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หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย  นายประเสริฐ สขุสบาย 
    


 
แนวความคิดเก่ียวกับโลกาภิวัฒน (Globalization)  


 เม่ือพิจารณาถึงความเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน พรอมกับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหมอยาง


มากมาย ประเทศไทยไดรับอิทธิพลของความเปล่ียนแปลงตางๆ มากมาย ส่ือตางๆ ทําใหเกิดการรับรู


ในเหตุการณตางๆ การแขงขันฟุตบอลโลก เปนการถายทอดการรับรูของประชากรท่ัวโลก เชนเดยีวกับ


ประชากรของไทยท่ีไดรับรูในเร่ืองการแขงขันฟุตบอลโลก ซึ่งสะทอนถึงการกลาวถึงในเร่ืองโลกาภิวัตน


ในเชิงของการรับรู 
 หากจะกลาวถึงเร่ืองของ โลกาภิวัฒน (Globalization) อาจจะสะทอนในหลายๆ ส่ิงใหเห็นวา 


ส่ิงใดท่ีจะถือไดวาเปนโลกาภิวัฒน ภาพของการชนชางยุทธหัตถซึ่งถือวาเปนประวัติศาสตรท่ีย่ิงใหญ


ของไทยเม่ือเทียบกับภาพของเทพีสันติภาพ เปนส่ิงท่ีเปรียบเทียบใหเห็นวาประชากรท่ัวโลกรูจักใน ๒ ส่ิง


นี้มากนอยเพียงใด และเพราะเหตุใด การเปนโลกาภิวัฒนของสองสิ่งดังกลาวนี้จึงมีความแตกตางกัน 
 การใชส่ือในการส่ือสารใหประชากรท่ัวโลกไดรับรู โดยเฉพาะประเทศท่ีใชส่ือในภาษาสากล 


คือ ภาษาอังกฤษ จะมีความไดเปรียบซึ่งถือวาเปนการส่ือระหวางประเทศ และการเปนส่ือไปท่ัวโลก 


สะทอนใหเห็นถึงการรับรูในเร่ืองตางๆ 
 กระแสของโลกาภิวัฒนมีอิทธิพลในทุกๆ ดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสังคม 


ดานวัฒนธรรม ดังนั้นเร่ืองของโลกาภิวัฒนจึงมีความสําคัญ ท่ีจะสะทอนการเปล่ียนแปลงตางๆ และมี


อิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด ในการเขาถึงชีวิตจิตใจของทุกๆ คน 
 
ความหมายของโลกาภิวัฒน 
 จากวิติพิเดีย สารานุกรมเสรี โลกาภิวัตน หรือโลกานุวัตร (Globalization) คือ ผลจากการ


พัฒนาการติดตอส่ือสาร การคมนาคมขนสง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงใหเห็นถึงการ


เจริญเติบโตของความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ท่ีเช่ือมโยงระหวาง


ปจเจกบุคคล ชุมชน หนวยธุรกิจ และรัฐบาลท่ัวท้ังโลก 
 โลกาภิวัตน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง “การแพรกระจาย
ไปท่ัวโลก” การที่ประขาชนไมวาจะอยู ณ จุดใด สามารถรับรู สัมพันธ หรือรับผลกระทบจากส่ิงท่ี


เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วกวางขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาสารสนเทศเปนตน 
 โลกาภิวัตน เปนคําศัพทเฉพาะท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือตอบสนองปรากฏการณของสังคมโลกที่


เหตุการณทางเศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในสวนหนึ่งของโลก สงผล


กระทบอันรวดเร็วและสําคัญตอสวนอ่ืนๆ ของโลก 







 ๒


 โลกาภิวัฒน เกิดจากส่ีรูปแบบพ้ืนฐานของการเคล่ือนยายทุนในเศรษฐกิจโลก โดยสี่การ


เคล่ือนยายของทุนท่ีสําคัญคือ  
 - ทุนมนุษย (เชน การอพยพเขาเมือง การยายถ่ิน การอพยพจากถ่ินฐาน การเนรเทศ ฯลฯ) 


 - ทุนการเงิน (เชน เงินชวยเหลือ หุน หนี้ สินเช่ือ (และการกูยืม ฯลฯ)) 


 - ทุนทรัพยากร (เชน พลังงาน โลหะ สินแร ไม ฯลฯ) 
 - ทุนอํานาจ (เชน กองกําลังความม่ันคง พันธมิตร ...ติดอาวุธ ฯลฯ) 
 
การเปนเจาของโลกาภิวัฒน (Globalization) 


 หากสามารถท่ีจะสรางสิ่งตางๆ ใหเกิดการเปนเจาของโลกาภิวัฒนได จะทําใหเกิดส่ิงตางๆ 


เหลานี ้
 ๑. โลกจะแคบลง โลกจะเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรในดานเศรษฐศาสตร จะเกิดการใชประโยชน


จากภูมิศาสตร 
 ๒. โลกรูโลก (ทุกคนจะรู) ขอมูลเปนส่ิงสําคัญ ทุกคนจะตองรับรูขอมูล 
 ๓. ท่ัวโลกจะอยูในเครือขายเดียวกับ ซึ่งอาจจําแนกไดวา บางสวนอยูในสวนของแกนเครือขาย 


บางสวนอยูในสวนชายขอบของเครือขาย บางสวนอาจตกขอบเครือขาย 
 ๔. ตลาดในทางการคา จะเปนตลาดเดียว ตลาดแคบลงสินคามากข้ึน 
 ๕. ตัวแสดงมากข้ึน อาจจะเปนรัฐ ไมใชรัฐเปนองคการระหวางประเทศ สหประชาชาติ 


บรรษัทขามชาต ิ
 
ทําอยางไรใหเปนโลกาภิวัฒนในอุดมคติที่ดีที่สุด 
 การที่จะทําใหโลกาภิวัฒนเปนโลกาภิวัฒนในอุดมคติท่ีดีท่ีสุดนั้นมีดังนี้ 
 ๑. โลกาภิวัตน เปนการข้ึนซ่ึงกันและกัน จะเปนสันติภาพไมอยากทําสงคราม แตละประเทศ


จะตองข้ึนซ่ึงกันและกัน รับซึ่งกันและกัน 
 ๒. ตองเปนเร่ืองของสากล (Universality)  
 ๓. ประเทศเจริญแลว สรางกฎไดและกลายเปนเจาของกฎซึ่งจะตองไมนํากฎมาใชในทางที่ไมด ี
 ๔. จะตองท้ิงกฎเกณฑในลักษณะทฤษฎีตางๆ เชน ทฤษฎีสัจจนิยม ทฤษฎีเสรีนิยม 
 
การเผชิญหนากับโลกาภิวัฒนที่ควบคุมไมได 
 เราจะเผชิญกับโลกาภิวัฒนท่ีควบคุมไมไดอยางไร ดังนี้ 
 ๑. การสูดวยการเรียนรู แขงขันแบบมีปญหา สูดวยการเรียนรู 
 ๒. ยอมแบบไมเปนศัตรูแตพยายามเรียนรูเพ่ือจะไดทันในภายหนา 
 ๓. การยอมตอตานประเทศท่ีตอตานโลกาภิวัฒนสวนใหญจะเปนประเทศในตะวันออกกลาง 


ซึ่งถือวาความเจริญเปนการขูดรีด 
 
 
 
 
 
 
 







 ๓


ประเทศไทยกับโลกาภิวัฒน 
 ในสวนของประเทศไทย ในเร่ืองโลกาภิวัฒนนั้นตองถือวาประเทศไทยอยูตรงคร่ึงๆ ของการมี


โลกาภิวัฒน ส่ิงท่ีประเทศไทยตองการในยุคของโลกาภิวัฒน คือ 


๑. เสถียรภาพในประเทศ 


๒. ตองไมมีการคอรรัปช่ัน 


๓. ตองมีการวางแผนท่ีดี ตองจัดลําดับความสําคัญ 
 
นักกฎหมายมีสวนรวมอยางไรกับโลกาภิวัฒน 
 นักกฎหมายจะตองมีจริยธรรมของนักกฎหมายซ่ึงถือวาเปนส่ิงสําคัญและจําเปน นอกจากนั้น


ศีลธรรม สามัญสํานึก เสียงในมโนธรรม เปนส่ิงท่ีนักกฎหมายมีสวนท่ีจะทําใหโลกาภิวัฒนเปน


โลกาภิวัฒนท่ีด ี
 
คําแนะนําผูบรรยาย 
 หนังสือ “โลกรวมสมัย” ซึ่งแตงโดย รศ.ปทุมพร  วัชรเสถียร ซึ่งจะใชเปนตําราในการออก


ขอสอบดวย 
 
 


 


    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปคําบรรยาย 
เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย : การพัฒนาการ 
บรรยายโดย : ศาสตราจารยรังสรรค ธนะพรพันธุ  
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นายดํารง วงศสัตยนนท 


 
 


 
 
ภาคท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 


 ประเทศไทยใชยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ลักษณะ คือ 


 ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมสมดุลย (Unbalanced development) หมายถึง การ


พัฒนาที่ทําใหเกิดความไมสมดุล โดยมีการโยกยายสวนเกินจากภาคการเกษตรไปยังภาคอื่น ๆ ซึ่ง


สามารถแบงเปน ๒ แบบ ดังนี้ 


๑.๑ การพัฒนาแบบไมตั้งใจ เร่ิมตั้งแตหลังสงครามโลก คร้ังท่ี ๒ ในปพ.ศ. ๒๔๘๘ 


จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ เชนการผูกขาดการคาขาวโดยสํานักงานขาว, การใชระบบอัตราแลกเปล่ียนหลาย


อัตรา เปนตน  


๑.๒ การพัฒนาแบบต้ังใจ ตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึงปจจุบัน ไดแก นโยบายราคา


สินคาเกษตรเพื่อพยุงราคาสินคา แตก็มีการใชมาตรการอื่นท่ีมีผลเสีย เชน การใชพรีเม่ียมขาว ซึ่งเก็บ


จากพอคาท่ีสงออกขาวทําใหตนทุนของพอคาสูงข้ึน และนํามาใชกดราคาในการรับซื้อขาวจากชาวนา 


หรือมาตรการปกปองสินคาอุตสาหกรรม (กรณีหามนําเขาปุยเคมี เปนตน) หรือนโยบายเศรษฐกิจ 


มหภาค (กรณีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infra structure) หรือนโยบายอตราแลกเปล่ียนท่ีทําให
เงินบาทมีคาสูงกวาท่ีควรจะเปน เปนตน)  


 ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward Orientation)  


๒.๑ ความหมาย หมายถึงการพัฒนาโดยยึดแนวทางเสรีนิยมซึ่งเปดโอกาสใหมีการ


แขงขันกันโดยเสรี เปดรับการคาขาย การลงทุนระหวางประเทศ รวมท้ังการเปดโอกาสใหมีการถายเท


เงินทุนระหวางประเทศ นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมถือเปนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด  


๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบปด (Inward Orientation) มีพ้ืนฐานปรัชญาจาก


ปรัชญาชาตินิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Nationalism) ซึ่งมีลักษณะท่ีตรงกันขามกับยุทธศาสตร
การพัฒนาแบบเปด กลาวคือ มีแนวความคิดท่ีตองการพึ่งตนเอง และไมเปดรับการลงทุนจาก


ตางประเทศ การผลิตก็จะเปนการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเขา 
การพัฒนาตามแนวทางชาตินิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Nationalism) มีการ


นํามาใชในชวงหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๐๐ และชวงท่ีมีการ


รัฐประหารในป พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ นอกจากระยะเวลาดังกลาวแลวจะใชยุทธศาสตร







 ๒


 


๒.๓ แนวนโยบายพื้นฐานของยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด 


(๑) การคาเสรี มีการพัฒนาการมาเปนลําดับ โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณีไทยเขาเปน


ภาคีสมาชิกของ GATT ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ และเปนสมาชิกถาวรในเวลาตอมา ทําใหไทยตองรับ


แนวทางการคาเสรี 


(๒) การสงเสริมการลงทุน  ปพ .ศ .  ๒๔๙๒  มีพระราชบัญญัติส ง เสริม


อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีเจตนารมณท่ีจะสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน และสงเสริมการ


ลงทุนจากตางประเทศ และยังมีกฎหมายสงเสริมการลงทุนอ่ืน ๆ  


(๓) เสรีทางดานการเงิน เปนการเปดโอกาสใหมีการเคลื่อนยายเงินระหวาง


ประเทศไดอยางเสรีเร่ิมจากปพ.ศ. ๒๕๓๓ ไทยไดตกลงยอมรับพันธะขอ ๘ ของ IMF ตอมาก็ได


ดําเนินการเปดเสรีตามลําดับ ท่ีสําคัญคือ ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดจัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจข้ึน ธนาคาร


แหงประเทศไทยมีแผนเปดเสรีบัญชีทุน ซึ่งตองมีการเตรียมความพรอม เม่ือไมไดเตรียมความพรอม


ทําใหเกิดปญหาข้ึนได เชน การปรับปรุงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา การควบคุมตรวจสอบสถาบัน


การเงิน เปนตน 


 ๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของรัฐบาลทักษิณ 


ดร.ทักษิณ ชินวัตร เรียกการพัฒนาแบบนี้วา เปนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบทวิวิถี 


(Dual-Track Development Model) โดยถือวายุทธศาสตรการพัฒนาท่ีใชกันอยูในเอเชียบูรพาเปน
แบบวิถีเดี่ยว (Single-Track Development Model) ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการพัฒนาแบบ
เปด มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก อยางไรก็ตามการพัฒนาในเอเชียยังมีความแตกตาง


กันในแบบจําลองอยู ๒ กลุม คือ 


กลุมที่ ๑ ใหความสําคัญกับการประกอบการภายในประเทศ (Domestic Enterprise-


led Development) ใชกลุมทุนภายในประเทศเปนจักรกลในการพัฒนา มีเกาหลีใต ไตหวัน  


กลุมที่ ๒ ใชกลุมทุนระหวางประเทศเปนจักรกลในการพัฒนา (Multi National corporation-


led Development) มีสิงคโปร ฮองกง และเอเชียอาคเนย รวมท้ังไทย 
ดร.ทักษิณฯ ใหความเห็นวา การพัฒนาในแนวทางของรัฐบาลเปนแบบทวิวิถี ดังนี้ 


วิถีท่ี ๑ การสงเสริมการผลิตเพ่ือการสงออก และวิถีท่ี ๒ การพัฒนาในระดับรากหญา 


โดยเห็นวา การพัฒนาเพ่ือการสงออกแตเพียงอยางเดียว ทําใหเกิดการพ่ึงพาตางประเทศ และระบบ


เศรษฐกิจไมมีเสถียรภาพ จึงหันมาใหความสนใจกับตลาดภายในประเทศ ซึ่งสรางมูลคาเพ่ิมได แต


