั ่นกรองกฎหมายนั้นก็มีปญหา
ท่ีคลายคลึงกบักรณีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คอื สมาชกิแตละคนเปนกรรมาธกิารหลายคณะ ดังน้ัน
จึงไมสามารถทุมเทเวลาใหกบัการประชมุเพ่ือพิจารณากลั่นกรองกฎหมายไดอยางเตม็ท่ี นอกจากนี ้
สมาชิกวุฒิสภาทีไ่มไดสําเร็จการศึกษาดานกฎหมายซึ่งมีปญหาทีเ่กี่ยวของกับการพิจารณากฎหมาย
มีจํานวนคอนขางมาก ดังนั้น เพื่อเปนการสนับสนุนการทํางานของสมาชิกวุฒิสภา จึงเห็นควรใหมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรทีเ่กี่ยวของในวงงานนิติบัญญัติ ไมวาจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตลอดจนนิติกรซึ่งขาราชการประจําของทั้งสองสภาดวย 
  โดยในกรณีของวุฒิสภานั้น ที่ผานมาไดกําหนดใหมีการสรุปประเด็นรางกฎหมายแตละฉบับ 
เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนแกสมาชิกวุฒิสภาและงายตอการนําไปพิจารณาศึกษาลวงหนา และเนื่องจาก
ปญหาเรื่องขอจํากัดของระยะเวลาในการพิจารณากฎหมาย ดังนั้น ในทางปฏิบัติ เมื่อทีป่ระชุม
สภาผู แทนราษฎรไดพิจารณาและลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติในวาระที ่หนึ ่งแลว 
ประธานวุฒสิภาจะไดพจิารณาและมดีาํรใิหคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการวฒุสิภาพจิารณาวาจะเหน็
สมควรมอบหมายใหคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่ง หรือจะเสนอใหวุฒิสภา
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติฉบับนั้นก็ได๘ และเมื่อสภา
ผูแทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบในวาระที่สามแลว ใหคณะกรรมาธกิารดงักลาวรายงานตอประธานวฒุสิภา ทัง้นี้ 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการพจิารณาของสมาชกิวฒุสิภาในการพจิารณารางพระราชบญัญตัฉิบบันั้นตอไป 
 ๒.  เนือ่งจากการพิจารณารางกฎหมายแตละฉบับ สมาชิกวุฒิสภายังใหความสําคัญกับรางฯ 
ของสภาผูแทนราษฎรเปนหลัก ดังนั้น ภาระหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายจึงตกอยูกับ
ผูใชสิทธิแปรญัตติ หรือกรรมาธิการฝายเสียงขางนอยเปนหลัก กลาวคือ ถาผูแปรญัตติไมมีวาทศิลป
ในการอภิปรายเพื่อชี้แจงหรือโนมนาวจิตใจใหกรรมาธิการทานอื่น ๆ ยอมรับได หรือไมทุมเทตอการ
ทํางานเพื่อหาขอมูลขอเทจ็จรงิมาประกอบสิ่งท่ีสงวนคาํแปรญตัตแิลว กเ็ปนการยากที่จะแกไขเพิ่มเตมิ
รางกฎหมายที่ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรมาแลว ซึ่งประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในที่ประชุม
วุฒิสภาดังกลาวนี้ถือเปนสิ่งหนึ่งทีท่าํใหสมาชิกวุฒิสภาเกิดความทอแทในการทํางาน เพราะไมวา
จะแปรญัตติไดดีอยางไร  แตก็ตองแพเมื่อมีการลงมติ
 ๓.  แมวาวุฒิสภาจะทําหนาทีใ่นการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายโดยพยายามแกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ  ใหสมบูรณดีขึ้นก็ตาม แตเนื่องจากกระบวนการตรากฎหมายไดออกแบบใหสภาผูแทนราษฎร
มอํีานาจที่เหนอืกวาวุฒิสภา กลาวคอื ในกรณท่ีีวุฒิสภาลงมตใิหมกีารแกไขรางพระราชบญัญตั ิวฒุสิภา
ตองสงรางกฎหมายที่แกไขเพิ่มเตมิน้ันกลบัไปยงัสภาผูแทนราษฎร หากสภาผูแทนราษฎรเหน็ชอบดวย
กใ็หนายกรฐัมนตรนีาํขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตรยิทรงลงพระปรมาภไิธยไดทนัที 
แตในกรณีทีส่ภาผูแทนราษฎรไมเห็นชอบดวย จะมีกระบวนการใหทัง้สองสภาตั้งบุคคลที่มีจํานวน
เทากนัขึน้เปน “คณะกรรมาธกิารรวมกนั” เพือ่พจิารณารางพระราชบญัญตันิัน้อกีครัง้ โดยในทางปฏบิตัิ
จะมีการตอสูแลกเปลี่ยนทางความคิดกัน ซึ่งสวนใหญในที่ประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันนั้น อิทธิพล
ทางความคิดของตัวแทนฝายสภาผูแทนราษฎรจะมีสูงกวามาก ดังนั้น จึงเปนปญหาและอุปสรรค

 ๘โปรดดู ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๖.
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ตอการทําหนาที่ของวุฒิสภาเปนอยางยิ่ง เพราะไมวาจะแกไขใหดีอยางไร หากสภาผูแทนราษฎร
ไมเห็นชอบดวย๙  สิ่งที่แกไขไปเหลานั้นก็ไมเปนผลสําเร็จ

 สรุป จากการที่มีโอกาสไดเขารวมโครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้
ผูเขยีนพบวา มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปญหาของกระบวนการนติบิญัญตัใินประเทศไทยทีห่ลากหลาย
และแตกตางกันออกไป แตอยางไรก็ตาม ความคิดเห็นทุก ๆ ความคิดเห็นดังกลาวน้ันตางมีแนวทาง
ที่สอดคลองตองกันอันเปนสิ่งสําคัญสําหรับเรื่องนี้ก็คือ “การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการตรากฎหมาย” อาท ิการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการเสนอรางกฎหมาย
ใหสามารถกระทาํไดงายยิง่ขึน้ การสงเสรมิใหตวัแทนภาคประชาชนไดเขามามสีวนรวมในการพจิารณา
ในชั้นของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา การประเมินผลกระทบและรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับรางกฎหมายนั้น ๆ หรือการสงเสริมใหมีการจัดตั้ง
หนวยงานในการเฝาระวังกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขารวมในกระบวนการนิตบิญัญตัิ
ไดมากยิ่งขึ้นในระยะยาว เปนตน
 อีกประการหน่ึงซึ่งผูเขียนมีความเห็นวาสามารถชวยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการนิติบัญญัติไดคือ การปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการในข้ันตอนของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา กลาวคอื เน่ืองจากคณะกรรมการกฤษฎกีาและสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
มบีทบาทสาํคญัในกระบวนการยกรางและตรวจพจิารณารางพระราชบญัญตัโิดยฝายบรหิาร ซึง่เม่ือ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการของรางพระราชบัญญัติที่สวนราชการ กระทรวง หรือกรมตาง ๆ 
จัดทําขึน้แลว กจ็ะสงใหสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาทัง้ในดานเนือ้หาและแบบของ
กฎหมายตอไป โดยมีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนาทีร่บัผดิชอบในงานธุรการและงานวิชาการ
ของคณะกรรมการกฤษฎกีา ซึง่โดยทัว่ไป ในการตรวจพจิารณารางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา
และสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาน้ันจะเชิญผูแทนจากหนวยงานท่ีเกีย่วของกับรางกฎหมายน้ัน ๆ
มาชีแ้จงประกอบการพจิารณา โดยแทบจะไมมผีูแทนของผูมสีวนไดสวนเสียอืน่ ๆ  ซึง่ไมใชหนวยงานราชการ 
เชน ตัวแทนภาคประชาชน เขามารวมช้ีแจง การตรวจพิจารณารางกฎหมายในช้ันน้ีจึงมีโอกาสท่ีจะ
คลอยตามกบัภาคราชการเปนหลกั ดงันัน้ จงึเหน็ดวยเปนอยางยิง่กบัขอเสนอแนะของวิทยากรท่ีเสนอให
มีการปรบัสัดสวนองคประกอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาใหหลากหลายขึ้น โดยเพิ่มตัวแทนจาก
ภาคประชาชนและนักวิชาการใหมากข้ึน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียหรือผูที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากรางกฎหมายท่ีอยูระหวางการตรวจพิจารณามีโอกาสไดเขามาช้ีแจงในท่ีประชุมดวย 
 นอกจากนี ้ในขัน้ตอนของฝายบรหิาร ซึง่รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๗๖ วรรคสอง กาํหนดใหคณะรฐัมนตรตีองจดัทาํ “แผนนิตบิญัญตั”ิ ขึน้นัน้ ถอืไดวามสีวนสาํคัญ
ตอประชาชนเปนอยางยิ่ง เพราะจะสงผลใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบภารกิจตาง ๆ ไดเสนอใหมี
การปรับปรุงแกไขกฎหมายที่จําเปนตอการผลักดันนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการ
แผนดินใหประสบความสําเร็จ หรือยกเลิกกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะทําใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดนินัน้ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในท่ีสดุ. 

 ๙ในกรณีที่สภาใดสภาหน่ึงไมเห็นชอบดวย ใหยับยั้งรางนั้นไวกอน จนกระทั่งครบ ๑๘๐ วัน สภาผูแทนราษฎรจึงจะสามารถ
นาํกลบัมาพจิารณาใหมอกีคร้ัง เวนแตเปนรางพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วดวยการเงนิ สภาผูแทนราษฎรสามารถยกขึน้พจิารณาใหมไดทนัที.
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รางกฎหมายที่นาสนใจ
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 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕. 

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม

ขามชาติ พ.ศ. .... มีผูเสนอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา รวม ๒ ฉบับ คือ 
   ๑. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม

ขามชาติ พ.ศ. ....  เสนอโดยคณะรัฐมนตรี  (ชุดทีม่ีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) 
เมื่อวันพุธที ่๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

   ๒. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม
ขามชาติ พ.ศ. .... เสนอโดยพลตํารวจโท วิโรจน เปาอินทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย 
กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ และไดบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

  ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทีป่ระชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ....  ซึ่งพลตํารวจโท วิโรจน เปาอินทร 
กับคณะ เปนผูเสนอ และเห็นชอบใหนํารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวม
ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป 
เนือ่งจากรางพระราชบัญญัติทัง้ ๒ ฉบับนั้น มีหลักการเดียวกัน โดยที่ประชุมไดลงมติในวาระที่หนึ่ง 

รางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการมีสวนรวม

ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... 
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... 

รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ พรอมกันไป และมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
จาํนวน ๓๑ คน เพือ่พจิารณา โดยถือเอารางพระราชบัญญตัขิองคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา
และกําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 ปจจุบันรางพระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาในวาระที่สองขั้นกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎร

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ....  

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ
 

เหตุผล
เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยมีปญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะ

เปนองคกรอาชญากรรมขามชาติซึ่งสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของประเทศ
เปนอยางมาก แตปรากฏวากฎหมายที่มีอยูในปจจุบันยังไมสามารถใชบังคับเพื่อดําเนินคดีกับ
การกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติไดอยางมีประสิทธภิาพ ประกอบกับ
ประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องคกร จงึสมควรกาํหนดลกัษณะความผดิใหครอบคลมุการกระทาํดงักลาว รวมทัง้กาํหนดวธิกีารสบืสวน 
สอบสวนการกระทําความผิดดังกลาวนั้นดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑) บทนิยาม 
   “องคกรอาชญากรรม” หมายความวา กลุมบุคคลต้ังแต ๓ คนข้ึนไปท่ีรวมตัวกัน

ชวงระยะเวลาหนึ่งและรวมกันกระทําการใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระทําความผิดรายแรง และเพื่อ
ไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนทางวัตถุอยางอื่นไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม  

   “องคกรอาชญากรรมขามชาติ” หมายความวา องคกรอาชญากรรมที่มีการกระทํา
ความผิดซึ่งมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

   (๑) ความผิดที่กระทําในเขตแดนของรัฐมากกวาหนึ่งรัฐ 
     (๒) ความผิดท่ีกระทําในรัฐหน่ึง แตการตระเตรียม การวางแผน การส่ังการ การสนับสนุน 
หรือการควบคุมการกระทําความผิดไดกระทําในอีกรัฐหนึ่ง 
     (๓) ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แตเก่ียวของกับองคกรอาชญากรรมท่ีมีการกระทํา
ความผิดมากกวาหนึ่งรัฐ 

   (๔) ความผิดที่กระทําในรัฐหนึ่ง แตผลของการกระทําที่สําคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง 
   “ความผิดรายแรง” หมายความวา ความผิดอาญาที่กฎหมายกําหนดโทษจําคุก

ข้ันสูงตั้งแต ๔ ปขึ้นไป 
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   “พนักงานสอบสวน” หมายความรวมถึง ผู มีอํานาจในการสอบสวนหรือ
ไตสวนคดีอาญาตามกฎหมายอื่นดวย 

   “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความรวมถึง เจาหนาทีผู่ ม ีอํานาจหนาทีต่าม
กฎหมายอื่นและเจาหนาท่ีท่ีไดรบัมอบหมายจากอัยการสงูสดุ ใหมีอํานาจสบืสวน สอบสวน หรอืปองกนั
และปราบปรามการกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติดวย (มาตรา ๓)

   ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
       ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุดรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน 
       ใหอ ัยการสูงส ุดมีอ ํานาจออกระเบียบเพื ่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ นี  ้

โดยระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได (มาตรา ๔ ) 
   ๓) บททั่วไป
     ๓.๑) ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ผูนั้นกระทําความผิดฐานมีสวนรวม

ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
           (๑) เปนสมาชิกหรือเปนเครือขายดําเนินงานขององคกรอาชญากรรมขามชาติ
          (๒) สมคบกันตั้งแต ๒ คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดรายแรงอันเกี่ยวของกับ

องคกรอาชญากรรมขามชาติ
             (๓) มีสวนรวมกระทําการใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจกรรมหรือ

การดําเนินการขององคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยรูถึงวัตถุประสงคและการดําเนินกิจกรรมหรือโดย
รูถึงเจตนาที่จะกระทําความผิดรายแรงขององคกรอาชญากรรมขามชาติดังกลาว

             (๔) จัดการ สั่งการ ชวยเหลือ ยุยง อํานวยความสะดวก หรือใหคําปรึกษา
ในการกระทําความผิดรายแรงขององคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยรูถึงวัตถุประสงคและการดําเนิน
กิจกรรม หรือโดยรูถึงเจตนาที่จะกระทําความผิดรายแรงขององคกรอาชญากรรมขามชาติดังกลาว 
(มาตรา ๕) 

     ๓.๒) ผูใดกระทําความผิดตามขอ ๓.๑) นอกราชอาณาจักร ผูนั ้นจะตองรับโทษ
ในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถา 

          (๑) ผูกระทําความผิดหรือผู รวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทย 
หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 

           (๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาวและไดกระทําโดยประสงคใหความผิด
เกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหาย หรือ 

            (๓)  ผู กระทําความผิดเปนคนตางดาวและการกระทํานั ้นเปนความผิด
ตามกฎหมายของรัฐทีก่ารกระทําเกิดขึ ้นในเขตอํานาจของรัฐนั ้น หากผู นั ้นไดปรากฏตัวอยู ใน
ราชอาณาจักร และมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 

          ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
(มาตรา ๖) 
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... 

      ๓.๓) ถาผูกระทาํความผดิฐานมสีวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาตคินหนึง่คนใด
ไดลงมือกระทําความผิดรายแรงตามวัตถุประสงคขององคกรอาชญากรรมขามชาตินั้น ผูกระทํา
ความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติที่อยูดวยในขณะกระทําความผิดรายแรง หรือ
รวมประชุมแตไมไดคัดคานในการตกลงใหกระทําความผิดรายแรงน้ัน รวมทั้งบรรดาหัวหนา ผูจัดการ 
และผูมีตําแหนงหนาที่ในองคกรอาชญากรรมขามชาตินั้น ตองระวางโทษตามที่ไดบัญญัติไวสําหรับ
ความผิดรายแรงนั้นทุกคน (มาตรา ๗) 

      ๓.๔) พนกังานเจาหนาที ่สมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา สมาชกิสภาทองถิน่ 
ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ พนักงานฝายปกครอง พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐ กรรมการ
หรอืผูบรหิารหรือพนกังานรฐัวสิาหกจิ กรรมการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนินงาน
ของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญกระทําความผิดฐานมีสวนรวมใน
องคกรอาชญากรรมขามชาติ ตองระวางโทษเปน ๒ เทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
(มาตรา ๘) 

      ๓.๕) พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ผูใดกระทํา
ความผิดตอตาํแหนงหนาทีร่าชการอันเก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดตามหมวดน้ี ตองระวางโทษเปน 
๓ เทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น (มาตรา ๙)

   ๔) การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
       ๔.๑) ใหอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ

คดีความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ หรือจะมอบหมายหนาที่นั้น
ใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเปนผูรับผิดชอบทําการสอบสวนแทนก็ได  

        ใหพนักงานสอบสวนตอไปน้ีมีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําส่ังจากอัยการสูงสุด
หรือผูรักษาการแทน 

        (๑) พนักงานสอบสวนซึ่งผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ 
        (๒) พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลซึ่งไดรับความเสียหาย

ไดรองขอใหลงโทษผูตองหา 
        (๓) พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ หรือผูมีอํานาจหนาที่สอบสวนหรอื

ไตสวนคดีอาญาตามกฎหมายอื่น 
        ทั้งนี้ ใหพนักงานสอบสวนดังกลาวรายงานขอเท็จจริงแหงคดีโดยยอ 

พรอมท้ังแนบคาํรองทกุขหรอืคาํกลาวโทษและเอกสารทีเ่ก่ียวของไปยงัอยัการสงูสดุหรอืผูรกัษาการแทน
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน (มาตรา ๑๐) 

     ๔.๒) ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนมอบหมายใหพนักงานสอบสวน
คนใดเปนผูรบัผิดชอบทาํการสอบสวนแทน อยัการสงูสดุหรอืผูรกัษาการแทนจะมอบหมายใหพนักงาน
อัยการคนใดทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนก็ได 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

        ใหพนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมายใหเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือ
ใหทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน มีอํานาจและหนาที่ในการสอบสวนเชนเดียวกับพนักงาน
สอบสวน และใหมีอํานาจและหนาทีป่ระการอื่นทีก่ฎหมายบัญญัติไวใหเปนอํานาจและหนาทีข่อง
พนักงานอัยการ 

       ทั้งนี้  ในกรณีทีพ่นักงานอัยการทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน
ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวม
พยานหลักฐาน 

       ในการปฏบิตัหินาท่ีในคดคีวามผดิฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาต ิ
ใหพนักงานสอบสวนตามขอ ๔.๑) วรรคหนึ่ง มีอํานาจสืบสวนและสอบสวนคดีดังกลาว และเปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา แลวแตกรณี 

       เมือ่พนกังานสอบสวนผูรบัผดิชอบเหน็วาการสอบสวนเสรจ็แลวใหทาํความเหน็
ตามมาตรา ๑๔๑ หรอืมาตรา ๑๔๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา สงพรอมสาํนวนไปยงั
อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทน (มาตรา ๑๑) 

     ๔.๓) ในคดีท่ีมีการกระทาํอันเปนกรรมเดยีวผดิตอกฎหมายหลายบท และบทใดบทหนึ่ง
จะตองดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบตามขอ ๔.๑)  หรือขอ ๔.๕) หรือคดีทีม่ีการ
กระทําความผิดหลายกรรมตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกันและความผิดกรรมใดกรรมหนึ่งจะตองดําเนินการ
โดยพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ใหพนักงานสอบสวนดังกลาวมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนสําหรับ
ความผิดอื่นดวย (มาตรา ๑๒)

    ๔.๔) ในกรณีทีผ่ ู กระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ
เปนเจาหนาทีข่องรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และอยูในอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหพนักงาน
สอบสวนผูรบัผดิชอบดาํเนนิคดตีอไปตามพระราชบญัญตัน้ีิได เพยีงแตแจงใหคณะกรรมการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ 

       อยางไรกต็าม การดาํเนนิการของพนกังานสอบสวนผูรบัผดิชอบดงักลาว ยอมไมตดั
อํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่จะดําเนินการ

        (๑) ไตสวนขอเท็จจริงเอง ในกรณีเชนวานี ้ ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 
สงสํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานทีไ่ดมาจากการสอบสวนเฉพาะที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดทีอ่ยู ในอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไปยัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติอาจถือสํานวนการสอบสวนดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการไตสวนขอเท็จจริงได หรือ

         (๒) มอบหมายใหพนักงานไตสวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนผู รับผิดชอบก็ได
(มาตรา ๑๓)
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... 

    ๔.๕) ในกรณีที่ความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติเปนคดีพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษดวย เมื่ออัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนเห็นสมควรอาจ
สงเรือ่งใหกรมสอบสวนคดีพเิศษดาํเนนิการตอไปก็ได แตถาคณะกรรมการคดพีเิศษตามกฎหมายวาดวย
การสอบสวนคดีพิเศษไดมีมติใหคดีดังกลาวตองดําเนินการโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหอัยการสูงสุด
หรือผูรักษาการแทนสงเร่ืองใหกรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ใหนําความในวรรคหาของ
ขอ ๔.๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๔) 

    ๔.๖) เพื่อประโยชนในการประสานการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการกระ
ทาํความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ ใหอยัการสูงสดุโดยความเห็นชอบของหัวหนา
หนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของตกลงกนัเกีย่วกบัการปฏิบตัหินาทีใ่นคดรีะหวางหนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของ
ดังตอไปนี้

   (๑) วิธีปฏิบัติระหวางหนวยงานเกี่ยวกับการรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ 
การดําเนินการเก่ียวกับหมายเรียกและหมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การคน หรือ
การปลอยชั่วคราว การสืบสวน การสอบสวน การเปรียบเทียบ การสงมอบคด ีและการดําเนินการอื่น
เกี่ยวกับคดีอาญาในระหวางหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดอาญา

        (๒) ขอบเขตความรบัผดิชอบของพนกังานฝายปกครองหรอืตาํรวจ เจาหนาทีอ่ืน่
ของรัฐ พนกังานสอบสวน และพนักงานเจาหนาทีต่ามพระราชบัญญตันิีใ้นการสืบสวนและสอบสวนคดี 
ทั้งนี้ เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐแตละแหงความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ผลกระทบของการกระทําความผิด และประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดอาญาไดอยางทั่วถึง ในการนี้อาจกําหนดใหกรณีใดตองดําเนินการรวมกันระหวาง
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดวยก็ได

        (๓) การแลกเปล่ียนขอมลูทีเ่กีย่วของกับการปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ

   (๔) การสนบัสนนุของหนวยงานของรฐัและเจาหนาทีข่องรฐัในการปฏบิตัหินาที่
ที่เกี่ยวของกับการสืบสวนและสอบสวนคดี

   (๕) เรือ่งอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานมีสวนรวมใน
องคกรอาชญากรรมขามชาติ

        เมื่อมีขอตกลงดังกลาวแลว ใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ปฏิบัติตามขอตกลงนั้น 
ถาขอตกลงดังกลาวเปนการกําหนดหนาที่ในระหวางเจาหนาที่ของรัฐที่เปนเจาพนักงานฝายปกครอง 
หรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ใหถือวาการดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของเปนการดําเนินการ
ของผูมีอํานาจหนาที่สืบสวนและสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๑๕)

     ๔.๗) ในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดฐานมีสวนรวม
ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ อัยการสูงสุดอาจขอใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่อื่น
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

ของรัฐใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือเขารวมปฏิบัติหนาทีไ่ดตามความเหมาะสม โดยให
หวัหนาหนวยงานของรฐัหรอืเจาหนาท่ีอ่ืนของรฐัดังกลาวใหความชวยเหลอืสนับสนุน หรอืเขารวมปฏบิตัิ
หนาที่ตามสมควรแกกรณี (มาตรา ๑๖) 

     ๔.๘) เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดฐานมีสวนรวมใน
องคกรอาชญากรรมขามชาติ ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้

          (๑) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่อืน่ใด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดตามสมควร
วามีทรัพยสินซึ่งมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทํา
ความผิด หรือใชเพื่อใหไดรับประโยชนจากการกระทําความผิด หรือมีบุคคล วัตถุ และสิ่งของซึ่งอาจใช
เปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี ไดซุกซอนอยูในเคหสถานหรือสถานที่ดังกลาว ประกอบกับมีเหตุ
อันควรเชื่อไดวาหากปลอยใหเน่ินชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรพัยสนิหรอืพยานหลกัฐานดงักลาวอาจ
ถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

         (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชี 
เอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา

         (๓) คนบุคคล หรอืยานพาหนะที่มีเหตุสงสยัตามสมควรวามีทรพัยสนิซึ่งมไีวเปน
ความผิดหรอืไดมาโดยการกระทาํความผดิ หรอืไดใชหรอืจะใชในการกระทาํความผดิ หรอืซึ่งอาจใชเปน
พยานหลักฐานไดซุกซอนอยู

         (๔) ยึดหรอือายดัทรพัยสนิซึ่งมไีวเปนความผดิหรอืไดมาโดยการกระทาํความผดิ
หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิด

         อยางไรก็ตาม การใชอํานาจตาม (๑) ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
เจาหนาทีผ่ ู คนปฏิบติัตามระเบียบทีอ่ยัการสูงสุดกําหนดโดยแสดงความบริสุทธิก์อนการเขาคน
และใหแสดงบัตรประจําตัวและเอกสารที ่ใหอํานาจในการตรวจคน รวมทั ้งเหตุอันควรเชื ่อ
ทีท่ําใหสามารถเขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานที่คนนั้น เวนแตไมมี
ผูครอบครองอยู ณ ทีน่ัน้ก็ใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอย ๒ คนซึ่งพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
เจาหนาทีไ่ดขอรองมาเปนพยาน ในกรณีดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาทีผู่คน
สงมอบสําเนาเอกสารและหนังสือนัน้ใหแกผูครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ดังกลาวทันทีทีส่ามารถ
กระทาํได และหากเปนการคนในเวลากลางคนื จะตองมขีาราชการอยัการซึ่งรบัเงนิเดอืนตั้งแตชั้น ๓ ข้ึนไป 
หรอืขาราชการพลเรอืนต้ังแตระดับชาํนาญการขึ้นไป หรอืขาราชการตาํรวจตาํแหนงตั้งแตสารวตัรหรอื
เทียบเทาขึ้นไปเปนหัวหนาในการดําเนินการ

         พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาทีตํ่าแหนงใดหรือระดับใดจะมีอํานาจ
หนาทีต่ามที่ไดกําหนดไวทัง้หมดหรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ 
ใหเปนไปตามระเบยีบที่อัยการสงูสดุกําหนด โดยทาํเอกสารมอบหมายใหไวประจําตวัพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนั้น (มาตรา ๑๗)

     ๔.๙) ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิดดอกไมเพลิง
และสิ ่งเทียมอาวุธปน และกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ เพื ่อประโยชนในการปฏิบัติ
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... 

จุลนิติ

หนาที่การสืบสวนสอบสวนความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติใหพนักงาน
อยัการ พนกังานสอบสวนและพนกังานเจาหนาทีต่ามพระราชบญัญตันิีม้แีละใชอาวธุปน เครือ่งกระสนุปน 
ยุทธภัณฑ และอุปกรณเกี่ยวของเพื่อความปลอดภัยเทาที่จําเปน ทั้งนี้ การมีและใชอาวุธปน 
เครื่องกระสุนปน ยุทธภัณฑ และอุปกรณเกี่ยวของดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบที่อัยการสูงสุด
กําหนด (มาตรา ๑๘)

    ๔.๑๐) ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวา เอกสารหรือขอมูลขาวสารซึ่งสงทางไปรษณีย 
โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือ หรืออุปกรณในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส 
หรือสื่อทางเทคโนโลยีใด ถูกใชหรืออาจถูกใช เพื่อใหไดรับประโยชนจากการกระทําความผิดฐานมี
สวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พนักงานสอบสวนซึ่งไดรับอนุมัติจากอัยการสูงสุดหรือผูไดรับ
มอบหมายอาจยื่นคําขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหไดมาซึ่งเอกสาร
หรือขอมูลขาวสารดังกลาวก็ได

         ทัง้นี ้การอนุญาตดังกลาว ใหพจิารณาผลกระทบตอสทิธสิวนบคุคลหรือสทิธอิืน่ใด
ประกอบเหตุผลและความจําเปนดังตอไปนี้

       (๑) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดฐาน 
มีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ

       (๒) มีเหตุอันควรเช่ือวาจะไดขอมูลขาวสารเก่ียวกับการกระทําความผิดฐาน    
มีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติจากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว

       (๓) ไมอาจใชวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได
  การอนุญาตดังกลาว ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตไดคราวละไมเกิน 

๙๐ วนัโดยกาํหนดเงือ่นไขใด ๆ  กไ็ด และใหผูทีเ่ก่ียวของกบัขอมลูขาวสารในสิง่ทีส่ือ่สารตามคาํสัง่ดงักลาว
จะตองใหความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต หากปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปนไมเปนไปตามที่ระบุหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผูพิพากษา
ศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตหรือขยายระยะเวลาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร

       เมื่อพนักงานสอบสวนไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว ใหรายงาน
การดําเนินการใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาทราบ

       อนึ่ง บรรดาขอมูลที่ไดมา ใหเก็บรักษาเฉพาะขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดซึ่งไดรับอนุญาต และใหใชประโยชนในการสืบสวน หรือใชเปนพยานหลักฐานเฉพาะใน
การดําเนินคดีดังกลาวเทานั้น สวนขอมูลขาวสารอื่นใหทําลายเสียทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่อัยการสูงสุดกําหนด (มาตรา ๑๙)

       ๔.๑๑) หามมิใหบุคคลใดเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีไดมาเน่ืองจากการดําเนินการ
ตามขอ ๔.๑๐) เวนแตเปนขอมลูขาวสารเกีย่วกบัการกระทาํความผดิฐานมสีวนรวมในองคกรอาชญากรรม
ขามชาติซึ่งไดรับอนุญาตตามขอ ๔.๑๐) และเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่หรือตามกฎหมายหรือ
ตามคําสั่งศาล (มาตรา ๒๐) 
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จุลนิติ

   ๔.๑๒)  ในกรณีจําเปนและเพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับความผิดฐาน
มีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ ใหอัยการสูงสุดมอบหมายใหบุคคลใดจัดทําเอกสารหรือ
หลักฐานใดขึ้นหรือปฏิบัติการอําพราง เพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่อัยการสูงสุดกําหนดในระเบียบ

       การปฏิบัติการอําพราง หมายความวา การดําเนินการทั้งหลายเพื่อปดบังสถานะ
หรอืวัตถปุระสงคของการดําเนนิการโดยลวงผูอ่ืนใหเขาใจไปในทางอื่น หรอืเพื่อมใิหรูความจรงิเกี่ยวกบั
การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน

       การจัดทาํเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการปฏิบัติการอาํพรางดังกลาวใหถือวา
เปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย (มาตรา ๒๑)

   ๔.๑๓)  ในกรณีจําเปนและเพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวนความผิดฐานมีสวนรวมใน
องคกรอาชญากรรมขามชาต ิใหพนักงานสอบสวนหรอืพนกังานเจาหนาที่ผูไดรบัอนญุาตเปนหนงัสอืจาก
อัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุดซึ่งไดรับมอบหมาย มีอํานาจใหมีการเคลื่อนยายภายใตการควบคุม

          การเคล่ือนยายภายใตการควบคุม หมายความวา วิธีการอนุญาตใหของผิดกฎหมาย
หรอืตองสงสัยผานออกไปจาก ผาน หรอืเขาไปสูเขตแดนของรฐัหนึ่งหรอืมากกวารฐัหนึ่ง โดยการรบัรูและ
อยูภายใตการติดตามดูแลของเจาหนาทีผู่ มีอํานาจ เพือ่การสืบสวนสอบสวนความผิดและเพือ่ระบุ
ตัวบุคคลที่เกี่ยวของในการกระทําความผิดนั้น

         หลักเกณฑ วธิกีารและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการเคลื่อนยาย
ภายใตการควบคุม ใหเปนไปตามระเบียบทีอ่ยัการสูงสุดกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ ในระเบียบดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย

        การกระทําและพยานหลักฐานที่ไดมาจากการกระทําของพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรานี้ ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานได (มาตรา ๒๒)

   ๔.๑๔) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาทีอ่าจใชเครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือดวยวิธีการอื่นใด เฉพาะในการสะกดรอยผูตองสงสัยวากระทําความผิด
หรือจะกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ เพื่อสืบสวน จับกุม แสวงหา 
และรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อัยการสูงสุดกําหนด (มาตรา ๒๓)

   ๔.๑๕) ใหการกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติตาม
พระราชบัญญัตินี ้ เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(มาตรา ๒๔) 

๕) ความรวมมือที่เปนประโยชนตอการดําเนินคดี  
   ในระหวางการสอบสวนคดีความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ 

หากผูตองหาใหขอมูลเองโดยสมัครใจตอพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ซึ่งเปนขอมูล
ทีส่ําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมและการกระทําความผิด
ขององคกรอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งสามารถใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีตอหัวหนาหรือผูมี
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... 

