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บทคัดยอ
ในปจจุบัน สื่อประชาสัมพันธของรัฐถูกใชเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางอิทธิพล
ทางการเมือง ไมวาจะเปนการอภิปรายกันในทางการเมืองหรือการสรางฐานคะแนนเสียง ผานทางสื่อ
ประชาสัมพันธตาง ๆ ของรัฐ เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ หรือผานชองทางการสื่อสารในระบบ
ดิจิตอล แมวาการใชสื่อประชาสัมพันธจะกอใหเกิดผลดีหลายประการ เชน ทําใหรัฐประหยัดคาใชจาย
ในการแจงขาวสาร ทําใหขอมูลขาวสารสงถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว เปนการสรางความเชื่อมั่น
ใหแกนักลงทุน ฯลฯ แตการใชสื่อประชาสัมพันธของรัฐในหลายกรณีกลับ พบวาเปนการกระทําที่
บิ ด เบื อ นตอ หลั ก การที่แ ทจ ริง ที่จ ะตอ งยึ ดถื อ ประโยชนส าธารณะเป นสํ า คัญ โดยเป น การนํา สื่อ
ประชาสัมพันธของรัฐมาใชในทางสวนตัวเพื่อการโฆษณาหาเสียงทางการเมือง
การนํา ทรัพ ยากรของรัฐ มาใชใ นการประชาสัม พั น ธบุ คคลหรือ พรรคการเมื อ งเป น
ปรากฏการณที่อยูคูสังคมไทยมาเปน ระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจ จุบันที่ก าร
ติดตอสื่อสารสามารถกระทําไดโดยสะดวก การเผยแพรเนื้อหาที่เปนการประชาสัม พันธบุคคลหรื อ
พรรคการเมืองดังกลาวจึงถูกพบไดทั่วไป และพบเห็นไดบอยครั้งยิ่งขึ้นในชวงเวลากอนการเลือกตั้ง
การกระทําดังกลาวนี้บุคคลกลุมหนึ่งอาจมองวาเปนเรื่องปกติ ไมวาใครที่เขามาบริหารประเทศตางก็
กระทํากัน หรือแมกระทั่งมองวาการกระทําดังกลาวเปนสิ่งที่ชอบดวยกฎหมายและสมควรกระทํา
เพื่อแสดงใหประชาชนเห็นวาที่ผานมาไดสรางสรรคผลงานอะไรไวบาง แตเมื่อพิจารณาโดยละเอียด
แลวจะพบวา การกระทําดังกลาวเปนการนําทรัพยากรของสวนรวมไปใชในทางสวนตัวอยางไมมสี ิทธิ
เปนการกระทําที่ทุจริตและขัดตออํานาจหนาที่ที่กําหนดไวโดยกฎหมาย
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การประชาสั มพั น ธบุ ค คลหรือ พรรคการเมือ งโดยใชท รัพ ยากรของรัฐ เป น ปญ หาที่
เกี่ยวพันกับความผิดทางอาญาในหลายลักษณะ เชน การรับสินบน การยักยอกทรัพยสิน การใช
อิทธิพล การทุจริตตอตําแหนงหนาที่ การปกปดและขัดขวางกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ยัง
กอใหเกิดผลกระทบกับประเทศในหลายดาน กลาวคือ การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง
โดยใชทรัพยากรของรัฐกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เชน สรางความ
สูญเสียในทรัพยากรของรัฐ ทําใหความเชื่อมั่นดานการลงทุนของเอกชนลดลง เปนการปลูกฝงคานิยม
ใหสังคมยอมรับการทุจริต กอใหเกิดความเกลียดชังและสรางความแตกแยกขึ้นในสังคม ทําใหการ
แขงขันทางการเมืองเกิดขึ้นอยางไมเปนธรรม การบริหารงานในภาครัฐขาดประสิทธิภาพ และบั่นทอน
เสถียรภาพทางการเมือง เปนตน สังคมไทยจึงตองหันมาตระหนักและใหความสําคัญกับการปองกัน
และปราบปรามการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ
อยางจริงจัง
ถึ ง แม จ ะมี ค วามพยายามจากทั้ ง หน ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน ในการกํ า หนด
มาตรการเพื่อควบคุมการใชจายทรัพยากรของรัฐใหเกิดขึ้นอยางคุมคาและโปรงใส โดยไมมีลักษณะ
เปนการนําทรัพยากรของรัฐเหลานั้นไปใชจายเพื่อประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง เชน การ
ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ของภาครัฐ หรือการจัดทํารางพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. .... เพื่อ
ควบคุมการใชจายเงินแผนดินสําหรับการประชาสัมพันธของรัฐ เปนตน แตดูเหมือนวามาตรการที่
กําหนดขึ้นเหลานี้จะไมมีผลใชบังคับไดจริงในทางปฏิบัติ โดยมาตรการบางสวนเปนเพียงคําแนะนํา
หรือเปนเพียงแนวทางปฏิบัติที่ไมมีมาตรการบังคับแกผูฝาฝน หรือยังมีสถานะเปนเพียงรางกฎหมาย
อีกทั้งกฎหมายที่อาจบังคับใชกับการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ เชน ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง ก็
บังคับใชไดไมเต็มประสิทธิภาพ โดยมีขอจํากัดในหลายประการ เชน กฎหมายที่บัญญัติขึ้นสามารถ
บังคับใชไดกับเจาหนาที่รัฐบางตําแหนงเทานั้น หรือการกําหนดระวางโทษไมเหมาะสมกับลักษณะของ
ความผิด เปนตน สงผลทําใหปญ หาการนําทรัพยากรของรัฐมาใชในการประชาสัมพันธบุคคลหรือ
พรรคการเมืองยังคงปรากฏอยูทั่วไปในสังคมไทย
ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองศึกษาถึงความเปนไปได ในการนํามาตรการบังคับทางกฎหมาย
อาญามาปรับใชแกการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของ
รัฐ ชวงกอนเลือกตั้ง โดยวิทยานิพนธฉบับนี้จะทําการศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดความผิด
ทางอาญาและการกําหนดโทษทางอาญา แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต แนวคิดเกี่ยวกับการตอตานการ
ทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 แนวคิดเกี่ยวกับการใช
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จายเงินแผนดิน และแนวคิดเกี่ยวกับการแขงขันอยางเปนธรรมในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ควบคูไปกับ
มาตรการควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐของประเทศ
แคนาดา ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา แลวจึงวิเคราะหถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมในการ
กําหนดใหการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลา
กอนการเลือกตั้งเปนความผิดทางอาญา
คําสําคัญ: การกําหนดความผิดอาญา, การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง, การโฆษณาหา
เสียงทางการเมือง, การแขงขันอยางเปนธรรม
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ABSTRACT
Nowadays, politicians use campaign advertising through media as a
mechanism to influence political debate and voters. Campaign can include several
media such as newspaper, television, radio and through digital communications
channels. These created diversity of communication channels with benefits such as
saving the state publishing cost, disseminating the public information increasingly and
building confidence for investors. However, advertising campaign, in many cases, are
use for personal interests to advertise political parties which distort the actual principle
of public interest.
The problem of corruption has been around for a long time in Thailand
and its root are deep in culture. Using national resources for promoting candidates and
political parties are common style of corruption in the country. Advanced in
communication technology have led to convenience in industry media. Therefore,
promoting candidates and political parties in government platform is usually found
during pre- election period. Some may be considered that this is a typical thing that
any candidates would do. Those who agree with this method even thought it is
legitimate and essential to promote candidates and their political parties through
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government media to present what they achieved. However, the other group
considered that public resources should be use only for public benefits, not for
personal interest. This is a fraudulent act and contrary to the powers set forth by law.
Using national resources to promote campaigns, candidates and political
party is a problem related to many types of crimes, such as bribery, peculation and
corruption which led to conceal investigation and obstruction of justice. These
mentioned problems defected the state’s economic, national resources and may be
impacted on cultures of the country, public order and good governance. Eventually,
these issues may affected investors confident which may lead to declining of domestic
economy. Therefore, it is important to raise awareness and focus on prevention
suppression of using national resources for political parties and candidates’ advertising
campaign.
There are government effort as well as private sectors to set measures to
control the use of national resources to be more effective and transparent, also
prevent the using of national resources to promote candidates and parties. As an
example, “Regulations of the Office of the Prime Minister on Procurement B.E. 2535”;
to control the government procurement process and “Drafting of Government
Advertising Bill”; to control public spending on public advertising. However, some of
the measures are merely guidelines, not practical and even harder to enforce.
Moreover, laws that may apply to the case of using national resources to
advertise candidates and political parties such as The Criminal Code and Electoral law
are practically not enforceable due to limitations as it can only be applied to some
certain state officials, and the punishment is not appropriate for the nature of the
offense. As a result, the problem of using national resources for promote candidate
and party is still presence in Thai society.
In consequences, it is necessary to study the feasibility of applying criminal
law to enforce in case of using advertising campaign to promote candidates and
political parties prior to an election. This thesis will study the concepts of criminal
misdemeanor and criminal penalties, as well as concept of fraud, concepts of the UN
Convention Against Corruption, 2003 on anti-corruption, concept of spending the state
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funds, and concept of fair competition. Moreover, this thesis will also present measures
to control the advertising campaign in some countries such as Canada, Australia and
the United State, and analyse the feasibility and appropriateness of the advertising
campaign prior to an election.
Keywords: Criminalization, Advertising campaign, Political advertising,
Fair competition
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ความเมตตาแกผูเขียนมาโดยตลอด
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต ที่ไดกรุณารับเปน
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ทานผูชวยศาสตราจารย ดร.รณกรณ บุญมี และทานอาจารย
ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน ที่ไดกรุณารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซึ่งทานอาจารยทั้งสามไดให
ความกรุณาแกผูเขียนดวยการใหขอคิดและขอเสนอแนะที่มีประโยชน เพื่อใชในการคนควาและจัดทํา
วิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีเนื้อหาที่สมบูรณยิ่งขึ้น
และขอกราบขอบพระคุณเจาของผลงานอางอิงภายในวิทยานิพนธฉบับนี้ทุกทาน ที่ได
สรางสรรคผลงานอันทรงคุณคาและมีประโยชนอยางยิ่งแกผูเขียน จนทําใหการจัดทําวิทยานิพนธฉบับ
นี้สําเร็จลุลวงดวยดี
เหนือสิ่งอื่นใด ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณคุณวิชัย กุลพรพันธ และคุณคํามูล ไชยมีสุข
บิดามารดาผูซึ่งอยูเบื้ อ งหลัง ความสํ าเร็ จทางด านการศึ ก ษาตั้ง แตแ ตวัย เยาว จ นถึง ป จ จุบัน และ
ขอขอบพระคุณแพทยหญิง อรทัย กุลพรพันธ ซึ่งใหที่พํานักแกผูเขียนในระหวางจัดทําวิทยานิพนธ
ฉบับนี้
นอกจากนี้ผูเขียนขอขอบคุณคุณเมษยา โรจนอารีย ผูคอยใหความชวยเหลือและให
คําปรึกษาแกผูเขียนมาโดยตลอด และขอขอบคุณคุณฉัฐหทัย ประดิษฐกุล สําหรับความชวยเหลือใน
การตรวจแกไขบทคัดยอภาษาอังกฤษ รวมถึงคุณดาวประกาย เหลาพิลัย สําหรับความชวยเหลือใน
การตรวจทานคําผิดและการจัดเรียงประโยคใหสมบูรณยิ่งขึ้น ตลอดจนกัลยาณมิตรทุกทานที่ไมอาจ
กลาวนามไดทั้งหมด สําหรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ ระหวางจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้
ทายที่สุดผูเขียนขอขอบคุณเจาหนาที่หองสมุดและเจาหนาที่สํานักงานเลขานุการคณะ
นิติศาสตร ทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ในการคนควาขอมูลทางวิชาการ
และดําเนินการในดานตาง ๆ จนกระทั่งการสอบวิทยานิพนธของผูเขียนสําเร็จลุลวงดวยดี
หากผลงานที่เกิดขึ้นภายในวิทยานิพนธฉบับนี้กอใหเกิดประโยชนแกวงวิชาการ วงการ
นิติศาสตร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผูเขียนขอมอบความดีทั้งหมดใหแกบุคคลทุกทานที่ไดกลาวมากอน
ขางตน แตหากผลงานที่เกิดขึ้นภายในวิทยานิพนธฉบับนี้แมแตสวนหนึ่งสวนใดเกิดขอบกพรองขึ้น
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ผูเขียนขอนอมรับความบกพรองดังกลาวไวแตเพียงผูเดียว โดยยินดีรับฟงคําวิจารณหรือขอเสนอแนะ
ตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนตอไปในทางวิชาการ

นายวีระวัฒน กุลพรพันธ
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บทที่ 1 บทนํา
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1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.5 วิธีการศึกษา
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา กรณีการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ชวงกอนเลือกตั้ง
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2.1.3.1 หลักเกณฑตามนโยบายในการบัญญัติกฎหมายอาญาของรัฐ
2.1.3.2 หลักเกณฑการคุมครองนิติสมบัติในวิถีทางสุดทาย
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2.1.3.3 หลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญาของ
Herbert L. Packer
2.1.3.4 หลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญาของ
Nigel Walker
2.1.3.5 หลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญาของ
Douglas Husak
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต
2.2.1 ความหมายของการทุจริต
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2.2.4.3 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
2.2.4.4 การทุจริตในการใหสัมปทาน
2.2.4.5 การทุจริตโดยการทําลายระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
2.2.5 ผลกระทบของการทุจริต
2.2.5.1 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
2.2.5.2 ผลกระทบดานสังคม
2.2.5.3 ผลกระทบดานการเมือง
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
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2.3.1 ความเปนมาของอนุสัญญา UNCAC
2.3.2 พันธกรณีของรัฐภาคีตามอนุสัญญา UNCAC
2.3.2.1 มาตรการปองกันการทุจริต
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2.3.2.2 การกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาและการบังคับใชกฎหมาย
2.3.2.3 ความรวมมือระหวางประเทศ
2.3.3 สถานภาพของอนุสัญญา UNCAC ตามกฎหมายไทย
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดิน
2.4.1 ความหมายของเงินแผนดิน
2.4.2 หลักการจัดสรรเงินแผนดิน
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2.5.1 หลักความเปนธรรมระหวางพรรคการเมือง
2.5.2 ระบบความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
2.5.2.1 มาตรการในการปองกันการเกิดขอพิพาทในการเลือกตั้ง
(1) มีกรอบกฎหมายที่เหมาะสม
(2) มีวัฒนธรรมที่สงเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตย
(3) มีองคกรที่ทําหนาที่ไดอยางอิสระ มีความเปนมืออาชีพ
และเปนกลาง
(4) จรรยาบรรณในการเลือกตั้ง
2.5.2.2 ระบบยุติขอพิพาทในการเลือกตั้ง
(1) องคกรยุติขอพิพาทในการเลือกตั้ง
(1.1) องคกรนิติบัญญัติ
(1.2) องคกรตุลาการ
(1.3) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(1.4) องคกรเฉพาะกิจ
(2) วิธีการยุติขอพิพาท
(2.1) การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางอาญา
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(2.2) การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางปกครอง
(2.3) การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางแพง
(2.4) การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางการเมือง
2.5.2.3 หลักการและหลักประกันของระบบยุติขอพิพาทในการเลือกตั้ง
บทที่ 3 หลักกฎหมายตางประเทศ
3.1 ประเทศแคนาดา
3.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐ
3.1.2 การควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐ
3.1.2.1 การควบคุมในระดับสหพันธรัฐ
(1) การควบคุมทางดานเนื้อหา
(2) การควบคุมทางดานรูปแบบ
3.1.2.2 การควบคุมในระดับมลรัฐ
(1) วัตถุประสงคของการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
(2) รูปแบบและเนื้อหาของการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
(3) ลักษณะตองหามของการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
(4) การพิจารณาอนุมัติการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
(5) การรายงานผลตอสภา
3.2 ประเทศออสเตรเลีย
3.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐ
3.2.2 การควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐ
3.2.2.1 การควบคุมในระดับสหพันธรัฐ
(1) การควบคุมทางดานเนื้อหา
(2) การควบคุมทางดานรูปแบบ
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3.2.2.2 การควบคุมในระดับมลรัฐ
(1) วัตถุประสงคของการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
(2) รูปแบบและเนื้อหาของการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
(3) ลักษณะตองหามของการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
(4) การพิจารณาอนุมัติการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
(5) การรายงานผลตอสภา
3.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐ
3.3.2 การควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐ
3.3.2.1 การควบคุมในระดับสหพันธรัฐ
3.3.2.2 การควบคุมในระดับมลรัฐ
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บทที่ 4 วิเคราะหปญหาความรับผิดทางอาญา กรณีการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ชวงกอนเลือกตั้ง
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4.1 มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ
4.1.1 ประมวลกฎหมายอาญา
4.1.1.1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147
(1) การบังคับใชกฎหมาย
(2) สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย
4.1.1.2 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151
(1) การบังคับใชกฎหมาย
(2) สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย
4.1.1.3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152
(1) การบังคับใชกฎหมาย
(2) สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย

186
187
187
187
189
190
190
192
193
194
194

Ref. code: 25595601031577EGK

(14)
4.1.2 กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
4.1.2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 มาตรา 29 และ 45
(1) การบังคับใชกฎหมาย
(2) สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย
4.1.2.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ.
2550 มาตรา 18 และ 105
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สื่ อ ประชาสัม พั น ธ ที่เ ผยแพร ผ านทางโทรทัศ น วิท ยุก ระจายเสี ย ง หนัง สื อ พิ ม พ
อินเตอรเน็ต ปายโฆษณา ฯลฯ นอกจากจะเปนประโยชนแกภ าคเอกชนแลว ยังเปนประโยชนแก
ภาครัฐ โดยชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางภาครัฐกับประชาชน และสรางชื่อเสียงเกียรติคุณ
ใหแกหนวยงานของรัฐ อันจะกอใหเกิดความรวมมือและการสนับสนุนจากประชาชนกลุมตาง ๆ ที่จะ
เปนรากฐานนําไปสูการสรางสรรคผลงานสาธารณะขึ้นดวย1 และชวยทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของภาครัฐกระจายไปถึงประชาชนไดอยางรวดเร็วและตรงกับกลุมเปาหมายกวาวิธีการแบบดั้งเดิม
ที่ใชการติดประกาศ การสงหนังสือเวียน หรือการกระจายขาวโดยเจาหนาที่ผานทางวาจา นอกจากนี้
หากการเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหรัฐประหยัด
คาใชจายเพิ่มขึ้นอีกดวย ซึ่งขอมูลขาวสารที่ถูกเผยแพรนี้อาจเปนขอมูลขาวสารอยางใดอยางหนึ่ง เชน
ขอมูลเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ ขอมูลเพื่อสรางภาพลักษณใหกับ
ประเทศ ขอมูลที่เกี่ยวกับ การดําเนินนโยบายหรือโครงการของรัฐ ขอมูลดานสุขภาพ ขอมูลดา น
กฎหมาย หรือขอมูลอื่น ๆ ที่เปนสาธารณประโยชน เปนตน
ถึงแมวาการนําสื่อประชาสัมพันธของรัฐมาใชเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของทาง
ราชการจะกอใหเกิดประโยชนแกรัฐและประชาชนหลายประการ แตก็พบในหลายครั้งวามีการนําสื่อ
ประชาสัมพัน ธเหลา นั้นมาใชโ ดยบิ ดเบือ นตอหลักในการใชจ ายทรัพ ยากรของรัฐ ที่จ ะตองยึดถือ
ประโยชนของสาธารณะเปนสําคัญ ดวยการใชสื่อประชาสัมพันธของรัฐเปนเครื่องมือเพื่อแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบใหกับตนเองหรือพวกพอง แมจะมีความพยายามจากหนวยงานตาง ๆ
ในการควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ แตการดําเนินการก็เปนไปดวย
ความยากลําบาก เนื่องจากกรมบัญชีกลางและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ซึ่งมีห นาที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการใชจายเงินของภาครัฐ ไมมีระบบจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณ
1 วิรัช

ลภิรัตนกุล, การประชาสัมพันธ, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), น.390. อางถึงใน ประทุม ฤกษกลาง, การประชาสัมพันธทาง
การเมือง Political Public Relations, พิมพครั้งที่ 3 (ปทุมธานี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
2550), น.77.
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เพื่อการประชาสัม พั นธข องรัฐ ไวเ ปน การเฉพาะ จึงยากแกการตรวจสอบวาหนว ยงานรัฐ ใช จ า ย
งบประมาณไปกับสื่อประเภทใดหรือสื่อสํานักใดเปนจํานวนมากนอยเพียงใด อีกทั้งงบประมาณที่ใช
เพื่อการประชาสัมพันธของรัฐในหลายเรื่องก็ไมไดปรากกฎใหเห็นอยางชัดเจน2 ทําใหการควบคุม
ตรวจสอบการใชจายเงินลําบากยิ่งขึ้นกวาเดิม
สําหรับการศึกษาวาหนวยงานรัฐใชจายงบประมาณไปเปนจํานวนเทาใดและใชจาย
ไปกับสื่อประเภทใดบาง อาจพิจารณาไดจากผลการสํารวจขอมูลทางการตลาดในป พ.ศ. 2556 ของ
บริษัท Nielsen Company ซึ่งพบวา หนวยงานรัฐไดใชจายงบประมาณไปเพื่อการประชาสัมพันธ
ของรัฐในสื่อตา ง ๆ เปนจํา นวน 7,985 ลานบาท คิดเป นจํา นวน 7% ของตลาดโฆษณาทั้ ง หมด
โดยแบงเปน การใชจายในสื่อโทรทัศน 50% การใชจายในสื่อโรงภาพยนตร 18% การใชจายในสื่อ
หนังสือพิมพ 16% การใชจายในสื่อวิทยุ 11% และการใชจายในสื่ออื่น ๆ อีก 5%3 ทั้งนี้ผลการสํารวจ
ดังกลา วไมร วมถึงค าใชจา ยของรัฐ ที่ใ ชในงานนิทรรศการหรืองานสัม มนา4 ซึ่งหากรวมคา ใชจ าย
ทั้งหมดที่ใชไปเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐไดอยางครบถวนแลว อาจมีคาใชจายที่มากกวาคาใชจาย
ซึ่งไดจากผลการสํารวจขางตนอีกเปนจํานวนมาก

ภาพที่ 1.1 ภาพรวมคาใชจายโฆษณาของรัฐป 2556
รวบรวมโดย ThaiPublica คํานวณจากขอมูลของบริษัท Nielsen Company
(ที่มา: http://thaipublica.org/2014/08/open-letter-government-advertising-act-1/)
2 ธิปไตย

แสละวงศ, ““ธิปไตย แสละวงศ” ซุก-ซอน-ซื้อ ปญหาใชงบพีอารรัฐ และ
กลไกปดฉากการใชเงินหลวงโฆษณาตัวเอง,” สืบคนเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558, จาก http://tdri.or
.th/tdri-insight/20150824/.
3 เดือนเดน นิ คมบริ รักษ และ ธิป ไตย แสละวงศ, “การซื้ อสื่ อของภาครัฐ,” สื บคน
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558, จาก http://tdri.or.th/research/government-advertise/.
4 เดือนเดน นิ คมบริ รักษ และ ธิป ไตย แสละวงศ , “รายงานวิจั ย เรื่อง รัฐและการ
แทรกแซงสื่อ,” รายงานวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558, น.41.
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โดยคาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐในสื่อตาง ๆ จํานวน 7,985 ลานบาท
ขางตน สามารถจําแนกออกตามประเภทของหนว ยงานไดเปน 3 ประเภท คือ ประเภทแรกเปน
คาใชจายของรัฐวิสาหกิจจํานวน 3,788 ลานบาท (48%) ประเภทที่สองเปนคาใชจายของหนวยงาน
ระดับกระทรวงจํานวน 3,119 ลานบาท (39%) และประเภทที่สามเปนคาใชจายของหนวยงานอื่น ๆ
เชน หนวยงานอิสระ (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงาน กสทช. และ
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน ป.ป.ช. สตง. เปนตน) กรุงเทพมหานคร และจังหวัด (หนวยงาน
ระดับภูมิภาค เชน ศาลาวาการจังหวัด และอําเภอ) อีกจํานวน 1,078 ลานบาท (13%)
โดยรัฐวิสาหกิจ 4 ลําดับแรกที่มีคาใชจายในการประชาสัมพันธสูงสุด ไดแก ธนาคาร
ออมสิน องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)) การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย (บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)) และธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีคาใชจายคิดเปนอัตราสวนรอย
ละของคาใชจายในการประชาสัมพันธของหนวยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ คือ 18% 12% 10% และ
9% ตามลําดับ สวนหนวยงานระดับกระทรวง 4 ลําดับแรกที่มีคาใชจายในการประชาสัมพันธสูงสุด
ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี
คาใชจายคิดเปนอัตราสวนรอยละของคาใชจายในการประชาสัมพันธของหนวยงานระดับกระทรวง
คือ 15% 14% 9% และ 6% ตามลําดับ5

ภาพที่ 1.2 คาใชจายโฆษณาของรัฐแยกตามหนวยงาน ป 2556
รวบรวมโดย ThaiPublica คํานวณจากขอมูลของบริษัท Nielsen Company
(ที่มา: http://thaipublica.org/2014/08/open-letter-government-advertising-act-1/)

นอกจากนี้สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทยไดทําการรวบรวมขอมูลการซื้อสื่อของ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกิดขึ้นในแตละเดือน ซึ่งเปนขอมูลที่ไดมาจากผลสํารวจของบริษัท
Nielsen Company พบวาตลอดระยะเวลา 8 ป นับตั้งแต พ.ศ. 2549 – 2556 สํานักนายกรัฐมนตรี
ใชงบประมาณเพื่อการซื้อสื่อโฆษณาเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 8,727.49 ลานบาท เฉลี่ยเดือนละ 90 ลาน
5 เดือนเดน

นิคมบริรักษ และ ธิปไตย แสละวงศ, อางแลว เชิงอรรถที่ 3.
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บาท และมีอยูหลายครั้งที่สํานักนายกรัฐมนตรีติด 10 อันดับแรกของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่ซื้อสื่อโฆษณามากที่สุด โดยในชวงปห ลัง ๆ มีแ นวโนมที่จ ะติด 10 อันดับแรกบอยครั้งขึ้น ซึ่งมี
รายละเอียดของการใชจายงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐตามภาพประกอบดังนี้

ภาพที่ 1.3 มูลคาการซื้อโฆษณาของสํานักนายกรัฐมนตรี ยอนหลัง 8 ป
รวบรวมโดย ThaiPublica จาก สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย
(ที่มา: http://thaipublica.org/2014/01/government-statistics-on-advertising/)

เห็นไดวาปริมาณการใชจายงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐในสวนสํานัก
นายกรัฐมนตรีมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยสังเกตไดจากการโฆษณาที่เกิดขึ้นในแตละรัฐบาลมี
อัตราที่เพิ่มขึ้นตลอด แมวาในชวงเปลี่ยนผานรัฐบาลจะมีมูลคาการซื้อโฆษณาที่ลดลงจากรัฐบาลกอนก็
ตาม ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวสํารวจจากการโฆษณาทั้งหมด 9 ประเภท ประกอบไปดวย การโฆษณาทาง
โทรทัศน (TV) การโฆษณาทางวิทยุ (Radio) การโฆษณาทางหนังสือพิมพ (Newspaper) การโฆษณา
ทางนิตยสาร (Magazine) การโฆษณาทางโรงภาพยนตร (Cinema) การโฆษณากลางแจง (Out
Door) การโฆษณาในระบบขนสงมวลชน (Transit) การโฆษณาตามศูนยการคา (In Store) และการ
โฆษณาบนอินเทอรเน็ต (Internet)6

6 ThaiPublica,

“รื้อสถิติสํานักนายกรัฐมนตรี ซื้อสื่อโฆษณายอนหลัง 8 ป มูลคา
8,700 ลานบาท รัฐบาลไหน ใครใชเทาไหร?,” สืบคนเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558, จาก http://
thaipublica.org/2014/01/government-statistics-on-advertising/.
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เนื่องดวยงบประมาณที่ใชสําหรับการประชาสัมพันธของรัฐในแตละปมีเปนจํานวน
มาก และมี แ นวโน ม ที่ จ ะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารเปลี่ย นรั ฐ บาล อี ก ทั้ ง การใช จ า ยในด า นการ
ประชาสัมพันธในบางครั้งก็มีปญหาเรื่องความคุมคา ความโปรงใส และประสิทธิภาพของการใชจาย
ทําใหการใชจายงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐหลีกหนีไมพนปญหาการทุจริต ซึ่งการ
ทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ มั ก เกิ ด ขึ้ น ใน 3 ลั ก ษณะ คื อ การใช สื่ อ
ประชาสัมพันธเพื่อควบคุมความคิดและการตัดสินใจของประชาชน การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อเปน
ชองทางในการทุจริต และการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง7 ดังนี้
ลักษณะที่หนึ่ง การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อควบคุมความคิดและการตัดสินใจ
ของประชาชน
เนื่อ งจากรู ป แบบการใช ชี วิ ต ในป จ จุ บั นที่ เ ป น ไปอย า งเร ง รี บ ส ง ผลทํ า ให ก าร
ตรวจสอบหรือไตรตรองขอมูลขาวสารที่ไดรับมาจากสื่อตาง ๆ ไมสามารถกระทําไดหรือกระทําไดโดย
ไมสะดวก การรับเอาเฉพาะขอมูลขาวสารที่ไดจากสื่อซึ่งมีภาพลักษณที่นาเชื่อถือจึงกลายเปนวิธีการที่
ไดรับความนิยม แตวิธีการดังกลาวถือวาอันตรายเปนอยางยิ่งสําหรับบุคคลผูรับขอมูลขาวสาร หาก
ปรากฏว า สื่ อ ดั ง กล า วไม ส ามารถทํ า หน า ที่ ไ ด อ ย า งอิ ส ระ ในแง นี้ ก ารมี อํ า นาจควบคุ ม สื่ อ จึ ง
เปรียบเสมือนการมีอํานาจในการครอบงําความคิดของประชาชน และในมิติของการทุจริตนั้นการมี
อํานาจเหนือความคิดและการตัดสินใจของประชาชน จะเปดโอกาสใหการทุจริตเกิดขึ้นไดโดยสะดวก
และเปนไปอยางกวางขวางยิ่งขึ้น ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผานมาเราจึงพบเห็นความพยายามเปน
จํานวนมากของฝายการเมือง ที่จะเขามาควบคุมหรือแทรกแซงการทํางานของสื่อตาง ๆ ใหเกิดขึ้น
อยางไมอิสระ โดยรูปแบบหรือวิธีการที่รัฐใชในการแทรกแซงการทํางานของสื่อที่หลากหลาย เชน
การแทรกแซงสื่อผานงบโฆษณา การแทรกแซงสื่อผานความสัมพันธสวนตัว การแทรกแซงสื่อผาน
วิธีการกวานซื้อหุน การแทรกแซงสื่อผานวิธีทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การแทรกแซงสื่อ
ผานหนวยงานของรัฐ การแทรกแซงสื่อผานระบบสัมปทาน8 แตในปจจุบันการแทรกแซงสื่อผานระบบ

7 ThaiPublica,

“TDRI ชี้ จุดออนกลไกคุมงบซื้อสื่อไทย กก.ระดับชาติไมมีบทบาท
แถมระเบียบจัดจางมีชองโหว เปดชองตั้งราคากลางสูงเกินตนทุนหลายเทา,” สืบคนเมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2558, จาก http://thaipublica.org/2015/07/government-advertising-14/.
8 โปรดดู จริยา คงมา, “มาตรการป องกั นและแก ไขป ญหาการแทรกแซงสื่อมวลชน
โดยรัฐบาล,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,
2554), น.101 – 123.
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สัมปทานไดลดนอยลงและอาจจะหมดไปในอนาคต โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนที่ปจจุบันมีการเปลี่ยนผาน
จากระบบสัมปทานไปสูระบบการออกใบอนุญาต โดยใชวิธีการประมูลชองโทรทัศนดิจิตอลแทน9
ลักษณะที่สอง การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อเปนชองทางในการทุจริต
การทุจริตในลักษณะนี้เปนการแสวงหาประโยชนผานการใชจายงบประมาณ โดย
อาศัยชองวางของกฎหมายหรืออาศัยตําแหนงหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณในการ
ทุจริต ซึ่งนับวันการทุจริตในลักษณะดังกลาวจะมีความซับซอนขึ้นเรื่อย การแกไขปญหาดังกลาวจึง
ต อ งมุ ง เน นไปที่ก ารควบคุ มตรวจสอบการใช จา ยเงิน ให เ กิ ด ขึ้ น อย า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ แทนที่ก าร
ปราบปรามการทุจริตที่เกิดขึ้น เพื่อลดโอกาสในการกระทําทุจริต ซึ่งที่ผานมาประเทศไทยยังไมมีการ
บัญญัติกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมการจัดซื้อจัดจางประเภทการประชาสัมพันธของรัฐ ทําใหวิธีการ
จัดซื้อจัดจางดังกลาวตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 254910 โดยพบวาหนวยงานราชการหลายแหงกําหนดราคากลางสําหรับ การ
โฆษณาประชาสัมพันธไว ในอัตราที่สูงกวาราคากลางที่ระบุไวในเอกสารอัตราคาใชจายอางอิงที่จัดทํา
โดยสํานักงบประมาณ ตัวอยางเชน11
- กรมการปกครอง ไดกําหนดราคากลางสําหรับโครงการประชาสัมพันธบทบาท
และภารกิจของกรมการปกครองผานสื่อหนังสือพิมพ หนาขาว – ดํา ขนาด 6 x 10 นิ้ว ไวครั้งละ
81,000 บาท ในขณะที่อัตราคาใชจายอางอิงตามเอกสารของสํานักงบประมาณกําหนดคาใชจายไวที่
ครั้งละ 61,000 บาท
- กรมการคาภายใน ไดกําหนดราคากลางสําหรับโครงการประชาสัมพันธยกระดับ
รายไดเกษตรกรผานสถานีโ ทรทัศนความยาว 2 นาที จํานวน 20 ตอน ไวนาทีละ 135,600 บาท
ในขณะที่อัตราคาใชจายอางอิงตามเอกสารของสํานักงบประมาณกําหนดคาใชจายในการผลิตสารคดี
สั้นทางโทรทัศนไวครั้งละไมเกิน 60,000 บาท และคาเผยแพรไมเกินครั้งละ 35,000 บาท
นอกจากนี้ การทุจริตในการใชงบประชาสัมพันธยังอาจเกิดขึ้นโดยอาศัยชองทาง
ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งที่ มี อ ยู ห ลายวิ ธี โดยพบว า การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งในหลายกรณี ที่เ ป น การโฆษณา
9 เดือนเดน

