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กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบันได้มีเจตนารมณ์ในการที่จะปฏิรูปการเมือง โดยเฉพาะในการแก้ไข 

ปัญหาอันเกิดขึ้นจากการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ในอดีตโดยมีสาเหตุอันเกิดจากโครงสร้างและจากตัวบุคคล โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ได้วางหลักการสำคัญไว้รวม ๔ แนวทางด้วยกัน คือ  (๑) การคุ้มครอง ส่งเสริม และการ 
ขยายสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนอยา่งเตม็ที ่ (๒) การลดการผกูขาดอำนาจรฐัและขจดั 
การใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม  (๓) การทำให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม  
และ (๔) การทำให้ระบบตรวจสอบมีความเข้มแข็งและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สำหรับแนวทางในการคุ้มครอง ส่งเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของ 
ประชาชนอย่างเต็มที่นั้น รัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนในด้าน 
ตา่ง ๆ  เพิม่ขึน้มากกวา่เดมิ หรอืมากกวา่ทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ ไดเ้คยบญัญตัริบัรองไว ้เชน่ การคุม้ครองบคุคลจากการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ 
จากข้อมูลส่วนบุคคล การเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยการปฏิรูปกระบวนการ 
ยตุธิรรมใหป้ระชาชนเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมไดโ้ดยงา่ย สะดวก รวดเรว็ ทัว่ถงึ ประชาชน 
มสีทิธฟิอ้งศาลรฐัธรรมนญูดว้ยตนเองและมสีทิธติดิตามและรอ้งขอใหม้กีารตรวจสอบการ
ปฏบิตัหินา้ทีข่องผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงและเจา้หนา้ทีข่องรฐัไดเ้ปน็ครัง้แรก รวมทัง้ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป เป็นต้น
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  หลักการบัญญัติโดยการให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเช่นเดียวกับ 
บุคคลทั่วไปดังกล่าวนี้ ยังเป็นการสอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานสากล ฉบับที่ ๑๕๑ ว่าด้วย 
เรื่องการคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้งองค์กร สมาคม และกระบวนการในการกำหนดเงื่อนไขและสภาพ
การจ้างในระบบราชการ (ซึ่งผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานสากล ครั้งที่ ๖๔  
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔)  
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
ส่วนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม มาตรา ๖๔ วรรคสอง ได้กำหนดหลักการว่า ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบ
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ 

  จากหลักการรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ดังกล่าวนั้น จึงเป็นที่มาของหลักการมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้บัญญัติว่า “ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ 
ในรฐัธรรมนญู แตท่ัง้นีต้อ้งไมก่ระทบประสทิธภิาพในการบรหิารราชการแผน่ดนิและความตอ่เนือ่งในการ 
จดัทำบรกิารสาธารณะ และตอ้งไมม่วีตัถปุระสงคท์างการเมอืง โดยหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการ 
รวมกลุ่มนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา”

ด้วยเหตุที่เรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักการใหม่ของสังคมไทย ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้อง 
ให้ความสำคัญและพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะการดำเนินการจัดทำร่าง 
พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ 
พ.ศ. .... อันเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนให้กระบวนการในการใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่มข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการที ่
จะพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง นั้น จะต้องพยายามรักษาไว้ซึ่ง 
ดุลยภาพระหว่างการใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน้าที่ในการ 
ดูแลทุกข์สุขของประชาชน กล่าวคือ ต้องคำนึงว่าการใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะเป็นหลักการสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้ ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได้ขอสัมภาษณ์
ความคิดเห็นทางวิชาการจาก ร.ศ. ดร. วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายจาดุร  อภิชาตบุตร นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 
และนายเข็มทอง  ต้นสกุลรุ่งเรือง อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายปกครองและกฎหมายทั่วไป 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการ 
และเจา้หนา้ทีข่องรฐั” ทัง้นี ้เพือ่ใหท้ราบถงึแนวความคดิ ทีม่า รวมทัง้เหตผุลและความจำเปน็เกีย่วกบั 
การกำหนดให้มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่ม ลักษณะหรือรูปแบบของการจัดองค์การในการรวมกลุ่ม 
การควบคุมกำกับของภาครัฐ รวมทั้งการให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมหรือไม่ และประชาชนจะได้รับประโยชน์ 
จากการรวมกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
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จุลนิติ : แนวความคดิ ทีม่า รวมทัง้เหตผุลและความจำเปน็ 
เกี่ยวกับการกำหนดให้มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นอย่างไร

รศ.ดร. วิจิตรา : ลักษณะของการกำหนดหลักเกณฑ์ 
เก่ียวกับเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ัน 
รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้บุคคลซึ่งเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรฐัมเีสรภีาพในการรวมกลุม่ ซึง่ความจรงิกไ็มจ่ำเปน็ตอ้งแบง่แยก 
เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะข้าราชการในที่นี้ก็เป็น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย ดังนั้น ถ้ากล่าวถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐก็จะซ้ำซ้อนกันอยู่ อย่างไรก็ตาม ในลักษณะของการกำหนด 
ให้เห็นชัดว่าเป็นข้าราชการ อาจจะมีเจตนารมณใ์นขณะร่างรัฐธรรมนูญ 
เพื่อต้องการที่จะเน้นการให้สิทธิแก่ข้าราชการเป็นหลัก เนื่องจาก 
หนว่ยงานของรฐัมอียู ่๓ ประเภทดว้ยกนั คอื สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ 
และองค์การมหาชน ปัจจุบันนั้นบุคลากรหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานอยู่แล้ว แต่หน่วยงาน 
ของรฐัทีเ่ปน็สว่นราชการนัน้ ขา้ราชการยงัไมม่เีสรภีาพในการรวมกลุม่ 
นอกจากนี้โดยหลักการขององค์การมหาชนก็มีลักษณะของการ 
ดำเนินกิจการเป็นการให้บริการสาธารณะ จึงมีหลักการกำหนดให้ 
องค์การมหาชนไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ ์ 
นอกเหนือจากการยกเว้นไม่ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
แรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน และกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

วันพุธท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
ณ  อาคารคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*  น.บ.(ธรรมศาสตร์) น.ม.(จุฬาฯ), D.S.U. (Droit de Travail), Docteur de I’Universite’ (Paris II) ประเทศฝร่ังเศส, 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม*
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แต่อย่างไรก็ตาม บุคลากรขององค์การมหาชนซ่ึงแม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหน่ึง 
ก็ยังได้รับความคุ้มครองในด้านประโยชน์ตอบแทนที่ไม่น้อยกว่ากฎหมายว่าด้วย 
การคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน และกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม ทัง้นี้ 
โดยไมร่วมถงึกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์เนือ่งจากไมต่อ้งการทีจ่ะใหม้กีารรวมกลุม่ 
ของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ต้องการให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มีบทบาทเรียกร้องต่อหน่วยงานของรัฐอันมีผลกระทบต่อการบริการสาธารณะหรือ 
ประชาชนโดยส่วนรวมนั่นเอง 

โดยผลของรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั มาตรา ๖๔ วรรคสอง จะเหน็ไดว้า่กฎหมาย 
ที่กำหนดสถานภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกำหนดหลักการในลักษณะดังกล่าวนั้น 
ไม่ได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นองค์การมหาชนหรือส่วนราชการ จากการปรากฏกระแส 
การเรียกร้องเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของข้าราชการมากขึ้น น่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจ 
ให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีแนวคิดว่า “เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการเป็น 
เป้าหมายหลักที่ควรได้รับการคุ้มครอง” โดยแนวความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ 
ในการรวมกลุ่มซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยทั่วไปนั้น  
นานาอารยะประเทศก็ได้ให้การรับรองเช่นเดียวกัน อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส 
หรือญี่ปุ่น ก็มีการให้ความคุ้มครองในลักษณะเดียวกันโดยมีการกำหนดหลักการ 
ดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ในระดับระหว่างประเทศก็มี 
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization - ILO) 
ซึ่งเกิดจากการที่ประเทศต่าง ๆ มีความเห็นพ้องต้องกันว่าการเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็น 
ของภาคเอกชนหรอืหนว่ยงานของรฐักต็ามพงึไดร้บัการคุม้ครองทีจ่ะไดท้ำงานในสภาพ 
การจ้างที่มีมาตรฐานระดับสากล จึงได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นองค์การแรงงาน 
ระหว่างประเทศ 

ในลักษณะของการให้การรับรองต่อเสรีภาพในการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐน้ันได้มีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับท่ี ๑๕๑ มาตรา ๓๐ 
ให้การรับรองเกี่ยวกับเสรีภาพในการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ว่าสามารถ 
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กระทำได ้จงึอาจกลา่วไดว้า่แนวความคดิใหเ้สรภีาพแกเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัในการรวมกลุม่ 
เกดิจากความตอ้งการรบัรองเสรภีาพหรอืสทิธขิัน้พืน้ฐานตามรฐัธรรมนญูโดยทัว่ ๆ  ไป 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกันกับบุคลากรในภาคเอกชน ซึ่งเป็นที่รับรองในเกือบ 
ทุกประเทศ อย่างไรก็ดีลักษณะของงานที่หน่วยงานของรัฐพึงต้องกระทำนั้น คือ 
การให้บริการสาธารณะต่อประชาชน ส่งผลให้ลักษณะของการรวมกลุ่มของ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัตอ้งมขีอ้จำกดัอยูบ่า้ง เพือ่มใิหม้ผีลกระทบตอ่ประสทิธภิาพ ในการ 
บริหารราชการแผ่นดิน หรือความต่อเนื่องของการบริการสาธารณะ ทั้งนี้ โดยเน้น
ความคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลักที่จะต้องไม่ให้ถูกกระทบ 
หรือได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 