จุลนิติ

บทบาทสําคัญในองคกรอาชญากรรมขามชาติ ใหพนักงานสอบสวนบันทึกขอมูลดังกลาวไวในสํานวน
การสอบสวน แลวเสนอสํานวนการสอบสวนตออัยการสูงสุด

  ถาอัยการสูงสุดเห็นวาขอมูลที่ไดรับจากผูตองหาเปนขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชน
อยางยิ่งตามความในวรรคหน่ึง ใหอัยการสูงสุดมีอํานาจใชดุลพินิจออกคําสั่งไมฟองผูตองหาน้ัน
ทุกขอหาหรือบางขอหาก็ได

   ในกรณีที่มีการฟองคดีแลว หากการใหขอมูลดังกลาวในวรรคหน่ึงไดกระทําในระหวาง
การพิจารณาคดีของศาล ใหอัยการสูงสุดมีอํานาจออกคําสั่งถอนฟอง ถอนอุทธรณ ถอนฎีกา 
หรอืไมอทุธรณ ไมฎกีา ในความผดินัน้ทัง้หมดหรอืบางสวนแลวแตกรณ ีทัง้นี ้ภายใตบงัคบัของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๒๕)

   ทั้งนี้ ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดผูใดไดใหขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชน
อยางยิ่งในการปราบปรามการกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติตอ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวา
อัตราโทษขั้นตําที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได (มาตรา ๒๖)

 ๖)  บทกําหนดโทษ
    ๖.๑)  ผูใดกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแต ๔ ปถึง ๑๕ ป หรือปรับตั้งแต ๘๐,๐๐๐ บาทถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(มาตรา ๒๗)

  ๖.๒) ผูใดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟองรอง หรือการดําเนินคดีความผิด
ฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ เพื่อมิใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถาเปนการ
กระทําอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิ ๑๐ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

       (๑) ให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกผูเสียหายหรือ
พยาน เพื่อจูงใจใหผูนั้นไมไปพบพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือไมไปศาล 
เพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความอันเปนเท็จ หรือไมใหขอเท็จจริง
หรือเบิกความในการดําเนินคดีแกผูกระทาํความผิด

       (๒) ใชกําลังบังคับ ขูเข็ญ ขมขู ขมขืนใจ หลอกลวง หรือกระทําการอันมิชอบ 
ประการอื่น เพื่อมิใหผูเสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจาหนาที่ พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการ 
หรือไมไปศาลเพื่อใหขอเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อใหผูนั้นใหขอเท็จจริงหรือเบิกความอันเปนเท็จ 
หรือไมใหขอเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด

       (๓) ทาํใหเสยีหาย ทาํลาย ทาํใหสญูหาย หรอืไรประโยชน เอาไปเสีย แกไข เปลีย่นแปลง 
ปกปด หรอืซอนเรนเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ  หรอืปลอม ทาํ หรอืใชเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ  
อันเปนเท็จในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

        (๔) ให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกพนักงานเจาหนาที่ 
เจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอืน่ใด เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบ
ดวยหนาที่ หรือ

       (๕) ใชกําลังบังคับ ขูเข็ญ ขมขู ขมขืนใจ หรือกระทําการอันมิชอบประการอื่น 
ตอพนักงานเจาหนาที ่ เจาพนักงานในตําแหนงตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวนเพื่อ
จูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ (มาตรา ๒๘) 

  ๖.๓) เจาของหรอืผูครอบครองเคหสถานหรอืสถานที่อ่ืนใด ตามขอ ๔.๘) (๑) ซ่ึงไมยอมให
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาทีเ่ขาไปในเคหสถานหรือสถานที่อื่นนั้นตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๒๙)

  ๖.๔) ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงบัญชี เอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามขอ ๔.๘) (๒) 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๓๐)

  ๖.๕) ผูใดฝาฝนขอ ๔.๑๑) ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ ๓ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๖๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

    ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยพนักงานสอบสวนพนักงาน
เจาหนาที ่หรือพนักงานอัยการซึ่งเขารวมสอบสวนหรือเขารวมปฏิบัติหนาที ่หรือผูซึ่งเขารวมปฏิบัติ
หนาที่ตามขอ ๔.๗) หรือขอ ๔.๑๐) ผูกระทําตองระวางโทษเปน ๓ เทาของโทษที่กําหนดไวใน
วรรคหนึ่ง (มาตรา ๓๑)

  ๖.๖) ผูใดปฏิบัติหนาทีต่ามขอ ๔.๑๒) กระทําการนอกเหนือวัตถุประสงคในการสืบสวน
สอบสวนตามพระราชบญัญัตน้ีิ เพื่อแสวงหาประโยชนอนัมิชอบสาํหรบัตนเองหรอืผูอ่ืนใหผูน้ันไมไดรบั
การคุมครองตามขอ ๔.๑๒) วรรคสาม ถาการกระทาํน้ันเปนความผดิอาญาใหตองระวางโทษเปน ๒ เทา
ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น (มาตรา ๓๒)

  ๖.๗) ผูใดยักยาย ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหายหรือ
ทําใหไรประโยชนซึ่งเอกสารหรอืบันทกึขอมลู หรอืทรพัยสนิที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่
ยึดหรืออายัดไว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
(มาตรา ๓๓)

  ๖.๘) นิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ
ตองระวางโทษปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาลมีอํานาจดังตอไปนี้

  (๑) ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของนิติบุคคล
      (๒) หามประกอบกิจการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางโดยมีกําหนดเวลา

ไมเกิน ๕ ป 
      ในกรณีท่ีการกระทําความผดิของนติบิคุคลตามวรรคหนึ่งเกดิจากการสั่งการหรอืการ

กระทาํของบุคคลใด หรอืไมส่ังการ หรอืไมกระทาํการอันเปนหนาท่ีท่ีตองกระทาํของกรรมการ ผูจดัการ 
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... 

จุลนิติ

หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนนิงานของนติบิคุคลน้ัน บคุคลดงักลาวตองระวางโทษจาํคกุตัง้แต 
๔ ปถึง ๑๕ ป หรือปรับตั้งแต ๘๐,๐๐๐ บาทถึง ๓๐๐,๐๐๐บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๓๔)

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
 โดยทีป่จจุบันการศึกษาดานการกีฬามีการพัฒนาองคความรูในระดับทีสู่ง

ขึ้น สถาบันการพลศึกษาซึ่งเปนสถาบันทีจั่ดการศึกษาดานกีฬาโดยตรง มีความ
พรอมทางดานบุคลากรและสถานที ่จึงเห็นควรกําหนดใหสถาบันมีอํานาจจัดการ
ศกึษาในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกได เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษา 
ประกอบกบัสมควรปรบัปรงุโครงสรางของสถาบนั ระบบการบรหิารงานบคุคล และ
การบรหิารงบประมาณ เพื่อใหเกิดความคลองตวัและมปีระสทิธภิาพ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ไดแกไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๓ แหงพระราชบญัญตัิ

สถาบนัการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรือ่งสถานะทางกฎหมายของโรงเรยีนกฬีา 
โดยการกําหนดใหโรงเรียนกีฬาที่ไดจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เปนสวนราชการในสถาบันการพลศึกษา

๒) ไดเพิม่บทนิยามคําวา “สภาวิชาการ” ระหวางบทนิยามคําวา 
“สภาสถาบัน” และคําวา “อธิการบดี” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

  “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา
๓) ไดแกไขเพิม่เติมความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน

การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องการบริหารงานบุคคลของสถาบัน โดยการ

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

 พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
 พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
  เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๐ ก หนา ๑
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พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

กําหนดใหการบริหารงานบุคคลสําหรับคณาจารย ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถาบันนั้น ใหสภาสถาบันการพลศึกษามีอํานาจหนาทีใ่นการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เวนแตกฎหมายนี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น

๔) ไดแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ในเร่ืองการ
แบงสวนราชการ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนราชการในสถาบัน
การพลศึกษาแหงพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กลาวคือ 
กฎหมายไดกําหนดใหสถาบันอาจแบงสวนราชการออกเปนสํานักงานอธิการบดี 
บัณฑิตวทิยาลัย วทิยาเขต คณะ และโรงเรียนกีฬา โดยสถาบันอาจใหมีสํานัก 
ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะ เพื่อดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของสถาบันการพลศึกษา เปนสวนราชการในสถาบันอีกได

  นอกจากนี้ สําหรับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาเขต คณะ โรงเรียนกีฬา สํานัก ศูนย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ กฎหมายกําหนดใหออกเปนกฎกระทรวง สวนการแบงสวน
ราชการเปนสํานักงานคณบด ีภาควชิา กอง ฝาย หรอืสวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา กอง หรือฝาย ใหทําเปนประกาศกระทรวง แตการแบง
สวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทียบเทางาน
ใหทําเปนประกาศของสถาบัน

๕) ไดแกไขเพิม่เติมความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่ององคประกอบของสภาสถาบนั โดยการกาํหนด
ใหสภาสถาบัน ประกอบดวย

  (๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
  (๒) อุปนายกสภาสถาบัน ไดแก อธิการบดี
  (๓) กรรมการสภาสถาบนัโดยตาํแหนง ไดแก ปลดักระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย และเลขาธิการ
คณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

  (๔) กรรมการสภาสถาบัน ๓ คน ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต

  (๕) กรรมการสภาสถาบนั ๓ คน ซึ่งเลอืกจากคณบด ี๑ คน ผูอาํนวยการ
โรงเรียนกีฬา ๑ คนและหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทา
คณะ ๑ คน
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จุลนิติ

  (๖) กรรมการสภาสถาบัน ๔ คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของ
วิทยาเขต ๓ คนและขาราชการครูของโรงเรียนกีฬา ๑ คน

  (๗) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ ๗ คน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากบคุคลภายนอกสถาบนัโดยคาํแนะนําของนายกสภาสถาบนั
และกรรมการสภาสถาบันตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โดยในจํานวนนี้ตองมี
ผูทรงคุณวุฒดิานกีฬาคนพิการอยางนอย ๑ คน

  ทั้งนี้ ใหสภาสถาบันแตงตั ้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ ่งมิใชกรรมการ
สภาสถาบันตาม (๔) เปนเลขานุการสภาสถาบันโดยคําแนะนําของอธิการบดี และ
ใหสํานักงานอธิการบดีรบัผดิชอบงานธุรการ งานประชมุ ศกึษาหาขอมลู และกจิการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานของสภาสถาบัน

 ๖) ไดแกไขเพิ่มเตมิความในวรรคสองของมาตรา ๑๘ แหงพระราชบญัญติั
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องมติการพนจากตําแหนงของนายก
สภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบนัตามมาตรา ๑๖ (๔) (๕) (๖) และ (๗) ในกรณท่ีี
สภาสถาบันใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองตอหนาทีห่รือ
หยอนความสามารถตาม (๔) ของมาตรา ๑๘ ตองมมีติ ๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการ
สภาสถาบันทั้งหมดเทาที่มีอยู

 ๗) ไดแกไขเพิม่เติมความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องอํานาจและหนาที่ของสภาสถาบัน ดังนี้

  (๑) วางนโยบายและกํากับแผนพัฒนาของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา 
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ การใหบริการชุมชน และเสริมสรางสังคม
แหงการเรยีนรู การปรบัปรงุ การถายทอดและพฒันาเทคโนโลยี การทะนบุาํรงุศิลปะ
และวัฒนธรรม การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร
การกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ นันทนาการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
ดังกลาว

  (๒) ออกระเบียบและขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ
สถาบัน

  (๓) พจิารณาการจดัตั้ง การรวม และการยบุเลกิสวนราชการของสถาบนั
ตามมาตรา ๑๐ รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนราชการดังกลาว

  (๔) อนุมตักิารรบัสถาบนัอุดมศกึษาหรอืสถาบนัวจัิยอ่ืนเขาสมทบ และ
การยกเลิกการสมทบของสถาบันดังกลาวตามมาตรา ๑๑

  (๕) พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

   (๖) กํากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

   (๗) อนุมั ติ การ ให ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑ ิตชั ้นสู ง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

   (๘) พจิารณาดาํเนินการเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งและ
ถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ

    (๙) แตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๑ (๕)
  (๑๐) แตงตั้งรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี 

ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเทยีบเทาคณะ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพเิศษ ผูชวยศาสตราจารย 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และใหผูดํารงตําแหนงดังกลาว พนจากตําแหนง

  (๑๑) พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปของสถาบัน 
วางระเบียบ และออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได
และผลประโยชนจากทรัพยสินของสถาบัน และการใชจาย เงินรายไดของสถาบัน

  (๑๒) อนุมัติแผนการใชจายเงินรายไดของสถาบัน
  (๑๓) พจิารณารายงานการรบัจายเงนิในรอบป และรายงานการดาํเนนิ

กิจการของสถาบัน
  (๑๔) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาดานพลศึกษา การกีฬา 

วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ นันทนาการ และกิจการดานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ

  (๑๕) แตงตัง้คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรอืบคุคลใดบคุคลหน่ึง
เพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาสถาบัน

  (๑๖) สงเสรมิ สนับสนุน และแสวงหาวธิกีารเพื่อพฒันาความกาวหนา
ของสถาบัน

  (๑๗) พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการเชิงนโยบาย
ของสถาบันที่มิไดกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ

๘) ไดแกไขเพิ่มเตมิความใน (๓) และ (๔) ของมาตรา ๒๑ แหงพระราชบญัญตัิ
สถาบนัการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่ององคประกอบของสภาวชิาการ โดยการ
กําหนดใหสภาวิชาการประกอบดวย
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  (๑) ประธานสภาวิชาการ ไดแก อธิการบดี
  (๒) กรรมการสภาวิชาการ ๒ คน ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี และ

รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
  (๓) กรรมการสภาวชิาการ ๓ คน ซ่ึงเลอืกจากคณบดี ๑ คน ผูอาํนวยการ

โรงเรียนกฬีา ๑ คน และหวัหนาสวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอื่นที่มฐีานะเทียบเทา
คณะ ๑ คน

  (๔) กรรมการสภาวิชาการ ๓ คน ซ่ึงเลอืกจากคณาจารยประจาํของ
วิทยาเขต ๒ คนและขาราชการครูของโรงเรียนกีฬา ๑ คน 

  (๕) กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ๘ คน ซึง่แตงตัง้จากบุคคล
ภายนอก โดยคําแนะนําของกรรมการสภาวิชาการตาม (๒) (๓) และ (๔)

  ๙) ไดแกไขเพ่ิมเติมความในวรรคสองของมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญติั
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องมติการพนจากตําแหนงของประธาน
สภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๒๑ ในกรณีที่สภาสถาบันให
ออกเพราะมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี หรอืบกพรองตอหนาท่ีหรอืหยอนความสามารถ
ตาม (๔) ของมาตรา ๒๓ ตองมีมต ิ๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน
ทั้งหมดเทาที่มีอยู

 ๑๐) ไดแกไขเพ่ิมเตมิความใน (๓) ของมาตรา ๒๔ แหงพระราชบญัญตัิ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ 
โดยการกําหนดใหสภาวิชาการมีอํานาจหนาทีใ่นการพิจารณาเสนอการจัดตั้ง 
การรวม และการยุบเลกิบณัฑิตวทิยาลยั วทิยาเขต คณะ โรงเรยีนกีฬา สาํนัก และศนูย 
หรือสวนราชการทีเ่รียกชือ่อยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการเสนอ
แบงสวนราชการในสวนราชการดังกลาวตอสภาสถาบัน

 ๑๑) ไดแกไขเพ่ิมเติมความในวรรคสองของมาตรา ๒๘ แหงพระราชบญัญตัิ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องมติการพนจากตําแหนงของประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการวิทยาเขตตามมาตรา ๒๖ (๓) 
(๔) และ (๕) ในกรณีทีส่ภาสถาบันใหออกเพราะมีความประพฤติเสือ่มเสีย หรือ
บกพรองตอหนาทีห่รือหยอนความสามารถตาม (๔) ของมาตรา ๒๘ ตองมีมต ิ
๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการสภาสถาบันทั้งหมดเทาที่มีอยู

 ๑๒) ไดแกไขเพิม่เติมความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องวาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก
ตําแหนงของอธกิารบดี โดยอธิการน้ันจะไดทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจาก
ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ โดยคําแนะนําของสภาสถาบัน ใหอธิการบดีมีวาระ
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การดาํรงตาํแหนงคราวละ ๔ ป และจะทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหมอกีได 
แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได ซึ่งนอกจากการพนจากตําแหนง
ตามวาระ กฎหมายยังไดกําหนดใหอธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ

  (๑) ตาย  
  (๒) ลาออก
  (๓) สภาสถาบันใหออกเพราะมีความประพฤติเสื ่อมเสีย บกพรอง

ตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
  ซึ่งการพนจากตาํแหนงตาม (๓) ตองเปนไปตามมต ิ๒ ใน ๓ ของจํานวน

กรรมการสภาสถาบันทั้งหมดเทาที่มีอยู
 ๑๓) ไดเพ่ิมความเปนมาตรา ๓๒/๑ และมาตรา ๓๒/๒ แหงพระราชบญัญตัิ

สถาบนัการพลศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องการแตงตั้งรองอธกิารบดี รองอธกิารบดี
ประจําวิทยาเขต และผูชวยอธิการบดี กลาวคือ 

  (๑) รองอธกิารบดีและรองอธกิารบดีประจาํวิทยาเขต ใหสภาสถาบนั
แตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๓ โดยคําแนะนําของอธิการบดี และใหนํา
ความในขอ ๑๒) มาใชบงัคบัแกการพนจากตําแหนงกอนครบวาระของรองอธิการบดี 
และรองอธิการบดปีระจาํวทิยาเขตโดยอนุโลม ทัง้นี ้เม่ืออธกิารบดพีนจากตาํแหนง 
ก็ใหรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต ผูชวยอธิการบดี และผูชวย
อธิการบดีประจําวิทยาเขต พนจากตําแหนงดวย

  (๒) ผู ชวยอธิการบดี ใหอธิการบดีแตงตัง้จากผู มคีุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๔ แตในสวนผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขต ใหอธิการบดีแตงตั้ง
จากคณาจารยประจําวิทยาเขตผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔ โดยคําแนะนําของ
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนั้น 

๑๔) ไดเพิ่มความเปน (๓/๑) และ (๓/๒) ของมาตรา ๓๕ แหงพระราชบญัญตัิ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรือ่งอํานาจและหนาทีข่องอธิการบดี 
โดยกําหนดใหอธิการบดีมีอํานาจหนาที่เพิ่มในเรื่องดังตอไปนี้ 

  (๑) แตงตั้งผูชวยอธกิารบด ีผูชวยอธกิารบดปีระจาํวทิยาเขต รองคณบดี 
รองคณบดปีระจาํวทิยาเขต รองผูอาํนวยการสาํนกั รองผูอาํนวยการศนูย รองหวัหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะ และใหผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวพนจากตําแหนง

  (๒) แตงต้ังผูอํานวยการสาํนักงานอธิการบดี รองผูอํานวยการสาํนักงาน
อธิการบดีผูอํานวยการโรงเรียนกีฬา และรองผูอํานวยการโรงเรียนกีฬา

 ๑๕) ไดแกไขเพิม่เติมความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องอํานาจบังคับบัญชาของคณบดี กลาวคือ 
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ในบณัฑิตวิทยาลยัและคณะ ใหคณบดีเปนผูบงัคบับญัชาและรบัผดิชอบงานของ
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ และในสํานัก ศูนย และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะ ใหผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะเปนผูบังคับบัญชา และ
รับผิดชอบงานของสวนราชการนั้น

  นอกจากนี้ ในบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สํานัก ศูนย และสวนราชการ
ท่ีเรยีกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทยีบเทาคณะ จะใหรองคณบดี รองผูอาํนวยการสาํนกั 
รองผูอํานวยการศูนย หรือรองหัวหนาสวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะ
เทียบเทาคณะ แลวแตกรณี คนหน่ึงหรอืหลายคน เพื่อชวยปฏบิติังานตามทีค่ณบดี 
ผูอํานวยการสาํนกั ผูอาํนวยการศนูย และหวัหนาสวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะมอบหมายก็ได ในกรณีทีม่ ีการแบงภาควิชา หรือ
สวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทยีบเทาภาควิชา ใหหัวหนาภาควชิา หรอื
หวัหนาสวนราชการท่ีเรยีกชื่ออยางอื่นท่ีมฐีานะเทียบเทาภาควชิา เปนผูบงัคบับญัชา 
และรับผิดชอบงานของภาควิชา หรือสวนราชการทีเ่รียกชือ่อยางอืน่ทีม่ีฐานะ
เทียบเทาภาควิชา แลวแตกรณี

  ทั้งนี้ หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทยีบเทาภาควชิา ใหอธกิารบดแีตงตั้งจากคณาจารยประจาํจากผูมีคุณสมบตัิ
ทีก่ําหนดไวในขอบังคับของสถาบัน และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนหัวหนา
ภาควชิา หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรยีกชื่ออยางอื่นท่ีมฐีานะเทียบเทาภาควชิา 
โดยคําแนะนําของคณบดี

๑๖) ไดเพ่ิมความเปนมาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๓๘/๒ แหงพระราชบญัญตัิ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องอํานาจบังคับบัญชาในสํานักงาน
อธิการบดีและโรงเรียนกีฬา กลาวคือ

  (๑) ในสาํนกังานอธกิารบด ีใหมผีูอาํนวยการสาํนักงานอธกิารบดเีปน
ผูบังคบับญัชาและรบัผดิชอบงานของสํานักงานอธกิารบดแีละใหมรีองผูอาํนวยการ
สํานักงานอธิการบดีคนหนึ่ง เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่ผู อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีมอบหมายก็ได

  (๒) ในโรงเรยีนกฬีา ใหมผีูอํานวยการเปนผูบงัคบับญัชาและรบัผดิชอบ
งานของโรงเรียนกีฬาในโรงเรยีนกีฬา ใหมีรองผูอํานวยการโรงเรยีนกีฬาคนหนึ่งหรือ
หลายคน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬามอบหมายก็ได

 ๑๗) ไดแกไขเพิม่เติมความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องการแตงตัง้ วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตาํแหนงของคณบดี รองคณบดี และรองคณบดีประจําวิทยาเขต ดงันี้
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  (๑) คณบด ีใหสภาสถาบนัแตงตั้งจากผูไดรบัการสรรหาซึ่งมีคณุสมบตัิ
ตามมาตรา ๔๐ โดยคําแนะนําของอธิการบดี มวีาระการดํารงตําแหนงคราวละ 
๔ ป และอาจไดรบัแตงตั้งใหมอีกได แตจะดาํรงตาํแหนงเกินสองวาระตดิตอกันมไิด 
และใหนําความในมาตรา ๓๒ มาใชบงัคบัแกการพนจากตาํแหนงกอนครบวาระของ
คณบดีโดยอนุโลม

  (๒) รองคณบดี ใหอธิการบดีแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๐ 
โดยคําแนะนําของคณบดี และใหอธิการบดีมอํีานาจถอดถอนรองคณบดีโดย
คําแนะนําของคณบดี

  (๓) รองคณบดีประจาํวทิยาเขต ใหอธกิารบดแีตงตั้งจากผูมคีณุสมบตัิ
ตามมาตรา ๔๐ โดยคําแนะนําของคณบดี และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอน
รองคณบดีประจําวิทยาเขตโดยคําแนะนําของคณบดี

  ทั้งนี้ เมื่อคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีและรองคณบดีประจํา
วิทยาเขตพนจากตําแหนงดวย

๑๘) ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ 

  (๑) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาสวนราชการ
ทีเ่รียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมฐีานะเทียบเทาคณะ ใหสภาสถาบนัแตงตั้งจากผูมีคณุสมบตัิ
ตามมาตรา ๔๒ โดยคําแนะนําของอธิการบดี และหากเปนรองผูอํานวยการสํานัก 
รองผูอํานวยการศูนย หรือรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทยีบเทาคณะ ใหอธกิารบดแีตงตั้งจากผูมีคณุสมบตัติามมาตรา ๔๒ โดยคาํแนะนาํ
ของผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาสวนราชการทีเ่รียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แลวแตกรณี 

  (๒) ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจํา
วิทยาเขต ผูชวยอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี รองคณบดี 
รองคณบดีประจําวิทยาเขต หัวหนา รองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มฐีานะเทยีบเทาคณะ จะดาํรงตําแหนงดงักลาวเกนิหนึ่งตาํแหนงในขณะเดยีวกนั
มไิด แตผูดํารงตําแหนงดังกลาวจะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหนึ่งตําแหนง
ก็ได แตตองไมเกิน ๑๘๐ วัน

  ทั้งนี้ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งเปน
อธิการบดีใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน

๑๙) ไดแกไขเพิม่เติมความในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องการใหปริญญาของสภาบัน โดยกฎหมายได
กําหนดใหปริญญามี ๓ ชั้น คือ
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 ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด.
 ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ  ม.
 ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต    ใชอักษรยอ  บ.
 โดยสถาบันมีอํานาจใหปริญญา ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันได ซึ่ง

ปริญญาในสาขาวิชาใดจะเรียกชือ่อยางไร และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานัน้
อยางไร ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

 ๒๐) ไดแกไขเพิ่มเตมิความในมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แหงพระราชบญัญตัิ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเรื่องการใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา 
และปริญญากิตติมศักดิ ์ กลาวคือ กฎหมายไดกําหนดใหสภาสถาบันอาจออก
ขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรชั้นตาง ๆ และอนุปริญญาได ดังนี้

  (๑) ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู ออกใหแกผูสาํเรจ็การศกึษาในสาขา
วิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ภายหลังที่ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาแลว

  (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
ใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่ไดรับปริญญาตรีแลว

  (๓) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาตามหลักสูตร
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง กอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี

  (๔) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
  นอกจากนี ้ สถาบันมีอ ํานาจใหปริญญากิตติมศักดิแ์ก บุคคลซึ ่ง

สภาสถาบนัเหน็วาทรงคณุวฒุแิละคณุธรรม มีผลงานเปนท่ีประจกัษและเปนประโยชน
ตอสังคมสมควรแกปริญญานั้น ๆ แตสถาบันจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารย
ประจํา ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในสถาบัน นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการ
สภาสถาบันในขณะดํารงตําแหนงนั้นมิได 

 ๒๑) กฎหมายกําหนดใหสภาสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยูในวนักอนวนัท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ ปฏบิตัหินาที่
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งสภาสถาบันตามกฎหมายนี้ แตตองไมเกิน ๑ ปนับแต
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และใหสภาวิชาการตามพระราชบัญญตัิสถาบัน
การพลศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยูในวนักอนวนัท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ ปฏบิตัหินาที่
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งสภาวิชาการตามกฎหมายนี้ แตตองไมเกิน ๑ ปนับแต
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

นอกจากน้ี กฎหมายยงัไดกาํหนดใหผูดํารงตาํแหนงอธกิารบด ีรองอธกิารบดี
ประจําวิทยาเขต คณบดี และผูอาํนวยการสาํนกังานอธกิารบดตีามพระราชบญัญติั
สถาบนัการพลศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยูในวันกอนวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดาํรง
ตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระหรือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตาม
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พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

กฎหมายนี้ และใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงดังกลาว
อยูในวนักอนวนัท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ ดํารงตาํแหนงตอไปจนกวาผูดาํรงตาํแหนง
ดังกลาวจะพนจากตําแหนง

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการบริหารงานของโรงเรียนกีฬา ใหผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬา และรองผูอาํนวยการโรงเรยีนกีฬาตามพระราชบัญญตัิ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อยูในวันกอนวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระหรือไดรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงใหม
ตามกฎหมายนี้

 หมายเหตุ :-

• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

► พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และ 
 ประโยชนตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  
 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
 กรรมการการเลือกต้ัง ประธานผูตรวจการแผนดิน 
 และผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการ และ  
 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
 และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
 (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 • ใหไว ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
   เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๐ ก หนา ๑๔

หลักการและเหตุผล
 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนงของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ
และกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและ
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กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและ
กรรมการการตรวจเงินแผนดิน เพือ่ใหเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจที ่
เปลีย่นแปลงไป โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละสาม รอยละหา 
รอยละสี่ และรอยละหา เพื่อใหสอดคลองกบัการปรบัเงนิเดอืนภาครฐั และในกรณี
ท่ีมีการปรบัอตัราเงนิเดอืนเพิ่มเปนรอยละเทากนัทกุอัตราไมเกนิรอยละสบิของอตัรา
ทีใ่ชบังคับอยู สมควรใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งเปลี่ยนชื่อ
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เพื่อใหสอดคลองกับชื่อทีบ่ัญญัติในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) กฎหมายกําหนดใหเปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจํา

ตาํแหนง และประโยชนตอบแทนอืน่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผน
ดินของรฐัสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ
แหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปน
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๑

นอกจากนี้ ใหแกไขคําวา “ผู ตรวจการแผนดินของรัฐสภา” ใน
พระราชบญัญตัเิงินเดอืน เงินประจาํตาํแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรฐัธรรมนญู ประธานกรรมการและกรรมการการเลอืกต้ัง 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจรติแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม เปนคําวา “ประธานผูตรวจการแผนดินและ
ผูตรวจการแผนดิน” ทุกแหง ยกเวนในบญัชอัีตราเงนิเดอืนและเงนิประจําตาํแหนง
ของประธานศาลรฐัธรรมนูญ ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการ
การเลอืกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรฐัสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกนั
และปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิและประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดนิ 
บัญช ี๑ และบัญชอัีตราเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหนงของประธานศาลรฐัธรรมนญู 
ตุลาการศาลรฐัธรรมนญู ประธานกรรมการและกรรมการการเลอืกตั้ง ผูตรวจการแผนดนิ
ของรฐัสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๒ ทายกฎหมายนี้
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พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

 ๒) ไดแกไขเพิม่เติมความในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติเงินเดือน 
เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในเรื่องบทนิยาม กลาวคือในกฎหมายนี้ให

  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการการเลือกตัง้ กรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน และใหหมายความ
รวมถึงผูตรวจการแผนดินดวย

  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน และใหหมายความรวมถึงประธานผูตรวจการแผนดินดวย

 ๓) ไดเพ่ิมความเปนมาตรา ๔/๑ แหงพระราชบญัญตัเิงินเดอืน เงินประจาํ
ตาํแหนง และประโยชนตอบแทนอืน่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตลุาการ
ศาลรฐัธรรมนญู ประธานกรรมการและกรรมการการเลอืกตั้ง ประธานผูตรวจการ
แผนดนิและผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่องวิธีการปรับอัตราเงินเดือน โดยในกรณีทีส่มควรปรับอัตรา
เงินเดือนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ
และกรรมการใหสอดคลองกบัสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ถาการปรบัอตัรา
เงินเดอืนดงักลาวเปนการปรบัเพ่ิมเปนรอยละเทากนัทกุอตัราและไมเกนิรอยละ ๑๐ 
ของอตัราที่ใชบงัคับอยู การปรบัใหกระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎกีาและใหถอืวา
บัญชอัีตราเงนิเดอืนและเงนิประจําตาํแหนงทายพระราชกฤษฎีกาดงักลาวเปนบญัชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงทายกฎหมายนี้

  ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเปนรอยละเทากันทุกอัตราดังกลาว หากทําให
อัตราหนึง่อัตราใดมเีศษไมถงึ ๑๐ บาท ใหปรบัตวัเลขเงนิเดอืนของอัตราดงักลาวให
เพิ่มขึ้นเปน ๑๐ บาท และมิใหถือวาเปนการปรับอัตรารอยละที่แตกตางกัน

 ๔) ไดยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของประธาน
ศาลรฐัธรรมนญู ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ประธานกรรมการและกรรมการการเลอืกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดนิของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดนิ
ทายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
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จุลนิติ

กรรมการการเลือกตัง้ ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ใหใชบัญชีทายกฎหมายนี้แทนดังตอไปนี้

  (๑) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของประธาน
ศาลรฐัธรรมนูญ ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลอืกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน บัญชี ๑ โดยใหใชตั้งแตวนัท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถงึวนัท่ี ๓๐ กนัยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๘

  (๒) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของประธาน
ศาลรฐัธรรมนูญ ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลอืกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิและประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ 
บัญชี ๒ ใหใชตั้งแตวนัท่ี ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถงึวนัท่ี ๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

  (๓) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของประธาน
ศาลรฐัธรรมนูญ ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลอืกตั้ง 
ประธานผูตรวจการแผนดนิและผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๓ ใหใชตั้งแตวันที ่๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

  (๔) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของประธาน
ศาลรฐัธรรมนูญ ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลอืกตั้ง 
ประธานผูตรวจการแผนดนิและผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๔ ใหใชตั้งแตวันที ่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

  (๕) บัญชีอ ัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของประธาน
ศาลรฐัธรรมนูญ ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลอืกตั้ง 
ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๕ ใหใชตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป

 ๕) ไดแกไขเพิม่เติมความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติเงินเดือน 
เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึง่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน 
เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในเรื่องผูรักษาการ โดยไดกําหนดให
ประธานศาลรฐัธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลอืกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดนิ 
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ และประธานกรรมการ
ตรวจเงนิแผนดนิรกัษาการตามกฎหมายนี้ ทัง้นี ้ในสวนท่ีเกีย่วกบัอํานาจหนาท่ีของตน

หมายเหตุ :- 

• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ประธานกรรมการและกรรมการการเลอืกต้ัง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๑

ตําแหนง เงินเดือน
(บาท/เดือน)

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๖๕,๙๒๐
๖๓,๘๖๐

๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง

๖๔,๘๙๐
๖๓,๘๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ๖๓,๘๖๐ ๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

