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สรุปการบรรยาย 


เร่ือง การปฏิรูประบบสาธารณสุข 


บรรยายโดย นายแพทยสุพรรณ  ศรีธรรมมา 


วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 


สรุปการบรรยายโดย นายดํารง วงศสัตยนนท 
 


     
 
๑. ปจจัยที่มผีลกระทบตอระบบสาธารณสุข 


 ๑.๑ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 


- วิธีการบริหารงบประมาณเปลี่ยนไป  ระบบงบประมาณใหมเนนท่ีผลสําเร็จของงาน


เปนสําคัญ โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 


- FTA เขตการคาเสรีไมมีการเก็บภาษีการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ทําใหสินคา


จากตางประเทศเขามาจํานวนมาก และราคาถูกกวา เชนเร่ืองยาท่ีมีการจดสิทธิบัตร 


- Economic Crisis ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน 


 ๑.๒ การเปล่ียนแปลงทางดานสังคม 


- กระแสบริโภคนิยม ตัวอยางเชน การนิยมบริโภคตามประเทศตะวันตก ในเรื่อง


อาหาร fast food  ซึ่งไมมีคุณคาทางอาหาร  


- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปจจุบันไมมีวิชาสุขศึกษาโดยตรงแตไปอยูในวิชาเสริมสราง
ประสบการณชีวิต ทําใหไมตระหนักในเร่ืองสุขภาพ 


- ประชาชนเขมแข็งข้ึน การรวมตัวของชุมชน การเรียกรองสิทธิในการรักษาพยาบาล 


รวมท้ังความรับผิดชอบของแพทยในการรักษา ทําใหแพทยตองระมัดระวังตัวมากข้ึน ดังนั้น หากไมพรอม


จะสงตัวไปรักษาท่ีโรงพยาบาลอื่นท่ีมีความพรอม 


 ๑.๓ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครอง 


- Good Governance เนนความโปรงใส ตรวจสอบได ทําใหหนวยงานตาง ๆ ตอง


พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 


- การกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงาน


ตาง ๆ กระจายอํานาจ โดยจัดสรรงบประมาณใหกับทองถิ่นรอยละ ๓๕ ซึ่งงานสาธารณสุข เชน 


โรงพยาบาล ตองไปอยูกับทองถ่ิน 


- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ รับรองสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน มี


ผลตอการปฏิบัติงานของแพทย เชน การรักษาและการบันทึกประวัติคนไข 


 ๑.๔ การเปล่ียนแปลงดานการติดตอสื่อสาร 


- องคกรภาคประชาชนเขามามีบทบาทมากข้ึน 


- การสื่อสารมีหลายรูปแบบ 


- เทคโนโลยีการส่ือสารกาวหนามากข้ึน 
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 ๑.๕ การเปล่ียนแปลงดานสิ่งแวดลอม 


- มลภาวะมีมากข้ึน ภาวะโลกรอน ปรากฏการณท่ีฤดูกาลเปล่ียนแปลงไป และของเสีย


มีมากข้ึน เชนพวกขยะ สารเคมี แบตเตอร่ี และส่ิงท่ีกําจัดไดยาก 


- ปญหาส่ิงแวดลอมในการทํางาน เชน ปญหาสภาพแวดลอมในโรงงานท่ีมีความแออัด 


ฝุนละอองตาง ๆ และมีสภาพท่ีทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บได 


- ภัยพิบัติมีมากข้ึน เชน แผนดินไหว น้ําทวม พายุ ฯลฯ ซึ่งมีผลตอสุขภาพอนามัย 


 ๑.๖ ความตองการบริการดานสุขภาพ 


๑.๖.๑ ผูสูงอายุมากข้ึน ซึ่งเปนกลุมท่ีมีความจําเปนในการรักษาพยาบาลสูงมาก 
๑.๖.๒ ครอบครัวเดียวมากข้ึน มีผลตอปญหาสุขภาพจิต 
๑.๖.๓ การอพยพแรงงาน โดยเฉพาะจากประเทศเพ่ือนบานมาทํางานในประเทศไทย 


ซึ่งคนตางชาติเหลานี้มีพ้ืนฐานสุขภาพไมดี ทําใหเกิดปญหาโรคระบาดข้ึน 
๑.๖.๔ โรคติดตอลดลง แตโรคไมติดตอเพ่ิมมากข้ึน ไดแก โรคเบาหวาน ความดัน


โลหิต โรคหัวใจ การเจ็บปวยจากอุบัติเหต ุ
๑.๖.๕ การเรียกรองสิทธิมีมากข้ึน โดยเฉพาะเรียกรองความรับผิดชอบของแพทยผูทํา


การรักษา จําเปนตองจัดระบบข้ึนมาแกไข เชน ระบบไกลเกล่ีย กองทุนชวยเหลือผูปวย 


 ๑.๗ ทรัพยากรดานสุขภาพ 


๑.๗.๑ กําลังคนดานสุขภาพ ตองมีการผลิตบุคลากรทางการแพทยใหมาก และให


บุคลากรท่ีผลิตไดกระจายตัวไปยังชนบท พรอมกับใหขวัญและกําลังใจโดยการจัดสวัสดิการท่ี


เหมาะสม 
๑.๗.๒ สถานบริการ คุณภาพการใหบริการแตกตางกันระหวางเมืองกับชนบท ตอง


สรางเครือขายข้ึนมาเพ่ือทดแทนความแตกตางดังกลาว 
๑.๗.๓ เทคโนโลยีดานสุขภาพ มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว แตก็มีคาใชจายสูงในการ


รักษาพยาบาล 
๑.๗.๔ คาใชจายดานสุขภาพ เปนคาใชจายดานรักษาพยาบาลมากกวาสงเสริมสุขภาพ 


ควรหันมาใหความสําคัญกับการสงเสริมสุขภาพเพื่อปองกันโรคภัยมากกวา ซึ่งคาใชจายดานการรักษา


จะสูงมากข้ึนตามเทคโนโลยีและสิทธิบัตร 
๑.๗.๕ องคความรู 


- องคความรูพ้ืนฐานเพื่อการประยุกตใช โดยเฉพาะความรูในการแพทย


แผนไทย 
- องคความรูเชิงระบบ นํามาจัดระบบสุขภาพ 
- จัดระบบงานวิจัยดานสุขภาพเพ่ือใชประโยชน เนนการศึกษาวิจัยเพ่ือสราง


องคความรู 


 
 
 
 







 ๓


๒. ระบบสุขภาพพอเพียง 


 ระบบสุขภาพพอเพียงเปนไปตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งไดนํามา


บรรจุไวในแผนระยะ ๕ ป มีลักษณะดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ มีรากฐานเขมแข็งจากการมีความพอเพียงดานสุขภาพเร่ิมจากระดับครอบครัวไปสูชุมชน 
 ๒.๒ มีความรอบคอบ รูจักพอประมาณอยางมีเหตุผลในดานการเงินการคลัง เพ่ือสุขภาพทุก


ระดับ เชน ระบบการรักษาในโครงการ ๓๐ บาท ซึ่งมีการเพ่ิมคาใชจายตอคนทุกป ตองพิจารณาวา


คาใชจายสวนใดจําเปน สวนไมจําเปนควรตัดออก 
 ๒.๓ การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และใชอยางรูเทาทัน ใชภูมิปญญาไทยและการพ่ึงตนเอง  


การนําเทคโนโลยีของตางประเทศมาใช ตองศึกษาใหด ี
 ๒.๔ มีบูรณาการดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล ฟนฟูสภาพ และ


คุมครองผูบริโภค (ทําในหลาย ๆ ดานพรอมกัน) 
 ๒.๕ มีระบบภูมิคุมกันท่ีใหหลักประกันและคุมครองสุขภาพประชาชน 
 ๒.๖ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีความซื่อตรงและไมโลภมาก และรูจักพอ ซึ่งตองอาศัยสภา


วิชาชีพเขามาควบคุมดูแล บุคลากรทางการแพทยตองมีความรับผิดชอบในการรักษาพยาบาลในกรณี


ท่ีกระทําโดยประมาท หรือความผิดอยางอ่ืน 
 
๓. ภารกิจหลักที่ควรจะเปนของกระทรวงสาธารณสุข 


 เพ่ือสนองปจจัยท่ีมีผลกระทบตอระบบสาธารณสุขและมุงสูระบบสุขภาพพอเพียง 


 ๓.๑ กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ 


- กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร 
- ทิศทางการลงทุน ในดานอาคารสถานท่ี กําลังคน เคร่ืองมือตาง ๆ  
- ทิศทางการจัดระบบและกระจายสถานบริการ  การเพ่ิมโรงพยาบาล รวมท้ังการ


ขยายจํานวนเตียงรับผูปวย จะไมทําถาไมมีความพรอมโดยนําเงินไปใชดานอ่ืนกอน 
- แผนกําลังคนดานสุขภาพ เนนทุกสายงานและพิจารณาความกาวหนาในแตละสายงาน 


 ๓.๒ การสรางและจัดการความรูดานสุขภาพ 


- วิจัยและพัฒนาองคความรู 
- บริหารจัดการเพ่ือระดมความรวมมือของทุกภาคสวน 


 ๓.๓ กําหนดและกํากับดูแลมาตรฐานดานสุขภาพ 


- มาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพ (ยา เวชภัณฑ เคร่ืองมือแพทย) 
- มาตรฐานบริการสุขภาพ 
- มาตรฐานการสรางสุขภาพ (การออกกําลังกาย) 
- มาตรฐานการผลิตบุคลากร 


 ๓.๔ การสรางเสริมศักยภาพของเครือขายภาคีและภาคประชาชน 


- ท้ังภายในและภายนอกกระทรวง 
- ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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 ๓.๕ การบังคับใชกฎหมายดานสุขภาพ 


ไมวาจะเปนกฎหมายวาดวยสาธารณสุข  กฎหมายวาดวยอาหารและยา และกฎมายวา


ดวยเช้ือโรค ดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ 


 ๓.๖ การควบคุมปองกันโรค และภัยคุกคามสุขภาพ 


ท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมเช้ือโรค พาหะนําโรค ตัวอยางเชน กรณี


เกิดภัยสึนามิ ตองรีบดําเนินการควบคุมโรค 


 ๓.๗ การจัดระบบการเงินการคลังเพ่ือบริการสุขภาพอยางพอเพียงและเหมาะสม 


 ๓.๘ การบริหารจัดการทรัพยากรดานสุขภาพ 


- ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน (การศึกษา การฝกอบรม) 
- กระจายทรัพยากรท่ีเหมาะสม (กระจายไปในทองถ่ินตาง ๆ ) 
- การสํารองยาและเวชภัณฑ 


 ๓.๙ การสาธารณสุขระหวางประเทศ 


- เปนเจาภาพหลักในการดําเนินงานรวมกับนานาชาติ เชนการกําหนดภารกิจใน


บริเวณชายแดน 
- เจรจาตอรองเพ่ือประโยชนของประเทศ เชน กรณีทรัพยสินทางปญญา 


 ๓.๑๐ สนองงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเก่ียวกับสุขภาพ (ประสานงาน