ดงันัน้ ในประเดน็ของการรวมกลุม่สำหรบัเจา้หนา้ทีข่องรฐันัน้ ยอ่มกระทำได ้
แตอ่าจมขีอ้จำกดัมากกวา่บคุลากรในภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่บคุลากรในภาครฐั 
ที่เป็นลูกจ้างรัฐวิสาหกิจซึ่งก็มภีารกิจในการจัดบริการสาธารณะก็ยังสามารถรวมกลุ่ม 
เป็นสหภาพแรงงานได้ จึงไม่อาจปฏิเสธว่าข้าราชการก็ควรมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
เชน่เดยีวกนั ทัง้นีภ้ายใตข้อ้จำกดับางประการเพือ่มใิหก้ระทบตอ่การบรกิารสาธารณะ 
เช่นกัน หากพิจารณาสหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันก็ไม่สามารถจะนัด 
หยุดงานกันได้ตามกฎหมาย แต่ในบางประเทศยังสามารถกระทำได้ เช่น ในฝรั่งเศส 
ก็มีการนัดหยุดงานของบุคลากรในกิจการรถไฟฟ้าใต้ดินซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ 
อันมีลักษณะของการบริการสาธารณะ ซึ่งคนฝรั่งเศสโดยทั่วไปย่อมรับรู้ว่าเป็น 
การใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิในการได้รับการจัด 
สวัสดิการจากรัฐหรือสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้อย่างเหมาะสม จึงมีวิธีที่จะแสดงพลัง 
ในการต่อรอง ด้วยการนัดหยุดงานอันเป็นการต่อรองที่มีประสิทธิภาพ แม้จะทำให้ 
ประชาชนต้องได้รับความลำบากหรือเดือดร้อนบ้างก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้การใช้ 
เสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถสัมฤทธิ์ผลหรือสำเร็จตามที่เรียกร้องได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเทศไทยมีแนวคิดในการให้ความสำคัญแก่ 
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนส่วนใหญ่ในอันที่จะได้รับการบริการสาธารณะ  
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โดยแนวคิดดังกล่าวทำให้กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ไม่กำหนดให ้
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธินัดหยุดงานได้ ดังนั้น โดยแนวคิดเดียวกันก็ไม่ควร 
กำหนดให้สหภาพข้าราชการมีสิทธิในการนัดหยุดงานได้ อย่างไรก็ดี ในอนาคตถ้ามี 
การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานในการรวมกลุ่มแล้ว ก็อาจมีการ 
กำหนดขอบเขตของการแสดงออกเพ่ือประโยชน์ให้ได้มาซ่ึงสิทธิบางประการของสหภาพ 
ข้าราชการในลักษณะของการที่นัดหยุดงานประเภทที่เรียกว่า “ชะลอการทำงาน” 
กล่าวคือ มีการให้บริการสาธารณะเหมือนกันแต่เป็นการบริการบางส่วนโดยไม่หยุด 
ใหบ้รกิารทัง้หมด หรอืในลกัษณะใหห้วัหนา้หนว่ยงานมอีำนาจตดัสนิใจทีจ่ะ “ใหบ้คุคล 
ภายนอกเข้ามาทำงานแทนได้เป็นบางช่วง” ของการนัดหยุดงาน เป็นการพัฒนา 
ในลักษณะที่เปิดกว้างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหมายความรวมถึงข้าราชการมีสิทธ ิ
นัดหยุดงานได้ภายใต้หลักการดังกล่าว 

ในปัจจุบันถ้าจะกำหนดให้ข้าราชการก็ดี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีมีเสรีภาพ 
ในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพได้และควรจะรวมไปถึงการให้มีสิทธินัดหยุดงานได้ด้วย 
หรือไม่นั้น โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะให้มีสิทธินัดหยุดงานด้วย  
เพราะต้องพิจารณาถึง “ความรับผิดชอบต่อสาธารณะที่จำต้องสร้างทัศนคติหรือ 
จิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยว่าควรจะมีมากน้อยเพียงใด อย่างไร” จากที่ 
ปรากฏตามสื่อมวลชนทั้งหลาย บางกรณีจะเห็นได้ว่ายังไม่อาจควบคุมไม่ให้กระทบ 
ต่อประชาชนโดยส่วนรวมได้ อย่างไรก็ดี เมื่อรวมกลุ่มกันได้ย่อมมีผลต่อมาว่าจะต้อง
มีการให้สิทธิในการยื่นข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้เช่นกัน เมื่อยื่นข้อเรียกร้องแล้วไม่ให้สิทธิ 
ในการเจรจาต่อรอง ก็เหมือนกับการให้สิทธิในระดับที่ยังไม่อาจบรรลุเป้าหมาย 
ที่พึงประสงค์ได้ 
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จุลนิติ : ในประเด็นของรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของ 
ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัควรมคีวามเหมอืนหรอืมคีวามแตกตา่งกบัการรวม
กลุ่มของบุคลากรในภาคอื่น ๆ อย่างไร

รศ.ดร. วิจิตรา : ในประเด็นนี้ถ้ามองในสาระสำคัญแล้วก็ไม่ควรจะมี 
ความแตกต่างกัน เมื่อมีการให้เสรีภาพที่เหมือนกับบุคคลทั่วไปแล้ว หากพิจารณา 
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่งที่ได้กำหนดให้บุคคลทั่วไปมีเสรีภาพ 
ในการรวมกลุ่มได้ โดยในมาตรา ๖๔ วรรคสอง ได้กำหนดหลักการให้ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเสรีภาพดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน ในลักษณะเดียวกันโดย 
วัตถุประสงค์เดียวกันแล้ว ก็ไม่ควรจะมีองค์กรที่เกิดขึ้นแตกต่างกันมากนัก 

จุลนิติ : หากรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของข้าราชการและ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัไมแ่ตกตา่งกนั ทา่นอาจารยเ์หน็วา่ในกรณขีองขา้ราชการควรจะมี 
ข้อจำกัดเพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการสาธารณะเพิ่มเติมจากเอกชนหรือไม่ 
อย่างไร

รศ.ดร. วจิติรา : เมือ่พจิารณาในดา้นความสามารถในการรวมกลุม่ของลกูจา้ง 
รัฐวิสาหกิจในปัจจุบันซึ่งไม่สามารถนัดหยุดงานได้แล้ว การรวมกลุ่มของข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ควรมีข้อจำกัดได้ในหลักการเดียวกัน คือ เมื่อสามารถที่จะยื่น 
ข้อเรียกร้องได้ เจรจาได้ แต่ลักษณะของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
กับข้าราชการอาจจะต้องมีมาตรการในการระงับข้อพิพาท โดยไม่ไปกระทบต่อการ 
บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนโดยส่วนรวม เช่นเดียวกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  
โดยกำหนดให้มีองค์กรในลักษณะเป็นคณะกรรมการซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในระหว่าง 
หน่วยงานของรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทอันเป็นผลทำให้ข้อพิพาท 
ระงับลงได้

 จุลนิติ : สถานะทางกฎหมายของข้าราชการไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

รศ.ดร. วิจิตรา : เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเทศมีสถานะทางกฎหมายที่ 
ใกล้เคียงกัน ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องมีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะให้แก่ 
ประชาชนเหมือนกัน แต่สถานะทางเศรษกิจของข้าราชการไทยที่อาจแตกต่างจาก 
ประเทศอ่ืนอยู่บ้างโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนน้อยมาก ไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย
ในการดำรงชีวิตสำหรับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน
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จุลนิติ : ลักษณะของการจัดองค์กรในการรวมกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐที่เหมาะสมควรมีลักษณะเช่นใด เช่น การจัดตั้งองค์กรสหภาพข้าราชการ 
ที่มาของผู้บริหารองค์กร การเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นต้น

รศ.ดร. วิจิตรา : ลักษณะของการจัดองค์กรในการรวมกลุ่มข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสมควรจัดตั้งในรูปแบบของ “สหภาพ” ทั้งนี้อาจจะไม่ใช้ 
ชื่อเรียกว่าสหภาพแรงงานก็ได้ แต่อาจใช้เป็นชื่อว่า “สหภาพข้าราชการ” ก็ได้ 
เพราะหากไดย้นิคำวา่ “แรงงาน” แลว้บางคนกอ็าจเกดิความรูส้กึตอ่ตา้นวา่ ไมใ่ชล่กูจา้ง 
ของภาคเอกชนซึง่ไมส่มควรใชค้ำวา่ “แรงงาน” ทัง้ ๆ  ทีโ่ดยความเปน็จรงิแลว้การรวมกลุม่ 
ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเองก็ยังใช้ชื่อเรียกว่า “สหภาพแรงงาน” เช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะของการรวมกลุ่มดังกล่าวนั้น ต้องมีการจดทะเบียน 
จัดตั้งต่อนายทะเบียนซึ่งควรเป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่ง 
อธิบดีมอบหมาย เนื่องจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานทางทะเบียนในการรับจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานของ 
ทัง้ภาครฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชน รวมทัง้องคก์รทางแรงงานอืน่ ๆ  มาเปน็ระยะเวลา 
นานแล้ว ย่อมมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงกว่าหน่วยงานอื่น ๆ ย่อมเข้าใจ 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเปน็พืน้ฐานอยา่งด ีแทนทีจ่ะเปน็สำนกังาน 
ก.พ. หรือ ก.พ.ร. ตามที่มีผู้เสนอแนะขึ้นมา ทั้งนี้เพราะหากกำหนดให้สำนักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการ (ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานทางด้านนี้ในเบื้องต้นอาจประสบปัญหาได้ เนื่องจาก 
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำกับดูแลข้าราชการอาจจะมี 
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ในกรณี 
การใหค้วามดคีวามชอบ หรอืการลงโทษทางวนิยัตา่ง ๆ  อนัอาจจะทำใหน้ำไปสูป่ญัหา 
การขัดขวางการจัดตั้งองค์กร รวมตลอดถึงการดำเนินงานขององค์กรที่อาจกระทำได้
โดยปราศจากความอิสระหรือถูกแทรกแซงได้ 

