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ผลกระทบจากการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ที่มีต่อชุมชน
บริเวณด่านชายแดนตะวันตกของประเทศไทย
The Impact of Myanmar Liberalisation on Communities in
Western Border Area of Thailand
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บทคัดย่อ
จากการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ส่งผลให้ประเทศไทยและนานาประเทศให้ความสนใจเพื่อขยายฐานและ
แสวงหาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆ เพราะมีทาเลที่ตั้งซึ่งมีชายแดนติดต่อกับ
ประเทศเมียนมาร์เป็นระยะทางยาวถึง 2,401 กิโลเมตร โดยเป็นแนวชายแดนด้านตะวันตกของไทยที่มีจุดผ่านแดนถาวร
และจุดผ่อนปรนถึง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ จึ ง ควรมี ก ารส ารวจลั ก ษณะทางกายภาพและเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน และหาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงชุมชนบริเวณด่านชายแดนตะวันตกของประเทศไทย โดยใช้วิธีสารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า 1) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเพียงจุดผ่อนปรน 5 จุด แต่เมื่อเมีย นมาร์เปิดเสรีส่งผลให้รัฐบาล
ไทยมีนโยบายยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นเป็นด่านผ่านแดนถาวร เพราะเป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นสามารถ
เข้าสู่ตอนเหนือของประเทศเมียนมาร์ได้สะดวก แต่ยังคงพบอุปสรรคด้านกายภาพของพื้นที่ที่เป็นเขาสูงและมีพื้นที่
อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม 2) จังหวัดตากมีด่านผ่านแดนถาวร คือ ด่านแม่สอดมีความสะดวกในการเข้าถึง ดังนั้น รัฐบาล
ไทยจึงประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย แต่ยังคงต้องเร่งปรับปรุง
และสร้างเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและรองรับปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น 3) จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มี
ด่านผ่านแดนถาวรถึง 2 ด่าน คือด่านพระเจดีย์สามองค์และด่านบ้านพุน้าร้อน ซึ่งทั้งสองด่านของกาญจนบุรีสามารถ
เข้าถึงท่าเรือน้าลึกทวายของเมียนมาร์ได้สะดวกที่สุด แต่ด่านพระเจดีย์สามองค์อาจจะมีอุปสรรคมากกว่าด่านบ้านพุน้า
ร้อนเนื่องจากสภาพทางกายภาพของการเข้าถึงด่านที่ต้องผ่านเส้นทางสูงชันและความมีสิทธิ์บนที่ดินเพื่อการพัฒนา
บริเวณโดยรอบด่าน 4) ส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นเพียงจุดผ่อนปรนที่ยังคงมีระดับมูลค่าการค้าทางเศรษฐกิจน้อยที่สุดเมื่อ
เทียบกับอีก 4 พื้นที่ และเส้นทางเข้าถึงด่านไม่สะดวกและสภาพไม่เอื้ออานวย พื้นที่ขาดสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
สาธารณูปโภค ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจานวนมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ ทาให้ภาครัฐ
ยังคงเป็นเพียงแนวคิดในการยกระดับจุดผ่อนปรน และ 5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีด่านผ่านแดนถาวร คือด่านสิงขร ซึ่ง
แต่เดิมเป็นเส้นทางขนสินแร่อุตสาหกรรม แต่ปัจจุบันมีการระงับการขนสินแร่เปลี่ยนเป็นการขนไม้ซุงแทน และพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพกายภาพและเศรษฐกิจของชุมชนบริเวณชายแดน เนื่องมากจาก 1) นโยบาย
จากภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ด่านชายแดนของประเทศไทยสามารถรองรับการเปิดเสรีพม่าและการเปิดอาเซียนได้ ไม่
ว่าจะเป็นนโยบายการยกระดับจุดผ่อนปรน การขยายเวลาเปิด-ปิดด่านถาวร การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศไทย-เมียนมาร์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทย 2) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ
เส้นทางคมนาคมขนส่ง 3) การค้าการลงทุนที่ภาครัฐมีการเจรจาตกลงความร่วมมือกันแบบรัฐต่อรัฐ 4) ด้านสังคมและ
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วัฒนธรรมที่มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนร่วมกันตามโอกาส 5) ด้านความมั่นคงที่รัฐบาลเมียนมาร์มีเสถียรภาพมากขึ้น
จากการเจรจรระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์กับชนกลุ่มน้อยต่างๆ และ 6) ด้านสาธารณสุขที่ชาวเมียนมาร์มาใช้บริการเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้ออุบัติซ้าเกิดขึ้นอีกครั้ง
ดังนั้น การศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ที่มีต่อชุมชนบริเวณด่านชายแดนตะวันตกของ
ประเทศไทย เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชายแดนตะวันตกของไทยในอนาคตที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นเมื่อประเทศเมียนมาร์มีการเปิดเสรีเพิ่มขึ้นและการเปิดอาเซียน
คาสาคัญ: ผลกระทบจากการเปิดเสรี การเปลีย่ นแปลงชุมชน ด่านชายแดนตะวันตกของประเทศไทย
Abstract
As a result of Myanmar’s liberalization is attracted many countries including Thailand in
order to extend trading market. Notably, Thailand has a significant advantage over others countries in
Myanmar case due to a connected area with 2,401 km along the western border. There are several
permanent and temporary custom and border protection offices in five provinces; Mae Hongson, Tak,
Kanchanaburi, Ratchaburi, and Prachuabkirikhan. Hence, the conventional survey for physical
geography, economic questionnaires, and relevant social dimension are urgent needed for finding an
impact on community change around the edge of Western Thailand. The results show that firstly,
some temporary custom and border protection offices such as Hui-ton-nun became an officially
permanent site after liberalization because it has a shortest route to northern Myanmar. Thus the
physical geography, elevation and environment sensitivity in this area is still an obstacle. Secondly,
Mae-sod permanent border office in Tak province is convenience to access therefore Thailand
government promote this zone as special economic district. However, more transportation
infrastructure is required to be standardizing for future traffic. Thirdly, Kanchanaburi has two
permanents custom and border offices: Dain Pra-je-dee-sam-aong and Dain Ban-num-pu-ron which
have the easiest access route to Dawei deep-sea port. Nevertheless, the land ownership along the
road is an importance factor for travel accessibility which cause, Dain Pra-je-dee-sam-aong has less
advantage than Dain Ban-num-pu-ron. Fourthly, trading value around Ratchaburi border protection
site is very low comparing to others four provinces. The main reason is an inadequate infrastructure.
For that reason, Ratchaburi custom is still a temporal office. Lastly, Prachuabkirikhan has a
permanent site for custom inspection. It called Dain Sign-korn which is used to be a mining
transportation route for industry yet it became the route for logging transport now.
The outcome of this study also revealed that there are several aspects which affect a
change in physical geography and economy of communities along country border. To illustrate,
firstly, government has strategies such as open longer hours for border market trading, build up ThaiMyanmar special district, and develop tourism sites on country edge. Secondly, there are the
development on basic infrastructures and transportation routes. Thirdly, State-to-state investment is
established. Fourthly, it has been the co-project for social and culture exchange program. Fifthly,
there is a better stabilize on Myanmar government with Anzac groups. Finally, the reemerging
infectious disease is increasing due to attend more on public health services.
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Consequently, the study of impact of Myanmar liberalization on the western Thailand
communities will provide a significant role for Thai government to develop trading strategy along
west side. In addition, Thailand should be prepared for the change and adaptation after join ASEAN
in the future.
Keywords: The Impact of Myanmar Liberalisation, Communities Change, Western Border Area of
Thailand
บทนา
ก่อนการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์นั้น ภายในประเทศเมียนมาร์มีแต่ความวุ่นวายทางการเมืองเป็นระยะเวลา
ยาวนานนับตั้งแต่ตกเป็นประเทศราชของสหราชอาณาจักรอังกฤษ มีการต่อสู้กันเองภายในประเทศของชนกลุ่มน้อย
ต่างๆ ที่ต้องอานาจในการปกครองตนเอง และประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตย ทาให้เกิดความแตกแยกมาตั้งแต่ พ.ศ.
2505นาโดยนายพลเนวิน (Ne Win) รัฐประหารทาให้กองทัพทหารเมียนมาร์ครองอานาจ ซึ่งทาให้นานาประเทศมองว่า
ประเทศเมียนมาร์ปิดประเทศไม่คบค้ากับใคร จนกระทั้งเกิดปัญหาระบบเศรษฐกิจในพม่าตกต่าจนเกิดความยากจน เกิด
การอพยพแรงงานชาวเมียนมาร์ข้ามแดนมาทางานโดยทั้งที่ถูกกฎหมายและหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยมากกว่าล้าน
คน จึงเกิดกระแสการเรียงร้องประชาธิปไตย และการลุกฮือขึ้นสู้กับระบบเผด็จการของกองทัพในช่วง พ.ศ. 2531 (สุทธิ,
2554) จนกระทัง้ พ.ศ. 2555 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของประเทศเมียนมาร์ โดยผู้นาพรรคฝ่ายค้าน อองซานซูจี
(Aung San Suu Kyi) ชนะการเลือกตั้ง จึงเป็นจุดเริ่มของระบบประชาธิปไตยในประเทศเมียนมาร์ที่นานาประเทศทั่ว
โลกเริ่มยอมรับ ส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์ดีขึ้น เพราะนานาประเทศเริ่มผ่อนปรนมาตรการคว่า
บาตร (ยกเว้นอาวุธ) และให้การสนับสนุนด้านการเงินการลงทุน (วนิดา และจรี, 2555)
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ประเทศเมียนมาร์เริ่มเปิดเสรีประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจและการค้าเสรีของ
โลกมากขึ้น จึงเป็นที่จับตาของนานาประเทศในโลก แม้ว่าการเปิดประเทศเมียนมาร์จะยังเปิดอย่างไม่เป็นทางการก็ตาม
แต่ก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่า กระแสของประเทศเมียนมาร์มีผลต่อการเคลื่อนไหวของประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมถึง
ประเทศมหาอานาจอื่นๆ ก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ว่า ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนได้เร่งพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐาน ขยาย
ฐานทางเศรษฐกิ จ การค้า ภาษา ฯลฯ เพื่อ ให้ ก้ าวทัน การเปิด อย่ า งเป็น ทางการของประเทศเมีย นมาร์ เพื่ อ แสวง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากประเทศเมียนมาร์ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีทาเลที่ตั้งของประเทศอยู่ติดชายแดน
ประเทศเมียนมาร์ และอยู่กึ่งกลางของภูมิภาคอาเซียน จึ งถือเป็นข้อได้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆ และในอดีตที่ผ่านมา
รัฐบาลของไทยได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมา
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (กัมพูชา-จีน-เมียน
มาร์-ลาว-เวียดนาม-ไทย หรือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ : Greater Mekong Subregional Economic Cooperation [GMSEC]) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่น้าโขง (กัมพูชา-ลาว-เมียนมาร์-ไทย-เวียดนาม :
Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy [ACMECS]) ความริเริ่มอ่าวเบงกอลสาหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (บังคลาเทศ-ภูฏาน-อินเดีย-เมียนมาร์-เนปาล-ศรีลังกา-ไทย :
Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation [BIMSTEC]) และแผนงาน
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (เมียนมาร์-ไทย-ลาว-เวียดนาม : East-West Economic
Corridor) มาอย่างยาวนาน เช่น การสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขงเชื่อมต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) การสร้างถนนเชื่อมต่อจากภาคตะวันตกจรดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาและสร้างเส้นทางคมนาคม
เพื่อการเชื่อมต่อถึงจุดผ่านแดนไทย การเปิดจุดผ่านแดนถาวร การยกระดับจุดผ่อนปรน และการเพิ่มจุดผ่อนปรน
ชายแดน การขยายวันเวลาการเปิดปิดของจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน ตลอดจนการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ
: กฎหมาย ศาสนา ชุมชน
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เพื่อการค้าชายแดนในหลายจังหวัด ซึ่ งโดยส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงในบริเวณด่านชายแดน มักเป็นการเปลี่ยนแปลง
เพื่อการค้า การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ เพราะมีความสาคัญต่อระบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย จากนโยบายดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงทางสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สั งคม และ
การเมือง โดยคาดว่าจะมีผลกระทบต่อชุมชนบริเวณด่านชายแดนด้านตะวันตกของไทย ซึ่งต้องมีการปรับตัวให้พร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ ได้แก่ ความเจริญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
ปัญหาการคมนาคมขนส่ง ความพลุกพล่านของชุมชน ฯลฯ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวจากวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณด่าน
ชายแดนอีกต่อไป
การเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของชุมชนชายแดน จึงเป็นเรื่องจาเป็นและสาคัญ
อย่างยิ่ง ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ต่อชุมชนบริเวณ ด่านชายแดน
ตะวันตกของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา คือ ศึกษาบริเวณชุมชนชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ และเป็น
จุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่อนปรนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ใน 5 จังหวัดภาคตะวันตกของไทย ดังนี้
(ภาพที่ 2)
1.1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจุดผ่อนปรนทั้งหมด 5 จุด คือ 1) บ้านน้าเพียงดิน ตาบลผาบ่อง อาเภอเมือง
2) บ้านห้วยผึ้ง ตาบลห้วยผา อาเภอเมือง 3) บ้านห้วยต้นนุ่น ตาบลแม่เงา อาเภอขุนยวม 4) บ้านเสาหิน ตาบลเสาหิน
อาเภอแม่สะเรียง และ5) บ้านแม่สามแลบ ตาบลสามแลบ อาเภอสบเมย
1.2 จังหวัดตาก เป็นด่านถาวร 1 จุด คือ บ้านริมเมย ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด
1.3 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นด่านถาวร 1 จุด คือ 1) บ้านพระเจดีย์ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี และ
2) บ้านพุน้าร้อน ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมือง
1.4 จังหวัดราชบุรี เป็นจุดผ่อนปรน 1 จุด คือ บ้านตะโกล่าง ตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง
1.5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นด่านถาวร 1 จุด คือ บ้านสิงขร ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมือง
2. ขอบเขตด้านเวลา แบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะๆ ละ 1 ปี คือ ระยะที่ 1 เพื่อสืบค้นข้อมูล สารวจภาคสนาม
และเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนโยบายและการพัฒนาในพื้นที่ศึกษา ส่วนระยะที่ 2 เพื่อสารวจ
ภาคสนามดาเนินการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย และเก็บข้อมูลจากภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ สารวจสภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจของชุมชนบริเวณจุดผ่านด่านถาวร (เพื่อให้
ประชาชนทั้งสองประเทศ นักท่องเที่ยว และยานพาหนะ สามารถสัญจรไปมาเพื่อการค้า การท่องเที่ยวและอื่นๆ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองประเทศ) และจุดผ่อนปรน (เพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านด้านมนุษยธรรมและ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนในระดับท้องถิ่น เป็นการผ่อนปรนให้มีการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคและยารักษา
โรคที่จาเป็น ท้องถิ่นทั้งสองประเทศเห็นชอบร่วมกัน) (สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554)
บริเวณชายแดนตะวันตกของประเทศไทย เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนบริเวณดังกล่าว
4. ขอบเขตด้านประชากร คือ ระยะที่ 1 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ต้องเป็นหน่วยงานที่
สามารถกาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาของพื้นที่ และเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบัติ เช่น องค์การ
บริหารส่วนตาบล เทศบาลตาบล เทศบาลนคร สานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สานักงานจังหวัด สานักงานพาณิชย์
จังหวัด สานักงานที่ดินจังหวัด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สานักงานท่องเที่ยวจังหวัด หอการค้าจังหวัด ฯลฯ ระยะที่ 2
ประชาชนหรือผู้แทนประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษา
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจลักษณะทางกายภาพและเศรษฐกิจของชุมชนบริเวณด่านชายแดนตะวันตกของประเทศไทย
2. เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนบริเวณด่านชายแดนตะวันตกของประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. แหล่งข้อมูลในการวิจัย
1.1 เอกสาร ตารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม บริเวณชุมชนแนวชายแดนตะวันตกของประเทศไทย จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1.2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาตามแนวชายแดนของประเทศไทย จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 งานสารวจและเก็บข้อมูลในภาคสนาม บริเวณด่านเปิดถาวรและจุดผ่อนปรนทางการค้าตามแนว
ชายแดนตะวันตกของประเทศไทย
กรอบแนวคิด
การเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์

การเปลีย่ นแปลงลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชน
เก็บข้อมูลโดยการสารวจ
การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่ม จากหน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชน
- ด้านนโยบายจากภาครัฐ
- ด้านสาธารณูปโภค
- ด้านการค้าการลงทุน
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม
- ด้านความมั่นคง
- ด้านสาธารณสุข
การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
บริเวณด่านชายแดนตะวันตกของไทยในอนาคต
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
: กฎหมาย ศาสนา ชุมชน
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีประสานและติดต่อขอเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา
พื้นที่
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

เวลาเก็บข้อมูล
26 พ.ค. 2557

28 พ.ค. 2557

จังหวัดตาก

2 มิ.ย. 2557

3 มิ.ย. 2557

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

23 มิ.ย. 2557

24 มิ.ย. 2557

จังหวัดกาญจนบุรี

20 ต.ค. 2557

21 ต.ค. 2557

จังหวัดราชบุรี

27 ต.ค. 2557

28 ต.ค. 2557
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หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองวาฬ
เทศบาลตาบลคลองวาฬ
สานักงานท่องเที่ยวจังหวัด
สานักงานที่ดินจังหวัด
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เทศบาลตาบลท่าสายลวด
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสายลวด
เทศบาลนครแม่สอด
สานักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานจังหวัดตาก
องค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยผา
สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานที่ดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยตันนุ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเสาหิน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สามแลบ
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองลู
หอการค้าจังหวัด
ด่านศุลกากรสังขละบุรี
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หอการค้าจังหวัด
สานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง
ส่วนแยกสวนผึ้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนผึ้ง
ด่านสวนผึ้ง
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ผู้ให้ข้อมูล
นายก อบต.
นายกเทศมนตรี
ท่องเที่ยวจังหวัด
เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าสานัก
พาณิชย์จังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
นายกเทศมนตรี
นายก อบต.
นายกเทศมนตรี
เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าสานักสาขาแม่สอด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายก อบต.
นายก อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าสานัก
นายก อบต.
นายก อบต.
นายก อบต.
พาณิชย์จังหวัด
นายก อบต.
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หัวหน้าสานักงาน
นายก อบต.
ผู้จัดการ
นายด่านศุลกากร
พาณิชย์จังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ผู้จัดการ
เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก
นายก อบต.
ผู้บัญชาการกองร้อยทหารพราน 1402
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4. การจัดทาฐานข้อมูล โดยการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแนวชายแดนตะวันตก เช่น ข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มาเป็นหลักในการจัดกระทาข้อมูล โดยนาข้อมูลมาจัดระบบ ตรวจสอบ และ
เชื่อมโยงกับข้อมูลจากการสารวจและสัมภาษณ์จากงานภาคสนาม
5. การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชน เพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบริเวณด่านชายแดนตะวันตกของไทยในอนาคต
ผลการวิจัย
จากการสารวจพื้นที่ศึกษาด่านชายแดนตะวันตก มีลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนี้
1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ 483 กิโลเมตร เป็นพรมแดนแนวลาน้าสาละวิน
127 กิโลเมตร และลาน้าเมย 30 กิโลเมตร รวมระยะพรมแดนลาน้าทั้งหมด 157 กิโลเมตร จุดผ่อนปรนทั้งหมดเพื่อ
การค้าขายชายแดนแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อดารงชีพ เช่น เสื้อผ้า น้ามันปาล์ม สินค้าอุปโภค-บริโภค อะไหล่รถยนต์เก่า
รถจักรยานยนต์เก่าไม่ใช้ มีเวลาเปิดทาการทุกวัน เวลา 6.00-18.00 น. ซึ่งสินค้าเหล่านี้ยังมีมูลค่าการค้าไม่สูงมากนัก อีก
ทั้งสภาพเส้นทางไปยังจุดผ่อนปรนช่วงก่อนถึงชายแดนเป็นถนนลูกรังมีสภาพชารุดเสียหายในฤดู ฝนใช้ได้เป็นเพียงบาง
ฤดูกาล และบางครั้งไม่สามารถใช้ได้แม้กระทั้งเดินเท้าเข้า -ออก เช่น จุดผ่อนปรนบ้านห้วยผึ้ง บ้านห้วยต้นนุ่น บ้านแม่
สามแลบ จุดผ่อนปรนบางจุดการเข้าถึงต้องผ่านพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ
และเทือกเขาสูงจนถึงยอดสันเขาถนนธงชัย ได้แก่ หน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยตองเวียงหล้า และอุทยานแห่งชาติแม่
เงา ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปรับปรุงถนนให้กว้างและได้มาตรฐานการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ได้ และยังเป็นข้อจากัด
ในการพั ฒ นาเป็ น ด่ า นถาวรเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ทางการค้ า ชายแดน อี ก ทั้ งการค้ า บริ เ วณจุ ด ผ่ อ นปรนยั งขาด
เสถียรภาพในระบบการชาระเงิน อัตราแลกเปลี่ยนมีอัตราสูงกว่าอัตราสากลมาก ทาให้มีปัญหาในการชาระสินค้า รวมถึง
การเรียกเก็บค่าผ่านทางแบบเบี้ยใบ้รายทางจากรถบรรทุกสินค้าจากชายแดนประเทศไทยไปยังเมืองต่างๆ ของประเทศ
เมียนมาร์ ส่งผลให้ต้นทุนสินค้ามีราคาสูงขึ้นทาให้โอกาสการแข่งขันทางการตลาดลดลง ในขณะที่ภาครัฐมีการสนับสนุน
ให้มีการยกระดับจุดผ่อนปรนโดยเฉพาะบ้านห้วยต้นนุ่นขึ้นเป็นด่านถาวร และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านตะวันตก
เพราะบ้านห้วยต้นนุ่นมีความได้เปรียบด้านระยะทางและสภาพถนนมีความคดโค้งและลาดชันน้อยกว่าเส้นทางไปยังจุด
ผ่อนปรนอื่นๆ การเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากสะดวก ในขณะที่ฝั่งประเทศเมียนมาร์มีการพัฒนา
ถนนที่ได้มาตรฐานเชื่อมผ่านไปยังกรุงเนปิดอเมืองหลวงของประเทศเมียนมาร์ ด้วยระยะทางเพียง 200 กิโลเมตร และ
สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองมั ณฑะเลย์ เมืองลอยก่อ เมืองหลวงของรัฐคะยา และเมืองตองยี เมืองหลวงของรัฐฉาน ซึ่ง
โครงข่ายของเส้นทางเหล่านี้จะสร้างโอกาสทางการค้าของไทยเข้าสู่ตอนเหนือของประเทศเมียนมาร์ และทาให้จังหวัด
แม่ฮ่องสอนสามารถออกสู่ทะเลที่เมืองทันเว ด้วยระยะทางเพียง 420 กิโลเมตร และเป็น การเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ภาครัฐจึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้มีระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมเพื่อรองรับการเปิดด่าน
ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางอาเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อสร้างสะพานสลับการขุดอุโมงค์เส้นทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน-อาเภอขุนยวม-จุด
ผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น
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ภาพที่ 2 พื้นที่ศึกษา