ใหเกิดความสําเร็จของโครงการอยางย่ังยืน เชน โครงการฟนเทียมพระราชทาน โครงการแกวตา


ดวงใจ) 
 


๔. ขอเสนอโครงสรางกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต 


 ๔.๑ หนวยราชการ รับผิดชอบภารกิจพ้ืนฐานของรัฐและการบังคับใชกฎหมาย 


 ๔.๒ รัฐวิสาหกิจ รับผิดชอบภารกิจเชิงพาณิชย การบริการที่จําเปนซึ่งรัฐตองดําเนินการ และ


งานท่ีเก่ียวกับความมั่นคง ปจจุบันมีรัฐวิสาหกิจเพียงแหงเดียว คือองคการเภสัชกรรมท่ีไมควรแปรรูป


ใหเปนเอกชน เนื่องจากเปนงานเกี่ยวกับความมั่นคงดวย 


 ๔.๓ หนวยงานในกํากับ รับผิดชอบภารกิจลักษณะพิเศษในเชิงการศึกษาวิเคราะหวิจัยทาง


วิชาการะดับสูง และตองอาศัยผูเช่ียวชาญพิเศษ (ตัวอยางเชน สสส. สํานักงานสรางเสริมสุขภาพ) 


 ๔.๔ องคกรมหาชน รับผิดชอบภารกิจการบริการสาธารณะแกประชาชนโดยไมหวังผลกําไร 


เชน โรงพยาบาลบานแพว จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 


 
     


 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 


บรรยายโดย : รองศาสตราจารย วิมาน กฤตพลวิมาน 


วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปการบรรยายโดย นายเกษมพงษ พรหมมา 
 


    
 


หัวขอการบรรยายทรัพยสินทางปญญา ปจจุบันนี้มีกฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญาถึง 


๗ ฉบับ นอกจากนี้ยังมีการหยิบยกภูมิปญญาทองถ่ินข้ึนมาพิจารณา ดังนั้น หัวขท่ีจะกลาวถึงเก่ียวกับ


เร่ืองความสําคัญ ความหมายและลักษณะ ประเภทและอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา กับภูมิ


ปญญา รวมถึงประเด็นปญหาสิทธิมนุษยชนดวย ดังนี ้
 ๑. ความสําคัญของทรัพย สินทางปญญา ปจจุบันพลวัตของทรัพยสินทางปญญา มี


ความสําคัญมากตอการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจและการคาซึ่งเปนส่ิงจําเปนท่ีรัฐจะตองใหการคุมครอง


สิทธิของเจาของท่ีไดสิทธิในอดีตประเทศท่ีพัฒนาแลวมักจะกลาวหาประเทศท่ียังไมพัฒนาวาเปนโจร


สลัดทางทรัพยสินทางปญญา กลาวหาวาละเมิดทรัพยสินทางปญญา ของประเทศเขาแตในปจจุบัน


ประเทศท่ีพัฒนาแลวกลับมาเปนโจรสลัดทางทรัพยสินทางปญญา โดยพยายามชกชิงภูมิปญญา


ทองถ่ินของประเทศที่ดอยพัฒนาไปเปนของตนเอง ความสําคัญของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาจึง


มุงใหความคุมครองการละเมิดทรัพยสินทางปญญา นั้นเอง ซึ่งทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวพันธกับ


ชีวิตประจําวันของคนไทยเราท่ีสําคัญนาจะเปนลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรการใชลิขสิทธิ์จะกอใหเกิดปญหา


คือละเมิดลิขสิทธิ์ถาเราไมรูขอยกเวน ในความสําคัญของลิขสิทธิ์จึงมีคามหาศาลทางเศรษฐกิจ 


แนวคิดในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาจึงเกิดข้ึนความสําคัญท่ีจะตองคุมครองทรัพยสินทาง


ปญญา มี ๒ ประการดวยกัน คือ ๑) คุมครองสิทธิของผูเปนเจาของ  ๒) คุมครองสิทธิของผูบริโภค 
 ๒. ความหมายของทรัพยสินทางปญญา กฎหมายไทยไมมีการใหความหมายของคําวา


ทรัพยสินทางปญญา คืออะไร คําวาทรัพยสินทางปญญา เปนการคุมครองสิ่งท่ีไมมีรูปรางท่ีเกิดจาก


ความผิด สติปญญาของมนุษยออกมาในรูปงานท่ีกฎหมายใหการคุมครองกลาวคือ ความคิด การ


แสดงออกซ่ึงความคิด การประดิษฐการออกแบบโคลง กาพย กลอน เคร่ืองหมายการคา ส่ิงบงช้ีทาง


ภูมิศาสตร เก่ียวของกับมนุษย ทรัพยสินทางปญญา เปนสิทธิของผูเปนเจาของทรัพยสินทางปญญา ท่ี


กฎหมายใหความคุมครอง สิทธิของเจาของในลักษณะเปนสิทธิเฉพาะตัว (exclusive right) ของเจา
ขงในวันท่ีจะกระทําตอทรัพยสินทางปญญา ของตน ยอมมีสิทธิใชโอนอนุญาตและหามมิใหผูอ่ืนเขามา


แสวงหาประโยชน คือละเมิดนั่นเอง ทรัพยสินทางปญญามักจะมีระยะเวลาคุมครองที่จํากัด เชน 


ลิขสิทธิ์คุมครองตลอดชีวิตและบวกไปอีก ๕๐ ป แตก็มีบางประเภทไมมีระยะเวลาจํากัดอาจจะเปน


เคร่ืองหมายการคา จดไปไดเร่ือยๆ ความลับทางการคาคุมครองตราบเทาท่ีมันยังเปนความลับอยูท่ี


จะผลิตคนออกไปไมมีกําหนดเวลา 







 ๒


 ๓. แนวคิดในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา แบงเปน ๒ แนวคิด คือ แนวคิดท่ัวไปกับแนวคดิ


ของไทย ฝร่ังใหความสําคัญ แตกตางกันของไทยเราไมคอยใหความสําคัญกับทรัพยสินทางปญญา 


โดยเฉพาะสิทธิบัตรเทาไรจึงไมคอยใหความคุมครอง เชน เหลา ไวน เปนทรัพยสินทางปญญาท่ีฝร่ัง


เขาใหความสําคัญ แนวคิดของไทยเราคุมครองสิทธิของผูเปนเจาของรวมถึงพันธะกรณีท่ีมีกับประเทศ


อ่ืนระหวางประเทศเราคุมครองเพียง ๓ ประเภทไมรวมอีก ๔ ประเภท จนเรามีพันธะกฎหมาย


ระหวางประเทศวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับการคาความตกลงทริปส (TRIPs) จึงได
คุมครองทรัพยสินทางปญญาท้ัง ๗ ประเภท 
 ๔. ทรัพยสินทางปญญากับภูมิปญญาทองถ่ิน เปนเร่ืองท่ีประเทศกําลังพัฒนาไดหยิบยกข้ึนมา


เพ่ือคุมครองนําโดยอินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ ไทย เปนเร่ืองของชีวภาพ พันธุพืช การรักษาโรค 


เพลงพื้นบานของเอเซียมิใหมีการหยิบฉวยไปประเด็นการเจรจาระหวางประเทศ ถูกมองวาประเทศ


อยางเรากําลังถูกแยงชิงทรัพยากรไปแนวคิดในเร่ืองของโจรสลัดในเร่ืองของชีวภาพ เพราะประเทศ


เราอุดมไปดวยพันธพืชทรัพยากรธรรมชาติ เชน ขาวหอมมะลิของไทย ของอินเดียขาวมัสบาติก ชาบา


เตอรซิก จีน นวดฝงเข็ม มันไมใชสิ่งใหมมีมานานแลว จึงไมสามารถนําทรัพยสินทางปญญาใด มา


คุมครองไดเราจึงนําส่ิงเหลานี้ไปปรับปรุงและยึดถือเปนทรัพยสินทางปญญาของเขาไปขอจดทะเบียน


เคร่ืองหมายการคา เชน ขาวหอมมะลิของไทย คําวาภูมิปญญาหลายอยางไมมีการบันทึกไว ไมมีการ


เปดเผยเราพยายามท่ีจะรวบรวมทํารางบันทึกไวเพ่ือออกกฎหมายคุมครองตอไป 
 ๕. ทรัพยสินทางปญญากับสิทธิมนุษยชน กระทบกับปญหาสิทธิมนุษยชนมาก ปญหา


หลักการแยงชิงภูมิปญญาทองถ่ิน ปญหาตอมาทรัพยฯทางดานเศรษฐกิจ ทําใหสินคาท่ีมีประสิทธิมี


ราคาแพงข้ึน ผลกระทบตอเสถียรภาพพันธุพืชมีการตัดแตงพันธุกรรม รวมถึงยกมีปญหากระทบตอ


สุขภาพมีการจดสิทธิบัตรยา ทําใหยาแพงมาก เพราะปญหากระทบตอส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะพืชท่ีมี


การตัดแตงพันธุกรรม 
 ๖. กฎหมายระหวางประเทศท่ีคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
     ๖.๑ อนุสัญญากรุงเบอรน เปนฉบับแรกท่ีเราเปนสมาชิกทําใหเรามีกฎหมายคุมครอง


ลิขสิทธิ์ข้ึนมา 
     ๖.๒ ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวกับการคา เรียกวา ความตก


ลงทริปส (TRIPs) เปนความตกลงที่กําหนดใหบรรดาประเทศสมาชิกตองใหการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา ประเภทตางๆ 
     ๖.๓ อนุสัญญากรุงปารีส เราไมไดเปนสมาชิกแตโดยผลของขอตกลงทริปสเราก็นํามาใช


ดวยโดยอนุโลม 
 ๗. ประเภทของทรัพยสินทางปญญา แบงไดโดยทั่วๆ ไปกับแบงตามขอตกลงทริปสไทยเรา


จะแบงตามขอตกลงทริปสซึ่งเราเปนสมาชิกกฎหมายของเราก็ลอมาจากทริปส แตโดยทั่วๆ ไปเราแบง 


๒ ประเภทเทานั้น คือ ๑) ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม  ๒) ลิขสิทธิ์ 
 ๘. ทรัพยสินทางปญญาท่ีกฎหมายไทยใหการคุมครอง 
     ๘.๑ ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง ไดรับความคุมครองภายใตพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 


พ.ศ.๒๕๓๗ เปนกฎหมายคุมครองเครงครัดลักษณะสําคัญของลิขสิทธิ์ตองเปนงานสรางสรรคข้ึน







 ๓


 การคุมครองลิขสิทธิ์ ๑) คุมครองสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์  ๒) การคุมครองสิทธิของผู


สรางสรรค 


 อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ ตลอดอายุของผูสรางสรรคและตอไปอีก ๕๐ ปนับแตผู


สรางสรรคตาย 


 การละเมิดลิขสิทธิ์ แมเปนเจาของผูสรางสรรคเองก็มีการละเมิดลิขสิทธิ์ไดมีลักษณะเปนการ


กระทําตองานอันมีลิขสิทธิ์ของผูท่ีมิไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ในการทําซ้ําหรือดัดแปลงหรือ