นิคมบริรักษ และ ธิปไตย แสละวงศ, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, น.40.
10 อิ สรกุ ล อุ ณหเกตุ , “ข อเสนอวาด วยกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัม พั น ธ
ของรัฐ,” สืบคนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558, จาก http://thailawwatch.org/research-papers
/governmentads/.
11 เพิ่งอาง.
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ประชาสัมพันธของรัฐ เปนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีพิเศษและการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีกรณีพิเศษ เชน
การจัดซื้อจัดจางของกระทรวงแรงงานในชวงระหวางเดือนมิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ. 255612 สําหรับ
การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีพิเศษนั้น ตามปกติปกติแลวจะใชเฉพาะกับการจัดซื้อจัดจางที่เปนงานเรงดวน
หากจัดซื้อจัดจางดวยวิธีปกติแลวจะทําใหเกิดความลาชาและอาจเสียหายแกทางราชการได หรือใช
เฉพาะกับการจัดซื้อจัดจางที่กระทําโดยวิธีอื่นแลวไดผลไมดีจึงจําเปนตองจัดซื้อจัดจางดวยวิธีพิเศษ
สวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีกรณีพิเศษเปนการจัดซื้อจัดจางที่สวนราชการเปนผูผลิตพัสดุหรือ เปน
ผูรับทํางานจางนั้นเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือจาง หรือมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหซื้อหรือจางดวยวิธีกรณีพิเศษ การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีพิเศษและการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี
กรณีพิเศษในสถานการณปกติตองถือวาเปนขอยกเวนอยางยิ่ง เพราะมีขั้นตอนการจัดหาคอนขางรวบ
รัด สงผลทําใหกลไกการแขงขันดานราคาไมเกิดขึ้น ทั้งยังไมบังคับใหหนวยงานเปดเผยรายละเอียด
อยางเปนระบบ และการเขาถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางทําไดยาก กอใหเกิดการสมยอมราคาไดงา ย13
แมที่ผานมาจะมีความพยายามในการแกปญหาการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จาง ดวยการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติ พ.ศ. 2529 และ
แกไขลาสุดในป พ.ศ. 2553 เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ (กปช.) ทําหนาที่ในการ
กําหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธของประเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แต
กลับพบวาการทํางานที่ผานมาไมมีผลงานที่ชัดเจนที่จะใชเปนกรอบใหหนวยงานของภาครัฐปฏิบัติ
ตามในเรื่องของการประชาสัมพันธ14 โดยมีสาเหตุที่สําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก การจัดทําแผน
นโยบายยังขาดการมีสวนรวมจากภาครัฐและภาคเอกชน ทําใหแผนนโยบายที่ออกมาไมสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงในทางปฏิบัติและความตองการที่แทจริง รวมทั้งหนวยงานของรัฐไมเห็นความสําคัญของ
แผนการประชาสัมพันธที่ออกมา ประการที่สอง การปฏิบัติการตามแผนนโยบายไมมีขั้นตอนในการ
ติดตามและประเมินผลอยางจริงจัง และประการที่สาม การดําเนินงานของ กปช. มีความสัมพันธ
12 ThaiPublica,

“กางงบฯ ประชาสัมพันธกระทรวงแรงงาน จัดซื้อวิธีพิเศษ 5 เดือน
“100 ลานบาท”,” สืบคนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558, จาก http://thaipublica.org/2013/10/
series-government-advertising-1/.
13 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, “ชองวางของระบบปองกันและปราบปรามการทุจ ริต
ในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (2),” สืบคนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558, จาก http://www.kriengsak
.com/Space%20defense%20system%20and%20combat%20corruption%20in%20gove
rnment%20procurement%20(2).
14 ThaiPublica, อางแลว เชิงอรรถที่ 7.
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ใกลชิดกับนักการเมืองมากเกินไป ทําใหการปฏิบัติตามแผนนโยบายไมเกิดความตอเนื่อง อีกทั้งไมมี
การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทดแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง15
และถึงแมสํานักงบประมาณจะไดดําเนินการเพื่อแกปญหาการทุจริตในขั้นตอน
การตั้ง งบประมาณสํา หรับ การประชาสัมพันธไว โดยออก “อัตราคาใชจาย หลัก เกณฑแ ละแนว
ทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป (มิถุนายน 2556)” เพื่อกําหนด “แนวทางในการ
พิจารณางบประมาณรายการประชาสัมพันธ” ซึ่งเปนงบประมาณที่ใชในการโฆษณาประชาสัมพันธ
ของหนวยงานราชการสวนกลางเอาไวคอนขางสมบูรณ แตวาหลักเกณฑดังกลาวยังขาดสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย และหลักเกณฑในหลายขอยังมีลักษณะเปนเพียงคําแนะนํา สงผลใหการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังกลาวไมเกิดขึ้นอยางเครงครัด16
ลักษณะที่สาม การใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมือง
การประชาสัมพันธตนเองของบรรดานัก การเมือ งและพรรคการเมื องผ า นสื่ อ
ประชาสัมพัน ธป ระเภทตาง ๆ เปนสิ่งที่พบเห็น ไดทั่วไปในชีวิตประจํา วัน โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง ใน
ชวงเวลาการกอนการเลือกตั้งมักพบเห็นการประชาสัมพันธดังกลาวไดบอยครั้งขึ้น และกลายมาเปน
เรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคม คนกลุมหนึ่งอาจมองวาเปนสิ่งที่สามารถทําไดเพราะไมมีกฎหมายหามไว
และมีประโยชนมากกวาการนําเงินงบประมาณสวนนี้ไปใชกับการคอรรัปชัน หรือมองวาการปรากฏ
รูปภาพของรัฐมนตรีซึ่งเปนที่รูจักโดยทั่วไปจะชวยดึงดูดความสนใจจากประชาชนได และประหยัด
คาใชจายกวาการจางดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง รวมถึงมองวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องของอคติท าง
การเมืองมากกวาที่จะเปนเรื่องของการทุจริต เพราะเปนหนาที่ของรัฐบาลอยูแลวที่จะตองนําเสนอ
ผลงานใหปรากฏแกสายตาประชาชน17 ในขณะที่คนอีกกลุมหนึ่งอาจมองวาการกระทําดังกลาวเปนสิ่ง
ที่ผิด โดยจะสงผลทําใหเกิดการเลียนแบบขึ้น และสื่อโฆษณาที่ใชจายจากเงินของทางราชการจะ
ปรากฏแตภาพและถอยคําสดุดี กลายเปนการโฆษณาหาเสียงใหตนเองมากกวาที่จะเสนอขอความที่
15 เดือนเดน

นิคมบริรักษ และ ธิปไตย แสละวงศ, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, น.vi.
16 เดือนเดน นิคมบริรักษ และ ธิปไตย แสละวงศ, เพิ่งอาง, น.vi – vii.
17 Athit [นามแฝง], สาละวิ น [นามแฝง], และตอม [นามแฝง], แสดงความเห็ น ใน
เรื่ อ ง “การเบี ย ดบั ง งบหลวงมาโฆษณาภาพพจน ตั ว เองเป น สิ่ ง น า ละอาย,” สืบ ค นเมื่ อ วั น ที่ 11
กรกฎาคม 2558, จาก http://www.atriumtech.com/cgi-bin/hilightcgi?Home=/home/Inter
Web2000&File=/home2/searchdata/Forums/http/www.pantip.com/cafe/rajdumnern/t
opic/P2473035/P2473035.html#sthash.tfLFoIz4.dpuf.
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เปนประโยชนใหแกสาธารณะ โดยมองวาเรื่องดังกลาวนี้หากผลงานเปนที่ถูกใจของสื่อ สื่อตาง ๆ ยอม
ลงโฆษณาใหแกบุคคลเหลานั้นอยูแลวโดยที่ไมตองใชจายเงินของทางราชการ18
การพิจารณาวาสื่อประชาสัมพันธของรัฐที่ถูกผลิตและเผยแพรมีวัตถุประสงคเปน
การโฆษณาหาเสียงใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง หรือมีวัตถุประสงคเปนการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สําคัญใหแกป ระชาชนรับทราบ อาจพิจารณาไดจากเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อโฆษณา
ประเภทนั้ น ๆ ซึ่ ง ในกรณี ข องการประชาสั ม พั น ธ ผ านป ายโฆษณาขนาดใหญ ที่ติ ด ตั้ ง อยู ริ ม ถนน
(billboard) โดยลักษณะทั่วไปของการเสพสื่อประเภทดังกลาว ยอมกระทําดวยการมองผานหนาตาง
ของรถที่กําลังโดยสารอยู หากปายโฆษณาดังกลาวมีภาพของนักการเมืองขนาดใหญปรากฏอยูพรอม
กับตัวหนังสือขนาดเล็กจํานวนมากที่บอกถึงสิทธิหนาที่ที่ประชาชนพึงรับทราบ ขอมูลที่ประชาชนซึ่ง
เปนผูโดยสารอยูบนรถคันดังกลาวจะจดจําไดนั่นคือภาพของนักการเมือง มิใชตัวหนังสือที่ปรากฏบน
ปายโฆษณา เนื่องจากดวยลักษณะของการเสพสื่อประเภทดังกลาวนั้นตองอาศัยความรวดเร็ว การ
สรางความดึงดูดใจแกผูเสพสื่อดวยรูปภาพขนาดใหญนี้จะทําใหผูเสพสื่อสามารถจดจํารายละเอียดได
ดีกวาการสื่อสารดวยตัวหนังสือ การกระทําดังกลาวจึงสะทอนใหเห็นวัตถุประสงคในการโฆษณาวา
ต อ งการที่ จ ะนํ า เสนอรูป ของนั ก การเมื อ งมากกวา ที่จ ะนํา เสนอเนื้อ หาบนปา ยโฆษณา 19 ซึ่ง การ
ประชาสัมพันธในลักษณะนี้มิใชมีเฉพาะสื่อประชาสัมพันธประเภทปายโฆษณาเทานั้น ยังปรากฏในสื่อ
ประชาสัมพันธประเภทอื่นอีกดวย เชน โทรทัศน วิทยุ ปายรถเมล กระเปาผา ฯลฯ เพียงแตลักษณะ
ของการปรากฏเนื้อหาที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองอาจจะแตกตางกันออกไป
ขึ้นอยูกับ ลักษณะสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ กลาวคือ ขอความเสียงอาจปรากฏในรายการวิทยุ
ภาพเคลื่อนไหวอาจปรากฏในสื่อโทรทัศนหรือสื่ออินเตอรเน็ต สัญลักษณอาจปรากฏบนปายไฟหรือ
ปายรถเมล เปนตน
อาจกลาวไดวา การเผยแพรสื่อประชาสัมพันธของภาครัฐที่ปรากฏอยูในปจจุบัน
ไมไดมุงเนนไปที่ เนื้อหาซึ่งเปนประโยชนกับ ประชาชนเปนสําคัญ แตก ลับ มุงเนนไปที่ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธตัวบุคคลผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงระดับสูงในหนวยงานของรัฐ ไมวาจะ
เปนขาราชการการเมือง ขาราชการประจํา หรือผูบริหารระดับสูงในหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ หรือ
18 *bonny [นามแฝง],

“การเบียดบังงบหลวงมาโฆษณาภาพพจนตัวเองเปนสิ่ง นา
ละอาย,” สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 11 กรกฎาคม 2558, จาก http://www.atriumtech.com/cgi-bi
n/hilightcgi?Home=/home/InterWeb2000&File=/home2/searchdata/Forums/http/www
.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P2473035/P2473035.html#sthash.tfLFoIz4.dpuf.
19 ธิปไตย แสละวงศ, อางแลว เชิงอรรถที่ 2.
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มุงเนน ไปที่การโฆษณาประชาสัมพันธพรรคการเมือง20 สื่อประชาสัม พันธข องรัฐโดยสว นใหญที่
ปรากฏเนื้อหาเปนการโฆษณาตัวบุคคลหรือพรรคการเมืองตามที่กลาวขางตน นอกจากจะพบปญหา
เรื่องการนําทรัพยสินของทางราชการไปใชในทางสวนตัวโดยมิชอบแลว ยังพบปญ หาการเบิกจาย
งบประมาณอีกเปนจํานวนมาก โดยพบวาการเบิกจายงบประมาณในบางครั้งมีจํานวนที่สูงมาก หรือ
เปนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ อีกทั้งการเบิกจายงบประมาณก็มีลัก ษณะที่
คอนขางถี่ ทั้งที่ขอความหรือเนื้อหาก็มีลักษณะคลายเดิม แตตองดําเนินการเปลี่ยนสื่อประชาสัมพันธ
ใหมเพราะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูบริหาร ซึ่งเปนบุคคลที่ปรากฏบนสื่อประชาสัมพันธนั้น เพื่อใหเห็น
ตัวอยางชัดเจนขึ้น จึงอาจศึกษาจากกรณีดังตอไปนี้

ภาพที่ 1.4 การประชาสัมพันธของกระทรวงแรงงานที่เนนตัวบุคคล
รวบรวมโดย ThaiPublica โดยภาพบางสวนมาจาก Facebook สวนตัวของนายบรรยง พงษพานิช
(ที่มา: http://thaipublica.org/2013/10/series-government-advertising-1/)

กระทรวงแรงงาน ใชงบประมาณไปกับ การประชาสัม พันธในชวงเวลาระหวาง
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยมีมูลคาราคากลางอยูที่ 100,278,500 บาท ซึ่งสามารถแบง
การใชงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ที่อยูในความดูแลของกระทรวงแรงงานไดดังนี้ สํานักงาน
ประกันสัง คมใชงบประชาสัมพันธผา นทางสถานีโ ทรทัศน สถานี วิทยุกระจายเสียง หนัง สือพิม พ
ปา ยโฆษณา กิจ กรรม การผลิตสื่อ และสื่อตา ง ๆ รวมมูลคา 64,505,571 บาท กรมพัฒนาฝมือ
แรงงานใชงบประชาสัมพันธผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและปายไวนิลรวมมูลคา 2,589,000 บาท
กรมการจัดหางานใชงบประชาสัมพันธผานทางสื่อเรื่องแรงงานตางดาว แผนพับ และปายแบนเนอร
รวมมูลคา 27,380,000 บาท กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานใชงบประชาสัมพันธผานทางการ
จัดทํากระเปารวมมูลคา 803,929 บาท และสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใชงบประชาสัมพันธผาน
20 อิสรกุล

อุณหเกตุ, อางแลว เชิงอรรถที่ 10.
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ทางปายโฆษณารวมมูลคา 5,000,000 บาท ซึ่งทั้งหมดเปนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณี
พิเศษ ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจางดังกลาวเกิดขึ้นในชวงที่นายเฉลิม อยูบํารุง ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน21

ภาพที่ 1.5 การประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการที่เนนตัวบุคคล รวบรวมโดย ThaiPublica
(ที่มา: http://thaipublica.org/2013/11/series-government-advertising-2/)

กระทรวงศึกษาธิการ ใชงบประมาณไปกับการประชาสัมพันธในชวงเวลาระหวาง
เดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยมีมูลคาราคากลางอยูที่ 15,008,799 บาท ซึ่งแบงเปนการ
ประชาสัมพันธผานปายโฆษณาขนาดใหญ (billboard) และปายไวนิล รวมมูลคา 7,087,890 บาท
การประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพรายวัน 3 ฉบับ คือ มติชน คมชัดลึก และสยามรัฐ รวมมูลคา
5,711,359 บาท การประชาสัมพันธผานการจัดกิจกรรมรณรงค (event) และการฉายสื่อวีดีทัศน
(VTR) รวมมูลคา 2,209,550 บาท ซึ่งเปนการดําเนินการที่กระทําอยางตอเนื่องและมีการเปลี่ยนปาย
โฆษณาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีวาการกระทรวง โดยที่ขอความซึ่งถือเปนสาระสําคัญของการ
สื่อ สารกับ ประชาชนในเรื่ อ งสิท ธิและหนา ที่ นับ วั นจะยิ่ ง มีข นาดเล็ กลง เมื่อ เทียบกั บ ภาพผู ดํ า รง
ตําแหนงทางการเมือง22 ทั้งนี้งบประมาณที่ใชจายไปกับการประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการที่
ปรากฏขางตนเปนเพียงการรวบรวมขอมูลการประชาสัมพันธจากบางภาคสวนที่ปรากฏขอมูลเทานั้น
การใชจายจริงจึงนาจะมากกวาที่ปรากฏอีกเปนจํานวนมาก
21 ThaiPublica,

อางแลว เชิงอรรถที่ 12.
22 ThaiPublica, “เจาะงบฯ ปา ยโฆษณากระทรวงศึกษาฯ เปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยน
รัฐมนตรี 3 เดือน 15 ลาน,” สืบคนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558, จาก http://thaipublica.org/
2013/11/series-government-advertising-2/.
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นอกจากหนวยงานดังกลาวขางตนแลว การประชาสัมพันธที่ดําเนินการในลักษณะ
ที่เปนการโฆษณาตนเองของบุคคลผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงระดับสูงในหนวยงานของรัฐ
หรือเปนการโฆษณาพรรคการเมืองยังเกิดขึ้นอยา งแพรห ลายในอีกหลายหนว ยงาน ไมวาจะเป น
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสามารถพบเห็นไดบอย
ตามสถานที่ตาง ๆ จนกลายเปนที่ชินตาของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลากอนการเลือกตั้ง
ซึ่งการแขงขันทางการเมืองเปนไปอยางเขมขน สามารถพบเห็นการกระทําดังกลาวไดบอยครั้งยิ่งขึ้น
สําหรับการแกไขปญหาดังกลาวในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยไดดําเนินการ
เพื่อจัดใหมีหลักเกณฑในการควบคุมตรวจสอบความจําเปนและความคุมคาของการประชาสัมพันธ
ดวยการออก “อัตราคาใชจาย หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
(มิถุนายน 2556)” ซึ่งจัดทําโดยสํานักมาตรฐานงบประมาณ เพื่อเปนแนวปฏิบัติใหกับหนวยงาน
ราชการสวนกลางใชเปนราคาอางอิง ในการตั้งงบประมาณในการวาจางสื่อหรือการจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ หรือการออกหนังสือราชการ ที่ มท 0808.2/ว3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550
เรื่ อ ง “ขอให ท บทวนและกํ า หนดมาตรการป อ งปราม กรณี อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใช เ งิ น
งบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกใหราษฎรโดยใสชื่อของตนลงบนสิ่งของ” ซึ่งจัดทําโดย
กระทรวงมหาดไทย เพื่อเปนแนวปฏิบัติไมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใชจายงบประมาณ
ของรัฐไปเพื่อการประชาสัมพันธสว นบุคคล อันเปนผลมาจากการที่องคก รปกครองสว นทองถิ่ น
ดําเนินการจัดซื้อสิ่งของแจกจายใหประชาชน โดยใสชื่อของตนเองลงบนสิ่งของเพื่อเปนการหาเสี ยง
ทั้งที่เปนการจัดหาโดยใชเงินงบประมาณของทางราชการ หรือการออก “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535” (และที่แกไขเพิ่ มเติม) ซึ่งจัดทําโดยสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อควบคุม
กระบวนการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา แตในทางปฏิบัติกลับ
ปรากฏวาหลักเกณฑตาง ๆ ขางตนยังไมไดถูกตราขึ้นเปนกฎหมายหรือระเบียบที่จะสามารถบังคับให
หนวยงานปฏิบัติตามและเอาผิดกับหนวยงานที่ไมปฏิบัติตามได อีกทั้งระเบียบการคํานวณราคากลาง
สําหรับการจัดซื้อจัดจางที่เปนการประชาสัมพันธก็ขาดความชัดเจน23
และถึงแมจะมีกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบการใชจายงบประมาณเพื่อการ
ประชาสัมพันธภายหลังจากที่ดําเนินการแลว อันไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของ ที่กําหนดใหสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน (สตง.) มีบทบาทในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานรัฐ แตในทาง
23 เดือนเดน

นิคมบริรักษ และ ธิปไตย แสละวงศ, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, น.72 –

74.
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ปฏิบัติการใชอํานาจในการตรวจสอบของ สตง. ยังเปนไปอยางจํากัด กลาวคือ การใชอํานาจในการ
ตรวจสอบของ สตง. ยังคงเปนการตรวจสอบการใชจายใหเปนไปตามระเบียบ (compliance audit)
มากกวาที่จะการตรวจสอบความคุมคาของการใชจาย (performance audit) สงผลทําใหโครงการ
ประชาสัมพันธตาง ๆ ของหนวยงานรัฐซึ่งเกิดขึ้นอยางไมคุมคายังคงปรากฏใหเห็นอยูเปนประจํา24
จากปญหาการบังคับใชหลักเกณฑและระเบียบตาง ๆ ที่ยังมีขอขัดของหลายประการ
จึงนําไปสูความพยายามในการบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุมการใชจายสําหรับการประชาสัมพันธของ
รัฐใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบ ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ไดใหความเห็น
และข อ เสนอแนะไว ใ นบั น ทึ ก ที่ เ สนอต อ นายกรั ฐ มนตรี ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ และ
ประธานสภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ เรื่ อ ง “แผนการให มี ก ฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม โฆษณาและ
ประชาสัมพันธข องภาครัฐ ” โดยเห็นควรใหรัฐตองมีกฎหมายวา ดวยการควบคุม การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธของภาครัฐ เพื่อใหประชาชนและเอกชนสามารถรับรูและเขาถึงขอมูลหรือบริการได
อยางทั่วถึงและเทาเทียม และทําใหการใชจายเงินงบประมาณแผนดินมีความเหมาะสม โปรงใส และ
ไมเ ป น การครอบงํา สื่ อ มวลชน 25 นอกจากนี้ยั ง ปรากฏความพยายามจากหนว ยงานภาครั ฐและ
ภาคเอกชน ในการจัดทํารางพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. .... แตราง
พระราชบัญ ญัติดัง กลา วซึ่งเปนผลผลิตของความเห็นและขอ เสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายและความพยายามของภาครัฐและภาคเอกชนขางตน ก็ยังมิไดประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย
ปรากฏเพียงวารางพระราชบัญญัติดังกลาวผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติเมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยที่สภาปฏิรูปแหงชาติไดดําเนินการสงรางพระราชบัญญัติดังกลาว
พรอมรายงานการศึกษา : การปฏิรูปการโฆษณาประชาสัมพันธภาครัฐ26ตอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อ
24 เดือนเดน

นิคมบริรักษ และ ธิปไตย แสละวงศ, เพิ่งอาง, น.76 – 78.
25 ThaiPublica, “คปก.หนุ น ออก กม.คุ ม รั ฐ ซื้ อ สื่ อ สกั ด การครอบงํ า สื่ อ ผ า นเงิ น
โฆษณา,” สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 17 กรกฎาคม 2558, จาก http://thaipublica.org/2015/04/
government-advertising-10/.
26 รายงานการศึ ก ษาฉบั บ ดั ง กล า วจั ด ทํ า โดยคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การใช
งบประมาณภาครัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธ โดยไดผานความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแหงชาติเมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และไดนําสงคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โปรดดู
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแหงชาติ, วาระ
ปฏิรูปที่ 1 : การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักการ
พิมพ, สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2558), น.85 – 94.