2. จังหวัดตาก มีชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ 542 กิโลเมตร อาเภอแม่สอดซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านผ่าน
แดนถาวรแม่สอดตั้งอยู่ตรงข้ามเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยงของประเทศเมียนมาร์ จังหวัดตากเป็นพื้นที่นาร่องในลักษณะ
เมืองคู่แฝดระหว่างไทย-เมียนมาร์ (แม่สอด-เมียวดี) แห่งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจจังหวัดตากและเทศบาลนครแม่สอด มีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลัก ได้แ ก่ สะพาน ถนน ด่าน
ระบบการคมนาคมทางอากาศ ให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน เช่น ตลาด ระบบ
ระบายน้า ระบบป้องกันน้าท่วม เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ วางแผนรองรับการลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรม โดยเสนอให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของ BOI เช่น การไม่คิดเงื่อนไขการใช้แรงงานต่างด้าว รวมถึง
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เร่งให้มีการจัดตั้ง One Stop Service ชายแดน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการตรวจปล่อยสินค้าเข้า -ออก คน
ต่างด้าว นักท่องเที่ยว และประชาชน ปัจจุบันด่านแม่สอดเป็นช่องทางการนาเข้า -ส่งออกสินค้าประเภทเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ น้ามันเบนซิน อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป และรถยนต์ -รถจักรยานยนต์มือสอง
จานวนมาก อาเภอแม่สอดเป็นเสมือนเมืองทางผ่านของทั้งคนและสินค้า ส่งผลให้ด่านแม่สอดมีความหนาแน่นของ
การจราจรทั้งรถยนต์ในท้องถิ่น รถนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะรถบรรทุกขนส่งสินค้ามีการจอดรอพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเพื่อข้ามผ่านแดนเป็นระยะทางยาว ในวันหยุดนักขัตฤกษ์จะยิ่งมีความหนาแน่นของการจราจรบริเวณดังกล่าว
เพิ่มสูงมากขึ้น นอกจากนี้การขนสินค้าและเดินทางของคนในพื้นที่สามารถข้ามแดนไปมาระหว่างกันโดยใช้ท่าเรือริม ฝั่ง
แม่น้าเมย ซึ่งมีท่าจานวนมากกว่า 23 ท่า ซึ่งการเป็นเมืองผ่านทาให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ ทั้งด้านความหนาแน่นของ
การจราจรที่วิ่งรถบรรทุกวิ่งขนส่งสินค้าเข้าโกดังหรือขนสินค้ามาเพื่อรอข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ตลอด 24
ชั่วโมง การขับขี่ยานพาหนะเกินความเร็วกาหนด การบรรทุกสินค้าน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานของถนน ในขณะที่สภาพ
โครงสร้างถนนไม่สามารถรองรับได้ ส่งผลให้ถนนชารุดเสียหาย ปัญหาเสียงรถบรรทุกรบกวนในเวลาค่าคืนกับย่านพัก
อาศัย ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสายลวดมีงบประมาณจากัดในการปรับปรุงสภาพพื้นที่และเส้นทา ง
คมนาคมในความรับผิดชอบให้ได้มาตรฐานและรองรับการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะ
3. จังหวัดกาญจนบุรี มีชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ 370 กิโลเมตร ตรงกับอาเภอพญาตองซู จังหวัด
ผาอัน รัฐกะเหรี่ยงของประเทศเมียนมาร์ การค้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรเน้นการขายสินค้าและการท่องเที่ยว มีเวลาเปิด
ทาการทุกวัน เวลา 6.00-18.00 น. ซึ่งร้านค้าบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์ อาเภอสังขละบุรี มีทั้งของคนไทยและชาว
เมียนมาร์ จาหน่ายสินค้าพวกเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ อัญมณี สินค้าในครัวเรือน เครื่องปรุงรส เครื่องดื่มประเภท
น้าอัดลม เครื่องชูกาลัง น้าผลไม้ ในขณะที่ด่านบ้านพุน้าร้อน อาเภอเมือง เน้นการเดินทางข้ามแดนของประชาชน ซึ่งมี
เส้นทางเชื่อมต่อกับโครงการท่าเรือน้าลึกทวายของประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี้การขนสินค้าและเดินทางของคนในพื้นที่
สามารถข้ามแดนไปมาระหว่างกันในช่องทางอื่นมากถึง 43 ช่องทาง การค้าชายแดนทั้ ง 2 ด่านมีความคึกคักและมี
โครงการพัฒนาสภาพกายภาพเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจหลายด้าน ได้แก่ นโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนโดยการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม การสร้างพื้นที่ค้าขายชายแดนที่ประกอบด้วยร้านค้าปลอดภาษี แหล่งพักสินค้า โรงแรม รีสอร์ท ตลาด
มีการสร้างตึกแถว ปั้มน้ามัน ริมเส้นทางเข้าสู่ด่านมากขึ้น มีการโครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจากไทรโยคมายังอาเภอ
เมือง ผ่านเข้าสู่บ้านพุน้าร้อน แต่ยังคงพบอุปสรรคทั้งฝั่งประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ เช่น สิทธิ์บนที่ดินเพื่อการ
พัฒนาบริเวณด่านโดยเฉพาะด่านพระเจดีย์สามองค์ ความไม่เพียงพอของสาธารณูปโภคทั้งน้าและไฟฟ้าในการพัฒนา
อุตสาหกรรม การเดินทางเข้าถึงตอนกลางของประเทศเมียนมาร์ พบว่าเมื่อเข้าไปลึกๆ จะต้องผ่านจุดตรวจย่อยๆ หลาย
ครั้ง เพราะต้องผ่านพื้นที่เขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยในเมียนมาร์ เช่น พื้นที่การควบคุมดูแลของกะเหรี่ยงเคเอ็น
ยู และกองกาลังย่อยเคเอ็นแอลเอ ปัญหาความไม่แน่นอนของกฎระเบียบการค้าชายแดนของประเทศเมียนมาร์ที่ไม่
เอื้ออานวยในการเปิด-ปิดด่านชายแดน รวมถึงความตกลงสินค้าผ่านแดนซึ่งมีการลงนามร่วมแล้วแต่บางฉบับยังไม่มีผล
ในทางปฏิบัติ ปัญหาความมั่นคงของประเทศ เพราะยังไม่มีการปักปันเขตแดนไทย-เมียนมาร์ส่งผลให้ต้องมีพื้นที่กันออก
และควบคุมการพัฒนาในฝั่งประเทศไทย ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ยาเสพติด โรคติดต่อแนวชายแดน
4. จังหวัดราชบุรี มีชายแดนติดประเทศเมียนมาร์ที่อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา เป็นระยะทาง 53
กิโลเมตร ฝังตรงข้ามบ้านเมาะทะ อาเภอมะริด จังหวัดทวายของประเทศเมียนมาร์ จังหวัดราชบุรีมีเพียงจุดผ่อนปรน ซึ่ง
เปิดตลาดทุกวันจันทร์และวันเสาร์ เวลา 9.00-15.00 น. สินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป เสื้อผ้า ของ
ใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น นอกจากนี้ ก ารขนสิ น ค้ า และเดิ น ทางของคนในพื้ น ที่ ส ามารถข้ า มแดนไปมาระหว่ า งกั น ในช่ อ ง
ทางเข้าออกอื่นๆ ถึง 13 ช่องทาง บริเวณบ้านตะโกล่าง ตาบลสวนผึ้ง เป็นพื้นที่เหมืองแร่เก่าแต่หมดสัมปทานบัตร มี
สภาพทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ในฤดูฝนจะเกิดอุทกภัยทุกปีเนื่องจากสภาพป่าไม้ที่น้อยและไม่สามารถเก็บกัก
: กฎหมาย ศาสนา ชุมชน
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น้าได้ ขณะที่ฤดูแล้งเกิดไฟป่า ขาดสิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ ยากต่อ
การพัฒนาเนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก แม้ว่าจะมีความปลอดภัยสูงปราศจากการสู้รบระหว่างรัฐบาล
เมียนมาร์กับชนกลุ่มน้อยมานานพอสมควร แต่ยังคาดความชัดเจนเนื่องจากมีการสับเปลี่ยนกาลังในระดับปฏิบัติการของ
ทหารเมียนมาร์บ่อยครั้ง และแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานทหารไม่มีความต่อเนื่อง ทาให้ประเทศไทยต้องชี้แจงและ
พัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ทุกครั้ง การยกระดับจุดผ่อนปรนเป็นด่านผ่านแดนถาวรของจังหวัดราชบุรียังเป็นเพียงแนวคิด
เพราะขาดการทาความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ ขาดความแน่นอนในเรื่องระบบภาษี
การค้าประหว่างประเทศที่มีการเรียกเก็บซ้าซ้อน อีกทั้งการมีที่ตั้งในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์ รักษา อนุรักษ์และฟื้น ฟูสภาพธรรมชาติ ให้เชื่อมต่อ
ระหว่างผืนป่าอนุรักษ์ผืนใหญ่คือ ผืนป่าตะวันตกและผืนป่าแก่งกระจาน เพื่อเป็นผืนป่าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ทาให้การพัฒนาสภาพกายภาพอาจจะดาเนินการได้ไม่เต็มที่
5. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจุดผ่านแดนถาวร 1 ด่าน คือ ด่านสิงขร บริเวณบ้านไร่เครา ตาบลคลองวาฬ
ตรงข้ามกับหมู่บ้านมูด่อง (Maw-Danung) ของประเทศเมียนมาร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีชายแดนติดต่อกับประเทศ
เมียนมาร์ถึง 8 อาเภอ 21 ตาบล 48 หมู่บ้าน และมีช่องทางเข้าออกชายแดนได้ถึง 35 ช่อทาง ซึ่งจานวน 34 ช่องทาง
เป็นช่องทางธรรมชาติ สภาพป่ารกทึบ เป็นทางเดินเท้า หรือบางช่องทางใช้ได้บางฤดูกาล ยกเว้น อาเภอสามร้อยยอด ไม่
มีช่องทางเข้าออกชายแดน มีเส้นทางคมนาคมจากคลองวาฬชายฝั่งทะเล ผ่านเมืองตะนาวศรีไปยังเมืองท่ามะริด แต่เดิม
ด่านสิงขรเป็นเส้นทางขนสินแร่จากประเทศเมียนมาร์เข้าสู่ประเทศไทยเพื่อส่งเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ ในปัจจุบันได้มีการระงับการขนสินแร่และเปลี่ยนเป็นการขนสินค้าพวกไม้ซุงแทน จาหน่ายสินค้าพวก
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ อัญมณี สินค้าในครัวเรือน เปิดเป็นประจาทุกวัน และมีการจัดตลาดนัดทุกวันเสาร์ โดย
ร้ า นค้ า จ าหน่ า ยสิ น ค้ า เป็ น ทั้ ง ของคนไทยและชาวเมี ย นมาร์ ภายหลั ง เมี ย นมาร์ เ ปิ ด เสรี ม ากขึ้ น ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-เมียนมาร์ เพื่อสารวจเขตแดนร่วมกันและประสานกับประเทศเมียนมาร์ มีการพัฒนา
ทางด้านภูมิประเทศเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง มีการปรับสภาพภู มิประเทศเพื่อเป็นสถานที่ขายสินค้า ทั้งนี้
พื้นที่บริเวณด่านสิงขรส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่น สับปะรด มะพร้าว สลับพื้นที่รกร้างที่ไม่มีการใช้
ประโยชน์ บางส่วนเป็นพื้นที่สูงชันของภูเขา คงสภาพเป็นป่าไม้ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคในกา รพัฒนา
เพราะเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อุทยานแห่งชาติกุยบุรี พื้นที่ต้น
น้าลาธารชั้น 2, 3 และ 4 แหล่งน้าบริเวณห้วยเครา อ่างเก็บน้าเขาคันหอก อ่างเก็บน้าวังตะเคียน และพื้นที่ชุมชนบ้าน
ด่านสิงขรที่ตั้งอยู่ตามทางหลวงชนบท ปข 1039 ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่ด่านสิงขร รวมเป็นพื้นที่ 538 ไร่ 3 งาน 73 ตาราง
วา เพื่อรองรับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของด่านสิงขรให้สมบูรณ์ สามารถให้บริการการเดินทางและขนส่งสินค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตั้งด่านศุลกากรสิงขรแห่งใหม่
ในขณะที่ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนตามแนวชายแดน พบว่า ในฝั่งประเทศเมียนมาร์มีชนกลุ่ม
น้อยที่มีเขตปกครองตนเองหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มไทยใหญ่รัฐฉาน กะเหรี่ยง คะยา สลับกับประชากรชาวเมียนมาร์ที่อยู่ใน
เขตการปกครองของรัฐบาลประเทศเมียนมาร์ โดยจะมีการสลับเขตการปกครองเป็นช่วงๆ ทาให้มีความหลากหลายของ
ภาษา แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการสื่อสารต่อกันในแต่ละพื้นที่ มีความเป็นเครือญาติระหว่างกันของทั้งฝั่งไทยและเมียนมาร์
ส่วนศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน และหน่วยงานในระดับท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อันดีตอ่ กัน ไปมาหาสู่กนั
ซ้าเสมอ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น งานสงกรานต์ งานปีใหม่
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ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อชุมชนบริเวณชายแดนตะวันตกของประเทศไทยจากการเปิดเสรีพม่า พบดังนี้
1. ด้านนโยบายจากภาครัฐ ได้แก่
- การยกระดับด่านขึ้นเป็นด่านถาวร จุดผ่อนปรน มีการขยายเวลาการเปิดปิดด่า น เพื่อการค้าและการ
ท่องเที่ยว เช่น ด่านบ้านพุน้าร้อน ยกระดับเป็นด่านถาวรเพื่อการเชื่อมต่อทางโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม กับโครงการ
ท่าเรือน้าลึกทวายของประเทศเมียนมาร์
- การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ ในหลายบริเวณ
ของประเทศไทย ได้แก่ บริเวณด่านแม่สอด ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และยกระดับจุดผ่อนปรนขึ้น
เป็นด่านห้วยต้นนุ่น อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้มีการวางผังเมืองรวมเมืองชายแดน เพื่อรองรับการเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- การพัฒนาโครงสร้างอาคารและพื้นที่โดยรอบบริเวณด่านชายแดน จัดให้มีการวางผังเฉพาะและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด่านถาวร เช่น ด่านสิงขร ตาบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่านบ้านพุน้าร้อน อาเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี
- การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวในแนวเส้นทางตามแนวชายแดน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทยเมียนมาร์ และการเปิดอาเซียน
2. ด้านความมั่นคง มีปัญหากับชนกลุ่มน้อยบ้าง แต่ดีขึ้นกว่าเดิมหลังเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ และมีความ
อ่อนไหวบริเวณที่เป็นจุดผ่อนปรน ซึ่งวันเวลาในการเปิด -ปิดด่านอาจจะไม่เป็นตามวันเวลา ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติใน
ประเทศเมียนมาร์ เช่น การปะทะของกองกาลังทหารเมียนมาร์กับชนกลุ่มน้อยซึ่งพบอย่างน้อยปีละครั้ง
3. ด้านการค้าการลงทุน มีการเจรจาลงนามความร่วมมือร่วมกันระหว่างไทย-เมียนมาร์ ทั้งในระดับภาครัฐ
ภาคเอกชนขนาดใหญ่ และเอกชนในท้องถิ่น เพื่อการค้าขายทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เช่น การลงทุนโรงงาน
อุตสาหกรรม โกดังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม การขนส่งและโลจิสติกส์
4. ด้านสาธารณูปโภค มีโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้สะดวกมากขึ้น เพื่อรองรับการเปิดเสรีของ
ประเทศเมียนมาร์ เช่น ด่านแม่สอด จังหวัดตาก มีโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้าเมยแห่งที่ 2 ด่านบ้ านพุน้าร้อน
จังหวัดกาญจนบุรี มีโครงการก่อสร้างถนนและเส้นทางรถไฟเพื่อการขนถ่ายสินค้าอุตสาหกรรมให้เชื่อมต่อกับโครงการ
ท่าเรือน้าลึกถวาย จุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการปรับปรุงและขยายเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับ
การขนส่งสินค้าและการเดินทางข้ามแดน
5. ด้านสาธารณสุข มีการข้ามแดนของประชากรไทย-เมียนมาร์เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดโรคติดเชื้ออุบัติซ้าใน
ประเทศไทย เช่น โรคเท้าช้าง โรคโปลิโอ คอตีบ ไอกรน จากชาวเมียนมาร์ และความไม่เพียงพอในการให้บริการของ
สถานพยาบาล จากการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายซึ่งมีสิทธิรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของไทย
6. ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมาร์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดย
การจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในวันเทศกาลสาคัญต่างๆ
สรุปและอภิปรายผล
ประเทศไทยมีการค้าบริเวณชายแดนตะวันตกกับประเทศเมียนมาร์มาอย่างยาวนาน แม้ว่าประเทศเมียนมาร์
จะยังไม่มีการเปิดประเทศเสรีก็ตาม อีกทั้งการค้าบริเวณชายแดนยังทารายได้ให้กับประเทศจานวนมหาศาล แม้จะยัง
ปัญหาและอุปสรรคจวบจนปัจจุบัน ภาครัฐของประเทศไทยได้เพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งเสริม
พัฒนาบริเวณชายแดนไทยให้มากขึ้นก็ตาม เพราะการค้าในตามแนวชายแดนตะวันตกของไทยทั้ง 5 จังหวัด เป็นการค้า
การเดินทางที่ต้องเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยที่มีเขตปกครองตนเองหลายกลุ่ม สลับกับการค้ากับเขตการปกครองของ
: กฎหมาย ศาสนา ชุมชน
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รัฐบาลประเทศเมียนมาร์เป็นช่วงๆ แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลประเทศเมียนมาร์จะสามารถเจรจาทาความตกลงร่วมมือกับ
ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาร์ได้มากขึ้น แต่รัฐบาลประเทศเมียนมาร์ยังไม่สามารถสถาปนาอานาจการควบคุมได้
เบ็ดเสร็จ จึงยังคงส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยเฉพาะปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศไทย
ทั้งจากการหลบหนีเข้าเมืองและการค้ายาเสพติด
ผลกระทบจากการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนบริเวณด่าน
ชายแดนตะวันตกของประเทศไทย สรุปปัจจัยหลักๆ คือ ด้านนโยบายจากภาครัฐ ด้านความมั่นคง ด้านการเจรจาความ
ร่วมมือในเรื่องการค้าการลงทุน การพัฒนาสาธารณูปโภค ด้านสาธารณะสุข และด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามลาดับ
โดยมีการเปลี่ยนแปลงชุมชนบริเวณด่านชายแดน ดังนี้
1. ลักษณะทางกายภาพ โดยเฉพาะถนน สาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและน้าประปา) และสภาพภูมิทัศน์ของชุมชน
โดยเฉพาะบริเวณด่านและจุดผ่อนปรน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ การสร้างอาคารส่วนราชการ ศูนย์แสดง
สินค้าและตลาดการค้าทั้งแบบถาวรและชั่วคราว บริเวณด่านและจุดผ่อนปรนชายแดน การปรับปรุงและเพิ่มเส้นทาง
คมนาคมขนส่งโดยเน้นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเดิมเชื่อมต่อกับโครงการถนนของประเทศเมียนมาร์ การเพิ่มกาลังผลิต
และโครงข่ายสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้าประปาให้เพียงพอและทั่วถึง เพื่อรองรับการค้าการลงทุนจากนักลงทุนและ
การเปิดอาเซียน
2. ลักษณะทางเศรษฐกิจประเภทค้าส่ง ค้าปลีก และการบริการ มีปัญหาด้านการจากัดปริมาณนาเข้าสินค้า
ปัญหาด้านภาษีและประเภทสินค้าเข้า -ออก อีกทั้งพ่อค้าตามแนวชายแดนระดับท้องถิ่นมีการปรับตัวได้ค่อนข้างน้อย
ขาดการรวมกลุ่มทางธุรกิจ ขาดการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ พิธีการศุลกากร การค้า การลงทุนในระดับใหญ่
สถานการณ์ทางการตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้เสียโอกาสทางการแข่งขันกับนักลงทุนจากนอกพื้นที่ ระบบการเงิน
ของประเทศเมียนมาร์ไม่เสถียร ระบบการชาระค่าสินค้าในประเทศเมียนมาร์นิยมแบบจ่ายสดซึ่งส่งผลต่อพ่อค้าระดับ
ท้องถิ่นในกรณีที่ต้องชาระเป็นมูลค่าสูงๆ
3. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่ถึงกับเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน เนื่องด้วยวิถีชีวิตบริเวณชายแดน
ตะวันตกของประเทศไทยไม่แตกต่างจากประเทศเมียนมาร์แม้ว่าจะมีการดาเนินชีวิตทั้งแบบสังคมกึ่งเมือง ได้แก่ ด่านแม่
สอด จังหวัดตาก และแบบสังคมชนบท ได้แก่ ด่านถาวรและจุดผ่อนปรนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมีปัญหาเพียงด้านทักษะภาษาโดยเฉพาะภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับ
การค้าในท้องถิ่นระดับเล็กถึงระดับปานกลางที่จาเป็นต้องใช้ภาษาพม่าในการเจรจาธุรกิจ
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ จาเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐในการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สนับสนุนสิ่ งอานวยความสะดวก ให้ข่าวสาร
อย่างถูกต้องและรวดเร็วกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อการลงทุนในระดับ
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่ออานาจต่อรองในการแข่งขันกับรัฐบาลและนักลงทุนชาวเมียนมาร์
ข้อเสนอแนะ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ต่อชุมชนชายแดนตะวันตกของ
ประเทศไทยในอนาคต ควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านสาธารณูปการต่างๆ เช่น
1. ควรส่งเสริมความสัมพันธ์การค้าระหว่างไทย-เมียนมาร์ให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น ให้มีการเยี่ยมเยือนใน
ระดับสูงของรัฐบาล เช่น ระดับรัฐมนตรี ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประชุมร่วม
คณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย-เมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง
2. จัดให้มีการวางผังเมืองที่ครอบคลุมพื้นที่ชายแดน พร้อมประกาศข้อบังคับแนบท้ายที่จัดทาขึ้นเฉพาะสาหรับ
พื้นที่บริเวณแนวชายแดนตะวันตกของประเทศไทย เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะทางกายภาพอย่างฉับพลัน
268