อยางไรก็ตาม ตอมามีการเปล่ียนแปลงในแนวความคิดโดยกลาวใหการสนับสนุนการลงทุนจาก


ตางประเทศ สงเสริมการสงออก และใหความสําคัญกับเขตการคาเสรี (FTA) 







 ๓


ยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถีจะเนนการผลิตเพ่ือการสงออก เชน กรณีหนึ่งตําบลหนึ่ง


ผลิตภัณฑ (OTOP) เปนการผลิตเพ่ือขายและในท่ีสุดเปนการผลิตเพ่ือการสงออก โดยการใชทุนจาก


สถาบันการเงินของรัฐเพ่ือใหประชาชนกูยืมในการใชจายถือเปนนโยบายก่ึงการคลัง 
นโยบายการพัฒนาแบบทวิวิถีกับการเพ่ิมการใชจายเงินของประชาชน โดยการอัดฉีดเงิน


เขาสูประชาชนระดับรากหญา เชน กองทุนหมูบาน หรือการใหสินเช่ือบัตรเครดิตมีผลตอการกระตุน


เศรษฐกิจ แตการใชจายเงินท่ีมากเกินไปก็จะมีผลตอการออมภายในประเทศ และมีผลตอดุลบัญชี


เดินสะพัดและอาจมีผลกระทบตอคาของเงินบาทในท่ีสุด 
 
ภาคท่ี ๒ ลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนา 


 ประเทศไทยมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเลือกใชอยู ๒ แนวทาง 


 ๑.  ยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา ยึดการพ่ึงตนเองหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปน


การผลิตเพ่ือการยังชีพ มิใชการผลิตเพ่ือขาย มีการใหความสําคัญกับภูมิปญญาชาวบาน การรวมกลุม


และการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรทองถ่ิน 


 ๒.  ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนา เปนยุทธศาสตรท่ีใชแนวทางของ Washington Consensus 


ซึ่งเปนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด หรือยึดแนวทางเสรีนิยม โดยมีนโยบายท่ีสําคัญ ๔ ประการคือ  
๒.๑ Liberalization คือ การเปดเสรีการคา การลงทุน และการเงิน 
๒.๒ Privatization คือ การถายโอนการผลิตจากภาครัฐใหกับภาคเอกชน 
๒.๓ Deregulation ลดการควบคุมหรือการกํากับโดยรัฐซ่ึงเปนท่ีมาของการทุจริต 
๒.๔ Stabilization การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใน ๒ ความหมาย คือ มี


ภาวะการจางงานเต็มท่ี และมีเสถียรภาพของราคา ไมมีภาวะเงินเฟอหรือภาวะเงินฝด 
 


ภาคท่ี ๓ Washington Consensus กับยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 


 Washington Consensus เขามามีสวนกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจไทยไดดวย
เหตุผลดังตอไปนี ้
 ๑. กฎกติกาขององคกรโลกบาล (WTO, IBRD, IMF) ซึ่งแนวความคิดทางดานเสรีนิยม
ทางเศรษฐกิจ 
 ๒. แรงกดดันจากประเทศมหาอํานาจ ไดแก สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ 
 ๓. แรงกดดันจากกลุมทุนสากล ซึ่งตองการเขาไปลงทุนในประเทศตาง ๆ โดยปราศจาก


อุปสรรคก้ันขวาง 
 ๔. แรงกดดันของกลุมทุนไทย ซึ่งไดรับประโยชนจากการพัฒนาตามแนวทางเสรีนิยมทาง


เศรษฐกิจ และเปนกลุมท่ีมีความสัมพันธกับกลุมทุนสากล 
 ๕. การผลักดันของเทคโนแครท ซึ่งมีแนวความคิดทางดานเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ 


 
ภาคท่ี ๔ ผลกระทบของยุทธศาสตรการพัฒนา 


 ๑. ผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจ ระดับของการเปดประเทศ ซึ่งวัดจากมูลคาของ


สินคาเขาและสินคาออกเทียบกับ GDP ซึ่งของไทยอยูในระดับการเปดประเทศท่ีสูงมาก ทําใหไดรับ







 ๔


 ๒. ผลกระทบตอการใชแรงงานทําใหเกิดการอพยพแรงงานท้ังการอพยพจากชนบทหนึ่งไป


ยังชนบทหน่ึง (Rural-Rural Migration) และการอพยพจากชนบทสูเมือง (Rural-Urban Migration) 
ซึ่งการอพยพในลักษณะที่สองจะอยูในระดับสูง นอกจากน้ีมีผลใหการใชแรงงานในภาคหัตถ


อุตสาหกรรมมีมากข้ึน ขณะท่ีในภาคเกษตรกรรมนอยลง อยางไรก็ตามภาคหัตถอุตสาหกรรมก็ไม


สามารถดูดซับแรงงานไดมาก 
 ๓. ผลกระทบตอความยากจน ทําใหจํานวนคนจนหรือจํานวนครัวเรือนท่ียากจนลดนอยลง 


(ยกเวนชวงเวลาเศรษฐกิจตกต่ํา) แตการกระจายรายไดจะต่ํามาก แสดงวาประชาชนไดรับผลการ


พัฒนาไมเทาเทียมกัน 
 ๔. ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ถาใหส่ิงแวดลอมถูกทําลายมากข้ึน เนื่องจากการสงเสริมการ


ลงทุนไมใหความสนใจกับเง่ือนไขดานส่ิงแวดลอม 
 ๕. ผลกระทบตอภาคชนบทหรือภาคเกษตรกรรม การพัฒนากอใหเกิดผลประโยชนตอภาค


เกษตรกรรมนอยมากหรืออาจจะไมมีผลเลย 
 ๖.  การสนองตอบของประชาชนตอการพัฒนาแบบไมสมดุล 


๖.๑ การจัดสรรเวลาในการทํางานใหม (Reallocation of Time) การใชเวลาตอวันจะใช
ไปในการประกอบกิจการหรือทํางานนอกไรนา(นอกภาคเกษตร) มากข้ึน ในขณะเดียวกันโครงสราง


รายไดของครัวเรือนเกษตร โดยรายไดสวนใหญมาจากรายไดนอกภาคเกษตรมากกวาในภาคเกษตร 
๖.๒ การกระจายการผลิตออกจากภาคเศรษฐกิจขาวไปสูการปลูกพืชไร 
๖.๓ การยายถ่ินของแรงงานจากชนบทสูชนบทและชนบทสูเมือง 
๖.๔ การยายถ่ินไปทํางานตางประเทศ เชน แถบตะวันออกกลาง ไตหวัน มาเลเซีย เปนตน 
๖.๕ การเปล่ียนแบบแผนการผลิตแทนท่ีผลิตเพ่ือขายเปนผลิตเพ่ือกินและใช 
๖.๖ ผลกระทบทางสังคม ทําลายสถาบันครอบครัว และวัฒนธรรม เชน การแยกกันของ


พอ แม ลูก 
๖.๗ การเติบโตของลัทธิบริโภคนิยม 
๖.๘ การเติบโตของทุนวัฒนธรรม จากการเปล่ียนแปลงของทุนนิยมโลกที่มีตอประเทศไทย 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง  ลักษณะและบทบาทของกฎหมายในคติประชาธิปไตย 


บรรยายโดย : ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ , รศ.ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ 


วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นายประเสริฐ  สุขสบาย 


 
 
 
 
พัฒนาการของกฎหมายในยุคตาง ๆ แบงการพัฒนาการของกฎหมายเปน ๓ ยุค คือ 


- ยุคกฎหมายจารีตประเพณี 


- ยุคกฎหมายตามคําพิพากษาของศาล 


- ยุคกฎหมายลายลักษณอักษร 
 
 ๑. ยุคกฎหมายจารีตประเพณี เปนกฎหมายไมไดบัญญัตไิวเปนลายลักษณอักษร แตเกิด


จากการปฏิบตัิรวมกันของคนในสังคมจนรูสึกวาตองปฏิบัตติาม 
กฎหมายจารีตประเพณี มีองคประกอบ ๒ ขอ คือ 
๑) เปนทางปฏิบัติท่ีปฏิบัตกัินมาเปนเวลาชานาน 
๒) ทางปฏิบตัินั้นตองรูสึกวาจําเปนตองทําตามรวมกัน ผูกพันตองปฏิบัตติามเพราะเปน


กฎหมาย กระบวนการกอใหกฎหมายจารีตประเพณีมีอยูทุกสังคม เปนกฎหมายท่ีกอใหเกิดกระบวนการ


กระจายอํานาจ ทุกคนมีสวนรวมกันเปนการกระจายอํานาจกอใหเกิดกฎเกณฑ และเปนการบังคับใช


กฎเกณฑดวย ซึ่งเปนขอดี สวนขอเสียคือ ไมรูวาจารีตประเพณีมีอยูอยางไร ไมมีความชัดเจน ไมมี


ความแนนอน 


 ๒. ยุคกฎหมายตามคําพิพากษาของศาล ตัวอยางคือ กฎหมายของอังกฤษ Common law 


คือกฎหมายท่ีใชไดท่ัวไปแตกตางจากกฎหมายจารีตประเพณี เพราะเปนการพัฒนาจากกฎหมาย


จารีตประเพณีพ้ืนท่ีเม่ือสังคมเจริญมากข้ึน เม่ือมีขอพิพาทผูปกครองตองไปตัดสินขอพิพาท เม่ือคดี


มากข้ึนจึงตองตั้งผูพิพากษาข้ึนเปนผูตัดสนิคด ีจึงเปนพัฒนาการของ Common Law ของอังกฤษ
การจัดตั้งศาลหลวงตัดสินคดี ทําใหคาํพิพากษาของศาลหลวงบังคับไดท่ัวราชอาณาจักร การตดัสิน


เอาบรรทัดฐานคดีเกา ๆ มาเปนบรรทัดฐานในการตัดสินคด ี


 ๓. ยุคกฎหมายลายลักษณอักษร กําเนดิของกฎหมายลายลักษณอักษรคือ ประมวลกฎหมาย 


สติเนียน (Corpus Juris Civilis) ซึ่งประกอบดวย ๔ สวน คือ 
๑) Cordex เปนการชําระกฎหมายโรมันท่ีใชมาแตโบราณถึง ค.ศ. ๕๓๐ 
๒) Digest เปนการรวบรวมหลักกฎหมายท้ังหลาย โดยใชนักนิติศาสตรของโรมันตะวันออก 
๓) Instute เปนตาํราการอธิบายกฎหมาย 
๔) Novere เปนการรวบรวมกฎหมายท่ีออกใหม ค.ศ. ๕๓๔ - ค.ศ. ๕๖๕ 







 ๒


กฎหมายจัสติเนียน เปนกฎหมายท่ีรวบรวมเอาหลักกฎหมาย มีความสําคัญดังนี ้
๑) ความมีเหตุผลท่ีสําคัญ 
๒) กฎหมายโรมันเปนกฎหมายท่ีมีแนวความคิดพ้ืนฐานสมบูรณและเปนรากฐานมาถึง


ปจจุบนั ซึ่งแบงเปนกฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน นอกจากนี้ยังแบงเปนหลักในเร่ืองนิติกรรม หนี้ 


มรดก ครอบครัว หลักทรัพยสิทธิ บุคคลสิทธิ 
๓) รวบรวมโดยนักนติิศาสตร และศึกษาไดงาย เพราะมีตํารา มีคําอธิบาย 
 


คติประชาธิปไตย กับกฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ 


 กฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายท่ีตองผานรัฐสภา บทกฎหมายในทุกท่ี


ตามรัฐธรรมนญูตองเปนกฎหมายที่รัฐสภาไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 พระราชกฤษฎีกา ไมใชกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญ เปนเพียงกฎท่ีออกโดยอาศัย


อํานาจตามกฎหมายแมบท อาจเปนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภาก็ได 


 พระราชกฤษฎีกา มี ๓ ประเภท คือ 
 ๑. พระราชกฤษฎีกา ท่ีออกโดยอาศัยรัฐธรรมนูญโดยตรง เชน พระราชกฤษฎีกายุบสภา


ผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนญูมาตรา ๑๖๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๒๑ 
 ๒. พระราชกฤษฎีกาท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแมบท เชน พระราชกฤษฎีกากําหนดแนวเขต


เวนคืนท่ีดินฯ  
 ๓. พระราชกฤษฎีกาท่ีไมมีผลใชบังคับกับประชาชน แตมีผลบังคับกับขาราชการ เชน พระราช


กฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ 
 
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย โดยทั่วไปกฎหมายจะมีลักษณะ ดังน้ี 


 ๑. ใชบังคบัโดยท่ัวไป ไมเจาะจง เวนแตรัฐธรรมนูญจะระบุเปนเร่ืองเฉพาะเจาะจง เชน พระราช


กฤษฎีกาเวนคนืท่ีดินฯ 
 ๒. มีสภาพบังคับ (Sanction) ใครทําผดิไดรับผลรายจากการกระทํานัน้ 
 
บทบาทสําคญัของกฎหมาย มี ๕ ประเภท 


 ๑. การควบคมุสังคม 
 ๒. การระงับขอพิพาท 
 ๓. การจัดสรรทรัพยากร 
 ๔. การสรางความม่ันใจ 
 ๕. การทําใหเร่ืองนั้น ๆ มีความถาวร 
 
 
 
 
 
 
 







 ๓


สรุปการบรรยาย รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ 
 
กฎหมายในคติประชาธิปไตย 
 กฎหมายท่ีจะเปนประชาธิปไตย ตองเปนกฎหมายท่ีผานกระบวนการนติิบญัญตัิ เราแบง


ประชาธิปไตยเปน ๒ ชนดิ คือ ประชาธิปไตยโดยรูปแบบ และประชาธิปไตยโดยเนือ้หา 


 ๑. ประชาธิปไตยโดยรูปแบบ จะนึกถึงการเลือกตั้ง อํานาจมาจากประชาชน การบญัญัติ


กฎหมายจะผานสภาผูแทนราษฎร แตกฎหมายปจจุบนัยังมีกฎหมายในรูปของประกาศคณะปฏิวัติ  


ซึ่งประกาศคณะปฏิวัตดิังกลาวท่ียังมีอยูไมใชกฎหมายในคติของประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยท่ีมีความสัมพันธกับกฎหมายส่ิงท่ีมาจากการเลือกตั้งเปนเพียง


ประชาธิปไตยโดยรูปแบบ 


หลักสําคัญของประชาธิปไตยโดยรูปแบบมีหลักสําคญัคือ 


๑. หลักการเลือกตั้งท่ัวไป ไมเลือกปฏิบัต ิ(เพศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) ทุกคนมี


สิทธิเลือกตั้ง โลกาภิวัตนจะเปนตัวกําหนดใหมีระบบการเลือกตั้ง ในทางปฏิบัติมักจะมีปญหาในเร่ือง  


ตาง ๆ  
๒. หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค หมายถึงทุกคนเขาสูกระบวนการมีสิทธิเลือกตั้ง และ


การมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
๓. หลักการเลือกตั้งตองเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน หมายถึง เปนการเลือกตั้งโดยตรง 


ท่ีประชาชนเขาไปเลือกตั้งผูสมัครท่ีประชาชนตองการ 
๔. หลักการเลือกตั้งจะตองกระทําโดยลับ หมายถึงจะไปใหใครตรวจสอบไมไดวา


ประชาชนเลือกผูใด หลักใหญ ๆ จะตองกระทําโดยลับ 
๕. หลักการเลือกตั้ง จะตองกระทําโดยเสร ีหมายถึง ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไปเลือกตั้ง 


 ๒. ประชาธิปไตยโดยเน้ือหา หมายถึง ประเทศนั้นจะตองมีหลักการปกครองท่ีเรียกวา  


หลักนิติรัฐซ่ึงหมายถึงการปกครองประเทศโดยไมใหอํานาจรัฐไปอยูในอํานาจของกลุมบุคคลคณะใด 


นิติรัฐจะตองมีความโปรงใส ตรวจสอบได 


ความหมายของนิติรัฐ  


การปกครองท่ีเรียกวานิติรัฐจะตองมีองคประกอบ ดังนี ้
๑. ตองมีผูแทนของประชาชนผานการเลือกตั้งจากประชาชนประกอบเปนสภา ท้ังระดบัชาต ิ


และระดบัทองถ่ินจะตองมีระบบการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน 
๒. อํานาจรัฐ จะตองผูกพันกับกฎหมาย และตัวบทกฎหมาย อํานาจรัฐ คือ อํานาจนิตบิญัญัติ 


อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ ท้ังระดับชาติ และระดับทองถ่ิน จะตองผูกพันกับกฎหมายและตัวบท


กฎหมาย 
กฎหมายมี ๒ นัย คือ ตัวบทกฎหมายท่ีเปนลายลักษณอักษรและหลักกฎหมายหรือ


ทฤษฎีกฎหมายท่ีไมไดบัญญตัิไว 
หลักกฎหมายอาจไมตองบญัญัตไิวในตัวบท เชน หลักสุจริต หลักความรับผดิ 







 ๔


 ๓. การตรวจสอบอํานาจรัฐ อํานาจรัฐเม่ือใชไปแลวจะตองมีการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 


โดยอาศัยตุลาการท่ีเปนอิสระ เพราะหากไมมีการตรวจสอบจะเกิดการใชอํานาจโดยอําเภอใจ การ


ตรวจสอบจะมีทุกองคกร ท้ังนิติบญัญตัิ บริหาร ตุลาการ มีท้ังความผดิวินัย และการถูกถอดถอน 
 


หลักกฎหมายที่สําคัญ 
 ๑. หลักวาดวยความชอบของกฎหมายในการตรากฎหมายฝายนิตบิัญญตัติองผกูพันหลัก


กฎหมายและรัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายของฝายนิติบัญญตัิจะตองชอบดวยกฎหมาย 
กรณีของรัฐธรรมนูญ ในเร่ืองแนวนโยบายแหงรัฐ ฝายนิติบญัญตัิจะตองตรากฎหมาย 


ใหเปนไปในแนวนโยบายของรัฐ แตก็สามารถท่ีจะตรากฎหมายในเร่ืองอ่ืน ๆ ได 
 ๒. ขอบเขตในการตรากฎหมาย ดุลพินจิฝายนิตบิัญญัติจะตองอยูในหลักความเสมอภาค 


หลักสําคัญของรัฐในรัฐธรรมนูญ 
หลักการใชดุลพินิจของฝายนิตบิัญญตัิ ฝายนิติบญัญตัิจะตรากฎหมายไปกระทบรัฐไทย


ไมได ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๑๓ ในเร่ืองใหญ ๆ ๓ เร่ือง จะแกไขในรัฐธรรมนูญไมได คือ 
๑. ความเปนรัฐเดียว 
๒. ประเทศไทยตองปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
๓. จะตองมีประมุขเปนกษตัริย 
ในหลักความเสมอภาค นัน้ ฝายนิตบิัญญตัิจะไปตรากฎหมายกระทบกระเทือนในหลัก


ความเสมอภาคไมได 
 


หลักนิติรัฐของฝายนิติบัญญัติ มีหลักสําคัญ คือ 
 ๑. การบญัญตัิกฎหมายจะตองมีความชัดแจง มิใหเปดชองมีการตคีวามท่ีบดิเบอืน เพราะ


เปนการขัดกับหลักนิติรัฐ 
 ๒. ขอหามในการบัญญัติกฎหมาย ใหมีผลยอนหลัง ซึง่อาจแยกไดเปน ๒ ลักษณะ 


๒.๑ การยอนหลังโดยแท 
๒.๒ การยอนหลังเทียม เปนกรณีท่ีในอดตีไดทํามาแลวมีผลมาถึงปจจุบัน มีผลกระทบ


ตอสิทธิในอดตี ซึ่งจะตองเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ ผูท่ีเสียหายจะตองไดรับการเยียวยา การ


ยอนหลังเทียมบางเร่ืองมีความจําเปนมักจะเขียนเปนบทเฉพาะกาลในกฎหมาย 
 ๓. การมอบอํานาจใหฝายบริหารในการตรากฎ เปนความจําเปนท่ีฝายนติิบญัญตัิจะมอบอํานาจ


ใหฝายบริหารในการออกกฎ ท้ังนี้ เนื่องจากความจําเปนในดานตาง ๆ  การมอบอํานาจของฝายนิติบัญญัติ


จะตองกําหนดขอบเขต เนือ้หาวัตถุประสงคในการออกกฎดังกลาว 
 ๔. หลักความพอสมควรแกเหตุ จะตองมีความชอบดวยเน้ือหา มีความเหมาะสม มีความ


จําเปนและจะตองไมเปนภาระแกประชาชนเกินไป 
 
 


    


 
 








สรุปการบรรยาย 
เร่ือง การสัมมนารัฐธรรมนูญ ๑ : การปรับปรุงระบบงานเพ่ือรองรับสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค 
บรรยายโดย : พันเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ 
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. (บรรยายตอจากวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙) 
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 
สรุปโดย นางสาวนิติพร ตันวิไลย 
 


    
 
 ระบบงาน  เปาหมายของระบบงานคือ ตองบรรลุวัตถุประสงควาผลคืออะไร ดังนี ้
 ๑. กลุมของส่ิงซึ่งมีลักษณะประสานเขาเปนส่ิงเดียวกันตามหลักแหงความสัมพันธุ ท่ี


สอดคลองกัน ดวยระเบียบของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ 
 ๒. ส่ิงท่ีประกอบเขาดวยกัน และทํางานอยางพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือใหบรรลุผล ระบบจะรับ


ปจจัยนําเขามาผานกระบวนการตาง ๆ ท่ีจะแปรรูปปจจัยเหลานั้นใหเปนผลผลิต (in put และ out put)  
 ๓. ส่ิงท่ีประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอกัน และทํางานรวมกันอยางถอยทีถอย


อาศัยกัน เพ่ือใหบรรลุผลบางประการ 
 
 งาน  เปนส่ิงหรือกิจกรรมท่ีตองทํา เชน นิติกรมีหนาท่ีสอบสวนเร่ืองวินัย 
 องคประกอบท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงระบบงาน คือ 
 ๑. มีการเสนอแนะจากคนในองคกร 
 ๒. มีความคลองตัว 
 ๓. คนในองคกรมีความสุขกับการทํางาน การทํางานท่ีไมมีความสุขแสดงถึงประสิทธิภาพและ


ประสิทธิผลของงานดวย 
 ๔. งานนั้นตองมีความสะดวกรวดเร็ว 
 ๕. มีบรรยากาศเอื้ออํานวยตอการทํางาน 
 ๖. ผูรวมงานตองมีสวนรวมในการทํางาน มีสิทธิแสดงความคิดเห็น หรือปญหาในการทํางาน


เพ่ือนํามาปรับปรุงระบบการทํางาน 
 ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน Work life balance  
 การทํางานตองมีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ตองบริหารจัดการชีวิตโดยอุทิศให


ระบบราชการสวนหนึ่งและแบงใหชีวิตสวนตัว ครอบครัวดวย จึงจะเปนการทํางานท่ีถูกตอง โดยมี


คุณลักษณะของความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ดังนี้ 
 ๑.  ในแตละวันพนักงานรูสึกวาความสัมพันธุระหวางหัวหนากับลูกนองเปรียบเสมือนคนใน


ครอบครัวเดียวกัน 
 ๒. มีความพยายามรวมกันท่ีจะชวยใหพนักงานสามารถจัดการความรับผิดชอบท้ังการงาน


และสวนตัวไดดีย่ิงข้ึน 
 ๓. เปดโอกาสใหปรับเปล่ียนวิธีการทํางานใหเหมาะสมกับสภาพความตองการของลูกนอง 


แตละคน 
 ๔. พยายามท่ีจะเลิกทํากิจกรรมท่ีไมมีประโยชนและซํ้าซอน หรือพยายามทําใหงานนาสนใจ 


หรือใหคนทํางานรูสึกพอใจในงานที่ทํา  โดยไดรับผลตอบแทนท่ีคุมคา มีการจัดสวัสดิการให 
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 ๕. รูสึกวางานที่ทํามีความทาทาย 
 ๖. มีการรวมระดมสมอง ทุกคนมีสวนรวมในการทํางานอยูเปนประจํา 
 ๗. พนักงานรูสึกวาเจานายใหความไวเนื้อเช่ือใจ 
 ๘. พนักงานไดรับการปฏิบัติอยางเคารพแบบบุคคลคนหนึ่ง 
 ๙. พนักงานไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล 
 ๑๐. พนักงานมีความสัมพันธุอันดีตอกัน  
 
 ขวัญและกําลังใจ/คุณธรรม 


 การแตงตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมตามรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 


พ.ศ. .... เปนเร่ืองท่ีดี และประเทศไทยจะเจริญกาวหนาไปไดนั้น ระบบคุณธรรมจะตองสูงกวาระบบ


อุปถัมภ เพราะในระบบอุปถัมภคนท่ีมีความรูความสามารถจะไมมีขวัญและกําลังใจทํางาน  ดังนั้น 


นิติกรจึงเปนสวนสําคัญในการผลักดันไมใหมีการใชระบบอุปถัมภ และผูบังคับบัญชาตองปรับปริมาณ
งานใหลูกนองมีชีวิตอยางสมดุล มิใชใหทํางานหนักตลอดเวลา ส่ิงเหลานี้คือ ขวัญและกําลังใจของ


คนทํางาน 
 
 องคกรแหงการเรียนรู 
 หนวยงานใดไมมีการบริหารจัดการใหหนวยงานเปนองคกรแหงการเรียนรูหนวยงานนั้นจะลาหลัง 


การนําความรู ตํารา เอกสารท่ีไดรับจากการอบรมไปขยายผลเผยแพรใหหนวยงาน หรือนําไปเขียน


บทความท่ีจะเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการเรียนรู 


 
 ระบบงานท่ีดี 
 ๑. มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน 
 ๒. มีองคประกอบเทาท่ีจําเปน ครบถวน 
 ๓. มีการปฏิสัมพันธุกันในแตละองคประกอบอยางเหมาะสม 
 
 องคประกอบของระบบ มีท้ังสัมผัสได เชน คอมพิวเตอร และสัมผัสไมได เชน การอุทธรณ


คําส่ังลงโทษ ควรจะมีระบบการรับเร่ืองอุทธรณอยางไร ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณก่ีวันจึงจะสะดวก


รวดเร็ว 
 
 การปรับปรุงงาน  ตองรวดเร็วและไมผิดพลาด เพ่ิมเคร่ืองมือท่ีทันสมัยโดยไมจําเปนตอง


เพ่ิมเจาหนาท่ี 
 
 หลักการปรับปรุงงาน 
 ๑. ขจัด คือ การตัดกิจกรรมท่ีไมจําเปน 
 ๒. รวม คือ รวมสวนท่ีจําเปนเขาดวยกัน 
 ๓. จัดข้ันตอนใหม คือ การปรับระบบการทํางานใหรวดเร็วข้ึน 
 ๔. ทําใหงายข้ึน คือ ปรับการทํางานใหรวดเร็วข้ึน เชน กระบวนการสอบสวนคดีอาญา 


ทําอยางไรจึงไมลาชา เปนตน 
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 สรุปผลการสัมมนา ๘ กลุม ดังน้ี 
 
กลุมที่ ๑  หัวขอเร่ือง การปรับปรุงระบบงานในสวนท่ีเก่ียวกับการสอบสวนวินัย อุทธรณภายใตหลัก


สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค 
 เสนอปรับปรุงระบบการสอบสวนวินัย ดังนี้ 
 ๑. กอนท่ีผูบังคับบัญชาจะส่ังดําเนินการเร่ืองรองเรียนท่ีตองสืบสวน ควรมีการกล่ันกรอง


เบื้องตนวา เร่ืองนั้นมีการระบุพยานหลักฐานท่ีชัดเจนอันมีมูลเพียงพอท่ีจะทําการสืบสวนหรือไม เพ่ือ


ปองกันการกล่ันแกลงรองเรียนจํานวนมาก และเพ่ิมความสะดวกในการหาพยานหลักฐานของ


คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตอไป 
 ๒. เร่ืองวินัยท่ีไมรายแรงควรเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาช้ีแจงแกขอกลาวหาไดเชนเดียวกับเร่ือง


วินัยรายแรง และคณะกรรมการตองรับฟงพยานแวดลอมตาง ๆ ดวย 
 ๓. ผูถูกดําเนินการทางวินัย (รายแรง) จะไมมีสิทธิไดรับการเล่ือนข้ัน แมตอมาผลปรากฏวาให


ยุติเร่ือง เพราะไมไดกระทําผิด และไดรับข้ันยอนหลังก็ตาม ปญหาคือ ในระหวางสอบสวนจะไมมีการ


เยียวยาใหผูถูกกลาวหา เชน การพิจารณาเล่ือนข้ันกรณีพิเศษ (หมดสิทธิ) จะไมมีการใหยอนหลัง 


 ๔. ไมไดกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณวาใหแลวเสร็จภายในก่ีวันทําใหผูอุทธรณเสียสิทธิ


บางประการ เชน การไดรับเงินเดือน 
 สมควรปรับปรุงการดําเนินการทางวินัย ดังนี้ 
 ๑. กระบวนการสอบสวนวินัยตองรวดเร็ว เปนธรรม 
 ๒. หนวยงานตองสนับสนุนเงินงบประมาณดานวินัยโดยเฉพาะ 
 ๓. หนวยงานตองสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือนํามาปรับปรุงระบบการสอบสวนใหทันสมัย 


ถูกตองรวดเร็ว (ตอไปอาจนําเสียงของคําใหการมาเปนพยานได) 
 ๔. ควรจัดอบรมเร่ืองเก่ียวกับวินัยใหขาราชการใหมไดรับความรูท่ีชัดเจน เพ่ือหลีกเล่ียงการ
กระทําท่ีผิดวินัย 