Ref. code: 25595601031577EGK

14
พิจารณาแลวเทานั้น ยังไมปรากฏขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และไมปรากฏแนวโนมที่
คณะรั ฐ มนตรีจ ะเสนอรา งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วให ที่ ป ระชุม สภานิ ติบั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ (สนช.)
พิจารณาเพื่อบังคับใชเปนกฎหมาย
แมการประชาสัมพันธตนเองในแตละครั้งอาจกระทบตอการใชจายทรัพยากรของรัฐ
ไมมาก หรือแทบไมมีผลกระทบเลยเมื่อเปรียบเทียบกับการทุจริตประเภทอื่น เนื่องจากงบประมาณที่
ใชในการโฆษณาแตละครั้งมีจํานวนไมมาก อีกทั้งการโฆษณาดังกลาวก็อาจเปนภารกิจที่หนวยงานรัฐ
ตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่อยูแลว เพียงการสอดแทรกรูปภาพ ขอความ สัญลักษณตาง ๆ ลงไป
ในสื่อโฆษณาเหลานั้น จึงไมสงผลโดยตรงเปนการเพิ่มตนทุนใหแกรัฐในการจัดทําสื่อโฆษณา แตเมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมแลว การประชาสัมพันธตนเองในหลายกรณีมีความเกี่ยวพันกับปญหาการ
เบิกจายงบประมาณอยางแยกไมออก ไมวาจะเปนการแสวงหาประโยชนจากเงินงบประมาณที่ถูกใช
จายไป โดยการกินสวนตางของราคาสื่อโฆษณาหรือการเขามาเปนคูสัญญาในการรับจางผลิตและ
เผยแพรสื่อโฆษณา สงผลทํา ใหปญ หาการประชาสัมพันธตนเองจากเดิม ที่เ ปนเพีย งการแสวงหา
ประโยชนจากทรัพยากรของรัฐเพื่อสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงทางการเมือง กลับกลายมาเปน
สวนหนึ่งของเครื่องมือที่ใชในการทุจริตคอรรัปชัน ปญหาดังกลาวขางตนนี้ไดกอใหเกิดผลกระทบที่
สําคัญใน 3 ดานคือ ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ผลกระทบดานสังคม และผลกระทบดานการเมือง ดังนี้
1) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ กลาวคือ ปญหาการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐไดสรางความสูญเสียอยางมหาศาลแกทรัพยากรของรัฐ ไมวาจะเปน
ทรั พ ยากรทางด า นการเงิ น บุ ค ลากร หรื อ เวลา เนื่ อ งจากในขั้ น ตอนการผลิ ต และเผยแพร สื่ อ
ประชาสัมพัน ธนั้น รัฐมีความจํา เปนที่จ ะตองใชจายทรัพยากรเหลา นี้เพื่อ กอให เกิดการผลิตและ
เผยแพร หากการใชจายเกิดขึ้นอยางไมคุมคาตอประโยชนสาธารณะแลว ยอมกอใหเกิดความสูญเสีย
ในทรัพยากรของรัฐและสงผลกระทบโดยตรงตอฐานะทางการคลัง นอกจากนี้ปญหาดังกลาวยังสงผล
กระทบตอความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน โดยเปนผลมาจากความไมแนนอนในการบังคับใช
มาตรการทางกฎหมาย ทําใหนักลงทุนเกิดความไมแนใจวาการกระทําอยางใดบางอยูในขอบเขตที่
สามารถกระทําได และหากการประชาสัมพันธตนเองดังกลาวเกี่ยวพันกับปญหาคาใชจายเบื้องตน
(start-up costs) ของนักลงทุน ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเรียกรับสินบนเพื่อตอบแทนการอนุญาตหรือ
การไดสิทธิพิเศษในการลงทุนแลว ปญหาการประชาสัมพันธตนเองก็จะกลายเปนปจจัยหนึ่งที่ผูลงทุน
จะใชเปนขอมูลประกอบกอนการตัดสินใจลงทุน
2) ผลกระทบด า นสั ง คม กล า วคื อ ป ญ หาการประชาสั ม พั น ธ บุ ค คลหรื อ พรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐที่พบเห็นไดทั่วไป และอยูคูกับสังคมมาเปนระยะเวลายาวนานโดย
ไมไดรับการแกไข ไดสงผลเปนการปลูกฝงคานิยมการทุจริตใหแกประชาชน ทําใหประชาชนรูสึกวา
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การกระทํา ดังกลาวเปน สิ่งที่ย อมรับ ไดในสัง คม และอาจเกินเลยไปจนกระทั่ง รูสึกวา การกระทํ า
ดังกลาวเปนสิ่งที่ถูกกฎหมายและสมควรกระทํา นอกจากนี้ยังสงผลเปนการสรางความเกลียดชังและ
ความแตกแยกใหเกิดขึ้นภายในสังคมอีกดวย เนื่องจากการประชาสัมพันธดังกลาวยอมกอใหเกิดความ
ไดเปรียบและความเสียเปรียบระหวางบุคคลที่แขงขันกันในทางการเมือง หากปญหาดังกลาวไมไดรับ
การแกไขดวยวิธีที่เหมาะสมแลว ก็จะสงผลเปนการเพิ่มความไมเทาเทียมกันระหวางบุคคลเหลานั้นให
มากยิ่งขึ้น และนํามาซึ่งความเกลียดชังและความแตกแยกระหวางกันในที่สุด
3) ผลกระทบดานการเมือง กลาวคือ ปญหาการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐไดสรางความไมเปนธรรมใหเกิดขึ้นระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง เนื่องจากการประชาสัมพันธตนเองที่มิช อบนั้นเปนการกระทําที่ไ มตองใชจา ยเงิน
สวนตัวเพื่อการโฆษณา ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองดังกลาวจึงอยูในสถานะที่ไดเปรียบกวา
ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองอื่น ซึ่งปญหาดังกลาวนี้ยังสงผลกระทบถึงการบริหารงานของ
หนวยงานรัฐ โดยชี้ใหเห็นถึงการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ จนสงผลทําใหการใชจายทรัพยากร
ของรัฐเกิดขึ้นอยางไม คุมคา รวมถึงสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเมืองอีกดวย เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยในหลายครั้ง มักอาศัยขออางที่เกี่ยวของกับปญหาการ
ทุจริตเปนเหตุผลสําคัญ เพื่อสนับสนุนการใชอํานาจทางการทหารเขาควบคุมอํานาจการปกครองจาก
รัฐบาลพลเรือนที่ไดมาจากการเลือกตั้ง
ปญหาการประชาสัมพันธตนเองโดยใชทรัพยากรของรัฐในยุคปจจุบัน นอกจากจะ
กระทบตอความเปนธรรมระหวางผูสมัครและพรรคการเมืองในการแขงขันทางการเมืองแลว ยังสงผล
กระทบตอโครงสรางอื่น ๆ ทางสังคม และเมื่อปญหาดังกลาวกลมกลืนเปนอยางหนึ่งอยางเดียวกับ
ปญหาการทุจริต ยิ่งทําใหการประชาสัมพันธตนเองมีความซับซอนยิ่งขึ้น ทั้งการหลีกเลี่ยงใหบุคคลอื่น
ดําเนินการใหแทน โดยอาศัยสายการบังคับบัญชา การตอบแทนระหวางเอกชนคูสัญญา ความใกลชิด
ทางเครือญาติ หรือความสนิทสนมในทางสวนตัว หรือการสอดแทรกเนื้อหาที่เปนการประชาสัมพันธ
ตนเองไวในสื่อประชาสัมพันธที่รัฐตองดําเนินการผลิตและเผยแพรอยูแลว ตลอดจนการอางเหตุผล
ความจํ า เป น ต า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การผลิ ต และเผยแพร สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ที่ มี เ นื้ อ หาเป น การ
ประชาสัมพันธตนเอง ทั้งที่ไมมีความจําเป นตองผลิตและเผยแพร จนเปนเหตุใหการปองกั นและ
ปราบปรามการประชาสั มพันธ ตนเองโดยใช ทรั พยากรของรัฐ เกิด ขึ้น อย า งไรป ระสิ ทธิภ าพ การ
แกป ญ หาดัง กลา วจึงจําเป นตองพิจ ารณาถึง ลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งเปนปจ จัยที่
กอใหเกิดการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ เพื่อนํามาสูการกําหนด
มาตรการที่สามารถใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเปนการลดชองวางในการแสวงหา
การทุจริตในลักษณะเดิมดวยการเปลี่ยนรูปแบบเปนอยางอื่นไปเรื่อย ๆ
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1) เพื่อใหทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา กรณีการประชาสัม พัน ธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ชวงกอนเลือกตั้ง ทั้งในสวนของแนวคิดเกี่ยวกับการ
กําหนดความผิดทางอาญา แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต แนวคิดเกี่ยวกับการตอตา นการทุจริ ตตาม
อนุสัญ ญาสหประชาชาติวาดวยการตอตา นการทุจริต ค.ศ. 2003 แนวคิดเกี่ยวกับ การใชจายเงิ น
แผนดิน และแนวคิดเกี่ยวกับการแขงขันอยางเปนธรรมในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
2) เพื่อใหทราบถึงมาตรการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดที่เปน
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐซึ่งเกิดขึ้นในตางประเทศ
3) เพื่อใหทราบถึงมาตรการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดที่เปน
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย
4) เพื่อวิเคราะหถึงปญหาความรับผิดทางอาญากรณีการประชาสัมพันธบุคคลหรือ
พรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ชวงกอนเลือกตั้ง ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย อันเนื่องมาจากการ
บังคับใชมาตรการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดที่มีอยูในปจจุบันหรือที่กําลัง
เกิดขึ้นในอนาคต
5) เพื่อเสนอแนวแนะทางในการใชและตีความกฎหมาย ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อสรางประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ชวงกอนเลือกตั้ง
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
เนื่องจากปญหาการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ
ยังคงปรากฏใหเห็นอยูอยางตอเนื่องในสื่อประเภทตาง ๆ การศึกษาตามงานวิจัยฉบับนี้จึงตั้งอยูบน
สมมติฐานที่วา การปองกันและปราบปรามการกระทําที่เปนการประชาสัม พันธบุคคลหรือ พรรค
การเมือ งโดยใช ทรั พ ยากรของรัฐ ที่ เกิ ด ขึ้น ในประเทศไทยนั้น เปนการดําเนิน การโดยปราศจาก
มาตรการทางกฎหมายที่เปนการเฉพาะมารองรับ สงผลทําใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยา งไม
ครอบคลุมและไมตอเนื่อง หรือโทษที่บัง คับใชกับ การกระทํา ดังกลาวเป นไปโดยไมเ หมาะสมกั บ
ความผิดที่เกิดขึ้น แตหากการปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาวไดมีการกําหนดมาตรการ
ทางกฎหมายที่เปนการเฉพาะมารองรับแลว มาตรการดังกลาวก็นาจะเปนไปโดยขาดประสิทธิภาพ ซึ่ง
การขาดประสิทธิภาพนั้นอาจเกิดขึ้นจากการที่มาตรการดังกลาวไมมีผลบังคับในทางกฎหมาย หรือ
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การบังคับใชมาตรการดังกลาวเปนไปอยางจํากัดเฉพาะบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น หรือโทษ
ที่บังคับใชกับการกระทําดังกลาวเปนไปโดยไมเหมาะสมกับความผิดที่เกิดขึ้น
1.4 ขอบเขตการศึกษา
เพื่อพิสูจนความถูกตองในสมมติฐานของการศึกษาที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ การศึกษา
ตามงานวิจัยฉบับนี้จะเปนการศึกษาที่มุงเนนไปถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับ การประชาสัม พันธบุคคลหรือ
พรรคการเมือ งโดยใชท รั พ ยากรของรัฐ ช ว งก อ นเลื อ กตั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย โดยจะเป น
การศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดความผิดทางอาญา อันไดแก ความหมายของความผิดทาง
อาญา วัตถุประสงคในการกําหนดความผิดทางอาญา หลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญา
แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต อันไดแก ความหมายของการทุจริต ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาการทุจริตและ
การควบคุมปญหาการทุจริต รูปแบบของการทุจริต ประเภทของการทุจริต และผลกระทบของการ
ทุจริต แนวคิดเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ. 2003 อันไดแก ความเปนมา พันธกรณีของรัฐภาคี และสถานภาพของอนุสัญญาฯ ดังกลาวตาม
กฎหมายไทย แนวคิดเกี่ย วกับ การใชจา ยเงินแผนดิน อันไดแ ก ความหมายของเงินแผนดิน และ
หลักการจัดสรรเงินแผนดิน แนวคิดเกี่ยวกับการแขงขันอยางเปนธรรมในการลงสมัครรับเลือกตั้ง อัน
ไดแก หลักความเปนธรรมระหวางพรรคการเมือง การระงับขอพิพาทในการเลือกตั้ง
นอกจากที่ ก ล า วข า งต น การศึ ก ษาตามงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จ ะเป น การศึ ก ษาโดย
เปรีย บเทีย บกับ มาตรการวา ดวยการโฆษณาประชาสัมพันธ ของตา งประเทศ อันไดแ ก ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลี ย และประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า กั บ มาตรการว า ด ว ยการโฆษณา
ประชาสัมพันธของประเทศไทยวาแตกตางกันอยางไร การบังคับใชมาตรการนั้นมีผลกระทบอยางไร
บาง และมีสภาพปญหาอะไรบา งที่เ กิดขึ้นจากการบังคับ ใชมาตรการดังกลาว เพื่อหามาตรการที่
เหมาะสมมาใชใ นการเพิ่ ม เติมหรือ ปรั บ ปรุง กฎหมายที่มี อ ยู เดิ ม อั น จะส ง ผลให ก ารป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ชวง
กอนเลือกตั้งเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.5 วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาตามงานวิจัยฉบับนี้จะแบงออกเปน 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกจะเปน
การรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัย ซึ่งจะกระทําโดยศึกษาจากเอกสาร ไมวาจะเปนเอกสารปฐมภูมิ
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หรื อ เอกสารทุ ติ ย ภู มิ อั น ได แ ก หนั ง สื อ บทความ วารสาร วิ ท ยานิ พ นธ รายงานทางวิ ช าการ
พจนานุกรม หนังสือพิมพ คําพิพากษา เอกสารราชการ และอนุสัญ ญาสหประชาชาติวา ดว ยการ
ตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวา
ดว ยการเลือ กตั้ง กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายอื่นที่ เกี่ ย วข อ ง รวมทั้งกฎหมายวา ดว ยการโฆษณา
ประชาสัมพันธของตางประเทศ และรางพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ.
.... ของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปดวยเอกสารภาษาไทยและเอกสารภาษาตางประเทศ นอกจากนี้
การศึกษาดั งกลาวจะกระทํ าโดยการศึกษาจากข อมู ลในระบบเครื อข ายอิน เตอร เน็ตทั้ งข อมู ล ซึ่ ง มี
แหลงที่มาจากในประเทศและขอมูลที่มีแหลงที่มาจากตางประเทศ
และในขั้ น ตอนที่ สองจะเป นขั้ น ตอนของการเปรี ย บเที ย บข อ มู ลที่ ได ม าจากการ
รวบรวมข อ มู ล ในขั้ น ตอนแรก เพื่ อ ให เ ห็ นถึ ง มาตรการซึ่ ง ใช ในการป อ งกั น และปราบปรามการ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐที่เกิดขึ้นในตางประเทศและที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย และหลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบขางตนมาประมวลผลเปน
บทสรุปและขอเสนอแนะตามงานวิจัยฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางในการใชและตีความกฎหมาย ตลอดจน
การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยูเดิมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ทําใหทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของการประชาสัมพันธบุคคล
หรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ทั้งในสวนของแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดความผิดทาง
อาญา แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต แนวคิดเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 แนวคิดเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดิน และแนวคิดเกี่ยวกับ
การแขงขันอยางเปนธรรมในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
2) ทําใหทราบถึงมาตรการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดที่เปน
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐซึ่งเกิดขึ้นในตางประเทศ
3) ทําใหทราบถึงมาตรการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดที่เปน
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย
4) ทําใหทราบถึงปญหาความรับผิดทางอาญากรณีการประชาสัมพันธบุคคลหรือ
พรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ชวงกอนเลือกตั้ง ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย อันเนื่องมาจากการ
บังคับใชมาตรการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดที่มีอยูในปจจุบันหรือที่กําลัง
เกิดขึ้นในอนาคต
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5) กอใหเกิดแนวทางในการใชและตีความกฎหมาย ตลอดจนกอใหเกิดแนวทางใน
การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อสรางประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ชวงกอนเลือกตั้ง
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บทที่ 2
แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา กรณีการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ชวงกอนเลือกตั้ง
การประชาสั มพั น ธ บุ คคลโดยใช ท รั พยากรของรั ฐ เป นปรากฏการณ ที่อ ยู คู สั ง คม
สัง คมไทยมาเปนระยะเวลายาวนาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งในหวงเวลากอ นการเลือกตั้งซึ่งเปน
ชวงเวลาที่การแขงขันทางการเมืองเปนไปอยางดุเดือด เราจะพบเห็นการกระทําดังกลาวไดบอยครั้ง
ยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการดําเนินการมักจะเริ่มตนจากการที่เจาหนาที่ของรัฐแสวงหาประโยชนจากทรัพยากร
ประเภทตาง ๆ ของรัฐ โดยอาศัยอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอยางมิชอบ เพื่อหวังผลเปนการโฆษณา
หาเสียงใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองเปนการสวนตัว การกระทําดังกลาวเปนสิ่งที่ไม
ถูกตอง เนื่องจากเปนการกระทําที่ขัดตอหลักในการจัดสรรทรัพยากรสวนรวม และอาจสรางความไม
เปนธรรมใหเกิดขึ้นแกบุคคลอื่นหรือพรรคการเมืองอื่นได
การกระทําที่เปนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรของรัฐนี้ อาจมีวิธีการแตกตาง
กันไป เชน การใชจายเงินงบประมาณเพื่อจางผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธที่มีเนื้อหาเปนการ
โฆษณาหาเสียงใหแกบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมาย การนําวัสดุหรือครุภัณฑที่มีอยู
ในหนวยงานมาใชใชสอยเพื่อประโยชนในการโฆษณาหาเสียงใหแกตนเองเปนการเฉพาะ การออก
คําสั่งใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการบางอยางที่จะมีผลเปนการโฆษณาหาเสียงใหแกตนเองหรือพวก
พอง การจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหแกพรรคการเมืองที่ตนสังกัดโดยใชจายเงินสวนตัวแตเปนการ
กระทําที่เบียดบังเวลาราชการ เปนตน ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มความเขม งวดในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหการทุจริตตองกระทําในวิธีการที่ซับซอนกวาปกติ
เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมและตรวจสอบจากหนวยงานขางตน อีกทั้งการแขงขันเพื่อสรางฐานคะแนน
นิยมในปจจุบันเปนสิ่งที่ไมสามารถกระทําไดโดยลําพัง ตองไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจาก
กลุมทางการเมือง จึงเกิดการแบงหนาที่และมอบหมายงานใหแกสมาชิกภายในกลุม จนเริ่มมีลักษณะ
คลายกับองคกรอาชญากรรมเขาไปทุกที ทําใหการตรวจสอบการกระทําความผิดโดยแยกพิจารณา
ออกเปนรายบุคคลมักจะไมพบวามีการกระทําที่ผิดปกติ จนกวาจะพิจารณาแบบองครวมวามีการแบง
หนาที่และมอบหมายกันกระทําความผิด
ด ว ยลั ก ษณะของป ญ หาที่เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยมาเป น ระยะเวลายาวนานและมี
ลักษณะวนเวียนเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยที่มีการเลือกตั้ง อาจทําใหประชาชนบางสวนไมไดตระหนักถึง
ความรายแรงของปญหาการนําทรัพยากรของรัฐมาใชในการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง
เพราะมองวาเปนเรื่องที่ผูมีอํานาจทํากันอยูเปนประจํา แมจะเปนการกระทําที่ไมชอบแตก็ไมนาจะ
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สงผลเสียหายที่รายแรงอยางใด จึงไมไดใหความใสใจกับปญหาดังกลาว จนนําไปสูความคิดที่สุดโตงวา
การกระทําดังกลาวไมใชเรื่องที่ผิดตอกฎหมายแตอยางใด และเปนเรื่องที่รัฐควรจะใหการสนับสนุน
เสียดวยซ้ําไป แตหากพิจารณาถึงความคิดของประชาชนอีกกลุมหนึ่งซึ่งอยูฝงตรงกันขาม จะพบวา
การนําทรัพยากรของรัฐมาใชในการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองไดสงผลกระทบตอสังคม
ในหลายประการ เชน รัฐตองสูญเสียงบประมาณไปเปนจํานวนมากโดยไมกอใหเกิดประโยชนอยาง
แทจริงกับสาธารณชน รัฐตองสูญเสียทรัพยากรที่ใชในการปองกันและปราบปรามกับปญหาดังกลาว
เพิ่มมาก กอใหเกิดปญหาการทุจ ริต ทั้งในสว นของภาครัฐและลุกลามไปถึงภาคเอกชน กอใหเ กิด
ผลกระทบตอความรวมมือระหวางประเทศที่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี ทําใหการจัดสรรเงินแผนดิน
เกิดขึ้นอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงผลกระทบตอการแขงขันอยางเปนธรรมในการลงสมัครรับ
เลือกตั้งดวย เปนตน
จึงเปนการสมควรที่จะไดศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา กรณีการ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือ งโดยใชทรัพยากรของรัฐ ในชวงเวลากอนการเลือกตั้ง ซึ่ง
ประกอบดวย การกําหนดความผิดทางอาญา แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต แนวคิดเกี่ยวกับการตอตาน
การทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 แนวคิดเกี่ยวกับการ
ใชจายเงินแผนดิน และแนวคิดเกี่ยวกับการแขงขันอยางเปนธรรมในการลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อใช
เปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ณ ขณะนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดความผิดทางอาญา
การทํา ใหสมาชิกภายในชุม ชนสามารถอาศัย อยูรว มกันไดอย างสงบสุ ข มีความ
จําเปนที่ชุมชนจะตองรวมกันกําหนดกฎเกณฑบางอยางขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอกั น
ระหวางสมาชิกในชุมชน และตองกํา หนดสภาพบังคับ ที่เหมาะสมสําหรับผูฝาฝน เพื่อรักษาไว ซึ่ ง
กฎเกณฑ ใ นการอาศั ย อยู ร ว มกั น ซึ่ ง ในอดี ต สภาพบั ง คั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนพื้ น ฐานของศี ล ธรรม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีนั้น มีรูปแบบเปนเพียงการตําหนิจากสังคม (Social Sanction)
โดยมีกระบวนการบังคับที่ไมเปนกิจจะลักษณะ ปราศจากความเขมงวดและความเด็ดขาด แตกตาง
จากในปจจุบันที่สภาพบังคับตามกฎหมายนั้นมีลักษณะที่จริงจังมากกวา1

1 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,

คูมือแบบการรางกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร :

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2551), น.475.
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กฎเกณฑที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอกันระหวางสมาชิกในชุมชนไดถูกพัฒนา
มาอยางตอเนื่อง และเปนระยะเวลายาวนานพอกับการถือกําเนิดขึ้นของสังคมมนุษย โดยมีที่มาเริ่ม
จากกฎเกณฑทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีที่มีลักษณะไมซับซอน แลวพัฒนาไปสู
กฎเกณฑทางกฎหมายที่มีลักษณะซับซอนยิ่งขึ้น โดยอาศัยการปรุงแตงของมนุษยและการกําหนดขึ้น
โดยผูมีอํานาจ2 ทั้งนี้กฎเกณฑขางตนจะมีความแตกตางกันไปตามแตละชุมชนและยุคสมัย สังคมใดที่
กําหนดกฎเกณฑในการอาศัยอยูรวมกันของสมาชิกไดอยางสอดคลองกับสภาพแวดลอมของสังคม
และเปนไปโดยคํานึงถึงสภาพทางสังคมที่มีลักษณะเปนพลวัตร ยอมสงผลใหสังคมนั้นเกิดความสงบ
เรียบรอย แตหากสังคมใดไมไดคํานึงถึงปจจัยขางตนในการกําหนดกฎเกณฑ ปญหาตาง ๆ อันเปนผล
มาจากความไรประสิทธิภาพในตัวของกฎเกณฑยอมเกิดขึ้นในสังคมนั้น
เมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาของกฎหมายอาญาสารบัญญัติ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมใหสามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางปกติสุขจะพบวา บทบัญญัติของ
กฎหมายอาญาสารบัญ ญัติจ ะประกอบไปดว ยเนื้อหาที่ สําคัญ 2 สว น คือ สว นองคประกอบหรื อ
ความผิดทางอาญา ซึ่งเปนสวนที่กําหนดวาการกระทําหรือการไมกระทําอยางใดบางจะเปนความผิด
ทางอาญา และ สวนผลทางกฎหมายหรือมาตรการบังคับทางอาญา ซึ่งเปนสวนที่กําหนดวาบุคคล
จะตองรับโทษอยางไรบางเมื่อฝาฝนขอหามที่กําหนดไวในสวนแรก3 ซึ่งเนื้อหาในสวนแรกถือวาเปน
สวนที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ผูรางกฎหมายไมควรจะละเลย เนื่องจากโดยหลักทั่วไปของกฎหมาย
อาญา การกําหนดใหบุคคลตอ งรับผิด ในการกระทําใด ๆ ของตน จะตองปรากฏวาบุคคลนั้น ไดรู
ลวงหนาวาการกระทําหรือการไมกระทําอยางใดบางเปนสิ่งตองหามและหากฝาฝนจะมีความผิดตาม
กฎหมาย เพื่อใหบุคคลดังกลาวไดมีโอกาสเตรียมตัวและใชความระมัดระวังไดตามสมควร
หากกําหนดใหบุคคลตองรับผิดในการกระทําใด ๆ ของตนโดยไมเปดโอกาสให ใช
ความระมัดระวังไดกอนลวงหนา ยอมเปนการบัญญัติกฎหมายที่กระทบตอเสรีภาพในการเคลื่อนไหว
รางกายและการแสดงออกของบุคคล และยังกระทบตอความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ทําใหประชาชน
ขาดความเชื่อถือและศรัทธาตอระบบกฎหมาย นําไปสูการเพิกเฉยตอการปฏิบัติตามกฎหมายหรือปด
กั้นตนเองจากการกระทําบางอยางได ในแงนี้การบัญญัติกฎหมายอาญาจึงตองเปนไปอยางชัดเจน ไม
ใชถอยคําที่จะกอใหเกิดความคลุมเครือหรือความสับสน และคํานึงถึงปจจัยที่สําคัญทั้งทางดานเวลาที่
2 สมยศ

เชื้ อ ไทย, นิ ติ ป รั ช ญาเบื้ อ งต น , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 13, (กรุ ง เทพมหานคร :
สํานักพิมพวิญูชน, 2553), น.165.
3 คณิ ต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่ ว ไป, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 4, (กรุ ง เทพมหานคร :
สํานักพิมพวิญูชน, 2554), น.44.
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กฎหมายใชบัง คับ สถานที่ที่กฎหมายใชบัง คับ คําพิพากษาของศาลในตา งประเทศ และบุคคลที่
กฎหมายใชบังคับ4 ประกอบดวย จึงจะทําใหการบังคับใชกฎหมายอาญาเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้การบัญญัติกฎหมายอาญาใหมีผลใชบังคับไดจริงในทางปฏิบัติ จําเปนที่ผูศึกษาจะตอง
ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดความผิดทางอาญา อันประกอบไปดวย ความหมายของความผิด
ทางอาญา วัตถุประสงคในการกําหนดความผิดทางอาญา และหลักเกณฑในการกําหนดความผิดทาง
อาญาเสียกอน เพื่อเปนรากฐานในการพิจารณาถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมในการกําหนดให
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ชวงกอนเลือกตั้งเปนความผิด
ทางอาญา
2.1.1 ความหมายของความผิดทางอาญา
การใหคําจัดกัดความวาความผิดทางอาญาหมายถึงอะไรดวยถอยคําที่กระชับเปนสิ่งที่
กระทําไดยาก เนื่องจากความผิดทางอาญาปรากฏขึ้นในลักษณะที่หลากหลาย การนิยามความหมาย
โดยอาศัยเพีย งลัก ษณะของความผิดทางอาญาอยา งใดอยา งหนึ่งมาเปนเกณฑ หรือการกลา วว า
ความผิดทางอาญา หมายถึง ความผิดตามกฎหมายอาญา อาจทําใหเกิดความหมายที่ไมชัดเจน การ
พิจ ารณาถึง ความหมายที่แ ทจ ริงของความผิดทางอาญาจึ งจํา เป นตอ งศึก ษาลัก ษณะตา ง ๆ ของ
ความผิดทางอาญาเปรียบเทียบกัน โดยอาจพิจารณาไดจากตัวอยางดังนีต้ อไปนี้
พิจารณาจากการกระทํา การกระทําที่จะถือเปนความผิดทางอาญาและอาจตองรับ
โทษทางอาญานั้น จะตองเปนการกระทําที่ผานกระบวนการคิด ตกลงใจ และเคลื่อนไหวหรือ ไม
เคลื่อนไหวรางกายตามที่ตกลงใจ5 นอกจากนี้การไมกระทําซึ่งหมายถึง การไมกระทําตามที่ควรจะ
กระทําหรือการกระทําอยางอื่นแทนสิ่งที่ควรกระทํา6 ก็อาจเปนความผิดทางอาญาได หากมีกฎหมาย
กําหนดไวโดยเฉพาะใหการไมกระทําดังกลาวเปนความผิด เชน การที่มารดาไมยอมใหนมบุตรซึ่งเปน
ทารกจนทําใหถึงแกความตายเพราะขาดสารอาหาร เปนความผิดฐานฆาผูอื่นโดยเจตนางดเวน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 59 วรรคทาย หรือการไมชวยเหลือบุคคลที่
กําลังจะจมน้ํา เปนความผิดฐานละเวนไมชวยผูที่ตกอยูในภยันตรายแหงชีวิต ตามประมวลกฎหมาย

4 โปรดดู

ขอจํากัดของการบังคับใชกฎหมายอาญา ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, กฎหมาย
อาญา ภาคทั่วไป, พิมพครั้งที่ 17 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2559), น.23 – 43.
5 เพิ่งอาง, น.47.
6 เพิ่งอาง, น.49.

Ref. code: 25595601031577EGK

24
อาญา มาตรา 374 เปนตน การพิจารณาในแงนี้จะชวยอธิบายใหเห็นถึงลักษณะของความผิดทาง
อาญาวาอาจเกิดขึ้นไดทั้งกรณีที่มีการกระทําและการไมกระทําได
พิจารณาจากองคประกอบภายใน ตามปกติแลวบุคคลจะตองรับผิดทางอาญาตอเมื่อ
ไดกระทําโดยเจตนา การกระทําโดยเจตนานี้หมายถึง การกระทําโดยรูสํานึก คือ รูอยูวาตนกําลังทํา
หรือกําลังจะทําอะไร และรูสึกถึงการบังคับอิริยาบถโดยจิตใจกอนปรากฏออกมาเปนการกระทํา อีก
ทั้งผูกระทําจะตองรูขอเท็จจริงและประสงคตอผลหรือเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นดวย7 นอกจากนี้
ผูกระทําอาจตองรับผิดในผลของการประมาทแหงตน เพราะการกระทําโดยประมาทปราศจากความ
ระมัดระวัง ยอมแสดงใหเห็นถึงจิตใจที่ละเลยตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกชุมชนหรือบุคคลอื่น
การกระทําโดยประมาทนี้จึงเปนการกระทําโดยงดเวนหนาที่เพื่อปองกันผลอยางหนึ่ง8 ซึ่งจะตองมี
กฎหมายกํา หนดหนาที่นั้น ไวโดยชัดแจง และในบางกรณีอาจตองรับ ผิดแมวาไมเจตนาและไม ได
กระทําโดยประมาท แตกตางจากความรับผิดทางแพงอันเนื่องมาจากการทําละเมิดที่ผูกระทําละเมิด
จะตองรับผิดแมวาจะไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
พิจารณาจากประเภทของความผิด เปนการพิจารณาความหมายของความผิดทาง
อาญาโดยศึกษาถึงที่มาของความผิดทางอาญาวามีลักษณะอยางไร แบงเปน 2 ประเภท คือ ความผิด
ในตั ว เอง (mala in se) และ ความผิ ด ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ขึ้ น (mala prohibita)9 กล า วคื อ
ความผิดทางอาญาโดยสวนใหญมักมีที่มาจากขอหามในทางศีลธรรม ความผิดดังกลาวถือเปนความผิด
ในตัวเอง (mala in se) ที่สามารถใชเหตุผลในทางศีลธรรมแยกแยะไดวาสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด แตมิใช
วาขอหามในทางศีลธรรมทั้งหมดจะถือวาเปนความผิดทางอาญา กรณีการประพฤติตนผิดลูกผิดเมีย
ผูอื่นแมวาจะผิดตอหลักศาสนา แตตามกฎหมายของประเทศไทยไมถือวาเปนความผิดทางอาญาและ
ไมมีบทลงโทษทางอาญา10 นอกจากนี้ ความผิดทางอาญาบางสวนอาจมีที่มาจากเหตุผลอื่น โดยไม
7 เพิ่งอาง,

น.76.
8 เพิ่งอาง, น.94.
9 เพิ่งอาง, น.14 – 15.
10 มีขอสังเกตวาหากการประพฤติตนดังกลาวกระทําดวยความตั้งใจ หรือกระทําโดย
รูอยูแลววาการกระทําดังกลาวจะกอใหเกิดอันตรายแกจิตใจของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง จะถือเปนการ
กระทําความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเปนความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โปรดดู พิชญาภา เจียมแท, “ความหมายและมาตรการทาง
กฎหมายตอการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ,”
(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555), น.141 – 144.
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สามารถใชเหตุผลในทางศีลธรรมแยกแยะไดวาสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด ความผิดเหลานี้ถือเปนความผิด
ตามที่กฎหมายบัญญัติขึ้น (mala prohibita) ซึ่งอาจเปนกรณีที่มีความเกี่ยวของกับศีลธรรมอยูบาง
เชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอยสารพิษลงสูแหงน้ําชุมชน ความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเงินกูเกิน
อัตรา เปนตน หรืออาจไมเกี่ยวของกับศีลธรรมเลย เชน ความผิดเกี่ยวกับธงชาติ ความผิดเกี่ยวกับการ
หลบเลี่ยงภาษีอากร เปนตน การพิจารณาในแงนี้จะชวยอธิบายใหเห็นถึงลักษณะของความผิดทาง
อาญาวาอาจเกิดขึ้นไดทั้งกรณีที่เปนความผิดในตัวเอง (mala in se) และความผิดตามที่กฎหมาย
บัญญัติขึ้น (mala prohibita)
พิจารณาจากความเสียหาย เปนการพิจารณาวาสมควรกําหนดใหการกระทําดังกลาว
เปนความผิดทางอาญาและตองรับโทษทางอาญาหรือไม ซึ่งการกระทําที่จะเปนความผิดทางอาญา
และสมควรไดรับโทษทางอาญานั้น ตองปรากฏวาเปนการกระทําที่ก ระทบกระเทือนตอสิทธิข อง
บุคคลอื่นหรือตอความสงบเรียบรอยของสวนรวมอยางรายแรง11 หากเปนความเสียหายที่ไมรายแรง
ตอสิทธิของบุคคลอื่นหรือตอความสงบเรียบรอยของสวนรวม เชน การทํารายรางกายตนเอง การขับ
รถโดยประมาทเปนเหตุใหทรัพยสินผูอื่นเสียหาย จะไมถือวาเปนความผิดทางอาญา หรือหากเปน
เพียงการละเมิดตอกฎหมายอื่นที่มิใชกฎหมายอาญา เชน กฎหมายแพงหรือกฎหมายปกครอง และ
โทษที่กําหนดไวสําหรับ ความผิดดังกลาวเปนเพียงโทษทางปกครองหรือโทษทางแพง การกระทํา
ดังกลาวจะไมถือวาเปนความผิดทางอาญา แตทั้งนีก้ ารกระทําในบางสถานการณอาจเปนความผิดทาง
อาญาควบคูไ ปกับความผิดทางปกครองหรือความผิดทางแพงได
การใหนิยามความผิดทางอาญาโดยพิจารณาจากลักษณะตาง ๆ ที่ปรากฏขึ้นดังตัวอยาง
ขางตนอาจนิย ามไดวา ความผิดทางอาญา หมายถึง ความผิดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดขึ้น ให เ ป น
ความผิดตอกฎหมายอาญาและมีโทษทางอาญา โดยพิจารณาจากการกระทําหรือการไมกระทํา ทั้งที่
เกิดขึ้นโดยเจตนา ประมาท หรือเกิดขึ้นโดยไมเจตนาและไมประมาท เนื่องจากการกระทําหรือการไม
กระทําดังกลาวสงผลกระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคลอื่นหรือตอความสงบเรียบรอยของสวนรวม
อยางรายแรง นั่นเอง ทั้งนี้การกําหนดนิยามโดยผสมผสานลักษณะตาง ๆ ของความผิดทางอาญาเขา
ไวดวยกันแมวาจะทําใหเกิดความหมายชัดเจนขึ้น แตทวาการกําหนดความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันก็มีขอบเขตที่กวางขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีทั้งกรณีที่ตั้งอยูบนขอบเขตที่แทจริงของกฎหมายอาญาหรือ
ตั้งอยูบนพื้นฐานของวัตถุประสงคและหลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญา และกรณีที่ไมได
ตั้ ง อยูบ นขอบเขตที่ แ ท จ ริง ของกฎหมายอาญาหรื อ ไม ไ ด ตั้ง อยูบ นพื้ น ฐานของวั ตถุ ป ระสงค และ
หลักเกณฑเหลานั้น
11 ทวีเกียรติ

มีนะกนิษฐ, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, น.15.
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การทําความเขาใจวาความผิดทางอาญาหมายถึงอะไรจึงเปนอยางเดียวกับการศึกษาวา
กฎหมายอาญาตามหลักวิชานิติศาสตรมีข อบเขตแคไหนเพียงไร หากทราบขอบเขตที่ชัดเจนของ
กฎหมายอาญาแลวก็ยอมตอบคําถามไดวาความผิดทางอาญาหมายถึงอะไร ซึ่งในเบื้องตนอาจกลาวได
โดยสรุปอยางกวางวา ความผิดทางอาญา หมายถึง “การกระทํา (หรือการไมกระทํา) ที่มีกฎหมาย
บัญญัติเปนความผิด และกําหนดโทษไว”12 แลวจึงอธิบายตอไปวากฎหมายที่บัญญัติเปนความผิดนั้น
ควรมีลักษณะอยางไร โดยศึกษาไดจากวัตถุประสงคและหลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญา
ในหัวขอถัดไป จึงจะเขาใจความหมายของความผิดทางอาญาไดอยางครบถวน
2.1.2 วัตถุประสงคในการกําหนดความผิดทางอาญา
จากสภาพการณในปจจุบันที่พลวัตรทางสังคมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว กฎหมายอาญาซึ่งถือ
เปนสวนหนึ่งของสังคมในฐานะเปนกฎเกณฑที่ใชเพื่อควบคุมสังคมยอมตองเปลี่ยนแปลงใหรวดเร็วทัน
ตอสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายอาญามีขอจํากัดในเรื่องของ
เวลาที่ตองตรากฎหมายใหทันตอความตองการของสังคม การบัญญัติกฎหมายอาญาที่เกิดขึ้นในหลาย
ครั้งจึงเปนไปอยางเรงรีบ ปราศจากขั้นตอนการตรวจสอบความเปนไปไดในการบรรลุวัตถุประสงคที่
แท จ ริง ในการกํ า หนดความผิ ด ทางอาญาก อ นประกาศใช ก ฎหมาย (pre-test) และขั้ น ตอนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ภายหลังประกาศใชกฎหมาย (post-test) ทําใหเกิดปญหากฎหมายอาญาเฟ อ
(Overcriminalization) ขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งการแกปญหาดังกลาวจําเปนที่ผูศึกษาจะตองทราบถึง
วัตถุประสงคในการกําหนดความผิดทางอาญาหรือวัตถุประสงคของกฎหมายอาญากอนเปนลําดับแรก
จึงจะสามารถกําหนดกฎเกณฑทางอาญาใหเปนไปโดยสอดคลองและสามารถบรรลุวัตถุประสงคฯ
ดังกลาวได โดยวัตถุประสงคในการกําหนดความผิดทางอาญาหรือวัตถุประสงคของกฎหมายอาญา มี
ดังนี้
คณะกรรมการวูลฟเฟนเดน (Wolfenden committee) เปนคณะกรรมการคณะ
หนึ่งของรัฐบาลอังกฤษ ถูกตั้งขึ้นโดยการนําของ Sir John Wolfenden เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
จากการบั ง คั บ ใชก ฎหมายอาญาในความผิ ดฐานรั ก ร ว มเพศ (Homosexual) และความผิ ดฐาน
คาประเวณี (Prostitution) ซึ่งพบวาภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการคุมขังผูกระทําความผิด
เปนจํานวนมาก พรอมกันนี้คณะกรรมการวูลฟเฟนเดนไดออกรายงานเพื่อสนับสนุนใหมีการยกเลิก
ความผิดฐานดังกลาว หากวาการกระทําข างตนเกิดขึ้นดวยความยินยอมของทุกฝายและเปน การ
กระทําในพื้นที่สวนบุคคล เพราะตามปกติแลวกฎหมาย (อาญา) ไมอาจเขาไปแทรกแซงการดําเนิน
12 เพิ่งอาง.
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ชีวิตสวนบุคคลของประชาชนหรือบีบบังคับใหบุคคลตองกระทําการโดยผิดแปลกไปจากพฤติกรรม
ตามปกติ กฎหมาย (อาญา) มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เพื่อปกปองสาธารณชนการกระทําที่นารังเกียจหรืออาจกอใหเกิดอันตราย และเพื่อให
ความคุมครองอยางเพียงพอจากการกระทําของบุคคลอื่นที่เปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบหรือ
การกระทําโดยทุจริต13
ศาสตราจารยไนเกล วอลกเกอร (Nigel Walker) ผูเชี่ยวชาญดานอาชญาวิทยาแหง
King's College (Cambridge) เห็ น ว า เมื่ อ พิ จ ารณากฎหมายอาญาจากมุ ม มองทางสั ง คมวิ ท ยา
กฎหมายอาญานั้นจะมีเนื้อหาที่หลากหลายแตกตางกันออกไป โดยมีสาเหตุมาจากความหลากหลาย
ทางดานสังคม กฎหมายอาญาในฐานะที่เปนกฎเกณฑทางสังคมจึงถูกบัญญัติขึ้นดวยวัตถุประสงคที่
แตกตางกันออกไปเพื่อตอบสนองตอความหลากหลายที่เกิดขั้นในสังคม ทั้งนี้วัตถุประสงคดังกลาว
สามารถแบงออกไดอยางนอย 13 ประการ ซึ่ง ดร.อภิรัตน เพ็ชรศิริ ไดรวบรวมวัตถุประสงคทั้ง 13
ประการเอาไว แลวจัดแบงใหมไดเปน 6 ประการ คือ14
1) เพื่อคุมครองบุคคลหรือสัตวจากการกระทําที่โหดรายซึ่งเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือจาก
การกระทําดวยวิธีการที่ไมพึงประสงคในทางเพศ หรือเพื่อคุมครองบุคคลจากการกระทําที่เกิดขึ้นโดย
ไมมีเจตนา เชน อุบัติภัยที่เกิดขึ้นบนทองถนน ภัยจากสารพิษ โรคระบาด การปนเปอนรังสี เปนตน
รวมทั้งเพื่อคุมครองผูเยาวหรือบุคคลที่สติไมสมประกอบซึ่งอาจถูกชักจูงไดงาย จากการกระทําที่เปน
การละเมิดตอตัวบุคคลหรือทรัพยสิน เชน การหลอกลวงเพื่อรวมประเวณี การหลอกลวงใหเขารวมทํา
สัญญาเชา-ซื้อสินคา เปนตน
2) เพื่อปองกันมิใหมีการกระทําบางอยางเกิดขึ้น หากการกระทํานั้นเปนสิ่งที่ผิดไปจาก
ธรรมชาติ ถึงแมจะเปนเรื่องสวนตัวและเกิดขึ้นดวยความยินยอมพรอมใจก็ตาม เชน การมีเพศสัมพันธ
ระหวางบุคคลรว มสายโลหิ ต (Incest) การมีเพศสัมพันธดว ยวิธีที่ผิดธรรมชาติ (Sodomy) การมี
13 Michael