: กฎหมาย ศาสนา ชุมชน

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ได้แก่ การขยายตัวของเขตเมือง เขตเศรษฐกิจ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินชายแดนซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน สปก. และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาตามแนวชายแดน
3. ควรเร่งสนับสนุนให้งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลัก และเส้นทาง
เดิมที่มีการสัญจรสู่ด่านถาวรและจุดผ่อนปรนทั้งหมดให้อยู่ในระดับมาตรฐานรองรับระบบขนส่งและโลจิสติกส์
4. ควรมีการเตรียมความพร้อมด้านการบริการด้านสาธารณสุขต่างๆ เช่ น การเพิ่มจานวนสถานพยาบาลที่มี
ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ ควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคติดเชื้อที่จะอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้า และพร้อม
ให้สิทธิอย่างเท่าเทียม
5. ควรมีมาตรการป้องกันอาชญากรรมต่างๆ เช่น ปัญหาการกดขี่แรงงาน การลักเล็กขโมยน้อย ยาเสพติด การ
ลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย การค้าประเวณี ตลอดจนการฆาตกรรม โดยจัดให้มีการตั้งจุดตรวจ-จุดสกัดร่วมระหว่าง
ตารวจตระเวนชายแดน ตารวจท้องที่ หน่วยทหาร
6. ควรจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของแต่ละหน่วยงานแก่เจ้าหน้าที่ในระดับ
ปฏิบัติงานต่างๆ ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน เช่น การผ่านแดน พิธีการศุลกากร
การค้าการลงทุน การติดตามข่าวสารการลงทุน สถานการณ์ตลาดได้อย่างถูกต้อง
7. ควรจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเมียนมาร์อย่างถูกต้อง ให้กลุ่มผู้ลงทุน
นายจ้าง ผู้ต้องการเข้าไปทางานหรือลงทุนในประเทศเมียนมาร์ ได้เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเมียนมาร์อย่าง
ถูกต้อง
8. จัดให้มีการทาป้ายแสดงตาแหน่งสถานที่ต่างๆ ที่ถูกต้องชัดเจนทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เพื่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างโครงข่ายการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลาดค้าชายแดน ให้
มีความเชื่อมโยงถึงบริเวณชายแดน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผ่นดินคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปี 2557 และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน
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การศึกษาจัดทาเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... 1
The Study on the Drafting of Act on Research Involving Human Being B.E. ….

อาจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้ใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร การประชุม
กลุ่มย่อยและการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ ผลการวิจัย พบว่า ประเทศไทยยังขาดมาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ มีผลทาให้ผู้รับการวิจัยขาดหลักประกันในการคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมรับการวิจัยอย่างเพียงพอ จึงสมควรต้องกาหนดมาตรการทางกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยมาตรการทางกฎหมายสมควรกาหนดสาระสาคัญ ได้แก่ การกาหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้รับการวิจัยอย่างชัดแจ้ง การจัดตั้งองค์กรเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูร้ บั การวิจัยขึ้น โดยเฉพาะหลักการเกี่ยวกับการแสดง
ความยินยอมในการเข้าร่วมรับการวิจัย และมาตรการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้รับการวิจัย
คาสาคัญ: การวิจัยที่เกีย่ วข้องกับมนุษย์ กฎหมายการแพทย์ สิทธิมนุษยชน ความเคารพในบุคคล
Abstract
This research is conducted through a qualitative method, particularly by documentary research
focus-group and public discussion forum. This study found that Thailand at this moment lacks of the
specific law regarding the research involving human being and human subjects who participate in the
research project do not have enough protection by law. It is recommended that should have a specific
law designed to protect the rights of human subjects. The law should contain the following elements:
the fundamental rights of the human subjects who participate in the research project involving human
being the law should establish an independent authority for the protection of human subject; and the
law should have legal measures that help the subject who get injured during the research project.
Keywords: Research Involving Human, Medical laws, Human Rights, Respect for Person
บทนา
ในปัจจุบันประชาคมระดับระหว่างประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสาคัญกับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นไป
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ในฐานะที่เป็นหลักแห่งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์ภายใต้หลักนิติรัฐ (ปรีดี เกษมทรัพย์ , 2551) ที่ได้รับการยอมรับในประชาคมระดับ
1

บทความนีเ้ รียบเรียงและพัฒนาเนื้อหาสาระบางส่วนเพือ่ ประโยชน์ทางวิชาการ จากโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาจัดทาเพื่อยกร่างพระราชบัญญัตกิ าร
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... ” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้วยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินผ่านคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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ระหว่างประเทศทั่วโลก ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Barkin and Cronin, 1994; Webster’ New
Twentieth Century Dictionary of the English Language, 1979; The Heritage Illustrated Dictionary of the
English Language, International Edition, 1979) ซึ่งให้ความสาคัญกับการกาหนดหรือวางกลไกในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสถานะกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์ทางกฎหมายสูงสุดแห่งรัฐ คือ รัฐธรรมนูญ เพื่อให้
รัฐในฐานะฝ่ายปกครองสามารถใช้อานาจบังคับให้ปวงชนภายในรัฐต้องถือปฏิบัติตามภายใต้เจตจานงสูงสุดแห่งรัฐ
(Gellner, 2000; Krasner, 2001; Fraser, 1990; Olson, 1993) ดังนั้น การให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในบริบทแห่งความเชื่อมโยงและการสร้างความสัมพันธ์
ทางด้านการระหว่างประเทศในประชาคมโลกที่ให้ความสาคัญกับการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ากระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางด้านการแพทย์จะสามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมระดับระหว่างประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะ
เป็นการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้ง การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีอันทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านการแพทย์ แต่ถึงกระนั้น ในกระบวนการศึกษา
และวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางด้านการแพทย์ กลับได้ก่อให้เกิดปัญหาและสร้างความวิตกกังวลเป็นอย่าง
มากต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ดังเช่น ผู้วิจัย ผู้รับการวิจัย ผู้จัดให้มีการวิจัย หรือสถาบันวิจัย
เป็นอาทิ เนื่องจากมีการนามนุษย์มาใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการทดลองเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ
การศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ผู้วิจัยจะดาเนินการคัดเลือกและนาบุคคล
ที่สมัครใจในการเข้าร่วมในกระบวนการวิจัยในฐานะผู้รับการวิจัยหรืออาสาสมัครในโครงการวิจัยต่าง ๆ ซึ่งยังไม่มี
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในระดับสากลที่กาหนดแนวปฏิบัติและ
หลั ก เกณฑ์ ใ นกรณี ดั งกล่า ว ในสถานการณ์ เ ช่น ว่ า นี้ ประชาคมระดั บระหว่ างประเทศทั่ ว โลกต่ า งตระหนัก และให้
ความสาคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกาหนดแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่
สามารถนามาใช้ในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยมีเจตนารมณ์
ร่วมกันเพื่อการปกป้องและคุ้มครองผู้รับการวิจัยหรืออาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการศึกษาวิจัยที่อาจไม่ได้รับความ
คุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอ หรือการปฏิบัติต่อผู้รับการวิจัยในโครงการวิจัยที่อาจดาเนินไปโดยปราศจากการ
คานึงถึงปัจจัยเสี่ยงและอัตราความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับการวิจัย รวมทั้ง การล่วงละเมิดและไม่ความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์
หากพิจารณาถึงที่มาของแนวความคิดในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในประชาคมระดับ
ระหว่างประเทศ พบว่า เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี ค.ศ. 1947 จากข้อกาหนดนูเรมเบิร์กโค้ด (Nuremberg Code)
ซึ่งได้รับการร่างขึ้น ณ กรุงนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี (National Archives, Record Group 238. M887. อ้างโดย สม
ทรง ณ นคร และ วีระชัย โควสุวรรณ, 2547) ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญ แห่งการกาหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุม
กากับจริยธรรมของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มุ่งเน้นถึงการให้ความยินยอมโดยสมัครใจของผู้รับการวิจัย โดยผู้วิจัย
ต้องคานึงถึงปัจจัยเสี่ยงและอัตราความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่มวลมนุ ษยชาติ
จะได้รับจากผลการวิจัยนั้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1964 ได้มีการจัดทาคาประกาศเฮลซิงกิ (Helsinki Declaration) กาหนดให้
มีก ฎเกณฑ์แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ย วกั บ การวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ใ นการประชุ ม สมัชชาแพทยสมาคมโลก ( World
Medical Assembly) ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขอีกหลายครั้งในการประชุมสมัชชา (วิชัย
โชควิวัฒน, 2547) ดังเช่น การประชุมเพื่อกาหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 29 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1975, การประชุมครั้งที่ 35 ณ กรุงเวนิช ประเทศอิตาลี ในปี
ค.ศ. 1983, การประชุมครั้งที่ 41 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ในปี ค.ศ. 1989, การประชุมครั้งที่ 48 ณ กรุง
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ซอมเมอร์เซ็ต เวสต์ ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในปี ค.ศ. 1996, การประชุมครั้งที่ 52 ณ กรุงเอดินเบอร์ก ณ ประเทศ
สกอตแลนด์ ในปี ค.ศ. 2000, การประชุมครั้งที่ 53 ณ กรุงวอชิงตัน ณ สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2003, ครั้งที่ 55
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 2004 และครั้งที่ 59 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในปี ค.ศ. 2008 เป็นอาทิ
แต่สถานการณ์ด้านการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในประเทศไทย กลับพบว่า ประเทศไทย
ยังอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะความสุ่มเสี่ยงต่อฝ่ายผู้วิจัย ผู้รับการ
วิจัย ผู้จัดให้มีการวิจัย หรือสถาบันวิจัย เนื่องจากปัจจุบันการที่ประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนในการกาหนดแนวปฏิบัติ
และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายออกมารองรับหรือให้ความคุ้มครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ยังมิได้ตรากฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติออกมารองรับกลไกในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อรองรับพันธกรณี
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยทากับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ และเพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสากลในระดับนานาชาติ ซึ่งได้สร้างปัญหาและข้อจากัดในทาง
ปฏิบัติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งองค์กร หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้อ งประสบปัญหาและข้อจากัดที่เกิดขึ้น
จากการไม่มีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะออกมารองรับกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมี
มาตรการและกลไกทางกฎหมายในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยององค์กรควบคุมวิชาชีพก็ตาม
แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่ายังมีข้อจากัดทางกฎหมายในหลายประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อแนวปฏิบัติในการควบคุมและ
กากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ถึงแม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวในการเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและ
กากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... (สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้เสนอ) และดาเนินการส่งให้
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณาและส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินาเข้าสู่
ระเบียบวาระเพื่อพิ จารณา และนาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป แต่ร่างกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวยังคงอยู่ในขั้นการพิจารณาซึ่งยังมิได้ตรากฎหมายออกมาใช้บังคับแต่อย่างใด ทั้งนี้ การที่จะทาให้ระบบการ
ควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง นั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกาหนด
มาตรการทางกฎหมายหรื อหลั กเกณฑ์ เฉพาะออกมารองรับเพื่อ ให้ค วามคุ้ม ครองผู้ ที่มีส่ วนเกี่ย วข้ องกั บการวิ จัย ที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
หากกล่าวโดยสรุป แนวทางในการดาเนินโครงการศึกษาจัดทาเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกีย่ วข้อง
กับมนุษย์ พ.ศ. .... (ฉบับดาเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข) ผู้วจิ ัยได้ดาเนินการศึกษาวิจัยภายใต้กรอบและขอบเขตแห่งการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของผูร้ ับการวิจยั ในโครงการวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อรองรับพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสากลในระดับนานาชาติ โดยการกาหนดแนวปฏิบัติและ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเฉพาะออกมารองรับหรือให้ความคุ้มครองผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ทุกฝ่ายต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
โครงการศึกษาจัดทาเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการกาหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บมนุษย์
และดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... (ฉบับดาเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) ภายใต้กรอบและขอบเขตแห่งการให้ความคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้รับการวิ จัยในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อรองรับพันธกรณีตาม
: กฎหมาย ศาสนา ชุมชน