๖๔,๘๙๐
๖๓,๘๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

๖๔,๘๙๐
๖๓,๘๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ประธานกรรมการและกรรมการการเลอืกต้ัง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๒

ตําแหนง เงินเดือน
(บาท/เดือน)

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๖๙,๒๒๐
๖๗,๐๖๐

๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง

๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ๖๗,๐๖๐ ๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖๑๒๘ จุลนิติ

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ และประธานกรรมการและ

กรรมการตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๓

ตําแหนง เงินเดือน
(บาท/เดือน)

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๖๙,๒๒๐
๖๗,๐๖๐

๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง

๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานผูตรวจการแผนดิน
ผูตรวจการแผนดิน

๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดนิ
ประธานกรรมการและกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ และประธานกรรมการ

และกรรมการตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๔

ตําแหนง เงินเดือน
(บาท/เดือน)

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๗๑,๙๙๐
๖๙,๗๕๐

๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง

๗๐,๘๗๐
๖๙,๗๕๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานผูตรวจการแผนดิน
ผูตรวจการแผนดิน

๗๐,๘๗๐
๖๙,๗๕๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

๗๐,๘๗๐
๖๙,๗๕๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

๗๐,๘๗๐
๖๙,๗๕๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖ ๑๒๙

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดนิ
ประธานกรรมการและกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ และประธานกรรมการ

และกรรมการตรวจเงินแผนดิน บัญชี ๕

ตําแหนง เงินเดือน
(บาท/เดือน)

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๗๕,๕๙๐
๗๓,๒๔๐

๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง

๗๔,๔๒๐
๗๓,๒๔๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานผูตรวจการแผนดิน
ผูตรวจการแผนดิน

๗๔,๔๒๐
๗๓,๒๔๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

๗๔,๔๒๐
๗๓,๒๔๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน

๗๔,๔๒๐
๗๓,๒๔๐

๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖

คําคม

จุลนิติ

Kamkom 10.indd   3 23/1/2556   17:11:13



๑๓๑

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๕๖ จุลนิติ
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖๑๓๒ จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒ - ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
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๑๓๓

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๕๖ จุลนิติ
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖๑๓๔ จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒ - ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
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๑๓๕

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๕๖ จุลนิติ
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖๑๓๖ จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒ - ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๕ – ๒๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
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๑๓๗

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๕๖ จุลนิติ
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖๑๓๘ จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒ - ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๕ – ๒๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
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๑๓๙

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ม.ค. - ก.พ. ๕๖ จุลนิติ
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖๑๔๐ จุลนิติ

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒ - ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๕ – ๒๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖ ๑๔๑

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

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

บทนํา
 ปจจุบันเรื่องทีอ่ยูในความสนใจและเกิดกระแสวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางในสังคมไทย 
คอื ประเดน็เรื่องการทาํประชามตเิพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเก่ียวกับ “การแกไขเพ่ิมเตมิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การออกเสียงประชามต ิ : เห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบ “กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
โดยกําหนดหลักการใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม” ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี..) พทุธศกัราช .... ท่ีรฐัสภาลงมตเิหน็ชอบในวาระท่ีสองแลว 
และอยูระหวางการรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมรวมกันของรัฐสภาเพื่อลงมติในวาระทีส่าม นั้น 
ศาลรัฐธรรมนูญไดมคีําวินจิฉัยที ่ ๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ ในประเด็นวาการแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับได หรือไม โดย
ศาลรฐัธรรมนญูมีคาํวินิจฉัยวา “แมจะเปนอาํนาจของรฐัสภากต็าม แตการแกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญู
โดยการยกรางใหมทั้งฉบับยังไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เนื่องจาก
รัฐธรรมนญูฉบบัปจจุบนัน้ีไดมาโดยการลงประชามตขิองประชาชน กค็วรจะไดใหประชาชนผูมอีาํนาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติเสยีกอนวาสมควรจะมรีฐัธรรมนญูฉบบัใหม หรอืไม หรอืรฐัสภา
จะใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปนความเหมาะสมและเปนอํานาจ
ของรัฐสภาที่จะดําเนินการดังกลาวนี้ได ซึง่จะเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๙๑” คณะรฐัมนตรจีงึมีมตแิตงตัง้คณะทาํงานศกึษาขอกฎหมายและวธิกีารออกเสยีงประชามติ
แกไขรฐัธรรมนญูกอนการจดัทําประชามต ิเพื่อพจิารณาศกึษาความชดัเจนดานกฎหมาย ประเดน็คาํถาม
และขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําประชามติในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 

การออกเสียงประชามติ :
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ 

“กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 โดยกําหนดหลักการใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม”
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“การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยกําหนดหลักการ
ใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม” กอนที่จะมีการลงมติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... ในวาระที่สามของรัฐสภาตอไป          
 ดังนั้น เพื่อใหทานผูอานไดมีความรูและรับทราบเกี่ยวกับหลักการสําคัญของการออกเสียง
ประชามติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการออกเสยีงประชามต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทัง้เพือ่เปนการเตรยีมความพรอม
สาํหรบัการออกเสยีงประชามตทิีอ่าจจะมขีึน้ในอนาคต คอลมัน คมความคดิ เขม็ทศิรฐัธรรมนญู ฉบบันี้ 
จึงขอนําเสนอเรื่อง “การออกเสียงประชามติ : เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ “กรณีการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยกําหนดหลักการใหมีการจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหม”” ดังนี้

๑. เหตุแหงการออกเสียงประชามติ
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ ไดบัญญัติถึงเหตุแหงการ
ออกเสียงประชามติไวรวม ๒ กรณี ดวยกัน คือ
 กรณีแรก คณะรัฐมนตรีเสนอใหมีการออกเสียงประชามติ
  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ
ประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธาน
สภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติ 
ซึ่งในประกาศใหมีการออกเสียงประชามตินั้น ตองมีรายละเอียดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕ ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
  (๑) กาํหนดเร่ืองในการจัดทาํประชามติ ซึง่จะตองมีขอความท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะใหผูมสีทิธิ
ออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทําประชามติ 
  (๒) กําหนดวาการจัดใหมีการออกเสียงประชามติเปนไปเพ่ือใหมีขอยุติโดยเสียงขางมาก
ของผูมีสิทธิออกเสียง หรือเปนไปเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี 
 กรณีที่สอง มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ
  กรณีนี้ขึ้นอยูกับฝายนิติบัญญัติวาจะเห็นสมควรตรากฎหมายกําหนดใหมีการออกเสียง
ประชามติในเร่ืองใด เมื่อจะดําเนินการจัดทําประชามติใหผูมีอํานาจตามกฎหมายประกาศใหมีการ
ออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยมรีายละเอียดเก่ียวกับการจัดทําประชามติตามที่กฎหมายนั้น ๆ 
บัญญัติ ถากฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติผู มีอํานาจออกประกาศใหมีการออกเสียงประชามติไว 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจออกประกาศใหมีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายนั้น
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๒. ผลของการออกเสียงประชามติ
 กฎหมายกําหนดใหการออกเสียงประชามติมีผลอยู ๒ ประการ ทั้งนี้แลวแตกรณี คือ
 ประการแรก การออกเสียงประชามติเพื่อมีขอยุติ
  กฎหมายกาํหนดใหการออกเสยีงประชามติท่ีจะถอืวามีขอยุตใินเรื่องที่จัดทาํประชามตติองมี
ผูมาออกเสียงประชามติเปนจํานวนเสยีงขางมากของผูมสีทิธอิอกเสยีงประชามติและมจีาํนวนเสยีง
เกินกวากึ่งหนึง่ของผูมาออกเสียงประชามติในเรื่องที่จัดทําประชามตินั้น ดังเชน ในกรณีทีร่ัฐบาล
จะจัดใหมีการออกเสียงประชามติสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ “การแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบบั” การที่จะถอืวาประชาชน “เหน็ชอบ” 
ใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ ก็ตอเมื่อเปนไป
ตามเงือ่นไขของกฎหมาย ๒ ประการ ยกตัวอยางเชน ถาปจจุบันจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
ของประเทศไทยมีจาํนวน ๔๘ ลานคน เงื่อนไขแรกตองมผีูมาออกเสยีงประชามตใินเบื้องตนเปนจาํนวน                
มากกวา ๒๔ ลานคน และจะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่สองคอืจะตองมคีะแนนเสยีง “เหน็ชอบ” มากกวา 
๑๒ ลานคน ขึ้นไป เปนตน โดยการออกเสียงประชามติเพื่อมีขอยุตินั้นมีผลผูกพันใหคณะรัฐมนตรี
ตองดําเนินการตามเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
 ประการที่สอง การออกเสียงประชามติเพื่อใหคําปรึกษา
  กฎหมายกําหนดใหการออกเสียงประชามติเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี ใหถือเสียง
ขางมากของผูมาออกเสยีงประชามตใินการใหความเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบในเรื่องที่จดัทําประชามตนิั้น 
กรณีนี้แตกตางกับการออกเสียงประชามติเพื่อมีขอยุติ เนื่องจากใหถือเสียงขางมากของผูมาออกเสียง
ประชามติเทานั้น กลาวคือ ถามีผูมาออกเสียงประชามติจํานวน ๒๔ ลานคน มติเพื่อใหคําปรึกษา
แกคณะรัฐมนตรีจะตองมีคะแนนเสียง “เห็นชอบ” มากกวา   ๑๒ ลานคน ขึ้นไป โดยผลการออกเสียง
ประชามติในกรณีนี ้ เปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีขอปรึกษา 
และไมผูกพันคณะรัฐมนตรีที่จะตองปฏิบัติตาม เวนแตจะมกีฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะใหผล
การออกเสียงประชามติเปนขอยุติและมีผลผูกพัน

๓. วันออกเสียงประชามติ
 เม่ือมีประกาศใหมีการออกเสียงประชามติในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหคณะกรรมการการเลอืกตั้ง
ประกาศกาํหนดวนัออกเสยีงประชามติในราชกจิจานุเบกษาภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีมปีระกาศดงักลาว 
โดยวันออกเสียงประชามติตองกําหนดเปนวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง และตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
ดังนี้
  (๑) วันออกเสียงในการจัดทําประชามติกรณีคณะรัฐมนตรีเสนอใหออกเสียงประชามต ิ
ตองกําหนดวันออกเสียงในการจัดทําประชามติภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๙๐ วันแตไมเกนิ ๑๒๐ วนั 
นับแตวันประกาศใหมีการออกเสียงประชามติในราชกิจานุเบกษา
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  (๒) วันออกเสียงในการจัดทําประชามติกรณีมีกฎหมายบัญญัติใหออกเสียงประชามติ 
ตองกําหนดวันออกเสียงในการจัดทําประชามติตามท่ีกฎหมายน้ันบัญญัติ ซึ่งตองกําหนดวันออกเสียง
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๙๐ วนัแตไมเกนิ ๑๒๐ วนั นบัแตวนัประกาศใหมีการออกเสยีงประชามติ
ในราชกิจานุเบกษา ถากฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติวันออกเสียงประชามติไว ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดวันออกเสียงตามระยะเวลาที่กําหนดใน (๑)
  ทัง้นี ้ถาภายในกาํหนดเวลา ๓๐ วนั นบัแตวนัประกาศใหมกีารออกเสียงประชามติ ถาผูมสีทิธิ
ออกเสียงประชามติเห็นวาการใหมีการออกเสียงประชามตินั้นไมเปนไปตามเจตนารมณแหงกฎหมาย
ที่บัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ หรือเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๕ สามารถเสนอ
คําฟองตอศาลปกครองสูงสุดเพื่อใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว

๔. การใหขอมูลและการจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จัดทําประชามติ
 เมือ่ไดมปีระกาศใหมกีารออกเสียงประชามติในราชกจิจานเุบกษาแลว ใหหนวยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบ
ดาํเนนิการใหขอมลูเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะจดัทาํประชามตแิกผูมีสทิธิออกเสยีงไดรบัทราบขอมลูอยางเพยีงพอ 
โดยในการจัดทําขอมูลดังกลาวอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
  (๑) ชือ่เร่ืองท่ีจะจัดทาํประชามติ และเหตุผลความจําเปนทีจ่ะตองจัดใหมกีารทําประชามติ
  (๒)  สาระสําคัญของกิจการในเรื่องที่ทําประชามติ
  (๓)  ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินกิจการในเรื่องที่ทําประชามติ
  (๔)  ประมาณการคาใชจายและทีม่าของงบประมาณทีจ่ะนํามาใชจายสาํหรบักิจการในเรือ่ง
ที่ทําประชามติ
  (๕)  ประโยชนไดเสียทีอ่าจเกิดขึน้กบัประเทศชาติ ทองถ่ิน หรอืประชาชน รวมท้ังมาตรการ
ปองกนั แกไข หรอืเยยีวยาความเดอืดรอนหรอืความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการดาํเนนิการพรอมสรปุ
เปรียบเทียบขอดีขอเสีย
  การจัดทําและการเผยแพรขอมูลดังกลาวตองมุงใหประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตอง
เก่ียวกับเรื่องที่ทําประชามติ และตองไมมีลักษณะเปนการชี้นําใหผูมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบกับเรื่องที่จัดทําประชามตินั้น และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพรกระบวนการ
และข้ันตอนออกเสียงประชามติใหผูมีสิทธิออกเสียงประชามติไดรับทราบอยางทั่วถึง รวมท้ังจัดใหมี
การแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและเทาเทียมกัน ทั้งบุคคลฝายท่ีเห็นชอบและไมเห็นชอบในเร่ือง
ทีจ่ดัทาํประชามติ โดยใหสถานีวทิยกุระจายเสียงและสถานีวทิยโุทรทัศนของรัฐ จดัสรรเวลาออกอากาศ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดดวย

๕. ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
 ๕.๑ คุณสมบัติของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
    กฎหมายกําหนดให “ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ” ตองเปนผูมีคุณสมบัติของ
“ผูมสีทิธเิลือกตั้ง” ตามมาตรา ๙๙ ของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ดังนี้
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    (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
    (๒)  มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการออกเสียง และ
    (๓) มีช่ืออยูในทะเบยีนบานในเขตออกเสยีงมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วนันบัถึงวนั
ออกเสียง ผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งอยูนอกเขตออกเสียงทีต่นมีชื ่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื ่ออยูใน
ทะเบยีนบานในเขตออกเสยีงเปนเวลานอยกวา ๙๐ วนันบัถงึวนัออกเสยีง หรอืมีถิ่นท่ีอยูนอกราชอาณาจักร 
ยอมมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
 ๕.๒ ลักษณะตองหามของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
    กฎหมายไดกาํหนดใหผูมสีทิธอิอกเสยีงประชามตติองไมมีลกัษณะตองหามมใิหใชสทิธิ
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๐ ของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ดังนี้
    (๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
    (๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
    (๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
    (๔) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

๖. การลงคะแนนเสียง
 ในการลงคะแนนในบัตรออกเสียง ใหผูออกเสียงทําเครื่องหมายกากบาทในชองทําเครื่องหมาย
แสดงความคิดเห็นทีผู่ออกเสียงเลือก โดยในวันออกเสียงนั้นใหเปดการลงคะแนนออกเสียงตั้งแตเวลา 
๐๘.๐๐ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬกา โดยใหผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง
ของหนวยออกเสยีงใดใหลงคะแนนออกเสยีงได ณ หนวยออกเสยีงน้ัน และใหมีสทิธิลงคะแนนออกเสยีง
ไดเพียงแหงเดียว ตลอดจนใหผูมีสิทธอิอกเสยีงซ่ึงไดรบัการแตงตั้งใหปฏบิตัหินาท่ีในหนวยออกเสยีงอื่น
ท่ีอยูนอกหนวยออกเสยีงที่ตนมสีทิธอิอกเสยีงในเขตออกเสยีงเดยีวกนัสามารถลงคะแนนเสยีงในหนวย
ออกเสียงที่ตนตองปฏิบัติหนาที่ได
 ในกรณีทีเ่ปนการออกเสียงทั่วราชอาณาจักร คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชสิทธิออกเสียงของผูมีสิทธิซึ่งอยูนอกเขตจังหวัดทีต่นมีชื่ออยู
ในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนเวลานอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันออกเสียงหรือผูทีม่ี
ถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจกัร รวมท้ังวิธกีารนับคะแนนและแจงผลคะแนนการออกเสยีงในกรณีดงักลาวดวย
 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูมีสิทธิออกเสียงผูใดอยูในจังหวดัอื่นนอกจังหวดัท่ีตนมชีื่ออยูในทะเบยีนบาน หรอืมชีื่อ
อยูในทะเบยีนบานตดิตอกนัเปนเวลานอยกวา ๙๐ วนันับถงึวนัออกเสยีง หรอืมีถิ่นท่ีอยูนอกราชอาณาจกัร 
หากผูนั้นประสงคจะใชสทิธอิอกเสยีงในจังหวัดท่ีตนอยูหรอืในประเทศที่ตนมถีิ่นท่ีอยู ตองมาลงทะเบยีน
กอนวันออกเสียงไมนอยกวา ๓๐ วัน เพื่อขอใชสิทธิออกเสยีงนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร 
แลวแตกรณี๑

 ๑การทําประชามติกฎหมายมิไดบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติลวงหนา ตางจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่กฎหมายบัญญัติใหมีการเลือกตั้งลวงหนา.
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การออกเสียงประชามติ : เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ “กรณีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยกําหนดหลักการใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม”

จุลนิติ

๗. การคัดคานการออกเสียง  
 ผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงใดที่เห็นวาการออกเสียงในหนวยออกเสียงน้ันเปนไปโดย
ไมสุจริตและเท่ียงธรรม ใหมีสิทธิยื่นคําคัดคานโดยมีรายละเอียดแหงพฤติการณหรือหลักฐานที่แสดง
ใหเห็นวาการออกเสยีงน้ันไมถกูตองหรอืไมชอบดวยกฎหมายตอคณะกรรมการการเลอืกตัง้ภายใน ๔๘ 
ชั่วโมงนับแตการลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุด
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคําคัดคานแลวใหดําเนินการพิจารณาสืบสวนสอบสวน เพื่อ
ใหไดขอเท็จจริงโดยพลัน ถาเห็นวาการออกเสียงในหนวยออกเสียงน้ันไมสุจริตและเท่ียงธรรม ใหมี
คําสั่งใหดําเนินการออกเสียงใหมในหนวยออกเสียงนั้น ทั้งนี้ ตองไมชากวา ๓๐ วันนับแตวันออกเสียง 
เวนแตการออกเสียงใหมในหนวยออกเสียงนั้นจะไมทําใหผลการออกเสียงของทุกหนวยออกเสียง
เปล่ียนแปลงไป คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมีคําสั่งยุติเรื่อง โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งใหเปนที่สุด

๘. ความผิดและบทกําหนดโทษ
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดบัญญัติ
ถึงการกระทําที่เปนความผิดและบทกําหนดโทษไว ดังนี้
 ๘.๑  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีโ้ดยมชิอบดวยกฎหมาย กระทาํการใด ๆ  อนัเปนเหตใุหการออกเสยีง
ไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต 
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด ๑๐ ป๒ 
 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเช่ือไดวามีการฝาฝนกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอีาํนาจสัง่ใหเจาหนาทีข่องรฐัผูนัน้ยตุหิรอืระงบัการกระทาํใดทีเ่หน็วาอาจทาํใหการออกเสยีงไมเปนไป
โดยสจุรติและเทีย่งธรรม ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคกุต้ังแต ๑ ป ถงึ ๑๐ ป และปรบัตัง้แต ๒๐,๐๐๐ 
บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด ๑๐ ป
 ๘.๒  ผูใดขดัขวางการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ กรรมการการเลอืกตัง้ คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดั กรรมการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวัด ผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวัด 
คณะกรรมการการออกเสยีงประจาํเขตออกเสยีง กรรมการการออกเสยีงประจาํเขตออกเสยีง ผูอาํนวยการ
การออกเสยีงประจาํเขตออกเสยีง คณะกรรมการประจาํหนวยออกเสยีง กรรมการประจาํหนวยออกเสยีง 
คณะอนุกรรมการ อนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 ๒การใชตําแหนงหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมายมิใหหมายความรวมถึงการปฏิบัติหนาที่ตามปกติที่พึงตอง
ปฏิบัติในตําแหนงหนาที่หรือตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของเจาหนาที่ของรัฐนั้น หรือการแนะนําหรือชวยเหลือในการดําเนินการ
ที่เกี่ยวของกับการออกเสียงโดยมิไดเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ แมวาการกระทําจะเปนคุณหรือโทษแกฝายหนึ่งฝายใด.

P141-149.indd   146 23/1/2556   17:48:47



ม.ค. - ก.พ. ๕๖ ๑๔๗

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ทั้งนี้ ถาการขัดขวางการปฏิบัติงานดังกลาว ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวา
จะใชกําลังประทุษราย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
 ๘.๓  ผูบังคับบัญชาหรอืนายจางผูใดขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวหรือไมใหความสะดวกพอสมควร
ตอการไปใชสิทธิออกเสียงของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 ๘.๔  ผูใดทําลายบัตรทีม่ีไวสําหรับการออกเสียงโดยไมมีอํานาจกระทําไดหรือจงใจกระทําการ
ดวยประการใด ๆ ใหบัตรออกเสียงประชามติชํารุด หรือเสียหายหรือกระทําการดวยประการใด ๆ แก
บัตรเสียใหเปนบัตรทีใ่ชได ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน ๑ ป และปรบัไมเกิน  ๒๐,๐๐๐ บาท ถาผูกระทาํ
ความผิดดังกลาวเปนเจาพนักงานหรือเปนผูมีหนาทีเ่กี่ยวกับการดําเนินการออกเสียง ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 ๘.๕  ผูใดกระทําการในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนออกเสียง ดังตอไปนี้
    (๑) ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิออกเสียง
หรือไมมีสิทธิลงคะแนนในหนวยออกเสียงนั้น
    (๒)  ใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรออกเสียงประชามติมาออกเสียง
    (๓)  นําบัตรออกเสียงประชามติออกไปจากที่ออกเสียง
    (๔)  ทําเครื่องหมายเพื่อเปนทีส่ังเกตโดยวิธีใดไวทีบ่ัตรออกเสียงประชามติเพื่อใหผูอื่น
รูวาเปนบัตรออกเสียงประชามติของตน หรือใชเครื่องมือ หรืออุปกรณใดบันทึกภาพบัตรออกเสียง
ประชามติที่ตนไดลงคะแนนออกเสียงแลว
    (๕) ขัดคําสัง่กรรมการประจําหนวยออกเสียงที่สั่งใหออกไปจากที่ออกเสียงเพราะ
เหตุที่ผูนั้นขัดขวางการออกเสียงตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม๓

    (๖) นําบัตรออกเสียงประชามติใสในหีบบัตรออกเสียงโดยไมมีอํานาจโดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง เพื่อแสดงวามีผูมาแสดงตนออกเสียง
โดยผิดไปจากความจรงิ หรอืกระทําการใดอันเปนเหตใุหมบีตัรออกเสยีงประชามตเิพิ่มขึ้นจากความจรงิ
    (๗)  กระทาํการโดยไมมอํีานาจโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อมิใหผูมสีทิธิออกเสยีงสามารถ
ใชสิทธไิดหรอืขดัขวาง หรอืหนวงเหนี่ยวมใิหผูมีสทิธอิอกเสยีงไป ณ ท่ีออกเสยีง หรอืเขาไป ณ ท่ีออกเสยีง
หรือมิใหไปถึง ณ ที่ดังกลาว ภายในกําหนดเวลาที่จะออกเสียง
    (๘) กอความวุนวายขึน้ในทีอ่อกเสียง หรือกระทําการใดอันเปนการรบกวนหรือ
เปนอุปสรรคแกการออกเสียง
    ผูกระทาํตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๕) ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน ๕ ป หรอืปรบัตั้งแต 
๒๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรอืท้ังจําท้ังปรบั และผูกระทาํตาม (๖) (๗) หรอื (๘) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๑๐ ป และปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 ๓มาตรา ๑๘ วรรคสาม บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูใดขัดขวางการออกเสียง ใหกรรมการประจําหนวยออกเสียงมีอํานาจสั่งใหผูนั้น
ออกไปจากที่ออกเสียงได แตตองไมขัดขวางตอการใชสิทธิออกเสียงของผูนั้น”
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การออกเสียงประชามติ : เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ “กรณีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยกําหนดหลักการใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม”

จุลนิติ

 ๘.๖ ผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้
    (๑) กอความวุนวายเพื่อใหการออกเสียงไมเปนไปดวยความเรียบรอย
    (๒)  ให เสนอใหหรอืสญัญาวาจะให หรอืจดัเตรยีมเพือ่จะใหทรพัยสนิหรอืผลประโยชน
อืน่อนัอาจคาํนวณเปนเงนิไดแกผูใด เพ่ือจะจูงใจใหผูมสีทิธิออกเสยีงไมไปใชสทิธิออกเสยีง หรอืออกเสยีง
อยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง
    (๓) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใชอิทธิพลคุกคาม เพื่อใหผูมีสิทธิออกเสียงไมไปใช
สทิธอิอกเสยีง ออกเสยีงอยางใดอยางหนึง่หรอืไมออกเสยีง หรอืเพือ่ใหสาํคญัผดิในวนั เวลา ทีอ่อกเสยีง
หรือวิธีการลงคะแนนออกเสียง
    (๔)  เปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ ทําใหสูญหาย ทําใหไรประโยชน 
นําไป หรือขัดขวางการสงซึ่งหีบบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเสียงประชามติ เวนแตเปนการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย
    (๕)  เลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ อันมีผลเปนการจูงใจใหผูมีสิทธิ
ออกเสียงไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง
    (๖)  เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่นเพื่อจะไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง
    (๗) ขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเล้ียงสุราทุกชนิด ในเขตออกเสียงระหวางเวลา 
๑๘.๐๐ นาฬกาของวันกอนวันออกเสียงจนสิ้นสุดวันออกเสียง
    ผูใดกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ ป และปรับ
ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และผูกระทําตาม (๕) หรือ (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับ
ตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดไมเกิน ๕ ปดวยก็ได และผูใดกระทําตาม (๗) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
    ในกรณีที่ผูฝาฝนตาม (๖) เปนผูรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด
สําหรับตนเองหรือผูอื่น ถาไดแจงถึงการกระทําดังกลาวตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูซึ่ง
คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอบหมายกอนหรอืในวนัออกเสยีง ผูนัน้ไมตองรบัโทษและไมตองถกูเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้ง
    ผูใดกระทําการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) อันเปนเหตุใหมีการออกเสียงประชามติ
ใหมใหผูนั้นตองรับผิดชอบในคาใชจายในการออกเสียงประชามติในคราวถัดไป
 ๘.๗ ผูใดเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียง ในระหวาง
เวลา ๗ วันกอนวันออกเสียงจนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียงในวันออกเสียง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ๘.๘ กรรมการประจําหนวยออกเสียงผูใดจงใจนับบัตรออกเสียงประชามติหรือคะแนนใน
การออกเสียงใหผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนใหผิดไป หรือกระทําดวยประการใด ๆ โดยมิไดมี
อํานาจกระทําโดยชอบดวยกฎหมายใหบัตรออกเสียงประชามติชํารุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย 
หรือกระทําการดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได หรืออานบัตรออกเสียงประชามติ
ใหผิดไปจากความจริง หรือทํารายงานการออกเสียงไมตรงความจริง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป 
ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท

บทสรุป
 จะพิจารณาเห็นไดวากระบวนการออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้น เปน
กระบวนการหนึง่ซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสําคัญและ
มีผลกระทบตอประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญโดยการกําหนดหลักการใหมีการจัดทาํรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้น จะมีผลตอการกําหนด
ทิศทางและอนาคตของประเทศไทย ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิง่ทีป่ระชาชนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
จะตองเตรียมความพรอม เพื่อใหการออกเสียงประชามติซึ่งจะมีขึ้นในอนาคตเกิดประสิทธิผลและ
สะทอนเจตนารมณอันแทจริงของประชาชน โดยมีแนวทางที่ควรปฏิบัติอยางนอย ๕ ประการ ดังนี้
 ๑) ควรใหความสนใจและติดตามขอมูลขาวสารเกีย่วกับเรือ่งทีจ่ะทาํประชามติ เพือ่ใหเกิด
ความเขาใจที่ถูกตองกอนการตัดสินใจออกเสียงประชามติ
 ๒) ควรเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอเรื่องทีจ่ะจัดทําประชามติในโอกาสตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดความหลากหลายทางความคิด
 ๓)  ควรคดิและวิเคราะหดวยหลกัเหตแุละผลกอนการตดัสนิใจ โดยตองไมคลอยตามกระแสหรือ
สถานการณ ตองไมยอมรับการชักจูงดวยประโยชนอื่นใดในทางมิชอบ ตองแยกแยะระหวางความชอบ
หรอืไมชอบในตวับุคคลกบัสาระของรางรฐัธรรมนูญ รวมท้ังตองเขาใจภาพรวมของรฐัธรรมนูญทั้งฉบบั
 ๔)  ควรศกึษาและทําความเขาใจเก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการในการลงคะแนนออกเสยีงประชามติ 
เพื่อใหการใชสิทธิออกเสียงเปนไปอยางถูกตอง
 ๕)  ควรเหน็ถงึความสําคญัของการออกเสยีงประชามตแิละไปใชสทิธอิอกเสยีงโดยพรอมเพรยีงกนั 
แมวาการออกเสียงประชามติเปนเพียงการใชสิทธิ มิใชหนาทีอ่ันจะทําใหผู ไมไปใชสิทธิเสียสิทธิ
ทางการเมอืงกต็าม แตเน่ืองจากเปนการทาํประชามติเพื่อสอบถามความคดิเห็นในเรื่องการแกไขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนญูทั้งฉบบั ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสาํคญัและเปนการกาํหนดกตกิาหลกัของประเทศ ดงันั้น ผูมสีทิธิ
ออกเสียงทุกคนควรจะตองมีสวนรวมในการแสดงเจตนารมณกําหนดอนาคตของประเทศไทยในครั้งนี ้
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

¹ÒÂÇÃªÑÂ  áÊ¹ÊÕÃÐ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ความรับผิดของบิดามารดาในความเสียหาย
ที่เกิดจากการกระทําของบุตรผูเยาว

๑. ความนํา
ปจจุบันสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปน วิทยุ โทรทัศน หรือหนังสือพิมพ ไดมีการรายงานขาวเกี่ยวกับ

พฤตกิรรมของเด็กและเยาวชนที่ไดกระทาํความผดิหรอืมีพฤตกิรรมในลกัษณะที่เปนการใชความรนุแรง
โดยวิธีการตาง ๆ เชน การขมขู การทํารายรางกาย การฉุดคราหญิงสาวไปขมขืนกระทําชําเรา
หรอืรุมโทรม การยกพวกตกีนัของนักศกึษาอาชวีะบางสถาบนั การรวมตวัแขงขนัรถจักรยานยนตในเสนทาง
จราจร หรือการขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผูอืน่ไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกชีวิต เปนตน จากกรณี
ดังกลาวนี้ไดสะทอนใหเห็นวาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนนับวันจะทวีความรุนแรง
และเพิม่จาํนวนมากยิ่งขึน้ และไดสงผลใหความเสยีหายทีเ่กดิจากการกระทาํของเดก็และเยาวชนมจีาํนวน
มากขึ ้นตามลําดับ อีกทัง้เมื ่อใดที ่เกิดเหตุการณลักษณะเชนนี้ก็มักจะมีคําถามตามมาจากผูคน
ในสังคมวา บิดามารดาของเด็กและเยาวชนจะตองมีสวนรับผิดชอบกับเหตุการณทีเ่กิดขึ้นหรือไม
และมีความรบัผิดชอบมากนอยเพยีงใด รวมท้ังบดิามารดาจะมโีทษทางอาญาดวยหรอืไม นอกจากน้ีแลว
ความรบัผิดดงักลาวนั้นมีหลักเกณฑอยางไร มาตรการทางกฎหมายที่มีอยูในปจจบุนัมีความเหมาะสมแลว
หรือไม

ดงัน้ัน เพือ่เปนขอมูลประกอบการศกึษาถงึกฎหมายเก่ียวกับความรบัผดิของบดิามารดาในกรณี
ของความเสยีหายที่เกดิจากการกระทําของบุตรผูเยาว มุมสะทอนความคิดนติิบัญญัติ จึงขอเสนอบทความ
เรื่อง “ความรบัผดิของบดิามารดาในความเสยีหายที่เกดิจากการกระทาํของบตุรผูเยาว” ซึ่งจะกลาวถงึ
หลักเกณฑความรับผิดทางอาญาของบิดามารดาในการกระทําผิดอาญาของบุตรผูเยาว หลักเกณฑ
ความรับผิดของบิดามารดาในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําละเมิดของบุตรผูเยาว และแนว
คําพิพากษาที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอพิจารณาเพื่อพัฒนากฎหมายดังกลาว ดังนี้

๒. ความรับผิดทางอาญาของบิดามารดาในการกระทําผิดอาญาของบุตรผูเยาว์๑

ตามหลักการทั่วไปของกฎหมายอาญา คือ บุคคลจะตองรับผิดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นไดกระทําการ
อันกฎหมายขณะนั้นบัญญัติเปนความผดิและกําหนดโทษเอาไว และความผดิท่ีไดกระทาํโดยบคุคลหนึ่ง
ยอมไมเปนเหตุใหอีกบุคคลหนึ่งตองมีความผิดทางอาญาไปดวยได จึงกลาวไดวาไมมีบทบัญญัติใน