เผยแพรตอสาธารณชน รวมถึงการใหเชนตนฉบับหรือทําสําเนางานดังกลาวดวย การละเมิดลิขสิทธิ์


แบงออกเปนการละเมิดทางตรงและการละเมิดทางออม 


 ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ ขอยกเวนจะตองเปนไปตามหลัก “การใชโดยเปนธรรม” (fair 


use หรือ fair dealing) กลาวคือ เปนการกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนโดยจะตองไมขัด


ตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควรและอยูภายใต


เง่ือนไข ๘ ประการ ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 


 


     
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย   


เร่ือง  ธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐ  


บรรยายโดย : นายแพทยจักรธรรม  ธรรมศักดิ ์


วันศุกรที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  


หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นายโชคชัย  เชี่ยวชาญ 
 
 


 
  


 ธรรมาภิบาล คือ การปกครองที่ดี หรือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งมีกําหนดไวในพระ


ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมี ๗ ประการ ไดแก 


การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้  ๑. เกิดประโยชนสุขของประชาชน  ๒. เกิด


ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ๔. ไมมี


ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน  ๕. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอ


สภาพการณ  ๖. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และ  


๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 
 การที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุหลักธรรมาภิบาล จําเปนตองมีจรรยาบรรณ เชน ก.พ.มีขอบังคับ 


ก.พ.วาดวย จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบดวย จรรยาบรรณตอตนเอง, 


จรรยาบรรณตอหนวยงาน,จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน,


จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม เปนตน เพ่ือบรรลุถึงหลักธรรมาภิบาลดังกลาว เจาหนาท่ีของรัฐ


จําเปนจะตองมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานอีกดวย 
 นอกจากนี้ในทางกฎหมายนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ ไดบัญญัติไววา 


“รัฐตองจัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ขาราชการ และพนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิ


ชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี”  
 - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๑ ไดบัญญัติไววา 


“ขาราชการพลเรือนสามัญตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และ
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนตามขอบังคับท่ี ก.พ.กําหนด”  
 - ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการรับ


ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบสํานัก


นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือการรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งไดกําหนดขอ


หามบางประการเพื่อมิใหเจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลไว  
 ในระดับประชาคมโลกไดมีอนุสัญญาขององคการสหประชาชาติ (UN) วาดวยการตอตานการทุจริต


ซึ่งประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาดวยซึ่งแสดงวาท่ัวโลกมีความสนใจ หลักธรรมาภิบาลและความ


โปรงใสหรือใสสะอาดในการบริหารกิจการบานเมือง และจากการประเมินโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล 







 ๒


 แนวทางการพัฒนานั้น ปจจุบันภาครัฐควรมีหนาท่ีคอยกํากับดูแลภาคธุรกิจ (เอกชน) และ


ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทย่ิงข้ึน โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาหลักธรรมาภิบาล 


ควบคูไปดวย นอกจากนั้นองคกรตรวจสอบของชาติจักตองมีความเขมแข็งและมีอิสระในการปฏิบัติงาน


และโดยมีกระบวนการรองเรียนของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพและพยานมีหลักประกนัความปลอดภัยซึง่


พยานตองไดรับการคุมครองไมถูกกล่ันแกลงในภายหลัง ซึ่งทุกภาคสวนจักตองเขามาเก่ียวของ 
 ประเด็นสําคัญท่ีสุดนั้น เจาหนาท่ีของรัฐจักตองมีคุณธรรม ปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาทซึ่ง


พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตั้งอยูในทศพิธราชธรรม นั่นก็หมายความวาไดปฏิบัติงานตามหลัก


ธรรมาภิบาล นั่นเอง 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง การปรับปรุงระบบงานเพ่ือรองรับองคกรรูปแบบใหม (องคการมหาชน,S.D.U) 


บรรยายโดย : ดร.อรพินท สพโชคชัย 


วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปการบรรยายโดย นายดํารง  วงศสัตยนนท 
 


    
 
๑.  การปฏิรูประบบราชการ 


 ๑.๑ ลักษณะของระบบราชการ ท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 


       (๑)  มีโครงสรางท่ีคงท่ี 
       (๒)  มีสายบังคับบัญชาชัดเจนและแนนอน ตั้งแตปลัดกระทรวงลงไปจนถึงเจาหนาท่ีใน


กองหรือฝายตางๆ  
       (๓)  มีกฎขอบังคับและระเบียบของสวนกลางใชรวมกัน เชน ระเบียบเก่ียวกับการใช


จายเงิน ระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 
 
 ๑.๒ ความจําเปนในการปฏิรูประบบราชการ ปจจุบันสภาพแวดลอมตางๆ เปล่ียนแปลงไปมาก 


ปญหาและความตองการของประชาชนมีมากข้ึน ขณะท่ีโครงสรางของระบบราชการมีสายบังคับบัญชา


ท่ียาว และรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง ประกอบกับมีกฎระเบียบในการปฏิบัติงานซึ่งไมเหมาะสมและ


แกไขยาก ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันตอสถานการณและความตองการ บางคร้ังมีหนวยงานท่ี


เก่ียวของหลายหนวยงาน การทํางานไมประสานงานกัน ทําใหขาดเอกภาพ ประสิทธิภาพและ


ประสิทธิผลในการทํางาน นอกจากนี้ปญหาทางดานเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็เปนอีก


เหตุผลหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการในระยะเวลา ๓-๔ ปท่ีผานมา 
 
 ๑.๓ แนวทางในการปฏิรูป ประกอบดวยแผนแมบท ๕ ระดับคือ 


       (๑)  การจัดโครงสรางใหทันสมัย 
       (๒)  จัดระบบบริหารงานแนวใหมซึ่งเนนผลงาน 
       (๓)  จัดระบบการใชจายเงินงบประมาณเปนแบบเนนผลงานในเชิงยุทธศาสตร 
       (๔)  จัดระบบการบริหารงานบุคคลใหมเนนความกาวหนาในสายงาน 
       (๕)  พัฒนาทัศนคติ คานิยมของขาราชการ 
 
๒.  การจัดองคกรรูปแบบอ่ืน 


 ลักษณะของภารกิจสวนราชการมีภารกิจ ๓ ลักษณะคือ 


       (๑)  ภารกิจเชิงนโยบาย 
       (๒)  การกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
       (๓)  การสงเสริมภาคเอกชน 







 ๒


 ภารกิจอ่ืนท่ีมิใชภารกิจของสวนราชการใน ๓ ลักษณะดังกลาว ไดแก ภารกิจเชิงปฏิบัติ และ


ภารกิจการใหบริการ ควรมอบใหหนวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนเปนผูดําเนินการจะมีผลดีกวาเนื่องจาก 
 - ระบบราชการบริหารงานไมคลองตัวทําใหการใหบริการไมมีประสิทธิภาพ 
 - เปนการกระจายงานใหกับองคกรอ่ืน ระบบราชการจะไดทํางานในภารกิจเฉพาะของตนได


อยางเต็มท่ีซึ่งดีกวาจะใหเปนผูกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ มาตรฐานตางๆ และเปนผูปฏิบัติไปดวย 


นอกจากนี้ยังมีผลดีอีกหลายประการ เชน การตั้งหนวยงานข้ึนโดยเฉพาะสามารถพัฒนาองคกร 


กระบวนการและบุคลากรไดอยางตอเนื่องและเปนมืออาชีพ 
 
 ๒.๑  องคการมหาชน จัดตั้งข้ึนเพ่ือปฏิบัติภารกิจในการใหบริการสาธารณะที่จําเปน แตไมมี


วัตถุประสงคในการแสวงหากําไร แตสามารถหารายไดเขาองคกรได ภารกิจท่ีรับผิดชอบเปนภารกิจ


เฉพาะดาน (Single Purpose) และเปนภารกิจท่ีตองการความชํานาญเฉพาะดาน องคกรมหาชนตั้ง


และยุบเลิกไดดวยมติคณะรัฐมนตรี 
 การจัดตั้งองคกรมหาชน จัดตั้งได ๒ แบบคือ  
 ๑. จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยออกเปนพระราชกฤษฎีกา และ 


 ๒. จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเปนการเฉพาะซึ่งเปนกรณีท่ีตองอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 


 โครงสรางองคการมหาชน ควรจัดใหเหมาะสมกับภารกิจมีหลักการบริหารแบบบรรษัทภิบาล 


(หลักความยุติธรรม หลักความโปรงใส หลักความยุติธรรม หลักความคุมคา และหลักความ


รับผิดชอบ) มีคณะกรรมการบริหารท่ีเปนอิสระซ่ึงกําหนดอํานาจหนาท่ีไวโดยกฎหมายเปนผูกํากับ


ดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานของผูบริหาร ขณะท่ีผูบริหารซึ่งเปนนักบริหารท่ีมีความรู


ความสามารถรับผิดชอบการบริหารภายในองคกร 


 การตรวจสอบ มีดังนี้ 


       (๑)  คณะรัฐมนตรีตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยผาน ก.พ.ร. (คณะกรรมการพัฒนา


ระบบราชการ) โดยองคการมหาชนตองจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ เชนเดียวกับสวนราชการ มี


ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 
       (๒)  สํานักงบประมาณ ควบคุมดูแลการจัดทํางบประมาณขององคการมหาชน ซึ่งตองมี


แผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 
       (๓)  มีสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ตรวจสอบการใชจายเงิน 
 
 ๒.๒  องคการบริหารรูปแบบพ ิเศษ (S.D.U.)  


 S.D.U หรือ Service Delivery Unit เปนหนวยงานรูปแบบพิเศษท่ีเปนหนวยงานภายใน
สวนราชการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนโดยเฉพาะ มีระเบียบบริหารงานภายในของตนเอง แตไมมีสภาพเปนนิติ


บุคคล 


 แนวความคิดในการจัดตั้ง หนวยงานหนึ่งในสวนราชการท่ีมีความจําเปนในการใหบริการตอ


สวนราชการนั้น แตหากใหดําเนินงานตามปกติ จะไมมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันขาราชการหรือ


ลูกจางในหนวยงานขาดความกาวหนาเนื่องจากมิใชสายงานหลักขององคการ และมิไดมีงานใหปฏิบัติ







 ๓


รูปแบบโครงสราง มี ๒ รูปแบบคือ แบบท่ีมีคณะกรรมการและแบบท่ีไมมีคณะกรรมการ 


ในกรณีท่ีมีคณะกรรมการอาจจะตั้งจากบุคคลภายนอกสวนราชการเขามาเปนกรรมการในกรณีท่ี


ตองการความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และมีผูบริหารขึ้นมาเฉพาะ อยูภายใตการกํากับดูแลของสวน


ราชการตนสังกัด 
 


รายได  มาจากงบประมาณของสวนราชการท่ีสังกัดอยูเดิมและรายไดจากการรับงานจาก


ภายนอก 


รายจาย แบงเปน 


 (๑) จายภาษีใหเปนรายไดแผนดิน 
 (๒) จัดสรรเปนงบพัฒนาระบบงาน 
 (๓) สรางแรงจูงใจใหคนทํางาน 
 (๔) พัฒนาองคการ 
 (๕) คืนใหกับสวนราชการตนสังกัดซึ่งเปนผูกํากับดูแล 
๒.๓ การเตรียมการและการดําเนินการจัดตั้งองคการมหาชน และ S.D.U. จะตองทําในสิ่ง