273

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยทากับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้ง เพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสากลในระดับนานาชาติ
วิธีดาเนินการวิจัย
โครงการวิจัยนี้ กาหนดกระบวนการและขั้นตอนการวิจัย (Procedures and Process) โดยใช้กระบวนวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบไปด้วย การวิจัยเอกสาร (documentary research) และการ
ประชุมกลุ่มย่อย (focus-group) มีสาระสังเขปดังต่อไปนี้
1. การวิจัยเอกสาร (documentary research) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากกรอบแนวความคิดหลัก
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of
Human Rights of 1948) ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามยอมรับปฏิญญาสากลฯ ดังกล่าว และธรรมเนียมปฏิบัติระหว่าง
ประเทศ (Customary International Law) ตลอดจน มาตรฐานในระดับนานาชาติที่ต้องปฏิบัตติ ามหลักจริยธรรมสากล
ดังเช่น ICH/GCP (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration
of Pharmaceuticals for Human Use: ICH Harmonised Tripartire Guideline for Good Clinical Practice)
และ ประกาศเฮลซิงกิ (Helsinki Declaration) (Declaration of Helsinki, 2008) เป็นอาทิ ซึ่งได้กาหนดให้มีกฎเกณฑ์
และแนวปฏิบั ติ เ กี่ย วกั บการวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บมนุ ษ ย์ที่ ไ ด้ รับ การยอมรับ ในระดั บ สากล ตลอดจน บทบั ญ ญัติ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรการทางกฎหมายที่กาหนดให้อานาจแก่หน่วยงานที่ทาหน้าที่ควบคุมและ
กากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในลักษณะการเป็นองค์กรควบคุมวิชาชีพ ดังเช่น ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมวด 9 การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ หรือคาประกาศ
สิทธิผู้ป่วยโดยแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2541 และ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นอาทิ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research Analysis) โดยนาผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเอกสารทุกประเภทมาประมวลผลร่วมกัน เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในการยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... (ฉบับดาเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาการ
ศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)
2. การประชุมกลุ่มย่อย (focus-group) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... (ฉบับดาเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข) ที่ได้จัดทาขึ้นเป็นต้นร่างเพื่อนามาใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยในระดับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีการตรวจสอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับมนุษย์หรือมีประสบการณ์ในการกาหนดนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ อย่างเป็นระบบแต่มี
ความหลากหลายอย่างอิสระ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ อย่างมีนัยสาคัญ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย ผู้วิจัยคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive
random) จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หรือ มีประสบการณ์ในการกาหนดนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และเป็นบุคคลที่มีการแสดงตนหรือมีปฏิสัมพันธ์กับประเด็นดังกล่าว โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการประชุมกลุ่มย่อยเป็นการระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมในระดับผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ทา
หน้าที่ในการกาหนดแนวทางในการควบคุมและกากับในระดับนโยบาย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาหน้าที่ในการควบคุมและ
กากับซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรควบคุมวิชาชีพ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนองค์การพัฒนาเอกชน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ทา
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หน้าที่รับผิดชอบการดาเนินโครงการวิจัยในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการสาขาต่าง ๆ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมู ลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Analysis) โดยนาผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (documentary research) มาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลร่วมกับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย (focus-group) เพื่อให้ได้มาซึ่งต้นร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กั บ มนุ ษ ย์ พ.ศ. .... (ฉบั บ ด าเนิ น การโดยคณะกรรมการพิ จ ารณาการศึ ก ษาวิ จั ย ในคน กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข)
3. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ (public discussion forum) เป็นกระบวนการประชุมเพื่อ
สนทนาหารือในประเด็นสาธารณะเกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นกระบวนการที่จัดทาขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นสาธารณะเกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้มีความชัดเจนยิ่ง ขึ้น ข้อมูลที่ได้จากการจัดเวที
สาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ จะนาไปใช้ประกอบการพิจารณาในกระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติ
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... (ฉบับดาเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ ผู้วิจัยได้ดาเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ โดยเชิญประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้แก่
กลุ่มบุคคล องค์กร สถาบัน (ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม) กลุ่มผลประโยชน์ (interest groups) หรือ
กลุ่ม ผู้มีส่ วนได้เ สีย (stakeholders) ที่ ได้รั บผลกระทบหรื ออาจได้รับ ผลกระทบทั้งเชิงบวกหรือ ลบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทั้ง ประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Analysis) โดยการนาต้น
ร่างกฎหมายที่จัดทาขึ้นจากผลการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล จากการประชุมกลุม่ ย่อย (focus-group) มาวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมู ลร่ วมกับ ผลการวิเ คราะห์ข้ อมู ลจากการสัม มนารั บฟังความคิด เห็ นในเวทีส าธารณะ (public
discussion forum) เพื่อให้ได้มาซึ่งร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... (ฉบับดาเนินการโดย
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย แนวความคิดและหลักการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือการวิจั ยใน
มนุษย์ เพื่อดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... (ฉบับดาเนินการโดยคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) ถึงแม้ว่าแนวทางในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้รับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของประเทศไทยจะสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 แต่กลับ พบว่ายังมีกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติของประเทศไทยอีกหลายประเด็นที่ยังไม่
สอดคล้องหรือเป็นไปตามมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานในระดับนานาชาติที่ต้อง
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสากล ดังเช่น ICH/GCP (International Conference on Harmonisation of Technical
Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use: ICH Harmonised Tripartire Guideline
for Good Clinical Practice) เป็นอาทิ รวมทั้ง ประกาศเฮลซิงกิ (Helsinki Declaration) (Declaration of Helsinki,
2008) ซึ่งได้กาหนดให้มีกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ตลอดจน การกาหนดหรือวาง
หลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพอื่น อันเป็น
สิทธิตามธรรมชาติขั้นพื้นฐานของมนุษย์อันพึงจะได้รับโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยต้องไม่คานึงว่าบุคคลนั้นจะมี
: กฎหมาย ศาสนา ชุมชน
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สัญชาติ ไทยหรือไม่ก็ ตาม มีผลท าให้บุค คลดังกล่าวย่ อมได้ รับความคุ้มครองเช่นเดีย วกับปวงชนชาวไทย (สภาร่า ง
รัฐธรรมนูญ, 2550) ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีม าตรการทางกฎหมายในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ขององค์กรควบคุมวิชาชีพตามกฎหมายที่ตราออกมาควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ดังเช่น
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมวด 9 การศึกษาวิจัยและ
การทดลองในมนุษย์ หรือคาประกาศสิทธิผู้ป่วยโดยแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 7 และมาตรา 9 เป็นอาทิ แต่
การที่จะทาให้ระบบควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องกาหนดมาตรการทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์เฉพาะออกมารองรับ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
จากการศึกษาวิจัยแนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มีผลต่อ
การดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... (ฉบับดาเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) พบว่า โดยหลักการและเหตุผลสาคัญแห่งกฎหมายนี้ ควรอยู่
ภายใต้แนวความคิดและหลักความเคารพความอิสระในการตัดสินใจให้คายินยอมที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในการ
ตัดสินใจให้คายินยอมหรือปฏิเสธไม่เข้ารับการวิจัย ภายใต้แนวความคิดและหลักความเคารพความอิสระในการตัดสินใจ
ให้คายินยอม ซึ่งเป็นการกาหนดหรือวางหลักทั่วไปว่าก่อ นให้คายินยอม ผู้รับการวิจัยหรืออาสาสมัครต้องมีอิสระและ
สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมรับการวิจัยนั้นหรือไม่ ในกรณีเช่น
ว่านี้ ผู้วิจัยมีหน้าที่ต้องทาให้ผู้จะเข้ารับการวิจัยได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิ จัยอย่างชัดเจนและเพียงพอ ซึ่งทา
ให้การเข้ารับการวิจัยเป็นความยินยอมที่เกิดจากการได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอ (Real Informed Consent) ต่อ
การตัดสินใจอย่างแท้จริง รวมทั้ง การรับรองสิทธิผู้รับการวิจัยหลังจากเข้าร่วมรับการวิจัยแล้ว เพื่อรองรับสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยภายใต้โครงการนั้นอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจว่าจะเพิกถอนความยินยอมใน
การเข้าร่วมโครงการวิจัยนั้นหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลการศึกษาวิจัยในโครงการวิจัยนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของสิทธิในการกาหนดตนเอง (Right to Self-Determination)
นอกจากแนวความคิดและหลักการควบคุมและกากับการวิจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า ประเด็นแนวความคิด
และหลักความเคารพในศักดิ์ศรีของบุคคลที่อ่อนแอเปราะบางเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
แนวความคิดและหลักในการเคารพและปกป้องศักดิ์ศรีของบุคคลที่อ่อนแอเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีความอ่อนแอ
เปราะบางด้านความสามารถทางร่างกายหรือมีความอ่อนแอเปราะบางด้านจิตใจ ดังเช่น กรณีเป็นการวิจัยทางคลินิกใน
ผู้รับการวิจัยที่เป็น “เด็ก” หรือกรณีเป็นการวิจัยใน “ผู้ป่วย” ซึ่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 หมายความถึง
บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งควรได้รับการบาบัดรักษา เป็นต้น ตลอดจน แนวความคิดและหลักความเคารพสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวและรักษาเป็นความลับ ดังเช่น พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 47 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการ
รักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 50 เป็นอาทิ ซึ่งเป็นการเคารพและปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว
และรักษาเป็นความลับของผู้รับการวิจัย ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้รับการวิจัยที่สามารถจะได้รับความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือได้มาจากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้น ดังเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ อายุ อาชีพ หรือประวัติ
ทางการแพทย์ของผู้รับการวิจัย และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากการวิจัย เป็นอาทิ นอกจากนี้ ผู้วิจัยต้องมีความ
ตระหนักถึงหลักการทางจริยธรรม ได้แก่ ความตระหนักถึงคุณประโยชน์และไม่ก่ออันตรายต่อผู้รับการวิจัย และหลัก
ความยุติธรรม (หมายรวมถึง ความเที่ยงธรรม และความเท่าเทียมกันด้วย) โดยผู้วิจัยต้องปฏิบัติต่อผู้รับการวิจัยอย่าง
ยุติธรรมและเท่ าเทีย มกัน และต้องตระหนักถึงความเสี่ย งและการให้ผลประโยชน์ อย่างเหมาะสมแก่ผู้ รับการวิจั ย
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โดยเฉพาะกรณี ที่เ ป็น การวิ จัย ทางคลินิ กในผู้ รับ การวิ จัย ที่เป็ นเด็ก ซึ่ งเป็น ส่ว นหนึ่งของหลัก ความเคารพในบุ คคล
(Respect for Person)
จากเหตุผลและความจาเป็นในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พบว่า การที่ประเทศไทยยัง
มิได้ดาเนินการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติออกมารองรับกลไกในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะมาตรฐานในระดับนานาชาติที่ต้อง
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสากล ได้สร้างปัญหาและข้อจากัดในทางปฏิบัตทิ ี่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กร หน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องประสบกับปัญหาและข้อจากัดที่เกิดขึ้นจากการไม่มีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะออกมารองรับ
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ กรณีสถาบัน
การวิจัยที่ กฎหมายก าหนดให้ต้ องมีใบอนุ ญาตจะต้อ งกับขึ้นทะเบียนหน่ว ยงานใด เว้นแต่ในกรณีที่กิจกรรมในการ
ดาเนินการวิจัยนั้นกาหนดให้ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น แต่อาจมีความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้รับการ
วิจัยกรณีที่หากสถาบันการวิจัยทาละเมิดต่อผู้รับการวิจัย ซึ่งอาจต้องรับผิดทางแพ่งต่อผู้รับการวิจัยในกรณีที่จะเรียกร้อง
ให้ผู้วิจัยรับผิดชดใช้ค่าเสียหายได้ต้องเป็นกรณีที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยในลักษณะที่เข้าข่ายกระทาการละเมิดด้วยความ
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรณีที่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นกับผู้รับการวิจัยจะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ทางกฎหมายระหว่างสถาบันวิจัยกับผู้วิจัยว่าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะใด ส่วนกรณีของผู้ให้ทุนวิจัยยังไม่มีมาตรการ
ทางกฎหมายใดที่กาหนดถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ทุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ทุนวิจัย
กับผู้ วิจัย เป็ นความสั มพั นธ์ที่ มีลั กษณะความรับผิ ดเช่ นเดียวกับ ความสัม พัน ธ์ระหว่า งสถาบั นวิ จัยกั บผู้วิ จัย ซึ่งต้อ ง
ดาเนินการพิจารณาเป็นรายกรณีไปขึ้นอยู่กับประเด็นข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี ตามแนวทางดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ส่วนประเด็นปัญหาในการรับรองสถานะทางกฎหมายขององค์กร หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า การ
ไม่มีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะออกมารับรองชุมชน องค์การเอกชน และคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน ส่งผลกระทบ
ต่อ โครงการวิ จัยขนาดใหญ่ที่ ได้ทาการวิจัยที่ เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่อาจส่ งผลกระทบในเชิงที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับการวิจัยและชุมชนใดชุมชนหนึ่งในวงกว้าง ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีองค์การเอกชนที่มี
บทบาทในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้รับการวิจัยเป็นจานวนมากก็ตาม แต่ก็ยังมิได้รับการรับรองสถานะทาง
กฎหมายขององค์การเอกชนเหล่านี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ในลักษณะเดียวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ถึงแม้ว่าประเทศ
ไทยจะมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยขึ้นในสถาบันวิจัยเป็นจานวนมาก แต่คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยกลับยังมิได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกัน ส่งผลโดยตรงต่อ กรณีที่หากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยมีความรับผิดต่อผู้รับการวิจัยในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการวิจัย กรณีจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงในการอนุมัติโครงการวิจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับการวิจัยอย่างแน่แท้ หรือกรณีที่คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยไม่ ตรวจตราโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติตามข้อเสนอโครงการวิจัยตามที่ได้รับอนุมัติ พบว่า ยังไม่มี
มาตรการทางกฎหมายใดที่กาหนดให้คณะกรรมการจริยธรรมต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้รับการวิจัย (วิชัย
โชควิวัฒน, 2541; สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2553; Council for International Organization of
Medical Science (CIOMS) and World Health Organization (WHO). 2536)
การคุ้มครองสิทธิของผู้รับการวิจัยในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ประเด็นปัญหาเกิดจากกรณีที่ผู้รับการวิจัยที่
เข้าร่วมในโครงการศึกษาวิจัยอาจไม่ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอ ถึงแม้ว่าสิทธิของผู้รับการวิจัยจะได้รับ
การรับรองและความคุ้มครองภายใต้มาตรการทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น สิทธิที่จะรับการแจ้งล่วงหน้าว่าจะถูก
ทดลอง (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 9) สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการทาละเมิด (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420) หรือสิทธิการดาเนินคดีอาญากับบุคคลที่กระทาความผิดต่อชีวิตร่างกายหรือ
เสรีภาพ (ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ) เป็นอาทิ รวมทั้ง การไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายใดที่สามารถนามาใช้บังคับกับผู้รับการวิจัย ผู้จัดให้มีการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และสถาบันวิจัย
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ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พบว่า การนามาตรการทางกฎหมายในลักษณะดังกล่าวมาใช้บังคับจึงมีข้อจากัด
หลายประการ ตลอดจน การกาหนดมาตรฐานในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งต้องดาเนินการ
ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบตามกระบวนวิธีการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่ได้กระทากับร่างกายหรือจิตใจของมนุษย์
แต่เนื่องจากโดยสภาพของกระบวนวิธีการวิจัยที่ต้องกระทากับร่างกายหรือจิตใจของมนุษย์จึงมีความสุ่มเสี่ยงต่อชีวิต
ร่างกาย หรืออนามัย และหลักการทางจริยธรรม ดังนั้น จึงต้องดาเนินกิจกรรมตามกระบวนวิธีการวิจัยอย่างเป็นระบบ
ภายใต้ข้อจากัดที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะตราออกมารองรับเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ดังเช่น กรณีที่ผู้วิจัยเป็นผู้ประกอบวิ ชาชีพแพทย์หรือวิทยาศาสตร์บางประเภท นอกจากจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักกฎหมายทั่วไปแล้ว ผู้วิจัยจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 47; ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 50) ในกรณีที่ผู้รับการวิจัยได้รับความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกาย ผู้วิจัยอาจต้องรับผิด
ตามกฎหมายอันเป็นผลเนื่องมาจากโครงการวิจัยนั้น
หากกล่าวโดยสรุป การที่ประเทศไทยยังมิได้การตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติออกมารองรับกลไกใน
การควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานในระดับนานาชาติที่ต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสากลได้สร้างปัญหาทางกฎหมายและ
ข้อจากัดในทางปฏิบัติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งองค์กร หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องประสบกับปัญหาและ
ข้อจากัดที่เกิดขึ้นจากการไม่มีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะออกมารองรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ถึงแม้ว่าจะมี
มาตรการและกลไกทางกฎหมายควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขององค์กรควบคุมวิชาชีพตามกฎหมายที่
ตราออกมาควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อจากัดทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อแนว
ปฏิบัติในการควบคุมและกากับการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงดาเนินการจัดทาร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... (ฉบั บ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อให้การควบคุมและ
กากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปและอภิปรายผล
สาระสาคัญในการยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. ....
จากการศึกษาวิจัยแนวความคิดและหลักการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ภายใต้กรอบและ
ขอบเขตแห่งการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้รับการวิจัยในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับมนุษย์ เพื่อรองรับพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
สากลในระดับนานาชาติ เพื่อดาเนินการยกต้นร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... (ฉบับดาเนินการ
โดยคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) และนามาสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นในเวทีสาธารณะ (public discussion forum) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จัดทาขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นสาธารณะเกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ข้ อมูลที่ได้จากการจัดเวทีสาธารณะเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นในเวทีประชาชนจะนาไปใช้ประกอบการพิจารณาในกระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... สามารถสรุปโครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... ได้แก่
บทบัญญัติทั่วไปของกฎหมาย (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 1-4) สิทธิของบุคคลใน
การเข้ารับการวิจัย (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... หมวด 1, มาตรา 5-7) คณะกรรมการการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ร่างพระราชบัญญั ติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... หมวด 2, มาตรา 8-18) สานักงาน
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การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... หมวด 3, มาตรา 19-31) การ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... หมวด 4, มาตรา 32-39)
คณะกรรมการตรวจตราการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... หมวด
5, มาตรา 40-45) การตรวจตราการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. ....
หมวด 6, มาตรา 46-51) พนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... หมวด 7, มาตรา
52-54) บทกาหนดโทษ (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... หมวด 8, มาตรา 55-58) และบท
เฉพาะกาล (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 59-63) มีสาระสาคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
1. บทบัญญัติทั่วไป กาหนดชื่อร่างพระราชบัญญัติว่า “พระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. …. ”
(ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 1) เพือ่ ให้ครอบคลุมถึงสาระสาคัญแห่งการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับมนุษย์ตามร่างกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบคลุม ถึงการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ได้
กระทาต่อร่างกายของบุคคล เวชระเบียน ฐานข้อมูล วัสดุสิ่งตรวจ น้าคัดหลั่ง เนื้อเยื่อหรือสารพันธุกรรมของบุคคล เซลล์
หรือส่วนประกอบของเซลล์มนุษย์ หรือตัวอ่อนที่มีเซลล์หรือส่วนประกอบของเซลล์มนุษย์รวมอยู่ด้วย และหมายความ
รวมถึง การสอบถาม การสัมภาษณ์ทางสังคมศาสตร์ หรือการศึกษาทางจิตวิทยาที่กระทาต่อบุคคลด้วย ส่วนนิยามศัพท์
กาหนดความหมายของถ้อยคาให้เกิดความชัดเจน โดยมีการนิยามความหมายของถ้อยคาให้ครอบคลุมถึงคานิยามในร่าง
กฎหมายนี้ ดังเช่น นิยามคาว่า “ผู้วิจัย” หมายความว่า บุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ ณ สถาบันวิจัยแห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง ในกรณีที่มีผู้วิจัยหลายคนหรือโครงการวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้
หรื อ จะได้ ด าเนิ น การในสถาบั น วิ จั ย หลายแห่ ง หมายความถึ ง หั ว หน้ า คณะผู้ วิ จั ย ที่ มี อ านาจควบคุ ม และก ากั บ
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้น ส่วนนิยามคาว่า “ผู้รับการวิจัย” หมายความว่า บุคคลผู้เป็นอาสาสมัครหรือยอม
ตนเข้ารับการวิจัยในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ทั้งนี้ นิยามคาว่า “ผู้จัดให้มีการวิจัย” หมายความว่า บุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม จัดการหรือให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ตลอดจน นิยามคาว่า “สถาบันวิจัย”
หมายความว่า หน่วยงานที่มีผู้วิจัยซึ่งได้หรือจะได้ดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ไม่ว่าหน่วยงานนั้นจะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ และให้หมายความรวมถึงสถานที่หรือชุมชนซึ่งมีการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เป็น
อาทิ (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 3)
2. สิทธิของผู้รับการวิจัยหรืออาสาสมัครในการเข้ารับการวิจัย กาหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้รับการวิจัยในการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยกาหนดสิทธิพื้นฐานของบุคคลทั่วไปในการยินยอมเข้ารับการวิจัยหรือปฏิเสธไม่เข้ารับการ
วิจัยได้อย่างอิสระ (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 5) อันถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิใน
การกาหนดตนเอง (Right to Self-determination) และหลักความเคารพในบุคคล (Respect for Person) โดยบุคคลผู้
จะเข้ารับการวิจัยมีสิทธิจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดแจ้งและเพียงพอที่จะตัดสินใจว่าจะเข้ารับการ
วิจัยหรือไม่ รวมทั้ง ผู้รับการวิจัยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดแจ้งและเพียงพอที่จะตัดสินใจเพิก
ถอนความยินยอมในการเข้าร่วมรับการวิจัย (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 6) และต้อง
ได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่เกี่ยวข้องหรือได้มาจากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้น (ร่างพระราชบัญญัติ
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 7) โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้รับการวิจัยในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ครอบคลุมถึงประเด็นสาคัญ ได้แก่ หลักความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ , หลักความเคารพในความมีอิสระในการ
ตัดสินใจให้คายินยอม, หลักความเคารพในศักดิ์ศรีของบุคคลที่อ่อนแอเปราะบาง และหลักความเคารพในความเป็น
ส่วนตัวและรักษาเป็นความลับ รวมทั้ง ผู้วิจัยต้องตระหนักถึงหลักการทางจริยธรรมอีกด้วย ดังเช่น หลักความตระหนักถึง
คุณประโยชน์และไม่ก่ออันตรายต่อผู้รับการวิจัย และหลักความยุติธรรม เป็นอาทิ
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3. องค์กรหรือสถาบันควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ กาหนดให้มีคณะกรรมการการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ มีอานาจหน้าที่ในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ดังเช่น การกาหนดอานาจหน้าที่
และมาตรฐานการดาเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกัน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผู้รับการวิจัย การกาหนดนโยบายและควบคุมการดาเนินงานของ
สานักงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 8) รวมทั้ง อานาจ
หน้าที่ควบคุมดูแลสานักงานให้ดาเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 14) ทั้งนี้ กาหนดให้มีสานักงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ทาหน้าที่รับผิดชอบด้าน
ธุ ร การและสนั บ สนุ น การท าหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บมนุ ษ ย์ คณะกรรมการตรวจตราและ
คณะอนุกรรมการการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 21)
4. มาตรการในการควบคุมและกากับผู้วิจัยในการดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ กาหนดให้การวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งจะต้องกระทาต่อบุคคล เวชระเบียน ฐานข้อมูล วัสดุสิ่งตรวจ น้าคัดหลั่ง เนื้อเยื่อหรือสารพันธุกรรม
ของบุคคลที่อาจระบุถึงได้ หรือจะกระทาต่อเซลล์หรือส่วนประกอบของเซลล์ของมนุษย์ หรือตัวอ่อนที่มีเซลล์หรือ
ส่วนประกอบของเซลล์ของมนุษย์รวมอยู่ซึ่งได้มาจากบุคคลที่อาจระบุถึงได้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
บุคคลนั้นหรือจากบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมายที่จะให้ความยินยอมแทนกรณีที่บุคคลนั้นไม่อาจให้ความยินยอมได้และ
ไม่มีบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมายที่จะให้ความยินยอมแทน ทั้งนี้ การวิจัยนั้นจะกระทาได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 32) ตลอดจน
กาหนดหลักการขั้นพื้นฐานนับตั้งแต่กระบวนการขอรับความยินยอมจากบุคคลที่จะเข้ารับการวิจัยจนถึงกระบวนการขอรับ
ความเห็นชอบในการดาเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้แก่ ความยินยอมในการเข้ารับการวิจัย, ความสมบูรณ์ของ
ความยินยอมในการเข้ารับการวิจัย, การขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย, การขอรับความเห็นชอบโครงการวิจัย,
การวิจัยในสถาบันวิจัยหลายแห่ง, หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย, การแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการวิจัย และหลักประกันความเสียหายแก่ผู้รับการวิจัย (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 33-39)
5. มาตรการตรวจตราการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ กาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจตราการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 40) มีอานาจหน้าที่ในการตรวจตราและควบคุม
กากับการดาเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกาหนด เสนอแนะหรือให้
ความช่วยเหลือแก่การดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สั่งระงับการดาเนินการของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย และตรวจตราโครงการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 42) ทั้งนี้ กาหนดให้มีสานักตรวจตราการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 46) ทาหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการและสนับสนุนการทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจตราการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 46-51)
6. บทกาหนดโทษ กาหนดให้ผู้กระทาการฝ่าฝืนตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ต้องมีความรับผิดทางอาญา
(ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 55-58) ในการกระทาความผิดที่มีลักษณะ ดังเช่น การวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในโครงการวิจัยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 55) หรือการคัดเลือกบุคคลหรือโฆษณาด้วยประการใดในการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้
เข้ า ร่ ว มเป็ น ผู้ รั บ การวิ จั ย ในโครงการวิ จั ย ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย (ร่ าง
พระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 56) เป็นอาทิ
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7. บทเฉพาะกาล กาหนดให้ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งสานักงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นจะต้องมี
การเตรี ยมความพร้อมหลายด้ าน หากหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการวิจัยที่ เกี่ยวข้ องกับมนุษย์มีผ ลใช้บังคับทันที โดยไม่ มี
หลักเกณฑ์รองรับอย่างครบถ้วนจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการวิจัยโดยรวมได้ จึงกาหนดมิให้นาหลักการบางเรื่อง
เกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ใช้พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับภายในห้วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว จึงจะนาหลักการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ตามบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัตินมี้ าใช้บังคับทันที (ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... มาตรา 59-63)
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเพื่อดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... (ฉบับดาเนินการ
โดยคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) พบว่า ประเทศไทยควรอนุวัติการ
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติออกมารองรับกลไกในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ให้สอดคล้อง
หรือเป็นไปตามมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานในระดับนานาชาติที่ต้องปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมสากลโดยสมควรกาหนดมาตรการทางกฎหมายให้มีหลักเกณฑ์ที่เพียงพอในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของ
ผู้รับการวิจัยในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ โดยก าหนดกฎหมายเฉพาะที่สามารถนามาใช้ในการปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิของผู้รับการวิจั ย และสามารถนามาใช้บังคับกับผู้จัดให้มีการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและ
สถาบันวิจัยว่ามีหลักเกณฑ์และขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายเพียงใด รวมทั้ง กาหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้วิจัยให้มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้รับการวิจัย เนื่องจากการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นระบบการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องดาเนินกระบวนการวิจัยที่ต้องกระทาต่อมนุษย์ กระทาต่อเนื้อตัว
ร่ า งกายของมนุ ษ ย์ ห รื อ กระท าต่ อ จิ ต ใจของผู้ รั บ การวิ จั ย โดยตรง อั น มี ผ ลท าให้ ผู้ รั บ การวิ จั ย จะต้ อ งด าเนิ น
กระบวนการวิจัยภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยย่อมต้องตระหนักและให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้รับ
การวิจัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ผู้วิจัยยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันที่ผู้วิจัยสังกัดด้วย ในการกาหนด
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและขึ้นทะเบียนของสถาบันการวิจัยและผู้ ให้ทุนวิจัยในกระบวนการวิจัย กาหนดให้สถาบัน
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต้องมีใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่กิจกรรมใน
กระบวนการวิ จั ย นั้ น ต้ อ งมี ก ารขออนุ ญ าตตามกฎหมายอื่ น รวมทั้ ง ก าหนดภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและกาหนดให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมาย มี
ผลทาให้คณะกรรมการจริยธรรมต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้รับการวิจัย นอกจากการกาหนดมาตรการทาง
กฎหมายเฉพาะที่นามาใช้บังคับกับผู้รับการวิจัยผู้รับการวิจัย ผู้จัดให้มีการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและ
สถาบันวิจัย ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในการพิจารณายกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและกากับการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต้องให้ความสาคัญและตระหนักถึงองค์การเอกชนที่ได้เข้ามามีบทบาทในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ
ของผู้รับการวิจัย แต่ยังมิได้มีการรับรองสถานะทางกฎหมายขององค์การเอกชนเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด
หากกล่าวโดยสรุป จากเหตุผลและความจาเป็นในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ภายใต้
มาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ จะเห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยยังมิได้ตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติออกมา
รองรับให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานในระดับนานาชาติที่ต้องปฏิบัติตาม
หลั ก จริ ย ธรรมสากล ได้ ส ร้ า งปั ญ หาทางกฎหมายและข้ อจ ากั ด ในทางปฏิ บัติ ที่ ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อ ทั้ งองค์ ก ร
หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยห้วงเวลาที่ผ่านมาองค์การทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดาเนินการเพื่อกาหนด
มาตรฐานในการควบคุมและกากับ โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ที่ได้ดาเนินการในองค์กร หน่วยงานหรือสถาบัน
นั้นเอง ซึ่งเป็นความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการกาหนดมาตรฐานให้เป็น ไปในแนวทางที่เหมาะสม
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ในทิศทางเดียวกัน ถึงแม้ว่า ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันจะมีความเคลื่อนไหวในการเสนอร่างกฎหมายในการควบคุม
และก ากับการวิ จัยที่เ กี่ยวข้องกั บมนุษ ย์ โดยเมื่ อวัน ที่ 3 มีน าคม 2558 คณะรัฐมนตรีมี มติอนุ มัติห ลักการร่า ง
พระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... (สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้เสนอ) และดาเนินการส่งให้
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณาและดาเนินการส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญั ติ
แห่งชาติพิจารณาเพื่อนาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบร่ าง
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ยกร่างกฎหมายขึ้นเพื่อนามาใช้บังคับในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ ระหว่างร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... (ฉบับดาเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งเป็นต้นร่างกฎหมายที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้นในนามคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... (ฉบับ
ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ) ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ได้รับการนาเสนอเข้าสู่ก ารพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบว่า โดยหลักการและเหตุผลในการร่างกฎหมายไม่แตกต่างกันรวมทั้ง เนื้อหาสาระในการการ
ควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยภาพรวมมีความคล้ายคลึงกัน เพียงแต่มีรายละเอียดในเชิงโครงสร้าง
กลไกในการควบคุมและกากับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ดังนั้น เพื่อให้มาตรการและกลไกใน
การควบคุ ม และก ากั บ การวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ ซึ่ ง ประเทศไทยมี พั น ธสั ญ ญาต้ อ งตรากฎหมายในระดั บ
พระราชบัญญัติออกมารองรับให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานในระดับนานาชาติที่ต้อ งปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรมสากลสามารถนามาใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรให้ความสาคัญกับการศึกษาวิจัยถึงปัญหา
อุปสรรคและข้อจากัดทางกฎหมาย รวมทั้ง กลไกและมาตรการเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ดังเช่น ผู้วิจัย ผู้รับการวิจัยหรือผู้จัดให้มีการวิจัย เป็นอาทิ ตลอดจน การรับรองสถานะทางกฎหมาย
ขององค์กร หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรับรองสถานะของชุมชน องค์การเอกชน และคณะกรรมการที่
ปรึกษาชุมชน เพื่อป้องกันผลกระทบกรณีโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ได้ทาการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ในชุมชนใดชุมชน
หนึ่งแล้วอาจส่งผลกระทบในเชิงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับการวิจัยและชุมชนใดชุมชนหนึ่งในวงกว้าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแนวทางในการควบคุมและกากับการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้วยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินผ่านจากสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ รังสรรค์ แสงสุข (อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการทาวิจัยให้เกิดแก่ผู้วิจัยตลอดมา รวมทั้ง บรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ (ตาแหน่งในขณะดาเนินการวิจัย)
ที่ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ได้แก่ นายแพทย์ ชาตรี บานชื่น (อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข) ท่านนันทน อินทนนท์ (ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง) นายแพทย์
ปกรณ์ ศิริยง (นายแพทย์ ๙ ชช. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) และคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทุกท่าน ตลอดจน บรรดาผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา (ตาแหน่งในขณะ
ดาเนินการวิจัย) และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์การวิจัย ดังเช่น ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ธาดา สืบหลินวงศ์ (ชมรม
จริยธรรมการวิจัยในคน) นายแพทย์สมศักดิ์ โลห์เลขา (นายกแพทยสภา) ศาสตราจารย์นายแพทย์ จอมจักร จันทรสกุล
(ผู้แทนกรรมการแพทยสภา) ศาสตราจารย์ประมวล รีรุตมเสน (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) นายแพทย์ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร
(สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์) นายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินกระบวนการวิจัยทุกท่านซึ่งคงไม่อาจกล่าวนามได้ทั้งหมด
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การจัดทาข้อเสนอในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน2
The Proposal for Legislating Thai Constitutional Provision on
Promotion of the Public Participation
อาจารย์ ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
ภาควิชากฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทัง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี
ความส้าคัญในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า การท้าให้กระบวนการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนมีสภาพบังคับทางกฎหมายอย่างแท้จริง ต้องตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญภายใต้แนวความคิด
และหลักการที่ก้าหนดให้รัฐธรรมนูญสามารถสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกับ
มาตรการทางกฎหมายในล้าดับรองให้มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมใน
ระดับการให้ข้อเท็จจริง การปรึกษาหารือสาธารณะ การมีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และการมอบอ้านาจในการตัดสินใจ โดยการสร้างจุดเกาะเกี่ยวทางด้านความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกับกระบวนการตัดสินใจของรัฐ
เพื่อให้กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถใช้บังคับและรองรับกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป
คาสาคัญ : กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิในการมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
อ้านาจอธิปไตยของปวงชน รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Abstract
The procedure employed the qualitative research consisting of the documentary analysis and
the in-dept interview. The samples used were experts and academic persons from all sectors as well
as the related persons in the public participation process. The finding revealed that making the public
participation process more effective legal enforcement, should be the legislation of the Constitution
under the following concepts and principles; the policy suggestion includes the major issue of setting
the Constitutional principle which creates the relation and linkage between the Constitution provision
and the legal measures having the process and mechanism in promotion the public participation in all
2

