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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
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

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

บทความและขอคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสาร “จุลนิติ”
เปนวรรณกรรมของผูเขียนโดยเฉพาะ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกองบรรณาธิการ ไมจําเปนตองเห็นพองดวย
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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 ๙  ฉบับท่ี ๖ พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สวนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน 
มาตรา ๖๗ วรรคแรกและวรรคสาม ไดบัญญัติรับรองสิทธิของชุมชน ชุมชนทองถิ่นหรือ
ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ในการจัดการบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน และรับรองสิทธิ
ของบุคคลหรือชุมชนในการดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไม
กอใหเกดิอนัตรายตอสขุภาพ สวสัดภิาพ หรอืคณุภาพชวีติของตน รวมทัง้รบัรองสทิธิให
ชมุชนสามารถรวมตัวกนัเพือ่ฟองรองผูกระทาํผดิทีก่อใหเกิดความเสยีหายได แตเน่ืองจาก
การดําเนินคดีสิ่งแวดลอมดังกลาวยังมีขอจํากัดในดานกฎหมายและความรูความเขาใจ
ของผูที่เกี่ยวของ อีกทั้งลักษณะของคดีสิ่งแวดลอมและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ทางส่ิงแวดลอมยังมีลักษณะพิเศษแตกตางจากการดําเนินคดีทั่วไปในศาลยุติธรรมและ
ศาลปกครอง 
 ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงแนวความคิด หลักการหรือหลักกฎหมายที่สําคัญของ
การดําเนินคดีสิ่งแวดลอม ลักษณะพิเศษและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางดาน
ส่ิงแวดลอมของประชาชน กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงไดทําการสัมภาษณ
ความเห็นทางวชิาการในประเด็นเรือ่ง “สทิธขิองประชาชนในกระบวนการยุตธิรรมทาง
ดานสิ่งแวดลอม” จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและความเช่ียวชาญในเร่ืองดังกลาว 
อันประกอบดวย ดร. ชัชชม  อรรฆภิญญ อัยการพิเศษฝายกิจการตางประเทศ ๑ และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม รองผูอํานวยการศูนยวิจัยกฎหมายและ
การพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 สาํหรบับทความทางวิชาการอ่ืน ๆ  นัน้ ใครขอเสนอบทความเร่ือง “บทบาทของ
ศาลยุติธรรมกับกฎหมายสิ่งแวดลอม” โดย นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง อธิบดีผูพิพากษา
ศาลทรพัยสนิทางปญญา และเรือ่ง “ประเทศไทย ความพรอมดานกฎหมายสูประชาคม
อาเซยีน” โดย ดร. ธนกฤต  วรธนัชชากุล อยัการประจําสาํนักงานอัยการสงูสดุ นอกจากนี้
เนื้อหาในสวนอื่นยังคงเขมขนดวยขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชน
ตองานในดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย
 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานทกุทานทีไ่ดกรณุาตดิตามผลงานของวารสาร 
“จลุนติ”ิ ดวยดีเสมอมา ซึง่เราพรอมท่ีจะทําหนาทีค่ดัสรรบทความและสรางสรรคผลงาน
ทางวิชาการดานกฎหมายอันจะเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภา 
รัฐสภา และสังคมโดยรวมของประเทศไทยตอไป

       กองบรรณาธิการ
       ตุลาคม ๒๕๕๕

บรรณาธิการแถลง
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พระราชดํารัส
ในการเสด็จออกมหาสมาคม

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๙

วันศุกร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙

 “... ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพรอมมูล ทัง้ทรัพยากร

ธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนํามาใชเสริมสรางความ

อุดมสมบูรณและเสถียรภาพอันถาวรของบานเมืองไดเปนอยางดี. 

ขอสําคัญเราจะตองรูจักใชทรัพยากรทั้งนั้นอยางฉลาด คือไมนํามาทุมเท

ใชใหสิ้นเปลืองไปโดยไรประโยชน หรือไดประโยชนไมคุมคา หากแต

ระมดัระวงัใชดวยความประหยัดรอบคอบ ประกอบดวยความคิดพิจารณา

ตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกตองเหมาะสม โดยมุงถงึประโยชน

แทจริงที่จะเกิดแกประเทศชาต ิทั้งในปจจุบันและอนาคตอันยืนยาว. ...”
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

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

  • ดร. ชัชชม  อรรฆภิญญ  ................................................................................................... ๓ 
  อัยการพิเศษฝายกิจการตางประเทศ ๑

 • ผูชวยศาสตราจารย ดร. คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม  .........................................................  ๑๘
  รองผูอํานวยการศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ .........  ๒๗

บทความทางวิชาการ
 • บทบาทของศาลยุติธรรมกับกฎหมายสิ่งแวดลอม (The Role of the Court 
  of Justice and the Environmental Law)  ........................................................ ๔๑ 
  โดย นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง  อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
  ระหวางประเทศกลาง

  • ประเทศไทย ความพรอมดานกฎหมายสูประชาคมอาเซียน  ........................................  ๕๗ 
  โดย ดร. ธนกฤต  วรธนัชชากุล  อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • การอภิปราย เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม”
  ภายใตโครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”  ............................ ๗๑

๓ ๔๑๑๘

สารบัญ
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๘๙

รางกฎหมายที่นาสนใจ

 • รางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ....  ... ๘๑

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
 • ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ    
  และวิธีการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของ 
  ทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่  
  ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๕๕  ................................................. ๘๙ 
 • กฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕  .........................................................  ๑๐๒

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

 • คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒
  วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
  เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
  โดยไมชอบดวยกฎหมายและละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
  (อุทธรณคําพิพากษา)  ..................................................................................................  ๑๐๙
 • คําสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๒๗/๒๕๕๓ 
  วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
   เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของ
     คณะรัฐมนตรี  ..............................................................................................................  ๑๑๙

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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ในสังคมโลกยุคปจจุบนัซ่ึงประเทศท้ังหลายมีความตองการท่ีจะพฒันาประเทศ
ไปสูความทนัสมยัและความเจรญิรุงเรอืงทางดานเศรษฐกิจ โดยสวนใหญมุงเนนในเรื่อง
ของการสงเสริมการผลิตสินคาสําหรับอุปโภคและบริโภคดวยการนําวัตถุดิบทีเ่กิดขึ้น
ตามธรรมชาตหิรอืสิง่ทีม่นุษยผลติขึน้เพือ่นํามาใชเปนวัตถดุบิในการผลติสนิคา ในขณะ
เดียวกันดวยความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีสวนสําคัญ
อยางย่ิงในการนาํทรพัยากรธรรมชาตมิาใชอยางหลากหลายรปูแบบเพื่อความสะดวกสบาย
ในการดํารงชีวิตของมนุษย ประกอบกับการเพิ่มจํานวนของประชากรในอัตราทวีคูณ 
ไดสงผลทาํใหความจําเปนในเรื่องอาหาร ท่ีอยูอาศยั และพลงังานเพิ่มสงูขึ้นตามไปดวย 

การใชทรพัยากรธรรมชาติอยางสิน้เปลอืงโดยไมคาํนงึถงึการอนรุกัษ ไดกอให
เกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย ไมวาจะเปนปญหาจํานวนพื้นทีป่าที่ลดลงอยาง
รวดเร็ว เพราะการนําพื้นทีไ่ปทําการเกษตรกรรม ทีอ่ยูอาศัย หรือการอุตสาหกรรม 
กอใหเกิดมลพิษจากการใชปุยและยากําจัดศัตรูพืช การเพิ่มจํานวนประชากรที่แออัด
กอใหเกิดมลพิษในแมนํ้าลําคลอง ขยะมูลฝอย หรือการปลอยกาซหรือนํ้าเสียจาก
โรงงานหรอืควนัพษิจากเครื่องยนต ลวนแลวแตสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมใหเสื่อม
ถอยลงและมีผลโดยตรงและโดยออมตอสุขภาพอนามัยและการดํารงชีวิตของมนุษย 
ซึ่งจากปญหาดังกลาวสงผลทําใหสังคมโลกเริ่มหันมาสนใจในปญหาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ในขณะที่หลักกฎหมายทั้งในระดับประเทศและนานา
ประเทศก็ไดรับการพัฒนาควบคูกับการแกไขปญหาในเชิงนโยบายของแตละประเทศ 

ในอดีตทีผ่านมากฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการปองกันคุมครองสิ่งแวดลอมนั้นมี
ลักษณะเปนเพยีงกลไกในการรกัษาผลประโยชนและเยียวยาความเสยีหายของเอกชน 
(Private Interest) รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายเทานั้น อยางไรก็ตาม จากแนวคิด
ในทางทฤษฎเีกี่ยวกับ “สทิธใินสิ่งแวดลอม” ซ่ึงมีหลกัการทีส่าํคญัวา สิ่งแวดลอมเปน
สิ่งจําเปนสําหรับชีวิตความเปนอยูของมนุษย และบุคคลแตละคนเปนผูทรงสิทธิที่
จะสงวนรักษาและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมเพือ่ความสุขสบายของตนเองได 
จึงถือวาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนทรัพยสินที่ประชาชนเปนเจาของ
รวมกัน เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายถือวาประชาชนทุกคนเปนผูไดรับความ
เสยีหาย จึงควรมสีทิธฟิองคดเีกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติได จงึนาํไปสูแนวความคดิ
ทีจ่ะใหประชาชนมีโอกาสเขามามีสวนรวมกับรัฐในการรวมกันรักษาและอนุรักษ
สิง่แวดลอมมากยิ่งขึน้ ซึง่นานาประเทศไดใหความสําคัญแกการคุมครองและรักษา

“สิทธิของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ
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“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

สิง่แวดลอม ดวยการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถฟองคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไดงายขึ้น อันแสดง
ใหเห็นวาผู มีสิทธิฟองคดีสิ ่งแวดลอมไมจําเปนตองเปนผู เสียหายโดยตรงตามแนวความคิด
แบบดั้งเดิมอีกตอไป

สําหรับประเทศไทย กระแสความตื่นตัวในเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมไดมีความชัดเจนมากขึ้นเปน
ลําดบั ดังจะเห็นไดจากกรณีมีการปรบัปรงุกฎหมายวาดวยการสงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๕ หรอืมีการบัญญัตริบัรอง “สทิธใินสิ่งแวดลอม” ไวในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนครั้งแรก และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ซึง่เปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดมกีารบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวไวในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย สวนที ่๑๒ สิทธิชุมชน และหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๘ 
แนวนโยบายดานที่ดิน ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม รวมทั้งในสวนของกระบวนการยตุธิรรม
ทางศาลนั้น ปจจุบันไดมีการจัดตัง้แผนกคดสีิ่งแวดลอมขึ้นทั้งในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
อีกดวย 

อยางไรก็ตาม ผลการบังคับใชกฎหมายที่เกี ่ยวกับ “สิทธิในสิ ่งแวดลอม” ดังกลาวยัง
ไมประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของกฎหมายมากนัก โดยสาเหตุสวนหนึ่งอาจมาจากการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีทีเ่กี่ยวกับสิง่แวดลอมในชั้นศาล ทีม่ักจะมีการพิจารณาเสมือนคดีธรรมดาทั่วไป
หรือมักจะพิจารณาคดีโดยอาศัยหลักกฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งมี
หลักการพืน้ฐานทางกฎหมายบางประการทีไ่มเหมาะสมกับคดีสิง่แวดลอมทีม่ีความซับซอนและ
มีลักษณะพิเศษเปนการเฉพาะ รวมทั้งมีหลักกฎหมาย ปรัชญา และแนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอมที่
แตกตางไปจากคดธีรรมดาทั่วไปคอนขางมาก ทําใหการบงัคบัใชกฎหมายท่ีผานมาไมสามารถคุมครอง
เยียวยาผูเสียหายและส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม และมผีลทาํใหหลกักฎหมายที่มคีวาม
จําเปนตอการพิจารณาคดีสิง่แวดลอมไมไดรับการพัฒนา นอกจากนี้ผลในทางคดียังไมสงเสริมให
ประชาชนสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อรักษา “สิทธิในสิ่งแวดลอม” ไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

ดวยสภาพปญหาดังกลาว ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อ
รับฟงความคดิเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเดน็เรื่อง 
“สทิธขิองประชาชนในกระบวนการยติุธรรมทางดานสิ่งแวดลอม” จากผูทรงคณุวฒุท่ีิมคีวามรูความ
เชี่ยวชาญและประสบการณทางดานกฎหมายสิ่งแวดลอม อันประกอบดวย ดร. ชัชชม  อรรฆภิญญ 
อัยการพิเศษฝายกิจการตางประเทศ ๑ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม 
รองผูอํานวยการศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อ
ใหทราบถงึแนวความคดิ ท่ีมา และความหมายของการดาํเนินคดสีิ่งแวดลอม หลกักฎหมายและลกัษณะ
พิเศษของการดําเนินคดีสิ ่งแวดลอม ความจําเปนในการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษเพื่อพิจารณาคดี
ส่ิงแวดลอมเปนการเฉพาะ ขั้นตอนและวิธีการเขาถงึกระบวนการยตุธิรรมและอํานาจฟองคดสีิ่งแวดลอม
ของประชาชน รวมทัง้เพื่อใหทราบวากฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการรับรองและคุมครองประชาชนหรือ
ชุมชนทีไ่ดรับผลกระทบจากปญหาสิง่แวดลอม ตลอดจนมาตรการเยียวยาตามหลักการทีเ่ปนอยูใน
ปจจุบนัมคีวามเหมาะสมเพียงพอแลวหรือไม และมีกฎหมายใดทีส่มควรไดรับการปรับปรุงหรือแกไข
เพิ่มเตมิ ทัง้นี ้เพื่อใหแนวคดิเกี่ยวกบัการใหภาคประชาชนเขามามสีวนรวมกบัรฐัในการรกัษาและอนรุกัษ
สิง่แวดลอม ในฐานะที่ประชาชนเปนเจาของรวมในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถ
สัมฤทธิ์ผลไดจริง.
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จลุนติ ิ: แนวความคดิ ทีม่า และความหมายของการ
ดําเนินคดีสิ่งแวดลอม มีความเปนมาอยางไร

ดร. ชัชชมฯ : ในอดีตที่ผานมานั้นมนุษยเราจะดํารงชีวิต
อยูรวมกับธรรมชาต ิเพราะมนุษยจะอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต เชน ใชนํ้าตามธรรมชาติเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค ลาสัตวปามาทําเปนอาหาร ใชสมุนไพรในปามา
ทํายารกัษาโรค และใชไมมาทาํท่ีอยูอาศยั เปนตน การผลติสนิคาและ
อาหารกเ็ปนไปเพื่อการใชสอยและการบรโิภคภายในครวัเรอืนเทาน้ัน 
จึงไมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มนุษยจึง
เห็นถึงความสําคัญของธรรมชาติและปรับตัวอยูรวมกับธรรมชาติ
อยางสมดุล ปญหาคดีดานสิ่งแวดลอมในอดีตจึงมีนอยมากเมื ่อ
เปรียบเทียบกับปจจุบัน ในเวลาตอมาเมื่อสังคมมีความเจริญมากขึ้น 
มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น มนุษยจึงมีความตองการดานที่อยูอาศัย 
อาหาร ยารักษาโรค และเครื ่องนุงหมเพิ ่มมากขึ ้นตามจํานวน
ประชากร การผลติสนิคาและอาหารจึงมิไดเปนไปเพื่อการบรโิภคและ
ใชสอยในครัวเรือนอีกตอไป แตเปนการผลิตเพื่อการจําหนายใน
เชิงพาณิชยแทน และเพื่อใหการผลิตสินคาและอาหารเพียงพอตอ
ความตองการของผูบรโิภค จงึตองมกีารพฒันากระบวนการผลติโดย
การนําเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาใชในการผลิตแทนการผลิตดวยกําลัง

“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

วันศุกรท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ สํานักงานอัยการสูงสุด ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ นิติศาสตรบัณฑิต/นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิตไทย, LL.M, Harvard University, USA, 
Ph.D. (Environmental Law), Australian National University, Australia, ปจจุบันดํารงตําแหนง อัยการพิเศษฝายกิจการ
ตางประเทศ ๑.

ดร. ชัชชม  อรรฆภิญญ๑
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ของมนุษย และนับตั้งแตยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ถูกทําลายอยางรวดเร็ว ปาไม แรธาตุ นํ้าตามธรรมชาติ ถูกนํามาใชในกระบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม มลพิษจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมถูกปลอยออกสูธรรมชาติโดย
ปราศจากความรับผิดชอบตอสังคม ผู ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมุ งแสวงหากําไรมากกวา
การคํานึงถึงตนทุนทางธรรมชาติที่สูญเสียไปสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ปญหาดานสิ่งแวดลอมไมไดเกดิขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน แตเปนปญหาที่เกดิขึ้นท่ัวโลก 
องคการสหประชาชาติไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดานสิ่งแวดลอมของโลก จึงไดมีการจัดประชุม
สหประชาชาติเรื่อง “มนุษยกับสิ่งแวดลอม” (The United Nations Conference on Human and 
Environment : UNCHE) เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ป ค.ศ. ๑๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ณ กรุงสตอกโฮลม 
ประเทศสวีเดน ซึ่งถือเปนการประชุมใหญครั้งแรกของโลกในเรื่องสิ่งแวดลอม เนื่องจากขณะนั้น
ท่ัวโลกตางกมุ็งพฒันาเศรษฐกจิ จนเกดิปญหาความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  
สหประชาชาตจึิงไดจดัประชมุเพื่อรวมกันหาทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้น โดยมีผูเขารวมประชมุ
จากทั่วโลกกวา ๑๑๓ ประเทศ มากกวา ๒,๐๐๐ คน ซึ่งประเทศไทยก็ไดเขารวมประชุมดวย โดยผล
การประชมุไดกาํหนดใหวนัแรกของการประชุม คอื วนัที ่๕ มิถนุายน เปน “วันสิ่งแวดลอมโลก” (World 
Environment Day : WED) และไดจดัตั้ง “โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาต”ิ (United Nations 
Environment Programme : UNEP) ขึน้ ซึ่งรฐับาลประเทศตาง ๆ  ก็ไดยอมรบัขอตกลงจากการประชุม
ในครั้งนั้น และไดจัดตั้งหนวยงานดานสิ่งแวดลอมขึ้นในประเทศของตนเอง และผลจากการประชุมใน
ครั้งนั้น ทําใหเกิดการวางรากฐานความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในระดับโลกขึ้น 

ในหวงเวลานั้นประเทศไทยเริ่มประสบกับปญหาดานสิ่งแวดลอมเหมอืนประเทศอ่ืน ๆ อีกหลาย
ประเทศ กลาวคือไดเกิดเหตุการณนํ้าเนาเสียในแมนํ ้าแมกลองและแมนํ ้าทาจีน ทําใหปลาตาย
จํานวนมาก นับเปนเหตุการณครั ้งแรกทีท่ ําใหสังคมไทยไดตระหนักและตื ่นตัวเกี ่ยวกับปญหา
ดานสิง่แวดลอม ดังนั้น ประเทศไทยจึงไดตราพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ขึ้น ซึ่งตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้หลายครั้ง จนถึงปจจุบันคือ
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใชสําหรับเปนกติกาในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความสมดุลและยั่งยืน 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : หลักกฎหมายที่สําคัญของการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมมีสาระสําคัญ
อยางไร และการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมมีลักษณะพิเศษแตกตางจากการดําเนินคดีแพง
และคดอีาญาอื่น ๆ  โดยท่ัวไปอยางไร รวมถึงการสมควรใหมีการจัดตั้งศาลชํานัญพเิศษ
เพื่อพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะหรือไม 

ดร. ชัชชมฯ : คําถามนี้ผมขอตอบโดยแบงแยกเปน ๓ ประเด็นดังนี้นะครับ 
ประเด็นแรก คือ หลักกฎหมายที่สําคัญของการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมนั้นมีสาระสําคัญอยางไร 

ในสวนนี้ในทางวิชาการเราจะแบงการดาํเนินคดสีิ่งแวดลอมออกเปน ๓ ประเภท คอื การดาํเนินคดแีพง 
การดําเนินคดีอาญา และการดําเนินคดีปกครอง 

สําหรับประเภทแรก การดําเนินคดีแพงในดานสิ่งแวดลอมนั้นมีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ 
เพื่อใหมีการชดใชคาเสียหายหรือทีเ่รียกกันวาคาสินไหมทดแทน เชน ถามีการปลอยมลพิษลงสู
แหลงนํา้ตามธรรมชาติ ผูทีก่อมลพิษหรือทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสียหายก็ตองชดใชคาเสียหายนั้น
ใหแกผูท่ีไดรบัความเสยีหาย เชน คารกัษาพยาบาล คาชดเชยอันเน่ืองมาจากไมสามารถประกอบกจิการ
งานตามปกติได เปนตน วัตถุประสงคประการที่สองก็คือหามการกระทํา เชน โรงงานอุตสาหกรรมที่
ปลอยนํ ้าเสียหรืออากาศเสียแมอาจจะถูกฟองดําเนินคดีในทางแพงเพื ่อเรียกคาเสียหายได 
แตกระบวนการดําเนนิคดีนัน้ใชเวลา ซ่ึงหากรอใหการดาํเนินคดเีสรจ็สิน้ ผูไดรบัความเสยีหายอาจไดรบั
ผลกระทบที่รายแรงเกินกวาจะเยียวยา ดังนั้น โจทกจึงอาจฟองขอใหศาลสั่งใหจําเลยระงับการกระทํา
อันเปนการละเมิดนัน้ไดดวย นอกจากฟองเรียกคาเสียหายแลว ซึ่งการฟองคดีในทางแพงนี้เปนการ
ใชสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕๒ 

ประเภทท่ีสอง การดาํเนินคดีทางอาญาซึ่งมุงเนนท่ีการลงโทษผูกระทําความผดิ ซ่ึงในการดาํเนนิ
คดีทางอาญานี้ปกติจะนํามาใชเปนวิธีสุดทายทีดํ่าเนินการทางแพงหรือทางปกครองแลว เพราะการ
ดําเนินคดอีาญาเปนวิธีท่ีมีผลกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลเนื่องจากมกีารลงโทษเขามาเกี่ยวของ

ประเภททีส่าม การดําเนินคดีทางปกครอง จะขอแบงออกเปน ๓ ประการ คราว ๆ ดวยกัน
ประการแรก คือ การฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง หรือกฎทีอ่อกมาโดยขัดตอกฎหมายหรือ
ระเบียบตาง ๆ ไมถูกตองก็จะฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง หรือกฎ ดังกลาว ประการทีส่องการฟองใหมี
การกระทําหรือไมกระทําการใด อันเปนการกระทบตอสิทธิ หรือทรัพยสินของบุคคลอื่น และประการ
ที่สาม คือการเรียกคาเสียหายในสวนที่เกี่ยวเนื่อง เปนตน จะสังเกตไดวาคดีปกครองนั้นสวนใหญรัฐจะ
เปนผูถูกฟองคดี เพราะบางครั้งหนวยงานของรัฐก็อาจมีการกระทําทีเ่ปนการออกกฎ หรือคําสั่งทาง
ปกครองที่เปนการกระทบตอสิทธิของเอกชนได จึงอาจตกเปนผูกระทําความผิดเสียเองก็ได เชน กรณี
ทีค่ณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ถูกองคกรเอกชนแหงหนึ่งฟองคดีเนื่องจากไมประกาศใหบริเวณ
พื้นที่มาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษ เปนตน 

๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ “เมือ่มีขอโตแยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาทีข่องบุคคลใดตาม
กฎหมายแพง หรอืบุคคลใดจะตองใชสิทธทิางศาล บคุคลนั้นชอบท่ีจะเสนอคดขีองตนตอศาลสวนแพงท่ีมีเขตอํานาจได ตามบทบญัญตัิ
แหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี้”.
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ประเด็นที่สอง การดําเนินคดีสิ่งแวดลอมมีลักษณะพิเศษแตกตางจากการดําเนินคดีแพงและ
คดีอาญาอยางไรนั้น แนนอนครับวาคดีสิ่งแวดลอมนั้นมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากคดีแพงและคดี
อาญาโดยทั่วไป ดังนี้  

ประการแรก คือ คดีสิ่งแวดลอมน้ัน โดยมากกวาที่ความเสียหายจะปรากฏก็สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมมากมาย โดยเฉพาะคดีมลพิษซึ่งบางคร้ังปรากฏผลชามาก หรือวาการตัดไมทําลายปา 
ซึ่งบางคนก็บอกวาไมเห็นมีอะไรเลย ไมไดใหความสําคัญกับทรัพยากรปาไมวามีประโยชนตอมนุษย
อยางไร จงึไดมกีารบุกรกุแผวถางทําลายปามากข้ึน หลายคนอางวาเพ่ือการพัฒนา จงึตดัตนไมเพือ่สราง
คอนโดมิเนียม สรางตึกแถว อาคาร บานเรือน ดีกวาจะไดทําเงินได หลายคนไมเห็นความสําคัญเพราะ
ผลเสียที่ตามมานั้นมันเกิดขึ้นชามาก หรือการถมดินเพื่อสรางถนน ซึ่งผมทราบมาวาการที่นํ้าทวม
ทกุวนันี ้สวนหนึง่เกดิขึน้จากการกอสรางหมูบาน สรางคอนโดมเินยีม หรอืการสรางถนนกดีขวางทางนํา้ 
มีการถมทางระบายน้ํา ทําใหนํ้าไมมีทางไปไมสามารถระบายลงสูแมนํ้าลําคลองไดตามท่ีควรจะเปน 
พอนํา้ไมมทีางไปมนักต็องเออทวมขึน้มาบนถนนและบานเรอืนของประชาชน นีล่ะครบัปญหาสิง่แวดลอม
กวาจะปรากฏผลก็ตองใชเวลา หากนับแตวันที่กอใหเกิดความผิด คดีมลพิษก็ดี หรือคดีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติก็ดี ผลเสียมันไมเกิดทันที เมื่อผลเสียมันไมเกิดทันทีจึงทําใหหลายคนไมเห็นความ
สําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปญหาดานเศรษฐกิจแลว นักพัฒนาบางคนก็เลย
บอกวาการพัฒนาดานเศรษฐกิจสําคัญกวาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประการที่สอง คือ ปญหาสิ่งแวดลอมนั้นบางครั้งพิสูจนยาก สังเกตไหมครับวาทําไมโรงงาน
อุตสาหกรรมนิยมไปตั้งอยูบริเวณใกล ๆ ริมแมนํ้า ทั้งน้ีก็เพื่อจะไดระบายนํ้าเสียลงสูแมนํ้าไดงายและ
สะดวกที่สุด ซึ่งปญหาก็คือเขาไดบําบัดนํ้าเสียนั้นกอนระบายลงสูแมนํ้าหรือไม สําหรับปญหาในเรื่อง
การพิสูจนนี้ สมมติวา แมนํ้าสายหนึ่งมีโรงงานผลิตสินคาประเภทเดียวกันอยู ๓ โรงงาน คือ โรงงาน A 
โรงงาน B และโรงงาน C สมมติวาทั้ง ๓ โรงงานนี้ผลิตแบตเตอรี่ แลวอยูมาวันหนึ่งก็มีการปลอยนํ้าเสีย
ลงสูแมนํ้า การที่จะกลาวหาวาโรงงานใดปลอยนํ้าเสียลงสูแมนํ้านั้นมันยาก เพราะทั้ง ๓ โรงงานนั้นตาง
ก็ใชสารเคมี วัสดุ อุปกรณประเภทเดียวกัน ซึ่งเรื่องนี้เปนการพิสูจนที่ยากมาก และในการปลอยนํ้าเสีย
นัน้กไ็มไดทาํเปนเวลา และคงไมทาํใหใครเหน็หรอก วนันีอ้าจจะทาํเวลา ๐๑.๐๐ นาฬกา แตอกีวันอาจ
ทําเวลา ๐๔.๐๐ นาฬกา หรืออีกวันทําเวลา ๐๕.๐๐ นาฬกา ก็เปนได เพราะฉะนั้นบางครั้งจึงยากที่จะ
พิสูจนวาใครเปนคนทําผิด เมื่อเปนเชนน้ีแลวฝายนิติบัญญัติจึงไดนําหลักการความรับผิดโดยเครงครัด
มาบัญญตัไิวเปนกฎหมาย ซึง่นาํมาจากหลักกฎหมายตางประเทศซ่ึงเรยีกวา Strict liability โดยบัญญตัิ

การดํา เ นินคดีสิ่ ง แวดลอมมีลักษณะพิ เศษแตกตางจากการดํา เ นินคดี แพง
และคดอีาญา เพราะเปนคดทีีค่วามเสยีหายปรากฎชา และเปนปญหาทีม่คีวามสลบัซบัซอน 
ยากแกการพิสูจนความผิด 

การดํา เ นิ
แล คดอีาญ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ไวในมาตรา ๙๖๓ ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ถาถามวากอนท่ีจะมีการใชพระราชบญัญตัฉิบบันีต้องทําอยางไร กอนหนานัน้กม็กีารฟองรองดาํเนนิคดกีนั
แตเปนการฟองโดยอาศัยหลักความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๔๒๐๔ แตละเมิดน้ันมีหลักวา ผูใดจงใจหรอืประมาทเลนิเลอกระทําตอผูอ่ืนโดยผดิกฎหมายจงึตองใช
คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้นนั้น ดังนั้นการที่จะตองใชคาเสียหายแกกันไดนั้นจะตอง
เปนการกระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอเทาน้ัน ถาใชหลกัเดมิเรื่องละเมดิหากจําเลยสามารถนาํสบื
หรอืพิสจูนไดวาเขาไมไดจงใจ หรอืไมไดประมาทเลนิเลอ จาํเลยยอมหลดุพนจากความรบัผดิ เพราะฉะน้ัน
มาตรา ๙๖ ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึง
ถกูกําหนดขึ้นมาเพื่อมาอุดชองวางตรงน้ี ผมจึงขอสรุปงาย ๆ วา ตามมาตรา ๙๖ ของพระราชบญัญตันิี้ 
แมวาไมจงใจ หรือไมประมาทเลินเลอก็ตองรับผิดหากมีหลักฐานปรากฏวาจําเลยเปนเจาของหรือ
ผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษนั้น อยางนี้เปนตน 

ประเด็นที่สาม คือ เรื่องการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษเพื่อพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ 
ประเด็นนี้ผมเห็นดวยรอยเปอรเซนตครับ เพราะวากฎหมายสิ่งแวดลอมมีลักษณะพิเศษแตกตางจาก
กฎหมายประเภทอื่น เมือ่มีลักษณะพิเศษจึงตองมีการพิจารณาคดีทีแ่ตกตางกันออกไป จึงตองมี
องคคณะผูพิพากษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานกฎหมายสิ่งแวดลอมเปนพิเศษเฉพาะเรื่อง เพราะ
ผูที่ศึกษารํ่าเรียนเกี่ยวกับกฎหมายดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะยอมมีความรูความเขาใจแนวคิด ปรัชญา 
หรือหลักการเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันนี้ ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ตางก็มี 
ศาลชํานัญพิเศษแยกพิจารณาคดีตางหากจากคดีแพง คดีอาญา เชน ศาลภาษีอากร ศาลแรงงาน 
ศาลเยาวชนและครอบครัว เปนตน แลวทําไมจะตั้งศาลสิ่งแวดลอมอีกไมได ซึ่งตรงนี้ผมเห็นวาถึงเวลา
แลวที่ประเทศไทยจะตองมีการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษเพื่อพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ ในตาง
ประเทศ เชน ในประเทศออสเตรเลียก็มีศาลที่ดินและสิ่งแวดลอม ซึ่งเรียกวา “Land & Environment 
Court” และในหลาย ๆ ประเทศตางก็มีศาลสิ่งแวดลอมซึ่งเปนศาลชํานัญพิเศษทีจ่ะพิจารณาคดี

๓ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา
 “มาตรา ๙๖ แหลงกาํเนิดมลพษิใดกอใหเกดิหรอืเปนแหลงกาํเนดิของการรั่วไหลหรอืแพรกระจายของมลพษิอนัเปนเหตใุห

ผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นหรือของรัฐเสียหายดวยประการใดๆ เจาของ
หรอืผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพษินั้น มีหนาท่ีตองรบัผดิชดใชคาสนิไหมทดแทนหรอืคาเสยีหายเพื่อการนั้น ไมวาการรั่วไหลหรอืแพร
กระจายของมลพษินั้นจะเกดิจากการกระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอของเจาของหรอืผูครอบครองแหลงกาํเนดิมลพษิหรอืไมกต็าม 
เวนแตในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษเชนวานั้นเกิดจาก

 (๑) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม
 (๒) การกระทําตามคําสั่งของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ
 (๓) การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ

โดยตรงหรือโดยออม ในการรั่วไหลหรือการแพรกระจายของมลพิษนั้น
 คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาทีต่องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

หมายความรวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นดวย”.
๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา 
“มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี 

อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”.
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“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

จุลนิติ

สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงถึงเวลาแลวที่บานเราจะมีศาลสิ่งแวดลอมที่จะพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม
เปนพิเศษโดยเฉพาะ

จุลนิติ : การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมของประชาชน
รวมทั้งอํานาจฟองคดีสิ่งแวดลอมของประชาชนมีขั้นตอนและวิธีดําเนินการอยางไร 
และรัฐจะมีสวนในการชวยเหลือหรือสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมไดอยางไร

ดร. ชัชชมฯ : กระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยน้ัน เปนกระบวนการที่
พัฒนาขึ้นมาจากหลักกฎหมาย แนวคิด และทฤษฎีของนานาอารยประเทศ โดยไดนํามาประยุกตใชให
สอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการยตุธิรรมดานสิง่แวดลอมทัง้ในระดบัสากลและสถานการณดาน
สิง่แวดลอมภายในประเทศ หลกัการทีส่าํคญั เชน การเปดโอกาสใหประชาชนมสีทิธิเขาถงึขอมลูขาวสาร
ที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ทั้งน้ี มีการรับรองสิทธิดังกลาวไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพราะ
วาการดาํเนนิคดีเกีย่วกบัส่ิงแวดลอมนัน้ ขอมลูขาวสารถือเปนสิง่สาํคญั ซึง่ในอดตีขอมลูขาวสารท่ีอยูใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐมักจะปกปดไมคอยยอมเปด
เผยใหประชาชนไดรับรู โดยอางวาเปนความลับของทางราชการ ทําใหประชาชนไมมีพยานหลักฐานที่
สําคัญในการฟองรองหรือตอสูคดีในชั้นศาล แตในปจจุบันพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารไวเผยแพรแก
ประชาชน ณ ทีท่าํการของหนวยงานของรฐั ดงัคาํกลาวทีว่า “เปดเผยเปนหลกั ปกปดเปนขอยกเวน”   

 ในปจจุบันประชาชนมีสิทธิเขามามีสวนรวมกับรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมในหลากหลายรูปแบบ เชน รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง บญัญตัิ
วา “บคุคลยอมมสีทิธไิดรบัขอมลู คาํชีแ้จง และเหตผุลจากหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรือราชการสวนทองถิน่ กอนการอนุญาตหรอืการดาํเนนิโครงการหรอืกจิกรรมใดทีอ่าจมผีลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน
ทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณา
ในเรื่องดังกลาว” นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖ และมาตร ๖๗ ยังไดรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งได
รวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ในการเขามามีสวนรวมในการจัดการ 
การบํารุงรกัษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอม รวมท้ังความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน หรือรับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ 
บํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ
คุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องใน
สิง่แวดลอมทีจ่ะไมกอใหเกดิอนัตรายตอสขุภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคณุภาพชวิีตของตน ยอมไดรบั
ความคุมครองตามความเหมาะสม
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมิน
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมทีเ่รียกวา “EIA” (Environmental Impact Assessment) หรือ       
การประเมินผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่เรียกวา “HIA” (Health Impact Assessment)  
และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการ
อิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีจดัการการศกึษาดานส่ิงแวดลอมหรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดานสขุภาพ ใหความเหน็ประกอบกอน
มีการดาํเนนิการดงักลาว ถาหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่นหรอืองคกร
อื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ไมปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ ชุมชนมีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาล
เพื่อใหหนวยงานของรฐัปฏบิตัหินาท่ีตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๖๗ ได โดยศาลรฐัธรรมนูญเคยมคีาํวนิจิฉยั
รับรองสิทธิชุมชนในการฟองคดีไวในคําวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๒๕ เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดสงคําโตแยงของ   
ผูฟองคดี (นายไพบูรณ กองเกิด กับพวกรวม ๒๑๑ คน) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖ วรรคสอง และ
มาตรา ๕๙ หรือไม 

สิทธิของประชาชนในการเขามามีสวนรวมกับรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมนั้น ไมไดบัญญัติรับรองไวแตเฉพาะในรัฐธรรมนูญเทานั้น ยังมีการรับรองสิทธิดังกลาว
ไวในกฎหมายฉบบัอืน่ดวย เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในมาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ไดบัญญัติใหบุคคลมีสิทธิและหนาที่
ไดรบัทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องเก่ียวกับการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอม 
เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงแหงชาต ิ
หรอืเปนความลับเกีย่วกบัสิทธสิวนบุคคล สทิธิในทรพัยสนิ หรอืสทิธิในทางการคา หรอืกิจการของบคุคล
ใดที่ไดรบัความคุมครองตามกฎหมาย มีสทิธริองเรยีนกลาวโทษผูกระทาํผดิตอเจาพนักงานในกรณท่ีีได
พบเห็นการกระทําใด ๆ อันเปนการละเมิด หรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการ

๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๕๖ ก หนา ๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒.
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อนรุกัษทรพัยากรธรรมชาต ิมหีนาทีใ่นการใหความรวมมอืและชวยเหลอืเจาพนกังานในการปฏบิตัหินาที่
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด หรือในมาตรา ๗ 
กําหนดวา เพื่อเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิง
แวดลอม ใหองคกรเอกชนซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศที่มี
กิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการคุมครองสิ่งแวดลอม หรืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมี
วัตถุประสงคทางการเมือง หรือมุงคากําไรจากการประกอบกิจการดังกลาว มีสิทธิขอจดทะเบียนเปน
องค กรเอกชนดานการคุ มครองสิ่งแวดล อมและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติต อกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยองคกรเอกชนที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๗ มีสิทธิใหความ
ชวยเหลอืทางกฎหมายแกประชาชนผูไดรับอนัตรายหรอืความเสยีหายจากภาวะมลพษิอนัเกดิจากการ
รั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษ รวมท้ังเปนผูแทนในคดีที่มีการฟองรองตอศาล เพื่อเรียกรอง 
คาสนิไหมทดแทน หรอืคาเสยีหายใหแกผูทีไ่ดรบัอนัตรายหรอืความเสยีหายน้ัน ดวยการใหองคกรเอกชน
ฟองคดีแทนประชาชน ตามมาตรา ๘ (๕) นั้น นอกจากนี้ในมาตรา ๑๒ ยังไดกําหนดใหมีจํานวนผูแทน
ภาคเอกชนในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

สําหรับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๔ บัญญัติวา “ในกรณีที่มีการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาบุคคลผูที่อาศัยอยูใกลชิดหรือติดตอกับโรงงานท่ีมี
การกระทาํความผดิเกดิขึน้ หรอืบคุคลซึง่ความเปนอยูถกูกระทบกระเทอืนเนือ่งจากการกระทาํความผดิ
เปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา” หรือพระราชบญัญตัริกัษาความ
สะอาดและความเปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “ในกรณีที่มี
ผูกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตันิี ้ประชาชนผูพบเหน็อาจแจงความตอพนกังานสอบสวน เจาพนกังาน
ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหพนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยไมชักชาและใหถือวาประชาชนผูพบเห็นการกระทําความผิดดังกลาว
เปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”      

ในเร่ืองอํานาจฟองคดีสิ่งแวดลอมนั้น เนื่องจากคดีสิ่งแวดลอมเปนคดีที่มีลักษณะเฉพาะซ่ึง
แตกตางจากการดําเนินคดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครองโดยทั่ว ๆ ไป กฎหมายจึงกําหนดตัวบุคคล
ผูมีอํานาจฟองคดีแตกตางกัน ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผลตามเจตนารมณของกฎหมาย แตกอนท่ีเราจะพูดถึงอํานาจฟองคดีสิ่งแวดลอมเราควร
ทําความเขาใจในภาพรวมเร่ืองอํานาจฟองในระบบกฎหมายของประเทศไทยตามลําดับดังนี้นะครับ 

เปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ใหองคกรเอกชนซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคล มีสิทธิใหความชวยเหลือทางกฎหมาย
แกประชาชนผูไดรับอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหล
หรอืแพรกระจายของมลพษิ รวมทัง้เปนผูแทนในคดทีีม่กีารฟองรองตอศาล เพือ่เรยีกรอง 
คาสนิไหมทดแทน หรอืคาเสยีหายใหแกผูทีไ่ดรบัอนัตรายหรือความเสียหายน้ัน ดวยการ
ใหองคกรเอกชนฟองคดีแทนประชาชน

การส
ดลอ

เปนก
ส่ิงแว
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ในคดีแพงนัน้ผูทีม่สีิทธิฟองคดีตอศาลจะตองเปนบุคคลทีถู่กโตแยงสิทธิหรือหนาที่ หรือมีความจําเปน
จะตองใชสิทธิทางศาล ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ 
สําหรบัคดอีาญาน้ัน เน่ืองจากเปนกฎหมายที่บญัญตัถิงึการกระทาํท่ีเปนความผดิและกาํหนดบทลงโทษสาํหรบั
ผูทีก่ระทําความผิด เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีอาญาจึงมีการกําหนดตัวบุคคลทีม่ีอํานาจฟองคดี
อาญา โดยยึดโยงกับประเภทของคดีอาญา กลาวคือ ถาเปนคดีอาญาแผนดิน กฎหมายใหถือวารัฐเปน
ผูเสียหาย ดังน้ัน กฎหมายจงึกาํหนดใหพนักงานอัยการซึ่งเปนเจาพนักงานของรฐัเปนผูมอํีานาจฟองคดี
ตอศาล ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๘ (๑) แตถาเปนคดคีวาม
ผดิตอสวนตัวหรือทีเ่ราเรียกกันโดยทัว่ไปวาความผิดอนัยอมความได กฎหมายอนุญาตใหผูเสียหาย
มอีาํนาจฟองคดีอาญาไดเอง ทั้งนี้ ตามทีบ่ัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒๘ (๒) แตถาผูเสียหายไมประสงคจะฟองคดีเองก็สามารถไปรองทุกขเพื่อมอบอํานาจในการ
ดําเนินคดีอาญาใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสงสํานวนพรอม
ความเห็นในทางคดีใหกับพนักงานอัยการพิจารณาได หากพนักงานอัยการเห็นวาพยานหลักฐานใน
สํานวนการสอบสวนนาเชื่อวาผูตองหากระทําความผิดจริงตามขอกลาวหา ก็จะออกคําสั่งฟองและยื่น
ฟองคดีตอศาล

สําหรับคดีปกครองซึ่งเปนคดีทีพ่ิพาทกันระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่องรัฐ
ดวยกันหรือกับประชาชนนั้น กฎหมายกําหนดเรื่องอํานาจฟองไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ ความวา ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี ่ยงไดอันเนื ่องจากการกระทําหรือการงดเวน
การกระทาํของหนวยงานทางปกครองหรอืเจาหนาท่ีของรฐัหรือมีขอโตแยงเก่ียวกับสญัญาทางปกครอง 
หรอืกรณีอ่ืนใดท่ีอยูในเขตอาํนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแกไขหรอืบรรเทาความเดอืดรอน
หรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้น ตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา ๗๒ ผูนั้นมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลปกครอง และในกรณีทีม่กีฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอน
หรอืเสียหายในเรื่องใดไวโดยเฉพาะ การฟองคดปีกครองในเรื่องน้ันจะกระทาํไดตอเม่ือมีการดาํเนนิการ
ตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาว และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลา
อันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกําหนด
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ในลําดับตอไปจะไดกลาวถึงอํานาจฟองคดีสิ่งแวดลอม กอนอื่นเราตองเขาใจนะครับวา
คดีสิ่งแวดลอมเปนคดีที่สงผลกระทบตอสิทธิประโยชนของสาธารณชนและการบริหารราชการแผนดิน
โดยรวม มีผูไดรับความเสียหายจํานวนมากและมีมูลคาความเสียหายสูง จึงมีความจําเปนจะตองมีวิธี
พิจารณาเพื่อกําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินคดีสิ่งแวดลอม ตลอดจนการกําหนดบุคคลผูมีสิทธิฟองคดี
ตอศาลที่พิเศษแตกตางจากคดีประเภทอื่น ๆ กลาวคือ ในเรื่องอํานาจฟองคดีปกครองนั้น เราตอง
พิจารณากอนวาเปนคดีแพงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หรือเปนคดีปกครองเก่ียวกับสิ่งแวดลอม กรณีเปน
คดแีพงเกีย่วกบัสิง่แวดลอม คอื คดีแพงทีก่ารกระทําตามคําฟองกอใหเกดิความเสียหายแกผูอืน่อนัเนือ่ง
มาจากการทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมของชุมชน หรือระบบ
นิเวศน หรือคดีแพงที่โจทกมีคําขอใหจําเลยกระทําการหรืองดเวนกระทําการเพื่อคุมครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมของชุมชน หรือคดีแพงที่โจทกมีคําขอใหจําเลยชดใชคาสินไหม
ทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นหรือฟ นฟูสภาพแวดลอม หรือเพื่อมูลคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไป หรือคดีแพงที่มีคําขอใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
ตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย หรือสิทธิใด ๆ ของโจทก อันเกิดจากมลพิษที่จําเลยเปนผูกอหรือตอง
รับผิด ประธานศาลฎีกาไดออกคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินคดีสิ่งแวดลอม โดยในขอ ๓ กําหนดวา   
“สิทธิที่จะฟองคดีสิ่งแวดลอม ใหคํานึงถึงสิทธิของบุคคลที่จะไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังสิทธิที่จะดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในส่ิงแวดลอม
ที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ศาลพึงพิจารณาวาบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูในชุมชนหรือบริเวณท่ีมีการทําลายหรือ
ทําใหเสื่อมสภาพซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมโดยผิดกฎหมายไดถูกโตแยงเกี่ยวกับสิทธิหรือ
หนาที่ตามกฎหมายแลว และอาจขอใหศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหผูกระทําการดังกลาวระงับ หรือ
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมได”

ในกรณีเปนคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ซึ่งตามคําแนะนําของประธานศาลปกครองสูงสุด
ในการดาํเนนิคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดลอมขอ ๑ ไดใหความหมายของคดปีกครองเก่ียวกบัสิง่แวดลอม 
ไววา “คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หมายความรวมถึง คดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับ
เอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรอืองคกรตามรฐัธรรมนญู หรอืเจาหนาทีข่องรฐัดวยกนั อนัเนือ่งมาจากการใชอาํนาจทางปกครองหรอื
การดาํเนนิกจิการทางปกครองตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่ก่ียวกบัสิง่แวดลอม การคุมครองหรอืรกัษา
สภาพทางธรรมชาติ พืช สัตว หรือสิ่งมีชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลสุขภาพ

คดีสิ่งแวดลอมเปนคดีที่สงผลกระทบตอสิทธิประโยชนของสาธารณชนและการบริหาร
ราชการแผนดนิโดยรวม มผีูไดรบัความเสียหายจํานวนมากและมีมลูคาความเสียหายสงู 
จึงมีความจําเปนจะตองมีวิธีพิจารณาเพ่ือกําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินคดีสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนการกาํหนดบคุคลผูมสีทิธฟิองคดตีอศาลทีพ่เิศษแตกตางจากคดปีระเภทอืน่ ๆ

งแวด
ารแ

คดีสิ
ราช

ะเภทอืน่ ๆ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

มนุษย การจัดระเบียบสภาพแวดลอมมนุษย สภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน ศิลปวัฒนธรรม หรือกฎหมาย
ทีเ่กี่ยวของ และคดีอืน่ตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด” สําหรับอํานาจฟองคดีปกครอง
เกี่ยวกับสิง่แวดลอมนั้น การพิจารณาถึงความเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดอืดรอนหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลี่ยงไดท่ีจะเปนผูมีสทิธฟิองคดตีอศาลนั้น ควรพจิารณาในความหมาย
อยางกวาง โดยคาํนึงถงึสิทธชิมุชน ชมุชนทองถิ่น ชมุชนทองถิ่นด้ังเดมิ องคการเอกชน สมาคม นติบิคุคล
หรือกลุมผลประโยชนทีม่ีสวนไดเสียในเรื่องสิ่งแวดลอม รวมทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทีเ่กี่ยวกับ
เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการ
พัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่นดวย      

 ผมขอยกตวัอยางเกีย่วกบัการทีก่ฎหมายใหอาํนาจแกบคุคลบางประเภทฟองคดอีาญาเกีย่วกบั
สิง่แวดลอมไดดวยทัง้ทีค่ดีอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมนี้ปกติผูทีม่ีอํานาจฟองคดีประเภทนี้คือพนักงาน
อัยการหรือผูเสียหายเทานั้น แตกฎหมายบางฉบับ เชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๖๔ บัญญัติวา “ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาบุคคลผูที่อาศัย
อยูใกลชิดหรือติดตอกับโรงงานที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูถูกกระทบ
กระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความ
อาญา” หรือ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๑ บัญญัติวา “ในกรณีที่มีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนผู
พบเห็นอาจแจงความตอพนกังานสอบสวน เจาพนักงานทองถิน่หรอืพนักงานเจาหนาท่ี เพือ่ใหพนกังาน
สอบสวน เจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยไมชักชาและให
ถือวาประชาชนผูพบเห็นการกระทําความผิดดังกลาวเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา” จึงเห็นไดวาปจจุบันกฎหมายไดเริม่ใหสิทธิแกบุคคลทีก่ฎหมายกําหนดซึง่แมไมใช
ผูเสียหายใหเขามามีสวนรวมในการฟองคดีอาญา โดยขอใหสังเกตวากฎหมายใชคําวา ใหถือวาบุคคล
ประเภทนี้เปนผูเสยีหายตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา ซ่ึงยอมมีสทิธิในการกลาวโทษ
และฟองคดีไดตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดไว 

สําหรบัประเด็นคาํถามทีว่ารฐัจะมสีวนในการชวยเหลอืหรอืสงเสรมิใหประชาชนสามารถเขาถงึ
กระบวนการยุติธรรมทางดานสิง่แวดลอมไดอยางไรนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๕ 
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที ่๘ แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
มาตรา ๘๕ (๕) ไดกําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  โดยตองสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลกัการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีม่ีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางการดาํเนินงาน หรอืพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕    
มาตรา ๖ กาํหนดใหรฐัมีหนาท่ีเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอม 
เห็นไดวารัฐมีหนาทีใ่นการชวยเหลือหรือสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ทางดานสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายกําหนด  

P3-17.indd  13 26/11/2555  18:48:14

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๔

“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

จุลนิติ

จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานมีความเห็นวากฎหมายตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับการรับรอง
และคุมครองประชาชนหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม ตลอดจน
มาตรการเยยีวยาตามหลกัการทีเ่ปนอยูในปจจบุนัมคีวามเหมาะสมเพยีงพอแลวหรอืไม 
อยางไร และมีกฎหมายใดที่สมควรไดรับการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติม

ดร. ชัชชมฯ : ผมมีความเห็นวาโดยภาพรวมนั้นประเทศไทยไมไดมีปญหาที่ตัวบทกฎหมาย
นะครับ แตเราจะมีปญหาในดานการบังคับใชกฎหมายมากกวา แตหากเราพิจารณาลึกลงไปในเนื้อหา
ของกฎหมายเกีย่วกบัส่ิงแวดลอมกจ็ะพบวายงัคงมปีญหาในทางปฏบิตัอิยูเหมอืนกนั เชน พระราชบญัญตัิ
สงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖ ซ่ึงบญัญตัวิา “เพือ่ประโยชนในการ
รวมกันสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหนาที่ดังตอไปนี้…” คําวา 
“อาจมีสทิธิ” เคยมีปญหากนัมาแลวนะครับ เพราะถาเขยีนวามสีทิธจิะทาํใหเกดิหนาทีแ่กเจาหนาทีข่อง
รัฐในอันที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกําหนดใหสิทธิแกประชาชนดังกลาว เมื่อกฎหมายใชคําวา 
“อาจมีสทิธิ” ในบางคร้ังเจาหนาทีอ่าจจะใชดลุพนิจิไมเปดเผยขอมลูขาวสารในเร่ืองเกีย่วกบัการสงเสรมิ
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามที่ประชาชนรองขอ ทําใหเกิดขอโตแยงกันขึ้นมาได ผมทราบมาวา
มีความพยายามจะแกไขกฎหมายในมาตรานี้แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมมีการแกไขแตอยางใด

อีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นวานาจะมีปญหาในทางปฏิบัติ คือ มาตรา ๙๗ ซึ่งกฎหมายบัญญัติวา 
“ผูใดกระทาํหรอืละเวนการกระทาํดวยประการใดโดยมชิอบดวยกฎหมายอนัเปนการทาํลายหรอืทาํให
สูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนของรัฐหรือเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มีหนาที่
ตองรบัผิดชอบชดใชคาเสยีหายใหแกรฐัตามมลูคาทัง้หมดของทรพัยากรธรรมชาตทิีถ่กูทาํลาย สญูหาย 
หรอืเสียหายไปน้ัน” ปญหาของมาตราน้ีคอืการประเมินคาเสียหายท่ีเกิดขึน้วาเราจะใชหลกัเกณฑอยางไร 
ประเด็นนี้เกิดปญหาข้ึนแลวนะครับ สมมติวาผูตองหาเผาปาแหงหน่ึงทําใหไมสักตายไป ๑๐๐ ตน 
ไมยางตาย ๒๕๐ ตน หมีตาย ๓๕ ตวั เสอืโครงตาย ๑๔ ตวั แลวจะประเมินมลูคาของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ถูกทําลายหรือสูญหายเหลานี้เปนจํานวนเทาใดเมื่อฟองเรียกคาเสียหายในสวนนี้ ในทางปฏิบัติยังมี
ความลักลั่นและไมมีบรรทัดฐานที่ชัดเจน

จุลนิติ : การท่ีรัฐฟองเรียกรองคาเสียหายตามมาตรา ๙๗ นี้ ทําใหประชาชน
ที่มีวิถีชีวิตและการดํารงชีพที่ตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติไดรับความเดือดรอน 
ในฐานะที่ทานเปนพนักงานอัยการ จะมีแนวทางอยางไรในการพิจารณาสั่งคดีใหเกิด
ความเปนธรรม

ดร. ชัชชมฯ : ในฐานะที่ผมเปนพนักงานอัยการก็มีความเปนหวงในประเด็นนี้เชนกัน 
เรื่องการเรียกรองคาเสียหายตามมาตรา ๙๗ นี้เปนการฟองทางแพง ตองขอทําความเขาใจโดยการ
เปรียบเทียบกับคดีอาญาอยางนี้นะครับวา สําหรับในคดีอาญาน้ัน ตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการ
และพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ กําหนดวา ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญา
จะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน ใหเสนอตออยัการสงูสดุ และอัยการสงูสดุมอีาํนาจสัง่ไมฟองได ตรงน้ี
กเ็ปนมาตรการทีก่ฎหมายกาํหนดใหอยัการสูงสดุใชดลุพนิจิสัง่ไมฟองคดอีาญาได ถาเหน็วาการฟองคดี
อาญาจะไมเปนประโยชนตอสาธารณชน เชนกรณีสั่งไมฟองราษฎรที่อาศัยอยูในปาและเก็บของปากิน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เพื่อยังชีพหรือตัดกิ่งไมเล็ก ๆ นอย เพื่อทําฟน เปนตน แตเวลาที่อัยการสั่งไมฟองคดีอาญา สังคมก็อาจ
จะตั้งขอสงสัยในการปฏิบติัหนาท่ีของพนักงานอัยการ ตรงน้ีก็คงตองขอใหสงัคมเขาใจการปฏบิตัหินาท่ี
ของพนกังานอยัการดวยเชนกนัวาเราตองพจิารณาดวยวาการฟองไปแลวจะเปนประโยชนตอสาธารณชน
หรือไม สําหรับความรับผิดในทางแพงตามมาตรา ๙๗ ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ก็อยางที่ผมไดกลาวไวขางตนวายังมีความไมชัดเจนในการประเมินมูลคา
ของทรพัยากรธรรมชาติท่ีถกูทําลายหรอืสญูหายวามีจํานวนเทาใด ตรงน้ีผมคดิวาภาระก็คงจะตกอยูแก
ศาลที่จะตองพิจารณากําหนดคาเสียหายใหมีความเหมาะสมในแตละคดี แตในอนาคตคงจะตองมีการ
แกไขปรับปรุงกฎหมายในมาตรานี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติตอไป  

จุลนิติ : กรณีทีเ่ราจะเขาสู ประชาคมอาเซียนในป พ .ศ . ๒๕๕๘ (ASEAN 
Community ๒๐๑๕) อนัจะทาํใหมีการเคลื่อนยายการลงทนุและแรงงานเปนจาํนวนมาก 
ในทรรศนะของทานคดิวาจะสงผลกระทบตอสถานการณดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
อยางไร 

ดร. ชัชชมฯ : แนนอนครับวาเมื่อเราเขาสูประชาคมอาเซียน สิ่งที่เราไมอาจจะหลีกเลี่ยงได
คือปญหาดานสิ่งแวดลอมอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการขยายการลงทุนและการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ประชากรแฝงอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเคล่ือนยายแรงงานอยางเสรี ดังนั้น เราจะตองเตรียมความ
พรอมเพื่อรองรับการพัฒนาในรูปแบบใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้น ปญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของประเทศไทย 
คือ การดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อดึงดูดนักลงทุนใหเขามาลงทุนซึ่งจะสงผลดีตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในเชิงของตัวเลข แตความเจริญเติบโตดังกลาวกลับเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของประเทศอยางรวดเร็ว ประเทศไทยตองสญูเสยีงบประมาณจํานวนมากในการแกไขปญหา
ดานสุขภาพอนามัยของประชาชนอันเปนผลสืบเนื่องมาจากมลพิษทีเ่กิดขึ้นจากการพัฒนาที่ขาดความ
รับผิดชอบของนักลงทุนและการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ 

อีกประเด็นหนึง่ทีผ่มเปนหวงคือนโยบายดานการทองเทีย่ว การทีเ่ราคิดวาการอํานวยความ
สะดวกสบายแกนักทองเที่ยวจะเปนการดึงดูดใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจและเขามาทองเที่ยว
ในประเทศไทยจํานวนมากนั ้น การพัฒนาบางอยางเพื ่อรองรับการทองเที ่ยวสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เชน การทีเ่คยมีแนวคิดในการตัดถนนเขาเขตรักษาพันธุสัตวปา
หวยขาแขง หรือตัดตนไมสองขางทางเพื่อขยายถนนขึ้นอุทยานแหงชาติเขาใหญ ผมบอกตรง ๆ วา
นักทองเที่ยวไมไดมาเมืองไทยเพื่อดคูวามเจรญิหรอืความสะดวกสบายอยางท่ีเราคดิกัน เพราะวาท่ีบาน
เขามีสิง่เหลานีอ้ยูแลว แตสิง่ทีเ่ขาตองการคือการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและการศึกษาเชิงวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นทีแ่ตกตางหลากหลาย มีบางคนบอกวาแนวคิดในการอนุรักษธรรมชาติและภูมิปญญาทองถิ่น
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาและทําใหประเทศเสียโอกาสในการหารายไดเขาสูประเทศ แตผมเห็นวาคง
ไมใชอยางนั้น เราคงจะปฏิเสธการพัฒนาประเทศไมได แตการพัฒนานั้นจะตองเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลาวคอืการพฒันาตองควบคูไปกบัการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย เราตองหวงแหน
สิง่ทีเ่รามีไวใหลูกหลานของเราดวย ไมใชทิง้ไวแตมลพิษจากการพัฒนา คนรุนเราอีกไมนานก็ตองไป 
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“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

จุลนิติ

คนรุนหลังตองไดใชทรัพยากรดวย ไมใชเราใชจนหมดแลวคนรุนหลังไมรูจักแลวนะครับวาตนสัก 
ตนพะยูงเปนอยางไร ชางปา เสือ กระทิง รูปรางเปนอยางไร 

เมือ่ไมนานมาน้ีผมเพิง่เดนิทางกลับจากประชุมทีป่ระเทศอินเดยี เชือ่ไหมครับวาประเทศอินเดยี
เราเห็นวาประชากรเขามีประมาณหน่ึงพนักวาลานคน มากกวาบานเราหลายเทาตวั แตตนไมในประเทศ
อินเดียเหลือมากกวาตนไมในประเทศไทย ในกรุงนิวเดลลี เมืองหลวงของอินเดียมีตนไมอยูมากมาย
ทั่วไป ทําใหพวกเราที่เดินทางไปดวยกันพูดคุยกันเองเลยวาถาเปนประเทศไทยคงถูกตัดเกือบหมดแลว 
ในกรงุเทพฯ เรามองไปทางไหนกเ็หน็แตอาคารสาํนักงานสงู ๆ  หรอืคอนโดมเินยีมเตม็ไปหมด ตามถนน
บานเราไมคอยมตีนไมเทาไหร เพราะเรามกีารขยายถนนเพือ่รองรบักับปรมิาณรถทีเ่พิม่ขึน้อยางรวดเรว็ 
เม่ือมีรถมากข้ึนก็มีมลพิษเพ่ิมขึ้นเปนเงาตามตัว เมื่อไมมีตนไมคอยดูดซับมลพิษ ทําใหประชาชนใน
กรุงเทพฯ สูดเอามลพิษเขาไปทุกวันสงผลกระทบตอสุขภาพและเปนภาระงบประมาณของประเทศใน
ที่สุด

จลุนติ ิ: ปจจบุนัน้ีมกีารกลาวกันวาชมุชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นาสงสารมากเพราะวาเหมือนกับตายผอนสง รับเอาสารพิษเขาสูรางกายทุกวัน แต
ความเสียหายยังไมปรากฏผล ณ วันนี้ แตมันจะสงผลกระทบตอสุขภาพในอนาคต เชน 
ตองลมปวยเปนโรคมะเร็ง เปนตน ทานมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อยางไร 

ดร. ชัชชมฯ : ตรงนี้คือจุดออนของคดีสิ่งแวดลอมเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นมักจะ
เห็นผลชา เชนเม่ือรางกายไดรับสารเคมีที่อันตรายเขาไป กวาจะปรากฏอาการเจ็บปวยก็อาจใชเวลา 
ทาํใหพวกนกัพฒันาบอกวาการปลอยมลพษิไมเหน็เปนอะไร อางแตประโยชนดานเดยีววาโรงงานทาํให
คนมีงานทํา นํารายไดเขาประเทศจํานวนมาก แตไมพูดถึงโทษจากการพัฒนาอยางผิดวิธี ดังเชนกรณี
ตามคําถาม คนเหลานี้ไมคิดวาเวลาคนเจ็บปวยตองใชงบประมาณเทาไหรในการรักษาประชากร ทําให
คุณภาพของทรัพยากรมนุษยลดลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในอนาคต อยางน้ีไมคิด 
แตไปคิดเอาตัวเลขทางเศรษฐกิจเปนตัวตั้ง เวลาจะโชวผลงานก็จะโชวตัวเลขทางเศรษฐกิจ เคยพูดไหม
วามูลคาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมีมากแคไหน ประโยชนที่ไดรับกับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นคุมคากันหรือไม ผมอยากจะฝากไววาปญหาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใกลตัว 
ความเสียหายมันอาจจะเกิดผลชา แตพอมันเกิดขึ้นมาแลวมันรุนแรงจนพวกเรารับไมไหวนะครับ

 
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่นๆ 

ดร. ชชัชมฯ : ปญหาสิง่แวดลอมหรอืทีม่กัจะเรยีกกันวา “Man-made problem” คอืปญหา
ทีม่นษุยสรางขึน้มาทัง้นัน้ มนัไมไดเกดิโดยธรรมชาติ เราไปตดัไม ไปทาํลายแมนํา้ ลาํคลอง ปลอยมลพษิ
ตาง ๆ  สูบรรยากาศ รวมทั้งทิ้งสารเคมีหรือวัตถุอันตรายลงบนพื้นดิน สุดทายแลวเราก็ตองรับเอาความ
เดอืดรอนทีเ่กดิขึน้จากนํา้มอืของเราเอง สงัเกตไหมครับวา เมือ่กอนเราไมเคยประสบกับภยัทางธรรมชาติ
อะไรหนัก ๆ ขนาดน้ี เดี๋ยวน้ีเริ่มแลวนะ อยางเชนที่ประเทศของเราประสบกับปญหาอุทกภัยคร้ังราย
แรงที่สุดเมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๕๔ นี่ก็เปนสัญญาณที่เตือนใหพวกเราไดตระหนักถึงความรายแรง

P3-17.indd   16 26/11/2555   18:48:14



พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๑๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ของปญหาสิ่งแวดลอม ตั้งแตการตัดไมทําลายปา ทําใหไมมีเครื่องชวยดูดซับนํ้าเอาไว การทิ้งขยะ
ลงในนํ้า ทําใหแมน้ํา ค ูคลองต้ืนเขนิ ผมอยากใหพวกเรามองวาปญหาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใกลตวั แมวา
มันอาจจะเกดิผลชา แตถาเกดิขึ้นมาแลวจะสงผลเสยีหายอยางมหาศาล อีกประเดน็หนึ่งท่ีผมอยากฝากไว ้
คือ กฎหมายสิ่งแวดลอมไมใชอุปสรรคในการพัฒนานะครับ หลายคนไปบอกวากฎหมายสิ่งแวดลอม
เปนเรื ่องทีฉ่ ุดรั ้งการพัฒนาประเทศ ผมจําไดวาเคยมีรัฐบาลหนึ่งทีบ่อกวาไมอยากประกาศให
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปนเขตควบคุมมลพิษ ตามขอเรียกรองของประชาชน
ทีอ่าศัยอยูบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพราะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนเขต
อุตสาหกรรมหนักพวกปโตรเคม ีมีมูลคาการลงทุนสูง กลัววานักลงทุนจะเคลื่อนยายฐานการลงทุน 
ทั้งที่การประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ ก็เพือ่ประโยชนในการกําหนดมาตรการในการปองกัน
ที่เขมแขง็ และเขมงวด ผมขอเรียนวานกัลงทุนไมไดกลวัการประกาศเขตควบคุมมลพิษหรอก เพราะ
ในหลาย ๆ ประเทศก็มีการประกาศเขตที่ทําอุตสาหกรรมกันมาก ๆ เปนเขตควบคุมมลพิษทั้งนั้น 
เพ่ือที่เขาจะไดใชมาตรการที่เขมขนขึ้นในการระมดัระวังปองกนั ตามหลกัท่ีวา “ปองกนัไวดีกวาแก” 
(Precautionary Principle) แตสิ่งทีนั่กลงทุนเขากลัวกันก็คือความไมชัดเจนของตัวบทกฎหมาย
ที่ใชบังคับและการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของตางหาก 
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จลุนติ ิ: แนวความคดิ ทีม่า และความหมายของการ
ดําเนินคดีสิ่งแวดลอม มีความเปนมาอยางไร

ดร. คนึงนิจฯ : เมื่อจะกลาวถึงความหมายของคําวา 
“การดําเนินคดีสิ่งแวดลอม” เราตองเขาใจความหมายของคําวา 
“คดสีิง่แวดลอม” และ “สิง่แวดลอม” เสยีกอนเพราะอาจมีการตคีวาม
กวางแคบแตกตางกนั หลายคนอาจไมเคยทราบวามติขิองสิง่แวดลอม
มีอยูดวยกันหลายมิติ เชน “Visual Pollution” มลพิษทางสายตา 
ตวัอยางเชน ถนนทีม่กีารปกแผนปายโฆษณาเตม็ไปหมด โดยไมมกีาร
จัดระเบียบใหดีก็ทําใหเกิดมลพิษทางสายตาได ซึ่งหลายคนไมทราบ
วาสิ่งนี้เปนสวนหนึ่งของคําวา “สิ่งแวดลอม” ดวย

 สําหรับคําวา “สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
ทางดานสิ่งแวดลอม” นั้น ตองทําความเขาใจใหตรงกันชัดเจน
วา “สิทธิของประชาชน” คือ เปาหมายอันเปนจุดหมายปลายทาง 
สวน “กระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม” เปนกระบวนการ
หรือหนทางท่ีจะนําไปสูเปาหมายปลายทาง ซึ่งคําวา “สิทธิของ
ประชาชน” ในท่ีนี้อาจหมายถึงสิทธิในส่ิงแวดลอม หรือสิทธิ
ในสุขภาพก็ได โดยสิทธิในสุขภาพไดมีการเขียนรับรองไวใน
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐๒ วาบุคคลมีสิทธิใน

“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ น.บ.(จุฬาฯ), น.ม.(จุฬาฯ), LL.M. (Harvard University), Bachelor of International Environmental Studies 
(International Pacifi c College), Docteur (Université de Nantes), ปจจุบันดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการศูนยวิจัยกฎหมาย
และการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
 ๒ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  “มาตรา ๕  บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ 
  บุคคลมีหนาที่รวมกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินการใหเกิดสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมตามวรรคหนึ่ง”.

ผูชวยศาสตราจารย ดร. คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม๑
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การดาํรงชวิีตในส่ิงแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสขุภาพ แตในทางกฎหมายยงัไมมกีารรบัรอง
สทิธใินสิ่งแวดลอม รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗๓ ท่ีบญัญตัวิา บคุคล
มีสิทธิท่ีจะรวมกบัรฐัและชุมชนในการอนุรกัษ บาํรงุรกัษา และการไดประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาต ิ
เพื ่อใหดํารงชีพอยู ไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน นั้น ทาํใหหลายคนเขาใจผิดเพราะคําวา “เพื่อ...” นั้น 
เปนวตัถปุระสงคเปาหมายปลายทางโดยที่มิใชตวัสทิธเิอง ถากลาวถงึเรื่องสทิธจิะมอียู ๒ ประเภท คอื 
สทิธเิชิงเน้ือหา (Substantive Rights) และสทิธเิชงิกระบวนการ (Procedural Rights) สองสทิธนิี้
ตางกันตรงที่สิทธิเชิงเนื้อหาจะอธิบายวาตัวสิทธิคืออะไร เชน สิทธิในชีวิต (Rights to Life) สิทธิ
ในสุขภาพ (Rights to Good health) สิทธิในสิ่งแวดลอม (Rights to Environment) แตสิทธิ
เชิงกระบวนการจะเปนพาหนะที่นําไปสูการไดมาซึง่สทิธเิชงิเนือ้หาอกีทหีนึง่ เชน สทิธใินการมสีวนรวม 
สิทธิในขอมูลขาวสาร สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในทางศาล เหลานี้ลวนเปนเครื่องมือ
นําพาไปสูการไดมาซึง่สิทธิในเชิงเนื้อหา ดังนั้น กระบวนการในการมีสวนรวมตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖๔ และมาตรา ๖๗ จึงเปนเพียง
กระบวนการเทานั้นไมใชตัวสิทธิ

กระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมเราไมไดจํากัดอยูเพียงกระบวนการของศาลยุติธรรม
เทานัน้ แตรวมไปถึงกระบวนการของศาลปกครองดวย ยิง่ไปกวานั้นอะไรคือคดีสิ่งแวดลอมภายใต
ศาลยุติธรรมและอะไรคือคดีสิง่แวดลอมภายใตศาลปกครองก็มีหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหอํานาจ
แกผูท่ีเขาขายเปนผูเสียหายในการเขามาฟองรองดาํเนินคดทีี่แตกตางกัน โดยศาลยตุธิรรมเรามปีระมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความแพง๕ กาํหนดใหบคุคลท่ีถกูโตแยงสทิธหิรอืหนาท่ีชอบท่ีจะใชสทิธทิางศาลได

๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 “มาตรา ๖๗  สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยู
ไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับ
ความคุมครองตามความเหมาะสม

 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที ่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั ้งทางดานคุณภาพสิ ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว

 สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐทีเ่ปน
นิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง”.

๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 “มาตรา ๖๖  บุคคลซึ่งรวมกนัเปนชมุชน ชมุชนทองถิ่นหรอืชมุชนทองถิ่นดั้งเดมิ ยอมมสีทิธอินรุกัษหรอืฟนฟจูารตีประเพณ ี

ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน”.

๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
 “มาตรา ๕๕  เม่ือมีขอโตแยงเกิดข้ึน เก่ียวกับสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล 

บุคคลน้ันชอบท่ีจะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงท่ีมีเขตอํานาจไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายน้ี”. 
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และประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา๖ ไดกาํหนดความหมายของ “ผูเสยีหาย” ใหหมายความถงึ
บุคคลผูไดรบัความเสยีหายเนื่องจากการกระทาํผดิฐานใดฐานหน่ึง โดยตองเปนผูเสยีหายโดยนิตนัิยดวย
จงึจะมีสิทธฟิองคดไีด เหน็ไดวาความเปนผูเสยีหายจะตองชดัเจนถงึขนาดมีความเสยีหายหรอืถกูกระทบ
สิทธหิรอืหนาท่ีเกดิขึ้นแลวจงึจะนําคดไีปฟองตอศาลยุตธิรรมได ตางจากเงื่อนไขเก่ียวกับผูมีสทิธฟิองคดี
หรือผูเสียหายในคดีปกครองตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒๗ กําหนดไวใหหมายถึงบุคคลผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่งได อันเนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของหนวยงานทาง
ปกครองหรอืเจาหนาท่ีของรฐั เหน็ไดวาการฟองคดตีอศาลปกครองนั้นเพยีงแคอาจจะไดรบัความเดอืดรอน
เสียหายก็เพียงพอตอการเปนผูเสียหายในการฟองคดีปกครองแลว ประกอบกับกฎหมายสิ่งแวดลอม
ไมไดเปนกฎหมายละเมิดทั่วไปแตเปนกฎหมายเฉพาะที่มีหลักการปองกันลวงหนา (Precautionary 
Principle) เปนการกาํหนดหรอืหามาตรการโดยการใชเทคโนโลยท่ีีจําเปนเหมาะสมเพื่อปองกันมิใหเกดิ
ผลกระทบหรือความเสียหายที่สามารถคาดหมายไดลวงหนา หรือใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหาย
นอยท่ีสุดในดานส่ิงแวดลอม จงึทําใหแมความเสยีหายยงัไมเกดิขึ้นจนถงึขั้นแสดงความสมัพนัธระหวาง
เหตุและผลตามหลักกฎหมายละเมิดหรือเพียงแตมีแนวโนมที่จะเกิดก็มากเพียงพอแลวทีจ่ะเขาไปเปน
ผูเสียหายในคดีปกครองซึ่งแตกตางจากศาลยุติธรรม  

๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“มาตรา ๒ (๔) “ผูเสียหาย” หมายความถงึบคุคลผูไดรบัความเสยีหายเนื่องจากการกระทาํผดิฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบคุคลอื่น

ที่มีอํานาจจัดการแทนได ดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๔ , ๕ และ ๖”.
๗ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้
“คูกรณี” หมายความวา ผูฟองคด ีผูถกูฟองคด ีและใหหมายความรวมถงึบคุคล หนวยงานทางปกครอง หรอืเจาหนาท่ีของรฐั

ซึ่งเขามาเปนคูกรณีดวยการรองสอด ไมวาจะโดยความสมัครใจเองหรือโดยถูกคําสั่งศาลปกครองเรียกเขามาในคดี ทั้งนี้ เนื่องจากเปน
ผูมีสวนไดเสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้นและเพื่อประโยชนแหงการดําเนินกระบวนพิจารณา ใหรวมถึงผูมีสิทธิกระทําการ
แทนดวย”.
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จุลนิติ : หลักกฎหมายทีสํ่าคัญของการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมมีสาระสําคัญ
อยางไร และการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมมีลักษณะพิเศษแตกตางจากการดําเนินคดีแพง
และคดอีาญาอื่น ๆ  โดยทั่วไปอยางไร รวมถึงการสมควรใหมีการจัดตั้งศาลชาํนัญพเิศษ
เพื่อพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะหรือไม

ดร. คนึงนิจฯ : เมื่อกลาวถึง “การดําเนินคดีสิ่งแวดลอม” หมายความวาตองมีขอขัดแยง
ไปถึงศาลแลวอันเกดิจากปญหาท่ีตกลงกนัไมได เม่ือนําขอขดัแยงเขาสูศาลเราจงึเรยีกวาการดาํเนนิคดี 
นัน่หมายความวาเราเนนความสําคัญทีป่ลายทาง แตในความเปนจริงแลวเราจะพิจารณาเฉพาะจุดนั้น
จุดเดียวไมได เราตองดูตนเหตุของขอขัดแยงกอนจะมาถึงศาลวาเกิดอะไรขึ้นบาง ดังนั้นเราควร
แยกพิจารณาเปน ๒ สวน คือ “การดําเนินคดีสิ่งแวดลอม” โดยศาล กับ “การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม” โดยฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ สอดคลองกันเปนระบบตรวจสอบ ถวงดุลและ
คานอํานาจซึ่งกันและกัน โดยที่ระบบของการบรหิารจัดการสิ่งแวดลอมเราตองการการบริหารจัดการ
ทีด่ีมีบูรณาการและเปนระบบบนพื้นฐานของความรูทัง้ฝายภาครัฐและของฝายภาคประชาชนหรือ
ประชาสงัคม โดยการเสรมิความรูความเขาใจและจิตสาํนึกของประชาชนใหสามารถสกัดก้ันและปองกนั
กอนเกิดเหตุขัดแยง ซึ่งระบบราชการของไทยอาจกลาวไดวาเปนสาเหตุหนึ่งของความลมเหลวในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่มีสวนผลักดันใหตองนําขอขัดแยงทีเ่กิดขึ้นเขาสูการดําเนินคดีสิ่งแวดลอม
โดยศาล นอกจากนี้ ศาลเองก็เห็นวากฎหมายสารบัญญัติของไทยยังไมชัดเจนเพียงพอ ตัวอยางเชน 
พระราชบญัญัตสิงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎหมายหลกัแตกลบั
ไมมีการปรับปรุงใหทันสมัยสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน เกิดความขัดแยงกันเองระหวางกฎหมายที่มุง
สงเสรมิภาคอตุสาหกรรมกบักฎหมายที่มุงอนุรกัษสิ่งแวดลอมโดยมปีระชาชนอยูตรงกลางเมื่อเกดิปญหา
ขอขดัแยงเกดิการฟองรองกนักม็าที่ศาล ดงันั้น ศาลจงึไมใชองคกรที่อาํนวยความยตุธิรรมแตเพยีงอยางเดยีว
แตกลายเปนองคกรทีต่องสรางดุลยภาพระหวางผลประโยชนทางเศรษฐกิจกับผลประโยชนทางการ
อนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตดิวย อาจารยจึงไมอยากใหมองภาพเพยีงวาทุกเรื่องราวความขดัแยงท้ังหมด
จะตองขึ้นสูศาล ไมอยากใหมองวาศาลเปนองคกรสุดทายที่เปนที่พึ่งของประชาชน

ศาลยุติธรรมจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นในศาลฎีกาเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อ
พิจารณาพิพากษาคดีสิง่แวดลอม ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดมีการจัดตัง้แผนกคดีสิง่แวดลอมขึน้ใน
ศาลอุทธรณ และในป พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามคําแนะนําของประธาน
ศาลฎกีาไดประกาศใหจดัตั้งแผนกคดสีิ่งแวดลอมขึ้นในศาลชั้นตน โดยตั้งท่ีศาลแพงเปนแหงแรกในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทําใหศาลยุติธรรมสามารถอํานวยความ
ยุตธิรรมใหแกประชาชนไดมากขึ้น อยางไรก็ตามศาลยตุธิรรมยงัคงใชหลกักฎหมายทัว่ไปในการพจิารณา
พิพากษาคดีสิง่แวดลอมซึ่งจําเปนตองใชกฎหมายเฉพาะ แตเปนเพราะเราไมมีผูพิพากษาผูเชี่ยวชาญที่
จบกฎหมายดานสิ่งแวดลอมโดยตรง เพราะฉะนัน้สิง่ทีน่ากังวลในเวลานีค้ือ ศาลมีความพรอมเพียงใด
ในการจดัใหมีผูพิพากษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะในดานกฎหมายสิ่งแวดลอม

ในสวนของคดีสิง่แวดลอมที่จะเขาขายอยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม ประธานศาลฎีกา
ไดกําหนดให “คดีสิ่งแวดลอม” หมายถึง
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๑. เปนคดีแพงที่การกระทําตามคําฟองกอใหเกิดความเสียหายแกโจทกอันเน่ืองมาจากการ
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมของชุมชน หรือระบบนิเวศ

๒. เปนคดีแพงที่โจทกมีคําขอใหจําเลยกระทําการหรืองดเวนกระทําการเพ่ือคุมครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมของชุมชน

๓. เปนคดีแพงทีโ่จทกมคีาํขอใหจาํเลยชดใชคาสนิไหมทดแทนหรอืคาเสยีหายเพือ่ขจดัมลพษิ
ที่เกิดขึ้นหรือฟนฟูสภาพแวดลอม หรือเพื่อมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไป

๔. เปนคดีแพงที่มีคําขอใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต รางกาย
สขุภาพอนามยั หรอืสทิธิใด ๆ  ของโจทก อนัเกิดจากมลพษิทีจ่าํเลยเปนผูกอหรอืตองรบัผดิ คดสีิง่แวดลอม
ดังกลาวขางตนอาจเกิดขึ้นจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย พระราชบัญญัติ หรือประกาศของคณะปฏิวัติซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืมลพษิ สทิธิทีจ่ะฟองคดสีิง่แวดลอมใหคาํนงึถงึสทิธขิองบคุคลทีจ่ะไดประโยชน
จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ รวมทัง้สทิธทิีจ่ะดาํรงชพีอยูไดอยางปกตแิละ
ตอเนือ่งในสิง่แวดลอมทีจ่ะไมกอใหเกดิอันตรายตอสขุภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคณุภาพชวีติของตน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ตอมาศาลปกครองโดยประธานศาลปกครองสูงสุดไดออก “คําแนะนําของประธานศาล
ปกครองสูงสุดในการดําเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม” ไวเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ และไดจดัตั้งแผนก
คดีสิ่งแวดลอมข้ึนเพ่ือเสริมสรางความเช่ียวชาญในการปฏิบัติภารกิจของตุลาการศาลปกครอง ทําให
คดีสิ่งแวดลอมสามารถระงับไดอยางสะดวก รวดเร็ว เปนที่ยอมรับของคูความทุกฝาย โดยมีแผนก
คดีสิ่งแวดลอมในทุกระดับชั้นศาลตั้งแตศาลปกครองชั้นตนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอีก ๙ จังหวัด 
และศาลปกครองสูงสุด

แตการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นทั้งในศาลยุติธรรมและศาลปกครองก็มิใชการแยกออกมา
เปนศาลพิเศษที่เรียกวา ศาลชํานัญพิเศษ การดําเนินคดีสิ่งแวดลอมมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากการ
ดาํเนนิคดแีพงและคดอีาญาอ่ืน ๆ  ทัว่ไป ทัง้นี ้หลายคนยงัเขาใจผดิวาคดส่ิีงแวดลอมคอืคดลีะเมดิประเภทหน่ึง 
ซึ่งหากเปนคดีระหวางเอกชนกับเอกชน ก็อยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม เชน ถาที่บานเลี้ยงสุกร
หนึง่ตวั หากสงผลกระทบเพือ่นบานกเ็ปนเรือ่งระหวางเอกชนกบัเอกชน แตพอเลีย้งสกุรเพิม่จํานวนมากขึน้
กลายเปนฟารมสุกร ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะสงผลในวงกวางและถูกยกระดับขึ้นจาก “ประโยชน
สวนบุคคล (Private Interest)” เปน “ประโยชนสวนรวม (Public Interest)” อนัเปนความ
ชอบธรรมที่รัฐจะเขามาทําหนาที่เพื่อปกปองผลประโยชนของสวนรวมหรือสาธารณะ เชน อาจมี
หนวยงานสาธารณสุข หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามาเก่ียวของดูแลโดยใชกฎหมายพิเศษ ไดแก 

ไดจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมขึ้นเพ่ือเสริมสรางความเช่ียวชาญในการปฏิบัติภารกิจ
ของตุลาการศาลปกครอง ทําใหคดีสิ่งแวดลอมสามารถระงับไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
เปนที่ยอมรับของคูความทุกฝาย

ไดจัดตั้งแ
ของตลาก
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กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายส่ิงแวดลอม เปนตน ดังนั้น สรปุไดวาคดีสิ่งแวดลอมเปนคดท่ีีมลีกัษณะ
เฉพาะตัว กฎหมายสิ่งแวดลอมจึงประกอบดวยองคความรูของศาสตรหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะ
ทางวิทยาศาสตรที่มีความไมแนนอนในระดบัหนึ่งท่ีเรยีกวา Scientific Uncertainty คือ ไมมสีิ่งใด
ที่จะพิสูจนไดชัดเจนแนนอน ดังนัน้เมือ่ชาวบานมาแจงวามีกลิน่เหม็นมาจากโรงงานอุตสาหกรรมใน
ชุมชน ศาลจะใหชาวบานตองพิสูจนวากลิ่นเหม็นนั้นมาจากปลองควันของโรงงาน A หรือโรงงาน B 
โดยใชหลกักฎหมายท่ัวไปในเรื่องละเมิดมาแสดงพสิจูนความสมัพนัธระหวางเหตแุละผลไมได เพราะปญหา
เรื่องการจดัการมลพษินั้นจาํเปนตองอาศยัเทคนิคทางวทิยาศาสตร สวนการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ
ตองการองคความรูทางวิทยาศาสตร สงัคมวทิยา เศรษฐศาสตร มาประกอบกัน ซึ่งความไมแนนอนทาง
วิทยาศาสตรนีเ้องทําใหการพิสูจนพยานหลักฐานทําไดยากกวาคดีทัว่ไป แตเมื่อมีศาลปกครองแผนก
คดีสิง่แวดลอมแลวทาํใหความชัดเจนในการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมมีมากขึ้นโดยเฉพาะขอพิพาทตาง ๆ 
ระหวางรัฐกับชาวบานเกี่ยวกับโครงการตาง ๆ ที่จะเขาไปสรางในพื้นที่ของชุมชน

ในสวนทีว่าสมควรใหมีการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษเพื่อพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ
หรอืไม นัน้ อาจารยเหน็วา “ศาลชาํนัญพเิศษ” กบั “ศาลพเิศษ” ไมเหมือนกนั คดสีิ่งแวดลอมมจีาํนวน
มากขึ้นและมีความเฉพาะตวัมากขึ้นเรื่อย ๆ  ดวย ถาเราคดิในกรอบเดมิแบบคดแีพงท่ัวไปจะไมสามารถ
ทําอะไรไดเลยเพราะกลายเปนวารฐัเขาไปสงเสรมิเอกชนกลุมหน่ึง (ผูประกอบการที่รฐัออกใบอนุญาตให) 
ไปทํารายเอกชนอีกกลุมหนึง่ (ผูที่ไดรับผลกระทบหรือผูปวยทีไ่ดรับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม) 
อยางไมไดตั้งใจ แตเม่ือมีระบบฟองคดใีนศาลปกครองเขามากส็ามารถแกปญหาหลายอยางในมมุท่ีกวางขึ้น 
เชน ถาหนวยงานผูมีอํานาจออกใบอนุญาตไดออกใบอนุญาตไปโดยไมถูกตองหรือสงผลกระทบตอ
สิง่แวดลอม เมือ่มีผูเสียหายนําคดีไปฟองตอศาลปกครอง ศาลปกครองก็สามารถเพิกถอนใบอนุญาต
นัน้ได ซึ่งหากมีการจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นไมวาในรูปแบบใดก็ตาม สาระสําคัญจะอยูทีต่ัวผูพิพากษาที่จะ
น่ังพจิารณาคดส่ิีงแวดลอมนั้นวาเปนผูมคีวามรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบักฎหมายดานสิ่งแวดลอมหรอืไม 
โดยความเชี่ยวชาญในที่นี้ไมใชแคในระดับปรับบทกฎหมายใชกับขอเท็จจริงเทานั้น แตจะตอง
สามารถเขาถงึระดับปรัชญาสเีขียวดวย จงึจะสามารถทาํหนาทีอ่าํนวยความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอมได 
เชน สามารถชั่งนํา้หนักวาระหวางผลประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศกับผลประโยชน
ดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชน จะมดุีลยภาพไดอยางไร เรื่องน้ีอาจเปนเรื่องใหมท่ีทาทาย
บทบาทของศาล อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังมีผูเชี่ยวชาญดานนี้นอยมาก ดังนั้น การที่จะตั้งศาลพิเศษ
ขึ้นมาโดยไมมีบุคลากรผูมีความรูความเชี่ยวชาญทํางานจึงเปนเรื่องที่ตองคิดใหรอบคอบ

จุลนิติ : การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมของประชาชน
รวมทัง้อํานาจฟองคดีสิ่งแวดลอมของประชาชนมีขั้นตอนและวิธีดําเนินการอยางไร 
และรัฐจะมีสวนในการชวยเหลือหรือสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมไดอยางไร

ดร. คนึงนิจฯ : สําหรับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งอํานาจฟองคดีสิ่งแวดลอม
ของประชาชนมีลักษณะทํานองเดียวกันกับคดีแพงทัว่ไป ผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

จุลนิติ

ความแพง๘ เทานั้นที่มีอํานาจฟองคดีตอศาล หากเปนกรณีฟองตอศาลยุติธรรมก็ตองพิจารณาดวยวา
เรือ่งทีฟ่องคดนีัน้เขาขายความหมายคาํวา “คดีสิง่แวดลอม” ตามคาํสัง่ของประธานศาลฎกีาดวยหรอืไม 
ในขณะที่การฟองคดีตอศาลปกครองนั้น ความเปนผูเสียหายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๙ กาํหนดขอบเขตทีก่วางกวาเพราะเพยีงแคอาจมคีวามเสยีหาย
ก็ถือวาเปนผูมีอํานาจฟองแลว 

สาํหรบัเร่ืองทีร่ฐัจะมสีวนในการชวยเหลอืหรือสงเสรมิใหประชาชนสามารถเขาถงึกระบวนการ
ยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมไดอยางไร นั้น อาจารยเห็นวาคดีสิ่งแวดลอมเปนความเสียหายของบุคคล
จาํนวนมาก เพราะฉะน้ันการจะทําอะไรควรยึดหลักทีว่า ผูคนสามารถเขาถงึไดเรว็และประหยัด เพราะ
ผูที่ไดรับผลกระทบสวนใหญก็เปนประชาชนน่ันเอง การต้ังแผนกคดีสิ่งแวดลอมภายในศาลแพงและ
ศาลปกครองนับเปนนิมิตหมายที่ดี เพราะถือเปนกาวแรกของการจัดกลุมคดีนี้ใหชัดเจนมากขึ้นและคง
ไมยากตอการพัฒนาไปสูระบบท่ีดีขึ้นกวาน้ี อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญคือ แมศาลจะมีประสิทธิภาพ
และมีเคร่ืองมืออยูในมือมากนอยเพียงใดก็ตาม แตสิ่งหนึ่งท่ีศาลไมวาจะเปนศาลยุติธรรมหรือ
ศาลปกครองควรจะทาํก็คอื การเปลีย่นบทบาทของตวัเองมาทาํงานเชงิรกุมากขึน้ การจดัต้ังแผนก
คดสีิง่แวดลอมจะทาํใหศาลตองมีความพรอมคอนขางสงูโดยเฉพาะบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถ
ดานกฎหมายสิง่แวดลอมจะตองนาํความรูมาใชใหถกูกบังานมากยิง่ขึน้ ทกุวนันีร้ะบบคดสีิง่แวดลอม
ยงัไมเปนเอกภาพ เนือ่งจากมศีาลหลายศาลทีด่แูลอยู สงผลใหปญหาไมถกูแกไขอยางเปนระบบ นอกจากนี้
การขาดความชัดเจนในเรื่องมาตรฐานของกฎหมายที่เก่ียวของ เจาหนาที่ตํารวจ นักนิติวิทยาศาสตร 
อัยการ เรื่อยมาจนถึงผูพิพากษา โดยเฉพาะการประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอมใหไปในทิศทางเดียวกัน
และทําใหใชงานไดจริงมากที่สุดจึงจําเปนตองดําเนินการอยางจริงจัง

จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานมีความเห็นวากฎหมายตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกับการรับรอง
และคุมครองประชาชนหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอม ตลอดจน
มาตรการเยียวยาตามหลักการที่เปนอยู  ในปจจุบันมีความเหมาะสมเพียงพอแลว
หรือไม อยางไร และมีกฎหมายใดที่สมควรไดรับการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติม

ดร. คนึงนิจฯ : ในสวนของการพิจารณาคดีสิ่งแวดลอมของศาลเรามีขอจํากัดซึ่งปรากฎ
ในทางปฏิบัติอยูหลายประการ ไดแก

๑. การทีค่ดีสิง่แวดลอมมผีูเสยีหายเปนจาํนวนมากและผูเสยีหายตางก็ตองทาํคาํรองขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาลดวยทําใหเกดิปญหาทางเทคนิคในการดําเนินคดี เรือ่งน้ีอาจารยเหน็วาแนวทางแกไข
คือควรออกกฎหมายกําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลในคดีสิ่งแวดลอมไปเลย

๒. การท่ีคดสีิง่แวดลอมมักมเีรือ่งทางเทคนิคในทางดําเนินคดเีขามาเก่ียวของ โดยเฉพาะตองมี
การพิสูจนโดยใชศาสตรหลายแขนง เชน วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร วิศวกรรมศาสตร เปนตน ดังนั้น

๘ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๕ , อางแลว.  
๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ , อางแลว. 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

องคคณะผูพิพากษาอาจจําเปนตองมีผูพิพากษาสมทบซึ่งอาจเปนนักวิทยาศาสตร นักเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม หรือนักวิศวกรสิ่งแวดลอมประกอบอยูดวย

๓. อัตราคาตอบแทนพยานผูเชี่ยวชาญน้ัน ปจจบุนักฎหมายกาํหนดใหรบัเพยีงไมเกนิ ๕,๐๐๐ บาท 
นัน้เปนคาตอบแทนที่นอยเกินไปหรือไมสําหรับพยานผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถสูงและไดใช
ความรูความสามารถนั้นอยางเต็มที่เพื่อประโยชนสาธารณะ

๔. ในการเดินเผชิญสืบของศาลตองปฏิบัติตามกฎหมายในการสงหมายนัดใหคูความทุกฝาย
ไปพรอมกัน ทําใหเกิดปญหาวาผูถูกฟองคดีสามารถกระทําการบิดเบือนขอเท็จจริงใหตางไปจาก
ขอกลาวหาตามคําฟองไดเพราะเหตุที่ไดรูตัวลวงหนาวาศาลจะมาเดินเผชิญสืบนั่นเอง

๕. ในการชดเชยความเสียหายใหแกผูฟองคดนีั้น ในกรณท่ีีผูถกูฟองคดไีมอาจชดใชคาเสียหายได 
เชน ในคดีที่บริษัทผูถูกฟองคดีถูกฟองลมละลาย และไมสามารถชําระหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อเยียวยา
ผูเสียหายที่ไดรับผลกระทบได อาจารยเห็นวาหนทางแกไขปญหาในเรื่องนี้คือ เราอาจจัดตั้งเปนระบบ
กองทุนสิง่แวดลอมขึ้นมาเหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกาทีม่ีการจัดตั้งระบบ “Super Fund” ขึ้น 
โดยกองทุนจะเก็บเงินจากผูประกอบการทีอ่าจกอใหเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได 
ซึ่งเปนไปตามหลัก “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” (The Polluter Pays Principle) หรืออาจมีการตั้งระบบ
ประกันภัยในสิ่งแวดลอมขึ้นก็ได

นอกจากนี้ ความรูทางวชิากฎหมายสิ่งแวดลอมก็ถอืเปนสวนที่มีความสาํคญัมากในตัวซอฟทแวร
ทีจ่ะนํามาใชแกไขปญหา องคกรศาลอาจแกไขปญหาการดําเนินคดีสิ่งแวดลอมดวยการรางกฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม ซึ่งแมจะรางใหดีอยางไรแตถาคนที่ตองใชกฎหมายไมมีความรูอยาง
แทจริงในเรื่องนั้น ๆ ก็อาจจะไมเกิดประโยชนมากนัก และเมื่อกลาวถึงการดําเนินคดีก็ไมควรมอง
แตอํานาจหนาที่ของฝายตุลาการเพียงอยางเดียว เพราะเมื่อเทียบกับเจาหนาที่รัฐฝายอื่นแลว
บทบาทของฝายตุลาการจะตองรอใหมีประชาชนผูเสียหายมา knock the door เสียกอน ศาลจะ
ออกมาดําเนินการนอกศาลเองไมได ตางจากฝายบริหารทีม่ีหนาทีต่องเขาถึงเพือ่ดแูลประชาชน 
น่ันหมายความวาครึ่งหน่ึงของงานเปนงานของฝายบรหิารท่ีตองบรหิารจดัการงานอยางเปนระบบ
ใหเสร็จเรียบรอยกอนที่เรื่องจะมาถึงศาล ซึง่ฝายบริหารมีอํานาจดําเนินการภายใตกฎหมายที่ออก
โดยฝายนติบัิญญัติ กฎหมายใดมีความลาสมัยฝายบริหารก็ตองสงเรือ่งตอไปใหฝายนิตบิัญญัติ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นกันตอไป จึงเห็นไดวามีความเกี่ยวพันกัน
ทั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการดวยกันทั้งสิ้น

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

ดร. คนึงนิจฯ : ส่ิงท่ีเราตองทาํคอืการแกไขกฎหมายอยางเปนระบบไมใชเพยีงแกไขกฎหมาย
ฉบับใดฉบับหนึ่งหรือนําเอาเรื ่องทีค่วรบัญญัติไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติไปบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนกฎหมายสูงสุด ซึ่งในความเปนจริงแลวรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเปนสิ่งที่
ไมแนนอนมากยิง่กวากฎหมายในระดบัพระราชบญัญตั ิเพราะรฐัธรรมนญูไทยถกูฉกีเปนระยะ ๆ  ในขณะที่
พระราชบญัญตัท่ีิมีมากอนป พ.ศ. ๒๕๓๕ นัน้ บางฉบบัยังไมมกีารปรบัปรงุแกไขใหเหมาะสมสอดคลอง
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“สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอม”

จุลนิติ

กับเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจสังคมในปจจุบันแตอยางใด โดยเฉพาะในเรื่องการสนับสนุนการมี
สวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕๑๐ ทีก่ําหนดใหองคกรเอกชนซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการคุมครองสิ่งแวดลอม 
(NGO) มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ซึง่ในปจจุบันมีเพียงประเทศจีนกับไทยเทานัน้ทีม่ี
กฎหมายบัญญัติให NGO ตองจดทะเบียนกอนจึงจะมีสวนรวมเปนองคกรทีคุ่มครองสิ่งแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติได

อาจารยเห็นวาในที่สุดตองมีฝายใดฝายหนึ่งในความเปนองคกรของรัฐเขามาทําหนาทีส่ราง
ดุลยภาพระหวางการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม และคําวารัฐ
ไมไดหมายถึงเพียงแคฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติเทานั้น ฝายตุลาการซึ่งแมจะมีบทบาทคอนขาง
จํากัดแตก็สามารถเขามาเสริมเติมเต็มได โดยถือเปนองคกรเพื่อการชี้ขาดและสรางความยุติธรรมทาง
สิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในสังคมไดอยางแทจริง 

๑๐ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
  “มาตรา ๗  เพื่อเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหองคกร

เอกชนซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศทีม่ีกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการคุมครองสิ่งแวดลอม 
หรืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมือง หรือมุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว มีสิทธิ
ขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”.

P18-26.indd  26 26/11/2555  18:51:07

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๒๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔâ©Á ¾ÃËÁâ©Á
¹Ôμ Ô¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๕
  
   เร่ือง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. ....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสําคัญดังน้ี
   ๑.  กําหนดใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ไมเปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน  
   ๒. กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป เงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูอุทิศให และเงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายไดหรือผลประโยชน
จากกองทุน เปนตน และใหรายไดของมหาวิทยาลัย  ไมเปนรายไดทีต่องนําสงกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
   ๓.  กาํหนดใหมีสภามหาวทิยาลยั ประกอบดวย นายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิ 
กรรมการโดยตาํแหนง กรรมการซึ่งเลอืกจากผูดาํรงตาํแหนง และคณาจารยประจาํตามที่กาํหนด กําหนด 
วาระการดาํรงตาํแหนงและการพนจากตาํแหนง และใหสภามหาวทิยาลยัมอีํานาจหนาที่ตามที่กาํหนด 
   ๔. กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการและสภาพนักงาน 
โดยมีอํานาจหนาทีต่ามที่กําหนด และใหจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมาวาระการดํารง
ตําแหนง การพนจากตําแหนง ตลอดจนการประชุม เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
   ๕. กําหนดใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวทิยาลยั กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหนง การพนจากตาํแหนง คณุสมบติั  ลกัษณะตองหาม และใหมี
อํานาจหนาที่ตามที่กําหนด 
   ๖.  กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินการดําเนินงาน
ของมหาวทิยาลัย   
   ๗. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการการบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชีและการเงิน
ของมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
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การปองกันและปราบปรามการทุจริตและใหรัฐมนตรีมีอํานาจและหนาทีก่ํากับและดูแลโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย
    ๘. กําหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณฯ การดํารง 
ตําแหนงของคณะกรรมการตาง ๆ สวนราชการ การโอนบรรดาขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ 
พนักงานของมหาวิทยาลัย ตําแหนงทางวิชาการ ตลอดจนระเบียบขอบังคับ หรือประกาศที่มีอยู
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนตน 

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ตรวจพิจารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผู แทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผู แทนราษฎร
พิจารณาตอไป  
    โดยมีสาระสําคัญ คือ
   กําหนดให อส. ทีไ่ดรับบาํนาญพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพเนือ่งจากการปฏิบัติหนาทีถ่ึงแก
ความตาย ใหจายเงินเปนบําเหน็จตกทอดใหแกทายาทเปนจํานวนสามสิบเทาของบํานาญพิเศษ
รายเดือนที่ไดรับเดือนสุดทาย

       ตารางเทยีบเคยีงสทิธใินการรบับาํเหนจ็ตกทอดระหวาง อส. กบัอาสาสมคัรทหารพราน 
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   เร่ือง รางพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. .... 
    คณะรฐัมนตรมีีมตเิหน็ชอบรางพระราชบญัญตักิารกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ....  ท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป   
    โดยมีสาระสําคัญดังนี้
   ๑. กําหนดใหจัดตั้งองคการขึ้น เรียกวา “การกีฬาแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “กกท.” 
เปนนิติบคุคล มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการกีฬา เปนศูนยกลางในการประสานงานเกี่ยวกับ 
การกีฬา จัด ชวยเหลือ แนะนํา และรวมมือในการจัดและดําเนินกิจกรรมกีฬา สอดสองและกํากับ
ดูแลการดําเนินกิจกรรมกีฬา และประกอบกิจการอืน่ ๆ อนัเกี่ยวแกหรือเพื่อประโยชนของการกีฬา 
    ทั้งนี้ ให กกท. ไดรับเงินจากงบประมาณแผนดินเพื ่อเปนทุนหรือเพื ่อดําเนินงาน 
และอาจมีรายไดจากทรัพยสินของ กกท. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายไดจากการจัดการแขงขันกีฬา 
และรายไดอื่น รวมทั้งกําหนดใหทรัพยสินของ กกท. ไมอยูในความรับผิดแหงการบงัคับคดี 
    ๒. กาํหนดใหมีคณะกรรมการการกฬีาแหงประเทศไทย ประกอบดวย รฐัมนตรวีาการกระทรวง 
การทองเทีย่วและกฬีา เปนประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการคลัง ปลดักระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ผูอํานวยการสาํนกังบประมาณ ประธานคณะกรรมการ 
โอลิมปคแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และกรรมการผู ทรงคุณวุฒิอีกไมเกินเจ็ดคน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ โดยใหผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยเปนกรรมการและ
เลขานุการ มีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของ กกท. รวมถึงการออก
ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ เพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของ กกท. 
    นอกจากนีใ้หคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยเปนผู แตงตั ้งผู วาการการกีฬา
แหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ  และตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในธุรกิจการกีฬาหรือในสัญญากับ กกท. หรือใน
กิจการที่กระทําใหแก กกท. ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตจะเขาขอยกเวนตามที่กําหนด   
   ๓. กําหนดใหมีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดในแตละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยมี 
สํานักงาน กกท. จังหวัด ทําหนาทีร่ับผิดชอบงานธุรการและกิจการตาง ๆ ทีเ่กี่ยวกับงานของคณะ 
กรรมการกีฬาจังหวัด มีอํานาจหนาที่เสนอนโยบาย แผนงาน และโครงการสงเสริมกีฬาภายในจังหวัด
ตอคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย ใหความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุน กกท. สมาคม
กีฬา และหนวยงานกีฬาทีเ่กี่ยวของในการแขงขันกีฬาและการดําเนินกิจกรรมกีฬาของจังหวัด และ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ กกท. รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการกีฬา
แหงประเทศไทยมอบหมาย
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   ๔. กําหนดใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติขึ ้นใน กกท. เพื่อเปนทุนหมุนเวียน 
สําหรับใชจายเพื่อการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา คุมครอง ชวยเหลือ และจัดสวัสดิการที่เกี่ยวของกับ
การกีฬา โดยให กกท. เปนผูเกบ็รักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจายเงินกองทุน 
    ๕. กาํหนดใหสมาคมกฬีาตองจดทะเบยีนจดัตั้งตามพระราชบญัญตันิี ้และตองมีวตัถปุระสงคใน
การดําเนนิกจิกรรมที่เกี่ยวของกบัการกฬีา โดยมกีารจดัการแขงขนักฬีาหรอืสงนกักฬีาเขารวมการแขงขนั 
และอาจมกีารดาํเนนิการอื่นท่ีเกี่ยวของกับการกีฬา ทัง้นี ้เมื่อไดจดทะเบยีนแลว ใหมีฐานะเปนนิตบิคุคล 
   นอกจากนี้ ไดแบงประเภทของสมาคมกีฬาออกเปนสามประเภท คือ สมาคมกีฬาทั่วไป
สมาคมกีฬาแหงจังหวัด และสมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” โดยกําหนดลักษณะของสมาคม
กีฬาในแตละประเภท และกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหเปนสมาคมกีฬาแหงจังหวัด
การอนุญาตใหเปนสมาคมกีฬาทีใ่ชคําวา “แหงประเทศไทย” การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
หรือจัดหรือรวมในการจัดใหมีการแขงขันกีฬาของสมาคมกีฬาในแตละประเภท รวมถึงการกําหนด
ขอหามในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
    ๖. กําหนดใหพนักงานและลูกจางของ กกท. มีสิทธิรองทุกขไดตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด และกําหนดให กกท. จัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืน
เพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจาง และครอบครัว ในกรณีทีพ่นักงานหรือลูกจางนั้นพนจากตําแหนง
ประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย ตาย หรือกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห ทั้งนี้ ตามขอบังคับ
ที่คณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด
   ๗. กําหนดให กกท. ตองทํางบประมาณประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี โดยในสวนของ
งบลงทุนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื ่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ สวนงบทําการใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และใหรายไดของ กกท. ทีไ่ดรับจากการดําเนินงานในปหนึ่ง ๆ ตกเปน
ของ กกท.
   ๘. กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการของ กกท. และมีอํานาจสัง่ให กกท. ชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน
หรือยับยัง้การกระทําของ กกท. ทีข่ัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
มีอํานาจสั่งให กกท.ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังไดกําหนด
กรณีที่ กกท. ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๕

   เรื่องรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  พ.ศ. ....   
   คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบในหลกัการรางพระราชบญัญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล  พ.ศ. ....
ทีส่ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว ตามทีส่ํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เสนอและใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตอไป โดยมอบใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
   โดยมีสาระสําคัญดังนี้
   หมวด ๑ 
   กําหนดใหมีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยมีองคประกอบ วาระการดํารง
ตําแหนง และอํานาจหนาทีต่ามที่กฎหมายกําหนด และใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการมีหนาที่ปฏิบัติงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการ 
   หมวด ๒ 
   กาํหนดหลกัเกณฑเกี่ยวกบัการคุมครองขอมูลสวนบคุคล โดยมสีาระสาํคญั แบงเปน ๕ สวน ดงันี ้
   สวนที่ ๑ บททั่วไป  
   กําหนดหลักเกณฑการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล กําหนดหนาทีข่อง
ผูควบคมุขอมูลสวนบุคคลกาํหนดใหมกีารแจงวัตถปุระสงคเพือ่ขอความยนิยอม และจะตองเก็บ ใช หรอื
เปดเผยขอมูลฯ ตามวัตถปุระสงคนั้น เวนแตจะไดแจงวตัถปุระสงคใหมและไดรบัความยนิยอมแลวหรอื
ไดรับยกเวนตามกฎหมาย  
   สวนที่ ๒ 
   กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน หามเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลที่มีลักษณะเปนขอมูลตองหาม (ขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ขอมูลที่อาจเปนผลราย
ทําใหเสียชื่อเสียง)
   สวนที่ ๓ 
   กําหนดหลักเกณฑการใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยตองไดรับความยินยอม
เปนหนังสือ รวมทั้งกําหนดขอยกเวนดังกลาว
   สวนที่ ๔ 
   กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรักษาและการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
สวนบคุคล โดยกําหนดใหมรีะบบรักษาความมัน่คงปลอดภัยใหแกขอมลูสวนบุคคล การแกไข
เปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล  
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   สวนท่ี ๕ 
   กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือ
การพาณิชย  
    หมวด ๓ 
   กําหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลและความรับผิดทางแพง ในกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามพระราชบญัญัติน้ีหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญัติน้ี   
   หมวด ๔ 
   กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงแตงต้ังโดยคณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใหมีหนาท่ีพิจารณาเร่ืองรองเรียน ตรวจสอบ การกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหาย
แกเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน รวมท้ังกําหนดใหการย่ืนคํารอง การสงคํารองเรียน วิธีพิจารณา
ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา การตรวจสอบ การไกลเกล่ีย และการไมรับเร่ืองรองเรียนไวพิจารณา
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการ
อุทธรณ การไมรับเร่ืองรองเรียน  หรือคําส่ังยุติเร่ือง
   หมวด ๕  
   กําหนดมาตรการสงเสริม โดยกําหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลท่ีประสงคจะมีสิทธิใช
หรือแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานยื่นคําขอใบรับรองตอสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ีผูอํานวยการสํานักงานฯ ประกาศกําหนด
   หมวด ๖ 
   กําหนดความรับผิดของนิติบุคคล โทษปรับทางปกครองและโทษอาญา
   ท้ังน้ี ไดกําหนดบทเฉพาะกาล โดยมีบทเรงรัดใหสํานักงานฯ ดําเนินการใหมีการแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีพระราชบญัญัติน้ีใชบังคับ และกําหนดไมใหกฎหมาย
มีผลใชบังคับยอนหลังสําหรับการปฏิบัติตามบทบัญญัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีอยู
ในความครอบครองกอนวันท่ีพระราชบญัญัติน้ีใชบังคับดวย 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๔  กันยายน ๒๕๕๕

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพ่ือความเสียหาย
   จากมลพิษน้ํามัน พ.ศ. ….
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพ่ือความเสียหาย
จากมลพิษน้ํามัน พ.ศ. …. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลวตามท่ีกระทรวง
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คมนาคม (คค.) เสนอและใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
   โดยมีสาระสําคัญดังนี้
   รางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํามัน พ.ศ. …. มีสาระ
สําคัญ ดังนี้
   บทนิยาม
   กําหนดบทนิยาม “เรือ” “ทาเรือ” “บุคคล” “เจาของเรือ” “นายเรือ” “นํ้ามัน” 
“ความเสียหายจากมลพิษ” “มาตรการในการปองกัน” “อุบัติการณ” “หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน”
“ภาคีแหงอนุสัญญา” “ศาล” และ “พนักงานเจาหนาที่” 
   หมวด ๑ 
            บททั่วไป
   -  กําหนดใหพระราชบัญญัต ิน ี ้ ให ใช บ ังค ับกับความเส ียหายจากมลพิษที ่ เก ิดข ึ ้น
ในราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงทะเลอาณาเขตและในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทย
และคาใชจายที่เกิดจากการใชมาตรการในการปองกันมิใหเกิดความเสียหายในพื้นที่ดังกลาว  
   -  กําหนดใหพระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับกับเรือรบ หรือเรืออื่นใด  ซึ่งรัฐถือกรรมสิทธิ ์             
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐซึ่งมิไดมีวัตถุประสงคในเชิงพาณิชย โดยใหใชบังคับกับเรือของรัฐภาคี
แหงอนุสัญญาซึ่งใชเพื่อวัตถุประสงคในเชิงพาณิชย 
   หมวด ๒ 
   ความรับผิด
   -  กําหนดใหเจาของเรือในขณะเกิดอุบัติการณ หรือในขณะเกิดเหตุการณครั้งแรก ในกรณี
ทีอุ่บัติการณประกอบดวยเหตุการณตอเนื่อง ตองรับผิดเพื่อความเสียหายใด ๆ ทีเ่กิดขึ้นจากมลพิษ
อันเปนผลของอุบัติการณดังกลาว 
   -   กําหนดใหเจาของเรือไมตองรับผิดเพื ่อความเสียหายจากมลพิษหากพิสูจนไดวา
ความเสียหายนั้น เปนผลมาจากสงคราม การกระทําอันเปนปฏิปกษ สงครามกลางเมือง การจลาจล
หรือปรากฏการณธรรมชาติซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงและปองกันได หรือเกิดขึ้นจากบุคคลที่สามทําใหเกิด
ความเสียหายนั้น หรือเกิดขึ้นทัง้หมดจากความประมาทเลินเลอหรือการกระทําโดยมิชอบของรัฐ
หรือหนวยงานซ่ึงมีหนาท่ีดูแลหรือบํารุงรักษาประภาคารหรือเคร่ืองชวยการเดินเรืออ่ืน ๆ ในการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว
   -  กําหนดใหเจาของเรืออาจหลุดพนจากความรับผิดหากพิสูจนไดวาเปนผลจากการกระทํา
หรืองดเวนการกระทําของบุคคลที่ไดรับความเสียหายนั้น 
   -  กําหนดใหเจาของเรือมีสิทธิจะจํากัดความรับผิดของตนภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้
สําหรับอุบัติการณครั ้งหนึ่ง ๆ แตเจาของเรือไมอาจจํากัดความรับผิดของตนไดหากพิสูจนไดวา
ความเสียหายจากมลพิษนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของเจาของเรือเปนสวนตัว 
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   หมวด ๓ 
   การประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงิน
   -   กาํหนดใหเรอืไทยซึ่งไดบรรทุกน้ํามนัในระวางอยางสนิคาเกนิกวา ๒,๐๐๐ ตนัขึ้นไป ตองมี
ใบรับรองทีแ่สดงถึงการจัดหาประกันภัย หรือหลักประกันทางการเงินเพื่อใหเพียงพอตอความรับผิด
สาํหรับ ความเสียหายจากมลพิษ การจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
   -  กําหนดใหกรมเจาทามีอํานาจออกใบรับรองใหแกเรือที่จดทะเบียนเปนเรือไทย  
   - กําหนดใหเรือตางประเทศไมวาจะจดทะเบียนในรัฐใดซึ่งไดบรรทุกนํา้มันในระวาง 
อยางสินคาเกินกวา ๒,๐๐๐ ตันข้ึนไป และไมมีใบรับรองของกรมเจาทา เม่ือเรือน้ันไดผานหรือเขาออก
ทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย ตองมีใบรับรองซึง่ออกโดยพนักงานเจาหนาทีผู่ มีอาํนาจ
ของรัฐภาคีแหงอนุสัญญา 
     หมวด ๔ 
     การวางหลักประกัน
     -  กําหนดใหเพือ่ประโยชนแกเจาของเรือในการจํากัดความรับผิดภายหลังเกิดอุบัติการณ 
ขึ้นแลว เจาของเรือตองวางหลักประกันตามจํานวนความรับผิดทีจ่ํากัดแลวทัง้หมดตอศาล โดยจะวาง
เปนเงินสดหรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหลักประกันอื่นใดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน ตามทีศ่าลเห็นสมควร ผูรับประกันหรือบุคคลอืน่ใดทีไ่ดใหหลักประกันแกเจาของเรือ มีสิทธิ
ที่จะวางหลักประกันโดยใหมีผลเชนเดียวกับเจาของเรือเปนผูวางหลักประกันนั้นเอง
    -   กําหนดใหนําเงินจากหลักประกันมาชําระใหแกบรรดาผูมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายจากมลพิษตามสวนแหงสิทธิที่ไดพิสูจนในศาลแลว 
   หมวด ๕ 
   การดําเนินคดีและอายุความ
   กําหนดใหการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื ่อความเสียหายจากมลพิษอาจเรียกรอง
ไดโดยตรงจากผูรับประกันภัยหรือผูใหหลักประกันทางการเงินเพื่อความรับผิดสําหรับความเสียหาย
จากมลพิษของเจาของเรือ ซึ่งสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนดังกลาวเปนอนัขาดอายุความ เมือ่พน
สามปนับแตวันทีค่วามเสียหายจากมลพิษไดเกิดขึ ้น หรือเมื ่อพนหกปนับแตวันทีอ่ ุบัติการณ 
ไดเกิดขึ้น หรือวันทีเ่หตุการณครั้งแรกไดเกิดขึ้นในกรณีทีอุ่บัติการณประกอบดวยเหตุการณตอเนื่อง
   หมวด ๖ 
   เขตอํานาจศาล
   -    กําหนดใหศาลมีอํานาจเหนือคดีฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจาก
มลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ แตศาลจะมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาไดตอเมื่อมีการสงหมายเรียก
ใหแกจําเลย โดยชอบและใหโอกาสตามสมควรสําหรับการตอสูคดี และใหรวมถึงอํานาจในการเฉล่ียเงิน    
จากหลักประกันใหแกผูมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนดวย 
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   - กําหนดใหคําพิพากษาถึงทีสุ่ดเกี ่ยวกับความเสียหายจากมลพิษของศาลตางประเทศ
ทีเ่ปนภาคีแหงอนุสัญญาใหใชบังคับในประเทศไทยได เวนแตคําพิพากษานั้นไดมาโดยกลฉอฉล 
จาํเลยมิไดรบัหมายเรยีกโดยชอบ   และไมมีโอกาสตามสมควรในการตอสูคด ีหรอืคาํพพิากษานั้นขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
   หมวด ๗ 
      บทกําหนดโทษ
   - กําหนดใหเรือไทยหรือเรือตางประเทศที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ นายเรือ
และเจาของเรือลํานั้นตองระวางโทษปรับคนละไมเกินสองลานบาทและใหพนักงานเจาหนาทีม่ีอํานาจ
หนวงเหนี่ยวเรือลําดังกลาวจนกวาเรือลํานั้นจะไดแกไขหรือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
   - กําหนดใหนายเรือลําใดไมอาจแสดงใบรับรองตามที่กําหนดเมื่อพนักงานเจาหนาทีร่องขอ
ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
   เร่ือง รางพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสวนราชการ
ทีเ่กี ่ยวของไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
   โดยมสีาระสาํคญั คอื แกไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญติัเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ดงัตอไปนี้
   ๑. ยกเลิกบทบัญญัติทีห่ามขอจดทะเบียนสําหรับสินคาตางจําพวกกันในคําขอจดทะเบียน
เครื ่องหมายการคาหนึ่งฉบับ และแกไขบทบัญญัติเกี ่ยวกับคําขอจดทะเบียนเครื ่องหมายการคา
โดยเพิ่มเติมคําวา “พิธีสาร” เพื่อใหครอบคลุมถึงพิธีสารมาดริดดวย 
   ๒. เพิ ่มเติมการขอจดทะเบียนเครื ่องหมายการคาในกรณีที ่ประเทศไทย เขาเปนภาคี
แหงอนุสัญญา พิธีสาร หรือความตกลงระหวางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และเพิ่มเติมหมวด ๑/๑ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด  
   ๓. กําหนดฐานความผิดเรื่องการใชหีบหอหรือภาชนะทีแ่สดงเครื่องหมายการคาของบุคคล
อืน่ที ่จดทะเบียนไว และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจัดเตรียมและจัดสงคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด 
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   เร ือ่ง รางพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....             
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอและ
ใหเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
   โดยมีสาระสําคัญคือ
   กําหนดนิยามคําวา “ครูการศึกษาพิเศษ” และเพ่ิมเติมกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจากเดิมจํานวน ๑๓ คน เปนจํานวน ๑๔ คน และให
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนกรรมการและเลขานุการ 
   นอกจากน้ี ไดกําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับครูการศึกษาพิเศษท่ีมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ
ระดับปริญญาตรีซึ่งทําการสอนและไดรับเงินเพิ่ม เปนครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ดวย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

   เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการ
ตอไปได โดยใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไปพิจารณาดําเนินการดวย
   โดยมีสาระสําคัญดังนี้
   ๑. กําหนดให “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งและกําหนด
องคประกอบและอํานาจหนาทีไ่วโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกาศ พระบรมราชโองการหรือ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีซึ ่งออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินหรือ
โดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหนารัฐบาล หรือรัฐมนตรีเจาสังกัดซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
   ๒. กําหนดใหกรรมการไดรับเบี้ยประชุมรายเดือน สําหรับกรรมการในคณะกรรมการ
ซึ่งไดรับแตงตั้งและกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ไวโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกาศ
พระบรมราชโองการ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน ซึ่งมีภาระหนาทีแ่ละความรับผิดชอบสูง ปฏิบัติงานในดานการกําหนดนโยบายอันมี
ผลกระทบตอการบริหาร เศรษฐกิจ หรือสังคม ในภาพรวมของประเทศ ท้ังน้ี ตามรายช่ือคณะกรรมการ
และอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ทีส่ํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสําคัญ คือ  แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังตอไปนี้ 
    ๑.  เพ ิ ่มบทนิยามคําว า “ขอมูลการบริหารสิทธ ิ” “มาตรการทางเทคโนโลยี” และ 
“การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี” 
   ๒. เพ่ิมขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิกรณีการจําหนายตนฉบับหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิและ
เพิ่มขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงกรณีการทําซํ้าที่จําเปนในระบบคอมพิวเตอร
รวมถึงกรณีละเมิดลขิสทิธิห์รือสทิธิของนักแสดงโดยผูใหบริการซึง่มิใช ผูควบคุม ริเริ่ม หรือสัง่การ
ใหมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
   ๓. เพิ ่มการคุ มครองขอมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี การฟองคดี
บทกําหนดโทษเกี ่ยวกับการละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยีและ
การเปรียบเทียบคดี 
    ๔. กําหนดใหศาลมีอํานาจส่ังใหผูละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงจายคาเสียหายเพ่ิมข้ึน
ไมเกินสองเทาของคาเสียหายในกรณีทีเ่ปนการกระทําโดยจงใจ หรือมีเจตนาใหงานอันมีลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดงสามารถเขาถึงโดยสาธารณชนไดอยางแพรหลาย 

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
   ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสําคัญดังนี้
   ๑. ปรับปรุงบทกําหนดโทษกรณีความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และกรณีผู ใดไมมาใหถอยคํา ไมสงคําชี ้แจงเปนหนังสือ หรือไมสงบัญชีเอกสาร หรือหลักฐาน
ตามมาตรา ๒๕ (๒) หรือขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตามมาตรา ๒๕ (๓) หรือ (๔) และปรับปรุง
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อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและพนักงานเจาหนาที ่ รวมถึงปรับปรุง
ระยะเวลาในการยืน่คํารองเพือ่ขอใหศาลสัง่ใหทรัพยสินทีเ่กีย่วเนือ่งกับการกระทาํความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดและระยะเวลาในการยื่นคํารองเพิ่มเติม
รวมทัง้กําหนดใหพนักงานอัยการยืน่คํารองตอศาล เพือ่ไตสวนทรัพยสินทีเ่กีย่วเนือ่งกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกรณีทีผู่ตองหาหรือจําเลยหลบหนีหรือถึงแกความตายและใหศาลสั่ง
ใหทรัพยสินตกเปนของกองทุน
   ๒. กําหนดหลักเกณฑในการยึดหรืออายัดทรัพยสินเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนทรัพยสิน
ทีเ่กี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกอนหรือหลังทีค่ณะกรรมการ หรือเลขาธิการ
มีคําสัง่ตรวจสอบทรัพยสินตามมาตรา ๑๙ หรือกอนที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีคําสั่งยึดหรือ
อายดัทรัพยสนิตามมาตรา ๒๒ และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการขอใหศาลสัง่อนุญาตใหนํา
ทรัพยสินตามมาตรา ๓๐ ออกขายทอดตลาดหรือไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการไปพลางกอน
กอนที่ทรัพยสินตามมาตรา ๓๐ ตกเปนของกองทุน และการประเมินราคาทรัพยสิน คาเสียหายหรือ
คาเสื่อมสภาพของทรัพยสิน
   ๓. ใหทรัพยสินของกองทุนรวมถึงทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๒๙ และมาตรา 
๓๐/๒ และแกไขผูรับรายงานงบดุลและรายงานการรับเงินจายเงินของกองทุนจากคณะรัฐมนตรี
เปนรัฐมนตรีดวย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

   เรื่อง  รางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีมมีติอนมุตัิหลักการรางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอ  และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
   ๑. กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓
   ๒. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเกีย่วกับการประกาศชื่อโรคติดตอ โรคติดตออันตราย
และโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่การออกกฎกระทรวง ประกาศ และ
ระเบียบของรัฐมนตรี อธิบดีกรมควบคุมโรค  ผูวาราชการจังหวัด  และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
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   ๓. กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายโรคติดตอแหงชาติ  ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหคณะกรรมการมีอํานาจ
หนาที่ตามที่กําหนด 
   ๔. กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอสวนกลาง  คณะกรรมการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีองคประกอบ
ตามที่กําหนด โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด 
   ๕. กําหนดใหกรมควบคุมโรคทําหนาที ่ เป นหนวยงานธุรการและงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการนโยบายโรคติดตอแหงชาติ และเปนหนวยงานกลางในการเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคติดตอของประเทศ โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด 
   ๖. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเฝาระวังโรคติดตอและการปองกันควบคุม
โรคติดตอ
   ๗. กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอประจําชองทางเขาออกระหวาง
ประเทศ โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด 
   ๘. กําหนดใหคณะกรรมการฯ หรือเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งประจําชองทาง ดานตรวจ
คนเขาเมือง  เขตทา สถานี ทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
มีอํานาจหนาที่และดําเนินการตามที่กําหนด  
   ๙. กําหนดใหมีการจายคาทดแทนกรณีการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่ง
ของเจาพนักงานที่กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูหนึ่งผูใด 
   ๑๐. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงาน และกําหนด
บทกําหนดโทษ
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ประชาชน เปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมโลก

(We The Peoples,United for the Global Environment)

คําขวัญวันสิ่งแวดลอมโลก ป พ.ศ. ๒๕๓๘

๔๐
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

บทความทางวิชาการ 

บทนํา
 ตามปฏิญญาในการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่กรุงสต็อกโฮลม (Declaration 
of the United Nations Conference on the Human Environment, ๑๙๗๒) สรุปใจความสําคัญ
ไดวา มนุษยเปนท้ังผูพึง่พา (creature) และผูสราง (shoulder) สิง่แวดลอมทีอ่ยูรอบตนเอง สิง่แวดลอม
ทําใหมนุษยมีสติปญญา ศีลธรรม มีสังคมและมีความเจริญทางจิตใจ การพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยอียางรวดเรว็ ทําใหมนษุยมวิีธีการหลายหลากวิธี ท่ีจะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเรว็
และไมอาจคาดหมายได
 สิง่แวดลอมทีเ่กิดขึ้นเองหรือทีม่นุษยสรางขึ้นเปนสิ่งสําคัญตอความเปนอยูที่ดี และเปนสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของมนษุยท่ีควรจะไดอยูอาศยัในสิ่งแวดลอมท่ีด ีการพทัิกษ (protection) และการปรบัปรงุ
สิ่งแวดลอมเปนหนาที่ (duty) ของรัฐบาลทุกประเทศ
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
สวนที่ ๘ แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาตรา ๘๕ (๔) (๕) บัญญัติวา
 “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
 (๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยางเปนระบบ
และเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวนบํารุงรักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
 (๕) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีม่ีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยประชาชน ชุมชนทองถิน่และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง
การดําเนินงาน”

ÀÑ·ÃÈÑ¡´Ôì ÇÃÃ³áÊ§*

 *อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง.

บทบาทของศาลยุติธรรมกับกฎหมายสิ่งแวดลอม 
  (The Role of the Court of Justice and the Environmental Law)
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บทบาทของศาลยุติธรรมกับกฎหมายสิ่งแวดลอม 
(The Role of the Court of Justice and the Environmental Law)

จุลนิติ

 บทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูดงักลาว ทําใหประชาชนมสีวนรวมในการบรหิารจดัการ การใชประโยชน 
และพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม และการพิทักษรักษาสิ่งแวดลอมสัมฤทธิ์ผลไดโดยอาศัยรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๖๗ ซึ่งไดบัญญัตริองรบัการใชสิทธใินการมสีวนรวมของประชาชนไวในฐานะของ “สทิธชิมุชน” 
ตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไวแลว
 และไดมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒ วา
 “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณใหสิทธิและเสรีภาพ
ทีร่ัฐธรรมนูญฉบับนีร้ับรองไวมสีภาพบังคับไดทนัททีีร่ัฐธรรมนูญประกาศใหมีผลใชบังคับโดยไมตอง
รอใหมีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใชบังคับกอน ในกรณีทีม่ีการดําเนินโครงการหรือกิจการ
อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอชุมชนทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพตอบุคคลหรือชุมชน บุคคลหรือชุมชนยอมมีสิทธิฟองตอศาลปกครองไดตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๗ วรรคสาม เพื่อขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ทีด่ําเนินโครงการหรือกิจการนั้น จัดใหมีการศึกษาและประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของประชาชน การจดัใหมีการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน หรอืการใหองคการอสิระดานสิ่งแวดลอม 
และสุขภาพ และสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ดานสุขภาพใหความเห็นกอนดําเนินโครงการหรือกิจการได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง”
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เกี่ยวกับนโยบาย
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ 
 ประการแรก ตองการใหมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทีเ่นน
ความรบัผิดชอบ มีความโปรงใส เกดิผลในทางปฏิบตัโิดยใหประชาชน ชมุชนและองคกรปกครองทองถิ่น 
มีสวนรวมและรับผิดชอบการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ประการที่สอง คือ เพื่อใหมีการใชประโยชน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสมดุล 
มีการควบคมุท่ีด ีเพื่อสนับสนุนเศรษฐกจิฐานรากและคณุภาพชวิีต ใหมกีารจัดการเมอืง และชมุชนนาอยู 
และอนุรักษสิ่งแวดลอมของศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน๑

 จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัท่ี ๑๑ ดังกลาวจะเหน็ไดวา ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไมใชของตองหามมิใหแตะตองหรือใชประโยชน แทจริงแลว ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมน้ี ประชาชนสามารถใชประโยชนได ขอแตเพยีงใชอยางฉลาดและขณะเดยีวกันก็ตองชวยกนั
บํารุงรักษาและสรางขึ้นใหม มิฉะนั้นแลว ประเทศไทยอาจมีทะเลทรายเปนแหลงทองเที่ยวก็เปนได 
 เมื่อกลาวถงึ “กฎหมายสิ่งแวดลอม” แลว ยอมหมายความถงึ กฎหมายสิ่งแวดลอมภายในประเทศ
และกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ หมายถึง กฎหมาย
ท่ีใชควบคมุพฤติกรรมของรฐัซึ่งเกดิจากฉนัทามต ิ(Consensus) ระหวางรฐัตาง ๆ เพื่อจุดประสงคทีจ่ะ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้การใชทรัพยากรแบบยัง่ยืน (resource 
conservation and sustainable use)

 ๑สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัท่ีแปด พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙
หนา ๑๓๖.
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 กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศมักจะอยูในรูปของอนุสัญญา (conventions) พิธีสาร 
(protocols) และแนวปฏิบัติที่มีลักษณะเปน soft law เชน แถลงการณรวม (declarations)๒ และ
บางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ก็ใชมาตรการทางดานสิ่งแวดลอม ในการควํ่าบาตรสินคาชนิดที่ไดมา
โดยการทําลายส่ิงแวดลอม และหากประเทศใด มีการทําลายสิ่งแวดลอมอยางรนุแรง กจ็ะถกูควํ่าบาตร
ทางการคาทั้งหมด๓

 สวนกฎหมายสิ่งแวดลอมภายในประเทศนั้น หมายถึง กฎหมายภายในของรัฐตาง ๆ ซึ่งมี
วัตถุประสงคทีจ่ะพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม ควบคุมปองกันมลพิษ สงเสริมใหสิ่งแวดลอม มีผลทําให
มีสุขภาพอนามยัท่ีด ีซึ่งกฎหมายภายในดังกลาว อาจอยูในรปูของกฎหมายแพง กฎหมายอาญา กฎหมาย
ปกครองหรือกฎหมายมหาชน 
 เน่ืองจากสิ่งแวดลอมเปนเรื่องสิ่งท่ีอยูรอบตวัมนุษย การที่คน ๆ  หน่ึง หรอืประเทศ ๆ  หนึ่ง มุงมั่น
ที่จะปกปองรักษาสิ่งแวดลอม ในขณะที่คนอื่น ๆ หรือประเทศอื่น ๆ มุงมั่นแตจะทําลายหรือเพิกเฉย 
การอนุรักษสิง่แวดลอมยอมไมมีทางสําเร็จได การทําความเขาใจปลุกจิตสํานึกของคนทุกคนในสังคม
หรือรัฐบาลทุกประเทศใหรวมมือกันอนุรักษสิ่งแวดลอมจึงเปนการแกปญหาทีต่นเหตุ และการที่
สิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวพันทั้งตัวบุคคลทั่วโลกและพื้นที่ทั่วโลก ทั้งบนดิน ใตดิน นํ้า และอากาศ สัตว
และพืชทั่วโลก รวมทั้งการอยูอาศัยอยางมีคุณภาพชีวิตของมนุษยและสัตว จึงทําใหตองมีกฎหมาย
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ และกฎหมายสิ่งแวดลอมภายในประเทศตามความหมายดังกลาวแลว
 อํานาจอธิปไตยในรฐั ๆ  หน่ึงที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยประกอบดวย อํานาจนิตบิญัญตั ิ
อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ สถาบันที่ใชอํานาจอธิปไตยทั้งสามลวนแตมีบทบาทที่สําคัญตอการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม กลาวคือ ฝายนิติบัญญัติมีหนาที่ในการออกกฎหมายที่พิทักษสิ่งแวดลอม และดูแล
ผลกระทบตอสิง่แวดลอม ในขณะทีฝ่ายบริหาร มหีนาทีใ่นการใชอํานาจทางปกครองใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ในขณะท่ีฝายตลุาการ มีหนาท่ีตคีวามบงัคบัใชกฎหมายใหมปีระสทิธภิาพ และวางบรรทดัฐาน
ของกฎหมายสิ่งแวดลอม 
 การทําหนาทีข่องแตละฝาย ลวนแตตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในกฎหมาย
สิง่แวดลอมเปนอยางดี เพราะกฎหมายสิ่งแวดลอมเปนกฎหมายพิเศษที่ตองราง ใช ตีความและ
บังคับการ โดยหลักการและวิธีการที่เปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายทั่วไป
 กฎหมายสิ่งแวดลอมภายในประเทศเปนเครื่องมือของสังคมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง
เปนรูปธรรม เพื ่อประโยชนของสังคมสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ ในขณะเดียวกันก็ยังคง
ใหความเปนธรรมแกปจเจกชน

 ๒พรชัย ดานวิวัฒน “ประเทศไทยกับกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศในปจจุบัน” วารสารนิติศาสตร ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑ 
(มีนาคม ๒๕๔๓), หนา ๓๔.
 ๓สหรัฐอเมริกาเคยใชมาตรการหามนําเขากุงกุลาดํา จากประเทศไทยดวยเหตุผลวา ประมงไทยจับปลาโดยใชอวนลาก
เปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติในทะเล.
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 สําหรับในประเทศไทยนั้น กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
แยกไดเปน ๒ กลุมคือ
 ๑. กลุมกฎหมายมหาชน ไดแก รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการและปองกัน
ปญหาสิง่แวดลอม การออกใบอนุญาตใหดําเนินกิจการทีเ่กีย่วกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การลงโทษผูกอใหเกิดความเสียหายแกสิ่งแวดลอมหรือผูกอใหเกิดมลพิษ 
 ๒. กลุมกฎหมายเอกชน ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยละเมิด และวาดวย
ทรัพยสิน
  หากพจิารณาถงึการออกแบบหรอืวางระบบกฎหมายแลว กฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
มลีกัษณะคลายกับกฎหมายองักฤษทีใ่หพระราชบัญญัติพิทกัษสิง่แวดลอม (Environmental 
Protection : EPA) เปนกฎหมายหลักที่กําหนดนโยบายในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมีกฎหมายอื่น
ประกอบ ดังนั้น จึงอาจแยกกลุมกฎหมายออกไดเปน ๒ กลุม คือ
  ๑. กฎหมายสิ่งแวดลอมที่กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมของประเทศ ไดแก รัฐธรรมนูญ 
และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   ๒. กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เปนมาตรการในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและควบคุมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก
   ๒.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดลอม เชน พระราชบัญญัติ
รักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตน 
    ๒.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน พระราชบัญญัติปาไม 
พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนตน 
   ๒.๓ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเมือง เชน พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบญัญัตริกัษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   ๒.๔ กฎหมายเกี่ยวกบัการอนรุกัษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม เชน พระราชบญัญตัโิบราณสถาน 
โบราณวตัถ ุศลิปวัตถแุละพพิธิภัณฑสถานแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   ๒.๕ กฎหมายเกีย่วกับความรับผิดทางแพงและอาญาจากปญหาสิง่แวดลอม ไดแก 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕๔

 เจตนารมณของกฎหมายสิ่งแวดลอมสรุปได ๔ ประการ๕ คือ
 ๑. การปองกัน (Prevention) การปองกันมลพิษและความเสียหายที่จะเกิดกับสิ่งแวดลอม 
เปนวัตถุประสงคหลักทีสํ่าคัญทีสุ่ด (optimum objective) ของกฎหมายสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน 
 ๔อุดมศักดิ์ สินธิพงษ, กฎหมายสิ่งแวดลอม พิมพครั้งที่ ๑ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๕), หนา ๔๕.
 ๕Susan Wolf & Anna White, supra note ๗, p. ๙-๑๐.
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ในสวนที่ ๑ ของ EPA ของอังกฤษ เปนบทบัญญัติในการควบคุมอากาศ นํ้าและพื้นแผนดิน (air, water 
and land) ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่จะนําไปสูสิ่งแวดลอม (Environmental media) ที่ดี 
 ๒. การปรบัปรงุมาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดลอม (Setting environmental quality standard) 
กฎหมายสิ่งแวดลอมจะกําหนดเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษทีเ่กิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมที่พอ
ยอมรับได เปนหลักเกณฑทีเ่ดินสายกลาง กําหนดเขตแดนแหงการดําเนินกิจการอุตสาหกรรม โดยที่
ยังคงไวซึ่งสิ่งแวดลอมที่ดี
 ดวยเหตผุลที่วากจิการที่อาจกอใหเกิดมลพษิน้ัน ในขณะเดยีวกันก็ยังมปีระโยชนแกสงัคม ท้ังเรื่อง
การจางแรงงาน การผลิตสินคาและบริการ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความสะดวกสบาย (amnenity) 
ของประชาชน
 กฎหมายส่ิงแวดลอมเองยอมรบัวา สงัคมยคุใหมไมสามารถดาํรงอยูไดโดยปราศจากกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมซึ่งเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอมอยูบาง ดังนั้น กฎหมายสิ่งแวดลอมจึงมีหลักการวา 
รัฐควรอนุญาตใหประกอบอุตสาหกรรมไดภายใตการควบคุม
 ๓. การเยยีวยา (Clean-up/remediation) ในบางกรณกีารปองกันสิ่งแวดลอมมใิหถกูทําลาย
อาจจะไมทันการ เม่ือส่ิงแวดลอมถกูทําลายไปแลว จึงจําเปนท่ีกฎหมายสิ่งแวดลอมจะตองเขามาเยียวยา 
โดยมีวิธีการเฉพาะแตกตางจากการเยียวยาความเสียหายในคดีแพงโดยทั่วไป
 กฎหมายสิ่งแวดลอม เชน ตามพระราชบญัญตัวิาดวยการรกัษาแหลงน้ําของอังกฤษ (The Water 
Resources Act ๑๙๙๑) กําหนดใหองคกรของรัฐเขาไปจัดการบําบัดรักษาคุณภาพนํ้าไดทันที โดยมี
ขอบเขตอาํนาจหนาที่ท่ีชดัเจนสะดวกแกผูปฏิบติั โดยผูท่ีกอใหเกิดความเสยีหายตองเปนผูออกคาใชจาย 
(Polluter pays principle)
 ๔. เจตนารมณของกฎหมายสิ่งแวดลอมท่ีมโีทษทางอาญา เจตนารมณของกฎหมายสิ่งแวดลอม
ท่ีมีโทษทางอาญานั้น โดยหลักแลวกฎหมายมเีจตนารมณท่ีตองการปองกนัหรอืควบคมุมลพษิ ซึ่งแตกตาง
จากเจตนารมณของกฎหมายอาญาโดยทั่วไปที่มุงจะลงโทษผูกระทําผิด หรือเพื่อปกปองคุมครอง
สังคมสวนรวม ดังนั้น มาตรการบทบังคับทางกฎหมายอาจจะแตกตางกันได เชน ศาลขุนนาง (Crown 
Court) ของอังกฤษมีอํานาจออกคําสั่งคุมครองเยียวยาความเสียหายไดเปนการชั่วคราว แมจะเปน
คดอีาญากต็าม หรอืการมคีาํส่ังใหเจาพนักงานเขาไปในสถานที่ประกอบการ เพื่อยึดเครื่องมอื เครื่องจกัร
ทีเ่ปนตนเหตุของมลพิษ อีกทัง้มีอํานาจทัว่ไปทีจ่ะกําหนดวิธีการใด ๆ ก็ไดทีเ่หมาะสมกับการเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้น๖

 ในบทความนี ้ผูเขียนจึงขอกลาวถึงบทบัญญัติของกฎหมายสิ่งแวดลอมบางเทาทีจ่ําเปนตอการ
ทําความเขาใจ บทความนี้ผูเขียนจึงขอจํากัดประเด็นในการนําเสนอโดยจะกลาวแตเฉพาะภารกิจ
ของศาลยุติธรรมที่จะใชกฎหมายในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น โดยผูเขียนจะไดเปรียบเทียบ
กับหลักกฎหมายของประเทศที่สามารถใชกฎหมายจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและเปนธรรมมาแลว

 ๖Susan Wolf & Anna White, supra note ๗, p. ๑๓.
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 ๑. กฎหมายส่ิงแวดลอมทีเ่ปนความผดิทางอาญา หรอืท่ีเรยีกวา Environmental Crime นัน้ 
อาจแยกฐานความผิดได ๓ ประการ 
  ประการแรก คือ ความผิดเนื่องจากการกอใหเกิดมลพิษ 
  ประการที่สอง คือ ความผิดฐานละเวนไมปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และ
  ประการที่สาม คือ ความผิดฐานกระทําผิดเงื่อนไขที่เจาพนักงานอนุญาตหรือคําเตือนที่
เจาพนักงานแจงใหทราบ
  โดยภาพรวมแลวกฎหมายสิ่งแวดลอมที่มีโทษทางอาญาของประเทศไทย เปนบทบัญญัติ
ทีส่อดคลองกับทฤษฎีดังกลาวอยูแลว ขอที่นาสังเกตคือ การกระทําที่จะเปนความผิดกฎหมายอาญา
สิง่แวดลอมนี ้ เนือ่งจากเปนกฎหมายเทคนิค (technical law) กลาวคือ ทีเ่ปนความผิดทางอาญา
เพราะกฎหมายบญัญตัวิาเปนความผดิ (Mala prohibita) เชน ความผดิตามพระราชบญัญติัจราจร ไมใช
เพราะเปนความผิดตอเมื่อมีเจตนา (Mala in se) อยางเชน ความผิดฐานลักทรัพย ดังนั้น การกระทํา
ทีจ่ะเปนความผิดอาญาตามกฎหมายอาญาสิ่งแวดลอมนี ้ จึงควรเปนความผิดที่ไมตองการเจตนา
เปนองคประกอบความผิด
 ๒. กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เปนความรับผิดทางแพง กฎหมายที่กลาวถึงความรับผิดทางแพง
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมนั้น ไดแก 
  ๒.๑ ความรับผิดทางแพงตามพระราชบัญญัติซึง่เปนกฎหมายเฉพาะ บทบัญญัติทีส่ําคัญ
ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไวใน
มาตรา ๙๖ (เปนความรับผิดในความเสียหายที่กอใหเกิดมลพิษ) และมาตรา ๙๗ (เปนความรับผิด
ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ) ซึ่งใหผูทีเ่ปนตนเหตุแหงความเสียหายที่เกิดขึ้น
แกสิง่แวดลอมและหรือทรัพยากรธรรมชาติเปนผู จายคาเสียหายทั ้งหมด ทัง้นี ้เปนไปตามหลัก 
“ผูกอมลพิษเปนผูจาย” (The polluter pays principle)
   หลักนี้อธิบายไดวา ผูกอใหเกิดมลพิษจะตองรับผิดชอบในคาใชจายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จดัการระบบการกาํจดัมลพษิ เชน คาบําบดันํา้เสยี คาเกบ็ขยะ นอกจากนี้ จะตองรบัผดิชอบในคาเสยีหาย 
ทีเ่ปนผลมาจากมลพิษทีต่นเองกอใหเกิดดวย เชน คาใชจายในการทําความสะอาดและกําจัดนํ้ามัน
ที่รั่วไหลจากโรงงานของตน ที่รัฐตองจายไป๗

  คําพิพากษาศาลฎีกาที ่เกี ่ยวกับประเด็นตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีสําคญั ไดแก คาํพพิากษาศาลฎกีาที่ ๘๖๑/๒๕๔๐๘, ๒๐๓๔/๒๕๔๔๙,
 ๗Susan Wolf & Anna White, supra note ๗, p. ๑๕.
 ๘มีหมายเหตุทายฎีกาวา “สิทธิในการไดรับทราบขอมูลและขาวสาร ถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่สําคัญในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งรฐัธรรมนูญบญัญติัไวอยางกวาง ๆ โดยจะเขียนรายละเอยีดไวในกฎหมายตาง ๆ เชน สทิธใินการรบัขอมลูและขาวสารในดานสิ่งแวดลอม
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไวในมาตรา ๖ (๑) วา “บุคคลอาจมีสิทธิ
ทีจ่ะไดรับทราบ ขอมูลและขาวสารจากทางราชการ ในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เวนแตขอมูล
หรือขาวสารทีท่างราชการถือวาเปนความลบัเกีย่วของกับการรักษาความมัน่คงแหงชาติ หรือเปนความลับเกีย่วกับสิทธิสวนบุคคล 
สิทธิในทรัพยสินหรือสิทธิในทางการคาหรือกิจการของบุคคลใดที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย”.
 ๙คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๘๒/๒๕๓๕ คดีนี้ ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ ภาค ๑ พิพากษาวาจําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐, ๒๖ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓, ๓๕ 
จําคุก ๓ เดือนปรับ ๕,๐๐๐ บาท ริบของกลางและใหทําลายลานปูนซีเมนตของกลาง.
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๑๗๓๓/๒๕๔๓ เปนตน นอกจากพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังกลาวแลว ยังมีพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕๑๐ หมวดที่ ๓ กําหนดหนาที่
และความรับผิดทางแพงของบุคคลที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนในวัตถุอันตราย๑๑ ไวเปนการเฉพาะ 
ไดแก มาตรา ๖๓, ๖๔, ๖๕, และมาตรา ๖๖
  ๒.๒  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยละเมิด หลักกฎหมายละเมิด ทีใ่ชกับ
ความรับผิดทางแพงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ไดแก
    ๒.๒.๑ หลักความรบัผดิในผลแหงละเมดิเนื่องจากการกระทาํของตนเอง ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา ๔๒๐ ตามมาตรา ๔๒๐ บุคคลทีจ่ะรับผิดในผลแหงละเมิดนี้ ตองมีการกระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอและในมาตรา ๔๒๒ เปนความรับผิดฐานละเมิดเมื่อมีการกระทําหรืองดเวน
ไมกระทําการ ที่เปนการฝาฝนกฎหมายที่ประสงคจะปกปองบุคคลอื่น
    กฎหมายสิ่งแวดลอมเปนกฎหมายที่กอใหเกิดหนาที่แกผูเกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติตาม 
โดยมีวัตถุประสงคจะปกปองบุคคลอื่น การละเลยไมปฏิบัติหนาทีห่รือบกพรองไมปฏิบัติหนาทีต่ามที่
กฎหมายกําหนด ยอมเปนการงดเวนไมกระทําการตามหนาทีท่ีต่นตองทําเปนการกระทําละเมิดโดยมี
เหตุผลพื้นฐานมาจากหนาที่ที่ระบุไวในกฎหมายสิ่งแวดลอม
     ปญหาที่เกิดจากการใชกฎหมายละเมิด มาตรา ๔๒๐ และมาตรา ๔๒๒ คือ    
     ก. ผูเสยีหายที่จะฟองคดี๑๒ คงจาํกดัแตเฉพาะผูเสยีหายในกรณพีเิศษ ประชาชนทั่ว ๆ  ไป 
หากไมไดรับความเสียหายที่เปนรูปธรรมแลวไมมีอํานาจฟอง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๑๐/๒๕๑๓) 
     ในกรณีท่ีบุคคลใดพบเหน็เหตกุารณท่ีกอใหเกิดความเสยีหายตอสิ่งแวดลอม หากปลอย
ใหเน่ินชาไปอาจเกดิความเสียหายได ถาบคุคลไดจัดการบาํบดัมิใหเกิดความเสยีหายท่ีบานปลายออกไป
โดยเสยีคาใชจายของตนเองไป บุคคลน้ันก็ชอบที่จะฟองเรยีกคาใชจายที่ตนออกไปจากบคุคลที่กอความ
เสียหายหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลเหตุภัยพิบัตินั้น โดยใชหลักกฎหมาย
เรื่องจัดการงานนอกสั่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๓๙๕ - มาตรา ๔o๕
     ข. หนาที่นําสืบ เมือ่โจทกฟองใหจําเลยรับผิดตามมาตรา ๔๒๐ และจําเลยปฏิเสธ 
โจทกมีภาระการพิสูจนวาการกระทําของจําเลยเปนการจงใจหรือประมาทเลินเลอ ปญหาทีเ่กิดขึ้นคือ 
โจทกมีความยากลําบากที่จะนําพยานหลักฐานมาพิสูจนใหศาลเห็นวา การกระทําของจําเลยเปนการ
กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เพราะขอเท็จจริงนี้ฝายจําเลยจะมีพยานหลักฐานมากกวา 
และจําเลยจะทราบขอเท็จจริงดีกวาโจทก เชน เมือ่โจทกไดรับความเสียหายจากการปลอยควันพิษ
ของโรงงานจาํเลย โจทกเองไมมีทางทราบไดเลยวาการทํางานในโรงงานของจาํเลยเปนอยางไร จาํเลยเอง
เสียอีกที่ยอมทราบแกใจของตนเองวาตนทําอะไรไปบาง 

 ๑๐อํานาจ วงศบัณฑิต, กฎหมายสิ่งแวดลอม พิมพครั้งที่ ๑ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๕), หนา ๔๕๕.
 ๑๑วัตถุอันตราย มีนิยามตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ มาตรา ๔ เชนวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด ฯลฯ.
 ๑๒สํานักงานอัยการสูงสุด กลาวในวงเสวนาระดมความคิดเห็น “ความเสียหายดานสุขภาพในคดีสิ่งแวดลอม : การวินิจฉัย
โดยแพทยและการชดเชยโดยกระบวนการยตุธิรรม” คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ๑๕ กมุภาพนัธ ๒๕๔๘ วา “การสูคดี
สิง่แวดลอมตอไปนี้เปนการตอสู กับบรรษัทขามชาติทีม่าพรอมกระแสทุน การพิสูจนความเสียหาย จึงควรคํานึงถึงบริบทของ
สังคมไทยดวย ไมเฉพาะดานเทคนิคหรืออาศัยผูเชี่ยวชาญเปนหลัก”.
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จุลนิติ

     ในประเทศองักฤษมหีลกั Res ipsa loquiter ท่ีโจทกมีภาระการพสิจูนพยานหลกัฐาน
ในเบ้ืองตน (prima facie evidence) ซ่ึงขอท่ีพสิจูนเบือ้งตนน้ีจะสือ่ใหเหน็วาจําเลยจงใจ หรอืประมาท
เลินเลอ ตามหลักเรื่องขอเท็จจริงทีอ่ยูในความรูเห็นของฝายตนโดยเฉพาะ หลักนี้เปนหลักกฎหมาย
อังกฤษ กําหนดขึ้นเพื่อความเปนธรรมในการตอสูคดี เพราะในเมื่อขอเท็จจริงอันหนึ่งอยูในความรูเห็น
ของคูความฝายหนึ่งเพียงคนเดียว ยอมไมเปนธรรมที่จะใหอีกฝายหนึ่งตองมีหนาที่นําสืบซึ่งเขาจะตอง
ประสบความยากลําบากหรืออาจเปนพนวิสัยทีจ่ะพิสูจน หลักนี้มีทีใ่ชมากในเรื่องละเมิดอันเกิดจาก
ความประมาทตามปกติ
     การที่โจทกอางวาจําเลยประมาททําใหเกิดความเสียหาย โจทกจะตองมีหนาทีน่ําสืบ 
แตบางกรณีโจทกไมมีทางสืบได เพราะขอเท็จจริงเกี่ยวกับการประมาทอยูในความรูเห็นของจําเลย
คนเดียว ถาจะใหโจทกตองมีหนาที่นําสืบ โจทกก็คงตองแพคดี จึงเกิดหลัก Res ipsa loguiter ขึ้นมา 
     หลักนีม้ีวา ถาเกิดอุบัติเหตุขึ้นทําใหโจทกเสียหายเพราะการกระทําของจําเลย และ
เหตุน้ันอยูในความรูเหน็ของจาํเลยฝายเดยีวแลว ถาจาํเลยไมสามารถอธบิายถงึสาเหตน้ัุนได ตองถอืวา
จําเลยประมาทไวกอน และจําเลยตองมีหนาทีน่ําสืบแกตัว เชน จําเลยขับรถแฉลบลงขางทางโดยไม
ปรากฏสาเหตุ หรือแพทยลืมสําลีไวในทองคนไข เปนตน๑๓

     ดังน้ัน หลังจากที่โจทกนําสบืขอเทจ็จรงิเบื้องตนเสรจ็แลว ศาลก็จะโยนภาระการพสิจูน 
(shift of the burden of proof) ไปยงัจําเลยที่มีพยานหลกัฐานโดยตรงที่เก่ียวกับการกระทาํของตนเอง 
หากจะนําหลัก Res ipsa loquiter มาใชในศาลไทยก็พอจะมีทางเปนไปได โดยการใชดุลพินิจ
จดรายงานกระบวนพิจารณาในชั้นชี้สองสถาน กําหนดใหโจทกจําเลยมีหนาทีนํ่าสืบกอนตามที่
เห็นสมควร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๘๓ วรรคหนึ่ง เพราะการกําหนดให
คูความฝายใด นําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นขอใด กอนหรือหลังตามมาตรา ๑๘๓ ถือวาเปน
ดลุพนิิจของศาล โดยถอืความสะดวกในการสบืพจิารณาพยานเปนสาํคญั แตการวนิิจฉยัชี้ขาดตดัสนิคด ี
ตองถือภาระการพิสูจนหรือหนาที่นําสืบที่ถูกตอง ชอบดวยมาตรา ๘๔/๑ เปนสําคัญ๑๔ (คําพิพากษา
ฎีกาที่ ๑๔๐๔ - ๑๔๐๕/๒๕๐๘)
    ค. ความรับผดิของผูประกอบการท่ีแตละคนมสีวนกอใหเกดิความเสยีหาย ความเสยีหาย
ตอสิง่แวดลอมบางกรณีอาจเกิดจากการสะสมคอย ๆ เปนคอยไป ทีละเล็กละนอย และทีส่ําคัญ คือ 
บางกรณผูีประกอบการเพยีงรายเดยีว ไมอาจกอใหเกิดความเสยีหายตอสิ่งแวดลอมได แตผูประกอบการ
หลาย ๆ รายตางคนตางกระทํา ก็จะเกิดความเสียหายได เชน แมนํ้าสายหนึ่งเนาเสียอยางรุนแรง 
ลําพังแตการทีโ่รงงาน ก. ปลอยนํา้เสียลงไปในแมนํ้า ในทางทฤษฎีวิทยาศาสตรแลวไมถึงกับทําให
แมน้ําเนาเสยีได แตหากโรงงาน ข. โรงงาน ค. โรงงาน ง. ปลอยของเสยีระบายลงแมน้ําไปดวย เม่ือรวม ๆ  
ของเสียที่โรงงานทั้งสี่แหงระบายลงสูแมนํ้าแลว เปนเหตุใหแมนํ้าเนาเสียได

 ๑๓เข็มชัย ชุติวงศ, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติบรรณการ, ๒๕๔๗), หนา ๖๓-๖๔.
 ๑๔สมชัย ฑีฆาอุตมากร, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๗๑๔.
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      การดาํเนินคดขีองผูเสยีหาย ยอมมีความยุงยากที่จะพสิจูนวา การกระทาํของจาํเลย
มีความสมัพนัธกบัผลเสยีหายที่เกดิขึ้นหรอืไม (Causation) เพราะความเสยีหายเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ 
(multiple causation) และพฤติการณเชนนี้ไมใชเปนการกระทําละเมิดรวม (joint tort - feasor) 
      ในสหรัฐอเมริกา ในคดี Senn v. Merrell-Dow Pharmarceutical, INC๑๕ ศาล
ใชหลักที่เรียกวา “market share alternative liability” ใหจําเลยหลายรายที่แมจะไมไดรวมกันทํา
ละเมิดโจทกก็ตาม แตจําเลยแตละราย ลวนแตมีความเปนไปไดที่มีสวนในการทําใหเกิดความเสียหาย 
ในเมือ่จาํเลยทกุรายตางกไ็ดประโยชนในการอตุสาหกรรม โดยมสีวนแบงในการตลาดในผลิตภณัฑของตน 
ก็ไมมีเหตุผลใดที่เมือ่สังคมสวนรวมไดรับความเสียหายจําเลยจะไมตองรับผิด สวนจะรับผิดมากนอย
เพียงใดนั้น ตองแลวแตการนําสืบพยานหลักฐานแกตัวของฝายจําเลยเอง๑๖ สําหรับประเทศไทย
ศาลฎีกาเคยวางหลักไวในคําพิพากษาที่ ๕๓๔/๒๕๓๔
   ๒.๒.๒ หลักความรับผิดเด็ดขาด (Strict liability) ในคดี Ryland v. Fletcher๑๗ 
ซึ่งมีขอเท็จจริงวา จําเลยเปนเจาของเหมืองแรซึ่งติดกับทีด่ินโจทก จําเลยสรางเขื่อนกั้นนํ้าทําให
น้ําไหลเขาไปในที่ดนิโจทก ศาลพพิากษาใหจําเลยรบัผดิโดยใหเหตุผลวาบคุคลใดนําสิ่งใดที่อาจกอใหเกดิ
อันตรายเขามาในที่ดินของตน บุคคลน้ันตองจัดการเกบ็รกัษามใิหสิ่งน้ันกอใหเกิดความเสยีหายแกผูอื่น 
หากมีความเสยีหายเกดิขึ้นจากส่ิงของน้ันท่ีเขาไปในที่ดนิของบคุคลอ่ืน เจาของสิ่งอันตรายน้ันตองรบัผดิ
แมจะไมไดกระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอก็ตาม เปนความรบัผดิโดยปราศจากความผดิ (Liability 
without fault) หลักความรบัผิดเดด็ขาดหรอืความรบัผดิเครงครดัน้ี ปรากฏอยูใน ป.พ.พ. มาตรา ๔๓๗ 
   หากความเสียหายตอสิง่แวดลอมเกิดจากทรัพยอันตราย กฎหมายบัญญัติใหผูครอบครอง
รับผิดไวกอน จนกวาจะพิสูจนไดวาความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือความผิดของผูเสียหายเอง 
แมจําเลยผูครอบครองทรัพยอันตราย จะพิสูจนไดวา ตนมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลอ จําเลยก็ไมพน
ความรับผิด เพราะมาตรา ๔๓๗ นี้เปนความรับผิดของบุคคลเนื่องจากทรัพยทีต่นเองใชประโยชน 
ครอบครอง ในเมื่อตนเองไดประโยชนจากตัวทรพัย เมื่อทรพัยกอใหเกิดความเสยีหาย ตนเองก็ตองรบัผดิ 
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๕๑/๒๕๔๖) 
   ขอสังเกต หลักความรบัผดิเดด็ขาดน้ี มีขอจํากัดท่ีจะนําไปใชไดตอเม่ือขอเท็จจรงิปรากฏวา
มีความเสียหายเกิดขึ้นจาก “ทรัพยอันเปนของเกิดอันตรายไดโดยสภาพ หรือโดยความมุงหมายที่จะ
ใชหรือโดยอาการกลไกของทรัพย” เทานั้น หากกรณีที่ไมใชทรัพยอันตราย ผูเสียหายควรแถลงตอศาล
ในวันชี้สองสถาน ขอใหศาลกําหนดประเด็นตามหลัก Resipsa loquiter ประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๘๓ ตามขอ ๒.๒.๑ ข. ดังกลาวขางตน 

 ๑๕๓๐๕ Or. ๒๕๖, ๗๕๑ P.๒d ๒๑๕ (๑๙๘๘).
 ๑๖Jerry J. Phillips and others, Tort Law, Cases, Materials, Problems, (U.S.A. : Michie, ๑๙๙๐), p. ๕๗๓.
 ๑๗(๑๙๒๖) ๔๒ L.Q.R. ๓๗. 
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 ๒.๓ กฎหมายลักษณะทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๔ ไดแก
บทบัญญัติเกี่ยวกับการกอเหตุเดือดรอนรําคาญ ตามมาตรา ๑๓๓๗ 
       ในหลักกฎหมายสิ่งแวดลอมในตางประเทศ ไดกําหนดเปนหลักการที่มอบความไววางใจ
แกศาลเปนอยางมาก ในการใชดุลพินิจทีเ่หมาะสมแกรูปคดี เหตุทีเ่ปนเชนนี้เพราะกระบวนการ
ในศาล เปนกระบวนการที่เปดเผยตอสาธารณชน เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
เขามาใชสิทธิทางศาลไดอยางกวางขวาง และคําสั่งศาลถูกตรวจสอบไดในตัวเอง เนื่องจากคําพิพากษา
ตองประกอบไปดวยหลักกฎหมายและเหตุผล และยังอาจถูกตรวจสอบโดยการอุทธรณตอศาลสูง 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาถือวากระบวนการในศาลเปนกระบวนการที่เปดเผย โปรงใส มีเหตุผล
และเปนธรรมหรือทีเ่รียกวา Due Process ผลที่ไดนอกจากความยุติธรรมแลว วงการกฎหมาย
สิ่งแวดลอมยังจะไดทราบบรรทัดฐานของหลักกฎหมายสิ่งแวดลอมอีกดวย 
   กฎหมายส่ิงแวดลอมของประเทศไทย แมวาจะกอกําเนิดมารวม ๓๐ ปแลวก็ตาม แตก็ยังคง
ขาดการพัฒนาการใชกฎหมายนี้มากเทาทีค่วร หากศาลยุติธรรมเปนผูนําในการจัดองคกรศาลใหมี
กระบวนพิจารณาคดีเปนพิเศษ จัดองคคณะผูพิพากษาที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชกฎหมาย
แกไขปญหาส่ิงแวดลอมแลว กจ็ะเปนการพฒันาการใชการตคีวามกฎมายสิ่งแวดลอมใหมีประสทิธภิาพ
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมพรอมไปกับการพัฒนาประเทศ ในทางทฤษฎีรัฐจะตองมีกฎหมายที่ดี 
แตในความเปนจรงิคนใชกฎหมายสาํคญักวากฎหมาย หากรฐัมกีฎหมายที่ดแีตนักกฎหมายขาดความรู 
ความเขาใจหรอืความเช่ียวชาญ กฎหมายท่ีดจีะกลายเปนกฎหมายท่ีไมด ีความสาํคญัของผูใชกฎหมาย
จึงเทาเทียมกันกับตัวบทกฎหมาย 
    ผูเขียนเห็นวา ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว และมีประชาชนจํานวนมากถึง ๖๐ กวาลานคน ปจจัยเหลานี้
ยิง่เจริญขึ้นหรือมีมากขึ้นเทาไร มลพิษการใชทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกธรรมชาติ การรังแกสัตว
หรือทําลายชีวิตสัตว และการทําลายสิ่งแวดลอมยอมเกิดขึ้นมากขึ้นเทานั้น หากเราไมมีผูพิพากษา
ท่ีมีความรูความเขาใจในปญหา ในประเดน็ท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมแลว การทาํลายสิ่งแวดลอมก็จะเกดิข้ึน
อยางไมเกรงกลัวกฎหมายบานเมือง ในขณะนี้ไดมีการจัดตั้งแผนกสิ่งแวดลอมในศาลฎีกาแลว โดยใหมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพง และคดีอาญาที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ
รวม ๒๔ ฉบับ ดังนั้น จึงควรมีการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอม ในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณดวย 
เพื่อศาลยุติธรรมจะไดมีผูพิพากษาที่มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเรื่องสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะ และเปนการสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนวา คดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมจะไดรับ
การพิจารณาพิพากษา โดยผูพิพากษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายสิ่งแวดลอม และเรื่อง
สิง่แวดลอมเปนพิเศษและอาจจะจัดตั้งแผนกคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในศาลอุทธรณ
ทุกแหงและใหคําพิพากษาของศาลในคดีสิ่งแวดลอมสวนใหญถึงทีสุ่ดทีช่ั้นศาลอุทธรณเชนเดียวกับ
รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณคดียาเสพติดฯ 
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จุลนิติ

บทสรุปและขอเสนอแนะ
 ปญหาสิง่แวดลอมเปนปญหาทีม่ีความสําคัญตอการกินดีอยูดีและการมีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ของประชาชน สิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทีอุ่ดมสมบูรณ จะตองใชเวลานานหลายศตวรรษ 
และอาศัยบรรพบุรุษของเราหลายชั่วอายุคน พิทักษรักษาไวเปนมรดกแกลูกหลาน แตสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ อาจถูกมนุษยทําลายไดภายในเวลาไมกี่นาที
 การที่ความยตุธิรรมมาสายเกนิไปยอมทาํใหความเสยีหายเพิ่มมากขึ้นไปทกุนาท ีมาตรการในการ
พทัิกษ คุมกนั อนุรกัษส่ิงแวดลอม จึงจําเปนตองถกูนํามาใชอยางรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ในปจจบุนั
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป 
ยังไมมีมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมชั่วคราวกอนพิพากษา
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยังมีขอจํากัดเรื่องการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที่โจทก
ตองมีภาระการพิสูจน๑๘ และความเสียหายอาจมีลักษณะสะสมเกิดขึ้นทีละเล็กละนอย๑๙ หรือใชเวลา
นานเกินกวาปกติ เชน กรณีสารพิษคลองเตย สารกัมมันตรังสี โคบอลต-๖๐ รั่วไหล โรงไฟฟาแมเมาะ 
หรือสารตะกั่วที่คลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน ซึ่งในกรณีดังกลาวศาลควรใช ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๔ 
วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา 
 “…ถาในเวลาที่พิพากษาคดี เปนพนวิสัยจะหยั่งรูไดแนวา ความเสียหายนั้นไดมีแทจริงเพียงใด 
ศาลจะกลาวในคําพิพากษาวา สงวนไวซึ่งสิทธิทีจ่ะแกไขคําพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไมเกิน
สองปก็ได”
 และศาลควรคํานึงวาความเสียหายในอนาคตแตแนนอนนั้น เปนความเสียหายทีศ่าลพิพากษา
ใหจําเลยรับผิดได (Damages can be awarded in respect of future loss)๒๐ เชน การที่โจทก
ตองไปพบแพทยเปนประจําทุกเดือนหลังถูกทําละเมิด แมขณะฟองคดีหรือขณะทีศ่าลมีคําพิพากษา 
โจทกยังไมไดไปพบแพทยกต็าม โจทกยอมมีสทิธิไดรบัคาสนิไหมทดแทนสวนน้ี เพราะเปนความเสยีหาย
ในอนาคตที่แนนอน๒๑ และการกําหนดคาสินไหมทดแทนในอนาคตนี้แมจะเกินสองป ศาลมีอํานาจ
กาํหนดไดหากโจทกมีพยานหลักฐานที่หนักแนนจนทําใหศาลหย่ังรูไดแนวาความเสยีหายน้ันไดมแีทจรงิ
ในอนาคตเพียงใด และนักกฎหมายทุกฝายควรเขาใจวามาตรการในการเยียวยาความเสียหายนั้น
มิไดมแีตเฉพาะการชดใชคาเสยีหายเทานั้น เพราะผูทําละเมดิตองรบัผดิใชคาสนิไหมทดแทนแกผูเสยีหาย
  คําวา “คาสินไหมทดแทน” หรือทีต่ัวบทภาษาอังกฤษใชคําวา “Compensation” หากแปล
ความวา “การทดแทนความเสียหาย” นาจะตรงกับความหมายมากกวาการทดแทนความเสียหาย 
คือ การทําใหผูเสียหายกลับคืนสูสถานะเดิมกอนถูกละเมิดใหมากที่สุด คาเสียหายจึงเปนคาสินไหม
ทดแทนประการหนึ่งเทานั้น
 ๑๘พนัส ทัศนียานนท วุฒิสมาชิกและกรรมาธิการสิ่งแวดลอมกลาวในที่เสวนาฯ ดังที่อางไวในเชิงอรรถที่ ๑๓ วา “การชดเชย
ความเสียหายคดีสิง่แวดลอม เปนดุลพินิจของศาลที่ยังมีความคิดคับแคบ ความเสียหายทีย่ังไมปรากฏอาการและความเสียหาย
ทางสุขภาพจิต ยังไมพูดถึงมาก และการชดเชยมีปญหาเพราะกําหนดตามฐานะทางสังคม คนรวยไดมากกวาคนจน”.
 ๑๙อํานาจ วงศบัณฑิต, อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๐, หนา ๔๗๕.
 ๒๐David Hughes Environmental Law, (London:๑๙๙๔), p.๓๕.
 ๒๑จติต ิตงิศภทิัย, คาํอธบิายประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย (กรงุเทพฯ : คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๒๓), 
หนา ๖๑๒-๖๑๓. 
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บทบาทของศาลยุติธรรมกับกฎหมายสิ่งแวดลอม 
(The Role of the Court of Justice and the Environmental Law)

จุลนิติ

 ในปญหาวา ใครบางท่ีมีสิทธเิรยีกรองมาตรการในการชดใชคาสนิไหมทดแทนน้ัน หากบคุคลท่ัวไป
เปนผูเสยีหายหรือเปนผูเสยีหายในกรณีพิเศษ บุคคลนัน้ยอมมีอาํนาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทนได 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖ ในกรณี
ทีไ่ดรับความเสียหายจากมลพิษ และหรือตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็เรียกรอง
ตามมาตรา ๖๓ ถงึมาตรา ๖๖ หรอือาจเรยีกรองได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยละเมดิ
หรือทรัพยไดแลวแตกรณี และในกรณีทีค่วามเสียหายเกิดขึน้กับสิง่แวดลอมทีเ่ปนสาธารณประโยชน 
ไมวาจะเปนมลพษิหรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ  นอกจากเอกชนจะฟองเรยีกคาสนิไหม
ทดแทนไดแลว รัฐมีสทิธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนไดอีกดวย ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖, มาตรา ๙๗ และกฎหมายพิเศษตาง ๆ ดังกลาว
ขางตนแลว แตกรณีขอที่นาพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ ศาลในระบบ Common Law มีการกําหนด
คาเสยีหายทีเ่ปนการลงโทษ (Punitive Damage) ตามกฎหมายไทยนัน้ ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา ๔๓๘ บัญญัติวา 
 “คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดนั้น ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณ
และความรายแรงแหงละเมิด”
 จากบทบัญญัติดังกลาว ผูเขียนเห็นวา ไดเปดชองใหศาลกําหนดคาเสียหายในลักษณะนี้ได 
เชน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๑๗-๑๖๑๘/๒๕๐๐ วินิจฉัยวา 
 “คาเสียหายฐานละเมิด เพราะทาํลายครวั หองนํ้า จงึใชทรพัยไมไดตามปกต ิศาลกาํหนดคาเสยีหาย
ใหตามสมควรนอกเหนือไปกวาราคาทรัพยก็ได” และคําพิพากษาศาลฎีกาที ่๖๔/๒๕๐๑ วินิจฉัยวา 
“จาํเลยละเมดิโดยจงใจทั้งท่ีมีผูทักทวงแลว เปนพฤตกิารณแสดงความรายแรงที่ศาลคาํนึงในการกําหนด
คาเสียหายได” 
 แตโจทกตองมีคําขอทายฟอง และนําสืบใหเห็นถึงพฤติการณและความรายแรงแหงการกระทํา
ของจําเลย เพื่อใหศาลกําหนดคาเสียหายใหมากกวาความเสียหายที่แทจริง เพราะศาลเองก็ไมตองการ
ใหมีการคากําไรจากการเปนคดี ดุลพินิจของศาลในการกําหนดคาสินไหมทดแทนจะเปนประโยชน
ในคดีสิง่แวดลอมเปนอยางมาก โดยเฉพาะในกรณีทีม่ีความเสียหายที่ไมอาจคํานวณเปนราคาเงินได  
เชน ความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับเปนสภาพความเปนอยูที่เลวลง สภาพจิตใจที่ยํ่าแย สภาพแวดลอม
ที่มีผลในเชิงลบตอคุณภาพชีวิต เปนตน 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไมมีบทบัญญัติทีจ่ะใหศาลใชวิธีการชั่วคราว
กอนฟองคดี๒๒ ตามหลัก Anton Piller Order ที่ศาลอังกฤษวางหลักวา ศาลมีอํานาจสั่งใหบุคคลใด
ระงับการกระทําใด ๆ ที่จะเปนการทําลายพยานหลักฐานที่เกี่ยวของและอาจถูกนําเสนอในคดีที่ผูรอง
จะฟองบุคคลนั้น โดยผูรองขอคําสัง่ศาลดังกลาวอาจไดรับหมายศาลไปดําเนินการตามที่รองขอได
โดยไมจาํเปนตองไตสวนพยานจาํเลย จงึควรแกกฎหมายวธิพีจิารณาความแพงใหผูมสีวนไดเสยีรองขอ
ใหศาลใชวิธีการคุมครองสิ่งแวดลอมได แมยังไมมีการฟองคดีก็ตาม 

 ๒๒ดูพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาฯ มาตรา ๒๘ ใหผูรองยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งกอนฟองคดีได.

P41-56.indd  52 26/11/2555  18:58:59

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๕๓

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 กระบวนพจิารณาคดีเกี่ยวกบัคาํรองน้ีจึงเปนการพจิารณาคดฝีายเดยีวหรอืท่ีเรยีกวา “exparte” 
และหากผูรองไมฟองคดีภายในกําหนดคําสั่งศาลยอมสิ้นผลไป และผูรองอาจตองชดใชคาเสียหาย
หากผูถูกหมายศาลไดรับความเสียหาย๒๓

 สําหรบัประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา ไมมีบทบญัญติัท่ีใหอํานาจศาลในการออกคําสั่ง
คุมครองชั่วคราวกอนพิพากษาได และควรแกไขกฎหมายใหเห็นถึงพฤติการณและความรายแรง
แหงการกระทาํของจาํเลย เพื่อใหศาลกาํหนดคาเสยีหายใหมากกวาความเสยีหายที่แทจรงิ เพราะศาลเอง
ก็ไมตองการใหมีการคากําไรจากการเปนคดี ดุลพินิจของศาลในการกําหนดคาสินไหมทดแทน
จะเปนประโยชนในคดีสิง่แวดลอมเปนอยางมาก โดยเฉพาะในกรณีทีม่ีความเสียหายทีไ่มอาจคํานวณ
เปนราคาเงนิได เชน ความเสียหายที่ผูเสยีหายไดรบัเปนสภาพความเปนอยูท่ีเลวลง สภาพจิตใจที่ย่ําแย 
สภาพแวดลอมที่มีผลในเชิงลบตอคุณภาพชีวิต เปนตน 
 ใหพนกังานอยัการโจทกมคีาํขอทายฟองใหจาํเลยแกไขเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืชดใช
คาเสียหายแกรัฐ หรือประชาชนที่ไดรับความเสียหาย และควรแกไขกฎหมายใหชัดเจนวา ขอเท็จจริง
ในคดีสวนอาญามีผลผูกพันจําเลยและโจทกรวมทั้งผู เสียหายรายอื่นในทํานองเดียวกันกับโจทก 
ในสวนของการเยียวยาความเสียหายนั้น ควรจะเปดกวางที่ใหศาลใชดุลพินิจไปในทางที่เหมาะสม 
เพราะในคดีสิ่งแวดลอมบางคดีศาลตองชั่งนํ้าหนัก ๓ ฝาย ฝายที่หนึ่ง คือฝายที่ตองการอนุรักษ
สิง่แวดลอม ฝายที่สอง คือฝายผลประโยชนของสังคมสวนรวม และฝายที่สาม คือฝายผลประโยชน
ของปจเจกชน หากจํากัดการใชดุลพินิจศาลในการมีคําพิพากษาใหเหมือนกับหลักการตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความโดยท่ัวไปแลว คาํพพิากษาของศาลแทนท่ีจะแกปญหาอาจกลบักลายเปนการ
กอปญหาก็เปนได 
 ตัวอยางที่ผูเขียนอยากกลาวถึงคําพิพากษาที่มีความยืดหยุนตามสภาพปญหาคือ คดี Boom 
v. Atlantic Cement๒๔ ทีจ่ําเลยประกอบกิจการโรงงานปูนซิเมนต ซึ่งตั ้งอยูในเมืองขนาดเล็ก
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา เศรษฐกจิของชมุชนน้ีขึ้นอยูกับโรงงานปนูซเีมนต โจทกซ่ึงไดรบัความเดอืดรอน
จากฝุนอันเกิดจากโรงงานไดยืน่ฟองขอใหโรงงานหยุดการกอเหตุเดือดรอนรําคาญและขอใหจาย
คาเสียหาย ศาลของรัฐนิวยอรคพิพากษาใหโรงงานจําเลยจัดการแกไขปรับปรุงการประกอบกิจการ
ไมใหกอความเดือดรอนภายในเวลาที่กําหนด หากไมสามารถดําเนินการเชนนั้นได ใหโรงงานจําเลย
จายคาเสียหายแกโจทก เพื่อใหโจทกไปหาซื้อที่อยูอาศัยใหมในบริเวณอื่น๒๕ 
 ในประเด็นนี้ศาลฎีกามีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๓๔/๒๕๓๖ วินิจฉัยวา
 “ผูที่เขาไปหาแหลงมลพิษหรือเหตุเดือดรอนรําคาญเองไมอาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทน หรือ
ใหระงับการกระทํานั้นได ในคดีนีก้รมทางหลวงปรับปรุงถนนใหสูงขึ้นเพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชนทั่วไปและเพื่อปองกันนํ้าทวม โจทกอางวาการกอสรางถนนดังกลาวละเมิดสิทธิ
ของโจทกเพราะบังทางลมและแสงสวางบริเวณบานของโจทก ศาลฎีกาเห็นวากรมทางหลวงจําเลย

 ๒๓ภทัรศกัดิ ์วรรณแสง “ลักษณะพเิศษของการดาํเนนิกระบวนพจิารณา ในศาลทรพัยสนิทางปญญาและการคาระหวางประเทศ,”
วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ ๓๓ เลมที่ ๓ (กันยายน ๒๕๔๖) หนา ๕๒๑.
 ๒๔๒๖ N.Y.๒d ๒๑๙, ๒๕๗ N.E. ๒d ๘๗๐, ๓๐๙ N.Y.S. ๒d ๓๑๒(๑๙๗๐).
 ๒๕อํานาจ วงศบัณฑิต, อางแลวในเชิงอรรถที่ ๑๐, หนา ๔๘๓.
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บทบาทของศาลยุติธรรมกับกฎหมายสิ่งแวดลอม 
(The Role of the Court of Justice and the Environmental Law)

จุลนิติ

กระทําการดังกลาวตามอํานาจหนาทีใ่นกฎหมาย โดยมิไดมีเจตนากลั่นแกลงโจทก และโจทกก็ทราบ
มากอนการซื้อบานแลววากรมทางหลวงจะทําการกอสรางยกระดับถนนซึ่งถือวาโจทกยอมรับสภาพ
ดังกลาวกอนการซือ้บานแลว นอกจากนีเ้มือ่เปรียบเทียบระหวางความเดือดรอนทีโ่จทกไดรับ
กบัประโยชนท่ีประชาชนไดรบั ถอืวาความเดอืดรอนท่ีโจทกไดรบันั้นไมเกนิกวาท่ีควรคดิหรอืคาดหมายได 
และโจทกจะตองยอมรบัสภาพดงักลาวเชนเดยีวกบัประชาชนคนอื่นในสงัคม จงึไมถอืวาการกอสรางถนน
ดังกลาวเปนการกระทําละเมิดตอโจทก”
 ผูเขียนเห็นวา ในขอจํากัดของตัวบทกฎหมายที่เปนอยูในปจจบุัน คําพิพากษาของศาลยุติธรรม
ถือไดวามคีณุภาพเปนที่นาพอใจ มิใชวาผูเขยีนเปนผูพพิากษาจงึสรปุดงัน้ี หากแตในทางตาํรากฎหมาย
สิง่แวดลอมทีผู่เขียนไดคนควา นักวิชาการตางก็หยิบยกเอาคําพิพากษาศาลฎีกาเปนบรรทัดฐาน
ในการอธิบาย
 ปญหาสวนใหญจงึอยูท่ีตวับทกฎหมาย ท้ังในสวนของกฎหมายสารบญัญตัท่ีิเปนกฎหมายอาญาที่
อัตราโทษตํ่าไป จนผูกระทําผิดยอมเสียคาปรับดีกวาจะหยุดพฤติการณที่ทําลายสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
เห็นวาสามารถนําคาปรับไปรวมในตนทุนสินคาได
 นอกจากปญหาและขอเสนอแนะดงักลาวขางตนแลวผูเขยีนเหน็วา ในสวนของกฎหมายวธิสีบญัญตัิ
ไมวาในทางแพงหรือทางอาญาควรมีการแกไขโดยกําหนดใหคดีเกี ่ยวกับสิ ่งแวดลอมไดรับการ
พิจารณาคดีที่รวดเร็วทันทีที่เกิดความเสียหายโดยตองใหศาลมีอํานาจออกมาตรการชั่วคราวระหวางที่
ยังไมมีการฟองคด ีหรือกอนศาลพิพากษาทัง้ในคดีแพงและคดีอาญา เพราะหากจะรอใหคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดจงึจะบงัคบัคดแีลว คาํพพิากษาน้ันอาจไมมอีะไรใหบงัคบัคดก็ีได ควรขึ้นบญัชพียานผูเชี่ยวชาญ
ดานสิง่แวดลอมเพือ่ใหขอเท็จจริงทีถู่กตองแกศาล ในสวนของคําพิพากษานัน้ควรแกกฎหมาย
ทีใ่หอํานาจศาลในการทําคําพิพากษาใหเหมาะสมแกพฤติการณแหงคดี ควรใหอํานาจศาลแกไข
คําพิพากษาไดในกรอบที่กําหนดไว ควรใหมีกรอบเวลาที่ชัดเจน สําหรับคดีสิ่งแวดลอมควรจัดตั้ง
แผนกคดทีรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในศาลอุทธรณทุกแหง และใหคาํพพิากษาของศาลถงึท่ีสดุ
ท่ีชั้นศาลอทุธรณเชนเดยีวกบัรางพระราชบญัญตัจิดัตั้งศาลอทุธรณคดยีาเสพตดิฯ ควรอบรมนกักฎหมาย
ทุกฝายใหเห็นถึงความสําคัญของคดีสิ่งแวดลอมและใหมีความรูความเขาใจในปญหาสิ่งแวดลอม
และมีความเชี่ยวชาญในการใชและการตีความกฎหมายสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะควรแกกฎหมายใหมี
คณะกรรมการกาํหนดคาสินไหมทดแทนคดสีิ่งแวดลอมที่ประกอบดวย นักธรุกิจ ประชาชน นักวชิาการ
สิง่แวดลอมและนักวิชาการเศรษฐศาสตร เพื่อเสนอความเห็นตอศาล เกี่ยวกับการเยียวยาทดแทน 
ความเสียหายและจํานวนเงินคาเสียหายที่ควรจะเปนโดยมีหลักการและเหตุผลประกอบในประเด็น
ของผูมีอํานาจฟองคดีนั้นไมควรจํากัดเฉพาะผูเสียหายในกรณีพิเศษ หรือเฉพาะเจาพนักงานของรัฐ
เทานัน้ แตควรเปดโอกาสใหองคกรอิสระหรือ NGO ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ เปนผูฟองคดีเรียกคาเสียหายเพื่อประโยชน
สวนรวมจากบุคคลทีก่อใหเกิดความเสียหายตอสภาพแวดลอมโดยทัว่ไป เชน แมนํ้าลําคลอง หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือแมกระทั ่งการกําหนดหลักเกณฑทีเ่หมาะสมที่ใหองคกรเอกชนเหลานี ้
มีอํานาจฟองคดีอาญาหรือรองขอเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการในกรณีทีม่ีผูกระทําผิดเกี่ยวกับ
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

การกอความเสยีหายแกสิ่งแวดลอม ทัง้นี ้เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการดแูลสิ่งแวดลอม
อันเปนการสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๕ และควรยกเวน
คาธรรมเนียมศาลในคดีแพงบางประเภท ควรแกไขใหกองทุนสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคณุภาพส่ิงแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๒ ใหมีบทบาทมากขึ้นในการปฐมเยยีวยา 
(first aid) ความเสียหายที่เกิดจากมลพิษหรือเกิดจากการทําลายสิ่งแวดลอม ควรแกกฎหมายใหมีการ
ฟองคดีกลุม (class action) ตามกฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่มีผลทําใหเม่ือผูเสยีหายคนหนึง่
ฟองคดแีลว ยอมใชสิทธิเรยีกรองคาสนิไหมทดแทนจากจาํเลย ซึ่งตองเปนผูรบัผดิแทนผูเสยีหายคนอื่น
ท่ีไดรบัเคราะหกรรมความเสียหายในเหตกุารณเดยีวกนัไดดวย ซึ่งจะทาํใหผูเสยีหายกลุมประหยดัเวลา
และคาใชจาย๒๖ ควรมกีารเวนคนืท่ีดนิท่ีจะเปนการเสรมิสรางสิ่งแวดลอมที่ด ีควรใหอํานาจศาลปกครอง
หรือศาลยุติธรรมในการไตสวนคํารองในลักษณะไตสวนสาธารณะ เมื่อปรากฏวามีองคกรใดของรัฐ
หรอืภาคเอกชนที่กาํลังมีการกระทาํท่ีสอแสดงวาจะเปนอนัตรายตอสิ่งแวดลอม โดยกําหนดกรอบเวลา
ที่รวดเร็วเปนพิเศษ เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาการตั้งสถานบันเทิงที่เกี่ยวกับอบายมุขในชุมชนเมือง
หรือใกลกับโรงเรียนตองผานกระบวนการ Due Process ดังที่กลาวแลวขางตนกอน 
 กระบวนการไตสวนสาธารณะนี้ จะเปนบทบาทใหมของศาลทีจ่ะปองกันมิใหเกิดขอพิพาท 
ควรสนับสนุนวิธีการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี โดยการไกลเกลี่ยในศาลที่มีผู ไกลเกลี่ยทีม่ีความรู
ความเช่ียวชาญดานส่ิงแวดลอม หากมกีารแกไขกฎหมายตามที่ผูเขยีนเสนอแลว ผูเขยีนเชื่อวา จะทําให
บทบาทและภารกิจของศาลยุติธรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหไปดวยกันได หรือสรางความสมดุล
กบัการพฒันาทางเศรษฐกจิและสังคมดงัท่ีท่ีประชมุของ The world Conservation Strategy ๑๙๘๐ 
(IUCN ๑๙๘๐) ไดสรปุไววา “development and conservation are equally necessary for 
our survival” หมายความวา “การอนุรักษสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาประเทศ จึงไปดวยกันไดและ
สิ่งทั้งสองนี้ จําเปนตอความอยูรอดของเรา”
 บทบาทหรอืภารกจิน้ีจะเดนชัดเปนประโยชนและตรงกับปญหาที่เกิดขึ้นมากกวาบทบาทของศาล
ในปจจุบันที่ถูกมองวา ศาลยุติธรรมมีเพียงบทบาทในการลงโทษผูกระทําผิดเทานั้น 
 ในทายทีส่ดุนี้ ผูเขยีนขออญัเชญิพระราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทีพ่ระราชทาน
พระราชดํารัสแกคณะบุคคลตาง ๆ ทีเ่ขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ วา 
 “…วันกอนนีเ้ราพูดถึงปญหาวาเมืองไทยนี้ อีกหนอยจะแหงไมมีนํ ้าเหลือ จะตองไปซื้อนํ้า
จากตางประเทศซึ่งอาจเปนไปได แตเชื่อวาจะไมเปนอยางนั้น เพราะวาถาคํานวณดูนํ้าในประเทศไทย
ทีไ่หลเวียนนั ้น ยังมีอยูเพียงแตตองบริหารใหดี ถาบริหารใหดีแลวมเีหลือเฟอ…ภูมิประเทศ
ของประเทศไทย “ยังให” หมายความวา ยังเหมาะแกการอยูกินในประเทศน้ี ประเทศไทยน้ีเหมาะมาก
ในการตั้งถิ่นฐาน แตวาตองรักษาเอาไว ไมใหประเทศไทยซึ่งเปนสวนเปนนากลายเปนทะเลทราย 
พูดกันวา ถาหากไปทําโครงการไฟฟาพลังนํ้าก็จะไปทําลายปา ทําใหเสียหายกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ 

 ๒๖ขณะนี้ รางกฎหมายดังกลาวกําลังอยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
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ผูทีอ่นุรักษสิง่แวดลอมก็พูดอยางนัน้ อันนี้ความเปนจริง ถาไปทําลายปาแลว สิ ่งทีต่ามมาคือ 
สนามกอลฟ หรือการทองเทีย่ว หรือการลักลอบตัดปา เปนตน ดังนี้ ขอเสียมันเพิ่มขึ้นมากไดจริง 
แตถาหากไปทําในที่ที่เหมาะสม คํานวณไดผลเสียในการตัดไมสวนหนึ่งจะคุมกับผลได…. เราตองเลือก
ดูวาจะรักษาปาไว หรือจะตองการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มมากขึ้น...”
 และพระราชดาํรสัของสมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชนีินาถ เน่ืองในมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
๕ รอบ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕ วา
 “…ขาพเจาขอชี้แจงวา เพราะเหตุใดเราควรรักษาปา ไมใชเปนเพียงเพื่อทีอ่ยูอาศัยของสัตวปา
เทานั้น แตเหตุผลที่สําคัญที่สุดคือ แหลงนํ้าและพวกเราควรจะรูคุณของแผนดิน เราเรียกแผนดินนี้วา
แผนดนิแม กเ็พราะแผนดนิน้ีเปนท่ีเกดิและเลี้ยงดคูนไทยมากวา ๗๐๐ ป ควรท่ีเราท้ังหลายจะบาํรงุรกัษา
แผนดินใหคงความอุดมสมบูรณไว” 
 จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
ดงักลาว เปนขอเตอืนใจวา สถาบนัพระมหากษัตรยิทรงมคีวามหวงใยในปญหาสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก
 “…ไมมีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตําหนักจิตรลดา และบริเวณสวนจิตรลดาที่เต็มไปดวย
บอเลีย้งปลาและไรนาทดลอง อีกทัง้โรงโคนมผสมดวยโรงสีและโรงงานหลายหลาก จึงพูดไดอยาง
เต็มปากวาในประเทศไทยไมมีชองวางระหวางเกษตรกรกับพระมหากษัตริย ผูทรงทํางานอยาง
หลังสูฟา หนาสูดินดวยพระองคเอง…”๒๗

 จึงควรที่นักกฎหมายทั้งหลายควรจะระดมสรรพกําลังและคลังสมองชวยกันปฏิรูปหรือพัฒนา
กฎหมายสิ่งแวดลอม ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาชาติบานเมือง ใหความเจริญทัง้ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไปดวยกันไดพรอมกับสิ่งแวดลอมที่ดี
 ในสวนของศาลยตุธิรรมซึ่งพจิารณาพพิากษาคดใีนพระปรมาภไิธยของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
จะตองบรหิารจดัการองคกรและบคุลากร ตลอดจนเสนอแกไขกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวของใหรองรบัปญหา
สิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นเชนกัน 

 ๒๗คํากราบถวายบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภา ในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓.
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๑. ความเปนมา
 อาเซยีน (ASEAN) หรอื สมาคมประชาชาตแิหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (Association of South 
East Asian Nations : ASEAN) กอตั้งขึ้นเมื่อวนัท่ี ๘ สงิหาคม ๒๕๑๐ จากการลงนามในปฏิญญาอาเซียน 
(ASEAN Declaration) หรอืท่ีเรยีกวา ปฏญิญากรงุเทพ (Bangkok Declaration) โดยปจจุบนัมีสมาชกิ
จํานวน ๑๐ ประเทศ ไดแก ราชอาณาจักรไทย มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สหภาพพมา และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสันติภาพและ
ความม่ันคง และความรวมมือดานเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ของบรรดาประเทศสมาชกิ (ปจจบุนั
ประชากรของอาเซยีนมจีาํนวนประมาณ ๕๙๐ ลานคน คดิเปนประมาณรอยละ ๙ ของจํานวนประชากร
โลก มีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเปนรอยละ ๒ ของ GDP โลก และเปนคูคาอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย)๒

 ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนอยางไมเปนทางการ (ASEAN Informal Summit) เมื่อวนัท่ี 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ผู นําประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมกันประกาศ 
“วิสยัทศันอาเซียน ๒๐๒๐ (ASEAN Vision 2020)” เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงอาเซียนไปสูภูมิภาคที่
มัน่คง มั่งคั่ง และมีขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจทีเ่ทาเทียมกัน 

´Ã. ̧ ¹¡Äμ  ÇÃ¸¹ÑªªÒ¡ØÅñ

 ๑น.บ. (ธรรมศาสตร) น.บ.ท.  D.S.U. (PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)) สาขากฎหมายแพง, D.E.A. สาขากฎหมายเอกชน, 
DOCTORAT EN DROIT PRIVÉ (NOUVEAU RÉGIME) (ROBERT SCHUMAN (STRASBOURG III)) (เกียรตินิยมดีมาก) สาขากฎหมาย
เอกชน, อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการพิเศษฝายสัญญาและหารือ ๑ สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย.  
 ๒หากเปน ASEAN+3 หรือ EAFTA (อาเซียน บวกดวยสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) จะมีจํานวนประชากร
ประมาณ ๒,๐๖๘ ลานคน คิดเปนรอยละ ๓๑ ของจํานวนประชากรโลก และมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเปนรอยละ ๑๘ 
ของ GDP  โลก  และหากเปน ASEAN+6 หรือ CEPEA (อาเซียน บวกดวยสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด และอินเดีย) จะมีจํานวนประชากรประมาณ ๓,๒๘๔ ลานคน คิดเปนรอยละ ๕๐ ของจํานวนประชากรโลก และมี
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเปนรอยละ ๒๒ ของ GDP โลก-ขอมูลจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ.

ประเทศไทย ความพรอมดานกฎหมาย สูประชาคมอาเซียน 
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และลดความยากจน รวมถึงความแตกตางในดานสังคมและเศรษฐกิจภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓) และในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๙ เมื่อเดือนตุลาคม 
๒๕๔๖ ณ เกาะบาหลี ผูนําอาเซียนไดลงนามในปฏิญญาบาหลีวาดวยขอตกลงอาเซียน ฉบับที่ ๒ 
(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ภายในป ๒๕๖๓ โดยประชาคมอาเซียนจะประกอบไปดวย ๓ เสาหลัก ไดแก 
 ๑. ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political-Security Community–APSC) 
๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ ๓. ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) 
 อยางไรก็ตาม ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๐ ที่เมืองเซบู 
ประเทศฟลิปปนส ไดเรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๘ โดยไดลงนาม
ในปฏิญญาเซบูวาดวยการเรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในป ๒๕๕๘ 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ประเทศสิงคโปร 
ผูนาํอาเซยีนไดลงนามในกฎบัตรอาเซยีน ซึง่เปรยีบเสมอืนเปนธรรมนญูของอาเซยีนทีจ่ะวางกรอบทาง
กฎหมายและโครงสรางองคกร และใหสถานะทางกฎหมายแก ASEAN ทาํให ASEAN ไดรับการรับรอง
ใหมสีถานะเปนองคการระหวางประเทศในระดบัรฐับาล (Inter-Governmental Organization (IGO)) 
การจดัทาํกฎบัตรอาเซยีนนีส้บืเนือ่งมาจากแผนปฏบิตักิารเวยีงจันทน ปฏิญญากัวลาลมัเปอรวาดวยการ
จัดทํากฎบัตรอาเซียน และปฏิญญาเซบูวาดวยแผนแมบทของกฎบัตรอาเซียน 
 กฎบตัรอาเซยีนกลาวถงึ วตัถปุระสงคและหลกัการพืน้ฐาน โครงสรางองคกร การระงบัขอพพิาท 
อตัลกัษณและสญัลกัษณ ความสมัพนัธกบัภายนอกของอาเซยีน เปนตน โดยกฎบตัรอาเซยีนไดกาํหนด
วัตถุประสงคของอาเซียนซึ่งมีสาระสําคัญ ไดแก
 - เพือ่สงเสรมิความรวมมอืดานการเมอืง ความมัน่คง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ใหแนนแฟน
ยิ่งขึ้น
 - เพือ่สรางตลาดและฐานการผลติเดยีวทีม่เีสถยีรภาพ มัง่คัง่ มคีวามสามารถในการแขงขนัสงู และ
มกีารรวมตัวกนัทางเศรษฐกิจซึง่มกีารอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนอยางมีประสิทธภิาพ 
โดยมีการเคลื่อนยายอยางเสรีของสินคา บริการ และการลงทุน การเคลื่อนยายที่ไดรับความสะดวก
ของนักธุรกิจ ผูประกอบวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษและแรงงาน และการเคลื่อนยายอยางเสรี
ยิ่งขึ้นของเงินทุน 
 - เพื่อบรรเทาความยากจนและลดชองวางการพัฒนาภายในอาเซียนโดยผานความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันและความรวมมือ 
 - เพื่อสงเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลางซึ่งทุกภาคสวนของสังคมไดรับการสงเสริม
ใหมีสวนรวมและไดรับผลประโยชนจากกระบวนการรวมตัวและการสรางประชาคมของอาเซียน 
 - เพ่ือสงเสริมอัตลักษณของอาเซียนโดยผานการสงเสริมความสํานึกถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาค 

P57-70.indd   58 26/11/2555   19:01:13



พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๕๙

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนไดกลาวถึงขอตกลงผูกพันของประเทศสมาชิกอาเซียนทีจ่ะจัดตัง้
ประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบดวยประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตามที่ระบไุวในปฏญิญาบาหลวีาดวยขอตกลงอาเซียนฉบบัที ่๒ 
กฎบัตรอาเซียนจึงถือเปนการกําหนดกฎเกณฑใชบังคับสําหรับการอยูรวมกันเปนอาเซียนและการ
ขับเคลื่อนอาเซียนที่เปนทางการอยางแทจริง โดยกฎบัตรอาเซียนมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๑ ภายหลังจากที่ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ไดใหสัตยาบันกฎบัตรอาเซียนครบทุกประเทศ
 สําหรบัโครงสรางของอาเซยีนภายใตกฎบตัรอาเซยีนจะประกอบไปดวยทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน 
คณะมนตรปีระสานงานอาเซยีน คณะมนตรปีระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะมนตรปีระชาคมการเมอืง
และความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน องคกรระดับรัฐมนตรี
เฉพาะสาขา คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน เลขาธกิารอาเซียนและสาํนักเลขาธกิารอาเซยีน 
สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียน และมูลนิธิอาเซียน
 ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที ่๑๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ทีช่ะอํา หัวหิน ที่
ประเทศไทยเปนเจาภาพ ผูนําอาเซียนไดลงนามรับรองปฏิญญาชะอําหัวหิน วาดวยแผนงานจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙ - ๒๐๑๕) ซึ่งประกอบดวย ๑. แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ๒. แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ๓. แผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมอาเซยีน เพื่อดาํเนินการใหบรรลเุปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซยีน
ทั้ง ๓ เสาหลัก ภายในป ๒๕๕๘
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๒. ผลที่ตามมา (บางประการ) จากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
 การจัดตั้งประชาคมอาเซียนจะสงผลดีตออาเซียนในหลาย ๆ ดาน เชน สงเสริมความรวมมือ
ดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น สรางตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ มีความสามารถในการแขงขันสูง 
และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน โดยมีการ
เคล่ือนยายอยางเสรีของสินคา บรกิาร และการลงทุน มกีารเคล่ือนยายอยางเสรียิง่ขึน้ของเงินทนุ นกัธรุกิจ 
ผูประกอบวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษและแรงงานฝมือ สามารถเคลื่อนยายไปทํางานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดอยางสะดวก ลดชองวางการพัฒนาภายในอาเซียนโดยผานความรวมมือและความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการสงเสริมอาเซียนท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง และสงเสริมอัตลักษณ
ของอาเซียนโดยผานการสงเสริมความสํานึกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาค 
เปนตน
 ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการเปดเสรีการคาสินคา โดยการลด
ภาษสีนิคาตามรายการทีก่าํหนดไว มกีารเปดเสรกีารคาบรกิารโดยจะเปดเสรรีวมทัง้สิน้ ๑๒ สาขาใหญ๓

ซึ่งประกอบดวย ๑๒๘ สาขายอย โดยเพิ่มสัดสวนการถือหุนของชาวตางชาติในธุรกิจบริการ โดยสาขา
บรกิารเรงรดัมี ๔ สาขา คอื e-ASEAN (สาขาโทรคมนาคมและคอมพวิเตอร) สาขาสขุภาพ สาขาทองเทีย่ว 
และสาขาขนสงทางอากาศ ซึ่งตามกําหนดเดิมภายในป ๒๕๕๓ ตองอนุญาตใหมีสัดสวนการถือหุน
ของนักลงทุนอาเซียนไมตํ่ากวารอยละ ๗๐ และยกเลิกขอจํากัดการเขาสูตลาดและขอจํากัดในการ
ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติทั้งหมด สาขาโลจิสติกส ตองอนุญาตใหมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนอาเซียน
มาตํ่ากวารอยละ ๕๑ ภายในป ๒๕๕๓ และภายในป ๒๕๕๖ ตองอนุญาตใหเพิ่มสัดสวนการถือหุนของ
นกัลงทนุอาเซยีนไมตํา่กวารอยละ ๗๐ และสาํหรบัสาขาบรกิารอืน่ ๆ  ทัง้หมดจะตองอนญุาตใหนกัลงทนุ
อาเซียนถือหุนไดไมนอยกวารอยละ ๗๐ ในทุกสาขาบริการภายในป ๒๕๕๘ และตองยกเลิกอุปสรรค
ทุกรูปแบบ 
 มีการเปดเสรีการลงทุน มีการเคลื่อนยายแรงงานมีฝมือไดอยางสะดวกขึ้น โดยไดมีการจัดทํา
ขอตกลงยอมรับรวม (MRA) ในเร่ืองคณุสมบตัวิชิาชพี จาํนวน ๗ ฉบบั สาํหรับผูประกอบวิชาชพีบริการ 
๗ สาขา ไดแก แพทย ทันตแพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ชางสํารวจ และการบัญชี เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยลดขั้นตอนการตรวจสอบ รับรองวุฒิการศึกษา
หรือความรูทางวิชาชีพ ที่เปนเง่ือนไขหน่ึงในการไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ และในอนาคต
ประเทศไทยอาจจะทําขอตกลงเพ่ิมดานการทองเท่ียวดวย ทัง้นี ้เพือ่เสริมการเปดเสรีการคาบริการและ
เพือ่เปนหลักเกณฑใหอาเซยีนยอมรบัรวมกนัเรือ่งคณุสมบตัขิองแรงงานฝมอื สาํหรับผูประกอบวชิาชีพ
ในสาขาดังกลาวในประเทศอาเซียนประเทศหนึ่ง หากประสงคจะไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ในประเทศอาเซียนอื่น จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในที่ประเทศนั้น ๆ กําหนดเสียกอน

 ๓ธรุกจิภาคบริการทีจ่ะเปดเสรกีารคาบริการ ๑๒ สาขาใหญ ไดแก บรกิารดานธรุกจิวชิาชพี (แพทย ทนายความ วศิวกร นกับญัช ีฯลฯ) 
บริการดานสื่อสารโทรคมนาคม บริการดานการกอสราง บริการดานการจัดจําหนาย บริการดานการศึกษา บริการดานสิ่งแวดลอม 
บรกิารดานการเงนิ บรกิารดานสขุภาพ บรกิารดานการทองเทีย่ว บรกิารดานนนัทนาการ บรกิารดานการขนสง และบรกิารดานอืน่ ๆ. 
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 กลาวโดยสรุปเมือ่มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ แลว ภาษีนําเขาสินคาระหวาง
ประเทศอาเซียนจะเปนศูนยเปอรเซ็นต เวนแตเปนสินคาออนไหวและออนไหวสูงภาษีนําเขาจะไมเปน
ศูนยเปอรเซ็นตแตอัตราภาษีจะลดลง อุปสรรคในการนําเขาสินคาทีไ่มใชภาษีจะหมดไป ซึ่งจะทําให
ตลาดของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศรวมเปนหนึ่งเดียว ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถ
ทําธุรกิจบริการ ธุรกิจการลงทุน ในอาเซียนไดอยางเสรี การเคลื่อนยายเงินทนุในอาเซียนทําไดเสรี
ยิ่งขึ้น แรงงานฝมือสามารถเคลื่อนยายไดอยางสะดวกขึ้น 
 อยางไรกต็าม นอกจากผลในดานบวกจากการเขาสูประชาคมอาเซยีนแลว ยอมตองมผีลในดานลบ
ตดิตามมาดวย เชน ปญหาดานสาธารณสขุ การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม คนเขาเมอืง
โดยผดิกฎหมาย อาชญากรรมขามชาต ิยาเสพตดิ ขบวนการคามนษุยขามชาต ิแรงงานตางดาว การฟอกเงนิ 
อาชญากรรมทางเศรษฐกจิระหวางประเทศ อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร การกอการราย การคาอาวธุ
โดยผิดกฎหมาย การละเมิดทรัพยสินทางปญญา เปนตน 

๓. ผลกระทบดานกฎหมายในการเขาสูประชาคมอาเซียน
 การเขาสูประชาคมอาเซยีนในป ๒๕๕๘ นี ้ยอมสงผลกระทบใหตองมกีารปรบัปรงุแกไขกฎหมาย
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน รวมทั้งอาจตองมีการทําความตกลงระหวางประเทศเพิ่มเติมดวย ไดแก
 ๓.๑ การปรับปรุงแกไขกฎหมายของประเทศไทยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เชน
   ๓.๑.๑  ปรับปรุงแกไขระเบียบ กฎหมาย ความตกลงที่เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร เพื่อลด
ขั้นตอนพิธีการดานศุลกากร อํานวยความสะดวกทางการคา สนับสนุนการขนสงสินคาขามชายแดน 
นอกจากนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีพรมแดนติดกันยังตองจัดทํากรอบระเบียบการบริหารพรมแดน
ที่สอดคลองกันดวย 
   ๓.๑.๒  ปรบัปรงุแกไขกฎหมาย กฎระเบยีบท่ีเปนขอจํากัด อุปสรรคของนักธรุกิจ นักลงทุนไทย
ในการแขงขันกับนักธุรกิจ นักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ
   ๓.๑.๓  ปรบัปรงุแกไขกฎหมาย กฎระเบยีบที่เก่ียวของกับการตรวจคนเขาเมอืง เพื่ออาํนวย
ความสะดวกในการตรวจลงตราแกนักธุรกิจ นักลงทุน ผูประกอบวิชาชีพและแรงงานฝมืออาเซียน
   ๓.๑.๔ ปรับปรุงแกไขกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ปนขอจํากัดและอุปสรรคในการเขาสูประชาคม
อาเซียน เชน 
     (๑)  ยกเลิกหรือผอนคลายขอกําหนดเพื่อใหมีการเคลื่อนยายเงินทุนไดเสรีมากขึ้น
       (๒)  แกไขพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหสอดรบั
กับการที่จะตองอนุญาตใหนักลงทุนอาเซียนถือหุนไดไมนอยกวารอยละ ๗๐ ในทุกสาขาบริการภายใน
ป ๒๕๕๘ เน่ืองจากมาตรา ๔ ของพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ กาํหนด
ใหคํานิยามของนิติบุคคลตางดาววา หมายถึงนิติบุคคลทีม่ีคนตางดาวถือหุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของจํานวน
หุนทั้งหมด ซึ่งหมายความวานิติบุคคลที่มีคนตางดาวถือหุนตั้งแตรอยละ ๕๐ เปนตนไป เปนนิติบุคคล
ตางดาว จึงตองมีการแกไขกฎหมายนี้ในเรื่องสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวในนิติบุคคล เพื่อรองรับ
การที่นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุนในนิติบุคคลไดไมนอยกวารอยละ ๗๐ ในทุกสาขาบริการภายใน
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ป ๒๕๕๘ โดยที่นิติบุคคลนั้นยังคงเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยอยู เพื่อใหนักลงทุนอาเซียนไดรับการ
คุ มครองตามกฎหมายในฐานะที่เปนนิติบุคคลสัญชาติไทยซึ่งยอมไดรับสิทธิและความคุ มครอง
ตามกฎหมายดีกวานิติบุคคลตางดาว และตองมีการแกไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีห่ามไมใหคนตางดาวประกอบกจิการธรุกจิบางประเภททีเ่ปนธรุกจิทีค่นไทย
ยังไมพรอมจะแขงขันกับคนตางดาวดวย 
    (๓) แกไขพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งตามมาตรา ๑๗ 
กาํหนดให ผูขอรบัใบอนญุาตประกอบธรุกิจนาํเทีย่วซึง่เปนนติบิคุคลตองเปนนติบิคุคลตามกฎหมายไทย
โดยถาเปนบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจํากัด ทนุของบริษทัไมนอยกวารอยละหาสบิเอ็ดตองเปนของ
บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 
    (๔) แกไขพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งตามมาตรา ๒๒ กําหนดให
ผูขอรับใบอนุญาตใหจดัตัง้โรงเรียนในระบบท่ีเปนนติบิคุคล หากเปนนติบิคุคลท่ีเปนบริษทัมหาชนจํากดั 
บรษิทัจาํกดัหรือหางหุนสวน ตองมีจาํนวนหุนหรือทนุเปนของผูถอืหุนหรือผูเปนหุนสวนท่ีมสีญัชาติไทย
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนหรือทุนทั้งหมด
    (๕) เพือ่ใหสอดรบักบัการจัดทาํขอตกลงยอมรบัรวม (MRA) ในเร่ืองคณุสมบัตวิชิาชพีจาํนวน 
๗ ฉบับ สําหรับผูประกอบวิชาชีพบริการ ๗ สาขา ไดแก แพทย ทันตแพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก 

ชางสาํรวจ และการบญัช ีและในอนาคตประเทศไทย
จะทําขอตกลงเพิ่มดานการทองเที่ยวดวย ซึ่งทําให
ผู ประกอบวิชาชีพเหลาน้ีจากประเทศอาเซียน
สามารถมาประกอบวิชาชีพในประเทศไทยได 
หากไดปฏบิตัติามกฎระเบียบภายในของประเทศไทย
ในการอนุญาตใหประกอบวิชาชีพในสาขาที่มีการ
ทาํขอตกลง MRA ไว รวมทัง้เพือ่รองรบัวชิาชพีอืน่ ๆ  
ที่อาจมีการจัดทําขอตกลงยอมรับรวม (MRA) 
เพิม่เติมอีก จงึจําเปนตองมกีารแกไขกฎหมายตาง ๆ  
ดงัตอไปน้ี พระราชบัญญตักิารทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหคนอาเซียนสามารถทํางาน
ในประเทศไทยได ซึ่งแตเดิมเปนอาชีพและวชิาชีพ

สงวนท่ีหามคนตางดาวทํา พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให
การพัฒนาฝมือแรงงานครอบคลุมถึงคนอาเซียนโดยไมเปนการเลือกปฏิบัติและอํานวยความสะดวก
แกคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมอืหรอืผูชาํนาญการท่ีเดนิทางเขามาประเทศไทยเพ่ือเปนครฝูก พระราชบญัญตัิ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ือให
คนอาเซียนไดรับการคุมครองสวัสดิการตาง ๆ สามารถเปนที่ปรึกษาฝายนายจางหรือฝายลูกจาง 
สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงาน และเปนกรรมการหรืออนุกรรมการของสหภาพแรงงานได 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๓.๒ การปรับปรุงแกไขกฎหมายของประเทศไทยเพื่อเตรียมพรอมรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้น
   ดังทีไ่ดกลาวไปแลววา การเขาสูประชาคมอาเซียนนอกจากจะสงผลในดานบวกแลว 
ยอมตองมีผลในดานลบดวย เชน ปญหาคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด 
ขบวนการคามนุษยขามชาต ิแรงงานตางดาว การฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การกอการราย การคาอาวุธโดยผิดกฎหมาย การละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา เปนตน ดังนั้น จึงมีความจําเปนทีห่นวยงานตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย
ในแตละเรื่องตองมารวมกันพิจารณาศึกษาดูวากฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีความบกพรอง
ท่ีตองปรบัปรงุแกไขอยางไรหรอืไม เพราะลาํพงัเพยีงการบงัคบัใชกฎหมายกับประชาชนไทยที่มจีาํนวน
ประมาณ ๖๐ ลานคน ถายังประสบปญหาเนื่องจากความบกพรอง ไมสมบูรณของกฎหมายแลว 
หากประเทศไทยตองเขาสูประชาคมอาเซยีนซึง่จะทาํใหมีการเคลือ่นยายสนิคา แรงงาน เงนิทุน การลงทนุ 
การบริการไดอยางเสรีแลว ยอมตองประสบปญหาเพิ่มขึ้นเปนทับทวีอยางแนนอน รวมทัง้ควรตอง
มาพิจารณารวมกันวามีความจําเปนตองบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องใดอีกหรือไมดวย
 ๓.๓ การทาํความตกลงระหวางประเทศในระดบัทวิภาคีหรอืพหุภาคีของประเทศสมาชกิอาเซียน
   มีกรณีปญหาในเรื่องความตกลงระหวางประเทศในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ที่ประเทศไทยควรตองพิจารณาดังนี้
   ๓.๓.๑  ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา
     ประเทศไทยไดทําความตกลงท่ีเปนความรวมมอืระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา
ในเรื่องการสงผูรายขามแดนกับประเทศสมาชิกอาเซียนเฉพาะบางประเทศ ไดแก สนธิสัญญาระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย วาดวยการสงผูรายขามแดน 
พ.ศ. ๒๕๑๙ สนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐฟลิปปนส 
วาดวยการสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๒๔ สนธิสัญญาระหวางราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา วาดวยการสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๔๑ สนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวาง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้ ไดมีการลงนาม
ในประกาศสัญญาวาดวยสงผูรายขามแดนกันในระหวางกรุงสยามกับอังกฤษ ร.ศ. ๑๒๙ ซึ่งมีผล
ใชบังคบัรวมไปถงึประเทศมาเลเซยีและสาธารณรฐัสงิคโปร ซึ่งเปนประเทศในเครอืจกัรภพองักฤษดวย 
ดงัน้ัน หากมกีรณท่ีีตองรองขอใหมีการสงผูรายขามแดนในประเทศสมาชกิอาเซยีนที่ประเทศไทยไมไดทํา
สนธิสัญญาดวยก็จะทําใหเกิดปญหาการสงผูรายขามแดนตามมา 
       สําหรบัสนธสัิญญาวาดวยความชวยเหลอืซึ่งกนัและกนัในทางอาญา ท่ีเปนความตกลง
ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องการสืบสวนสอบสวน การฟองคดี และกระบวนการอื่น ๆ 
ท่ีเก่ียวเนื่องกบัเรื่องอาญานั้น ในระดบัทวภิาค ีประเทศไทยไดลงนามในสนธสิญัญาน้ีกบัประเทศตาง ๆ  
หลายประเทศ แตไมไดลงนามในสนธสิญัญานี้รวมกบัประเทศใดในสมาชกิอาเซยีนโดยตรง จะมีกแ็ตเพยีง
ลงนามในสนธิสัญญาวาดวยความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางอาญากับสหราชอาณาจักร ซึ่งทําให
สนธิสัญญาฉบับนีม้ีผลใชบังคับรวมไปถึงประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร ซึ่งเปนประเทศ
ในเครือจักรภพอังกฤษดวย 
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ประเทศไทย ความพรอมดานกฎหมายสูประชาคมอาเซียน