ตาง ๆ ตั้งแตการศึกษาลักษณะภารกิจ ศึกษารูปแบบขององคกร ความเปนไปได การเตรียมบุคลากร 


การจัดองคกร การพัฒนาการบริหาร ระบบขอมูลสารสนเทศ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 


  
 


     


 


 


 


 


 


 


  
 


 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง  เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทางกฎหมาย 


บรรยายโดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สราวุธ  ปติยาศักดิ ์


เม่ือวันที่ ๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  เวลา  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ  ระดับตน 


สรุปการบรรยายโดย  นายกบิลพล  แตงผลดก 


    
 


เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทางดานกฎหมาย 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเปนการนําเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรมาใชในกระบวนการสราง 


จัดเก็บ จัดหา ประมวลผล รับ สง เผยแพรสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนขอความ ตัวอักษร 


ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวและเสียง โดยมีการพัฒนากฎหมายที่เก่ียวของดังนี้ 
 ๑. พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 เปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนา IT ของไทย เปนกฎหมายฉบับแรกเก่ียวกับเทคโนโลยี


สารสนเทศ มีข้ึนเพ่ือสงเสริมพัฒนาวิทาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมความรู


ความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของคนในประเทศ ยกระดับความสามารถในการ การ


บริหาร ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมของประเทศไทย พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหมี


คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)โดยมีอํานาจในการกําหนดนโยบาย  


ควบคุมการดําเนินการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ  นอกจากนั้นมีการตั้ง


คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (กทสช.) ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีเสนอแผนพัฒนาสารสนเทศ
แหงชาติตอคณะรัฐมนตรี สงเสริมการพัฒนาบุคคลทางดานเทคโนโลยี โดยมีศูนยเทคโนโลยี


อิเล็คทรอนิคส และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) เปนสํานักงานเลขานุการ 
 ๒. พระราชบัญญัติ  องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๒.๑ ตราข้ึนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐ ซึ่งกําหนดใหคล่ืนความถี่เปน
ทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
  ๒.๒ มีการกอตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ 


(กสช.) และ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เพ่ือรับผิดชอบในการจัดสรรคล่ืน


ความถ่ีและกํากับดูแลกิจการเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม 
 ๓. นโยบายและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหงชาติ   
 นอกจากนี้ยังมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ – 
๒๕๔๙ ซึ่งเปนถายทอดนโยบายออกมาสูภาคปฏิบัติ โดยถือเปนแผนหลักของภาครัฐในการพัฒนาให
ใชในการเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 
 ๔. โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประเทศไทยมีแนวคิดวาควรมีกฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖ ฉบับ 
 ๑. พระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔  
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 ๒. (ราง) พระราชบัญญัติ วาดวยการกํากับดูแลการใหบริการชําระเงินทางอิเลคทรอนิกส พ.ศ. .... 
มีวัตถุประสงคในการควบคุมในเร่ืองการโอนเงิน – ชําระเงินทางอิเลคทรอนิกส 
 ๓. (ราง) พระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําผิดวินัยเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. .... ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการกําหนดฐานความผิดและบทลงโทษการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร และ


กําหนดอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานท่ีจะมารับผิดชอบ 
 ๔. (ราง) พระราชบัญญัติ วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... ซึ่งมีวัตถุประสงคใน
การคุมครองมิใหมีการเอาขอมูลสวนบุคคลไปใชในทางมิชอบได 
 ๕. (ราง) พระราชบัญญัติ วาดวยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ พ.ศ. .... ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการใหประชาชนในประเทศเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศกับผลของธุรกรรมที่มีการทําเว็บในปจจุบัน 
 ๑ com กับ Internet เปล่ียนการติดตอส่ือสารหลายดาน จาก โทรทัศน คุยกันตอหนา เปน 


อินเตอรเน็ต เครือขายภายในเช่ือมกับอินทราเนตผานอินเตอรเน็ต 
 ๒.  การติดตอทาง Internet ไรพรมแดน ใครก็ไดในโลกอยูประเทศใดก็ได ติดตอกันผาน


เครือขาย Internet ไมวาจะเปนการสนทนา การทําสัญญาซื้อขาย ปญหามีวาจะใชกฎหมายประเทศใด


หากผูติดตออยูคนละประเทศ คําตอบยังไมมีแนวทางไมมีคําพิพากษา  
 ๓.  ตัวสินคาบริการ เดิม จัดซื้อสินคาได ปจจุบันโดยเฉพาะสินคาประเภททรัพยสินทางปญญา 


มีการโหลดจาก Internet เขามาในคอมพิวเตอร ท่ีใชงานได 
 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส จะมีประเด็นทางกฎหมาย หลายประเด็น เชน 
 ๑.  สัญญาทางอิเล็กทรอนิกส กับ กฎหมาย สัญญา 
 ๑.๑  การเกิดของสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส มี ๔ วิธี 
  ๑.๑.๑  การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E – mail) เชน นายเดวิด ชาวอังกฤษส่ังซื้อ


ขาวเหนียว โดยสง E – mail มาใหนายศรราม ท่ีประเทศไทย นายศรราม ตกลงขายขาวเหนียวโดยสง 


E – mail กลับไปใหนายเดวิด ท่ีประเทศอังกฤษถือวาสัญญาเกิดข้ึนแลว 
  ๑.๑.๒  เว็บไซต (Website) เชน นายศรรามอยูในประเทศไทยเขา Website 
Amazon.com.uk ซึ่งมี Server ท่ีประเทศอังกฤษ ส่ังซื้อหนังสือ ๑ เลม ทาง Website ไดตั้ง 


Program ไว  ตอบตกลงขายสัญญาเกิดข้ึนแตจะมีปญหาวาขณะท่ี Website Amazon.com.uk 
ปรากฏอยูท่ี Server ตามกฎหมายจะถือวาเปนคําเสนอแลวหรือไม หรือเปนแคคําเชิญชวนในการทํา
สัญญา ขณะนี้ยังไมมีคําวินิจฉัย แตในกฎหมายตางประเทศสวนใหญจะมองวาเปนแคคําเชิญชวน 


จนกวาผูซื้อหรือลูกคาจะเสนอวาขอซื้อและทาง Website ตอบกลับมาวาตกลงขายจึงจะถือวาสัญญาเกิด 
  ๑.๑.๓.  การแลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange 
หรือ EDI) ซึ่งเปนระบบอัตโนมัติ โดยตางฝายตางตั้งโปรแกรมไว เชน ในหางสรรพสินคา มีการตั้ง


โปรแกรมไววาหากสินคาชนิดใดเหลือจํานวน ๕ ช้ิน โปรแกรมคอมพิวเตอรในระบบสตอกจะส่ังไปยัง


ผูผลิตทันที ตัวคําส่ังของหางสรรพสินคาจะไปสู เคร่ืองคอมพิวเตอรของผูผลิตสินคา เม่ือคอมพิวเตอร
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  ๑.๑.๔  หองสนทนา (Chatroom)อาจทําใหเกิดสัญญาทางอิเล็กทรอนิกสได เชน นาย


ศรราม เขาไปในหองสนทนากับ นายเดวิด ชาวอังกฤษ นายศรราม เสนอขายขาวสาร นายเดวิดตกลง


ซื้อ การซื้อของจึงเกิดข้ึนในหองสนทนา 
 ๑.๒  สัญญาทางอิเล็กทรอนิกสคืออะไร 
 พระราชบัญญัติ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไมไดใหคํานิยามไวแตไดใหคํานิยามวา ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสคือ ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดหรือบางสวน 
 สวนอาจารยผูบรรยายใหคํานิยามวาสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส คือ สัญญาท่ีกระทําข้ึนโดยใช


วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือสัญญาท่ีคําเสนอหรือคําสนองอยูในรูปของ


ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
๑.๓  สัญญาทางอิเล็กทรอนิกสจะมีผลสมบูรณหรือมีผลบังคับไดตามกฎหมายสัญญาหรือไม 


ซึ่งมี ๔ ประเด็น คือ 
  ๑.๓.๑  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสสามารถทําเปนคําเสนอหรือคําสนองในการทําสัญญาได
หรือไม 
   พระราชบัญญัติ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มาตรา ๑๓ คําเสนอหรือคําสนอง ในการ
ทําสัญญา อาจทําเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได และหามมิใหปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญ


เพียงเพราะเหตุท่ีสัญญานั้นไดทําคําเสนอหรือคําสนองเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
  ซึ่งมีความชัดเจนวาเราสามารถทําคําเสนอคําสนองทางอิเล็กทรอนิกสได 
  ๑.๓.๒  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีสถานะทางกฎหมายเสมอขอมูลท่ีบันทึกลงในเอสาร
หรือไม 
  พระราชบัญญัติ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส มาตรา ๗ หามมิใหปฏิเสธความมีผล


ผูกพัน และ การบังคับใชทางกฎหมายของขอความใด เพียงเพราะเหตุท่ีขอความนั้นอยูในรูปของ


ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
  มีความชัดเจนวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีสถานะทางกฎหมายเสมอขอมูลในเอกสาร 
  ๑.๓.๓  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย
ไดหรือไม 
  พระราชบัญญัติ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาตรา ๑๑ หามมิใหปฏิเสธการรับฟง


ขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายเพียงเพราะเหตุวา เปน


ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
  มีความชัดเจนวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสสามารถใชเปนพยานได แตอาจมีปญหาในการ


นําสืบถึงความแทจริง เพราะขอมูลอยูในคอมพิวเตอรท้ังหมด อาจยากท่ีจะนําสืบใหศาลเช่ือวาขอมูล


อิเล็กทรอนิกสท่ีอางเปนพยานเปนจริงหรือไมเปนของแทหรือไม เพราะขอมูลเหลานี้มีการทําซ้ําไดงาย 
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  ๑.๓.๔  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีสถานะทางกฎหมายเสมอลายมือช่ือในหนังสือได


หรือไม 
 พระราชบัญญัติ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาตรา ๙ ในกรณีท่ีบุคคลพึงลงลายมือช่ือใน


หนังสือ ใหถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นมีการลงลายมือช่ือแลว ถา (๑) ใชวิธีการที่สามารถระบุตัว


เจาของลายมือช่ือและสามารถแสดงไดวาเปนเจาของลายมือช่ือรับรองขอความในอิเล็กทรอนิกสนั้นวา


เปนของตนและ (๒)วิธีการดังกลาวเปนวิธีการที่เช่ือถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสราง
หรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงถึงพฤติการณแวดลอมหรือขอตกลงของคูกรณี 
 ลายมือช่ืออิเลคทรอนิกส 
มี ๔ ประเภท 
 ๑. ลายมือช่ือดิจิตอล 
 ๒. การใชปากกาพิเศษลงลายมือช่ือบนหนาจอ (screen)  หรือแผนเขียน  (pad) 
 ๓. การใชรหัส (passwords) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (credit card number) 
 ๔. การใชขอมูลยืนยันทางชีวภาพ (biometrics authentication) เชน มานตา ลายพิมพนิ้วมือ 