Jefferson, Criminal law, 8th ed., (Essex : Pearson Education
Limited, 2007), p.9. อางถึงใน ภรณี ตัณฑชุณห, “ความเหมาะสมในการกําหนดความผิดทางอาญา
: ศึ ก ษาป ญ หาการล ม กี ฬ าตามกฎหมายไทย,” (วิ ท ยานิ พ นธ ม หาบั ณ ฑิ ต คณะนิ ติ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2557), น.9.
14 Nigel Walker, Punishment, Danger and Stigma : The Morality of
Criminal Justice, (New Jersey : Barnes and Noble Books, 1980), pp.2 – 3. อ า ง ถึ ง ใ น
อภิรัตน เพ็ชรศิริ, ทฤษฎีอาญา, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2556), น.49
– 51.
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เพศสัมพันธกับสัตว (Bestiality) หรืออาการที่เกิดขึ้นภายหลังการใชสารเสพติด (drug ‘trips’) เปน
ตน หรือหากการกระทํานั้นเกิดขึ้นในที่สาธารณะและอาจกระทบกระเทือนถึงบุคคลอื่น เชน การ
อนาจาร การกลาวคําผรุสวาท หรือการมีเพศสัมพันธในที่สาธารณะ เปนตน รวมทั้งเพื่อปองกันมิให
เกิดพฤติกรรมบางอยาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความวุนวายในสังคมได เชน การหมิ่นประมาทในที่ชุมนุม
สาธารณะ เปนตน
3) เพื่อปกปองทรัพยสินสวนบุคคลจากการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมาย เชน การลัก
ทรัพย ฉอโกง ทําใหเสียทรัพย เปนตน
4) เพื่ อ คุ ม ครองบุ ค คลจากความไม ส ะดวกในการใช ส อยสิ่ ง สาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการตา ง ๆ เชน การกีดขวางเสนทางสัญจร การปดกั้นเสนทางคมนาคมขนสง เปนต น
รวมทั้งใชประโยชนจากสภาพบังคับทางอาญาเพื่อจัดเก็บรายไดเขารัฐ เชน การปรับผูขับขี่รถยนตหรือ
ผูผลิตรายการโทรทัศนที่ไมมีใบอนุญาต เปนตน
5) เพื่ อ รั ก ษาไว ซึ่ ง สถาบั น ทางสั ง คม เช น สถาบั น ชาติ สถาบั น ศาสนา สถาบั น
พระมหากษัตริย หรือสถาบันครอบครัว เปนตน รวมทั้งเพื่อบังคับใหบุคคลปฏิบัติตอกันดวยความ
เมตตากรุณา เชน การกําหนดความผิดไวสําหรับกรณีการไมสงบุตรหลานเขาศึกษาตามการศึกษาภาค
บังคับ หรือการกําหนดความผิดไวสําหรับกรณีการไมชวยเหลือบุคคลที่ตกอยูในภยันตรายแหงชีวิต
เปนตน
6) เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานในกระบวนการตาง ๆ บรรลุผล เชน การลงโทษบุคคล
ที่ขัดขวางการจับกุม การลงโทษบุคคลที่พาผูกระทําความผิดหลบหนี หรือการลงโทษบุคคลที่เบิก
ความเท็จ เปนตน
ศาสตราจารย ดร.คณิ ต ณ นคร เห็ น ว า การบั ญ ญั ติ ก ฎหมายอาญาเป น ไปเพื่ อ
ตอบสนองตอภารกิจหรือวัตถุประสงคที่หลากหลาย ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ประการ คือ15
1) เพื่อคุมครองสังคม กลาวคือ การบัญญัติกฎหมายอาญานั้นมีขึ้นเพื่อแกไขขอจํากัดที่
เกิดจากการบังคับ ใช “ระเบียบสังคม (Soziale Ordnung)” ซึ่งเปนกฎเกณฑแบบดั้งเดิม ที่ใชเ พื่ อ
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมใหสามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางสงบสุข โดยปราศจากขอ
ขัดแยงหรือขอพิพาทระหวางกัน เนื่องจากระเบียบสังคมดังกลาวไมมีสภาพบังคับที่เปนกิจจะลักษณะ
การปฏิบัตติ นตามกฎเกณฑดังกลาวจึงเปนเรื่องความสมัครใจของสมาชิกในสังคมมากกวาจะเปนเรื่อง
การบังคับใหตองปฏิบัติตาม จึงไมอาจสรางความมั่นใจอยางแทจริงใหแกสมาชิกในสังคมไดวาสังคมจะ
ดําเนินตอไปดวยความสงบและความเปนระเบียบเรียบรอย ดวยเหตุนี้กฎหมายอาญาซึ่งเปนกฎเกณฑ
15 คณิต

ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถที่ 3, น.58 – 60.
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ที่มีสภาพบังคับทีเ่ ปนกิจจะลักษณะมากกวาจึงถูกนํามาใชเพื่อเพิ่มคุมครองใหแกสังคม ทําใหสังคมเกิด
ความสงบและเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยมากยิ่งขึ้น
แตดวยลักษณะของสภาพบังคับทางอาญาที่มีความเด็ดขาดและรุนแรง การบังคับใช
กฎหมายอาญาจึงตองเปนไปดวยความระมัดระวังและสอดคลองกับวัตถุประสงคของกฎหมายอาญา
โดยไมกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินขอบเขต และตองบังคับใชเฉพาะในกรณีที่จําเปน
และไมอาจหลีกเลี่ยงไดเทานั้น เพราะหากปลอยใหการบังคับใชกฎหมายอาญาเปนไปอยางพร่ําเพื่อ
การปรากฏตัวของกฎหมายอาญาจะกลับกลายเปนการซ้ําเติมสังคมแทนที่จะคุมครองสังคม
2) เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด กลาวคือ แมวาภารกิจในการปองกัน
(präventive Funktion) และภารกิจในการปราบปราม (repressive Funktion) จะเปนภารกิจที่แยก
ออกกัน แตเมื่อพิจารณาอยางลึกซึ้งแลวจะพบวาภารกิจทั้งสองตางก็มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
โดยมีจุดเริ่มตนจากการบังคับใชกฎหมายอาญาในการปราบปรามและนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ
หากการปราบปรามดังกลาวเปนไปดวยความเขมงวดจนถึงขนาดที่ทําใหผูกระทําความผิดไม กล า
กระทําความผิดซ้ําอีก เพราะเห็นวาการกระทําของตนเปนสิ่งที่สังคมไมยอมรับ หรือทําใหบุคคลทั่วไป
รูสึกกลัวและไมกลากระทําความผิดขึ้น เพราะเกรงวาจะตองถูกลงโทษเชนเดียวกัน การบังคับใช
กฎหมายอาญาก็จ ะบรรลุวัตถุประสงคของการปองกันทั่วไป (Generalprävention) ซึ่งถือเปนการ
ปองกันโดยออม (mittelbare Prävention)
การบั ญ ญั ติ ก ฎหมายอาญานอกจากจะต อ งเป น ไปเพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการ
ปราบปรามการกระทําความผิดและการปองกันโดยออมแลว ยังจําเปนตองบรรลุวัตถุประสงคในการ
ปองกันโดยตรง (unmittelbare Präventive) ดวย ซึ่งเปนการกําหนดมาตรการเอาไวลวงหนาเพื่ อ
ปองกันมิใหผูกระทํา ความผิดบางคนกอเหตุซ้ํา หากบุคคลนั้นมีลักษณะที่เปนอันตรายและเป น ที่
คาดหมายไดวาจะกอเหตุในลักษณะเดิมขึ้นซ้ําอีก โดยมาตรการที่กําหนดเอาไวลวงหนานั้นอาจเปน
มาตรการบังคับ ทางอาญาที่มิใชโ ทษ (วิธีการเพื่อความปลอดภัย) ก็ได ซึ่งการใชวิธีการเพื่อ ความ
ปลอดภัยนี้อาจเรียกไดอีกชื่อหนึ่งวา การปองกันพิเศษ (Spezialprävention)
3) เพื่อคุมครองคุณธรรมทางกฎหมายและคุมครองคุณภาพของการกระทํา กลาวคือ
การคุมครองคุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut) ถื อเปนวัตถุป ระสงคที่สํา คัญ อยา งหนึ่งของการ
บัญญัติกฎหมายอาญาขึ้นใชบังคับ เนื่องจากกฎหมายอาญานั้นบัญญัติเพื่อรักษาไวซึ่งคุณคาพื้นฐานใน
การอาศัยอยูรวมกันของมนุษยโดยปกติสุข คุณคาดังกลาวมีลักษณะเปนนามธรรมและแฝงตัวปะปน
อยูภายในตัวบทกฎหมาย โดยไมจํากัดวาผูบัญญัติกฎหมายจะไดคํานึงถึงคุณธรรมทางกฎหมายกอน
การบัญ ญัติก ฎหมายหรือ ไม การทํา ความเขา ใจถึง คุณธรรมทางกฎหมายจึง ตอ งพิเคราะห ถึ ง ข อ
ความคิ ดที่อ ยู เบื้ อ งหลั ง ตั ว บทกฎหมายนั้ น ๆ ว า ประสงค ที่จ ะคุ ม ครองคุ ณค า อะไรบ า ง โดยแบ ง
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ออกเปน คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคล (Individualrechtsgut) เชน การคุมครองชีวิตมนุษย
ความปลอดภัยของรางกาย อนามัย เสรีภาพ หรือกรรมสิทธิ์ เปนตน และคุณธรรมทางกฎหมายที่เปน
สวนรวม (Universalrechtsgut) เชน ความปลอดภัยของสาธารณชน ความมั่นคงของรัฐ หรือความ
บริสุทธิ์สะอาดแหงอํานาจรัฐ เปนตน
สวนการคุมครองคุณภาพของการกระทํานั้น เปนการพิจารณาถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจาก
การกระทําของบุคคลวาสมควรที่จะใหการกระทําใด ๆ เกิดขึ้นในสังคมหรือไม โดยมองวาการกระทํา
ที่เกิดขึ้นจากเจตจํานงของบุคคลซึ่งไมเคารพกฎหมาย และสงผลกระทบตอสิทธิในชีวิตและทรัพยสิน
ของบุคคลอื่นนั้น เปนการกระทําที่ผิดตอหนาที่ซึ่งบุคคลพึงยึดถือปฏิบัติ ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําดังกลาวยอมเปนสิ่งที่ไรคุณภาพและไมพึงเกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นการบัญญัติกฎหมายอาญาขึ้น
ใชบังคับนอกจากจะตองเปนไปเพื่อคุมครองคุณธรรมทางกฎหมายแลว ยังตองคุมครองคุณภาพของ
การกระทําไมใหมผี ลของการกระทําที่ไรคุณภาพปรากฏขึ้นดวย
2.1.3 หลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญา
แมวาการศึกษาวัตถุประสงคในการกําหนดความผิดทางอาญาหรือวัตถุประสงคของ
กฎหมายอาญาจะทําใหเขาใจถึงขอบเขตของความผิดทางอาญาไดชัดเจนขึ้น แตความผิดทางอาญาก็
มีพัฒนาการที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม แตเดิมความผิดทางอาญาอาจเกี่ยวของ
กับศีลธรรมในลักษณะที่แยกไมออกหรือเปนเรื่องเดียวกัน16 จนเมื่อสังคมเริ่มมีซับซอนมากยิ่งขึ้ น
ความคิดเกี่ยวกับความผิดทางอาญาและความผิดทางศีลธรรมเริ่มมีบางสวนที่แยกออกจากกัน ซึ่งมีทั้ง
สวนที่แยกออกจากกันอยางเด็ดขาด แบงเปน 2 กรณี คือ กรณีผิดตอศีลธรรมแตไมผิดตอกฎหมาย
อาญา เชน การพูดโกหก การดื่มสุราจนเกินพอดี กับกรณีผิดตอกฎหมายอาญาแตไมผิดตอศีลธรรม
เชน ความรับผิดโดยเด็ดขาดซึ่งตองรับผิดแมมิไดมีเจตนาและมิไดประมาท17 และสวนที่แยกออกจาก
กันอยางไมเด็ดขาด เชน การทิ้งของเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ การปลอยมลพิษทางอากาศ หาก
พิจารณาอยางผิวเผินจะพบวาความผิดดังกลาวไมไดเกี่ยวของโดยตรงตอศีลธรรมแตอยางใด แตหาก
พิจารณาอยางลึกซึ้งแลวจะพบวากฎหมายดังกลาวมีขึ้นเพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพ
อนามั ย ของประชาชน เป น การคุ มครองคุณ ค า ในการอาศัย อยูร ว มกั น ในสั ง คมไม ให เ ป น ไปโดย
16 ปกปอง

ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน,

2559), น.19 – 20.
17 เกี ย รติ ข จร

วั จ นะสวั ส ดิ์ , คํ า อธิ บ ายกฎหมายอาญาภาค 1, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 10
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพลสยามพริ้นติ้ง, 2551), น.2.
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เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเอง18 เชนนี้การบัญญัติกฎหมายอาญาจึงตองเปนไปโดยสอดคลองกับ
สภาพสังคมในแตละยุคสมัย
แตลําพังการบัญญัติกฎหมายอาญาใหเปนไปโดยสอดคลองกับสภาพสังคมในแตละยุค
สมัยเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ เนื่องจากกฎหมายอาญานั้นมีลักษณะเปนการผสมผสานและการ
ถวงดุลกันระหวาง การคุมครองสิทธิเสรีภาพ (Due process) และการควบคุมอาชญากรรม (Crime
control) ซึ่งเปนสิ่งที่อยูตรงกันขามกัน19 การบัญญัติกฎหมายจึงตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของการ
ควบคุมอาชญากรรมไปพรอมกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อไมใหเกิดสถานการณที่
เปนการใชอํานาจเกินกวาความจําเปนในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เพราะจะกระทบถึง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเกินสมควร หรือไมใหเกิดสถานการณที่เปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนมากจนเกิ น ไป เพราะจะทํ า ให ก ารป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมด อ ย
ประสิทธิภาพและสงผลกระทบยอนกลับมายังสังคมโดยรวม เชนเดียวกับการกําหนดใหการกระทํา
อยางใดอยางหนึ่งเปนความผิดทางอาญา รัฐในฐานะผูปกครองซึ่งมีอํานาจในการออกกฎหมายเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ไมสามารถกําหนดใหการกระทําอยางใด ๆ เปนความผิดทาง
อาญาไดโดยอิสระและไรซึ่งขอบเขต20 เนื่องจากจะสงผลเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่
มากเกินสมควรในอีกทางหนึ่งดวย และเพื่อทําใหทราบวาพฤติกรรมอยางไรบางที่ควรจะตกอยูภายใต
ขอบเขตของการบังคับในกฎหมายอาญา จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองศึกษาถึงหลักเกณฑที่ใชในการ
กําหนดความผิดทางอาญาขึ้นกอนในเบื้องตน21 โดยหลักเกณฑฯ ดังกลาวขางตนนี้ มีนักวิชาการเปน
จํานวนมากไดทําการศึกษาและใหรายละเอียดเอาไว ซึ่งสามารถอธิบายไดดงั นี้
2.1.3.1 หลักเกณฑตามนโยบายในการบัญญัติกฎหมายอาญาของรัฐ22
การพิจารณาตามหลักเกณฑนี้วาพฤติกรรมอยางใดบางสมควรจะกําหนดใหเปน
ความผิดทางอาญา เปนการพิจารณาโดยเปรียบเทียบจากนโยบายที่ใชในการปกครองประเทศ โดย
18 ทวีเกียรติ

มีนะกนิษฐ, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, น.14.
19 Hedieh Nasheri, Betrayal of Due Process : A Comparative Assessment
of Plea Bargaining in the United State and Canada, (Maryland : University Press of
America, 1998), p.4.
20 ภรณี ตัณฑชุณห, อางแลว เชิงอรรถที่ 13, น.12.
21 อภิรัตน เพ็ชรศิริ, อางแลว เชิงอรรถที่ 14, น.51.
22 คณิต ณ นคร, “ปรัชญาและแนวความคิดของการกําหนดความผิดอันยอมความได
,” วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย 1, เลม 1, ปที่ 4, น.1 – 2 (มกราคม - มิถุนายน 2547).
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พบวาการกําหนดนโยบายในการปกครองประเทศมีผลอยางมากตอการบัญญัติกฎหมายอาญาเพื่อใช
ในการกําหนดความผิดและโทษทางอาญาดวย ซึ่งนโยบายดังกลาวอาจแยกออกไดเปน 2 แบบ คือ
แบบเสรีนิยม และแบบสังคมนิยม ดังนี้
ในกลุมประเทศที่ดํา เนินนโยบายดา นการปกครองแบบเสรีนิยม ซึ่งไดแ กกลุม
ประเทศที่ป กครองดว ยระบอบประชาธิปไตย การปกครองจะเปนไปในลักษณะที่เนนการกระจาย
อํานาจใหแกประชาชนมากกวาที่จะรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง สงผลทําใหประชาชนมีอิทธิพลอยาง
มากตอความคิดและการตัดสินใจในหลายดาน ดวยเหตุนกี้ ารบัญญัติกฎหมายที่เกิดขึ้นในกลุมประเทศ
เหลานี้ จึงเกิดขึ้นภายใตบรรยากาศของการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปพรอม ๆ กับการ
คุมครองผลประโยชนสวนรวม โดยพบวาการกําหนดความผิดและโทษทางอาญาของประเทศเหลานี้
จะมีลักษณะที่รุนแรงนอยกวา และเปนไปโดยหวังใหผูกระทําความผิดสามารถปรับปรุงตัวเพื่อกลับคืน
สูสังคมได
ในกลุมประเทศที่ดําเนินนโยบายดานการปกครองแบบสังคมนิยม ซึ่งไดแกกลุม
ประเทศที่ป กครองดวยระบอบเผด็จการ และในบางกรณีอาจรวมถึง กลุมประเทศที่ป กครองดว ย
ระบอบประชาธิปไตยซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนา ลักษณะของการปกครองในรูปแบบดังกลาวมักจะ
มุงเนนไปที่การสรางฐานอํานาจใหแกผูปกครองหรือคุมครองประโยชนของสังคมโดยรวมมากกวาจะ
คํานึ งถึง ประโยชนข องปจ เจกชน ดว ยเหตุนี้ก ารกระทําที่อาจสงผลกระทบตอ การใชอํา นาจของ
ผูปกครอง หรืออาจกอใหเกิดอันตรายแกประโยชนสาธารณะ จึงมักถูกกําหนดใหเปนความผิดและมี
โทษทางอาญาที่รุนแรง มากกวาการกระทําที่กระทบตอประโยชนสวนบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ประเทศที่ดําเนินนโยบายดานการปกครองแบบเสรีนิยม
2.1.3.2 หลักเกณฑการคุมครองนิติสมบัติในวิถีทางสุดทาย23
เมื่อพิจารณาตามระบบกฎหมายของประเทศเยอรมันจะพบวา การกําหนดใหการ
กระทําอยางใดเปนความผิดทางอาญานั้น ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่องนิติสมบัติหรือคุณธรรมทาง
กฎหมาย (Rechtsgut) อยู พ อสมควร โดยศาสตราจารย Claus Roxin ได อ ธิ บ ายเอาไว ว า หนาที่
กฎหมายอาญานั้นมีขึ้นเพื่อคุมครองนิติสมบัติหรือคุณธรรมทางกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายอาญามี
ขึ้นเพื่อคุมครองคุณคาพื้นฐานในการอาศัยอยูรวมกันของสมาชิกในสังคม ทําใหสมาชิกสามารถอาศัย
อยูรวมกันในสังคมไดโดยสงบสุข ดังนั้นหากมีการกระทําอยางใดเกิดขึ้นและมีผลเปนการลดคุณคา
ดังกลาวลง ยอมมีเหตุผลที่จะกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา แตหากการกระทํา
23 สุ รสิ ท ธิ์

แสงวิโ รจนพัฒน, “การกําหนดความผิดอาญาตามกฎหมายเยอรมัน ,”
ขาวเนติบัณฑิตยสภา, เลม 192, ปที่ 18, น.11 – 12 (กรกฎาคม 2548).
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นั้นไมไดมีผลเปน การลดทอนคุณคาดังกลาว ก็ไมสมควรกําหนดใหการกระทํานั้นเปนความผิดทาง
อาญา24 ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวไดกอใหเกิดผลที่สําคัญอีก 2 ประการ คือ
1) การกระทําที่เปนการละเมิดขอหามทางศีลธรรม หากไมกระทบตอนิติสมบัติ
ยอมไมถือเปนความผิดทางอาญา แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากความเห็นของนักกฎหมายฝายเสรีนิยม โดย
มองวาการกระทําที่แมจะเปนการละเมิดขอหามทางศีลธรรม แตหากเปนการกระทําที่เกิดขึ้นบนความ
ยินยอมพรอมใจของทุกฝายซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว และเปนการกระทําในพื้นที่สวนบุคคล อีกทั้งยังไม
กระทบตอนิติสมบัติหรือคุณธรรมทางกฎหมาย กลาวคือ ไมไดกระทบถึงคุณคาพื้นฐานในการอาศัยอยู
รวมกันของสมาชิกในสังคม เชน ไมไดสรางความเดือดรอนรําคาญใหแกผูอื่น ยอมถือวาการกระทํา
ดังกลาวเปนสิ่งที่บุคคลพึงมีสิทธิเสรีภาพที่จ ะกระทําได รัฐไมควรเขาไปกาวกายโดยบังคับ ให การ
กระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา แนวความคิดนี้มีอิทธิพลอยางมากตอการยกเลิกความผิดทาง
อาญาบางประเภท เชน การคาประเวณี ความผิดฐานรักรวมเพศ การรวมประเวณีกับสัตว เปนตน
2) การกระทํ าที่ เ ป น การละเมิ ดต อระเบี ยบ ซึ่งไมได กํา หนดไวเ พื่ อ คุม ครองนิ ติ
สมบัติ ยอมไมถือเปนความผิดทางอาญา โดยมองวานิติสมบัติหรือคุณธรรมทางกฎหมายรวมถึงสิทธิ
ของบุคคลเปนสิ่งที่ดํารงอยูกอนแลว รัฐเพียงแตออกกฎหมายมาเพื่อรับรองใหสิ่งเหลานี้เกิดผลในทาง
รูปธรรมเทานั้น ดังนั้นการกระทําซึ่งเปนการละเมิดตอระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดไวเพื่อสราง
ความสะดวกใหแกการจัดทําบริการสาธารณะ แตมิไดกําหนดไวเพื่อคุมครองนิติสมบัติหรือคุณธรรม
ทางกฎหมาย จึงมิใชก ารกระทํา ที่มีผลเปนการลดทอนคุณคา พื้นฐานในการอาศัยอยูรวมกันของ
สมาชิกในสังคม ดวยเหตุนี้รัฐจึงไมควรกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา เชน การ
กําหนดพื้นที่จอดรถ หรือการกําหนดหนาที่ใหบุคคลตองแจงยายตอนายทะเบียนเมื่อมีการยายที่อยู ก็
เปนสิ่งที่กําหนดขึ้นโดยรัฐ มิใชสิ่งที่ดํารงอยูกอนการเกิดขึ้นของรัฐ แนวความคิดนี้มีอิทธิพลอยางมาก
ตอการยกเลิกความผิดทางอาญาที่เปนความผิดลหุโทษบางประเภท โดยเปลี่ยนความผิดเหลานั้นมา
เปนการละเมิดตอระเบียบ ซึ่งมีมาตรการบังคับที่รุนแรงนอยกวา
สําหรับการกําหนดใหการกระทําอยางใดเปนความผิดทางอาญาและจําเปนตองนํา
มาตรการทางอาญามาบังคับใชตามหลักเกณฑการคุมครองนิติสมบัติในวิถีทางสุดทายนั้น ตองคํานึงถึง
วาการกระทําดังกลาวสอดคลองตอหลักความไดสัดสวนหรือไม ซึ่งหลักการดังกลาวถือเปนสวนหนึ่ง
ของหลักนิติรัฐที่ประเทศเยอรมันยึดถือเปนหลักการสําคัญในการปกครองประเทศ โดยตองเปนไปตาม
24 Carl

Constantin Lauterwein, The Limits of Criminal law: a comparative
analysis of approaches to legal theorizing, (Surrey : Ashgate Publishing Limited, 2010),
p.9.
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หลักเกณฑวาการกําหนดมาตรการทางอาญามาใชบังคับถือเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดและถือเป น
ทางเลือกสุดทาย เนื่องจากไมสามารถนํามาตรการอื่น ๆ เชน มาตรการทางสังคม มาตรการทางแพง
หรือมาตรการทางปกครองซึ่งมีโทษที่รุนแรงนอยกวามาใชบังคับได หรือนํามาใชบังคับแลวแตไมไดผล
เพราะมาตรการทางอาญาถือเปนเครื่องมือที่ใชในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่มีความรุนแรง
และกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอื่น ๆ การใชบังคับ
มาตรการทางอาญาจึงตองกระทําเพียงเทาที่จําเปน ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการรักษาคุณคา
ในการอาศัยรวมกันของบุคคลในสังคมได และกระทบตอสิทธิเสรีภาพของปจเจกชนใหนอยที่สุด25
2.1.3.3 หลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญาของ Herbert L. Packer
ศาสตราจารย Herbert L. Packer แหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด เห็นถึงปญหาที่
เกิดขึ้นจากการนํากฎหมายอาญามาใชเปนหลักเกณฑในการควบคุมความประพฤติของบุคคลอยางไร
ขีดจํากัด โดยมองวากฎหมายอาญามีขีดจํากัดของการบังคับใชอยูในตัว ทั้งในดานตนทุนของการดํารง
ไวซึ่งระบบยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมิใชวาทุกรัฐจะมีงบประมาณที่เพียงพอสําหรับการใชจายในดาน
ดังกลาว และในดานความรุนแรงของมาตรการที่ใชบังคับ ซึ่งเปนสิ่งที่รัฐตองพิจารณาอยางรอบคอบ
เนื่องจากโทษในทางอาญาถือเปนสิ่งที่รุนแรงและกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลมากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับโทษอื่น ๆ และยังมองวากฎหมายอาญาที่จํากัดตัวเองเฉพาะการลงโทษบุคคลโดย
อาศัยเหตุผลในทางศีลธรรมเพีย งอยางเดียวนั้น จะนํามาซึ่งขอบกพรอ งในการบัง คับใชกฎหมาย
เนื่องจากเหตุผลในทางศีลธรรมบางอยางมีลักษณะเปนนามธรรมมากจนเกินไป การจําแนกวาการ
กระทําอยางใดบางเปนสิ่งที่ขัดตอศีลธรรมอาจกระทําไดยาก และมิใชวาการกระทําที่ขัดตอศีลธรรม
ทั้งหมดจะถือเปนความผิดทางอาญา สงผลทําใหการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่มักจะเปนไปดวย
ความยากลําบากเนื่องจากไมมีหลักเกณฑที่แนนอน นําไปสูการเพิกเฉยและละเลยตอการบังคับใช
กฎหมาย และทายที่สุดประชาชนจะขาดไรซ่งึ ความศรัทธาตอตัวกฎหมายมากยิ่งขึ้น26

25 Volker

Krey, German Criminal Law General Part : Textbook in German
and English (Volume 1 : Basics), (Stuttgart : W. Kohlhammer, 2002), pp.15 – 19.
26 สกล นิ ศ ารั ตน , “กฎหมายอาญาและการลงโทษที่ เหมาะสม : แนวคิ ดทางด า น
ปรัชญาและความยุ ติธรรมทางสั งคม,” (วิทยานิพนธมหาบั ณ ฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลั ย
ธรรมศาสตร, 2554), น.34 – 36.
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การพิจารณาวาการกระทําอยางใดสมควรกําหนดใหเปนความผิดทางอาญา ตาม
ความเห็นของศาสตราจารย Packer L. Packer นั้น จําเปนตองพิเคราะหตามหลักเกณฑดังตอไปนี27้
1) สมาชิ ก ส ว นใหญ ใ นสั ง คมเห็ น พ อ งต อ งกั น ว า การกระทํ า ดั ง กล า วส ง ผล
กระทบกระเทือนตอสังคม และเปนการกระทําที่ไมสมควรใหอภัย
2) หากกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญาแลว การกําหนด
มาตรการทางอาญาเพื่อใชบังคับแกการกระทํานั้นจะไมขัดหรือแยงตอวัตถุประสงคของการลงโทษ
3) หากกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญาแลว จะไมสงผลเปน
การกีดกันหรือปดกั้นโอกาสสําหรับการกระทําอื่น ๆ ซึ่งเปนการกระทําที่พึงเกิดขึ้นในสังคม
4) หากกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญาแลว จะทําใหการ
บังคับใชกฎหมายเปนไปอยางเสมอภาค เทาเทียม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติระหวางกัน
5) หากกํ า หนดให ก ารกระทํ า ดั ง กล า วเป น ความผิ ด ทางอาญาแล ว จะไม เ กิ ด
สถานการณที่เปน การใชสอยทรัพยากรดานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจนเกินไปกวาขอบเขต
ความสามารถ ทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ
6) ในการจัดการกับปญหาดังกลาว ไมมีมาตรการอื่นใดที่เหมาะสมไปกวาการใช
มาตรการทางอาญา
2.1.3.4 หลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญาของ Nigel Walker
ศาสตราจารย Nigel Walker เห็ น ว า การที่ รั ฐ มุ ง แต จ ะใช ก ฎหมายอาญาเป น
เครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชน โดยมิไดพิจารณาถึงขีดความสามารถและขอจํากัดใน
การบังคับใชกฎหมาย จะสงผลทําใหกฎหมายอาญาขาดความศักดิ์สิทธิ์ ไมนาเชื่อถือ และนําไปสูการ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายได นอกจากนี้หากการบังคับใชกฎหมายเกิดขึ้นอยางไม
สม่ําเสมอจะกอใหเกิดความรูสึกวาถูกเลือกปฏิบัติได และทายที่สุดจะนํามาซึ่งปญหากฎหมายอาญา
เฟอ (Overcriminalization)28 จึงไดนําเสนอหลักเกณฑในการกําหนดความผิดอาญาเอาไวดังนี้29
1) ขอหามที่ปรากฏในกฎหมายอาญาไมควรกําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพียง
เพื่อลงโทษบุคคล ดวยการทําใหบุคคลรูสึกเกรงกลัวและไมกลาที่จะกระทําความผิดเทานั้น แตควร
กําหนดขึ้นเพื่อใหมีผลเปนการปองกันอาชญากรรมดวย
27 Herbert

L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, (California :
Stanford University Press, 1968), p.296.
28 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถที่ 17, น.7.
29 Nigel Walker, supra note 14, pp.4 – 23.
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2) กฎหมายอาญาไมควรบังคับใชเพื่อลงโทษแกบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมที่ไมเปนพิษ
เปนภัย เพราะการกระทําของบุคคลดังกลาวยอมไมสงผลเสียกระทบกระเทือนบุคคลอื่นในสังคม
3) ไมควรบังคับใชมาตรการทางอาญาหากพบวามีมาตรการอื่นที่เหมาะสมกวา
เชน มีตนทุนการใชจายที่ต่ํากวา มีประสิทธิภาพในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่มากกวาหรือ
เทียบเทา หรือกอใหเกิดผลกระทบในดานตาง ๆ นอยกวา เปนตน
4) ไมควรบังคับใชมาตรการทางอาญาหากพบวาผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการลงโทษ
ทางอาญาจะมีมากกวาผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น
5) กฎหมายอาญาไมควรนํามาบังคับใชเพื่อบังคับใหบุคคลใด ๆ ตองปฏิบัติตนไป
ตามแนวทางที่จะกอใหเกิดผลดีตอตนเองเทานั้น บุคคลดังกลาวอาจปฏิบัติตนไปตามแนวทางที่จะเกิด
ผลรายตอตนเองก็ได หากการกระทําดังกลาวไมไดสงผลกระทบตอบุคคลอื่นในสังคม
6) การกํ า หนดให ก ารกระทํ า อย า งใดเป นความผิ ด ทางอาญาต อ งได รั บ ความ
เห็นชอบหรือไดรับเสียงสนับสนุนที่เขมแข็งจากประชาชน มิฉะนั้นการบังคับใชกฎหมายจะเกิดความ
ยากลําบากเนื่องจากประชาชนไมใหความรวมมือ
7) การกําหนดใหการกระทําอยางใดเปนความผิดทางอาญาตองคํานึงถึงโอกาส
และความเปนไปไดที่จะบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติดวย หากการนําตัวผูฝาฝนมาลงโทษนั้นมีอัตรา
ที่ต่ํามาก ก็ไมควรกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา
8) การกํา หนดให การกระทํ า อย างใดเปน ความผิด ทางอาญาต อ งพิจ ารณาว า
สามารถพิสูจนไดหรือไมวามีการกระทําดังกลาวเกิดขึ้นจริง หากการพิสูจนความผิดกระทําไดโดย
ยากลําบากก็ไมควรกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดอาญา แมวาการกระทําดังกลาวจะเปน
สิ่งที่ไมสมควรก็ตาม
2.1.3.5 หลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญาของ Douglas Husak
ศาสตราจารย Douglas Husak ได ทํ า การศึก ษาถึ ง ขอบเขตทางศี ล ธรรมของ
กฎหมายอาญา และเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการกําหนดความผิดและการลงโทษทางอาญา
ที่มากเกินความจําเปน (too much punishment and too many criminal laws) ซึ่งสงผลใหเกิด
ปญหากฎหมายอาญาเฟอ (Overcriminalization)30 ที่เปนการนํากฎหมายอาญามาบังคับใชอยาง
พร่ําเพื่อ จึงไดเสนอหลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญาไวเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยมี
หลักเกณฑดังนี้
30 Douglas