 ๕. ควรสงเสริมขาราชการที่ ทํางานเร่ืองวินัยใหมีความรูหรือเปนผู เ ช่ียวชาญเฉพาะ 


Professional เพ่ือเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพใหกับผูกลาวหาและผูถูกกลาวหา 


 ขอสังเกตของอาจารย 


- หลักรัฐศาสตรจะใชเม่ือไมมีหลักนิติศาสตรและตองใชอยางระมัดระวัง 


- มติคณะรัฐมนตรี เปนกฎหมายของฝายปกครอง เนื่องจากคณะรัฐมนตรีบริหารราชการ


แผนดินจึงตองออกกฎใหปฏิบัติ กฎจึงรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีดวย 
 
 


กลุมที่ ๒  หัวขอเร่ือง เสรีภาพในการตีความ วินิจฉัย ตอบขอหารือทางกฎหมาย สอบสวนวินัย 


 ๑. เสรีภาพในการตีความ คือการตีความโดยสุจริตตามเจตนารมณใหกฎหมายใชบังคับได


ซึ่งจะเปนประโยชนสูงสุดกับผูท่ีเก่ียวของภายใตมาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญ คือ ส่ิงใดท่ีมีผลกระทบกับ


สิทธิของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง และนิติกรสวนใหญมีเสรีภาพในการตีความโดยสะดวก 
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 ๒. เสรีภาพในการวินิจฉัย โดยท่ัวไปนิติกรมีอิสระในการเสนอความเห็นโดยยึดหลักตาม


ขอเท็จจริงท่ีไดมาปรับเขากับขอกฎหมาย และการนําหลักรัฐศาสตรเขามาพิจารณาดวยจะทําใหได


ความเห็นท่ีกวางขวางย่ิงข้ึน ผูบังคับบัญชาจะมีความเห็นสอดคลองดวยหรือไมเปนอีกเร่ืองหนึ่ง แต


สวนใหญแลวจะไมมีธงให 


 ๓. เสรีภาพในการตอบขอหารือ ผูรับผิดชอบจะสรุปประเด็นตามขอหารือเพ่ือประโยชนใน


การปฏิบัติงาน ขอหารือใดมีกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติไวจะนํามาพิจารณาโดยมีเสรีภาพเต็มท่ีใน


การใหความเห็นในประเด็นตาง ๆ อยางตรงไปตรงมา 


 ๔. เสรีภาพในการสอบสวนวินัย เปนเร่ืองท่ีมีการกระทบกระทั่งระหวางนิติกรกับ


ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเหนือข้ึนไป เพราะบางคร้ังมีการวางธงใหแลว สวนเอกสารหลักฐานตาง ๆ 


ในการประกอบความเห็นเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสอบสวนไปรวบรวมเพื่อใหเปนเหตุเปนผล


ตามธง ซึ่งไมเปนไปตามหลักมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ ท่ีบัญญัติวาบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย 


เนื่องจากกระบวนการดําเนินการทางวินัยกฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑวิธีการ สิทธิของผูถูกกลาวหา


สามารถโตแยงขอกลาวหาโดยการใหถอยคําตอผูสอบสวนตามความเปนจริง แตเบื้องหลังแลว


บทบาทของการสอบสวนนิติกรจะถูกแทรกแซงจากผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจอยูเสมอไมเปนไปตาม


หลักคุณธรรมท่ีกําหนดใหผูสอบสวนมีเสรีภาพในการแสวงหาพยานหลักฐาน การช่ังน้ําหนักพยาน


เสนอผูบังคับบัญชา  จะเห็นไดวา ระบบราชการไมมีระบบประกันความมั่นคงหรือใหความม่ันใจวา


ผูบังคับบัญชาท่ีไมชอบหนาจะไมกล่ันแกลงผูใตบังคับบัญชาตามอําเภอใจ เพราะเบื้องหลังของผูท่ีถูก


ดําเนินการทางวินัยตนเหตุมาจากการใสรายปายสีของผูบังคับบัญชา นิติกรท่ีรับผิดชอบก็ไดแตโนมนาว


จิตใจใหผูบังคับบัญชาประเภทนี้สํานึกในศีลธรรมและจรรยาบรรณของแตละบุคคล 
 คณะกรรมการสอบสวนวินัยถือวามีความสําคัญอยางย่ิง เพราะเปรียบเสมือนการพิจารณาคดี


ของศาลช้ันตนท่ีลงโทษผูถูกกลาวหาเปนตนทางในระบบกระบวนการยุติธรรมในระบบราชการกอนท่ี


จะนําไปฟองศาลปกครอง จึงควรใหความคุมครองนิติกรผูรับผิดชอบในการสอบสวนใหมีความอิสระ


ปราศจากการถูกแทรกแซงจากผูบังคับบัญชาดังกลาวดวย 


ขอสังเกตของอาจารย ระบบงานของขาราชการอัยการและขาราชการทหารในการตรวจ


พิจารณารางสัญญาจะมีผูรับผิดชอบในแตละข้ันตอนท่ีชัดเจน เม่ือใดท่ีเกิดปญหาข้ึนมาสามารถไลเบี้ย


ไดถูกตองวาเปนความผิดพลาดในข้ันตอนใด ผูใดรับผิดชอบ มิใชผูบังคับบัญชาส่ังใหแกไขความเห็น


แตกลับใหผูใตบังคับบัญชาลงชื่อวาเปนผูเสนอความเห็น ถือวาไมมีเสรีภาพในการเสนอความเห็น


ตามรัฐธรรมนูญ 
 
 


กลุมที่ ๓  หัวขอเร่ือง การปรับปรุงระบบงานในสวนท่ีเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาภายใต


หลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค 


 ระบบการสอบสวนคดีอาญาตองเปนไปตามมาตรา ๓๓  ของรัฐธรรมนูญ คือ กอนมีคําพิพากษา


ถึงท่ีสุด ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด แตในระบบทหารไมไดนําระบบนี้


มาใชดวยเปนผลใหผูตองหาท่ีเปนทหารถูกปฏิบัติวาเปนผูกระทําความผิด ทําใหไมมีความเสมอภาค 


แนวทางท่ีตองแกไข คือ  
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 ๑. ตองปรับปรุงระบบงานใหอัยการทหารไมควรควบคุมตัวทหารที่ตองหาวากระทําผิดอาญา


เกินความจําเปน และตองมีทนายเขาชวยเหลือ  
 ๒.  ทหารท่ีกระทําความผิดอาญานั้นผูบังคับบัญชาไมกลานําตําแหนงประกันตัวใหดังเชน


เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ สวนใหญตองดิ้นรนหาหลักทรัพยประกันตัวกันเอง และโฉนดท่ีดินนอกเขตศาล


ทหารก็นํามาประกันตัวไมได จึงสมควรปรับปรุงใหเกิดความเสมอภาค 
 ๓. ในคดียาเสพติดตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดฯ กําหนดใหพนักงาน


ปราบปรามยาเสพติดมีอํานาจสอบสวนได แตคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความวา ไมมีอํานาจสอบสวน 


ในทางปฏิบัติเม่ือจับผูตองหาไดแลวตองสงเจาหนาท่ีตํารวจ จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติ


ภายใตรัฐธรรมนูญ  
 ๔. สารวัตรทหารไมมีอํานาจสอบสวนจึงไมมีคาตอบแทนคดีอาญาดังเชนเจาหนาท่ีตํารวจ 


ทหารไมมีอุปกรณท่ีทันสมัย ไมมีหลักประกันการปฏิบัติหนาท่ีเนื่องจากอาจถูกฟองกลับ ไมไดรับ


คาตอบแทนจากการเปนพยานหรือเร่ืองใด ๆ ทําใหทหารขาดขวัญและกําลังใจ 


 ขอสังเกตของอาจารย  มติคณะรัฐมนตรีหรือความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาหากไม


เห็นดวยสามารถขอทบทวนได เม่ือทหารที่ทําหนาท่ีเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญายังไมมีสิทธิ


ใด ๆ แลวจะพิจารณาใหสิทธิผูอ่ืนอยางเปนธรรมไดอยางไร คือปญหา 
 
 
กลุมที่ ๔  หัวขอเร่ือง สิทธิและเสรีภาพของขาราชการในการประกอบวิชาชีพกฎหมายหรือวิชาชีพอื่น


นอกเวลาราชการ 
 รัฐธรรมนูญมาตรา ๕๐  บัญญัติวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบ


อาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตอาศัย


อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ นอกจากนี้มาตรา ๖๔ บัญญัติวาขาราชการทุกประเภทหรือ


เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐยอมมีสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป เวนแตท่ีจํากัดในกฎหมาย  
 สรุปวานอกจากมาตรา ๕๐ และมาตรา ๖๔ ดังกลาวแลว ขาราชการมีสิทธิและเสรีภาพในการ


ประกอบอาชีพเชนเดียวกับประชาชนท่ัวไป โดยพิจารณาไดดังนี้ 
 ๑. อาชีพทนายความ ขาราชการถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามพระราชบัญญัติทนายความฯ 


 ๒. อาชีพท่ีปรึกษาบริษัทหางราน ทําได หากไมไดเปนผูบริหาร หรือกรรมการ ขาราชการไมนาจะ


ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเพราะมีความรูดานกฎหมายสามารถใหความชวยเหลือไดไมวาจะไดรับ


คาตอบแทนหรือไม 
 ๓. เปนอาจารยพิเศษ เปนการใหความรูแกประชาชนไมมีกฎหมายหามไว ถือวาเปนสิทธิ


เสรีภาพ (แตอาจจํากัดเวลาสัปดาหละไมเกิน ๔ ช่ัวโมง กรณีในเวลาราชการ) 
 ๔. อาชีพนักสืบ ทวงหนี้ สามารถทําไดแตไมควรทําเพราะอาจมีเร่ืองท่ีทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์


ของการเปนขาราชการตามกฎหมาย 
 ๕. อาชีพขายประกัน ขายอาหาร ไมมีกฎหมายหามแตระวังอยาทําใหเส่ือมเสียตอตําแหนง


หนาท่ีราชการ 
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 ขอสังเกตของอาจารย  การเปนท่ีปรึกษากฎหมายจะตองทําเฉพาะเรื่องท่ีไมเก่ียวของกับ


สวนราชการทุกหนวยงาน เนื่องจากผลประโยชนของท่ีปรึกษาจะขัดกับประโยชนของทางราชการ 


ฉะนั้นตองระมัดระวัง ในตางประเทศขาราชการจะไดรับสิทธิประโยชนมากเพียงพอสําหรับการดํารงชีพ 


อยูไดจึงหามประกอบอาชีพอ่ืน 


 
 
กลุมที่ ๕  หัวขอเร่ือง การแกปญหาการกลั่นแกลงและการคุกคามทางเพศ 


 ปญหาการคุกคามทางเพศมีมาโดยตลอด แตเม่ือรัฐธรรมนูญกําหนดเร่ืองสิทธิมนุษยชน จึงมี


การใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ หลักคือ ผูเสียหายอาจเปนผูหญิง หรือผูชายก็อาจถูกคุกคามทางเพศได 


หรือเพศเดียวกันก็เปนได ปญหาการถูกคุกคามทางเพศมีลักษณะดังนี ้
 ๑. การพูด ๒ แง ๒ งาม หรือย่ัวยุทางกามารมณ 
 ๒. ผูบังคับบัญชา (ชาย) อาจแสดงพฤติกรรมไมสมควรตอผูใตบังคับบัญชา (หญิง) ในเวลา


เสนองาน 
 ๓. เพ่ือนรวมงานใชถอยคําดูหม่ิน 
 ๔. การแตงกายไมเรียบรอยเปนตนเหตุของปญหาการคุกคามทางเพศ 
 ๕. สามารถใชเทคโนโลยีคุกคามทางเพศโดยการสงภาพลามกใหไมวาทางคอมพิวเตอรหรือ


ทางโทรศัพทมือถือ 


 การแกไขปญหา 


 ๑. การสอบสวนเมื่อมีการรองเรียนนั้น ไมไดเปนหลักประกันวาการคุกคามทางเพศจะไม


เกิดข้ึนอีก หรือผูท่ีรองเรียนจะถูกกล่ันแกลงจากผูบังคับบัญชา เชน ไดรับมอบหมายงานที่ไมปกติ


หรือใหทํางานในตําแหนงท่ีไมเหมาะสม เพราะในระบบราชการยังไมโปรงใสในเร่ืองของการใหความ


เปนธรรมของผูท่ีเก่ียวของ รวมท้ังบทบาทกรรมการสอบสวน ดังนั้น ทุกคนในองคกรจึงตองรวมมือ


กันแกไขปญหานี้อยางย่ังยืน 
 ๒. สํารวจตรวจสอบวาปญหาการคุกคามทางเพศมีจํานวนมากนอยเพียงใด มีการรณรงคให


ลดลงอยางไร และปญหาคืออะไร 
 ๓. มีบทลงโทษผูกระทําอยางจริงจังใหผูกระทําถูกกระทบกระเทือนในการกระทําของตน 
 ๔. เพ่ิมศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขเฉพาะเร่ืองนี้อยางจริงจัง โดยใหผูหญิงเปนคณะกรรมการ


สอบสวน 
 ๕. สรางจิตสํานึกใหผูชายมากขึ้น มิใชเพียงวากลาวตักเตือน ควรกําหนดความผิดเก่ียวกับ


การคุกคามทางเพศใหเปนเร่ืองวินัยรายแรง ปญหาดังกลาวก็จะลดลง 


 ขอสังเกตของอาจารย  ฝายท่ีคุกคามทางเพศตองมีอํานาจบางอยางเหนือฝายท่ีถูกคุกคาม


ซึ่งอาจเปนผูใหความดีความชอบ และสํานักนายกรัฐมนตรีนาจะเปนหนวยงานท่ีรับเร่ืองรองทุกข


เพราะสามารถบังคับทุกสวนราชการได 
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กลุมที่ ๖  หัวขอเร่ือง คําพิพากษาศาลปกครองคดีการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงในกระทรวงการคลัง


ภายใตหลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค 
 ความเปนมา เร่ืองการแตงตั้งรองอธิบดีกรมสรรพากรที่วาง ๔ ตําแหนง กรมสรรพากรเปน


สวนราชการหนึ่งท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดหลักเกณฑใหเสนอขาราชการท่ีมีคุณสมบัติ หรือผูท่ีมี


คุณสมบัติอ่ืนมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกดวย แตกรมสรรพากรสงรายช่ือใหคณะกรรมการ


คัดเลือกขาราชการตั้งแตระดับ ๙ ข้ึนไป เฉพาะผูสมัครคร้ังแรกโดยไมมีรายช่ือของผูสมัครรายอื่น 
 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเพิกถอนการแตงตั้งรองอธิบดีท้ัง ๔ ราย และเพิกถอนหนังสือ


สํานักงาน ก.พ. ท่ีขยายมติคณะรัฐมนตรีแลววางหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนง


ระดับสูง เนื่องจากการแตงตั้งดังกลาวผูท่ีไดรับการเสนอชื่อจะตองผานการอบรมนักบริหารระดับสูง 


กรณีนี้มีบุคคล ๒ รายท่ีไมผานการอบรมนักบริหารระดับสูง ศาลปกครองสูงสุดจึงวินิจฉัยวาการ


แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิบดีไมชอบดวยกฎหมาย 
 ความเห็น   
 ๑. เ ม่ือกฎหมายกําหนดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกตําแหนงรองอธิบดีไวแลว 


กรมสรรพากรกลับคัดเลือกบุคคลที่ไมมีสิทธิสมัคร ยอมเปนการกระทบสิทธิของบุคคลอื่นท่ีสมัคร ถือวา


เปนการเลือกปฏิบัติ และเปนการกระทําท่ีไมโปรงใสตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
 ๒. การพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือน ปรากฏวา 


คณะกรรมการดังกลาวรับรองคุณสมบัติกอนวันท่ีบุคคลนั้นจะสมัครเขารับการคัดเลือก ถือวาเปนการ


เลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม 
 ๓. ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเห็นวา เปนคดีท่ีหนวยงานของรัฐกระทําโดยมิชอบ ไมถูกตอง


ตามข้ันตอนและมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม จึงเพิกถอนคําส่ังแตงตั้งและหนังสือสํานักงาน  ก.พ. 