 สำหรบัการจดัตัง้สหภาพขา้ราชการนัน้ อาจกำหนดใหจ้ดัตัง้โดยมขีา้ราชการ 
ผูเ้ริม่กอ่การจดัตัง้จำนวนประมาณ ๑๐ คน ซึง่ถอืเปน็จำนวนมากพอสมควรทีช่ีใ้หเ้หน็ 
ได้ว่ามีองค์ประกอบที่สามารถจัดตั้งขึ้นได้ (ตามกฎหมายแรงงานได้กำหนดจำนวน 
ผูเ้ริม่กอ่การจดัตัง้ของภาครฐัวสิาหกจิและภาคเอกชน ไวเ้ปน็จำนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑๐ คน 
เช่นเดียวกัน) โดยลักษณะของสหภาพที่จัดตั้งขึ้นอาจมีลักษณะเช่นเดียวกับกรณีของ 

โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะให้มีสิทธินัดหยุดงานด้วย เพราะต้อง 
พิจารณาถึง “ความรับผิดชอบต่อสาธารณะที่จำต้องสร้างทัศนคติหรือจิตสำนึก 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยว่าควรจะมีมากน้อยเพียงใด อย่างไร”
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เอกชนทีเ่ปน็การรวมกลุม่ของลกูจา้งทีท่ำงานกบันายจา้งคนเดยีวกนั (House Union)  
หรอืเปน็การรวมกลุม่ของลกูจา้งทีท่ำงานในกจิการประเภทเดยีวกนั (Industrial Union) 
แต่ลักษณะการรวมกลุ่มของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจนั้นไม่มีขอบเขตจำกัด แต่ในปัจจุบัน 
ถูกจำกัดให้มีเพียงการรวมกลุ่มของพนักงานที่ทำงานกับนายจ้างคนเดียวกัน  
(House Union) ประเภทเดียวเท่าน้ัน กล่าวคือ รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งลูกจ้างจะรวมตัวกัน 
จัดต้ังเป็นสหภาพ แรงงานได้เพียงหน่ึงเดียวในรัฐวิสาหกิจน้ันเท่าน้ัน ดังน้ัน หากพิจารณา 
ถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีความ 
หลากหลายแลว้ จะพจิารณาใหม้กีารรวมกลุม่ไดม้ากกวา่กรณขีองรฐัวสิาหกจิทีเ่ปน็อยู่
ในปัจจุบันก็ได้ ซึ่งมีลักษณะของการรวมกลุ่มโดยแบ่งออกได้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะที่ ๑ เป็นการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหภาพ โดยกำหนดคุณสมบัติ 
ให้เป็นข้าราชการในหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับกระทรวงหรือระดับ 
กรมก็ได้ ดังนั้น หากข้าราชการในกรมเดียวกันหรือกระทรวงเดียวกันรวมตัวกัน 
ก็จะมีลักษณะเป็น House Union นั่นเอง

ลักษณะที่ ๒  เป็นการรวมกลุ่มจัดตั้งของข้าราชการในจังหวัดเดียวกันซึ่งเป็น
การพิจารณาที่คุณสมบัติตามลักษณะท้องที่ และ

ลกัษณะที ่๓  เปน็การรวมกลุม่จดัตัง้ของขา้ราชการทีท่ำงานประเภทเดยีวกนั  
ซึ่งเป็นการพิจารณาตามสภาพของงาน ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญต่าง ๆ  
ในลักษณะงานที่รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งก็ได้ 

จุลนิติ : บทบาทของรัฐที่เหมาะสมในการเข้าไปกำกับดูแลการรวมกลุ่ม 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐควรเป็นเช่นใด

รศ.ดร. วิจิตรา : ในเบื้องต้นจำเป็นต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการ 
รวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเสียก่อนเป็นลำดับแรกว่าควรมีวัตถุประสงค์ 
ที่ใกล้เคียงกันกับกรณีของภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งภาคเอกชนนั้นจะเน้น 
ในเรื่องการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้าง และระหว่าง 
ลกูจา้งดว้ยกนัเอง รวมทัง้สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้ง และระหวา่ง 
ลูกจ้างด้วยกันเองด้วย (มาตรา ๘๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘) ส่วนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน รวมทั้ง 
พจิารณาชว่ยเหลอืสมาชกิตามคำรอ้งทกุข ์แสวงหาและคุม้ครองผลประโยชนเ์กีย่วกบั 
สภาพการจ้างของลูกจ้าง ตลอดจนดำเนินการและให้ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  
และรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ 
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓) เพราะฉะนั้น รัฐควรมีบทบาทที่เหมาะสม 
ในการเขา้ไปกำกบัดแูลการรวมกลุม่ของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐั โดยการดแูล 
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เกีย่วกบัการจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์ร และการดำเนนิงานขององคก์รเพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม 
วัตถุประสงค์ ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยคำนึงถึง 
ผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ การบริการสาธารณะ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของประชาชนเป็นสำคัญด้วย 

จุลนิติ : การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมหรือไม่ และท่านคิดว่าประชาชน 
จะได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

รศ.ดร. วิจิตรา : การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐย่อมอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมได้บ้าง เนื่องจาก 
มีการกำหนดให้รัฐควรมีบทบาทที่เหมาะสมในการเข้าไปกำกับดูแลการรวมกลุ่ม 
ของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐัโดยการดแูลเกีย่วกบัการจดทะเบยีนจดัตัง้องคก์ร  
ซึง่บทบาทของรฐัในการกำกบัดแูลการจดทะเบยีนในสว่นนีจ้ะมคีวามแตกตา่งกบักรณ ี
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ ตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง 
ประเทศ (International Labour Organization - ILO) ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘  
ซึ่งกำหนดรับรองสิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองการรวมตัวของแรงงานเพื่อจัดตั้ง 
สหภาพแรงงานโดยปราศจากการแทรกแซงจากรฐั ซึง่ไทยยงัมไิดใ้หส้ตัยาบนัอนสุญัญา 
ทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยอาจมีเหตุผลเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นควรว่ารัฐยังคงต้อง 
ควบคุมและกำกับดูแลในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งและการดำเนินงานในลักษณะ 
ที่ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน ความต่อเนื่องในการจัดทำ
บริการสาธารณะและต้องไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมด้วยดังที่
กล่าวแล้วข้างต้น

สำหรับประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มดังกล่าวมากน้อยเพียงใดน้ัน  
ถ้าข้าราชการก็ดีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีสามารถที่จะเรียกร้องให้มีการปรับปรุง 
สภาพการทำงานให้เหมาะสมแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความมั่นคงในการทำงาน รวมทั้ง 
เกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น  
และเมื่อประสิทธิภาพในการทำงานดีข้ึนประชาชนซ่ึงเป็นผู้รับบริการก็ย่อมเป็นผู้ท่ีได้ 
รับประโยชน์จากการทำงานของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ทั้งนี้เพราะ 
เหตุที่งานของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัก็คือการให้บริการสาธารณะหรือ 
การให้บริการแก่ประชาชนน่ันเอง และข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐเองก็มีฐานะ 
เป็นประชาชนคนหน่ึงด้วยเช่นกัน ดังน้ัน ถ้าข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถ 
รวมกลุ่มเพือ่เรยีกรอ้งในสทิธหิรอืประโยชนใ์ด ๆ  ทีต่นจะพงึไดร้บัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
นอกเหนือจากผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมด้วยแล้วก็ย่อมก่อให้ผลดี 
ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมมากกว่าผลเสียดังที่กล่าวแล้วข้างต้น 
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จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา รวมทั้งเหตุผลและ 
ความจำเป็นเกี่ยวกับการกำหนดให้มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นอย่างไร

นายจาดุร ฯ :  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช  ๒๕๕๐ มาตรา ๖๔๒ กำหนดใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ที ่
ของรัฐมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ต้อง 
กระทำภายใต้เงื่อนไข คือ ต้องไม่ส่งผลให้การบริการสาธารณะ 
หยุดชะงักและจักต้องเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
เนื่องจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีหน้าที่พิเศษแตกต่าง
จากบุคคลทั่วไป 

สำหรบัความคดิเหน็ของผมในฐานะนายกสมาคมขา้ราชการ 
พลเรือนแห่งประเทศไทย เห็นว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ควรมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม เนื่องจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐถือเป็นผู้ประกอบอาชีพเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น ๆ แต่เป็น 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒   
ณ  กระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

๑ รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, M.A. (Government) 
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา, ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี ๔๕ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคม 
ข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย.

๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๔ บัญญัติว่า
“มาตรา ๖๔  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน 

องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพ

ในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน 
มิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ”.