Husak, Overcriminalization : The Limits of the Criminal Law,
(New York : Oxford University Press, 2008), p.4.
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1) ไมควรกําหนดใหการกระทําอยางใดเปนความผิดทางอาญา เวนแตจะปรากฏ
วาการกระทําดังกลาวไดกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการกระทําที่มลี ักษณะชั่วรายอยูในตัว31
2) การกําหนดใหบุคคลจะตองรับผิดในทางอาญานั้นไมสามารถกระทําได เวนแต
บุคคลดังกลาวจะมีพฤติกรรมที่ผิดตอกฎหมาย ซึ่งเปนความผิดที่เกิดขึ้นเพราะบุคคลนั้นตัดสินใจ
กระทําลงโดยปราศจากการยับยั้งชั่งใจ32
3) การนํามาตรการทางอาญามาใชเพื่อลงโทษแกบุคคลใหเกิดขึ้นอยางชอบธรรม
นั้น จะตองมีการกําหนดมาตรการการลงโทษที่เหมาะสมแกการกระทําความผิด33
4) ควรกําหนดหนาที่ในการพิสูจนถึงความจําเปนในการบัญ ญัติกฎหมาย ใหแก
บุคคลซึ่งเปนผูเสนอใหมีก ารบั ญญัติกฎหมายเพื่อกํา หนดใหการกระทํา อยางใดเปนความผิดทาง
อาญา34
5) ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการคุมครองผลประโยชนที่สําคัญของรัฐ หากมีขอสงสัย
ถึงความเหมาะสมในการกําหนดใหการกระทําอยางใดเปนความผิดทางอาญา จะตองชี้ใหเห็นวาการ
คุมครองผลประโยชนดังกลาวจะเกิดผลสําเร็จไดก็แตโดยกําหนดใหการกระทํานั้นเปนความผิดทาง
อาญา35
6) การกําหนดใหการกระทําอยางใดเปนความผิดทางอาญา จะตองเปนไปเพื่อ
บรรลุตอวัตถุประสงคโดยตรงของรัฐ36
7) การกํา หนดให การกระทํา อยา งใดเป น ความผิด ทางอาญา จะตองเป นการ
กระทําที่เปนไปตามหลักความไดสัดสวน โดยเปนการกระทําที่ไมเกินไปกวาความจําเปนเพื่อ บรรลุ
วัตถุประสงคของการกําหนดความผิดทางอาญา37
จะเห็นไดวาหลักเกณฑที่ใชในการกําหนดความผิดทางอาญามีอยูเปนจํานวนมาก และ
หลักเกณฑดังกลาวขางตนก็เปนเพียงตัวอยางบางสวนของหลักเกณฑทั้งหมดเทานั้น การกําหนดให
การกระทําอยางใดเปนความผิดทางอาญานอกจากจะตองพิจารณาตามหลักเกณฑขางตนประกอบ
31 Ibid.,

p.66.
32 Ibid., p.73.
33 Ibid., p.82.
34 Ibid., p.100.
35 Ibid., p.121.
36 Ibid., p.130.
37 Ibid.
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แลว ยังตองพิจารณาถึงหลักเกณฑอื่นนอกเหนือจากหลักเกณฑทางกฎหมายประกอบดวย จึงจะทําให
การบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แตทั้งนี้การบัญญัติกฎหมายอาญาก็ควรจํากัดขอบเขต
เพียงเทาที่หลักเกณฑที่ใชในการกําหนดความผิดทางอาญาจะเอื้ออํานวย ไมควรใชเพื่อสนองตอบตอ
หลักเกณฑอื่น ๆ จนเกินไปกวาขอบเขตของตน เพราะจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปโดยขาด
ประสิทธิภาพและกลายเปนประเด็นโตแยงเมื่อเกิดปญหากฎหมายอาญาเฟอ
เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการกําหนดใหการกระทําที่เปนการประชาสัม พันธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐในชวงเวลากอนการเลือกตั้งเปนความผิดทางอาญา
อาจพิจารณาไดจากแนวทางทั่วไปที่ใชในการกําหนดความผิดทางอาญาของประเทศไทย โดยแบงการ
พิจารณาออกเปน 3 ขั้นตอนหลัก คือ38
1) พิจ ารณากอนวา การกระทํา ดัง กลาวเปนความผิดทางอาญาประเภทที่เรียกวา
ความผิดในตัวเอง (mala in se) เชน ฆาคนตาย ทํารายรางกาย ขมขืน ลักทรัพย หรือไม เพราะหาก
เป น ความผิ ด ประเภทดั ง กล า วย อ มเป น ความผิ ด ที่ ร า ยแรงและสอดคล อ งต อ หลั ก เกณฑ ใ นการ
กํา หนดใหเ ปน ความผิดทางอาญาแลว แตห ากไมใชค วามผิดทางอาญาประเภทดังกลาว จะตอ ง
พิจารณาตอไปตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 โดยการพิจารณาตามขั้นตอนนี้จะเปนการพิจารณาวาการ
กระทําดังกลาวฝาฝนตอมาตรฐานทางศีลธรรมโดยชัดแจงหรือไม
เมื่อพิจารณาสภาพที่ปรากฏอยูจะพบวามีทั้งกลุมที่เห็นดวยและกลุมที่ไมเห็นดวยกับ
การกระทําดังกลาว โดยฝายที่เห็นดวยกับการกระทําดังกลาวมองวาเปนเรื่องปกติที่บุคคลซึ่งมีอํานาจ
ในการจัดสรรงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการโฆษณาผลงานตนเองใหสาธารณชนรับรู
บุคคลใดที่มีอํานาจดังกลาวก็ยอมมีสิทธิที่จะกระทําได สวนฝายที่ไมเห็นดวยกับการกระทําดังกลาว
มองวาการกระทําดังกลาวเปนการเบียดบังเอาทรัพยสินของสวนรวม ไปเปนของตนเองหรือพวกพอง
อยางไมสิทธิ จะเห็นไดวาการกระทําดังกลาวยังมีความเห็นที่ไมสอดคลองกันวาเปนการฝา ฝนตอ
มาตรฐานทางศีลธรรมหรือไม เนื่องจากมาตรฐานทางศีลธรรมตอ งเปนสิ่งที่เห็น พอ งไปในทิ ศทาง
เดียวกัน จึงตองพิจารณาตอไปตามขั้นตอนที่ 2 และ 3
2) พิจารณาวาการกระทําดังกลาวเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการมีจิตใจที่ชั่วรายหรือนา
ตําหนิในตัวเองหรือไม หากการกระทําดังกลาวเกิดขึ้นเพราะมีจิตใจที่ชั่วรายหรือนาตําหนิในตัวเอง
โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก ก็สมควรกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทาง
38 ณรงค

ใจหาญ, “แนววิเคราะหในการกําหนดความผิดทางอาญาที่เหมาะสมใน
ประเทศไทย,” ในการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการบังคับใชกฎหมาย เรื่อง การกําหนดความผิดอาญา
ในกฎหมายไทย, จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม, มีนาคม 2548 , น.83 – 86.
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อาญา แตหากการกระทําดังกลาวมิไดเกิดขึ้นเพราะมีจิตใจที่ชวั่ รายหรือนาตําหนิในตัวเอง ก็ไมสมควร
กํ า หนดให ก ารกระทํ า ดัง กล า วเป น ความผิ ด ทางอาญา เพราะการกระทํ า ดั ง กล า วย อ มไม ส ง ผล
กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นในสังคม หรืออาจเปนเพียงการกระทําที่ฝา ฝนต อ
ระเบีย บ แบบแผน หรือคําสั่งทางปกครองเทา นั้น ซึ่งเปนการกระทําที่ไมรา ยแรงและไมส มควร
กําหนดใหเปนความผิดทางอาญา
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการกระทําที่เปนการประชาสัม พันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐจะพบวา การกระทําดังกลาวเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการมีจิตใจที่ชั่ว
รายหรือนาตําหนิในตัวเอง เพราะเปนการกระทําที่เกิดขึ้นจากความเห็นแกตัวของผูกระทําที่ตองการ
กอบโกยผลประโยชนของสาธารณะมาเปนของตนเองหรือพวกพองอยางไมมีสิทธิหรือมีอํานาจโดย
ชอบดวยกฎหมาย อีกทั้งบุคคลที่มีอํานาจในการใชจายเงินงบประมาณของรัฐมักจะเปนบุคคลที่ไดรับ
เลือกจากสาธารณชนใหทํา หนาที่ดัง กลา วดวยความไวว างใจ สาธารณชนยอมคาดหวังวาบุ คคล
ดั ง กล า วจะใชจ า ยเงิ น ไปโดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ข องสาธารณะเป น ที่ ตั้ ง เมื่ อ การใช จ า ยเงิ นกลั บ
กลายเปนการใชจายเพื่อประโยชนของตนเองหรือพวกพอง ยอมสงผลเปนการทําลายความไววางใจ
และความคาดหวั ง ที่ส าธารณชนมอบให แตก็ มี ข อ สั ง เกตว า ลํ า พั ง การหยิบ ยืม ทรัพ ยากรของรั ฐ
บางอยางไปใชเปนการชั่วคราว โดยไมทําใหทรัพยากรเหลานั้นเสื่อมคาเสื่อมราคา จะถือวาการกระทํา
นั้นนาตําหนิไดมากนอยเพียงใด
3) หากการกระทําดังกลาวมิใชการกระทําที่เปนความผิดในตัวเอง (mala in se) และ
มิใชการกระทําที่เกิดขึ้นจากการมีจิตใจที่ชั่วรายหรือนาตําหนิในตัวเอง การกําหนดใหการกระทํา
ดังกลาวเปนความผิดทางอาญานั้น ตองพิจารณาตามหลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญาของ
ศาสตราจารย Herbert L. Packer39 ซึ่งหากพบวาการกระทําดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว
จึงจะพิจารณาตอไปวาควรกําหนดโทษไวสําหรับการกระทํานั้นอยางไรจึงจะเหมาะสม
แมวาจะไดพิจารณามาแลวในขั้นตอนที่ 2 วาการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐเปนสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานการมีจิตใจที่ชั่วรายหรือ
นา ตําหนิในตัวเอง แตการกระทําบางที่เกิดขึ้นอยา งยัง เปนที่ส งสัยวาเปนการกระทํา ที่เกิดขึ้นบน
พื้นฐานการมีจิตใจที่ชั่วรายหรือไมเพียงใด และสมควรจะตําหนิการกระทําดังกลาวหรือไมเพียงใด จึง
กอใหเกิดคําถามตามมาวาการกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญาจําเปนที่จะตอง
พิจารณาตามหลักเกณฑทั้ง 6 ประการของศาสตราจารย Herbert L. Packer ดวยหรือไม ซึ่งในเรื่อง
39 โปรดดู

หลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญาของ Herbert L. Packer น.

34 – 35.
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นี้อาจพิจารณาไดวา เมื่อยังเปนที่สงสัยอยูวาการกระทําดังกลาวเปนสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานการมีจิตใจ
ที่ชั่วรายหรือไมเ พีย งใด หรือเปนการกระทํา ที่นาตําหนิห รือไมเพีย งใด การกําหนดใหการกระทํา
ดังกลาวเปนความผิดทางอาญาก็สมควรที่จะพิจารณาตามหลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญา
ของศาสตราจารย Herbert L. Packer ควบคูกันไปดว ย เพื่อ ปองกัน ป ญ หาที่อ าจเกิ ดขึ้น ตามมา
ภายหลังกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา ซึ่งจะไดวิเคราะหตอไปในบทที่ 4.3
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต
ความคิดเรื่องการทุจริตเปนสิ่งที่ผูกติดกับสังคมมนุษยมาเปนระยะเวลายาวนาน หาก
พิจารณายอ นกลับ ไปจะพบความพยายามเปนจํานวนมากในการแกไขปญ หาการทุจ ริต ซึ่งความ
พยายามที่เกาแกและถือเปนวิธีการในการปองกันปญหาการทุจริตที่คนทั่วโลกรูจักดีอยางหนึ่งคือ การ
กอสรางพีระมิด40 โดยพบการกระจายตัวของพีร ะมิดอยูทั่วทุกมุมโลก เชน ซิกกูแรตแหงเมือ งอูร
(Ziggurat of Ur)41 มหาพีระมิดแหงกีซา (The Great Pyramid of Giza)42 กลุมพีระมิดในเมืองเตโอ
ติ ฮั ว คาน (Teotihuacan)43 หรื อ หมู สุ ส านเยี่ ย นหลิ ง 44 พี ร ะมิ ด ดั ง กล า วมี รู ป แบบการก อ สร า งที่
คลายคลึงกัน ประกอบดวยโครงสรางขนาดใหญ มีหองและทางเดินทีซ่ ับซอน ทางเขามักถูกปดหรืออํา

40 อัฐวุฒิ

ปภังกร, “รูทุจริต ปองกันการทุจริตสิ่งที่ทุกคนควรรู,” สืบคนเมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2558, จาก https://thaicg.wordpress.com/page/2.
41 See dhwty [ pseud.], “The Great Ziggurat of Ur,” Retrieved on
November 1 5 , 2015, from http://www.ancient-origins.net/ancient-places-asia/greatziggurat-ur-001767.
42 See writer8 7 3 [ pseud.], “The Great Pyramid of Giza: Last Remaining
Wonder of the Ancient World,” Retrieved on November 1 5, 2015, from http://www.
ancient.eu/article/124/.
43 See Owen Jarus, “Teotihuacan: Ancient City of Pyramids,” Retrieved
on November 18, 2015, from http://www.livescience.com/22545-teotihuacan.html.
44 โปรดดู digimontamer [นามแฝง], แสดงความคิดเห็นเรื่อง “พีระมิดในจีน..เขต
พื้ น ที่ ต อ งห า มรั ฐ บาลจี น ปริ ศ นาโลกโบราณ 4,500 ป ที่ ยั ง ไม เ ป ด เผย,” สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 15
พฤศจิกายน 2558, จาก http://pantip.com/topic/30316810.
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พรางไวเพื่อใหยากแกการคนหาหรือเขาไปภายใน และจากหลักฐานที่ไดจากการสํารวจมักพบวามี
หรือเคยมีทรัพยสินมีคาจํานวนมากเก็บซอนไวภายใน
เมื่อพิจารณาถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน การทุจริตในภาครัฐหรือระหวาง
ภาครัฐกับภาคเอกชนสวนใหญมักจะสงผลกระทบโดยตรงตอประโยชนสาธารณะ มีเพียงสวนนอยที่
จะกระทบตอประโยชนสวนบุคคลแตเพียงอยางเดียว แตกตางจากการทุจริตของภาคเอกชนที่มักจะ
สงผลกระทบโดยตรงตอประโยชนสวนบุคคลเปนสํา คัญ ในแงนี้การทุจริตที่เกิดขึ้นในภาครัฐหรือ
ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนจึงสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเปนวงกวางกวา
การทุจริตในภาคเอกชน เชนเดียวกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากร
ของรัฐ หากการกระทําดังกลาวเกี่ยวพันกับปญหาการทุจริตแลว ผลกระทบที่เกิดขึ้นยอมขยายตัว
กวางกวาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชจายทรัพยากรสวนบุคคลเพื่อการหาเสียงเปนอยางมาก
เพื่อใหการแกไขปญหาการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากร
ของรัฐที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ จึงจําเปนตองศึกษาในเบื้องตนกอนวาการประชาสัมพันธดังกลาว
เกี่ยวของอยางไรกับการทุจริต ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถกําหนดมาตรการ
ที่ใชในการปองกันและปราบปรามกับปญหาดังกลาวไดอยางเหมาะสม โดยจะเปนการศึกษาถึงแนวคิด
เกี่ยวกับการทุจริต อันประกอบไปดวย ความหมายของการทุจริต ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาการทุจริต
และการควบคุมปญหาการทุจริต รูปแบบของการทุจริต ประเภทของการทุจริต และผลกระทบของ
การทุจริต ดังนี้
2.2.1 ความหมายของการทุจริต
เมื่ อ ทํา การศึ ก ษาในประเด็ น ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ การทุ จ ริต มั ก พบวา มีก ารใช คํา หรื อ
ขอความที่หลากหลายเพื่อสื่อความหมายถึงการทุจริต ซึ่งอาจเปนคําหรือขอความที่สื่อความหมายถึง
การทุจริตโดยตรงหรือโดยออม หรือเปนการใชคําหรือขอความที่เปนทางการ กึ่งทางการ หรือไมเปน
ทางการ เชน การคอรรัปชัน การฉอราษฎรบังหลวง โกง คดโกง โกงกิน กินสินบาทคาดสินบน การ
จายสวย การจายคาน้ํารอนน้ําชา การจายคาตง การฮั้วประมูล เบี้ยบายรายทาง การแบงเปอรเซ็นต
คาคอมมิชชั่น การหยอดน้ํามัน การรีดไถ โจรในเครื่องแบบ เปนตน คําหรือขอความขางตนเป น
ตัวอยางทีส่ ะทอนใหเห็นวา การแทรกซึมของปญหาการทุจริตเกิดขึ้นอยางแพรหลาย โดยไมมีการแบง
ชนชั้นวรรณะ เพศ ภาษา อายุ หรือแมกระทั่งการศึกษา การคนหาความหมายของการทุจริตจึงมี
ความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งตอแนวทางในการกําหนดความรับผิดทางอาญาของบุคคล
เพราะการคนหาความหมายดังกลาวจะชวยกําหนดขอบเขตของการทุจริตใหชัดเจนยิ่งขึ้น และทําใหผู
ศึกษาสามารถแยกแยะไดอยางถูกตองวาการกระทําในลักษณะใดบางเขาขายเปนการทุจริต ซึ่งเปน
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การกระทําที่ละเมิดตอกฎเกณฑในการอยูอาศัยรวมกันของสมาชิกในสังคม ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการกับ
ปญหาการทุจริตเกิดขึ้นอยางเปนระบบและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
บางครั้งความหมายของการทุจริตหรือการคอรรัปชัน (Corruption) ก็ปะปนอยูกับ
ความหมายของคําหรือขอความอื่น ๆ เชน การฉอราษฎรบังหลวง ซึ่งในความหมายอยางแคบการฉอ
ราษฎรบังหลวง หมายถึง การเบียดบังยักยอกทรัพยสินของรัฐเทานั้น แตในความหมายอยางกวาง
การฉอราษฎรบังหลวงยังรวมถึงการกินสินบนและการแสวงหาอํานาจโดยวิธีการที่ผิดทํานองคลอง
ธรรมดวย ซึ่งมีความหมายเชนเดียวกับการคอรรัปชัน แมความหมายบางสวนจะไมครอบคลุมหรือกิน
ความกวางไปบางก็พอจะอนุโลมไดวามีความหมายใกลเคียงกัน45 จึงอาจกลาวไดวา การทุจริต การ
คอรรัปชัน และการฉอราษฎรบังหลวงเหลานี้ ลวนเปนคําที่มีความหมายอยางเดียวกัน46 การคนหา
ความหมายของการทุ จ ริ ตจึ ง อาจต อ งศึ ก ษาจากคํา หรือ ข อ ความอื่ น ๆ ร ว มด ว ย ทั้ ง นี้ ก ารศึ ก ษา
ความหมายของการทุจริตในมุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้น อาจพิจารณาไดดังนี้
มองเตสกิเออร (Montesquieu) ใหความหมายของการทุจริตไวโดยพิจารณาจาก
เปาหมายในการใชอํานาจของผูปกครอง ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากความคิดทางการเมืองการปกครองนัก
ปรัชญาในสมัยโบราณตั้งแตสมัยกรีกโบราณ (เพลโต (Plato) , อริสโตเติล (Aristotle)) ตอเนื่องมาถึง
สมัยโรมัน (ซิเซโร (Cicero)) และสมัยฟนฟูวิทยาการ (ฌอง โบแดง (Jean Bodin))47 โดยมองวาหาก
ใชอํานาจของผูปกครองเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาที่จะยึดถือประโยชนสวนตน จะถือวา
เป น ระบอบการปกครองที่ ดี แบ ง เป น ระบอบกษั ต ริ ย (Kingship) ระบอบอภิ ช นาธิ ป ไตย
(Aristocracy) และระบอบโพลิตี (Polity) แตหากผูปกครองใชอํานาจไปในทางตรงกันขาม โดยเปนไป
เพื่อผลประโยชนของตนเองหรือพวกพอ งเพียงฝา ยเดียว จะถือวา เปนระบอบการปกครองที่เลว

45 ธานิ น ทร

กรัยวิเชียร, กฎหมายกับ การฉอราษฎรบังหลวง, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี, 2510), น.1.
46 ขวั ญ ฤทั ย ใจทั น , “การให ค วามหมายและที่ ม าของความหมายการทุ จ ริ ต ของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), น.4.
47 Quintin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought,
(Cambridge : Cambridge University Press, 1978), pp.356 – 357. อ า งถึ ง ใน ไชยัน ต ไชยพร,
“อริสโตเติล: การเลือกตั้งกับความเปนประชาธิปไตย (ตอนที่สอง),” วารสารสถาบันพระปกเกลา 66,
เลม 3, ปที่ 3, น.71 (ธันวาคม 2548).
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แบงเปน ระบอบทรราชย (Tyranny) ระบอบคณาธิปไตย (Oligarchy) และระบอบประชาธิป ไตย
(Democracy) ซึ่งเปนการแบงการปกครองออกตามเกณฑคุณภาพ48
เมื่ อ พิ จ ารณาความหมายของการคอร รั ป ชั น จากมุ ม มองข า งต น คอร รั ป ชั น ใน
ความหมายของมองเตสกิเออรจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการปกครอง โดยพิจารณาจากตัวผูปกครอง
เปนสําคัญ เมื่อใดทีผ่ ูปกครองไดปกครองบานเมืองอยางมีศีลธรรม มีจริยธรรม และมีความซื่อสัตย ไม
เห็นแกประโยชนสวนตนหรือพวกพองจะไดชื่อวาผูปกครองที่ดี แตหากปกครองอยางขาดศีลธรรม
จริยธรรมหรือความซื่อสัตย หรือแมกระทั่งปกครองโดยเห็นแกประโยชนสวนตนหรือพวกพอง เชนนี้
จึงจะไดชื่อวาเปนผูปกครองที่ฉอฉล (Corruption) หรือเปนทรราช (Tyrant)49
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) ให
ความหมายของทุจริตวาหมายถึง “การกระทําที่เปนการบิดเบือนการใชอํานาจที่ไดรับมอบหมายมา
เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสวนตัว”50 เปนการกระทําโดยมิไดใชอํานาจที่ไดรับมอบหมายใหสมแก
ประโยชนสาธารณะ การคอรรัปชันดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ การทุจริตขนาด
ใหญ การทุจริตขนาดเล็ก และการทุจริตทางการเมือง ขึ้นอยูกับปริมาณเงินที่หายไปในระบบและภาค
ส ว นที่ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ขึ้ น การทุ จ ริต ไม เ พี ย งสง ผลกระทบต อ ระบบเศรษฐกิ จ เท า นั้น แต ยัง ได ส ง
ผลกระทบตอการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือแมกระทั่งความสุขในชีวิตดวย โดยผลกระทบจะ
เกิดขึ้นมากหรือนอยขึ้นอยูกับความซื่อสัตยสุจริตของเจาหนาที่ซึ่งเปนผูใชอํานาจ51
พจนานุ ก รมทางกฎหมายฉบั บ เฮนรี แคมป แ บล แบล็ ก (Black's Law
Dictionary)52 ให ค วามหมายของการทุ จ ริ ตเอาไว โดยแบ ง ความหมายออกเป น 2 ประการ 1)
หมายถึง “ความชั่ว ชา การบิดเบือ น หรือการทําใหเกิดความมัว หมองขึ้น ดวยการลดคุณคา ของ
48 ไชยันต

ไชยพร, เพิ่งอาง, น.71 – 72.
49 สั ง ศิ ต พิ ริ ย ะรั ง สรรค , ทฤษฎี ค อร รั ป ชั น , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 2 (กรุ ง เทพมหานคร :
สํานักพิมพรวมดวยชวยกัน, 2549), น.15.
50 Transparency International, “ How do you define corruption?, ”
Retrieved on January 12, 2016, from http://www.transparency.org/what-is-corruption/#
define.
51 Transparency International, “ About us, ” Retrieved on January 1 2 ,
2016, from http://blog.transparency.org/about/.
52 Henry C. Black, Black's Law Dictionary, ed. Bryan A. Garner, 10th ed.
(St. Paul, MN : Thomson Reuters, 2014), s.v. “corruption.”
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หลักการเรื่องความซื่อสัตย ความถูกตอง และคุณธรรมลง เชน การลดคุณคาในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ลงดวยการติดสินบน” และ 2) หมายถึง “การกระทําของเจาหนาที่หรือของบุคคลที่ไดรับ
ความไววางใจจากประชาชน ดวยการอาศัยตําแหนงหนาที่หรือสถานะของตนแสวงหาผลประโยชน
บางอยางสําหรับตนเองหรือพวกพองอันขัดตอสิทธิของบุคคลอื่น โดยการแสวงหาผลประโยชนนั้น
เกิดขึ้นดวยความตั้งใจและไมสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือเปนการละเมิดสิทธิของ
บุคคลอื่น”
สํา นักงานปองกัน ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหง สหประชาชาติ
(United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) ไดใหความหมายของการทุจริตไว
วาเปนปรากฏการณทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่มีความสลับซับซอน ซึ่งสงผลกระทบตอทุก
ประเทศ การทุจริตไดทําลายสถาบันประชาธิปไตย ทําใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจลาชาออกไป และ
สงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาล การทุจริตยังไดทําลายรากฐานของประชาธิปไตยดวยการ
บิดเบือนกระบวนการเลือกตั้ง บิดเบือนหลักนิติธรรม (The Rule of Law) และสรางกับดักในระบบ
ราชการ อีกทั้งทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไมขยายตัว เพราะการลงทุนจากตางประเทศจะมี
สัดสวนที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนการลงทุนทั้งหมดและธุรกิจขนาดเล็กในประเทศจะตองปดตัว
ลงเนื่องจากไมสามารถเอาชนะกําแพงคาใชจายเบื้องตนของการทุจริต (start-up costs) ได53
สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ หรื อ
สํานักงาน ป.ป.ช. (Office of the National Anti-Corruption Commission)54 ใหความหมาย
ของการทุจ ริตไวโ ดยกลา ววาการทุจ ริต วาหมายถึง การคดโกง ไมซื่อสัตยสุจ ริต การกระทําที่ผิด
กฎหมาย เพื่อ ใหเกิ ดความไดเปรียบในการแขง ขัน การใชอํา นาจหนา ที่ในทางที่ผิดเพื่อแสวงหา
ประโยชนหรือใหไดรับสิ่งตอบแทน การใหหรือการรับสินบน การกําหนดนโยบายที่เอื้อประโยชนแก
ตนหรือพวกพอง รวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย
สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ หรื อ
สํานักงาน ป.ป.ท. (Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)) ไดให
53 United

Nations Office on Drugs and Crime, “UNODC's Action against
Corruption and Economic Crime,” Retrieved on November 28, 2015, from http://www.
unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside.
54 สํ านักงานคณะกรรมการป องกั น และปราบปรามการทุ จริ ต แห งชาติ, ชุดความรู
การเฝาระวังการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ ชุดที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : ศรีอนันตการพิมพ, 2557),
น.4.
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ความหมายของการทุจริตตอหนาที่วา หมายถึง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือ
หนาที่หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรื อ
หนาที่ ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดโ ดยชอบสําหรับ ตนเองหรือผูอื่น หรือกระทําการอันเปนความผิดตอตํา แหนง
หนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตาม
กฎหมายอื่น และนอกจากการทุจริตตอหนาที่แลวการทุจริตในภาครัฐยังรวมถึงการประพฤติมิชอบ
ดวย ซึ่งหมายถึง ใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่มุง หมายจะควบคุ มดูแลการรับ การเก็บ รักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสิ น ของ
แผนดิน55
M. McMullan ไดกลาววา การใหคําจํากัดความของการทุจริตนั้นควรจะเปนสิ่งที่
เขา ใจไดโ ดยสามัญ สํา นึก และไมควรใหค วามหมายไวกวางหรือเจาะจงจนเกินไป ดังเชน การที่
เจาหนาที่ของรัฐรับเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นในทางการเงินเพื่อกระทําการบางอยาง ดวยการ
ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามกฎหมาย หรื อ ใช ดุ ล พิ นิ จ ตามอํ า นาจหน า ที่ อ ย า งไม
สมเหตุสมผล เชนนี้หากพิจารณาตามสามัญสํานึกแลวยอมเขาใจไดวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นกระทําการ
ทุจริต56 การใหความหมายของการทุจริตในกรณีดังกลาวเปนการใหความหมายโดยไมฟนธงลงไปวา
การกระทําแบบใดหรือลักษณะใดบางเปนการทุจริต แตจะใหผูศึกษาพิจารณาลักษณะของการกระทํา
อยางมีวิจารณญาณ โดยเปรียบเทียบกับการทุจริตของเจาหนาทีร่ ัฐซึ่งมีลักษณะเปนการใชอํานาจเพื่อ
แสวงหาประโยชนในทางที่มิชอบ แลวจึงสรุปเองวาการกระทําดังกลาวเปนการทุจริตหรือไม แตการ
อธิบายดวยวิธดี ังกลาวอาจเกิดปญหาขึ้นได หากการทุจริตมีลักษณะที่ซับซอนมากขึ้น หรือมีการอาศัย
ชองวางทางกฎหมาย หรืออาศัยการดําเนินการทางนโยบายในลักษณะทีแ่ ยบยล

55 สํ านักงานคณะกรรมการป องกั นและปราบปรามการทุจ ริตในภาครัฐ ,

“บทบาท
หน า ที่ ภารกิ จ ,” สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 16 ธั น วาคม 2558, จาก http://www.pacc.go.th/index.
php/home/about/16.
56 M. McMullan, “A THEORY OF CORRUPTION,” 9 The Sociological
Review 181, pp.183 – 184 (July 1961). และ พรศักดิ์ ผองแผว และคณะ, “ดัชนีคอรรัปชันของ
ไทย : การสรางและการตรวจสอบความเชื่อถือได,” รายงานวิจัยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, 2544, น.35.
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Robin Theobald อาจารย ค ณะสั ง คมวิ ท ยาแห ง Polytechnic of Central
London (PCL) ซึ่งปจจุบันคือ University of Westminster ไดใหความหมายของการทุจริตไว57 โดย
พิจารณาจากความหมายตาม Oxford English Dictionary ที่มีอยูอยางหลากหลาย การคอรรัปชัน
นอกจากจะหมายถึงการผุพังหรือความเสื่อมทรามของศีลธรรมแลว ยังรวมถึงการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ของรัฐที่เปนไปอยางบิดเบือนหรือละเมิดตอความซื่อสัตยของตนเอง โดยละเลยการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายอันมีสาเหตุมาจากการรับสินบนหรือการแสวงหาผลประโยชนอยางอื่น
ศาสตราจารย ดร.ผาสุก พงษไพจิตร ไดอธิบายความหมายของทุจริตที่เกิดขึ้นใน
หนว ยงานราชการไวโดยหมายถึง “การกระทําที่เปนการใชตํา แหนงหรืออํานาจทางราชการและ
การเมือง เพื่อใหไดมาซึ่งรายได และ/หรือการฉอโกงเอาเงินสาธารณะมาเปนของตนและพรรคพวก
หรื อ หาประโยชนอื่ น ๆ ซึ่ ง อาจมิใ ช เ ป นตั ว เงิน วิ ธี ก ารที่ ใ ชอ าจจะผิด กฎหมายหรือ ไม ผิ ดแตเป น
พฤติกรรมซึ่งสาธารณชนจะไมพอใจ เนื่องจากเปนการกระทําที่ขัดกับความคาดหวังของสาธารณชน
เรื่องมาตรฐานความซื่อสัตยและพฤติกรรมที่ดีของบุคคลสาธารณะ (ขาราชการและนักการเมือง)” ซึ่ง
ความหมายในสวนทายที่รวมเอาความคาดหวังของสาธารณชนเขาไวดวยนี้ มีขึ้นเพื่ออุดชองวางของ
การตีความวาพฤติกรรมใดจะถือวาเปนการทุจริตบาง เนื่องจากการใหความหมายของการทุจริตมี
ลักษณะที่ไมหยุดนิ่ง ขึ้นอยูกับปจจัยในเรื่องเวลาและสถานที่ การอาศัยความคาดหวังของสาธารณชน
ในการใหความหมายจะทําใหสามารถเขาใจความหมายของการทุจริตที่เ กิดขึ้นในแตล ะเวลาและ
สถานที่ไดเปนอยางดี58
รองศาสตราจารย ดร.สั ง ศิ ต พิ ริ ย ะรั ง สรรค มองว า การทุ จ ริ ต หมายถึ ง
“กระบวนการที่บุคคลสาธารณะมุงแสวงหาผลประโยชนใหแกตัวเอง ครอบครัว วงศาคณาญาติ พวก
พองและคนใกลชิด โดยอาศัยตําแหนง หนาที่ กฎหมาย อํานาจที่ไดรับมอบหมาย สถานะในระบบ
ราชการหรืออิทธิพลในทางสวนตัวเปนเครื่องมือ ไมวาการกระทําดังกลาวจะผิดกฎหมาย หรืออาจไม
ผิดกฎหมาย ไมวาการกระทําดังกลาวจะนํามาซึ่งผลประโยชนทางดานเงินทองหรือสิ่งตอบแทนหรือไม
ก็ตาม ถาหากการกระทําดังกลาวขัดกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลสาธารณะ (ที่จะตอง
57 Robin

Theobald, Corruption, Development and Underdevelopment,
(UK : The Macmillan Press, 1990), pp.1 – 2.
58 ผาสุก พงษไพจิตร, “ภาพการวิจัยเกี่ยวกั บการปองกันและปราบปรามการทุจ ริต
คอรรัป ชันในสังคมไทย : วิธีการ ตัว ชี้ ผลกระทบ และขอ คิดสูการแก ไข,” ในการสัม มนาระดม
ความคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริตแหงชาติ, จัดโดยสํานัก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, 2543 : น.1.
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ตัดสินปญหาหรือการกําหนดนโยบายดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม) ขัดกับมาตรฐานความคาดหวัง
ของสาธารชนที่มีตอ บุค คลสาธารณะ ขัดกับ ผลประโยชนข องประชาชนจํา นวนมาก และขัด กั บ
หลักการแหงการมีผลประโยชนทับซอนก็ถือวาเปนการคอรรัปชันทั้งสิน้ ”59
รองศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ผองแผว และคณะ60 ไดนิยามความหมายของการ
ทุจริตไว โดยแยกพิจารณาระหวางความหมายตามทัศนะของสากลกับความหมายตามทัศนะของไทย
ซึ่งความหมายของการทุจ ริตตามทัศ นะสากลนั้นเปนความหมายที่กวาง พฤติกรรมการทุจ ริตไม
เพียงแตมีความหมายครอบคลุมไปถึงการทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึ้นในสวนของภาครัฐเทานั้น แตยังมี
ความหมายครอบคลุมไปถึงกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้นระหวางภาครัฐ กั บ
ภาคเอกชน หรือระหวางภาคเอกชนดวยกันเองดวย สวนการทุจริตตามทัศนะของไทยนั้นอนุโลมไดวา
มีความหมายเชนเดียวกับทัศนะของสากล การทุจริตตามทัศนะของไทยมักจะเกิดขึ้นในรูปของการที่
เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดกระทําการทุจริตตอตําแหนงหนาที่ ขมขู รีดไถ รับสินบน รวมถึงการ
ลิดรอนสิทธิ ความชอบธรรมตามกฎหมายที่บุคคลควรไดรับ
การพิจารณาขอบเขตของการทุจริตมีสิ่งที่ตองพิจารณาควบคูกันอีกกรณีหนึ่งคือ การ
ขัดกันแหงผลประโยชน หรือ การขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict
of interest) ซึ่งหมายถึง “สภาวการณ สถานการณ หรือขอ เท็จ จริงที่บุคคลซึ่งมีอํา นาจหน า ที่ ที่
จะตองใชดุลพินิจ ปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามอํานาจหนาที่เพื่อสวนรวม เพื่อ
หนวยงาน หรือเพื่อองคกร แตตนเองมีผลประโยชนสวนตนเกี่ยวของอยูในเรื่องนั้น ๆ”61 กรณีดังกลาว
ยังมีผูคนจํานวนมากสับสนถึงความหมายของสถานการณการขัดกันแหงผลประโยชน โดยเขาใจวา
สถานการณดังกลาวหมายถึงการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งลักษณะที่แทจริงของการขัดกันแหงผลประโยชน
นั้นเปนเพียงเหตุแหงความไมเปนกลางหรือความมีอคติ ที่อาจสงผลใหการปฏิบัติหนาที่ พิจารณา
วินิจฉัย สั่งการของเจาหนาที่ขาดความเชื่อมั่น เชื่อถือและศรัทธาจากสาธารณชน และอาจสงผลให
ภาครัฐเสียหาย เปนการเปดชองใหเกิดการทุจริตขึ้นไดโ ดยงาย62 กลาวโดยสรุปคือ โดยสภาพของ