อยางไรก็ดี ลายมือช่ืออิเลคทรอนิกสท่ีกฎหมายไทยยอมรับมีเพียงประเภทเดียวคือ ลายมือช่ือ


ดิจิตอล ซึ่งมีปญหาทางดานกฎหมายคือ เวลา และสถานท่ีเกิดของ สัญญาอิเลคทรอนิกส ซึ่งตาม


ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๓๐๖, ๓๖๑ และตาม พระราชบัญญัติ ธุรกรรมทาง


อิเลคทรอนิกสมี ๓ กรณีคือ 
 ๑. มาตรา  ๒๒  กําหนดวา การสงขอมูลอิเลคทรอนิกสใหถือวาไดมีการสงเม่ือขอมูล


อิเลคทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบขอมูลท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของผูสงขอมูล 
 ๒. มาตรา ๒๓ กําหนดใหการรับขอมูลมีผลเม่ือขอมูลอิเลคทรอนิกสนั้นไดเขาสูระบบของผูรับ
ขอมูล  
 ๓. มาตรา ๒๔ กําหนดใหการสงหรือรับขอมูลอิเลคทรอนิกส ใหถือวาไดสง ณ ท่ีทําการงาน


ของขอมูล หรือไดรับ ณ ท่ีทําการงานของผูรับขอมูลแลวแตกรณี แตวาผูสงหรือรับมีท่ีทําการงานหลัก


ใหถือเอาท่ีทําการงานท่ีเก่ียวของมากท่ีสุดกับธุรกรรมน้ันเปนท่ีทําการงาน แตถาไมสามารถกําหนดได 


ใหถือเอาสํานกงานใหญเปนสถานท่ีท่ีไดรับหรือสงขอมูลอิเลคทรอนิกสนั้น หากไมปรากฏท่ีทําการงาน


ใหถือเอาถิ่นท่ีอยูปกติเปนสถานท่ีสงหรือไดรับขอมูล 
  ปจจุบันมีปญหาท่ียังไมยุติเ ก่ียวกับการเกิด เวลา และสถานท่ีเกิดของสัญญา


อิเลคทรอนิกส 
ตัวอยาง ๑ 
 เควิก สง E mail เสนอซื้อถ่ัวเหลือง ๑,๐๐๐ กระสอบ  ศรรามใน Thai ศรรามอาน E mail ก็
ตั้ง E mail ไปถึงเดวิค Hotmail.com สัญญาเกิดเม่ือ E mail ของศรรามไปในเดวิก hatmil.com แม
เดวิกไมตองอานก็ตาม 
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ตัวอยาง ๒ 
 ศรรามตกลงซ้ือแตไมสง E mail มาท่ีเดวิก hotmail.com กลับสงไปท่ี เดวิก@yahoo.com 


เชนนี้จะเกิดเม่ือเดวิกไดเรียกขอมูลท่ี เดวิก@yahoo.com แลว 
 ปจจุบันเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาจะมีความสําคัญ


มากในเร่ืองธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับกฎหมาย เคร่ืองหมายการคา และ 


กฎหมายลิขสิทธิ์ กลาวคือ กฎหมายเคร่ืองหมายการคากับโดเมนเนม 
 โดเมนเนม คือ ตัวอักษรโรมันท่ีแปลงมาจากขอมูลทางเทคนิคในระบบดิจิตอล เรียกวา 


Internet Protocol Address เชน amazon.com, stou.ac.th ซึ่งโดเมนเนมจะแบงเปน ๒ สวน คือ 


โดเมนเนมสากล เชน com,.net,.org กับโดเมนเนมของแตละประเทศ เชน ของประเทศไทย .co.th, 
.in.th, .ac.th, .go.th, .net, .or.th, .mi.th. 
 เม่ือมีการจดโดเมนเนมแลวมักจะเกิดขอพิพาทระหวางผูจดโดเมนเนมกับเจาของเคร่ืองหมาย


การคา เนื่องจากเคร่ืองหมายการคาเปนท่ีรูจักและจดจํางาย โดยปกติเจาของเคร่ืองหมายการคามักใช


ช่ือเคร่ืองหมายการคาไปจดโดเมนเนม เชน pepsi.com , nike.com โดยหลักใครขอจดโดเมนเนม
กอนจะมีสิทธิดีกวาและมีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะนํามาใชสวน ช่ือเคร่ืองหมายการคาเปนเร่ือง กม 


ภายในของประเทศ เชน เคร่ืองหมายการคาท่ีจดในประเทศไทย ก็จะไดรับความคุมครองในประเทศ


ไทย จดในประเทศอังกฤษก็จะไดรับความคุมครองในประเทศอังกฤษ ยกเวนเคร่ืองหมายการคาท่ีมี


ช่ือเสียงแพรหลายท่ัวไป  
 นอกจากนั้นยังมีการจดโดเมนเนมที่เหมือนหรือคลายเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืนแลวนํา


โดเมนเนมนั้นมาเสนอขายใหเจาของเคร่ืองหมายการคาเดิมหรือบุคคลอ่ืนท่ีใหราคาสูงสุดเพ่ือหากําไร 


หรือใชโดเมนเนมนั้นเพ่ือ เพ่ิมผูเขาชมใน Website ของตัวเอง หรือเพ่ือไมใหผูบริโภคเขาถึง 


Website ท่ีตนเองตองการ ซึ่งเรียกวา “ไซเบอรสคอทท่ิง” (Cybersquatting)  
 กฎหมายลิขสิทธิ์ กับงานบนอินเตอร เน็ต   งานอันมี ลิขสิทธิ์บนอินเตอร เน็ต  ตาม


พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรเพลงบนอินเตอรเน็ต  ภาพเคล่ือนไหว หรือ


ภาพยนตรบนอินเตอรเน็ต  ภาพชุดบนอินเตอรเน็ต  ฐานขอมูล  การแพรเสียงแพรภาพทางเว็บ 


(webcasting) 
 ส่ิงท่ีไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม  พระราชบัญญัติ  ลิขสิทธิ์  ไดแกส่ิงท่ีขัดความสงบ


เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี เชน เว็บไซตการพนัน เว็บไซดภาพอนาจาร ซึ่งบางเว็บไซตอาจไมมี


ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย แตในตางประเทศเว็บไซตนั้นอาจมีลิขสิทธิ์ก็ได และหากมีการโหลดมาก็


อาจจะผิด กฎหมาย ได  
 สําหรับสิทธิแตเพียงผูเดียวบนอินเตอรเน็ตของเจาของลิขสิทธิ์ ไดแก สิทธิในการทําซ้ําหรือ


ดัดแปลงงานในรูปดิจิตอล สิทธิในการเผยแพรตอสาธารณะชน 
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สรุปการบรรยาย 


เร่ือง  การบริหารภาครัฐแนวใหม 
บรรยายโดย : นายปรีชา วัชรภัย 
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   
หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นายประเสริฐ สุขสบาย 


    


 
ขอมูลเกี่ยวกับ ประชากร กําลังแรงงาน และกําลังคนภาครัฐ 


 - ผูไมอยูในกําลังแรงงาน และผูมีอายุต่ํากวา ๑๕ ป ๔๔.๓๔ % 
 - ผูท่ีเปนกําลังแรงงาน     ๕๕.๖๖ % 
 - ผูท่ีเปนกําลังคนภาครัฐ ฝายพลเรือนและทหาร   ๓.๒๓ % 


  
ขอมูลของขาราชการในฝายพลเรือนและทหารจําแนกตามประเภทประชากร 
 - บุคลากรที่เปนพลเรือน    ๒๕.๔๔ % 
 - บุคลากรที่เปนครู     ๓๒.๕๐ % 
 - บุคลากรที่เปนตํารวจ     ๑๕.๐๔ % 
 - บุคลากรที่เปนทหาร     ๑๕.๗๕ % 
 - บุคลากรในมหาวิทยาลัย     ๓.๐๑ % 
 - บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร    ๒.๑๙ % 
 - บุคลากรสังกัดรัฐสภา      ๐.๑๔ % 
 - บุคลากรสังกัดเทศบาล      ๒.๕๙ % 
 - บุคลากรสวนจังหวัด      ๐.๓๙ % 
 - บุคลากรที่เปนตุลาการ      ๐.๒๔ % 
 - บุคลากรที่เปนอัยการ      ๐.๑๘ % 
 - บุคลากรสวนตําบล      ๑.๘๒ % 
 - บุคลากรสังกัดอิสระ      ๐.๗๐ % 
 


ขอมูลขาราชการในฝายพลเรือนและทหารจําแนกตามสวนราชการ 
 - กระทรวงศึกษาธิการ     ๓๖.๕๕ % 
 - กระทรวงสาธารณสุข     ๑๐.๔๓ % 
 - กระทรวงกลาโหม     ๑๕.๗๕ % 
 - สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ    ๑๕.๐๔ % 
 - กระทรวงมหาดไทย      ๓.๐๖ % 
 - กระทรวงเกษตร      ๒.๖๗ % 
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 - เทศบาล       ๒.๕๙ % 
 - กระทรวงการคลัง      ๒.๒๙ % 
 - กรุงเทพมหานคร      ๒.๑๙ % 
 - สวนตาํบล       ๑.๘๒ % 
 - กระทรวงยุติธรรม      ๑.๐๘ % 
 - กระทรวงคมนาคม      ๑.๐๗ % 
 - อ่ืนๆ        ๕.๔๖ % 
 
ขอมูลขาราชการในฝายพลเรือนและทหาร จําแนกตามการบริหารราชการสวนกลาง สวนกลางที่


ปฏิบัติงานในภูมิภาค สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 


 - ขาราชการสวนกลาง (กทม.)    ๑๗.๕๕ % 
 - ขาราชการสวนภูมิภาค     ๓๑.๓๑ % 
 - ขาราชการสวนกลางท่ีปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค  ๔๔.๑๓ % 
 - ขาราชการสวนทองถ่ิน      ๗.๐๐ % 
 
ขอมูลขาราชการในฝายพลเรือนและทหาร จําแนกตามการบริหารราชการสวนกลาง สวนกลางที่


ปฏิบัติงานในภูมิภาค สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 


 - ขาราชการปฏิบัติในสวนกลาง (กทม.)   ๑๗.๕๕ % 
 - ขาราชการปฏิบัติในสวนภมิูภาค   ๓๑.๓๑ % 
 - ขาราชการปฏิบัติงานในสวนทองถ่ิน     ๗.๐๐ % 
 - ขาราชการสวนกลางท่ีปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค  ๔๔.๑๓ % 
 
ขอมูลขาราชการในฝายพลเรือนและทหาร จําแนกตามพ้ืนที่ปฏบิัติงาน 


 - กรุงเทพฯ      ๑๙.๖๙ % 
 - ภาคกลาง      ๑๙.๕๑ % 
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ๒๕.๔๙ % 
 - ภาคตะวันออก      ๕.๑๕ % 
 - ภาคเหนือ      ๑๖.๙๓ % 
 - ภาคใต      ๑๓.๑๗ % 