จุลนิติ

      อยางไรก็ตาม ในระดับอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศไดมีการลงนาม
รวมกันในสนธิสญัญาวาดวยความชวยเหลือซึง่กนัและกันในเร่ืองทางอาญา (Treaty on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters (ASEAN MLAT)) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของเจาหนาทีผู่บงัคบัใชกฎหมายของบรรดาภาคใีนสนธสิญัญา ในเรือ่งการปองกนั การสบืสวนสอบสวน 
และการฟองคดีเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญา โดยผานความรวมมือและการใหความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา
     ประเทศสมาชิกอาเซยีนจํานวน ๘ ประเทศ คอื มาเลเซีย สาธารณรฐัสงิคโปร สาธารณรฐั
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกัมพชูา ไดลงนามในสนธสิญัญาวาดวยความชวยเหลอื
ซึ่งกันและกันในเร่ืองทางอาญา (ASEAN MLAT) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ สําหรับประเทศไทยและสหภาพพมา ไดลงนามในสนธิสัญญาฉบับน้ี
ในเวลาตอมา เมือ่วนัที ่๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึง่ทาํใหประเทศสมาชกิอาเซยีน มกีระบวนการภายใต
ความตกลงตามสนธิสัญญาดังกลาวที่จะรวมมือและใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่องทางอาญา 
โดยสนธิสัญญานี้จะเปนเครื่องมอืทางกฎหมายท่ีสําคัญในการเพิ่มความรวมมือระดับภูมิภาคอาเซียน
ที่จะตอสูกับอาชญากรรมขามชาติ ดวยการอํานวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวน การฟองคดี 
การแลกเปลี่ยนและแบงปนพยานหลักฐาน การยึดและอายัดทรัพยและรายไดของกระบวนการ
อาชญากรรมดวย อยางไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียน ๙ ประเทศ ไดใหสัตยาบันสนธิสัญญา
ฉบับนี้แลว๔ คงเหลือประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ยังไมไดใหสัตยาบันสนธิสัญญา 
  ๓.๓.๒ ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางแพงและพาณิชย
      ประเทศไทยไมเคยลงนามความตกลงระหวางประเทศวาดวยการยอมรับและบังคับ
ตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในเรื่องทางแพงและพาณิชยกับประเทศใด ดังน้ัน หากศาลไทย
มีคําพิพากษาตัดสินคดีแพงบังคับกับจําเลยหรือทรัพยสินของจําเลย แลวจําเลยหลบหนีไปอยูใน
ประเทศสมาชกิอาเซยีนอืน่และขนยายทรพัยสนิหนไีปทัง้หมดดวย หรอืในกรณกีลบักันศาลตางประเทศ
ในประเทศสมาชิกอาเซียนตัดสินคดีแลวจําเลยหลบหนีพรอมทั้งขนยายทรัพยสินหนีมาประเทศไทย 
ทั้งสองกรณีนี้ ศาลไทยและศาลตางประเทศไมสามารถดําเนินการบังคับคดีกับจําเลยและทรัพยสิน
ของจําเลยที่นําหลบหนีไปได เพราะทั้งสองประเทศไมไดทําความตกลงรวมกันในเรื่องการยอมรับ
และบังคับตามคําพิพากษาของศาลตางประเทศในเรื่องทางแพงและพาณิชยระหวางกัน

 ๔สาธารณรัฐสิงคโปร ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเทศมาเลเซีย ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ บรูไนดารุสซาลาม ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ สาธารณรัฐฟลิปปนส ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สหภาพพมา ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และราชอาณาจักรกัมพูชา ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS, Progress Report on Criminal Justice Responses to Trafficking 
in Persons in the ASEAN Region, 2011, p. 163.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  ๓.๓.๓ ความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการสงคําคู ความและเอกสารในคดีแพง
และพาณิชยไปยังตางประเทศ 
      ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการสงคําคูความและเอกสารไปยังตางประเทศ
ที่สําคัญมีอยู ๒ ฉบับ คือ อนุสัญญากรุงเฮกวาดวยวิธีพิจารณาความแพง ค.ศ. ๑๙๕๔ และอนุสัญญา
กรุงเฮกวาดวยกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลเกี่ยวกับการสงเอกสารไปยังตางประเทศ
ในคดีแพงหรือพาณิชย ค.ศ. ๑๙๖๙ ซึง่เปนอนุสัญญาพหุภาคีทีป่ระเทศไทยยังมไิดเขาเปนภาคี 
อยางไรก็ตาม ปจจุบนัประเทศไทยมีขอตกลงระหวางประเทศในเรือ่งการสงคําคูความและเอกสาร 
และการสืบพยานหลักฐานในคดีแพงและพาณิชยกบัประเทศตาง ๆ   ดงันี้ “ความตกลงวาดวยความรวมมอื
ทางศาลระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒” “ความตกลงวาดวย
ความชวยเหลอืกนัทางการศาลในคดแีพงและพาณชิยกบัความรวมมอืในดานอนุญาโตตลุาการระหวาง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๓๗” “ความตกลงวาดวยความชวยเหลือกัน
ทางการศาลในคดแีพงและพาณชิยกบัความรวมมอืในดานอนุญาโตตลุาการระหวางราชอาณาจกัรไทย
และประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๔๐” และ “ความตกลงวาดวยความชวยเหลือกันทางการศาล
ในคดีแพงและพาณิชยระหวางราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสเปน พ.ศ. ๒๕๔๑” ซึ่งตาม
ความตกลงดังกลาว กําหนดใหการขอและการใหความชวยเหลือกันทางศาล จะตองดําเนินการ
โดยผานหนวยงานกลางของประเทศภาคีคูสัญญาทั้งสองฝาย โดยที่ประเทศภาคีคูสัญญาแตละฝาย
ยินยอมใหหนวยงานกลางของประเทศภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง สามารถสงคํารองขอในการสงเอกสาร
ในคดี หรือหนังสือรองขอใหมีการสืบพยานหลักฐาน ไปยังหนวยงานกลางทีป่ระเทศภาคีคูสัญญานั้น
กําหนดใหเปนผูรับคํารองขอหรือหนังสือรองขอไดโดยตรง โดยไมตองใชวิธีการทางการทูต แตจะตอง
ปฏิบัติตามวิธีการทีก่ําหนดไวในความตกลงดังกลาว สําหรับหนวยงานกลางของประเทศไทย 
คือ สํานักงานศาลยุติธรรม
      ซึ่งจะเห็นไดวาปจจุบันประเทศไทยทําความตกลงระหวางประเทศในเรื่องการสง
คาํคูความและเอกสาร และการสืบพยานหลกัฐานในคดแีพงและพาณิชย กับประเทศสมาชกิอาเซียนเฉพาะ
สาธารณรฐัอินโดนีเซยีเพยีงประเทศเดยีวเทานั้น ดวยการเปนประชาคมอาเซยีนยอมทําใหการไปมาหาสู
มปีฏสิมัพนัธกันระหวางคนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีมากขึ้น ซึ่งอาจเปนไดทั้งการสมรสและใชชีวิตคู
รวมกัน การประกอบธุรกิจรวมกันหรือทําธุรกรรมทางการเงินระหวางกัน หรือการติดตอสัมพันธกัน
ในลกัษณะอื่น หากมปีญหาที่ตองฟองรองกันระหวางคูกรณ ีเชน คูสมรสที่มีขอพพิาทดานทรพัยสนิ บตุร 
หรอืการหยาราง หรอืคูกรณีท่ีประกอบธุรกิจรวมกัน และคูกรณีพพิาทฝายหน่ึงอยูประเทศไทยแตอกีฝาย
อยูอีกประเทศหนึ่งในประเทศสมาชกิอาเซยีนและเปนผูมีภูมลิาํเนาหรอืสาํนักงานนอกประเทศไทย และ
ประเทศไทยไมไดทําความตกลงระหวางประเทศในเรื่องการสงคําคูความและเอกสารกับประเทศนั้น 
การจะฟองรองคูกรณอีีกฝายกต็องดาํเนินการสงหมายเรยีกและคาํฟองตามวิธีทางการทตูผานกระทรวง
การตางประเทศ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง ซ่ึงตองใชเวลาในการดาํเนินการนานมาก 
หรือหากเปนวาคู กรณีฝายทีอ่ยูในประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่เปนโจทกฟองรองคู กรณีอีกฝาย

P57-70.indd  65 26/11/2555  19:01:13

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๖๖

ประเทศไทย ความพรอมดานกฎหมายสูประชาคมอาเซียน

จุลนิติ

ทีอ่ยูในประเทศไทยกจ็ะประสบปญหาความลาชาในการสงคาํคูความและเอกสารแบบเดยีวกัน หากไมได
ทําความตกลงระหวางทั้งสองประเทศในเรื่องการสงคําคูความและเอกสาร
      เมื่อพิจารณากรณีตาง ๆ ขางตน จะเห็นวาเปนปญหาท่ีกระทบตอความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ การลงทุน ความเชื่อมั่นในการ
ดํารงชีวิต และการคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในประชาคมอาเซียนโดยตรง จึงมี
ความจําเปนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนตองเรงรีบทําความตกลงระหวางกันในเรื่องที่เปนปญหาดัง
กลาว ซึ่งอาจเปนความตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี และหากจะใหดีเมื่อทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
มีความพรอมแลวควรที่จะทําเปนสนธิสัญญาอาเซียนในเรื่องนั้น ๆ เพื่อใหการเขาสูประชาคมอาเซียน
เปนไปอยางสมบูรณและบรรลุเจตนารมณของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนดวย
 ๓.๔ การจัดทํากฎหมายใหมีผลใชบังคับรวมกันในระดับอาเซียน
   ประชาคมอาเซียนควรที่จะออกกฎเกณฑบังคับใชรวมกันในเรื่องที่มีความสําคัญเพื่อให
มีมาตรฐานในการปฏิบัติและการบังคับใชกฎหมายเปนแนวทางเดียวกัน เชนเดียวกับที่สหภาพยุโรป 
(European Union) บญัญตั ิDirective มาใชบงัคบัรวมกันระหวางบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
โดยอาศัยอาํนาจตามมาตรา ๒๘๘ ของสนธิสญัญาวาดวยการดําเนินงานของสหภาพยุโรป (Treaty on 
the functioning of the European Union) ซึ่งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะตองปรับปรุงแกไข
กฎหมายภายในประเทศของตนหรือบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อใหเปนไปตามที่ Directive บัญญัติไว
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กฎเกณฑที่ประชาคมอาเซียนอาจออกมาบังคับใชรวมกันอาจเปนเร่ือง
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา ความรับผิดในความเสียหายจากสินคาที่ไมปลอดภัย การคุมครอง
ผูบริโภค หรือเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสําคัญและมีผลกระทบตอคนสวนมากในประชาคมอาเซียน
   สําหรับประชาคมอาเซียนน้ีมีองคกรทางกฎหมายที่มีความสําคัญหลายองคกร ไดแก 
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานกฎหมาย (ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)), ที่ประชุม
เจาหนาทีอ่าวโุสอาเซยีนดานกฎหมาย (ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM)), ทีป่ระชมุ
รฐัมนตรีอาเซยีนดานอาชญากรรมขามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime 
(AMMTC)) สมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association (ALA)) ซึง่นาจะสามารถผลักดัน
ใหเกิดการจัดทําความตกลงระหวางประเทศรวมกัน ที่สามารถใชบังคับใหเกิดประโยชนรวมกันของ
ประชาคมอาเซียนได
 ๓.๕ ความพรอมของนักกฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาที่สอนวิชากฎหมาย
   นักกฎหมายไทยตองมีการเตรียมตัวใหมีความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ทั้งดานภาษาและความรูกฎหมายดานตาง ๆ เชน กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายของประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวของกับการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน การเคลื่อนยายเงินทุน กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวของกับการระงับขอพิพาทระหวางประเทศ เชน อนุญาโตตุลาการ เปนตน 
สาํหรบัสถาบนัอดุมศกึษาจาํเปนตองมกีารเตรยีมทัง้บคุลากร อาจารยผูสอน หลกัสตูรการเรยีนการสอน
กฎหมาย ใหพรอมในการที่จะผลิตนิสิตนักศึกษาที่มีความพรอมและตื่นตัวที่จะเปนสวนหนึ่งของกลไก
ขับเคลื่อนทางกฎหมายในการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ
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จุลนิติ

  ๓.๖ ขอจํากัดตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ วรรคสองและ
วรรคสาม กําหนดใหการทําหนังสือสัญญาทีม่ีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา และกอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญา
ดังกลาวกับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน
   เนือ่งจากการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยนี้คงจะตองมีการทําความตกลง
ระหวางประเทศในระดบัทวภิาคหีรอืพหภุาคอียูบอยครัง้ จงึมีขอพจิารณาวา บทบญัญตัติามมาตรา ๑๙๐ 
ของรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้ จะมีผลใหเกิดความลาชาในการจัดทาํความตกลงระหวางประเทศจนทําให
เกิดความเสียหายหรอืไม ซึ่งหากเปนเชนน้ันจรงิ ในภายหนาอาจตองพจิารณาปรบัปรงุแกไขบทบญัญตัิ
มาตรา ๑๙๐ นี้ ใหเหมาะสมตอไป

๔. การเตรียมความพรอมของภาครัฐในการเขาสูประชาคมอาเซียน
 ๔.๑ นโยบายของรัฐบาล๕

   รฐับาลมีนโยบายท่ีจะนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซยีนในป ๒๕๕๘ อยางสมบรูณ 
โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองและความ
มั่นคง ในการดําเนินการตามนโยบายที่แถลงตอรัฐสภา รัฐบาลไดจัดตั้งกลไกการทํางานดังนี้
   ๑) คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
เปนประธาน ทําหนาทีต่ัดสินใจและประสานงานในระดับนโยบาย เพื่อบูรณาการการดําเนินการ
ของหนวยงานตาง ๆ  เพื่อเตรยีมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีน ในป ๒๕๒๘ อยางเปนเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ไดมีการจัดตัง้คณะอนุกรรมการวาดวยความเชือ่มโยงระหวางกัน
ในอาเซียน (ASEAN Connectivity) เพื่อประสานงานและติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนแมบท
วาดวยความเชือ่มโยงระหวางกันในอาเซียนทีส่อดคลองกับผลประโยชนของประเทศไทย และ
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ เพื่อบูรณาการการเผยแพรความรูความเขาใจเรื ่องอาเซียนแก
ทุกภาคสวนของสังคม เพื่อใหประชาชนไทยมีสวนรวมกับการสรางประชาคมอาเซียนและสามารถ
ใชโอกาสจากประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที่
    ๒) คณะกรรมการและอนุกรรมการสําหรับการดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในแตละเสา โดยหนวยงานที่เปนผูประสานงานหลักในแตละเสาเปนประธาน ดังนี้ 
กระทรวงการตางประเทศเปนประธานเสาการเมืองและความมั่นคง กระทรวงพาณิชยเปนประธาน
เสาเศรษฐกิจ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเปนประธานเสาสังคมและ
วัฒนธรรม

 ๕เอกสารเผยแพรของกลุมงานนโยบายกรมอาเซยีน, “ไทยกบัความคบืหนาของการรวมตวัเปนประชาคมอาเซยีนในป ๒๕๕๘”. 

P57-70.indd  67 26/11/2555  19:01:13

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๖๘

ประเทศไทย ความพรอมดานกฎหมายสูประชาคมอาเซียน

จุลนิติ

     ๓) สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามขอ ๑๓ ของกฎบัตรอาเซียน โดยมี
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ทําหนาที่เปนสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ ทําหนาที่
เปนผูประสานงานกลางแหงชาติ เก็บรักษาขอสนเทศในเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับอาเซียน ประสานงาน
ระดับชาติเกี่ยวกับการอนุวัติการขอตัดสินใจของอาเซียน ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการ
ระดบัชาตขิองการประชมุอาเซยีน สงเสรมิอตัลกัษณและความสาํนกึเกีย่วกบัอาเซยีนในระดบัชาต ิและ
มีสวนรวมสรางประชาคมอาเซียน
 ๔.๒ มติคณะรัฐมนตรี๖

   มติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่เปนมติโดยตรง
ในเรื่องการเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ไดแก 
   ๔.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอใหทุกกระทรวง สวนราชการ และหนวยงานของรัฐ ทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับการเตรียมความพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ 
โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวบรวมและเปนเจาภาพ
จัดประชุม Workshop เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการในภาพรวมจัดทําเปนแผนแมบทตอไป
    ๔.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ตามทีน่ายกรฐัมนตรเีสนอใหทกุกระทรวง สวนราชการ และหนวยงานของรฐั เรงปรบัปรงุแผนปฏบิตักิาร
ในสวนของการเตรียมความพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ โดยใหวิเคราะหถึงผลดี 
ผลเสีย และผลกระทบท่ีเกีย่วของท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน 
และการอุตสาหกรรมดวย แลวสงใหสาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งขอมูลโครงการที่มีความสําคัญ เพื่อใชเปนขอมูลของแผน
ปฏิบัติการในภาพรวมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ดังกลาว ทั้งนี้ ใหปลัดกระทรวง
ของทุกกระทรวงเปนผูนําเสนอขอมูลในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และใหทุกกระทรวงพิจารณาตั้ง
คณะทํางานเพ่ือทาํหนาทีร่บัผดิชอบเก่ียวกับการขับเคล่ือนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
   เมือ่วนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางสาวย่ิงลกัษณ  ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ีไดเปนประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนป ๒๕๕๘ โดยมีคณะรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม โดยมีสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนเจาภาพจัดการประชุม ซึ่งการประชุมวันน้ีเปนการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อบูรณาการการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีหนวยงานดานเศรษฐกิจ รวม ๘ กระทรวง หนวยงานดานสังคมและ
วฒันธรรม รวม ๗ กระทรวง และหนวยงานดานการเมอืงและความมัน่คง ๔ กระทรวง รวมทัง้หนวยงาน
ที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสอดคลองกับ ๓ เสาหลักของอาเซียน 
คือ ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมการเมืองและความม่ันคง และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

 ๖ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.).
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โดยการประชมุเชงิปฏบิตักิารวนันี้จะเปนการรวบรวมขอมูลของแตละกระทรวง และขั้นตอนตอไปจะจดั
ประชุม Workshop รวมกับภาคเอกชน ซึ่งจะมีการจัดประชุม Workshop เชนนี้ อีกหลายครั้ง จนกวา
จะไดเนื้อหาที่สมบูรณสามารถจัดทําเปนแผนแมบทของประเทศในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเมือ่วันที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไดมีการจัดทําแนวทาง
การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ เพื ่อสงเสริมความไดเปรียบและแกไขขอจํากัดในการแขงขันของ
ประเทศไทย แนวทางการดําเนินงานดานสังคมและวัฒนธรรม ที่เนนการพัฒนามนุษย สวัสดิการสังคม 
ลดความยากจน สงเสรมิผูดอยโอกาส สรางอัตลกัษณอาเซยีน พฒันาสงัคมและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
และแนวทางการดําเนินงานดานการเมืองและความมัน่คง ทีเ่นนการพัฒนาการเมือง คุมครอง
สิทธมินษุยชน รวมมอืปองกนัทางทหารและความม่ันคงอาเซียน และไดมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ
สรปุแผนงาน โครงการหลัก และจดัลาํดบัความสาํคญั เพื่อบรูณาการรวมกันระหวางหนวยงานในแตละ 
๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน โดยมีนายกิตติรัตน  ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เปนเจาภาพหลัก
ดานเสาเศรษฐกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนเจาภาพหลักดานเสาสังคม
และวฒันธรรม และกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงยุตธิรรมเปนเจาภาพหลกัดานการเมอืงและ
ความมั่นคง
  สําหรับสวนที่เกี่ยวของกับกฎหมาย ที่ประชุมไดมีการดําเนินการดังนี้
  ๑) มอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พิจารณาความพรอม
ของกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศเพื่อรองรับการเปดเสรี 
  ๒) มอบหมายใหกระทรวงยุติธรรมเปนเจาภาพหลักดานการเมืองและความมั่นคงรวมกับ
กระทรวงการตางประเทศ โดยใหกระทรวงยุติธรรมเนนการสรางประชาธิปไตยและความเสมอภาค
รวมถึงการปรับปรุงแกไขระบบนิติธรรมไทยเขาสูมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
  ๓) มอบหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนด
แนวทางการปรบัปรงุและเตรยีมความพรอมดานกฎหมายของไทยเพื่อรองรบัการเขาสูประชาคมอาเซยีน๗

  จากทีก่ลาวมาจะเห็นไดวา ประเทศไทยไดมีการเตรียมความพรอมของภาครัฐในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสา คือ เสาดานเศรษฐกิจ เสาดานสังคมและวัฒนธรรม และเสาดานการเมือง
และความมั่นคงมาไดระยะหนึ่งและมีความคืบหนาในการดําเนินการไปแลวพอสมควร แตสําหรับ
การเตรียมความพรอมโดยเฉพาะในดานกฎหมายซึ่งเปรียบเสมือนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนทัง้สามเสาดังกลาวนั้น ภาครัฐเพิ่งมีการดําเนินการทีช่ัดเจนเมื่อคราวจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมอบหมายใหกระทรวงยุติธรรม
ปรับปรุงแกไขระบบนิติธรรมไทยใหเขาสู มาตรฐานสากลมากยิง่ขึ ้น และมอบหมายสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงและเตรียม
ความพรอมดานกฎหมายของไทยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และดังทีไ่ดกลาวมาแลว
ประเทศไทยมกีฎหมายที่ตองปรบัปรงุแกไขเพื่อรองรบัการเขาสูประชาคมอาเซยีนอยูเปนจํานวนไมนอย 
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ปรบัปรงุแกไขกฎหมายเพือ่รองรบัการเขาสูประชาคมอาเซยีน โดยมสีาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เปนผูประสานงานหลัก จึงเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนเรงดวนเปนอยางย่ิง โดยการกําหนดกรอบเวลา
ในการดําเนินการที่ชัดเจนแนนอนทั้งในชั้นการจัดทํารางปรับปรุงแกไขกฎหมายของหนวยงานของรัฐ
ที่เก่ียวของเพ่ือสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และในช้ันการตรวจพิจารณา
รางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก
  สาํหรับคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงมอียู ๑๒ คณะ นัน้ ในการตรวจพิจารณารางปรับปรุงแกไข
กฎหมายเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน อาจมีความจําเปนตองตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะพิเศษขึ้นมาเพื่อพิจารณารางกฎหมายขึ้นเปนการเฉพาะ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษนี้
อาจมีไดหลายคณะ โดยองคประกอบของคณะกรรมการควรมีความหลากหลายมีความรอบรูทั้งดานู
กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่งคง เพื่อใหสอดรับกับสามเสาหลัก
ของประชาคมอาเซียน
  และเมื่อรางกฎหมายที่ผานการตรวจพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเสนอ
เขาสูการพจิารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิภาตามขัน้ตอนแลว ทัง้สองสภากค็วรเรงรบีดําเนนิการ
ใใหแลวเสรจ็โดยเรว็โดยมกีรอบระยะเวลาในการพจิารณาทีช่ดัเจน เพือ่ใหรางกฎหมายสามารถพจิารณา
ไไดเสร็จทันกําหนดเวลากอนที่ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ 
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๑

 โครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย” เปนโครงการทางวิชาการ
หนึง่ของสถาบันพระปกเกลา จากการทีส่ถาบันพระปกเกลามีพันธกิจทีส่ําคัญตามพระราชบัญญัติ
สถาบันพระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ คือ การศึกษาและวิเคราะหทางวิชาการตาง ๆ เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยอยางเปนระบบ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ บญัญตัหิลกัการเก่ียวกับหลกัเกณฑและวธิกีารในการแกไขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนญู ดงัน้ัน หากมกีารแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญูตามบทบญัญตัดิงักลาวขึ้น จาํเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง
มีการรวบรวมขอมูล ความคิดเห็น และศึกษาถึงความถูกตองของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
กระบวนการในการยกรางรัฐธรรมนูญทีเ่หมาะสมดวย ทั้งนี้ เพื่อใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและ
ผูที่เกี่ยวของไดนําผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการยกรางรัฐธรรมนูญตอไป๒

 โดยโครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย” นั้นสถาบันพระปกเกลาจะได
ดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้
 ๑.  การดําเนินการศึกษาวิจัยเพิ ่มเติม และการเผยแพรผลงานที ่ศึกษาวิจัยแลว เช น 
เรื่องการยุบพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง ตามมาตรา ๒๓๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทางสถาบันฯ ไดดําเนินการศึกษาวิจัยโดยเปรียบเทียบ
กับรัฐธรรมนูญของตางประเทศวามีความเหมาะสมหรือไม อยางไร หรือเรื่องรูปแบบของรัฐสภา

 ๑จัดโดย สถาบันพระปกเกลา ในวันจันทรที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬกา ณ หองประชาธิปก 
สถาบันพระปกเกลา อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐.
 ๒เนือ้หาสวนหนึ่งถอดความจากคํากลาวเปดงาน โดยศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ  ์อุวรรณโณ เลขาธิการ
สถาบันพระปกเกลา.

“รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม”
 ภายใตโครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

การอภิปราย เรื่อง
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จุลนิติ

ซึ่งไดศึกษาวิจัยไวแลวเชนกันวารูปแบบใดที่มีความเหมาะสมสําหรับประเทศไทย ทั้งนี้จะไดนํามา
เผยแพรในโอกาสตอไป สวนประเด็นอื่น ๆ ที่ยังไมไดศึกษาวิจัย ทางสถาบันฯ ก็จะดําเนินการใหมี
การศึกษาวิจัยตอไป เชน เรื่องระบบการไดมาซ่ึงผูพิพากษาหรือตุลาการ และเรื่องหลักประกัน
ความเปนอิสระและความรับผิดชอบของผูพิพากษาหรือตุลาการ เปนตน 
 ๒. การจัดสัมมนาเพื่อเปดเวทีใหผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณทางการเมือง หรือการบริหาร
ราชการแผนดิน รวมทั้งนักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการดานรัฐธรรมนูญ ตลอดจนผูแทนจาก
สวนราชการ องคกรอิสระ ศาล สื่อมวลชน และประชาชนผูสนใจ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้ง๓ 
 โดยลาํดบัแรกของการสมัมนาในหวัขอ เรือ่ง “รปูแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญทีเ่หมาะสม”
ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทีผ่านมานัน้ม ีนายอทุยั พมิพใจชน อดตีประธานรฐัสภา
และอดีตประธานสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนประธานเปดการสัมมนาและแสดง
ปาฐกถาเรือ่ง “รปูแบบรฐัธรรมนญูทีเ่หมาะสม” โดยมศีาสตราจารยกติติคณุ ดร.บวรศกัด์ิ อวุรรณโณ
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา กลาวเปดงาน มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

    ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา ไดแสดงความคิดเห็นวา
นับตั้งแตประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบรูณาญาสิทธริาชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
มาแลวเปนจาํนวนทัง้สิน้ ๑๘ ฉบบั โดยการยกเลกิและประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญมาแลวหลายฉบับน้ัน แสดงใหเห็นถึงความ
ไมพฒันาทางการเมอืง และช้ีใหเหน็ถงึปญหาตอไปในอนาคตวา 
“บานเมอืงใดก็ตามท่ีกตกิาในการบรหิารประเทศหาความมัน่คง
หรอืเสถียรภาพไมไดแลว ตวัประเทศเองจะมีความม่ันคงหรือ

เสถียรภาพน้ันคงเปนไปไดยาก” ซึง่หากพจิารณาประเทศท่ีพฒันาแลวเหน็ไดวาประเทศน้ันจะมกีตกิา
ในการบริหารประเทศที่มั่นคงถาวร เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือประกาศใชรัฐธรรมนูญ ตั้งแตป 
ค.ศ. ๑๗๘๗ จนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนเวลากวา ๒๐๐ ปแลวนั้น คงมีรัฐธรรมนูญใชบังคับเพียงฉบับเดียว
เทานั้น ทั้งนี้อาจมีการแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหทันสมัย แตหาไดมีการยกเลิกทั้งฉบับเหมือนเชนกรณีของ
ประเทศไทยแตอยางใด๔ 

 ๓การสมัมนาจะจดัขึน้ ๙ ครัง้ โดยประเดน็ในการเปลีย่นแตละครัง้ ไดแก เรือ่งรปูแบบและกระบวนการรางรฐัธรรมนญูทีเ่หมาะสม, 
เรื่องปฏิรูปพรรคการเมือง : การสังกัดพรรค การยุบพรรค และการตอบสนองตอความตองการของปวงชน, เร่ืองระบบการคัดสรร 
ผูแทนท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย, เรื่องสิทธิเสรีภาพ : ชองวางระหวางบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับความเปนจริง, เรื่องศาลกับการเมือง
และการบริหารราชการแผนดินในระบอบประชาธิปไตย, เรื่องเหตุใดจึงตองปฏิรูปองคกรอิสระ, เรื่องแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐของ
สังคมไทย : มุมมองแหงอนาคต, เรื่องการปกครองสวนทองถิ่น และเรื่องการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน.
 ๔คํากลาวของ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา ซึ่งไดกลาวไวในการเปดงาน.
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จุลนิติ

 สําหรบัการจดัทํารางรฐัธรรมนูญไดแสดงความคดิเหน็เพิ่มเตมิวา ในการจัดทํารางรฐัธรรมนญูนั้น
จําเปนตองมีหลักการที่สําคัญ ๓ ประการคือ
 ๑. ตองคาํนึงถงึวัฒนธรรมการเมอืงของไทยซ่ึงมรีปูแบบท่ีหลากหลาย โดยบางรปูแบบอาจจะขัด
กับหลักการประชาธิปไตย ดังนั้น จึงจําเปนสังเคราะหหรือเลือกรับใหเหมาะสม
 ๒. ตองพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบระหวางรัฐธรรมนูญไทยกับรัฐธรรมนูญของตางประเทศ 
เพื่อดัดแปลงใหเหมาะสมกับประเทศไทย และจะไดรับทราบดวยวาตางประเทศมีแนวทางปฏิบัติ
หรือการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ เปนอยางไร
 ๓. ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตองมีหลักนิติศาสตรกํากับ ทั้งนี้เพราะหลักนิติศาสตรจะชวยให
รัฐธรรมนูญนั้นเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

 นายอุทัย พิมพใจชน อดีตประธานรัฐสภา และอดีต
ประธานสภารางรัฐธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ กลาววา ระยะเวลาเพยีง
ไมกี่ปเทานั้นประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลวถึง 
๑๘ ฉบับ ซึ่งแตกตางกับนานาอารยประเทศที่มีรัฐธรรมนูญ
ใชบังคับเพียงฉบับเดียวตลอดระยะเวลากวาหลายรอยป 
โดยปจจัยทีท่ําใหมีการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้น
บอยครั ้งนั ้นเห็นวา เกิดจากการเปลี ่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย 
ซึง่ทาํใหมีรัฐธรรมนูญเพื่อกําหนดการเขาสู อํานาจของผูที่ใช
อํานาจ และกําหนดอํานาจของประชาชนวาควรมีมากนอยหรือ
ศกัดิ์สิทธ์ิเพยีงใด แตอยางไรกต็าม พบวา เมื่อไดเขามาสูอาํนาจแลวผูใชอาํนาจนั้นกลบัใชอาํนาจที่มี
เกินขอบเขตหรือใชอํานาจไปในทางที่เปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ซึง่นําไปสูปญหา
การทุจรติคอรรัปชัน ปญหาความไมสงบเรียบรอยในบานเมือง หรือปญหาความขัดแยง แบงฝาย 
หรือแตกความสามัคคีของคนในชาติ เปนตน จนในที่สุดตองมีการปฏิวัติ รัฐประหาร และตองยกเลิก
รฐัธรรมนญู ทัง้นี ้โดยอางเหตุผลเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ  ดงักลาว ดงัน้ัน จึงอาจกลาวไดวา “รฐัธรรมนญู
เปนกฎหมายอาญาทางการเมือง” เพราะกลายเปนเครื่องมือทีค่อยควบคุม ตรวจสอบ และกําหนด
บทลงโทษแกนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
 โดยปญหาทีก่ลาวมาขางตนนั้นเห็นวาเปนเรื ่องทีว่นเวียนและเกิดขึ้นอยางซํ้าซาก ซึ่งหาก
รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติเพียงไมกี่มาตราหรือบัญญัติไวเพียงสั้น ๆ  ในเรื่องทีเ่ปนสาระสําคัญเทานั้น 
ปญหาตาง ๆ  ดังกลาวกอ็าจจะไมเกดิขึ้น ท้ังน้ีเพราะเมื่อพจิารณากฎหมายท่ีประกาศใชบงัคบัตั้งแตอดตี
จนถึงปจจุบันพบวามีความครอบคลุมในทุก ๆ  เรื่องของสังคมไทยแลว ไมวาจะเปนเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน การคุมครองผูบริโภค หรือการเยียวยาความเสียหายตาง ๆ  เปนตน ดังนั้น จึงไมมีความ
จําเปนใด ๆ ที่จะตองใชกฎหมายรัฐธรรมนูญมาแกไขปญหาในสังคมเลย

้ ่
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การอภิปราย เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม”
ภายใตโครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

จุลนิติ

 แตอยางไรก็ตาม ดวยความกังวลของประชาชนหรือนักประชาธิปไตยที่สนใจทางการเมือง
ที่เปนหวงวานักการเมืองนั้นอาจจะใชอํานาจลมลางรูปแบบการปกครอง หรือยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ไปในทางที่ไมชอบ ดังนั้น มาตราที่สําคัญซึ่งเสนอใหตองบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ไดแก
 “มาตรา ๑ ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมไิด” ทั้งนี้เพื่อยืนยัน
รูปแบบความเปนรัฐเดี่ยว หรือกําหนดใหราชอาณาจักรไทยเปนรัฐเดี่ยวอันมิอาจแบงแยกได
 “มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปน
ประมุข การสืบราชสันตตวิงศใหเปนไปตามกฎมณเฑียรบาล” บทบญัญตัใินมาตรา ๑ และมาตรา ๒ 
ดังกลาวจะเห็นวาสอดคลองกับบทบัญญัติที่กําหนดหามเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ
 “มาตรา ๓ ประเทศไทยปกครองโดยประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หากมีกรณีเปนที่สงสัยก็ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาวินิจฉัย” ทั้งนี้
เพื่อไมใหเกิดชองวางในตัวบทรัฐธรรมนูญ โดยในกรณีที่มิไดมีกฎหมายใดกําหนดเอาไวก็ใหเปนไปตาม
ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึง่เปนทางปฏิบัติหรือธรรมเนียมที่เคยกระทําสืบตอกันมา
ในทางการเมืองการปกครอง และหากมีกรณีเปนทีส่งสัยก็กาํหนดใหทีป่ระชุมใหญศาลฎีกาเปนผูวนิจิฉยั
 สวนมาตราอื่น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงรัฐธรรมนูญแลวก็จะนึกถึงสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
คณะรัฐมนตรี การเลือกตั้ง หรือองคกรอิสระ เปนตน หากถามวาบทบัญญัติตาง ๆ เหลาน้ีจะนําไป
บัญญัติไว ณ ที่ใดเห็นวา ควรนําไปตราเปน “พระราชบัญญัติ” โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ในสวนที่เกี่ยวของกับ “รัฐสภา” นั้น ก็ใหตราเปน “พระราชบัญญัติรัฐสภา” อันประกอบดวย
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวเชนเดียวกับ
ทีบ่ญัญตัใินรฐัธรรมนญู เชน เรือ่งจาํนวน คณุสมบตั ิวาระการดาํรงตาํแหนง การเลอืกตัง้ และการสรรหา 
เปนตน ทั้งนี้หากตองการแกไขเพิ่มเติมใด ๆ ในภายหลังก็สามารถกระทําไดในพระราชบัญญัตินั้น
 หรอืบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูวาดวย “คณะรฐัมนตร”ี กใ็หตราเปน “พระราชบญัญตัริะเบยีบ
บริหารราชการแผนดนิ” ซึง่จะกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับจํานวน คณุสมบัต ิหรอือาํนาจหนาทีใ่นการ
บริหารประเทศเปนประการใดก็สามารถกระทําไดในพระราชบัญญัตินั้น 
 สวน “องคกรอสิระตามรฐัธรรมนญู” ทีป่ระชาชนตองการใหมาทาํหนาทีด่แูลปกปองหรอืพทิกัษ
รักษาผลประโยชนของสวนรวมนั้น หากเห็นควรใหมีอยูตอไปก็ใหคงไว ซึ่งปจจุบันมีกฎหมายที่กําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับองคกรอิสระตาง ๆ ครบถวนแลว ไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งหากกฎหมายเหลานี้ยังไมครอบคลุมในทุกเรื่อง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญก็สามารถแกไขเพิ่มเติมเสียใหมใหครบถวนสมบูรณได 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 อยางไรกต็าม หากกงัวลวาบทบญัญัตติาง ๆ  ท่ีเดิมเคยบญัญัติไวในรฐัธรรมนญูซึ่งแกไขไดยาก 
แลวนําบทบัญญัตินัน้มากําหนดไวในกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติแทน ซึง่สามารถแกไข
ไดงายกวา อาจจะทาํใหผูมอํีานาจดาํเนนิการแกไขเพิ่มเติมไปตามอาํเภอใจไดนั้น เหน็วาสามารถแกไขได
โดยกาํหนดใหบทบัญญัตเิหลาน้ันมศีกัด์ิเทียบเทากับรฐัธรรมนูญ กลาวคอื ในการเสนอขอแกไขเพิ่มเติม
ตองดาํเนินการตามหลักเกณฑและวธิกีารเดยีวกนักบัการขอแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญู เชน จาํนวนผูมสีทิธิ
เขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติม หรือมติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ เปนตน
 อนึ่ง เนือ่งจากปจจุบันมีกฎหมายที่ใชบังคับเปนจํานวนมาก ซึ่งบางฉบับก็ลาสมัยและไมมี
ความจําเปน ดังนั้น จึงมีความเห็นวา กฎหมายฉบับตาง ๆ ควรกําหนดวันสิ้นสุดการใชบังคับดวย๕ 
กลาวคือ กฎหมายฉบับใดหากใชบังคับมาเปนระยะเวลากวา ๑๐ ป ๑๕ ป หรือ ๒๐ ป แลวแตกําหนด 
ถากระทรวงหรือหนวยงานผูรับผิดชอบไมเสนอขอตออายุก็ใหกฎหมายฉบับนั้นเปนอันถูกยกเลิก 
แตหากตองการใหกฎหมายนั้นมีผลใชบงัคบัตอไปก็ตองเสนอขอตออายุและชี้แจงแสดงเหตผุลใหทราบ
อยางชัดเจน 

 จากนั้นมีการอภิปรายเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม” โดย 
รองศาสตราจารย ดร.นครินทร  เมฆไตรรตัน  รองอธิการบดฝีายบรหิารทรพัยากรมนุษย มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร และอดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
รองศาสตราจารย ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
โดยมีรองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เปนผูดําเนินรายการ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

 รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรตัน  รองอธกิารบดี
ฝายบรหิารทรพัยากรมนุษย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร อดตีคณบดี
คณะรัฐศาสตร และอดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
กลาววา ในเบื้องตนเราควรทําความเขาใจใหชัดเจนเสียกอนวา 
สิ่งที่เรากําลังจะดําเนินการตอไปนี้เปน “การรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม” หรือเปน “การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ” เพราะ
ท้ังสองสิ่งมีวธิท่ีีแตกตางกนั โดยอาจจะตั้งเปนคาํถามงาย ๆ  เพื่อให
เขาใจไดชัดเจนยิง่ขึ ้นคือ ทานตองการจะ “สรางบานใหม” 
หรือตองการจะ “ซอมแซมบาน” เพราะถาซอมแซมบาน
ก็ซอมแซมเพียงอยางเดียว แตถาจะสรางบานใหมก็ต อง
ทุบบานเดิมทิง้กอนจึงจะสรางบานใหมได ซึ่งขอพิจารณาดังกลาวนี้หากผูทีเ่กี ่ยวของยังคงเขาใจ
ไปคนละทางแลวก็จะทําใหคุยกันไปคนละเรื่อง ดังนั้น จึงอยากใหทุกฝายไดตระหนักถึงเสียกอนดวย

 ๕วิทยากรพูดวา “กฎหมายควรมีการกําหนดวันหมดอายุ หรือ Expire”.

้
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การอภิปราย เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม”
ภายใตโครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

จุลนิติ

 สําหรับขอมูลเรื่อง “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” หรือ “ที่มาของรัฐธรรมนูญ” ในเบื้องตนนั้น
ขอทาวความถึงการเรียนการสอนวิชารฐัธรรมนูญในประเทศไทยวา กอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง
เราไมเคยมีการเรียนการสอนวิชารัฐธรรมนูญเลย จนกระทั่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
และมีการกอตั้ง “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง” ขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๗๗ จึงมีการเรียน
การสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นเปนครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนตนมา โดยผูที่สอน
วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปนคนแรกของประเทศไทยคือ หลวงประเจิดอักษรลักษณ หรือสมโภช 
อศัวนนท จบการศึกษาจากประเทศฝร่ังเศส และเขียนวิทยานิพนธปรญิญาเอกเร่ือง “กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สยาม ๑๙๓๒”๖ แตเนื่องจากปญหาดานสุขภาพจึงสอนไดเพียง ๑ - ๒ ปเทานั้น ตอมามี ศาสตราจารย 
ดร.เดอืน บนุนาค๗ สอนประมาณ ๒๕ ป และศาสตราจารยไพโรจน ชยันาม ปรมาจารยทางกฎหมาย
มหาชนโดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญคนหน่ึงของประเทศไทยซ่ึงมคีณุปูการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และคณะนิติศาสตรเปนอยางยิ่ง สอนมายาวนานถึง ๔๐ - ๕๐ ป 
 โดยตําราวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญตามท่ีศกึษามาไดอธบิายถึง “อาํนาจสถาปนารฐัธรรมนญู” วา 
รัฐธรรมนูญทั่วโลกนั้นมทีี่มาแบงออกเปน ๓ กรณีคือ 
 ๑.  มทีีม่าจากการท่ีชนชัน้นาํหรอืพระมหากษตัรยิจดัทาํแลวพระราชทานให หรอืเกดิจากเจตนา
ของผูปกครองเพียงฝายเดียว ซึ่งเรียกวา “Charter” เชน รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุน ค.ศ. ๑๘๘๙ 
เปนรัฐธรรมนูญที่จักรพรรดิเมจิพระราชทานให 
 ๒. มีที่มาจากการที่ประชาชนปฏิวัติแลวจัดต้ังสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อทําการรางรัฐธรรมนูญ
ขึ้นเอง เรียกวา “Convention” เชน รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. ๑๗๘๗ 
 ๓.  มทีีม่าจากการท่ีผูปกครองกับราษฎรแสดงเจตนารวมกันภายหลังการปฏิวตั ิโดยเม่ือตกลงกันได
จงึจดัใหรางรฐัธรรมนญูขึน้ ซึง่เรยีกวา “Pact” อนัเปนขอตกลงหรอืสญัญา เชน รฐัธรรมนญูของประเทศ
อังกฤษ ค.ศ. ๑๖๘๘ และรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๘๓๐
 สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเม่ือพิจารณาแลว กรณีไมใช Charter หรือ 
Convention แตเปน “Pact” เพราะมทีีม่าจากการตกลงระหวางองคพระมหากษตัรยิกบัคณะราษฎร 
ดังนั้น การอธิบายวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาจากการพระราชทานของพระมหากษัตริย 
หรือจากราษฎรหรือผูแทนของประชาชนเปนผู ทําขึ้นแตเพียงฝายเดียวจึงผิดขอเท็จจริงในทาง
ประวตัศิาสตร และในกรณขีองประเทศไทยนัน้ถอืวามพีฒันาการทีก่าวหนาไปไกลกวาประเทศอืน่ ๆ  คอื 
“การลงประชามติ” เพราะไมวาจะเปนใคร และไมวาจะเห็นดวยหรือไม การลงประชามติก็เปนการ
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมโดยตรงในการใชอํานาจตัดสินใจเพ่ือแสดงความเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบตอรางรัฐธรรมนูญที่จะใชปกครองประเทศ

 ๖“La constitution Siamoise de 1932 by Pracherd Aksorluksna, Luang” (วทิยานพินธทัง้เลมเขยีนเปนภาษาฝรัง่เศส 
แตบทสรุปของวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ).
 ๗ศาสตราจารย ดร.เดือน บุนนาค อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย, อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศกึษาธกิาร, รองประธานสภาผูแทนราษฎร, ผูรวมกอตัง้ เลขาธกิาร และรกัษาการผูประศาสนการมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร 
และการเมือง, คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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จุลนิติ

 แตอยางไรกต็าม กอนที่จะจดัทํารางรฐัธรรมนูญฉบบัใหมหรอืกอนมกีารแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญู 
ทุกฝายควรจะศึกษาหรือทําความเขาใจเรื่อง “รัฐ” และ “รูปแบบของรัฐ” ใหถองแทเสียกอน รวมทั้ง
เรื่อง “ระบอบการเมือง” “ระบอบการปกครอง” และ “ระบอบรฐัธรรมนูญ” ซึ่งสามคาํน้ีหากมองแบบ
ผิวเผินอาจจะคิดวาเปนคํา ๆ เดียวกันหรือเปนเรื่องเดียวกัน แตหากพิจารณาใหดีแลวทัง้สามคํานัน้
เปนคนละคําและไมใชเรื ่องเดียวกัน นอกจากนี้ ยังตองศึกษาถึงสิ ่งทีร่ัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติไว
เปนลายลกัษณอักษรดวย เชน ประเพณกีารปกครอง  และทางปฏบิตัหิรอืขนบธรรมเนียมท่ีเคยกระทาํ
สืบตอกันมาในทางการเมืองการปกครอง ซึ่งบางเรื่องตองมีการตีความ ตลอดจนเห็นสมควรใหมี
การหารือหรืออภิปรายถึงแนวคิดทางการเมอืงหรือพัฒนาการในทางการเมืองอยางกวางขวางอีกดวย 
โดยเสนอใหสรุปถึงขอดีขอเสียของรฐัธรรมนญูทกุฉบบัท่ีผานมา เพราะแตละฉบบัตางมท้ัีงขอดแีละ
ขอเสียที่แตกตางกนัอันเปนประสบการณซึ่งหากเรานาํมาพูดคยุและสรปุเปนบทเรยีนที่ได กจ็ะชวยให
สามารถมองเห็นปญหาไดอยางชัดเจนวาจะแกไขเพิ่มเติมหรือรางใหมใหมีลักษณะอยางไรตอไป
 สวนรปูแบบในการแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญหรอืรางรฐัธรรมนูญฉบบัใหม สามารถดาํเนนิการได 
๓ รูปแบบคือ
 ๑.  จดัทําโดยคณะกรรมาธกิารของรฐัสภา ซ่ึงกรรมาธิการน้ันอาจจะประกอบดวยสมาชกิรฐัสภา
ทั้งหมด หรือเชิญผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคคลภายนอกมาเปนกรรมาธิการเพื่อรวมจัดทําก็ได
 ๒.  จัดทําโดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) เนื่องจากเรามีประสบการณจากการจัดตัง้
สภารางรฐัธรรมนญูมาแลวหลายคร้ัง และในฐานะที่เคยเปนสมาชกิสภารางรฐัธรรมนูญ ดงัน้ันจงึไดเหน็
ปญหาทีสํ่าคัญประการหนึง่ซึง่โดยสวนตัวอยากใหผูทีจ่ะมาสมัครเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญหรือ
กรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนญูไดดาํเนินการจดัทําเอกสารรางรฐัธรรมนูญของตนเองมากอน โดยตองมี
ขอมูลและขอเสนอแนะซึ่งศกึษามาแลว ท้ังน้ีเพื่อจะไดจัดทํารางรฐัธรรมนูญฉบบัใหมหรอืแกไขเพิ่มเตมิ
รัฐธรรมนูญใหมีรูปแบบหรือลักษณะที่เหมาะสมอยางไรตอไป มิใชมาสมัครโดยไมรูอะไรเลย แลวเมื่อ
เขามาแลวจึงคอยมาคิดหรือคิดกันไปเอง
 ๓.  จัดทําโดยคณะผูเชีย่วชาญทีไ่ดรับมอบหมายจากองคกรผูมีอํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญ 
โดยรูปแบบนี้เนื่องจากยังไมเคยใชมากอน ดังนั้น จึงอาจตองพูดคุยเพื่อหาขอสรุปตอไป

 ประเดน็สุดทายเกี่ยวกบั “กระบวนการรางรฐัธรรมนญูที่เหมาะสม” มีขอเสนอแนะวา ควรมกีาร
เตรียมการเพื่อใหความรู ความเขาใจ และปรบัทัศนคตขิองประชาชนเสยีกอน รวมท้ังกระบวนการ
รางรัฐธรรมนูญก็ไมควรจะรวบรัดมากเกินไป โดยที่ผานมาเห็นไดวา กระบวนการรางรัฐธรรมนูญ
จะทําดวยความฉุกละหุก และในบางเรื่องยังไมมีการตกผลึกอยางแทจริง ซึ่งการถูกจํากัดหรือบีบคั้น
ดวยเวลาทําใหไมสามารถปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนสอบถามจากผูรูเพื่อคิดทบทวนหรือไตรตรอง
ใหถี่ถวนเสียกอน นอกจากนี ้ ยังควรจัดใหมีการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญดวย โดยตองมีเวลา
ในการใหความรูแกประชาชนทั้งทางดานบวกและดานลบ เพื่อประชาชนจะไดใชอํานาจของตนเอง
ลงมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญฉบับนั้น
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การอภิปราย เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม”
ภายใตโครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

จุลนิติ

    รองศาสตราจารย ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดี
คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดให
ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการในการรางรัฐธรรมนูญ
ที่เหมาะสมวา “กระบวนการ” ที่จะทําใหรัฐธรรมนูญเปน
ประชาธิปไตยน้ัน ไมไดหมายความวาประเทศท่ีเปนแมแบบ
ของประชาธิปไตยในวันนีจ้ะมีสตูรสําเร็จทีต่ายตัว แตเปนเร่ืองท่ี
ขึ้นอยูกับการแกไขปญหาในสภาพการณของแตละสังคม สวน 
“รปูแบบ” ของรฐัธรรมนูญ โดยทัว่ไปจะแบงออกเปน ๒ ประเภท 
คอื รฐัธรรมนญูทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร และรฐัธรรมนญูทีไ่มเปน
ลายลักษณอกัษร หรอืเรียกอีกอยางวารฐัธรรมนูญจารีตประเพณี 

 ดังนั้น รูปแบบของรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยจึงตองเปนรัฐธรรมนูญที่เปน
ลายลกัษณอกัษร สวนจะใหมลีกัษณะเปนแบบสัน้หรอืแบบยาวนัน้เหน็วาไมควรมลีกัษณะทีย่าวจนเกนิไป 
เพราะแมวาจะเขียนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหยาวสักเพียงใดเราก็ยังคงมีปญหาในการใช
และการตีความ และในความเปนจรงิเราไมสามารถนําหลกัการท้ังหลายมาบัญญตัไิวในรฐัธรรมนูญ
ไดทั้งหมด รวมท้ังบางเร่ืองก็ไมจําเปนตองนํามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เชน องคกรอัยการ 
ซึ่งโดยสวนตัวเห็นวามิใชองคกรตามรัฐธรรมนูญโดยสภาพ เพราะแมวารัฐธรรมนูญจะถูกฉีกทิ้ง 
องคกรอัยการก็ยังคงอยูคูกระบวนการยุติธรรมไทย ดังนั้น จึงอาจตัดสวนนี้ออกจากรัฐธรรมนูญได 
สวนองคกรตามรฐัธรรมนญูอืน่ ๆ  เนือ่งจากมพีระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูกําหนดรายละเอยีดไว
ครบถวนแลว ดังนั้น ในรัฐธรรมนูญจึงควรบัญญัติไวเพียงหลักการกวาง ๆ เทานั้น   
 สวนรูปแบบในการแกไขรัฐธรรมนูญ ซึง่แบงออกเปนการแกไขงายและการแกไขยาก มคีวามเห็นวา
กระบวนในการแกไขรัฐธรรมนูญตองแตกตางจากการแกไขพระราชบัญญัติหรือกฎหมายท่ัวไป ดังนั้น 
จึงควรกําหนดรูปแบบใหเปนการแกไขยาก เพราะรัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายหรือกติกาสูงสุด 
หลายประเทศถงึขนาดระบใุหมกีารลงประชามตกิอนดาํเนนิการแกไขรฐัธรรมนญู โดยใชมตสิองในสาม 
หรอืสามในสีซ่ึง่เปนมตพิเิศษเพือ่ใหทกุฝายไดเหน็พองตองกันวามคีวามจาํเปนตองแกไข ไมใชอาศยั
เพียงเสียงขางมากธรรมดาแลวสามารถผลักดันใหเกิดการแกไขไดอยางงายดาย
 สําหรับประเด็นเร่ืองกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ดังไดกลาวมาแลววาประเทศที่เปน
แมแบบของประชาธิปไตยไมไดเกิดจากการมีสูตรสําเร็จ แตเปนเพราะพัฒนาการจึงทําใหประเทศ
เหลานั้นประสบความสําเร็จได ยกตัวอยางเชน ประเทศอังกฤษซึ่งเปนแมแบบของระบบรัฐสภา 
มีกระบวนการหรือพัฒนาการทางประวัติศาสตรยาวนานถึง ๗๐๐ ป 
 อยางไรก็ตาม แมวาประเทศอังกฤษจะเปนแมแบบของประชาธิปไตย แตเนื่องจากสภาสูง
ไมไดเชื่อมโยงกับประชาชน ดังนั้น ประเทศตาง ๆ ที่รับเอาแนวความคิดของอังกฤษเขามาจึงตองสราง
รูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมวิทยาของประเทศตนเอง เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปฏิเสธการปกครองแบบระบบรัฐสภาของอังกฤษ เพราะไมตองการใหพระมหากษัตริยมีอํานาจสูงสุด 
จึงสรางระบบขึ้นใหมเปน “ระบบประธานาธิบดี” 

้
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จุลนิติ

 แตบางประเทศเมื่อรับเอาระบบรัฐสภาของอังกฤษมาใชแลวไมประสบความสําเร็จ จึงตอง
สรางระบบของตัวเองขึ้นใหม เชน ประเทศฝรั่งเศส ใชระบบรฐัสภาแลวนําไปสูปญหาการไรเสถยีรภาพ
ของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อแยกอํานาจบริหารกับอํานาจนิติบัญญัติใหเปนอิสระจากกัน จึงนําจุดแข็ง
ของระบบประธานาธิบดแีละระบบรฐัสภามาใช โดยปฏริปูระบบการเมอืงใหมเปน “ระบบผสม “ หรอื 
“ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา” หรือกรณีของประเทศเยอรมนี ที่รับเอาระบบรัฐสภาของอังกฤษ
มาใชสุดทายกลับนําไปสูระบบเผด็จการรัฐสภา จึงตองปฏิรูประบบการเมืองใหมเปน “ระบบรัฐสภา
แบบ Chancellor” 
 ดังนั้น สําหรับกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ไมวาจะเปนการทําขึ้นใหม
หรือแกไขเพิ่มเติม สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ “โจทยของประเทศไทยคืออะไร” ซึ่งแตละสังคมมีสภาพปญหา 
ไมเหมอืนกนั ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัสภาพการณทางเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม และการเมอืงของแตละประเทศ 
โดยหากเราตั้งโจทยของประเทศไทยได สุดทายในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญก็สามารถจะแกไขปญหา
ตามโจทยที่ตั้งไวไดนั่นแอง 
 จากการศึกษามีความเห็นวาโจทยของประเทศไทยคือ “อํานาจทางการเมืองถูกผูกขาดโดย
ชนชั้นนํา” โดยตลอดระยะเวลา ๘๐ ปนับตั้งแตประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ
ประชาธิปไตย เมือ่พิจารณากลุมชนชั้นนําผูกุมอํานาจทางการเมือง อาจแบงพัฒนาการทางการเมือง
ของไทยออกไดเปน ๔ ชวง ดังนี้
 ชวงที่ ๑ ระหวาง พ.ศ. ๒๔๗๕ - พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนชวงความขัดแยงของชนชั้นนําเดิมและ
ความขัดแยงของชนชั้นนําของคณะราษฎร ระหวางคณะราษฎรฝายพลเรือนและคณะราษฎร
ฝายทหาร โดยนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ อํานาจของชนชั้นนําไดตกไปอยูที ่
“คณะราษฎร” ซึ่งประกอบดวยทหารบก ทหารเรือ และพลเรือนบางกลุม ในชวงนี้จึงมีการปฏิวัติ
รัฐประหารเกิดขึ้นหลายครั้ง
 ชวงที่ ๒ ระหวาง พ.ศ. ๒๕๐๐ - พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนชวงอํานาจของชนชั้นนําฝายทหาร 
โดยหลังจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนหัวหนาคณะนายทหารนํากําลังเขายึดอํานาจของรัฐบาลแลว 
ในชวงนี้อํานาจของชนชั้นนําจึงตกอยูที่ฝายทหาร
 ชวงที่ ๓ ระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๗ - พ.ศ. ๒๕๓๕ ชวงของประชาธิปไตยครึ่งใบ ชวงนี้เปนชวงที่
อาํนาจของชนชัน้นาํอยูทีช่นชั้นนาํฝายทหารและชนชั้นนําของพรรคการเมือง ซึง่มลีักษณะเปนการ
ประนีประนอมในทางอํานาจ 
 ชวงที่ ๔ การปฏิรูปการเมืองครัง้ท่ี ๑ ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถงึปจจบุนั โดยหลงัจากการปฏริปู
การเมืองและประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อํานาจของชนชั้นนํา
ตกอยูกับฝายพรรคการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคการเมืองที่เปนที่รวมของกลุมทุนฝายตาง ๆ 
 ดงัน้ัน หากตองการใหประชาชนหรอืตวัแทนกลุมผลประโยชนตาง ๆ  ในสงัคมไดเขามามบีทบาท
ทางการเมืองหรือมีโอกาสในการกําหนดทิศทางของบานเมือง และไมตองการใหอํานาจทางการเมือง
ถูกผูกขาดโดยพรรคการเมืองหรือกลุมนายทุนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ การรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหม
จึงตองตั้งโจทยของประเทศใหชัดเจน เพื่อจะปฏิรูปหรือแกไขปญหาตามโจทยไดอยางตรงจุดตอไป
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การอภิปราย เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม”
ภายใตโครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย”

จุลนิติ

 สรุป  โดยที่รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดที่กําหนดโครงสราง รูปแบบการปกครองของรัฐ 
และการควบคมุการใชอาํนาจ เพราะฉะนัน้จงึไมจาํเปนทีร่ฐัธรรมนูญจะมแีตในประเทศทีป่กครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเทานัน้ ประเทศท่ีปกครองในระบอบคอมมิวนิสตหรอืเผด็จการก็สามารถมีรฐัธรรมนูญได 
เชน ประเทศจีน และประเทศเกาหลีเหนือ เปนตน ดังน้ัน ทุกประเทศท่ัวโลกไมวาจะมีการปกครอง
ในระบอบใดตางกม็กีารประกาศใช “รฐัธรรมนญู” เพือ่เปนหลกัหรอืเปนแนวทางในการบรหิารประเทศทัง้สิน้
 เมื่อรัฐธรรมนูญมีความสําคัญเพราะเปนเคร่ืองมือในการจัดระเบียบทางการปกครองของรัฐ 
โดยมุงหมายทีจ่ะจาํกดัอาํนาจของผูปกครองและประกนัสทิธเิสรภีาพของประชาชน ดงัน้ัน ในการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหม สาระสําคัญซึ่งผูเขียนมีความเห็นวาผูที่เกี่ยวของ
ตองคํานึงถึงคือเรื่อง “กระบวนการจัดใหมีและการรางรัฐธรรมนูญ” โดยเริ่มตนจากผูมีอํานาจจัดใหมี
รฐัธรรมนญู ตองเปนของพระมหากษตัรยิและของประชาชนอยางแทจรงิ เพราะ “สถาบนักษตัรยิ” 
เปนสถาบันหลักอันเปนศูนยรวมของคนในชาติมาเปนเวลานานและเปนผู ทรงอํานาจอธิปไตย
มาต้ังแตเดิม และเปนสัญลักษณของความตอเน่ืองของประเทศไทยท้ังในทางสังคมและทางกฎหมาย
ระหวางประเทศ ดังนั้น สถาบันกษัตริยจึงเปนเจตนารมณที่ปวงชนยอมรับรวมกันวาจําเปนตองมีอยู
คูสังคมไทย นอกจากพระมหากษัตริยแลว “ประชาชน” ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอํานาจสูงสุดในการ
จัดใหมีรัฐธรรมนูญรวมกันกับพระมหากษัตริย สวนกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ สามารถดําเนินการ
ไดหลายวิธี ดังนี้๘

 -  พระมหากษัตรยิตองทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญ และตองเปนสถาบันหลกัทีร่ฐัธรรมนูญ
จะตองบัญญัติรับรองไวอยางถาวร
 -  พระมหากษตัรยิทรงใชอาํนาจอธปิไตยแทนปวงชนจดัตัง้สภารางรฐัธรรมนญูขึน้ในทาํนองเดยีวกบั
ทรงใชอํานาจจัดตั้งสภาสมัชชาแหงชาติ และพระราชอํานาจดังกลาวจะตองเปนพระราชอัธยาศัย
 - พระมหากษัตรยิทรงใชพระราชอํานาจดัง้เดมิใหประชาชนเลอืกต้ังสมาชกิสภารางรฐัธรรมนญู 
เพื่อทําหนาที่ในการยกรางรัฐธรรมนูญ
 -  เมื่อมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ตองนํารางรัฐธรรมนูญนั้นไปใหประชาชนลงมติวา
จะรับรางรัฐธรรมนูญฉบับนั้นหรือไม ถารับก็ใหนํารางรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย แตถาไมรับก็ตองนํารางรัฐธรรมนูญน้ันกลับไปยังสภา
รางรัฐธรรมนูญเพื่อรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม และนํากลับไปใหประชาชนลงประชามติอีกครั้ง
 นอกจากนี ้ยงัตองคาํนงึถงึ “ความเปนกฎหมายสูงสดุของรัฐธรรมนูญ” โดยกาํหนดใหรฐัธรรมนญู
เปนกฎหมายสูงสดุของประเทศ บทบัญญตัใิดของกฎหมาย กฎ หรอืขอบงัคบั จะขัดหรือแยงกับรฐัธรรมนูญ
ไมได ตลอดจน “เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ” นั้น ตองใหความสําคัญกับบทบัญญัติในสวนของสิทธิ
และเสรภีาพของประชาชน โดยรบัรองและคุมครองสทิธิเสรภีาพของประชาชนใหเปนรปูธรรมมากยิง่ขึน้ 
รวมทั้งตองมีกลไกหรือกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
เพื่อถวงดุลอํานาจใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวย. 

 ๘ชตุมิาภรณ จติจาํ, “รูปแบบของรฐัธรรมนญู”, เอกสารวิชาการ โครงการศึกษารัฐธรรมนูญทีเ่หมาะสมสําหรับประเทศไทย” 
เรื่อง รูปแบบและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม โดยสถาบันพระปกเกลา, หนา ๑๒-๑๓.
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รางกฎหมายที่นาสนใจ
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 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕. 

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ....  ณ ปจจุบัน

  รางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. .... 
เสนอโดยคณะรฐัมนตร ี(ชดุท่ีมีนางสาวยิง่ลกัษณ  ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตร)ี ตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
เม่ือวนัอังคารที่ ๑๘ กนัยายน  ๒๕๕๕ และไดบรรจุระเบยีบวาระการประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๔ 
ปที ่๒ ครัง้ที ่๑๖ (สมัยสามญัท่ัวไป) เมื่อวนัพธุท่ี ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๕ ปจจบุนัอยูระหวางการรอพิจารณา
ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการของสภาผูแทนราษฎร

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ...

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

เหตุผล
  โดยที่ในปจจบัุนการบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝงยังไมมคีวามเปนเอกภาพ 

ขาดการบูรณาการและการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในทองถิ่น ประกอบกับไดมีการบุกรุก
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นทีเ่พื ่อใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนจํานวนมาก 
ทําใหทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งเปลี ่ยนแปลงและเสื ่อมโทรม ประกอบกับกฎหมายที ่ใช
บังคับอยูในปจจุบันยังไมมีความครอบคลุมเพื่อคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในบางพื้นที ่

รางพระราชบัญญัติสงเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. .... 
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รางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. .... 