59 สังศิต

พิริยะรังสรรค, อางแลว เชิงอรรถที่ 49, น.80.
60 พรศักดิ์ ผองแผว และคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 56, น.31 – 40.
61 กํ า ชั ย จงจั ก รพั น ธ , การขั ด กั น แห ง ผลประโยชน กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100, พิมพครั้งที่ 4,
(กรุงเทพมหานคร : เจริญรัฐการพิมพ, 2558), น.66.
62 เพิ่งอาง, น.158.
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การขัดกันแหงผลประโยชนเองนั้นมิใชการทุจริตคอรรัปชัน แตการปลอยใหเกิดสถานการณการขัดกัน
แหงผลประโยชนอาจนํามาสูปญหาการทุจริตคอรรัปชันไดนั่นเอง
แมวาการใหความหมายของการทุจริตโดยนักวิชาการ องคกรภาคเอกชน องคกร
ภาครัฐ และองคกรระหวางประเทศนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันจะมีความหลากหลาย สอดคลองกัน
บาง ไมสอดคลองกันบาง จนยากแกการถือเอาความหมายใดความหมายหนึ่งเปนความหมายหลั ก
เพื่อใชอธิบายปรากฏการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทุจริต แตการใหความหมายที่หลากหลายนั้นจะ
ทําใหเกิดมุมมองเกี่ยวกับการทุจริตอยางรอบดาน ชวยใหการจัดแบงประเภทและรูปแบบของการ
ทุจริตมีความงายขึ้น และหากพิจารณาถึงสาระสําคัญที่ปรากฏอยูในคําอธิบายตาง ๆ อยางถี่ถวนแลว
จะพบว า การให ค วามหมายที่ ห ลากหลายนั้น มี ลั ก ษณะไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กล า วคือ การให
ความหมายของการทุ จ ริต มี ค วามสัม พั น ธ กั บ เรื่ อ งของผลประโยชน ซึ่ ง ผลประโยชน ใ นที่ นี้ มี ทั้ ง
ผลประโยชนทางดานการเงิน เชน คาตอบแทน เงินเดือน หุน ทรัพยสิน สิทธิในการเปนสมาชิกในการ
บริการตาง ๆ ที่มีมูลคา เปนตน และผลประโยชนอื่นที่มิใชทางดานการเงิน เชน ชื่อเสียง ตําแหนง
การเลื่อนขั้น การไดรับบริการกอนผูอื่น รวมถึงการหลุดพนจากการถูกตรวจสอบ เปนตน
จากการศึกษาความหมายของการทุจริตที่กลาวมาขางตน จึงอาจกลาวไดวา การ
ทุจริต หมายถึง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน
นอกจากจะกระทบต อ บุ ค คลแล ว ยั ง อาจกระทบไปถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั ง คม
ภายในประเทศหรือ ระหวา งประเทศดว ย การพิ จ ารณาว า การกระทํ า ใดเป น การทุ จ ริ ตสามารถ
พิจารณาไดจากลักษณะของการกระทําวามีผลเปนการลดคุณคาของกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบตอหนาที่ คุณธรรมในเรื่องความถูกตอง หรือคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางลงหรือไม และโดยสามัญสํานึกของวิญูชนสามารถเขาใจไดอยางมี
เหตุมีผลวาการทุจริตเปนสิ่งที่ไมถูกตอง ขัดตอกฎหมาย ศีลธรรม มาตรฐานทางวิชาชีพ ความคาดหวัง
ของสังคม หรือหลักการในเรื่องประโยชนสาธารณะ เปนการเอารัดเอาเปรียบแยงชิงผลประโยชนในสิ่ง
ที่ไมควรได หรือเปนสิ่งที่ไมควรถือปฏิบัติเปนแบบอยาง ซึ่งการทุจริตจะแสดงออกมาในรูปของการ
กระทําที่อาศัยอํานาจ สถานะตามตําแหนงหนาที่ หรืออิทธิพลในทางสวนตัว หรือมิไดอาศัยอํานาจ
สถานะ หรืออิทธิพลใด ๆ ก็ได เพื่อแสวงหาประโยชนทั้งทางดานการเงินและหรือประโยชนทางดาน
อื่น ๆ สําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยไมมีสิทธิ ไมวา การกระทํา นั้นจะมีผลประโยชนตอบแทนใหแก
ผูกระทําหรือไมก็ตาม อนึ่ง การทุจริตนี้มีความหมายเชนเดียวกับการคอรรัปชัน (Corruption) ซึ่งเปน
คําที่ใชในระดับสากล และในความหมายอยางกวางการทุจริตมีความหมายเชนเดียวกับ การฉอราษฎร
บั ง หลวง การโกง เบี ย ดบั ง และการรั บ สิ น บนด ว ย แต ก ารจะหมายรวมไปว า การขั ด กั น แห ง
ผลประโยชน (Conflict of interest) เป น การทุ จ ริ ต ด ว ยนั้ น เป น สิ่ ง ที่ ไ ม ถู ก ต อ ง เพราะมิ ใ ช ว า
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สถานการณ ข องการขั ด กั น แห ง ผลประโยชน ใ นทุ ก กรณี จ ะนํ า ไปสู ก ารทุจ ริ ต เสมอนั่ น เอง ทั้ ง นี้
ความหมายของการทุจริตดังกลาว เปนความหมายของการทุจริตในมุมมองของภาครัฐ ซึ่งยังมีความ
แตกตางบางประการกับการทุจริตในมุมมองของภาคเอกชน เนื่องจากการแสวงหาประโยชนในทาง
การคาถือเปนปจจัยสําคัญอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดในการประกอบธุรกิจ ลําพังการแสวงหาประโยชน
อยางไมเปนธรรมที่เกิดขึ้นในภาคเอกชนจึงยังไมถือวาเปนการทุจริต
เมื่อ พิจ ารณาถึง ความหมายของการทุจ ริตเปรีย บเทีย บกับ การกระทํา ที่เป น การ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ จะเห็นไดวาการกระทําดังกลาวเปน
การเบียดบังหรือเอาไปซึ่ง ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชนแ กตนเองหรือพวกพอง ทั้งที่ทรัพยากร
เหลานั้นควรนํามาใชเพื่อประโยชนสาธารณะ การกระทําดังกลาวยอมสงผลเสียทําใหรฐั ตองใชจายเงิน
เพิ่มขึ้นอยางไมจําเปน อีกทั้งตามหลั กนิติรัฐซึ่งเปนหลักที่ ใชในการปกครองประเทศดวยการจํากัด
อํานาจของเจาหนาที่รัฐใหอยูในขอบเขตเพียงเทาที่กฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว เจาหนาที่ที่มีสวน
เกี่ยวของกับการเบิกจายทรัพยากรเหลานี้ไมอาจใชจายทรัพยากรดังกลาวได เพราะไมมีกฎหมายใด ๆ
บัญญัติใหอํานาจใชจายทรัพยากรดังกลาวเพื่อบุคคลหรือพรรคการเมืองใดเปนการเฉพาะ การกระทํา
ดังกลาวจึงเปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาเปนลักษณะหนึ่งของการทุจริต
2.2.2 ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาการทุจริตและการควบคุมปญหาการทุจริต
การศึ ก ษาว า การทุ จ ริ ต เกิ ด ขึ้ น ได โ ดยอาศั ย ป จ จั ย ใดบ า งมี ป ระโยชน ใ นแง ข อง
การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต กลาวคือ เมื่อสามารถวิเคราะหได
วาอะไรเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาการทุจริตขึ้น เมื่อนั้นจึงจะสามารถหาวิธีปองกันและแกไขมิ
ใหปญหาการทุจริตเกิดขึ้นได หรืออยางนอยที่สุดสามารถทําใหปญหาการทุจริตเบาบางลงได ดวยเหตุ
นี้ศาสตราจารย Donald R. Cressey ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางด านอาชญาวิ ทยา แหงมหาวิทยาลั ย
แคลิฟอรเนียจึงไดศึกษาถึงปจจัยที่เปนสาเหตุใหเกิดการทุจริตขึ้น โดยไดนําเสนอผลการศึกษาในรูป
ของทฤษฎีสามเหลี่ยมทุจริต (Triangle Fraud) ทฤษฎีดังกลาวประกอบไปดวยปจจัยทีเ่ กื้อหนุนกันอยู
3 ประการ ไดแก แรงกดดัน (Pressure) โอกาส (Opportunity) และการใหเหตุผลเพื่อสนับ สนุน
ความชอบธรรม (Rationalization) อธิบายไดดังนี้63

63

Brent E. Turvey, Forensic fraud: Evaluating law enforcement and
forensic science cultures in the context of examiner misconduct, (Waltham, MA :
Academic Press, 2013), p.24.
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ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีสามเหลี่ยมทุจริต (Triangle Fraud) เสนอโดย ศาสตราจารย Donald R. Cressey
(ที่มา: http://www.divorcemag.com/articles/financial-fraud-and-divorce)

1) แรงกดดัน (Pressure) หรือ แรงจูง ใจ (Motivation) ทฤษฎีนี้กลาวการทุจ ริ ต
เกิดขึ้นจากแรงกดดันหรือแรงจูงใจในรูปแบบที่หลากหลาย โดยรูปแบบที่พบไดบอยคือ ความตองการ
ในการหาเงินมาชําระหนี้ เชน การมีหนี้สินจํานวนมาก หรือการติดหนี้พนันที่ตองรีบหาเงินมาชําระ
เปนตน และอีกรูปแบบหนึ่งที่พบไดบอยคือ ความตองการในการรักษาสถานภาพพิเศษบางอยางไว
เชน ตองการความเปนอยูที่สุขสบายขึ้น ร่ํารวยมากขึ้น หรือแมกระทั่งตองการผลกําไรที่เพิ่มมากขึ้น
เปนตน หรือบางครั้งอาจเกิดขึ้นเพียงเพราะตองการไดรับ การยอมรับจากสัง คมที่อาศัย อยู64 เมื่อ
พิจารณาการเกิดขึ้นของการทุจริตเปรียบเทียบกับสภาพเศรษฐกิจจะพบวา เมื่อใดที่สภาพเศรษฐกิจดี
ประชาชนมีความมั่งคั่งทางการเงิน มีหนาที่การงานที่มั่นคง และมีความสามารถในการใชจายเงิน
มักจะพบปญหาการทุจริตที่เกี่ยวของกับเรื่องในทางการเงินนอยกวาเวลาที่สภาพเศรษฐกิจย่ําแย ทั้งนี้
การไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู ก็เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลเหลานั้นกระทํา
การทุจริต กลาวคือ หากไดรับการเลี้ยงดูที่ดีหรือ อาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ดี บุคคลกลุมนี้จ ะมี
แรงจู ง ใจให ก ระทํ า ความผิ ด ได น อ ยกว า บุ ค คลอี ก กลุ ม หนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ การเลี้ ย งดู ที่ ไ ม ดี ห รื อ อยู ใ น
สภาพแวดลอมที่ไมดี แตมิไดหมายความวาการเลี้ยงดูที่ไมดี หรือสภาพแวดลอมที่ไมดีจะกลายเปน
แรงจูงใจใหบุคคลทุกคนตองกระทําการทุจริตเสียทั้งหมด แรงกดดันนี้ยังรวมถึงความอยาก ความโลภ
ความทุกขรอน หรือความจําเปนอื่น ๆ ดวย65
2) โอกาส (Opportunity) ทฤษฎีนี้กลาววาความรู ความเขาใจ และความสามารถ
ในการเขาถึงซึ่ง ทรัพยสิน ตัวบุคคล ขอมูล หรือระบบคอมพิวเตอร เปนสาเหตุหนึ่งซึ่งจะชวยทําให
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การทุจ ริตเกิดขึ้นไดโ ดยสะดวกขึ้น เนื่อ งจากบุคคลดัง กลา วยอมรูชอ งทางในการปกปด ความผิ ด
เหลานั้นไดอยางแยบยล ดวยเหตุนี้การจัดลําดับชั้นการเขาถึงซึ่งขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน และการ
จัดทําบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานจึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่งสําหรับการแกไขปญหาการทุจริต
เนื่องจากการจํากัดการเขาถึงจะทําใหการสืบหาตัวผูทุจริตทําไดงายขึ้น แตทั้งนี้องคกรที่มีโครงสราง
ซับซอนซึ่งจะตองมีผูรับผิดชอบงานในภาพรวม เชน ตําแหนงของผูจัดการบริษัทที่มีโอกาสในการ
เขาถึงขอมูลและระบบที่มากกวาพนักงานอื่น ๆ นั้น เปนสิ่งที่ห ลีกเลี่ยงไดยากในการจะจํากัดการ
เขาถึงของบุคคลกลุมนี้ในยุคเศรษฐกิจสมัยใหม66 การลดโอกาสในการทุจริตจึงเปนสิ่งที่องคกรตาง ๆ
ตองใหความสําคัญ โดยอาจจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในองคกรเอง หรือจัดใหมีหนว ยงาน
ตรวจสอบจากภายนอกองคกรเขารวมตรวจสอบดวยก็ได
เมื่อโอกาสในการทุจริตถูกผนวกรวมเขากับความเปนไปไดที่จะไมถูกจับกุมแลว จะ
กอใหเกิดโอกาสที่เหมาะสมในการกระทําทุจริต โดยบุคคลผูทุจริตที่มีความเชี่ยวชาญจะสามารถรับรู
ไดวาเมื่อใดเปนโอกาสที่เหมาะสมหรือเมื่อใดควรลงมือกระทํา กลาวคือ บุคคลนั้นสามารถตกลงใจที่
จะกระทําทุจริตได หากเห็นวาการกระทํานั้นมีความเสี่ยงนอยที่จะถูกจับกุม หรือบทลงโทษที่จะไดรับ
นั้นไมรุนแรงแมวาจะถูกจับ กุมก็ตาม67 กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อบุคคลนั้น ไดเปรียบเทียบระหวา ง
บทลงโทษที่จะไดรับกับประโยชนตอบแทนที่จะไดจากการกระทําทุจริตแลว ก็มีความคุมคาที่จะยอม
เสี่ยง เมื่อความเสี่ยงดังกลาวรวมอยูกับโอกาสในการทุจริต เชน การมีระบบควบคุมภายในที่ออนแอ
ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบ การมีอํานาจที่มากเกินไปในการควบคุมระบบ การ
ลวงรูขอมูลภายในซึ่งเปนขอมูลลับหรือเปนขอมูลที่ยังไมสมควรเปดเผย การมีสิทธิพิเศษในการเขาถึง
ทรัพยากรตาง ๆ ภายในองคกร เปนตน
3) การให เ หตุ ผ ลเพื่ อ สนั บ สนุ น ความชอบธรรม (Rationalization) เป น เรื่ อ งที่
เกี่ยวของกับหาเหตุผลเขาขางตัวเอง โดยเปนการยอมรับพฤติกรรมการทุจริตของตนที่เกิดขึ้นภายใต
สถานการณพิเศษบางอยาง เชน ทําไปเพราะมีความจําเปน ทําไปเพราะถูกบังคับ เปนตน หรือเปน
การกระทําที่แสดงออกถึงการตอตานกฎหมายที่บังคับใชอยู ซึ่งเปนกฎหมายที่ไมเปนธรรมหรือไม
เหมาะสมแกกาลสมัย เชน กฎหมายที่บังคับใชอยูไมเปนธรรมเอื้อประโยชนแกนายทุนมากกวา โทษ
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L. Coenen, supra note 64, p.12. อางถึงใน Brent E. Turvey, supra
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ปรับที่ใชบังคับอยูลาสมัยไมสอดคลองกับรายไดในปจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ความผิดที่บัญญัติขึ้นตาม
กฎหมายใหม มีโ ทษที่ รุ นแรงเกิ น สมควร เป น ต น ในที่ นี้ Tracy L. Coenen ผูเ ชี่ ย วชาญดา นการ
สอบสวนการทุจริตในหลากหลายอุตสาหกรรมและอาจารยพิเศษแหง Marquette University ได
อธิ บ ายถึ ง การให เ หตุผ ลเพื่ อ สนับ สนุน ความชอบธรรมเอาไวโ ดยอธิ บ ายวา 68 การให เ หตุ ผ ลเพื่อ
สนับสนุนความชอบธรรมเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการที่บรรดาพนักงานทั้งชายและหญิงมองวา
การกระทําที่เปนการทุจริตดังกลาวเปนสิ่งที่พวกเขายอมรับได แตสําหรับบุคคลที่มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมที่สูงกวายอมมองวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่ทุจริต และเปนสิ่งที่ยอมรับไมได
รวมถึงไมอาจยกเหตุผลใด ๆ มาใชเพื่อแกตัวได
ปจจัยทั้ง 3 ประการขางตนเปนปจจัยที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และตางมีสวนทําให
เกิดการกระทําทุจริตขึ้น การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตจึงตองมุงเนนไปที่การควบคุมปจจัยทั้ง
3 ประการใหอยูในวงจํากัด กลาวคือ หากสามารถควบคุมไมใหเกิดปจจัยที่จะนําไปสูการทุจริตไดแลว
ปญหาการทุจริตก็จะเบาบางลง
สํา หรับ การควบคุมป จจั ยเรื่องแรงกดดัน หรือแรงจูงใจ จะตอ งทํา ความเขา ใจถึ ง
ปญหาของภาวะกดดันกอนวาเกิดขึ้นจากอะไร หากภาวะกดดันนั้นเกิดขึ้นภายในจากตัวของผูกระทํา
เอง เชน มีความอยาก ความโลภ ความโกรธ ก็ควรจะตองแกปญหาดวยการสรางความรูความเขาใจที่
ถูกตองวาจะตองปฏิบัติตนอยางไรเมื่อประสบกับภาวะดังกลาว เพื่อใหสามารถควบคุมความอยาก
หรื อ อารมณ เ หล า นั้ น ได แต ห ากภาวะกดดั น เกิ ด ขึ้ น จากป จ จั ย ภายนอก เช น การอาศั ย อยู ใ น
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม การถูกบีบบังคับจากผูอื่น เชนนี้การแกปญหาควรจะตองพิจารณาไปถึง
การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับสถานการณเหลานั้นแทน เพราะหลายครั้งเราไมสามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกไดโดยลําพัง
สําหรับการควบคุมปจจัยเรื่องโอกาสในการทุจริต เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการควบคุม
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยมุงเนนไปที่การตัดโอกาสซึ่งจะนําไปสูการกระทําที่เปนการทุจริตได เชน
สรางระบบการเขาถึงขอมูลในรูปแบบเฉพาะขึ้น การจํากัดสิทธิการเขาถึงและสิทธิในการใชขอมูล มี
การจัดทําบันทึกที่รัดกุม การจัดตั้งองคกรตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองคกร เปนตน การตัด
โอกาสดังกลาวมีผลทําใหกระบวนการที่จะนําไปสูการทุจริตเกิดความยุงยากขึ้น ชองวางในการทุจริตมี
นอยลง ตองใชความรูความสามารถเฉพาะตัวเพิ่มมากขึ้น และการลดโอกาสในการตัดสินใจกระทํา
การทุจริตลงยังรวมไปถึงการลดความคุมคาที่จะไดจากการทุจริตลงดวย กลาวคือ หากสามารถทําให
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ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากทุจริตลดลง เชน จัดสรรเงินทุนที่อาจเกิดความเสี่ยงใหเหมาะสมกับความ
ตองการใชจายในแตละวันไมใหมากเกินความจําเปน กระจายการถือครองทรัพยสินไมใหเกิดการ
กระจุกตัวกับบุคคลคนเดียวหรือหนวยงานเพียงหนวยงานเดียว เปนตน หรือทําใหตนทุนในการทุจริต
เพิ่มขึ้น เชน กวดขันจับกุมเพิ่มขึ้น สรางบทลงโทษที่ไดสัดสวนกับผลประโยชนที่จะไดรับจากการ
ทุจ ริต กํา หนดบทลงโทษที่รุนแรงเพีย งพอแกการยับ ยั้งการกระทํา ความผิด เปนตน ก็จ ะชวยให
ผูกระทําทุจริตตระหนักคิดไดวาโอกาสที่จะกระทําทุจริตมีนอย ไมคุมคาและไมเหมาะสมตอประโยชน
ที่ตนจะไดรับจนนําไปสูการตัดสินใจไมกระทําทุจริตได
และสําหรับการควบคุมปจจัยเรื่องการใหเหตุผลเพื่อสนับสนุนความชอบธรรม เปน
เรื่องการยกระดับมาตรฐานทางศีลธรรมของบุคคลใหสูงขึ้น เพราะบุคคลที่มีมาตรฐานทางศีลธรรม
ยอมจะเขาใจและเห็นไดวาการกระทําใดเปนสิ่งที่ถูกตอง ไมสรางความเดือดรอนรําคาญใหแกผูอื่น
แมวาศีลธรรมดังกลาวจะแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของสังคม จนทําใหการกระทําที่ถูกกฎหมายใน
อดีตกลายมาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายในปจจุบัน หรือแปรเปลี่ยนไปตามวงสังคมจนทําใหการ
กระทําที่ถูกกฎหมายในสังคมหนึ่งถือวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายในอีกสังคมหนึ่งก็ตาม บุคคลที่
ถูกยกระดับมาตรฐานทางศีลธรรมใหสูงกวาบุคคลทั่วไปก็จะสามารถเขาใจไดวาทําไมถึงแตกตางกัน
และรูวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับแตละยุคสมัยและแตละวงสังคม
แต ในยุคที่สังคมและความคิดของมนุษ ยมีความซับ ซอนมากขึ้น ลํา พังการคนหา
ปจจัยที่เปนสาเหตุใหเกิดปญหาการทุจริตแตเพียงอยางเดียวไมอาจแกไขปญหาการทุจริตไดอยางครบ
วงจร จึงมีความพยายามที่จะควบคุมปญหาโดยการคนหาลักษณะรวมของการทุจริตไปพรอมกับการ
คนหาปจจัยที่จ ะหยุดยั้งปญ หาการทุจริตใหลดนอยลง ซึ่ง ศาสตราจารย Robert Klitgaard แหง
Claremont Graduate University ไดนํ า เสนอสมการคอรรั ป ชั น (Corruption Formula) ขึ้ น มา
เพื่ออธิบายวา การทุจริตเปนสวนผสมของการผูกขาดกับการใชดุลพินิจ และการขาดกลไกความรับผิด
หรือกลไกความรับผิดชอบ ดังสมการตอไปนี69้

ภาพที่ 2.2 สมการคอรรัปชัน (Corruption Formula) เสนอโดย ศาสตราจารย Robert Klitgaard
(ที่มา: http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=3167)
69 อิ สรกุ ล

อุณหเกตุ, “คอรรัปชัน ความโปรงใส และกลไกสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชน,” สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2558, จาก http://rescom.trf.or.th/display/
keydefault.aspx?id_colum=3167.
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การผูกขาด (Monopoly) การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีเปนการ
เปดโอกาสใหเอกชนสามารถเขาแขงขันกันอยางเสรี โดยรัฐเปนผูควบคุมการแขงขันดังกลาวใหเกิดขึ้น
ทามกลางบรรยากาศของการแขงขันที่เปนธรรม และไมเขาไปแทรกแซงกระบวนการในการแขงขัน
ของเอกชนจนกวาจะพบความไมเปนธรรมเกิดขึ้น แตบอยครั้งที่การเขาควบคุมดังกลาวมีนัยยะแอบ
แฝง มีการเจรจาเรียกรับผลประโยชนกันอยางลับ ๆ ระหวางเจาหนาที่รัฐกับภาคเอกชน การกําหนด
นโยบายของรัฐมีการเอื้อประโยชนใหแกกลุมทุนที่มีผลประโยชนตอบแทนใหแกเจาหนาที่รัฐ เชน การ
ใหสิทธิพิเศษทางการคา การไดเขาเปนคูสัญญาเกี่ยวกับการจัดจางจัดซื้อกับหนวยงานรัฐ การไดรับ
สัมปทานจากรัฐ เปนตน ในขณะที่ภ าคเอกชนก็มีความจํ าเปนที่จ ะต องเสนอผลประโยชน ใ ห แ ก
เจาหนาที่รัฐ เนื่องจากตองการไดสิทธิพิเศษหรือไดรับสิทธิในลักษณะที่เปนการผูกขาดเหนือคูแขงทาง
การคารายอื่น เชน การจายเงินใตโตะ การใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับสูงภายหลังจากเกษียณอายุ
ราชการ การชวยเหลือเงินทุนในการลงสมัครรับเลือกตั้ง เปนตน
การเอื้อประโยชนกันระหวา งเจาหนาที่รัฐกับเอกชนไดสรา งความเสีย หายให กับ
ระบบเศรษฐกิจเปนอยางมาก ผลประโยชนที่เอกชนไดแบงใหกับเจาหนาที่รัฐไปจะถูกนํามาคิดรวมกับ
ตนทุนที่แทจริงของสินคาหรือบริการ ทําใหสินคาหรือบริการมีราคาที่สูงขึ้นกวาราคาที่ควรจะเปน การ
จําหนายสินคาหรือขายบริการในครั้งหนึ่ง ๆ ไมเพียงมีผลเปนการสรางรายไดแกกับเอกชนผูจําหนาย
เทานั้น แตยังมีผลเปนการสรางรายไดใหแกเจาหนาที่รัฐไปพรอม ๆ กันดวย ผลประโยชนที่เอกชนได
จายใหแกเจาหนาที่รัฐนี้เรียกวา ประโยชนจากสวนเกินทางเศรษฐกิจหรือคาเชาทางเศรษฐกิจ (rent
seeking) โดยนักเศรษฐศาสตรกระแสหลักเชื่อวา70 การโยกยายรายไดจากคนหนึ่งไปใหอีกคนหนึ่งไม
กอใหเกิดตนทุนแกสังคม เพราะเหมือนการหยิบเงินจากกระเปาซายไปใสกระเปาขวา การผูกขาดจึง
ถือเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับ การทุจริต ซึ่งหากพิจารณาตามสมการคอรรัปชันจะพบวา หาก
สามารถลดการผูกขาดทางการคาลงได การทุจริตก็จะมีแนวโนมที่ลดลง แตถาการผูกขาดทางการคามี
ขึ้นอยางแพรหลาย ปญหาการทุจริตก็จะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
การใชดุลพินิจ (Discretion) ตามสมการคอรรัปชันเรียกรองใหการกําหนดนโยบาย
และการดําเนินกิจการตาง ๆ ของรัฐ ตองมีหลักเกณฑหรือกฎหมายที่มีความชัดเจน โปรงใส สามารถ
ใหบุคคลภายนอกตรวจสอบได ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ โดยมองวาการใช
ดุลพินิจของเจาหนาที่มักไมมีมาตรฐานที่แนนอน ขาดความชัดเจน เปลี่ยนไปตามความรูสึก ความพึง
70 สมบูรณ

ศิริประชัย, “การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ : บทสํารวจสถานะความรู
เบื้องตน,” ใน เศรษฐศาสตรการเมืองและสถาบัน สํานักทาพระจันทร, จัดพิมพโดยคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ openbooks, 2552), น.172.

Ref. code: 25595601031577EGK

55
พอใจ อคติ หรือผลประโยชนสวนตน71 สําหรับประเทศไทยจะพบปญหาการใชดุลพินิจของเจาหนาที่
เปนจํานวนมาก แมวาในการพิจารณาออกคําสั่งของเจาหนาที่ในบางเรื่องจะปรากฏขอเท็จจริงเปน
อยางเดียวกัน แตคําสั่งที่ออกใชบังคับกลับเปนคนละอยางกัน เชน การใชดุลพินิจในการเปรียบเทียบ
ปรับบุคคลที่ฝาฝนพระราชบัญญัติจราจรทางบกสําหรับในความผิดเดียวกัน ปรากฏวาผูกระทําผิดราย
หนึ่งถูกลงโทษปรับในอัตราสูงสุด แตผูกระทําผิดอีกรายหนึ่งถูกลงโทษปรับในอัตราต่ําสุด หรือ กรณีที่
ผูกระทําผิดรายหนึ่งถูกลงโทษปรับในความผิดฐานดัดแปลงสภาพรถและไมพกพาใบอนุญาตขับขี่ แต
ผูกระทําผิดอีกรายหนึ่งถูกลงโทษแตเพียงฐานไมพกพาใบอนุญาตขับขี่เทานั้น เหลานี้ทําใหบุคคลที่
เกี่ยวของเกิดความเคลือบแคลงสงสัยวาเพราะเหตุใดจึงมีการปฏิบัติที่ตางกันทั้งที่ขอเท็จจริงเปนอยาง
เดียวกัน จนอาจทําใหประชาชนสงสัยวาความแตกตางของการใชดุลพินิจตามตัวอยางขางตนอาจเปน
ผลมาจากการเรียกรับสินบนเพื่อใหดําเนินคดีในสถานเบาหรือไมตองดําเนินคดีในความผิดบางฐานก็
เปนได
การใชดุลพินิจของของเจาหนาที่ที่ไมมีความชัดเจนนี้บอยครั้งเกิดขึ้นโดยความตั้งใจ
อันมีผลมาจากการเรียกรับผลประโยชนตอบแทนในรูปของสินบน การทุจริตดังกลาวไดบิดเบือนการ
ใชดุลพินิจของเจาหนาที่จากที่ควรจะเปนใหกลายเปนการใชดุลพินิจตามอําเภอใจ เมื่อพิจารณาตาม
สมการคอรรัปชันแลวจึงสรุปไดวา การปลอยใหเจาหนาที่มีดุลพินิจมากเทาใดก็จะเปนการเพิ่มความ
เสี่ยงในการทุจริตมากขึ้นเทานั้น การลดบทบาทของเจาหนาที่ในการใชดุลพินิจลงจะชวยใหการทุจริต
มีแนวโนมที่ลดลงได ถึงแมวาการใชดุลพินิจในหลายกรณีไดนําไปสูปญหาการทุจริต แตอยางไรก็ตาม
การใหอํานาจเจาหนาที่ในการใชดุลพินิจไดก็ยังเปนเรื่องที่มีความจําเปน เพราะหลายครั้งการบัญญัติ
กฎหมายใหครอบคลุมในทุกเรื่องทุกกรณีนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยากและสิ้นเปลืองงบประมาณเกินเหตุ การ
แกปญหาการใชดุลพินิจจึงตองมีการสรางกลไกความรับผิดเพื่อยับยั้งการทุจริตและลงโทษผูกระทํา
การทุจริตควบคูกันไปดวย
ความรั บ ผิ ด หรื อ ความรับ ผิด ชอบ (Accountability) อั ต ราการขยายตั ว ของ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เปนสวนสําคัญในการสราง
แรงผลักดันและกอใหเกิดการแขงขันทั้งในทางที่ชอบและมิชอบดวยกฎหมายระหวางบุคคล เพื่อแยง
ชิงผลประโยชนมาเปนของตนหรือพวกพอง ในแงนี้การครอบครองในทางที่มิชอบดวยกฎหมายมักจะ
กระทําโดยอาศัยวิธีการหรือโอกาสตาง ๆ ในการกระทําทุจริตเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนเหลานั้น
สําหรับการควบคุมมิใหเกิดการแสวงหาวิธีการหรือโอกาสในการกระทําทุจริตนั้นจะตองกระทําโดย
กําหนดความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นแกบุคคล ซึ่งความรับผิดชอบดังกลาวนี้นอกจากจะครอบคุล มถึง
71 อิสรกุล

อุณหเกตุ, อางแลว เชิงอรรถที่ 69.
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ความรับผิดชอบตอหนาที่ในทางกฎหมายแลว ยังรวมถึงความรับผิดชอบตอหนาที่ในทางศีลธรรมดวย
การสรางกลไกความรับผิดชอบจึงมีสวนสําคัญอยางมากในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดย
จะมีผลเปนการยับยั้งและควบคุมมิใหบุคคลกระทําการทุจริตได หากเห็นวาการกระทํานั้นมีความเสี่ยง
สูงเกินสมควรหรือมีผลประโยชนที่จะไดรับไมคุมคา ซึ่งการจะกําจัดการทุจริตใหหมดไปจากสังคมได
นั้น รัฐมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองลงทุนเพื่อสรางกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อันไดแก การลงทุนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต การลงทุนในการตรวจสอบการทุจ ริต
และการลงทุ น ในการบั ง คับ ใช ก ฎหมาย อี ก ทั้ ง ยั ง มีค วามจํ า เป น ที่จ ะต อ งลงทุ น เพื่ อ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการลงทุนในเรื่องดังกลาวขางตนดวย สิ่งเหลานี้นับเปนความทาทายและเปนการลงทุนที่
สูง มากของรัฐ 72 แตเมื่อเปรียบเทีย บกับ ผลลัพธที่เ กิดขึ้นแลวยอมเปนสิ่งที่คุม คาอยางยิ่ง สํา หรับ
ตัวอยางของกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตนั้นอาจแสดงออกมาในรูปแบบดังตอไปนี้
การใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของโครงการที่เสี่ยงตอการทุจริต
ดวยการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามาเปนอนุกรรมการในการตรวจสอบการทุจริต การเปด
โอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลของหนวยงานรัฐไดโดยสะดวก การเพิ่มความเขมงวดในการ
ตรวจสอบบัญ ชีขาราชการระดับสูงรวมถึงนัก การเมือ ง การสรา งองคก รตรวจสอบการทุจ ริต ที่มี
ประสิทธิภาพ การเพิ่มความเขมงวดในมาตรการปราบปรามการฟอกเงิน การเพิ่มความเขมงวดในการ
จับ กุมผูกระทําความผิด การเพิ่มความรวดเร็วในการติดตามจับกุม ผูกระทําความผิด การประสาน
ความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ การเพิ่มรางวัลนําจับเพื่อ
เปนแรงจูงใจในการชี้เบาะแส การสรางมาตรการในการคุมครองพยานที่มีป ระสิทธิภาพเชื่อถือได
เปนตน
แต สํ า หรั บ ศาสตราจารย Matthew C. Stephenson ซึ่ ง เป น อาจารย ส อนวิ ช า
กฎหมายวา ดวยตอตา นการทุจ ริตประจํา Harvard Law School ไดใหค วามเห็นเกี่ย วกับ สมการ
คอร รั ป ชัน ของศาสตราจารย Robert Klitgaard ผ า นเว็ บ ไซต ข อง The Global Anticorruption
Blog วา73 สมการดังกลาวสามารถนํามาใชเพื่อสรางเครื่องมือในการตอตานการทุจริตไดเฉพาะการ
ทุจริตที่มีรูปแบบไมซับซอนเทานั้น การนําไปใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในรูป แบบที่
72 Hesse004,