๑ รองศาสตราจารย ดร. อนันต จันทรโอภากร สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ความรับผิด
ในความเสยีหายของบดิามารดาหรอืผูท่ีมีหนาท่ีดแูลตอการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน, สาํนกังานกจิการยตุธิรรม กระทรวงยตุธิรรม 
๒๕๕๓, หนา ๒๔ - ๒๕ และหนา ๓๐ – ๓๑. 
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กฎหมายไทยที่ไดกาํหนดความรบัผิดทางอาญาใหกับบดิามารดาในกรณท่ีีบตุรผูเยาวไปกระทาํความผดิ
อาญาไวโดยตรง อยางไรกต็าม บิดามารดา๒ อาจมคีวามรบัผดิทางอาญาอันเน่ืองมาจากการทาํความผดิ
อาญาของบุตรผูเยาวไดตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ (๓) และมาตรา ๗๘ 
ซึ่งไดกาํหนดความรบัผิดใหกบับุคคลที่ไดบงัคบั ขูเขญ็ ชกัจูง สงเสรมิ หรอืยนิยอมใหเด็ก๓ ประพฤตติน
ไมสมควรหรือนาจะทําใหเด็กมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด ซึ่งหากฝาฝนตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมให
บิดามารดาไดดูแลและใสใจบุตรหลานของตนมากขึ้น และอีกดานหนึ่งทําใหเด็กมีระเบียบวินัยดวย ซึ่ง
ตามบทบญัญัตดิงักลาวน้ันมีประเดน็ท่ีเกี่ยวของกบัความรบัผดิของบดิามารดาอยู ๒ ประเดน็ดวยกนั คือ

 (๑) กรณีความประพฤติที่ไมสมควรของเยาวชนที่เปนการกระทําความผิดอาญา 
   ในกรณีท่ีบุคคลใดบังคบั ขูเขญ็ ชกัจงู สงเสรมิ หรอืยินยอมใหเดก็ซึง่รวมท้ังบตุรผูเยาวของ

ตน หรือเด็กที่อยูในความปกครองของตนไปมีความประพฤติตนที่ไมเหมาะสม ซึ่งถาพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมนั้นรายแรงถงึขั้นเปนความผดิอาญาแลว ยอมสามารถนาํบทบญัญตัใินมาตรา ๘๔ แหงประมวล
กฎหมายอาญามาใชลงโทษบุคคลนั้นฐานเปนผูใช หรือตามมาตรา ๘๖ ฐานเปนผูสนับสนุนไดอยูแลว

 (๒) กรณีความประพฤติที่ไมสมควรของเยาวชนที่ไมเปนการกระทําความผิดอาญา
   ในกรณีนีห้ากความประพฤติทีไ่มเหมาะสมนั้นไมไดรายแรงถึงขั้นขนาดเปนความผิดตาม

กฎหมายอาญา เชน เด็กมีพฤติกรรมไมยอมไปโรงเรยีน ออกเที่ยวเตรกับเพื่อนในเวลากลางคนื รวมกลุม
กนัอยูในสถานที่เปล่ียว หรอืมีพฤตกิรรมท่ีสรางความเดอืดรอนราํคาญใจแกบุคคลอ่ืน ๆ  ยอมไมสามารถ
นําประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องผูใชหรือผูสนับสนุนมาปรับใชได ดวยเหตุนี้ พระราชบัญญัติคุมครอง
เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไดกําหนดมาตรการบังคับ (sanction) ใหกับการปฏิบัติหนาทีข่องบิดามารดา
ในการทีจ่ะตองอบรมสัง่สอนบุตรของตนไววา หากบิดามารดางดเวนไมกระทําการตามหนาทีข่องตน 
เชน รูวาเด็กจะออกเที่ยวเตรกลางคืน หรือไมไปเรียนหนังสือ แตยังยินยอม หรือปลอยปละละเลยไมวา
กลาวลงโทษตามสมควร หรืออบรมสั่งสอน กฎหมายก็จะลงโทษบิดามารดาของผูเยาวนั้นโดยอาศัย
บทบัญญัติในมาตรา ๒๖ (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔ ไดกําหนดบทนิยามของคําวา “บิดามารดา” ไวดังนี้
 “บิดามารดา” หมายความวา บิดามารดาของเด็กไมวาจะสมรสกันหรือไม.”
๓ “พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔ ไดกําหนดบทนิยามของคําวา “เด็ก” ไวดังนี้
 “เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส.
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๓. ความรบัผดิของบดิามารดาในความเสยีหายท่ีเกดิจากการกระทําละเมิด
ของบุตรผูเยาว

โดยหลักผูเยาวจะไมไดรับการยกเวนวาไมตองรับผิดในกรณีทีต่นไดกระทําละเมิด ทัง้นี้เพราะ
การกระทําละเมิดนัน้มิใชการใชสิทธิในทางที่กอใหเกิดนิติสัมพันธกับบุคคลภายนอก ซึ่งถาเปนการใช
สิทธิแลวกฎหมายจํากัดความสามารถของบุคคลประเภทนี้ไววาจะใชสิทธิโดยลําพังโดยปราศจาก
ความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมไมได แตตรงกันขามการละเมิดนั้นเปนการกระทําโดยไมมีสิทธิ
และเม่ือเกดิความเสียหายขึ้น บุคคลประเภทท่ีเรยีกวาผูไรความสามารถเพราะเหตเุปนผูเยาวจงึตองรบั
ผิดในการกระทําของตน๔

การที่กฎหมายกําหนดใหบิดามารดาตองรวมรับผิดในการกระทําละเมิดของบุตรผู เยาว
เปนเพราะกฎหมายเห็นวาผูทีดู่แลปกครองบุตรผู เยาวตองมีหนาทีต่ามกฎหมายที ่จะดูแลมิให
ผูไรความสามารถไปกอความเสียหายแกบคุคลอื่น ดงัท่ีไดกําหนดในเรื่องอํานาจหนาท่ีใหแกบดิามารดา
ในการอุปการะเลี้ยงดู และใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรผูเยาวไวตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๕๖๔๕ และอํานาจในการอบรมดูแลและทําโทษเพื่อวากลาวสั่งสอนบุตรตามสมควร 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๖๗๖  ดงันั้น ถาบตุรผูเยาวไปกอใหเกดิความเสยีหาย
อันเปนการกระทาํละเมดิ กฎหมายจึงไดกําหนดใหบดิามารดาตองรวมกันรบัผดิกับบตุรผูเยาวดวย แมวา
บิดามารดานั้นจะไมไดมีสวนผิดในการกระทําละเมิดของบุตรผูเยาวก็ตาม เวนแตบิดามารดาจะพิสูจน
ไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแลซึ่งทําอยูนั้นแลว๗

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิดไดบัญญัติถึงกรณีการกระทําละเมิดอันเกิด
จากการกระทําของผูเยาวและความรับผิดของบิดามารดาหรือผูรับดูแลบุตรผูเยาวไวในมาตรา ๔๒๙ 
และมาตรา ๔๓๐ ดังนี้ 

มาตรา ๔๒๙ บัญญัติวา “บุคคลใดแมไรความสามารถเพราะเหตุเปนผูเยาวหรือวิกลจริตก็ยัง
ตองรับผิดในผลที่ตนทําละเมิด บิดามารดาหรือผูอนุบาลของบุคคลเชนวานี้ยอมตองรับผิดรวมกับเขา
ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแลซึ่งทําอยูนั้น

มาตรา ๔๓๐ บัญญัตวิา “ครบูาอาจารย นายจาง หรอืบคุคลอืน่ซึง่รบัดแูลบคุคลผูไรความสามารถ
อยูเปนนิตยก็ดี ชั ่วครั ้งคราวก็ดี จําตองรับผิดรวมกับผู ไรความสามารถในการละเมิดซึ ่งเขาได

๔ ศาสตราจารยสุษม ศุภนิตย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
นิติบรรณการ, ๒๕๕๓, หนา ๑๕๔. 

๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๖๔ บัญญัติวา
“บิดามารดาจําตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรในระหวางที่เปนผูเยาว...”.
๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๖๗ บัญญัติวา
“ผูใชอํานาจปกครองมีสิทธิ
 (๑) กําหนดที่อยูของบุตร
 (๒) ทําโทษบุตรตามสมควรเพื่อวากลาวสั่งสอน
 (๓) ใหบุตรทําการงานตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูป
 (๔) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไวโดยมิชอบดวยกฎหมาย”.
๗ เพ็ง เพ็งนิติ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวเนื่อง, กรุงเทพฯ : หจก. จริรัชการพิมพ, ๒๕๔๓, หนา ๒๘๔.
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กระทําลงในระหวางที่อยูในความดูแลของตน ถาหากพิสูจนไดวาบุคคลนั้น ๆ มิไดใชความระมัดระวัง
ตามสมควร”

จากบทบญัญัติในมาตรา ๔๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓๐ สามารถแบงแยกความรบัผดิของบดิา
มารดาในการกระทําละเมิดของบุตรผูเยาวได ๒ ประเภท คือ

๓.๑ ความรับผิดของบิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๔๒๙
 การทีบิ่ดามารดาจะตองรวมรบัผดิในความเสยีหายที่เกิดจากการกระทาํละเมดิของบตุรผูเยาว

ตามมาตรา ๔๒๙ หรือไม มีหลักเกณฑดังนี้

 ๑) ตองเปนบิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมาย
   บิดามารดาในทีน่ีต้องเปนบิดามารดาทีม่ีหนาทีดู่แลบุตรผูเยาว จึงหมายถึงบิดามารดาที่

ชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่จะตองรวมรับผิดในผลที่บุตรผูเยาวกระทําละเมิด๘  สําหรับมารดายอมเปน
มารดาโดยชอบดวยกฎหมายเสมอ แมจะมไิดจดทะเบยีนสมรสกับบดิา๙  สวนบดิาจะชอบดวยกฎหมาย
ก็ตอเมือ่มีการจดทะเบียนสมรสกับมารดา ถาไมมีการจดทะเบียนสมรสจะชอบดวยกฎหมายก็ตอเมื่อ 
(๑) จดทะเบียนสมรสกันภายหลัง (๒) บิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตร (๓) ศาลพิพากษาวาเปนบุตร๑๐

 

ดังนั้น หากเปนบิดาโดยไมชอบดวยกฎหมายก็ไมตองรับผิดตามมาตรานี ้แตอาจตองรับผิดในฐานะ
ผูดูแลตามมาตรา ๔๓๐ ซึ่งขึ้นอยูกับขอเท็จจริง และความเปนบิดามารดาตามมาตรานี้หมายความรวม
ถงึผูรบับุตรบุญธรรมดวย ท้ังน้ีเพราะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๕๙๘/๒๘ บญัญตัิ
ใหผูรับบุตรบุญธรรมมีหนาทีเ่ชนเดียวกับบิดามารดาของบุตรบุญธรรม ดังนั้น ถาบุตรบุญธรรมไปทํา
ละเมิด บิดามารดาบุญธรรมตองรวมรับผิดดวย แตสําหรับบิดามารดาโดยกําเนิดนั้นจะหมดอํานาจ
ปกครองนับแตเวลาที่เด็กเปนบุตรบุญธรรมแลวจึงไมตองรับผดิในผลที่บุตรผูเยาวไดกอใหเกิดขึ้นใน
ระหวางเปนบุตรบุญธรรมของคนอื่น เนื่องจากเขาขอยกเวนในมาตรา ๔๒๙ เพราะไมมีหนาที่ดูแลบุตร
ผูเยาวแลว

  ๒) บุตรผูเยาวกระทําละเมิดขณะอยูในความดูแล
    ผูเยาว หมายถึง บุคคลผูยังไมบรรลุนิติภาวะ กลาวคือ บุคคลที่มีอายุยังไมครบ ๒๐ ป

 ๘ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๑๘๔/๒๕๓๙, ที่ ๕๕๔๕/๒๕๔๖.
 ๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๔๖.
๑๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๔๗.
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บรบิรูณ๑๑ แตชายมอีายุครบ ๑๗ ปบรบิรูณ และหญงิมีอายุครบ ๑๗ ปบรบิรูณ ถาทําการสมรสกนัตาม
กฎหมายถือวาชายและหญิงนัน้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแลว๑๒ แตหากบุตรชายหรือหญิงยังมิได
จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย แตไดอยูกินกันเทานั้น ยังไมถือวาบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส บิดา
มารดายังมีความรับผิดอยู

    ทั้งนี้ บิดามารดาจะตองรวมรับผิดในการกระทําของบุตรผูเยาวก็ตอเมื่อการกระทําของ
บุตรผูเยาวนัน้เปนละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๐ เสียกอน กลาวคือ 
จะตองเปนการที่ปรากฏวาบุตรผูเยาวไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ดังนั้น แมบุตรผูเยาวจะ
ทําความเสียหายใหแกผูอืน่ แตถาการกระทําของบุตรผูเยาวไมเปนละเมิด บิดามารดาก็ไมตองรับผิด
ตามมาตรา ๔๒๙ หรือมาตรา ๔๓๐ แตอยางใด

  ๓) บิดามารดาตองพิสูจนวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแลนั้นแลว 
(เหตุยกเวนความรับผิดของบิดามารดา)

    ความรับผิดของบิดามารดาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๙ ได
กาํหนดเปนขอสันนิษฐานไวกอนวาบดิามารดาบกพรอง ไมไดใชความระมดัระวงัในการดแูลบตุรผูเยาว
ตามสมควรแกหนาท่ีดแูลซึ่งทําอยูน้ัน ดงัน้ัน ผูเสยีหายจึงมีหนาท่ีพสิจูนแตเพยีงวาการกระทาํของผูเยาว
เปนการกระทําละเมิดในขณะอยูในความดูแลของบิดามารดาของบุตรผูเยาวเทานั้น โดยไมตองพิสูจน
วาบิดามารดาไมไดใชความระมัดระวังในการดูแลบุตรผูเยาว แตกําหนดใหเปนหนาที่ของบิดามารดาที่
จะตองพสิจูนวาตนไดใชความระมดัระวงัตามสมควรแกหนาท่ีดแูลบตุรผูเยาว หากบดิามารดาไมไดพสิจูน
หรอืพสูิจนเรื่องดังกลาวไมได บิดามารดาก็ตองรวมกันรบัผดิกับบตุรผูเยาวในผลแหงละเมดิท่ีบตุรผูเยาว
ไดกอใหเกิดขึ้นแกผูเสียหาย

    ทั้งนี้ การพิจารณาวาบิดามารดาไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาทีดู่แลบุตร
ผูเยาวแลวหรือไมนั้น ศาลฎีกาไดเคยวินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐานรวม ๒ แนวทางดวยกัน คือ

    แนวทางแรก กรณท่ีีบตุรผูเยาวกระทําการเปนเหตุปกต ิซ่ึงบดิามารดาอาจกระทําการ
ปองกนัความเสียหายท่ีจะเกดิขึ้นแกบุคคลอื่นน้ันไดแตกลบัละเลยไมกระทํา ทัง้นี ้เมื่อพจิารณาประกอบกบั
ความเปนไปไดและความรายแรงของเหตุทีจ่ะเกิดขึ้น ถือวาบิดามารดาไมไดใชความระมัดระวัง
ตามสมควรแกหนาที่ดูแลบุตรผูเยาว ดังตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาตอไปนี้

    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๕๗/๒๕๒๓ จําเลยที ่๑ เปนผูเยาวอายุเพียง ๑๕ ป นํา
รถยนตในบานออกมาขับขี่ไปไหนมาไหนได โดยจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ซึ่งเปนบิดามารดา ไมได
ควบคุมดูแลจําเลยที่ ๑ ใหดี จําเลยที่ ๑ จะขับรถยนตดังกลาวสักกี่ครั้งก็ไมไดสังเกต เชนนี้ถือวา
จําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ไมไดใชความระมัดระวังตามสมควร เมื่อจําเลยที่ ๑ ขับรถชนรถของโจทก
เสียหาย อันเปนการกระทําละเมิดแกโจทก จําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ยอมตองรับผิดดวย

    คําพิพากษาศาลฎีกาที ่๓๓๔๔/๒๕๒๔ จําเลยที่ ๓ ขับขีร่ถจักรยานยนตเปนมานาน
พอสมควร แตจาํเลยที่ ๑ และจาํเลยที่ ๒ กลบัยืนยันวาไมเคยทราบวาจาํเลยที่ ๓ ขบัขี่รถจกัรยานยนตเปน

๑๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙.
๑๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๐ ประกอบกับมาตรา ๑๔๔๘.
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มากอนเลย แสดงวาจําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๒ ไมไดใชความระมัดระวังดูแลจําเลยที่ ๓ ตามสมควร
แกหนาที่ของบิดามารดาพึงดูแลบุตรผูเยาว เมือ่จําเลยที่ ๓ ขับขี่รถจักรยานยนตเขาทางโคงแตไมลด
ความเรว็ลง เปนเหตใุหชนผูอืน่ถงึแกความตาย จาํเลยท่ี ๑ และจาํเลยท่ี ๒ จงึตองรวมรบัผดิกบัจาํเลยท่ี ๓ 

    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๘/๒๕๒๓ แมจําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนบดิาจะเคยหามปรามจําเลยที่ ๑ 
ผูเปนบุตรผูเยาวไมใหเอารถไปใชและเก็บลูกกุญแจรถไวในที่สูงก็ตาม แตจําเลยที ่๑ รูทีเ่ก็บ และเคย
เอารถออกไปขับ ยอมแสดงใหเห็นวาจําเลยที ่๒ รูเห็นยินยอมใหจําเลยที ่๑ ขับรถ หาไดใชความ
ระมัดระวังในเรื่องนี้ตามสมควรแกหนาที่ดูแลไม ถือวาจําเลยที่ ๒ นําสืบพิสูจนหักลางความรับผดิไมได 
จําเลยที่ ๒ จึงตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑

    คําพิพากษาศาลฎีกาที ่๙๗๔/๒๕๐๘ มารดาเห็นบุตรถือปน จึงวากลาวตักเตือน แต
บุตรไมเชื่อฟงกลับเอาปนไปซอนเสีย พอลับหลังมารดาก็เอาปนมาเลนอีก ถือวาการวากลาวตักเตือน
ของมารดาเพียงเทานี้หาเพียงพอกับการที่จะตองใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแลของตน
ในฐานะเปนมารดาไม มารดาจงึตองรบัผดิในการที่บตุรยิงปนโดยประมาทเปนเหตใุหผูอื่นถงึแกความตาย 

    แนวทางที่สอง กรณทีี่บตุรผูเยาวกระทําการเปนเหตุจร ซ่ึงบดิามารดาไมรูมากอน หรอื
ไมอาจคาดหมายไดวาผูเยาวจะไปกระทําการนั้น ทําใหบดิามารดาไมมโีอกาสไดทักทวงวากลาวตกัเตอืนได 
ถือวาบิดามารดาไดใชความระมัดระวังดแูลบตุรผูเยาวตามสมควรแลว ดงัตวัอยางคาํพพิากษาศาลฎกีา
ตอไปนี้

    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๒/๒๔๘๘ ตามปกติยอมเปนการเหลือวิสัยที่บิดามารดาจะ
ดูแลปองกันไมใหไปฉุดคราหญิง บิดามารดาจึงไมตองรวมรับผิดในการละเมิดทีบุ่ตรไปทําการฉุดครา
หญิง และเมื่อบุตรไปทําการฉุดคราหญิงมาแลว บิดามารดาชวยปดบังเหตุการณจากผูติดตามนั้นก็เปน
เรื่องแกบุตรใหพนจากความราย มิใชเปนการปลอยปละละเลยหรือสงเสริมใหบุตรไปทําละเมิด จึงไม
เปนเหตุที่พึงใหรับผิดในการละเมิดรวมกับบุตร

    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๙๒/๒๕๔๐ จําเลยที ่๑ อายุ ๑๔ ป มีความรับผิดชอบ
พอสมควร เม่ือไมมีนิสัยเกเรชอบรงัแกผูอ่ืนมากอน ท้ังจําเลยที ่๑ ใชไมขวางทาํรายรางกายโจทกลบัหลงั
จําเลยที ่๒ และจําเลยที ่๓ จึงเปนเรื่องที่จําเลยที ่๒ และจําเลยที ่๓ ไมอาจคาดคิดหรือควรคิดได 
จึงไมมีโอกาสปฏิบัติเปนอยางอื่นไดดีกวานี้แลว ถือวาจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ไดใชความระมัดระวัง
ตามสมควรแกหนาที่ดูแลจําเลยที่ ๑ แลว จึงไมตองรวมรับผิดดวย
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    คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๗๓๒/๒๕๒๘ การท่ีจําเลยท่ี ๑ ซ่ึงเปนบตุรผูเยาวของจําเลยท่ี ๒ 
และจําเลยที่ ๓ ขอยืมรถยนตของโจทกไปใชและเกิดความเสียหาย โดยจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ซึ่ง
เปนบิดามารดาของบตุรผูเยาวไมไดรูเห็นดวย และโจทกใหจําเลยที ่๑ ยืมโดยไมไดบอกกลาวจําเลยที ่๒ 
และจําเลยที ่๓ ทําใหจําเลยที ่๒ และจําเลยที ่๓ ไมมีโอกาสทักทวงโจทกและหามปรามจําเลยที ่๑ 
จึงเปนการสุดวิสัยทีจ่ําเลยที ่๒ และจําเลยที ่๓ จะใชความระมัดระวังดูแลจําเลยที ่๑ ตามสมควร
แกหนาที่ จึงไมตองรวมกับจําเลยที่ ๑ รับผิดตอโจทก

    อยางไรก็ตาม การทีบ่ิดามารดานําสืบแตเพียงวาบุตรผูเยาวไปกระทําละเมิดทีอ่ื ่น
โดยบิดามารดาไมไดรูเห็นดวย แตไมไดพิสูจนวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่ดูแล
ซึ่งทําอยูนั้น บิดามารดาอาจตองรับผิดรวมกับบุตรผูเยาวดวย ดังตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาตอไปนี้

    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๒๙/๒๕๓๓ จําเลยที ่๑ ผูเยาวไปรับจางทํางานที่จังหวัด
นครราชสีมา และไดทํารายรางกายโจทก โดยในระหวางนั้นจําเลยที ่๒ และจําเลยที ่๓ ซึ่งเปนบิดา
มารดา นําสืบไดความเพียงวาตนพักอยูจังหวัดบุรีรัมย และไมไดตามบุตรไปอยูดวยเทานั้น ไมไดพิสูจน
วาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาทีดู่แลซึ่งทําอยูนั้น จําเลยที ่๒ และจําเลยที ่๓ จึงตอง
รวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ในผลแหงการละเมิดของจําเลยที่ ๑

    คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๗๔/๒๕๔๔ จําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ซึ่งเปนบิดามารดา
ของจําเลยที่ ๑ ผูเยาวนําสืบขอเท็จจริงไดความเพียงวาจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ไมเคยอนุญาตให
จําเลยที ่๑ ขับรถจักรยานยนตทีบ่านไปโรงเรียน รถจักรยานยนตทีจ่ําเลยที่ ๑ ขับเปนของเพื่อนของ
จาํเลยที่ ๑ และในขณะเกดิเหตเุปนชวงเวลาไปเรยีนหนังสอืท่ีโรงเรยีนของจําเลยที่ ๑ เทาน้ัน ไมไดพสิจูน
วาตนไดใชความระมดัระวงัตามสมควรแกหนาท่ีดแูลซึ่งทําอยูน้ันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
มาตรา ๔๒๙ เพราะการใชอํานาจปกครองของบิดามารดารวมถึงจะตองคอยอบรมสั่งสอนดูแล 
ตลอดจนควบคมุบตุรผูเยาวมิใหออกไปประพฤตตินเสยีหายแกบคุคลหรอืทรพัยสนิของผูอ่ืนดวย การที่
บุตรผูเยาวทําละเมดิในระหวางไปเรยีนหนังสอืยอมไมใชขอที่บดิามารดาจะยกขึ้นปฏเิสธความรบัผดิได

 ๓.๒ ความรับผิดของบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งรับดแูลบุตรผูเยาว ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๓๐

  ๑) ตองเปนบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งรับดูแลบุตรผูเยาว
    ความรบัผิดของบดิาท่ีไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงรบัดแูลบตุรผูเยาว ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา ๔๓๐ เปนกรณีที่บิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายเพราะไมไดจดทะเบียนสมรสกับ
มารดา สวนกรณีบิดามารดาที่ถูกถอนอํานาจปกครองเพราะประพฤติตนไมเหมาะสม หรือเปนบิดา
มารดาทีอ่ํานาจปกครองตกอยูกับอีกฝายเพราะเหตุวาหยา รวมทัง้บิดามารดาทีย่กบุตรใหเปนบุตร
บุญธรรมของบุคคลอืน่ กรณีดังกลาวไมตองรับผิดตามมาตรา ๔๓๐ เพราะไมไดมีบุตรผูเยาวอยูใน
ความดูแล

P151-159.indd  157 23/1/2556  17:52:02

creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๖๑๕๘

ความรับผิดของบิดามารดาในความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของบุตรผูเยาว

จุลนิติ

    การดูแล หมายถึง บิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายดูแลความเปนอยู อบรมสั่งสอน ให
การศกึษา แตไมถงึขนาดตองมีอํานาจปกครองเหมอืนเชนบดิามารดาโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมหีนาที่
เพียงแตระมัดระวังไมใหบุตรผูเยาวไปกระทําละเมิดตอบุคคลอื่น๑๓

  ๒) บุตรผูเยาวกระทําละเมิดขณะอยูในความดูแล
  ๓) ผูเสยีหายตองพิสจูนวาบดิาที่ไมชอบดวยกฎหมายไมไดใชความระมดัระวังในการดแูล
    ความรบัผิดของบดิาที่ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งรบัดแูลบตุรผูเยาวตามความในตามมาตรา 

๔๓๐ นี้ ผูเสยีหายไมไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานของกฎหมายดังเชนมาตรา ๔๒๙ ดังนั้น เมื่อ
ผูเสียหายกลาวอางวาบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายไมใชความระมดัระวงั จงึเปนหนาที่ของผูเสยีหายที่จะ
ตองนําสืบใหปรากฏวาบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายไมไดใชความระมัดระวังอยางไร หากนําสืบไมไดศาล
ก็ตองยกฟองของผูเสียหาย

๔. บทสรุป
จากการที่พระราชบญัญัตคิุมครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ (๓) และมาตรา ๗๘ ไดกาํหนด

ใหบิดามารดามีความผิดทางอาญาหากปรากฏวาบดิามารดาไดบงัคบั ขูเขญ็ ชกัจูง สงเสรมิ หรอืยินยอม
ใหบุตรผูเยาวประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทําใหบุตรผูเยาวมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทํา
ความผดิ สงผลใหบิดามารดาสวนหนึ่งไดหนัมาสนใจที่จะควบคมุดแูลบตุรหลานของตนมากขึ้น อันเปน
ผลใหมาตรการในทางอาญาในการปองกนัการกระทาํความผดิในเดก็มผีลบงัคบัไดจรงิในทางปฏบิตัิ๑๔  

แตในสวนของมาตรการทางแพงหรอืการชดใชเยียวยาใหกับผูเสยีหายซึ่งไดบญัญตัไิวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๔๒๙ และมาตรา ๔๓๐ นัน้ เม่ือพจิารณาแลวจะพบวาอาจทาํใหเกดิ
ความไมเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง ในเรื่องของความรับผิดชอบตอครอบครัว และความรับผิด
เม่ือบุตรผูเยาวไปกระทําละเมิดกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น ทั้งนี้ก็โดยเหตุที่หลักกฎหมายแพง
ท่ีวาบุตรยอมเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของหญงิมารดาเสมอ แตจะเปนบตุรโดยชอบดวยกฎหมาย
ของบิดาก็ตอเมือ่บิดามารดาไดจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย หรือบิดาไดจดทะเบียนรับรองเด็ก
เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของตนเทานั้น ดังนั้น ชายใดที่ทําใหหญิงตั้งครรภแลวทอดทิ้งหญิง

๑๓ นัทธชนัน ชโูต, ความรบัผิดของบดิามารดาตามกฎหมายลกัษณะละเมดิ, (วทิยานพินธนติศิาสตรมหาบณัฑิต คณะนติศิาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๔๙, หนา ๑๓๐.

๑๔ นัทธชนัน ชูโต, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕๕.
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และบุตรไป จึงยอมไมมีหนาที่ใด ๆ ในทางกฎหมายที่จะตองเลี้ยงดูหญิงภรรยาและบุตรผูเยาวของตน 
และเมื่อบุตรไปทาํละเมดิจนกอใหเกดิความเสยีหายแกผูอ่ืนแลว ฝายผูเสยีหายสามารถที่จะฟองรองแต
เพยีงหญงิซึ่งเปนมารดาใหรบัผิดรวมกับบตุรผูเยาวไดตามมาตรา ๔๒๙ แตไมมสีทิธท่ีิจะไปฟองรองบดิา
ตามความเปนจริงของบุตรผูเยาวไดเลยไมวาจะเปนกรณีตามมาตรา ๔๒๙ หรือมาตรา ๔๓๐๑๕

 นอกจากนี้แลวในกรณีที่บิดาไมชอบดวยกฎหมายเปนผูรับดูแลบุตรผูเยาวตามความเปนจริง 
การฟองรองบิดาตามความเปนจริงดังกลาวจะตองดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๔๓๐ ไมใชตามมาตรา ๔๒๙ โดยกฎหมายไดกาํหนดใหผูเสยีหายมภีาระจะตองพสิจูนวาการกอ
ใหเกิดความเสียหายของผูเยาวนั้นเขาขายวาเปนการกระทําละเมิดหรือไม และผูเสียหายยังตองพิสูจน
อีกวาบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายแตรับดูแลบุตรผูเยาวตามความเปนจริงนั้นไมไดใชความระมัดระวัง
อันสมควรในการดแูลผูเยาวแคไหน เพยีงไร สงผลใหการฟองรองบดิาท่ีไมชอบดวยกฎหมายแตรบัดแูล
บุตรผูเยาวตามความเปนจริงยากขึ้นยิง่กวาการฟองรองบิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมายใหรับผิด
ตามมาตรา ๔๒๙ เน่ืองจากกรณดีงักลาวผูเสยีหายเพยีงแตพสิจูนวาการกระทาํของผูเยาวเปนการกระทาํ
ละเมิด ซึ ่งเทากับกฎหมายไดผลักภาระการพิสูจนไปอยู กับบิดามารดาที ่จะตองพิสูจนว าตน
ไดใชความระมัดระวังอันสมควรในการดูแลบุตรผูเยาวแลว หากพิสูจนไมไดก็ตองรับผิด๑๖

ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๒๙ โดยการบัญญัติให
ชัดเจนวา “เมื่อผูเยาวไปทําละเมิดแกผูอื่น บิดามารดาจะตองรวมรับผิดตอผูเสียหาย ทั้งนี้ ไมวาจะเปน
บิดาโดยชอบดวยกฎหมายหรอืไมก็ตาม ทัง้นี ้เวนแตจะพสิจูนไดวาบดิาและมารดาไดใชความระมดัระวงั
อันสมควรในการดูแลผูเยาวแลว” ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับบทนิยามของคําวา “บิดามารดา” 
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใหหมายความวา บิดามารดาของเด็ก
ไมวาจะสมรสกันหรือไม อนัจะเปนผลใหบทบัญญัติเกีย่วกับความรับผิดทางแพงของบิดามารดาไมวา
จะชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายบัญญัติอยูในมาตราเดียวกัน นาจะเปนการสงเสริมและชักนําใหบิดา
เขามาทําหนาทีแ่ละมีสวนรวมในการรับผิดชอบในการกระทําของบุตรผูเยาว ตลอดจนทําใหผูอื่นซึ่ง
ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดของผูเยาวไดรับการเยียวยาทางกฎหมายอยางเพียงพอ 

๑๕ รองศาสตราจารย ดร. อนันต จันทรโอภากร, เรื่องเดียวกัน, บทสรุปผูบริหาร, หนา ๔.
๑๖ รองศาสตราจารย ดร. อนันต จันทรโอภากร, เรื่องเดียวกัน, บทสรุปผูบริหาร, หนา ๕. 