นายจาดุร  อภิชาตบุตร๑
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วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการของรัฐ โดยรัฐสัญญาว่าระหว่างทำงานกับรัฐนั้น  
รัฐจะจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เพื่อดำรงชีพอยู่ได้อย่างเพียงพอ 

คำถามท่ีว่าการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเกิดข้ึนเพ่ือประโยชน์ 
อันใด คำตอบก็คือเพื่อการต่อรองในการที่จะดูแลสิทธิเสรีภาพของตนให้สามารถ 
นำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี การป้องกันการแทรกแซง 
การปฏิบัติหน้าที่หรือคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อพิทักษ์ 
หรือปกป้องสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวแล้ว สิทธิและเสรีภาพอาจจะถูกบั่นทอนหรือ 
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจถูกแทรกแซงได้ ดังนั้น  
เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐไว้ ผมจึงมีแนวความคิดว่าการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการคุ้มครองประโยชน์ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดังกล่าวโดยรวม

ทัง้นี ้องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization 
: ILO) ยังถือเป็นหลักสากลว่า ผู้ที่มีหน้าที่การงานในกลุ่มสาขาอาชีพ พึงจะรวมตัวกัน 
เพื่อที่จะดูแลให้การประกอบอาชีพของตนเป็นไปด้วยความรู้ความสามารถเต็มที่  
นี่คือระบบคุณธรรม (Merit System) สรุปหลักการสำคัญในการรวมกลุ่มของ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ คอื การรวมกลุม่เพือ่คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่
ของรัฐในการปฏิบัติราชการ ป้องกันการแทรกแซงและรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรม

จุลนิติ : รูปแบบและวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกับการรวมกลุ่มของบุคลากร 
ในภาคอื่น ๆ อย่างไร



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓ 13

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

นายจาดุร ฯ : รูปแบบและวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของข้าราชการและ 
เจา้หนา้ทีข่องรฐั มทีัง้ความเหมอืนและความแตกตา่ง ความเหมอืน ในทีน่ีค้อื เปน็การ 
รวมกลุม่ของผูท้ีป่ระกอบวชิาชพีเดยีวกนั กลุม่ผูใ้ชแ้รงงานภาคเอกชนมกีารรวมกลุม่กนั 
เปน็สหภาพแรงงาน พนกังานรฐัวสิาหกจิมกีารรวมกลุม่เปน็สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ  
ส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ควรที่จะมีการรวมกลุ่มเช่นกัน แต่อาจมี 
ความแตกต่างตรงท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอำนาจจากรัฐตามท่ี 
กฎหมายกำหนดหรือที่เรียกว่า “อำนาจปกครอง” คือ มีอำนาจบังคับฝ่ายเดียวให้ 
บุคคลอ่ืนกระทำตาม เช่น การออกกฎ คำส่ัง ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  เป็นต้น ซ่ึงบุคคล 
เหล่านี้หากไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือได้รับการคัดเลือกมาอย่างเหมาะสมตามระบบ 
คณุธรรมทีท่างราชการไดก้ำหนดแลว้อาจจะประพฤตตินและใชอ้ำนาจตามอำเภอใจได ้
ยิง่ถา้มกีารรวมกลุม่กนักระทำตามความตอ้งการของกลุม่ตนแลว้ บา้นเมอืงจะไมส่งบสขุ 
ภายใต้กฎและหน้าที่อันนี้ จึงต้องมีข้อบังคับพิเศษกำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
ของรฐัสามารถรวมกลุม่ไดเ้ชน่เดยีวกบับคุคลในภาคอืน่ ๆ  แตก่ารรวมกลุม่นัน้จะกระทบ 
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการ 
สาธารณะไมไ่ด ้เชน่ การนดัหยดุงานจะกระทำไมไ่ด ้เพราะอาจสง่ผลกระทบตอ่ประชาชน 
แตอ่าจกระทำการตอ่รองในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย
ของตนได้ เช่น การขอข้ึนเงินเดือนให้เหมาะสมกับค่าครองชีพตามสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือต่อรองสวัสดิการเรื่องค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่ง คือ ข้าราชการมีเวลาในการปฏิบัติราชการตลอด 
๒๔ ช่ัวโมง ท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไปว่า วันเสาร์-อาทิตย์เป็นวันหยุดราชการน้ันมิใช่หมายความว่า
ไม่ปฏิบัติราชการ ดังนั้น ความเหมือนความแตกต่างจึงต้องดูที่ลักษณะของงาน แต่ใน 
ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มของสหภาพแรงงานของภาคเอกชนกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจก็มีความต่างกันโดยผลของกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ 
แรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๓ หา้มมใิหน้ายจา้งปดิงานหรอืลกูจา้งนดัหยดุงาน 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ต่างกับสหภาพแรงงานของภาคเอกชนสามารถนัดหยุดงานได ้
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หากข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้และไม่ใช่กิจการ 
ที่ห้ามนัดหยุดงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

 
 จุลนิติ : สถานะทางกฎหมายของข้าราชการไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  

นายจาดุร ฯ : ผมคิดว่าสถานะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยหลักการ 
แล้วน่าจะเหมือนกันในทุกประเทศ กล่าวคือ เป็นประชาชนท่ีทำงานเพ่ือประโยชน์ของ 
ส่วนรวมของประเทศน้ัน ๆ โดยมีเงินเดือนประจำ ฉะนั้น จะนำข้อมูลของรัฐหรือ 
อำนาจหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนไม่ได้ ต้องมีกฎหมายและกติกาหรือ 
ระเบียบวินัยคอยกำกับหรือควบคุม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องอยู่ภายใต ้
กรอบของกฎหมาย ปฏบิตัหินา้ทีภ่ายใตก้รอบของกฎหมายเพือ่ความถกูตอ้ง ชอบธรรม 
มีประสิทธิภาพ ยึดประชาชนเป็นหลัก อย่างนี้เป็นต้น  

จุลนิติ : ถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมี 
ระบบราชการที่ด ีสถานะทางกฎหมายของข้าราชการไทยมีความเหมือนหรือแตกต่าง 
อย่างไร

นายจาดุร ฯ : ผมคิดว่าต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ และเป็นประเทศ ๆ ไป เช่น 
หลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งสหภาพจะต้องพิจารณาจากประเทศฝรั่งเศส การจัดตั้ง 
สหภาพของประเทศฝรั่งเศสเริ่มต้นจากการจัดตั้งชมรมหรือสมาคมเล็ก ๆ เมื่อเกือบ 
ร้อยปีที่แล้ว ต่อมาจึงตั้งเป็นสหภาพ สหภาพข้าราชการก็คือการไปสมัครกับ 
สหภาพแรงงาน ควบคุมโดยสหภาพแรงงาน แล้วแยกประเภทของแรงงานออกเป็น 
ข้าราชการ ข้าราชการนั้นมีบทบาทหน้าที่เหมือนกับแรงงานประเภทอ่ืน ๆ จากน้ันจึง 
ออกกฎหมายควบคุมในบางประการ เช่น ห้ามไม่ให้มีการนัดหยุดงาน หรือห้ามมิให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายทหารเข้าเป็นสมาชิกสหภาพ 
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สำหรับประเทศไทยปัจจุบันมีสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นสมาคม มีกรรมการ มีเงินทุน 
มีกิจกรรมดำเนินการ มีการตรวจสอบบัญชี แล้วก็มีการชี้แจงให้สมาชิกทราบ 
เป็นรายปี แต่การดำเนินการในฐานะเป็นกลุ่มวิชาชีพภายใต้เงื่อนไขของการป้องกัน 
สิทธิประโยชน์นั้น ยังไม่มีกฎหมายรองรับ ปัจจุบันถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะบัญญัติเรื่อง 
เสรีภาพในการรวมกลุ่มไว้ แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายลำดับรองออกมารองรับ ทั้ง ๆ ที่ 
ในตา่งประเทศสว่นใหญม่กีฎหมายรองรบัการดำเนนิการในเรือ่งดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ 
เหน็ไดจ้ากบางประเทศยงักำหนดใหผู้พ้พิากษา อยัการสามารถใหค้ำแนะนำและกำหนด 
นโยบายได้อีกด้วย 

คำว่า “สถานะของข้าราชการไทย” มีความแตกต่างจากข้าราชการของ 
ต่างประเทศอย่างไร สมัยหนึ่งประเทศไทยเคยมีชาวต่างชาติเข้ามารับราชการเป็น 
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นข้ารับใช้พระมหากษัตริย์ สุดแท้แต ่
จะทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ปจัจบุนัถอืวา่ขา้ราชการอยูใ่นฐานะผูใ้ชแ้รงงานกลุม่หนึง่  
สำหรับฐานะของการเป็นข้ารับใช้ในพระมหากษัตริย์ถือเป็นจารีตประเพณีซึ่งยังคง 
ถ่ายทอดอยู่ในตัวบทกฎหมาย 

เมื่อพูดถึงสิทธิเสรีภาพของข้าราชการที่จะพึงได้รับในเรื่องของเงินเดือน 
ในเรือ่งของสทิธปิระโยชน ์เหมอืนกบัผูใ้ชแ้รงงานทัว่ ๆ  ไป อยา่งไรกต็าม ขา้ราชการไทย 
ยงัตอ้งปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ สนองคณุแผน่ดนิ ซึง่ถอืเปน็จารตีประเพณี 
ในเรือ่งของการเปน็ขา้รบัใชข้องแผน่ดนิอกีดว้ย เมือ่นำไปเปรยีบเทยีบกบัตา่งประเทศ 
อาจจะต่างกัน เพราะในต่างประเทศถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นเพียงแรงงานประเภทหน่ึง 
เท่านั้น 

จุลนิติ : ลักษณะของการจัดองค์กรในการรวมกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐที่เหมาะสมควรมีลักษณะเช่นใด เช่น การจัดตั้งองค์กรสหภาพข้าราชการ 
ที่มาของผู้บริหารองค์กร การเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นต้น