บทความนี้เรียบเรียงและพัฒนาเนื้อหาสาระบางส่วนเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ จากโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทาข้อเสนอในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้วยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินผ่านสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
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levels such as fact providing level, public consultation level, performing activity level, decision making
level and the delegation level, Moreover, there should be the creation of the relation and the linkage
between the process of the promotion for public participation in accordance with the Constitutional
provision and State’s decision, in order to enable the enforcement and the support of the public
participation process.
Keywords: Public Participation Process, Right to Participate, Participatory Democracy, Constitutional,
the Sovereignty of the People, Concept of Democracy, Constitution Law
บทนา
ภายหลังประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ จากการปกตรองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช
2475) เป็นต้นมา พบว่า รัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรของประเทศไทยทุกฉบับ ล้วนมีเจตนารมณ์
ในการยึดมั่นหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ แทบทุกฉบับ
ล้วนบัญญัติให้อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้พระราชอานาจผ่าน
องค์กรผู้ใช้อานาจอธิปไตย ทั้งนี้ กลไกการใช้อานาจรัฐผ่านองค์กรผู้ใช้อานาจอธิปไตยมีนัยแห่งความสัมพันธ์กับอานาจ
สูงสุดในรัฐ (Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language, 1979; The Heritage
Illustrated Dictionary of the English Language, 1979) ภายใต้หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่กาหนดให้
ประชาชนเป็นผู้ทาหน้าที่เลือกผู้แทนในการทาหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดทาสาธารณะประโยชน์ตามนัย
แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน (Held, 1987;
McLean, 1996; Heywood, 2000; Lorant, 1959) ซึ่งการให้ความหมายในลักษณะนี้สอดคล้องกับคาปรารภของท่าน
อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและนักวิชาการด้านการเมืองการ
ปกครองที่มีชื่อเสียง ดังเช่น Carl Cohen, Barry Holden และ David Held ต่างมีความคิดเห็นไปในทานองเดียวกันว่า
อานาจอธิปไตย หมายความถึง “การปกครองโดยประชาชน” (Cohen, 1973; Holden, 1974; Held, 1987) แต่การ
ปกครองภายในรัฐจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการใช้อานาจอธิปไตย
ต่อมาได้พัฒนาเป็นรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Holden, 1974; Held, 1987) ภายใต้แนวความคิดที่เห็นว่า
อานาจในการปกครองรัฐไม่สมควรจากัดอยู่เฉพาะกลุ่มคนจานวนหนึ่งเท่านั้น แต่สมควรจัดสรรอานาจให้แก่ประชาชน
อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม (Birch, 1993; บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล, 2548) แนวความคิดดังกล่าว
ได้รับการนามาประยุกต์ใช้ภายใต้รูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Catt, 1999) เพื่อรับรองการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนในฐานะเจ้าของอานาจอธิปไตยที่แท้จริง
หากพิจารณากระบวนการและกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า อยู่ภายใต้แนวความคิด
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English
Language, 1979; The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language, 1979; คณิน บุญสุวรรณ,
2547) อันเป็นการปกครองโดยประชาชน ตามครรลองแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยในการใช้อานาจอธิปไตยใน
ระบบสากล (Barkin and Cronin, 1994) ได้ถูกนามาใช้บังคับในขอบเขตแห่งอานาจภายในรัฐเท่านั้น (Cassese, 2005;
Dixon, 2007; Hollis, 2005) ซึ่งเป็นอานาจอันชอบธรรมในการควบคุมปวงชนและการตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับภายใน
รัฐที่เป็นรูปแบบการปกครองที่มุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บังคับอานาจรัฐกับการตรวจสอบการใช้บังคับ
อานาจโดยประชาชน เนื่องจากการปกครองระบอบประชาธิปไตยตั้งอยู่ภายใต้สมมติฐานในลักษณะที่เห็นว่า องค์กรฝ่าย
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ผู้ใช้อานาจรัฐเป็นเพียงองค์กรที่ทาหน้าที่ในการทาให้เจตจานงของประชาชนได้รับการตอบสนองในฐานะเจ้าของอานาจ
อธิปไตยทีแ่ ท้จริง (บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, 2553) โดยต้องสร้างกลไกให้ประชาชนสามารถมีและใช้สิทธิและเสรีภาพมากที่สดุ
ดังนั้น องค์กรฝ่ายผู้ใช้อานาจรัฐจึงไม่อาจใช้อานาจได้อย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด (Laslett, 1970; อมร จันทรสมบูรณ์,
2525) โดยปราศจากการถ่วงและการดุลการใช้อานาจรัฐโดยประชาชน (Persson, et al., 1997) ดังนั้น การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจรัฐ นับได้ว่าเป็นประเด็นที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้
ประเทศไทยอยู่ภายใต้ครรลองแห่ งการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีผลทาให้กลไกการใช้อานาจรัฐ
ระหว่างองค์กรหลักไม่มีการแบ่งแยกการใช้อานาจรัฐอย่างเคร่งครัดแต่มีการถ่วงและดุลการใช้อานาจรัฐระหว่างกันอย่าง
ไกล้ชิด แต่ก็ยังคงมีกลไกการรักษาและดารงไว้ซึ่งเอกภาพของแต่ละองค์กร ถึงแม้ว่าในทางปฏิ บัติกลไกการใช้อานาจรัฐ
ระหว่างองค์กรหลักที่ใช้อานาจรัฐจะให้ความสาคัญกับการถ่วงและดุลการใช้อานาจรัฐระหว่างองค์กร แต่เป็นการยากที่
จะสามารถออกแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหลักทั้งสามให้อยู่ภายใต้หลักแห่งดุลยภาพ จุดเกาะเกี่ยวทาง
กฎหมายที่สามารถนามาใช้เชื่อมโยงกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การสร้างและนากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาส่งเสริมและสนับสนุน กลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจรัฐภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ คณะที่ 4, 2549) รวมทั้ง แนวความคิดใน
การรับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมและการทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความชอบธรรม ภายใต้รากฐานที่มาจาก
แนวความคิดตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ , 2545) โดยรัฐที่ให้
การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องกาหนดหลักการดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายที่มี
ลาดับศักดิ์สูงสุดภายในรัฐตามหลักรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) (Kurczewski and Sullivan, 2002) และ
หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ไ ด้ ป ระกาศหลั ก การเพื่ อ รั บ รองและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ภายใต้ ป ระกาศขององค์ ก าร
สหประชาชาติ ค.ศ. 1948 (Howard, 1994) เพื่อให้บรรดารัฐในประชาคมระดับระหว่างประเทศได้ถือปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
แนวความคิดเกี่ยวกับกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบสากล ได้แก่ การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินกิจกรรม การกาหนดแนวนโยบาย และการตรวจสอบถ่วงดุลใช้อานาจรัฐ ภายใต้
หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินกิจกรรม การกาหนดแนวนโยบาย และการตรวจสอบถ่วงดุล
ใช้อานาจรัฐ อันเป็นแนวความคิดที่อยู่ภายใต้หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในยุคแห่งรัฐสมัยใหม่ (Modern
State) ที่มุ่งเน้นถึงการส่งเสริมให้ประชาชนในรัฐสามารถมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม การกาหนดแนวนโยบายและ
การตรวจสอบถ่วงดุลใช้อานาจรัฐ สอดคล้องกับแนวความคิดของนักวิชาการ ดังเช่น อาร์นสไตน์ (Arnstein, 1969) ไว
เนอร์ (Weiner, 1971) ฮันทิงตั้น และโดมิงเกซ (Huntington and Dominguez, 1975) สุจิต บุญบงการ (2531) วิรัช
วิรัชนิภาวรรณ (2530) และจรูญ สุภาพ (2524) เป็นต้น ต่างมีแนวความเห็นที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันว่า การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายความถึง ความสามารถของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
หรือมีอิทธิพลในการกาหนดแนวนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลกระทบจากการนานโยบายไปปฏิบัติเพื่อตรวจสอบและแก้ไข สอดคล้องกับแนวความคิดของ
แอร์วิน (Erwin, 1976) นอร์แมน เอช นี และซิดนีย์ เวอร์บา (Nie, et al., 1975) และนรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2538) ที่
เห็นว่ากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การนา
นโยบายไปปฏิบัติ การส่งเสริมการริเริ่มและการให้ข้อคิดเห็น การปรึกษาหารือและการวางแผน และการส่งเสริมการ
ตัดสินใจ ตลอดจน การส่งเสริมกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการนานโยบายไปปฏิบัติ
หากพิจารณาสภาพปัญหาและข้อจากัดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับกลไกในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในบริบทและมุมมองของประเทศไทย จากกรณีศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
: กฎหมาย ศาสนา ชุมชน
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2550 พบว่า ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้จะได้กาหนดมาตรการทางกฎหมายที่มุ่งเน้นถึงมาตรการส่งเสริมกลไกในการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่ารัฐธรรมนูญฯ แทบทุกฉบับที่ผ่านมา ดังเช่น การกาหนด
กระบวนวิธีการออกเสียงประชามติ การเพิ่มสิทธิด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองโดยทางตรง (นันทวัฒน์
บรมานันท์, 2538; คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่วุฒิสภา, 2551) และ
การกาหนดมาตรการในการออกเสียงประชามติ รวมทั้ง การกาหนดกลไกทางกฎหมายเพื่อรับรองและเสริมสร้างรูปแบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างหลากหลายช่องทาง ดังเช่น กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการริเริ่ม (รัฐธรรมนูญฯ, มาตรา 64, 65, 142, 163, 286 และ 308) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (รัฐธรรมนูญฯ,
มาตรา 26-36, 38-44, 48-51, 53, 57, 61, 68 และ 70-73) การให้ข้อคิดเห็น (รัฐธรรมนูญฯ, มาตรา 58, 87, 165 และ
290) การปรึกษาหารือและการวางแผน (รัฐธรรมนูญฯ, มาตรา 58, 87, 165 และ 290) การตัดสินใจ (รัฐธรรมนูญฯ,
มาตรา 72, 85, 87, 165, 281, 284 และ 287) และการตรวจสอบติดตามและประเมินผล (รัฐธรรมนูญฯ, มาตรา 40,
62, 67, 74, 78, 87, 164, 282, 285 และ 287) เป็นอาทิ (คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่วุฒิสภา, 2551) จากการใช้บังคับรัฐธรรมนูญฯ มาห้วงเวลาหนึ่ง พบว่า ก่อให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้บังคับรัฐธรรมนูญฯ อย่างมากมาย ดังเช่น ปัญหาในการรองรับสิทธิและการมีสภาพบังคับทางกฎหมาย
การที่ไม่มีการจัดกลุ่มภาคประชาชนเพื่อรองรับกลไกทางกฎหมายในการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญฯ ภายใต้แนวความคิดใน
ระบบตัวแทน การที่รัฐตรากฎหมายหรือกระทาการใดที่ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้วไม่มีสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย การไม่มีองค์กรที่ทาหน้าที่โดยเฉพาะขึ้นตามรัฐธรรมนูญฯ การที่มิได้กาหนดให้มาตรการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมีผ ลผูก พันการตัด สินใจของรัฐ การก าหนดให้การเลื อกตั้งเป็น หน้าที่ และการกาหนดสิท ธิของ
ประชาชนในการริเริ่มการออกเสียงประชามติ และการปรึกษาหารือสาธารณะที่ไม่มีผลผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี เป็นอาทิ
ในการนาเสนอบทความทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดทาข้อเสนอใน
การตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเชิงการสร้างแนวความคิดและ
หลักการ เพื่อที่จะนาไปสู่การเสนอเจตนารมณ์ในการตรารัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยทาการศึกษาวิจัยจากกรณีศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นฐานในการศึกษาวิจัย
ถึงแม้ว่าหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ จะได้กาหนดหลักการและกลไกที่มุ่งให้ความคุ้มครองสิท ธิ
เสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างมากมาย แต่ในการนาหลักการและกลไกมาใช้บังคับในทางปฏิบัติกลับ
มิได้เป็นเช่นนั้น เนื่องจากปัญหาและข้อจากัดทางกฎหมายแห่งกลไกรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่นามาใช้รองรับกลไกใน
การส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ยั งมิ ไ ด้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอที่ จ ะสามารถขั บ เคลื่ อ นกลไกได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการไม่มกี ลไกทางกฎหมายที่สามารถสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างรัฐธรรมนูญฯ
กับกฎหมายในลาดับรองเกี่ยวข้อง เพื่อให้กลไกทางกฎหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถนามาใช้
บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน การใช้บังคับกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญฯ
ที่ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายกรณีที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐต้องกระทาการใดหรือไม่กระทาการใด อันเป็นการละมิด
เพิกเฉยหรือไม่ดาเนินการใดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ อันเป็นเหตุปัจจัยหรือที่มาของปัญหาความ
วุ่นวายและความไม่สมานฉันท์ในบ้านเมือง โดยมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของกลุ่มภาคประชาชนในสังคม รวมทั้ง เกิดการ
ทุจริตหรือคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในประเทศไทย จนนาไปสู่การรัฐประหารยึดอานาจการปกครองประเทศ เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ในที่สุด ทั้งนี้ สภาพปัญหาทางกฎหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
ประเด็นปัญหาที่นาไปสู่ปัญหาและข้อจากัดในการขับเคลื่อนและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของ
ประเทศ ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยจึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการแสวงหาช่องทางการแก้ไขปัญหาและข้อจากัดทาง
กฎหมาย เพื่อเสริมสร้างกลไกในการลดความขัดแย้งและความรุนแรง และการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มภาค
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ส่วนในสังคมที่มีความหลากหลาย และการสร้างดุลยภาพแห่งการใช้บังคับอานาจระหว่างการใช้บังคับอานาจรัฐกับการ
คุ้มตรองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนภายในประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
โครงการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตราเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยศึกษาวิจัยจากกรณีศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 เป็นฐานในการศึกษาวิจัย เพื่อให้ทราบถึงกรอบแนวความคิดหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้บริบทแห่งหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบสากล ตลอดจน สภาพ
ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดทางกฎหมายในการใช้บังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของประเทศไทย เพื่อแสวงหา
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดทาข้อเสนอในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ภายใต้หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
โครงการวิจัยนี้ กาหนดกระบวนการและขั้นตอนการวิจัย (Procedures and Process) โดยใช้กระบวนวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบไปด้วย การวิจัยเอกสาร (documentary research) และการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) มีสาระสังเขปดังต่อไปนี้
1. การวิจัยเอกสาร (documentary research) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากกรอบแนวความคิดหลัก
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of
Human Rights of 1948) ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามยอมรับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ธรรมเนียม
ปฏิบัติระหว่างประเทศ (Customary International Law) และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights) รวมทั้ง แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การก่อ
รูปแห่งกระบวนการและกลไกในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ภายใต้บริบทแห่งหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบสากล ตลอดจน สภาพปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดทางกฎหมายในการใช้บังคับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริบทของประเทศไทย
2. การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) กาหนดโครงสร้างข้อคาถามแบบกึ่งโครงสร้าง หรือการ
สัมภาษณ์แบบชี้นา (guided interview) โดยกาหนดแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างหรือเป็นการสัมภาษณ์แบบ
ปลายเปิด ซึ่งมีความยืดหยุ่นเปิดกว้างและนาคาสาคัญ (keywords) มาใช้ในการประกอบชี้นาคาสัมภาษณ์ในบาง
ประเด็น โดยมีการร่างข้อคาถามที่มีลักษณะปลายเปิดที่มีคาสาคัญพร้อมกับลักษณะข้อคาถามที่มีความยืดหยุ่นและ
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนถ้อยคาของข้อคาถามให้มีความสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ อันทาให้
มาได้ซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ และข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่มีทั้งมิติของความความลึกและความกว้าง
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ทาการคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive random)
จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีความรู้ค วามเข้าใจและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นบุคคลที่มีการแสดงตนหรือมีปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคม
โดยทั่วไป รวมทั้ง การเป็นผู้นาทางความคิดที่มีคุณลักษณะในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทางความคิดระหว่างกลุ่ม
คนในสังคมทุกภาคส่วนด้วย โดยคัดเลือกกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการสาขา
ต่าง ๆ (สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาอื่น ๆ และนักวิชาการอิสระ) จานวนกลุ่มละ 2 คน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
: กฎหมาย ศาสนา ชุมชน
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ประสบการณ์ทางการเมือง (สมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
จานวนกลุ่มละ 2 คน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้นาทางภาคพลเมือง (องค์การพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพหรือ
ภาคเอกชน องค์กรด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) จานวนกลุ่มละ 2 คน ตลอดจน ตัวแทนของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม (กลุ่มคนพิการ กลุ่มเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมประเภทต่างๆ) จานวนกลุ่มละ 2 คน ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลร่วมกับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นหลัก (major themes) หรือแบบแผนหลัก (major pattern) ที่พบใน
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ จากนั้นจึงนาประเด็นหลักมาพิจารณาแบ่งแยกเป็นประเด็นย่อย (sub-themes) และ
หัวข้อย่อย (categories) ในระหว่างการสัมภาษณ์ได้ดาเนินกระบวนการสะท้อน (reflecting) ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ข้อมูล
มีความแกร่งและแม่นตรง (rigor) ตลอดจน มีความเข้มข้น (intensive process) มากยิ่งขึ้น
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยปัญหาข้อจากัดทางกฎหมายในการกาหนดกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้ดาเนินการศึกษาวิจัยโดยนากรณีศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาใช้เป็นฐานในการ
ศึกษาวิจัย พบว่า การที่ประเทศไทยได้นาแนวความคิดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มาบัญญัติเป็นแต่
เพียงหลักการสาคัญในรัฐธรรมนูญฯ แต่กลับมิได้ให้ความสาคัญกับสาระสาคัญแห่งการใช้บังคับและสร้างกลไกในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลต่อประเด็นปัญหาและข้อจากัดทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญฯ กรณีการ
รองรับสิทธิและการมีสภาพบังคับทางกฎหมาย3 ถึงแม้ว่าจะได้มีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/35524 และคาสั่งศาล
ปกครองสูงสุดในคดีคาร้องที่ 586/25525 รับรองไว้ให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มีสภาพบังคับได้ทันทีที่รัฐธรรมนูญ
ประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใช้บังคับก็ตาม แต่มิใช่การรองรับสิทธิและ
3