P151-159.indd  159 23/1/2556  17:52:12

creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๖

คําคม

จุลนิติ

Kamkom 10.indd   5 23/1/2556   18:01:28



ม.ค. - ก.พ. ๕๖ ๑๖๑จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

๑. บทนํา
   หากจะกลาวถึงวัตถุประสงคของกระบวนการยุติธรรมในปจจุบันนั้นมิไดมุ งเนนไปที่

การลงโทษผูกระทําความผิดใหสาสมกับการกระทํา และตองการกันผูกระทําความผิดออกจากสังคม
เทาน้ัน แตยังไดมุงเนนไปที่การปฏิบัตติอผูกระทาํความผดิดวยหลกัเกณฑท่ีเหมาะสมและสอดคลองกบั
หลักศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพื่อฟนฟูแกไขพฤติกรรมของผูกระทําความผิด และเพื่อใหบุคคลเหลานี้
สามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย แตดวยเหตุท่ีระบบงานราชทัณฑตองรับภาระควบคุม
ผูกระทําความผดิเปนจํานวนมาก โดยจากสถติใินเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๕ มีผูตองราชทณัฑจาํนวนถงึ 
๒๐๖,๖๑๖ คน๑ แตกรมราชทัณฑสามารถรองรับไดเพียง ๑๖๐,๐๐๐ คน ทําใหระบบงานราชทัณฑ
มปีญหาในการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด ปญหาในการจัดสรรงบประมาณและการขาดอัตรากําลัง
ในการดูแลผูกระทําความผิด ตลอดจนปญหาการเรียกรองดานสิทธิมนุษยชนในเรือนจํา 

   ดงัน้ัน รฐัจงึมีความจาํเปนตองพฒันาระบบงานราชทณัฑและวธิปีฏบิตัติอผูกระทาํความผดิ
ใหเหมาะสมเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ท้ังน้ี แนวคิดและมาตรการสําคัญประการหน่ึงท่ีรัฐกําลังดําเนินการและ
ไดรบัความสนใจจากสงัคมไทยเปนอยางมาก คอื การนําเครือ่งมืออิเลก็ทรอนิกสมาใชในการควบคมุตวั
ผูกระทําความผิด อยางไรกต็าม เน่ืองจากการนําเครื่องมอือิเลก็ทรอนิกสมาใชในการควบคมุตวัผูกระทาํ
ความผดิยังคงเปนเรื่องใหม จงึสมควรตองศกึษาแนวคดิ บทบญัญตัขิองกฎหมาย ตลอดจนประโยชนและ
ผลกระทบที่อาจจะเกดิขึ้น เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของและประชาชนทั่วไปมคีวามรูความเขาใจ และเพื่อใหการ
นําเครื่องมอือิเล็กทรอนกิสมาใชในการควบคมุตวัผูกระทาํความผดิมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลตอ
ระบบงานราชทัณฑสูงสุด คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความเรื่อง 
“การควบคุมตัวผูกระทําความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring)” 
ดังตอไปนี้ 

¹Ò§ÊÒÇÍÇÔ¡ÒÃÑμ¹� ¹ÔÂÁä·Â
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

   ๑ สถิติผูตองราชทัณฑทั่วประเทศ รท.๑๐๒ (ก) สํารวจ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕, ศูนยทะเบียนประวัติผูตองขัง 
กองแผนงาน กรมราชทัณฑ เว็บไซต : www.correct.go.th.

การควบคุมตัวผูกระทําความผิด
ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส

(Electronic Monitoring)
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การควบคุมตัวผูกระทําความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring)

๒. แนวคดิเกีย่วกบัการควบคมุตวัผูกระทําความผดิดวยเครือ่งมือ
อิเล็กทรอนิกสในตางประเทศ๒

 

  ในอดีตนั้นการลงโทษผูกระทําความผิดเปนไปเพ่ือการแกแคนทดแทน เพื่อขมขูยับยั้ง
ไมใหกระทําความผิดหรือมีการปฏิบัติตาม และเพื่อตัดผูกระทําความผิดออกจากสังคม วิธีการในการ
ลงโทษผูกระทําความผิดจึงมักกระทําตอเนื้อตัวรางกายเพ่ือใหเกิดความเจ็บปวดทรมาน แตวิธีการ
ดงักลาวไมสามารถแกไขฟนฟพูฤติกรรมของผูกระทําความผิดได วธิกีารลงโทษในปจจบุนัจงึมุงเนนการ
แกไขฟนฟูพฤติกรรมของผูกระทําความผิดมากกวาการลงโทษเพียงอยางเดียว และตระหนักถึง
ผลกระทบของโทษจําคกุวาอาจกอใหเกดิปญหาผูตองขังลนเรอืนจํา ปญหาการยอมรับจากสังคมท่ีมตีอ
ผูกระทําความผิด ปญหาการถายทอดพฤติกรรมอาชญากร ปญหาดานงบประมาณและอัตรากําลัง
ของเรือนจํา และปญหาการเรียกรองดานสิทธิมนุษยชนในเรือนจํา โทษจําคุกจึงควรใชกับผูกระทํา
ความผิดที่มีนิสัยชั่วรายและเปนอันตรายตอสังคมจริง ๆ  เทานั้น ไมควรใชกับผูกระทําความผิดครัง้แรก
หรือกระทําความผิดโดยพล้ังเผลอ นอกจากน้ี ยังมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูกระทํา
ความผิดโดยไมใชเรือนจํา การปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในชุมชน การลดการใชโทษจําคุก และการใช
วิธีการลงโทษแบบอื่นมาใชดวย 

  การควบคุมตวัผูกระทําความผิดดวยเคร่ืองมอือเิล็กทรอนิกส Electronic Monitoring หรือ 
(EM) นัน้ เปนมาตรการหน่ึงทีม่าจากแนวคิดเก่ียวกับการปฏบิตัติอผูกระทาํความผดิโดยไมใชเรอืนจาํซ่ึง
ไดรบัการยอมรบัและนํามาใชกนัมากในตางประเทศ มทีีม่าจากการคดิคนของ Dr. Ralph  Schwitzgebel 
คณะกรรมการในการทดลองดานจติวทิยาของมหาวทิยาลยั Harvard ในชวงทศวรรษ ๑๙๖๐ – ๑๙๗๐ 
กลาวคือ ในป ค.ศ. ๑๙๖๔ Dr. Ralph  Schwitzgebel ไดพัฒนาวิทยุที่สงขอมูลโดยบุคคลสามารถ
สวมใสได อุปกรณดังกลาวมีความสามารถในการสงสัญญาณเปนระยะทาง ๔๐๐ เมตร และสามารถ
กําหนดสถานที่ตั้งของผูที่สวมใสไดดวย อยางไรก็ดี แมวาอุปกรณดังกลาวจะไดรับการจดสิทธิบัตรในป 
ค.ศ. ๑๙๖๙ แตไดถกูนาํมาใชอยางจรงิจงัหลงัจากนัน้ประมาณ ๒๐ ป ตอมาในป ค.ศ. ๑๙๗๗ ผูพพิากษา 
Jack  Love ชาวอเมริกัน ไดรับแรงกระตุนจากการตูน Spiderman ในการนําเคร่ืองมือที่สามารถ
ตดิตามตัวผูกระทําความผิดมาใช จงึไดชกัชวนผูเชีย่วชาญ Michael  Goss ออกแบบและผลิตเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๘๓ และผูพิพากษา Jack  Love เปนคนแรกที่ไดพิพากษาคดีใหมีการ
นาํเคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสมาใชสาํหรับผูกระทําความผิด โดยส่ังใหมกีารติดเคร่ืองมอือิเลก็ทรอนิกสกบั
ผูกระทําความผิดที่ไดรับการพักการลงโทษเพื่อเฝาติดตามพฤติกรรม หลังจากนั้นการควบคุมผูกระทํา
ความผดิดวยเครือ่งมอือเิล็กทรอนกิสกไ็ดรบัการพฒันาและมกีารใชอยางแพรหลายซึง่ชวยลดความแออัด
ของผูตองขังในเรือนจําไดเปนอยางมาก ปจจบุนัมกีารใชเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกสในการควบคุมผูกระทํา
ความผิดในทุกมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศในแถบยุโรป

  ๒ สรุปขอมูลจาก สุมนทิพย จิตสวาง และฐิติยา เพชรมุนี, โครงการติดตามประเมินผลการนําระบบการควบคุมดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทําผิด, เอกสารวิจัย คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

  ๒.๑ การใชเครือ่งมืออิเล็กทรอนิกสกับผูกระทําความผิด เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสที่
ใชในการควบคุมตัวผูกระทําความผิดนั้น ประกอบไปดวย ตวัสงสัญญาณ (Transmitter Device) 
ซึ่งสวนใหญจะนยิมใชตดิตวัผูกระทาํความผดิมีลกัษณะคลายนากิาขอมอื หรอืสายหนังรดัขอมอืขอเทา 
ตัวรบัสญัญาณ (Receiver Unit) และศนูยควบคมุกลาง (Monitoring Center) ซึ่งทําหนาท่ีในการควบคุม
และสอดสองผูกระทาํความผดิใหอยูภายในสถานที่และเวลาที่กําหนด โดยการใชเครื่องมอือิเลก็ทรอนกิส
มีวัตถุประสงคเพื่อการควบคุมตัวผูกระทําความผิดในสถานที่ทีก่ําหนด ซึ่งเปนวิธีการที่นิยมใชกันมาก
ในปจจบัุน ทัง้นี ้เพื่อเปนการจาํกดัมิใหบคุคลเขาไปในเขตพื้นท่ีท่ีกําหนดหรอืเขาถงึตวับคุคลอ่ืนท่ีกาํหนด
เชน เหยื่อ และเพื่อการสังเกตเฝาระวังใหเจาหนาที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวไดตลอดเวลา

     สาํหรบัการใชเครื่องมอือเิลก็ทรอนกิสตดิตามตวัผูกระทาํความผดินั้นสามารถใชไดใน 
๓ ขั้นตอน กลาวคือ ขั้นตอนกอนมีคําพิพากษา มักใชกับจําเลยที่ไดรับการปลอยตัวชั่วคราว ตัวอยาง
ของประเทศที่ใชระบบนี้ไดแก ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ขั้นตอนทางเลือกในการ
ลงโทษหรือใชแทนการจําคุก ถือเปนทางเลือกหนึ่งของศาลในการสัง่ลงโทษผูกระทําความผิดแทนที่
จะสงตัวเขารับการควบคุมในเรือนจํา ดวยการเปลี่ยนเปนการควบคุมที่บานแทน ตัวอยางของประเทศ
ที่ใชระบบนี้ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย และขั้นตอนการใชภายหลังจําคุกมาระยะ
เวลาหนึง่ ใชเพือ่การเตรียมตัวระยะสุดทายของโทษจําคุก โดยการพักการลงโทษเพือ่ใหผูกระทํา
ความผดิสามารถกลบัเขาสูสังคมไดอยางปกตสุิข ตวัอยางของประเทศที่ใชระบบน้ีไดแก ประเทศองักฤษ 
ประเทศนิวซีแลนด

  ๒.๒ การใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในตางประเทศ การนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
มาใชในการควบคุมตัวผูกระทําผิดนั้นไดรับการยอมรับและนิยมใชในประเทศตาง ๆ ทัว่โลก เชน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด เนเธอรแลนด สวีเดน เบลเยียม เยอรมนี ฝรั่งเศส 
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การควบคุมตัวผูกระทําความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring)

อิสราเอล สิงคโปร และไตหวัน เปนตน จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาประเทศท่ีมีการนําเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการควบคุมตัวผูกระทําความผิดลวนแลวแตเปนประเทศที่พัฒนาแลวทั้งสิ้น 
มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอยางครบถวน ไมประสบปญหาทางเศรษฐกิจมากนัก ประชาชนใน
ประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจํานวนผูกระทําความผิดไมมาก และเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับ
การปฏิบตัติอผูกระทําความผิดโดยการแกไขฟนฟมูากกวาการแกแคนทดแทน ทัง้น้ี ปจจบุนัยงัมอีกีหลาย
ประเทศท่ีกําลังใหความสนใจศึกษาถึงขอดีขอเสียของการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในการควบคุม
ผูกระทําผิด หรืออยูในระหวางการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหมีความเหมาะสมตอการใชเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางทางเลือกในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดแทนการจําคุกในเรือนจํา

  ๒.๓ ขอดีและขอเสียของการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนกิส จากการศึกษาผลกระทบของ
การใชเคร่ืองมืออเิลก็ทรอนิกสควบคุมตวัผูกระทําความผิดในตางประเทศ พบวามาตรการดังกลาวมีขอดี 
ดังนี้ เปนการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดในชุมชนอันเปนการแสดงถึงความรับผิดชอบของสังคมที่มีตอ
ปญหาอาชญากรรม เปนการลดปญหาผูตองขงัลนเรอืนจาํ ผูกระทาํความผดิไดรบัการยอมรบัจากสงัคม 
ผูกระทําความผิดไดพัฒนาศักยภาพเพราะมีโอกาสในการเรียนหนังสือ ฝกอาชีพ เขารวมโปรแกรม
ในการบําบัดหรือกิจกรรมทางสังคมที่มีความสนใจได เปนการลดภาระของรัฐบาล เน่ืองจากผูกระทํา
ความผดิสามารถทาํงานเลีย้งชพีและครอบครวัได เปนการสรางความสมัพนัธทีด่ใีนครอบครวั เนือ่งจาก
ผูกระทําความผิดสามารถใชชีวิตรวมกันกับครอบครัวได เปนการลดความเครียดของผูกระทําความผิด
จากการถกูควบคมุในเรอืนจาํซึง่มกีารควบคมุทีเ่ขมงวดกวา เปนการสรางความสมัพนัธทีด่ตีอกนัระหวาง
เจาหนาทีก่บัผูกระทาํความผดิ และยงัเปนการสรางความปลอดภยัแกสงัคม เนือ่งจากผูกระทาํความผดิ
จะถูกตรวจตราความประพฤติตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

    สาํหรบัขอเสียของมาตรการดังกลาวพบวามเีพยีงเลก็นอยเมือ่เปรยีบเทียบกับขอดทีี่
ไดรบั โดยขอเสียทีเ่กิดข้ึนมดีงันี ้ครอบครัวของผูกระทาํความผิดอาจจะประสบกับความเครียดเน่ืองจาก
ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการเขารวมโปรแกรมการควบคุมตัวดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส อาจเกิด
ความรุนแรงในครอบครัวไดหากผูกระทําความผิดมีการละเมิดกฎหรือไมปฏิบัติตามกฎของการใชเคร่ืองมือ
อเิลก็ทรอนิกสและครอบครัวมกีารตักเตือน อาจเกิดการทะเลาะเบาะแวงจากความเครียดไดโดยเฉพาะ
เมื่อผูกระทําความผิดถูกบังคับใหใชเวลาในท่ีพักอาศัยมากข้ึนกวาปกติ และอาจถูกแทรกแซงชีวิต
ครอบครัวหรือถกูรบกวนเวลาสวนตัวของครอบครัวได เชน ไดรบัโทรศัพทรบกวนในยามดึก ถกูสุมตรวจ
จากเจาหนาที่ในสถานท่ีพักอาศัย ตลอดจนอาจเปนการทําลายความเช่ือมั่นในตนเองของผูกระทํา
ความผิดและทําลายชื่อเสียงของผูกระทําความผิดและครอบครัวในชุมชน 

๓. การควบคมุตวัผูกระทาํความผดิดวยเครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส
ในกรณีของประเทศไทย

   เพือ่ประโยชนในการแกไขปญหาความแออดัในเรอืนจาํ เพือ่ใหผูกระทาํความผดิไดรบัการ
ปฏิบัติที่เหมาะสม และเพื่อใหศาลมีทางเลือกในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดมากขึ้น ประกอบกับ
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เทคโนโลยีในการควบคุมผู กระทําความผิดมีความเจริญกาวหนา รัฐจึงดําเนินการแกไขเพิ ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหมีความเหมาะสมตอการใชเครื ่องมืออิเล็กทรอนิกส 
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ไดปรบัปรงุวิธีการขงัและจาํคกุ กาํหนดวธิกีารหรอืสถานที่ในการขงัหรอืจําคกุนอกเรอืนจําใหเหมาะกบั
สภาพของผูกระทําความผิดในแตละลักษณะ กลาวคือ

   ๓.๑ ในกรณีทีม่ ีเหตุจําเปนระหวางสอบสวนหรือพิจารณา เมื ่อพนักงานสอบสวน 
พนกังานอยัการ ผูบญัชาการเรือนจํา หรือเจาพนักงานผูมีหนาทีจ่ัดการตามหมายขังรองขอ หรือเมือ่
ศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสัง่ใหขังผูตองหาหรือจําเลยไวในสถานทีอ่ืน่ตามทีบุ่คคลดังกลาวรองขอ
หรอืตามทีศ่าลเหน็สมควรนอกจากเรอืนจําก็ได โดยใหอยูในความควบคมุของผูรองขอ หรอืเจาพนกังาน
ตามที่ศาลกําหนด และศาลจะกําหนดระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรหรือศาลจะดําเนินการไตสวน
หรือใหผูเสียหายหรือเจาพนักงานที่เกี่ยวของคัดคานกอนมีคําสั่งก็ได (มาตรา ๘๙/๑)

   ๓.๒ ในกรณีทีม่ีเหตุจําเปน เมือ่พนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจํา หรือเจาพนักงาน
ผูมีหนาที่จัดการตามหมายจําคุกรองขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งใหจําคุกผูซึ่งตองจําคุก
ตามคําพิพากษาถึงทีสุ่ดทีไ่ดรับโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของกําหนดโทษตามที่ระบุไวใน
หมายศาลทีอ่อกตามคําพิพากษานัน้ หรือไมนอยกวา ๑๐ ป ในกรณีตองโทษจําคุกเกิน ๓๐ ปขึน้ไป 
หรือจําคุกตลอดชีวิต โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ก็ได

      (๑) ใหจาํคกุไวในสถานท่ีอ่ืนตามท่ีบคุคลดงักลาวรองขอหรอืตามท่ีศาลเหน็สมควร
นอกจากเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไวในหมายจําคุก 

      (๒) ใหจาํคกุไวในเรอืนจําหรอืสถานท่ีท่ีกําหนดไวในหมายจําคกุหรอืสถานท่ีอืน่ตาม
(๑) เฉพาะวันที่กําหนด

      (๓) ใหจําคุกโดยวิธีการอืน่ทีส่ามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูนั้นได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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การควบคุมตัวผูกระทําความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring)

      ในการพิจารณาใหศาลคํานึงถึงฐานความผิด ความประพฤติสวัสดิภาพของผูซึ่ง
ตองจาํคุก ตลอดจนสวสัดิภาพและความปลอดภยัของผูเสยีหายและสงัคมดวย ทัง้นี ้ใหศาลดาํเนนิการ
ไตสวนหรือสอบถามผูเสียหาย เจาพนักงานที่เกี่ยวของตามหมายจําคุก พนักงานฝายปกครอง 
หรือตํารวจในทองที่นั้น หรือผูซึ่งศาลเห็นวามีสวนเก่ียวของ และใหศาลกําหนดใหเจาพนักงานผูมี
หนาที่จัดการตามหมายนั้นเปนผูมีหนาที่และรับผิดชอบในการดําเนินการตามคําสั่ง (มาตรา ๘๙/๒)

      จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว จะเห็นไดวาการนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
มาใชในการควบคุมตัวผูกระทําความผิดน้ันสามารถกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๘๙/๒ (๓) คอืเปนการจาํคกุโดยวธิกีารอืน่ทีส่ามารถจาํกดัการเดนิทาง
และอาณาเขตของผูนั้นได แตการควบคุมตัวผูกระทําความผิดดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสจะตอง
กระทําภายใตเงื่อนไขของมาตรา ๘๙/๒ คือ ก) มีเหตุจําเปน ซึ่งอาจเปนความจําเปนของสถานที่หรือ
ความจําเปนของผูกระทําความผิด ข) มีผูรองขอ ไดแก พนักงานอัยการ ผูบญัชาการเรือนจํา หรือเจาพนักงาน
ผูมหีนาทีจ่ดัการตามหมายจําคกุ หรอืหากไมมผีูรองขอ ศาลอาจเห็นสมควรส่ังเองได ค) ผูทีจ่ะไดรบัการ
จาํคกุโดยวธิกีารอืน่ตองเปนผูตองโทษจาํคกุตามคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจาํคกุมาแลวไมนอยกวา ๑ ใน ๓ 
ของโทษทีก่าํหนดไวในคาํพพิากษา หรอืไดรบัโทษจาํคกุมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป สาํหรบัโทษจาํคกุเกิน 
๓๐ ปขึน้ไป หรือจาํคกุตลอดชวีติ ง) ในการพจิารณาของศาลทีจ่ะสัง่อนญุาตใหนาํเครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส
มาใชศาลจะตองคํานึงถึงฐานความผิด ความประพฤติ สวัสดิภาพของผูซึ่งตองถูกจําคุก ตลอดจน
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูเสียหายและสังคมดวย โดยใหศาลดําเนินการไตสวนหรือสอบถาม
ผูเสียหาย เจาพนักงานที่เกี่ยวของตามหมายจําคุก พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในทองที่นั้นหรือ
ผูซึง่ศาลเห็นวามสีวนเกีย่วของ เพือ่ทราบขอมลูดงักลาวแลวสัง่การกไ็ด และ จ) เมือ่ศาลไดพจิารณาแลว
ศาลมีอํานาจส่ังใหจําคุกโดยวิธีการอ่ืนที่สามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูนั้นไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งก็คือคําสั่งใหใชมาตรการการควบคุมตัวผูกระทํา
ความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส๓ 

      ดังกลาวมาขางตนนั้นเปนแนวคิดและบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ
ควบคมุผูกระทาํความผดิดวยเครือ่งมืออเิลก็ทรอนกิส ในสวนตอไปขอกลาวถงึขอควรพจิารณาเกีย่วกบั
การนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชในประเทศไทย

๔. ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
   ถึงแมวารัฐจะเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบงานราชทัณฑและวิธีการปฏิบัติตอ

ผูกระทําความผิด โดยการนําแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยไมใชเรือนจําเขามา
บัญญัติไวในกฎหมาย มีการศึกษาวิจัยแนวทางการควบคุมตัวผูกระทําความผิดดวยเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสในตางประเทศ ตลอดจนผูกระทําความผิด ผูปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไป และผูบริหาร

  ๓ซตีา ธนฐิตวิงศ, การควบคุมผูตองโทษโดยเคร่ืองมอือเิลก็ทรอนิกส, วทิยานพินธนติศิาสตรมหาบัณฑติ        สาขา
กฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓ หนา ๕๘.
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ในหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
และศาล ตางก็เห็นดวยกับการนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชในการควบคุมตัวผูกระทําความผิด 
ประกอบกบัในปจจบุนักรมคมุประพฤตไิดพยายามผลกัดนัใหมโีครงการนํารองควบคมุเดก็และเยาวชน
ทีก่ระทําผิดดวยระบบนาิกาอิเล็กทรอนิกสผานระบบสัญญาณดาวเทียม GPS โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๑๓๘ (๘)๔ ซึ่งจะนํามาใชกับเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครที่แขงรถจักรยานยนตบน
ทางสาธารณะแลวก็ตาม แตการควบคุมผูกระทําความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสดังกลาวก็ยังมี
ขอควรพิจารณาที่สําคัญ กลาวคือ 

   การใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสควบคุมตัวผูกระทําความผิดอาจมีขอดีในดานการประหยัด
งบประมาณและดานการแกไขฟนฟูพฤติกรรมของผูกระทําความผิด แตการใชเครื่องมือดังกลาว
ก็อาจกอใหเกิดปญหาดานตนทุนคาใชจาย เพราะตองมีรายจายคาอุปกรณ คาใชจายในการควบคุม
ตรวจตราผูกระทําความผิด ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ ซึ่งปญหาดานตนทุนคาใชจายนี้
เปนปญหาสําคัญทีท่ําใหหลายประเทศใชเปนเหตุผลหลักในการตัดสินใจวาจะเลือกใชเครื ่องมือ
อิเล็กทรอนิกสควบคุมผูกระทําความผิดหรือไม ปญหาในดานกฎหมาย แมจะมีการปรับปรุงแกไข
บทบัญญัติของกฎหมายเพื่อใหเหมาะสมตอการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส โดยเปดโอกาสใหมีการนํา
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชในขั้นตอนภายหลังการรับโทษจําคุกมาระยะหนึ่งตามประมวลกฎหมาย

   ๔พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓๘
  “ในกรณีที่ศาลพิพากษาปลอยเด็กหรือเยาวชนไป ถาศาลเห็นวาเด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการกระทําผิดหรือ
อยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําใหกระทําผิดและเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนนั้น ศาลจะวากลาว
ตักเตือนเด็กหรือเยาวชน รวมทั้งบิดา มารดา ผูปกครอง หรอืบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยูดวยหรือองคการที่รับเลี้ยงดูเด็กหรือ
เยาวชนก็ได ถาจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนนั้นดวย ก็ใหศาลมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติขอเดียวหรือหลายขอไวในคําพิพากษาเทาที่จําเปน ดังตอไปนี้
  (๘) กําหนดเงื่อนไขอื่นใดเพื่อพัฒนาและสงเสริมความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน … ”.
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การควบคุมตัวผูกระทําความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring)

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๙/๒ (๓) แลวก็ตาม แตปจจุบันก็ยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการนําไปใชซึ่งตองกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเปนเรื่องของการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งปญหา
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วจนตามไมทัน นอกจากนี้ 
นโยบายของรัฐในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดและความม่ันคงทางการเมืองก็เปนสิ่งสําคัญ 
เพราะหากรัฐบาลขาดเสถียรภาพหรือไมใหความสําคัญแลว การนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชใน
การควบคุมผูกระทําความผิดก็คงจะประสบผลสําเร็จไดยาก 

๕. บทสรุป
  การควบคุมตัวผูกระทําความผิดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสยังเปนเรื่องใหมสําหรับ

สังคมไทย การท่ีจะผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติจําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนผูเปนเจาของเทคโนโลยี ความพรอมของบุคลากรและงบประมาณ รวมทั้งตองมี
การประชาสัมพันธเพื่อใหสังคมไทยมีความรูความเขาใจ เกิดการยอมรับ และมีความเชื่อมั่นตอการใช
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสสมัยใหมในการควบคุมตัวผูกระทําผิดเสียกอน และหากสามารถกระทําได
ดังนี้แลวปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงานราชทัณฑไทยก็คงจะหมดไป อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยทั้งระบบอีกดวย

P161-168.indd   168 23/1/2556   17:54:52



ม.ค. - ก.พ. ๕๖ ๑๖๙จุลนิติ

สารพันปญหากฎหมาย
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บทนํา
หากจะกลาวถึงโทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดแลวอาจกลาวไดวาโทษ

“ประหารชีวิต”นั้นเปนโทษที่รุนแรงที่สุดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และใน
บรรดาโทษทั้งหลายที่ลงแกผูกระทําความผิดอาญา อันไดแก โทษจําคุก กักขัง ปรับ 
และริบทรัพยสิน เปนโทษที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกําจัด
ผูกระทาํความผิดออกไปจากสงัคมอยางเดด็ขาด ซ่ึงวธิกีารลงโทษประหารชวีติที่ใชกนั
ในแตละยุคสมัยก็แตกตางกันไป ทัง้นี้ขึ้นอยูกับคานิยมของสังคมและตามกาลเวลา 
ซึ่งวิธีการลงโทษประหารชีวิตนี้เปนเรื่องที่องคการระหวางประเทศพยายามที่จะใหมี
การยกเลิก ทัง้นีเ้พราะเห็นวาเปนวิธีการลงโทษที่ปาเถื่อนไรมนุษยธรรม และเปน
การละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้แลว
การลงโทษประหารชีวิตก็ไมใชวิธีทีจ่ะสามารถควบคุมสังคมใหสงบสุขพนจาก
อาชญากรรมที่รายแรงได และปจจุบนัประเทศตาง ๆ  กวา ๑๗๗ ประเทศ ตางกไ็ดมกีาร
ยกเลิกโทษประหารชวีติไปแลว เชน ประเทศออสเตรเลยี บลัแกเรยี เบลเยียม เดนมารก 
ฟนแลนด เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน เปนตน สวนประเทศที่ยังคงใชโทษ
ประหารชีวิตอยูก็ไดมีการเปล่ียนแปลงวิธีการลงโทษประหารชีวิตใหลดความรุนแรงและ
ทารุณโหดรายลง เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน บังคลาเทศ อินเดีย ฟลิปปนส 
เวียดนาม และไทย เปนตน 

ดังนั้น เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาวากระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของไทยสมควรที่จะมีการลงโทษประหารชีวิตตอไปหรือไม หรือสมควรที่จะมีการ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : 
กับการยกเลิกโทษประหารชีวิต
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : กับการยกเลิกโทษประหารชีวิต

จุลนิติ

ยกเลิกโทษประหารชีวิต“สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับน้ีจึงใครขอนําเสนอเรื่อง
“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : กับการยกเลิกโทษประหารชีวิต”เพื่อใหผูอานได
รับทราบและเขาใจถึงหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิต และ
หากจะมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตแลวจะกอใหเกิดผลดีและผลเสียอยางไรกับ
สังคมบานเมือง ดังนี้ 

๑. ความเปนมาของการลงโทษประหารชีวิต
  แมวาสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคล

นั้นจะเปนสิทธิที่ติดตัวบุคคลมาต้ังแตเกิดและเปนสิทธิที่มีอยูใน
ธรรมชาติไมอาจพรากไปจากบุคคลได อันเปนรากฐานสําคัญ
ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แตกฎหมายของประเทศไทยนับแต
อดีตจนถึงปจจุบันยังคงมีบทบัญญัติ เกี่ ยวกับการลงโทษ
ประหารชีวิตกับบุคคลที่กระทําความผิดอาญารายแรงได แตการ
ลงโทษนั้นไมไดมีความมุงหมายเพื่อการแกแคนผูกระทําความผิด
เพยีงอยางเดยีวแตมคีวามมุงหมายเพือ่คุมครองผูกระทาํความผดิ
และผูตองสงสัยวากระทําความผิด ไมใหถูกแกแคนจากผูเสียหาย แตควรไดรับ
การลงโทษจากกระบวนการยุติธรรมท่ีเหมาะสมกับความผิด ซึ่งจะเปนการทดแทน
ความผิดหรือการแกแคนในสิ่งที่ผูกระทําความผิดไดกระทําลงไปเพราะหากปลอยให
ผูเสยีหายและผูกระทําความผิดแกแคนกันเองยอมจะกอใหเกดิปญหาความวุนวายและ
ความไมสงบเรียบรอยใหกับสังคมเปนอยางมาก 

  นอกจากน้ีแลว ยังเปนการยับยั้งหรือขมขูมิใหมีการกระทําความผิดขึ้น 
เพราะการลงโทษโดยวิธีการที่รุนแรงมีผลตอการปองกันอาชญากรรมและยับยั้งการ
กระทําความผิดได เปนการยับยั้งมิใหผูนั้นกระทําความผิดซ้ําอีก และมิใหเกิด
การเอาเยี่ยงอยางเปนการชวยลดปญหาอาชญากรรม และเปนการแยกผูกระทํา
ความผิดออกจากสังคมเพ่ือคุมครองสังคมหรือผูที่อาจตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
รวมทั้งเปนการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดโดยการบําบัดรักษาทั้งทางกายและจิตใจ 
ตลอดจนปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อใหสามารถกลับมาเปนพลเมืองดีของสังคมเมื่อ
พนโทษแลว โดยใหผูกระทําความผิดสํานึกไดจากการที่ตนไดรับความทุกขจากการ
กระทําของตนเองซ่ึงไมจําเปนตองใชวิธีแกแคนอยางรุนแรงหรือไรมนุษยธรรม ดังน้ัน 
ระบบการลงโทษจึงควรมีประสิทธิภาพ และไมกอใหเกิดความทุกขทรมานตอผู
กระทําความผิดหรือบุคคลอ่ืนอยางไรมนุษยธรรมหรือเกินความจําเปน แตก็ตอง
เหมาะสมเพียงพอท่ีจะบรรลุเปาหมายของการลงโทษน้ัน

  ดังนั้น การใชมาตรการในการลงโทษแกบุคคลใดตามกฎหมายจึงเปนไป
เพื่อจํากัดขอบเขตและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งอาจมีผลเปนการยับยั้งมิใหมีการ
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กระทาํความผดิซํ้าอีกหรอืเพื่อแกไขเยยีวยาผูกระทาํความผดิใหกลบัคนืสูสงัคม ซึ่งการ
ลงโทษดวยวิธีการประหารชวีติน้ันเปนวธิท่ีีสามารถกําจัดบคุคลที่กระทาํความผดิออก
จากสังคมไดอยางถาวร แตอยางไรก็ดีการลงโทษประหารชีวิตนั้นมีผลกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพในชีวิตและรางกายของมนุษยอยางรายแรง และแมวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกายซึ่งเปนสิทธิ
เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมนุษยไว โดยการหามมิใหรัฐใชอํานาจเขาไปแทรกแซงหรือ
ลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลดวยการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษดวยวิธี
ทารณุโหดรายไรมนุษยธรรม แตเมื่อมองในภาพรวมแลวในสงัคมไทยกลบัมองวายังคง
มีความจาํเปนท่ีจะตองคงโทษประหารชวิีตไว เพื่อเปนการตอบโตอาชญากรรมที่รนุแรง 
เพราะหากมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแลว เกรงวาเหลาอาชญากรทั้งหลาย 
อาจไมเกรงกลัวตอกฎหมายซึ่งอาจสงผลรายแรงตามมาได 

  ในทางปฏิบติักระบวนการยติุธรรมของไทยก็มิไดใชวิธีการลงโทษประหาร
ชีวิตกันอยางพรําเพรื่อ แตมีวิธีการขั้นตอนอีกมากมายกวาทีจ่ะไปถึงวิธีการลงโทษ
ประหารชีวิตกันจริง ๆ การลงโทษประหารชีวิตจึงเปนรูปแบบการบังคับใชเผื่อเลือกที่
เหมาะกับสภาพความจําเปนสอดคลองกับแนวคิดของนักอาชญาวิทยาที่ตองคํานึงถงึ
ลักษณะความรุนแรงและประเภทแหงการกระทําผิดประกอบกันไป และเนื่องจาก
วาการลงโทษประหารชีวิตนั้นเปนโทษที่รุนแรงที่สุด กฎหมายจึงไดกําหนดวิธีการขอ
พระราชทานอภัยโทษกอนดําเนินการประหารชีวิตนักโทษดังกลาวไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา๑ กลาวคือ เมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหประหารชีวิต
ผูใดแลวจะนําตัวผูตองโทษประหารตามคําพิพากษานั้นไปฉีดยาหรือสารพิษเสียให
ตายในทันทียังไมได (เดิมกอนทีป่ระมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
จะมีผลใชบังคับ หรือกอนวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ นั้น กฎหมายไดกําหนดใหเอา
ไปยิงเสียใหตาย) ตองรอใหครบ ๖๐ วันนับแตวันอานคําพิพากษาเสียกอน ทั้งนี้
เพื ่อใหโอกาสผูตองโทษนั้นทูลเกลาทูลกระหมอมขอพระราชทานอภัยโทษจาก
พระมหากษัตริยเสียกอน ซึ่งหากไดรับพระราชทานอภัยโทษผูตองโทษนั้นจะไดรับ
ยกเวนโทษประหารชวีติโดยจะไดรบัโทษจําคกุตลอดชวีติแทน แตหากไมทรงอภยัโทษ
ผูนั้นก็จะตองถูกประหารชีวิต