นายจาดุร ฯ : เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันมาหลายครั้ง หลายเวที บทสรุป 
ที่ต้องดำเนินการ คือ จะต้องออกเป็นกฎหมาย แต่จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรนั้น  
ตามความคิดเห็นของผมและในนามของสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย คือ

๑) การจดัตัง้กลุม่ การรวมกลุม่ทีด่ทีีส่ดุ คอื การรวมกลุม่ในระดบัทีห่ลากหลาย 
ในระดบักระทรวง ระดบักรม ระดบัจงัหวดั ภายใตแ้นวคดิวา่เมือ่มคีวามรูค้วามสามารถ
และมคีวามชำนาญในการประกอบวชิาชพี จงึควรรวมกลุม่เพือ่นำความรูค้วามสามารถ
มาใชใ้หเ้ปน็ประโยชนต์อ่การบรกิารสาธารณะ เพือ่ประชาชน มุง่มัน่ในการพฒันาตนเอง 
สำหรับผู้บริหารนั้นคงต้องเป็นตัวแทนของกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกทุกคนคงจะออกมา 
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แสดงความคดิเหน็ทกุคนไมไ่ด ้ตวัอยา่งเชน่ สมาคมขา้ราชการพลเรอืนแหง่ประทศไทย 
ตอนนีท้างสมาคมพยายามทีจ่ะสรรหาสมาชกิทีม่คีวามหลากหลายทัง้จากสว่นภมูภิาค  
ส่วนกลาง และในส่วนของท้องถิ่นนั้น อาจจะมีกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารซึ่งกันและกัน 

๒) สำหรับข้าราชการที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกนั้น เนื่องจากการรวมกลุ่ม 
เป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เสรีภาพจึงไม่ควรเป็นการบังคับ ทุกคนมีสิทธิ 
จะเปน็สมาชกิได ้เมือ่เปน็สมาชกิแลว้จะมลีกัษณะอยา่งไร กลา่วคอื เมือ่เปน็ขา้ราชการ 
ในกระทรวงใดกอ็าจจะเขา้เปน็สมาชกิของสมาคมหรอืสหภาพของกระทรวงนัน้ แตใ่น 
ระดับประเทศก็ต้องมีการรวมกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่ง มีผู้เสนอแนวคิดไว้อย่างหลากหลาย 
ตอนนี้ถือเป็นเพียงความคิดเห็น เช่น การรวมกลุ่มในระดับประเทศ รวมข้าราชการ
ทุกประเภทเช่นเดียวกับสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 
การเปน็สหภาพ เปน็สมาคมตามกฎหมายควรเปน็สมาชกิไดเ้พยีงแหง่เดยีว แตอ่าจจะไป 
รวมกลุม่เปน็สมาคมวชิาชพีไดอ้กี เชน่ อยัการ ผูพ้พิากษา ถามวา่เปน็ขา้ราชการหรอืไม ่
ต้องถือว่าเป็นข้าราชการ หากมีกฎหมายห้ามมิให้ผู้พิพากษา อัยการ รวมกลุ่ม บุคคล 
เหล่านี้อาจจะต้องรวมกลุ่มเป็นวิชาชีพนักกฎหมาย เป็นต้น หากถามว่า ใครควร 
เปน็หวัหนา้ ควรตอ้งม ี“ผูแ้ทน” อยา่งเชน่สมาคมขา้ราชการพลเรอืนแหง่ประเทศไทย  
วิธีการได้มาตามโครงสร้างมิใช่เรื่องยุ่งยาก ที่น่าเป็นกังวลคือ ความคิด เหตุผลของ 
การรวมกลุ่ม คอื เพือ่การต่อรองเพือ่ดแูลประโยชนใ์นการใช้วชิาชพีใหม้ปีระสทิธภิาพ 
มิให้มีการแทรกแซงเกิดขึ้น

จุลนิติ : บทบาทของรัฐท่ีเหมาะสมในการเข้าไปกำกับดูแลการรวมกลุ่มของ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐควรเป็นเช่นใด

นายจาดุร ฯ : รัฐบาลควรพิจารณาในเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบ  
หมายความว่า รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องสนับสนุนข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ไดเ้ตม็ศกัยภาพ เพราะขา้ราชการ คอื ผูท้ีจ่ะตอ้งปฏบิตัหินา้ทีใ่นการนำนโยบายของรฐั 
ไปปฏบิตัใิหป้ระสบผลสำเรจ็ รฐับาลจะตอ้งกำกบัใหข้า้ราชการซึง่เปน็บคุลากรของรฐั 
ปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ การขบัเคลือ่นใหข้า้ราชการทำงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ต้องเข้าใจถึงความรู้สึกของข้าราชการประกอบด้วย ข้าราชการย่อมมีความต้องการ 

เมื่อเป็นข้าราชการในกระทรวงใดก็อาจจะเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือ
สหภาพของกระทรวงนั้น แต่ในระดับประเทศก็ต้องมีการรวมกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่ง 
มีผู้เสนอแนวคิดไว้อย่างหลากหลาย ตอนนี้ถือเป็นเพียงความคิดเห็น
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จะได้รับความม่ันคงและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ดังน้ัน รัฐบาลควรเปิดโอกาส 
ให้ข้าราชการเหล่านั้นได้นำความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่มาใช้อย่างเต็มศักยภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ จึงเป็นการไม่สมควรอย่างย่ิงท่ีจะให้ข้าราชการทำงานเพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตัวแต่ต้องทำงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เมื่อข้าราชการได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตาม 
ความรู้ความสามารถจะเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็น 
ข้าราชการ ผลดีก็จะเกิดแก่ประเทศชาติและประชาชน รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหาร 
ก็จะได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชน 

จุลนิติ : เราจะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะป้องกันไม่ให้ข้าราชการที่มา 
รวมตัวกันเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักการเมือง

นายจาดุร ฯ : นักการเมืองได้รับมอบอำนาจมาจากประชาชน ข้าราชการ 
ก็คือประชาชน ดังนั้นการเมืองจะอยู่ได้ก็เพราะประชาชน ไม่ได้อยู่ได้โดยตนเอง 
ในสว่นของขา้ราชการ ขา้ราชการ คอื กลไกของรฐั เมือ่เปน็กลไกของรฐั ถา้นกัการเมอืง 
คิดว่าการรวมกลุ่มของข้าราชการเป็นการสร้างอำนาจต่อรองกับผู้บังคับบัญชา 
จะทำให้อำนาจบังคับบัญชาขาดประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้  
เพราะกลไกของการรวมกลุ่ม คือ การรวมกันเพื่อที่จะทำงานให้องค์กรดีขึ้น แต่เมื่อ 
นักการเมืองบางคน ไม่คิดถึงองค์กรเป็นหลักตั้งแต่ต้นแล้ว ผลคือ องค์กร 
จะไม่เจริญก้าวหน้า องค์กรจะเกิดความแตกแยกเพราะไม่สามารถที่จะดึงความรู้ 
ความสามารถของขา้ราชการมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ โดยเฉพาะการนำคนทีม่คีวามรู ้
ความสามารถนอ้ยมาเปน็ผูบ้งัคบับญัชา ทำใหเ้กดิความแตกแยกในองคก์ร สง่ผลกระทบ 
ตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ เกดิผลเสยีตอ่ประเทศชาตแิละประชาชนดงันัน้  
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมี ๒ ส่วน กล่าวคือ 

๑) นักการเมืองในฐานะผู้บังคับบัญชาต้องเข้าใจให้ถูกต้องในวัตถุประสงค์ 
การรวมกลุ่มของข้าราชการ 

๒) ขา้ราชการตอ้งมศีกัดิศ์รไีมย่อมตกเปน็เครือ่งมอืของนกัการเมอืงเพือ่แลกกบั 
ความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการ

จุลนิติ : การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมหรือไม่ และท่านคิดว่าประชาชน 
จะได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

นายจาดุร ฯ : การรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมเป็น 
สิง่ทีด่ ีการรวมกลุม่ในทีน่ีห้มายความวา่ ขา้ราชการแบง่แยกเปน็กระทรวง ทบวง กรม  
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แลว้แตล่ะกระทรวง ทบวง กรม มกีารรวมกลุม่กนั ใชค้ำวา่ “พทิกัษค์ณุธรรม” รวมกลุม่ 
พิทักษ์คุณธรรม ยึดประชาชนเป็นหลักในการให้บริการ นำความรู้ความสามารถมาใช้ 
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรกระทำ

จลุนติ ิ : นายของขา้ราชการกค็อืประชาชน งานของขา้ราชการกน็า่จะเปน็ 
งานที่ยังประโยชน์เพื่อประชาชน เพื่อความสุขของประชาชน เมื่อรวมกลุ่มแล้วจะ
สามารถขบัเคลือ่นไปเชือ่มตอ่กบัภาคประชาชน หรอืจะดแูลรกัษาผลประโยชนข์อง 
ประชาชนถ่วงดุลกับฝ่ายที่ออกนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นได้จริงหรือไม่

นายจาดุร ฯ : ในการบริหารราชการนั้นจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
เพราะรัฐบาลมีที่มาโดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และปัจจุบันรัฐธรรมนูญได้ 
บัญญัติให้ประชาชนมีอำนาจถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการ 
ระดบัสงู๓ ดงันัน้ ระบบกฎหมายของเราไดบ้ญัญตัหิลกัการตรวจสอบและถว่งดลุการใช้ 
อำนาจรัฐโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนสามารถที่จะสะท้อนความต้องการได ้
หลายช่องทาง ข้าราชการเม่ือมีการรวมกลุ่มจะต้องช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจว่าการรวมกลุ่ม 
ของข้าราชการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างอำนาจต่อรองในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง 
ระบบคุณธรรมในวงงานราชการ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หากไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรอง  
การปฏิบัติราชการอาจถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ 
โดยรวมของประเทศชาติและประชาชนได้ในที่สุด 

๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๔ และมาตรา ๒๗๐ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๖๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจำนวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคน มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภา 

มีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตำแหน่งได้
คำร้องขอตามวรรคหน่ึงต้องระบุพฤติการณ์ท่ีกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวกระทำความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ีประชาชนจะเข้าช่ือร้องขอตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๒๗๐ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุดผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี  
ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าท่ีขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง วุฒิสภามีอำนาจถอดถอนผู้น้ันออกจาก 
ตำแหน่งได้

บทบัญญัติวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปน้ีด้วย คือ
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”.
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จลุนติ ิ : แนวความคดิ ทีม่า รวมทัง้เหตผุลและความจำเปน็ 
เกี่ยวกับการกำหนดให้มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นอย่างไร

อาจารย์เข็มทอง : หากจะกล่าวถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนของประเทศไทยนั้น  
ได้ถูกจำกัดมาโดยตลอดซ่ึงต่างกับนานาอารยประเทศหรือในระดับสากล 
ทีไ่ดใ้หก้ารรบัรองเสรภีาพนีไ้ว ้โดยไดถ้อืวา่เจา้หนา้ทีข่องรฐักเ็ปน็ผูใ้ช้
แรงงานคนหนึ่งเช่นกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อ 
เรยีกรอ้งผลประโยชนใ์นการทำงานของตนเอง แตส่ำหรบัประเทศไทย 
นั้นปัญหาหลักที่ทำให้ข้าราชการไม่อาจที่จะรวมกลุ่มกันได้ คือ

ประการแรก ในสงัคมไทยมกัจะมองวา่ขา้ราชการตอ้งปฏบิตัิ 
หน้าที่อยู่ในกรอบ หรือในกฎ ระเบียบวินัย ซึ่งกรอบนี้เองที่ทำให้ 
ข้าราชการไม่มีความกล้าที่จะรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องในเรื่องต่าง ๆ 

ประการที่สอง มักจะมองว่าในภาคเอกชนนั้นไม่มีกฎ 
ไมม่รีะเบยีบ แตเ่ปน็เรือ่งของสญัญาทีต่อ้งมกีารเจรจากนั เพราะฉะนัน้ 
ภาคเอกชนจึงจำเป็นต้องมีสหภาพเป็นหน่วยงานกลางในการเจรจา  
ในขณะทีภ่าคขา้ราชการเปน็กลุม่คนซึง่มกีฎมรีะเบยีบและวนิยับงัคบั
ไว้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินเดือน วันหยุด วันลา เพราะฉะนั้นจึง 
ไม่มีความจำเป็นต้องมีการเจรจา หรือแม้ว่าจะมีการเจรจาก็ไม่ 
สามารถทำอะไรได้ เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบที่
กำหนดไว้ 

เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ณ  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ ๑, คณะทำงานวิจัยร่างพระราชกฤษฎีกา 
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการรวมกลุ่มข้าราชพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....

อาจารย์เข็มทอง  ต้นสกุลรุ่งเรื่อง*
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แต่พอนานเข้าข้าราชการก็เริ่มรู้สึกตระหนักว่ายังไม่เพียงพอ เพราะปัจจุบัน 
มีปัญหาในหลายเรื่องที่สำคัญ ๆ เช่น ระบบการบริหารงานบุคคลที่ไม่เป็นธรรม 
หรือการออกคำสั่งเลื่อนขั้น ลดขั้น ปลด ย้ายข้าราชการที่บางครั้งไม่มีคำตอบ หรือมี
คำตอบใหแ้ตก่ไ็มส่ิน้ความสงสยั ตลอดจนปญัหาในเรือ่งคา่ตอบแทนของขา้ราชการ ซึง่ 
ได้มีวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าจริง ๆ แล้ว ค่าตอบแทนของ 
ข้าราชการน้ันไม่ได้ต่ำไปกว่ามาตรฐานข้ันต่ำท่ีกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ และในบางกรณี 
ยังดีกว่าลูกจ้างภาคเอกชนด้วยซ้ำ เช่น ด้านสวัสดิการ วันหยุด วันลา แต่ทั้งนี้เมื่อ 
เทียบกับงานของบริษัทในอีกระดับตำแหน่งหนึ่งที่สูงขึ้นไป ค่าตอบแทนของราชการ 
ก็ยังสู้แรงงานภาคเอกชนไม่ได้ ดังนั้น ถ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดริเริ่มที่จะเรียกร้องก็คงไม่ได้ 
ผลประโยชน์ตรงนี้มา 

ประการที่สาม ในช่วงที่ผ่านมาก่อนมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐ เป็นช่วงที่ฝ่ายข้าราชการประจำมักถูกฝ่ายการเมืองแทรกแซง 
ค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จากเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงซึ่งเป็นอำนาจ 
ของฝ่ายการเมือง การรวมกลุ่มของข้าราชการจึงเป็นการรักษาประโยชน์ร่วมกันเพื่อ 
ป้องกันการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมจากฝ่ายการเมือง หรือในบางครั้งที ่
ฝา่ยการเมอืงสัง่ฝา่ยขา้ราชการประจำใหท้ำตามนโยบายทีไ่มส่จุรติถา้ขา้ราชการประจำ 
ผูใ้ดไมท่ำตามคำสัง่ดงักลา่วอาจจะถกูลงโทษหรอืโยกยา้ย แตเ่มือ่ใดทีค่วามจรงิปรากฏ 
กลับกลายเป็นข้าราชการประจำเสมอที่จะต้องรับผิด แต่ฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นตัวการ 
กลบัไมม่คีวามผดิอะไรเลย เพราะฉะนัน้ หากไดม้กีารจดัตัง้สหภาพหรอืมกีารรวมกลุม่ 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดขึ้น การที่ฝ่ายการเมืองจะสั่งฝ่ายข้าราชการ 
ให้กระทำการใดในการที่ไม่สุจริตหรือไม่ชอบแล้ว ฝ่ายข้าราชการประจำก็สามารถ 
ที่จะบอกได้ว่าไม่อาจกระทำเช่นนั้น ๆ ได้เพราะว่ามีสหภาพคอยสอดส่องดูแลอยู่ 

 ดังนั้น จึงได้มีการบัญญัติเรื่องการรวมกลุ่มของข้าราชการขึ้นเป็นครั้งแรก 
ในมาตรา ๖๔ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
โดยบัญญัติว่า “ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
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เชน่เดยีวกบับคุคลทัว่ไป แตท่ัง้นีต้อ้งไมก่ระทบประสทิธภิาพในการบรหิารราชการ 
แผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย 
บัญญัติ” โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ  ได้ใช้คำว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกัน
เปน็สมาคม สหภาพ สหพนัธ ์สหกรณ ์กลุม่เกษตรกร องคก์ารเอกชน หรอืหมูค่ณะอืน่ 
ซึง่จรงิ ๆ  แลว้ประชาชนชาวไทยควรจะหมายความรวมถงึเจา้หนา้ทีร่ฐัทกุประเภทดว้ย  
แตว่า่การรวมกลุม่ของเจา้หนา้ทีร่ฐันัน้ไมอ่าจกระทำได ้เนือ่งดว้ยไดถ้กูจำกดัไวใ้นเรือ่ง 
วนิยัของขา้ราชการ จงึไดม้กีารบญัญตัเิพือ่ปลดลอ็กในรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั เพือ่ให ้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นสหภาพหรือ 
เป็นสมาคมได้

จุลนิติ : รูปแบบและวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกับการรวมกลุ่มของบุคลากร 
ในภาคอื่น ๆ อย่างไร

อาจารย์เข็มทอง : ถ้าเป็นสหภาพแรงงานทั่วไปนั้น มีวัตถุประสงค์คือการ 
เรียกร้องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ แต่สหภาพข้าราชการน้ันจะมีวัตถุประสงค์ดังน้ี คือ

ประการแรก เพ่ือให้ข้าราชการสามารถท่ีจะรวมกลุ่มเพ่ือเรียกร้องสิทธิประโยชน์ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการทำงานได้ 

ประการที่สอง เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในวงราชการโดยสหภาพจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายที่คอยสอดส่องดูแลการประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการด้วยการให้สหภาพออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือเรียกร้อง อันจะมีผลทำให้
ข้อเรียกร้องมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น 

ประการที่สาม เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็น 
อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของงานวิจัยในการดำเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกากำหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... 