ขอมูลขาราชการ ชาย-หญิง ในฝายพลเรือนและทหาร จําแนกตามประเภทขาราชการ 


    ชาย 


 - ตาํรวจ      ๙๔.๖๐ % 
 - ทหาร       ๙๑.๕๑ % 
 - อัยการ      ๘๓.๗๑ % 
 - ตุลาการ      ๗๘.๙๙ % 
 - สวนตาํบล      ๕๓.๓๐ % 
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 - สวนจังหวัด      ๔๓.๖๑ % 
 - ครู       ๔๑.๐๕ % 
 - เทศบาล      ๔๐.๕๐ % 
 - พลเรือน      ๓๙.๙๔ % 
 - รัฐสภา      ๓๓.๒๓ % 
 - มหาวิทยาลัย      ๓๓.๑๗ % 
 -กรุงเทพฯ      ๓๐.๑๙ % 
 - องคกรอิสระ      ๒๕.๐๕ % 


    หญิง 


 - ตาํรวจ       ๕.๔๐ % 
 - ทหาร        ๘.๔๙ % 
 - อัยการ      ๑๖.๒๙ % 
 - ตุลาการ      ๒๑.๐๑ % 
 - สวนตาํบล      ๔๖.๗๐ % 
 - สวนจังหวัด      ๕๖.๓๙ % 
 - ครู       ๕๘.๙๕ % 
 - เทศบาล      ๕๙.๕๐ % 
 - พลเรือน      ๖๐.๐๖ % 
 - รัฐสภา      ๖๖.๗๗ % 
 - มหาวิทยาลัย      ๖๖.๘๓ % 
 - กรุงเทพฯ      ๖๙.๘๑ % 
 - องคกรอิสระ      ๗๔.๙๕ % 
 
ขอมูลภาพรวมสัดสวนนักบริหาร ชาย-หญิง ในราชการพลเรือนสามัญปงบประมาณ ๒๕๔๗ 


 - ชาย       ๗๙.๘๔ % 
 - หญิง       ๒๐.๑๖ % 
 
ขอมูลการศึกษาของขาราชการในฝายพลเรือนและทหาร 


 - ต่าํกวาปริญญาตรี  ๕๕๕,๐๑๕ คน  (๓๘.๕๕ %) 
 - ปริญญาตรี   ๗๖๕,๐๕๓ คน  (๕๓.๔๒ %) 
 - ปริญญาโท   ๑๐๓,๒๕๗ คน  ( ๗.๒๑ %) 
 - ปริญญาเอก     ๑๑,๗๙๐ คน  ( ๐.๘๒ %) 
 
 
 
 
 







 ๔


ขอมูลการศึกษาของขาราชการในฝายพลเรือนและทหาร จําแนกตามประเภทขาราชการ 


              จบปริญญาตรีข้ึนไป 
 - ตุลาการ          ๑๐๐ % 
 - อัยการ          ๑๐๐ % 
  - ครู       ๙๓.๔๒ % 
 - กรุงเทพฯ      ๘๕.๒๙ % 
 - มหาวิทยาลัย      ๘๔.๖๙ % 
 - เทศบาล      ๗๒.๓๓ % 
 - รัฐสภาสามัญ      ๗๐.๖๖ % 
 - พลเรือนสามัญ     ๖๕.๓๙ % 
 - สวนตาํบล      ๖๒.๘๓ % 
 - องคกรอิสระ      ๖๐.๗๐ % 
 - สวนจังหวัด      ๖๐.๕๔ % 
 - ทหาร       ๒๒.๙๐ % 
 - ตาํรวจ      ๑๔.๘๖ % 
 
แนวคิดเร่ืองทรัพยากรมนุษยในระบบราชการไทย 


 ทรัพยากรบุคคลเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งใหบริการแกประชาชน เม่ือกอนแนวคดิการจัดการ


ทรัพยากรมนุษย มองในเชิงปฏิบัติการตอมาแนวความคิดดังกลาวเปล่ียนไป โดยมองวาคนเปนปจจัย


ในการผลิตใชหลักในเร่ือง ๔M เขามาเปนแนวความคดิในการจัดการทรัพยากรบุคคล 
 ปจจุบนัแนวคดิดังกลาวเปล่ียนไป โดยมองในแงของทุนมนุษย ซึ่งจะตองใชใหคุมคา เม่ือเปน


ทุนมนุษยก็จะตองมีการเปล่ียนแปลงหลายอยาง 
 
การกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล 


 การบริหารราชการในแนวเดิม เปนการบริหารแบบรวมศูนยมีองคกรกลางบริหารงานบคุคล


ในการกาํหนดกฎ ระเบียบ สวนราชการ  กรม มีหนาท่ีปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ 
 ในระบบการบริหารราชการในแนวใหม จะมีองคกรกลาง บริหารงานบคุคล ทําหนาท่ีให


คําปรึกษา กํากับดูแล กรมจะมีการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธคลองตัว ภายใตกรอบแนวทางที่


กําหนด 
  
หลักการในการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย 


 หลักคุณธรรม (Merit) ถือเปนเสารหลักของการจัดการ ไดอยางเสมอตนซึ่งเปนการแบงไม
ถูกตอง หลักคุณธรรมตองสมเหตุสมผล ไดเทากันเม่ือมีส่ิงท่ีควรจะไดรับเทากันตองปรับ Merit ใหม
ท่ีเปนสากล “ทุกคนท่ีทําเทากันควรไดส่ิงท่ีเทากัน” 
 หลักสมรรถนะ (Competency) ดูท่ีสมรรถนะของคนที่จะไปทํางาน สัมฤทธิ์ผลไดตองเอา


สมรรถนะเปนเคร่ืองมือในการช้ีวัด การเขามาในระบบ ความรูจะตองมีเพ่ิมพูนมากย่ิงข้ึน 







 ๕


 หลักผลงาน (Performance) เปนหลักท่ีจะจัดการทรัพยากรบุคคลใหเกิดผลงาน สัมฤทธิ์ผล 


ซึ่งจะไปสูยุคการกระจาย การบริหารจัดการ 
 
หลักที่ขาราชการทุกคนจะตองมีในจิตใจ (คานิยมสรางสรรค) 


๑. ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตอง 
๒. ซื่อสัตยรับผดิชอบ ไมคดโกง 


๓. โปรงใสตรวจสอบได เม่ือทํางานแลว ตองตอบไดวาทําไมจึงเปนเชนนั้น เพราะอะไร 


๔. ไมเลือกปฏิบตัิ เม่ือเปนขาราชการการบริการประชาชนตองอยูบนพ้ืนฐานเก่ียวกับการไม
เลือกปฏิบัต ิ


๕. มุงผลสัมฤทธิ์ ตองตอบคําถามใหไดวาระยะเวลาที่ผานไป ไดทําอะไรเปนสัมฤทธิ์ผลได 
     หลักท้ัง ๕ ขอนี้ จะบัญญัติอยูในกฎหมายขาราชการพลเรือนท่ีแกไขใหมอยางชัดเจนซึ่ง 
     เปนเร่ืองใหมท่ีจะเกิดข้ึนในการจัดการทรัพยากรบุคคลโดยบัญญัตไิวเปนลายลักษณ 
     อักษรในกฎหมาย 


 
หลักในเร่ืองสมรรถนะ (Competency) ที่อยากไดของขาราชการไทย 


๑. มีมโนสุจริต มีความจริงใจ ซือ่สัตยสุจริต 


๒. ตองทํางานเปนทีม 


๓. ทําแลวเปนผูท่ีสะสมประสบการณ ย่ิงอยูนาน ย่ิงเกงข้ึน 


๔. เปนผูท่ีทํางานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ มีเปาหมายในการทํางาน มีสัมฤทธิ์ผลของงาน 
 
การจําแนกตําแหนงขาราชการพลเรือนในอนาคต 


 - ในระบบปจจุบัน ไดจําแนกเปน ๑๑ ระดับ สําหรับทุกตําแหนง 
 - มีบัญชีเงินเดือนเดียว 
 - ในระบบใหม จําแนกเปน ๔ ประเภท อิสระจากกัน 
 - แตละกลุมมีจํานวนระดบัแตกตางตามคางานและโครงสรางการทํางานในองคกร 
 - มีบัญชีเงินเดือนพ้ืนฐานแยกแตละกลุม 
 - กําหนดช่ือเรียกระดับตาํแหนงแทนตัวเลข 
 
องคประกอบหลักในการกําหนดระบบคาตอบแทน 


 - คํานึงถึงขนาด “น้ําหนัก” ของตําแหนงงาน 
 - คํานึงถึงสภาวะในตลาดแรงงาน 
 - คํานึงถึงผลงานของบุคลากรแตละคน 
 - คํานึงถึงศักยภาพและนโยบายการจายคาตอบแทนขององคกร 
 - ระบบคาตอบใหม จะมีบญัชีหลากหลายแยกตามประเภทตาํแหนง 
 - จะเนนความสําคัญของผลงาน (Performance) และความรู/ทักษะ/พฤติกรรม 


Competency 
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 - คาตอบแทนจะเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนในวิชาชีพในตลาด 
 - การบริหารจัดการจะเพิ่มความคลองตัวมากย่ิงข้ึน 
 - ระบบคําตอบแทนใหม ประกอบดวยเงินเดือนพ้ืนฐาน+เงินเพ่ิม+สวัสดิการ+โบนสัรายป 
 
ระบบการแตงตั้งแบบเปด 


 - ในระบบใหมภายไดกฎหมายท่ีแกไขใหมจะตองมีระบบเปด ในการแตงตั้งบุคคลเขามาใน


ราชการซึ่งจะตองเปนสากล 
 - ระบบเปดตองมีข้ัน มีตอน มีหลักเกณฑในการคัดกรอง 
 
การปรับเปล่ียนระบบบริหารทรัพยากรมนุษยขาราชการ 


 - องคกรการบริหารทรัพยากรมนุษยภาคราชการ จะประกอบไปดวย ๒ องคกรหลัก 


 - ในเร่ืองประสิทธิภาพจะมอีงคกรกลไกระบบบริหารทรัพยากรมนุษย (ก.พ) 


 - ในเร่ืองคุณธรรมจะมีองคกรพิทักษคุณธรรม (ก.พ.ค.) 