๒. วัตถุประสงคของการลงโทษประหารชีวิต
  โทษประหารชีวิตนับวาเปนโทษที่รุนแรงที่สุดทีก่ําหนดไวในประมวล

กฎหมายอาญา สําหรบันาํมาใชลงโทษผูกระทําความผดิขั้นรนุแรงหรอืกระทบกระเทือน
ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งสวนใหญเปนการลงโทษ
ในคดีอุกฉกรรจ และสะเทือนขวัญประชาชน หรือผูกระทําความผิดตอนโยบายของ

  ๑ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๗ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๔๙ และมาตรา ๒๖๒.
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รัฐ เชน คดีคายาเสพติด คดีคาอาวุธสงคราม เปนตน ซึ่งวัตถุประสงคของการลงโทษ
ประหารชีวิตโดยทั่วไปมีดังนี้๒

  ๑) เพื่อเปนการแกแคนและทดแทนความผิดที่ไดกระทําขึ้น เนื่องจากวา
เมื่อมีการกระทําความผิดขึ้นแลว ยอมตองสรางความเคียดแคนใหแกฝายผูเสียหาย
การลงโทษจึงเปนการสรางความเปนธรรมใหแกสังคม เพื่อทดแทนความเสียหายที่ผู
กระทําความผิดกอขึ้น การลงโทษเพื่อแกแคนทดแทนนี้ถือเปนหลักการเกาที่ใชกันมา
แตสมัยโบราณในลกัษณะตาตอตา ฟนตอฟน เปนการลงโทษเพือ่ใหเกดิความเปนธรรม
และไดสัดสวนกับความรายแรงของความผิด

  ๒) เพื่อเปนการยับยั้งและขมขู ใหคนสวนใหญกลัว
เนื่องจากเปนโทษที่มีความรุนแรงที่สุดจึงเปนที่หวาดกลัวของคน
ทั่วไปท่ีไดทราบหรือรูเห็นเก่ียวกับการลงโทษดังกลาว ซึ่งจะเกิด
ความยับยั้งไมกลากระทําความผิด อันเปนการปองปรามการ
กระทําความผิด โดยเฉพาะหากเปนการประหารชีวิตผูกระทํา
ความผิดในที่สาธารณะจะทําใหไมกลากระทําความผิดดวย
กลัววาจะถูกลงโทษเชนนั้น ในขณะเดียวกันยังเปนการสงเสริมให
ประชาชนคดิวาการกระทาํความผดิเปนสิง่ทีไ่มควรกระทาํและพงึ
หลีกเลี่ยง ซึ่งมีผลเปนการปองกันโดยทั่วไป เพราะหากประชาชนมีความคิดเชนน้ีจน
เปนนิสัยแลว ประชาชนก็จะไมมีความคิดที่จะกระทําความผิดในลักษณะดังกลาว

  ๓) เพือ่เปนการตดัโอกาสไมใหกระทาํความผดิซ้ําอีก เพราะเมือ่ผูกระทาํ
ความผิดนั้นถูกประหารชีวิตไปแลวยอมไมอาจท่ีจะฟนคืนมากระทําความผิดไดอีก
โดยเฉพาะผูกระทําความผิดที่เปนผูรายหรืออาชญากรรายแรง จําพวกคายาเสพติด 
หรอืทีก่ระทาํความผดิโดยทารณุโหดราย ผูกระทาํความผดิเชนนีจ้าํเปนตองถกูลงโทษ
สถานหนกัหรอืกนัออกไปจากสงัคม หากเหน็วาความผดิน้ันรายแรงถงึขัน้ประหารชวีติ
ก็ตองประหารชีวิต นอกจากนี้ โทษประหารชีวิตยังเปนโทษที่ปฏิเสธหลักการลงโทษ
เพื่อแกไขปรับปรุงพฤติกรรมของผูกระทําความผิด เพราะถือวาผูกระทําความผิด
อุกฉกรรจที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตนั้นคือผูที่เปนอันตรายตอสังคม การใหโอกาสแก
บุคคลประเภทนี้กลับตัวกลับใจก็เทากับวาปลอยใหสังคมตองเสี่ยงภัยที่นากลัวตอไป
ไมจบสิ้น ท้ังนี้ในการพิจารณาพิพากษาตัดสินประหารชีวิตผูใดนั้นยอมผานการ
กลั่นกรองจากกระบวนการยุติธรรมอยางละเอียดรอบคอบแลว  

  แตอยางไรกด็ ีแมวาการแกแคนตอบแทนและการกาํจดัผูกระทาํความผดิ
ออกจากสังคม เปนแนวคิดและเหตุผลในการกําหนดโทษประหารชีวิตไวในกฎหมาย

  ๒อนุสรณ แกงสันเทียะ. “ทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครตอการลงโทษประหารชีวิต” วิทยานิพนธ
สังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๔๓ หนา ๒๕ - ๒๖.
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เพื่อยับยัง้อาชญากรรมและเปนตัวอยางใหคนเกิดความเกรงกลัวไมกลาทีจ่ะกระทํา
ความผิด แตปรากฏการณทีเ่กิดขึ้นในหลายสังคม ในหลายประเทศสะทอนใหเห็นวา
อาชญากรรมที่รุนแรงก็ยังเกิดขึ้นอยูเปนประจํา แมจะยังมีการใชโทษประหารชีวิต
กต็าม ในทางตรงกนัขาม การลงโทษประหารชวีติกเ็ปนการกระทาํท่ีทารณุไรมนษุยธรรม
อันขดัตอหลักกฎหมายวาดวยสทิธิและเสรภีาพในชวิีตและรางกายอันเปนสทิธพิื้นฐาน
ของมนุษยชน นอกจากนี้แลวหากเกิดความผิดพลาดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา การลงโทษประหารชีวิตอาจเกิดขึ้นกับผูทีม่ิไดกระทําความผิดหรือผูบริสทุธิ์ได 
และหากคาํนึงถงึกระบวนการยุตธิรรมสมยัใหมท่ีใหความสาํคญัในการแกไขอาชญากร
แลว การลงโทษประหารชีวิตทีเ่ปนการจํากัดผูกระทําความผิดออกจากสังคม ก็เปน
การตัดโอกาสมิใหผูกระทําความผิดนั้นไดมีโอกาสปรับปรุงตนเอง 

๓. แนวความคิดเกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิต
  จะเหน็ไดวาการลงโทษประหารชวีตินั้นมท้ัีงขอดแีละขอเสยีหลายประการ

จึงเกิดการวิเคราะหเปรียบเทียบของนักนิติศาสตรวาหากจะยกเลิกโทษประหารชีวิต
แลวจะสงผลดีหรอืผลเสยีประการใด และหากยงัมกีารลงโทษประหารชีวติแลวจะเปน
การละเมดิศกัดิ์ศรคีวามเปนมนุษยหรอืไม จงึนําไปสูแนวคดิของนักกฎหมายที่แตกตาง
กันโดยมีทัง้ฝายทีส่นับสนุนใหคงลงโทษประหารชีวิตตอไป และฝายทีเ่ห็นควรยกเลิก
โทษประหารชีวิตโดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ 

   ๓.๑ แนวความคิดและเหตุผลของฝายสนับสนุนใหคงไวซึ ่งโทษ
ประหารชีวิต๓ 

    (๑) การลงโทษประหารชีวิตเปนการดํารงไวซึง่ระบบอาญา
ยุติธรรม เน่ืองจากการลงโทษประหารชีวิตเปนโทษท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีผูกระทําความผิด
หวาดหว่ันและเกรงกลวั จงึสามารถใชเปนเครื่องมอืตอรองจงูใจใหผูกระทําความผดิยอม
รบัสารภาพเพื่อจะไดรบัการลดหยอนโทษ หากผูตองหาหรอืจาํเลยใหการเปนประโยชน
ตอการดําเนินคดีหรือการแสวงหาขอเท็จจริงของเจาหนาทีใ่นกระบวนการยุติธรรม
ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนีแ้ลว การลงโทษประหารชีวิตยงัมีสวน
ชวยแบงเบางบประมาณแผนดิน โดยชวยประหยัดคาใชจายในการเลี้ยงดูผูกระทํา
ความผิด และชวยผอนคลายความตึงเครียดของเจาหนาทีใ่นกระบวนการยุติธรรม
ทีต่องควบคุมผูกระทําความผิด หรือลดภาวะความเสี่ยงที่ผูตองโทษจะหลบหนีจาก
สถานที่ควบคมุ อีกท้ังการประหารชวิีตก็มิไดกระทาํอยางพรําเพรื่อแตเปนการใชเฉพาะ
กรณีที่มีความผิดรายแรงเทานั้น 

  ๓ปรีชา ชางขวัญยืน และคณะ, “คุณคาและการประเมินคุณคาเก่ียวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต” กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. หนา ๑๐๘ – ๑๑๑. 
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    (๒) การลงโทษประหารชีวติเปนการยับย้ังการกระทําความผิด
อยางเด็ดขาด กลาวคือ การลงโทษประหารชีวิตเปนวิธีการท่ีสามารถยับยั้งผูอื่นให
เกรงกลัวตอการถูกลงโทษ อีกทั้งเปนการขมขวัญผูกระทําความผิดยิ่งกวาการลงโทษ
วิธีอื่น เพราะโดยธรรมชาติแลวมนุษยยอมรกัและหวงแหนชีวิตของตนและพรอมที่จะ
เสยีสละทกุสิง่ทกุอยางเพ่ือรกัษาชวีติของตนไว นอกจากนัน้โทษประหารชวีติยงัมสีวน
ในการยับยั้งการกออาชญากรรมที่รุนแรงไดอยางมีประสิทธิผล

    (๓) การลงโทษประหารชีวิตเปนการตอบแทนแกแคนที่สมดุล
กบัการกระทาํความผดิ กลาวคอื การลงโทษประหารชวีติ เปนสิง่ทีส่อดคลองกบัหลกั
ปรัชญาและวัตถุประสงคแหงการลงโทษเพื่อใหผูกระทําความผิด
ไดรับการลงโทษสถานหนักเทาเทียมกับความผิดที่ตนไดกระทํา
ลงไป เชน ความรับผิดฐานประทุษรายตอชีวิตผูอื่นยอมเปนการ
ชอบธรรมทีจ่ะตองถกูลงโทษประหารชวีติใหตายตกไปตามกนั หรือโดย
กฎแหงการแกแคนในลักษณะชีวิตตอชีวิต ซึ่งสอดคลองกับหลัก
การแกแคนดั้งเดิมของมนุษยและไดสัดสวนกับความผิดที่เกิดขึ้น 

    (๔) การลงโทษประหารชวีติเปนการปองกนั
สังคมอยางถาวร กลาวคือ การลงโทษประหารชีวิตนั้นเปนการ
กาํจดัอาชญากรออกจากสงัคมอยางเดด็ขาด เปนการตดัโอกาสมใิหอาชญากรไปกระทาํ
ความผดิซ้ําอกี เปนวธิกีารเดด็ขาดท่ีจะขจดัอาชญากรรายแรงบางประเภทท่ีไมสามารถ
แกไขใหกลบัตวัเปนคนดีได หรอืผูมลีกัษณะเปนภยัรายตอสงัคม เพือ่มใิหมโีอกาสไปกอ
ความไมสงบสุขในสังคมอีกตอไป เพราะหากนําตัวผูตองโทษนั้นมากักขังหรือจําคุกไว
อาจมชีองทางใหหลดุพนจากการควบคมุได เชน โดยวิธกีารหลบหน ีการไดรบัอภยัโทษ 
หรือการนิรโทษกรรมตามกฎหมาย เปนตน แลวมากอกวนหรือสรางความเดือดรอน
ใหแกสังคมไดอีก 

    (๕) การลงโทษประหารชีวิตเปนการตอบสนองตอมติมหาชน 
เน่ืองจากมหาชนเช่ือวาการลงโทษประหารชีวิตเปนมาตรการท่ีมีประสิทธิผลตอการ
ปองกันอาชญากรรมและเปนเคร่ืองมือสําคัญของรัฐที่จะสนองตอบทดแทนการ
แกแคนสวนบุคคล และเปนสิ่งจําเปนตอการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง

    (๖) การลงโทษประหารชีวิตตองคํานึงถึงลักษณะความรุนแรง
ของอาชญากรรมในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ปจจุบันอาชญากรรมรายแรงได
เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วตามภาวะความเส่ือมโทรมของสังคม เปนผลใหสงัคมมีปฏิกิริยา
ในทางโตตอบรนุแรงตออาชญากรรมมากยิง่ขึน้ และมคีวามเชือ่วาการลงโทษประหาร
ชีวิตยังเปนมาตรการเด็ดขาด จําเปนตอการปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่ไมอาจ
จะยกเลิกได อีกทั้งสังคมจะตองเสี่ยงภัยตออาชญากรรมจนไมอาจคาดคะเนไดหาก
ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแลว
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    (๗) การยกเลิกโทษประหารชีวติเปนวธิีการทีจ่ะกําจัดบุคคลที่
เปนผูรายในลักษณะชั่วรายไดทางหนึ่ง กลาวคือ ในกรณีบุคคลทีเ่ปนโรคจิตทราม
หรือวิตถารหรือผู ทีม่สีันดานเปนโจรมาแตกําเนิดอนัอาจเปนสาเหตุสืบเนือ่งจาก
กรรมพันธุ ซึ่งเปนสิ่งทีส่ังคมชวยเหลือไมได จึงควรกําจัดบุคคลเหลานี้เสียเด็ดขาด
โดยการลงโทษประหารชีวิต

    (๘) เนื่องจากวิธีการลงโทษประหารชีวิตในปจจุบันนี ้นานา
ประเทศไดลดความทารุณโหดรายหรือเลิกวิธีการลงโทษแบบทรมานปาเถื่อนแลว 
ดังน ัน้จ ึงไมอาจกลาวไดวาการลงโทษประหารชีวิตเปนโทษที ่รุนแรงหรือ
โหดรายอีกตอไป ซึง่หากเปรียบเทียบกับการลงโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือการลงโทษ
จําคุกระยะยาวแลว กรณีนี้เปนการทรมานรางกายและจิตใจของนักโทษมากกวา

    (๙) หากยกเลิกโทษประหารชีวิตแลวไมอาจคาดคะเนไดวา 
คดีอ ุกฉกรรจต าง ๆ จะเพิม่ขึ ้นเทาใด เพราะแมวาจะมีโทษประหารชีวิตอยู  
คดีอุกฉกรรจตาง ๆ ก็เกิดขึ้นมากอยูแลว อันจะยิ่งทําใหประชาชนขาดหลักยึดเหนี่ยว
ที่มั่นคง อาชญากรยิ่งกําเริบใจมากขึ้น

  ๓.๒ แนวความคิดและเหตุผลของฝายที ่คัดคานการลงโทษ
ประหารชีวิต๔

    (๑) การลงโทษประหารชีวิตเปนผลกระทบตอการบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรม กลาวคือ หลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เปนการปฏบัิตหินาท่ีเพื่อผดงุไวซ่ึงความยตุธิรรมและศลีธรรมอันดใีนสงัคม การลงโทษ
ประหารชีวิตจึงเปนการไมชอบธรรมอยางยิ่งทีร่ัฐจะใชอํานาจทางกฎหมายประหาร
ชีวิตประชาชนของรัฐ เพราะเปนโทษที่รุนแรงโหดรายสงผลใหประชาชนเกิดความ
เสื่อมโทรมทางจิตใจ เปนการขัดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งรฐัมีวิธีอ่ืนท่ีจะนาํมาใชลงโทษผูกระทาํความผดิได เชน การจําคกุตลอดชวีติ เปนตน 
นอกจากนี ้แลว ในกรณีทีม่ีการพิจารณาตัดสินคดีผิดพลาดอันเนื่องมาจากการ
คลาดเคล่ือนของพยานหลกัฐาน หรอืโดยเหตอ่ืุน ทําใหมีการตดัสนิประหารชวีติผดิตวั 
หรอืเปนการลงโทษผูบรสิทุธิ์โดยไมสามารถแกไขชวีติใหฟนกลบัคนืมาไดอีก ซึ่งตางจาก
โทษจาํคกุท่ีนักโทษน้ันยังมชีวิีตอยูและสามารถแกไขเหตุการณอันเน่ืองมาจากกระบวน
การยตุิธรรมนัน้ได หากปรากฏหลักฐานในภายหลังวานักโทษผูนัน้เปนผูบริสุทธิห์รือ
แมจะเปนผูกระทําความผิดจริงแตความผิดที่กระทําสมควรไดรับโทษสถานเบากวา

    (๒) การลงโทษประหารชีวิตมิไดเปนการขมขู หรือยับยั ้ง
อาชญากรเสมอไป เนื่องจากวิธีการลงโทษประหารชีวิตในปจจุบันกระทําโดยปกปด

  ๔ไพโรจน พลเพชร และคณะ.“สิทธิเสรีภาพและศักดิศ์รีความเปนมนุษย”รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณชุดโครงการวิจัย
การติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. หนา ๘๔ – ๘๕.
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ไมเปดเผยตอสาธารณชน และไดมกีารนําวธิกีารประหารชีวติทีล่ดความเจ็บปวดทารุณ
แกผูตองโทษประหารชีวิตลงจากเดิมจึงเปนการลดความรุนแรงหวาดกลัวในอันที่จะ
สงผลตอการยับยั้งอาชญากรรม นอกจากนี้แลว ผูกระทําความผิดสวนใหญไมทราบ
หรอืคาํนงึถงึบทลงโทษตอการกระทาํความผดิของตนวามโีทษรายแรงเชนใด แตกระทาํ
ความผิดไปเพราะแรงผลักดนัดานอารมณหรอืสภาพแวดลอม และผูกระทําความผิดสวน
ใหญเชื่อวาตนจะรอดพนจากการถูกจับกุมดําเนินคดีได การลงโทษประหารชีวิตจึง
แทบจะไมมีผลในการยับยั้งการกออาชญากรรมหรือแกไขปญหาอะไรไดเลย เปนแต
เพียงทําใหสังคมรูสึกสบายใจวาคนรายไดถกูทํารายไปแลว 

    (๓) การลงโทษประหารชีวิตเพ่ือตอบแทน
แกแคนผูกระทําความผิด เปนผลกระทบตอปรัชญาการแกไข
อาชญากร กลาวคือ การลงโทษประหารชีวิตนั้นเปนวิธีการกําจัด
ผูกระทําความผิดออกจากสังคมอยางเด็ดขาดถาวร เปนการตัด
โอกาสมิใหผูกระทําความผิดไดแกไขปรับปรุงจิตใจตนเองอยาง
สิน้เชิง ผูกระทาํความผดิจงึหมดโอกาสกลบัตวัเขาสูสงัคม ซึง่ขดักบั
วตัถปุระสงคของการลงโทษท่ีมุงแกไขปฏิบตัติอผูกระทําความผิด
เปนรายบุคคลและปองกันสังคม

    (๔) ปญหามติมหาชนที่เกี่ยวกับโทษประหารชีวิต กลาวคือ 
การสาํรวจประชามติเกีย่วกบัการลงโทษประหารชีวติมผีลตอปจจยัหลายประการ เชน 
คานิยมทางสังคม ความแตกตางทางวัฒนธรรม จํานวนประชากร สภาพของอาชญา
กรรมในสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงชัว่ระยะเวลาหนึง่ ซึง่ตองคาํนึงประกอบดวย อกีประการ
หนึ่งที่สําคัญและไมอาจมองขามไดคือบอยครั้งที่สังคมไทยถูกชี้นําโดยสื่อมวลชนโดย
เฉพาะคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรมรายแรงท่ีสะเทือนขวัญประชาชน 
สงผลตอความรูสึกของประชาชนที่อยากลงโทษผูกระทําความผิดเพื่อเปนการแกแคน
และปองกนัสงัคมจากอาชญากรเหลาน้ัน มตมิหาชนจงึอาจเปนเพยีงภาพสะทอนทาง
อารมณของคนในสังคมในขณะน้ันหรือเปนเพียงการแสดงออกถึงภาวะท่ีขาดสติของ
คนในสังคมช่ัวขณะหน่ึงเทานัน้จงึมิไดหมายความวาสิง่ทีส่งัคมตองการในขณะน้ันเปน
สิ่งที่ถูกตองเหมาะสมเสมอไป

    (๕) การลงโทษประหารชีวิตเปนปฏิกิริยาตอความเจริญ
ของอารยธรรมในปจจุบัน กลาวคือ การลงโทษประหารชีวิตเปนรูปแบบการ
ลงโทษที่ทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม เปนปฏิปกษตอหลักศีลธรรม กลายเปน
แบบอยางการกระทําที่ทารุณโหดรายและจูงใจใหเกิดอาชญากรรมรุนแรงยิ่งขึ้น 
นอกจากนั้นในความเชื่อทางศาสนาหลายศาสนาเชื่อวามนุษยไมไดเปนเจาของ
ชีวิตจึงไมมีสิทธิทําลายชีวิตใครทั้งสิ้น ดังน้ันการลงโทษประหารชีวิตตองคํานึงถึง
อารยธรรมและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการในสังคมดวย
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    (๖) ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม เปนอีกเหตุผลหนึ่ง
ท่ีสําคญั เพราะหากเกิดความผดิพลาดในกระบวนการยุติธรรมขึ้นแลวก็ไมสามารถที่จะ
แกไขไดเน่ืองจากบคุคลผูถกูประหารชวีติไดเสยีชวีติไปแลว เนื่องจากกระบวนการตาง ๆ  
ยังไมมีการตรวจสอบถวงดุลที ่เหมาะสมตั ้งแตเริ ่มแรกจนถึงขั ้นตอนสุดทายของ
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งจะแนใจไดอยางไรวาผูที่ถูกลงโทษประหารชีวิต
จะไมผิดตัว

    (๗) การลงโทษประหารชวีติสงผลใหอาชญากรใชความรนุแรง
มากยิ่งขึน้ กลาวคือ การกออาชญากรรมของอาชญากรทั้งหลายจะตองรุนแรงยิ่งขึ้น
เพื่อใหสามารถหลบหนีการจับกุม ซึ่งจะสงผลกระทบตอเหยื่ออาชญากรรมมากขึ้น 
นอกจากนั้นการปฏบิตังิานของเจาหนาที่ตองประสบกับอนัตรายมากขึ้น โทษประหาร
จงึเปนการบงัคบัใหอาชญากรกอความรนุแรงยิ่งขึ้น และเจาหนาที่ก็ตองใชความรนุแรง
เพิ่มขึ้นดวยเพื่อจะเอาชนะอาชญากร 

    (๘) นกัโทษประหารชวีติคอืผูดอยโอกาสในสงัคม ผูกระทาํความ
ผิดสวนใหญเปนผูดอยโอกาสทางสงัคมไมวาจะดานการศกึษาหรอืฐานะทีย่ากจน บคุคล
เหลาน้ีไมวาจะทาํผดิหรอืไมกต็ามตางกข็าดโอกาสในการตอสูคดแีทบทั้งสิน้ บางรายถกู
จูงใจใหรับสารภาพเพื ่อจะไดลดโทษ หรือบางรายอาจถูกบังคับใหรับสารภาพ 
เมือ่ผู กระทําความผิดสวนใหญไมไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
ตั้งแตตน การประหารชีวิตจึงเทากับเปนการซํ้าเติมผูดอยโอกาสนอกจากนั้นในคดี
อาญารายแรง เชน คดียาเสพติด คดีอาชญากรรมทีส่ลับซับซอน ผูถูกจับกุมมักเปน
เพียงผูกระทําความผิดรายเล็ก สวนตัวการใหญยงัคงลอยนวลไมสามารถนําตัวมารับ
โทษตามกฎหมายได

    (๙) โทษประหารชีวิตเปนชองทางใหเกิดการใชอํานาจโดยมิชอบ 
กอใหเกิดการหาประโยชนโดยมิชอบจากผูกระทําความผิดเพ่ือใหรอดพนจากการลงโทษ
และการใสรายใหบุคคลตองรับโทษสถานหนักจึงเกิดขึ้นไดงาย

    (๑๐) มนษุยไมควรกระทําความผดิซ้ําสอง การกออาชญากรรมตอ
ชีวิตโดยการกระทําของอาชญากรนับวารายแรงและสงผลกระทบตอสังคมมากพอ
อยูแลว แตการประหารชีวิตเหลาอาชญากรเทากับเปนการกระทําความผิดซําอีก 
และยิ่งถาเปนการประหารชีวิตผิดตัว อันเนื่องจากความผิดพลาดในกระบวนการ
ยุติธรรมดวยแลวยิง่เปนเรื ่องที่เศราสลดที่คนบริสุทธิ์ตองกลายเปนเหยื่อของการ
ประหารทั้ง ๆ ที่สามารถหลีกเลี่ยงได

          (๑๑)  โทษประหารชีวิตขัดแยงกบัการคุมครองศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย เพราะสทิธใินชวิีตและรางกายเปนรากฐานของศกัด์ิศรคีวามเปนมนุษยและเปน
สิทธขิัน้พืน้ฐานของมนุษยท่ีจําเปนอยางย่ิงตอการดาํรงอยูของมนุษย โทษประหารชีวติ
จึงขัดแยงกับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
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บทสรุป
แมการลงโทษประหารชีวิตจะไมอาจแกปญหาใด ๆ ได นอกจากจะเปนการ

แกแคนดวยวิธีตาตอตาฟนตอฟนซึ่งสอดคลองกับสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษยแลว 
และยังเปนมาตรการลงโทษท่ีไรประสิทธภิาพไมสามารถยับยัง้อาชญากรรมรายแรงได 
เพราะอาชญากรรมรายแรงจะมากหรอืนอยนัน้ขึน้อยูกบัประสทิธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมมากกวา ดังนั้นการลงโทษประหารชีวิตน้ันดูจะไมสามารถปองกันสังคมได
อยางแทจรงิ ทัง้นี ้เพราะตนเหตขุองปญหายงัมไิดถกูแกไขถงึแมจะประหารชวีติคนไป
มากเทาใด อาชญากรรมรายแรงทํานองเดียวกันหรือรายแรงกวาก็อาจเกิดขึ้นไดอีก 
ความเสี่ยงภัยของสังคมยังคงมีอยูเชนเดิม การลงโทษประหารชีวิตในปจจุบัน
ดูจะเปนแคเพียงการตอบสนองตอมติมหาชนเทาน้ัน การยกเลิก
โทษประหารชีวิตในสังคมไทยจึงอาจเปนเรื่องที่ยังหางไกล
ความเปนจรงิ และการทีผู่ทีเ่กีย่วของในกระบวนการยตุธิรรมทาง
อาญาแมจะยอมรับวาโทษประหารชีวิตไมสามารถยับยั้งการ
กออาชญากรรมรายแรงได แตก็ยังคงสนับสนุนใหมีการลงโทษ
ประหารชวีติตอไปซึง่เทากบัเปนการสะทอนใหเหน็ความไมศรทัธา
เชื่อม่ันและความไรประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาไทยท่ีไมมีทางออกอ่ืนใดท่ีดีไปกวาการลงโทษประหารชีวิต
แลว 

ดังนั้น จะเปนทางเลือกท่ีดีกวาหรือไมที่กระบวนการลงโทษทางอาญาจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดโดยไมตองใชวิธีการประหารชีวิต แตเปลี่ยนเปนการ
ลงโทษจําคุกตลอดชีวิตแทน ทําอยางไรจึงจะสามารถสรางความศรัทธาเชื่อมั่นใหกับ
ประชาชนตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะสามารถบังคับใชกฎหมายแสวงหา
ขอเท็จจริงไดอยางถูกตองนําตวัผูกระทําความผิดมาลงโทษและฟนฟใูหกลบัสูสงัคมได
อยางแทจริง และสรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชนวาผูกระทําความผิดน้ันไดรับการ
ลงโทษในขณะท่ีสังคมสวนรวมไดรับการคุมครอง และเมื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต
ไปแลวจะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอสังคม เพราะกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น
มปีระสิทธภิาพเพียงพอท่ียบัยัง้ขมขูและควบคุมอาชญากรรมรายแรงไมใหเปนอนัตราย
ตอสังคมได ซึ่งถากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยกาวไกลไปถึงจุดนั้นไดแลว
ในทายที่สุดสังคมไทยก็คงจะยอมรับไดหากจะมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต. 

เอกสารอางอิง
• คณนิ บญุสวุรรณ.“คูมอืการใชสทิธขิองประชาชน” (ฉบบัปรับปรุง) พมิพครัง้ที ่๒. กรงุเทพฯ : สาํนกัพมิพสขุภาพใจ, 

๒๕๔๘.
• ปรชีา ชางขวญัยนื และคณะ.“คณุคาและการประเมนิคณุคาเกีย่วกบัชวีติและสงัคม : โทษประหารชวีติ”กรงุเทพฯ :

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
• ไพโรจน พลเพชร และคณะ.“สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณชุดโครง

การวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
• อนุสรณ แกงสันเทียะ.“ทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครตอการลงโทษประหารชีวิต”วิทยานิพนธสังคมวิทยา

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๔๓. 
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จุลนิติ

โดยที่รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ ซึ่งเปน “หลกัเฉพาะ” 
ในการจายเงนิแผนดนิท่ีเปนรายจายของแผนดนิ๑ ไดกาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารในการจายเงนิแผนดนิ
ทุกกรณีวาจะกระทําไดก็แตเฉพาะทีไ่ดอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ และกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 
อยางไรกต็าม ในอดตีท่ีผานมาจะสงัเกตเหน็ไดวา รฐับาลมกัจะมกีารใชอํานาจเพื่อตรากฎหมายใหอาํนาจ
กระทรวงการคลังกูเงินในนามรัฐบาลเพื่อมาใชจายในกิจการตาง ๆ ตามที่รัฐบาลเห็นวามีความจําเปน 
ทัง้นี ้โดยไมปฏิบัตติามหลักการตามท่ีบญัญตัไิวใน มาตรา ๑๖๙ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย
ดังกลาว รวมทัง้ไมปฏิบติัตามกฎเกณฑทีเ่กีย่วกับการจายเงินตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง อันสงผลทําใหการใชจายเงินทีไ่ดจากการกูในสวนนี้บางครั้งอาจจะไม
ตรงตามวัตถุประสงคในการกู การใชจายเงินทีข่าดความโปรงใส และขาดระบบการตรวจสอบถวงดุล
อยางมีประสิทธิภาพตามระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  

ดงัน้ัน คอลมันเกรด็กฎหมายนารูฉบบัน้ี จึงขอหยบิยกกรณขีองตัวอยางการกูเงนิและหลกัเกณฑ
การใชจายเงนิของรฐับาลนบัแตมีการประกาศใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
หรือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเพื่อจะไดทําการวิเคราะหถึงสภาพปญหาทีเ่กิดขึ้นจากการใชจายเงินทีไ่ด
จากการกูของรัฐบาล รวมทั้งจะไดเสนอมาตรการหรือแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวตอไป ดังนี้ 

๑. การกูเงินและหลักเกณฑการใชจายเงินของรัฐบาลภายหลังประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑.๑ การกู เ ง ินของ รัฐบาลนับแตม ีการปร ะกาศ ใช รั ฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

 นับตั้งแตมีการประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ จนถงึปจจบุนั 
ประเทศไทยไดมีการกูเงนิท้ังภายในและภายนอกประเทศเพ่ือนํามาใชจายตามเหตผุลความจาํเปนแลว
จํานวน ๒ ครั้ง โดยในการกูเงินในแตละครั้งไดมีการตราเปนพระราชกําหนดเพื่อใหอํานาจกระทรวง
การคลังกูเงิน ดังนี้ 

 ๑ ปรีชา  สุวรรณทัต, “คําอธิบายกฎหมายการเงินการคลังมหาชนท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ,” (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๓), 
หนา ๙๑.