จุลนิติ ม.ค. - ก.พ. ๕๓22

“เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

ซึ่งทางคณะทำงานได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นโดยได้ทำการสอบถาม 
ข้าราชการจำนวน ๑๐ กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ โดยข้าราชการเองเป็นฝ่ายเสนอว่า 
ถา้มกีารรวมกลุม่กนัไดจ้รงิกไ็มค่วรพจิารณาแตใ่นเรือ่งของการเรยีกรอ้งสทิธปิระโยชน ์
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้สหภาพข้าราชการทำหน้าที่อย่างอื่นได้ด้วย เช่น 
การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ การเรยีนรูป้ระชาธปิไตย และโดยเฉพาะเรือ่งของ 
การเลอืกตัง้หวัหนา้หรอืผูน้ำสหภาพ คณะกรรมการสหภาพ และการสง่เสรมิการทำงาน 
แบบมีส่วนร่วม จากเดิมที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการฝ่ายเดียว ต่อไปนี้ข้าราชการชั้นผู้น้อย 
จะมสีทิธแิสดงความคดิเหน็กลบัไปยงัผูบ้งัคบับญัชาไดบ้า้ง ซึง่สิง่นีค้อืวตัถปุระสงคห์ลกั ๆ   
ของสหภาพที่ทางคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาและเป็นแนวทางในการพิจารณา 
ยกร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ 

 จุลนิติ : สถานะทางกฎหมายของข้าราชการไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

อาจารย์เข็มทอง : ในต่างประเทศมองว่าข้าราชการก็คือผู้ใช้แรงงาน 
ประเภทหนึง่เชน่เดยีวกบัพนกังานของบรษิทัเอกชน อาจจะมคีวามแตกตา่งกนัอยูบ่า้ง 
แต่โดยหลักการนั้นได้ยอมรับว่าข้าราชการเป็นผู้ใช้แรงงาน แต่ในเรื่องสิทธิประโยชน์ 
ในการทำงานหรืออำนาจหน้าท่ีของข้าราชการในต่างประเทศน้ันจะน้อยกว่าข้าราชการไทย  
เพราะในตา่งประเทศหลาย ๆ  กรณจีะอยูใ่นรปูสญัญา การเจรจาตอ่รอง กลา่วคอื ถา้ไมใ่ช่ 
เรื่องที่มีความจำเป็นก็จะให้สหภาพเป็นคนเจรจา ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย ซึ่งจะต่างกับ
สถานะของข้าราชการไทยที่เข้ามาโดยบทบัญญัติของกฎหมายและมองว่าตัวเองเป็น 
ข้าของแผ่นดินมากกว่าที่จะเป็นลูกจ้าง จึงมีสถานะไม่เหมือนลูกจ้างภาคเอกชนที่ต้อง 
ทำเปน็สญัญาจา้งแรงงาน เพราะฉะนัน้ขา้ราชการไทยจงึมองตวัเองในสถานะทีแ่ตกตา่ง 
จากผู้ใช้แรงงานเอกชนทั่ว ๆ ไป 

ซึง่จากการศกึษาวจิยัในเรือ่งการรวมกลุม่ของขา้ราชการ ไดม้กีารเปรยีบเทยีบ 
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะ 
เปน็ประเทศสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนั ฟลิปิปนิส ์ออสเตรเลยี หรอืญีปุ่น่ 
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หลายประเทศเป็นต้นแบบในเรื่องสิทธิเสรีภาพหลายประเทศที่เลือกก็เพราะน่าจะมี 
ประสบการณ์คล้ายคลึงกับประเทศไทย จากผลการวิจัยปรากฏว่าประเทศฟิลิปปินส์
น่าจะเป็นประเทศที่ข้าราชการมีสถานะทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกับข้าราชการไทย 
มากที่สุด จึงได้ดูระบบของประเทศฟิลิปปินส์เป็นหลัก และเมื่อจะเปรียบเทียบกับ 
ประเทศฝรัง่เศส กไ็มส่ามารถเปรยีบเทยีบได ้เพราะประเทศฝรัง่เศสไดใ้หส้ทิธเิสรภีาพ 
แกข่า้ราชการมาก โดยใหข้า้ราชการสามารถนดัหยดุงานได ้ซึง่ถงึแมว้า่คณะผูว้จิยัจะได้ 
ดำเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีกาให้คล้ายกับระบบราชการของฝรั่งเศสก็ตาม  
ก็คงเป็นไปได้ยากที่จะผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี เนื่องจากคนไทยรับไม่ได้ 
ที่จะให้ข้าราชการนัดหยุดงาน แต่ทั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยก็ไม่ได้ยึดระบบการรวมกลุ่ม 
ของข้าราชการของประเทศใดประเทศหนึ่งมาเป็นต้นแบบ เพราะแต่ละประเทศ 
การรวมกลุ่มของข้าราชการย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ที่ห้าม 
ผู้บริหารระดับสูงรวมกลุ่มกัน เป็นต้น

จุลนิติ : ลักษณะของการจัดองค์กรในการรวมกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐที่เหมาะสมควรมีลักษณะเช่นใด เช่น การจัดตั้งองค์กรสหภาพข้าราชการ 
ที่มาของผู้บริหารองค์กร การเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นต้น

อาจารย์เข็มทอง : ในด้านลักษณะการจัดองค์กรในการรวมกลุ่มข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสมนั้นมีความเห็นว่าในขั้นตอนแรกจะต้องมีการ 
จดทะเบยีนสหภาพ เพราะถา้ไมม่กีารจดทะเบยีนจะเกดิความวุน่วายขึน้ได ้เพราะเมือ่ 
เริ่มการเจรจาจะได้รู้ว่าต้องเจรจากับใคร และหน่วยงานต้นสังกัดจะได้รู้ว่าหน่วยงาน
ของตนมีกี่สหภาพ รวมทั้งจะได้รู้ถึงรูปแบบของสหภาพ ซึ่งในกรณีของรูปแบบของ 
การดำเนนิการนัน้ไดน้ำเอารปูแบบการประชมุใหญข่องสหภาพแรงงานของภาคเอกชน 
และสหภาพรัฐวิสาหกิจ โดยการกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 
๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการรับรอง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการและมอบหมายการ 
ทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ แต่ถ้าเป็นกรณีการขึ้นค่าสมาชิก การควบรวมสหภาพ 
การเลิกสหภาพ การยุบสหภาพนั้น สหภาพจะต้องเรียกสมาชิกมาประชุมใหญ่เพื่อ 
ใหค้วามเหน็ชอบกอ่น โดยรปูแบบของสหภาพจะคลา้ยคลงึกบัองคก์รทัว่ไป สว่นระบบ 
การเงินของสหภาพต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก ตลอดจนต้องทำรายงานส่ง
ให้นายทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนควรจะเป็นเลขาธิการคณะกรรมข้าราชการพลเรือน 
(เลขาธิการ ก.พ.) ทั้งนี้ โดยเหตุที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลข้าราชการอยู่แล้ว 

สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพ โดยกำหนดให้เลขาธิการ ก.พ.  
ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนเพื่อรับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหภาพข้าราชการนั้นเห็น
ว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะถ้าดูในร่างพระราชกฤษฎีกาที่คณะผู้วิจัยในการยกร่าง 
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ขึ้นนั้น ถ้าสหภาพมีจำนวนสมาชิกครบ เอกสารครบ แล้วได้ยื่นไปยังสำนักงาน ก.พ. 
โดยสำนกังาน ก.พ. กต็อ้งรบัจดทะเบยีน ซึง่ไมม่ชีอ่งทางใหส้ำนกังาน ก.พ. ใชด้ลุยพนิจิ 
ในการรับหรือไม่รับจดทะเบียน และหากเกิดกรณีที่เลขาธิการ ก.พ. ไม่รับจดทะเบียน 
ทางออกคือต้องไปฟ้องศาลปกครอง 

อนัทีจ่รงิในรา่งพระราชกฤษฎกีากำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการ 
รวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. .... ได้กำหนดไว้ว่าการจะรวมกลุ่มกันจัดตั้ง 
หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการของข้าราชการบางประเภท ตลอดจนการ 
ดำเนินกิจกรรมบางอย่างของสหภาพข้าราชการน้ัน อาจถูกจำกัดหรือส่ังห้ามจากรัฐมนตรี 
เจา้สงักดัหรอืผูบ้งัคบับญัชาได ้อนัเนือ่งจากตำแหนง่หรอืหนา้ทีข่องขา้ราชการประเภท 
นัน้ ๆ  หรอืดว้ยเหตผุลเพือ่ความมัน่คง ความปลอดภยั หรอืประสทิธภิาพในการบรกิาร 
สาธารณะ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจจะ
ส่งผลให้ข้าราชการไม่กล้าที่จะรวมกลุ่มตามที่พระราชกฤษฎีกาได้กำหนดไว้ 

แต่อย่างไรก็ตาม หากว่าร่างพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ รัฐมนตรีจะกล้า 
จำกัดหรือสั่งห้ามตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดไว้หรือไม่ อันจะเป็นการขัดกับ 
รัฐธรรมนูญได้ แต่ทั้งนี้ อำนาจดังกล่าวของรัฐมนตรีถือว่าเป็นหลักสากลทั่ว ๆ ไป 
โดยในตา่งประเทศ เชน่ ประเทศฝรัง่เศสเองกไ็ดย้ดึถอืเปน็แนวทางตลอดมาวา่อำนาจ 
ตรงนีต้อ้งมจีำกดั เพราะหากไมม่กีารจำกดัอำนาจไวใ้นอนาคตหากเกดิความวุน่วายขึน้ 
จะเปน็การยากทีจ่ะแกไ้ขในภายหลงั แตท่ัง้นีเ้มือ่ใดทีร่ฐัมนตรใีชอ้ำนาจจนเกนิสมควร 
แก่เหตุก็สามารถที่จะดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งของ 
รัฐมนตรีต่อไปได้ และในกรณีที่ผู้บริหารสหภาพข้าราชการได้กระทำการทุจริตต่อ 
หน้าที่ ร่างพระราชกฤษฎีกาได้กำหนดให้สมาชิกสหภาพข้าราชการสามารถถอดถอน
ผู้บริหารได้เช่นกัน