เนื่องจากในอดีตไม่สามารถนารัฐธรรมนูญฯ มาฟ้องร้องต่อศาลได้โดยตรงต้องรอให้มีการอนุวัติการกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
มาใช้บังคับก่อน ทั้งนี้ ในขณะดาเนินโครงการศึกษาวิจัยนี้ ยังมิได้มีคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/3552 และคาสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดี
คาร้องที่ 586/2552 แต่อย่างใด แต่แนวคาวินิจฉัยและแนวคาสั่งของศาลทั้งสองกรณี พบว่า สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยตามข้อเสนอแนะ
ของโครงการศึกษาวิจัยนี้
4
คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/3552 วินิจฉัยว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณ์ให้สิทธิและ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไว้มีสภาพบังคับได้ทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติ
การมาใช้บังคับก่อนการบังคับใช้บทบัญญัติมาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 จึงต้องดาเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรค
สอง ด้วย
5
คาสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีคาร้องที่ 586/2552 วินิจฉัยว่า สิทธิของบุคคลที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550 มาตรา 67 บัญญัติรับรองไว้ย่อมได้รับความคุ้มครอง การที่ยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้
สิทธิดังกล่าวนั้น ไม่ใช่เหตุที่องค์กรของรัฐจะยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวได้ เพราะโดยหลักการใช้และการ
ตีความกฎหมาย เจตนารมณ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จะมีผลตามที่บัญญัติโดยทันทีไม่ว่าจะมี
บทบัญญัติให้ต้องมีการตรากฎหมายกาหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มี
เจตนารมณ์ให้สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไว้มีสภาพบังคับได้ทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศให้มีผลใช้บังคับโดยไม่ต้องรอให้ มี
การบั ญญั ติก ฎหมายอนุวั ติก ารมาใช้บั ง คับ ก่อ น นอกจากนี้ ศาลปกครองสูง สุดเห็ น ว่า การให้ ความเห็ นทางกฎหมายของส านัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาขั ดกับ คาวินิจ ฉั ยของศาลรัฐธรรมนูญที่ว่าโครงการหรือ กิจกรรมที่อ าจส่งผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรงต้อ ง
ดาเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 ทันที ซึ่งมาตรา 216 วรรคห้าของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้
บัญญัติให้คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองค์กรอื่นของรัฐ ความเห็นทางกฎหมาย
ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงต้องผูกพันตามแนวคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงมีผลผูกพันให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
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การมีสภาพบังคับทางกฎหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กลไกของรัฐธรรมนูญฯ แต่อย่างใด เป็น
เพียงการใช้กลไกทางศาลตามแนวคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและแนวคาสั่งศาลปกครองสูงสุด ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับประเด็น
ข้อพิพาทและข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง อาจกล่าวได้ว่า ประเด็นปัญหาและข้อจากัดทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญฯ
เกิดขึ้นจากการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ที่มิได้อยู่ภายใต้กรอบแนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยสิทธิในการมีส่วน
ร่วม (Right to Participate) ของประชาชนในเชิงเนื้อหาที่มีการรองรับและการมีสภาพบังคับทางกฎหมาย โดยเป็นเพียง
การตรารัฐธรรมนูญฯ ในเชิงรูปแบบที่ขาดไร้สภาพบังคับทางกฎหมายอย่างแท้จริง ประเด็นปัญหาข้อจากัดทางกฎหมาย
ของรัฐธรรมนูญฯ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
1. การรองรับสิทธิและการมีสภาพบังคับทางกฎหมาย พบว่า ถึงแม้ว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ จะได้ตรา
บทบัญญัติของกฎหมายเพื่อสร้างกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างมากมายหลายช่องทาง ดังเช่น
กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการริเริ่ม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อคิดเห็น การปรึกษาหารือ
และการวางแผน การตัดสินใจ และการตรวจสอบติดตามประเมินผล เป็นอาทิ แต่เป็นเพียงการตรากฎหมายในลักษณะ
เป็นเพียงรูปแบบแห่งหลักการเท่านั้น แต่มิได้กาหนดถึงกลไกหรือแนวปฏิบัติในการใช้บังคับที่เป็นรูปธรรมแต่อย่างใด
2. การจัดกลุ่มภาคประชาชนเพื่อรองรับกลไกทางกฎหมายในการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญฯ ภายใต้แนวความคิด
ในระบบตัวแทน พบว่า การที่รัฐธรรมนูญฯ มิได้มีการจัดกลุ่มภาคประชาชน เพื่อรองรับกลไกทางกฎหมายในการใช้สิทธิ
ภายใต้แนวความคิดในระบบตัวแทน ซึ่งมุ่งเน้นถึงกลไกทางกฎหมายที่ตั้งอยู่บนแนวความคิดตามหลักการขั้นพื้นฐานใน
การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล มีผลทาให้การนาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาใช้บังคับในทาง
ปฏิบัติย่อมไม่อาจดาเนินการได้ในทางปฏิบัติ
3. การตรากฎหมายหรือการกระทาการใดที่ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้วไม่มีสภาพบังคับทาง
กฎหมาย พบว่า การที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 75 วรรคหนึ่ง กาหนดให้บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจานงให้
รัฐดาเนินการตรากฎหมายและกาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่รัฐธรรมนูญฯ กลับมิได้บัญญัติให้กรณีที่
รัฐตรากฎหมายหรือกระทาการใดที่ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้วต้องไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย
ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (Fundamental State Policy) เป็นการกาหนด
กรอบหรือวางหลักแห่งแนวนโยบายที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวปฏิบัติให้รัฐต้องถือปฏิบัติตาม
ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจึงมีลักษณะเป็นหลักการ (Principles) เพื่อวางกรอบหรือขอบเขตให้รัฐสามารถนาไป
จัดทานโยบาย (Policy) เพื่อนาไปใช้บังคับในการบริหารราชการแผ่นดิน (กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต , 2552; มานิตย์
จุม ปา, 2551) จึ งมี ห ลัก การที่ มี ความแตกต่ า งจากการก าหนดนโยบายของคณะรัฐ มนตรี ถึงแม้ ว่ า บทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 75 วรรคสอง จะได้กาหนดหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีให้ต้องมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้อง
สอดคล้ อ งและเป็ น ไปตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห่งรั ฐก็ ต าม ทั้ งนี้ การก าหนดมาตรการในลัก ษณะดั งกล่ า ว หาก
คณะรัฐมนตรีไม่มีการปฏิบัติหรือดาเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแล้ว กลับไม่มีสภาพ
บังคับให้คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญฯ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในที่สุด
4. องค์กรที่ทาหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฯ จะได้กาหนด
กลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างมากมายหลายช่องทางก็ตาม (คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่วุฒิสภา, 2551) แต่กลับมิได้กาหนดให้มีองค์กรหลักที่ทาหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นโดยเฉพาะ โดยรัฐธรรมนูญฯ ได้ออกแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองที่มี
กลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจรัฐระหว่างกันแห่งองค์กรหลักทั้งสามองค์กร คือ องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายตุลาการ รวมทั้ง การเพิ่มกลไกในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐผ่านองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญฯ, มาตรา 229-254) และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญฯ, มาตรา 255-258) เพื่อใช้
เป็นองค์กรอุดช่องว่างในการใช้อานาจรัฐขององค์กรหลักทั้งสามตามรูปแบบเดิมที่อาจมีข้อจากัดทางกฎหมายและอาจถูก
: กฎหมาย ศาสนา ชุมชน
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แทรกแซงการใช้บังคับอานาจจากฝ่ายการเมืองและกลุม่ ผลประโยชน์โดยมิชอบ แต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ กลับมิได้
บัญญัติให้มีองค์กรใดที่ทาหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นโดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งย่อมส่งผล
โดยตรงต่อกระบวนการเข้าถึงหรือการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ
และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในที่สุด
5. มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนกับผลผูกพันการตัดสินใจของรัฐ พบว่า การที่รัฐธรรมนูญฯ
มิได้กาหนดให้มาตรการและกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลผูกพันกับการตัดสินใจของรัฐ ย่อม
ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการมีสว่ นร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพปัญหาและข้อจากัดทางกฎหมาย
กรณีทรี่ ัฐธรรมนูญฯ มิได้บัญญัติให้มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลผูกพันกับ “การตัดสินใจของรัฐ”
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ถึงแม้ว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 87 ได้กาหนดกลไกในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไว้หลายช่องทาง โดยกาหนดให้ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้ง การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวาง ทั้งยังได้กาหนดให้รัฐ
จะต้องดาเนินการเพื่อให้การสนับสนุนการดาเนินการของกลุ่มภาคประชาชนทุกรูปแบบ (คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่วุฒิสภา, 2551) รวมทั้ง ประเด็นปัญหาและข้อจากัดทางกฎหมาย กรณี
ที่มิได้กาหนดหลักการให้สิทธิแก่ประชาชนในการใช้สิทธิ “อุทธรณ์” กรณีที่รัฐกระทาการใดหรือไม่กระทาการใด ภายใต้
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ รวมทั้ง กรณีที่ประชาชนถูกละเลย เพิกเฉยหรือถูกปฏิเสธการใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ย่อมส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในที่สุด
6. การกาหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ พบว่า การที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 72 กาหนดให้บุคคล
มีหน้าที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยบุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทาให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้
ย่อมได้รับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ การแจ้งเหตุที่ทาให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอานวยความ
สะดวกในการไปเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ อันเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มุ่งเน้นถึงการกาหนดสภาพ
บังคับในเชิงลงโทษผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิในการทาหน้าที่เลือกตั้ง ภายใต้สมมติฐานที่เห็นว่าหากกาหนดมาตรการเชิงบังคับให้
ประชาชนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งมากเท่าใด ย่อมมีผลที่ทาให้การเลือกตั้งสามารถเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่
การกาหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ อาจไม่ ใช่แนวทางที่สามารถนามาใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง
เนื่องจากไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนที่ไม่มีความสนใจไปใช้สิทธิในการทาหน้าที่เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น และอาจ
ไม่มีผลต่อการเพิ่มจานวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีผลต่อการป้องกันการทุจริตเลือกตั้ งแต่อย่างใด ย่อมส่งผลโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในที่สุด
7. การอนุวัติการกฎหมายภายในรัฐให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ พบว่า ความสอดคล้องระหว่าง
รัฐธรรมนูญฯ กับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อ ง และการจัดตั้งองค์กรที่
มีอานาจหน้าที่ในการอานวยความยุติธรรมด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะขึ้น ภายใต้บริบทของประเทศไทยได้
ยอมรับเอาแนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเข้ามาอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามใน
“ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ” รวมทั้ง ประเทศไทยยังได้เข้าร่วมลงนามเป็นภาคีสมาชิกแห่ง
สนธิสัญญาทางด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ อีกหลายฉบับ ดังเช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political 1966) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 (International Covenant on Economic, Social and Cultural

292

: กฎหมาย ศาสนา ชุมชน

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

Rights 1966) ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination
Against Women 1979) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child 1990) อนุสัญญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือก เป็นอาทิ ซึ่งกลไกตามข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว เป็นเพียงการกาหนดมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติโดยทั่วไปของรัฐภาคีสมาชิกให้มีความตระหนักถึงการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพเท่านั้ น ซึ่งประเทศไทยต้อง
นาแนวความคิดและหลักการดังกล่าวมาอนุวัติการกฎหมายภายในให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว พบว่า
สภาพปัญหาและข้อจากัดทางกฎหมายเกิดจากการที่รัฐธรรมนูญฯ มิได้กาหนดกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้สอดคล้อ งกับ ความตกลงระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องดั งกล่ าว รวมทั้ ง สภาพปั ญหาและข้ อจากั ดทาง
กฎหมายกรณี ที่ประเทศไทยมิไ ด้มีการจัดตั้ ง “องค์กรศาล” ในกระบวนการพิจ ารณาพิพากษา “คดีละเมิดสิท ธิ
มนุ ษยชน” ที่ มีอ านาจหน้ าที่ ใ นการอ านวยความยุ ติธ รรมด้ านการคุ้ มครองสิท ธิ มนุ ษ ยชนโดยเฉพาะขึ้น เพื่ อ สร้ า ง
หลักประกันในความอิสระที่ปราศจากการแทรกแซงการใช้อานาจจากองค์กรอื่นใด ย่อมส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในที่สุด
8. สิทธิของประชาชนในการริเริ่มการออกเสียงประชามติและกลไกทางด้านการปรึกษาหารือสาธารณะ พบว่า
สิทธิของประชาชนในการริเริ่มการออกเสียงประชามติ และการปรึกษาหารือสาธารณะที่ไม่มีผลผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี
เป็นกลไกที่ตั้งอยู่บนหลักการขั้นพื้นฐานแห่งหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อการรับรองและคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคล ตามนัยแห่งแนวความคิดของหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy)
แนวความคิดของหลักรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) ตลอดจน แนวความคิดของหลักรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย
(constitutional concept of democracy) ที่กาหนดให้อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย แต่กลไกในการใช้
บังคับอานาจอธิปไตยดังกล่าวในทางปฏิบัติ ประชาชนย่อมไม่สามารถที่จะใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมในการใช้บังคับอานาจ
อธิปไตยตามหลักปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยทางตรงได้ ดังนั้น จึงต้องใช้บังคับอานาจอธิปไตยผ่านระบบผู้แทน
หากพิจารณาแนวความคิดและทฤษฎีตามหลักการออกเสียงประชามติ ซึ่งเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนแนวทางหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้บังคับอานาจอธิปไตยโดยทางตรงของประชาชน ตลอดจน ประเด็น
ปัญหาทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 165 ที่กาหนดให้การออกเสียงประชามติ สามารถจัดให้มีการออกเสียง
ประชามติได้ในสองมูลเหตุ คือ กรณีคณะรัฐมนตรีเสนอให้มีการออกเสียงประชามติ และกรณีมีกฎหมายบัญญัติให้มีการ
ออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ การออกเสียงประชามติโดยประชาชน อาจให้มีผลเป็นข้อยุติหรือเป็นเพียงการให้คาปรึกษาก็ได้
ย่อมขึ้นอยู่กับประเด็นหรือเรื่องที่จะดาเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ (คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ,
2550) และก่อให้เกิดปัญหาและข้อจากัดทางกฎหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการปรึกษาหารือ
สาธารณะ กรณีผลของการออกเสียงประชามติที่กาหนดให้ผลการออกเสียงประชามติที่มีผลเป็นเพียงการให้คาปรึกษาแก่
คณะรัฐมนตรี (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 165 วรรคสาม) โดยผลการออกเสียงประชามติย่อมไม่มีผลเด็ดขาดและมีความ
ผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เหตุที่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ โดยกาหนดให้เป็นกรณีที่กิจการใดอาจกระทบ
ถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 165 วรรคสอง (1)) ซึ่งมิได้หมายความรวมถึง
การเสนอร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่และการยกเลิกรัฐธรรมนูญฯ ฉบับเดิมหรือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ ตลอดจน
การริเริ่มให้มีการออกเสียงประชามติเป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (รัฐธรรมนูญฯ
มาตรา 165 วรรคสอง (1)) ซึ่งมิใช่เป็นการออกเสียงประชามติ ทุกกิจการหรือทุกกรณีที่รัฐธรรมนูญฯ กาหนด ทั้งนี้
ย่อมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งการกาหนดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ในลักษณะเช่นว่านี้ ย่อมส่งผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในที่สุด
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการวิจัยเอกสาร (documentary research) และการสัมภาษณ์
เจาะลึก (in-depth interview) พบว่า ในการจัดทาข้อเสนอในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์ทางกฎหมายสูงสุดแห่งรัฐ จะได้กาหนดเจตนารมณ์
ให้มีกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมากมายและหลากหลายช่องทางก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติกลับ
พบว่า ยังมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ หลายมาตราที่มิได้มีการอนุวัติการกฎหมายในลาดับรองในระดับพระราชบัญญัติ
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ แต่อย่างใด ดังนั้น ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทารัฐธรรมนูญฯ
ขึ้นใหม่ทั้งฉบับ จึงสมควรตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ให้มีการสร้างกลไกทางกฎหมายในลาดับรองออกมารองรับ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ภายใต้แนวความคิดที่กาหนดให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ต้องสอดคล้องกับความ
ตกลงระหว่างประเทศ ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรอง
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับ รวมทั้ง กรณีที่
บทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญฯ กาหนดให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไว้ แต่กลับมิได้มีการอนุวัติการกฎหมายในลาดับรองในระดับพระราชบัญญัติ สมควรบัญญัติหลักการให้กลุ่มภาคประชา
สังคมหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลกระทบจากการนั้น สามารถนาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาใช้บังคับได้ทันที
โดยไม่จาต้องมีการอนุวัติการกฎหมายในลาดับรองในระดับพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะกลไกในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแสดงความคิ ดเห็น และดาเนิ นกิ จกรรมต่ าง ๆ การมีส่ วนร่วมในกระบวนการตั ดสิ นใจในเรื่อ งที่ มี
ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง รวมทั้ง การมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้การ
ปฏิบัติหรือการบังคับใช้อานาจรัฐมีความสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนต่อไป
หากกล่าวโดยสรุป ข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สมควรกาหนดแนวความคิดและหลักการในการตราเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญฯ ภายใต้แนวความคิดและหลักการ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดกรอบระยะเวลาในการตรากฎหมายเพื่ออนุวัติการกฎหมายในลาดับรองในระดับพระราชบัญญัติให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญฯ และกรณี ที่บทบัญญัติ ใดของรั ฐธรรมนู ญฯ มิได้ก าหนดให้ ต้องอนุวั ติการ
กฎหมาย สมควรกาหนดหลักการให้นาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาใช้บังคับได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการอนุวัติการ
กฎหมายในลาดับรองและมีสภาพบังคับทางกฎหมายทันที และมีผลผูกพันให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้อง
ถือปฏิบัติตาม เพื่อให้การเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ถึงแม้ว่าประชาชนจะสามารถใช้สิทธิทางศาล ภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ได้โดยตรงอยู่แล้วก็ตาม
2. กาหนดให้มีการจาแนกหรือจัดกลุ่มภาคส่วนของประชาชนจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อการรับรองและ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ ภายใต้นัยของแนวความคิดในการ
กาหนดให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนในสังคมสามารถใช้สิทธิผ่านระบบตัวแทนที่มาจากระบวนการสรรหาจากทุกภาค
ส่วนในสังคม โดยอย่างน้อยต้องบัญญัติหรือตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติออกมารองรับการสรรหาตัวแทนและ
การจัดทาบัญชีกลุ่มภาคประชาชนผู้ใช้อานาจหรือสิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ อย่างหลากหลายมิติให้สามารถ
นามาใช้บังคับอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจจัดทาบัญชีตามกลุ่มสาขาวิชาชีพ หรือกลุ่มสถาบัน/องค์กร หรือกลุ่มสถานะของ
สถาบัน/องค์กร หรือกลุ่มสถานะของบุคคล หรือกลุ่มทางกายภาพ หรือกลุ่มทางประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้
อาจจัดทาบัญชีทั้งการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการและการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ ภายใต้แนวความคิ ดในระบบ
ตัวแทน เพื่อรองรับกระบวนการและกลไกในการใช้สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
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3. กาหนดให้การกระทาหรือดาเนินการใดที่รัฐตรากฎหมายหรือกระทาการใดที่ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายให้รัฐต้องรับผิดชอบ และกาหนดหลักการให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับอานาจรัฐที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ สามารถใช้
สิทธิทางศาลได้โดยตรง
4. กาหนดให้จัดตั้งองค์กรที่ทาหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรที่
สามารถใช้อานาจได้อย่างอิสระตามรัฐธรรมนูญฯ เพื่อการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญฯ
5. กาหนดให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มีผลผูกพันกับการตัดสินใจของรัฐ (คณะรัฐมนตรี)
6. กาหนดให้การใช้สิทธิในการเลือกตั้งเป็นสิทธิ เพื่อยืนยันหลักอานาจอธิปไตยของปวงชนในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ
7. กาหนดให้อนุวัติการกฎหมายภายในรัฐให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และสมควรจัดตั้งองค์กรศาล
ที่มีอานาจหน้าที่ในการอานวยความยุติธรรมด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อสร้างหลักประกันในการ
รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชน
8. กาหนดสิทธิของประชาชนในกระบวนการริเริ่มให้มีการออกเสียงประชามติ โดยรัฐต้องทาหน้าที่ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชน และกาหนดหลักการให้เหตุที่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ หมายความรวมถึง
กรณีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ การยกเลิกรัฐธรรมนูญฯ ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ปัจจุบัน หรือการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญฯ ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ปัจจุบัน รวมทั้ง การกาหนดให้ผลของการปรึกษาหารือสาธารณะมีผลผูกพันต่อการ
ตัดสินใจของรัฐ (คณะรัฐมนตรี) บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
ในการจัดทาข้อเสนอแนะในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในมุมมองเชิงนโยบาย พบว่า องค์ประกอบหรือปัจจัยสาคัญอยู่ที่การกาหนดแนวความคิดและ
หลักการให้รัฐธรรมนูญฯ มีกลไกทางกฎหมายที่สามารถสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างรัฐธรรมนูญฯ กับ
มาตรการทางกฎหมายในลาดับรองเกี่ยวข้อง กรณีที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มิได้กาหนดให้ต้องอนุวัติการกฎหมาย
ในลาดับรองในระดับพระราชบัญญัติ และกาหนดให้รัฐและหน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการหรือกาหนดกระบวนการใน
การส่ งเสริม การมีส่ ว นร่ วมของประชาชน โดยอย่ างน้ อยต้อ งครอบคลุม ถึงกลไกในการส่งเสริ มการมี ส่ว นร่ ว มของ
ประชาชนในระดับการให้ข้อเท็จจริง การปรึกษาหารือสาธารณะ การดาเนินกิจกรรม การตัดสินใจ และการมอบอานาจ
ในการตัดสินใจ เพื่อให้กลไกทางกฎหมายมีผลใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน กาหนดให้การใช้บังคับกลไกใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีสภาพบังคับทางกฎหมาย ในกรณีที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐต้องกระทาการใด
หรือไม่กระทาการใดอันเป็นการละมิด เพิกเฉย หรือไม่ดาเนินการใดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ โดยการ
กาหนดกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สมควรต้องอยู่ภายใต้องค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ องค์ประกอบหรือปัจจัยด้านบริบททางสังคม องค์ประกอบหรือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
องค์ประกอบหรือปัจจัยด้านบริบทในทางวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วม และองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อบริบททาง
การเมือง ซึ่งองค์ประกอบหรือปัจจัยที่สามารถทาให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถบรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ได้อย่างแท้จริง คือ การนาแนวความคิดภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาแบบยั่งยืนมาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสาคัญที่มีต่อการปกป้อง
: กฎหมาย ศาสนา ชุมชน
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ผลประโยชน์ของชาติและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลอย่างมีดุลยภาพ ภายใต้หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. องค์กรที่ทาหน้าที่ด้านการนิติบัญญัติ ดังเช่น รัฐสภา (กรณีประเทศไทยนาระบบสภาคู่มาใช้บังคับ) สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (กรณีประเทศไทยนาระบบสภาเดี่ยวมาใช้บังคับ) หรือ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (องค์กรที่ทาหน้าที่ร่าง
รัฐธรรมนูญ) สามารถนาองค์ความจากข้อเสนอแนะในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไปใช้ในการพิจารณาเสนอร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ การยกเลิกรัฐธรรมนูญฯ ฉบับที่ใช้บังคับอยู่
ปัจจุบัน หรือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ปัจจุบัน
2. องค์กรที่ทาหน้าที่ด้านการบริหาร ดังเช่น คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถนาองค์
ความรู้จากข้อเสนอแนะในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไปใช้ใน
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดทาบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. องค์กรที่ทาหน้าที่ด้านการตุลาการ ดังเช่น ผู้พิพากษาและตุลาการ สามารถนาองค์ความรู้จากข้อเสนอแนะ
ในการตราบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไปใช้ในกระบวนการพิจารณา
พิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนาองค์ความรู้ไปใช้ในการ
วินิจฉัยและตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ดังเช่น คาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/3552 และคาสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีคาร้องที่ 586/2552 เป็นอาทิ
4. ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้รับรู้ข้ อมูลด้านกฎหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และสามารถนาองค์ความรู้จากข้อเสนอแนะในการตราของรัฐธรรมนูญฯ ไปใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ดั งเช่ น การริ เริ่ ม การรั บรู้ ข้ อมู ลข่ าวสาร การให้ ข้ อคิ ดเห็ น การ
ปรึกษาหารือและการวางแผน การตัดสินใจ และการตรวจสอบติดตามประเมินผล เป็นอาทิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้วยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินผ่านสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ รังสรรค์ แสงสุข (อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง) ผู้สร้าง
แรงบันดาลใจทางวิชาการให้เกิดแก่ผู้วิจัยตลอดมา โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ดังเช่น
ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ (อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ศาสตราจารย์พิเศษ
วิชา มหาคุณ (กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยันต์ ไชยพร (อาจารย์
ประจาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร้อยตารวจเอก ดร. เฉลิม อยู่บารุง (อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
อดีตรองนายกรัฐมนตรี) นายไพบูลย์ นิติตะวัน (อดีตสมาชิกวุ ฒิสภา) นายไพโรจน์ พลเพชร (เลขาธิการสมาคมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน) นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ (อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ (กรรมการสิทธิมนุษยชน และอดีตเลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ) ตลอดจน บรรดา
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินกระบวนการวิจัยทุกท่านซึ่งคงไม่อาจกล่าวนามได้ทั้งหมด
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ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการโจรกรรมเอกลักษณ์
Legal Problems in Protecting Personal Data in Case of Identity Theft

รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
บทคัดย่อ
การโจรกรรมเอกลักษณ์ เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในแง่ของข้อมูลส่วนบุคคล การกระทาดังกล่าวส่งผล
กระทบทั้งในระดับบุคคลผู้ได้รับความเสียหายทางด้านการเงิน เวลา ชื่อเสียง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบในระดับมหภาค
ต่อระบบการค้าและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย งานวิจัยฉบับนี้ได้ทาการศึกษาในกรอบวิชาการด้านนิติศาสตร์โดยใช้
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา
และอังกฤษชี้ให้เห็นว่า ในระบบกฎหมายไทยปัจจุบัน ไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการโจรกรรมเอกลักษณ์
ไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายเฉพาะกาหนดความผิดอาญาฐานโจรกรรมเอกลักษณ์
นอกจากนี้ยังแตกต่างจากกฎหมายอังกฤษซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ แม้ว่าไทยจะมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับซึ่งสามารถนามาปรับใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการโจรกรรมเอกลักษณ์ แต่งานวิจัยนี้
พบว่า กฎหมายดังกล่าวของไทยยังมีปัญหาในแง่องค์ประกอบ ขอบเขต หลายประการ อันทาให้ยังไม่สามารถนามาปรับ
ใช้คุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคลได้อย่างเหมาะสม เช่นการโจรกรรมเอกลั กษณ์ ของบุคคลที่เป็นการฉ้อโกงอาจปรับใช้
ประมวลกฎหมายอาญาได้ แต่การโจรกรรมเอกลักษณ์บางกรณีไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฉ้อโกง นอกจากนี้ยังไม่มี
กฎหมายที่กาหนดมาตรการเชิงป้องกัน โดยวางหลักควบคุมการเก็บข้อมูลของบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมไว้แต่
อย่างไร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จากการโจรกรรมเอกลักษณ์ โดยเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายเฉพาะ
คาสาคัญ: โจรกรรมเอกลักษณ์ สิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล
Abstract
Identity theft violates the right of privacy which is a fundamental right of data owner.
Identity theft produces negative effects to the victim who suffers from damages such as financial,
time and reputational damages. In addition, it also causes negative effects on macro level such as
financial and economic system of a country. This research studied legal measures for the protection
of personal data in case of identity theft. The Qualitative method and content analysis was
introduced. The comparative study of Thai related laws with those of the U.S. and U.K was also
applied. The results indicated that contrary to the U.S. and the U.K. laws, there are no specific laws
in recent Thai legal system to be applied for protecting personal data in case of identity theft.
Although there are currently various laws in Thailand which can be applied to the case of identity
theft, this research found that the problems of content, element, and scope of such laws make
them inappropriate and insufficient to be applied to protect personal data in case of identity theft.
For example, the identity theft which aims to deceive people in order to gain financial benefits can
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be regulated by “fraud” offense under criminal law. However, certain identity theft cannot fall under
the scope of “fraud”. In addition, there is no preventive measure requiring that consent has to be
made before the collection of personal data from data subject. Thus, this research proposes the
revision of laws and enactment of specific laws in order to protect personal data from the act of
identity theft.
Keywords: Identity Theft, Right to Privacy, Personal Data, Identifiable Data
บทนา
การโจรกรรมเอกลักษณ์ของบุคคล (Identity theft) นั้นโดยทั่วไปแล้วคือกรณีที่ผู้กระทาได้รับข้อมูลหรือ
เอกสารแสดงข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ของผู้อื่นซึ่งเป็นข้อมูลอันอาจระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ หมายเลขที่บ่งระบุตัวบุคคลไป
แสดงตัวตนว่าตนเป็นบุคคลนั้น (Mitchison et. al, 2004) การโจรกรรมเอกลักษณ์ของบุคคล (Identity theft) อาจ
กระทาขึ้นด้วยวิธีการทางกายภาพ เช่น การลักเอาเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือการใช้วิธีการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การเจาะระบบเข้าไปยังฐานข้อมูล การกระทาดังกล่าวอาจนาไปสู่การประกอบอาชญากรรมประเภท
อื่นๆ ต่อไปได้อีก (Jewkes, 2010) ซึ่งอาจจาแนกได้ 2 กรณีคือ (1) การนาข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ไปใช้ในความผิดเกี่ยวกับ
การเงิน เช่น การใช้ข้อมูลของผู้อื่นเพื่อเปิดบัญชีธนาคารใหม่ (New Account Fraud) การเจาะเข้าระบบบัญชีธนาคาร
ออนไลน์ของผู้อื่นและใช้บัญชีของบุคคลนั้นทาธุรกรรมต่างๆ (Hoofnagle, 2007) การกระทาดังกล่าวอาจทาขึ้นโดยที่ผู้
เป็นเจ้าของข้อมูลอาจไม่รับรู้หรือรับทราบการกระทาดัง กล่าวเลย (2) การนาข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ไปใช้ในความผิดอื่นๆ
เช่นการก่อการร้ าย โดยกลุ่มผู้ก่อ การร้ายใช้ข้อมู ลของบุคคลอื่นเช่ าห้องพัก เช่าส านักงาน เช่ายานพาหนะ เปิดใช้
โทรศัพท์ ใช้หนังสือเดินทางปลอม เปิดบัญชีทางการเงิน เป็นต้น (Biegelman, 2009)
การโจรกรรมเอกลักษณ์ของบุคคล ส่งผลกระทบในหลายด้าน โดยเฉพาะกระทบต่อสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ
อื่นๆ รวมทั้งผู้บริโภค (Conkey, 2007) นอกจากผลกระทบด้านการเงินที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว ยังมีผลกระทบด้านอื่นๆ
เช่น เวลาที่เสียไปในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินคดีอันเป็นผลจากการถูก
โจรกรรมข้อมูล (Listerman and Romesberg, 2009) สถานะและความเชื่อถือทางเครดิต (Barker et. al, 2008)
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่ นของผู้ บริโภค (customers’ perception) ที่มีต่อระบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) (Jonker 2007) ความเชื่อมั่นต่อช่องทางการชาระเงิน (Payment method) ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Arango and Taylor, 2009,Cheney, 2010) รวมทั้งการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ (Sproule and
Archer, 2010) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย สาหรับแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหานั้น หากพิจารณาในมุมมองเชิงเทคโนโลยี (Technical approach) จะเกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการทางเทคโนโลยี
เพื่อป้องกันข้อมูล แต่สาหรับมุมมองทางกฎหมาย จะเกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล
จากการกระทาดังกล่าว ดังนั้น ผู้วิจัยจึ งได้ทาการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล โดยจะได้
ศึกษากฎหมายต่างประเทศ เพื่อที่จะนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทยที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน อันจะนาไปสู่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันที่อาจนามาปรับใช้เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกรณีการ
โจรกรรมเอกลักษณ์ ตลอดจนศึกษาปัญหาในแง่องค์ประกอบ ขอบเขต และการปรับใช้กฎหมายที่มีอยู่ดังกล่าว
2. เพื่อศึกษากฎหมายสหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการโจรกรรม
เอกลักษณ์
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3. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
4. เพื่อวิเคราะห์โดยนาไปสู่การนาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการโจรกรรมเอกลักษณ์
วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology)
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษากฎหมาย การตีความและปรับใช้กฎหมาย จึงเป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) จากตัวบทกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง คาพิพากษา คดีที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนบทความทางวิชาการทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะนาข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
เพื่อศึกษาปัญหาของกฎหมายอันจะนาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป
ขอบเขตการศึกษา (Scope of research)
ขอบเขตของกฎหมายต่างประเทศที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่กฎหมายสหรัฐอเมริกา และประเทศ
อังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการโจรกรรมเอกลักษณ์ สาหรับขอบเขตของกฎหมายไทยนั้นจะ
ศึกษากฎหมายที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการโจรกรรมเอกลักษณ์ ได้แก่
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กรอบแนวคิดทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีหลักที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้คือ แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับ สิทธิในความเป็น อยู่ส่วนตัว
หรือ สิทธิส่วนบุคคล (Right to privacy) ซึ่งเป็นแนวคิดรากฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data)
ของประชาชน สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวอาจพิจารณาได้หลายแง่มุม เช่น ในสหรัฐอเมริกานั้น Samuel D. Warren
และ Louis D. Brandies (1890) ได้อธิบายความหมายของสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวว่าหมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตาม
ลาพัง หรือ “right to be let alone” โดยปราศจากการแทรกแซงจากสังคม หลังจากแนวคิดของ Warren และ
Brandies แล้ว การพิจารณาคดีต่อๆ มาของศาลสหรัฐหลายคดีได้สะท้อนถึงอิทธิพลแนวความคิดนี้ Ellen Alderman
and Caroline Kennedy (1995) อธิบายว่า สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Right to privacy) มีความใกล้เคียงกับ สิทธิ
ส่วนบุคคล (personal right) ซึ่งต่างก็มุ่งเน้นถึงความสาคัญของความเป็นส่วนตัวในฐานะเป็นสาระสาคัญของความเป็น
ตัวตนของมนุษย์ Ernest van den Haag (1971) อธิบายว่า สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นการเข้าถึงโดยจาเพาะ
(Exclusive access) ของบุคคลต่อขอบเขตเฉพาะของบุคคลนั้น สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นสิทธิซึ่งปัจเจกบุคคล
สามารถกันบุคคลอื่นๆ ออกไปจากพฤติกรรมที่เข้าถึงขอบเขตเฉพาะของบุคคลนั้น เช่น การเฝ้าดู (Watching) การใช้
ประโยชน์ (Utilizing) การรุกล้าหรือล่วงล้า (Intrusion) Ruth Gavison (1980) เห็นว่าสิทธิส่วนบุคคลอาจเกี่ยวข้องกับ
ความลับ (Secrecy) การปกปิดตัวตนหรือความนิรนาม (Anonymity) และการแยกตัวอยู่ลาพัง (Solitude) Jack
Donnelly (1982) ทาการศึกษาถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวพบว่า เมื่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นสิทธิที่ติดตัวคนมา
ตั้งแต่กาเนิด จึงมีลักษณะเช่นเดียวกับสิทธิมนุษยชน ที่เป็นสิทธิที่มีอยู่ในทุกคนอันเนื่องมาจากการที่เขาเป็นมนุษย์ ไม่
ต้องทาอะไรทั้งสิ้นเพื่อให้ได้มา ขอเพียงได้เกิดเป็นมนุษย์ย่อมมีสิทธิม นุษยชนและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ Hendricks, Hayden and Novik (1985) ศึกษาพบว่า สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to
privacy) อาจแตกย่อยออกมาเป็นสิทธิต่างๆ ได้อีกหลายประการ เช่น สิทธิในการดาเนินชีวิตและกาหนดความเป็น
ตัวตนของตนเอง (Self-determination) สิทธิในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น สิทธิที่จะสมรสหรือสร้างครอบครัว สิทธิที่จะ
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ทาแท้ง สิทธิในการมีชีวิต สิทธิที่จะเลือกศาสนาและการเมือง เป็นต้น Posner (1998) อธิบายว่า สิทธิส่วนบุคคล อาจ
แยกพิจารณาออกเป็นสองนัย กล่าวคือ นัยแรก สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในแง่ของการอยู่ลาพัง (Being left alone)
โดยนัยนี้ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจะถูกละเมิดเมื่อมีการล่วงล้าหรือรุกรานด้วยพฤติกรรมต่างๆ เช่น เสียงดังรบกวน
เสียงดนตรีที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น นัยที่สอง สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวในแง่การปกปิด ข้อมูล (Concealment of
information) โดยนัยนี้ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจะถูกละเมิดเมื่อข้อมูลของบุคคลถูกผู้อื่นรับรู้โดยฝ่าฝืนความ
ประสงค์ของเจ้าของข้อมู ล ในระดับของกฎหมายระหว่างประเทศมีการรับรองสิทธิในความเป็นอยู่ส่ว นตัวไว้ เช่ น
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN’s Universal Declaration of Human Rights
1948) ข้อ 12 กติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและการเมืองของสหประชาชาติ (International Covenant on Civil
and Political Rights 1966) ซึ่งรับรองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวไว้ สิทธิในความเป็นอยู่ ส่วนตัวนั้นมีลักษณะพลวัต
(Dynamic) กล่าวคือสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจแตกย่อยออกมาเป็น
สิทธิต่างๆ ได้อีกหลายประการ เช่น สิทธิในการดาเนินชีวิตและกาหนดความเป็นตัวตนของตนเอง (Self-determination)
สิทธิที่จะสมรสหรือสร้างครอบครัว สิทธิที่จะเลือกศาสนาและการเมือง สิทธิที่จะอยู่โดยลาพังปราศจากการรบกวน
เป็นต้น (คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2553) ในยุคที่การสื่อสารข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ขยายตัวขึ้น การละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลในทางออนไลน์ก็ขยายตัวเช่นเดียวกัน (คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2555) ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ สิทธิส่วนบุคคลย่อมจะ
ครอบคลุมถึงสิทธิของบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ดังนั้น การนาเอาข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจบ่งระบุตัว
บุคคลหรือข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการโจรกรรมเอกลักษณ์จึงเป็นการละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลของผู้อื่น ซึ่งรัฐจะต้องมีการตรากฎหมายขึ้นเพื่อรองรับการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวอันเป็นสิทธิพื้นฐานประการหนึ่ง
ของมนุษย์ทุกคน
ผลการวิจัย
1. ประเทศสหรัฐอเมริกามิได้มีกฎหมายกลางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) เป็น
การทั่วไป แต่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลจาแนกตามภาคส่วนเฉพาะต่างๆ อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกามีการกาหนด
ความผิดทางอาญาฐานโจรกรรมเอกลักษณ์ (Identity theft) ไว้เป็นความผิดเฉพาะ
2. ประเทศอังกฤษมิ ได้มีกฎหมายก าหนดความผิ ดสาหรับการโจรกรรมเอกลักษณ์ (Identity theft)
ไว้โดยเฉพาะ แต่ผลการศึกษาพบว่าประเทศอังกฤษมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) เป็น
กฎหมายเฉพาะ
3. ในระบบกฎหมายไทยปัจจุบัน ไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการโจรกรรมเอกลักษณ์เอาไว้
เป็นการเฉพาะ แม้ว่า มีกฎหมายไทยในปัจจุบันหลายฉบับที่อาจนามาปรับใช้ได้ แต่ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายดังกล่าว
ยังมีปัญหาในแง่องค์ประกอบ ขอบเขต หลายประการ
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มิได้มีกฎหมายกลางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data
Protection Law) เป็นการทั่วไป แต่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลจาแนกตามภาคส่วนเฉพาะต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล
ด้านสาธารณสุข ด้านการเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกามีการกาหนดความผิดทางอาญาฐานโจรกรรม
เอกลักษณ์ (Identity theft) ไว้เป็นความผิดเฉพาะ ก่อนที่จะมีกฎหมายเฉพาะดังกล่าว มีการเรียกชื่อความผิดดังกล่าว
หลากหลาย เช่น การฉ้อโกงบัตรเครดิต (Credit card fraud) การฉ้อโกงชื่อ (True name fraud) การฉ้อโกงเอกลักษณ์
(Identity fraud) (Biegelman, 2009) ต่อมาในปี ค.ศ. 1998 ในระดับรัฐบาลกลาง (Federal law) ได้มีการตรา