¹ÒÂºÃÃËÒÃ  ¡Ó ÅÒ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

กรอบวินัยการเงินการคลัง
กับปญหาการใชจายเงินกูของรัฐบาล
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กรอบวินัยการเงินการคลังกับปญหาการใชจายเงินกูของรัฐบาล

จุลนิติ

 ครัง้ที ่๑ เปนการกูเงนิโดยคณะรฐัมนตรีชดุสมยัทีม่นีายอภสิทิธิ ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรฐัมนตรี 
โดยใชอาํนาจตามพระราชกําหนดใหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพ่ือฟนฟแูละเสริมสรางความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒๒ และ

 ครั้งที่ ๒ เปนการกูเงินโดยคณะรัฐมนตรีชุดสมัยที่มีนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร เปนนายก
รัฐมนตรี โดยใชอํานาจตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหาร
จัดการนํ้าและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕๓  

 โดยพระราชกําหนดที่ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินทั้ง ๒ ฉบับดังกลาว มีหลักการและ
สาระสําคัญทํานองเดียวกัน ดังนี้  

 ๑) กําหนดใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจกูเงินบาทในนามรัฐบาล
เพื่อนําไปใชในการดําเนินการ โดยใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการใชจายเงินกูตามพระราชกําหนดนี้
ตอรัฐสภาเพื่อทราบกอนเริ่มดําเนินการ 

 ๒) เงินที่ไดจากการกูใหนําไปใชจายตามวัตถุประสงคในการกูโดยไมตองนําสงคลังตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  

 ๓) ภายใน ๖๐ วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ ใหกระทรวงการคลังรายงานการกูเงินตาม
พระราชกําหนดที่กระทําในปงบประมาณที่ลวงมาแลวใหรัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกลาวอยางนอย
ตองระบุรายละเอียดของการกูเงิน วัตถุประสงคของการใชจายเงินกู รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่
ไดรับหรือคาดวาจะไดรับ

๑.๒ หลักเกณฑการใชจายเงินที่ไดจากการกูของรัฐบาล  
 การใชจายเงินทีไ่ดจากการกูตามพระราชกําหนดท้ัง ๒ ฉบบัดงักลาว กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ

ใหรฐับาลเสนอเพยีงกรอบการใชจายเงนิกูดงักลาวตอรฐัสภา “เพือ่ทราบ” กอนเริม่ดาํเนนิการ และกาํหนด
ใหเงินที่ไดจากการกูดังกลาวเปนเงินนอกงบประมาณสามารถนําไปใชจายตามวัตถุประสงคในการ
กูโดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง๔  

๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๘ ก วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หนา ๑.
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๑.
๔ โปรดดู พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มาตรา ๓ และมาตรา ๔ และพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๓ และมาตรา ๔. 

เงินท่ีไดจากการกูใหนําไปใชจายตามวัตถุประสงค
ในการกู โดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวย
เงินคงคลัง
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จุลนิติ

 การกําหนดหลักเกณฑในลักษณะดังกลาวทําใหในทางปฏิบัติทีผ่านมา หนวยงานของรัฐ
ทีเ่กี ่ยวของจึงมีการใชจายเงินทีไ่ดจากการกูดังกลาวโดยไมปฏิบัติตามหลักการ มาตรา ๑๖๙ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อันเปน “หลักเฉพาะ” ในการจายเงินแผนดินทีเ่ปนรายจาย
ของแผนดนิ รวมทั้งไมปฏบัิตติามกฎเกณฑท่ีเก่ียวกับการจายเงนิตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายวาดวยเงินคงคลังแตอยางใด ทั้งนี้ สวนหนึ่งเปนผลมาจากแนวทางการตอบขอหารือ
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทีม่ีความเห็นวา๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ “การจายเงินแผนดิน” เทานั้น และคําวา “เงิน
แผนดิน” ไมไดมีการบญัญัตไิวในกฎหมายใดเปนการเฉพาะ แตโดยที่การกาํหนดหลกัเกณฑการใชจาย
เงินแผนดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ และพระราชบัญญัตเิงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๖๖ ลวน
มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการใชจายเงินแผนดินทีม่ีการสงเขาบัญชีเงินคงคลังใหมีความรัดกุม ซึ่งการ
ทีม่าตรา ๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชกําหนดดังกลาวไดบัญญัติใหกระทรวงการคลังกูเงินในนาม
รัฐบาลไทยโดยไมตองนําสงคลงัตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 
จงึทําใหเงนิกูท่ีไดรบัจากพระราชกําหนดน้ีเฉพาะสวนท่ีคณะรฐัมนตรไีมไดมีมตใิหสมทบเปนเงนิคงคลงั 
“ไมเปนเงินแผนดิน” ดังนั้น การใชจายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ จึงไมใชการจาย 
“เงินแผนดิน” ที่จะตองปฏิบัติตามหลักการ มาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ
ไมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการจายเงินตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง

 ทั้งนี้ ในการจายเงินทีไ่ดจากการกูดังกลาวจึงเปนไปตามหลักเกณฑทีกํ่าหนดขึ้นเองโดย
ฝายบริหาร ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒๗ กรณีการกูเงินของคณะรัฐมนตรีชุดทีม่ีนายอภิสิทธิ ์  เวชชาชีวะ เปน
นายกรฐัมนตร ีตามพระราชกาํหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพื่อฟนฟแูละเสรมิสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารโครงการและการใช
จายเงินกูเพือ่การวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แกไข
เพิม่เติม๘ กรณีการกูเงินของคณะรัฐมนตรีชุดทีม่นีางสาวยิง่ลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ตาม
พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสรางอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

๕ โปรดด ู บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา เรื่อง การใชจายเงนิตามแผนปฏบิตักิารไทยเขมแขง็ ๒๕๕๕ เรื่องเสรจ็ท่ี 
๘๘๘/๒๕๕๒.

๖ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มาตรา ๖ บัญญัติวา 
  “ภายใตบังคับแหงมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ การสั่งจายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ หรือคลังจังหวัดหรือ

คลังอําเภอ ใหกระทําไดแตเฉพาะตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติโอนเงินในงบประมาณ มติใหจายเงินไปกอน หรือพระราชกําหนดที่ออกตามความในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

 ในกรณีท่ีจายเงนิตามมตใิหจายเงนิไปกอนหรอืตามพระราชกาํหนด ใหตั้งเงนิรายจายเพื่อชดใชในพระราชบญัญตังิบประมาณ
ประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม”.

๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ หนา ๑.
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๙ ง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ หนา ๑ และ เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง 

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หนา ๑.

P179-187.indd  181 23/1/2556  17:59:35

creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๖๑๘๒

กรอบวินัยการเงินการคลังกับปญหาการใชจายเงินกูของรัฐบาล

จุลนิติ

๒. สภาพปญหาที่เกิดจากการใชจายเงินที่ไดจากการกูของรัฐบาล
๒.๑ ปญหาขอจาํกดัทางกฎหมายของฝายนิตบิญัญตัิในการควบคุมการกอหนี้

และการใชจายเงินของรัฐบาล
 ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา หลักนิติรัฐถือเปนหลักการสําคัญที่จะ

ชวยสงเสริมความเปนประชาธิปไตย โดยหลักนิติรัฐดังกลาวมีหลักการที่สําคัญ คือ “หลักการแบงแยก
อาํนาจ” อนัไดแก อาํนาจนติบิญัญตั ิอาํนาจบรหิาร และอาํนาจตลุาการ อาํนาจในการตราพระราชบญัญตัิ
หรือกฎหมายที่มีคาเทียบเทาพระราชบัญญัตินั้น โดยหลักตองเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติ แตก็มักมี
ขอยกเวนเสมอมา ซึง่โดยหลักการแลวถือวาเปนการขัดหลักการแบงแยกอํานาจ คือ อํานาจในการตรา
พระราชกาํหนดโดยฝายบรหิาร ขอยกเวนนีแ้สดงใหเหน็วาผูตรากฎหมายกบัผูใชกฎหมายเปนคน ๆ  เดยีวกนั 
และถอืเปนขอจาํกดัทางกฎหมายของฝายนติบิญัญตัใินการควบคุมการกระทําของฝายบรหิาร โดยเฉพาะ
การตราพระราชกาํหนดทีเ่กีย่วกบัการกูเงนิของรฐับาล  โดยอาจสรปุขอจาํกดัและปญหาเกีย่วกบัอํานาจ
ของฝายนิติบัญญัติในทางกฎหมายได ดังนี้

 ๒.๑.๑ ขอจํากัดของฝายนิติบัญญัติที่ไมสามารถควบคุมฝายบริหารในการกอหนี้
นอกระบบวิธีการงบประมาณได

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณที่ตองการใหการ
ใชจายเงินแผนดินตองอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังจึงไดบัญญัติหมวดวาดวยการเงินการคลัง
และงบประมาณไวเปนการเฉพาะตัง้แตมาตรา ๑๖๖ ถงึมาตรา ๑๗๐ เพือ่ใหการจดัทาํงบประมาณและ
การใชจายเงนิภาครฐัมหีลักเกณฑทีช่ดัเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบไดวาเปนการใชจายทีเ่ปนไปตาม
วินัยทางการเงินการคลัง และทําใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ซึ่งมาตรา ๑๖๗ ไดกําหนดให
การเสนอรางพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํปตองมเีอกสารประกอบทีแ่สดงถงึขอมลูรายรบั 
วัตถุประสงค กิจกรรม แผนงาน โครงการในแตละรายการใชจายงบประมาณใหชัดเจน รวมทั้งแสดง
ฐานะการเงนิการคลังของประเทศท่ีเกิดจากการใชจายและจัดหารายได ภาระหน้ีและการกอหน้ีของรฐั
ในปที่ขออนุมัติงบประมาณนั้นและปงบประมาณที่ผานมาเพื่อใหฝายนิติบัญญัติไดนําไปประกอบการ
พิจารณา ซึ่งถือเปนการใหอํานาจฝายนิติบัญญัติควบคุมตรวจสอบการใชจายเงินใหเกิดความรัดกุม 
รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ ตามหลักความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของงบประมาณ 

  อยางไรก็ตาม เมื่อฝายบริหารกอหนี้นอกระบบวิธีการงบประมาณโดยการตราเปน
พระราชกําหนดกูเงิน หลักความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของงบประมาณก็ถูกละเมิด ทั้งน้ี เพราะ

อํานาจในการตราพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายที่มีคาเทียบเทาพระราชบัญญัตินั้น 
โดยหลกัตองเปนอาํนาจของฝายนติบิญัญตั ิ
แตก็มักมีขอยกเวนเสมอมา ซ่ึงโดยหลักการแลว
ถือวาเปนการขัดหลักการแบงแยกอํานาจ
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

เทากับวามีกฎหมายเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณของประเทศรวมถึง ๒ ฉบับดวยกัน และการกูเงิน
โดยการตราเปนพระราชกําหนดนั้น ฝายบริหารสามารถที่จะกําหนดกิจกรรม แผนงาน หรือโครงการ
ตาง ๆ ไดเอง ยากที่จะควบคุมตรวจสอบโดยกลไกระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา จนในบางครั้ง
มักจะปรากฏใหเห็นวาโครงการบางโครงการไมไดเปนไปตามวัตถุประสงคในการกูเงินตามพระราช
กําหนดแตอยางใด ขอจํากัดของฝายนิติบัญญัติเหลานี้อาจทําใหฝายบริหารใชจายเงินกูโดยไรซึ่งกรอบ
วินัยการเงินการคลังเกิดขึ้นได   

 ๒.๑.๒ ขอจํากัดของฝายนิติบัญญัติที่มีสิทธิเพียงรับทราบกรอบการใชจายเงินกูกอน
เริ่มดําเนินการตามที่พระราชกําหนดบัญญัติไวเทานั้น 

  พระราชกําหนดทั้ง ๒ ฉบับดังกลาว กําหนดใหคณะรัฐมนตรีเสนอเพียงกรอบการใชจาย
เงินกูตามพระราชกําหนดนี้ตอรัฐสภา “เพือ่ทราบ” กอนเริ่มดําเนินการ วิธีการดังกลาวมีขอเสียคือ 
สมาชิกรัฐสภามีสิทธิเพียงแตการรับทราบเทานั้น ฝายนิติบัญญัติไมสามารถบังคับใหฝายบริหาร
กระทําการ ไมกระทําการ หรืองดเวนกระทําการได และในทางปฏิบัติทีผ่านมาพบวา ฝายบริหารได
นําเสนอเพียงกรอบการใชจายเงินกูสั้น ๆ เนื้อหาไมกี่แผน ไมมีรายละเอียดกิจกรรม แผนงาน หรือ
โครงการเกี่ยวกับการใชจายเงินเพื่อประกอบการพิจารณารับทราบของสมาชิกรัฐสภาแตประการใด 
ดังจะเหน็ไดจากการอภปิรายของสมาชกิวฒุสิภาหลาย ๆ  คน ในการประชมุวฒุสิภาเพื่อรบัทราบกรอบ
การใชจายเงนิกูตามพระราชกาํหนดใหอํานาจกระทรวงการคลงักูเงนิเพื่อฟนฟแูละเสรมิสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอภิปรายทวงติงรัฐบาลในลักษณะทาํนองเดียวกัน๙ เชน 

  นายวชิาญ  ศริชิยัเอกวัฒน อภิปรายวา “ถาดูจากเอกสาร...เรามีเอกสารจากรัฐบาล
มาเสนอเพื่อทราบนี้เพียง ๔ หนา ผมไมแนใจวาเงินกู ๔ แสนลานบาทนี้ เรามีเอกสารอยู ๔ หนา และ
มีรายละเอียดอยูหนาเดียว เอกสารแนบ ๑ เขียนมาบอกวาโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง โดยไมมีรายละเอียดอะไรเลยทานประธาน และอยางนี้จะใหเรารับทราบไดอยางไร จริงอยูถึง
แมจะเปนเรือ่งของกรอบแตคงไมใชกรอบเฉย ๆ เพยีงแคระบวุา ในประเด็นท่ี ๑ สรางความมัน่คงดาน
อาหาร แลวกไ็ปบรหิารจดัการนํ้าเพื่อการเกษตร ๕๙,๐๐๐ ลานบาท โดยไมมีรายละเอียดอะไรเลย แลว
บอกวาเราจะอนุมัติใหไปเพียงเห็นตัวเลขแคนี้ ผมไมเขาใจวารัฐบาลนี้มองสภาดวยสายตาอยางไร ผมมี
ความรูสึกวารัฐบาลกําลังปดหูปดตาสภาที่เปนตัวแทนประชาชนหรือเปลา...”

  นายวันชัย  แสงสุขเอี่ยม อภิปรายวา “ในมาตรา ๓ นี้ที่ระบุวา เสนอกรอบการใชจาย
เงินกูนี้ตอรัฐสภาเพื่อทราบกอนดําเนินการนี้มีนัยสําคัญ ไมใชเปนการเพื่อทราบเฉย ๆ แตเปนการเพื่อ
ทราบกอนเริ่มดําเนินการ นั่นหมายความวา เมื่อคณะรัฐมนตรีไดเสนอกรอบการใชจายเงินตอรัฐสภานี้
รัฐสภาโดยเฉพาะวุฒิสภาก็อาจจะมีขอสังเกต มีความคิดเห็นของสมาชิก ซึ่งสามารถที่จะนําไปเปน
ประโยชนไดกอนเริ่มดําเนินการ จึงไดระบุวา เพื่อทราบกอนเริ่มดําเนินการ ผมคิดวาตรงนี้มีนัยที่สําคัญ 
แลวกค็ดิวาจะเรยีนทานประธานฝากไปยงัคณะรฐัมนตรคีวรใหการเสนอตอรฐัสภาเพื่อทราบนี้เปนการ
เพื่อทราบท่ีมีคณุคาเหมาะสม เพราะฉะน้ันก็ควรจะมีรายละเอียดพอสมควร อยางนอยเปนรายโครงการ
วามีโครงการอะไรบาง อยางไร...”

๙ รายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่ ๑๖ วันจันทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒.
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กรอบวินัยการเงินการคลังกับปญหาการใชจายเงินกูของรัฐบาล

จุลนิติ

  นายสมชาย แสวงการ อภิปรายวา “เมื่อทางคณะรัฐมนตรีแจงมาเราก็คงตองทําแคเพื่อ
ทราบ แตผมกเ็รยีนขออนญุาตฝากเปนขอสงัเกต ซึง่กไ็มอยากจะตาํหนิวาการทีเ่พือ่ทราบน้ีเขยีนมาเพยีง
แคนีด้วูฒุสิภาจะไรคาเกนิไปหนอยหรอืเปลา ผมขออนญุาตวาถาทานรฐัมนตรจีะกรณุาไดทาํรายละเอยีด
เพิ่มเติมใหเราไดทราบหนอยวาแตละหมวดของทานนี้ตั้ง ๑๙๐,๐๐๐ กวาลานบาทนี้เปนเงินเยอะ
นะครับ แลวกม็รีายละเอียดมาแค ๒ แผนอยางนีจ้ะทาํอยางไร ...วฒุสิภาทําหนาทีแ่ครบัทราบตามกรอบ 
แตก็ขอความกรุณาผานทานประธานไปยังคณะรัฐมนตรีวาขออยาเปน ๒ หนาเลย ทําเอกสารมา
หนอยครับ เราจะไดทราบ ถึงเราจะไมมีอํานาจเพราะเราใหอํานาจทานไปแลวก็ตาม แตอยาทําใหเรา
กลายเปนเหมือนไมมีคาที่ตองรับทราบเพียงอยางเดียว...”

๒.๒ ปญหาการใชจายเงนิทีไ่มปฏบิตัติามหลกัการ มาตรา ๑๖๙ ของรฐัธรรมนญู 
 รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง ถือเปนหลักนิติรัฐในการจายเงินแผนดิน โดยรวบรวม

กรอบวินัยการเงินการคลังและงบประมาณไวในมาตรานี้ การจายเงินแผนดินจะกระทําไดเฉพาะตาม
กฎหมายท่ีรฐัธรรมนูญกาํหนดไวเทานัน้ แตในทางปฏิบตักิลบัปรากฏอยูเสมอวาการจายเงินแผนดนิน้ัน
มักจะถูกละเมิดอยางไมขาดสายในทุก ๆ รัฐบาลท่ีเขามาบริหารประเทศ โดยเฉพาะการตราพระราช
กาํหนดใหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพือ่ฟนฟแูละเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และพระราชกําหนดใหอาํนาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้      

  ๒.๒.๑ สภาพปญหาในการจายเงินจากความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การใชจายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ (เร่ืองเสร็จที่ ๘๘๘/๒๕๕๒)

   ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาว ที่มีความเห็นวา บทบัญญัติ
มาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ “การจายเงิน
แผนดิน” เทานั้น การที่พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ ไดบัญญัติใหกระทรวงการ
คลังกูเงินในนามรัฐบาลไทยโดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง จึงทําใหเงินกูที่ไดรับจากพระราชกําหนด “ไมเปนเงินแผนดิน” ดังน้ัน การใชจาย
เงินกูดังกลาวจึงไมใชการจาย “เงินแผนดิน” ที่จะตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และไมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวกับการจายเงินตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง ถือเปนหลัก
นิติรัฐในการจายเงินแผนดิน โดยรวบรวมกรอบ
วินัยการเงินการคลังและงบประมาณไว ในมาตราน้ี 
การจายเงินแผนดินจะกระทําไดเฉพาะตามกฎหมายท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนดไวเทานั้น
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

  การตคีวามในลกัษณะดงักลาวน้ี พจิารณาดแูลวนาจะขดักับกรอบวินัยการจายเงนิแผนดนิ 
และอาจขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๙ ไดเชนกัน นอกจากนี้ หนวยงานของรัฐที่มีเงินนอก
งบประมาณอยูในความครอบครองตามที่มีกฎหมายบัญญัติเปนขอยกเวนวาไมตองนําสงเขาเปนเงิน
คงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงนิคงคลงั อาจนําความเหน็ดงักลาว
ไปเปนบรรทัดฐานในการจายเงินวา เงินนอกงบประมาณนั้นไมเปน “เงินแผนดิน” ตามมาตรา ๑๖๙ 
ดังนั้น การจายเงินจึงไมอยูในกรอบวินัยการเงินการคลัง อันจะเปนการสรางผลกระทบตอระบบการใช
จายเงนิภาครฐัในวงกวางได ทัง้นี ้เน่ืองจากในปจจบุนัเงนินอกงบประมาณที่มไิดเปนเงนิคงคลงันั้นมอียู
หลายประเภทและกระจัดกระจายอยูในองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐจํานวนมาก

 ๒.๒.๒ สภาพปญหาในการจายเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
  เมื่อการจายเงินที่ไดจากการกูถือวาไมอยูในบังคับมาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญ รัฐบาล

จงึไดออกระเบยีบกาํหนดหลกัเกณฑการจายเงนิขึ้นโดยอาศยัอาํนาจทั่วไปของนายกรฐัมนตรตีาม มาตรา 
๑๑ (๘) แหงพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔๑๐ ไดแก ระเบยีบสาํนกันายก
รัฐมนตรีวาดวยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ
สํานักนายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารโครงการและการใชจายเงนิกูเพื่อการวางระบบบรหิารจัดการนํ้า
และสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แกไขเพิ่มเติม  

   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว ไดกําหนดหลักเกณฑใหมีความคลองตัวในการใช
จายเงนิท่ีคอนขางสงูกวาการใชเงนิโดยวิธีปกตมิาก โดยเฉพาะการเสนอแผนงานหรอืโครงการของหนวย
งานเพื่อขออนุมัติวงเงินใชจายจากคณะรัฐมนตรี หากเห็นวาเปนโครงการที่มีความจําเปนเรงดวน หรือ
เปนโครงการที่มีลกัษณะหรอืสภาพเฉพาะพเิศษกส็ามารถที่จะเสนอหลกัเกณฑและวธิกีารเกี่ยวกบัการ
พัสดุในการดําเนินโครงการนั้นใหแตกตางจากที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเตมิ และระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีาดวยการพสัดดุวยวธิกีารทาง
อิเล็กทรอนกิส พ.ศ. ๒๕๔๙ หรอืระเบยีบหรอืขอบงัคบัของหนวยงานเจาของโครงการ แลวแตกรณ ีและ
เมือ่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการแลว ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด โดยไมอยูในบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิม่เติม และระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หรือระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเจาของโครงการแลวแตกรณี๑๑ แตอยางใด 

  ดังนั้น จะพิจารณาเห็นไดวา การจายเงินที่ไดมาจากการกูของรัฐบาลนั้น นอกจากจะไม
ตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญที่เปน “หลักเฉพาะ” และไมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่
เก่ียวกบัการจายเงนิตามกฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงนิคงคลงัแลว ในทาง

๑๐ มาตรา ๑๑ บัญญัติวา “นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
      ฯลฯ                     ฯลฯ
  (๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ เทาที่ไมขัดหรือแยง

กับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
      ฯลฯ                     ฯลฯ.
๑๑ โปรดด ูระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารโครงการและการใชจายเงนิกูเพื่อการวางระบบบรหิารจดัการนํ้าและ

สรางอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๓. 
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กรอบวินัยการเงินการคลังกับปญหาการใชจายเงินกูของรัฐบาล

จุลนิติ

ปฏิบัติที่ผานมายังไดกําหนดหลักเกณฑที่มีผลเปนการยกเวนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งระเบียบและขอบังคับของหนวยงานเจาของโครงการที่เกี่ยวของอีกดวย 

๓. มาตรการหรอืแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกดิข้ึนจากการใชจายเงิน
ที่ไดจากการกูของรัฐบาล

จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว ผูเขียนมีความเห็นวาสมควรที่จะมีการวางมาตรการหรือ
แนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชจายเงินที่ไดจากการกูของรัฐบาล ดังนี้ 

๓.๑ การบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการควบคุมการจายเงินและการกอหน้ีผูกพันไวใน
กฎหมายวาดวยการเงินการคลังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม

  หากพจิารณาบทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม จะเหน็วารฐัธรรมนญูไดกาํหนด
ใหม ี“กฎหมายการเงินการคลังของรฐั” เพือ่กาํหนดกรอบวนิยัการเงนิการคลงั โดยเนือ้หาของกฎหมาย
ฉบับดังกลาวควรที่จะมีหลักการที่เกี่ยวของ เชน 

 (๑) ความชัดเจนของบทนิยามคําวา “เงินแผนดิน” เพื่อไมใหเกิดชองวางในการตีความ
หลีกเลี่ยงหลักการจายเงินแผนดินที่เปนหลักเฉพาะตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญ

  (๒) หลักเกณฑในการควบคุมเงินแผนดินจะตองสอดรับและมีความสัมพันธกันกับหลักการ
จายเงินแผนดินตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชจายเงินนอกงบประมาณที่ไมเปนเงินคงคลังตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๑๗๐ พรอมกับใหอํานาจฝายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบถวงดุลได

  (๓) หลกัเกณฑในการกอหนีผ้กูพนัตองใหมคีวามชดัเจน กลาวคอื แมจะสามารถกอหนีผ้กูพนั
ดวยวิธีการตราพระราชกําหนดกูเงินไดก็ตาม แตเงินที่ไดรับมาจากการกูจะตองนําเขาสูระบบวินัย
การเงินการคลัง โดยการทําใหเงินกูเปนเงินคงคลัง เชน การนําสมทบเปนเงินคงคลัง หรือทําใหเปนเงิน
นอกงบประมาณที่เปนเงินคงคลัง เพื่อใหสามารถควบคุมตรวจสอบได

๓.๒ การลดขอจํากัดทางกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ ในการควบคุม
การกอหนี้และการใชจายเงินของรัฐบาล

 (๑) การเสนอกรอบการใชจายเงินกูกอนเริ่มดําเนินการตอรัฐสภาตามที่พระราชกําหนด
บัญญัติไวนั้น อยางนอยควรที่จะไดมีการระบุรายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน โครงการ และวงเงิน
งบประมาณทีจ่ะตองใช เพือ่ใหสมาชกิรฐัสภา (สมาชกิวฒุสิภาและสมาชกิสภาผูแทนราษฎร) ไดมโีอกาส

หลักเกณฑ ในการกอหน้ีผูกพันตองใหมีความชัดเจน 
กลาวคือ แมจะสามารถกอหนี้ผูกพันดวยวิธีการตรา
พระราชกําหนดกูเงินไดก็ตาม แตเงินที่ไดรับมาจาก
การกูจะตองนําเขาสูระบบวนิยัการเงนิการคลงั โดยทาํให
เงินกูเปนเงินคงคลัง
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ศึกษาทําความเขาใจ และสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือมีขอสังเกตทีร่ัฐบาลจะนําไปเปน
ประโยชนกอนเริ่มดําเนินการได

  (๒) ฝายนิติบัญญัติควรมีการตัง้คณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
ขึ้นมาทําหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการตาง ๆ ที่ใชจายเงินกูตามพระราชกําหนด ในทุก ๆ 
ครั ้งทีม่ ีการตราพระราชกําหนดเพื ่อใหอํานาจกระทรวงการคลังกู เงินในลักษณะเชนเดียวกันนี ้
แลวรายงานตอรัฐสภา

๔. บทสรุป
สภาพปญหาทีเ่กิดจากการใชจายเงินทีไ่ดจากการกูของรัฐบาลทีอ่าจไมเปนไปตามกรอบวินัย

การเงินการคลังนั้น สวนใหญจะมีสาเหตุมาจากการตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงนิ ซึ่งสงผลทาํใหเกดิขอจาํกดัทางกฎหมายของฝายนติบิญัญตัใินการควบคมุการกอหนี้และการใชจาย
เงนิของรฐับาล นอกจากนี ้การที่พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงนิมีบทบญัญตัทิี่กาํหนด
วา “เงินท่ีไดจากการกูใหนําไปใชจายตามวตัถปุระสงคในการกูโดยไมตองนําสงคลงัตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง” ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได
ใหความเห็นวา เงินกูลักษณะเชนนี้ “ไมเปนเงินแผนดิน” ดังนั้น การใชจายเงินจึงไมอยูภายใตบังคับ
มาตรา ๑๖๙ ของรัฐธรรมนูญ จึงทําใหมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑ
ในการใชจายเงินกูขึ้นเอง และระเบียบดังกลาวมีหลักการที่มุงเนนความคลองตัวในการใชจายเงินที่สูง
มากกวาปกติ โดยเฉพาะการกาํหนดใหสามารถใชมตคิณะรฐัมนตรเีพื่อยกเวนหลกัการบางอยางในขั้นตอน
ของกระบวนการจดัซื้อจดัจางตามระบบปกตท่ัิวไป จนสงผลทาํใหมกีารใชจายเงินกูท่ีอาจไมเปนไปตาม
กรอบวินัยการเงินการคลัง การจายเงินไมมีประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส ขาดการตรวจสอบถวงดุล 
และมีการทุจริตเกิดขึ้น

สําหรบัแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชจายเงนิท่ีไดจากการกูของรฐับาลดงักลาว 
ผูเขียนมีความเห็นวา การบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการควบคุมการจายเงินและการกอหนี้ผูกพันไวใน
กฎหมายวาดวยการเงินการคลังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม การลดขอจํากัดทางกฎหมาย
ของฝายนิตบัิญญัตใินการควบคมุการกอหนี้และการใชจายเงนิของรฐับาล รวมทั้งการตั้งคณะกรรมาธกิาร
วิสามัญของวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรขึ้นมาทําหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการตาง ๆ ที่
ใชจายเงนิกูตามพระราชกาํหนด ในทุก ๆ ครั้งท่ีมกีารตราพระราชกาํหนดเพื่อใหอํานาจกระทรวงการคลงั
กูเงินในลักษณะเชนเดียวกันนี ้นาจะเปนแนวทางหรือวิธีการที่จะทําใหการใชจายเงินกูของรัฐบาล
เปนไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น 
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หนาตางโลก: The Knowledge Win

จากความตอนที่แลว คดีสิ ่งแวดลอมและกระบวนการ
ยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม มีแนวคิดและปรัชญาเบื้องหลังที่แตกตางไป
จากการคุมครองสทิธิในดานอ่ืน ๆ  อันมลีกัษณะเฉพาะอีกหลายประการ
ทีท่ําใหคดีสิ่งแวดลอมมีความแตกตางจากคดีทัว่ไป ตลอดจนลักษณะ
ของคดสีิ่งแวดลอมมขีอจํากัดอันไมเอ้ืออํานวยตอการสรางกระบวนการ
ยุตธิรรมที่เหมาะสมไดอยางสมบรูณ กระท่ังไดนําไปสูแนวคดิท่ีจะจดัตั้ง 
ศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาและพิพากษาคดีที่มี
ลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากคดีโดยท่ัวไปอยูบางประการและจาํตอง
อาศัยปจจัยประการตาง ๆ เปนการเฉพาะแยกตางหากจากระบบศาล
ปกติ เพื่อใหการอํานวยความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมเปนไปไดอยาง
สอดคลองกบัหลกัการคุมครองสทิธเิสรภีาพและการระงบัขอพพิาทที่มี
ประสิทธิภาพ เปนธรรมและเหมาะสมกับแตละประเทศ 

ในบางประเทศไดมกีารจดัตั้ง ศาลชาํนญัพิเศษดานสิ่งแวดลอม 
(Specialized Environmental Court) ขึ้น เพื ่ออํานวย
ความยตุธิรรมแกคดท่ีีมีสาระสาํคญัดานสิง่แวดลอมเปนการเฉพาะแยก
ตางหากจากศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีทั่วไป 
โดยมไิดจัดตั้งขึ้นเปนแผนกหน่ึงแผนกใดในระบบศาลดังกลาว พรอมทั้ง
จัดใหมีกฎหมายวิธีพิจารณาความสิ่งแวดลอมขึ ้นสําหรับใชในการ
พจิารณาคดตีางหากจากคดแีพงและคดอีาญาและคดปีกครองของศาล
ในระบบปกติอีกดวย ซึ ่งจะไดนําเสนอในบทความนี้เพื ่อกลาวถึง
กระบวนการยุติธรรมทางสิ ่งแวดลอมในมิติของระบบศาลและวิธี
พิจารณาคดี 

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ� »·ØÁÇÑ²¹�
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ชุด การจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม: 
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จุลนิติ

ศตวรรษที ่ ๒๑ นัน้นับไดวาเปนชวงเวลาอันสําคัญยิง่ของพัฒนาการของศาลชํานัญพิเศษ
ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมุงถึงประเด็นเรื่องการแกปญหาสิ่งแวดลอม รวมถึงประเด็นที่พิจารณากันถึงความ
เหมาะสมในการที่จะใชระบบศาลยุติธรรมและศาลปกครองตามปกติในการตัดสินปญหาหรือประเด็น
ขอพิพาทดานสิ่งแวดลอมซึ่งอาจสงผลกระทบตอการใชประโยชนจากทรัพยากร การพัฒนาและ
การเจริญเติบโตทีย่ัง่ยืนในอนาคต ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากปจจัยทีเ่กี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
ในหลายแงมุม ทัง้ในดานผูมีอํานาจฟองคดี ตุลาการ องคกรภาครัฐ ผลประโยชนสาธารณะ รวมทั้ง
องคกรภาคเอกชน (NGO) เปนตน ขอกังวลดังที่ไดกลาวมานั้นลวนเปนตัวเรงอันสําคญัในอันที่จะตอง
จดัใหมีศาลชาํนญัพเิศษดานสิ่งแวดลอมขึ้น โดยในหลายภาคสวนท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนฝายนิตบิญัญตั ิ
ฝายบริหาร ฝายตุลาการ กลุมองคกรภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทัว่โลกตางพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการจดัตั้งศาลชํานัญพเิศษดานสิ่งแวดลอมขึ้นในประเทศของตนโดยมีขอพจิารณาถงึปจจยั
ที่จําเปนในการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดังกลาว๑

แนวคิดความยุติธรรมสีเขียว
กับกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม

แนวคิดความยุติธรรมสีเขียว (Greening Justice) คือ ความคิดรวบยอดที่สามารถอธิบาย
วา เหตใุดในนานาประเทศจงึไดจดัตั้งศาลชาํนัญพเิศษดานสิ่งแวดลอมขึ้นน้ัน มีปจจัยท่ีใชในการพจิารณา
ที่สําคัญ (Design-Decision) จํานวน ๑๒ ประการ ประกอบกับขอพึงปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) 
สําหรบัปจจยัที่ใชในการพจิารณาหรอื Design-Decision นั้นไดรวบรวมทางเลอืกหรอืทางออก (Options 
or Alternatives) ทัง้นีโ้ดยไดคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของระบบกฎหมายของแตละประเทศ รวมถึง