 


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง การปฏิรูปการเงินการคลัง 


บรรยายโดย : นายมนัส แจมเวหา 


วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายมหาชนภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นายประเสริฐ สุขสบาย 
_______________ 


 
การปฏิรูปการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง 


ปจจุบันกรมบัญชีกลางดูแลกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ๑๐ ฉบับ พระราช


กฤษฎีกา ๑๕ ฉบับ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ๒๗๗ ฉบับ หนังสือเวียนตางๆ ๓๐๐-๕๐๐ ฉบับ 


มติคณะรัฐมนตรีประมาณ ๑๐๐ เร่ือง นอกจากนั้นยังดูแลในเร่ืองความรับผิดทางแพง เร่ืองการ


พัสดุ เร่ือง พ.ร.บ.รวมการงานในกิจการของรัฐ โครงการ Maga Project ดังนั้น จึงจําเปนจะตอง


มีการปฏิรูปการเงินการคลัง โดยยึดหลักท่ีสําคัญดังนี้  


๑.ความทันสมัย โดยมีเร่ืองใหญท่ีดําเนินการปรับปรุง คือ  


๑.๑ GFMIS (การบริหารการเงินภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส) ซึ่งประกอบ
ไปดวยกระบวนการในเรื่องระบบงบประมาณ ระบบจัดช้ือ ระบบเบิกจายเงิน ระบบรับและนําสง 


ระบบสินทรัพยถาวร ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการใน


สวนนี้จะดําเนินการแกไขระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน การนําเงินสงคลัง 


บัตรตัวอยางลายมือช่ือ ระเบียบการเบิกจายเงินประเภทตางๆ  
๑.๒ E-Procurement , E – Auction (ระบบจัดช้ือจัดจางจะดําเนินการแกไข


ระเบียบวาดวยการพัสด ุ
๑.๓ ผูวาราชการจังหวัด CEO จะดําเนินการวางระเบียบการเบิกจายเงินรองรับ


การดําเนินงานแบบบูรณาการ มีการมอบอํานาจตอในบางเรื่องใหหนวยงานไปดําเนินการได 


๒.การผอนคลายกฎระเบียบ โดยมีการดําเนินการในเร่ืองตางๆ คือ  


๒.๑ การตีความขอบทในลักษณะผอนคลาย เชน ในเร่ืองพระราชกฤษฎีกาคา


เชาบานของขาราชการ ฯ  
๒.๒ การมอบใหเปนดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ ในสวนท่ีเปนเร่ืองการ


บริหารงาน แตสงวนไวในเร่ืองคาตอบแทน  
๒.๓ การประมวลเร่ืองท่ีมีการขอทําความตกลงมาเปนจํานวนมาก วางเปน


ระเบียบใหปฏิบัติ ไดแก คาใชจายในการจัดงาน ในการฝกอบรม คาตอบแทนบุคคลภายนอกท่ี


ชวยปฏิบัติราชการช่ัวคราวในงานตามโครงการตางๆ  


๓.การลดข้ันตอนการดําเนินงาน โดยมีการดําเนินการในเร่ืองตางๆ คือ  


๓.๑ การขยายเวลาการเบิกจายเงินใหโดยอัตโนมัต ิ







๓.๒ การขอทําความตกลงกันเงินกรณีไมมีหนี้ผูกพัน 
๓.๓ การรับรองสิทธิตางๆ ของขาราชการ 


๔.การสนับสนุนการดําเนินงาน มีการดําเนินการในเร่ืองตางๆ คือ  


๔.๑ การทํางานเชิงรุก เตรียมการรองรับ  
๔.๒ การหารือรวมกันในการทํางานมากข้ึน  


๕.การใชประชาชนเปนตัวต้ัง โดยมีเร่ืองดําเนินการ คือ  


๕.๑ คารักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง 
๕.๒ การแสดงตนของผูรับบํานาญ 


๖.การปรับปรุงอัตราสิทธิใหเหมาะสม โดยมีเร่ืองดําเนินการคือ 


๖.๑ ปรับปรุงเร่ืองอัตราเบี้ยประชุม 
๖.๒ การเปล่ียนคาเชาท่ีพักในประเทศเปนเหมาจาย 
๖.๓ การใหคาเรียนบุตรถึงปริญญาตรี 
๖.๔ ปรับปรุงอัตราคาตอบแทนกรรมการตรวจการจาง 


๗.การปรับเปลี่ยนแนวความคิด จากการควบคุมอยางใกลชิดเปนการวางเปน


กรอบแนวทางการทํางาน เชน ในกรณีท่ีสวนราชการใดมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 


ใหกระทรวงการคลังเปนผูวินิจฉัย หรือในกรณีท่ีสวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ 


ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง ไดปรับเปล่ียนแนวความคิดใหมเปน กรณีท่ีสวนราชการ


ใดมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหหัวหนาสวนราชการใชดุลพินิจ ท้ังนี้โดยมีหลักท่ี


ควรคํานึงคือ คํานึงถึงประโยชนของทางราชการ คํานึงถึงประสิทธิภาพในการทํางาน และคํานึงถึง


การบริการประชาชน  
 
 
__________________________________________________ 








สรุปการบรรยาย 


เร่ือง การพัฒนาระบบงานใหมีธรรมาภิบาล 


บรรยายโดย : อาจารยเบญจวรรณ สรางนิทร 


วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 


หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตน 


สรุปโดย นางสาวนิติพร ตันวิไลย  
    


 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) มีฐานท่ีมาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ


แผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีบัญญัติวา การบริหารราชการแผนดินตองเปนไปเพ่ือประโยชน


สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง


รัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจ


และทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง


ความตองการของประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน และในการปฏิบัติหนาท่ีของสวน


ราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตองคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมี


สวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม


ความเหมาะสมของแตละภารกิจ 
 
วิสัยทัศนของการพัฒนาระบบราชการไทย 


 เพ่ือพัฒนาระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุค


โลกาภิวัฒน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและประโยชนสุขของประชาชน 
 
เปาประสงคของการพัฒนาระบบราชการไทย 


 ๑. พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนท่ีมีอยูใหดีข้ึน 
 ๒. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดใหเหมาะสม 
 ๓. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับสูงและเทียบเทา 


     มาตรฐานสากล 
 ๔. ตอบสนองตอการบริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 


 เปนแนวทางตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๕๐) 


ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 


และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ท่ีเห็นชอบในหลักการ และวิธีการสรางแรงจูงใจ


เพ่ือเสริมสรางการบริหารบานเมืองท่ีดี เพ่ือพัฒนาระบบราชการไทยใหมีธรรมาภิบาล 
 แนวทางการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน เปนแนวทางท่ีรัฐกําหนด


ประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนตัวช้ีวัด ผูปฏิบัติภารกิจตองมีความซ่ือสัตยสุจริต มีการวิเคราะห 


กําหนดข้ันตอนการทํางาน และมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
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 ความหมายของคําวา “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) หรือการบริหารจัดการท่ีดี คือ 


ระบบโครงสราง กระบวนการตาง ๆ ท่ีไดวางแนวปฏิบัติหรือวางกฎเกณฑความสัมพันธระหวาง


เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพ่ือใหสวนตาง ๆ ของสังคมมีการพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุข 


และเปนธรรม 
 เนื่องจากการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ทุกภาคไมวาจะเปนกลไกภาครัฐ ภาค


ธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชน ตางก็เปนองครวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนเปนผูรับ


ประโยชนโดยตรง 


 หลัก ๖ ประการของการบริหารจัดการที่ดี คือ 


๑. หลักคุณธรรม ผูปฏิบัติตองมีความซื่อสัตย ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
๒. หลักความโปรงใส กลไกการทํางานองคกรภาครัฐทุกองคกรควรมีระบบท่ีไมแตกตางกัน


และสามารถตรวจสอบได 
๓. หลักการมีสวนรวม เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมและเสนอความเห็นในการ


ตัดสินใจ 
๔. หลักสํานึกรับผิดชอบ ความตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบตอสังคม และปญหาของ


สวนรวม 
๕. หลักความคุมคา มีจิตสํานึกในการใชทรัพยากรที่คุมคาเพ่ือประโยชนตอสวนรวม 
๖. หลักนิติธรรม การตรากฎหมายตองถูกตอง เปนธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ


ผูใชบริการ 
 การบริหารจัดการของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับเดิม ยังมี


การทํางานแบบรวมศูนยอํานาจอยูสวนกลาง ไมมีการกระจายอํานาจ ภาครัฐนําการบริหารจัดการ 


ภาคอ่ืนจึงไมมีบทบาท กฎหมายมีการใชดุลพินิจมากเกินไป มีการเอ้ือประโยชนเฉพาะกลุมและ


กฎหมายลาสมัย กลไกขาดประสิทธิภาพ ไมโปรงใส ทําใหสภาพการของประเทศในปจจุบันยังไมมี 


ธรรมาภิบาลเทาที่ควร 


 สาเหตุที่ตองมีการพัฒนาระบบงาน คือ เพ่ือใหเกิดการแขงขันท้ังภายในและภายนอก


ประเทศ และผลของความคิดริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ทําใหเกิดผลงานท่ีดีย่ิงข้ึน สามารถนํามาเปน


ตัวอยางท่ีดีใหกับหนวยงานอ่ืน ส่ิงท่ีไดรับคือ หนวยงานมีช่ือเสียง และเกิดความภาคภูมิใจกับเจาของ


ผลงานนั้น 
 ขาราชการเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนระบบธรรมาภิบาลในภาพรวม และมีความสําคัญใน


แตละภารกิจ  ดังนั้น การพัฒนาระบบงานใหมีธรรมาภิบาลนั้น ขาราชการตองรับผิดชอบตามภารกิจ


ของสวนราชการของตน และทุกสวนราชการสามารถพัฒนางานใหมีธรรมาภิบาลได เพ่ือใหงานดีข้ึน


กวาเดิมใหเกิดผลสําเร็จมากข้ึน 
 การปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเพ่ือรองรับภารกิจใหมเปนเร่ืองสําคัญ เพราะการเปล่ียนแปลง


นําไปสูส่ิงใหมท่ีดีกวาเดิม  อยางไรก็ตาม ผูท่ีพัฒนาระบบงานใหมกับเจาของงานเดิมจะตองชวยกัน


ออกแบบงานใหม เพ่ือมิใหผูท่ีไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงตอตานการเปลี่ยนแปลง และ 
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 เม่ือมีการจัดโครงสรางภายในหนวยงานใหม โดยแบงหนาท่ีความรับผิดชอบใหชัดเจน การ


บริหารงานแบบโครงการ หรือการจัดระบบงานใหมแลว จะตองมีการพัฒนาขาราชการในหนวยงาน


ใหมีความรูและเขาใจถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการใหมดังกลาวดวย ไมเชนนั้นผูมีสวนเก่ียวของใน


การร้ือปรับระบบงานใหมจะไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน ผูบริหารระบบใหมตองยอมรับ


การพัฒนาจิตสํานึกของแตละคนวามีหลายระดับ และตองยอมรับวาธรรมเนียม วัฒนธรรมของคนก็เปน


สวนหนึ่งท่ีตองมีความเปนธรรม จิตสํานึกจึงเปนสวนท่ียากในการแกไขปญหาเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลใน


หนวยงาน 
 การลดข้ันตอนและระยะเวลาถือวาเปนเร่ืองธรรมาภิบาล ซึ่งจะตองเลือกปรับปรุงเฉพาะงานที่


สามารถทําไดโดยบันทึกรายละเอียดของงาน วิเคราะหงานวามีข้ันตอนใดบาง ปรับปรุงเพ่ือลดข้ันตอน


ของงาน และเปรียบเทียบประเมินผลระหวางข้ันตอนท่ีมีอยูกับข้ันตอนท่ีปรับปรุงแลว งานใดท่ีไม


สําคัญใหลดจํานวนบุคลากร การใชระบบเทคโนโลยีมาปรับปรุงงานใหรวดเร็วและทันสมัยข้ึนก็เปนวิธี


ลดข้ันตอนการทํางาน หรือใชวิธีจางผูอ่ืนดําเนินการเพื่อลดภาระและประหยัดงบประมาณ เชน  