ท่ีขยายความเพ่ิมเติมในสาระสําคัญของมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการแตงตั้ง ซึ่งเปนการสอดคลองกับ


หลักเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ 


 
 
กลุมที่ ๗  หัวขอเร่ือง คําพิพากษาศาลปกครองคดีการแตงตั้งบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ


ภายใตหลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค 
 ความเปนมา  สํานักงาน ก.ค. ถูกฟองคดีปกครองกรณีการสอบบรรจุขาราชการครูไมชอบ


ดวยกฎหมาย ไมมีอํานาจออกกฎ ก.ค. ฉบับท่ี ๒๕ วาดวยการกําหนดระดับเงินเดือนของตําแหนง


ขาราชการครู 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 


กําหนดใหรัฐมนตรีกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๑๗๕ เขต รัฐมนตรีไดแตงตั้งผูอํานวยการเขตให


ปฏิบัติราชการไปจนกวาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะประกาศใช


บังคับ เม่ือกฎหมายยังไมผานสภาฯ จึงตองใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ไป


กอน แตกฎหมายดังกลาวไมมีการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไว เปนผลใหผูอํานวยการเขตท่ีไดรับ


การแตงตั้งไมเปนขาราชการครู  สํานักงาน ก.ค. จึงตองออกกฎ ก.ค. ฉบับท่ี ๒๕ ตามพระราชบญัญตัิ


ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพ่ือกําหนดตําแหนง เงินเดือน ใหเปนขาราชการครูตามกฎหมาย 


ซึ่งเปนไปตามข้ันตอนโดยรัฐมนตรีและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเห็นชอบและประกาศใน


ราชกิจจานุเบกษา 
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 ตอมาเม่ือมีการคัดเลือกผูอํานวยการเขต ๑๗๕ ราย โดยบรรจุแตงตั้งลงในเขตพ้ืนท่ี


การศึกษา ผูท่ีสมัครคัดเลือกแลวไมไดรับการคัดเลือกฟองคดีวาข้ันตอนการออกกฎ ก.ค. ดังกลาว 


ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองยกฟองโดยเห็นวา ข้ันตอนการออกกฎไดดําเนินการโดยชอบแลว 


และไดเปดโอกาสรับสมัครผูท่ีมีคุณสมบัติทุกคน ไมไดเลือกปฏิบัติโดยยึดหลักความเสมอภาคตาม


มาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ 
 ขอสังเกตของอาจารย นักกฎหมายระดับทานถือวาเปนกลไกสําคัญในองคกรจึงตองมีความ


รอบรูทุกดาน และทํางานอยางรัดกุม และในการเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาตองไมผิดพลาด


บกพรอง ท่ีสําคัญคือเพ่ือมิใหแพคดีในศาลปกครอง 


 
 
กลุมที่ ๘ หัวขอเร่ือง โครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุนใหมกับขาราชการทั่วไปภายใต


หลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค 
 ขาราชการสายพันธุใหมเปนการบรรจุบุคคลเขารับราชการรูปแบบใหม โดยคณะรัฐมนตรี


ตองการพัฒนาขาราชการแนวใหมไปสูสังคมโลก จึงใหผูท่ีมีความรูทางวิชาการไดรับการฝกอบรมและ


สามารถเลือกฝกงานกับระดับหัวหนาสวนราชการ (ทุกสวนราชการ) ตามความถนัดของตน 


นอกจากนี้ ยังมีสิทธิเลือกเขาปฏิบัติราชการตามความประสงคอันเปนการใหสิทธิพิเศษแกผูเขารับการ


อบรมโครงการนี้ แตเปนการจํากัดสิทธิของขาราชการทั่วไปในการเขารับสมัคร เชน ถูกจํากัดดวยอายุ 


จํากัดความรูดานภาษาอังกฤษ  ดังนั้น เสียงสวนใหญจึงเห็นวาโครงการขาราชการสายพันธุใหมเปน


การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอขาราชการสายพันธุเกา ดังนี ้
 ๑. โครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุนใหม (ขาราชการสายพันธุใหม) เปนการ


บรรจุแตงตั้งเขารับราชการหรือการเล่ือนระดับเพ่ือเปนผูบริหารหรือเปนผูบังคับบัญชาจะเปนแบบ


กาวกระโดด แตกตางจากขาราชการทั่วไป เชน การกําหนดคุณสมบัติ อายุ ความรูดานภาษาอังกฤษ 


เปนโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีขัดตอความเสมอภาคของขาราชการสายพันธุเกาท่ีมีการ


ประเมินผลการปฏิบัติราชการไปตามข้ันตอนโดยไมสามารถเลือกเขาทํางานกระทรวงอื่นได โครงการ


ขาราชการสายพันธุใหมจึงไมเปนไปตามมาตรา ๓๐ ประกอบกับมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ  


ท่ีบัญญัติวาขาราชการ ฯลฯ ยอมมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป  กลาวคือ 


บุคคลทุกคนยอมเสมอภาคกันและไมถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
 ๒. การบรรจุแตงตั้งขาราชการพลเรือนท่ัวไปอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ


ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แตโครงการบรรจุขาราชการสายพันธุใหมอาศัยมติคณะรัฐมนตรี 


จึงมิใชกฎหมายท่ีตราโดยฝายนิติบัญญัติถือวาเปนการเลือกปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม  


ของรัฐธรรมนูญ และเปนการขัดตอสิทธิเสรีภาพตามมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญดวย 


 ขอสังเกตของอาจารย  การสมัครเปนขาราชการสายพันธุใหมมีเง่ือนไขเร่ืองคุณวุฒิและ


ความรูดานภาษาอังกฤษ โครงการนี้มีระยะเวลา ๑ ป เม่ืออบรมแลวจะสงไปฝกงานกับหัวหนาสวนราชการ 


เชน อธิบดี ผูวาราชการ หรือสถานทูตไทยในตางประเทศ และยังมีสิทธิเลือกไปอยูสวนราชการใดก็ได 


สรุปวา การสัมมนาท้ังหมดนี้ตองการใหแสดงความคิดเห็น  ดังนั้น จึงไมมีขอใดท่ีถูกหรือผิด 


     
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง การปรับปรุงระบบงานเพ่ือปองกันและระงับความขัดแยงโดยสนัติวิธี 


บรรยายโดย : ศาสตราจารยนายแพทยวันชัย  วัฒนศัพท 


วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปการบรรยายโดย นายดํารง วงศสัตยนนท 
 


     
 
 การเจรจาไกลเกล่ียขอพิพาททางเลือกหรือการเจรจาไกลเกล่ียนอกศาล หรือ ADR 


(Alternative Dispute Resolution) ปจจุบันไดรับการยอมรับอยางมาก เนื่องจากเปนการยุติปญหา


ขอขัดแยงโดยความสมัครใจและความพึงพอใจของท้ังสองฝาย มหาตมะคานธีไดกลาวไววาบทบาท


หนาท่ีของทนายความคือการนําคูความมารวมกัน โดยเขาไดใชเวลาสวนใหญในการพยายามใหคูกรณี


หันมาเจรจาประนีประนอมกันซึ่งไมตองเสียอะไรเลย ไมแมแตกระท่ังเงินและจิตวิญญาณของเขาเอง 
 การใชอํานาจในการจัดการความขัดแยงทําใหเกิดผลเปนการแพและชนะ คูกรณีมีสวนรวม


นอยและทําใหความสัมพันธของคูกรณีเปนไปในทางท่ีไมดี แตหากใชแนวทางท่ีมุงไปสูความตองการ


หรือความสนใจของคูกรณี โดยใชการเจรจาไกลเกล่ีย ยุทธศาสตรท่ีใชคือทักษะ ซึ่งตองใชทักษะใน


การติดตอส่ือสารเปนสําคัญ ผลท่ีเกิดข้ึนคือทําใหเกิดผลแบบชนะ-ชนะ มีความรูสึกมีสวนรวมและมี


ความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
 จรรยาบรรณวิชาชีพ ในอเมริกาไดมีการวางจรรยาบรรณสําหรับเปนมาตรฐานในการทําหนาท่ี


เจรจาไกลเกล่ีย ซึ่งมีมาตรฐานดังตอไปนี ้
 ๑. การเจรจาไกลเกล่ียตองเนนท่ีผลสําเร็จของการเจรจาและคํานึงถึงผลท่ีจะตามมาภายหลัง


ดวย 
 ๒. ผูไกลเกล่ียตองเปนกลาง ไมฝกใฝฝายใดฝายหนึ่ง 
 ๓. ผูไกลเกล่ียตองหลีกเล่ียงผลประโยชนทับซอน หรือไมมีผลประโยชนสวนตัวเขามา


เก่ียวของ 
 ๔. ไมสรางความสัมพันธเปนพิเศษกับคูกรณีหรือบุคคลใดๆ ท่ีจะทําใหเกิดขอสงสัยหรือทํา


ใหกระบวนการขาดความนาเช่ือถือ 
 ๕. การเขาทําการไกลเกล่ียตอเม่ือมีความสามารถท่ีจําเปนตอการสรางความพึงพอใจตาม


ความคาดหวังของคูกรณี 
 ๖. ดูแลใหการเจรจาไกลเกล่ียเปนไปอยางมีคุณภาพ โดยดําเนินการดวยความขยันทันเวลา


และปลอดภัย 
 ๗. การรักษาความลับท่ีไดมาจากกระบวนการเจรจาไกลเกล่ีย 
 ๘. การหยุดเจรจาและถอนตัว เม่ือพบวาไมสามารถดําเนินการไกลเกล่ียตอไปไดอยางมี


ประสิทธิภาพ 
 ๙. ใหขอมูลท่ีถูกตองแกคูกรณี 
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 ๑๐. มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
 มีคดีหรือขอเท็จจริงตางๆ หลายเร่ืองแสดงใหเห็นถึงการตัดสินช้ีขาดคดีโดยใชกฎหมาย ทํา


ใหเกิดความไมเปนธรรม เชน คดีหญิงลักขนุนท่ีบริเวณริมคลองหลอดเพ่ือใหลูกกิน แตถูกศาลช้ันตน


ลงโทษจําคุก ๓ เดือน คดีชายลวนลามหญิงบนเคร่ืองบิน แตศาลเพียงแตพิพากษารอลงอาญา หากใช


กระบวนการไกลเกล่ียแลว ซึ่งเปดโอกาสใหคูกรณีมาเจรจากัน ไดรูขอเท็จจริง สาเหตุหรือความทุกข


รอนซึ่งจะนําไปสูความเขาใจระหวางกัน และกําหนดแนวทางแกไขปญหาขอขัดแยงรวมกันซ่ึงบางกรณี


มีการขอโทษคูกรณีท่ีเสียหายจะทําใหขอขัดแยงไดรับการแกไขดวย ความพึงพอใจของคูกรณี และ


อาจยุติขอขัดแยงไดโดยไมตองมีการดําเนินคดีตอไปเนื่องจากการไกลเกล่ียมีหลักการท่ีมุงไปสูจุด


สนใจของคูกรณี แตการไกลเกล่ียเปนส่ิงท่ีตองใชทักษะในการติดตอส่ือสารซึ่งรวมถึงการใชวาจา


ทาทางตาง ๆ ซึ่งผูดําเนินการไกลเกล่ียมีความจําเปนตองผานการศึกษาอบรมมาเปนอยางดี  
 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 
เร่ือง สัมมนาการบริหารราชการแผนดิน ๓ (การปรับปรุงระบบงานเพ่ือรองรับนโยบายใหม 
       ของรัฐบาล) 
บรรยายโดย นายเชวง  ไทยยิ่ง และนางสาวญาดา  ดาวพลังพรหม 
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. 
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 


สรุปการบรรยายโดยนายประเสริฐ  สุขสบาย 
     


 
การบรรยายในชวงแรก 
บทบาทของกฎหมายในการปรับปรุงระบบงาน  แบงออกได ๒ ประการ คือ 
 ๑. กฎหมายท่ีกําหนดโครงสรางความสัมพันธของหนวยงานและเจาหนาท่ี เชน จะจัด


โครงสรางของหนวยงานอยางไร 
 ๒. กฎหมายท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ี (ภารกิจ) เปนกฎหมายท่ีกําหนดข้ึนตามอํานาจหนาท่ี


ท่ีผูรักษาการตามกฎหมาย กระทรวง ทบวง กรม จะตองใชดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย


บัญญัติท่ีเจาหนาท่ีจะตองบริหารกฎหมายใหสอดคลองกับ 
  ๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  ๒) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  ๓) สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายนั้นๆ 


 
การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย 
 การเสนอใหมีการตรากฎหมายข้ึนมาใชจํานวนมาก โดยไมมีการตรวจสอบอยางรอบคอบ


วาจําเปนจะตองมีกฎหมายเหลานั้นหรือไมและกฎหมายมีผลเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของ


ประชาชนมากนอยเพียงใด กฎหมายท่ีตราข้ึนจํานวนมากจึงมีลักษณะเปนการขยายหรือเพ่ิม


ภารกิจแกหนวยงานของรัฐ และสรางข้ันตอนท่ีไมจําเปนแกการปฏิบัติงานและการใหบริการ


สาธารณะตลอดจนกลายเปนอุปสรรคตอการประกอบการของเอกชน และตอโอกาสในการแขงขัน


ของประเทศไทยในเวทีการคาโลก และเปนชองทางในการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 


รวมท้ังจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยไมสมควรอีกดวย 
 โดยเหตุผลดังกลาวจึงมีความจําเปนท่ีหนวยงานท่ีเสนอใหมีการตรากฎหมายข้ึนมาใช