302

: กฎหมาย ศาสนา ชุมชน

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะซึ่งตราขึ้นเพื่อกาหนดความผิดสาหรับการโจรกรรมเอก ลักษณ์ คือ “The
Identity Theft and Assumption Deterrence Act” (ต่อไปจะเรียกกว่า รัฐบัญญัติ ITADA) ซึ่งรัฐบัญญัตินี้ทาให้เกิด
การแก้ไขประมวลกฎหมายสหรัฐโดยเพิ่มเติมฐานความผิดการโจรกรรมเอกลักษณ์ (Title 18 United States Code Section 1028) ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 ได้มีการตรารัฐบัญญัติ “The Identity Theft Penalty Enhancement Act”
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายมาตรา 1028 (Section 1028 A) โดยเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรม
เอกลักษณ์ชนิดร้ายแรง (Aggregated identity theft) ให้ผู้กระทาความผิดดังกล่าวรับโทษหนักขึ้นหากการโจรกรรม
เอกลักษณ์เป็นกรณีที่ผู้กระทาใช้ข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ของผู้อื่นในการกระทาความผิดอาญาระดับสหรัฐ เช่น ความผิด
เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง ความผิดเกี่ยวกับการรับเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง เป็นต้น
สาหรับความผิดฐานโจรกรรมเอกลักษณ์ (Identity theft) ตามประมวลกฎหมายสหรัฐมาตรา 1028 นั้น มี
องค์ประกอบที่สาคัญเช่น
- ผู้ใดรู้ (Knowingly) และปราศจากอานาจตามกฎหมาย (without lawful authority) ผลิตเอกสารแสดง
ข้อมูลเชิงออกลักษณ์ของบุคคลหรือเอกสารแสดงข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ปลอม
- ผู้ใดโอนหรือใช้ โดยปราศจากอานาจตามกฎหมาย ซึ่งเอกสารแสดงข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ของบุคคลอื่นโดยมี
เจตนากระทาความผิดหรือสนับสนุนการกระทาความผิดตามกฎหมายรัฐบาลกลางหรือกฎหมายมลรัฐหรือกฎหมายท้องถิ่น
สาหรับความหมายของ “เอกสารแสดงข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ ” (Identification document) นั้น กฎหมาย
นิยามว่าหมายถึง “เอกสารซึ่งทาขึ้นหรือออกโดยอานาจของรัฐบาลกลาง มลรัฐ หน่วยการปกครองของรัฐ รัฐบาล
ต่ า งประเทศ หรื อ องค์ ก รระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง เมื่ อ ประกอบกั บ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คลนั้ น แล้ ว จะเป็ น เอกสารที่ มี
วัตถุประสงค์อันเป็นการยอมรับกันทั่วไปสาหรับการระบุตัวบุคคล”
ในส่วนของโทษทางอาญานั้น พบว่ามีการกาหนดโทษจาคุกไว้หลายระดับ แตกต่างกันไปตามลักษณะการ
โจรกรรมเอกลักษณ์ กล่าวคือ มีโทษ ตั้งแต่ จาคุกไม่เกิน 15 ปี ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 20 ปี และไม่เกิน 25 ปี ตัวอย่างเช่น
การโจรกรรมเอกลักษณ์ซึ่งกระทาอันเป็นการให้ความสะดวกแก่การก่อการร้ายระหว่างประเทศจะมีโทษจาคุกไม่เกิน
25 ปี เป็นต้น
2. แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายกาหนดความผิดฐานโจรกรรมเอกลักษณ์ไว้โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถนามาใช้
ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมเอกลักษณ์ของผู้อื่นได้ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นปัญหาสาคัญของกฎหมาย
ดังกล่าว 3 ประการ ได้แก่
2.1 ขอบเขตของ “การโจรกรรมเอกลักษณ์” หรือ “Identity theft” นั้น มีความหมายแคบ ครอบคลุม
เฉพาะการนาข้อมูลของบุคคลที่มีอยู่จริงไปใช้โดยมิชอบ (Abuse of real persons’ identification data) ทั้งนี้
เนื่องจากอาชญากรรมบางประเภทอาจทาขึ้นโดยปราศจากการโจรกรรมเอกลักษณ์ของผู้อื่น เช่น การฉ้อโกงบัตรเครดิต
ซึ่งทาโดยการสร้างเลขหมายบัตรที่ไม่มีอยู่จริง (Koops and Leenes, 2006)
2.2 ความผิดฐานโจรกรรมเอกลักษณ์ตามกฎหมายสหรัฐนั้นจะต้องเป็นกรณีที่การโจรกรรมเอกลักษณ์นั้น
นาไปสู่การกระทาความผิดอื่นด้วย เมื่อพิจารณาในทางทฤษฎีแล้วมีการจาแนกการโจรกรรมเอกลักษณ์ เป็นกรณี
โจรกรรมเอกลักษณ์ (Identity theft) ซึ่งมีความหมายจากัดเฉพาะการใช้ข้อมูลของบุคคลที่มีตัวตน และ กรณีการ
ฉ้อโกงข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ (Identity fraud) ซึ่งมีความหมายกว้างกว่า ครอบคลุมการฉ้อโกงหรือหลอกลวงด้วยการใช้
ข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ของบุคคลที่มีตัวตนหรือไม่ก็ได้ (Europol, 2006) จะเห็นได้ว่าการ
นาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปใช้โดยมิได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล แต่ยังไม่ถึงขนาดเป็นความผิดอื่น โดยทฤษฎี
ของสิทธิส่วนบุคคลนั้นก็ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลแล้ว เช่น การนาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นไป
เผยแพร่ทางออนไลน์ การนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย แต่เมื่อกฎหมายกาหนด
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องค์ประกอบความผิดฐานโจรกรรมข้อมูลไว้ว่าต้องเป็นกรณีการนาข้อมูลนั้นไปใช้เพื่ อกระทาความผิดอื่น จึงทาให้
ขอบเขตของกฎหมายแคบลงในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
2.3 จากขอบเขตคานิยามของ “เอกสารแสดงข้อมูลเชิงเอกลักษณ์” (Identification document) นั้น
จะเห็นได้ว่าครอบคลุมเฉพาะข้อมูลระบุตัวบุคคลในเอกสารที่ภาครัฐออกให้เท่านั้น ไม่ครอบคลุมข้อมูลอั นสามารถระบุ
ตัวบุคคลที่ปรากฏในเอกสารหรือรูปแบบอื่นๆที่มิได้ออกโดยภาครัฐ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ปรากฏในสื่อ
สังคมออนไลน์ เป็นต้น
3. ผลการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมเอกลักษณ์ของ
ประเทศอังกฤษนั้นแตกต่างจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมิได้มีกฎหมายกาหนดความผิดสาหรับการโจรกรรมเอกลักษณ์
(Identity theft) ไว้โดยเฉพาะ แต่มีกฎหมายเฉพาะหลายฉบับที่เกี่ยวข้องและมีหลักการที่อาจนามาปรับใช้ได้ เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกง (The Fraud Act 2006) ซึ่งกาหนดความผิดสาหรับการแสดงข้อความเท็จเพื่อให้
ตนได้ผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น (Fraud Act 2006 sections 1(2a), (3) & (4) & 2.)) กฎหมาย
เกี่ยวกับเอกสารแสดงตัวตน (The Identity Documents Act 2010) ซึ่งกาหนดความผิดสาหรับการครอบครองเอกสาร
ระบุตัวตนของผู้อื่นซึ่งเป็นเท็จหรือได้มาโดยมิชอบหรือการทาเอกสารดังกล่าวปลอม นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่กาหนด
ความผิดสาหรับการใช้เอกสารหรือสาเนาเอกสารปลอม (Forgery and Counterfeiting Act 1981, Sections 3&4)
ส าหรั บ กรณี ก ารโจรกรรมเอกลั ก ษณ์ ที่ ก ระท าทางระบบคอมพิ ว เตอร์ นั้ น มี ก ฎหมายเฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ อ งคื อ The
Computer Misuse Act 1990 โดยกฎหมายนี้อาจปรับใช้กับการโจรกรรมเอกลักษณ์ในบางกรณีเช่น การเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์โดยมิชอบเพื่อการนาข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ของผู้อื่นมาใช้ อย่างไรก็ตาม Wall (2007) ชี้ให้เห็นว่าการปรับใช้
ดังกล่ าวครอบคลุ ม เพีย งส่ ว นหนึ่ งของพฤติ กรรมอั นเกี่ ย วข้อ งกั บการโจรกรรมเอกลั กษณ์ เนื่อ งจากการโจรกรรม
เอกลักษณ์ยังประกอบด้วยพฤติกรรมส่วนอื่นที่อยู่นอกขอบเขตของความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายนี้
4. ผลการศึ ก ษาพบว่ า นอกจากกฎหมายเกี่ ย วกั บ การฉ้ อ โกง การปลอมเอกสาร หรื อความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ ดังกล่าวแล้ว ประเทศอังกฤษยังมีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data
Protection Law) ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The data protection Act of 1998) ซึ่งเป็น
กฎหมายที่มุ่งประสงค์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data) อันรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่อาจระบุตัวบุคคลได้
ดังนั้น ข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ของบุคคลจึงอยู่ภายใต้ขอบเขตการคุ้มครองของกฎหมายนี้ หลักการสาคัญของกฎหมายนี้
คือการกาหนดหน้าที่แก่ “ผู้ควบคุมข้อมูล” (Data controller) ในการดาเนินการขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้อื่น กล่าวคือ ต้องมีการขอความยินยอม (Consent) จากเจ้าของข้อมูลก่อนการประมวลผล (Processing) ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการเก็บข้อมูลหรือการได้มา (Obtaining) และการใช้ข้อมูลด้วย นอกจากนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลยังต้องมี
หน้าที่แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล รวมทั้งไม่นาข้ อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ได้แจ้งไว้อีกด้วย
กฎหมายอังกฤษยังได้กาหนดหน้าที่แก่ผู้ควบคุมข้อมูลให้ มีมาตรการคุ้ม ครองความปลอดภัยของข้อ มูลด้วย ดังนั้ น
หลักกฎหมายของอังกฤษจึงสามารถปรับใช้กฎหมายนี้กับการโจรกรรมเอกลักษณ์ของผู้อื่น โดยเฉพา ะอย่างยิ่งการ
ป้องกันมิให้มีการกระทาต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อันอาจพิจารณาได้ว่า
เป็นมาตรการป้องกันก่อนเกิดการนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปประกอบการทาความผิดอื่นเช่นฉ้อโกงต่อไป
5. จากการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายไทย พบว่า ในระบบกฎหมายไทยปัจจุบนั ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติหลักการ
ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมเอกลักษณ์เอาไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่า มีกฎหมายไทยใน
ปัจจุบันหลายฉบับที่อาจนามาปรับใช้กับการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมเอกลักษณ์ได้ แต่พบว่า กฎหมาย
ดังกล่าวยังมีปัญหาในแง่องค์ประกอบ ขอบเขต หลายประการ อันทาให้ยังไม่สามารถนามาปรับใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการโจรกรรมเอกลักษณ์ได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม โดยงานวิจัยนี้จะได้จาแนกวิเคราะห์ปัญหาการ
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ปรับใช้กฎหมายไทยที่เป็นอยู่ตามประเด็นปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
5.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายเฉพาะที่วางหลักให้สิทธิ
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีการกาหนดนิยามตามมาตรา 4 หมายความถึง “ ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะ การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติ
การทางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัสหรือ สิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ
แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย…” อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ มีขอบเขตจากัดคือ ครอบคลุม เฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้มีการกาหนด
ความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมข้อมูลไว้แต่อย่างใด
5.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อาจนามาปรับใช้
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจากมีฐานความผิดหลายมาตราที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
โดยมิชอบ (มาตรา 5) การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (มาตรา 7) อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งข้อมูลเชิง
เอกลักษณ์ของผู้อื่นบางกรณีอาจไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายนี้ เช่น การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
ซึ่งมิได้มีระบบป้องกันการเข้าถึงไว้ ซึ่งไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายดังกล่าว
5.3 ประมวกกฎหมายอาญา มิได้กาหนดความผิดฐานโจรกรรมเอกลักษณ์ไว้เป็นการเฉพาะดังเช่น
กฎหมายสหรัฐอเมริกา แต่การโจรกรรมเอกลักษณ์อาจเข้าองค์ประกอบความผิดบางฐาน เช่น กรณีการทาขึ้นซึ่งเอกสาร
แสดงเอกลักษณ์ปลอมจะเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญาฐานการปลอมและการแปลง (มาตรา 264,265) รวมทั้ง
การปลอมเอกสารเฉพาะบางประเภท เช่น การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 269/8) เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมาย
อังกฤษแล้วจะเห็นได้ว่า กฎหมายอาญาของไทยในฐานความผิดเหล่านี้คล้ายคลึงกับกฎหมายอังกฤษที่กาหนดความผิด
สาหรับการฉ้อโกงหรือปลอมเอกสารดังกล่าว สาหรับกรณีการโจรกรรมเอกลักษณ์ในขั้นตอนของการใช้ข้อมูลเชิง
เอกลัก ษณ์ ของผู้ อื่น อาจปรับ เข้า องค์ป ระกอบความผิ ดตามกฎหมายอาญาฐานฉ้อ โกงได้ เช่ น กรณีก ารโจรกรรม
เอกลักษณ์ของผู้อื่นและแสดงตนเป็นบุคคลนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางทรัพย์สิน กรณีนี้จะเห็นได้ว่าเป็นความผิด
ฐานฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นผู้อื่น (มาตรา 342 (1)) อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ของผู้อื่นโดยมิชอบบาง
กรณีอาจไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกง โดยเฉพาะกรณีการแสดงตนเป็นผู้อื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ง
ประโยชน์ในทางทรัพย์ สิน ตัว อย่างเช่น การนาข้อ มูลเชิงเอกลักษณ์ของผู้ อื่นไปแสดงตนเป็นบุคคลนั้นในเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมโดยมิได้หลอกลวงทรัพย์สินของผู้อื่นแต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจากฐานความผิดฉ้อโกงมุ่งคุ้มครองบุคคลที่ถูก
หลอกลวง แต่มิได้มุ่งคุ้มครองเจ้าของข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ที่ถูกนาไปแอบอ้างโดยมิชอบ อย่างไรก็ตามในทางทฤษฎีจะ
เห็นได้ว่า กรณีนี้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในด้านข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
6. จากการศึกษาเปรียบเทีย บกฎหมายไทยกับกฎหมายสหรัฐอเมริกาและอังกฤษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
โจรกรรมเอกลักษณ์จะเห็นได้ว่า กฎหมายไทยมีลักษณะคล้ายกฎหมายสหรัฐอเมริกาในแง่ที่ว่าไม่มีกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นกฎหมายกลางที่มีผลครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมา ยไทยกับ
สหรัฐอเมริกาคือ สหรัฐอเมริกามีกฎหมายกาหนดความผิดฐานโจรกรรมเอกลักษณ์เป็นฐานความผิดเฉพาะ ซึ่งกฎหมาย
ไทยไม่มีฐานความผิดดังกล่าวโดยเฉพาะ เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษพบว่า กฎหมายไทยมีลักษณะคล้าย
กฎหมายอังกฤษในแง่ที่ว่า ไม่มีการกาหนดความผิดฐานโจรกรรมเอกลักษณ์เ ป็นการเฉพาะ ข้อแตกต่างระหว่า ง
กฎหมายไทยกั บ อังกฤษคื อ อั งกฤษมีก ฎหมายคุ้ม ครองข้ อมู ลส่ วนบุค คลซึ่ งสามารถน ามาปรั บใช้กั บ การโจรกรรม
เอกลักษณ์ได้ ในขณะที่ปัจจุบันนั้น ไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ
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7. เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของประเทศอังกฤษ (The data protection Act of
1998) และร่างพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลของไทย 6 พบว่า กฎหมายอังกฤษและร่างกฎหมายของไทยวางหลัก
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายครอบคลุมข้อมูล
ใดๆ ที่อาจบ่งระบุตัวของบุคคลนั้นได้ โดยกฎหมายอังกฤษและร่างกฎหมายไทยต่างกาหนดหน้าที่ให้ผู้ควบคุมข้อมูล
(Data controller) ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นจากหลักการนี้จึงส่งผลเป็นการป้องกันการ
โจรกรรมข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้กฎหมายอังกฤษและร่างกฎหมายของไทยยังได้ นาเอาหลักความ
ยินยอม (Consent) ของเจ้าของข้อมูลมากาหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบข้อแตกต่างใน
ประการสาคัญก็คือ กฎหมายอังกฤษกาหนดให้ความยินยอมเป็นเงื่อนไขสาหรับการกระทาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้อื่นในทุกขั้นตอน กล่าวคือ การเก็บหรือการได้มาซึ่งข้อมูล การประมวลผล การใช้ข้อมูล ซึ่งเป็นหลักการเช่นเดียวกับ
หลักกฎหมายสหภาพยุโรป (European Union Directive 95/46/EC) แต่ในร่างกฎหมายไทยฉบับนี้กาหนดให้มีการ
ขอความยินยอมเฉพาะในขั้นการใช้และประมวลผล โดยในขั้นต้นกล่าวคือขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น เพียงกาหนดหน้าที่
ให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ (Notification) เท่านั้น (คณาธิป ทองรวีวงศ์, 2558). ทาให้ขณะเก็บ
ข้อมูลเจ้าของข้อมูลอาจไม่รู้ตัวและเกิดช่องว่างระหว่างการเก็บข้อมูลและการแจ้งให้เจ้ าของข้อมูลทราบซึ่งอาจนาไปสู่
ความเสี่ยงของการโจรกรรมข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ได้ จากผลการวิจัยจะนาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุง
กฎหมายไทยต่อไป
สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ชี้ให้เห็นว่า ในระบบ
กฎหมายไทยปัจจุบัน ไม่มีกฎหมายกาหนดคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการโจรกรรมเอกลักษณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่ง
แตกต่างจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ แม้ว่ามีกฎหมายไทยที่มีผลบังคับในปัจจุบันหลายฉบับที่อาจนามาปรับใช้กับการ
โจรกรรมเอกลักษณ์ แต่ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า กฎหมายดั งกล่าวของไทยยังมีปัญหาในแง่องค์ประกอบ ขอบเขต หลาย
ประการ อันทาให้ยังไม่สามารถนามาปรับใช้กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการโจรกรรมเอกลักษณ์ได้อย่าง
เหมาะสมและครอบคลุม เช่น แม้ว่าไทยมีกฎหมายกาหนดฐานความผิดการฉ้อโกง ซึ่งอาจปรับใช้กับการโจรกรรมข้อมูล
เชิงเอกลักษณ์บางกรณี แต่การโจรกรรมข้อมูลเชิงเอกลักษณ์อาจไม่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเสมอไปดังกล่าวมาแล้ว
นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังไม่สามารถคุ้มครองในเชิงป้องกันเมื่อมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยปราศจากความ
ยินยอมซึ่งอาจนาไปสู่การโจรกรรมข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ได้ ผู้ วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อการแก้ไขและ
ปรับปรุงกฎหมาย จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวแล้วพบว่ามีสองแนวทางคือ
แนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้ว่ามีการกาหนดความผิดฐานโจรกรรมข้อมูลเอกลักษณ์เป็นฐาน
ความผิดทางอาญาโดยเฉพาะ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นฐานความผิดเฉพาะแต่อาจมีปัญหา เนื่องจากความผิดดังกล่าวมีขอบเขต
จากัด เช่น ไม่สามารถปรับใช้กับการนาข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ของผู้อื่นไปใช้โดยมิได้รับความยินยอม แต่มิได้นาไปประกอบ
ความผิดอื่น
แนวทางของประเทศอั ง กฤษ จะเห็ น ได้ ว่ า นอกจากกฎหมายที่ ก าหนดความผิ ดส าหรั บ การประกอบ
อาชญากรรมที่มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบ เช่น การฉ้อโกง การปลอมและใช้เอกสารปลอม ซึ่งมีหลักการ
คล้ า ยคลึ ง กั บ ประมวลกฎหมายอาญาของไทย แล้ ว ยั ง มี ก ารบั ญ ญั ติ ก ฎหมายคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น
พระราชบัญญัติเฉพาะ ซึ่งมีหลักสาคัญคือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
6
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ของผู้อื่น จะต้องได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลก่อน ดังนั้น การกระทาต่อข้อมูลเชิงเอกลักษณ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้
รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก็เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนี้แล้ว แม้ว่าการกระทาต่อข้อมูลดังกล่าวยัง มิได้นาไปสู่การ
กระทาความผิดอื่นๆก็ตาม หลักกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นมาตรการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลเชิงเอกลักษณ์และเน้นย้า
ถึงการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในการควบคุมข้อมูลของเจ้าของข้อมูล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้มี
การบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะตามแนวทางของประเทศอังกฤษ โดยเสนอว่า
ควรมีการกาหนดให้ต้องมีการขอความยินยอมของเจ้าของข้อมูลตั้งแต่ขั้นต้นคือขั้นการเก็บข้อมูล
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