เปาประสงคดานสิ่งแวดลอม โครงสรางทางการเมือง 
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ  สวนขอพึงปฏิบัติทีด่ี
ทีส่ดุ (Best Practice) น้ันเปนการยนืยันถงึความเหมาะสม
ในการที่จะพัฒนาระบบการเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ดานสิ่งแวดลอม (Access to justice in environment 
matters) ซึ่งกรณีดังกลาวเปนผลจากการที่ผู ศึกษา
พบวาแรงผลักดันอันสําคัญในการจัดตั้งหรือปฎิรูปใหมี 
ศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอมขึ้นนั้นก็เพือ่กอให
เกดิ “เสาหลกัท่ีสาม” หรอื “Third pillar” ในกระบวนการ
ประชาธิปไตยดานสิ่งแวดลอมซึ่งดําเนินควบคูไปกับ

สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของภาคสาธารณะในการตัดสินใจรวม

 ๑ George Pring and Catherine Pring, “Greening Justice: Creating and Improving Environmental Courts 
and Tribunals”, p.1. [online] Available from: http://www.law.du.edu/documents/ect-study/greening-justice-book.
pdf [Oct 2nd, 2012].
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ปจจุบัน ทัง้กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศตางใหความสําคัญและ
ยอมรบัวามีหลักการสําคญัอยู ๓ ประการในอนัท่ีจะสงเสรมิกระบวนการประชาธปิไตยดานสิ่งแวดลอม 
คือ การเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และประการสุดทายคือ การเขาถึงซึ่ง
กระบวนการยุติธรรม๒

หากจะกลาวถึง การเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค นั้น อาจกลาวไดวาแนวความ
คิดดังกลาวมีมายาวนานในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ดังที่ อริสโตเติล ปราชญนักคิดคนสําคัญ ไดกลาว
ไววา “The only stable state is the one in which all men are equal before the law” 
และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมนั้นอาจใหความหมายอยางงายไดดังนี ้วา “ความสามารถของ
ประชาชนในอันท่ีจะสามารถแสวงหาและไดรบัการบรรเทาความเสยีหายไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม
จากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน”๓

ตอมา ประเด็นดานสิ่งแวดลอมไดถูกหยิบยกขึ้นพิจารณารวมกับการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม
ในมิติทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น ดังปรากฏในการประชุมของ United Nations Environment 
Programme (UNEP) ที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๖ ซึ่งผูเชี่ยวชาญจากหลาย
ประเทศตางพจิารณาและมคีวามเหน็รวมกนัท่ีจะกาํหนดแผนการดาํเนินงานดานนโยบายและดานการ
กําหนดกฎเกณฑดานสิ่งแวดลอมใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ หนึ่งในมาตรการสําคัญคือการสนับสนุนใหมีระบบการปองกันปญหาและการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทดานสิ่งแวดลอม อันไดแก การสนับสนุนใหมีการใชระบบศาลชํานัญพเิศษดาน
สิ่งแวดลอมและมาตรการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน๔

ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหปญหาดานสิ่งแวดลอมนั้นมีความสลับ
ซับซอนมากขึ้น เปนผลใหหลักการตาง ๆ ทีเ่ปนประเด็นดานสิ่งแวดลอมนั้นก็เพิ่มขึ้นเชนกัน เชน 
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการตองระมัดระวังไวกอน หลักการพิทักษรักษา หลักการผูกอมลพิษเปน
ผูจาย และดวยสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการของภาครัฐที่เกิดขึ้นเสมอและสราง
ความยุงยากใหแกภาครัฐ ผูบริหารจัดการชุมชน องคกรอิสระอื่นที่มีเปาหมายในการใหเกิดการพัฒนา
อยางยัง่ยืนนัน้ ลวนเปนแรงผลักดันอันสําคัญใหเกิดการพัฒนาระบบการบังคับใชกฎหมายและระบบ
การเขาสูกระบวนการยุติธรรมขึ้นโดยเร็ว๕

การพัฒนาระบบกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม

ส่ิงบงช้ีอยางหน่ึงท่ีแสดงใหเหน็วานานาประเทศตางใหความสาํคญัและยอมรบัตอความจาํเปน
ในอนัท่ีจะตองปกปองสิ่งแวดลอม สรางระบบสาธารณสขุและกระบวนการประชาธปิไตยดานสิ่งแวดลอม
นั้น คือ การที่ไดมีการบัญญัติสิทธิในสิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญซึ่งถือเปนกฎหมายพื้นฐานของ
ทกุประเทศ อยางไรกต็าม ดงัท่ีทราบดวีารฐัธรรมนูญเปนกฎหมายพื้นฐานของประเทศที่กลาวถงึระบบ
 ๒ เพิ่งอาง, หนา ๒. 
 ๓ เพิ่งอาง, หนา ๗.
 ๔ เพิ่งอาง, หนา ๘-๙. 
 ๕ เพิ่งอาง, หนา ๑๑.
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การเมืองการปกครอง ระบบกฎหมายอยางกวาง ๆ ไวเทานั้น หากจะตองมีการพิจารณาแกปญหา
หรอืทําใหกฎหมายดานส่ิงแวดลอมมีผลใชบงัคบัจึงยอมจําเปนตองม ีกฎหมายเฉพาะ (Specific Laws) 
ซึ่งกฎหมายเฉพาะดานสิ่งแวดลอมดังกลาวนั้นไดเริ่มมีใชบังคับอยูในหลายประเทศ ทั้งนี้ไมวาสิทธิ
ขั้นพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมนั้นจะไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลวหรือไมก็ตาม๖

ศาสตราจารย ดร. สุนีย มัลลิกะมาลย และคณะ อธบิายวา คดีสิ่งแวดลอม เปนคดท่ีีมขีอพพิาท
จากการกระทําที่ละเมิดกฎหมายหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
และประชาชน มีลักษณะสําคัญดังนี้ ๗

๑. กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติที่เปนสาธารณสมบัติของคนทั่วไป
๒. มีผลกระทบตอความเปนอยูของคนในสังคมเปนจํานวนมาก
๓. ตองใชเวลาในการแสดงผลเสียหายในบางกรณี
๔. ตองใชผูเชี่ยวชาญในการพิสูจนความเสียหาย
๕.  ตองมีวิธีการแกไขเยียวยาที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ

ดังนั้น การพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดี
สิง่แวดลอมกรณีทีส่มควรจัดใหมขีึน้พรอมกับการ
จัดตั ้งศาลสิ่งแวดลอม โดยหากพิจารณาจาก
ลักษณะสําคัญ และสภาพปญหาของกระบวนการ
ยตุิธรรมทางสิง่แวดลอมแลวพบวา กฎหมายวิธี
พจิารณาความตามปกตยัิงไมเอ้ืออํานวยใหประชาชน
สามารถใชสิทธิทางศาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ยอมสมควรตองพิจารณาปรับปรุงแกไขประเด็น
สําคัญโดยลําดับ๘ ดังนี้

อํานาจฟอง : บุคคลหรือองคกรใดบางที่จะมีสิทธิฟองคดีสิ่งแวดลอมได 
ขอพิจารณาเกี่ยวกับ “อํานาจฟอง” เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับสิทธิของผูเสียหาย ในการเริ่ม

กระบวนการทางคดีตอองคกรระงับขอพิพาทตามกฎหมายภายในของแตละประเทศ วาถือเปนบุคคล
ทีส่ามารถนําคดีมาฟองตอศาลไดหรือไม ซึ่งในแตละประเทศอาจตีความบุคคลผูถูกละเมิด หรือถูก
โตแยง “สิทธิในสิ่งแวดลอม” ภายใตปรัชญาความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมสากลทีอ่าจยอมรับนับถือ
แตกตางกนัไป เชน ในประเทศออสเตรเลยีและนวิซีแลนด ไดเปดโอกาสใหประชาชนโดยทั่วไปสามารถ
ฟองคดีไดในลักษณะเปด (Open standing) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการตรวจสอบการไมดําเนินการตามขั้น
ตอนที่กฎหมายกําหนดของเจาหนาที่ฝายปกครอง หรือตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย (Judicial 
Review) เกี่ยวกบัคาํส่ังหรอืคาํตดัสินของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรอืการรองขอใหบงัคบัการตามกฎหมาย 
 ๖ เพิ่งอาง, หนา ๑๐.
 ๗ ดูเพิ่มเติม สุนีย  มัลลิกะมาลย, “การวิเคราะหคดีสิ่งแวดลอม,” ใน วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) : หนา ๓ 
 ๘ ดูเพิ่มเติม สุนทรียา เหมือนพะวงศ, “ศาลสิ่งแวดลอม : กระบวนการสรางความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม”, ใน วารสาร
ยุติธรรมปริทัศน (มิถุนายน ๒๕๕๐) : หนา ๙-๑๘.
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(Application for Civil Enforcement Orders)๙  ทั้งนี้ หลายประเทศยังไดรับรองสิทธิการฟองคดี
สําหรบัการฟองคดโีดยชมุชน องคการปกครองสวนทองถิ่น หรอืโดยองคกรพฒันาเอกชนดานสิ่งแวดลอม 
ไวอยางชัดเจนอีกดวย๑๐

ระบบกฎหมายเร่ืองพยานหลักฐานและกระบวนการคนหาความจริงในคดี๑๑

ประเด็นขอกฎหมายเกี่ยวกับ “พยานหลักฐาน” นั้น ถือเปนเรื่องสําคัญสําหรับคดีสิ่งแวดลอม
และทรพัยากรธรรมชาต ิเพราะหากกฎหมายวาดวยพยานหลกัฐานไมมคีวามยดืหยุนเพยีงพอการดาํเนนิ
การเพื่อใหไดขอเท็จจริงในคดีก็เปนไปไดยาก ดังนั้น การที่บทบัญญัติวาดวยพยานหลักฐาน (Rule of 
Evidence) จะเปนผลเอื้ออํานวยสําหรับการคนหาพยานหลักฐานอยางไร จะรับฟงพยานหลักฐาน
ตาง ๆ ไดเพียงใด รวมถึงเรื่องภาระการพิสูจนในคดีทีม่ีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของคดี
ส่ิงแวดลอมมากนอยแคไหนเพยีงใดน้ัน จึงเปนประเดน็ท่ีมีความสาํคญัมากสาํหรบักระบวนการยตุธิรรม
ทางสิ่งแวดลอม

สําหรับคดีเกี่ยวกับที่ดินและปาไมนั้น ในตางประเทศ เชน ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย และ
มาเลเซีย ที่มีชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม ไดมีการพัฒนา หลักการพิสูจนสิทธิในที่ดินดั้งเดิมของสวนกลาง 
(Communal Land) ไวดวย เชน กระบวนการรับฟงจากปากคําประวัติศาสตร (Oral History) 

นอกจากนี้ ระบบผูเชี่ยวชาญและผูชํานาญการพิเศษ ระบบที่ปรึกษาศาลดานเทคนิค รวมทั้ง
พยานผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ก็เปนเรื่องทีค่วรตองพัฒนากันอยางจริงจังตอไป โดยหลักการแลว พยาน
ผูเชีย่วชาญมหีนาท่ีชวยเหลือศาลในเน้ือหาความชาํนาญทีต่นเองเกีย่วของโดยไมลาํเอยีง (Impartially) 
เพราะพยานผูเชี่ยวชาญมิใชผูตอสูคดีแทนพยานฝายทีอ่างตน แตในความเปนจริง พยานผูเชี่ยวชาญ
มักเขาขางคูความฝายของตนมากกวา

เรื่องสาํคัญทีจ่ําเปนตองปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการหาพยานหลักฐานในคดีสิง่แวดลอมอีกเรื่อง
หน่ึง คอื การเปล่ียน บทบาทของผูพิพากษา จากการที่เนนระบบการตอสูกันโดยคูความ (Adversarial 
System) ก็สมควรจะเพิ่มบทบาทเปนลักษณะระบบการคนหาความจริง (Inquisitorial System) 
มากขึ้น หรือเปนลักษณะผสมผสาน (Mixture of Adversarial and Inquisitorial) ดังนั้น สิ่งที่
นาจะถือเปนแบบอยางทีด่ีในวิธีปฏิบัติของศาลสิง่แวดลอมในตางประเทศ เชน การทีผู่ พิพากษา
มักออกเดินเผชิญสืบไปยังพื ้นทีพ่ิพาทที ่มีปญหาขัดแยงดวยตนเอง และอาจมีการรับฟงพยาน
จากในพื้นที่โดยตรง ก็เปนเรื่องที่นาจะนํามาปรับใชมากขึ้น

การพัฒนาเครื่องมือทางกฎหมายใหแกศาล
การพฒันาเครื่องมอืทางกฎหมายใหแกศาล ไดแก การใหอาํนาจศาลในการออกคาํสั่งคุมครอง

ชัว่คราวใหเกิดประสิทธิภาพไดอยางแทจริง การเพิม่อํานาจการใชดุลพินิจใหแกศาลในการเลือก
มาตรการลงโทษจําเลยในคดส่ิีงแวดลอม หรอืการเพิ่มดลุพินจิในการสั่งการในเรื่องวธิกีารฟนฟูสภาพ
ธรรมชาติที่หลากหลาย นอกจากนี้ การพัฒนากระบวนการบังคับคดีใหเกิดขึ้นไดจริง ก็เปนเรื่องที่ตอง

 ๙  เพิ่งอาง, หนา ๙. 
 ๑๐ เพิ่งอาง, หนา ๑๐. 
 ๑๑ โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๑๐-๑๘. 
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เรงพัฒนาโดยเรงดวน เพราะที่ผานมาปรากฏวาผูบุกรุกเขาไปในพื้นที่อนุรักษตาง ๆ 
ไมจําเปนตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไป เพราะรัฐไมมีเครื่องมือในการรื้อถอนอยาง
เพียงพอ เปนตน การพัฒนาเครื่องมือทางกฎหมายใหแกศาลในคดีสิ่งแวดลอม

เปนเรื่องที่มีความจําเปน เพื่อใหศาลสามารถสรางความเปนธรรมทางสิ่งแวดลอมได
อยางแทจริง

การแกไขกฎหมายสารบัญญัติที่เกี่ยวของกับ
ระบบวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม

นอกเหนือจากการแกไขกฎหมายวิธีสบัญญัติบางเรื่องเพื่อ
ปรบัปรงุวธิพีจิารณาคดสีิ่งแวดลอมแลว ยังจําเปนตองแกไขกฎหมาย
สารบญัญตับิางเรื่องท่ีเก่ียวของกับระบบวิธีพจิารณาคดสีิ่งแวดลอม

เพื่อสรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้นดวย ตัวอยางเชน 
เรื่องอายุความทีผู่ เจ็บปวยจากมลพิษจะใชในการ
ฟองคดีสิ่งแวดลอม ท่ีอาจจะตองขยายใหมรีะยะเวลา

นานขึ ้น หรือเรื ่อง อ ํานาจของศาลในการแก ไข
คําพิพากษาเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายใหแกผูที่
ไดรับความเสียหายตาง ๆ เปนตน

ระบบความชวยเหลือประชาชนใน
ทางคดีสิ่งแวดลอมในเรื่องอื่น ๆ 

การชวยเหลอืประชาชนในทางคดสีิ่งแวดลอม
ในเรื ่องอื ่น ๆ ไมว าจะเปนเรื ่องของการจัดทนาย

ความชวยเหลอื การจัดผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคเขาชวยคนหาและ
ตรวจพสิจูนพยานหลกัฐาน การจดัใหมีกองทนุในการดาํเนินคดสีิ่งแวดลอมหรอืเรื่องการลดหรอืยกเวน
คาธรรมเนียมศาล (Court Fee) ซึ่งระบบกฎหมายสิ่งแวดลอมในตางประเทศไดรับประกันเรื่องนี้ไว
อยางดี ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการติดอาวุธ (Empower) ใหแกประชาชนที่จะสามารถ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมไดอยางแทจริง

  
การจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม๑๒     

“ศาลชํานัญพิเศษ” หมายถึง ศาลซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดีจํากัดเฉพาะเรื่อง ซึ่งไดมีการจัดตั้ง
ขึ้นมาอยางยาวนานและเปนท่ีแพรหลายดงัปรากฏในปจจุบนั ดงัท่ีไดมีการจัดตั้งศาลชาํนัญพเิศษขึ้นท้ัง

 ๑๒ สําหรับขอมูลเก่ียวกับการจัดต้ังศาลชํานัญพิเศษดานส่ิงแวดลอมในภาพรวมของนานาประเทศน้ัน โปรดดูเพ่ิมเติม Robert 
Carnwath, “Institutional Innovation for Environmental Justice”, 29 Pace Envtl. L. Rev. 555 (2012), p. 555-565. 
[online] Available from : http://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/6 [2 oct 2012]. และ George Pring and 
Catherine Pring. “Specialized Environmental Courts and Tribunals at the Confl uence of Human Rights and the 
Environment”, 11 Oregon Review of International Law (2009). และ Scott C. Whitney, “THE CASE FOR CREATING 
A SPECIAL ENVIRONMENTAL COURT SYSTEM”, 14 William and Mary Law Review. (1973), pp. 473-521. และ Markus B. 
Zimmer, “Overview of Specialized Courts” , International Journal For Court Administration. (2009).
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ระดับศาลชั้นตนและศาลสูง เชน ศาลภาษีอากร ศาลลมละลาย ศาลคดีจราจร และศาลเยาวชน
และครอบครัว เปนตน๑๓

ทั้งนี้ การจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษนั้นมีเหตุผลหลักในการจัดตั้งอยู ๒ ประการ๑๔ คือ
๑. เหตุผลดานการจัดการคดี (Case Management) ทัง้นี้เพื่อปรับปรุงทัง้ในเชิงปริมาณ

และคุณภาพซึ่งคดีที่อยูในความรับผิดชอบของศาลยุติธรรมปกตินั้นไมสามารถจัดการไดเพียงพอ
๒. เหตุผลดานการสรางกระบวนการยุตธิรรมทีแ่ตกตาง (Alternate jurisprudence) 

นอกจากการพจิารณาความยตุธิรรมในเชงิกฎหมายแตเพยีงอยางเดยีวดงัทีป่รากฏในศาลยตุธิรรมปกติ
แลวนั้น ศาลชํานญัพเิศษอาจพจิารณาขอพพิาทโดยมเีปาประสงคในการแกปญหา (Problem solving) 
มากยิ่งขึ้นไดอีกดวย
การพัฒนาระบบศาล: แนวคิดในการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม

สําหรับ ศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม นั้นไมใชสิ่งใหมทีเ่พิ่งกําเนิดขึ้นแตอยางใด แตได
ปรากฏมีศาลชํานัญพิเศษขึ้นนับแตชวงตนคริสตศตวรรษ ๒๐ ในประเทศเดนมารก ซึ่งไดมีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการคุมครองธรรมชาติ (Nature Protection Board) ขึน้ในป ค.ศ.๑๙๑๗ รวมทัง้ใน 
ประเทศสวเีดน๑๕ และฟนแลนด ซึ่งไดจดัตั้งศาลชาํนญัพิเศษดานทรพัยากรนํ้า (Water Courts) ขึน้
ในป ค.ศ. ๑๙๑๘ โดยมวีตัถปุระสงคเพื่อการคุมครองและบรหิารจัดการทรพัยากรน้ําภายในประเทศ๑๖

ปจจุบันมีการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอมขึ้นในหลายประเทศ เชน ในประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี๑๗ และฟลปิปนส บางประเทศอยูระหวางการตรากฎหมายเพ่ือจดัตั้งศาลชาํนญั
พิเศษ และบางประเทศไดจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นในศาลยุติธรรม๑๘ และศาลปกครอง ดังเชนใน
กรณีของประเทศไทย เปนตน

นอกเหนือจากการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมดังที่ไดกลาวแลวนั้น ในหลายประเทศไดมี
ความพยายามทีจ่ะจัดตัง้ศาลสิง่แวดลอมขึน้ เพือ่ใหเปนองคกรพิเศษทีท่าํหนาทีร่ะงับขอพิพาท
ทางสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ หรอืประเทศที่ยังไมมศีาลสิ่งแวดลอมกก็าํลงัพฒันาองคกรวนิิจฉยัชี้ขาด
ในลักษณะคณะกรรมการชี้ขาดขึ้นมาเปนการเฉพาะดวยเชนกัน๑๙

ในปจจุบนั ประเทศทีไ่ดมีการจัดตัง้ศาลสิง่แวดลอมแลว เชน ประเทศนิวซีแลนด และ 
ออสเตรเลีย ทีไ่ดมีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอม (Environmental Court) ขึ้นในหลายมลรัฐ เชน 

 ๑๓ George Pring and Catherine Pring, อางแลว, หนา ๙.
 ๑๔ เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน. 
 ๑๕ ดูแนวคิดและการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอมของประเทศสวีเดน ไดใน Ulf Bjällås, “EXPERIENCES OF 
SWEDEN’S ENVIRONMENTAL COURTS”, Journal of Court Innovation, Vol. 3, No.11. (2010). 
 ๑๖ George Pring and Catherine Pring, อางแลว, หนา ๙.
 ๑๗ ดูแนวคิดและการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอมของประเทศจีน ไดใน Darcey J. Goelz, “CHINA’S ENVIRON-
MANTAL PROBLEMS: IS A SPECIALIZED COURT THE SOLUTION ? ” , Pacifi c Rim Law & Policy Journal, Vol. 18. 
(2008), p. 155-187. 
 ๑๘ พรีฉัตร จรรยาสณัห, “การพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมโดยศาลชาํนญัพิเศษ,” (วทิยานพินธนติศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั
รามคําแหง, พ.ศ. ๒๕๔๗), หนา ๙๒. 
 ๑๙ สุนทรียา เหมือนพะวงศ, อางแลว, หนา ๑๓.
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Environmental Courts  ตอนที่ ๒ ระบบศาลและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม 

จุลนิติ

มีศาลที่ดินและสิ่งแวดลอม (Land and Environment 
Court) ขึ้นในมลรฐั New South Wales๒๐ มศีาล
ผงัเมืองและสิง่แวดลอม (Planning and Environment 
Court) ขึ้นในมลรฐั Queensland มีศาลสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรและการพัฒนา  (Environment, 

Resources and Development Court) ขึ้นในมลรัฐ 
South Australia รวมถึงใน ประเทศสวีเดน และ
สหรฐัอเมรกิา ท่ีไดจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอม (Environment 
Court) ขึ้นในบางมลรัฐ สําหรับประเทศที่มีองคกร

วนิจิฉยัชี้ขาดในลกัษณะคณะกรรมการช้ีขาด เชน ประเทศ
เดนมารก ทีม่ีคณะกรรมการอุทธรณทางสิ่งแวดลอมและ

คณะกรรมการอุทธรณเกี ่ยวกับการคุ มครองธรรมชาติ
เปนตน๒๑

ทัง้นี ้ขอมลูในป ค.ศ. ๒๐๑๒ พบวา มศีาลชาํนญัพิเศษดานสิง่แวดลอม หรอืคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาททางสิ่งแวดลอม จาํนวนรวมกวา ๓๖๐ องคกร ท้ังในระดบัชาตแิละในระดบั
ตํา่กวาเชนในระดับมลรัฐ ใน ๔๒ ประเทศทั่วโลก๒๒ ซึง่นาจะเปนปรากฏการณที่แสดงใหเห็นวา
สังคมโลกในปจจุบันตระหนักถึงความสําคัญของลักษณะเฉพาะของกระบวนการยุติธรรม
ทางสิ่งแวดลอมเปนพิเศษมากนอยเพียงใด

ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบศาลสิ่งแวดลอม๒๓     

รูปแบบศาล
จากประสบการณของหลายประเทศ ระบบศาลโดยทั่วไปมีความสลับซับซอน และไมสามารถ

แกไขปญหากฎหมายส่ิงแวดลอมได จงึไดมคีวามพยายามจดัตั้งศาลสิ่งแวดลอมเปนพเิศษขึ้นเพื่อพจิารณา
พพิากษาคดีส่ิงแวดลอมเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม ในบางประเทศ เชน ประเทศสหพนัธสาธารณรฐั
เยอรมนี และโปรตุเกส เห็นวาไมมีความจําเปนตองตั้งศาลสิ่งแวดลอมขึ้นเปนพิเศษ เพราะประเทศ
เหลานี้ไดจัดใหคดีสิ่งแวดลอมสวนใหญเปนคดีปกครอง ซึ่งศาลปกครองสามารถทําหนาที่ไดดีอยูแลว

ความสัมพันธระหวางศาลสิ่งแวดลอมกับศาลอื่น
ในประเทศที่มีการจดัตั้งศาลสิ่งแวดลอมแลว ไดมีการกําหนดความสมัพนัธทางอํานาจหนาท่ีกบั

ศาลอืน่ทีแ่ตกตางกันไป ตัวอยางเชน ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ไมมีระบบศาลปกครอง 

 ๒๐ Brian J. Preston, “Benefi ts of Judicial Specialization in Environmental Law: The Land and Environment 
Court of New South Wales as a Case Study”, 29 Pace Envtl. L. Rev. 396 (2012) Available at: http://digitalcommons.
pace.edu/pelr/vol29/iss2/2.
 ๒๑ สุนทรียา เหมือนพะวงศ, อางแลว, หนา ๑๓.
 ๒๒ Robert Carnwath, “Institutional Innovation for Environmental Justice”, 29 Pace Envtl. L. Rev. 555 
(2012), p. 562. [online] Available from: http://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/6 [2 oct 2012].
 ๒๓ สุนทรียา เหมือนพะวงศ, อางแลว, หนา ๑๓-๑๗. 
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ศาลสิ่งแวดลอมจึงมีหนาทีใ่นคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม แตจะไมรวมถึงคดีทีเ่กี่ยวกับกฎหมาย
คอมมอนลอว หรือคดีที่ไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน คดีละเมิด คดีเกี่ยว
กับการรบกวน (Nuisance) คดีบุกรุก เปนตน ซึ่งคดีเหลานี้จะอยูในเขตอํานาจของศาลทั่วไป หรือใน
ประเทศสวีเดน มีระบบศาลยุติธรรม ระบบศาลปกครอง และมีระบบศาลสิ่งแวดลอมดวย ที่แบงแยก
หนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดลอมตางกันไป

ลําดับชั้นของศาล
ในเรื่องลําดับชั้นของศาลสิ่งแวดลอมก็มีความสําคัญในเชิงโครงสรางของระบบศาลโดยรวม 

ในประเทศออสเตรเลีย บางมลรัฐ ศาลสิ่งแวดลอมมีลําดับชั้นเทียบเทาศาลชั้นตน ในขณะที่บางมลรัฐ
เทียบเทาศาลสูง เชน ในมลรัฐ South Australia มีศาลสิ่งแวดลอมที่อยูในลําดับชั้นเดียวกับ District 
Court คอื ศาลช้ันตน โดยไมมีศาลอทุธรณในสวนคดสีิ่งแวดลอมคดทีี่เสรจ็จากศาลสิ่งแวดลอมจะอทุธรณ
โดยตรงตอศาลฎีกา (Supreme Court)

ระบบผูพิพากษา ผูพิพากษาสมทบ ที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญศาล
หลกัเกณฑการคดัเลอืกผูพพิากษา ผูพพิากษาสมทบ ทีป่รกึษาและผูเชีย่วชาญของศาล รวมทัง้

การกาํหนดองคคณะผูพพิากษาที่พิจารณาคดเีปนเรื่องที่มีความสาํคญัมากตอการพจิารณาพพิากษาคดี
สิ่งแวดลอม

การมีความรู ความชํานาญในเรื ่องสิ ่งแวดลอมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทาง
ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะบคุลากรของศาลเปนเรื่องที่มคีวามสาํคญัมาก ซ่ึงความรูท่ีจะใชในคดสีิ่งแวดลอม
นัน้มิใชแคหลักวิชาทางกฎหมายเทานั้น หากแตมีประเด็นทีเ่กี่ยวของกับศาสตรอื่น ๆ อีกหลายดาน
ดวยกัน เชน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม และนิเวศวิทยา ฯลฯ เปนตน ดังนั้น 
ระบบการคัดเลือกบุคลากรเขาสูตําแหนงตาง ๆ จึงมีความสําคัญมาก

ในประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ผูพิพากษาศาลสิ่งแวดลอมมักไดรับการคัดเลือก
มาจากนักกฎหมายที ่เคยมีผลงานการเคลื ่อนไหวเพื ่อตอสู ดานสิ ่งแวดลอมมากอนทัง้สิ ้น ทั้งนี้ 
ในศาลตามระบบปกติ มีการเปลี่ยนยายตําแหนงผูพิพากษาเสมอ (Circulation of judges) ทําให
ผูพพิากษาขาดความรูและประสบการณท่ีเพยีงพอ การปรบัปรงุเรื่องการโยกยายไปศาลอื่นยอมมสีวนชวย
พัฒนาระบบคดีสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน

สําหรับ ผูพิพากษาสมทบ (Expert Lay – Judges) ที่ปรึกษา (Environment Adviser) 
และผูเช่ียวชาญ (Expert) ของศาล ก็จะตองเปนบคุคลท่ีมีความรูผานการอบรมทางดานเทคนคิ ไดแก 
เรื่องวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฯลฯ และจะตองมปีระสบการณในการทาํงานเรื่อง
สิ่งแวดลอมมาอยางยาวนานเปนที่ยอมรับจากวงการวิชาชีพที่เกี่ยวของ และมีความเปนกลาง เพื่อเปน
หลักประกันวาจะสามารถใหความเปนธรรมในคดีสิ่งแวดลอมได ซึ่งผูพิพากษาสมทบ ที่ปรึกษา และ
ผูเชี่ยวชาญนี้ จะเปนบุคลากรที่มาชวยศาลในเรื่องขอมูลที่มีความสลับซับซอน และจะตองมีความ
สามารถเพยีงพอที่จะตรวจสอบความถกูตองของ “พยานผูเชีย่วชาญ” ท่ีคูความมกัจะอางกนัในคดี
สิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลใหพยานผูเชี่ยวชาญ กลายเปนอาชีพสําคัญทีม่ีราคาแพงที่คูความแตละฝาย
ตางแสวงหานําเขามาในคดี
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ในสวนของการกําหนดอํานาจหนาทีข่องผูพพิากษา
สมทบก็มีความสําคัญมาก ในประเทศที่มีความเชื่อมั่นในระบบ
ผูพิพากษาสมทบ เชน ประเทศออสเตรเลีย ผูพิพากษาสมทบ
ซึ่งเรียกกันวา Commissioner จะมีอํานาจนั่งพิจารณาและ
พิพากษาคดีอุทธรณคําสั่งคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอมหรือ
ผังเมือง เพื่อใหศาลวินิจฉัยในเนื้อหาทางเทคนิคของคดี (Merit 
Appeal) ที่มิใชการพจิารณาขอกฎหมาย (Decision at Law) 
โดยสามารถกระทําไดโดยลําพัง

การพัฒนาระบบการระงับขอพิพาททางเลือก
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม๒๔

การพัฒนากระบวนการระงับขอพิพาทกอนฟองคดี 
เชน การเจรจาตอรอง การตั้งอนุญาโตตุลาการทางสิง่แวดลอมโดยเฉพาะกระบวนการไกลเกลี่ย
ทางสิ่งแวดลอม (Environment Mediation) ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพื่อจะใหเกิดการระงับ
ขอพพิาทกนัโดยสมานฉนัท โดยไมตองฟองคดหีรอืไมตองใหศาลมคีาํวนิิจฉยัในศาลสิ่งแวดลอมของตาง
ประเทศ เชน ศาลในประเทศออสเตรเลีย มักจะมีการประชุมไกลเกลี่ย (Conference & Mediation) 
กอนเสมอ เพราะหากคูความสามารถตกลงกันไดก็ไมตองตอสูคดีกันในศาลอีกซึ่งถือเปนระบบที่มี
ประสิทธิภาพมาก

ความสงทาย
ดวยเหตุดังกลาวมานั้น องคกรระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมและนานาประเทศจึงให

การสนับสนุนการปรับปรุงการพัฒนาระบบกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ ่งแวดลอมและการจัดตั้ง
ศาลชาํนัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม ขึน้ ทัง้นี ้โดยมวัีตถปุระสงคสาํคญัเพื่อใหการพจิารณาคดสีิ่งแวดลอม
ของแตละประเทศเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว เที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยใชวิธีพิจารณาความที่
กําหนดไวเปนพิเศษทีมุ่งแสวงหาขอเท็จจริง และมีผูพิพากษาที่ไดรับการอบรมซึ่งมีความรูความเขาใจ
ในเรื่องนั้น ๆ รวมกับบุคคลภายนอกผูมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวพิจารณาตัดสินรวมกัน 

ผูเขียนเห็นวาสิง่ทีค่วรคํานึงอยางยิ่ง สําหรับกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมในแตละ
ประเทศ ก็คือการใหความสําคัญกับสิทธิของผูเสียหายในการเริ ่มคดี รูปแบบการจัดองคกรศาล 
ท่ีมีกระบวนการในการคนหาขอเทจ็จริงและพยานหลกัฐาน การดาํเนินกระบวนวิธีพจิารณาคดท่ีีสะดวก
รวดเร็วทันทวงที ตลอดจนบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่มีความรูความสามารถ และมีความเขาใจ
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะและความจําเปนอื่น ๆ สําหรับคดีสิ่งแวดลอมเปนอยางดียิง่ดวย จึงจะทําให
กระบวนการยุติธรรมทางสิ ่งแวดลอมอื ่น ๆ นั ้นมีความเหมาะสมและเปนไปตามเจตนารมณ
ตามหลักสากลดังที่ไดกลาวแลวตามลําดับได 

 ๒๔ สุนทรียา เหมือนพะวงศ, อางแลว, หนา ๑๗-๑๘.
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