บังคับตองตรวจสอบใหไดขอยุติวามีความจําเปนท่ีจะตองมีกฎหมายนั้นอยางแทจริง และ


กฎหมายดังกลาวคุมคากับการท่ีบุคคลจะตองถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพทั้งยังตองกําหนด


เปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินการใหชัดเจนเพื่อปองกันมิใหมีการขยายภารกิจของรัฐ 


หรือกอใหเกิดความซ้ําซอนของงานดวย 







 ๒


 หลักเกณฑท่ีใชในการตรวจสอบเบื้องตน กอนท่ีจะมีการเสนอรางกฎหมาย โดยวิธีการให


หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกหนวยตองคํานึงถึง เพ่ือไมใหกฎหมายมีมากเกินความจําเปนอาจสรุปได 


ดังนี้ 
 ๑. วัตถุประสงคและภารกิจ หนวยงานจะตองกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายของ


ภารกิจท่ีจะดําเนินการใหชัดเจนโดยจะตองตรวจสอบ ใหชัดเจนวามีความจําเปนตองทําภารกิจนั้น


เพียงใด และมีมาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจนั้นอยางไร 
 ๒. ใครควรเปนผูทําภารกิจ หนวยงานจะตองพิจารณาใหชัดเจนวาภารกิจท่ีจะดําเนินการ


นั้นรัฐควรเปนผูทําเอง หรือใหเอกชนเปนผูทํา และในกรณีท่ีรัฐควรทําภารกิจนั้น รัฐควรเปนผูทํา


เอง หรือใหองคกรปกครองทองถ่ินเปนผู ทํา ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงการคุมครองประชาชน 


ประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัว 
 ๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย หนวยงานจะตองพิจารณาใหชัดเจนในการจัดทํา


ภารกิจนั้นจําเปนตองมีกฎหมายออกมาบังคับใชหรือไม และหากจําเปนจะตองมีกฎหมายควรจะ


เปนกฎหมายในระดับใด มีกลไกในสภาพการบังคับอยางไร 
 ๔. ความซ้ําซอนของกฎหมาย หนวยงานจะตองพิจารณาวากฎหมายท่ีมีอยูครอบคลุมถึง


ภารกิจท่ีจะทําหรือจะตองแกไขกฎหมายนั้นใหครอบคลุมถึงภารกิจ หรือจําเปนจะตองมีกฎหมายใหม 
 ๕. ภารกิจบุคคลและความคุมคา หนวยงานจะตองพิจารณาวากฎหมายที่ตราข้ึนนั้นเปน


การสรางภาระหนาท่ีใหเกิดข้ึนแกบุคคลใดบาง มีการจํากัดสิทธิ เสรีภาพ ของบุคคลมากนอย


เพียงใด และกฎหมายนั้นจะตองอยูในวิสัยท่ีตองปฏิบัติได 
 ๖. ความพรอมของรัฐ จะตองทําใหผูถูกกฎหมายใชบังคับมีความเขาใจ มีความพรอม 


และปฏิบัติตามกฎหมายอยางยินยอมพรอมใจ 
 ๗. หนวยงานที่รับผิดชอบ มีหนวยงานอื่นๆ ใดท่ีปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกัน


หรือไม ถามีสมควรยุบหนวยงานนั้น หรือควรปรับเปล่ียนอยางไร หรือไม 
 ๘. วิธีการทํางานและการตรวจสอบ หนวยงานจะตองกําหนดวิธีการทํางานใหสอดคลอง


กับหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งไดแกหลัก ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 


หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิด และหลักความคุมคา โดยมีระบบการ


ตรวจสอบและคานอํานาจ และกระบวนการท่ีทําใหเกิดความรวดเร็วไมซ้ําซอน 
 ๙. อํานาจในการอนุบัญญัติ หนวยงานจะตองกําหนดกรอบหรือมาตรการปองกันมิใชมี


การตราอนุบัญญัติ หรือกฎหมายลําดับรองเปนการขยายอํานาจเจาหนาท่ีของรัฐ หรือเพ่ิมภาระแก


บุคคลเห็นสมควร 
 ๑๐. การรับฟงความคิดเห็น ในการยกรางกฎหมาย จะตองเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุก


ฝายแสดงความคิดเห็นหรือแสดงขอคัดคาน 
 หลัก ๑๐ ประการดังกลาวเปนเง่ือนไขในการจัดทําบันทึกการตรวจสอบความจําเปนใน


การตราพระราชบัญญัติท้ังนี้เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
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การบรรยายในชวงหลัง 
 การปรับปรุงงานโดยการทํากิจกรรม ๕ส  
 ๕ส เปนกิจกรรมปรับปรุงการทํางานของพนักงานดวยตนเอง อยางหนึ่งไดแก การ


ดําเนินการตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย” ในสถานท่ีทํางาน


ของตนเองทําใหบริษัทมีพนักงานท่ีมีระเบียบวินัยจากจิตสํานึกของเขาเอง ทําใหสถานท่ีทํางาน


สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีความสวยงาม มีความปลอดภัยลดความสูญเปลาในการทํางาน 


คุณภาพของงานและคุณภาพของสินคาดีข้ึน 
 


 ๕ส คืออะไร 
เปนการนําอักษรตัวหนาของคําภาษาอังกฤษท่ีเขียนตามการออกเสียงในภาษาญี่ปุนมาใช


เพ่ือใหสามารถจดจําไดงาย จึงกลายมาเปนคําวา ๕ส ตามลําดับ ดังนี้ 
S๑ : SEIRI : สะสาง : ส๑ (Clearing Up)  
S๒ : SEITON : สะดวก : ส๒ (Organizing)  
S๓ : SEISO : สะอาด : ส๓ (Cleaning)  
S๔ : SEIKETSU : สรางมาตรฐาน : ส๔ (Standardizg) 


S๕ : SITIISUKF : สรางนิสัย : ส๕ (Training & Discipline)  
ญี่ปุนไดนํา ส. แตละตัวไปใชและพัฒนาอยางจริงจัง โดยทําใหเปนระบบมีการกําหนด


ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม มีการติดตามผลงานเปนระยะๆ จัดท้ังยังมีวิธีการควบคุมกิจกรรม


ใหเกิดความยั่งยืนไดจึงไดรับความนิยมและเผยแพรไปท่ัวประเทศญี่ปุน 
 


 วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรม ๕ส 
 ๕ส เปนปจจัยพ้ืนฐานในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพนับเปนเคร่ืองมือตัวแรกท่ีถูก


นํามาใชกอนท่ีจะใชเคร่ืองมือระดับสูงข้ึนไป เชน TPM TQM และ ISO เปนตน โดยกําหนดให 


ส๑, ส๒, ส๓ เปนการจัดการในเร่ืองของวัตถุส่ิงของเคร่ืองใชและสถานท่ี สวน ส๔ และ ส๕ เปน


การจัดการเร่ืองของคน โดยมีเปาหมายใหสถานท่ีทํางานสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ลดความ


สูญเปลาในการทํางาน สินคามีคุณภาพดี เปนท่ีประทับใจของลูกคาตลอดไป 
 องคประกอบของ ๕ส 
 กิจกรรม ๕ส นั้น ส. ทุกตัวจะถูกกําหนดคํานิยามไวเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ และ


นําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง ดังนี้  
 ส๑ : สะสาง คือ การแยกใหชัดเจนระหวางส่ิงของท่ีจําเปนกับของท่ีไมจําเปน ของที่ไม


จําเปนใหขจัดออกไป โดยกําหนดข้ันตอนประกอบดวย การสํารวจ การแยก และการขจัด ซึ่ง


ประโยชนท่ีไดจากการสะสาง คือ ขจัดส่ิงท่ีไมจําเปนตองใชทําใหเนื้อท่ีใชสอยมากกวาเดิม ทําใหท่ี


ทํางานดูสะอาดตามากข้ึนเกิดสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน ลดการเก็บเอกสารซํ้าซอนและจะ


ทราบถึงท่ีอยูของส่ิงของตางๆ 
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 ส๒ : สะดวก คือ การจัดวางของท่ีจําเปนใหงายตอการนําไปใชทุกคนดูแลวก็รูวาเปน


อะไร โดยกําหนดข้ันตอนไว ๔ ข้ันตอนประกอบดวย การกําหนดของที่จําเปน การแบงหมวดหมู 


การจัดเก็บใหเปนระบบมีระเบียบ การใหของท่ีใชบอยอยูใกล ของท่ีใชนานๆ อยูไกล ซึ่งประโยชน


ที่ไดจากเร่ืองสะดวกคือ การขจัดการคนหาท่ีเกิดข้ึนอยูเสมอ การลดเวลาในการทํางาน การเพ่ิม


ประสิทธิภาพในการทํางาน การตรวจสอบส่ิงตางๆ ไดงายข้ึน เนนคําวา หยิบก็งายหายก็รูดูก็งาม


ตา การเพ่ิมคุณภาพวัสดุอุปกรณ เกิดภาพพจนท่ีดีขององคการตอสายตาคนท่ัวไป 
 ส๓ : สะอาด คือ การทําความสะอาดสถานท่ี อุปกรณส่ิงของ เคร่ืองใชใหนาดูอยูเปนนิจ 


โดยกําหนดข้ันตอนไว ๔ ข้ันตอน คือ การกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบ การขจัดตนเหตุของความ


สกปรก การทําความสะอาดแมแตจุดเล็กๆ และการปดกวาดเช็ดถูพ้ืนใหสะอาด ซึ่งประโยชนท่ีได


จากการทําความสะอาด คือ เกิดสภาพแวดลอมท่ีดี นาทํางาน ขจัดความส้ินเปลืองของทรัพยากร 


เพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองจักร อุปกรณ ลดปญหาเคร่ืองจักรเสียบอยๆ เพ่ิมคุณภาพวัสดุอุปกรณ 
 ส๔ : สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตาโดยรักษา ๓ส แรกใหคงสภาพ หรือทําให


ดีข้ึนอยูเสมอโดยมีองคประกอบ คือ ไมมีส่ิงสกปรกตกคาง ซึ่งประโยชนท่ีไดจากการทําสุขลักษณะ


คือ สุขภาพท่ีดีของพนักงานท้ังรางกายและจิตใจความภาคภูมิใจในความมีช่ือเสียงของหนวยงาน 


ซึ่งเปนผลจากการมีสวนรวมในการปรับปรุงของพนักงาน สถานท่ีทํางานเปนระเบียบสะอาดนา


ทํางานมีความปลอดภัยในการทํางาน มีคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ 
 ส๕ : สรางนิสัย คือ การสรางนิสัยในการมีจิตสํานึก ทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานตาม


ระเบียบของขอบังคับอยางเครงครัด รวมท้ังอบรมใหพนักงานรูจักคนควาและปรับปรุงสถานท่ี


ทํางาน ส๕ นี้เปนจุดสําคัญท่ีสุดของกิจกรรม ๕ส เพราะกิจกรรมนี้จะไปไดดีหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับ


คนท่ีนํากิจกรรมไปใช ซึ่งความสําเร็จของกิจกรรมเกิดจากทัศนคติท่ีดีของพนักงานตอการ


ปรับปรุงงานใหดีข้ึนอยูเสมอแนใจไดเลยวา หนวยงานทํากิจกรรม ๕ส ไปใชเพ่ือปรับปรุง


ระบบงานและสามารถดําเนินกิจกรรมไปไดอยางตอเนื่องนั้นจะเปนหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 


เต็มไปดวยพนักงานท่ีมีคุณภาพซึ่งส่ิงท่ีตามมาคือภาพพจนท่ีดีของหนวยงานตอสายตาคน


ภายนอก 
 
 ประโยชนของ ๕ส 
 ๕ส มีคุณคาในการพัฒนาคนใหปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเปนนิสัยท่ีดีมีวินัย อันเปนรากฐาน


ของระบบคุณภาพเพราะเปนกิจกรรมท่ีฝกใหทุกคนรวมกับคิด รวมกันทําเปนทีม คอยเปนคอยไป


ไมยุงยากไมรูสึกวาการปฏิบัติงานอยางมีระเบียบวินัยเปนภาระเพ่ิมข้ึนอีกตอไป ซึ่งจะเปน


ประโยชนตอองคกรดังตอไปนี้ 
๑. ส่ิงแวดลอมในการทํางานดีเปนการเพ่ิมขวัญกําลังใจใหแกพนักงาน 
๒. ลดอุบัติเหตุในการทํางาน 
๓. ลดความส้ินเปลืองในการจัดซื้อวัสดุเกินความจําเปน 
๔. ลดการสูญหายของวัสดุเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ 
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๕. พ้ืนที่การทํางานเพิ่มข้ึนจากการขจัดวัสดุท่ีเกินความจําเปนออกไป 
๖. เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการทํางานมากข้ึน 
๗. สถานท่ีทํางานสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย สรางความประทับใจใหเกิดข้ึนกับลูกคา 
๘. พนักงานมีการทํางานรวมกันเปนทีมมากข้ึน 
๙. สรางความรูสึกเปนเจาของตอองคการของพนักงาน 
 
 


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง  สัมมนาการบริหารราชการแผนดิน ๓ : การปรับปรุงระบบงานเพ่ือรองรับนโยบายใหม


ของรัฐบาล 


บรรยายโดย ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ, อาจารยวนิดา นวลบุญเรือง  


และอาจารยทวีลาภ จันทนะเสวี 


วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นางสาวนิติพร ตันวิไลย 
 


     
 
หลักสากลในการปรับปรุงงาน 


 ในการปรับปรุงงานใหใชมรรค ๘ เพ่ือใหจํางาย ซึ่งเปนวงจรของนายเดมม่ิง ซึ่งเปนผูท่ีชวย


ทําใหเกิดการฟนตัวของอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุน 
 
Plan Do Check Act หรือ PDCA 


 Plan  : วางแผน 


 Do  : ปฏิบัติ ลงมือทํา 
 Check  : ทบทวน ประเมิน 


 Act : เรียนรูปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 


Plan  : วางแผน 


 ๑. รูยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรระดับชาติ โดยรัฐบาลทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม


แหงชาติเสนอตอรัฐสภา ซึ่งประกอบดวย แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม แผนปฏิบัติ


ราชการประจําป ซึ่งผูปฏิบัติจะตองรับทราบเนื้อหาในแผนงานดังกลาววามีแนวนโยบายอยางไรเปน


กรอบในการทํางาน 
     ในปจจุบันขาราชการจะรูจักคําวา Function Area Agenda คือ  


- ยุทธศาสตรเฉพาะเร่ือง เฉพาะกลุมพ้ืนท่ี  เชน ยุทธศาสตรการบริหารกลุมจังหวัด 


ซึ่งรัฐบาลอาจมี Agenda เฉพาะเร่ืองท่ีจะทํา กลาวคือ มี Agenda เก่ียวกับการ


ประกาศสงครามตอสูกับยาเสพติด Area ท่ีปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีนั้นตองพิจารณา