บางมหาวิทยาลัยจะจางอาจารยท่ีอ่ืนมาสอนนักศึกษาทําใหมหาวิทยาลัยนั้นมีกําไรมาก เพราะไมตอง


ดูแลเร่ืองเงินเดือนของอาจารย สวัสดิการตาง ๆ หรือกรณีท่ีขาราชการบางคนไมสามารถทํางานได


เต็มท่ี หนวยงานนั้นก็ยังตองจายเงินเดือนใหทุกเดือน  
 สาเหตุท่ีบุคลากรภาครัฐปรับปรุงงานนอยกวาภาคเอกชน เนื่องจากภาคเอกชนตองแขงขัน 


กับตลาด ไมเชนนั้นอยูไมได เพราะตามภาคเอกชนอื่นไมทัน การปรับปรุงกลยุทธของภาคเอกชน


เพ่ือใหสินคาขายไดมาก ผลคือมีกําไรมากข้ึน สวนขาราชการไมตองปรับปรุงเพราะไมมีการแขงขัน 


และเงินเดือนไมไดข้ึนอยูกับผลกําไร คาตอบแทนไมสูง กระบวนการเขารับราชการงาย-แตออกยาก 


ในปจจุบันขาราชการตองแขงขันกับสถานการณ แขงขันกับส่ิงใหม ๆ ตองมีความรอบรูและทันสมัย


มากข้ึน 
 ถาบุคลากรภาครัฐรวมมือกันพัฒนาระบบราชการไทยใหดีข้ึน เร็วข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน


ใหเกิดธรรมาภิบาล ไมวาจะเปนการปรับบทบาทภารกิจ การพัฒนาการใหบริการประชาชน การยกระดับ


ขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางาน พรอมกับการเปดระบบราชการเขาสูกระบวนการ


ประชาธิปไตยใหประชาชนและองคกรเอกชนไดมีสวนรวม ระบบราชการของไทยก็จะสามารถตอบสนอง


ระบบธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนสุขของประชาชน คือภาพรวม 
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 การบรรยายกฎหมายเปรียบเทียบเพียง ๖ ช่ัวโมง. คงบรรยายไดแค กรณีศึกษาเพื่อ


การใชงานเทานั้น  หัวขอบรรยายของผมมีดังนี้ 
๑.  ความหมายและลักษณะของกฎหมายเปรียบเทียบ 
๒. กระบวนการของกฎหมายเปรียบเทียบ 
๓. ระบบกฎหมายหลักของโลก 
๔. การสรางกฎหมายจากกฎหมายเปรียบเทียบ 
๕. ประโยชนของกฎหมายเปรียบเทียบ 


  ๑. ความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบ  เปนการเปรียบเทียบระบบกฎหมาย


ของประเทศตาง ๆ เพ่ือนําไปสูคําตอบเกี่ยวกับหลักกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายเร่ือง


ใดเร่ืองหนึ่ง เพ่ือทราบขอดี/ขอเสีย  จุดออน/จุดแข็งของหลักกฎหมายของประเทศนั้นๆ เพ่ือ


นํามาศึกษาวิเคราะหทางวิชาการ และนํามาใชในการสรางกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายของ


ประเทศไทย กฎหมายเปรียบเทียบจึงเปนการใชกฎหมายในเชิงคุณคา 
  ลักษณะของกฎหมายเปรียบเทียบมีหลายระดับ พิจารณาตามขอบเขต 


(Scope) เปนการเปรียบเทียบในระดับกวาง เพ่ือคนหาคําตอบโดยวิเคราะหระบบความคิดท้ัง


ระบบท่ีลึกลงไป  เรียกวา Macro Comparative Law  มิใชระดับ Micro Comparative Law ท่ี


เปรียบเทียบในระดับแคบเพื่อคนหาคําตอบเกี่ยวกับเร่ืองเฉพาะเร่ือง โดยไมไดศึกษาท้ังระบบ 


หากพิจารณาตามวัตถุประสงค  เปนการเปรียบเทียบเพ่ือนําไปสูการวิเคราะหวิจารณกฎหมายใน


เชิงวิชาการ เรียกวา Theoretical หรือเปรียบเทียบเพ่ือนําไปสูการสรางหรือปรับปรุงกฎหมาย


เรียกวา Legislative   
  ๒. กระบวนการของกฎหมายเปรียบเทียบ  เร่ิมตนจากการคนควากฎหมาย


ประเทศตางๆ ท้ังประเทศในระบบ Civil Law ประเทศในระบบ Common Law และประเทศใน
ระบบอ่ืนนํามาเปรียบเทียบเพ่ือหาขอดี ขอเสียประเมินจุดเดน จุดดอย นําไปสูหลักกฎหมายท่ี


เหมาะสมที่สุดท่ีจะนําไปใช ส่ิงท่ียากก็คือ จะเลือกกลุมกฎหมายของประเทศไหนๆ ในทางปฏิบัติ


ควรดูท้ังระบบ 
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  ๓. ระบบกฎหมายหลักของโลก ในโลกสากลมีระบบกฎหมาย ๒ ระบบใหญ ๆ 


คือ Civil Law และ Common Law ในระบบ Civil Law ก็ย่ิงแยกยอยไปอีกเปน Romanist, 
Germanic และ Nordic นอกจากนี้ยังมีระบบกฎหมายอ่ืนๆ อีก เชน ประเทศจีน Chinese Law, 
Religious Law เปนกฎหมายของกลุมโลกตะวันออกกลางเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมความ


เช่ือ 


  ระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) มิใชกฎหมายจารีตประเพณี


อยางท่ีเขาใจ แตเปนกฎหมายท่ีพัฒนามาจากจารีตประเพณีทองถ่ินท่ีแตกตางกันตามทองถ่ินและ


ถูกแทนท่ีโดยหลักกฎหมายท่ีศาลหลวง (Royal Courts) สรางข้ึนจนกลายเปนกฎหมายท่ี


เหมือนกันท้ังเกาะอังกฤษ ดังนั้น กฎหมายคอมมอนลอวจึงเปนกฎหมายท่ีใชแทนจารีตทองถ่ิน 


ท่ีมาจากศาลหรือเกิดจากศาลตัดสินพิพากษาคดี เดินตามกันมา เวนแตคดีหลังจะมีขอเท็จจริงตาง


ออกไปจึงจะตัดสินตางไป  คําพิพากษาของศาลเปนกฎหมายท่ีศาลในคดีหลังตองยึดถือเปนนิติวิธี


ของกฎหมาย  ตอมาศาลก็ไดนําหลัก Equity หลักมโนธรรมหรือหลักความเปนธรรมมาใชวินิจฉัย


คดีดวย  และศาลอาจสรางกฎหมายไดไมทันฝายนิติบัญญัติ  จึงตองสรางกฎหมายดวย ดังนั้น บอ


เกิดของกฎหมายคอมมอนลอว ของอังกฤษจึงมีท้ัง Common Law (ศาล) Equity และ 


Statutes (สภา) 
  ๔. การสรางกฎหมายจากการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ องคกรท่ีนํา


กฎหมายเปรียบเทียบมาสรางกฎหมาย มีท้ังในระดับสากลและระดับประเทศองคกรในระดบัสากล 


เชน 
   - UNIDROIT (ยูนิดัว) เปนองคกรระหวางรัฐบาล ตั้งข้ึนในป ๑๙๔๐ 


มีหนาท่ีสรางกฎหมายใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของโลก (Harmonize) ในเร่ืองของ Private 
Law ท่ีควรจะมีกฎหมายเร่ืองสัญญา, กฎหมายพาณิชย, กฎหมายซื้อขายของโลกใหเหมือนกัน  


UNIDROIT มีหนาท่ีสราง Drafts Law ข้ึนมา เม่ือรางแลวก็เชิญนักกฎหมายท่ัวโลกท้ัง ๕ ทวีป 


มารวมกันพิจารณาโดยมีรูปแบบของกฎหมายเปน Convention, Model Law, Guide, 
Principles เปน Soft Law สถานะไมใชกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับ  แตจูงใจใหนํามาใชหรืออาจ


ใชไดในฐานะเปนหลักกฎหมายท่ัวไป มีประเทศตาง ๆ เขาเปนสมาชิกยกเวนประเทศไทยยังไม


เปนสมาชิก 
   - UN (สหประชาชาติ) มี UNCITRAL (อันซิทราล) โดยอาศัย


กฎหมายเปรียบเทียบมาสรางกฎหมายระหวางประเทศ งานกฎหมายเปรียบเทียบของ 


UNCITRAL เชน  กฎหมาย Electronic Commerce ซึ่งไทยยังไมลงนามกับอนุสัญญา 
   -  EU ของยุโรปทําใหกฎหมายในประเทศสมาชิก EU เปนสวนหนึ่งอัน


เดียวกัน เปนตน  องคกรในระดับประเทศ  เชน สหรัฐอเมริกาองคกร ALI ดําเนินการโดย 


U.C.C เพ่ือทํากฎหมายใหมีความแนนอนและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในแตละมลรัฐในประเทศ


อังกฤษมี Law Commissions เปนหนวยงานอิสระทําหนาท่ีในการปรับปรุงและปฏิรูปกฎหมาย
เร่ืองท่ีมีความสําคัญท่ีไดรับความเห็นชอบจาก Lord Chancellor จะใชวิธีการกฎหมาย
เปรียบเทียบ เปนตน 







 ๓ 


   มีกรณีตัวอยางของประเทศไทย ท่ีนํากฎหมายของอังกฤษมาเขียน


ท้ังหมด  เปนผลจากการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบไมสมบูรณ เชน พระราชบัญญัติวาดวยขอ


สัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔ ,๑๐ หรือ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 


พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๙, ๔๖ เปนตน 
  ๕. ประโยชนของกฎหมายเปรียบเทียบ  นอกเหนือจากประโยชนในทาง


วิชาการ และการนําไปใชในการสรางกฎหมายของประเทศแลว  การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ


ยังมีประโยชนอ่ืน ๆ อีก คือ 
   - การอุดชองวางของกฎหมาย โดยใชหลักกฎหมายท่ัวไป เชน มาตรา ๔ ป.พ.พ. 
   - การตีความกฎหมาย โดยใชหลักกฎหมายท่ัวไป เชน ตามมาตรา ๔ ป.พ.พ. 
   - การวินิจฉัยคดีหรือขอพิพาท หลักความเหมาะสมของการเรียก


คาเสียหาย สามารถนํามาใชวินิจฉัยประเด็นได 
   - การศึกษากฎหมายของประเทศเรากับระบบกฎหมายของประเทศอ่ืน 
 สรุป กฎหมายเปรียบเทียบเปนส่ิงจําเปนในการสรางกฎหมายท่ีดี  ขอกฎหมายตองมี


ความสามารถในการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย โดยมีความรูกฎหมายความรูภาษาตางประเทศ 


และสถาบันการศึกษาตองสรางความพรอมใหกับนักศึกษากฎหมาย  โดยการสอนกฎหมายใน


ลักษณะท่ีเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศในประเด็นสําคัญดวย 


 


    
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