“เศรษฐศาสตรวาดวยการฉอราษฎรบังหลวง (1),” สืบคนเมื่อวัน ที่
22 ธันวาคม 2558, จาก http://thaipublica.org/2013/02/corruption-studies-1/.
73 Matthew C. Stephenson, “Klitgaard’s Misleading “Corruption
Formula”,” Retrieved on February 17, 2016, from https://globalanticorruptionblog.com
/2014/05/27/klitgaards-misleading-corruption-formula/.
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ซับซอนอาจไมประสบผลสําเร็จ สมการดังกลาวอาจจะเปนจริงไดภายใตสถานการณบางอยาง แตไม
สามารถใชไดกับทุกสถานการณ จึงอาจกอใหเกิดความสับสนและเปนอันตรายตอการนําไปใช ดังนี้
1) การผูกขาด (Monopoly) ศาสตราจารย Stephenson กลาววา มีการวิจัยทาง
วิชาการหลายฉบับกลาวถึงวิธีปฏิรูปการผูกขาดอํานาจของเจาหนาที่ไวหลายวิธี เชน วิธีแรกเปนวิธีลด
การผูกขาดอํานาจการปกครองในระบบราชการแบบดั้งเดิมที่ใชวิธีรวมศูนยอํานาจการปกครองไวที่
ราชการสวนกลางมาเปนการกระจายอํานาจการปกครอง เพื่อใหการใชอํานาจของเจาหนาที่มีลักษณะ
ที่กระจายตัวออกไป ไมเกิดการผูกขาดการใชอํานาจไวที่เจาหนาที่เพียงคนเดียวจากสวนกลาง หรือวิธี
ที่สองเปนวิธีลดการผูกขาดการคาดวยการใชรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐหรือการปกครองใน
ลักษณะกระจายอํานาจที่จะทําใหเกิดการกระจายตัวของผูผลิต ทําใหบุคคลหรือบริษัทเอกชนสามารถ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือบริการจากพื้นที่ที่สนใจไดโดยไมถูกผูกขาด และหรือวิธีที่สามเปนการลด
การผูกขาดการคาในสินคาหรือบริการที่อาจจะจัดทําขึ้นโดยการผูกขาดของรัฐ ดวยการแปรรูปหรือ
การจางเอกชนใหดําเนินการเพื่อใหเกิดการจําหนายหรือการใหบริการในลักษณะที่มีการแขงขันกันขึ้น
ในตลาด เปนตน แมวา จะมีวิธีการในการปฏิรูป การผูกขาดการใชอํา นาจของเจา หนา ที่ห ลายวิธี
ดังกลาวขางตน แตการวิจัยนี้ไมสามารถสรุปไดวาการแทนที่การผูกขาดดวยการแขงขันจะชวยลดการ
ทุจริตลง แมบางครั้งจะชวยทําใหการทุจริตลดลง แตบางครั้งการเพิ่มการแขงขันกลับเปนการทําให
การทุจริตเพิ่มขึ้น74 ตัวอยางเชน การแขงขันที่สูงอาจทําใหบางบริษัทมีแนวโนมที่จะใหสินบนหากเห็น
วาการใหสินบนนั้นจะสามารถโนมนาวขาราชการที่ทุจริตได หรือการแขงขันที่สูงอาจทําใหเอกชนบาง
รายที่เขาแขงขันในตลาดเสนอผลประโยชนใหแกเจาหนาที่เปนจํานวนมากเพื่อแลกกับการไดผูกขาด
ในพื้นที่นั้น
2) การใชดุลพินิจ (Discretion) ศาสตราจารย Stephenson กลาววา การใชดุลพินิจ
ของเจาหนาที่ที่มีขอบเขตของการใชดุลพินิจที่กวางเกินไปอาจนํามาซึ่งปญหาการทุจริตได แตการใช
ดุลพินิจของเจาหนาที่ที่มีขอบเขตของดุลพินิจตามที่กฎหมายกําหนดไวแคบเกินไปก็จะกลายเปนการ
บิดเบือนหรือเปนการละเวนกฎหมาย จนทําใหประชาชนมองวาการใชดุลพินิจดังกลาวไมมีความ
ละเอียดรอบคอบ ขาดประสิทธิภาพ และขัดตอบรรทัดฐานของสังคมในขณะนั้นก็เปนได
74 ในเว็บไซตที่เผยแพรใชขอความวา

“...this research does not conclude that
replacing monopolies with competition always lowers competition. Sometimes it does,
but sometimes competition can increase corruption.” ซึ่งหากพิจารณารวมทั้งประโยคแลว
จะพบวา คําวา competition ที่ขีดเสนใตนาจะตองใชคําวา corruption แทน จึงจะทําใหความหมาย
ของประโยคสมบูรณมากกวา
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การทุจ ริตอาจเกิดขึ้นในรูป แบบของการใชดุลพินิจที่ผิดกฎหมาย หรือเกิดขึ้น ใน
รูปแบบของการใชดุลพินิจที่ถูกตองตามกฎหมายแตเปนรูปแบบที่ไมเหมาะสมก็ได การสรางขอจํากัด
ที่เขมงวดขึ้นในการใชดุลพินิจซึ่งทําใหขอบเขตของดุลพินิจแคบลงอาจจะชวยลดประเภทของการ
ทุจริตลงได แตจะทําใหการทุจริตประเภทหลังจะมีลักษณะที่รุนแรงขึ้น นอกจากนี้การทําใหขอจํากัด
การใชดุลพินิจมีความเขมงวดขึ้นจะนําไปสูการใชดุลพินิจที่ผิดพลาดได แมวาการใชดุลพินิจในบาง
กรณีจะนําไปสูปญหาการทุจริตได แตการใหดุลพินิจแกเจาหนาที่ก็ยังมีผลประโยชนที่สําคัญที่ชวยให
เจาหนาที่สามารถปรับแตงการตัดสินใจของพวกเขาใหเหมาะสมกับสถานการณที่แตกตางกันออกไป
ได และสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาหากวาบรรทัดฐานของสังคมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการจํากัด
ใชดุลพินิจตามสมการคอรรัปชันอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของเจาหนาที่และอาจทําใหเกิด
สถานการณการทุจริตที่เลวรายยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณที่จะนําไปสูปญหาความผิดพลาดของการ
ใชดุลพินิจอาจแกไขปญหาไดใน 2 ลักษณะควบคูก ันไป คือ
ลั ก ษณะแรกเป น การลดโอกาสในการใช ดุ ล พิ นิ จ ของเจ า หน า ที่ ล ง เช น บั ญ ญั ติ
กฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ใชดุลพินิจเฉพาะเรื่องที่มีความจําเปน ไมบัญญัติกฎหมายที่เปดโอกาส
ใหใชดุลพินิจจนฟุมเฟอยเกินความจําเปน บัญญัติกฎหมายใหมีความชัดเจนวากรณีใดบางที่อนุญาตให
เจาหนาที่ใชดุลพินิจได และจํากัดขอบเขตของการใชดุลพินิจใหอยูในวงจํากัดไมปลอยใหใชอ ยาง
อําเภอใจ แตการจํากัดการใชดุลพินิจนี้ควรคํานึงดวยวาจะตองไมกระทบกระเทือนถึงการอํานวยความ
ยุติธรรมใหเกิดขึ้นกับประชาชนเปนสําคัญ
ลั ก ษณะที่ ส องเป น การควบคุม การใชดุ ล พิ นิจ ของเจ า หน า ที่ ซึ่ง แบ ง ออกเป น 2
ประการ คือ การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการใชดุลพินิจ และการควบคุมความเหมาะสม
ของการใชดุลพินิจ
1) การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการใชดุลพินิจ กลาวคือ การใชดลุ พินิจ
ของเจาหนาที่จะถูกจํากัดใหตองปฏิบัติตามกฎหมาย หากเรื่องใดกฎหมายไมเปดโอกาสใหเจาหนาที่
ใชดุลพินิจ แตกลับปรากฏวามีการใชดุลพินิจก็จะถือวาการใชดุลพินิจของเจาหนาที่เปนเรื่องที่ผิด
กฎหมาย เชน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 บัญญัติใหผูกระทําความผิดฐานลักทรัพยตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามปและปรับไมเกินหกพันบาท แตเจาหนาที่ใชดุลพินิจในการลงโทษปรับแต
เพียงอยางเดียวโดยไมไดล งโทษจําคุกดวย เชนนี้จ ะถือวาการใชดุลพินิจของเจาหนา ที่เปน การใช
ดุลพินิจที่ผิดกฎหมาย หรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 บัญญัติใหผูกระทําความผิดฐานทําให
เสียทรัพยตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตปรากฏ
วาเจาหนาที่ใชดุลพินิจจําคุกเกินสามป ซึ่งไมมีกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ในการลงโทษเกินสามปได
เชนนี้ถือวาเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนตน และ
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2) การควบคุมความเหมาะสมของการใชดุลพินิจ กลาวคือ การใชดุลพินิจของ
เจา หนา ที่จ ะตองเปนไปตามหลักความไดสัดสว นหรือ หลักความพอสมควรแกเหตุ (Principle of
proportionality)75 เชน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรา 40 , 41 และ 42 บัญญัติใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของอาคารที่กอสรางโดยฝาฝนกฎหมายดําเนินการแกไข
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองได หากเปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได เชน การกอสราง
อาคารที่ผนังของอาคารอยูหางเขตที่ดิน 50 เซนติเมตร หากกอสรางโดยผนังของอาคารมีหนาต าง
ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของอาคารแกไข
ผนังของอาคารโดยสั่งใหปดชองหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสงได โดยไมจําเปนตอง
สั่งใหรื้อถอนอาคาร แตหากเปนการกอสรางรุกล้ําไปบนทางสาธารณะ เชนนี้เจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจออกคําสั่งใหรื้อถอนสวนที่รุกล้ําออกได เพราะลําพังเพียงการออกคําสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงไม
อาจทําใหสิ่งกอสรางที่รุกล้ําทางสาธารณะกลายเปนไมรุกล้ําได การออกคําสั่งใหรื้อถอนจึงเปนสิ่งที่
เหมาะสมกวา เปนตน และนอกจากนี้การใชดุลพินิจของเจาหนาที่จะตองเปนไปตามหลักความเสมอ
ภาค (Principle of Equality)76 เชน การพิจารณาอนุมัติการกอสรางอาคารของเจาพนักงานทองถิ่น
75 “ในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น

รัฐธรรมนูญเรียกรองให
“กระทําไดเทาที่จําเปน” การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติหลักในเรื่องความจําเปนไวนี้แสดงใหเห็นถึงรองรอย
ของหลักนิติรัฐและการยอมรับหลักความพอสมควรแกเหตุซึ่งเปนหลักการยอยของหลักนิติรัฐไวใน
รัฐธรรมนูญ หลักความพอสมควรแกเหตุเปนหลักการที่มีขึ้นเพื่อจํากัดการใชอํานาจรัฐไมใหเปนไปโดย
อํ า เภอใจ...” โปรดดู วรเจตน ภาคีรั ตน , “เงื่อ นไขการตรากฎหมายจํ า กั ดสิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพของ
ประชาชน : “มาตร” ในการควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ของกฎหมาย,” วารสาร
นิติศาสตร 184, เลม 2, ปที่ 30, น.187 – 189 (มิถุนายน 2543).
76 “หลั ก ความเสมอภาค (Principle of Equality) บั ง คั บ ให อ งค ก รต า ง ๆ ของรั ฐ
รวมทั้ ง ฝ า ยปกครองตอ งใชอํ า นาจกระทํ า การทางปกครองโดยปฏิ บั ติตอ บุ ค คลที่ เ หมื อ นกั น ใน
สาระสําคัญอยางเดียวกันและปฏิบัติตอบุคคลที่แตกตางกันในสาระสําคัญที่แตกตางกันออกไปตาม
ลักษณะของแตละคน การปฏิบัติตอบุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญที่แตกตางกันก็ดี หรือการปฏิบัติ
ต อ บุ ค คลที่ แ ตกตา งกั น ในสาระสํ า คั ญ อยา งเดีย วกั น ก็ ดี ย อ มเป น การขั ด ต อ หลั ก ความเสมอภาค
(Principle of Equality) และการแบงแยกบุคคลออกเปนประเภทแลวปฏิบัติตอบุคคลแตละประเภท
แตกตา งกัน โดยไมเป นธรรมเปน การเลือ กปฏิบัติ ที่ไมเ ปนธรรม...” โปรดดู ปรานี สุข ศรี, “หลั ก
กฎหมายทั่วไปในทางปกครองในคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด : ศึกษาหลักความไดสัดสวน
(Principle of proportionality) และหลั ก ความเสมอภาค (Principle of Equality),” สื บ ค น เมื่ อ
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หากปรากฏวามีการพิจารณาอนุมัติใหกับผูยื่นขอคําขอรายหนึ่ง แตปฏิเสธไมอนุมัติใหกับผูยื่นคําขออีก
รายหนึ่งทั้งที่ขอเท็จจริงของคําขอเปนอยางเดียวกันถือวาการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ไมเปนไปตาม
หลักความเสมอภาค แตหากเจาหนาที่อนุมัติใหมีการกอสรางลิฟตทางขึ้น - ลงรถไฟฟาเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกผูพิการและผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากการอนุมัติใหมีการสรางบันไดทาง
ขึ้น - ลง เชนนี้ไมถือวาเปนการใชดุลพินิจโดยขัดตอหลักความเสมอภาค เนื่องจากการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ที่แตกตางกันนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเสมอภาคใหเกิดขึ้นกับประชาชน ทําใหบุคคล
ตาง ๆ สามารถใชบริการรถไฟฟาได โดยไมจํากัดวาบุคคลนั้นจะเปนผูพิการหรือเปนผูสูงอายุนั่นเอง
3) ความรับ ผิดหรือความรับผิดชอบ (Accountability) สมการคอรรัปชันกลาวถึง
ความสําคัญของความรับผิดชอบกับการทุจริตในแงที่วา การกําหนดความรับผิดเพิ่มขึ้นจะมีผลทําให
การทุจริตลดลง การกําหนดความรับผิดชอบนี้จะมีผลทําใหเจาหนาที่เพิ่มความระมัดระวังในการใช
อํานาจมิใหเกิดการใชอํานาจในทางที่ผิด และใชอํานาจโดยคํานึงถึงภาระรับผิดที่ชอบในหนาที่ที่มีตอ
ประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจที่แทจริง การลดการทุจริตดวยการเพิ่มความเขมงวดในการกํากับดูแล
และการควบคุมตรวจสอบจากเจ า หน า ที่ที่ มีตํ า แหนง อาวุโ สกว า จากประชาชนทั้ง ทางตรงและ
ทางออมนั้น กอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน เพราะมิใชวาการเพิ่มความเขมงวดดังกลาวจะใหผล
เปนการยับยั้งหรือลดการทุจริตลงเสมอไป
แมวาจะมีหลักฐานที่นาเชื่อถือมากมายยืนยันวาการกําหนดความรับผิดชอบและการ
เสริมสรางความเขมแข็งของกลไกความรับผิดชอบมีผลเปนการลดปญหาการทุจริต แตก็มีหลักฐานอีก
สวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาการกําหนดความรับผิดและการเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกความรับ
ผิดบางครั้งอาจทําใหปญหาการทุจริตที่พยายามแกไขเลวรายลงกวาเดิม เชน
1) อาจเกิดผลกระทบกับเจาหนาที่ที่ตองทํางานอยูภายใตความรับผิดชอบที่สูง
เกินไป กอใหเกิดสภาวะความกดดันในการทํางานและอาจจะกลายเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการ
กระทําทุจริตขึ้นแทนได
2) การกํา หนดความรับ ผิ ดชอบของเจ า หน า ที่ที่ม ากเกิ น ไป ทํา ใหการกระทํ า
บางอยางที่ไมควรจะผิดกฎหมายอาจกลายเปนเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะผิดกฎหมาย
สงผลกระทบตอความไมมั่นคงในอาชีพสําหรับเจาหนาที่ที่มีความมุงมั่นในการทํางานโดยอาจจะถูกไล
ออกไดงายขึ้น และมีแนวโนมที่จ ะทําใหเจาหนาที่เหลานั้นคิดหาหนทางกอบโกยผลประโยชน ใน
ระหวางที่อยูในตําแหนงเพราะความไมมั่นคงในอาชีพนั่นเอง
วั นที่ 25 มี น าคม 2559, จ าก http://admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/
Academic/Academic_030216_133205.pdf.
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3) การกําหนดความรับผิดสําหรับ สายการบังคับ บัญ ชาจะเกิดปญ หาในกรณี ที่
ผูบังคับบัญชาเปนฝายการเมืองและผูใตบังคับบัญชาเปนฝายขาราชการประจํา กลาวคือ ในการทุจริต
รวมกันระหวางนักการเมืองและขาราชการ การทุจริตของนักการเมืองมักจะทําผา นทางการออก
นโยบายซึ่งความรับผิดชอบดังกลาวจะเปนความรับผิดทางการเมืองในฐานะที่ดําเนินนโยบายผิดพลาด
แตสําหรับขาราชการแลวความรับผิดจะเปนไปในรูปของการถูกลงโทษทั้งทางอาญา ทางปกครอง
และทางแพง เนื่องดวยเปนผูปฏิบัติการ ลําพังการกําหนดใหขาราชการตองรับผิดสูงขึ้นไมอาจแกไข
ปญหาการทุจริตได ซ้ํากลับทําใหปญหาการทุจริตบานปลายเพราะตัวผูทุจริตที่แทจริงคือนักการเมือง
กลับไมถูกลงโทษ เปนตน
ศาสตราจารย Stephenson เห็นวาการกําหนดสมการคอรรัปชันของศาสตราจารย
Klitgaard นั้นยังไมสมบูรณ สมการดังกลาวยังมีขอยกเวนอื่น ๆ อีกมากที่ทําใหการทุจริตไมเปนไป
ตามสมการคอรรัปชันดังตัวอยางที่กลาวมาขางตน แมจ ะสามารถนําสมการขา งตนมาปรับ ใชกับ
สถานการณการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได แตก็ไมสามารถนํามาปรับใชไดกับทุกสถานการณของการ
ทุจริต ขอบกพรองของสมการคอรรัปชันจึงเปนเรื่องของการกําหนดใหมีคาเปนสมการ เพราะสมการ
ต อ งเป น สิ่ ง ที่ ไ ม เ ปลี่ ย นแปลง สามารถพิ สู จ น ย อ นไปและกลั บ ได 77 แต ถึ ง อย า งไรก็ ต ามสมการ
คอรรัปชันก็ยังคงมีความจําเปนที่จะชวยทําใหการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตบรรลุผลได โดย
อาจจะตองใชมาตรการอยางอื่นมาใชควบคูหรือแทนที่กับ มาตรการที่มีอยูเดิม สํา หรับ การทุ จ ริ ต
คอรรัปชันที่ไมเปนไปตามสมการขางตน
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐ การวิเคราะหวาปจจัยใดเปนสาเหตุที่กอใหเกิดการทุจริตดังกลาว จะชวยทําใหการ
แก ป ญ หาการทุจ ริ ต เกิ ด ขึ้ น อยา งเป น ระบบยิ่ง ขึ้ น หากเปรี ย บเที ย บกั บ ทฤษฎีส ามเหลี่ ย มทุ จ ริ ต
(Triangle Fraud) ของศาสตราจารย Donald R. Cressey แลว จะพบวา แรงกดดันที่นํา ไปสู ก าร
กระทําดังกลาวนั้นเกิดขึ้นจากอัตราการแขงขันทางการเมืองที่สูงและผลตอบแทนภายหลังไดรับการ
เลือกตั้งนั้นมีจํานวนมาก การชวงชิงความไดเปรียบจะชวยลดแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากความไมแนนอน
ของการแขงขันทางการเมืองและที่เกิดขึ้นจากความกังวลวาจะสูญเสียผลประโยชน อีกทั้งการควบคุม
ตรวจสอบการใชจายทรัพยากรของรัฐที่เปนไปอยางไรประสิทธิภาพ ยังสงผลเปนการเพิ่มโอกาสใน
การกระทําทุจริตใหเกิดขึ้นไดโดยงาย ทําใหผูกระทํารูสึกวาหากทําไปก็คงไมถูกดําเนินคดีหรือโทษที่จะ
ไดรับนั้น มีจํานวนเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ ผลประโยชนที่จะไดรับ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปลูกฝงคานิยมแบบผิด ๆ ทําใหเกิดความคิดวาเปนเรื่องปกติที่ผูมีอํานาจมักจะกระทํากันและสามารถ
77 Matthew
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กระทําได จะยิ่งสงผลทําใหการกระทําดังกลาวเกิดความชอบธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการสรางความธรรม
ใหกับสิ่งที่ไมควรเกิดขึ้นสังคม การแกปญหาดังกลาวอยางยั่งยืนจึงตองกระทําโดยการควบคุมปจจัย
ตาง ๆ ขางตนใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อไมใหสงผลทําใหเกิดการกระทําเหลานั้นขึ้น อีกทั้งตอง
ดําเนินการเพื่อลดการผูกขาดการใชอํานาจ ควบคุมตรวจสอบการใชดุลพินิจใหเปนโดยเหมาะสมและ
ถูกกฎหมาย รวมถึงกํา หนดมาตรการที่ใชในการดําเนินคดีกับ ผูฝาฝนใหเปนไปอยางเขม ขนและ
เพียงพอ โดยคํานึงถึงขอจํากัดอื่น ๆ อยางรอบดาน เพื่อมิใหมีการกระทําดังกลาวเกิดขึ้นใหมหรือ
เกิดขึ้นซ้ําอีก ตามสมการคอรรัปชัน (Corruption Formula) ของศาสตราจารย Robert Klitgaard
2.2.3 รูปแบบของการทุจริต
หลักเกณฑที่ใชในการแบงรูปแบบของการทุจริตนั้นมีอยูหลายหลักเกณฑ ขึ้นอยูกับ
ความประสงคของผูศึกษาวามุงเนนที่จะทําการศึกษาถึงสวนใดเปนสําคัญ การแบงแยกการทุจริต
ออกเปนรูปแบบตาง ๆ จะทําใหเขาใจถึงความแตกตางหรือลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในแตละรูปแบบได
อยางละเอียดยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน การทุจ ริตในบางรูปแบบอาจมีความเกี่ยวพันกับการกระทํา ของ
นักการเมืองหรือเจาหนา ที่ของรัฐ หรือการทุจริตในบางรูปแบบอาจมีการขยายตัวของการทุจ ริต
เกิดขึ้นในขอบเขตที่เฉพาะ เชน การทุจริตในบางหนวยงานอาจเกิดขึ้นอยางแพรหลายทั่วทั้งหนวยงาน
ในขณะที่หนวยงานอื่น ๆ อาจพบการทุจริตไดนอยกวา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงโอกาสในการทุจริตและ
การใชบังคับมาตรการปองกันและปรามปรามการทุจริตที่แตกตางกัน อีกทั้งยังสะทอ นใหเห็ น ถึง
วิธีการควบคุมและมาตรการทางกฎหมายที่ออนแอ จนสงผลใหเจาหนาที่ที่ทุจริตสามารถแสวงหา
ประโยชนจากความออนแอเหลานั้นไดอยางงายดาย โดยงานวิจัยฉบับนี้จะไดศกึ ษาถึงรูปแบบของการ
ทุจริตที่อาศัยเกณฑในเรื่ององคกรที่เกี่ยวของกับการทุจริตมาเปนตัวแบง สามารถแบงออกไดเปน 3
รูปแบบคือ การทุจริตในรูปของบุคคล (Incidental) การทุจริตในรูปของสถาบัน (Institutional) และ
การทุจริตในรูปของระบบ (Systemic) ดังนี้
2.2.3.1 การทุจริตในรูปของบุคคล (Incidental)78
การทุจ ริตในรูป ของบุ คคลมี ข นาดที่เล็ ก ที่สุดเมื่ อเทียบกับ การทุจ ริตในรู ป ของ
องคกร (Institutional) และการทุจริตในรูปของระบบ (Systemic) การทุจริตในรูปแบบนี้เปนการ
ทุจริตขนาดเล็ก คือ ไมกอใหเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจมหภาคหรือหากเกิดผลกระทบกั บ
เศรษฐกิจมหภาคก็ถือวาเปนเรื่องเล็กนอยมาก และความเสียหายในดานอื่น ๆ เชนความเสียหายตอ
78 Stephen

P. Riley, “The political economy of anti-corruption strategies
in Africa,” 10 (1) European Journal of Development Research 129, 139 (June 1998).

Ref. code: 25595601031577EGK

63
สังคมและการเมืองก็ถือวามีความเสียหายในอัตราที่ต่ํา หากเปรียบเทียบกับการทุจริตในรูปแบบอื่น
หรือเปรียบเทียบกับภาครวมของการทุจริต ซึ่งการทุจริตเหลานี้มักจะกระทําโดยบุคคลหรือองคกร
ขนาดเล็ก โดยในสวนของบุคคลผูกระทําการทุจริตมักจะปรากฏวาเปนปจเจกบุคคลหรือเปนเจาหนาที่
ระดับลาง เชน เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ศุลกากร และเจาหนาที่สรรพากรระดับปฏิบัติการ
แมวาการทุจริตในรูปของบุคคลที่เกิดขึ้นแตละครั้งจะกอใหเกิดความเสียหายต อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไมมาก แตมิใชวาการทุจริตดังกลาวจะไมสงผลกระทบที่รายแรง
อยางใดเลย เนื่องจากหากพิจารณาถึงจํานวนการทุจ ริตในรูปแบบดังกลาวจะพบวามีปริมาณมาก
เพราะเปนรูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นไดบอยหรือแทบจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อรวมปริมาณ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวยอมพิจารณาไดวาการทุจริตในรูปของบุคคลสงกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองมากพอสมควร สํา หรับ การควบคุมการทุจ ริตในรูป แบบดัง กลา วเปนสิ่ง ที่ทํา ไดยาก
เพราะลักษณะของการทุจริตที่เปนการทุจริตเพียงเล็กนอย การควบคุมตรวจสอบจึงไมไดมีขั้นตอนที่
ซับซอนหรือเครงครัดเหมือนกับการทุจริตในรูปแบบอื่น และบางครั้งการคนหาพยานหลักฐานในการ
พิสูจนความผิดก็กระทําไดยากเพราะขั้นตอนในการกระทําทุจริตมักกินเวลาไมนานหรือมีบุคคลที่รูเห็น
ไมมาก ในแงนี้การสรางจิตสํานึกใหกับบุคคลหรือองคกรขนาดเล็กจึงอาจจะไดผลเปนการปองกันและ
แกไขปญ หาการทุจ ริต ไดมากกวา การมีร ะบบตรวจสอบที่เ ข ม งวดรัด กุม เพราะในบางครั้ง การมี
มาตรการที่เขมงวดรัดกุมมากจนเกินไปก็อาจนํามาซึ่งปญหาความไมคลองตัวในการปฏิบัติงานและ
นําไปสูความทอถอยในการปฏิบัติงานก็ได โดยการกระทําที่เปนความผิดเพียงเล็กนอยอาจถูกกลาวหา
วาเปนการทุจริตได การทุจริตในรูปแบบนี้อาจเกิดขึ้นไดหลายวิธี เชน การรับสินบน การใหสินบน การ
ปลอมแปลงเอกสาร การฉอฉล การยักยอกทรัพยสิน ของรัฐ หรือการโจรกรรมที่มีขนาดคอ นข า ง
เล็กนอย
2.2.3.2 การทุจริตในรูปขององคกร (Institutional)79
การทุจริตในรูปขององคกรเปนการทุจริตที่มีขนาดใหญกวาการทุจริตในรูปของ
บุคคล (Incidental) แตมีขนาดเล็กกวาการทุจริตในรูปของระบบ (Systemic) การทุจริตในรูปแบบนี้
จะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินการคลังของรัฐ ทําใหการจัดเก็บรายไดของรัฐ
ลดลงหรือทําใหการใชจายของรัฐตองสิ้นเปลืองมากกวาปกติเปนอยางมาก ทั้งนี้การทุจริตดังกลาวยัง
อาจกอใหเกิดความผันผวนในทางเศรษฐกิจ ได ซึ่งการทุจริตที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะกระทําในนามของ
บุคคลหรือองคกรก็ได การทุจริตที่กระทําในนามของบุคคลมักจะเกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐที่ดํารง
79

Neil Collins and Mary O’Shea, Understanding Corruption in Irish
Politics, (Eastbourne, UK : Cork University Press, 2000), p.7.
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ตําแหนงระดับ บริหาร เชน ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาที่ระดับสูงที่ดํารงตําแหนงระดับ
บริหารในรัฐบาลกลางหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับการทุจริตที่กระทําในนามขององคกร
มักจะเกี่ยวของกับองคกรขนาดใหญหรือองคกรขนาดกลาง เชน รัฐบาลกลาง องคกรปกครองสวน
ภู มิ ภ าค หรื อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยการทุ จ ริ ต มั ก จะเปน เรื่ อ งที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนการจัดซื้อจัดจางหรือการกําหนดนโยบายที่สําคัญ
การทุจริตในรูปขององคกรมักจะกระทําโดยผานการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งการจัดซื้อจัด
จางเหลานี้มักมีบุคคลที่เกี่ยวของดวยกันหลายฝาย เชน มีผูเสนอ มีผูอนุมัติ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจาง มีการตรวจสอบโดยองคกรภายนอก ลําพังการทุจริตดวยวิธีปกติจึงไมอาจใชกับ
รูปแบบการจัดซื้อจัดจางเหลานี้ได การทุจริตในรูปแบบนี้ตองไดรับความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย
ซึ่งอาจมีทั้งเจาหนาที่ฝายบริหารเพียงอยางเดียว หรือมีทั้งเจาหนาที่ฝายบริหารและเจาหนาที่ฝาย
ปฏิบัติการรวมดวย วิธีการทุจริตจึงมักมีความซับซอนกวาการทุจริตในรูปของบุคคลที่มักดําเนินการ
โดยลําพัง สําหรับการทุจริตผานการกําหนดนโยบายนั้น โดยปกติแลวนโยบายซึ่งเกิดการทุจริตมักจะมี
รูปแบบการดําเนินการในลักษณะที่เปนความลับ เพราะเกี่ยวพันกับความไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง
บุคคลที่ทราบกับบุคคลที่ไมทราบถึงนโยบายนั้น เชน การกําหนดพื้นที่ที่จะเวนคืนที่ดินเพื่อกอสราง
ถนนหรือการกําหนดแผนผังการใชประโยชนในที่ดิน ยอมมีผลทําใหราคาของที่ดินในพื้นที่บริเวณนั้น
เปลี่ยนแปลงจากเดิมเปนอันมาก โดยที่ดินอาจมีราคาสูงขึ้นเพราะสามารถใชประโยชนไดมากขึ้น หรือ
ที่ดินอาจมีราคาลดลงเพราะไมสามารถใชประโยชนอยางเดิมได หรือการกําหนดนโยบายในการพยุง
ราคารับซื้อสินคาทางการเกษตรจะทําใหผูที่ทราบลวงหนาสามารถยับยั้งการขายสินคาทางการเกษตร
ออกไปกอน เพื่อใหไดรับประโยชนจากจํานวนเงินที่จะไดรับเพิ่มขึ้นจากนโยบายพยุงราคาดังกลาว
หรืออาจเปนการทุจริตในนโยบายซึ่งมิไดเปนความลับแตอยางใดแตเปนนโยบายที่มีความสํา คัญสง
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในภาพรวม การทุจริตในลักษณะดังกลาวจะเปนการเอื้อ
ใหตนเองหรือพวกพองไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการหรือการจัดการตามนโนบายที่วางไว
โดยกระทําในลักษณะที่มีกฎหมายรองรับอยางถูกตองหรือไมมีกฎหมายรองรับอยางถูกตองก็ได ใน
กรณีที่มีกฎหมายรองรับอยางถูกตอง การพิจารณาวาเปนการทุจริตหรือไมอาจตองใชวิธีศึกษาจาก
ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นวามีลักษณะที่จะเอื้อประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพองหรือไม
เมื่อการทุจริตในรูปแบบที่กลาวมาขางตนมีขอบเขตที่กวางกวาการทุจริตในรูปของ
บุคคล ยอมสงผลกระทบตอการพัฒนาขนาดใหญประเทศ ทําใหการดําเนินโครงการหรือการจัดการ
หลาย ๆ อยางที่เกิดขึ้นโดยหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจอาจตองสะดุดหรือหยุดชะงักลงเนื่องจาก
ปญหาการทุจริต และอาจกระทบถึงภาพลักษณขององคกรโดยเปนการสะทอนใหเห็นลักษณะของการ
ทํางานที่หยอนยานหรือการควบคุมการตรวจสอบที่ไรประสิทธิภาพ ฯลฯ
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2.2.3.3 การทุจริตในรูปของระบบ (Systemic)80
การทุจริตในรูปของระบบสามารถพบไดโ ดยทั่วไปในสังคมและมีผลกระทบตอ
สั ง คมในลัก ษณะที่ ว งกว า งกวา รู ป แบบอื่ น ๆ เนื่อ งจากโดยลั ก ษณะของการทุ จ ริ ต ในรู ป แบบนี้
กระบวนการของการทุจริตจะมีลักษณะวนเวียนซ้ํา ๆ ซาก ๆ และการกระทําทุจริตดังกลาวมักไดรับ
การยอมรับเสมือนหนึ่งวาเปนกิจวัตรประจําวันซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ขาดเสียมิได ดวยรูปแบบการ
ทุจริตดังกลาวจึงอาจทําใหมีผูเขาใจผิดวาการกระทําบางอยางไมใชการทุจริตทั้งที่ความจริงแลวการ
กระทํานั้นเปนการทุจริต หรืออาจมองวาการกระทําบางอยางเปนเพียงเรื่องที่ไมสมควรเทานั้น เชน
การจายเงินสินบนเพื่อแลกกับความรวดเร็วในการดําเนินงานหรือการขออนุมัติโครงการตาง ๆ โดย
มองวาเงินสินบนเหลานั้นเปนการแสดงน้ําใจเล็ก ๆ นอย ๆ ใหเกิดกําลังใจในการทํางาน การแบง
เปอรเซ็นตจากการประมูลงาน การใหสิทธิพิเศษบางอยางเปนของขวัญหรือของรางวัลตอบแทนเมื่อ
สามารถเปนคูสัญญากับรัฐได เปนตน
การทุจริตดังกลาวยังสงผลตอพฤติกรรมการทุจริตในรูปของบุคคล (Incidental)
และการทุจริตในรูปขององคกร (Institutional) ซึ่งเกิดขึ้นในทุกระดับชั้นและกระทบตอเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง การทุจริตในรูปของระบบมีความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะ โดยอาจจะ
ปะปนอยูหรือเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม อันไดแก ความซื่อสัตยและ
คุณคาทางจริย ธรรม (Integrity and Ethical Values) คณะกรรมการบริห ารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Board of Directors and the Audit Committee) ปรัชญาการบริหารงานและรูปแบบ
การปฏิ บั ติ ง าน (Management’s Philosophy and Operating Style) โครงสร า งขององค ก ร
(Organizational Structure) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน (Commitment to Financial
Reporting Competencies) อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility)
การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล (Human resource)81 และการทุจริตในรูปของระบบมีแนวโนมที่
จะนําไปสูการทุจริตที่ดําเนินการในลักษณะผูกขาด ทําใหเกิดความยุงยากซับซอนในการจัดระเบียบ
และเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยาก
80