วารัฐบาลใหความสําคัญกับปญหาดังกลาวเปนพิเศษหรือไม  


- เปรียบเสมือนการมีแผนท่ีนําทางเพ่ือเดินไปสูเปาหมาย 
 ๒. รูเปาหมาย Target Oriented  
     ผูปฏิบัติตองรูวาหนวยงานของตนอยูสวนใดของยุทธศาสตรใหญ เพ่ือจะไดวางแผนและ


ดําเนินการไปสูเปาหมาย ดังนี้ 
A. Achievable ซึ่งพอจะทําใหสําเร็จได เนื่องจากเปนส่ิงท่ีมีความทาทายพอสมควร คือ 


ไมยากหรือไมงายจนเกินไป 







B. Baseline ตองหันกลับมามองตนเอง และมองไปขางหนาวาจะดําเนินการตอไปใน


แนวทางใด เชน การปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในปท่ีผานมาทําไปได


จํานวนเทาไร ในปนี้หรือปตอไปควรจะกําหนดไวจํานวนเทาใด 


C. Compatable วางเปาหมายใหมีความสอดคลองกันกับยุทธศาสตรโดยคํานึงถึงท้ัง 


A, B, และ C ดังกลาวขางตน 
 ๓. เขาใจผลผลิตสงมอบ Out puts 
     ตองพยายามเขาใจผลผลิตโดยโยงยุทธศาสตรใหดี พิจารณาพ้ืนท่ีและผูมีหนาท่ีเก่ียวของ


ในการปฏิบัติวาจะตอบสนองกับยุทธศาสตรอยางไร และการทํางานของตนคืออะไร 
 ๔. KPI คือ Performance Indicator ใชตัววัดผลผลิต โดยนําหลักท่ีใชคําวา SMART 


S : Specific เฉพาะเจาะจง 


M : Measurable นับได เชน มีหนวยวัดช้ินงาน 


A : Acceptable ยอมรับได 


R : Realistic เปนจริง 


T : Time   ในเวลาท่ีเหมาะสม ตองดูวาระยะเวลากําหนดไวเทาใด 
 ๕. New Initiatives คนหาวิธีการ 
     วิธีการนั้นอาจเปนวิธีการใหม ๆ หรือวีการเกาเพ่ือใหไดผล เชน PSO หรือการกําหนดให


มีรางวัล เชน Thailand Quality Award, HR Scorecard ของแตละบุคคล รวมท้ังการปรับปรุง


กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง 


Do  : ปฏิบัติ ลงมือทํา 


 Do การลงมือปฏิบัติ 
- ทําแผนปฏิบัติการในหนวยงาน Action Plan ทําใหหนวยงานมีแผน (ยอย) วาจะทํา


อะไรไดบาง 
- ควรส่ือสาร Communication ในหนวยงานใหรับทราบแผนการปฏิบัติการวาจะทํา


อะไร อยางไร เม่ือไร 
- ตองทํางานเปนทีม Team Hollywood 
- ตองมีผูนํา Leadership 


Check : ทบทวน ประเมิน 


 Check การประเมินทบทวนตลอดเวลา 
 การประเมินท่ีมีลักษณะ I-Pass คือ การใหทุกคนในหนวยงานไดทราบวาจะทบทวนกัน


อยางไร เชน ทบทวนทุก ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน ในเร่ืองใดบาง และตองทบทวนตาม KPI ท่ีไดตั้งไว 
ใหทุกคนมีสวนรวมในการประเมินทบทวน ไมนําเร่ืองสวนตัวเขามาเก่ียวของ โดยตองไมลืมวาการ


ประเมินทบทวนตองเปนไปตามยุทธศาสตร Strategy 
 
 
 
 







Act : เรียนรู ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 


 Act การเรียนรู ปรับแกไข 
 ใหหลัก Good Governance คือ เนนการมีสวนรวมในการทําแผน การประเมิน มีสวนรวม


ในการบริหารงานของกลุมบุคคลตาง ๆ  
 Rule of law ตองคํานึงถึงกฎ ระเบียบในข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขการทํางาน เหนือส่ิง


อ่ืนใดใหคํานึงถึงจุดประสงคของการเปนขาราชการ 
 


หลักสากลของประเทศญ่ีปุน 


 ประเด็น  


- หลักการและแนวคิดของการปรับปรุงงาน 


- ข้ันตอนการปรับปรุงงาน 


- เทคนิคการปรับปรุงงาน 


- ๕ ส. กับการปรับปรุงงาน 
 การปรับปรุงงาน มีปจจัยอยู ๒ สวน 
 ๑. เหตุผลภายนอก  


- การเปล่ียนแปลงตามโลกาภิวัฒน 
- สภาพการแขงขัน 
- ความคาดหวังของประชาชน ตองการสะดวก รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล 
- นโยบายรัฐบาล 
กําหนดไวเปนกฎหมาย คือ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ


บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒. เหตุผลภายใน 


- ตองมีวิธีทํางานท่ีดีกวาเดิมอยูเสมอ งานทุกอยางมีการปรับปรุงใหดีข้ึนได แมจะไดรับ


การปรับปรุงมาแลวหลายหน 
- ยังไมมีผูใดคนพบวิธีท่ีดีท่ีสุดอยางแทจริง สวนใหญจะคนพบวิธีการที่ดีกวาเทานั้น 
- ปญหาทุกปญหาแกไขได โดยวิธีการแกปญหาท่ีเปนระบบ 


 เคร่ืองมือและเทคนิคในการปรับปรุงงาน 


หากไมปรับปรุงงาน ความสูญเสีย คือ 
๑. การรองาน Waiting 
๒. การเคล่ือนยายงาน Transport 
๓. การแกไขขอผิดพลาด Defect 
๔. การทํางานซ้ําซอน Over processing 
๕. การเก็บงานไวทํา Inventory 
๖. การเคล่ือนไหวที่ไมจําเปน Movement  
๗. การทํางานมากเกินไป Over producing 







การปรับปรุงเพ่ือรองรับนโยบายใหมของรัฐบาล 


 ๑. การบริหารงานแบบบูรณาการ 
 ๒. การบริหารความเส่ียง 
 ๓. E-goverment 
 ๔. e-leaning/e-auction/e-procurement 
 ๕. ศูนยบริการรวม Call Center 
 ๖. การจางงานท่ีหลากหลาย 
 
การทํางานแบบบูรณาการ ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม 


 แนวทางการปรับเปล่ียน การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ความเร็ว ความคุมคา 
 
การพัฒนาระบบราชการ 


 ๑. การปรับเปล่ียนบทบาท ภารกิจ วิธีการบริหารงานภาครัฐ 
 ๒. การปรับเปล่ียนระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุ 
 ๓. การปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล ตองมีประสิทธิภาพ ทํางานคุมคา มีเปาหมาย การ


สรรหาคนดี คนเกง 
 ๔. การปรับเปล่ียนกฎหมาย 
 ๕. การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมและคานิยมในการทํางาน ตัวเราเองตองมีคุณธรรม จริยธรรม


กอน 
 
การจะปรับปรุงงาน ตองดูวาผูรับบริการ ประชาชนตองการอะไร 


 คนตองการ ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ความสุภาพ ความเอาใจใส  
 อาจารยทําแบบสอบถาม ความประทับใจของการเขารับบริการการจากหนวยงาน 


 สรุปไดวา ประทับใจ   


- ความรวดเร็ว 


- ความสะดวกสบาย 


- ความสุภาพ 


- การปรับปรุงตัว 


- การนํา IT มาใชปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง การปฏิรูประบบราชการ 


บรรยายโดย : นายอัชพร จารุจินดา 


วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นางสาวนิติพร ตันวิไลย 
 


    
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 


 เม่ือมีการปฏิรูประบบราชการในป ๒๕๔๕ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบ


บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีการจัดตั้ง กพร. ข้ึนมาใหมและมีการปรับปรุงกระทรวง 


ทบวง กรม ใหอยูในขอบเขตท่ีเหมาะสมและชัดเจนย่ิงข้ึน 
 เดิมมีการคาดหมายวาเม่ือสามารถจัดภารกิจขององคกรใหมลงตัวเรียบรอยแลว ก็จะมีการ


ปรับปรุงการบริหารงานภายในองคกร (ปฏิรูประบบราชการ รอบ ๒) บังคับใชภายในป ๒๕๔๙  


แตเม่ือมีเหตุการณทางการเมืองท่ีไมอาจคาดหมายไดเกิดข้ึน จึงตองรอนโยบายของรัฐบาลใหม 


อยางไรก็ตาม แนวความคิดท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงดังกลาวยอมมีผลกระทบตอนิติกรของรัฐใน


ภาพรวม จึงตองขอใหมีการแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบตาง ๆ ตอหัวหนาหนวยงานในการ


ปรับปรุงกฎหมายตอไป 
 
แนวความคิดในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ เกี่ยวกับการ


จัดองคกรของรัฐ มาจากฐานความคิด ๔ ประการ คือ 


 หลักที่ ๑ รูปแบบการปกครอง พิจารณาจากรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา ๑ ของรัฐธรรมนูญ


บัญญัติวา “ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบงแยกมิได” ถือวาเปนรูปแบบรัฐเดี่ยว 
มีศูนยรวมอํานาจอยูท่ีองคกรเดียวไมมีการตัดทอนองคกรใดองคกรหนึ่งไปใหองคกรอ่ืนได รูปแบบ


การปกครองจึงยึดโยงอยูกับสวนกลาง 
  การปกครองสวนทองถ่ิน เปนการกระจายอํานาจดูแลทองถ่ินในทางปกครองไมใช


การแบงอํานาจจากรัฐไปใหทองถ่ิน รัฐจึงมีอํานาจส่ังการใหทองถ่ินกระทําการภายในขอบเขตของ


กฎหมาย 
  รูปแบบการปกครองในรัฐเดี่ยวมี ๒ ระบบ คือ 
  ๑ การปกครองแบบรวมอํานาจการปกครอง 


๑.๑ การรวมศูนยอํานาจการปกครอง การปกครองแบบนี้อํานาจตัดสินใจ


ท้ังหลายจะอยูท่ีสวนกลาง เชน กระทรวง ทบวง กรม โดยมอบหมายใหหัวหนาในองคกรเปน


ศูนยกลาง 







 ๒


๑.๒ การแบงอํานาจ คือ การที่สวนกลางมอบอํานาจใหสวนภูมิภาคตัดสินใจแทน 


แตการตัดสินใจนั้นไมเด็ดขาด เพราะยังตองปฏิบัติงานภายใตนโยบายและการบังคับบัญชาของ


สวนกลาง 
  ๒ การปกครองแบบกระจายอํานาจ 


๒.๑ การกระจายอํานาจทางเขตแดนหรือพ้ืนท่ี เปนการมอบอํานาจจากรัฐไปยัง


เขตแดนเพื่อประโยชนของประชาชนในพ้ืนท่ี เชน การปกครองสวนทองถ่ิน 
๒.๒ การกระจายอํานาจทางบริการ เปนการท่ีรัฐจัดตั้งกิจการ (นิติบุคคล) ข้ึนมา


แยกตางหากจากสวนราชการ โดยมอบความเปนอิสระใหแกการบริหารสาธารณะ เพ่ือประโยชนใน


การบริหารงานของรัฐ เชน รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ 
แนวคิดในการจัดตั้งหนวยงานพิเศษเกี่ยวกับขาว ยางพารา สปา ข้ึนมา ถือวา


เปนการบริหารงานรูปแบบพิเศษเฉพาะ (เช่ียวชาญ) เปนการกระจายอํานาจการบริการประเภทหนึ่ง 


แนวความคิดดังกลาวพิจารณาจากหลักรัฐศาสตรและหลักกฎหมายมหาชน สวนการกระจายอํานาจใน


เขตพิเศษ เชน สุวรรณภูมิ เปนการกระจายอํานาจทางพื้นท่ีประเภทหนึ่ง 


 หลักที่ ๒ การบังคับบัญชากับการกํากับดูแล 


  การบังคับบัญชา หมายถึง อํานาจในการสั่งการตามลําดับช้ัน เปนการใชอํานาจเหนือ


ผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถตรวจสอบ ติดตาม หรือยกเลิกใหดําเนินการใหมได 
  การกํากับดูแล หมายถึง อํานาจในการดําเนินการเพื่อใหองคกรปฏิบัติภายในกรอบ


ของกฎหมาย มิใชความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา หนวยงานท่ีกํากับดูแล  


ไมมีสิทธิตัดสินใจแทนแตสามารถส่ังทบทวน หรือยับย้ังการกระทําท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย เม่ือระงับ


แลวหนวยงานนั้นจะตองดําเนินการใหเปนไปภายในกรอบของกฎหมาย 


 หลักที่ ๓ ความเปนนิติบุคคลของรัฐ 


  “นิติบุคคล” มิใชมีเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ยังมี “นิติบุคคล
มหาชน” ท่ีกฎหมายจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหมีสภาพเปนองคกรของรัฐ 
  นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน หมายถึง บุคคลจํานวนหนึ่งมารวมกลุมกันเพ่ือ 


จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลโดยความสมัครใจ ใชหลักความยินยอมซึ่งแตละคนจะมีฐานะทางกฎหมาย


เทาเทียมกัน 
  นิติบุคคลมหาชน มีภารกิจในการปกครองประเทศ ขาราชการทุกคนถือวาเปน


สมาชิกของนิติบุคคลมหาชนนั้น การดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะจึงมีเอกสิทธิ์แหงอํานาจ


มหาชนบังคับใหเอกชนตองปฏิบัติตามโดยไมตองไดรับความยินยอมตามกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคล 


ทําใหอยูในฐานะเหนือกวานิติบุคคลอ่ืน 
  ทางทฤษฎี “รัฐ” เปนนิติบุคคลโดยสภาพ ไมตองมีกฎหมายรองรับ  ในตางประเทศ


นั้น การท่ีรัฐจะแบงอํานาจใหกับองคกรอ่ืนจะตองมีกฎหมายกําหนดใหนิติบุคคลภาครัฐเกิดข้ึน แต


อํานาจตัดสินใจยังอยูท่ีสวนกลาง (รวมศูนยอํานาจ) องคกรอื่นมิใชนิติบุคคล และทรัพยสินตาง ๆ 


เปนของรัฐมิใชขององคกรใดองคกรหนึ่ง 







 ๓


  แนวความคิดใหมของ กพร. คือ สวนราชการตาง ๆ ไมควรเปนนิติบุคคล มีการ


เสนอใหทุกกระทรวง ทบวง กรม เปนหนวยงานของรัฐท้ังหมด ซึ่งจะคลองตัวในการบริหารราชการ 


ไมติดภารกิจตามกฎหมายขององคกรนั้น เม่ือเสร็จส้ินภารกิจแลวสามารถโอนทรัพยสินไปใหอีก


ภารกิจหนึ่งในองคกรอ่ืนได 
  ในระยะเร่ิมตนอาจทดลองกําหนดเฉพาะสวนราชการระดับ “กระทรวง” ใหเปน 