จุลนิติ

สมควรมกีฎหมายเพือ่กาํหนดหลักเกณฑในการบรหิารจดัการ  การบาํรงุรกัษา การอนรุกัษ และการฟนฟู
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝง รวมทัง้ใหประชาชนและชมุชนในทองถิน่ไดมสีวนรวมในการบาํรงุรกัษา 
การอนุรักษ และการฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางสมดุลและยั่งยืน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑) บทนิยาม

     “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” หมายความวา สิ่งที่มีอยูหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ในบริเวณทะเลและชายฝง หรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อประโยชนแกระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง

    “เขตอนุรกัษ” หมายความวา เขตอทุยานแหงชาตติามกฎหมายวาดวยอทุยานแหงชาต ิ
เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 
เขตปาสงวนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิทีร่กัษาพชืพนัธุตามกฎหมายวาดวยการประมง 
และเขตพื้นที่คุมครองอยางอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกําหนด

    “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ

    “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้

    “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
    “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๓) 
    ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย
     ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

        กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
(มาตรา ๔) 

   ๓) คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
แหงชาติ

    ๓.๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ” ประกอบดวย 

        (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เปนประธานกรรมการ 

        (๒ )  รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม 
เปนรองประธานกรรมการ 
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      (๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

       (๔) กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิซึ่งคณะรฐัมนตรแีตงตั้งจาํนวนไมเกนิ ๘ คน โดยให
คณะรฐัมนตรแีตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูและประสบการณดานการบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝง ดานส่ิงแวดลอม ดานทรพัยากรธรณ ีดานสมทุรศาสตร ดานวทิยาศาสตรทางทะเล ดานการประมง 
ดานเศรษฐศาสตร หรือดานนิติศาสตร                      

       ใหอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งเปนกรรมการและเลขานุการ 
(มาตรา ๕) 

       ๓.๒) อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงแหงชาติ มีดังตอไปนี้

         (๑) เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
แหงชาติตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ

         (๒) ใหความเหน็ ขอเสนอแนะ และคาํปรกึษาแกหนวยงานของรฐั เพื่อดาํเนนิการ
ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ

         (๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ

         (๔) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื ่อพิจารณามีมติตามที ่เห็นสมควร 
ในกรณีทีป่รากฏวาหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงแหงชาติ

         (๕) พิจารณาใหความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๑๗

         (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

          ทั้งนี้ ในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงแหงชาตติาม (๑) ใหคาํนึงถงึนโยบายและแผนการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิและใหมกีารรบัฟงความคิดเหน็
ของประชาชน ผูประกอบกิจการ หนวยงานภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบ
การพิจารณาในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ
ดังกลาวดวย (มาตรา ๙) 
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     ๓.๓) กาํหนดใหการประชมุคณะกรรมการตองมกีรรมการมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่
ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเปนองคประชมุ โดยในการประชมุคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชมุหรอืไมอาจปฏบิตัหินาทีไ่ด ใหทีป่ระชมุเลอืกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

               การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี
เสยีงหนึง่ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากัน ใหประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่
เปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๐) 

        ๓.๔) ใหคณะกรรมการมอีาํนาจแตงตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาหรอืปฏิบตักิาร
อยางหนึง่อยางใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายได ทัง้น้ี ในการประชมุคณะอนกุรรมการ ใหนาํขอ ๓.๓) 
มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๑) 

     ๓.๕) ใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

     (๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ
         (๒) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพ่ือการจัดทาํนโยบายและแผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ
        (๓) รวบรวมและจัดเตรียมขอมูล ศึกษา วิเคราะห และริเร่ิมกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ  

เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
        (๔) ชวยเหลือและใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
        (๕) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐทีเ่ก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง เพื่อใหมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ

        (๖) ศึกษาวิจัย หรือสนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา การอนุรักษ 
และการฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

        (๗) สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล จัดทําแนวเขตและแผนท่ีทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ การคุมครอง และการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง

        (๘) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
หรือประกาศตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘

        (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย (มาตรา ๑๒) 
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  ๔) การสงเสริมการมีสวนรวมและสนับสนุนชุมชนชายฝง 
      เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและสนับสนุนชุมชนในเขตพื้นที่ชายฝงทะเล หรือเกาะ 

ในการบรหิารจดัการ การบาํรงุรกัษา การอนุรกัษ การฟนฟ ูและการใชประโยชนจากทรพัยากรทางทะเล
และชายฝง ใหกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงอาจพจิารณาใหความชวยเหลอืหรอืสนับสนุนในเรื่อง
ดังตอไปนี้

     (๑) สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งแหงชาติตาม
ขอ ๓.๒) (๑)

     (๒) ใหคาํปรกึษาแกชมุชนในการบรหิารจดัการ การบาํรงุรกัษา การอนรุกัษ การฟนฟ ู
และการใชประโยชนจากทรพัยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้งชวยเหลอืและสนับสนุนการดาํเนนิงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกลาว

     (๓) เผยแพรความรูหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา 
การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (มาตรา ๑๓) 

  ๕) กลไกและมาตรการในการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
        ๕.๑) มาตรการคุมครองในกรณีบุคคลกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
             ในกรณทีี่ปรากฏวาบคุคลใดกอใหเกดิความเสยีหายอยางรายแรงตอทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝง ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหบุคคลนัน้ระงับการกระทําหรือ
กิจกรรมที ่กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งนั้นเปนการชั ่วคราวตาม
ความเหมาะสม

       เมือ่ไดมีคําสั ่งดังกลาวแลว หากอธิบดีหรือผู ซึ ่งอธิบดีมอบหมายเห็นวา
การกระทําหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงนั้น
อยูภายใตความรับผิดชอบหรือเก่ียวของกับหนวยงานของรัฐหนวยงานใด ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
แจงประสานหนวยงานของรัฐทีร่ับผิดชอบหรือเกี่ยวของนั้นโดยมิชักชาเพื่อดําเนินการแกไขปญหา
ทีเ่กิดขึ้นตามอํานาจหนาทีต่อไป เวนแตในกรณีทีม่ีเหตุจําเปนเรงดวนและหากปลอยใหเนิ่นชาไป
จะทําใหทรพัยากรทางทะเลและชายฝงมคีวามเสยีหายเพิ่มขึ้น หรอืไมมีหนวยงานของรฐัหนวยงานใดที่
รบัผิดชอบหรอืเกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ใหกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงมอํีานาจดาํเนินการใด ๆ  
เพื่อแกไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในบริเวณดังกลาว 
ในการนี ้ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจกําหนดวิธีการและระยะเวลาดําเนินการเทาที่จําเปน
เพื่อใหบุคคลซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงดําเนินการเพื่อ
แกไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในบริเวณนั้นดวยก็ได

       ในกรณีทีห่นวยงานของรัฐทีร่ับผิดชอบหรือเกี่ยวของหรือกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงไดดําเนินการเพื่อแกไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือเมื่อความเสียหาย
ทีเ่กิดขึ้นตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดระงับสิ้นไปแลว ใหอธิบดีหรือผูซึ ่งอธิบดีมอบหมาย
พิจารณายกเลิกคําสั่งดังกลาว (มาตรา ๑๔)
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        ๕.๒) มาตรการคุมครองพื้นที่ปาชายเลน 
         เพื่อประโยชนในการสงวน การอนุรักษ และการฟนฟูพื้นที่ปาชายเลน

ใหคงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดลอมและระบบนิเวศนท่ีมีความสมบูรณ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพื้นที่ปาชายเลนบริเวณหนึ่งบริเวณใดเปนพื้นที่
ปาชายเลนอนุรักษ โดยพ้ืนที่ที่กําหนดใหเปนพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษตองเปนพื้นที่ที่มิไดอยูในเขต
อทุยานแหงชาตติามกฎหมายวาดวยอทุยานแหงชาต ิหรอืเขตรกัษาพนัธุสตัวปา หรอืเขตหามลาสตัวปา
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา หรือมิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ

        อนึ่ง การออกกฎกระทรวงดังกลาว ใหกําหนดมาตรการคุมครองตามมาตรา 
๑๙ และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษแนบทายกฎกระทรวงดวย (มาตรา ๑๕)

     ในกรณพีืน้ทีป่าชายเลนอนุรกัษอยูในในเขตปาสงวนแหงชาต ิใหบรรดาอํานาจ
หนาทีข่องอธิบดกีรมปาไมตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ เปนอาํนาจหนาทีข่องอธิบดี โดยกําหนด
ใหอธิบดีเปนผูใชบรรดาอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมปาไมและพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
ปาไมตอการกระทําใด ๆ  อนัเกีย่วกบัไมหวงหามและของปาหวงหามในพ้ืนทีป่าชายเลนอนุรกัษ โดยอาํนาจ
เชนวานี้ใหรวมถึงการเก็บคาภาคหลวงสําหรับการทําไมหวงหามและการเก็บหาของปาหวงหามดวย 
(มาตรา ๑๖)

       ๕.๓) กําหนดพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
               ภายใตบังคับมาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพื้นที่ที่มีลักษณะดังตอไปน้ี เปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง

        (๑) พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยูในสภาพสมบูรณอันสมควร
สงวนไวใหคงอยูในสภาพทางธรรมชาติเดิม

        (๒) พ้ืนท่ีท่ีเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวและพืชตามสภาพทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ
       (๓) พื้นที่ที่มีความสําคัญดานระบบนิเวศนทางทะเลและชายฝงอันควร

แกการอนุรักษ
     ทั้งนี้ พื้นที่ที่กําหนดใหเปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ดังกลาวนั้นตองเปนพื้นที่ที่มิไดอยูในเขตอนุรักษ
        อน่ึง การออกกฎกระทรวงดงักลาว ใหกาํหนดมาตรการคุมครองตามมาตรา ๑๙ 

และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตพ้ืนที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแนบทายกฎกระทรวงดวย
(มาตรา ๑๗)

     ๕.๔) กําหนดมาตรการคุมครองในกรณีทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาจถูก
ทําลายหรือไดรับความเสียหายอยางรายแรงเขาขั้นวิกฤติ 

                   ในกรณีที่ปรากฏวาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาจถูกทําลายหรือไดรับ
ความเสียหายอยางรายแรงเขาขั้นวิกฤติ ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติใชมาตรการ
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คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามมาตรา ๑๙ และกําหนดหนวยงานของรัฐทีจ่ะเปน
ผูดาํเนนิการตามมาตรการดังกลาวตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อควบคมุและแกไขปญหาที่เกดิขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้นนั้น

       เมือ่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุ
เบกษากําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุมครอง และกําหนดระยะเวลาที่จะใชมาตรการคุมครอง
ดังกลาว ในกรณีทีม่คีวามจําเปนอาจกําหนดใหมีแผนทีแ่สดงแนวเขตพืน้ทีท่ีจ่ะใชมาตรการคุมครอง
ดวยก็ได

       ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาตามประกาศดังกลาว ใหกระทําไดเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยทําเปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๑๘)

          นอกจากนี ้ ในการกําหนดมาตรการคุมครองตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ 
และมาตรา ๑๘ ใหกําหนดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดดังตอไปนี้

          (๑) หามดาํเนนิกจิกรรมหรอืกระทาํการใด ๆ  ท่ีอาจเปนอนัตรายหรอืกอใหเกดิ
ผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

           (๒) กาํหนดมาตรการในการสงวน การอนรุกัษ การฟนฟ ูและการใชประโยชน
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามความเหมาะสมแกสภาพพื้นที่นั้น

           (๓) กาํหนดการใชประโยชนท่ีดนิเพือ่รกัษาสภาพธรรมชาตหิรอืมิใหกระทบ
กระเทือนตอระบบนิเวศนตามธรรมชาติ

          (๔) กําหนดมาตรการคุมครองอืน่ ๆ ตามทีเ่ห็นสมควรและเหมาะสมแก
สภาพพื้นที่นั้น (มาตรา ๑๙)

  ๖) พนักงานเจาหนาที่
        ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
        (๑) เขาไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือ

ในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบและควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
       (๒) ตรวจคนสถานทีห่รือยานพาหนะใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ ้นถึง

พระอาทิตยตก หรอืในเวลาทาํการของสถานทีน่ัน้ ในกรณท่ีีมเีหตอัุนสมควรสงสยัวามกีารกระทําความผดิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดจะมีการยักยาย
ซุกซอน สง หรือนําออกนอกราชอาณาจักร หรือทําลายทรัพยสิน วัตถุ สิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการกระทําความผิด

        (๓) ยึดหรอือายดัทรพัยสนิ วตัถ ุสิ่งของ หรอืเอกสารที่เกี่ยวของกบัการกระทาํความผดิ
ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี

        (๔) ส่ังใหบุคคลใด ๆ  ออกจากเขตพืน้ท่ีตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ หรอืมาตรา ๑๘ หรอื
งดเวนการกระทําใดอันเปนการฝาฝนมาตราดังกลาว

           เมื่อตรวจคน หรือยึดหรืออายัด ตาม (๒) หรือ (๓) แลว ถายังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
จะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได
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          ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร (มาตรา ๒๐) 

        ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๒๑) 

      อนึ่ง ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ โดยบัตรประจําพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๒) 

  ๗)  บทกําหนดโทษ
        (๑) ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป 

หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๒๓) 
        (๒) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ทีก่าํหนดตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ หรอืมาตรา ๑๘ หรอืไมปฏบิตัติามคาํสัง่ของพนกังานเจาหนาทีต่าม
มาตรา ๒๐ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(มาตรา ๒๔)

        (๓) ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงจะตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล 
กรรมการผูจดัการ หุนสวนผูจดัการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนนิงานของนติบิคุคลนัน้ 
ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวน
ในการกระทําความผิดนั้น (มาตรา ๒๕)

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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หลักการและเหตุผล 
 โดยที่เปนการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารตรวจสอบความถกูตอง

และความมีอยูจริง รวมทัง้ความเปลี ่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี ้สินของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

สาระสําคัญโดยสรุป 
๑) บทนิยามในระเบียบนี้

“ผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน” หมายความวา พนักงานเจาหนาที ่
พนักงานไตสวน หรือคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี ้สิน ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายใหเปนผูรบัผดิชอบดาํเนินการตรวจสอบทรพัยสนิ
และหนี้สินหรอืสาํนวนไตสวนขอเทจ็จรงิของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงและเจาหนาท่ี
ของรัฐ แลวแตกรณี

“การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน” หมายความวา การตรวจสอบ
ความถกูตองและความมอียูจรงิ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรพัยสนิและหนี้สนิ 
ดวยวธิดีาํเนนิการตรวจสอบปกติ ตรวจสอบเพือ่ยนืยนัขอมลู หรอืตรวจสอบเชงิลกึ 
แลวแตกรณี

“การตรวจสอบปกติ” หมายความวา การตรวจสอบรายการทรพัยสนิและ
หนีส้ินตามเอกสารประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทีผู่มีหนาที่ยืน่
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไดแสดงไว

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

 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ  
 ทุจริตแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
 ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้ง 
 ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของ
 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  
 ที่มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
 พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่  ๙๕ ก หนา ๓
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจริง รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ
ท่ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

“การตรวจสอบเพื่อยืนยันขอมูล” หมายความวา การตรวจสอบรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบที่ผูมีหนาทีย่ืน่บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไดแสดงไว โดยขอ
ทราบขอเท็จจริง หรือขอเอกสารหลักฐานไปยังหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานเอกชน หรือเรียกเอกสารหรือหลัก
ฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหใหถอยคํา

 “การตรวจสอบเชิงลึก” หมายความวา การตรวจสอบรายการทรัพยสิน
และหนีส้ินตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่
ผูมีหนาทีย่ืน่บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินไดแสดงไวในกรณีทีม่ีผูแจง
เบาะแสหรอืขอมูลเก่ียวกับทรพัยสนิและหน้ีสนิของผูมหีนาท่ีย่ืนบญัชแีสดงรายการ
ทรัพยสินหรือหนีส้ิน หรือปรากฏพฤติการณของผูมีหนาทีย่ืน่บัญชีแสดงรายการ
ทรพัยสินและหน้ีสนิวาจงใจย่ืนบญัชแีสดงรายการทรพัยสนิและหน้ีสนิและเอกสาร
ประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงทีค่วรแจงใหทราบ หรือมี
พฤติการณปรากฏหรือมีเหตุอนัควรสงสัยเกี่ยวกับการไดมาซึง่ทรัพยสินและหนี้สิน
รายการใดโดยไมชอบ หรอืมีพฤตกิารณอนัควรเชื่อไดวาจะมีการโอน ยักยาย แปรสภาพ 
หรือซุกซอนทรัพยสิน หรือปรากฏพฤติการณวามีการถือครองทรัพยสินแทน 
อันมีลักษณะเปนการมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือรํ่ารวยผิดปกติ

๒) บททั่วไป
๒.๑) การเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร

ประกอบ
     เมือ่ไดรับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินแลว ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีเสนอใหประธานกรรมการ หรอืกรรมการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย
ลงลายมือชื่อหรือกระทําดวยวิธีอืน่ใดแทนการลงลายมือชื่อกํากับไวในบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินโดยเร็ว 

     ก. เปนบญัชขีองนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒสิภา สําหรับในกรณีทีบ่ัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบ เปนของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒสิภา ใหพนักงานเจาหนาทีด่ําเนินการเปดเผยบัญชีใหสาธารณชนทราบ
โดยเร็ว แตตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดตองยื่นบัญชีดังกลาว ซึ่งการ
เปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดังกลาว 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีเสนอประธานกรรมการ พจิารณาอนุมัติและลงนามในประกาศ
เปดเผย และรายงานการดําเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

     ข. เปนบัญชขีองผูดํารงตําแหนงอื่นท่ีไมใชนายกรฐัมนตร ีรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในกรณีทีเ่ปนบัญชีแสดงรายการ
ทรพัยสินและหนี้สนิและเอกสารประกอบของผูดาํรงตาํแหนงอื่นท่ีมใิชนายกรฐัมนตร ี
รฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎร และสมาชกิวฒุสิภา จะเปดเผยบญัชไีดกต็อเมื่อ
การเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัย
ช้ีขาด และไดรบัการรองขอจากศาลหรอืผูมสีวนไดเสยีหรอืคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผนดินหรือในกรณีทีเ่จาของบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินนั้นยินยอม
ใหมีการเปดเผย ซึ ่งการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบดังกลาวใหพนักงานเจาหนาทีท่ําความเห็นพรอมเหตุผลเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา 

๒.๒)  การแตงต้ังพนกังานเจาหนาท่ี พนกังานไตสวน หรอืคณะอนกุรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน

     ในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจ
มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที ่พนักงานไตสวน หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิดําเนินการแทน แลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณาวินิจฉัยก็ได โดยในกรณีที่

     - มีการแตงตั้งคณะอนกุรรมการตรวจสอบทรพัยสนิและหนี้สิน ตอง
ประกอบดวยประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กาํหนด โดยมพีนักงานเจาหนาที่เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ 

     - มีการแตงตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อตรวจสอบทรพัยสนิและหนี้สนิ
ของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชกิ
วุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น ประธานอนุกรรมการตองเปนกรรมการ  

๒.๓) การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงท่ีพนจากตําแหนง ตาย หรอืพนจากตาํแหนงครบ ๑ ป

     ในกรณท่ีีมกีารย่ืนบญัชแีสดงรายการทรพัยสนิและหน้ีสนิเพราะเหตุ
ที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนง ตาย หรือพนจากตําแหนง
ครบ ๑ ป ใหทําการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรพัยสนิและหนี้สินของผูนัน้ 
โดยใหนําบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินกรณีพนจากตําแหนง ตาย หรือ
พนจากตาํแหนงครบ ๑ ป แลวแตกรณ ีเปรยีบเทยีบกับบญัชแีสดงรายการทรพัยสนิ
และหนี้สินที่ไดยื่นไวเมื่อครั้งเขารับตําแหนง
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจริง รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ
ท่ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

     ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี ้สินของ
เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓๙๑ และมาตรา ๔๐ (๑)๒ ที่ยื่นกรณีดํารงตําแหนง
ครบทุก ๓ ป พนจากตําแหนง ตาย หรือพนจากตําแหนงครบ ๑ ป ใหนําบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่บุคคลดังกลาวยื่นในกรณีดังกลาว แลวแตกรณี 
เปรียบเทียบกับบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่ยื่นไวเมื่อเขารับตําแหนง

     ในกรณีทีผู่ดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือ
ตาย และปรากฏวาผูนั้นหรอืทายาทหรอืผูจัดการมรดกของผูนั้น จงใจไมย่ืนบญัชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินทําการ
ตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของทรัพยสนิและหนี้สนิของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
หรือของกองมรดกไดโดยไมตองอาศัยบญัชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทีจ่ะ
ตองยืน่โดยทําการเปรียบเทียบทรัพยสินและหนี้สินทีม่ีอยูในวันทีพ่นจากตําแหนง
หรอืตาย กบับัญชแีสดงรายการทรพัยสนิและหนี้สนิท่ีไดย่ืนไวเม่ือครั้งเขารบัตาํแหนง

๓) การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง 

อาจดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
 (๑) ตรวจสอบปกติ ใหดําเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน

และหนี้สิน เม่ือมีการรบับญัชแีสดงรายการทรพัยสนิและหน้ีสนิ โดยคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. อาจนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
ดวยก็ได โดยใหพนักงานเจาหนาทีจ่ัดทํารายงานและความเห็นเกีย่วกับผลการ
ตรวจสอบบัญชแีสดงรายการทรัพยสินและหนีส้ินดังกลาวเสนอเลขาธิการ หรือ
รองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการหรือผูอํานวยการที่เลขาธิการมอบหมาย วามี
เหตุอนัสมควรหรือมีกรณีจําเปนตองตรวจสอบเพือ่ยืนยันขอมูลหรือตรวจสอบ
เชิงลึกหรือไม กรณีไมมีเหตุอนัสมควรหรือความจําเปนตองตรวจสอบเพือ่ยนืยนั
ขอมลูหรือตรวจสอบเชิงลึก ก็ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินดําเนินการตามที่
ระบุไวในขอ ๘) (๓) ตอไป

๑ เจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด กรรมการ
การเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู  กรรมการตรวจเงนิแผนดนิ รองประธานศาลฎกีา รองประธานศาลปกครองสงูสดุ 
หัวหนาสํานักตุลาการทหาร ผูพิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด รองอัยการสูงสุด และผูดํารงตําแหนงระดับสูง. 

๒ เจาหนาที่ของรัฐซึง่ดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง ตามมาตรา ๔๐ (๑) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดแก เจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูดํารงตําแหนง
ระดับสูง กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กรรมการผูชวยรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการระดับตนหรือเทียบเทา
ของสวนราชการ รฐัวสิาหกจิ หนวยงานอื่นของรฐั หนวยงานที่ใชอาํนาจหรอืไดรบัมอบหมายใหใชอาํนาจทางปกครอง และใหหมายความ
รวมถงึบุคคลหรอืคณะบคุคลที่มีอํานาจหนาที่ควบคมุกาํกบัดแูลหนวยงานดงักลาว และเจาหนาที่ของรฐัอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา.
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 (๒) ตรวจสอบเพื่อยืนยันขอมูล ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวามีเหตุ
อันสมควรที่ตองดาํเนนิการตรวจสอบเพื่อยืนยันขอมูล ใหทําความเหน็เสนอเลขาธกิาร 
หรือรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการหรือผูอํานวยการที่เลขาธิการมอบหมาย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(๓) ตรวจสอบเชิงลึก ในกรณีทีม่ีความจําเปนตองตรวจสอบเชิงลึก ให
พนักงานเจาหนาทีท่ําความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณามอบหมาย
พนักงานเจาหนาที ่ พนักงานไตสวน หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สิน เปนผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน

 ทั้งนี้ ในการตรวจสอบทรพัยสนิและหนีส้นิ ใหพนกังานไตสวนหรือคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสนิและหนีส้นิมอีาํนาจตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ 
(๓) ดังตอไปนี้

 (๑) มีคําสั ่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจหรอืราชการสวนทองถิ่น ปฏิบตักิารทั้งหลายอนัจาํเปน
แกการปฏิบัติหนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี ่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหใหถอยคําเพื ่อ
ประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง

 (๒) ดําเนินการขอใหศาลทีม่เีขตอํานาจออกหมายเพือ่เขาไปในเคหสถาน 
สถานที่ทําการหรอืสถานที่อืน่ใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ  ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อ
ตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใด
ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลา
ดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ

 (๓) มีหนังสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือหนวยงานเอกชนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที ่
การไตสวนขอเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

๔) การเขาถึงขอมูลของหนวยงานหรือสถาบันการเงิน
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองเขาถึงขอมูลของหนวยงานหรือสถาบันการเงิน

เกี่ยวกบัรายการทรพัยสนิและหน้ีสนิของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงหรอืบคุคลอื่น
ท่ีมีหลักฐานเพยีงพอวาเก่ียวของกับรายการทรพัยสนิและหน้ีสนิของผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองดังกลาว ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินจัดทําคําขออนุมัติ
เขาถึงขอมูลเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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๕) การนําเอกสารหรอืวตัถมุาใชเปนพยานหลกัฐานในรายงานผลการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สิน

 การนําเอกสารหรอืวตัถมุาใชเปนพยานหลกัฐานในรายงานผลการตรวจสอบ
ทรพัยสินและหน้ีสิน ใหผูตรวจสอบทรพัยสนิและหนี้สนิบนัทึกไวดวยวาไดมาอยางใด 
จากผูใด และเมื่อใด สําหรับเอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานนั้นใหใชตนฉบับ แตถา
ไมอาจนาํตนฉบบัมาไดจะใชสําเนาทีผู่ มหีนาทีร่ับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนา
ที่ถูกตองก็ได แตถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหาย หรือนาเชื่อวาถูกทําลาย 
หรือโดยเหตุประการอื่น จะนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได

๖) วิธีการและหลักเกณฑในการสอบปากคําบุคคล
 ในกรณีทีผู่ ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา 

ใหบุคคลนัน้มาชี้แจงหรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ทีก่ําหนด ในกรณีที่
บุคคลดงักลาวมาแตไมใหถอยคาํหรอืไมมาใหถอยคาํ หรอืเรยีกบคุคลดงักลาวไมได
ภายในเวลาอนัสมควร ผูตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิจะไมสอบปากคาํบคุคลดงักลาว
ก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในรายงานผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินดวย 
โดยในการสอบปากคําบคุคลนั้น หามมใิหบคุคลอื่นอยูในท่ีนั้นดวย เวนแตผูตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนีส้ินอนุญาตเพื่อประโยชนแหงการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน 
ซึ่งกอนเริม่สอบปากคําบุคคล ใหแจงใหบุคคลดังกลาวทราบวาผูตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ
การใหถอยคําอันเปนเท็จตอผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน อาจเปนความผิด
ตามกฎหมาย และใหบนัทึกถอยคํามสีาระสาํคัญตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด  

๗) การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินในกรณีตาง ๆ 
 ก. ในกรณีที่เปนทรัพยสินและหนี้สินในเคหสถาน สถานที่ทําการ หรือ

สถานที่อืน่ใด การเขาไปตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสิน
และหนี้สินในเคหสถาน สถานที่ทําการ หรือสถานที่อื่นใด ใหผูตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สินดําเนินการดังตอไปนี้

   (๑) แสดงตนพรอมหนังสือขอเขาตรวจสอบ
   (๒) การตรวจสอบตองกระทําในเวลากลางวันตอหนาผูดํารงตําแหนง

ทางการเมอืงหรอืผูแทนที่ไดรบัมอบหมาย โดยใหผูดํารงตาํแหนงทางการเมอืงหรอื
ผูแทนเปนผูนําทําการตรวจสอบและอํานวยความสะดวกตามสมควร

   (๓)  ถาการตรวจสอบกระทําไมแลวเสรจ็ในเวลากลางวนั หรอืมีเหตอุื่นใด
ท่ีไมอาจทาํการตรวจสอบในเวลากลางวัน จะทาํการตรวจสอบในเวลากลางคืนกไ็ด 
แตตองไดรับความยินยอมจากผูนําทําการตรวจสอบกอน ในกรณีนี้ ใหผูตรวจสอบ
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ทรัพยสินและหนี้สินบันทึกความยินยอมของผูนําทําการตรวจสอบไวในบันทึก
การตรวจสอบดวย

   ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนีส้ินบันทกึรายละเอียดการตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินทีต่รวจสอบไดนั้นแลวอานใหผูนําทําการตรวจสอบฟง พรอม
ท้ังใหผูนําทาํการตรวจสอบลงลายมอืชื่อในบนัทึกการตรวจสอบดวย ถาผูนาํทําการ
ตรวจสอบดังกลาวไมยอมลงลายมือชื่อในบันทึกการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินบันทึกไว

ข. ในกรณีของทรัพยสินและหนี้สินที่อยูในตางประเทศ ในกรณีจําเปน
ตองตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิท่ีอยูในตางประเทศ ใหผูตรวจสอบทรพัยสนิและ
หนีส้ินทําความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประสานขอความรวมมือจาก
กระทรวงการตางประเทศในการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง หรือ
มอบหมายใหเอกอัครราชทตูหรอืกงสลุของประเทศไทยหรอืเจาหนาท่ีของรฐับาลไทย
ในตางประเทศเปนผูตรวจสอบและรับรองความถูกตองและความมีอยูจริงของ
ทรัพยสินและหนี้สินแทนก็ได

 ค. ทรัพยสินและหนี้สินที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
ที่เก่ียวของ ในการดาํเนินการตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิ หากมีกรณีจําเปนตอง
เรียกขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของบุคคลทีเ่กี่ยวของกับผูดํารง
ตาํแหนงทางการเมอืงจากสาํนกังานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรอืสถาบนั
การเงินหรือผูมีหนาทีร่ายงานการทําธุรกรรมทางการเงินใหผูตรวจสอบทรัพยสิน
และหนี้สินนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว

๘) ผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
 (๑) เม่ือผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงไดยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยสนิและ

หน้ีสินแลว หากมพีฤตกิารณปรากฏ หรอืมเีหตอุนัควรสงสยัเกี่ยวกบัการไดมาซึ่ง
ทรัพยสินและหนี้สินรายการใดโดยไมชอบ หรือมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวาจะ
มีการโอน ยักยาย แปรสภาพ หรือซุกซอนทรัพยสิน หรือปรากฏพฤติการณวามี
การถือครองทรัพยสินแทน อันมีลักษณะเปนการมีทรัพยสินเพิม่ขึ้นผิดปกติ ให
ผูตรวจสอบทรัพยสนิและหน้ีสนิทําความเหน็เสนอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาํเนนิ
การตรวจสอบธรุกรรมทางการเงนิหรอืการไดมาซึ่งทรพัยสนิและหน้ีสนิ เพื่อรองขอ
ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน

 (๒) ในกรณีทีผู่ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินตรวจสอบเห็นวาทรัพยสิน
รายการใดของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการ
มทีรพัยสนิเพิ่มขึ้นผดิปกติ และมพีฤติการณนาเชื่อวาจะมกีารโอน ยักยาย แปรสภาพ 
หรือซุกซอนทรัพยสินดังกลาว ใหเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาออกคําสั่ง
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจริง รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ
ท่ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

ยึดหรอือายดัทรพัยสนิน้ันไวชั่วคราว และแจงใหผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงทราบ
โดยเร็ว 

 เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวแลว ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและ
หนีส้ินแจงใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทราบและจัดใหมีการพิสูจนเกี่ยวกับ
ทรพัยสินโดยเรว็ ในกรณท่ีีผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงไมสามารถแสดงหลกัฐาน
ไดวาทรัพยสินที่ถกูยึดหรอือายัดชั่วคราวมไิดเกี่ยวของกบัการท่ีทรพัยสนิเพ่ิมขึ้น
ผิดปกติ ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อยึด
หรืออายัดทรัพยสนินัน้ไวตอไป จนกวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมมีติวาผูดํารง
ตาํแหนงทางการเมอืงดงักลาว ไมมีพฤตกิารณทรพัยสนิเพิ่มขึ้นผดิปกติซ่ึงตองไมเกนิ 
๑ ปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมีคําพพิากษาถึงทีสุ่ดใหยกคํารองในคดี
นั้น แตถาสามารถพิสูจนไดก็ใหคืนทรัพยสินแกผูนั้น

 (๓) เมือ่ไดดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินและหนีส้ินกรณีเขารับตําแหนง
แลว ปรากฏผลการตรวจสอบวาทรพัยสนิและหนี้สนิของผูดํารงตําแหนงทางการ
เมืองนัน้ถูกตองและมีอยู จริง ใหผู ตรวจสอบทรัพยสินและหนี ้สินนําเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเก็บเปนขอมูลไวเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจ
สอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินตอไป

 กรณีทีไ่ดดําเนินการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สิน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว ไมปรากฏวาทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี ้สินจัดทํารายงานผลการตรวจสอบนําเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาตอไป

 (๔) ในกรณผีลการตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิปรากฏพฤติการณนาเชื่อ
วาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หน้ีสนิและเอกสารประกอบ หรอืยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยสนิและหนี้สนิและ
เอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจง
ใหทราบ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินแจง
ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองชี้แจงขอเท็จจริงโดยใหระยะเวลาในการชี้แจงหรือ
การไดมาของทรัพยสิน แลวแตกรณี ไมนอยกวา ๑๕ วันแตไมเกิน ๓๐ วัน 

๙) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี ้สินลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

 เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพจิารณาผลการตรวจสอบความเปล่ียนแปลง
ของทรพัยสินและหน้ีสนิแลว ใหจัดทํารายงานผลการตรวจสอบดงักลาวประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา รายงานดงักลาวใหรายงานวามีความเปลี่ยนแปลงของทรพัยสนิ
และหนีส้ินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไม ถาเปนกรณีปรากฏวาทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
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หรือเปนรายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของ
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภาจะแสดงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงดวยก็ได

 ภายหลังไดประกาศรายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยสินและหนี้สนิในราชกจิจานเุบกษาแลว หากมพีฤตกิารณปรากฏหรอืมเีหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยสินและหนี้สินรายการใดโดยไมชอบ หรือมี
พฤติการณอนัควรเชือ่ไดวาจะมีการโอน ยกัยาย แปรสภาพหรือซุกซอนทรัพยสิน 
หรือปรากฏพฤติการณวามีการถือครองทรัพยสินแทน อันมีลักษณะเปนการมี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินดวย
ขอความอนัเปนเทจ็หรอืปกปดขอเทจ็จรงิที่ควรแจงใหทราบ ใหผูตรวจสอบทรพัยสนิ
และหนี้สินเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาดาํเนินการตรวจสอบทรพัยสนิและ
หนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังกลาวตอไป เวนแตขอเท็จจริงหรือพยาน
หลักฐานดงักลาวไมใชสาระสาํคญัท่ีจะเปลี่ยนแปลงผลการตรวจสอบทรพัยสนิและ
หนี้สิน

๑๐) การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินกรณีตรวจสอบ
เพื่อยืนยันขอมูลและการตรวจสอบเชิงลึก 

ในการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินกรณีตรวจสอบ
เพื่อยืนยันขอมูลและการตรวจสอบเชิงลึก อยางนอยตองประกอบดวยสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้

 (๑) ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
 (๒) วันเดอืนปท่ีเขารบัตาํแหนง พนจากตาํแหนง หรอืพนจากตาํแหนงครบ 

๑ ป แลวแตกรณี
 (๓) วันเดือนปที่ยื่นบัญชี
 (๔) ชื่อคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 (๕) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ไดจากการตรวจสอบทรัพยสิน

และหนี้สิน
 (๖) กฎหมายที่เกี่ยวของ
 (๗) สรุปความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
 สําหรับรายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและ

หนีส้ินของผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองที่มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ใหระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินทีเ่พิ่มขึ้นผิดปกติทีจ่ะรองขอใหตกเปนของแผนดิน 
รวมท้ังสถานท่ีตั้ง ชือ่ และท่ีอยูของผูครอบครองหรอืมชีื่อเปนเจาของกรรมสทิธิ์ดวย 
ในกรณีที่ไมสามารถรองขอตอศาลเพื่อใหบังคับคดีเอาแกทรัพยสินที่เพิม่ขึ้น
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจริง รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ
ท่ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

๓ อางแลวเชิงอรรถที่ ๑.
๔ อางแลวเชิงอรรถที่ ๒.

ผิดปกติไดทั้งหมดหรือบางสวน ถาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีทรัพยสินอื่น 
ใหระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัสถานที่ตั้ง ชือ่ และท่ีอยูของผูครอบครอง หรอืมีชื่อเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาว เพื่อรองขอใหตกเปนของแผนดินแทนดวย

๑๑) มติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
 (๑) ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ภายในเวลาทีพ่ระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนีก้ําหนด หรือจงใจยืน่บัญชี
แสดงรายการทรพัยสนิและหนี้สนิและเอกสารประกอบดวยขอความอนัเปนเทจ็
หรือปกปดขอเทจ็จรงิท่ีควรแจงใหทราบ ใหผูตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิจดัทาํ
คํารอง รายงาน เอกสาร และความเห็น เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนาม เพื่อ
สงเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาด
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ

 (๒) ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
มีทรพัยสินเพิม่ขึน้ผิดปกติ ใหผู ตรวจสอบทรัพยสินและหนีส้ินจัดทาํรายงาน 
เอกสาร และความเห็น เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามภายใน ๓๐ วันนับแต
วันท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมต ิแลวจัดสงรายงาน เอกสาร และความเหน็ดงักลาว
ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง เพื่อใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินตอไป

 ในกรณทีีอ่ัยการสูงสุดเห็นว ารายงาน เอกสาร และความเห็นที ่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. สงใหยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได และไดมีการแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณแลว หากคณะทํางานดังกลาว
ไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการดําเนินคดีได และเปนกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช
อํานาจยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ
ศาลซึ่งมีเขตอาํนาจพจิารณาพพิากษาคด ีแลวแตกรณ ีเพื่อขอใหศาลสั่งใหทรพัยสนิ
ตกเปนของแผนดนิ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายใหพนักงานคดเีปนผูดาํเนนิคดี
แทน หรือจะแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินคดีแทน ก็ได

๑๒) การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
 สวนที ่๑ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐตาม

มาตรา ๓๙๓ และมาตรา ๔๐ (๑)๔ การตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิของเจาหนาท่ี
ของรัฐ ใหนําขอ ๓) ถึงขอ ๘) และขอ ๑๑) (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยในกรณี
ผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติการณ
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จุลนิติ

รํา่รวยผิดปกติหรือมีเหตุอันควรสงสัยวารํ่ารวยผิดปกติ ใหพนักงานเจาหนาที่
เสนอเรือ่งใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแตงตัง้พนักงานไตสวน หรือ
คณะอนุกรรมการไตสวน เพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป

 สวนที่ ๒ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๔๐ (๒)๕ ใหผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาผู
บรหิารระดบัสูงท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาํหนดตามมาตรา ๔๐ (๒) มหีนาที่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรพัยสนิและหนี้สนิของตน คูสมรส และบตุรท่ียังไมบรรลุ
นติภิาวะ ตามทีม่อียูจรงิในวนัทีเ่ขารบัตาํแหนงทกุ ๕ ปทีอ่ยูในตาํแหนง และพน
จากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ แลวแตกรณี โดยทรัพยสินและหนี้สินทีต่องแสดง
รายการใหรวมทั้งทรพัยสนิและหน้ีสนิในตางประเทศ และใหรวมถงึทรพัยสนิที่มอบ
หมายใหอยูในความครอบครองหรอืดแูลของบคุคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม
ดวย โดยใหยืน่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทางเว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ช. 
ภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้

 (๑) ในกรณีที่เปนการเขารับตําแหนง ใหยื่นภายใน ๓๐ วันนับแตวันเขารับ
ตําแหนง

 (๒) ในกรณีท่ีเปนการดาํรงตาํแหนงครบทุก ๕ ป ใหย่ืนภายใน ๓๐ วนันบัแตวนั
ที่ดํารงตําแหนงครบทุก ๕ ป

 (๓) กรณีพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ ใหยื่นภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ

 โดยในการตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิของเจาหนาท่ีของรฐัตามสวนท่ี ๒ นี้ 
ใหดําเนินการตรวจสอบเม่ือมีการกลาวหารองเรียนวาเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว
กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที ่กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือพฤติการณปรากฏ 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวรํ่ารวยผิดปกติหรือเปนกรณี
ที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น ซึ่งการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน
ของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว ใหนําขอ ๓) ถึงขอ ๘) และขอ ๑๑) (๑) มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

 ในกรณีผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐ
มีพฤติการณร่ํารวยผดิปกติ หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัวารํ่ารวยผดิปกติ ใหพนกังาน
เจาหนาท่ีเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาแตงตั้งพนักงานไตสวน หรอื
คณะอนุกรรมการไตสวน เพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตอไป 

๕ เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงตามมาตรา ๔๐ (๑) แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔.
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบความถูกตอง
และความมีอยูจริง รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ
ท่ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

๑๓) การตรวจสอบทรัพยสินและหน้ีสินของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประจําจังหวัด

 ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับการปฏิบัติหนาทีข่องคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัดของตน ในการ
ทีจ่ะตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทัง้ความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยสินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบที่ยืน่ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๐๓/๑๘ (๔) และพนักงาน
เจาหนาทีซ่ึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที ่ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
ดวยโดยอนุโลม โดยในกรณีที่ผลการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน ปรากฏวา

 (๑) ปรากฏวาทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
สวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดถกูตองและมอียูจรงิ และไมปรากฏวาทรพัยสนิเพ่ิมขึ้น
ผิดปกติ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดจัดทํา
รายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับทราบ
รายงานผลดงักลาวแลว ก็ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุรติประจาํ
จงัหวัด จดัทํารายงานผลการตรวจสอบดงักลาวเสนอประธานกรรมการลงนามและ
นําประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป

 แตในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปน
ตองตรวจสอบขอเทจ็จรงิเพิ่มเตมิ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมมีตใิหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด ตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมหรือ
แตงตั้งผูตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมให
แลวเสรจ็โดยเรว็ แลวสรปุขอเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลักฐานที่ไดจากการตรวจสอบ
พรอมทั้งความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาตอไป

 (๒)  ปรากฏพฤตกิารณนาเชื่อวาผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัด จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบ หรือยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ดวยขอความอนัเปนเทจ็หรอืปกปดขอเทจ็จรงิทีค่วรแจงใหทราบ หรอืมพีฤตกิารณ
ปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการไดมาซึ่งทรัพยสินและหนี้สินรายการ
ใดโดยไมชอบ หรือมพีฤติการณอนัควรเชื่อไดวาจะมกีารโอน ยกัยาย แปรสภาพ
หรือซุกซอนทรัพยสิน หรือปรากฏพฤติการณวามีการถือครองทรัพยสินแทน 
อันมีลักษณะเปนการมีทรัพยสินเพิม่ขึ้นผิดปกติ ใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดสงรายงานพรอมเอกสารหลักฐานให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายผูตรวจสอบทรพัยสนิและหน้ีสนิดาํเนินการตอไป 
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จุลนิติ

๑๔) การทําลายบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
 การเก็บรักษาบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมอืงและเจาหนาท่ีของรฐั เม่ือไมมีความจาํเปนตองดาํเนินการใด ๆ  อกี ให
เก็บรักษาไวไมนอยกวา ๕ ปนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนงทางการเมืองหรอื
พนจากการเปนเจาหนาทีข่องรัฐ แลวแตกรณี และเมือ่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
แลว ก็ใหพนักงานเจาหนาทีจั่ดทําบัญชีเสนอเลขาธิการพิจารณาเพื่อทําลาย แต
สํานักงาน ป.ป.ช. อาจจดัเกบ็บญัชแีสดงรายการทรัพยสนิและหน้ีสนิดงักลาวในรปู
แบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสกอนดําเนินการทําลายก็ได

 โดยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินทีเ่จาหนาทีข่องรัฐไดแสดงไว
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่ีเกบ็รกัษาไวท่ีสาํนกังาน ป.ป.ช. หากเจาหนาท่ีของรฐัผูน้ัน
พนจากตาํแหนงเกิน ๕ ปแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีนําเสนอเลขาธิการพจิารณาเพื่อ
ทําลาย

หมายเหตุ :- 
• อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๑๙ (๖) มาตรา ๓๕ วรรคสี่ 
และมาตรา ๔๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธานกรรมการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงออกระเบียบไว 

• ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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กฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

 กฎ ก.ร. วาดวยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่  ๗๕ ก หนา ๔๑

หลักการ 
 โดยท่ีมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กําหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญผูประพฤติตนอยูในประมวลจริยธรรมและ
ระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของทางราชการไดรบัการพจิารณาเลือ่นเงนิเดอืนตามควรแกกรณตีามทีก่าํหนดใน
กฎ ก.ร. สมควรกําหนดใหการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการรัฐสภาสามัญเปนไป
ตามหลักการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ และการประพฤติตน 
จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ร. นี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามในกฎ ก.ร. นี้

 “ป” หมายความวา ปงบประมาณ
 “ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ 

มีนาคม
 “ครึ่งปหลัง” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ 

กันยายน
 “ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาคร่ึงปแรกหรือคร่ึงปหลัง

ที่ผานมา แลวแตกรณี
 “คากลาง” หมายความวา ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดกับเงินเดือนสูงสุด

ที่ขาราชการรัฐสภาสามัญแตละประเภท แตละสายงาน และแตละระดับไดรับตาม
หลักเกณฑที่ ก.ร กําหนด หารดวยสอง เพื่อใหไดตัวเลขที่จะนําไปใชคิดฐานในการ
คํานวณ

 “ฐานในการคาํนวณ” หมายความวา ตวัเลขท่ีจะนําไปใชในการคิดคาํนวณ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนของขาราชการรัฐสภาสามัญแตละประเภท แตละสายงาน และ
แตละระดับ โดยแบงออกเปน

 (๑) ฐานในการคํานวณระดับลาง ไดแก ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดตามที่ 
ก.ร. กําหนดกับคากลางหารดวยสอง

 (๒) ฐานในการคํานวณระดับบน ไดแก ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่ 
ก.ร. กําหนดกับคากลางหารดวยสอง
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 ในกรณีท่ีคาํนวณตามวธิดีงักลาวแลว มีผลทําใหฐานในการคาํนวณระดบัลาง
ของระดับตําแหนงที่สงูกวา มีคาตํ่ากวาหรอืเทากับฐานในการคาํนวณระดบับนของ
ระดับตําแหนงทีต่ํา่กวาซึง่อยูถัดลงไป ก.ร. อาจปรับฐานในการคํานวณระดับลาง
ของระดับตําแหนงทีสู่งกวานั้นเสียใหมใหสูงขึ้นได โดยตองนําภาพรวมของฐานใน
การคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา

 “ชวงเงินเดือน” หมายความวา ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนขั้นตํ่า
ถึงคากลาง หรือระหวางคากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แลวแตกรณี และชวงเงินเดือน
ที่ ก.ร. ปรับใหสอดคลองกับฐานในการคํานวณดวย

๒) ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังตอไปนี้ เปนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือน 

  (๑) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ใหประธานรัฐสภา ประธาน
สภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจ

  (๒) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ใหประธานรัฐสภา 
ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจ

  (๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ให
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจ

๓) หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญ๖

 ในการเลื่อนเงนิเดอืนขาราชการรฐัสภาสามญั ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและ
วิธีการทีก่ําหนดไวในกฎ ก.ร. นี้ และใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
ไดดาํเนนิการตามหลกัเกณฑและวิธีการที่ ก.ร. กําหนดตามมาตรา ๕๙๗ มาประกอบ
การพจิารณา โดยใหเลื่อนไดไมเกนิวงเงนิท่ีสวนราชการสงักดัรฐัสภาไดรบัการจดัสรร
ใหใชในการเลื่อนเงนิเดือน ตามหลกัเกณฑท่ี ก.ร. กําหนด โดยใหสอดคลองกบัวงเงนิ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหสวนราชการตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน โดย
ในกรณทีีม่กีารเลือ่นเงินเดือนโดยใหขาราชการรัฐสภาสามัญทีม่ิไดดําเนินการตาม
วิธีดังกลาว แตกลบัไปใชวธิกีารหารเฉลี่ยเพื่อใหขาราชการรฐัสภาสามญัทุกคนไดรบั
การเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละที่เทากันจะกระทํามิได

๖ ในกรณีท่ีเงินเดือนข้ันต่ําช่ัวคราวของขาราชการรฐัสภาสามญัประเภทใด ระดบัใดยงัมีผลใชบงัคบัอยู คาํวา “เงนิเดอืนขั้นตํ่า” 
ตามกฎ ก.ร. นี้ ใหหมายความถึงเงินเดือนขั้นตํ่าชั่วคราว.

๗ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕๙ บัญญัติวา
 “มาตรา ๕๙ ใหผูบังคบับัญชามหีนาท่ีประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของผูอยูใตบงัคบับญัชาเพื่อใชประกอบการพจิารณา

แตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ร. กําหนด
 ผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ใหนําไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดวย”.
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 ทั้งนี้ การเล่ือนเงินเดือนใหขาราชการรัฐสภาสามัญแตละคนในแตละคร้ัง 
ใหเลือ่นไดไมเกนิเงนิเดอืนขัน้สงูตามบญัชเีงนิเดอืนขัน้ตํา่ขัน้สงูของขาราชการรฐัสภา
สามัญของตําแหนงทีไ่ดรบัแตงตัง้ และใหเลือ่นไดในอัตราไมเกนิรอยละ ๖ ของฐาน
ในการคาํนวณ และใหผูบงัคบับญัชาผูมอีาํนาจสัง่เลือ่นเงนิเดอืนประกาศอตัรารอยละ
ของฐานในการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยตอง
ประกาศใหทราบเปนการทัว่ไปอยางชาทีส่ดุพรอมกบัการมคีาํสัง่เลือ่นเงนิเดอืน และ
เมื่อคํานวณแลวปรากฏวามีเศษไมถึง ๑๐ บาทก็ใหปดเปน ๑๐ บาท ซึ่งการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญโดยปกติใหเลื่อนปละ ๒ ครั้ง ดังนี้

 (๑) ครัง้ที ่๑ เปนการเล่ือนเงินเดือนสําหรับการปฏิบตัริาชการในคร่ึงปแรก 
โดยใหเลื่อนในวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน

 (๒) ครัง้ที ่๒ เปนการเล่ือนเงินเดอืนสาํหรับการปฏิบตัริาชการในคร่ึงปหลงั 
โดยใหเลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป

๔) ผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญ
 ผลการเลือ่นเงนิเดอืนขาราชการรฐัสภาสามญัแตละคนในแตละครัง้นัน้ ให

ผูบงัคบับญัชาผูมอีาํนาจสัง่เลือ่นเงนิเดอืนจดัใหมกีารแจงใหขาราชการรฐัสภาสามญั
ทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล โดยการแจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหประกอบ
ดวย อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อนฐานในการคํานวณ จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน 
และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเล่ือนตามผลการเล่ือนเงินเดือนน้ัน ทั้งนี้ 
ขาราชการรฐัสภาสามญัผูใดทีไ่มไดรบัการเลือ่นเงนิเดอืนใหแจงเหตผุลทีไ่มไดเลือ่น
เงินเดือนใหผูนั้นทราบดวย

๕) หลักเกณฑในการพิจารณาผู้ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในแตละคร้ัง
 ขาราชการรฐัสภาสามญัซ่ึงจะไดรบัการพจิารณาเลือ่นเงนิเดอืนในแตละครัง้

ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑)  ในคร่ึงปทีแ่ลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบตัริาชการไมตํา่กวาระดับ

พอใชหรือรอยละ ๖๐
(๒)  ในคร่ึงปทีแ่ลวมาตองไมถูกสัง่ลงโทษทางวินยัทีห่นักกวาโทษภาคทัณฑ
(๓)  ในครึง่ปทีแ่ลวมาตองไมถกูศาลพพิากษาในคดอีาญาใหลงโทษในความ

ผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

 (๔) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวา ๒ เดือน
 (๕) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
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(๖)  ในครึ่งปทีแ่ลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา ๔ เดือน หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๔ เดือน
กอนถึงแกความตาย

(๗)  ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอย
กวา ๔ เดือน

(๘)  ในครึ่งปท่ีแลวมา สาํหรบัผูไดรบัอนุญาตใหลาตดิตามคูสมรสไปปฏบิตัิ
ราชการหรอืปฏบิตังิานในตางประเทศ ตองมเีวลาปฏิบตัริาชการไมนอยกวา ๔ เดอืน

(๙)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมมาทํางานสายเกินจํานวน ๒๖ ครั้ง
(๑๐)  ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกิน ๒๓ วัน 

แตไมรวมถึงวันลาตาม (๗) หรือ (๘) และวันลาดังตอไปนี้
    (ก)  ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวย
การจายเงินเดือน

    (ข)  ลาคลอดบุตรไมเกิน ๙๐ วัน
    (ค)  ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือ

หลายคราวรวมกันไมเกิน ๖๐ วันทําการ
    (ง)  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่

หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
    (จ)  ลาพักผอน
    (ฉ)  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
    (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
 สําหรบัการนับจํานวนวนัลาสาํหรบัการลาปวยและการลากิจสวนตวันั้น ให

นับเฉพาะวันทําการและในการพิจารณาเลื ่อนเงินเดือน ใหนําขอมูลการลา 
พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัตตินเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย

 นอกจากนี้ ขาราชการรัฐสภาสามัญซึ่งโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยน
หนาที่ ไปชวยราชการในตางสวนราชการ ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไป
ปฏบัิตงิานนอกเหนือหนาท่ีหรอืงานพเิศษอ่ืนใด หรอืไปชวยงานในหนวยงานอื่นของ
รฐั ใหนาํผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการและปฏบิตังิานในครึง่ปทีแ่ลวมาของ
ขาราชการรฐัสภาสามญัผูน้ันทุกตาํแหนงและทกุแหงมาประกอบการพจิารณาเลื่อน
เงินเดือนดวย รวมถึงขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศหรอืถกูสั่งใหไปทําการใดซึ่งใหนบัเวลาระหวางนั้นเหมอืน
เต็มเวลาราชการ เมือ่ขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั ้นกลับมาปฏิบัติราชการ ให
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กฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งใหมีการคํานวณเพื่อหาอัตรา
เงนิเดอืนทีข่าราชการผูนัน้จะไดรบัเมือ่กลบัมาปฏิบตัริาชการ  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด

 แตทัง้นี ้ขาราชการรฐัสภาสามญัผูใดทีถ่กูแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนใน
กรณถีกูกลาวหาวากระทาํผดิวนิยัอยางรายแรงหรอืถกูฟองคดอีาญา ผูบงัคบับญัชา
ผู มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนั้นจะนําเอาเหตุที่ข าราชการผู นั้นถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนดังกลาวมาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให
ขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั้นไมได

๖) ขอตองหามในการสั่งเลื่อนเงินเดือนซํ้าซอน
 ในกรณีที่ขาราชการรัฐสภาสามญัผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษ

ภาคทัณฑ และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และ
เปนการถกูลงโทษจากการกระทําความผิดเดยีวกัน ถาถกูสัง่ไมเลือ่นเงนิเดอืนมาแลว
เพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะสั่ง
ไมเลือ่นเงนิเดอืนซํา้อกีครัง้หนึง่เพราะเหตจุากการกระทาํความผิดเดยีวกันนัน้ไมได

๗) การสัง่เลือ่นเงนิเดอืนของขาราชการรฐัสภาสามญัทีไ่มเปนไปตามหลกัเกณฑ
ที่กําหนดไวในกฎ ก.ร.

 ในกรณทีีผ่ลการพจิารณาโทษทางวนิยัหรอืโทษทางอาญาทีถ่งึทีส่ดุแลวมผีล
ทาํใหการเลือ่นเงนิเดอืนของขาราชการรฐัสภาสามัญผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในกฎ ก.ร. นี้ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่ง
เลื่อนเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั้นเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในกฎ ก.ร. นี้

๘) การเลื่อนเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญสําหรับกรณีพนจากราชการไป
เพราะเหตุเกษียณอายุหรือถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ 
๑ ตุลาคม 

 (๑) ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะได
เลือ่นเงนิเดอืนแตผูนัน้จะตองพนจากราชการไปเพราะเหตเุกษยีณอายตุามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
สั่งเลื่อนเงินเดือนใหผู นั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันที่ 
๓๐ กันยายนของปที่จะพนจากราชการ

 (๒) ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะได
เลื่อนเงินเดือนแตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ใหผูบังคบับัญชาผูมอํีานาจสั่งเลื่อนเงนิเดอืนสั่งเลื่อนเงนิเดอืนใหผูน้ันเพื่อประโยชน
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ผูนั้นถึงแกความตาย

๙) การสั่งเลื่อนเงินเดือนในกรณีพิเศษ
 ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนขั้นสูงของ

ตําแหนงท่ีดํารงอยูแลว หากผูนั้นไดรบัแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงอ่ืนและเงนิเดอืนท่ีไดรบั
อยูนัน้ตํ่ากวาเงินเดือนขั้นสูงของตําแหนงทีไ่ดรับแตงตั้งใหมนั้น ใหผูบังคับบัญชา
ผูมีอาํนาจส่ังเลือ่นเงนิเดอืนสัง่เลือ่นเงนิเดอืนใหผูน้ันเปนกรณีพเิศษได โดยใหนาํผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ดังกลาว โดยใหเลื่อนเงินเดือนตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น

๑๐) การสั่งเลื่อนเงินเดือนในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
 ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดไมอยูในหลกัเกณฑท่ีจะไดรบัการเลื่อนเงนิเดอืน

ตามกฎ ก.ร. นี้ แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุผลพิเศษทีส่มควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั้น ใหผูบังคับ
บัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ ก.ร. พรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณา
เปนการเฉพาะราย ถา ก.ร. เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได

 ในวันที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเปนวันที่กฎ ก.ร. ฉบับน้ีใชบังคับ 
ถาขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดอยูในเกณฑทีจ่ะไดเลื่อนเงินเดือน แตตองรอการ
เลือ่นเงินเดือนไวเพราะเหตุทีไ่ดมีคําสั ่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถกูกลาวหาวากระทาํผดิวนัิยอยางรายแรงหรอืถกูฟองคดอีาญา ตามหลกัเกณฑที่ใช
บังคับอยูในวันกอนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการผูนั้นที่รอไวทั้งหมด 

 

หมายเหตุ :- 
• อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบญัญัตบิางประการเกี่ยวกบัการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํา
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว

• กฎ ก.ร. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป
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คําคม

จุลนิติ๑๐๘

รักโลก รักอนาคต รักษสิ่งแวดลอม

(“Our Earth,Our Future…Just Save It”)

คําขวัญวันสิ่งแวดลอมโลก ป พ.ศ. ๒๕๔๒
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

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

เรื่อง  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
 กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
   ใหตองปฏิบัติ (อุทธรณคําพิพากษา)

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   ผูฟองคดียืน่อทุธรณคําพิพากษา ในคดีหมายเลขดําที ่ ๖๑๑/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ 
๑๑๗๑/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั ้นตน (ศาลปกครองกลาง) โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี ้
   คดีนีผ้ ู ฟองคดีเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดและเปนเจาของอาคารเลขท่ี ๒๒๒ 
ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร อาคารดังกลาวเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

คําพิพากษาศาลปกครองสงูสุด
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

  บริษัท ภูมิภวัน จํากัด      ผูฟองคดี
  
  ระหวาง
  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ๑
   เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดลอม ที่ ๒
   คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
   สิ่งแวดลอมดานโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน
   และสถานที่พักตากอากาศ ที่ ๓          ผูถูกฟองคดี
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๘๙ ชัน้และชัน้ใตดนิ ๒ ชัน้ ใชสําหรบัเปนอาคารสาํนกังาน จอดรถยนต อาคารพาณชิยและพกัอาศยั ตอมา
ผูฟองคดีไดทําการดัดแปลงอาคารดังกลาว ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๒๙๘/๒๕๔๐ ลงวันที ่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยไดรับใบรับรองการดัดแปลงอาคารเลขที่ ๔๔๘/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๔๑ และไดทําการแบงกั้นหองและตกแตงภายในหองพักเปดทําการเปนโรงแรมบางสวนตั้งแต
เดือนมกราคม ๒๕๔๑ และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไดยืน่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคารชั้นที ่๒๒ ถึงชั้นที่ ๕๑ และชั้นที ่๕๔ ถึงชั้นที่ ๗๔ ตอกรุงเทพมหานครเพื่อขอใชเปนโรงแรม
และไดมีหนังสือลงวันที ่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ สงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตอผูถูกฟองคดีที ่๑ เมือ่ผูถูกฟองคดีที ่๑ ไดตรวจสอบรายงานดังกลาวเบื้องตนแลวเห็นวาการเสนอ
รายงานยังมรีายละเอียดขอมูลไมชัดเจนและไมครบถวนในหลายประเด็น จึงขอใหผูฟองคดีปรับปรุง
แกไขรายละเอียดเพิ่มเติมใหครบถวนสมบูรณ ซึ่งผูฟองคดีไดจัดสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิง่แวดลอมเพิ่มเติมใหแกผูถูกฟองคดีที ่๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีที ่๑ จึงได
เสนอรายงานตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ พรอมกับเชิญประชุมคณะกรรมการ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซึ่งเปนการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ที่ประชุม
ไดพิจารณาเรื ่องของผู ฟองคดีแลวเห็นวา ผู ฟองคดีไดยืน่เสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิง่แวดลอม ภายหลังจากทีไ่ดดําเนินกิจการโรงแรมไปแลว โดยยังไมไดรับความเห็นชอบในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากผูถูกฟองคดีที ่๓ การนําเสนอรายงานดังกลาวจึงไมเปนไป
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิง่แวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ทีก่ําหนดใหเสนอรายงานในขัน้ขออนุญาตเปลีย่นแปลงการใชอาคาร ทีป่ระชุมจึงมีมติ
ใหฝายเลขานุการทําหนังสือสอบถามไปยังผูฟองคดีและหนวยงานผูอนุญาต ใหชี ้แจงขอเท็จจริง
ถึงสภาพปจจุบันของการดําเนินการโครงการ และการเปดดําเนินกิจการโรงแรมของผู ฟองคดี
โดยยังมิไดพิจารณารายงานดังกลาว ตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ โตแยง
ตอผู ถูกฟองคดีที ่ ๒ วา การที่ผู ถูกฟองคดีที ่ ๓ มิไดพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิง่แวดลอมของผู ฟองคดีใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาสี ่สิบหาวันนับแตวันทีไ่ดรับรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถือวาผูถูกฟองคดีที ่๓ ไดใหความเห็นชอบ
รายงานของผูฟองคดีแลว ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดมีหนังสือลงวันที ่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจงยืนยัน
ตอผูถูกฟองคดีที ่๑ วาผูฟองคดีไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายแลว ผูถูกฟองคดีที ่๑ จึงไดนํา
ขอมูลดังกลาวเสนอตอผูถูกฟองคดีที ่๓ เพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งที ่๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งทีป่ระชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาผูถูกฟองคดีที ่ ๓ ไดรับทราบขอมูลจาก
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรมใบหยก สกาย ของผูฟองคดีวาโครงการ
ไดเปดดําเนินกิจการเปนโรงแรมไปแลวบางสวน ซึ่งถือวาเปนโครงการที่มิไดปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวันที ่๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ รายงานดังกลาวจึงไมอยูในอํานาจของผูถูกฟองคดีที ่๓
ทีจ่ะพิจารณาได และไมอาจนํามาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันมาใชบังคับได จึงมีมติ
ไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีที ่๒ ไดแจง
ผลการพิจารณาดังกลาวใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือ ที่ ทส ๑๐๐๙/๒๑๒๗ ลงวันที ่๕ มีนาคม
๒๕๔๖ และแจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครทราบตามหนังสือ ที่ ทส ๑๐๐๙/๒๑๐๗ ลงวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๔๖
   ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีทัง้สองเปนการกระทําทีไ่มชอบดวยกฎหมาย
เนือ่งจากมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหเมื ่อผู ถูกฟองคดีที ่ ๑ ไดพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีเสนอมาวาถูกตองครบถวนแลว จึงใหเสนอตอคณะกรรมการฯ
พิจารณา โดยตองเสนอภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานนั้น เมื่อผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดเสนอรายงานนั้นตอคณะกรรมการฯ เพือ่พิจารณาแลว ก็ตองถือวารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมของผูฟองคดีและเอกสารประกอบครบถวนถูกตองแลว การท่ีคณะกรรมการฯ
อางในภายหลังวารายงานที่เสนอมานั้นไมถูกตองครบถวนหรือไมเปนไปตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยชัดแจง
และเมื่อคณะกรรมการฯ ไดรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟองคดีจาก
ผูถกูฟองคดทีี ่๑ แลว จะตองพจิารณาใหความเห็นชอบหรอืไมใหความเห็นชอบใหแลวเสรจ็ภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวนัที ่ไดรับรายงานของผูฟองคดีจากผูถูกฟองคดีที ่ ๑ หากคณะกรรมการฯ
มิไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการฯ ใหความ
เห็นชอบแลวตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทั้งตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง กําหนดใหเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีที ่๑ และ
ผูถูกฟองคดีที ่ ๒ ที่จะตองสั่งอนุญาตตามคําขอใหแกผู ฟองคดี การที่ผู ถูกฟองคดีที ่ ๑ และ
ผูถูกฟองคดีที ่ ๒ ไมสั่งอนุญาตใหแกผู ฟองคดีจึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายทําให
ผู ฟ องคดีได ร ับความเดือดรอนเสียหาย ไม ไดรับการอนุญาตใหประกอบกิจการตาม
ความประสงคได และเปนการพิจารณาที่ลาชาเกินสมควร กอใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจ
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล 
   ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที ่๒ ปฏิบัติหนาที่
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอของผูฟองคดี
   ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา คดีมีประเด็นทีจ่ะตองวินิจฉัยวาการที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ มีมติไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรมใบหยก สกาย
ของผูฟองคดี เปนการกระทําทีช่อบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา ในการประชุมของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ทีพ่จิารณาวาผูฟองคดีไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมภายหลังจาก
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ที่ไดดําเนินกิจการโรงแรมไปแลว โดยยังไมไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ ่งแวดลอม การนําเสนอรายงานดังกลาวจึงไมเปนไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๓๙ ที่กําหนดใหเสนอรายงานในขั้นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร จึงมีมติใหฝาย
เลขานุการสอบถามผู ฟองคดีและหนวยงานผู อนุญาตใหชี ้แจงขอเท็จจริงถึงสภาพปจจุบัน
ของการดําเนินการโครงการและการเปดดําเนินกิจการโรงแรมของผูฟองคดี แตผู ฟองคดี
ไมดําเนินการตามมติดังกลาว ผูถูกฟองคดีที ่๓ จึงมีมติในการประชุมครั้งที ่๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงแรม
ใบหยก สกาย ของผูฟองคดี เมือ่ผูฟองคดีมิไดชี้แจงขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวเพียงแตมีหนังสือ
ลงวันที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ยืนยันวาไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายแลว จึงเปนกรณีที่
ผูฟองคดีไมดําเนินการตามมติของผูถูกฟองคดีที ่๓ มติของผูถูกฟองคดีที ่๓ ในการประชุมครั้งที่
๒๔/๒๕๔๕ เม่ือวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ท่ีไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
โครงการโรงแรมใบหยก สกาย ของผูฟองคดี จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายแลว
   สวนที่ผูฟองคดีอางวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ไมพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟองคดี
จึงเปนกรณีทีม่ิไดพิจารณารายงานใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓
ใหความเห็นชอบแลว และผู ถูกฟองคดีที ่ ๑ จะตองสั ่งอนุญาตใหผู ฟองคดีตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติส งเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นวา
เมื่อปรากฏขอเท็จจริงในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟองคดีวา โครงการ
ไดเปดดําเนินการเปนโรงแรมแลวบางสวน ผูถูกฟองคดีท่ี ๓ จึงมีอํานาจท่ีจะยังไมใหความเห็นชอบ
และสั่งใหชีแ้จงขอเท็จจริงเพิม่เติมได และถือวาไดมีการพิจารณารายงานของผูฟองคดีแลว
และระยะเวลาในการพิจารณารายงานนับตัง้แตผู ถูกฟองคดีที่ ๓ ไดรับรายงานฉบับเพิ่มเติม
พรอมความเห็นเบื้องตนจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ และพิจารณา
มีมติเมื ่อวันที ่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึง่รวมระยะเวลาการพิจารณาของผู ถูกฟองคดีที ่ ๓ 
แลวไมเกินสี ่สิบหาวัน จึงไมอาจถือไดวาผู ถูกฟองคดีที  ่ ๓ ไดใหความเห็นชอบรายงาน
ของผูฟองคดีแลว และแมผูถูกฟองคดีที ่๓ ใหความเห็นชอบหรือถือวาใหความเห็นชอบรายงาน
ของผูฟองคดีแลว ผูถูกฟองคดีที ่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไมมีอํานาจที่จะอนุญาตใหผูฟองคดี
เปดดําเนินกิจการโรงแรมได เพราะเจาหนาทีผู่ มีอํานาจพิจารณาอนุญาตตามความในมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกรณีพิพาทนี้ คือ
ผู บัญชาการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางในฐานะนายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร
ซึง่เปนเจาหนาทีผู่มอีาํนาจอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ดังนั้น ขออาง
ของผูฟองคดีจึงฟงไมขึ้น
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   ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง
   ผู ฟองคดีอุทธรณวา เมือ่ผู ถูกฟองคดีที ่ ๑ ไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิง่แวดลอมตอผู ถูกฟองคดีที ่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ กรณีจึงไดมีการผานขั้นตอน
ของผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ในการตรวจสอบขอมูลและเอกสารวาถูกตองครบถวนหรือไมแลว ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ซึ ่งมีอํานาจหนาทีต่ามกฎหมายจะตองออกคําสั ่งทางปกครองวาใหความเห็นชอบหรือไม
ใหความเห็นชอบอยางใดอยางหนึ่งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันทีไ่ดรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของผูฟองคดีจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดพิจารณาภายในกําหนดระยะ
เวลาดังกลาว จึงตองเปนกรณีตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนดใหถือวาผูถูกฟองคดีที ่๓ ใหความเห็นชอบและ
ผูถูกฟองคดีที ่ ๑ และผูถูกฟองคดีที ่ ๒ จะตองปฏิบัติหนาทีต่ามมาตรา ๔๘ วรรคสอง แจงผล
การพิจารณาดังกลาวตอเจาหนาทีซ่ึ ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อใหดําเนินการตามอํานาจ
หนาทีข่องตนตอไป การทีผู่ ถูกฟองคดีที ่ ๑ และผูถูกฟองคดีที ่ ๒ ไมปฏิบัติหนาทีด่ังกลาว ทําให
เจาหนาทีผู่ มีอํานาจอนุญาตไมทราบขอเท็จจริงทีต่องใชในการมีคําสั่ง จึงกอใหเกิดความเสียหาย
แกผูฟองคดี สวนการท่ีผูถูกฟองคดีท่ี ๓ ไดมีมติไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
ของผูฟองคดีในการประชุมครั้งที ่ ๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เปนการพิจารณา
ที่ลวงพนกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มติไมเห็นชอบในการประชุมดังกลาวของผู ถูกฟองคดีที ่ ๓
เปนการกระทําเพือ่อาศัยใหเปนเหตุขอหักลางในเจตนาของกฎหมายทีจ่ํากัดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของการพิจารณา เปนการอางเหตุทีไ่มไดมีบทบัญญัติไวมาทําการขยายเวลาพิจารณาตามทีก่ฎหมาย
กําหนดใหลาชาออกไป และยังทําใหการปฏิบัติหนาทีข่องงานราชการฝายอื่นลาชา สวนการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีที ่ ๓ ไดมีมติใหฝายเลขานุการ
ทําหนังสือสอบถามไปยังผู ฟองคดีและหนวยงานที่มีอํานาจอนุญาตใหชี ้แจงขอเท็จจริงถึงสภาพ
ปจจุบันของการดําเนินการโครงการและการเปดดําเนินการโรงแรมของผูฟองคดีโดยยังไมพิจารณา
รายงานดังกลาว จากมติดังกลาวเห็นไดวาผูถูกฟองคดีที ่๓ ไปแยงอํานาจหนาทีข่องผูถูกฟองคดีที ่๑
และออกคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําหนังสือสอบถามไปยังหนวยงานที่พิจารณาอนุญาตและผูฟองคดี
ใหชี้แจงขอเท็จจริง แตกลับไมยอมออกคําสั่งเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตามที่กฎหมายไดกําหนดไว
มติที ่ประชุมทีว่ายังไมพิจารณารายงาน เปนมติทีหั่กลางบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใหตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จ เพื่อหลีกเลีย่งระยะเวลาพิจารณาใหแลวเสร็จตามทีก่ฎหมายกําหนด จึงเปน
การพิจารณาเกินกวาอํานาจหนาทีท่ีก่ฎหมายกําหนดไว และเปนการเพ่ิมภาระใหแกผูฟองคดี อาคาร
ของผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหใชเปนอาคารพักอาศัย ซ่ึงก็เปดใหผูอ่ืนทําการเชาอยูอาศัยไดโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลงใชอาคารเปนโรงแรมจึงเปนเพียงเปลี่ยนชื่อที่เรียกกิจการ
เทานัน้ ไมไดเปลีย่นสภาพความเปนจริงของการใชพืน้ทีอ่าคารทีพ่กัอาศัยทีไ่ดรับอนุญาตไว
แลวแตอยางใด  กลาวคือ ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางใด ๆ ไปจากเดิม
ผูถูกฟองคดีที ่ ๓ ไมไดปฏิบัติหนาที่หรือมอบหมายใหมีการปฏิบัติหนาที่ของตนในการตรวจ
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

สถานที่ซึง่เปนที่ตัง้ของโครงการในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของผูฟองคด ี แตไดนําเหตุผลกรณีอื่นมาพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของผูฟองคดี จึงเปนการวินิจฉัยที่ไมชอบดวยกฎหมาย อีกทัง้องคประชุมของผูถูกฟองคดีที ่ ๓
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ และครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๕ เปนองคประชุมทีไ่มชอบดวยกฎหมาย เพราะผูทาํหนาทีป่ระธานในทีป่ระชุม
ไมมีสิทธิและไมมีอํานาจท่ีจะเปนประธานในท่ีประชุมและดําเนินการประชุม ตามมาตรา ๑๖ ประกอบ
มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
กําหนดใหในการประชุมหากประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ผูทําหนาทีป่ระธาน
ในทีป่ระชุมตองเปนรองประธาน หรือกรรมการทีไ่ดรับเลือกจากทีป่ระชุมใหทําหนาทีป่ระธาน
แตปรากฏวาในการประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีนายมานิตย ศิริวรรณ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
ซึ่งนายมานิตย ไมไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการของผูถูกฟองคดีที ่๓ จึงไมอาจเปนประธานในการ
ประชุมของผูถูกฟองคดีที ่ ๓ ได การประชุมครั้งที ่ ๑๒/๒๕๔๕ เมือ่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕
และครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดังกลาว เปนการฝาฝน
ตอบทบัญญัติของกฎหมาย มติในการประชุมดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลปกครอง
สูงสุดมีคําพิพากษาใหผู ถูกฟองคดีที ่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที ่ ๒ ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๘
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
แจงผลการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่กําหนด
ใหถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหความเห็นชอบแลว ตอเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป หากไมปฏิบัติตามใหถือคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดเปนการแสดงเจตนาของผูถูกฟองคดีทั้งสาม

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   กรณีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังนี้
   ประเด็นที่หนึง่  คําอุทธรณของผูฟองคดีเปนคําอุทธรณที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับไว
พิจารณาไดหรือไม
   เมือ่พิจารณาตามคําอุทธรณของผูฟองคดีแลว เห็นวา แมตามคําขอทายคําฟองผูฟองคดี
จะมีคําขอใหศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และผูถูกฟองคดีที ่ ๒ ปฏิบัติหนาที่
โดยใหมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอเปลี่ยนแปลงการใชอาคารของผูฟองคดี ซึ่งตามกฎหมายแลวเปน
อํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มิไดเปนอํานาจหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที ่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตอยางใด แตเมื่อพิจารณาตามคําฟอง คําคัดคาน
คําใหการ และคําชี้แจงทีผู่ ฟองคดีไดยืน่ตอศาลปกครองชัน้ตนแลว จะเห็นไดวา ผูฟองคดีมีความ
ประสงคจะใหศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่
แจงผลการพิจารณาที ่กฎหมายไดกําหนดใหถือวาผู ถูกฟองคดีที ่ ๓ ใหความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอมของผู ฟองคดีตอเจาหนาทีผู่ มีอํานาจสั ่งอนุญาตตามคําขอ
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เปลีย่นแปลงการใชอาคาร ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไดทําคําใหการ
และคําใหการเพิ่มเติมชี้แจงในประเด็นดังกลาวแลว เมื่อศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยในประเด็นนี้
แตเพียงวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที ่๒ ไมมีอํานาจอนุญาตใหผูฟองคดีเปดกิจการ
โรงแรมได ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณคําพิพากษาในประเด็นดังกลาววา ผูถูกฟองคดีที ่ ๑ และ
ผูถูกฟองคดีที ่ ๒ มีหนาที ่แจงผลการพิจารณาตอเจาหนาที่ผู มีอํานาจสั ่งอนุญาตตามคําขอ
เปลี่ยนแปลงการใชอาคาร คําอุทธรณในประเด็นนี้จึงเปนขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบ
ในศาลปกครองชั ้นตน คําอุทธรณของผู ฟองคดีทั ้งสองประเด็นจึงเปนคําอุทธรณที่สมบูรณ
ครบถวน ตามขอ ๑๐๑ แหงระเบียบของทีป่ระชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจรับอุทธรณนี ้ไวพิจารณา
   ประเด็นที่สอง การที่ผูถูกฟองคดีที ่๓ มีมติไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการโรงแรมใบหยก สกาย ของผูฟองคดี เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย
หรือไม และผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติหรือไม
   กรณีมีประเด็นตองพิจารณาตามคําอุทธรณของผู ฟองคดีวา รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ ่งแวดลอมทีผู่ ฟองคดีเสนอตอผู ถูกฟองคดีที ่ ๑ เพื ่อนําเสนอใหผู ถูกฟองคดีที ่ ๓
พิจารณา นั้น เปนรายงานที ่ใหถือวาผู ถูกฟองคดีที ่ ๓ ใหความเห็นชอบแลวตามมาตรา ๔๙
แหงพระราชบัญญัติส งเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม
เห็นวา ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา การพิจารณาของ
คณะกรรมการผูชํานาญการตามมาตรา ๔๘ ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันทีไ่ดรับ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม ถาคณะกรรมการผูชํานาญการมิไดพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว และวรรคสาม บัญญัติวา ในกรณีที่คณะกรรมการ
ผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบ ใหเจาหนาทีร่อการสั่งอนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาตไวกอนจนกวา
บุคคลดังกลาวจะเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่คณะกรรมการผูชํานาญการ
สัง่ใหทําการแกไขเพิ่มเติมหรือจัดทําใหมทัง้ฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดทีค่ณะกรรมการ
ผูชํานาญการกําหนด วรรคสี ่บัญญัติวา เมื่อบุคคลดังกลาวไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิง่แวดลอมซึ่งไดทําการแกไขเพิ่มเติมหรือไดจัดทําใหมทัง้ฉบับแลว ใหคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับการเสนอรายงานดังกลาว
แตถาคณะกรรมการผู ชํานาญการมิไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวา
คณะกรรมการผูชํานาญการเห็นชอบ และใหเจาหนาทีซ่ึ่งมีอํานาจตามกฎหมายสั่งอนุญาตแกบุคคล
ผูขออนุญาตได
   เมื ่อพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว เห็นวา
เปนบทบัญญติัทีม่เีจตนารมณในการคุมครองผูเสนอรายงาน โดยกําหนดระยะเวลาเรงรัดใหผูถูกฟอง
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