สำหรับในกรณีของการสรรหาผู้นำสหภาพข้าราชการนั้นต้องเข้าใจก่อนว่า 
สหภาพนั้น ข้าราชการระดับสูงเช่นประเภทผู้บริหารนั้นจะจัดอยู่ในอีกสหภาพหนึ่ง  
ส่วนในระดับปฏิบัติการการเลือกผู้นำนั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการรวมกลุ่ม ถ้าในระดับ 
กระทรวงค่อนข้างจะเลือกผู้นำได้ยากเพราะทั้งกระทรวงมีคนเป็นจำนวนมาก ทุกคน 
เสียงจะแตกไปหมด ระดับกรมมีข้อดีคือทุกคนรู้ว่าจะเลือกใครแต่ก็อาจมีสมาชิกได้ไม่มาก 
เท่าระดับกระทรวง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากร่างพระราชกฤษฎีกาเขียนไว้ว่าจะจัดตั้ง 
แบบไหนก็ได้ และในระดับจังหวัด ในสายงานก็รวมกลุ่มกันได้เช่นกัน

การจะรวมกลุ่มกันจัดตั้งหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการของ 
ขา้ราชการบางประเภท ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมบางอยา่งของสหภาพขา้ราชการ
นั้น อาจถูกจำกัดหรือสั่งห้ามจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาได้
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จุลนิติ : บทบาทของรัฐท่ีเหมาะสมในการเข้าไปกำกับดูแลการรวมกลุ่มของ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐควรเป็นเช่นใด

อาจารย์เข็มทอง : การรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้อง 
แยกออกจากระบบราชการ ไม่ควรเกี่ยวข้องกัน แต่บทบาทของรัฐก็ยังต้องมี เช่น  
การออกประกาศห้ามรวมกลุ่มหรือเข้ารวมเป็นสมาชิกสหภาพข้าราชการ แต่ต้อง 
ไม่ห้ามจนเกินสมควรแก่เหตุ พร้อมกับต้องพยายามรักษาความเป็นอิสระให้สหภาพ 
สามารถทำงานไดอ้ยา่งเตม็ที ่และอกีบทบาทหนึง่คอืรฐัตอ้งใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนนุ
ไมว่า่จะเปน็เรือ่งการเงนิหรอืเรือ่งอืน่ ๆ  ในเรือ่งเงนิทนุนัน้ โดยหลกัสหภาพจะจดัหาเอง 
แต่หน่วยงานรัฐอาจจะร่วมบริจาคก็ได้ แต่ไม่ใช่เป็นการผูกพันว่าต้องเอางบประมาณ 
รายจา่ยประจำปมีาอดุหนนุใหท้กุป ีรวมทัง้รฐับาลตอ้งใหก้ารสนบัสนนุในเรือ่งการจดัหา 
สถานที ่จะเปน็สถานทีใ่นหนว่ยงานหรอืใกลเ้คยีงสถานทีท่ำงานกไ็ด ้เพือ่เปน็ทีท่ำการ 
สหภาพ ในส่วนค่าน้ำ ค่าไฟ ก็ให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ  

ทัง้นี ้ในกรณทีีห่นว่ยงานของรฐัเปน็ฝา่ยควบคมุดแูลหรอืบงัคบับญัชานัน้ คาดวา่ 
คงจะมีบางสหภาพที่ต้องถูกหน่วยงานราชการครอบงำ หรือบางสหภาพอาจมีความ 
เป็นอิสระจากหน่วยงานราชการจริง ๆ ซึ่งตรงนี้ยังตอบไม่ได้ ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่มา 
รวมตัวกันเป็นสหภาพว่าการรวมตัวนั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไร ซึ่งถ้าหากก่อตั้งขึ้น 
โดยไมม่เีปา้หมายหรอืวตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั กอ็าจเปน็ไดว้า่หนว่ยงานของรฐัจะเขา้มา 
แทรกแซงการทำงานของสหภาพได้ และการที่จะยกร่างพระราชกฤษฎีกาให้มี 
ความกระชบั ชดัเจน เพือ่ใหส้หภาพมคีวามมัน่คงเขม้แขง็คงเปน็ไปไมไ่ดเ้พราะผูย้กรา่ง 
พระราชกฤษฎีกาต้องการให้สหภาพมีความเป็นอิสระตามหลักสากล แต่เมื่อใดที่ 
พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลที่สหภาพเป็นฝ่ายคัดสรรและ 
เลือกผู้นำที่เข้มแข็งเพื่อไปดำเนินตามวัตถุประสงค์ของสหภาพต่อไป

จุลนิติ : การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมหรือไม่ และท่านคิดว่าประชาชน 
จะได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

อาจารย์เข็มทอง : การรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อม 
ต้องกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแน่นอน ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
โดยผลกระทบที่อาจจะเป็นได้ กล่าวคือ 

 ประการแรก การทำงานของรัฐอาจจะช้าลงเพราะการออกคำส่ังไม่ใช่ว่าคิดอยาก 
ออกคำสั่งก็ออก หากเมื่อใดได้มีการออกคำสั่งไปแล้วสหภาพไม่ยอมรับก็ต้องมีการ 
รวมตวักนัเพือ่เรยีกรอ้ง ดงันัน้ การจะออกคำสัง่ไดต้อ้งมกีารพจิารณากลัน่กรองใหด้กีอ่น  
เพราะเมือ่ใดทีไ่ดม้กีารออกคำสัง่โดยไมช่อบ เรือ่งดงักลา่วจะรบัรูถ้งึสหภาพและปญัหา 
ดังกล่าวอาจจะรับรู้ถึงสื่อมวลชนได้เช่นกัน 
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“เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

 ประการที่สอง สหภาพอาจจะกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้มีอิทธิพล ส่งผล 
ใหบ้คุคลทีไ่มไ่ดเ้ขา้เปน็สมาชกิสหภาพกจ็ะไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืหรอืเกดิเปน็ระบบที ่
ข้าราชการที่เข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพก่อนจะมีน้ำหนักต่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
ที่ได้เรียกร้องมากกว่าสมาชิกสหภาพที่เพิ่งเข้ามาใหม่

 แต่เมื่อมองในอีกด้านหนึ่งนั้นการจัดตั้งสหภาพข้าราชการจะส่งผลให้การ 
บรหิารงานของทางราชการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพราะเมือ่มสีหภาพกจ็ะมกีารเรยีกรอ้ง 
สทิธปิระโยชนใ์นเรือ่งตา่ง ๆ  เปน็เหตผุลใหร้ฐัตอ้งบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
เพราะเงินส่วนหนึ่งต้องไปแบ่งจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่สหภาพ อันอาจทำให้ม ี
งบประมาณที่จะบริหารงานน้อยลง ในขณะที่หน่วยงานของรัฐต้องบริหารงานให้มี 
คุณภาพเท่าเดิม อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินได้ 

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับการจัดตั้งสหภาพข้าราชการนั้น 
 ประการแรก การดำเนนิการใด ๆ  ของสหภาพไมค่วรทีจ่ะกระทบตอ่งานบรกิาร 

ประชาชน กล่าวคือ แม้จะมีการยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแต่งานบริการประชาชน 
ต้องมาก่อนเสมอ อย่าทำให้ประชาชนต้องสูญเสียโอกาสในการรับบริการจากรัฐ  
และการที่ข้าราชการจะนัดหยุดงานนั้นคงเป็นไปไม่ได้ เมื่อพิจารณาจากข้าราชการที่ 
คณะผูว้จิยัไดร้บัฟงัความคดิเหน็ของขา้ราชการทัง้ ๑๐ กลุม่จงัหวดัทัว่ประเทศ ในการ 
ยกร่างพระราชกฤษฎีกานั้นได้กำหนดมาตรการป้องกันการนัดหยุดงานไว้ว่าอาจจะ 
ผดิวนิยัขา้ราชการได ้และขา้ราชการทกุคนไดใ้หก้ารยนืยนัตรงกนัวา่ไมค่วรนดัหยดุงาน  
และหากมีกรณีที่หัวหน้าหรือผู้ใดซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพได้กระทำการยุยงเพื่อให้เกิด 
การนัดหยุดงานขึ้น ให้นายทะเบียนถอดถอนชื่อของบุคคลนั้นออกจากทะเบียนได้ 
หรือหากสหภาพได้มีการนัดหยุดงานเกิดขึ้น นายทะเบียนก็สั่งยุบสหภาพได้เช่นกัน 
โดยยึดหลักนิ้วไหนร้ายให้ตัดทิ้ง ไม่ตัดทั้งมือ 

 ประการสุดท้าย ในระยะยาวประชาชนอาจจะได้รับประโยชน์จากการจัดตั้ง 
สหภาพข้าราชการ เพราะว่าเมื่อใดที่สหภาพได้ใช้สิทธิเรียกร้องประโยชน์ให้กับระบบ 
ราชการ อาชีพการรับราชการจะกลายเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนต้องการเข้ามาทำงาน  
เพราะปจัจบุนัตอ้งยอมรบัวา่คนทีจ่บปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยัชือ่ดงัของรฐัหลายแหง่ 
ไม่ต้องการสอบเข้าเพื่อรับราชการ หากรัฐได้ดำเนินการพัฒนาระบบราชการให้ม ี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีการให้ความดีความชอบแก่ข้าราชการที่ทำงาน 
เต็มความสามารถมีโอกาสได้เลื่อนขั้น มีเงินค่าตอบแทนพอประมาณ คนส่วนหนึ่ง 
กอ็ยากกลบัเขา้มาทำงานราชการ และเมือ่ระบบราชการพฒันาขึน้ ในทีส่ดุกจ็ะสง่ผลให้
การบรกิารสาธารณะหรอืการบรหิารราชการแผน่ดนิมปีระสทิธภิาพ มคีณุภาพมากขึน้ 
คนที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือภาคประชาชนที่ต้องมาติดต่องานกับทางราชการ 
นั่นเอง 