นิติบุคคลมหาชน โดยกระทรวงจะเปนฐานในการกําหนดนโยบายการทํางาน  อยางไรก็ตาม 


แนวความคิดท่ีจะพัฒนาความเปนนิติบุคคลนี้คงตองรอรัฐบาลใหม และประเด็นนี้นาจะนํามาเปน


หัวขอการสัมมนา 


 หลักที่ ๔ การมอบอํานาจ 


  การมอบอํ านาจของการบริหารราชการแผนดิน เปนการมอบหมายให


ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติราชการแทน ซึ่งแตกตางกับการเปนตัวการตัวแทนตามกฎหมายเอกชน จึง


ตองมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติราชการแทนเทาท่ีกฎหมายระบุไวเทานั้น เนื่องจากคําส่ังทางปกครอง


จะมีผลบังคับตามกฎหมาย เจาหนาท่ีผูออกคําส่ังจะตองมีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งถือวาเปน


อํานาจเหนือประชาชน การมอบอํานาจทางปกครองจึงตองจํากัดตัวบุคคล เม่ือไดรับมอบอํานาจแลว


จะมอบอํานาจชวงไมได 
  อนึ่ง ในขณะนี้การมอบอํานาจดังกลาวอาจเกิดขอขัดของทางกฎหมายหากกําหนด


เฉพาะองคกรระดับกระทรวงเปนฐานในการทํางาน เพราะเดิมเปนการกระจายอํานาจทางบริการใหกับ


ประชาชนเพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน  ดังนั้น หลักการมอบอํานาจตามแนวความคิดใหม ควรกําหนดให


เปนอํานาจของผูบังคับบัญชาระดับปลัดกระทรวงพิจารณาตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับการ


ปฏิบัติงานท่ีแทจริงของขาราชการระดับลางท่ีโดยสวนใหญแลวเปนผูแสดงความคิดเห็นแทน


ขาราชการระดับสูง เพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน และใหมีการมอบอํานาจชวงไดดวย 


  นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดจัดตั้งศูนยบริการใหมาอยูในท่ีเดียวกัน เพ่ือใหสามารถออก


คําส่ังอนุมัติ คําส่ังอนุญาตแทนหนวยงานอ่ืนได  ดังนั้น นิติกรในหนวยงานของรัฐจะตองเตรียมความพรอม


เพ่ือรองรับภารกิจท่ีจะเพ่ิมข้ึนหากมีการแกไขเปล่ียนแปลงในเร่ืองเหลานี ้
 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง  ประชาธิปไตยกับสทิธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง 


บรรยายโดย : ศาสตราจารย วิทิต  มันตราภรณ 


วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๕๙  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 


หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย  นางศศิธร ศรีเลิศชัยพานิช 
 


  
 
 
  หัวขอท่ีพูดในวันนี้เปนเร่ืองท่ีรวมสมัย มีผลกระทบและเก่ียวของกับเราทุกคน 
  คําวา “ประชาธิปไตย” หมายถึง การปกครองโดยประชาชนมีสวนรวมโดยการใชสิทธิ


ออกเสียงเลือกตั้ง 


  ประชาธิปไตย แสดงออกได ๒ รูปแบบ คือ 


  ๑) ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) อันไดแก ประชามติ ตัวอยาง 


ของการใชประชามติ เชน ท่ีกรุงเจนิวา มีความเห็นวา จะสรางอุโมงคบริเวณใกลสระนํ้ากลางกรุงเจนิวา 


แตก็มีผูคัดคานวา หากสรางอุโมงคในบริเวณดังกลาวแลว จะสงผลกระทบสภาพแวดลอมและหงส 


ท่ีอยูในสระน้ํา รัฐบาลใหทําประชามติ มีประชามติไมเห็นดวยการสรางอุโมงคก็เปนอันระงับไปใน


ท่ีสุด เปนตน 


  ๒) ประชาธิปไตยโดยผานผูแทน (Representational Democracy) ประชาชน


อาจใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยผาน ส.ส.,ส.ว. เปนตน 


       การที่จะตดัสินวาประเทศใดเปนประชาธิปไตยหรือไม มิไดข้ึนอยูกับการเลือกตั้ง


เพียงอยางเดียว ยังตองข้ึนกับองคประกอบอ่ืนๆ ดวย เชน การมีหลักประกันในเร่ืองสิทธิมนุษยชน 


หลักประกันในสิทธิของชนกลุมผูเปนเสียงขางนอย (กลาวคือ เสียงขางมาก ก็ไมไดบงช้ีวาเปน


ประชาธิปไตยเสมอไป) หลักประกันการตอตานการใชอํานาจใดๆ รวมถึงคานแหงอํานาจ (Cheek 
and Balance) และการแบงแยกอํานาจอนัไดแก อํานาจนิตบิัญญัต ิอํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ 


นอกจากนี้ยังรวมถึงคานระหวางศาลตางๆ ดวยกันเอง ปจจุบันศาลเขามามีบทบาทในการแกปญหา


บานเมืองมากขึ้น นอกจากนียั้งมีคานที่ไมเปนการเชนประชาสังคม ส่ือสารมวลชนรวมถึง NGO 
       การตัดสินวาประเทศใดมีประชาธิปไตย และสิทธิมนษุยชนในประเทศนั้นจะตอง


มีการพัฒนาย่ังยืน มีสันตภิาพและมีธรรมาภิบาล (Ethic) กอนหนานี้เราจะไดยินแตคําวา “สิทธ”ิ 


เทานั้น แตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ใชคาํวา “สิทธิมนษุยชน” อยางแพรหลายมากข้ึน 


  สิทธิตางจากสิทธิมนุษยชน 


  สิทธิ หมายถึง ผลประโยชนในระดบัปจเจกชน สวนสิทธมินุษยชน หมายถึง สิทธิ


หรือผลประโยชนอยางนอยพึงไดรับจากรัฐ สิทธิมนุษยชน เปนความสัมพันธระหวางปจเจกชนกับรัฐ 


หรือระหวางชุมชนกับรัฐ สวนชุมชนกับปจเจกชน หรือชุมชนกับชุมชน หรือปจเจกชนกับปจเจกชน 


นั้น ถือเปนสิทธิ เทานัน้ 
 







 ๒


  หลักการพิจารณาวาจะเปนสิทธิมนุษยชน หรือไม พิจารณาไดจาก 


  ๑. หลักสากล (Universality) หมายถึง สิทธินั้นตองเปนหลักสากลทั่วไปอันเปน


หลักการที่ท่ัวโลกยอมรับ เชน หลักการลงโทษประหารชีวิตบุคคลผูมีอายุต่ํากวา ๑๘ ป ไมได (แตเดิม


กฎหมายไทย กฎหมายสหรัฐอเมริกา สามารถลงโทษประหารชีวิตบุคคลผูมีอายุต่ํากวา ๑๘ ปได) 


หรือสิทธิในการหามเลือกปฏิบัติ เปนตน 


  ๒. หลักการไมแบงแยกระหวางสิทธิ (Indivisibility) อันไดแก สิทธิทางแพง, 


สิทธิเศรษฐกิจ, สังคม, การเมือง, สิทธิทางการศึกษา ประเทศท่ีเจริญแลวมักจะเนนสิทธิทางดาน


การศึกษา สังคม สวนประเทศท่ีกําลังพัฒนาก็จะเนนสิทธิทางการเมือง เปนตน 


  ๓. สิทธทิี่บังเกิดในตัวของมนุษย (Inalienability) เปนสิทธิท่ีเกิดมาพรอมกับ


ความเปนมนษุย อันไดแก สิทธิท่ีจะมีชีวิต, สิทธิหามทรมาน, สิทธิหามเปนทาส, สิทธิในความเปน


สวนตัว, สิทธใินการนบัถือศาสนา เปนตน 
  ในรัฐธรรมนูญฉบบัปจจบุนั แมจะไมกลาวถึงคําวา “สิทธิมนุษยชน” ในมาตราใดก็


ตาม แตก็ใชถอยคําท่ีใหความหมายในทํานองเดียวกันโดยใชคําวา “ศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย” แทน 


แมจะไมปรากฏคําวา “สิทธิมนุษยชน” ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนัเลยก็ตาม คําวา “สิทธิมนุษยชน” 


แตกลับไปปรากฏในพระราชบัญญตัิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓ โดย


ใหคํานิยามของคําวา “สิทธิมนุษยชน” หมายถึงอะไร เทานั้น 


  ในรัฐธรรมนูญไทยฉบบัปจจุบัน (พ.ศ.๒๕๔๐) เปนรัฐธรรมนูญท่ีไดรับการยอมรับ


วาเปนรัฐธรรมนูญท่ีดีฉบบัหนึ่งในโลกและในรัฐธรรมนญูฉบบันีไ้ดเขียนหลักสิทธิมนุษยชนและ


หลักการอื่นๆ ท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล เชน มาตรา ๕๓ เด็กและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับ


ความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรง และการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม สิทธิ ไดรับการเลี้ยงดู


และการศึกษาอบรมจากรัฐ มาตรา ๒๖ ... ตองคาํนึงถึงศักดิศ์รีความเปนมนษุย...มาตรา ๒๓๗ .... ผู


ถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยูตองถูกนําตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดช่ัวโมง นับแตเวลาท่ีผูถูกจับถูกนาํตัวไป


ถึงท่ีทําการของ พนักงานสอบสวน เปนตน 


  สิทธิตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังแบงเปน ๓ ระดับ คือ 


  ๑. สิทธิเดด็ขาด อยางเชน มาตรา ๕๓,มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ สิทธใินการ


แสดงออก,สิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิเด็กและสิทธิสตรี,ความเสมอภาคทางศึกษา เปน


ตน 


  ๒. สิทธิตามกฎหมาย เชน สิทธิพลเมือง,สิทธิการบริหารประเทศ,หามเลือกปฏิบัต,ิ


ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน หามประหารชีวิตบุคคลทีมีอยูอายุต่าํกวา ๑๘ ป  


  ๓. สิทธถิูกจํากัดไมไดแตอาศัยอํานาจตามกฎหมาย เชน สิทธิในการรวมกลุม 


เปนตน 
  นอกจากนี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนไทยไดทําสนธสัิญญาเปนภาคีและตอง


ปฏิบัตติามสนธิสัญญาท่ีทําไปในระดับระหวางประเทศนัน้ดวย ซึ่งประเทศไทยไดทําไว ๕ ฉบบั  


อันไดแก กตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธพิลเรือนและการเมือง ๑๙๕๕,กติการะหวางประเทศวาดวย


เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ๑๙๖๖,อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ๑๙๖๖,อนุสัญญาวาดวยการขจดั







 ๓


  ขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ มีรายงาน


เก่ียวกับสิทธิและสถานการณของไทย ดังนี้ 
  ๑. ไทยมีกฎหมายมากมายแตมีปญหาในการปฏิบัตใิหเปนไปตามกฎหมาย 
  ๒. กฎหมายท่ีเปนขอยกเวนท้ังหลายเชน กฎอัยการศึก กฎหมายเก่ียวกับความ


ม่ันคงตางๆ เปนตน 
  ๓. สถานการณทางภาคใต และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ


ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ๔. มีการปรึกษาประชาสังคม และ NGO นอยมาก 


  ๕. สถานการณการเลือกตั้งในประเทศไทยคร้ังลาสุด 
 
  ขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนสหประชาชาติตอประเทศไทยในป 


ค.ศ. ๒๐๐๕ ไดช่ืนชมไทยในเร่ือง 


๑. รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั 


๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 


๓. พระราชบัญญตัิคุมครองเด็ก ๒๕๔๖ 
 
ความเปนหวงใย ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติตอประเทศไทยใน


ป ค.ศ. ๒๐๐๕ ในเร่ือง 


๑. ขอใหไทยถอนคําแถลงที่จํากัดสิทธิซึ่งเทากับเปนขอสงวนตามสนธิสัญญา 
๒. กรณีกรือเซาะ สถานการณทางใต 
๓. วิสามัญฆาตกรรมและนโยบายปราบปรามยาเสพติด 


๔. กรณีกฎหมายฟองหยาไมเทาเทียมกันระหวางชายกับหญิง 
๕. พรก.สถานการณฉุกเฉิน 


- ขาดขอจําในการจํากัดสิทธิในหลายเร่ือง 


- การลอยนวล Impunity 


- นาจะหามการจับกุมตัวนานกวา ๒๔ ช่ัวโมง  


๖. สภาพของคุกและตรวน 


๗. กลไกเพื่อไมผลักดันคนตางดาวเพ่ือไปสูประเทศท่ีอันตราย 


๘. พรก.จํากัดส่ือ 


๙. ตองมีมาตรการปกปองผูพิทักษสิทธิมนษุยชน Human Right Defenders 


- คดีสมชาย? 


๑๐. นาจะลงโทษผูคามนษุย 







 ๔


๑๑. นาพัฒนากฎหมายตอตานการใชแรงงานเด็ก 


๑๒. นาจะใหสัญชาติแกผูไรสัญชาต ิ


๑๓. นาจะปกปองสิทธิแรงงานตางดาว+การบริการทางสังคม+ผลกระทบ Tsunami 


๑๔. นาจะปกปองสิทธิของชนกลุมนอยชาวเขา ท่ีดนิและทรัพยากรธรรมชาต ิ
 


คดีตัวอยางเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 


 คดีที่อยูในอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ 


๑. คดีเก่ียวกับสทิธิของคนตางชาติภายใตรัฐธรรมนูญไทย 


๒. คดีเก่ียวกับนามสกุลของสตรี 


๓. คดีเก่ียวกับการเลือกตั้ง ๒๕๔๙ 


 คดีที่อยูในอํานาจศาลปกครอง 


๑. คดีสัญชาติชนกลุมนอยแมอาย 


๒. คดีการไฟฟาฝายผลิต (EGAT) 


๓. คดีเก่ียวกับการเลือกตั้ง ๒๕๔๙ 


 คดีที่อยูในอํานาจศาลยุติธรรม 


๑. คดีผูอพยพล้ีภัยแตงงานกับคนไทย 


๒. คดีสมชาย นีละไพจิตร 


๓. คดีสุพิญญา หม่ินประมาท? 


๔. ทัศนะตอประชาธิปไตยตอการเลือกตั้งและสถาบันท่ีเก่ียวของ เปนตน 
 


  กลาวโดยสรุป  แนวโนมการมีประชาธิปไตยและสิทธมินษุยชนผูมีอํานาจตองคาํนึงถึง


กฎหมาย, ใหการศึกษา และฝกอบรมแกประชาชน ประชาชนรับทราบขอม ูลเทาเทียมกันสรางความ


รับผดิชอบ และความโปรงใส มีธรรมาภบิาลเกิดข้ึนในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 