คดีที่ ๓ พิจารณารายงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ไมวาจะเปนการพิจารณา
ครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง หรือกรณีการสั่งใหแกไขตามวรรคสี ่ มิฉะนั้นแลวจะตองถือวาเปนการให
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เพือ่ใหเจาของโครงการหรือกิจการผูเสนอรายงานไดทราบเปนทีแ่นนอนวา
เมือ่ใดข้ันตอนการพิจารณารายงานดังกลาวจะแลวเสร็จ ซึ่งเกิดประโยชนตอการจัดเตรียมการอื่น ๆ
เพื ่อใหกิจการนั ้นสําเร็จตามวัตถุประสงคและระยะเวลาที ่ไดวางแผนไว อีกทัง้เพื ่อปองกันมิให
ผูถูกฟองคดีที ่๓ ถวงเวลาในการพิจารณาไมวาจะเพื่อวัตถุประสงคใด อันมีจุดมุงหมายใหเกิดความ
สมดุลระหวางการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการ
ของเอกชน และเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีน่อกจากจะมุ งเนนเพื ่อจัดการปองกันและแกไขปญหาสิ ่งแวดลอม
ของประเทศแลว ยงัมุงกําหนดอํานาจหนาทีแ่ละแนวทางปฏิบัติของหนวยงานทีเ่กีย่วของใหเปนไป
โดยชัดเจน และจัดระบบการบริหารงานดานสิ ่งแวดลอมใหเปนไปตามหลักการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม ดังนั้น จึงไดมีการบัญญัติกําหนดระยะเวลาในการพิจารณารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไว
   คดีนี้ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาความเห็นเบื้องตนและเสนอรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟองคดีตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีที ่๓ ไดมีการประชุมครั้งที ่๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ เมื่อ
พิจารณาจากการประชุมของผูถูกฟองคดีที ่ ๓ ดังกลาวเห็นไดวา เมื่อผูถูกฟองคดีที ่ ๓ มีมติ
ที ่ประชุมเพียงใหฝายเลขานุการทําหนังสือสอบถามไปยังหนวยงานที่เกี ่ยวของและเจาของ
โครงการเกี่ยวกับสถานภาพปจจุบันของการดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชอาคารและการเปด
ดําเนินการกิจการโรงแรม หากมีการละเมิดการปฏิบัตติามกฎหมายจะตองมีการพิจารณาโทษ
กอนที่ผูถูกฟองคดีที ่๑ จะพิจารณารายงานตอไป การพิจารณาในการประชุมของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ นั้น มิไดมีการพิจารณาวารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอมมีขอบกพรอง
ประการใดที่จะไมใหความเห็นชอบ และสั่งใหผูฟองคดีจัดทํามาใหมหรือแกไขเพิ่มเติม ผูถูกฟอง
คดีที่ ๓ ไมไดมีมติเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอม 
จึงไมอาจถือวาผูถูกฟองคดีที ่๓ พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟอง
คดแีลวเสรจ็ ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดและถือไมไดวาเปนการไมใหความเห็นชอบและสั่งใหผูฟอง
คดีแกไขเพิม่เติม อันเปนการขยายระยะเวลาพิจารณาใหผูถูกฟองคดีอีกสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับการเสนอรายงานที่แกไขเพิม่เติม ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันได
ดวยเหตุดังกลาว กรณีจึงตองเปนไปตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีก่ําหนดวา ถาผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดพจิารณา
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาสี ่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ใหถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหความเห็นชอบแลว สวนทีผู่ ถูกฟองคดีทัง้สามอางวา
ผูฟองคดีไดสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหผู ถูกฟองคดีที ่ ๑ ภายหลังจากทีไ่ด
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

เปดทําการเปนโรงแรมไปบางสวนแลว จึงเปนการเสนอรายงานที่ไมเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว
ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ทีก่ําหนดใหเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอมในขั ้นขออนุญาต
เปลีย่นแปลงการใชอาคาร จึงไมมีสิทธิทีจ่ะขอรับประโยชนจากกฎหมายไดนั้น เห็นวา เจตนารมณ
ของพระราชบัญญตัิสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีกํ่าหนดวา
ตองมีการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อตองการใหเปนมาตรการหนึ่งทีใ่ช
ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม โดยใหผูถูกฟองคดีที ่ ๓ ไดพิจารณาตรวจสอบกิจการหรือโครงการที่มี
แนวโนมวาจะสงผลกระทบตอสิ ่งแวดลอมในลักษณะรุนแรงวาจะสงผลกระทบกระเทือนตอ
สิง่แวดลอมอยางใด เพื ่อใหแนใจวาการอนุมัติโครงการหรือกิจการไดกระทําอยู บนพื้นฐานของ
การไดรับรู เรื ่องผลกระทบของสิ่งแวดลอมจากการอนุมัติโครงการหรือกิจการนั้นแลว สวนเรื ่อง
ขั ้นตอนการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอม นั้น เมื ่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูฟองคดีไดเสนอรายงานในขั้นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชอาคารแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมี
อํานาจหนาที่โดยตรงในการพิจารณาใหความเห็นในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีที ่๓ ปฏิเสธไมพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
นอกจากจะไมตรงตามเจตนารมณของกฎหมายสิ่งแวดลอมแลว ยังกอใหเกิดความไมเปนธรรม
แกผูประกอบการที่ถูกกําจัดสิทธิมิใหประกอบกิจการโรงแรมของตน สวนการฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของกฎหมาย โดยการท่ีผูฟองคดีไดฝาฝนเปดดําเนินกิจการโรงแรมไปกอนขออนุญาต
เปล่ียนแปลงการใชอาคารน้ัน ก็เปนอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีจะพิจารณากลาวโทษ
ดําเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายตอไป ขอกลาวอางของผูถูกฟองคดีทัง้สามในขอนี้ฟงไมขึ้น
   เมือ่ไดวินิจฉัยไปแลววา ผูถูกฟองคดีที ่ ๓ มิไดพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิง่แวดลอมของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันทีไ่ดรับรายงานจากผูถูกฟองคดีที ่๑ 
และมิไดเปนกรณีทีผู่ถูกฟองคดีที ่๓ ไมใหความเห็นชอบและมีคําสั่งใหผูฟองคดีทําการแกไขเพิ่มเติม
หรือจัดทําใหมทัง้ฉบับทีจ่ะเปนการขยายระยะเวลาพิจารณาออกไปอีกสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับ
การเสนอรายงานที่แกไขเพิ่มเติม จึงตองถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว ดังนั้น เมื ่อตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ไมเห็นชอบรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟองคดี ซึง่เปนมติภายหลังจากระยะเวลาสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
รายงานจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนมติที่ฝาฝนตอมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มตใินการประชุมครัง้ที่ ๒๔/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไมชอบดวยกฎหมาย แมคดีนี้ผูฟองคดี
จะไมไดมีคําขอใหเพิกถอนมติดังกลาว แตตามคําฟองผูฟองคดีกลาวอางวามติดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมาย และการที่ศาลจะพิพากษาวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
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กําหนดใหตองปฏิบัติ และมีคําบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ตามคําขอของผูฟองคดี นั้น ศาลตองมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติดังกลาวดวย เพราะหากใหมติ
ทีไ่มชอบดวยกฎหมายดังกลาวมีผลคงอยูตอไป ศาลก็ไมอาจพิพากษาวาผูถูกฟองคดีที ่ ๑ ละเลย
ตอหนาทีต่ามทีก่ฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติได และเมือ่มาตรา ๔๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ขางตน บัญญัติวา ใหเจาหนาทีซ่ึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสําหรับโครงการ
หรือกิจการซึ ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอมไวกอนจนกวาจะทราบผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๙ จากสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูถูกฟองคดีที ่๑ จึงมีหนาทีต่ามกฎหมายที่จะตองแจง
ผลการพิจารณาในกรณีนี้ที่ใหถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมของผูฟองคดีตอเจาพนักงานทองถ่ินท่ีมีอํานาจอนุญาตตามคําขอเปล่ียนแปลงการใชอาคาร
อาศัยเหตุทีไ่ดวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวแลว จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นอืน่ตามคําอุทธรณ
ของผูฟองคดีอีก ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง  ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย 

๓. ผลคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
   โดยเหตุผลดังไดวิน ิจฉัยขางตน ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษากลับคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน เปนใหเพิกถอนมติที่ประชุมของผูถูกฟองคดีที ่๓ ในการประชุมครั้งที ่
๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ทีม่ีมตไิมเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามโครงการโรงแรมใบหยก สกาย ของผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีที ่๑ ปฏิบัติ
หนาที่แจงผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูฟองคดีที่กฎหมาย
กําหนดใหถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหความเห็นชอบ ตอเจาพนักงานทองถิ่นที่มีอํานาจอนุญาต
ตามคําขอเปลี ่ยนแปลงการใชอาคาร ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา
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คําสั่งศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๒๗/๒๕๕๓
            วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เร่ือง   คดีพิพาทเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของกฎท่ีออกโดยความเห็นชอบ
 ของคณะรัฐมนตรี

  สมาคมตอตานสภาวะโลกรอน ที่ ๑      ผูฟองคดี
  สมาคมองคการพิทักษรัฐธรรมนูญไทย ที่ ๒
  นายศรีสุวรรณ  จรรยา ที่ ๓
  ระหวาง
  นายกรัฐมนตรี ที่ ๑
  คณะรัฐมนตรี ที่ ๒      ผูถูกฟองคดี

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
    คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสามฟองวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนองคการเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ทะเบียนเลขที่
จ. ๔๖๒๙/๒๕๕๐ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสิทธิและหนาทีข่องประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการ
จัดการดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหใชประโยชนไดอยางสมดุล
ย่ังยืน และเกิดความม่ันคงทางนิเวศไดรับการรับรองใหเปนองคการเอกชนดานการคุมครองส่ิงแวดลอม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยไดรับการจดทะเบียนรับรองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ทะเบียนเลขที่ ๔/๒๕๕๒ ลงวันที ่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ซึ่งเปนไปตามความ
ในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ผูฟอง
คดีที่ ๒ เปนองคการเอกชนสาธารณประโยชนตามกฎหมาย จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย กับกระทรวงมหาดไทย ทะเบียนเลขที ่จ. ๔๗๘๕/๒๕๕๒ มีวัตถุประสงค
เพื่อพิทักษและปกปองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหคงอยู และใหสามารถบังคับใชใหเปน
ไปตามเจตนารมณ รวมทัง้การติดตาม ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐใหเปนไปตามบทบัญญัติใน
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รัฐธรรมนูญและบทบัญญัติทางกฎหมายที่กําหนดอยางเครงครัด ผูฟองคดีที่ ๓ เปนบุคคลสัญชาติไทย
เช ื ้ อชาติ ไทย  ซึ ่ งม ี ส ิ ทธ ิ เ สร ี ภาพภายใต กฎหมายและการคุ  มครองของร ั ฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยอมมีหนาทีร่ักษาผลประโยชนของชาติ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม รวมทัง้มีสิทธิทีจ่ะขอใหบุคคลผูเปน
ขาราชการ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาทีอ่ืน่ของรัฐมีหนาทีด่ําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และยังมี
ฐานะเปนกรรมการผู อํานวยการบริหารของสมัชชาองคการเอกชนดานการคุมครองสิ ่งแวดลอม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมที่จดทะเบียนกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีม่ีมวลสมาชิกทีเ่ปนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมทัว่ประเทศ
กวา ๒๐๐ องคการทั่วประเทศ ผูฟองคดีทัง้สามจึงมีสิทธิทีจ่ะฟองผูถูกฟองคดีทัง้สองตอศาลปกครอง
สงูสดุใหปฏิบตัิตามนโยบายทีแ่ถลงไวตอรัฐสภา กฎหมายที เ่กีย่วของและตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามสิทธิอันพึงมีทีถู่กบัญญัติและคุมครองไวทัง้หมด
หรือบางสวนในมาตรา ๒๘ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๓ มาตรา ๘๕ (๕)
และมาตรา ๘๗ จากกรณีผูถูกฟองคดีที ่๑ มคีําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๕๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยมีนายอานันท  ปนยารชุน เปนประธานกรรมการ
และมีกรรมการอื่นอีก ๑๗ คน ประกอบดวยภาคประชาชน ภาครัฐ ผูทรงคุณวุฒิ และภาคเอกชน
ผู ประกอบการ มีหนาทีห่ล ักคือ การศึกษาความคิดเห็นและความตองการของประชาชน
ผูประกอบการ นักวิชาการ และผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งประสานแนวทางการแกไขปญหา เพื่อใหเกิด
ประโยชนกับทุกภาคสวน ทัง้ในดานสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย สังคม เศรษฐกิจ และการลงทุน
เพื่อใหไดขอยุติตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กอนที่จะเสนอ
ใหผูถูกฟองคดีที ่๑ พิจารณาดําเนนิการตามอํานาจหนาทีต่อไป ผูถูกฟองคดีที ่๑ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ไมไดใหความสนใจที่จะนํานโยบายที่เปนขอผูกมัดที่ผูถูกฟองคดีไดแถลงไวตอรัฐสภาและ
ประชาชนตามประเด็น เนือ้หาสาระและเจตนารมณ ตามเงื ่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยมาปฏิบัติใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม แตกลับละเลยขั้นตอน โดยการ
เรงรีบรวบรัดหรือดําเนินการใหไดมาซึง่การออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
ประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผล
กระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแลวตัง้แตวันที่ 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ โดยไมเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการ
ใหความเห็นหรือแนะนํา โดยการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย
อันเปนองคประกอบที่สําคัญในกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งกอนหนามีระเบียบ
ดังกลาว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เคยมีคําส่ังท่ี ๗๔/๒๕๕๑ แตงต้ังคณะกรรมการ
ศึกษาและยกรางกฎหมายจัดตัง้องคการอิสระดานสิง่แวดลอมมาแลว และสามารถยกรางกฎหมาย
องคการอิสระดานสิง่แวดลอมและสุขภาพ พ.ศ. .... ในรูปของพระราชบัญญัติโดยมีการเปดเวทีรับฟง

คําสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๒๗/๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕คําสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๒๗/๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียทัง้ ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานคร
มากอนแลว แตเนือ่งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมและรัฐบาล ไมยอมนําราง
กฎหมายดังกลาวเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา คณะทํางานชุดทีผู่ถูกฟองคดีที ่๑ แตงตั้งพยายาม
ศึกษาหาขอยุติการจัดตั้งองคการอิสระดังกลาวตามคําสั ่งของผู ถูกฟองคดีที ่ ๑ โดยนํา (ราง)
พระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ พ.ศ. .... มาเปนกรอบในการพิจารณา
ในรูปแบบของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี แตก็ไดรับการคัดคานเปนความเห็นอยางไมเปนทางการ
มาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวาไมสามารถจัดตั ้งในรูปแบบดังกลาวได เนื ่องจากขัด
หรือแยงตอกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะทํางานชุดดังกลาวได
มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปยกรางการจัดตั ้งองคการอิสระมาแทน
รางกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ดังกลาวภายใน ๑ สัปดาห สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดสงรูปแบบการจัดตัง้องคการอิสระมาในรูปแบบของ (ราง) ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. .... โดยในรางระเบียบดังกลาว
ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระขึน้มาคณะหนึง่
เพือ่สอดรับ หรือใชเปนเหตุผลในการตออายุของคณะทํางานแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา
๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่มีนายอานันท ปนยารชุน เปนประธาน
กรรมการและกรรมการอืน่อีก ๑๗ คนตอไป ในรูปคณะกรรมการประสานงานการใหความเห็น
ขององคการอิสระและกําหนดใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเขามาดํารงตําแหนง
กรรมการในคณะกรรมการดังกลาว ซึง่ถือไดวาเปนประโยชนทับซอนกันของคณะทํางาน รวมทั้ง
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนการขัดหรือแยงหรือละเมิดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ และประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนที่ประกาศบังคับใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ตามมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การกระทํา
อยางเรงรีบ รวบรัดของผูถูกฟองคดีที ่ ๑ และผูถูกฟองคดีที ่ ๒ นําไปสูการละเวนและเพิกเฉย
ตอนโยบายของตนเอง และกฎหมายหลายฉบับ รวมทัง้ขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูฟองคดีในฐานะผูมีสวนไดเสียและผูแทนของผูมี
สวนไดเสียและในฐานะประชาชนจึงไดนําคดีมาฟองตอศาลปกครองสูงสุด
   ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอ
ใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓
   ผูฟองคดีทัง้สามยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับระงับการดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ ไวกอนชั่วคราวจนกวาศาลจะมี
คําพิพากษาหรือคําสั่ง

P109-123.indd  121 26/11/2555  19:14:58

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๒๒ จุลนิติ

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

   ๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   คดีนีผู้ ถูกฟองคดีที ่ ๑ และผูถูกฟองคดีที ่ ๒ เปนเจาหนาที่ของรัฐ ตามคํานิยามคําวา
เจาหนาที่ของรัฐ (๒) ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอํานาจในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใด ๆ ทีม่ีผลกระทบตอบุคคล โดยผูถูกฟอง
คดีที่ ๑ ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานการใหความเห็น
ขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ออกมาใชบังคับ  โดยมีผลบังคับเปนการท่ัวไป
ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ จึงมีสภาพเปนกฎ ตามมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัตจัิดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผูฟองคดี
ทั ้งสามฟองขอใหศาลเพิกถอนระเบียบดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทเกี ่ยวกับการที ่เจาหนาที ่
ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายในการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื ่นใดตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และเปนกฎที่ออกโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี จึงเปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตาม
มาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แตผูใดจะนําคดีมาฟองตอศาลปกครองได มาตรา ๔๒
วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญตัิจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติ
ใหผู ฟองคดีจะตองเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดย
มอิาจหลีกเลีย่งไดอนัเนือ่งจากการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่องรัฐและ
การแกไขความเดือดรอนหรือความเสียหาย ตองมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ โดยศาลสั่งใหเพิกถอน
กฎหรือคําสั่งหรือหามการกระทํานั้นทั้งหมดหรือบางสวน
   กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงาน
การใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ กอความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะกอความเดือดรอนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได แกผูฟองคดีทั้งสาม อันทําใหผูฟองคดีทั้งสามเปนผูมีสิทธิฟอง
ขอใหเพิกถอนระเบียบดังกลาวหรือไม
   พิจารณาแลวเห็นวา มาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ใหอํานาจผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมือ่ผู ถูกฟองคดีที ่ ๒ ใหความเห็นชอบแลวใหใชบังคับได
ผูถูกฟองคดีที ่๑ จึงไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานการใหความเห็น
ขององคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที ่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใหมีการดําเนินการจัดต้ังองคการอิสระตามท่ีมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไว โดยไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการประสานงาน
ใหความเห็นขององคการอิสระมีอํานาจหนาทีป่ระสานการดําเนินการใหผู แทนองคการเอกชน
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือ

คําสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. ๒๗/๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ตกลงรวมกันจัดตั้งเปนองคการอิสระ โดยใหคณะกรรมการ
ประสานงานใหความเห็นขององคการอิสระจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูแทนขององคการ
เอกชนและสถาบันอุดมศึกษา เพื่อทําความตกลงในการจัดตั้งองคการอิสระ และใหองคการอิสระ
ไปกําหนดการใหมีคณะกรรมการบริหารองคการอิสระ หลักเกณฑการบริหารงานและหลักเกณฑ
การใหความเห็นโครงการหรือกิจกรรมขององคการอิสระใหเปนไปตามที ่องคการอิสระกําหนด 
เห็นไดวา บทบัญญัติของระเบียบดังกลาวเปนการใหอํานาจคณะกรรมการประสานงานการให
ความเห็นขององคการอิสระไปดําเนินการประสานงานเพื่อใหมีการจัดตัง้องคการอิสระ ดังนั้น
ผลทางกฎหมายตามระเบียบดังกลาวจึงยังไมไปกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี
ทั้งสามใหไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยง
ไดจากระเบียบของผู ถูกฟองคดีที ่ ๑ ที ่เปนเหตุแหงการฟองคดีนี ้ ผู ฟองคดีทั ้งสามจึงเปน
ผูไมมีสิทธิฟองคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองสูงสุดจึงไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดีทัง้สาม
ไวพิจารณา เมือ่ศาลไมรับคําฟองของผูฟองคดีทั้งสามไวพิจารณา จึงไมจําตองพิจารณาคําขอใหศาล
มีคําสัง่ทุเลาการบังคับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานการใหความเห็นของ
องคการอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓

๓. ผลคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
   โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและ
ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ  
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(Water – Two Billion People are Dying for it!)

คําขวัญวันสิ่งแวดลอมโลก ป พ.ศ. ๒๕๔๖
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บทนํา
 ตามที่ปรากฏเปนขาวในสงัคมวา รศ. ดร. อดศิร  อิศรางกรู ณ อยุธยา (ผูรอง) กบัคณะ ซึ่งประกอบดวย
คณาจารย บุคลากร และนกัศกึษารวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๔๖ คน ไดย่ืนคาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญ โดยผูรอง
กบัคณะเห็นวา “โครงการรบัจํานําขาวของรฐับาล” จากเกษตรกร หรอืผูท่ีมีสทิธิ์ ซึ่งรฐับาลไดดาํเนนิการ
มาแลวและจะเริ่มในฤดูการเก็บเกี่ยวขาวรอบใหมนั้น ไดใชเงินไปแลวจํานวนหลายแสนลานบาท
และมีตนทุนอีกมากมาย ซึ่งปกติหลักของการจํานํา คือ  การใหราคาจํานําที่ตํ่ากวาราคาตลาดในระดับ
ที่เหมาะสม เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรมาไถถอนคนืเพื่อนําไปขายในตลาดเม่ือราคาขาวในตลาดมรีาคา
สูงขึ้น แตโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลในทางปฏิบัติกลับปรากฏวาไดตั้งราคารับจํานําใหสูงกวา
ราคาตลาดเปนอยางมาก โดยมิไดมเีจตจํานงใหเกษตรกรที่จํานําขาวไดไถถอนคนืแตอยางใด การกระทาํ
ของรัฐบาลจึงมิใชการรับจํานําแตกลายเปนพอคาขาวรายใหญทีสุ่ดรายเดียวของประเทศ อันเปนการ
ผูกขาดตัดตอน ทําลายระบบการคาและการตลาดของไทย และสงผลกระทบตอระบบการผลิตขาว
ทีบ่ิดเบือนกลไกการตลาด ซึ่งประโยชนทีเ่กษตรกรไดรับไมคุมกับทรัพยากรสวนรวมของชาติที่เสียไป 
การกระทาํของรัฐบาลในโครงการดังกลาวจึงเปนการกระทําทีข่ัดตอแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๔ (๑) ผู รองกับคณะจึงขอใชสิทธิ
ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ ขอใหศาลรฐัธรรมนูญใชอาํนาจตามกฎหมาย เพื่อยับย้ังหรอืยุตโิครงการ
รับจํานําขาวของรัฐบาลอันเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ๑    

 ๑โปรดดู ขาวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หนา 2. [online] Available from : http://www.
constitutionalcourt.or.th [๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕].  

สิทธิยื่นคํารองโดยตรง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ 

ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย 

มาตรา ๒๑๒
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สิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒

จุลนิติ

 ซึ่งตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาคํารองดังกลาวแลวมีความเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญจะรับ
คํารองใดไวพิจารณาวินิจฉัยจะตองมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหอํานาจไว แตตาม
คํารองนี้เปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญยับยั้งหรือยุติโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล ซึ่งเปนกรณี
ทีไ่มอยูในอาํนาจของศาลรฐัธรรมนญู ประกอบกบัผูรองยงัมใิชบคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพ
อันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมิใชเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ คํารองนี้จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งคําสั่งศาล
รัฐธรรมนูญในเร่ืองดังกลาวทําใหประชาชนเกิดความสงสัยเก่ียวกับสิทธิการยื่นคํารองโดยตรงตอ
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักกฎหมายที่ถูกตองและเจตนารมณในการที่ประชาชนจะยื่นคํารอง
โดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ รวมท้ังหลักเกณฑและเง่ือนไขในการย่ืนคํารอง ตลอดจนแนวคําวินิจฉัย
หรือคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของและเปนประเด็นสําคัญ อันเปนการสงเสริมใหภาคประชาชน
เกิดความเขาใจที่ถูกตองและสามารถใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๑๒ ไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คอลัมน คมความคิดเข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอ
เรื่อง “สทิธยิืน่คาํรองโดยตรงตอศาลรฐัธรรมนญู ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒” 
ดังนี้

๑. เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒
 รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๑๒ มเีจตนารมณสาํคัญ เพือ่เปนหลกัประกนัในการ
คุมครอง สงเสรมิ และการเพิม่สิทธขิองประชาชนในกระบวนการยตุธิรรม โดยการใหสทิธแิกประชาชน
ผูถูกกระทบสิทธิเปนผูเสนอคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ประชาชนเห็นวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งการเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงน้ี เปนมิติใหม
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดคุ มครองไว โดยผูถูกกระทบสิทธิ
หรอืเสรีภาพสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวา “บทบัญญัติแหงกฎหมาย”
ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม แตการเสนอคดีในลักษณะนี้ยอมตองมีขอจํากัด เพื่อปองกันไมใหมี
คดีความข้ึนสูศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไป โดยกําหนดใหการเสนอคดีจะทําไดก็เฉพาะในกรณีที่ไมอาจ
ใชวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดไวแลวเทานั้น กลาวคือ เมื่อบุคคลดังกลาวใชสิทธิทางศาล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ แลวศาลไมสงเรื่อง ทางผูตรวจการแผนดินตามมาตรา ๒๔๕ (๑) แลว
ผูตรวจการแผนดนิไมสงเรือ่ง และทางคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตติามมาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง 
(๒) แลวทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมสงเรื่อง เชนนี้ จึงจะมีสิทธิยื่นคํารองโดยตรง
ตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๒๒

 ๒คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ , “เจตนารมณ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”, น. ๒๐๕. 
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จุลนิติ

๒. หลักเกณฑในการยื่นคํารองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒   
 ผูทีจ่ะใชสิทธิยืน่คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ไดนั้น 
ตองประกอบดวยหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้ 
 (๑) ตองเปนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวอันสืบเนื่องมาจาก
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 (๒) บุคคลนั้นตองย่ืนคาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญเพื่อมีคาํวนิิจฉยัวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายนั้นขัด
หรือแยงตอศาลรัฐธรรมนูญ และ
 (๓) ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว
 เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติไว 
จึงขออธิบายหลักเกณฑและเงื่อนไขในแตละประเด็นเรียงตามลําดับ พรอมทัง้ยกตัวอยางคําสั่งของ
ศาลรฐัธรรมนญูท่ีีเกี่ยวกบัคาํรองตามมาตรา ๒๑๒ เพื่อประกอบการทาํความเขาใจในแตละประเดน็ ดงันี้

 ๒.๑   ตองเปนบคุคลซึ่งถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพท่ีรฐัธรรมนญูนี้รบัรองไว อนัสบืเนื่องมาจาก
บทบัญญัติแหงกฎหมาย
     ผูที่จะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ นี้ จะตองเปนบุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว บุคคลอื่นซึ่งไมถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
จะยืน่คํารองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ นี้ไมได สําหรับในประเด็นนี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําสั่ง
วางเปนบรรทัดฐานไว ดังนี้
     คําสั่งศาลรฐัธรรมนญูท่ี ๘/๒๕๕๒ เรื่อง นางจงใจ เตโช ขอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณา
วนิิจฉยัตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยันครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ หรือไม
     พิจารณาแลวเห็นวา แมคํารองของผูรองจะเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ 
ซึ่งเปนบทบัญญัติในสวนของการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและ
ละเมิดสิทธิของผูรองในการที่จะไดรับการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันก็ตาม แตการที่ผูรอง
เหน็วาตนไมไดรบัความเปนธรรมและถกูละเมดิสทิธิเน่ืองจากอธิการบดมีหาวิทยาลยันครพนมออกคาํสั่ง
ถอดถอนผู ร องออกจากผูรักษาราชการในตําแหนงคณบดีคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนมนั้น ศาลปกครองขอนแกนและศาลปกครองสูงสุดตางก็ไดวินิจฉัยในเบื้องตน
แลววา ผูรองไมใชผูทีไ่ดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดจากกรณีการออกคําสั่งดังกลาว และกรณีไมไดเปนผลสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ 
ในสวนของการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมกับสถานศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดนครพนมแตอยางใด 
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สิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒

จุลนิติ

กรณีจึงเปนเพียงความรูสึกของผูรอง ประกอบกับไมปรากฏขอเท็จจริงอื่นใดในคํารองวาผูรอง
ถกูละเมิดสทิธแิละเสรีภาพตามท่ีรฐัธรรมนูญนีร้บัรองไวตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๒ อีกทั้งไมปรากฏวาผูรองไดใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และ
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) อันเปนการใชสิทธิโดยวิธีการอื่นกอนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปน
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชสิทธิยื่นคํารองตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ และขอ ๒๒ มากอน กรณีจึงไมตองดวยหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
    คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๒/๒๕๕๓ เรื่อง นายไชยฤทธิ์ ฌาวิเศษ (ผูรอง) ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๑๒ กรณกีารจัดตัง้รฐับาลของนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนการไดอาํนาจในการปกครอง
ประเทศมาโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
    พิจารณาแลวเห็นวา กรณีตามคํารองเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
การกระทําของนายกรัฐมนตรีวา การจัดตั้งรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเปนการไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหรัฐบาลตองจายเงิน
เพื่อเปนการเยียวยาหรือเปนการชดเชยแกผูเสียชีวิตจากเหตุการณชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลของ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยุบสภา เพื่อใหมีการเลือกต้ังใหม ตามขอเท็จจริงในคํารอง
ไมปรากฏวาผูรองถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวอันสืบเนื่องมาจาก
บทบญัญตัขิองกฎหมายแตอยางใด และไมปรากฏวาผูรองไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
อกีทัง้ไมปรากฏขอเทจ็จรงิในคาํรองวาผูรองไดใชสทิธทิางศาลตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ ผูตรวจการ
แผนดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๗  วรรคหนึ่ง (๒) อันเปนการใชสิทธิโดยวิธีการอื่นกอนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น 
คาํรองของผูรองจงึไมตองดวยหลกัเกณฑและเง่ือนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกาํหนด
ศาลรฐัธรรมนูญวาดวยวธิพีจิารณาและการทําคาํวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ ทีศ่าลรฐัธรรมนูญจะรับไว
พิจารณาวินิจฉัยได

 ๒.๒ บคุคลน้ันตองย่ืนคาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมคีาํวนิจิฉยัวาบทบัญญัตแิหงกฎหมายน้ัน
ขัดหรือแยงตอศาลรฐัธรรมนูญ
    การย่ืนคาํรองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยประชาชนตามมาตรา ๒๑๒ นี ้ตองเปนการย่ืนเพ่ือให
มีคําวินิจฉัยวา “บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ” หากเปนการย่ืนตอศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อการอื่น ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับพิจารณาวินิจฉัย กลาวอีกนัยหนึ่ง สิทธิของประชาชน
ในการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงนี้ มิไดหมายความวาจะยื่นไดทุกเรื่อง หากแตจํากัดเฉพาะ
การยื่นเพื่อใหวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเทานั้น 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

    ศาลรัฐธรรมนูญไดวางบรรทัดฐานในการใหความหมายของคําวา “บทบัญญัติแหง
กฎหมาย” ไวอยางชัดเจนเปนครั้งแรกในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๒๗/๒๕๔๔ วา รัฐธรรมนูญ
ไมไดบัญญัติความหมายของคําวา บทบัญญัติแหงกฎหมายไว แตเมื่อพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตราตาง ๆ ขางตน จะเห็นวา มีการแบงแยกความหมายของ “กฎหมาย” ออกเปน ๒ ประเภท คือ
    ประเภทที่หนึง่ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติตามกระบวนการที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ ไดแก พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่
ฝายบรหิารตราขึ้นตามกระบวนการที่ระบไุวในรฐัธรรมนูญ โดยรฐัธรรมนูญบญัญตัใิหกฎหมายนั้นมศัีกดิ์
และฐานะเทยีบเทากฎหมายหรอืพระราชบญัญตัท่ีิตราขึ้นโดยรฐัสภา ไดแกพระราชกาํหนดตามมาตรา 
๒๑๘๓ มาตรา ๒๒๐๔ โดยที่กฎหมายเหลานั้นตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ จึงเปนกฎหมาย
ลําดับรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ แตจะตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
    ประเภทที่สอง กฎ ขอบังคับ และพระราชกฤษฎีกา ที่ฝายบริหารหรือองคกรของรัฐ
ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย เชน กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป เปนตน และเนื่องจากกฎ ขอบังคับ และ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงตองอยูภายในขอบเขต
อํานาจที่กําหนดไวในกฎหมายแมบท กลาวอีกนัยหนึ่ง กฎ ขอบังคับ และพระราชกฤษฎีกานั้น จะตอง
ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายแมบท และจะตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญดวย 
    รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๙ วรรคสาม มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๔ มาตรา ๑๙๘ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒๐ (๒) บัญญัติถึง “กฎหมาย” “กฎ” และ “ขอบังคับ” คือกฎหมาย
ท้ังสองประเภทตามท่ีกลาวมาขางตน ในขณะที่มาตรา ๒๖๔๕ บญัญตัเิฉพาะ “บทบญัญตัแิหงกฎหมาย” 
เพียงอยางเดียว จึงอนมุานไดวา รัฐธรรมนูญมเีจตนารมณจํากัดขอบเขตของมาตรา ๒๖๔ ไวเฉพาะ
กรณท่ีี “บทบญัญัตแิหงกฎหมาย” มีปญหาขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูเทานั้น ฉะนั้น สิง่ทีศ่าลรฐัธรรมนูญ
มีอํานาจวินิจฉัยไดตาม มาตรา ๒๖๔ จะตองเปน “บทบัญญัติแหงกฎหมาย” เพียงอยางเดียว กลาวคือ 
เปนกฎหมายประเภทที่หนึ่งตามที่กลาวขางตน มาตรา ๒๖๔ มิไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
วินิจฉัยวา “กฎ” “ขอบังคับ” หรือ “พระราชกฤษฎีกา” ซึ่งเปนกฎหมายประเภทที่สอง ขัดหรือแยง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ หรือไม
    ดังนั้น หากเปนการโตแยงวา กฎเกณฑอื่นที่ไมใชกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกร 
นิติบัญญัติ เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง หรือบทบัญญัติอื่น ๆ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เปนตน ยอมไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ นี้

 ๓ปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔. 
 ๔ปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๖.
 ๕ปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑.
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สิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒

จุลนิติ

  อนึ่ง คํารองน้ีจะตองระบุอยางชัดเจนวาพระราชบัญญัติฉบับใดมีบทบัญญัติมาตราใด
ทีล่ะเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพของผูรองท่ีรฐัธรรมนูญน้ีรบัรองและขอใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัวา
บทบัญญัตินั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราใด ทั้งน้ี ตามแนวบรรทัดฐานคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/ ๒๕๕๑
  สําหรับประเด็นนี้มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่นาสนใจวางเปนบรรทัดฐานไว ดังนี้
  คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง มูลนิธิเขาถึงเอดส มูลนิธิเพื่อผูบริโภคและมูลนิธิ
ชีววิถี (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กระทําการ
ไมชอบดวยกฎหมายและไมถกูตองตามขัน้ตอนรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
  ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเขาเกณฑตาม
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะรบัไวพจิารณา
วนิจิฉยัหรอืไม พจิารณาแลวเหน็วา ผูรองทัง้สามยืน่คาํรองโดยอาศยัอาํนาจตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ 
โดยอางวาสทิธิของผูรองท้ังสามตามท่ีรฐัธรรมนูญไดบญัญตัริบัรองและคุมครองไวในมาตรา ๒๖ มาตรา 
๒๘ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๗ ถูกกระทบกระเทือนจากการใชอํานาจและ
การปฏิบัติหนาที่ของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสมาชิก
สภานิตบิญัญตัแิหงชาติ สบืเน่ืองจากการท่ีรฐับาลทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย – ญีปุ่น (JTEPA) 
และขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลดังกลาวขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญและความตกลงดังกลาวเปนหนังสือสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ ที่จะตองให
รฐัสภาใหความเหน็ชอบกอนลงนามตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง กรณคีาํรองจงึเปนการขอ
ใหศาลรฐัธรรมนญูตรวจสอบการทําหนงัสอืสญัญาหรอืความตกลงระหวางประเทศ ตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๙๐ ซึง่การยืน่คาํรองในกรณเีชนนีเ้ปนอาํนาจหนาท่ีของประธานสภาผูแทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภา และประธานรัฐสภา เปนผูยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ 
ประกอบมาตรา ๑๕๔ (๑) ผูรองจงึไมอาจยืน่คํารองดงักลาวโดยอาศยัอาํนาจตามรฐัธรรมนญู มาตรา 
๒๑๒ ได อาศัยเหตุดังที่ไดวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารองของผูรอง
  คาํสัง่ศาลรฐัธรรมนญูที ่๒๒/๒๕๕๑ เรือ่ง พนัโท แพทยหญงิกมลพรรณ ชวีพนัธศุร ี(ผูรอง) 
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ 
ตราขึ้นโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ หรือไม
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จุลนิติ

  พิจารณาแลวเห็นวา กรณีตามคํารองเปนการขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวา การตรา
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยทักษณิ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยับรูพา พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
เชยีงใหม พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั พ.ศ.๒๕๕๑ 
และพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ มีองคประชุมของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติไมครบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ กรณีตามคํารองจึงมิใชเปนการรองวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ดังนั้น คํารองของผูรองจึงไมเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ที่ผูรองจะขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได
  คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง นายจตุพร พรหมพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
พรรคเพื่อไทย (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีที่ศาลอาญาดําเนินกระบวนพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ ชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๓๑ หรือไม
  พจิารณาประเดน็ตามคํารองท่ีผูรอง (นายจตุพร พรหมพนัธ) ขอใหศาลรฐัธรรมนูญวินจิฉยัวา 
กระบวนพจิารณาของศาลอาญาไมวาจะเปนการไตสวนมลูฟอง การมคีาํสั่งประทบัรบัฟองตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ ในระหวางที่ม ีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา
สมยัประชุมสามัญนิติบัญญติั พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งการที่ศาลอาญาตคีวามตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๓๑ 
ชอบดวยรฐัธรรมนญู หรอืไม และการที่ศาลอาญาไมสงคาํรองของผูรองไปยงัศาลรฐัธรรมนูญและคําสั่ง
ของศาลที่ยกคํารองของผูรอง ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม แลว เห็นวา เมื่อขอเท็จจริงไมปรากฏวา
คํารองของผูรองไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ กรณีตามคํารองจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบ
ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑
    คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๓ เรื่อง นายเกียรติ์ จันทรสวางภูวนะ (ผูรอง) ขอใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ 
กรณีขอใหเพิกถอนคําพิพากษาศาลฎีกา
  การทีผ่ ูร องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพิกถอนคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่ ๕๓๙๒/๒๕๕๒ และใหศาลฎีกาทําคําพิพากษาใหม โดยมิไดขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา 
บทบญัญตัแิหงกฎหมายใดละเมดิสทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไวเพือ่ใหศาลรฐัธรรมนญู
มคํีาวินิจฉัยวาบทบญัญติัแหงกฎหมายใดขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู จงึไมใชกรณท่ีีตองดวยหลกัเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทํา
คําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ อาศัยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งไมรับคํารอง
ไวพิจารณาวินิจฉัย 
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สิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ติ

   คาํส่ังศาลรฐัธรรมนญูที ่๓๒/๒๕๕๓ เรือ่ง นายบัณฑติ พุมทพิย (ผูรอง) ขอให
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ 
วา บทบัญญตัมิาตรา ๑๑๕ (๓) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ขดัหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือไม 
   พิจารณาแลวเห็นวา กรณีตามคํารองไมปรากฏวาผูรองเปนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
หรอืเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไวอยางไร ทัง้คาํรองทีข่อใหพจิารณาวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา 
๒๑๒ ตองเปนคํารองที่ยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยง
ตอรฐัธรรมนญู ซึง่คาํวา “กฎหมาย” หมายถงึ กฎหมายในความหมายของรฐัธรรมนญู คอื กฎหมาย
ที่ตราขึ้นโดยองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ ซึ่งไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนที่เทียบเทา และมใิชโตแยงวาบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญขัดตอ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยดวยกนั แตคาํรองของผูรองทีข่อใหพจิารณาวนิจิฉยัวา รฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๑๕ (๓) เปนบทบัญญัติที่ละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๐ นั้น 
มิใชการขอใหวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเพ่ือใหมีคําวินิจฉัย
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ คํารองของผูรองจึงไมตองดวยหลักเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได
   คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๕๔ เรื่อง นายเรืองศักดิ์ เจริญผล และ พันโท แพทยหญิง
กมลพรรณ ชวีพนัธุศร ี(ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพจิารณาวินจิฉยัตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ วา มตคิณะรฐัมนตร ีเรือ่ง การลอยตวัราคากาซและนํา้มนั ขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ
มาตรา ๘๕ (๔) หรือไม
   พจิารณาแลวเหน็วา มตคิณะรฐัมนตรทีีผู่รองกลาวอางนัน้ มใิชบทบญัญตัแิหงกฎหมาย
ตามความหมายของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ผูรอง
จะอางวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได จึงไมตองดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณา
วินิจฉัยได จึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
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จุลนิติ

 ๒.๓ ตองเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว
    สําหรับวิธีการอื่นที่บุคคลอาจใชสิทธิได คือ การใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ 
กลาวคอื การที่คูความโตแยงวาบทบญัญติัแหงกฎหมายที่ศาลจะใชในการวินิจฉยัคดีมเีน้ือหาขดัหรอืแยง
ตอรัฐธรรมนูญ แลวศาลนั้นไมสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย การใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๔๕ (๑) ย่ืนเรื่องตอผูตรวจการแผนดนิวาบทบญัญตัแิหงกฎหมายใดมปีญหาเกี่ยวกบัความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ แลวผูตรวจการแผนดินไมสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย และการใช
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ยืน่เรื่องตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
วาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
แลวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
    สําหรับประเด็นนี้มีคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่นาสนใจวางเปนบรรทัดฐานไว ดังนี้
    คําส่ังศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๓๐/๒๕๕๑ เรื่อง บรษัิท ทีพไีอ โพลนี จํากัด (มหาชน) (ผูรอง) 
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณีศาลอาญาออกคําบังคับให
ผูรองชําระคาปรับและจะดําเนินการเพื่อออกหมายตั้งเจาพนักงานบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษา
ศาลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๘๘ 
กอนคดีถึงที่สุด เปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๑๙๗
    ประเด็นทีศ่าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเขาเกณฑตาม
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ท่ีศาลรฐัธรรมนูญจะรบัไวพิจารณา
วนิิจฉัยหรอืไม พจิารณาแลวเหน็วา กรณตีามคาํรองที่กลาวอางวา การที่ศาลอาญาออกคาํบงัคบัใหผูรอง
ชาํระคาปรบัและจะดาํเนนิการออกหมายตั้งเจาพนักงานบงัคบัคดใีหเปนไปตามคาํพพิากษาศาลอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๘ 
กอนคดีถึงทีสุ่ด และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๘๘ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๑๙๗ ตองดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๖ นั้น โดยเหตุที่ผูรองเปนคูความในคดีในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
เพือ่บังคับแกคดี ซึง่สามารถรองตอศาลยุติธรรมเพื่อใหพิจารณาสงคํารองมายังศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ไดกอนในลําดับแรก โดยการใชสิทธิของผูรองซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรภีาพที่รฐัธรรมนญูรบัรองไวตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ เพื่อขอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉยั 
ตองเปนกรณีทีผู่รองไดใชสิทธิเชนวานี้มากอนแลวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) 
และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติไว อันเปนการใชสิทธิโดยวิธีการอื่น ตามหลักเกณฑที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ เมือ่ไมปรากฏวาผูรองไดใชสิทธิดังกลาวกอนมายืน่คํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น คํารองของผูรองจึงไมเขาหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได
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สิทธิยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒

จุลนิติ

    คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๙/๒๕๕๑ เรื่อง นายโชคชัย สุทธาเวศ กับพวก รวม ๔ คน 
ผูรอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๙๑ และประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง การจัดทําและแบบทะเบียน
สมาชกิพรรคการเมอืงและวธิกีารแจงจาํนวนสมาชกิพรรคการเมอืงทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงตอนายทะเบยีน
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ หรือไม
    ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองเขาเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว
พิจารณาวินิจฉัยหรือไม คํารองของผูรองเปนกรณีที่ผูรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย ไดแก พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ขดัตอสทิธิ
และเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๕ รบัรองไว 
มิไดเปนกรณีที่ผูรองจะใชสิทธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๑๑ เนื่องจากมิไดมีคดีอยูในศาล และแมวาผูรองไดใชสิทธิรองตอผูตรวจการแผนดิน
โดยผูตรวจการแผนดินวินิจฉัยวาไมขัดรัฐธรรมนูญแลว ตามมาตรา ๒๔๕ (๑) แตผูรองก็ยังมิไดใชสิทธิ
รองตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) วา 
บทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งตามมาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ วางหลกัเกณฑไววาตองเปนกรณทีีผู่รองไมอาจใชสทิธโิดยวธิกีารอืน่ใหครบถวน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ดังนั้น คํารอง
ของผูรองจงึไมเขาหลกัเกณฑตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๑๒ ทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะรบัไวพจิารณาวนิจิฉยัได
    คาํสัง่ศาลรฐัธรรมนญูที ่๓/๒๕๕๒ เรือ่ง บรษิทักรงุเทพกจิการ จาํกัด โดยนายชัยวัฒน 
รัตนผุสดีกุล กรรมการ (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ กรณี
พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๔๐ 
มาตรา ๘๑ และมาตรา ๑๙๗ หรือไม
    จากขอเทจ็จรงิตามคาํรองของผูรอง เปนกรณทีีผู่รองไดใชสทิธทิางศาลตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ แลวในคดีหมายเลขแดงที่ ๗๐๐/๒๕๕๑ 
โดยนายชัยวัฒน รัตนผุสดีกุล จําเลยที่ ๕ (บริษัทกรุงเทพกิจการ จํากัด ที่ ๒) ไดยื่นคํารองขอให
ศาลอุทธรณสงคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วา พระราชกาํหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๐ ขดัหรอืแยง
ตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๒ มาตรา ๓ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา 
๑๙๗ วรรคหนึง่และวรรคสองแลว และศาลแพงมคีาํสัง่ยกคาํรอง ผูรองอทุธรณคาํสัง่ดงักลาว แตศาลแพง
ปฏิเสธไมยอมรับอุทธรณ และศาลอุทธรณยืนตามคําปฏิเสธของศาลแพง ซึ่งเปนที่สุดแลวก็ตาม 
แตในกรณีดังกลาวไมปรากฏวาผูรองไดใชสิทธิรองตอผูตรวจการแผนดิน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

๒๔๕ (๑) และก็ยงัมิไดใชสิทธริองตอคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิตามรฐัธรรมนญู มาตรา 
๒๕๗ วรรคหน่ึง (๒) วาบทบญัญติัแหงกฎหมายกระทบสทิธมินษุยชนและมปีญหาเกี่ยวกบัความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วธิพีจิารณาและการทาํคาํวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ วางหลกัเกณฑไววา ตองเปนกรณท่ีีผูรองไมอาจ
ใชสิทธิโดยวิธีการอื่นใหครบถวนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) 
คํารองของผูรองจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ทีศ่าลรัฐธรรมนูญจะรับไว
พิจารณาวินิจฉัย      
    คําส่ังศาลรัฐธรรมนญูท่ี ๑๘/๒๕๕๓ เรื่อง นายเฉลมิพนัธุ คาํแผนไชย อดตีนายกเทศมนตรี
ตําบลบานตา (ผูรอง) ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ปญจทศ (๕) 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสาม และ
มาตรา ๖ หรือไม
    พจิารณาแลวเหน็วา กรณีตามคาํรองเปนการขอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิจิฉยัวา
พระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ปญจทศ (๕) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสาม และมาตรา ๖ หรอืไม เม่ือขอเท็จจรงิ
ตามคาํรองไมปรากฏวาผูรองไดปฏบิตัติามหลกัเกณฑของรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง กลาวคือ 
(๑) ใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ เพื่อโตแยงวาบทบัญญัติที่ศาลจะใชบังคับแกคดีขัดหรือแยง
ตอรฐัธรรมนญู (๒) ใชสิทธติามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) โดยรองตอผูตรวจการแผนดนิใหเสนอเรื่อง
พรอมความเหน็ตอศาลรฐัธรรมนญู และ (๓) ใชสทิธิตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง (๒) โดยรอง
ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ อันเปนการ
ใชสิทธิโดยวิธีการอ่ืนกอนย่ืนคาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญแตอยางใด ดงัน้ัน คาํรองของผูรองจึงไมตองดวย
เงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่บัญญัตไิวในรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรฐัธรรมนญู
วาดวยวธิพีจิารณาและการทาํคาํวนิจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ อาศยัเหตผุลดงักลาวขางตน ศาลรฐัธรรมนญู
จึงมีคําสั่งไมรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย
    คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง วาที่รอยตรี กฤตยชญ กลับมาอนุรักษ ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิฉยัตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๑๒ กรณีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๗ และ
มาตรา ๖๔ วรรคทาย ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ หรือไม
    แมขอเทจ็จรงิตามคาํรอง ปรากฏวา ผูรองจะไดฟองคดตีอศาลปกครองและศาลปกครอง
มีคําสัง่ไมรับคําฟองและจําหนายคดีแลวก็ตาม เห็นวา ผูรองยังไมไดใชสิทธิทางผูตรวจการแผนดิน 
ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๔๕ (๑) และคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๕๗ 
วรรคหนึ่ง (๒) อันเปนการใชสิทธิโดยวิธีการอื่นกอนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงไมตองดวย
หลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ วรรคสอง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได
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๓. คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๒
 ตามรัฐธรรมนูญฉบบัปจจบุนัไดบญัญตัใิหสทิธแิกบคุคลซ่ึงถกูละเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพใหสามารถ
ยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญได อันเปนหลักการใหมซึ่งแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ  
โดยบัญญัติหลักการไวใน มาตรา ๒๑๒ ซึ่งปรากฏวาปจจุบันไดมีการย่ืนคํารองตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๒ จาํนวน ๙๒ คาํรอง (ขอมลู ณ เดอืนตลุาคม ๒๕๕๕) แตปรากฏวามเีพยีง ๑ คาํรอง เทานัน้ 
ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งคดีดังกลาวนี้ถือเปนคดีตัวอยางที่นาศึกษา
เปนอยางย่ิง ทัง้นี ้เพือ่ใชสาํหรบัเปนแนวทางในการเสนอคาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูอนัจะเปนประโยชน
ตอประชาชนผูถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ โดยศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัย ดังตอไปนี้ 
 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๔๗/๒๕๕๔ เรื่อง พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๕๒ (๓) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ หรือไม
 คดีนี้ นายเฉลิม ป นสกุล (ผู ร อง) ยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
 ผูรองเคยเปนรองประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 
นายทะเบียนสหกรณไดมีคําส่ังใหคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 
จํากัด ออกจากตําแหนงทั้งคณะ ทําใหผูรองตองพนจากตําแหนงในคณะกรรมการดังกลาวไปดวย 
โดยพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ไมมีบทบัญญัติที่ตัดสิทธิผูรองในการที่จะไดรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการหรือดํารงตําแหนงใด ๆ ในสหกรณอีก ตอมาเมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ และประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการบัญญัติลักษณะตองหาม
มิใหบุคคลที่เคยถูกนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) เปน
หรอืทาํหนาทีก่รรมการหรอืผูจดัการสหกรณตามมาตรา ๕๒ (๓) ตอมาทีป่ระชมุใหญสหกรณการเกษตร
เมืองสุพรรณบุรี จํากัด มีมติเลือกตั้งผูรองใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการสหกรณการเกษตร
เมืองสุพรรณบุรี จํากัด แตรองนายทะเบียนสหกรณไดมีคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป
ของสหกรณการเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด เนื่องจากเห็นวาผูรองเปนผูซึ่งเคยถูกนายทะเบียน
สัง่ใหพนจากตําแหนงกรรมการดําเนนิการชุมนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จาํกัด ตามมาตรา 
๔๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ผูรองจึงตกเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามมิใหเปน
หรือทําหนาที่กรรมการหรือผูจัดการสหกรณตามความในมาตรา ๕๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒
 ผูรองยืน่ฟองคดตีอศาลปกครองช้ันตน ขอใหเพกิถอนคําสัง่รองนายทะเบียนสหกรณ ศาลปกครอง
ชั้นตนพิพากษายกฟอง ผูรองอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตาม
ศาลปกครองชัน้ตน ผูรองยืน่หนงัสอืรองเรยีนตอผูตรวจการแผนดิน เพือ่ขอความเปนธรรมกรณกีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายของเจาหนาที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานผูตรวจการแผนดินพิจารณา
เรือ่งรองเรยีนดงักลาวแลว เหน็วา ผูรองไดใชสทิธทิางศาลปกครองจนคดถีงึทีส่ดุในศาลปกครองสงูสดุแลว 
ดังนั้น กรณีคํารองเรียนดังกลาวจึงเปนเร่ืองท่ีศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว 
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ประธานผูตรวจการแผนดินจึงไมอาจรับเรื่องรองเรียนดังกลาวไวพิจารณา ผูรองยื่นหนังสือรองเรียน
ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อขอความเปนธรรมกรณีรองนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่ง
เพิกถอนมติทีป่ระชุมใหญของสหกรณการเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จํากัด ในสวนทีม่ีมติเลือกตั้งผูรอง
ใหเปนประธานกรรมการสหกรณการเกษตรเมอืงสพุรรณบรุ ีจาํกดั คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ
พิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวแลวเห็นวา เปนประเด็นเดียวกันกับเรื่องที่ศาลไดมีคําพิพากษาแลว 
กรณจีงึไมอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติท่ีจะดําเนินการได คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงมีมติไมรับเรื่องไวพิจารณา
 ผูรองจงึย่ืนคาํรองตอศาลรฐัธรรมนูญ เพื่อขอใหศาลรฐัธรรมนูญพจิารณาวนิิจฉยัตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๑๒ วา พระราชบญัญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ (๓) ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา 
๓๙ หรอืไม ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาแลว เหน็วา ผูรองเปนบคุคลซ่ึงถกูละเมดิสทิธติามท่ีรฐัธรรมนญู
รับรองไวอนัสบืเนื่องมาจากบทบญัญัติแหงกฎหมาย โดยผูรองไดย่ืนคํารองตอศาลรฐัธรรมนญูเพ่ือมี
คาํวนิจิฉยัวาบทบัญญัตแิหงกฎหมายนัน้ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ประกอบกับเปนกรณีทีผู่รอง
ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดอีก เนื่องจากคดีที่ผูรองยื่นฟองตอศาลปกครองไดถึงที่สุดไปแลว 
จึงไมอาจใชสิทธติามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ท้ังไดย่ืนเรื่องตอผูตรวจการแผนดนิตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๒๔๕ (๑) และตอคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตติามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง 
(๒) แลว กรณีดังกลาวจงึตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ประกอบขอกําหนดศาลรฐัธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาและการทําคําวินจิฉยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๑ ประกอบขอ ๑๗ (๑๔) ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย           
 
บทสรุป
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๒ มีเจตนารมณสําคัญ
เพื่อคุมครองบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว ใหสามารถยื่นคํารองตอ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได ซึ่งถือเปน
นวัตกรรมใหมอกีประการหนึง่ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน แตการทีบุ่คคลใดจะใชสิทธิยืน่คํารอง
ตอศาลรฐัธรรมนญูตามบทบญัญัตริฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ ไดน้ัน จะตองประกอบดวยหลกัเกณฑและ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดไว กลาวคือ ตองเปนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
นีร้ับรองไวอันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยบุคคลนั้นตองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นขัดหรือแยงตอศาลรัฐธรรมนูญ และตองเปนกรณี
ท่ีบุคคลนั้นไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว หากไมเปนไปตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขดงักลาวกไ็มอยู
ในอํานาจของศาลรฐัธรรมนญูท่ีจะรบัคาํรองไวพจิารณาวนิิจฉยัได ดงัน้ัน บคุคลที่ประสงคจะยื่นคาํรอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๒ ควรจะตองศึกษาหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมาย ตลอดจน
แนวคําวินิจฉัยและคาํส่ังของศาลรฐัธรรมนูญใหเขาใจอยางทองแท ทัง้นี้ เพื่อใหการใชสทิธเิปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
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ลดโลกรอน ดวยชีวิตพอเพียง

(MELTING ICE – A HOT TOPIC)

คําขวัญวันสิ่งแวดลอมโลก ป พ.ศ. ๒๕๕๐
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ขอพิจารณาเพื่อการพัฒนากฎหมายอาญา
อันเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได

๑. ความนํา
 ความผิดอันยอมความได (compoundable offense) หรือทีเ่รียกวาความผิดตอสวนตัวนั้น

เปนความผิดอาญาประเภทหนึ่งทีนั่กนิติศาสตรใชเรียกความผิดทีมุ่งถือเอาเจตนาของผูเสียหายเปน
เงื่อนไขในการดําเนินคดี ซึ่งเปนขอทีต่างไปจากความผิดอันยอมความไมได (non-compoundable 
offense) หรือทีเ่รียกวาความผิดอาญาแผนดิน (public charge) ซึ่งเปนความผิดทีร่ัฐสามารถ
ดําเนินคดีไดโดยไมตองคํานึงถึงเจตนาของผูเสียหายมาเปนสาระสําคัญในการดําเนินคดี

 ทัง้นี ้โดยเหตท่ีุความผิดอันยอมความไดเคารพในหลกัการแสดงเจตนาของผูเสยีหายวา ผูเสยีหาย
ประสงคจะดําเนินคดีกบัผูตองหาหรอืไม ดงัน้ัน การกําหนดใหความผิดอาญาเปนความผดิอันยอมความ
ไดจึงอาจเปนแนวทางหนึ่งในการที่จะลดปริมาณคดีขึ้นสูศาล เพราะหากผูเสียหายไมประสงคจะติดใจ
เอาความกบัผูกระทําความผิดหรอืผูตองหา คดยีอมไมตองขึ้นสูการพจิารณาของศาล อันจะสงผลใหคดี
เสร็จสิ ้นไปอยางรวดเร็ว๑ แตในทางกลับกันนั้น ในการกําหนดใหความผิดอาญาเปนความผิด
อันยอมความได อาจเปนเหตุผลหนึ่งทีท่ําใหผูตองหาไมเกรงกลัวตอผลของกฎหมาย อีกทัง้ยังใชเปน
เครื่องมอืเพื่อตอรองสําหรบัคูความที่มศีกัยภาพเหนอืกวาคูความอกีฝายหนึ่ง นอกจากนี ้อาจทาํใหการบงัคับใช
กฎหมายอาญาดอยคาลงเนื่องจากไมสามารถนําหลักการทางทัณฑวิทยามาบังคับในคดีไดอยางจริงจัง

 ดงัน้ัน เพื่อเปนขอมูลประกอบการศกึษาถงึแนวทางในการกําหนดความผดิอาญาที่ยอมความได และ
เปนแนวทางในการพัฒนากฎหมายเพื่อใหสามารถบงัคบัใชกฎหมายอาญาอนัเกี่ยวกบัความผดิอนัยอมความได
อยางมปีระสทิธภิาพ มุมสะทอนความคดินิตบิญัญตั ิจึงขอเสนอบทความเรื่อง “ขอพิจารณาเพื่อการพฒันา
กฎหมายอาญาอนัเกี่ยวกบัความผดิอนัยอมความได” ซึ่งจะกลาวถงึลกัษณะของความผดิอนัยอมความ
ไดตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย และลักษณะของความผิดอันยอมความไดตามกฎหมาย
ในตางประเทศ ดงันี้

๒. ความผิดอันยอมความไดตามกฎหมายไทย
๒.๑ ลักษณะสําคัญและประเภทของความผิดอันยอมความได
    โดยหลกัการแลวความผดิใดจะเปน “ความผดิอันยอมความได” กฎหมายจะระบไุวโดยเฉพาะ 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา ความผิดใดซึ่งกฎหมายมิไดระบุวาเปนความผิดอันยอมความได ความผิดนั้น

๑ เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, การศึกวิจัยเพ่ือสนับสนุนมาตรการลดปริมาณคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดอันยอมความได 
ตามประมวลกฎหมายอาญา, สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๕๓, บทคัดยอ หนา ๑.

ขอพิจารณาเพื่อการพัฒนากฎหมายอาญาขอพิจารณาเพื่อการพัฒนากฎหมายอาญา
อันเกี่ยววกับความผิดอันยอมความไดอันเกี่ยวกับความผิดอันยอมความไดอันเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได

๑. ความนํา
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จุลนิติ

ก็ยอมเปน “ความผิดอาญาแผนดิน”๒ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดลักษณะของความผิดอัน
ยอมความไดไวเปน ๒ ประเภท คือ ความผิดอาญาที่ยอมความไดโดยทั่วไป กับความผิดอาญาที่ยอม
ความไดโดยมีเงื่อนไข

  ๑) ความผิดอันยอมความไดโดยทั่วไป 
    ความผิดอาญาที่ยอมความไดโดยทั่วไป หมายถึง ความผิดอาญาที่กฎหมายกําหนดใหเปน

ความผิดอันยอมความไดทีผู่เสียหายและผูตองหาหรือจําเลยสามารถตกลงยอมความกันไดอยางอิสระ 
โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ของกฎหมายกําหนดไวเปนพิเศษ ซึ่งความผิดอาญาประเภทนี้ในประมวล
กฎหมายอาญาไดกําหนดไวรวมจํานวน ๓๐ ฐานความผิดดวยกัน ไดแก

    (๑) เอาชื่อหรือยี่หอในทางการคาของผูอื่นมาใช (มาตรา ๒๗๒)
    (๒) ขมขืนกระทําชําเราธรรมดา (๒๗๖ วรรคหนึ่ง)
    (๓) กระทําอนาจารธรรมดา (มาตรา ๒๗๘)
    (๔)  พาไปเพ่ือการอนาจาร (มาตรา ๒๘๔)
    (๕)  ทําใหเสื่อมเสียเสรีภาพ (มาตรา ๓๐๙ วรรคหนึ่ง)
    (๖)  หนวงเหนี่ยวกักขังผูอื่น (มาตรา ๓๑๐ วรรคหนึ่ง)
    (๗)  หนวงเหนี่ยวกักขังผูอื่นโดยประมาท (มาตรา ๓๑๑ วรรคหนึ่ง)
    (๘)  เปดเผยความลับในจดหมาย (มาตรา ๓๒๒)
    (๙)  เปดเผยความลับของผูอื่นที่รูมาโดยหนาที่ (มาตรา ๓๒๓) 
    (๑๐) เปดเผยความลับในทางอุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร (มาตรา ๓๒๔)
    (๑๑)  หมิ่นประมาท (มาตรา ๓๒๖)
    (๑๒)  หมิ่นประมาทคนตาย (มาตรา ๓๒๗)
    (๑๓)  หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา (มาตรา ๓๒๘)
    (๑๔)  ฉอโกงธรรมดา (มาตรา ๓๔๑)
    (๑๕)  ฉอโกงประกอบดวยเหตุพิเศษ (มาตรา ๓๕๒)
    (๑๖)  หลอกลวงคนใหใชแรงงาน (มาตรา ๓๔๔)
    (๑๗)  สั่งซื้ออาหารหรือเขาอยูในโรงแรมโดยไมมีเงิน (มาตรา ๓๔๕)

๒ ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๙ หนา ๑๔๐. 
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จุลนิติ

    (๑๘)  ชักจูงใหเด็กเบาปญญาขายของโดยเสียเปรียบ (มาตรา ๓๔๖)
    (๑๙)  ฉอโกงในเรื่องประกันวินาศภัย (มาตรา ๓๔๗)
    (๒๐)  ฉอโกงเจาหนี้ผูรับจํานํา (มาตรา ๓๔๙)
    (๒๑)  ฉอโกงเจาหนี้ธรรมดา (มาตรา ๓๕๐)
    (๒๒)  ยักยอกทรัพย (มาตรา ๓๕๒)
    (๒๓)  ยักยอกทรัพยในฐานะเปนผูจัดการทรัพยแทนเขา (มาตรา ๓๕๓)
    (๒๔)  ยักยอกทรัพยในฐานะเปนผูจัดการทรัพยตามคําสั่งศาล (มาตรา ๓๕๔)
    (๒๕)  ยักยอกของมีคาที่เก็บได (มาตรา ๓๕๕)
    (๒๖)  ทําใหเสียทรัพยธรรมดา (มาตรา ๓๕๘) 
    (๒๗)  ทําใหเสียทรัพยชนิดพิเศษ (มาตรา ๓๕๙)
    (๒๘)  บุกรุกธรรมดา (มาตรา ๓๖๒)
    (๒๙)  บุกรุกโดยยายเครื่องหมายเขตแหงอสังหาริมทรัพย (มาตรา ๓๖๓)
    (๓๐)  เขาไปหรือซอนตัวอยูในอาคารของคนอื่น (มาตรา ๓๖๔)
  ๒) ความผิดอันยอมความไดโดยมีเงื่อนไข
    ความผิดอันยอมความไดประเภทนี้ โดยปกติมิใชความผิดอันยอมความได แตเมื่อใด

ปรากฎวามีขอเท็จจริงที่เปนไปตามเงื่อนไขที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๐ กําหนดไว คือ “กรณี
เปนการกระทําที่บุพการีกระทําตอผูสืบสันดาน ผูสืบสันดานกระทําตอผูบุพการี หรือพีห่รือนอง
รวมบิดามารดาเดียวกันกระทําตอกัน” ความผิดดังกลาวจะเปนความผิดอันยอมความไดทันท ี
ซึ่งความผิดอาญาประเภทนี้ ไดแก 

    (๑) ลักทรัพยธรรมดา (มาตรา ๓๓๔)
    (๒) ลักทรัพยประกอบเหตุฉกรรจ (มาตรา ๓๓๕)
    (๓) วิ่งราวทรัพยธรรมดา (มาตรา ๓๓๖ วรรคหนึ่ง)
    (๔) ฉอโกงประชาชน (มาตรา ๓๔๓)
    (๕) รับของโจร (มาตรา ๓๕๗)
    (๖) ทําใหทรัพยที่มีไวเพื่อสาธารณประโยชนเสียหาย (มาตรา ๓๖๐)
    โดยนอกจากความผิดอันยอมความไดทีบ่ัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาแลว ยังได

มีการบัญญัติความผิดดังกลาวไวในกฎหมายทีม่ีโทษทางอาญาอื่น ๆ ดวย เชน ตามพระราชบัญญัติ
วาดวยความผดิอันเกดิจากการใชเชค็ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ กรณีผูออกเชค็โดยไมมเีงนิชาํระหน้ีตามเช็ค 
ตามพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ กรณลีะเมดิงานอนัมีลขิสทิธิ ์หรอื
ตามพระราชบญัญตัคิุมครองผูถกูกระทําดวยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ วรรคหน่ึง 
กรณีผูกระทําความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัว เปนตน

    ทัง้นี้ หากพจิารณาความผดิอนัยอมความไดตามประมวลกฎหมายอาญา และความผดิอนั
ยอมความไดตามกฎหมายอื่นแลว จะพบวาความผิดดังกลาวมีลักษณะรวมกัน คือ 
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    (๑) เปนความผิดทีก่อใหเกิดความเสียหายตอผูเสียหายในลักษณะเปนสวนตัว ไมใชตอ
สังคมโดยรวม

    (๒) ความผิดดังกลาวมิใชความผิดที่สรางความเสียหายอยางรุนแรง
    (๓) ผูกระทําใหเกิดความผิดดังกลาวสามารถเยียวยาความเสียหายได
๒.๒ ผลในทางกฎหมายของความผิดอันยอมความได
    ๑) เงื่อนไขใหอํานาจในการดําเนินคดี
        ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐ บัญญัติวา “หามมิให

พนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาลโดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน” และ
        มาตรา ๑๒๑ บัญญัติวา “พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง
        แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว หามมิใหทําการสอบสวนเวนแตจะมีคํารองทุกข

ตามระเบียบ”

        จากบทบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดวาความผิดตอสวนตัวหรือความผิดอันยอมความได
นั้น การที่พนักงานสอบสวนจะมีอํานาจสอบสวน หรือพนักงานอัยการจะมีอํานาจดําเนินคดีได จะตอง
ปฏิบัติตาม “เงื่อนไขใหอํานาจในการดําเนินคดี” คือ ตองมีการรองทุกขโดยผูเสียหายในคดีความผิด
ตอสวนตวัน้ันกอน ซึ่งหากคดใีดผูเสียหายไมไดรองทกุขตอเจาพนักงานแลว พนักงานสอบสวนกจ็ะไมมี
อํานาจในการสอบสวน และจะสงผลถึงอํานาจในการฟองคดีของพนักงานอัยการดวย

    ๒) เงื่อนไขในการระงับคดี
        ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๓๙ บญัญตัวิา “สทิธนํิาคดอีาญา

มาฟองยอมระงับไปดังตอไปนี้
       (๑) โดยความตายของผูกระทําผิด
       (๒) ในคดคีวามผดิตอสวนตวั เมื่อไดถอนคาํรองทกุข ถอนฟองหรอืยอมความโดยถกูตอง

ตามกฎหมาย
       (๓) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗ 
       (๔) เมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง
       (๕) เมื่อมีกฎหมายออกใชภายหลังการกระทําผิดยกเลิกความผิดเชนนั้น
       (๖) เมื่อคดีขาดอายุความ
       (๗) เมื่อมีกฎหมายยกเวนโทษ”
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       จากบทบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดวาในคดีความผิดอันยอมความได นอกจากสิทธิ
นาํคดีอาญามาฟองจะระงับโดยมีสาเหตุเดียวกันกับกรณีของความผิดอาญาแผนดินแลว เมื่อพิจารณา
บทบัญญตัใินประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ๓๙ (๒) จะเหน็ไดวายงัมี “เงื่อนไขในการระงบัคด”ี 
กรณีความผิดอันยอมความไดเมื่อไดถอนคํารองทุกข ถอนฟองหรือยอมความโดยถูกตองตามกฎหมาย
ดวย เพราะความผิดอันยอมความไดนั้นถือวาเอกชนเปนผูเสียหายโดยตรง กฎหมายจึงใหสิทธิแกผูเสีย
หายวาจะดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําผิดหรือไม ถาผูเสียหายไมติดใจจะเอาความแกผูกระทําความผิด
กไ็มตองรองทุกขตอเจาพนกังาน หรอืเมื่อไดมีการรองทุกขไปแลวหรอืฟองคดน้ัีนตอศาลแลวกส็ามารถ
ท่ีจะถอนคาํรองทุกข ถอนฟองหรอืยอมความกนัเม่ือใดกไ็ดกอนท่ีคดจีะถงึท่ีสดุ ซึง่จะแตกตางกบัลกัษณะ
ของความผิดอาญาแผนดินที่แมผูเสียหายจะไดถอนคํารองทุกข ถอนฟอง หรือยอมความกันแลวก็ตาม 
กฎหมายก็ไมไดตัดอํานาจของพนักงานสอบสวนในการที่จะสอบสวน หรืออํานาจของพนักงานอัยการ
ที่จะฟองคดีนั้นแตอยางใด

    ๓) อายุความ
        ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๖ บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา ๙๕๓ 

ในกรณีความผดิอนัยอมความได ถาผูเสยีหายมไิดรองทกุขภายใน ๓ เดือน นบัแตวนัที่รูเรื่องความผิด
และรูตัวผูกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ”

       จากบทบญัญัตดิงักลาว จะเหน็ไดวาความผดิอันยอมความไดน้ันมอีายุความ ๒ ชั้นควบคู
กันไป คือ

       (๑) อายคุวามตามมาตรา ๙๕ เปนเรื่องอายคุวามในการฟองคดอีาญา ซึ่งถาขาดอายคุวาม
ตามมาตรา ๙๕ แลว แมจะรูตัวผูกระทําผิดและรูเรื ่องความผิดหรือไมก็ตาม ก็จะรองทุกขหรือ
ฟองคดีไมได

       (๒) อายคุวามตามมาตรา ๙๖ เปนเรือ่งอายคุวามในการรองทกุข กลาวคอื ถาไมรองทกุข
ภายในกาํหนดเวลา ๓ เดอืน นับแตวนัท่ีรูเรื่องความผดิและรูตวัผูกระทําความผดิ คดก็ีเปนอนัขาดอายุความ
รองทุกข แมจะยังไมขาดอายุความตามมาตรา ๙๕ ก็เปนอันขาดอายุความเหมือนกัน จะรองทุกขหรอื
ฟองคดีไมไดเชนกัน๔ แตถาไดรองทุกขไวภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๙๖ นี้แลวก็เปนอันไม
ขาดอายุความรองทุกข แตกรณีก็ยังคงตองอยูภายในกําหนดอายุความฟองคดีตามมาตรา ๙๕ ดวย๕

๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ บัญญัติวา
“ในคดีอาญา ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนดดังตอไปนี้ นับแตวันกระทําความผิด เปนอัน

ขาดอายุความ
(๑) ยี่สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกยี่สิบป
(๒) สิบหาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป
(๓) สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
(๔) หาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งเดือนถึงหนึ่งป
(๕) หนึ่งป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งเดือนลงมา หรือตองระวางโทษอยางอื่น...”.
๔ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๘๕/๒๕๑๕ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๑/๒๕๒๗.
๕ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๔๐/๒๕๒๓ และโปรดดู พ.ต.ท. ชาตรี  ศรีนวลนัด และพ.ต.ต. วันชัย  ศรีนวลนัด, ความยินยอม

ในคดีอาญา ความผิดอันยอมความได, กรุงเทพฯ ๒๕๒๘, หนา ๕๙ – ๖๒ ซึ่งไดอธิบายไวอยางละเอียดและเขาใจงาย.
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๓.  ความผิดอันยอมความไดตามกฎหมายตางประเทศ๖

ในประเดน็น้ีจะขอยกตวัอยางความผดิอันยอมความไดตามกฎหมายของประเทศเยอรมนี และ
ประเทศญี่ปุน ในฐานะทีเ่ปนแบบฉบับสําคัญของประมวลกฎหมายอาญาของไทยและประเทศทีใ่ช
กฎหมายในระบบ Civil Law 

๓.๑ ประเทศเยอรมนี
    ประเทศเยอรมนี ถือหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) ดังนั้น 

การดําเนินคดีอาญาในเยอรมันจึงเปนหนาทีโ่ดยตรงของรัฐ โดยใหรัฐมีอํานาจแตเพียงผูเดียวในการ
ดําเนินการฟองรองคดีตอศาลในอันที่จะรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม แตอยางไรก็ตาม ประเทศ
เยอรมนีก็ยังคงอนุญาตใหเอกชนซึ่งเปนผูเสียหายมีบทบาทในการดําเนินคดีอาญาอยูในความผิด 
๒ ประเภท ไดแก

    ๑) ความผิดที่ผูเสียหายตองรองทุกข 
        ความผิดทีผู่เสียหายตองรองทุกข หมายถึง ความผิดทีผู่ เสียหายตองรองทุกขกอน

มิฉะนั้นพนกังานอยัการจะฟองคดตีอศาลไมได แตพนักงานอัยการอาจเริ่มสอบสวนกอนรองทกุขได เชน 
ความผิดฐานลักทรัพยระหวางญาติพี่นองหรือบุคคลที่พักอาศัยอยูในบานเดียวกัน เปนตน นอกจากนี้
ยังมีความผิดอีกประเภทหนึ่งทีจ่ัดอยูในกรณีความผิดทีผู่เสียหายตองรองทุกข แตเปนความผิดที่แม
ผูเสียหายที่แทจริงจะไมยอมรองทุกข พนักงานอัยการก็มีอํานาจฟองคดีได ถาพนักงานอัยการเห็นวามี
เหตุผลเพื่อคุมครองผลประโยชนสาธารณะพิเศษ เชน ความผิดฐานทําอันตรายเปนเหตุใหบคุคลอื่นได
รับบาดเจ็บ หรือความผิดฐานประมาทเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับบาดเจ็บ เปนตน 

        ทั้งนี้ ในความผิดที่ผูเสียหายตองรองทุกขนี้ ผูเสียหายจะตองรองทุกขภายในกําหนด ๓ 
เดือนนับแตวันทีท่ราบการกระทําความผิดและรูตัวผูกระทําผิด และเมือ่ผูเสียหายไดรองทุกขมอบคดี
แกพนักงานอัยการแลว ถอืไดวาคดีอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของพนักงานอัยการ ถาคดีอยูใน
ชั้นสอบสวนผูเสยีหายสามารถรองขอตอพนักงานอยัการใหยตุกิารดาํเนินคดไีด โดยไมถอืเปนขอผกูมดั
พนักงานอัยการที่จะตองดําเนินการตามที่ผูเสียหายรองขอในทุกเรื่อง แตถาพนักงานอัยการไดฟองคดี
เขาสูการพิจารณาของศาลแลว พนักงานอัยการไมสามารถจะถอนฟองคดีได

๖ อางแลวเชิงอรรถที่ ๑ หนา ๗๔ – ๑๐๓. และ ปริญญา  ชินะผา, ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได : 
ศึกษากรณคีวามผดิเกี่ยวกบัทรัพยในลกัษณะ ๑๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา, (วทิยานพินธนติศิาสตรมหาบณัฑิต คณะนติศิาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต), ๒๕๕๐ หนา ๔๗ – ๕๔.
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    ๒) ความผิดที่เอกชนมีอํานาจฟองคดีได
        ความผิดท่ีเอกชนมีอาํนาจฟองคดไีด หมายถงึ ความผดิท่ีกฎหมายอนุญาตใหเอกชนซึ่ง

เปนผูเสียหายสามารถฟองคดเีองได เน่ืองจากเปนความผดิท่ีมีผลกระทบตอผูเสยีหายโดยตรง เชน ความ
ผิดฐานบุกรุก ดูหมิ่น หมิ่นประมาท เปดจดหมายผูอื่น ทํารายรางกาย ขูเข็ญผูอื่น ทําใหเสียทรัพย และ
ความผิดอาญาบางฐานตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ทั้งนี้ 
พนักงานอัยการสามารถยืน่คํารองขอเขารวมเปนโจทกได หากเห็นวาการดําเนินคดีนั้นเปนประโยชน
ตอสาธารณะ

        อยางไรก็ตาม ผูเสียหายจะฟองคดีไดตอเมือ่คูกรณีไดพยายามที่จะไกลเกลี่ยผาน
คณะกรรมการไกลเกลี่ย (Conciliation board) ของกระทรวงยตุธิรรมแลว แตไมสามารถไกลเกล่ียกนัได 
และหากผูเสียหายไดฟองคดีไปแลว ผูเสยีหายก็ไมมีอํานาจในการประนีประนอมยอมความกับจาํเลยได
อีก จะทาํไดกแ็ตเพยีงการถอนฟองคดใีนระหวางการพจิารณาของศาลชั้นตนเทาน้ัน ซึ่งศาลจะอนญุาต
ใหถอนฟองคดีไดก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมจากจําเลยกอน ผลของการถอนฟองคดีทําใหเอกชน
ผูเสียหายไมมีสิทธิดําเนนิคดีน้ัน ๆ  ไดอีก แตการถอนฟองคดขีองผูเสยีหายก็มไิดตดัสทิธพินักงานอยัการ
ที่จะดําเนินคดีตอไป

๓.๒ ประเทศญี่ปุน
    ประเทศญ่ีปุนยึดหลักการดาํเนนิคดโีดยรฐั ดงันั้น โดยหลกัการแลวผูมอํีานาจดาํเนนิคดอีาญา

จึงเปนอํานาจของรัฐเทานั้น โดยไมมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจราษฎรสามารถฟองคดีอาญาเองได แตหาก
กลาวเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความผิดอันยอมความไดนั้น กฎหมายอาญาของญี่ปุนไดยอมรับความ
สําคญัของเจตนาของผูเสียหายเปนเงื่อนไขในการดาํเนินคดดีวยเชนกนั กลาวคอื แมพนักงานอยัการจะ
มีอํานาจสอบสวน โดยจะดาํเนินการเองหรอืสั่งการใหพนักงานสอบสวนเปนผูดาํเนินการหรอืรวมดาํเนนิการ
กับพนักงานอัยการ แตพนักงานอัยการจะฟองคดีตอศาลไดตอเมือ่ผู เสียหายไดรองทุกขภายใน
ระยะเวลา ๖ เดือนนับแตวันท่ีรูตัวผูกระทําความผดิ เชน ความผดิฐานเปดเผยความลบัของผูอ่ืน กระทํา
อนาจารโดยใชกําลัง ขมขืนกระทําชําเรา ลักพาคนหยอนความสามารถ ลักพาตัวเพื่อหากําไร ขนสง
ผูถูกลักพาตัว หมิน่ประมาท ดูหมิ่น ลักทรัพยหรือยักยอกหรือฉอโกงในหมูญาติพี่นอง ทําใหเอกสาร
สวนบุคคลเสียหาย ทําใหเสียทรัพย เปนตน

   ทั้งนี้ เมือ่ผูเสียหายไดแจงความรองทุกขแลว ผูเสียหายยังสามารถถอนคํารองทุกขได
ตราบเทาทีย่ังไมมีการฟองคดี โดยผลของการถอนคํารองทุกขนั้นผูเสียหายไมสามารถฟองคดีไดอีก 
นอกจากนี้ หากผูเสียหายแสดงเจตนาที่จะยุติการดําเนินคดีไมวาจะดวยสาเหตุใด หากเปนความผิด
เกี่ยวกบัทรพัยท่ีไมอุกฉกรรจ ผูเสียหายสามารถแจงตอเจาหนาท่ีตาํรวจเพื่อยุตกิารดาํเนินคดไีด แตหาก
เปนคดีอืน่ ๆ พนักงานอัยการอาจมีคําสั่งใหชะลอการฟองโดยมีเงื่อนไขใหผูตองหาปฏิบัติได หรือ
ผูเสียหายอาจรองขอใหพนกังานอยัการถอนฟองได แตถาเปนการแถลงในชั้นศาล ศาลอาจมคีาํพพิากษา
ลงโทษจาํเลยนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดหรอืจะงดการลงโทษได แตอยางไรก็ตาม การแสดงเจตนาของ
ผูเสียหายไมผูกมัดใหเจาหนาทีต่ํารวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตองดําเนินการตามความตองการ
ของผูเสียหายแตอยางใด
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๔๖

ขอพิจารณาเพื่อการพัฒนากฎหมายอาญาอันเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได

จุลนิติ

๔. บทสรุป
กลาวโดยสรุปจะพิจารณาเห็นไดวาแมประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุน จะใชหลักการ

ดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ ซึง่โดยปกติแลวรฐัเทาน้ันทีจ่ะมีอาํนาจดําเนินคดีอาญาได แตทัง้สองประเทศยัง
เปดโอกาสใหผู เสียหายไดมีบทบาทในการดําเนินคดีอาญาดวย กลาวคือ มีการกําหนดความผิด
บางประเภทท่ีตองอาศัยเจตนารมณของผูเสียหายเปนเง่ือนไขในการเร่ิมตนหรือยุติการดําเนินคดีเชน
เดียวกับความผิดอันยอมความตามกฎหมายไทยไดดวย แตบทบาทของผูเสียหายในการดําเนินคดี
ในความผิดประเภทดังกลาวมิไดมีอิสระเหมือนบทบาทของผูเสียหายตามกฎหมายไทย กลาวคือ 
ผู เสียหายจะฟองคดีอาญาไดก็ตอเมื่อเขาขอยกเวนของกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจาก
เจาพนักงานกอน หรือหากผูเสียหายประสงคจะยุติการดําเนินคดีก็ตองไดรับการตรวจสอบจาก
เจาพนักงานหรือหนวยงานของรัฐกอน ในขณะที่ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของไทยไดกําหนดไวเพียงวาความผิดฐานใดเปนความผิดอันยอมความได 
และผลในทางกฎหมายของความผิดอนัยอมความไดเทานัน้ แตไมไดมกีารกําหนดรายละเอียดเก่ียว
กบัหลกัเกณฑ วธิกีาร และข้ันตอนในการยอมความไว ดงันัน้ ความผดิอันยอมความไดของไทยจงึเปน
เรื่องระหวางคูกรณี คือ ระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิดที่จะตกลงกันเอง โดยปราศจากการ
แทรกแซงจากรัฐ ซึ่งการใหอิสระแกคูกรณีตกลงกันเองเพียงลําพังเชนนี้ ในบางกรณีอาจสงผลตอ
การบังคับใชกฎหมายอาญา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคูกรณีมีศักยภาพหรือมีความรูความสามารถ
ไมเทาเทียมกันและประการสําคัญอาจนํามาสูความไมยุติธรรมในสังคมได

 ดังนั้น หากจะมีการพิจารณาทบทวนแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายในลักษณะท่ีเปนความผิดอาญา
ตอแผนดินบางฐานใหสามารถเปนความผิดอันยอมความไดใหเพิ่มขึ้นในอนาคต ควรกําหนดใหมี
เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐเขามีสวนรวมตอกระบวนการตัดสินใจในการยอมความระหวาง
คูกรณี ทั้งนี้ เพื่อชวยทําหนาที่ในการใหคําแนะนําขอกฎหมายเก่ียวกับความผิดที่ถูกกลาวหา รวมถึง
กระบวนการตาง ๆ ในคดีความผิดอันยอมความได เพื่อปองกันไมใหฝายที่มีศักยภาพที่ตํ่ากวา
อกีฝายหนึง่ตองเสยีเปรยีบคูกรณีอกีฝายหน่ึงทีม่ศีกัยภาพเหนือกวา ซึง่นอกจากจะเปนประโยชนในดาน
การลดปรมิาณคดขีึน้สูศาลแลว ยงัสามารถรกัษาความยตุธิรรมและสงบเรยีบรอยใหแกสมาชิกในสงัคม
ไดอยางกลมกลืนดวย 
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

๑. บทนํา
   “เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล”๑ นัน้ ไมใชเครือ่งดืม่ธรรมดาทัว่ไป แตเปนเครือ่งดืม่ท่ีหากบรโิภค

มากจนเกินไปก็อาจมีผลเสียตอสุขภาพของผูบริโภคไดโดยตรงและสงผลกระทบถึงเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม เชน กอใหเกิดการเสพติด พิษจากแอลกอฮอลกอใหเกิดโรคเรื้อรัง ปญหาความยากจน 
ปญหาอาชญากรรม ปญหาครอบครัว และปญหาอุบัติเหตุจราจร อันเปนปญหาที่ทุกภาคสวนในสังคม
จะตองรวมกันแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอุบัติเหตุจราจร ซึ่งมากกวารอยละ ๕๐ ของอุบัติเหตุที่
เกิดข้ึนท้ังหมดน้ัน มีสาเหตุเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ท้ังน้ี โดยความเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรในแตละครั้งจะเพิ่มสูงขึ้นตามระดับแอลกอฮอลในกระแสเลือดของผูขับขี ่ทําใหคนไทยตอง
บาดเจบ็และเสียชีวิตเปนจาํนวนมากในแตละป จะเหน็ไดจากสถติอิบุตัเิหตจุราจรทางบกในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ซึ่งมีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นทั้งสิน้ ๖๘,๒๙๖ ราย มูลคาทรัพยสินเสียหาย ๖๑๐,๖๘๖,๑๒๘ บาท 
มีผูเสียชีวิต ๙,๐๖๐ คน บาดเจ็บสาหัส ๔,๐๔๗ คน และบาดเจ็บเล็กนอยอีก ๑๗,๑๒๓ คน๒

 จากปญหาอุบัติเหตุจราจรอันมีสาเหตุเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประกอบกับ
ประชาชนคนไทยไดมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นในปจจุบัน รัฐจึงตอง
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยการดําเนินมาตรการตาง ๆ เชน มาตรการตรวจจับ
เมาแลวขบัหรอืการจาํกดัสถานที่ดื่ม เปนตน ในสวนของมาตรการตรวจจบัเมาแลวขบัน้ันเปนมาตรการ
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรการจํากัดสถานท่ีด่ืมโดยเฉพาะบนทางในขณะขับข่ี
หรอืในขณะโดยสารรถเปนมาตรการตามประกาศสาํนักนายกรฐัมนตร ีเรื่อง กําหนดสถานท่ีหรอืบรเิวณ
หามบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕๓ ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม

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

   ๑ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
  “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” หมายความวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ทั้งนี้ ไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น.
   ๒ที่มาสํานักงานตํารวจแหงชาติ.
   ๓ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง หนา ๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕.

มาตรการทางกฎหมาย
ในการแกไขปญหาและการปองกัน

อุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
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มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิด 
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความเรื่อง 
“มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล” ดังนี้ 

๒. หลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาและ
การปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

   ดังที่กลาวแลววาอุบัติเหตุจราจรสวนใหญมักมีสาเหตุอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของผูขับขี่ยานพาหนะ รัฐจึงไดใหความสําคัญกับเร่ืองดังกลาวเปนลําดับตน ๆ โดยเฉพาะ
ในแงมมุทีก่ารบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแลวขบัขีอ่นัเปนพฤตกิรรมสวนบคุคล ไดกอใหเกดิผลกระทบ
ขึ้นกับสังคมสวนรวมและเปนภาระที่สังคมโดยสวนรวมจะตองรวมกันดําเนินการแกไข จึงไดมีการตรา
กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในขณะขับขี่ ดังนี้

   ๒.๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนการกําหนดเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
รายแรงทีเ่กดิขึน้บนทองถนน เกดิอนัตรายแกชวิีตและทรพัยสนิของบคุคลซึง่มสีาเหตมุาจากผูขบัขีข่ับรถ
ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืน กฎหมายฉบับน้ีจึงไดกําหนดใหการขับรถในขณะเมาสุราหรือ
ของเมาอยางอื่นเปนความผิดและกําหนดโทษของการฝาฝนไว กลาวคือ

       (๑) หามมิใหผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น (มาตรา ๔๓ (๒))
       (๒) ในกรณมีเีหตอุนัควรเชือ่วาผูขบัขีผู่ใดขบัรถในขณะเมาสรุาหรอืของเมาอยางอืน่ 

ผูตรวจการ๔  มีอํานาจส่ังใหผูน้ันหยุดรถและส่ังใหมีการทดสอบตามมาตรา ๑๔๒ ดวย (มาตรา ๔๓ ตรี)
         (๓) เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูขับขี่หยุดรถในเมื่อ
เห็นวาผูขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นไดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทแหงกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอัน
เกี่ยวกับรถนั้น

       ในกรณีทีเ่จาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรอืพนักงานเจาหนาที ่(เจาหนาที)่ 
เหน็วาผูขบัขีข่บัรถในขณะเมาสรุาหรอืของเมาอยางอืน่ ใหเจาหนาทีส่ัง่ใหมกีารทดสอบผูขบัขีด่งักลาววา
เมาสุราหรือของเมาอยางอื่นหรือไม ในกรณีที่ผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบ ใหเจาหนาที่มีอํานาจกักตัวผูนั้น
ไวดําเนินการทดสอบไดภายในระยะเวลาเทาที่จําเปนแหงกรณีเพื่อใหการทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 
และเม่ือผูนั้นยอมใหทดสอบแลว หากผลการทดสอบปรากฏวาไมไดฝาฝนขับรถในขณะเมาสุราหรือ
ของเมาอยางอ่ืนก็ใหเจาหนาที่ปลอยตัวไปทันที การทดสอบน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๑๔๒)

      ทั้งนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๕ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการทดสอบผูขับข่ีวาเมาสุราหรือไม ดังน้ี การทดสอบ
ผูขับขี่วาเมาสุราหรือไม ใหตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่โดยใชวิธีการตามลําดับ คือ

   ๔พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ (๔๐)
  “ผูตรวจการ” หมายความวา ผูตรวจการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกและผูตรวจการตามกฎหมายวาดวยรถยนต.
  ๕ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๔ ก หนา ๕๖ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๗.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

      ก) ตรวจวัดลมหายใจดวยเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจหรือทดสอบ 
ใหใชเครือ่งตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีเปาลมหายใจ (BREATH ANALYZER TEST) 
และอานคาของแอลกอฮอลในเลือดเปนมิลลิกรัมเปอรเซ็นต วิธีการตรวจหรือทดสอบ ใหปฏิบัติตาม
วิธีการตรวจสอบของเครื่องตรวจแตละชนิด

      ข) ตรวจวัดจากปสสาวะ 
      ค) ตรวจวัดจากเลือด
      การตรวจวัดจากปสสาวะหรือตรวจวัดจากเลือดใหใชในกรณีทีไ่มสามารถทดสอบ

ตรวจวัดลมหายใจไดเทานัน้ ในกรณีทีต่องทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือดใหสงตัวผู ขับขีไ่ปยงั
โรงพยาบาลที่ใกลทีสุ่ด และทําการเจาะเลือดภายใตการกํากับดูแลของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายวาดวยวชิาชพีเวชกรรม และถามปีรมิาณแอลกอฮอลในเลอืดดังตอไปนี้ ใหถอืวาเมาสุรา 
กรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปสสาวะ 
ใหเทียบปริมาณแอลกอฮอลโดยใชปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเปนเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ กรณีตรวจวัด
จากลมหายใจใหใชคาสัมประสิทธิ์ในการแปลงคาเทากับ ๒,๐๐๐ กรณีตรวจวัดจากปสสาวะ ใหใช
คาสัมประสิทธิ์ในการแปลงคาเทากับเศษ ๑ สวน ๑.๓

      (๔) ในกรณีทีผู่ ตรวจการพบวาผู ขับขี ่ผู ใดขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมา
อยางอื่น ใหผูตรวจการสงตัวผูนัน้พรอมพยานหลักฐานในเบื้องตนแกพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ
โดยเร็วแตตองไมเกิน ๖ ชั่วโมงนับแตเวลาที่พบการกระทําความผิดดังกลาว เพื่อดําเนินคดีตอไป 
(มาตรา ๔๓ จัตวา)

     บทกําหนดโทษ
     ผูใดฝาฝนคาํส่ังเจาหนาท่ีซ่ึงสั่งใหมกีารทดสอบผูขบัขี่วาเมาสรุาหรอืของเมาอยางอื่น

หรือไมตามมาตรา ๑๔๒ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับครั้งละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๕๔ (๓))
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๕๐ จุลนิติ

มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิด 
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

       ผูขับขี่ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการที่ใหมีการทดสอบผูขับขี่
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือวาผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืนตามมาตรา ๔๓ ตรี 
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๕๗/๑ วรรคหนึ่ง)

     ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ (๒) ขบัรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืนตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให
ศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวา ๖ เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
ถาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแต ๑ ป ถึง ๕ ป และปรับต้ังแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่งพักใช
ใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวา ๑ ป หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ถาการกระทําดังกลาว
เปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๒ ป ถึง ๖ ป และปรับตั้งแต 
๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๒๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวา 
๒ ป หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ถาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๓ ป ถึง ๑๐ป และปรับตั้งแต ๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาล
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (มาตรา ๑๖๐ ตรี)

     ในคดีที่ผูขับขี่ตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดตามกฎหมายนี้หรือกฎหมาย
อนัเก่ียวกับรถน้ัน ๆ  นอกจากจะไดรบัโทษสําหรับการกระทําดงักลาวแลว ถาศาลเห็นวาหากใหผูนัน้ขบัรถ
ตอไปอาจกอใหเกดิอนัตรายแกบคุคลหรอืทรพัยสนิของผูอืน่ ใหศาลมอีาํนาจสัง่เพกิถอนใบอนญุาตขับขี่
ของผูนั้นได ในกรณีที่ศาลเห็นวาพฤติกรรมของผูกระทําผิดยังอยูในวิสัยที่จะแกไขฟนฟูได ศาลอาจ
มีคําสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นและใหผูนั้นทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน
ภายใตเงื่อนไขและระยะเวลาที่ศาลกําหนด โดยใหอยูในความดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เจาหนาที่
ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือองคการซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการบริการสังคม การกุศลสาธารณะ หรือ
สาธารณประโยชนที่ยินยอมรับดูแลดวยก็ได และถาความปรากฏในภายหลังวาผูกระทําผิดดังกลาวไม
ปฏิบัติตามคําสั่งหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้น ทั้งน้ี 
การขับขี่รถในระหวางที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคําสั่งของศาล มีโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป 
และปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๖๒)

     อนึ่ง ความผิดของผูขับขี่ซึ่งไดฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการที่สั่งใหมีการ
ทดสอบตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๕๗/๑ และความผิดของผูขับขี่ที่ไดขับรถในขณะเมาสุราหรือของ
เมาอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๖๐ ตรี เปนความผิดที่ไมอาจวากลาวตักเตือนหรือทําการ
เปรียบเทียบได (มาตรา ๑๔๐) 

   ๒.๒ พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เน่ืองจากเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลนั้นไดเปนสาเหตุใหญสวนหนึ่งในการกอใหเกิดปญหาอุบัติเหตุจราจรซึ่งมีผลกระทบตอ
สภาพสงัคมและเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ กฎหมายฉบบันีจ้งึไดวางมาตรการตาง ๆ  ทัง้น้ี เพือ่ควบคมุ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังนี้
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

       (๑) การกาํหนดใหผูผลติหรอืนําเขาตองจัดใหมีบรรจุภัณฑ ฉลาก พรอมท้ังขอความ
คําเตือนสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล (มาตรา ๒๖) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือ
บรเิวณวดัหรอืสถานที่สําหรบัปฏบัิตพิธีิกรรมทางศาสนา สถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั สถานพยาบาล 
และรานขายยา สถานทีร่าชการ หอพัก สถานศึกษา สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะ 
หรือสถานที่อืน่ทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนด (มาตรา ๒๗) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันหรือ
เวลาที่รฐัมนตรปีระกาศกาํหนด (มาตรา ๒๘) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบคุคลซึง่มอีายตุํ่ากวา
๒๐ ปบรบิรูณ บุคคลท่ีมีอาการมึนเมาจนครองสตไิมได (มาตรา ๒๙) การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยวิธีการหรือในลักษณะใชเครื่องขายอัตโนมัติ การเรขาย การลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริม
การขาย ใหหรอืเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขนั การแสดง การใหบรกิารการชงิโชค การชงิรางวลั 
หรอืสทิธปิระโยชนอ่ืนใด โดยแจก แถม ให แลกเปลี่ยน หรอืแจกจายในลกัษณะเปนตวัอยาง หรอืโดยวธิี
อื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด (มาตรา ๓๐) การหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อ
หรอืเครื่องหมายอันเปนการอวดอางสรรพคณุหรอืชกัจูงใจใหผูอ่ืนด่ืมโดยตรงหรอืโดยออม (มาตรา ๓๒) 
และการหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณตาง ๆ (มาตรา ๓๑)    
         โดยเฉพาะอยางยิ่งการหามบรโิภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลบนทางในขณะขบัขี่หรอื
ในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถ กลาวคือ 

      มาตรา ๓๑ ไดหามมิใหมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณ 
ดังตอไปนี้

      ก) วดัหรอืสถานที่สาํหรบัปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนา เวนแตเปนสวนหนึ่งของพธิกีรรม
ทางศาสนา

      ข) สถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล   

      ค) สถานทีร่าชการ ยกเวนบริเวณทีจั่ดไวเปนทีพ่ักสวนบุคคล หรือสโมสร หรือ
การจัดเลี้ยงตามประเพณี
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๕๒ จุลนิติ

มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิด 
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

      ง) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ยกเวนบริเวณท่ีจัดไวเปน
ที่พักสวนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

      จ) สถานบีรกิารนํา้มนัเชือ้เพลงิตามกฎหมายวาดวยการควบคมุนํา้มนัเชือ้เพลงิหรอื
รานคาในบริเวณสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง

      ฉ) สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไวเพ่ือการพักผอนของประชาชนโดยท่ัวไป และ
      ช) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล สําหรับขอ ช) สถานท่ีอื่นที่รัฐมนตรี๖  ประกาศกําหนดใหเปนสถานท่ีหรือ
บริเวณที่หามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามมาตรา ๓๑ ไดแก พื้นท่ีประกอบกิจการโรงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หามขายหรือหามบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในพ้ืนที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ในสถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นของรัฐ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล หรือสโมสรหรือการจัดเลี้ยงตาม
ประเพณี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามขายหรือ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ และบนทาง
ในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนด
สถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      (๒) การหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางในขณะขับขี่หรือในขณะ
โดยสารรถ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีขางตนนั้น เปนการประกาศกําหนดสถานที่หรือ
บริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามมาตรา ๓๑ เพิ่มเติม โดยหามบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลบนทาง ไดแก ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา 
ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร รวมถึง
ทางสวนบุคคลท่ีเจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรือที่เจาพนักงานจราจรไดประกาศ
ใหเปนทาง แตไมรวมถึงทางรถไฟ ในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถทุกชนิด
ยกเวนรถไฟและรถราง เปนการหามท้ังผูขับขี่และผูโดยสาร หากฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน 
หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๔๒) ซึ่งแตกตางจากกรณีเมาแลวขับ
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่หามเฉพาะผูขับขี่ไมใหขับขี่รถในขณะเมาสุรา 
(มีปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือดเกินกวา ๕๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต) หากผูขับข่ีฝาฝนตองรับโทษ
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ๕พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔

 “ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”.
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๓. ขอควรพิจารณาที่สําคัญของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลกับการขับขี่

   ดังที่ไดกลาวแลวขางตนนั้นเปนหลักการของกฎหมายจราจรทางบกและกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเกี่ยวของกบัการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการขบัขี ่ในลาํดบัตอไปจะขอ
กลาวถงึขอควรพจิารณาท่ีสําคญัอันสบืเน่ืองมาจากบทบญัญตัขิองกฎหมายดงักลาว โดยเฉพาะอยางย่ิง
อันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการกําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันควร 
และความเหมาะสมกรณีหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางในขณะขับขี่หรือโดยสารรถ ดังนี้

   ๓.๑ การแกไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณผีูขบัขี่ไมยอม
ทดสอบการเมาสุราตามคําสั่งของเจาหนาที่ ปจจุบันไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันควร เพื่อแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๒ ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวกําหนดให 
ในกรณีทีเ่จาหนาทีเ่ห็นวาผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา เจาหนาทีม่ีอํานาจสั่งใหมีการทดสอบผูขับขี่ได 
ในกรณีทีผู่ขับขี่ไมยอมใหทดสอบเจาหนาทีม่ีอํานาจกักตัวผูขับขี่นั้นไวเพื่อดําเนินการทดสอบไดภายใน
ระยะเวลาเทาที่จําเปนเพือ่ใหการทดสอบเสร็จสิน้ไป หากผูขับขีฝ่าฝนคําสัง่ของเจาหนาทีผู่ขับขีต่อง
รับโทษปรับครั้งละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท แตบทบัญญัติดังกลาวมีปญหาเกี่ยวกับการบังคับใชเนื่องจาก
ผูขับขี่สวนใหญจะไมยอมทดสอบการเมาสุราตามคําสั่งของเจาหนาที่ หรือหากยินยอมก็จะประวิงเวลา
เพื่อรอใหระดบัปรมิาณแอลกอฮอลในเลอืดลดลงไมเกนิกวา ๕๐ มิลลกิรมัเปอรเซน็ต เพราะเหน็วาโทษ
ของการฝาฝนคําสั่งเจาหนาที่นั้นนอยกวาโทษของการขับรถในขณะเมาสุรา

   ดังนั้น จึงไดมกีารดําเนินการเพื่อแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว โดยเมื่อ
วนัที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะรฐัมนตรไีดเหน็ชอบรางพระราชบญัญตัจิราจรทางบก (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....
(กําหนดอุปกรณเพื่อชวยในการแสดงสัญญาณจราจร และกําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่ไมยอม
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มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิด 
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

  ๗หมายถึง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มี
ผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ.
   ๘รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙
  “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
  กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
  บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดย
อนุโลม”.
  ๙วรพจน วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, กรุงเทพ : 
สํานักพิมพวิญูชน ๒๕๔๓, หนา ๘๔ – ๙๔. 

ใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันควร) ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรตอไป โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหมีการ
ทดสอบผูขบัขีว่าเมาสรุาหรอืของเมาอยางอืน่หรอืไม ในกรณทีีผู่ขบัขีท่ีม่พีฤตกิารณอนัควรเชือ่วาขบัรถ
ในขณะเมาสุราไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นขับรถในขณะ
เมาสุราหรือของเมาอยางอื่น ปจจุบันรางพระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการเพื่อ
รอบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร (ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕)

   ๓.๒ การจาํกดัสถานทีบ่รโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง 
กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีห่ามมใิหมกีารบรโิภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล
บนทางในขณะขับขีห่รอืในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถทุกชนดิน้ัน มลีกัษณะเปนกฎหมายลําดบัรอง
ที่ออกโดยฝายบริหาร จึงมีสถานะเปน “กฎ”๗ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๘ ไดบัญญัติรับรองไว 

      การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลน้ัน หลักความไดสัดสวน (Principle 
of Proportionality) หลักการพ้ืนฐานของความสัมพันธระหวางผูใชอํานาจกับผูที่ตกอยู
ภายใตอํานาจ อันเปนหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป ไดกําหนดใหรัฐใชอํานาจจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลผูอยูภายใตอํานาจอยางพอเหมาะพอประมาณ กลาวคือ มาตรการที่รัฐออกมานั้น
สามารถดําเนินการใหเจตนารมณของกฎหมายสําเร็จลุลวงไปได (หลักความสัมฤทธิ์ผล) ในขณะ
เดียวกันมาตรการดังกลาวจะตองสรางความเสียหายใหแกประชาชนใหนอยท่ีสุด (หลักความจําเปน) 
และหามมิใหรัฐใชมาตรการใด ๆ ที่กอใหเกิดประโยชนกับสาธารณชนนอยมาก ไมคุมกับความ
เสียหายที่จะตกแกประชาชนและสังคมสวนรวม (หลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ)๙ 
ซึง่เม่ือพจิารณาประกาศฉบับดังกลาวตามหลักความไดสดัสวนแลวจะเห็นไดวา พระราชบัญญตัคิวบคุม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่เปนกฎหมายทีใ่หอาํนาจในการออกประกาศฉบบัน้ี มเีจตนารมณ
ที่จะกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟนฟู
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สภาพผูตดิเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อชวยลดปญหาและผลกระทบท้ังดานสงัคมและเศรษฐกิจ ชวยสราง
เสริมสุขภาพของประชาชนโดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกัน
เดก็และเยาวชนมใิหเขาถงึเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย ดงันั้น การออกประกาศฉบบัดังกลาวจงึตอง
เปนไปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแหงกฎหมายนั้น ในขณะเดียวกันก็จะตองกอใหเกิดความเสียหาย
แกประชาชนนอยที่สุด และตองมีความสมดุลระหวางความเสียหายของประชาชนกับประโยชน
ที่สังคมสวนรวมจะไดรับ 

      ซึ่งการจาํกดัสถานที่บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยการหามผูขบัขี่บรโิภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลบนทางในขณะขับขี่มีความเหมาะสมพอสมควร ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กไ็ดหามมใิหผูขบัขี่ขบัรถในขณะเมาสรุาอยูแลว แตการจาํกดัสถานที่บรโิภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล โดยการหามผูโดยสารบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางในขณะโดยสารอยูในรถ
หรือบนรถทุกชนิดนั ้น จะทําใหวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล 
พ.ศ. ๒๕๕๑ บรรลุผล โดยไมกอใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนจนเกินความจําเปน และเกิดดุลยภาพระหวางความเสียหายหรือสิทธิและเสรีภาพที่ถูก
จาํกดัของประชาชนกบัประโยชนของมหาชนจรงิหรอืไม กลาวคอื มีความเหมาะสม พอเหมาะพอประมาณ 
และสอดคลองกับหลักความไดสัดสวนหรือไมยังเปนทีส่งสัย ซึ่งการออกกฎโดยการหามผูโดยสาร
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางในขณะโดยสารอยูในรถหรือบนรถดังกลาวอาจขัดหรือแยงตอ
มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรืออาจขัดหลักความได
สัดสวนที ่เปนหลักรัฐธรรมนูญทัว่ไป หรืออาจเปนการออกกฎที ่เกินเลยไปจากเจตนารมณของ
พระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่เปนแหลงทีม่าในการ
ออกกฎนั้นก็ได และอาจใชบังคับมิไดตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ๑๐

 ๑๐รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖
 “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 

บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”.
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๕๖ จุลนิติ

มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและการปองกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิด 
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

พ.ย. - ธ.ค. ๕๕จลุนิติ๑๕๖

      นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาสถานที่หามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในตางประเทศ
พบวา สวนใหญจะกาํหนดหามบรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลเฉพาะในสถานศกึษา สถานบรกิารสาธารณสขุ 
สถานที่ราชการ สํานักงาน และในยานพาหนะขนสงมวลชน และเมื่อพิจารณากฎหมายจราจรของ
ประเทศญีปุ่น ประเทศทีม่คีวามปลอดภยัในทองถนนมากทีส่ดุแหงหนึง่ของโลกกพ็บวา กฎหมายจราจร 
มาตรา ๖๕ หามเฉพาะในกรณีดงันี ้วรรคหน่ึงหามมิใหขบัขีย่านพาหนะในขณะมีแอลกอฮอลในรางกาย 
วรรคสองหามมิใหยืมหรือใหใชยานพาหนะแกผูที่นาวิตกวาจะกระทําผิดตามวรรคหน่ึง วรรคสามหาม
ใหสุราหรือสนับสนุนการดื่มแกผูที่นาวิตกวาจะกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง และวรรคสี่หามรองขอหรือ
ไหววานใหผูอื่นขับขี่ยานพาหนะไปสงตน โดยที่รูอยูแลววาบุคคลผูนั้นเปนผูที่มีแอลกอฮอลในรางกาย 
อกีทัง้หามรวมโดยสารไปในยานพาหนะทีข่บัขีโ่ดยบคุคลทีก่ระทาํผดิตามวรรคหนึง่ดวย๑๑ ซึง่แตกตาง
จากบทบัญญัติของกฎหมายไทย

๔. บทสรุป
   “เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล” มิใชเครื่องดื่มธรรมดาท่ัวไป แตหากผูบริโภคหรือดื่มแลวจะ

กอใหเกิดการเสพติด ซึ่งพิษจากแอลกอฮอลกอใหเกิดโรคเรื้อรัง เชน มะเร็งตับ ความดันโลหิตสูง 
หัวใจ เสนเลือดในสมองแตก และกอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งปริมาณการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของคนไทยยังมีปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึ้นทุกป ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีมาตรการ
ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุจราจรและการ
แกไขปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารรถ อยางไรก็ดี 
การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่ดีนั้นตองใชหลาย ๆ มาตรการควบคูกันไป มาตรการท่ีใชตองมี
ความเหมาะสมและชดัเจน และตองคาํนงึถงึประโยชนของผูบรโิภค ประชาชนทัว่ไปและผูประกอบการ
ประกอบดวย ตลอดจนตองมีการปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาชนไดตระหนักถึงพิษภัยของการ
บรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล และควรมกีารรณรงคใหมกีารลดปรมิาณการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
ของประชากรโดยรวมดวย โดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนไมวาจะเปนครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงจะประสบผลสําเร็จและเปนประโยชนตอ
ประชาชนคนไทย.
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๑๕๗จุลนิติ

สารพันปญหากฎหมาย

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

บทนํา 
โดยที่พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

นัน้มีเจตนารมณสําคัญเพื่อการสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยการให
คนพกิารมอีาชพีและมงีานทาํ อันเปนการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิารใหมี
ความเหมาะสมและดีขึ้น และยังไดกําหนดเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและความคุมครอง
คนพิการเพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงสภาพทางกาย
หรือสุขภาพ รวมทั้งใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ
และไดรับความชวยเหลือในดานอืน่ ๆ จากรัฐ ตลอดจนการใหรัฐตองสงเคราะห
คนพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได โดยการใหคนพิการไดมีสวนรวม
ในทุกภาคสวนของสังคม ประการสําคัญคือปจจุบันเรามีคนพิการท่ีมีความรูความสามารถ 
และมีศักยภาพในดานตาง ๆ เปนจํานวนมาก อาทิ ดานการสอน ดานการแสดง 
ดานการประกอบอาชีพในดานตาง ๆ แตคนพิการยังขาดโอกาสทางสังคมใน
การพฒันาศกัยภาพของตนเอง ดังน้ัน ในการประกอบอาชพีของคนพกิารยงัคงมปีญหา
บางประการทีค่นพิการยังไมไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนจากสังคมเทาทีค่วร
ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวของคนพิการไดอยางเปน
ระบบและทั่วถึง เพราะคนพิการนั้นยังไมไดรับการยอมรับจากตลาดแรงงาน ถึงแมวา
ไดมีทัง้หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดเขามามีสวนชวยเหลือใหการฟ นฟู
สมรรถภาพ และการฝกอาชีพใหแกคนพิการ แตก็ไมสามารถที่จะชวยคนพิการได
ทุกกรณีไป 

สิทธแิละโอกาสของคนพิการ
ในการประกอบอาชีพและการจางงาน
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๕๘

สิทธิและโอกาสของคนพิการในการประกอบอาชีพและการจางงาน

จุลนิติ

ดงันัน้ เพือ่ใหผูอานไดมโีอกาสรบัทราบถงึสทิธใินการทาํงานของคนพกิารตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ ๒๕๕๐ วาบุคคล
ผูพิการตาง ๆ เหลานั้นจะมีสิทธิและโอกาสอะไรบาง นายจางหรือหนวยงานของรัฐ
ที่รับคนพิการเขาทํางานนั้นตองปฏิบัติตอผูพิการอยางไร และเมื่อนายจางรับลูกจาง
ซึ่งเปนคนพิการเขาทํางานแลว นายจางจะไดรับสิทธิพิเศษอยางไรหรือไม “สารพัน
ปญหากฎหมาย”ฉบับนี้จึงใครขอเสนอบทความเรื่อง “สิทธิและโอกาสของคนพิการ
ในการประกอบอาชีพและการจางงาน” ดังนี้

๑. สิทธิและโอกาสของคนพิการในการทํางาน
ตามพระราชบัญญตัสิงเสริมและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพิการ พ.ศ ๒๕๕๐  

    พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ไดกําหนดใหคนพิการมีสิทธิเขาถึงและ
ใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ 
ตลอดจนสวัสดิการ และความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐในการฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชพี การใหบรกิารทีม่มีาตรฐาน การคุมครองแรงงาน รวมทัง้กาํหนด
มาตรการเพื่อใหการทํางานของผูพิการมีความเหมาะสมกับสภาพทางกาย ตลอดจน
ไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก
ทางดานเทคโนโลยีหรือความชวยเหลืออื่นใดเพื่อการทํางานและประกอบอาชีพของ
คนพิการ๑ อันเปนการรับรองและความคุมครองสิทธิในการเขาทํางานของคนพิการ
ใหเขาถึงสิทธิประโยชนมากที่สุด กฎหมายจึงไดกําหนดหามมิใหหนวยงานใดไมวาจะ
เปนหนวยงานของรฐัหรอืเอกชน หรอืบคุคลใดเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอคนพกิาร 
เวนแตจะมีเหตุผลทางวิชาการ จารีตประเพณี หรือประโยชนสาธารณะอื่นสนับสนุน
ใหกระทําได แตทั้งนี้ผูกระทําอันเปนการเลือกปฏิบัติตอคนพิการนั้นจะตองจัดใหมี
มาตรการชวยเหลือเยียวยาหรือรักษาซ่ึงสิทธิหรือประโยชนแกคนพิการตามความจําเปน
เทาที่จะกระทําไดดวย๒ ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพกิารจงึไดกาํหนดใหนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการ และหนวยงานของรฐั
รบัคนพกิารเขาทาํงานตามลกัษณะของงานในอตัราสวนทีเ่หมาะสมกบัผูปฏบิตังิานใน
สถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ๓ ซึ่งการกําหนดคุณสมบัติของคนพิการที่จะ
เขาทาํงานไดหรอืไม จงึขึน้อยูกบัลักษณะของงานแตละประเภทในสถานประกอบการ

   ๑ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ (๓). 
   ๒  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕. 

   ๓  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓.  
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สารพันปญหากฎหมาย

นัน้ ๆ  วามลัีกษณะเชนใดเปนงานที่คนพกิารสามารถทาํไดหรอืไม โดยตองไมมีลกัษณะ
เปนการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติตอคนพิการ 

  การกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
และหนวยงานของรัฐรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวนที่
เหมาะสม ดังนี้ 

  (๑) ในกรณีท่ีเปนสถานประกอบการของเอกชน ไดกําหนด ใหนายจาง
หรือเจาของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจางตั้งแต ๑๐๐ คนขึ้นไปรับคนพิการที่
สามารถทํางานไดไมวาจะอยูในตําแหนงใดในอัตราสวนลูกจางที่มิใชคนพิการ
ทุก ๑๐๐ คนตอคนพิการ ๑ คน โดยเศษของ ๑๐๐ คนนั้น ถาเกิน ๕๐ คนตอง
รบัคนพกิารเพิ่มขึ้นอกี ๑ คน๔ โดยในการนบัจํานวนลกูจางของสถานประกอบการนั้น
ใหนบัทุกวนัที ่๑ ตลุาคม ของแตละป ในกรณท่ีีนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการ
ผูใดมีหนวยงานหรือสํานักงานสาขาในจังหวัดเดียวกันหลายแหงใหนับจํานวนลูกจาง
ทุกแหงในจังหวัดนั้นรวมเขาดวยกัน  

  (๒) ในกรณีที่เปนหนวยงานของรัฐ ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐซึ่งมี
ผูปฏิบัติงานตั้งแต ๑๐๐ คนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทํางานไดไมวาจะอยูใน
ตําแหนงใดในอตัราสวนผูปฏบิตังิานที่มใิชคนพกิารทกุ ๑๐๐ คนตอคนพกิาร ๑ คน 
โดยเศษของ ๑๐๐ คนนั้น ถาเกิน ๕๐ คนตองรับคนพิการเพิ่มขึ้นอีก ๑ คน 
การนับจํานวนผูปฏิบัติงานใหนับทุกวันที่ ๑ ตุลาคม ของแตละป     

     หากนายจางหรอืเจาของสถานประกอบการผูใดที่มิไดรบัคนพกิารเขา
ทํางานตามจํานวนที่กําหนดนายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นจะตองสงเงิน
เขากองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแทนการรบัคนพกิารเขาทํางาน โดย
กฎหมายไดกําหนดดังนี“้นายจางหรือเจาของสถานประกอบการผู ใดที ่มิไดรับ
คนพิการเขาทํางานตามที่กําหนด และมิไดจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ 
จดัจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรอืใหการชวยเหลอือื่นใดแกคนพกิารหรอืผูดูแลคนพกิาร 
ใหสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปนรายป โดยคํานวณ
จากอัตราคาจางขั้นตํ่าตามกฎหมายคุมครองแรงงาน คูณดวย ๓๖๕ และคูณดวย
จํานวนคนพิการที่ไมไดรับเขาทํางาน”๕ ก็จะไดจํานวนเงินที่จะตองสงเขากองทุนฯ 
โดยการสงเงินดังกลาวนั้นใหสงตอสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  ๔กฎกระทรวง กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ จะตองรับเขาทํางาน 
และจาํนวนเงนิที่นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการจะตองนาํสงเขากองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ขอ ๓ และขอ ๔.

  ๕กฎกระทรวง กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ จะตองรับเขาทํางาน 
และจาํนวนเงนิที่นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการจะตองนาํสงเขากองทนุสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๕. 
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แหงชาติหรอืสาํนกังานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจงัหวัดทีส่ถานประกอบ
การตั้งอยูภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของแตละป

๒. สิทธิของนายจางในการรับคนพิการเขาทํางาน 
    ตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.๒๕๕๐ 

ไดกําหนดใหสิทธิแกนายจาง หรือเจาของสถานประกอบการท่ีรับคนพิการเขา
ทํางานมีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยกฎหมายไดกําหนด“ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน 
๒ และสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ใหแกนายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการ ซึ่งรับคนพิการที่มีบัตรประจําตัว
คนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการเขาทํางานสําหรับเงินได เปนจํานวนรอยละ
หนึ่งรอยของรายจายที่ไดจายเปนคาใชจายในการจางคนพิการ
ดงักลาว”๖ หมายความวา นายจางหรอืเจาของสถานประกอบการ
จะไดรับยกเวนการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และการเก็บ
ภาษีเงินไดจากบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล แตนายจาง
หรือเจาของสถานประกอบการท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนในการ
ยกเวนภาษีดังกลาวไดก็เฉพาะแตการจางคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเทานั้น    

    ในกรณีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่ไดจัดใหมีอุปกรณ
สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการแกลูกจางที่เปนคนพิการ มีสิทธิไดรับยกเวน
ภาษีเงินได สําหรับรายจายในการจัดใหมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ
ดงักลาวแกลกูจางท่ีเปนคนพิการ โดยกฎหมายไดกาํหนดวา“ใหยกเวนภาษีเงนิไดตาม
สวน ๒ และสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ใหแกเจาของอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสง หรือผูใหบริการสาธารณะอื่น ซึ่งไดจัดอุปกรณ 
สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนสง 
หรอืบรกิารสาธารณะอืน่ ใหแกคนพกิารในการเขาถงึและใชประโยชนได ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละ 
๑๐๐ ของรายจายท่ีไดจายเปนคาใชจายในการจัดใหมอีปุกรณ สิง่อาํนวยความสะดวก 
หรือบริการดังกลาว”๗ ซึ่งก็หมายความวา นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
เสียภาษีในอัตราเทาใด ก็จะไดรับประโยชนเทากับรอยละของอัตราภาษีนั้น แตสิทธิ
ประโยชนทางภาษีที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะไดรับในสวนน้ีตอเมื่อ
ไดมีการจางแรงงานซ่ึงเปนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเขาทํางานเทาน้ัน  

้

  ๖พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓.
    ๗พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔.
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             นอกจากนี้แลว กฎหมายยังไดกําหนดใหนายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบกิจการที่มีลูกจางพิการมากกวารอยละ ๖๐ ของลูกจางทัง้หมดในสถาน
ประกอบการโดยมรีะยะเวลาจางเกินกวา ๑๘๐ วนัในปภาษีใด มีสทิธไิดรบัยกเวนภาษี
เงินไดในปภาษีนั้นตามที่กฎหมายกําหนด๘ เปนกรณีที่กรมสรรพากรตองการใหมีการ
ยกเวนภาษีเงินไดใหแกนายจาง หรือสถานประกอบการหรือในกิจการท่ีตองใชแรงงานเปน
จํานวนมาก ใหมีสิทธิไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษี ซึ่งหมายความวานายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการที่จางแรงงานคนพิการเปนจํานวนมากเกินกวารอยละ ๖๐ 
มีสิทธินําคาจางคนพิการมาหักลดหยอนภาษีได ทัง้นี้เพื่อใหเกิดประโยชนแกลูกจาง
ซึ่งเปนคนพิการใหมากที่สุด  

๓. สาเหตุที่เปนปจจัยในการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
     การฟนฟูสมรรถภาพคนพกิาร หมายความวา“การเสรมิสรางสมรรถภาพ

หรือความสามารถของคนพิการใหมีสภาพทีด่ีขึ ้น หรือดํารงสมรรถภาพหรือ
ความสามารถทีมี่อยูเดิมไว โดยอาศยักระบวนการทางการแพทย การศาสนา การศึกษา 
สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิต
ในสังคมอยางเต็มศักยภาพ”๙ ดังนั้น การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพของคนพิการ 
จึงหมายถึงการจัดใหมีการฝกอบรมอาชีพใหแกคนพิการที่เหมาะสมกับสภาพความ
พิการของแตละคน ใหสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยจัดใหมีการฝกอาชีพ
ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะในการประกอบอาชีพตามความ
สามารถที่เหมาะสมกับสภาพความพกิารของแตละคน และเปนการเตรยีมความพรอม
ใหกบัคนพกิารกอนที่จะออกไปสูตลาดแรงงาน หรอืประกอบอาชีพท่ีอิสระ ใหสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข

   ปจจุบันจะพบวาปญหาการวางงานของคนพิการนับวันก็จะเพิ่มมากขึ้น 
โดยปรากฏสภาพปญหาและขอจํากัดในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพดานแรงงาน ชองทางในการมีงานทํา ความกาวหนาในงานที่ทํา 
รวมทั้งโอกาสที่คนพิการจะสรางประสิทธิภาพในงานใหไดรับการยอมรับจากบุคคล
ทัว่ไป จึงปรากฏวาคนพิการในวัยทํางานเปนจํานวนมากเปนแรงงานที ่ไรฝมือ 
และขาดความพรอมในการทํางาน โดยไมไดรับการยอมรับหรือสงเสริมสนับสนุนให
มีสวนรวมในตลาดแรงงาน 

   ปญหาการวางงานของคนพิการนั้นไมใชปญหาสวนบุคคลหรือปญหา
เฉพาะกลุมบุคคล แตเปนปญหาทีเ่กี่ยวโยงกับสังคมโดยรวม เนื่องจากคนพิการเปน
จํานวนมากทีไ่มไดทาํงานนัน้สวนใหญมสีาเหตุเกิดจากลักษณะสภาพความพิการอัน

  ๘พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘.
  ๙พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔.
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เปนอุปสรรคและสภาวะในการกีดกันทางสังคม ซึ่งสังคมมีสวนเก่ียวของที่ทําใหเกิด
ปญหาดังกลาวขึ้น หากยังปลอยใหคนพิการเปนจํานวนมากเปนผูวางงานอยูตอไป
ก็คงจะกระทบตอสังคมโดยรวม เพราะปญหาของคนพิการน้ันนอกจากจะทําใหคนพิการ
มีสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกับบุคคลปกติทั่วไปแลว ยังขาดโอกาสในดานตาง ๆ 
และตองเปนภาระพ่ึงพิงผูอื่น ขาดความเปนอิสระในการดํารงชีวิต รวมท้ังมักจะถูก
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิดานอื่น ๆ อีกดวย

   จากปญหาดงักลาวนีจ้งึไดมกีารตระหนกัในเรือ่งของสทิธมินษุยชน ซึง่ถอื
เปนจุดเร่ิมตนในการเอาใจใสในสิทธิของกลุมคนพิการโดยการผลักดันใหคนพิการมี
สิทธิเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป จึงทําใหมีการชวยเหลือฟนฟู
สมรรถภาพของคนพิการและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
โดยมีวัตถุประสงคใหคนพิการมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
เสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป พรอมท้ังสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข ทั้งนี้ เพราะคนพิการสวนใหญนั้นยังมี
รางกายจิตใจ และสติปญญา ที่ยังมีศกัยภาพสามารถที่จะทํางาน 
หรอืประกอบอาชีพได ความพิการหรือความบกพรองนัน้เปนเพยีง
สวนหนึง่เทานัน้หากไดรบัการฟนฟแูละพฒันาก็จะทาํใหคนพกิาร
เหลานีเ้ปนบคุคลทีม่คีณุภาพสามารถทีจ่ะใชชวีติในสงัคมไดอยางมคีณุคาทัง้ตอตนเอง 
ครอบครัว และสังคมตอไปได 

๔. มาตรการและแนวทางการแกไขปญหาในการสงเสรมิและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

   เรามอิาจปฏเิสธไดวาคนพกิารหรอืทพุพลภาพนัน้ถอืเปนทรพัยากรมนษุย
ทีส่าํคญัสวนหนึง่ของสงัคมประเทศจึงควรทีจ่ะไดรบัสทิธแิละโอกาสในสังคมเชนเดยีว
กบับคุคลปกติทัว่ไป แตเนือ่งจากสภาพของความพิการท่ีเปนอปุสรรคในการดํารงชีวติ 
การประกอบอาชพี และการมสีวนรวมในสงัคม ทาํใหคนพกิารยงัไมไดรบัการสนบัสนนุ
หรือสงเสริมเทาที่ควร จึงสมควรที่จะไดรับสิทธิและโอกาสในการพัฒนาในทุกดาน
โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ เพื่อใหเขามีงานทํา สามารถดํารงชีวิตในสังคมได
เทาเทยีมกบัคนปกตทิัว่ไป แตกเ็ปนเพยีงการคุมครองสทิธขิองคนพกิารในการทีจ่ะไดรบั
สวสัดิการจากรฐั แตในการประกอบอาชพีของคนพกิารนัน้ ยงัไมไดรบัความชวยเหลอื
หรือสงเสริมในเรื่องความสามารถเทาที่ควร จึงตองมีการฝกอาชีพใหกับคนพิการ
เหลานั้น เพื่อใหเขาไดมีความรูความสามารถในการท่ีจะประกอบอาชีพหาเล้ียง
ตนเองได 

  นอกจากการฝกอาชีพแลวในการจางแรงงานที่เปนคนพิการน้ันแม
กฎหมายจะไดกาํหนดใหหนวยงานของรัฐ นายจาง หรอืเจาของสถานประกอบการซ่ึง
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สารพันปญหากฎหมาย

เปนเอกชนรับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวนที ่เหมาะ
สมกับลูกจางอืน่ แตหากนายจางหรือเจาของสถานประกอบการไมประสงค
จะรับคนพิการเขาทํางานตามสัดสวนที ่กําหนดจะขอสงเงินสมทบเขากองทุนฯ 
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดไวก็ได โดยกฎหมายไดกําหนดวา “ในกรณีทีห่นวยงาน
ของรัฐไมประสงคจะรับคนพิการเขาทํางาน หรือนายจางหรือเจาของสถานประกอบ
การไมรับคนพิการเขาทํางาน และไมประสงคจะสงเงินเขากองทุน หนวยงานของรัฐ 
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการนั้นอาจใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคา
หรือบริการ จัดจางเหมาชวงงาน ฝกงาน หรือใหการชวยเหลืออื่นใดแกคนพิการ
แทนกไ็ด”๑๐ เม่ือกฎหมายไดกําหนดใหนายจางมสีทิธท่ีิจะเลอืกรบัคนพกิารเขาทํางาน
หรือจะสงเงินเขากองทุนแทนจึงเปนเหตุใหนายจางทีจ่ะเลือกปฏิบัติโดยการปฏิเสธ
ไมรับคนพิการเขาทํางานได โดยเลือกที่จะสงเงินเขาสมทบในกองทุนฯ มากกวา
ทีจ่ะรับคนพิการเขาทํางาน เพราะเห็นวาหากมีการเลือกที่จะรับคนพิการเขาทํางาน
จะมีปญหาคาใชจายที่ตองเพิ่มมากขึ้นไมวาจะเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ 
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับคนพิการ จึงเปนปญหาและอุปสรรคในการที่จะ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ทําใหคนพิการในการที่จะไดมีงานทํา 

   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงเปนการมุงสรางหลัก
ประกันดานสิทธิใหกับคนพิการ บนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น เพื่อใหคนพิการ
และผูดอยโอกาสอืน่ในสังคมไดรับการปฏิบัติทีเ่ทาเทียมกัน อยางไรก็ตามยังพบ
การเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอคนพิการ ไมวาจะเปนทัศนคติเชิงลบที่มีตอคนพิการ 
การเขาไมถงึขอมลูขาวสาร หรอืการจัดบรกิารดานขอมลูขาวสารที่คนพกิารไมสามารถ
เขาถึงไดรวมทั้งสภาพแวดลอมที่คนพิการเขาไมถึง ทําใหโอกาสและความเสมอภาค
ในการไดรับบริการขั้นพื้นฐาน และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมของคนพิการ
ยังมีขอจํากัดอยู

บทสรุป
แมพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

จะไดกําหนดใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐรับ
คนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงานในอัตราสวนท่ีเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานของรัฐก็ตาม แตสถานประกอบการเอกชนก็ยังไมให
ความสนใจในการรับลูกจางซึ่งพิการเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นไมมากนัก 
ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากปญหาหลายประการ เชน ปญหากฎหมายที่ไมมีความชัดเจนหรือ
ครอบคลุมเพียงพอ การขาดสภาพบังคับซึ่งทําใหนายจางเลือกปฏิบัติไดวาจะรับ

  ๑๐พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๕.  
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สิทธิและโอกาสของคนพิการในการประกอบอาชีพและการจางงาน

จุลนิติ

คนพิการเขาทํางานหรือไม นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องเจตคติที่มีตอคนพิการ และ
กฎหมายก็ไมไดบงัคบัใหหนวยงานของรฐัและรฐัวสิาหกจิจะตองรบัคนพกิารเขาทาํงาน
ในระบบอัตราสวนเชนเดียวกับสถานประกอบการเอกชน จึงทําใหคนพิการไดรับ
โอกาสในการจางงานนอย ซึ่งในการแกไขปญหาดังกลาวรัฐจึงจําเปนตองกําหนด
นโยบายที่ชัดเจนใหมีความครอบคลุมและเหมาะสมอยางเปนรูปธรรมและสอดคลอง
กับสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อรองรับแนวโนมความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ควรที่จะสนับสนุนภารกิจดานคนพิการและเปนการเตรียมความพรอมในการเขาเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย รวมทั้งเสริมสรางโอกาสและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการใหไดรับองคความรูดานตาง ๆ ซึ่งจะสงผลให
ประเทศไทยไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ 

ดังนั้น จึงควรกําหนดใหหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
จางคนพิการเขาทํางานในระบบอัตราสวนเชนเดียวกับสถาน
ประกอบการเอกชน และควรกาํหนดมาตรการลงโทษทางกฎหมาย
ที่เหมาะสมสําหรับบุคคลที่ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
รวมถึงการฟนฟูและการพัฒนาศักยภาพดานอาชีพของคนพิการ 
เพื่อใหเปนแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพอิสระ 
หรือเขาสูตลาดแรงงานไดเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป รวมทั้งกําหนดใหมีศูนยประเมิน
สมรรถภาพคนพกิารเพือ่เตรยีมความพรอมกอนทีจ่ะเขารบัการฝกอาชีพและภายหลัง
การฝกอาชีพแลว โดยใหมีการจัดต้ังหนวยงานเพื่อประสานงานการฟนฟูสมรรถภาพ
ทุก ๆ ดาน รวมทั้งดานอาชีพและการจางงานเพื่อสงเสริมและพัฒนาฝมือแรงงาน
คนพกิารและสรางโอกาสใหคนพกิารไดมงีานทาํมากขึน้ เพือ่ใหเปนทรพัยากรบคุคลที่
มีคุณคาและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเทาเทียมกับบุคคลปกติธรรมดาทั่วไป 

เอกสารอางอิง
• ศรายุธ การะเกตุ “ปญหาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการดานอาชีพและการจางงานตามพระราชบัญญัติการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔” วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. ๒๕๔๕.
• วรรณดี ปญญวรรณศิริ “การศึกษาแนวคิดสภาพการดําเนินชีวิตและปจจัยที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตอิสระของ

คนพิการ” วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. ๒๕๕๑.
• วิริยะ นามศิริพงศพันธุ “กฎหมายและนโยบายของรัฐเก่ียวกับคนพิการ”กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๓๙. 
• อรพินทร พิทักษมหาเกตุ “ปญหาการเขาสูแรงงานของคนพิการท่ีเคยไดรับการฟนฟูอาชีพจากศูนยฟนอาชีพ

คนพิการ”สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,  ๒๕๓๗. 
• พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู (Organic Law : อังกฤษ, Lois Organigues : ฝรั่งเศส) 
คอื กฎหมายทีต่ราขึน้ในรปูของพระราชบญัญตัิ เพือ่กาํหนดรายละเอียดตาง ๆ  อนัเปนกฎเกณฑสาํคญั
เพิ่มเตมิในขณะที่รฐัธรรมนญูไดบญัญตัหิลกัการในเรื่องนั้นไวแตเพยีงกวาง ๆ  เทานั้น ทัง้นี ้เพื่อใหมคีวาม
สมบูรณและชดัเจนยิ่งขึ้น โดยไมตองบญัญติัรายละเอยีดไวในรฐัธรรมนญูใหมคีวามยืดยาวมากจนเกนิไป 
และเพื่อที่จะสะดวกในการแกไขเพิ่มเติมโดยไมตองแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ๑ 

ในอดีตกอนป พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไมไดบัญญัติใหมีระบบ
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูแตอยางใด ท่ีผานมาแมจะมกีารมอบใหกฎหมายอื่นไปบญัญตัเิรื่อง
เกี่ยวกบัการเลอืกตั้ง หรอืพรรคการเมอืง แตกฎหมายประเภทดงักลาวกมี็สถานะเปนเพยีงพระราชบญัญตัิ
ทัว่ไปฉบับหนึ่งเทานั้น๒ โดยแนวความคิดในเรื่องดังกลาวจะมีปรากฏอยูในทางวิชาการเพียงเทานั้น 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได
นําระบบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาใชในระบบกฎหมายไทย๓ โดยกําหนดใหมี
กระบวนการตราและการแกไขเพิ่มเติม รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เหมือนกับพระราชบัญญัติทัว่ไป และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ไดนํา
ระบบดังกลาวมาบัญญัติไวเชนเดียวกัน แตไดกําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมี
กระบวนการตราและการแกไขเพิ่มเตมิ รวมทั้งมกีระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูกอน
ประกาศใชเปนกฎหมายแตกตางไปจากพระราชบัญญัติทั่วไป

¹ÒÂºÃÃËÒÃ  ¡Ó ÅÒ
¹Ôμ Ô¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ เรยีบเรยีงจากคาํบรรยายของ รศ. ดร. วรเจตน  ภาครีตัน, ในการสอนวชิา “ปรชัญาและหลกัการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน”, 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รุนที่ ๑๔ ปการศึกษา ๒๕๕๕, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

๒ นนัทวฒัน  บรมานนัท, “รฐับญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูฝรั่งเศส : ขอคดิเพื่อการปรบัปรงุรฐับญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูไทย”, 
(กรุงเทพฯ : สุขุมและบุตร จํากัด, ๒๕๔๑), หนา ๑๙๓ – ๑๙๔. 

๓ สถาบันพระปกเกลา, “สารานุกรมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) หมวดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
เรื่อง ๓. พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู”, (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๔), หนา ๒.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ในระบบกฎหมายไทยกับประเด็นปญหา
ในทางกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ในระบบกฎหมายไทยกับประเด็นปญหา
ในทางกฎหมาย
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จุลนิติ

แมวาพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูจะมปีรากฏอยูในวงวิชาการของประเทศไทยมานานแลว 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นใน
ระบบกฎหมายไทยตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ตาม แตจนถึงปจจุบันประเด็นปญหาในทางกฎหมายที่
เกีย่วของกบัพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูยงัคงเปนทีถ่กเถยีงกนัอยูในหลายประเดน็ เชน ปญหา
เกีย่วกับการกําหนดลําดบัชัน้ของกฎหมายของพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญเม่ือเปรียบเทียบ
กบัพระราชบญัญตั ิปญหาเกีย่วกบัการตรวจสอบความชอบดวยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ของพระราชบัญญัติ ปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญภายหลังการประกาศใชบงัคับแลว ตลอดจนปญหาเก่ียวกบัการส้ินผลใชบงัคบั
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง เปนตน

ดังนั้น คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงไดประมวลและรวบรวมความคิดเห็นทางวิชาการ
ของนกักฎหมายไทยท่ีเกีย่วของ เพือ่ใหผูอานไดทราบวาในแตละประเดน็ปญหาดังกลาวน้ัน นกักฎหมายไทย
มีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางไร และดวยเหตุผลใด โดยในเบื้องตนขอกลาวถึงขอแตกตางระหวาง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนี้

๑. ขอแตกตางระหวางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับ
พระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐

๑.๑ ขอแตกตางในดานขอบเขตเนื้อหา
ขอบเขตเนือ้หาของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ อยูภายใตแนวความคิดที่วาตองเปนเร่ืองที่มีความเกี่ยวเนื่องใกลชิดกับรัฐธรรมนูญ
และตองตราขึน้เพือ่ใชบงัคบักบัองคกรทีม่อีาํนาจดาํเนนิการหรอืตดัสนิชีข้าดในเรือ่งทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนด
ไวเทานั้น๔ แตสําหรับขอบเขตเนื้อหาของพระราชบัญญัตินั้น ไมไดถูกจํากัดวาการตราขึ้นใชบังคับ
จะตองเปนเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องใกลชิดกับรัฐธรรมนูญ สามารถที่จะตราขึ้นใชบังคับไดทุกเรื่อง 
นอกเหนือจากเรื่องที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวเฉพาะวาใหตราเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวาจะตองเปนเรื่องที่ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

้

ตองเปนเร่ืองท่ีมีความเก่ียวเน่ืองใกลชิดกับรัฐธรรมนูญ
และตองตราขึ้น เพื่อ ใชบังคับกับองคกรที่มีอํานาจ
ดาํเนนิการหรอืตดัสนิชีข้าดในเร่ืองทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนด
ไวเทานั้น

๔ โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๘ ซึ่งกําหนดใหมีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ จํานวน ๙ ฉบับ เทานั้น.

๑. ขอแตกตางระหวางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับ
พระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ขอบเขตเนื้อหาดังกลาว มีผลทางกฎหมาย ๓ ประการ คือ ๑) เรื่องใดที่รัฐธรรมนูญกําหนดให
ตราเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เรื่องนั้นจะตราเปนพระราชบัญญัติไมได ๒) เรื่องใด
ทีร่ัฐธรรมนูญไมไดกําหนดใหตราเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เรื ่องนั้นจะตราเปน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมได และ ๓) เรื ่องใดที ่รัฐธรรมนูญกําหนดใหตราเปน
พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ เรือ่งนัน้จะตราเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกินกวา
ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวไมได๕ 

๑.๒ ขอแตกตางในดานกระบวนการตราและการแกไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญมีกระบวนการในการตราและการแกไขเพิ่มเติม๖ รวมทั้งมีกระบวนการในการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศใชเปนกฎหมายแตกตางไปจากพระราชบัญญัติธรรมดาทั่วไป 
ในประเด็นสําคัญดังนี้

๑.๒.๑ ผูมีอํานาจเสนอรางกฎหมาย
ผูมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙ กําหนดให

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย
๑) คณะรัฐมนตรี
๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมอียู

ของสภาผูแทนราษฎร หรอืสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา มีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือ  

๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาลและประธาน
องคกรนั้นเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น

แตสําหรับผูมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติ มาตรา ๑๔๒ กําหนดใหรางพระราชบัญญัติจะ
เสนอไดก็แตโดย

๑) คณะรัฐมนตรี
๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๒๐ คน
๓) ศาลหรอืองคกรอสิระตามรฐัธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดองคกรและกฎหมาย

ที่ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ หรือ 
๔) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน
๑.๒.๒ การออกเสียงลงคะแนน
การออกเสยีงลงคะแนนรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู นัน้ รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๐ 

ไดกําหนดใหการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๑ ขัน้รับหลักการ และในวาระที่ ๒ ขัน้พิจารณาเรียง
ลําดับมาตรา ใหถือเสียงขางมากของแตละสภา และในวาระที ่๓ ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวย

๕ สมคิด  เลิศไพฑูรย, “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส”, ใน อาจาริยบูชา หนังสือรวมบทความทาง
วิชาการเพื่อเปนอนุสรณแดศาสตราจารยไพโรจน  ชัยนาม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๓๘), หนา ๑๑๔.

๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มิไดกําหนดกระบวนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญไวเปนพิเศษ ดังนั้น จึงมีกระบวนการเดียวกันกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั่นเอง.
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จุลนิติ

๗ วิณัฏฐา  แสงสุข และฐิติพร  ลิ้มแหลมทอง, “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป”, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙), หนา ๗๗.

มากกวาก่ึงหนึง่ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมดเทาทีม่อียูของแตละสภา แตสาํหรบัการออกเสียงลงคะแนน
รางพระราชบัญญัติทั้งในวาระที่ ๑ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ นั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ ประกอบ
ขอบังคับการประชุมฯ กําหนดใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนประมาณเทานั้น

๑.๒.๓ กระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศใชเปนกฎหมาย
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกอน

ประกาศใชเปนกฎหมายเปน “ระบบบงัคบั” กลาวคอื เมือ่รฐัสภาใหความเหน็ชอบกบัรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดแลวกอนนําขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใหประธานรัฐสภา
สงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับ (ยกเวนกรณีตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙๕ ประกอบมาตรา ๓๐๕ (๓)) 
ตามมาตรา ๑๔๑ 

แตสาํหรบัรางพระราชบญัญตันิัน้เปน “ระบบทางเลอืก” มใิช “ระบบบังคับ” เพราะเปนเรือ่ง
ที่หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนดไว เสนอความเห็นตอประธานสภาฯ หรือเปนเรื่องที่นายกรัฐมนตรี เห็นวา
รางพระราชบัญญัติใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรฐัธรรมนญู ใหประธานแหงสภาทีไ่ดรบัความเห็นดงักลาว หรอืนายกรฐัมนตรสีงความเห็นนัน้ไปยงั
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ตามมาตรา ๑๕๔

๒. ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย

การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญมกีระบวนการในการตราและการแกไขเพ่ิมเตมิ รวมท้ังมกีระบวนการในการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนประกาศใชเปนกฎหมายแตกตางไปจากพระราชบัญญัติธรรมดาท่ัวไป
ดังกลาว ไดสงผลทําใหเกิดประเด็นทางกฎหมายและถกเถียงกันในทางวิชาการในประเด็น ดังนี้

เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับ ใดแลวกอนนํ าขึ้ นทูล เกล า เพื่ อทรงลง
พระปรมาภไิธย ใหประธานรฐัสภาสงรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ

๒. ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบ๒. ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบ๒. ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทยรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทยรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย
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๒.๑ ปญหาเก่ียวกับการกําหนดลาํดับชั้นของกฎหมายของพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญู
๒.๑.๑ เกณฑในการจัดลําดับชั้นของกฎหมายลายลักษณอักษร
เกณฑในการจัดลาํดับชัน้ของกฎหมายลายลักษณอกัษร โดยทัว่ไปมักจะอาศัยเกณฑทีว่า

กฎหมายลายลกัษณแตละประเภทนั้นออกโดยอาศยัอาํนาจมาจากที่ใด๗ ซึ่งจะตองพจิารณาจาก “องคกร
ผูตรากฎหมาย” และ “กฎหมายแมบท” ดังนี้

๑) เกณฑองคกร เปนการพิจารณาจากองคกรที่ตรากฎหมายลายลักษณอักษรนั้น กลาวคือ 
ถาระบบการเมืองการปกครองใดถือวาองคกรใดสูงสุด กฎหมายที่ออกโดยองคกรนั้นก็จะสูงสุดตาม
สถานะขององคนั้นไปดวย องคกรใดสาํคญัรอง ๆ ลงมา กฎหมายที่ออกโดยองคกรนั้น ๆ กจ็ะมีลําดบัช้ัน
ลดหลั่นกันลงมาตามฐานะขององคกร๘ เชน รัฐธรรมนูญซึ่งกอตั้งขึ ้นโดยอํานาจของประชาชน
ท้ังประเทศ ยอมมีลําดับช้ันสูงกวาพระราชบญัญตัท่ีิตราขึ้นโดยองคกรนิตบิญัญตัซ่ึิงเปนเพยีงผูแทนของ
ประชาชน เปนตน

๒) เกณฑกฎหมายแมบท เปนการพิจารณาจากความสัมพันธระหวางกฎหมายซึ่งออกโดย
อาศัยอํานาจจากกฎหมายอื่น กลาวคือ กฎหมายที่ใหอาํนาจออกกฎหมายอื่นยอมมีลําดับชั้นทีสู่งกวา
กฎหมายที่ออกโดยอาศัยอํานาจที่ให๙ เชน พระราชบัญญัติทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจที่ไดรับมาจาก
รัฐธรรมนูญยอมมีลําดับชั้นตํ่ากวารัฐธรรมนูญ เปนตน

๓) เกณฑกระบวนการตราและการแกไขเพิ่มเติม เน่ืองจากเกณฑองคกรและเกณฑกฎหมาย
แมบทซึ่งเปนหลักเกณฑทัว่ไปในการจัดลําดับชั้นของกฎหมายลายลักษณอักษร ยังไมอาจที่จะอธิบาย
ถึงลําดบัช้ันของกฎหมายท่ีตราขึ้นโดยองคกรเดยีวกนัและจากกฎหมายแมบทฉบบัเดยีวกนัได ดวยเหตุ
ดังกลาวจึงไดมีการนําเกณฑกระบวนการตราและการแกไขเพิ่มเติมมาเปนหลักเกณฑอีกประการหนึ่ง
เพื่อพิจารณาลําดับชั้นของกฎหมาย ดังที่นักกฎหมายฝรั่งเศสสวนหนึ่งเห็นวาพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูมีลาํดบัชั้นสงูกวาพระราชบญัญตัธิรรมดา เน่ืองจากมกีระบวนการตราและการแกไขเพิ่มเตมิ
ท่ีพเิศษกวาพระราชบญัญตัธิรรมดา๑๐ อยางไรกต็าม ยังไมมีขอยุตท่ีิชดัเจนวาความพเิศษของกระบวนการ
ตราและการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวจะตองมีลักษณะอยางไรจึงจะมีนัยสําคัญถึงขนาดที่จะสงผลให
กฎหมายมีลําดับชั้นที่แตกตางกัน

๒.๑.๒ ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดลําดับชั้นของกฎหมายระหวางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติ

เม่ือพจิารณาจากบทบญัญัตท่ีิเก่ียวกับพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามรฐัธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว จะเห็นวาผูรางรัฐธรรมนูญมเีจตนารมณตองการทีจ่ะให
พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูของไทยมลีกัษณะเชนเดยีวกับพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ของฝรั่งเศส โดยพจิารณาไดจากการกาํหนดชื่อเฉพาะ ขอบเขตเน้ือหาเฉพาะ และกระบวนการตราเปนพเิศษ 
ทําใหนักกฎหมายไทยสวนหนึ่ง (ฝายแรก) มีความเห็นโดยอาศัยเกณฑของนักกฎหมายฝรั่งเศสวา 

 ๘ บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ, “กฎหมายมหาชน เลม ๓ ที่มาและนติิวธิ”ี, (กรงุเทพมหานคร : สาํนกัพมิพนติธิรรม, ๒๕๓๘), หนา ๑๔.
 ๙ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕.
๑๐ Hubert  AMIEL, Les lois organiques, (Revue du Droit Public, Paris, ๑๙๘๙), pp. ๔๐๘-๔๑๐. อางในสราวธุ  ปตเุตชะ, 

“พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๕),หนา ๗ – ๘.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทยกับประเด็นปญหาในทางกฎหมาย

จุลนิติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
นั้นมีลําดับชั้นสูงกวาพระราชบัญญัติ ดังจะเห็นไดจากเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวใน
คําวินิจฉัยที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐ เรื่อง อัยการสูงสดุขอใหมีคําสั่งยุบพรรคไทยรักไทย ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๐๑๑ ความตอนหนึ่งวา “... กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดนํามาบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หาไดมีลักษณะเชนเดียวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ในตางประเทศไม เพราะกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูในตางประเทศโดยทัว่ไปจะกําหนดใหมสีถานะ
ทางกฎหมายสูงกวากฎหมายทั่วไป แตตํ่ากวากฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีกระบวนการตราและ
การแกไขเพิม่เตมิยากกวาการตราและแกไขกฎหมายทัว่ไป ซึง่กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูทัง้หลาย
ตามทีก่าํหนดไวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ หาไดมลีกัษณะเชนทีก่ลาวไม 
ดงันัน้ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 
จึงมีสถานะทางกฎหมายเทียบเทาพระราชบัญญัติทั่วไป ...” 

อยางไรก็ตาม นักกฎหมายไทยอีกสวนหนึ่ง (ฝายที่สอง) มีความเห็นวา ไมมีลําดับชั้นของ
กฎหมายระหวางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติ แตเปนเพียงการจัด
ประเภทของกฎหมายตามขอบเขตเน้ือหา กลาวคอื พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญเปนกฎหมาย
ทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดขอบเขตเนือ้หาไวเปนการเฉพาะเพือ่ขยายความบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูเทานัน้ 
สวนกระบวนการตราและการแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังกระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ทีม่คีวามเปนพเิศษอยูบาง กเ็ปนไปโดยเหตุผลของเร่ืองเพ่ือใหพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ขยายความรัฐธรรมนูญไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญเทานั้น๑๒ ดังน้ัน ปญหา
ความสมัพนัธระหวางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูกบัพระราชบญัญตัจิงึไมใชเรือ่งของลาํดบัชัน้ 
แตเปนเรื่องของขอบเขตเนื้อหาและการนําไปใชในกรณีที่แตกตางกันเทานั้น

๒.๒ ปญหาเกีย่วกบัการตรวจสอบความชอบดวยพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูของ
พระราชบัญญัติ

ปญหาเกี่ยวกับลําดับชั้นของกฎหมายระหวางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับ
พระราชบัญญัติดังกลาวในเบื้องตน ไมวาจะถือตามแนวความคิดของฝายใด ก็อาจเกิดปญหาการขัด

๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๓ ก วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ หนา ๔๕ – ๔๘.
๑๒ สุริยา  ปานแปน, “ปญหาการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและการ

ตรวจสอบความชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติ”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๔), หนา ๑๒๘.

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในตางประเทศโดยท่ัวไป
จะกําหนดใหมีสถานะทางกฎหมายสูงกวากฎหมายท่ัวไป 
แตต่ํากวากฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีกระบวนการ
ตราและการแก ไขเพิ่มเติมยากกวาการตราและแก ไข
กฎหมายทั่วไป
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หรอืแยงกนัระหวางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูกบัพระราชบญัญตัไิด จนสงผลทาํใหเกดิปญหาวา 
จะบังคับใชกฎหมายใด และองคกรใดจะเปนผูวินิจฉัยขอขัดแยงดังกลาว โดยแยกพิจารณาไดดังนี้

๒.๒.๑ ปญหาการใชบังคับกฎหมายกรณพีระราชบญัญัติเฉพาะขดัหรอืแยงกบัพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญ

กรณพีระราชบัญญติัเฉพาะขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จนทาํใหเกิด
ปญหาวาจะใชบังคับกฎหมายฉบับใดนั้น หากถือวาความสัมพันธระหวางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติไมใชเรื่องของลําดับชั้น แตเปนเรื่องของขอบเขตเนื้อหาและการนํา
ไปใชในกรณีที่แตกตางกัน ตามความเห็นของนักกฎหมายไทยฝายทีส่องแลว มีความเห็นวา จะตอง
พิจารณาจากขอบเขตเนื้อหาของเรื่องนั้น ๆ แลวอาศัยหลักการใชและการตีความกฎหมาย ไดแก 
หลักกฎหมายเฉพาะและหลักกฎหมายทั่วไป มาเปนเกณฑในการวนิิจฉัยวาจะใชบังคับกฎหมายใด
แกกรณีนั้น ซึ่งในกรณีปญหาดังกลาวนี้จะตองใชพระราชบัญญัติเฉพาะบงัคับแกกรณีที่เกิดขึ้น

แตหากถือตามความเห็นของนักกฎหมายไทยฝายแรกที่เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญมีลําดับชั้นสูงกวาพระราชบัญญัติแลว หากมีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติขัดหรือแยง
ตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตองถือวาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกลาวไมมีผล
ใชบงัคบัหรอืถกูยกเลกิไปโดยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูตามหลกักฎหมายทีว่ากฎหมายที่
มีลําดับชั้นตํ่ากวาไมอาจขัดหรือแยงตอกฎหมายที่มีลําดับชั้นสูงกวา๑๓ 

ความเห็นของนักกฎหมายไทยฝายแรกนี้ มีผูตั้งขอสังเกตวา บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ธรรมดาบางเรื่องมีเจตนารมณพเิศษเพื่อใชบงัคบัแกเรื่องใดเรื่องหน่ึงเปนการเฉพาะ หากถอืวาบทบญัญตัิ
ของพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญทกุมาตรามลีําดับชัน้สูงกวาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติแลว 
อาจจะทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน เชน องคกรที่อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญอาจไมยอมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอันเปนที่มาแหงอํานาจขององคกรอืน่เลย เปนตน 
ดงัน้ัน ดวยหลกัขอบเขตเนือ้หาของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูจงึเหน็วา แมวาพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญจะมีลําดับชัน้สูงกวาพระราชบัญญัติ ก็คงมีความหมายเฉพาะบทบัญญัติใน
พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูที่บญัญติัขึ้นตามขอบเขตเนื้อหาที่รฐัธรรมนญูกาํหนดไวโดยตรง
เทาน้ัน สวนบทบญัญติัอ่ืน ๆ  นอกจากนัน้ ยอมอยูในลาํดับชัน้เดยีวกบัพระราชบญัญติั หากบทบญัญตัิ
อื่น ๆ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติก็ตองวินิจฉัยตาม
หลักการใชและการตีความเชนเดียวกัน ทัง้นี ้โดยไมจําตองพจิารณาลาํดบัชั้นของกฎหมายแตอยางใด๑๔   

๒.๒.๒ ปญหาองคกรวินิจฉัยชี้ขาดกรณีพระราชบัญญัติขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ

ปญหาอกีประการหนึ่งท่ีมีความเก่ียวพนักบัปญหาการบงัคบัใชกฎหมายกรณพีระราชบญัญตัเิฉพาะ
ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คือ ปญหาวาองคกรใดจะเปนผูตรวจสอบหรือ

๑๓ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, “คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ”, (กรุงเทพมหานคร : สํานักศึกษาอบรมกฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา, ๒๕๕๓), หนา ๒๔๘.

๑๔ สุรยิา  ปานแปน, “ปญหาการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูและการตรวจสอบ
ความชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติ”, หนา ๑๖๒.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทยกับประเด็นปญหาในทางกฎหมาย

จุลนิติ

วินิจฉัยวาพระราชบัญญัติมีขอความขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือไม 
โดยแยกพิจารณาเปน ๒ ประเด็น คือ 

๑) กรณีโตแยงเก่ียวกับขอบเขตของเน้ือหาของกฎหมาย ถึงแมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญจะเปนกฎหมายท่ีขยายความบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ แตพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญก็ไมไดมีคาบังคับเทียบเทารัฐธรรมนูญ ดังน้ัน ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมมีอํานาจตรวจสอบ
ความชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติไดโดยตรง อยางไรก็ตาม 
หากพจิารณาขอโตแยงดงักลาวในอีกแงมุมหน่ึงยอมถอืไดวาเปนปญหาความชอบดวยรฐัธรรมนูญนัน่เอง 
เนือ่งจากรฐัธรรมนญูไดกาํหนดขอบเขตเน้ือหาของเรือ่งทีจ่ะตราเปนพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ไวโดยเฉพาะแลว สงผลทําใหเรื่องน้ันจะตราเปนพระราชบัญญัติไมได หรือจะตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเกินกวาขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวไมได ดังนั้น การวินิจฉัยวาการตรา
พระราชบัญญัติไดกาวลวงเขาไปในขอบเขตของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือไม หรือ
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูบญัญตัเิกนิกวาขอบเขตทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดไวหรอืไม จงึเปน
ปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยูในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ๑๕ 

๒) กรณีโตแยงเกี่ยวกับขอความในบทบัญญัติแหงกฎหมาย กรณีนี้จะตองไมใชการโตแยง
เกี่ยวกับขอบเขตของเน้ือหาของกฎหมายดังที่กลาวแลว กลาวคือ จะตองเปนกรณีที่ยุติแลววา 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูมอีาํนาจบญัญตัใินเร่ืองนัน้ ขอโตแยงน้ีหากพจิารณาในอกีแงมมุหนึง่
ยอมเปนปญหาการใชบังคับกฎหมายกรณีพระราชบัญญัติขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ดังที่ไดหยิบยกข้ึนพิจารณาแลวในขอ ๒.๒.๑ นั่นเอง ซึ่งการบังคับตามกฎหมายใด
ยอมเปนเร่ืองการใชการตีความกฎหมายที่ศาลซึ่งพิจารณาคดีนั้น ๆ มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดได๑๖ 
อยางไรก็ตาม หากศาลซึ่งพิจารณาคดีเห็นวาขอโตแยงดังกลาวแทจริงแลวเปนปญหาเรื่องขอบเขตของ
กฎหมาย ซึ่งเปนปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ก็สามารถเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได 
ตามมาตรา ๒๑๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๒.๓ ปญหาเกีย่วกบัการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของพระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญหลังประกาศใชบังคบัแลว

ประเด็นปญหาดังกลาว มีที่มาจากการที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ ไดกําหนดใหมีระบบ
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกอนประกาศใช

๑๕ สุริยา  ปานแปน, เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๖๓ – ๑๖๔.
๑๖ สุริยา  ปานแปน, เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๖๔.

ถึงแมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเปน
กฎหมายที่ขยายความบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
แตพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญกไ็มไดมคีาบงัคบั
เทียบเทารัฐธรรมนูญ
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

บังคบั แบบ “ระบบบงัคบั” และโดยที่ระบบการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนูญของกฎหมายของ
ประเทศไทยยงัมีระบบการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
หลังประกาศใชบังคบัอีกดวย๑๗ จงึทําใหเกิดปญหาวา จะมกีารเสนอเรื่องใหศาลรฐัธรรมนญูตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหลังประกาศใชบังคับไดอีก
หรือไม กรณีจะเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ เนื่องจากเปนเรื่องหรือประเด็นที่
ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัยแลวหรือไม 

  ประเด็นนี ้ ผูเขียนมีความเห็นวา แมศาลรัฐธรรมนูญจะไดเคยตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ตามมาตรา ๑๔๑ มาแลวก็ตาม 
ถาภายหลังประกาศใชบังคบัเปนกฎหมาย หากเห็นวาพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลาว
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ก็สามารถที่จะหยิบยกประเด็นดังกลาวขึ้นเพือ่ใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดอีก๑๘ ทั้งนี้ โดยจะตองมีเหตุผลสําคัญ เชน สถานการณทางสังคมได
เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือพัฒนาการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในบางเรื่อง หรือบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญไดเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีการแกไขเพิ่มเติม หรือองคคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ไดเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญหรือเปลี่ยนไปทั้งชุด จนสงผลทําใหมีเหตุทีศ่าลรัฐธรรมนูญจะตอง
ตรวจสอบหรือวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง๑๙ ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ ก็ไดบัญญัติเปดชองไววา 
“ในกรณีทีศ่าลรัฐธรรมนูญเห็นวาเรื่องใดหรือประเด็นใดที่ไดมีการเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
เปนเรื่องหรือประเด็นทีศ่าลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัยแลวศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือ
ประเดน็ดงักลาวไวพจิารณา “กไ็ด”” ซึง่เปนการใหดุลพินจิแกศาลรฐัธรรมนญูในการที่จะรบัเรื่องหรอื
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวแลวไวพิจารณาอีกก็ได 

๒.๔ ปญหาเกี่ยวกับการสิ ้นผลใชบังคับของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเมื ่อ
รัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง

ประเด็นปญหานี้ ในอดีตเคยเปนปญหาถกเถียงกันในทางวิชาการมาแลว กลาวคือ เมื่อครั้งมี
การรัฐประหารเมื่อวันท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ ของคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) คปค. ไดออกประกาศ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนอันสิ้นสุดลง จึงทําใหเกิดปญหาในทาง
กฎหมายขึ้นวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหลายจะสิ้นผลใชบังคับไปดวยหรือไม 

ในขณะน้ันนักกฎหมายไทยมคีวามเหน็แบงเปน ๒ ฝาย คอื ฝายท่ีมคีวามเหน็วาพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญสิน้ผลใชบังคับ และฝายทีม่ีความเห็นวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ไมส้ินผลใชบังคบั จากปญหาดังกลาว คปค. จึงแกไขปญหาโดยการออกประกาศและคําสัง่ท้ังโดยชดัแจง

๑๗ ตามที่ปรากฏในมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๕๗ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐.

๑๘ บรรหาร  กาํลา, “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตักิอนประกาศใชเปนกฎหมาย : ท่ีมา 
แนวคําวินิจฉัย และขอสังเกต”, วารสารจุลนิติ ปที่ ๗ ฉบับที่ ๗ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๓), หนา ๑๘๓ -๑๘๔.

๑๙ ธรีะ  สุธวีางกรู, คาํบรรยายในวชิา “สถาบนัการเมอืงและองคกรตรวจสอบการใชอํานาจ”, หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑิต
ทางกฎหมายมหาชน รุนที่ ๑๔ ปการศึกษา ๒๕๕๕, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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และโดยปริยายใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จํานวน ๖ ฉบับ มีผลใชบังคับตอไป ทั้งน้ี 
มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีก จํานวน ๒ ฉบับ ที่ คปค. มิไดประกาศใหมีผลใชบังคับตอไป 
คอื พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการออกเสยีงประชามต ิพ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑๒๐ 

ตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยประเด็นปญหาดังกลาวไวในคําวินิจฉัยที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐ เรื่อง 
อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคไทยรักไทย ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ในประเด็นวา การท่ี
รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ เปนอนัสิน้สดุลง มผีลใหพระราชบัญญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ สิ้นผลใชบังคับไปดวยหรือไม 
โดยศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา 

“... ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงมีสถานะทางกฎหมายเทียบเทาพระราชบัญญัติทั่วไป การยกเลิกหรือการทําให
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ 
สิ้นผลบังคับจึงตองใชกระบวนการเดียวกัน กลาวคือ ตองมีกฎหมายยกเลิกหรือมีกฎหมายใหม
ออกมาใชบงัคบัแทน...คณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปน
ประมุข มิไดมีคําสั่งใหยกเลิกหรือออกกฎหมายใหมมาใชบังคับแทน...พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจึงมิไดสิ้นผลบังคับไปพรอมกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ...”

กรณีปญหาดังกลาว มีขอที่นาพิจารณาอยางย่ิงวา หากเร่ืองในลักษณะเดียวกันไดเกิดขึ้น
ในขณะที่บงัคบัใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ซึง่ไดบญัญตัใิหพระราชบัญญติั
ประกอบรฐัธรรมนญูมกีระบวนการในการตราและการแกไขเพิม่เตมิ รวมทัง้มกีระบวนการในการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญแตกตางจากพระราชบัญญัติซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับมีนักกฎหมายสวนหน่ึงเห็นวามีผลทําใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีลําดับชั้นสูงกวาพระราชบัญญัติแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะ
วินิจฉัยกรณีดังกลาวไปในทิศทางใด

๒๐ สมคิด  เลิศไพฑูรย, “รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง กฎหมายทั้งหลายสิ้นสุดลงตามดวยหรือไม”, มติชนรายวัน วันที่ ๒ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ปที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๐๔๓๒.

การทําใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ส้ินผลบังคับจึงตองใชกระบวนการเดียวกัน กลาวคือ 
ตองมีกฎหมายยกเลิกหรือมีกฎหมายใหมออกมา
ใชบังคับแทน
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อยางไรก็ตาม มีนักกฎหมายใหความเห็นไวอยางนาสนใจวา๒๑ เมื ่อรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย ไมวาจะเปนฉบบัป พุทธศกัราช ๒๕๔๐ หรอืฉบบัปจจบุนั เปนอนัสิ้นสดุลง ยอม
มีผลทําใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหลายสิ้นผลใชบังคับไปทั้งสิ้น โดยไมจําตอง
พิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายหรือลําดับชั้นของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาสูงกวาหรือ
เทียบเทาพระราชบัญญัติทัว่ไปแตอยางใด ทั้งนี้ เพราะกรณีดังกลาวเปนเรื่องขอบเขตเนื้อหาของ
พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูท่ีมคีวามเกี่ยวเนื่องใกลชดิกบัรฐัธรรมนญู หรอืกลาวไดวารฐัธรรมนูญ
เปนบอเกิดหรือทีม่า (Source of Law) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยตรง ดังนั้น 
เม่ือรฐัธรรมนญูเปนอันส้ินสุดลง ยอมมผีลทาํใหพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมาย
ลําดับรองที่ออกโดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสิ้นผลใชบังคับไปดวย 

นอกจากนี้ การสิ้นสดุลงของรฐัธรรมนญูไมมีผลทาํใหพระราชบญัญตัท่ัิวไปสิ้นผลใชบงัคบัไปดวย 
เพราะรัฐธรรมนูญไมใชบอเกิดหรือที่มา (Source of Law) ของพระราชบัญญัติโดยตรง เนื่องจาก
การตราพระราชบัญญัติเปนไปโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญเปนเพียงหลักเกณฑในการ
ควบคุม (Control Norm) การตราพระราชบัญญัติเทานั้น แตกรณีที่พระราชบัญญัติถูกยกเลิกหรือ
ถูกทําใหสิ้นผลใชบังคับ บรรดากฎหมายลําดับรองที่ออกโดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติฉบับนั้น
ยอมเปนอันยกเลิกหรอืส้ินผลใชบังคบัไปดวย ทัง้นี ้เพราะพระราชบญัญตัเิปนบอเกิดหรอืท่ีมา (Source 
of Law) ของบรรดากฎหมายลําดับรองเหลานั้นโดยตรงนั่นเอง   

๓. บทสรุป 
ประเด็นปญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวยังคง

เปนประเด็นขอถกเถียงกันในทางวิชาการทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ โดยเฉพาะปญหา
เกี่ยวกบัการกาํหนดลําดับช้ันของกฎหมายของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญเมื่อเปรยีบเทียบกบั
พระราชบญัญตันิั้น แมแตในประเทศฝรั่งเศสเองซึ่งเปนตนแบบทีป่ระเทศไทยไดนาํระบบพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญมาใช นักกฎหมายก็ยังคงมีความคิดเห็นในทางวิชาการที่แตกตางกันอยู 

อยางไรกต็าม สําหรบัปญหาเก่ียวกับการสิ้นผลใชบงัคบัของพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู
เมือ่รัฐธรรมนูญเปนอันสิ้นสุดลง นั้น อาจกลาวไดวาเปนปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยหรือใน
ประเทศที่มีการรัฐประหารและประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวรบอยครั้งเทานั้น ซึ่งผูเขียนก็ไดแต
คาดหวังวาการที่จะทําใหประเด็นปญหาทางกฎหมายดังกลาวเปนทีย่ ุติลง คงไมตองรอใหเกิด
การรฐัประหารและฉกีรฐัธรรมนญูเพื่อรางรฐัธรรมนูญฉบบัใหมขึ้นอกีครั้ง ทัง้นี ้เพราะระยะเวลา ๘๐ ป
ทีผ่านมา ของการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยก็ไดผานเหตุการณลมลุกคลุกคลานและบอบชํ้า
มามากพอแลว. 

๒๑ รศ. ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ, คําบรรยายในวิชา “สถาบันการเมืองและองคกรตรวจสอบการใชอํานาจ”, หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รุนที่ ๑๔ ปการศึกษา ๒๕๕๕, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

) ข

๓. บทสรุป๓. บทสรุป๓. บทสรุป
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ลดวิกฤติโลกรอน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สูเศรษฐกิจคารบอนตํ่า

(Co2 Kick the Habit! Towards a Low Carbon Economy)

คําขวัญวันสิ่งแวดลอมโลก ป พ.ศ. ๒๕๕๑
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หนาตางโลก: The Knowledge Win

ความนํา
สาํหรบัการท่ีจะพจิารณาความหมายของคาํวา “สิ่งแวดลอม” 

ในมิติของการพัฒนากฎหมายนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตอง
พิจารณาถึงกฎหมายสิ ่งแวดลอมของแตละประเทศซึ่งตางก็ไดให
คํานิยามของสิ ่งแวดลอมเอาไวอยางหลากหลาย ทั้งนี้ เพื ่อทีจ่ะ
บงบอกวา เนือ้หาทางกฎหมายที่ใชบังคับกับสิง่แวดลอมในเรือ่งนัน้ ๆ 
มขีอบเขตกวางขวางมากนอยเพียงใด บางประเทศทีม่กีฎหมาย
สิ่งแวดลอมเฉพาะดาน เชน กฎหมายควบคุมมลพิษดานตาง ๆ ก็จะมี
การใหความหมายไวเฉพาะตามขอบเขตและวตัถปุระสงคของกฎหมาย
นั้น ๆ บางประเทศที่มีกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เปนกฎหมายสิ่งแวดลอม
แบบองครวมทีร่วมเอาปญหาสิ ่งแวดลอมดานตาง ๆ เขาไวเปน
ฉบับเดียวกัน ก็จะมีคํานิยามความหมายของสิ่งแวดลอมเอาไวอยาง
ชัดเจน เพื่อบงบอกวาขอบเขตของกรณสีิ่งแวดลอมท่ีกฎหมายฉบบัน้ัน ๆ  
มีเจตนารมณมุงประสงคจะใชบังคับครอบคลุมถึงเรื่องใดบาง อันจะนํา
ไปสูการพิจารณาความหมายของคดีสิ่งแวดลอมตอไป

คดีสิ่งแวดลอม (Environmental cases) อาจเปนกรณีที่
เกี ่ยวของกับการขอใหศาลหรือองคกรระงับขอพิพาทอื่น รับรอง 
คุมครอง หรือบังคับ แกสิทธิของบุคคลอันเนื่องดวยประเด็นทางสิ่ง
แวดลอมในมติดิานตาง ๆ   อาจมลีกัษณะเปนคดแีพง คดอีาญา หรอืคดี
ปกครอง ซึง่มกีารพิเคราะหแลวพบวา คดีสิง่แวดลอมนัน้ มลีักษณะ
เฉพาะที่แตกตางไปจากคดีโดยทั่วไปอยูบางประการและจําตองอาศัย
ปจจัยประการตาง ๆ เปนการเฉพาะ เพื่อใหการอํานวยความยุติธรรม
ทางสิ่งแวดลอมเปนไปไดอยางสอดคลองกับหลักการคุมครองสิทธิ
เสรภีาพและการระงบัขอพพิาทท่ีมีประสทิธภิาพ เปนธรรม และเหมาะสม
กับแตละประเทศ

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ� »·ØÁÇÑ²¹�
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ทั้งนี้ ในบางประเทศไดมีการจัดตั้ง ศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม (Specialized 
Environmental Court) ขึ้น เพื่ออํานวยความยุติธรรมแกคดีทีม่ีสาระสําคัญดานสิ่งแวดลอม
เปนการเฉพาะแยกตางหากจากศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาและพิพากษาอรรถคดีทัว่ไป โดยมิได
จัดตัง้ขึน้เปนแผนกหนึง่แผนกใดในระบบศาลดังกลาว พรอมทัง้จัดใหมกีฎหมายวิธีพิจารณาความ
สิง่แวดลอมขึ้นสําหรับใชในการพิจารณาคดีตางหากจากคดีแพงและอาญาของศาลในระบบปกต ิ
ซึ่งกอนจะกลาวถงึรายละเอยีดในสวนดงักลาว ขอกลาวถงึ ความท่ัวไปและแนวคิดทฤษฎเีกี่ยวของกบั
คดีสิ่งแวดลอม โดยสังเขป เพื่อเปนการหยั่งทราบถึงทีม่าและความสําคัญของแนวคิดทีจ่ะพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอมเสียกอนเปนเบื้องตน อันเปนตอนที่ ๑ ของบทความชุดนี้ 

๑. ความทั่วไปเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดลอม

แนวคิดปจจุบันในการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อการปกปองสิทธิดานสิ่งแวดลอมมีมา
นับแตการประชุมโยฮันเนสเบิรก ซิมโพเซียม ในป 
ค.ศ. ๒๐๐๒ โดยไดรับการตอบรับจากทั้งผูมีวิชาชีพ
ในกระบวนการยุติธรรมและจากภาครัฐในการที่จะ
พัฒนากฎหมายและองคกรเพื่อตอบสนองตอแนวคิด
ดังกลาว ในวาระครบรอบ ๑๐ ป ของการประชุม

โยฮันเนสเบิรก ซิมโพเซียม  องคกรสหประชาชาติดานสิ่งแวดลอม ( United Nations Environment 
Programme - UNEP ) โดยความรวมมือกับคณะผูพิพากษาในระดับระหวางประเทศไดเสนอใหมี
การทําขอตกลงใหมเพื่อขับเคลื่อนใหกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมเกิดประสิทธิผลขึ้น๑  

ในการประชมุโยฮนัเนสเบริก ซมิโพเซียม เม่ือป ค.ศ. ๒๐๐๒ นัน้ นับเปนแรงขบัเคลือ่นอันสําคัญ
ยิ่งตอวงการตุลาการในอันที่จะมีบทบาทในการปกปองสิ่งแวดลอม โดยกอนหนาการประชุมระดับโลก
วาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน คณะผูพิพากษาจํานวนกวา ๑๒๐ คน จากกวา ๖๐ ประเทศโดยคําเชิญ
จากองคกรสหประชาชาติดานสิ่งแวดลอม ( United Nations Environment Programme - UNEP) 
ไดออกขอตกลงรวม คอื “Johannesburg Principle” ซ่ึงเปนหลกัการวาดวย บทบาทของกฎหมาย
และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยืนยันรวมกันในความสําคัญของหลักความเปนอิสระของตุลาการและ
กระบวนการยุติธรรมซึ่งยังคงความสําคัญในการที่จะปรับใช การพัฒนา และการบังคับใชกฎหมาย
ดานสิ่งแวดลอม โดยผูมีวิชาชีพในกระบวนการยตุิธรรมทัง้ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับ
ระหวางประเทศตางตองรวมกนัเปนสวนสาํคญัในการสนับสนุน การตรวจสอบ การปรบัใชและการบงัคับ
ใชทั้งกฎหมายสิ่งแวดลอมภายในประเทศและกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ๒  

๑ Robert Carnwath, “Institutional Innovation for Environmental Justice”, 29 Pace Envtl. L. Rev. 555 
(2012), p. 555. [online] Available from : http://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/6 [2 oct 2012]

๒ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๕๕๖.
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นอกจากหลกัการขางตนแลว กระบวนการยตุธิรรมทางสิ่งแวดลอมในระดบัสากลยงัไดรบัปจจยั
สูการพัฒนาจาก อนุสัญญาวาดวยการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชน
ในการตัดสินใจและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม (Convention on Access 
to Information, Public Participation in Decisionmaking and Access to Justice 
in Environmental Matters - UNECE) หรือ อนุสัญญา Aarhus ซึ่งไดมีการรับหลักการเมื่อวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๙๘ เมื่อเปนที่ยอมรับในกลุมประเทศประชาคมยุโรป ไดกําหนดโครงสรางความ
สัมพันธสาธารณะ ซึ่งมีความเกี่ยวของกันในอันทีจ่ะตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรวมกัน โดยอยูบน
หลักการพื้นฐาน ๓ ประการ๓ คือ

1) การเขาถึงขอมูลขาวสาร ประชาชนตองดํารงไวซึ ่งสิทธิท ีพ่ร อมจะไดรับขอมูล
ดานสิ่งแวดลอม โดยหนวยงานของรัฐมีหนาที่รวบรวมและจัดเตรียมไวซึ่งขอมูลดังกลาว

2) สิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจดานสิ่งแวดลอม โดยประชาชนจะตอง
ไดรับแจงขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวของและมีสิทธิเขารวมในกระบวนการตัดสินใจดังกลาว

3) สิทธิในการเขาสูกระบวนการยุติธรรม ประชาชนตองมีสิทธิในการเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ หรือสิทธิในการเขาสูการดําเนินการทางปกครองเพื่อแสดงสิทธิของตน
ตามกฎหมายในการตัดสินขอพิพาทดานสิ่งแวดลอม  

อนุสัญญาฉบบัน้ีมีหลักการประการสาํคญัท่ีจะเชือ่มโยงสทิธใินสิ่งแวดลอมเขากับสทิธมินษุยชน 
และประสานหลักความรับผิดชอบของรัฐใหเปนอันเดียวกับหนาทีใ่นการพิทักษปกปองสิ่งแวดลอม 
ทัง้ยอมรับวาเราทุกคนตางมีพันธะกรณีตอชนรุนหลัง และมีแนวคิดสําคัญวาการพัฒนาอยางยัง่ยืนนั้น
จําตองไดรับความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายทั้งระบบ๔

อาจพิจารณาไดวาหลักการที่กลาวมานั้นเปน หลักธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอมสําหรับรัฐ 
ที่ตองจัดใหมีขึ้น๕ โดยการสงเสริมสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมมีความสําคัญ
อยางยิง่ทีร่ัฐตองจัดใหมีขึ้นเนือ่งจากจะเปนตัวชวยสนับสนุนหลักการอื่นเชน เปนการขยายโอกาสการ
เขาถงึขอมูลขาวสารโดยอาจมีคาํส่ังใหประชาชนสามารถเขาถงึขอมลูขาวสารซึ่งเคยถกูปฏเิสธโดยรฐัได  
หรอืกรณีประชาชนโดยทั่วไปซ่ึงไมมีสวนเก่ียวของในกระบวนการนิตบิญัญตัหิรอืไมไดรบัความสนใจจาก
ภาครัฐก็จะมีสิทธิทีจ่ะยืนยันถึงสิทธิของตนในกระบวนการยุติธรรมได และสุดทายการมีกระบวนการ
ยุติธรรมดานสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพจะเปนการเพิ่มโอกาสในการที่จะไดรับการบรรเทาความ
เสียหายอันเกิดจากปญหาดานสิ่งแวดลอมไดโดยตรง

การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอมนั้นจะไดรับการยอมรับมากขึ้นหากมีระบบที่มี
ประสทิธิภาพ อันจะเปนหลักประกันไดวากฎหมายและกฎระเบยีบดานสิ่งแวดลอมน้ันไดมกีารบงัคบัใช 
อีกทั้งการเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดยทั่วไปซึ่งไมใชกระบวนการยุติธรรมเฉพาะดานสิ่งแวดลอมนั้น 

๓ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๕๕๘-๕๕๙.
๔ UNECE. [online] Available from: http://www.unece.org/env/pp/introduction.html [Oct 2nd, 2012].
๕ George Pring and Catherine Pring, “Greening Justice: Creating and Improving Environmental Courts 

and Tribunals”, p. IX. [online] Available from: http://www.law.du.edu/documents/ect-study/greening-justice-book.
pdf [Oct 2nd, 2012].
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ในหลายประเทศไดแสดงใหเห็นแลววา การใชสิทธิ
เรียกรองทางกฎหมายดังกลาวมีค าใชจ ายสูง 
ใชระยะเวลายาวนาน และขาดประสทิธภิาพในการ
แกปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางแทจรงิ ประกอบกบั
ความซับซอนทัง้ในแงบทบัญญัติของกฎหมายและ
องคความรูทางวิทยาศาสตรในดานสิ่งแวดลอม 
ลวนเปนปจจัยสําคัญนําไปสูการจัดตั้งศาลชํานัญ
พิเศษดานสิ่งแวดลอมขึ้นในแตละประเทศ๖ 

๒. แนวคิดและทฤษฎีบางประการที่สําคัญเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดลอม
 
ในเนือ้หาสวนนี ้ขอกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอมอันเปนทีม่าของ

หลักการและทฤษฎท่ีีสาํคญัเกี่ยวกบัคดสีิ่งแวดลอม อันมขีึ้นในอดตีและไดรบัการพฒันาตอมาจนถงึปจจุบนั 
เพื่อประโยชนในการรบัรอง คุมครอง หรอืบงัคบัตามสทิธดิานสิ่งแวดลอมในประการตาง ๆ   ของรฐัในการ
ทีจ่ะรักษาสิ่งแวดลอมไวสําหรับพลเมือง หรือของปจเจกบุคคลเพื่อใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนปกติสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตราบอนาคตกาล

แนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม
 แนวคิดเรื่องสิทธิในสิ่งแวดลอม (Environmantal Right)๗

  สิทธิในสิ่งแวดลอม (Environmantal Right) เปนสิทธิที่พัฒนามาจากสิทธิมนุษยชน อันมี
หลักสําคัญวา สิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิตความเปนอยูของมนุษย และบุคคลแตละคน
เปนผูทรงสิทธิที่จะสงวนรักษาและควบคุมคุณภาพของสิ่งแวดลอมเพื่อความสุขสบายของตนได 
ดังนั้น เมื่อใดที่คุณภาพของสิ่งแวดลอมถูกคุกคามเนื่องจากมลพิษ ยอมสามารถบังคับการตามวัตถุ
แหงสิทธิได โดยไมตองคํานึงวาไดเกิดความเสียหายหรือภยันตรายขึ้นกับชีวิต ทรัพยสิน และสุขภาพ
อนามัยผูนัน้มากนอยเพียงใดหรือไม๘ อันถือเปนแนวคิดเบื้องตนทีจ่ะนําไปสูการกระบวนยุติธรรม
ทางสิ่งแวดลอม

 หลักการดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง “Public Trust Doctrine” ซึ่งถือวาประชาชน
ทุกคนมีสิทธิที่จะดํารงชีวิตอยูและมีโอกาสใชทรัพยากรที่มีคุณภาพดีโดยเสมอกัน โดยถือวารัฐมีหนาที่

๖ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา X.
๗ กนกพรรณ ตันวิมลรัตน, “ภาระพิสูจนเรื่องความสัมพันธระหวางการกระทําและผลในคดีสิ่งแวดลอม,” (วิทยานิพนธ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๕๓), 
หนา ๕-๙.

๘ สนุยี มัลลิกะมาลย และคณะ, “รายงานการวจิยัเรื่อง การศกึษาความเปนไปไดในการจดัต้ังกองทนุทดแทนความเสยีหาย
ตอสุขภาพจากมลพิษ,” คณะนิติศาสตรรวมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมูลนิธิญี่ปุน, (กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หนา ๙๑-๙๒.  อางถึงใน กนกพรรณ ตันวิมลรัตน, เพิ่งอาง, หนา ๕.
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ในการคุมครองดแูลไวใหอยูในสภาพดเีสมอโดยมุงหวงัใหประชาชนทกุยุคทุกสมยัเปนผูไดรบัประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาตินี้ตลอดไป๙  

  แนวคิดความยุติธรรมทางนิเวศ (Ecological Justice)
  เปนแนวคิดที่เนนความสําคัญของระบบนิเวศทั้งระบบ โดยมองระบบนิเวศทั้งปวงเปนฐาน 

(Eco-Centric Approach) ทําใหมีการพัฒนาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองปาไม พันธุพืช หรือ
สัตวปาไดชัดเจนขึ้น เชน การใหสิทธิแกองคกรดานสิ่งแวดลอมในการฟองคดีเพื่อเรียกคาเสียหายได๑๐ 
ซึ่งแตกตางจากคดีโดยทั่วไปที่ผูมีอํานาจฟองจะตองไดรับความเสียหายโดยตรง

  นอกจากนี้ การจัดการปญหาสิ่งแวดลอมยังเกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยวิถีทาง
ของระบบนเิวศ (Ecologically sustainable development) ซึ่งเกี่ยวพนักบัพื้นฐานหรอืหลกัการตาง ๆ  
หลายประเภท ไมวาจะเปนการใชประโยชนอยางยัง่ยืน (Sustainable use) หลักความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน (The principle of integration) ในการพิจารณาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ของรัฐ หลักการปองกันลวงหนา (Precautionary principle) หลักความเสมอภาค (Principle of 
equity) ทัง้ความเสมอภาคระหวางชนรุนปจจุบันและรุนอนาคต (Intergenerational equity) และ
หลักความเสมอภาคระหวางชนรุนเดียวกัน (Intragenerational equity)๑๑

  แนวคิดประชาธิปไตยดานสิ่งแวดลอม (Environmental Democracy)
  แนวคิดนี ้ เปนแนวคิดสําคัญทีม่ีสวนในการพัฒนากระบวนการสรางความยุติธรรมดาน

สิง่แวดลอมดวย โดยกระบวนการเคลื่อนไหวที่สําคัญในเรื่องนี ้ เกิดขึ้นเมื่อมีการทําอนุสัญญาระหวาง
ประเทศ “Aarhus Convention” ดังไดกลาวมาแลว อันสงผลใหมีการคุมครองสทิธิในเชงิกระบวนการ 
(Procedural Right) มากยิ่งขึ้น ทัง้นี้รวมถึง สิทธิในการใชสิทธิทางศาล (Access to Justice) 
ดวยเชนกัน๑๒

 นอกจากนี้ ศาสตราจารย ดร. อํานาจ วงศบัณฑิต นักวิชาการดานกฎหมายสิ่งแวดลอม 
ไดแสดงแนวคิดเชิงปรัชญาสิง่แวดลอมทีส่นับสนุนเหตุผลของการที่มนุษยจะตองอนุรักษและคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไวดังนี้๑๓

๙ โปรดดู William H. Rodgers, Jr., “Environmental Law” (St”Paul,Minn:West, 1977) p. 171. อางถึงใน 
กนกพรรณ ตันวิมลรัตน, อางแลว, หนา ๘. และดูเพิ่มเติมใน Ryan, Patrick S., “Application of the Public-
Trust Doctrine and Principles of Natural Resource Management to Electromagnetic Spectrum”. 
Michigan Telecommunications and Technology Law Review, Vol. 10, No. 2, p. 285, 2004. Available at SSRN: http://
ssrn.com/abstract=556673.

๑๐ โปรดดู สุนทรียา เหมือนพะวงศ, “ศาลสิ่งแวดลอม : กระบวนการสรางความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม”, ใน วารสาร
ยุติธรรมปริทัศน (มิถุนายน ๒๕๕๐) : หนา ๗.

๑๑ ดูเพิ ่มเติมใน สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ ์ สํานักงานศาลยุติธรรม, เอกสารประกอบการจัดประชุมทางวิชาการ 
เรื่อง “การพฒันารางกฎหมายวธิพิีจารณาคดสีิ่งแวดลอมของไทย: เปรยีบเทยีบกบัแนวทางปฏบิติัของศาลสิ่งแวดลอมออสเตรเลยี” 
(๒๕๕๓), หนา ๓๑๐. แปลจาก Brian J. Preston,  “Operating an Environment Court: The Experience of the Land 
and Environment Court of New South Wales”.

๑๒ โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๘.
๑๓ โปรดดูเพิ่มเติม อํานาจ วงศบัณฑิต, “กฎหมายสิ่งแวดลอม”, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, ๒๕๕๐), หนา ๔๑-๔๔.
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๑๔ ดเูพิ่มเตมิ กนกพรรณ ตนัวมิลรตัน, อางแลว, หนา ๙-๑๔. และ มณศิรา เทพหสัดนิ ณ อยุธยา , “การกาํหนดคาเสยีหาย
เชิงลงโทษในคดีสิ่งแวดลอม,” (วทิยานิพนธนิตศิาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม คณะนติศิาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๕๓), หนา ๒๖-๓๐.

๑๕ ดูเพ่ิมเติม OECD, “Economic Instrument For Environment Protection”, (Paris: OECD Publication, 1989), p.27.

๑) เราไมควรจะถือวามนุษยนั้นเปนผูพิชิตโลกหรือธรรมชาติทัง้หมด แตควรถือวามนุษยนั้น 
เปนเพียงสมาชิกคนหนึ่งในชุมชนของโลก และควรจะตองใหความเคารพตอสมาชิกอืน่ ๆ บนพื้นโลก
และชุมชนของโลกโดยสวนรวม เปนการไมถูกตองในการกําหนดวาควรจะอนุรักษสิ่งใดหรือไมนั้น
ใหดูจากมูลคาทางเศรษฐศาสตรของสิ่งนั้นเปนหลัก เพราะมีหลายสิ่งหลายอยางบนโลกที่ไมมีมูลคา
ทางเศรษฐศาสตร แตทกุสิง่มีสทิธิทีจ่ะอยูบนพืน้โลก อยางไรก็ตาม มไิดหามวาการอนุรักษทรัพยากร
หรือสิง่ตาง ๆ ไวนั้น จะตองไมมีการใชประโยชนจากสิ่งนั้นเลย เพราะการอนุรักษที่ดีเปนการทําให
เกิดความสมดุลระหวางการเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากพืช สัตว หรือสิ่งอื่น ๆ กับการใหพืช สัตว
และสิ่งอืน่นัน้ไดสามารถสรางสิ่งที่สูญไปขึ้นมาทดแทนได เพือ่ใหสามารถเก็บเกีย่วผลประโยชน
อยางยั่งยืนตลอดไปนั่นเอง 

๒) การคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมน้ัน ดาํเนินไปเพื่อประโยชนของคน
รุนหลังดวย มิใชเพื่อประโยชนของคนรุนปจจุบัน
แตเพียงอยางเดียว เชน การทีเ่รารักษาปาไมหรือ
ปลกูตนไมนัน้ คนสวนใหญคงมไิดทําเพื่อประโยชน
ของตนเองเทานั้น แตคงทําเพื ่อประโยชนของ
ลูกหลานตนดวย หรือหากเปนการดําเนินการของ
ทางราชการ เหตผุลสวนหน่ึงก็เพื่อประโยชนแกคน
รุนหลังทีจ่ะไดรับประโยชนจากการปลูกปาหรือ

รกัษาปาเชนวาน้ัน เพราะคนสวนใหญในสงัคมคงตองการใหลกูหลานของตนอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี
เชนเดียวกับตน หากพิจารณาถึงผูทีเ่ปนรัฐบาลแลว ก็คงตองการใหประชาชนรุนหลังในประเทศตน
มีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีตอไปเชนกัน คนในแตละรุนของสังคมนั้นตางก็มีสิทธิในการใชและแสวงหา
ประโยชนจากทรัพยากรบนพืน้โลกอยางเทาเทียมกัน คนรุนกอนไมมีสิทธิทีจ่ะใชทรัพยากรบนพืน้โลก
มากจนกระทั่งกอใหเกิดการขาดแคลนทรัพยากรนั้นตอคนรุนหลัง ดังนั้น เพื่อใหเกิดความยุติธรรม
ระหวางคนในแตละรุน จึงควรจะตองมีการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหคนรุนหลังไดมีโอกาส
ใชทรัพยากรและอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีเชนเดียวกับคนรุนกอน

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคดีสิ่งแวดลอม
  ทฤษฎีผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle – หรือหลัก PPP)๑๔

  ทฤษฎีนี ้ เริ่มตนใชในชวงคริสตศักราช ๑๙๗๐ ในการประชุมสมาชิก องคกรเพือ่ความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยที่ประชุมไดชี้แนะใหประเทศสมาชิกใชหลักการ
ผูกอมลพิษเปนผูจาย อันมีหลักการสําคญั คอื ผูกอมลพษิจะตองรบัผดิชอบในคาเสยีหายท่ีรวมถงึภาระ
คาใชจายในการปองกันและควบคุมมลพิษ ตลอดจนทําใหสิ่งแวดลอมกลับคืนสูสภาพเดิมดวย๑๕ 
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  ตามทฤษฎีนี ้  ผูกอมลพิษจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายสําหรับ
ความเสียหายนั้น ๆ  ซ่ึงตามหลักสากลไดแบงคาสนิไหมทดแทนหรอืคาเสยีหาย ไวสาํหรบัใน ๒ กรณี  
ดังนี้๑๖

   สําหรับความเสียหายที่ผูเสียหายไดเรียกรองใหผูกอมลพิษชดใช และ 

   สําหรับการฟนฟูสิ่งแวดลอมที่เสียไป
 ดังตัวอยางเชนท่ี ประเทศแคนาดา ไดกําหนดไวใน รฐับญัญัติคุมครองสิ่งแวดลอม ค.ศ. ๑๙๘๓ 

(Environmental Protection Act 1983) โดยใหผูกอมลพิษตองรับผิดในความเสียหายทีเ่กิดขึ้น 
ทัง้ที่เกิดขึ้นแกผูเสียหายและที่เกิดขึ้นแกรัฐอันเนื่องมาจากการที่สิ ่งแวดลอมไดถูกทําลายลง ทั้งนี้ 
โดยใหรวมถึงคาเสียหายในการฟนฟูสภาพแวดลอมที่เสียไปดวย๑๗ 
  ทฤษฎีวาดวยความรับผิดโดยเครงครัด (Theory of Strict Liability)

 ทฤษฎีวาดวยความรับผิดโดยเครงครัด มีรากฐานมาจากระบบกฎหมาย Common Law 
ซึ่งมีหลักการสําคญัในอนัท่ีจะเยยีวยาหรอืชดใชความเสยีหายโดย ไมคํานงึวาความเสยีหายจากมลพิษ
นั้น จะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูกระทําหรือไม๑๘ หรือทีเ่รียกอีกอยางหนึ่งวา 
“Liability without Fault” ซึ่งแสดงสาระสําคัญของหลักการนี้ไดชัดเจนยิ่งขึ้นอีกวายอมหมายถึง 
“การตองรับผิด แมปราศจากความผิด” นั่นเอง

 ประเทศตาง ๆ  ท่ีตระหนักและใหความสาํคญักบัปญหาสิ่งแวดลอมไดนําทฤษฎคีวามรบัผดิ
โดยเครงครัดมาใชกับคดีสิง่แวดลอม เนื่องจากในปจจุบัน ความเสียหายทางสิ่งแวดลอมอาจเกิดขึ้นได
ทุกเมื่อ การที่ผูเสียหายตองพิสูจนใหไดวาผูกระทําจงใจหรือประมาทเลินเลอในการสรางความเสียหาย
ตอสิ่งแวดลอมยอมกระทําไดยาก เพราะสวนใหญแหลงกําเนิดมลพิษยอมไดแกโรงงานอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ซับซอนและเกี่ยวของกับเทคนิคทางวิทยาศาสตร๑๙ 

 ดังนั้น  หากบุคคลใดกระทําการ หรือประกอบกิจการใดอันอาจกอใหเกิดความเสียหาย
หากความเสียหายเกิดขึ้นแกผูอืน่ บุคคลนั้นจะตองรับผิดในผลทีเ่กิดขึ้น ถึงแมวาในการกระทําหรือ
ประกอบกิจการดังกลาว บุคคลผูกระทําการจะไดจัดใหมีการปองกันภยันตรายไวแลว และมิไดกระทํา
การโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอที่จะกอความเสยีหายใหเกดิขึ้นกต็าม เพราะถอืเปนหนาท่ีโดยเครงครดั 
ซึ่งผูกระทําตองระวังและปองกันมิใหผูอืน่ไดรับอันตรายจากการกระทําของตนหรือบริวารของตน 
ผูกระทําดังกลาวจึงตองรับผิดเพื่อความบกพรองในการปองกันชุมชน๒๐

๑๖ ดูเพิ่มเติม กนกพรรณ ตันวิมลรัตน, อางแลว, หนา ๑๒. 
๑๗ ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๓.
๑๘ ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๔.
๑๙ ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน.
๒๐ โปรดดูเพิ่มเติม ดนัยยศ ศรลัมพ, “คาทดแทนในกรณีสิ่งแวดลอมเปนพิษ”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๒๕) , หนา ๑๔๖. อางถึงใน มณิศรา เทพหัสดิน 
ณ อยุธยา , “การกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษในคดีสิ่งแวดลอม,” อางแลว, หนา ๒๖-๓๐.
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  ทฤษฎีความนาจะเปน (Theory of Strict Liability)
 ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่เปนตนกําเนิดแนวความคิดในการพิสูจนความสัมพันธระหวาง

การกระทาํและผลอกีแนวหนึ่งโดยนาํ ทฤษฎคีวามนาจะเปนซึ่งเปนหลกัทางคณติศาสตรมาประยกุตใช 
แนวความคิดนี้ถือวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น “นาที่จะเกิดจากการกระทําของจําเลย” หรือ 
“มโีอกาสที่จะเปนไปไดวาความเสยีหายนั้นเกดิจากการกระทาํของจาํเลย” หรอืไม ถาโจทกผูกลาวอาง
เพยีงแตพสิจูนใหศาลเหน็วาความเสยีหายท่ีตนไดรบั นาท่ีจะเกิดจากการกระทาํของจําเลย หรอืมีโอกาส

ทีจ่ะเปนไปไดวาความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทํา
ของจําเลย เพียงเทานี้ ภาระในการพิสูจนก็จะโอนไป
เปนของจาํเลยท่ีจะตองทําการพสิจูนหกัลางขอกลาวอาง
ของโจทก๒๑

ทฤษฎีวาดวยความนาจะเปนนี้เปนทฤษฎีที่
เกดิขึ้นมาจากเหตแุหงความไมแนนอนทางวทิยาศาสตร 
โดยคดีสิ ่งแวดลอมที ่เกิดขึ ้นในปจจุบันนี้เปนคดีทีม่ี
ความละเอียดซบัซอน กระบวนการผลติหรอืการบริหาร
จัดการมวิีธีการที่พฒันามากขึ้น เทคโนโลยท่ีีใชก็ทันสมยั
มาก ซึ่งยากแกการทีจ่ะพิสูจนถึงกระบวนการตาง ๆ 
ใหเห็นผลเปนประจักษ ดังนั้นนักนิติศาสตรจึงไดนํา

ทฤษฎวีาดวยความนาจะเปนมาใช โดยหลายประเทศไดนําเอาทฤษฎีความนาจะเปนมาใชในการกําหนด
ใหบุคคลตองรับผิดในทางแพงเมื่อบุคคลนั้น ๆ ไดกระทาํความผิดตอกฎหมายสิ่งแวดลอมทางแพง
  ทฤษฎีวาดวยการกอเหตุเดือดรอนรําคาญ (Theory of Nuisance)๒๒

 ทฤษฎีวาดวยการกอเหตุเดือดรอนรําคาญ มีแนวความคิดมาจากนักกฎหมายในประเทศที่
ใชกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เปนทฤษฎีที่ถือวา หากมีการกระทําใหเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญแลวไมวาจะเกิดตอเอกชนหรือตอสาธารณชน ผูที่ไดรับผลของการกระทํานั้นยอมมีสิทธิที่จะได
รับชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งกฎหมายสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพงมีพื้นฐาน
มาจากทฤษฎีนี้ 

 การกระทําทีเ่ปนการกอเหตุเดือดรอนรําคาญเกี ่ยวของกับปญหามลภาวะโดยมีสื ่อ
ทางกายภาพ คือ อากาศ นํ้า และดิน โดยไดมีการแบงลักษณะการกระทําความผิดของผูทีก่อใหเกิด
ความเสียหายไดเปน ๒ ลักษณะ คือ 

 ๑)  การกอเหตเุดือดรอนราํคาญตอสวนตัว (Private Nuisance) ซึ่งเปนกรณีท่ีผูกระทาํ
ความผดิไปรบกวน (Interfere) ตอผูไดรบัความเสยีหายโดยตรง หรอืตอบรวิารของผูไดรบัความเสยีหาย 
หรือตอทรัพยสินของผูเสียหาย ซึ่งการรบกวนที่จะถือวาเปนการกอเหตุเดือดรอนรําคาญตอสวนตัวนั้น 

๒๑ โปรดดูเพิ่มเติม วรากร ชวาลา, “พยานหลักฐานคดีสิง่แวดลอมในศาลยุตธิรรม”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๘), หนา ๓๐-๓๑.

๒๒ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๓-๑๕.
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จะตองเปนการรบกวนในระดบัท่ีไมสมเหตผุล อันขึ้นอยูกบัสภาพแวดลอมและขอเท็จจรงิของแตละคด ี
ซึ่งมาตรฐานของระดับของการรบกวนที่จะถือวาเปนการกอเหตุเดือดรอนรําคาญตอสวนตัวนั้น 
ในประเทศแคนาดาไดมีหลักวา การกอเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นตองอยูในระดับทีร่บกวนความ
เปนอยูอยางสบายตามธรรมดาของบคุคลท่ัว ๆ  ไป มิใชเปนระดับของการรบกวนของผูมีชวิีตอยางหรหูรา
หรือรํ่ารวย ทั้งจะตองไมใชเปนเรื่องเล็กนอยเกินไปซึ่งคนทั่ว ๆ ไปจะทนไมไดตอการรบกวนดังกลาว

 ๒)  การกอเหตุเดือดรอนรําคาญตอสาธารณชน (Public Nuisance)
    ในสมัยกอนน้ันผูที่มหีนาท่ีในการฟองรองอนัอาศยัเหตเุดอืดรอนราํคาญตอสาธารณชนนี้ 

คือเจาหนาทีข่องรัฐเทานั ้น แตตอมาก็ไดมีการอนุญาตใหผู เสียหายที่เปนบุคคลธรรมดามีสิทธิ
ฟองเรยีกคาเสียหายโดยอาศยัเหตเุดอืดรอนราํคาญตอสาธารณชนน้ีไดดวย โดยบคุคลเชนวาน้ันจะตอง
ไดรับ ความเสียหายเปนพิเศษ (Special Damage) มากกวาคนโดยทั่ว ๆ ไป 

    ซึง่ความหมายของคาํวา “ความเสยีหายเปนพิเศษ” มีตวัอยางปรากฏในศาลประเทศ
แคนาดาไดใหความหมายไวในทางที่วา ความเสียหายเปนพิเศษยอมไมรวมถึงความสูญเสียในทาง
เศรษฐกจิ (Financial Lose) เชน การขาดรายไดของชาวประมง เปนตน ดังนั้นจงึมคีวามหมายเฉพาะ
ถึงความเสียหายตอรางกายหรือทรัพยสินของผูไดรับความเสียหายโดยตรงเทานั้น 

    อยางไรก็ตาม ระดับของการกระทําทีจ่ะถือไดวาเปนระดับของการกอเหตุเดือดรอน
รําคาญตอสาธารณชนไดนั ้น จะตองถึงระดับเหตุเดือดรอนรําคาญทีเ่รียกวาไดรับความเจ็บปวด
เดือดรอนเปนพิเศษ เปนระยะเวลานานสามารถคาดถึงความเสียหายลวงหนาและเปนความเสียหาย
ที่ตอเนื่องยาวนานเกิดขึ้นจากการกระทําที่มีตอสาธารณะหรือชุมชนนั้น 

   นอกจากทฤษฎีที่ไดเสนอมาขางตนนั้น ในการพจิารณาคดสีิ่งแวดลอมในนานาประเทศ
รวมถึงประเทศไทยนั้น ยังไดปรากฏหลักและทฤษฎีอีกหลายประการที่จําตองใชประกอบกัน เชน 
ทฤษฎีวาดวยความสัมพันธระหวางการกระทําและผล ทฤษฎเีงื่อนไข หรอืทฤษฎมีลูเหตท่ีุเหมาะสม 
เปนตน ซึง่ทฤษฎีเหลานีไ้ดใชในการพิจารณาถึงความรับผิดทางแพงและทางอาญาโดยปกติ
และกลาวถงึไวในตาํรากฎหมายและเอกสารทางวชิาการหลายฉบบั ดังนั้น จงึขออนญุาตไมกลาวถงึ
รายละเอียดของหลักและทฤษฎีดังกลาวนั้นในบทความนี้ 

ความสงทาย
ความทั่วไปและแนวคดิทฤษฎท่ีีเกี่ยวของกบัคดสีิ่งแวดลอมท่ีไดกลาวมาทัง้หมด ไดมขีึน้และ

พัฒนามาสูการคุมครองปองกันสิทธิในสิ่งแวดลอมสําหรับมนุษยชาติในภาพรวมโดยการเชื่อมโยงสิทธิ
ในสิง่แวดลอมเขากับสิทธิมนุษยชน และประสานหลักความรับผิดชอบของแตละรัฐใหเปนอันเดียวกับ
หนาทีใ่นการพิทักษปกปองสิง่แวดลอม โดยตระหนักวามนุษยในปจจุบันมีพันธะกรณีในการรักษา
ส่ิงแวดลอมเพื่อชนรุนหลงั ท้ังมแีนวคดิอนัสาํคญัวา การพฒันาอยางยั่งยืนน้ันจาํตองไดรบัความรวมมอื
จากผูมสีวนเกีย่วของทกุฝายทัง้ระบบ และในขณะเดียวกัน การเยยีวยาผูเสียหายทีเ่ปนปจเจกบุคคล 
เมือ่พบขอจํากัดบางประการในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทีเ่หมาะสม ก็ไดมีการริเริม่คิดทฤษฎี
ทางกฎหมายขึ้นเพื่อปรับใชในคดีสิ่งแวดลอม อันนําไปสูลักษณะเฉพาะสวนหนึ่งของคดีสิ่งแวดลอม
ดวยเชนกัน
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“คดีสิ่งแวดลอม” และ “กระบวนการ
ยุติธรรมทางสิ ่งแวดลอม” มีแนวคิดและ
ปรชัญาเบื้องหลงัท่ีแตกตางไปจากการคุมครอง
สิทธิในดานอื่น ๆ เชน แนวคิดเรื ่องสิทธิ
ในสิ่งแวดลอม (Environmantal Right) ซึ่ง
เปนสิทธิทีพ่ัฒนามาจากสิทธิมนุษยชน มาสู
การอธิบายสิทธิของปจเจกบุคคลทีม่ีต อ
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ หากศึกษาใหลึกซึ้ง

ไปจนถึงรายละเอียดของขอพิพาททางสิ่งแวดลอมแลว จะพบลักษณะเฉพาะอีกหลายประการที่ทําให
คดีสิ่งแวดลอมมีความแตกตางจากคดีทั่วไป

ลักษณะของคดีสิง่แวดลอมที่มีขอจํากัดอันไมเอือ้อํานวยตอการสรางกระบวนการยุติธรรม
ที่เหมาะสมไดอยางสมบูรณนัน้ ไดนําไปสูแนวคิดทีจ่ะจัดตั้ง ศาลชํานัญพิเศษดานสิ่งแวดลอม 
เพื่อพิจารณาและพิพากษาคดีทีม่ีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากคดีโดยทั่วไปอยูบางประการและ
ตองอาศัยปจจัยประการตาง ๆ เปนการเฉพาะแยกตางหากจากระบบศาลปกติ เพื่อใหการอํานวย
ความยุตธิรรมทางสิ่งแวดลอมเปนไปไดอยางสอดคลองกบัหลกัการคุมครองสทิธเิสรภีาพและการระงบั
ขอพิพาทที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และเหมาะสมกับแตละประเทศ ดังจะเสนอในตอนตอไป 
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ความยุตธิรรมทางสิง่แวดลอมเปนไปไดอยางสอดคลองกบัหลกัการคุมครองสทิธเิสรภีาพและการระงับ
ขอพิพาทท่ีมีปปรระสสิทธิภาพ เปปนธรรรรม และเหมาะสสมกับแตละปปรระเทศศ ดังจะเเสสนนอใในนตอนนตอไไปป 

พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๑๘๖ จุลนิติ
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พ ย - ธ ค ๕๕

ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสาร
และของเสียอันตราย (ศสอ.) เริ ่มดําเนินงานใน
ปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายใตการกํากับดูแลของ
สาํนกัพัฒนาบัณฑติศึกษา และวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี(สบว.) สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 
ในลักษณะภาคีความรวมมือของมหาวิทยาลัยระดับแนวหนา 
๘ แหงในประเทศไทย 

โดยมีวัตถุประสงคและพันธกิจในการสรางองคความรู
และผลิตงานวิจัยดานการจัดการสิง่แวดลอม โดยเฉพาะในเรื่อง
ของสารและของเสียอันตรายที่มีคุณภาพและตรงตามโจทย
ความตองการของประเทศ และผลิตบณัฑติระดับสูงเพือ่แกไข
ปญหาความขาดแคลนกําลังคนดานการจัดการสารและของเสีย
อันตราย รวมทั้งการใหบริการทางวิชาการ เผยแพรองคความรู 
และเปนทีพ่ึ่งของสังคม บนฐานของความรวมมือกับทุกภาค
สวนทั้งในและตางประเทศ

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เปนองคกร
พฒันาเอกชนดานสิ่งแวดลอมดาํเนนิงานในฐานะสถาบนัวชิาการ
อิสระมไิดแสวงหากาํไร จดทะเบยีนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี ๒๔ กมุภาพนัธ 
พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานศึกษาวิจัย 
เพื ่อกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมในระยะยาวจัดทําโครงการ
ภาคสนาม เพื่อชวยทองถิ่นในการอนุรักษสิง่แวดลอม เผยแพร
ขอมูลดานสิ่งแวดลอมแกประชาชน ตลอดจนจัดการฝกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสนองความตองการของสังคม
และประชาชน       

นอกจากนี ้สถาบนัฯ ยังมุงเนนการทําหนาท่ีเปนแหลง
ศึกษาวิจัยองคความรู ดานสิง่แวดลอมทีท่นัสมัยถูกตองและ
เชื่อถือได โดยเนนการผลักดันใหเกิดการประสานการทํางาน
รวมกันระหวางภาคีตาง ๆ ในสังคมเพื ่อเชื ่อมโยงสู การ
อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความสมดุลอันจะเปนรากฐานสําคัญสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
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www.admincourt.go.th/00_web/environment/
new_environment.html aseanthailand.org

www.aseanthailand.org
สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้า

และอุทกภัยแหงชาติ 
จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

บรหิารจดัการนํา้และอทุกภยัแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรยีกโดยยอ
วา สบอช. เปนหนวยงานภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ กนอช. และ กบอ. โดยมี
อํานาจหนาท่ีประสานงานกบัหนวยงานของรฐัท่ีเกี่ยวของในการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ สภาพนํ้าในลุมนํ้าและ
เขื่อนหรือทีก่ักเก็บนํา้ สภาพพื้นทีบ่ริเวณทีน่ํา้ไหลผานแนวทาง
การเตือนภัย เพื่อการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยอยางเปน

ระบบ 
ผูทีส่นใจสามารถติดตามขอมูลสําคัญเกี่ยวกับระดับ

น้ําและปรมิาณน้ําจากสถานการณน้ําฝน น้ําในเขื่อน นํ้าในลาํนํ้า 

และนํ้าทวม พรอมกับมีภาพประกอบดานภูมิศาสตรดวย

ศาลปกครองแผนกคดีสิ ่งแวดลอม 
(Environmental Division of Administrative 
Court) เปนแผนกหนึง่ของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีอํานาจดําเนินการพิจารณา
ขอพพิาทคดปีกครองเกีย่วกบัสิง่แวดลอมซึง่มลีกัษณะพเิศษกวา
คดีปกครองประเภทอื่น ๆ ทีม่ีความซับซอนที่ตองใชความรู
ความเขาใจในลักษณะของสหสาขาวิชา ทัง้นีเ้พือ่เปนการรักษา
ประโยชนสาธารณะและคุมครองสิทธิของบุคคลในการทีจ่ะ
ดาํรงชพีอยูไดอยางปกตแิละตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอให
เกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพไดอยาง
เหมาะสม อีกทัง้เพื่อความรอบคอบ รวดเร็ว เปนธรรมและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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