Mark Robinson, “Corruption and Development: An Introduction,”
Corruption and Development, ed. Mark Robinson (Oxford, UK : Routledge, 2012) pp. 3
– 4.
81 Audrey A. Gramling, Larry E. Rittenberg, and Karla M. Johnstone,
Auditing : A Business Risk Approach, 8th ed., (Canada : Cengage Learning, 2012), pp.212
– 214.
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การทุจ ริตขา งตนมักจะปรากฏในสังคมที่มีอัตราการแขงขันทางการเมือ งที่ต่ํ า
เนื่องจากมีการผูกขาดทางการเมือง หรือการเขาสูตําแหนงทางการเมืองเปนเรื่องเฉพาะของบุคคล
เพียงบางกลุมเทานั้น หรือปรากฏในสังคมที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ําและการเติบโตเปนไป
อยางไมสม่ําเสมอหรือขาดเสถียรภาพ หรือปรากฏในสังคมที่ภาคประชาสังคมไมมีความเขมแข็งในการ
ดําเนินการ ทําใหการรวมกลุม กันเพื่อเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมเกิดขึ้นไดยาก และ
ยังปรากฏในสังคมที่ปราศจากสถาบันซึ่งจะทําหนาที่ในการแกไขปญหาการทุจริตหรือในสังคมที่การ
ดําเนินงานของสถาบันดั งกลา วเปนไปอยางออนแอ ไมมีป ระสิทธิภ าพ ในทางตรงขามในสั ง คมที่
ปราศจากการทุจริตในรูปแบบดังกลาวมักจะใหความเคารพตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐบาลและ
คณะผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาที่และตอประชาชนสูง มีความหลากหลายของโอกาสในทาง
เศรษฐกิจ มีความเทาเทียมกันในโครงสรางทางการเมือง ซึ่งเปนลักษณะที่พบเห็นไดทั่วไปในประเทศ
ทางตะวันตกซึ่งเปนประเทศในกลุมพัฒนาแลว
สํ า หรั บ การพิ จ ารณาว า การกระทํ า ใดเป น การทุ จ ริ ต ในรู ป ขององค ก ร
(Institutional) และการกระทําใดเปนการทุจริตในรูปของระบบ (Systemic) อาจพิจารณาไดวา การ
ทุจริตในรูปขององคกรจะเกิดขึ้นอยางเปนเอกเทศแยกตางหากตามบุคคล องคกร หรือโครงการ และ
การทุจริตจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันโดยมีลักษณะที่เฉพาะตัว ในขณะที่การทุจริตในรูปของระบบ
จะเกิดขึ้นอยางกระจัดกระจายและสามารถเกิดขึ้นไดในทุกภาคสวนไมวาจะเปนบุคคล องคกร หรือ
โครงการ แตการเกิดขึ้นจะเปนไปในลักษณะซ้ําเดิมหรือมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน และการทุจริตใน
รูป แบบนี้มีลักษณะเปน การถาวร กลา วคือ การทุจ ริตจะมีขึ้นต อ ไปอยา งไมสิ้นสุดแมวา บุ คคลที่
เกี่ยวของกับการทุจริตจะเสียชีวิตลง หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการทุจริตจะถูกยุบ หรือแมกระทั่ง
โครงการที่จัดทําขึ้นจะสิ้นสุดลงเนื่องจากแลวเสร็จหรือถูกยกเลิกโครงการก็ตาม
เมื่อพิจารณาจากการกระทําที่เปนการประชาสัม พันธบุคคลหรือพรรคการเมือง
โดยใชทรัพ ยากรของรั ฐแลว จะพบวา ดวยลัก ษณะของการรวมกลุม ทางการเมื อ งทํ า ใหเ กิ ด การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกภายในกลุม ซึ่งสมาชิกกลุมดังกลาวอาจกระจัดกระจายอยูตาม
หนวยงานตาง ๆ หลายหนวยงาน สงผลใหการทุจริตที่เกิดขึ้นมักมีขอบเขตที่กวางขวาง ไมจํากัดเพียง
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองคกรใดองคกรหนึ่งเทานั้น และเปนการทุจริตที่ฝงรากลึกลงไปในระบบ
แมวาจะมีการเปลี่ยนตัว บุคคลหรือเปลี่ยนขั้ว อํานาจ การทุจริตดังกลาวก็มิไดหมดไป การควบคุม
ตรวจสอบก็กระทําไดยากเนื่องจากการทุจริตในรูปแบบดังกลาวจะใชวิธีการแบงงานกันทํา ซึ่งหาก
ตรวจสอบเฉพาะสวนใดสว นหนึ่งอาจไมพบความผิดปกติ จนกวาจะไดรวมการกระทําของบุค คล
ทั้งหลายเหลานั้นเขาดวยกัน แลวมองวาเปนการกระทํารวมกัน การทุจริตดังกลาวจึงมีรูปแบบเปนการ
ทุจริตในรูปของระบบ
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2.2.4 ประเภทของการทุจริต
การทุจริตที่มีอยูอยางหลากหลายนั้นนํามาซึ่งความสับสนในการจัดการกับปญหา
การทุจริต โดยพบวาเมื่อมีการพยายามแกไขปญหาการทุจริตในลักษณะหนึ่งก็อาจพบวามีการทุจริต
ในอีกหลายลักษณะเกิดขึ้นแทนที่ การรวบรวมลักษณะของการทุจริตที่มีอยูอยางหลากหลายโดยจัด
แบงเปนประเภทตาง ๆ จะชวยทําใหเกิดความสะดวกในการจัดการกับปญหาการทุจริตและทําใหการ
แกไขปญหาเกิดขึ้นอยางบูรณาการ ตลอดระยะเวลาที่ผานมามีความพยายามในการจัดประเภทของ
การทุจริตเกิดขึ้นหลายครั้ง ทั้งในภาคสวนของนักวิชาการ องคกรภาคเอกชน หรือองคกรภาครัฐ ซึ่ง
บางครั้งการจัดประเภทก็งายแกการนําไปประยุกตใชเพื่อสรางกลไกในการแกไขปญหาการทุจริต แต
บางครั้ ง ก็ เ ป น เรื่ อ งยากที่ จ ะนํ า ไปประยุ ก ต ใ ชง าน ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความสะดวกต อ การนํ า ไป
ประยุ ก ต ใ ช ง านในอนาคตจึ ง อาจใช วิ ธี ก ารศึ ก ษาประเภทของการทุ จ ริ ต ที่ ถู ก กํ า หนดขึ้ น โดย
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา ซึ่งมีจํานวน
ประเภทของการทุจริตไมมาก และครอบคลุมการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกรที่ 29 มีนาคม พ.ศ.
2545 ที่ประชุมวุฒิสภาไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการปองปรามและปราบปราม
การทุจริต ซึ่งตอมาไดเปลี่ย นชื่อเปนคณะกรรมาธิการวิส ามัญ พิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่ อง
เกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา ทําหนาที่ในการสอบสวนขอเท็จจริง ตลอดจนดําเนินการกับผูกระทําผิด
เกี่ยวกับการทุจริตตามอํานาจหนาที่ ในการนี้คณะกรรมาธิการฯ ดังกลาวไดพิจารณาถึงเนื้อหาของ
เรื่องตาง ๆ ที่ตรวจพบ และไดจัดแบงการทุจริตออกเปน 5 ประเภท คือ82
2.2.4.1 การทุจริตเชิงนโยบาย
การทุจริตเชิงนโยบายเปนการทุจริตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอํานาจของฝายการเมื อง
หรืออํานาจบริหารของรัฐบาลในการออกกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือมติของคณะกรรมการ เพื่อ
เอื้อประโยชนหรือแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง จากการดําเนินโครงการขนาดใหญ
หรือการจัดการกิจการตาง ๆ ของรัฐ83 โดยมีการดําเนินงานในลักษณะที่แยบยลและมีความซับซอน

82 วุฒิสภา,

คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการ
ทุ จ ริ ต , กระบวนการโกงชาติ เป ด พฤติ ก รรมและกระบวนการทุ จ ริ ต , (กรุ ง เทพมหานคร :
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต, วุฒิสภา, 2549), น.13.
83 คณะผูวิจัยเรื่องการวิ จัยเพื่ อศึกษารูปแบบการทุจริตเชิ งนโยบาย, “การทุจริตเชิ ง
นโยบาย : ลักษณะ ความหมาย และความแตกตางกับ การทุจ ริตทั่ว ไป,” ใน คุณคาของชีวิตบน
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มาก จนทําใหประชาชนสวนใหญเขาใจผิดวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่ถูกตองและชอบ
ธรรม โดยมีขอสังเกตวา การทุจริตเชิงนโยบายจะเกิดขึ้นในประเทศหรือในองคก รที่ฝา ยบริ ห ารมี
อํานาจในลักษณะเบ็ดเสร็จ คือ มีอํานาจทั้งในทางการดําเนินการและอํานาจในการควบคุมตรวจสอบ
การดําเนินการ ไมวาการใชอํานาจนั้นจะเปนการใชอํานาจโดยตรงหรือเปนการใชอํานาจโดยออมผาน
การครอบงําการดําเนินการและการควบคุมตรวจสอบ
โดยเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ การ
ทุจริต วุฒิสภาไดพิจารณาไปถึงลักษณะทางขอเท็จจริงของการทุจริตเชิงนโยบายแลวพบวา การทุจริต
เชิงนโยบายจะมีลักษณะทางขอเท็จจริงที่เหมือนกันอยู 3 ประการคือ
ประการแรก รัฐ บาลหรือ หน ว ยงานของรั ฐ จะมี ก ารกํ า หนดนโยบายโดยอ า ง
ความชอบธรรมในเรื่องประโยชนของประเทศหรือประโยชนสาธารณะ เพื่อจัดใหมีโครงการหรือการ
ดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งขึ้น
ประการที่สอง มีการเตรียมการเพื่อใหการดําเนินโครงการหรือการดําเนินงานตาม
นโยบายที่กําหนดไวชอบดวยกฎหมาย ซึ่งอาจจะเปนการออกกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ประการที่สาม มีผลประโยชนเกิดขึ้นเปนการสวนตัว โดยผลประโยชนนั้นอาจเกิด
ขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลขางตนก็ได โดยที่บุคคล
ดังกลาวไมมีสิทธิที่จะไดรับผลประโยชนดังกลาวไวเปนการสวนตัว ซึ่งการไดรับผลประโยชนนี้อาจมี
ผลประโยชนของประเทศหรือของสาธารณะเกิดขึ้นควบคูดวยหรือไมก็ตาม รูปแบบของผลประโยชนที่
เกิดขึ้นอาจเปนไปในรูปแบบของ เงิน ทรัพยสิน สิทธิประโยชน หรือความชวยเหลือทางดานอื่น ๆ
ดังนั้นการดําเนินการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายดวยวิธีการแบบดั้งเดิมที่ใชวิธี
ตรวจสอบดวยการพิจารณาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนจะไมพบความผิดปกติ เนื่องจาก
กระบวนการในการทุจริตเชิงนโยบายที่เริ่มตั้งแตการกําหนดนโยบายเพื่อดําเนินโครงการขนาดใหญ
หรือการจัดการกิจการตาง ๆ ของรัฐ จนกระทั่งการดําเนินการหรือการจัดการเสร็จสิ้นเปนเรื่องที่การ
ดําเนินการเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย การตรวจสอบความผิดปกติของการดําเนินโครงการหรือ
การจัดการตาง ๆ จึงตองพิจารณาไปที่ภาพรวมของการดําเนินการวา การดําเนินการนั้นมีการเอื้อ
ประโยชนหรือแสวงหาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพองหรือไม ใครบางที่ไดประโยชน รัฐสูญเสีย
ผลประโยชนอยางไรจากการดําเนินการนั้น อยางไรก็ตามการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายดวย
วิธีการแบบดั้งเดิมอาจไดผลในบางกรณี กลาวคือ ในกรณีที่การดําเนินการมีความซับซอนมาก อาจ
เสนทางนิติศาสตร, จัดพิมพโ ดยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพเดือนตุลา, 2553), น.10.
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ตรวจพบการดําเนินการที่ผิดกฎหมายในขั้นตอนที่เปนรายละเอียดไดบาง เชน จํานวนเที่ยวของรถขน
ทรายในการขุดลอกแมน้ํามีจํานวนมากไมสอดคลองประสิทธิภาพของรถขุดทรายที่มีอัตราการขุดตัก
ไดต่ํา หรือการบันทึกสภาพอากาศการทํางานที่ไมสอดคลองกับรายงานสภาพอากาศของกรมอุตินิยม
วิทยา เปนตน
2.2.4.2 การทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ
การทุจ ริตตอ ตําแหนงหนา ที่ หมายความวา การใชอํา นาจและหนา ที่ในความ
รับผิดชอบของตนในฐานะขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่น ๆ ของรัฐ เอื้อประโยชน
ใหกับตนเอง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่งและใหหมายความรวมถึงการกระทําที่กอใหเกิด
ความไดเปรียบในทางทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนใด ๆ แกผูอื่นดวย84 สําหรับการทุจริตตอตําแหนง
หนาที่ราชการนั้นแตเดิมเปนการทุจริตที่ตรวจพบไดงาย เนื่องจากเปนการกระทําผิดตอตํา แหนง
หนาที่อยางชัดแจง เชน การเปนเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่ดูแลทรัพยสินของทางราชการแตกลับเบียดบัง
เอาทรัพยสินดังกลาวไปเปนของตัวเอง หรือเปนการเรียกรับสินบนผานการยื่นเงินสดหรือยื่นซองบรรจุ
เงินสด เปนตน แตเมื่อการตรวจสอบการทุจริตมีพัฒนาการขึ้น รูปแบบการทุจริตอยางเดิมจึงมีความ
เสี่ยงสูงที่จะถูกตรวจพบไดงาย การอาศัยโอกาสที่ดํารงตําแหนงทางราชการกระทําทุจริตจึงมีการ
พัฒนาใหเกิดความซับซอนที่มากขึ้นและมีชั้นเชิงในการหลบเลี่ยงการตรวจสอบที่สูงขึ้น และยิ่งใน
ปจจุบันการทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการมีลักษณะของความรวมมือระหวางหลายภาคสวน ทั้ง
เจาหนาที่รัฐ องคกรภาคเอกชน หรือแมกระทั่งการรวมมือของเจาหนาที่รัฐตางประเทศหรือองคกร
ระหวางประเทศ โดยมีรูปแบบการดําเนินการที่คลายกับองคกรอาชญากรรม ซึ่งมีการแบงหนาที่ใน
การทุจ ริตกันอยา งชัดเจน ทํา ใหการปกปด ความผิดสามารถกระทําไดอ ยางแนบเนียน ยากที่จ ะ
ตรวจสอบพบได หรือแมจะมีการตรวจสอบพบ ก็อาจไมมีการรายงานหรือเผยแพรความผิดปกติให
ทราบ เนื่องจากผูที่ตรวจสอบพบความผิดปกติกลับรวมมือในการปกปดการกระทําทุจริตดวย โดยหวัง
แกประโยชนตอบแทน หรือเพราะเกรงกลัวอิทธิพล ในกรณีที่เชนนี้ การตระหนักในหนาที่ของตนจึง
เปน สิ่งที่สํา คัญ การละเลยไมดําเนินการตรวจสอบการทุจ ริ ตอย างเขม งวด จริงจัง บางครั้ง อาจ
กอใหเกิดชองวางในการทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการเพิ่มขึ้นได เชน กรณีเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่ใน
การตรวจสอบการใชจายพัสดุ แตกลับไมดําเนินการตรวจสอบดวยตนเอง ปลอยใหเจาหนาที่คนอื่น
ดําเนินการตรวจสอบแทนโดยอาศัยความเชื่อใจ หรือ กรณีผูบังคับบัญชาไมเอาใจในการกวดขันวินัย
ของผูใตบังคับบัญชา ปลอยใหเขางานสายเปนประจํา ฯลฯ
84 วุฒิสภา,

คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการ
ทุจริต, อางแลว เชิงอรรถที่ 82, หนา 57.
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การทุจ ริตตอ ตําแหนงหนา ที่ เปนสิ่ง ที่ตองใหค วามสํา คัญ ในการแกป ญ หา การ
ปลอยใหการทุจริตตอตําแหนงหนาที่ดํารงอยูโดยไมมีมีปองกันและปราบปรามอาจนําไปสูการสราง
วัฒนธรรมในการทุจริตที่ฝงรากลึกลงในหนวยงานของรัฐ จนทําใหเจาหนาทีผ่ ูทุจริตรูสึกวาการกระทํา
ดังกลาวไมใชสิ่งเลวราย หรืออาจเขาใจไปวาการกระทําดังกลาวไมใชสิ่งที่ผิด เพียงแตเปนสิ่งที่ไม
สมควรเทานั้น เชน การนํา รถยนตข องทางราชการไปใชในธุระสว นตัว การเบิก คา ใชจ ายในการ
เดินทางไมตรงตอความจริง การลงเวลาเขาและออกจากงานเปนเท็จ แตการกระทําบางอยา งก็มี
ประเด็นที่ตองคํานึงวา การปองกันและปราบปรามอยางเขมงวดในทุกกรณี โดยไมพิจารณาถึงความ
จําเปนและเหมาะสมตามสถานการณอาจจะสงผลกระทบตองานราชการ หรือสงผลกระทบตอขวัญ
กํา ลัง ใจในการปฏิบัติง านได เชน กรณีนํา รถยนตของทางราชการไปขนผลไมที่บาน ซึ่งออกนอก
เสนทางปกติไมมาก เพื่อมาแจกจายเพื่อนรวมงานเปนครั้งคราว แมวาจะเปนการใชทรัพยากรของทาง
ราชการไปบาง แตเรื่องนี้หากปลอยใหดําเนินการไดจะเปนการสรางความสัมพันธอันดีของเจาหนาที่
ในองค ก รได นํ า ไปสู ค วามร ว มมื อ ในการทํ า งานและประสิ ท ธิ ภ าพของงาน หรื อ กรณี ก ารใช
แอพพลิเคชันในการสนทนาผานทางอินเตอรเน็ต ในปจจุบันตองยอมรับวาเปนชองทางที่สะดวกและ
รวดเร็วกวาการดําเนินการตามขั้นตอนจัดสงเอกสารทางไปรษณีย หากปดกั้นมิใหเจาหนาที่ใชงาน
แอพพลิ เ คชั น ดั ง กล า วเลยในช ว งเวลาทํ า งาน อาจทํ า ให ง านราชการล า ช า ออกไปได เช น นี้
จึ ง จํ า เป น ต อ งพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมโดยเปรี ย บเทีย บระหวา งผลประโยชนที่สู ญ เสีย ไปกับ
ผลประโยชนที่จะไดรับวาอยางใดจะมากกวากัน หากผลประโยชนที่ทางราชการจะไดรับมีมากกวา
จึงคอยเปรียบเทียบระหวางคาใชจายที่ถูกใชไปกับคาใชจายที่จะเกิดขึ้นหากดําเนินการดวยวิธีปกติ
2.2.4.3 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
การจั ด ซื้ อ หมายถึ ง การซื้อ พั ส ดุ ทุก ชนิด ที่ มี ก ารติ ด ตั้ง ทดลอง และบริ ก ารที่
เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ สวนการจัดจาง หมายถึง การจางทําของ การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิ ช ย และการจ า งเหมาบริ ก าร แต ไ ม ร วมถึ ง การจ า งลู ก จ า งของส ว นราชการตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายการเดินทางไป
ราชการ การจา งที่ป รึก ษา การจา งออกแบบและควบคุมงาน และการจา งแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย85 การจัดซื้อจัดจางถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุที่กระทํา
กันอยูเปนประจําในหนวยงานรัฐ มีความเกี่ยวของกับการใชจายเงินของภาครัฐเปนจํานวนมาก ซึ่งการ
ใชจายดังกลาวอาจเปนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามโครงการที่ไดกําหนดไวหรือเปนไปเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานตามปกติของหนวยงานก็ได จึงตองกําหนดแนวทางใหการจัดซื้อจัดจางตอง
85 เพิ่งอาง,

หนา 97 – 98.
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ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่
การใชจายเงินเกิดความคุมคาและประหยัด และเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะอยางแทจริง
สําหรับลักษณะของการทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางในวงราชการ จะปรากฏ
เปนการกระทําที่มีลักษณะเปนการผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งการกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นดวย
ความจงใจหรือความประมาทเลินเลอก็ได ดวยการใชอํานาจตามหนาที่ หรือเปนการกระทําโดย
ปราศจากอํานาจ หรือเปนการกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ และการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ในวงราชการอาจจะปรากฏในรูปแบบของการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษอันเปนการไม
ดําเนินการตามแบบแผนของทางราชการ เพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่กําหนดขึ้นเพือ่ การควบคุมตรวจสอบ
การใชจายเงินของรัฐดว ย ซึ่งหากพิจารณาตามขอเท็จจริง แลว การจัดซื้อจัดจางดังกลาวสามารถ
ดําเนินการไดตามวิธีปกติ นอกจากนี้การทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางในวงราชการยังรวมถึงการ
กระทําที่มีลักษณะเปนการเอื้อใหผูเสนองานหรือผูเสนอราคาไดรับประโยชน ดวยการสรางความไม
เปนธรรมในการเสนองานหรือเสนอราคาขึ้น เชน การเปดเผยราคากลาง การฮั้วประมูล การเปดเผย
ราคาของคูแขง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาเปนการเฉพาะ การกําหนดรายละเอียดของ
สินคาหรือบริการเปนพิเศษ ฯลฯ
เพื่อให การดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ างของหนว ยราชการเกิด ความโปรงใส
เจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่ดําเนินการและอนุมัติการจัดซื้อจัดจางตองตระหนักถึงความสําคัญของขั้นตอน
และวิธีการที่กําหนดไวตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การจัดทําเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของทางการเงินจะตองมีการบันทึกขั้นตอนและระบุเหตุผลการพิจารณาสั่งการในแตละขั้นตอนที่
สํา คัญ ไวโ ดยชัดแจง เพื่อ เปนหลักฐานที่แสดงถึง ความสุจริตและความโปรงใสในเบื้อ งตนวา การ
ดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ไดมีการพิจารณาอยางละเอียดรอบดาน มีเหตุมีผล โดยคํานึงถึงความ
จําเปน ความเหมาะสม ความคุมคา ตลอดจนสภาพการณแวดลอม และในกรณีที่การระบุเหตุผลใน
เรื่องใดสามารถอางอิงกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีได ก็ควรอางอิงกฎหมาย ระเบียบ หรือ
มติคณะรัฐมนตรีนั้นเขาไปพรอมการใหเหตุผลประกอบการพิจารณาสั่งการดวย แตถาการดําเนินการ
ในเรื่องใดเปนเรื่องที่กฎหมายใหดุลพินิจในการวินิจฉัยสั่งการไวเปนการเฉพาะ หรือเปนเรื่องที่ไมมี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เชนนี้การพิจารณาสั่งการตองมีการระบุเหตุผลไวโดยละเอียด เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบความโปรงใสในการดําเนินการได
ปจจุบันการบัญญัติกฎหมายในหลายเรื่องมักจะบัญญัติใหอํานาจเจาหนาที่ในการ
ใชดุลพินิจไว โดยมีเหตุผลสําคัญจากความซับซอนและความหลากหลายที่มีมากขึ้นในสังคม การ
บัญญัติกฎหมายโดยไมเปดชองใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติใชดุลพินิจอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมขึ้นใน
สังคมหรืออาจทําใหการบังคับใชกฎหมายไมเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อหลีกเลี่ยงการ
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ใชดุลพินิจในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการโดยมิชอบ การใชดุลพินิจ
จึงตองเปนไปโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประชาชนเปนที่ตั้งและคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้ นกั บ ป จ เจกชนเนื่ อ งจากการใช ดุ ล พิ นิ จ นั้น ด ว ย ไม มี ผ ลประโยชน ส ว นตนหรือ พวกพ อ งเข า มา
เกี่ยวของ หรือไมมีการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายเกิดขึ้นจากการใชดุลพินิจ การให
เหตุผ ลประกอบการใชดุล พิ นิจ ตอ งมีเ หตุ มี ผล ตั้ง อยูบ นพื้ น ฐานของวิญ ูช นที่พึ ง คิด คํ านึ ง อยาง
รอบคอบและอยางรับผิดชอบ และการใชดุลพินิจ จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี มี
ความโปรงใส เปดเผย เปนธรรม สามารถเขาถึงและตรวจสอบได นอกจากนี้การจัดซื้อจัดจางตอง
ดําเนินการอยางเปนธรรม โดยสงเสริมใหเกิดการแขงขันอยางเทาเทียม ไมมีการสมยอมกันทั้งในชั้น
ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและเอกชนผูเสนองานหรือเสนอราคา มีการกําหนดคุณลักษณะและรูปแบบ
ที่ ชั ด เจนเป น กลาง มี คุ ณ ภาพ เกิ ด ประโยชน ส อดคล อ งกั บ ความตอ งการในการใช ง าน ทั น ต อ
สถานการณ และคุมคาตอเงินที่ไดใชจายไป
2.2.4.4 การทุจริตในการใหสัมปทาน
สัมปทาน หมายถึง การที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดทํา
ประโยชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่รัฐกําหนดขึ้น ซึ่งโดยหลักแลว
การจัดทําบริการสาธารณะหรือการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติขางตนนั้นเปนอํานาจหนาที่
ของรัฐที่จะตองดําเนินการทั้งการจัดทําและการลงทุน แตรัฐไดมอบหมายใหเอกชนเขามาดําเนินการ
แทน ประโยชนที่รัฐจะไดจากการใหสัมปทานนั้นคือ มีการจัดบริการสาธารณะขึ้น เชน มีทางดวนให
ประชาชนไดใชสอย มีบริการขนสงสาธารณะ หรือรัฐอาจไดรับผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบคา
สัมปทาน สวนประโยชนที่เอกชนจะไดรับจากการเขารับสัมปทานนั้นคือ การจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
ใชทางดวน การจัดเก็บคาบริการขนสงคนหรือสินคา หรือการไดรับประโยชนในรูปของผลกําไรอัน
เนื่องมาจากการประกอบกิจการตามที่ไดรับสัมปทานนั้น
การเขารับสัมปทานของเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดทําประโยชน
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งที่ตองแขงขันกันเชนเดียวกับการประกอบธุรกิจทั่วไปที่เกิดขึ้นใน
ภาคเอกชน และยิ่งผลประโยชนตอบแทนที่เอกชนจะไดรับจากการเปนผูถือสัมปทานบัตรนั้นมีจํานวน
มาก จึงสงผลใหการแขงขันระหวางภาคเอกชนที่ประสงคจะเขารับสัมปทานมีอัตราที่สูงตามไปดวย
เมื่ออัตราการแขงขันและผลตอบแทนมีจํานวนที่สูง การพลาดโอกาสที่จะไดรับสัมปทานจึงเปนเรื่อง
สําคัญของวงการธุรกิจ เชนนี้จึงทําใหเกิดการทุจริตขึ้น การทุจริตในการใหสัมปทานเกิดขึ้นไดหลาย
รูปแบบ อาทิ การทุจริตทีเ่ กิดขึ้นจากตัวของผูใหสัมปทานหรือเจาหนาที่รัฐ ในแงนี้การทุจริตจะกระทํา
โดยเจาหนาที่รัฐซึ่งมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตดวยการเรียก รับ หรือยอมจะรับสินบน ไมวาจะ
เปนในรูปของเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอื่น จากผูประสงคจะเขารับสัมปทาน หรือการทุจริต
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อาจเกิดขึ้นจากตัวผูประสงคจะเขารับสัมปทาน ในแงนี้การทุจริตจะกระทําโดยผูประสงคจะเขารับ
สัมปทานดวยการให เสนอให หรือรับวาจะใหสินบนใหแกเจาหนาที่รัฐซึ่งมีอํานาจในการพิจารณา
อนุญาต หรือการทุจริตอาจเกิดขึ้นจากบุคคลทั้งสองฝายคือทั้งเจาหนาที่รฐั ที่มีอํานาจในการพิจารณา
อนุญาตและเอกชนผูประสงคจะเขารับสัมปทาน ในแงนอี้ าจเกิดขึ้นในกรณีที่ไดเคยมีการทุจริตรวมกัน
มากอนแลวโดยการสมรู สมยอมรวมกัน หรือเกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสองฝายมีความประสงคที่จะทุจริตมา
แตแรก ดังนั้นลักษณะของการทุจริตในการใหสัมปทานจึงเปนรูปแบบของการแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบดวยกฎหมายจากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซึ่งโครงการหรือกิจการของรัฐดังกลาวนั้นรัฐได
อนุญาตหรือมอบใหเอกชนเปนผูดําเนินจัดทํา ในรูป ของสัมปทาน ในแงนี้การทุจริตอาจเกิดขึ้น ใน
ขั้น ตอนใดขั้นตอนหนึ่ง อัน ไดแก ขั้ น ตอนกอ นการพิจ ารณาอนุญ าต เชน เจา หนาที่ที่มีอํ า นาจ
พิจารณาในแตละขั้นตอนไมยอมดําเนินการหรือประวิงเวลาไวจนกวาจะไดรับคาตอบแทนจึงจะเริ่ม
ดําเนินการ การจัดทําประกาศประกวดราคาไมเปนไปตามกฎหมายในเรื่องของการกําหนดสถานที่ วัน
เวลาการเปดซองเอกสารขอเสนอ หรือมีการเตรีย มการหรือดํา เนินการบางอยางเพื่อใหเอกชนผู
ประสงคจะเขารับสัมปทานบางคนมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดอยางไมเปนธรรม ขั้นตอนขณะ
พิจารณาอนุญาต เชน การเสนอเงินใหแกเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตเพื่อตอบแทน
การการมีคําสั่งอนุญาต การสมยอมกันระหวางผูป ระสงคจะเขารับสัมปทานเพื่อใหผูหนึ่งผูใดเปนผูยื่น
ความประสงคเขารับสัมปทานแตเพียงผูเดียว หรือการเรียกสินบนโดยเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจในการ
พิจารณาอนุญาตจากผูประสงคจะเขารับสัมปทานเพื่อตอบแทนการชวยเหลือใหผูนั้นไดรับสัมปทาน
หรือขั้นตอนภายหลังจากการพิจารณาอนุญาต เชน การทุจริตเพื่อไมตองดําเนินการตามเงื่อนไขขอ
ใดข อ หนึ่ ง หรื อ ทุ ก ข อ ที่ กํ า หนดไว ใ นสั ม ปทานบั ต ร การทุ จ ริ ต โดยการช ว ยเหลื อ ในการแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงขอสัญญาในสัมปทานบัตร หรือการชวยเหลือในการแปลงคาสัมปทานสวนที่ตองจาย
ใหแกรัฐไปเปนภาษีสรรพสามิต86 หรือเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการพิจารณาอนุญาตก็ได นอกจากนี้
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โปรดดู สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย, “รายงายการวิจัยเฉพาะกิจเรื่อง ผลกระทบของ
การแปลงค า สั ม ปทานเป น ภาษี ส รรพสามิ ต ,” สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2558, จาก
http://tdri.or.th/archives/download/reports/unpublished/tel_conv.pdf. และโปรดดูความ
เห็นแยงที่เกิดขึ้นหลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดอานคําพิพากษา
กรณีแปลงคาสัมปทานเปนภาษีสรรพสามิตร วรเจตน ภาคีรัตน และคณะ, “บทวิเคราะหคําพิพากษา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรณีขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
(ฉบับ เต็ม),” สืบ คนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558, จาก http://prachatai.com/journal/2010
/03/28086.
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การทุจริตในการใหสัมปทานยังรวมถึงการกระทําในลักษณะที่เปนการเอื้อประโยชนใหบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดไดรับประโยชนจากการใหสัมปทานดวย
2.2.4.5 การทุจริตโดยการทําลายระบบการตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐ
การตรวจสอบถวงดุลถือเปนปจจัยสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
บอยครั้งที่การตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจรัฐมีผลเปนการยับยั้งไมใหการทุจริตเกิดขึ้น หรือมีผล
เปนการทําใหการทุจริตที่กําลังเกิดขึ้นไมลุกลามจนกอความเสียหายในวงกวาง แมวาในบางกรณีการ
ทุจริตไดกอใหเกิดความเสียหายขึ้นแลว การตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจรัฐจะชวยทําใหทราบถึงตัว
ผูกระทําทุจริตจนนํามาสูการลงโทษและการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต แตเดิมในสังคมที่
ถือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เรียกรองใหการใชอํานาจสูงสุดตองไดรับการตรวจสอบ
ถวงดุลซึ่งกันและกัน โดยอํานาจสูงสุดหรืออํานาจอธิปไตย สามารถแบงออกไดเปน อํานาจนิติบัญญัติ
อํา นาจบริห าร และอํา นาจตุลาการ การตรวจสอบถว งดุลการใชอํานาจทั้งสามฝายจะปรากฏใน
ลักษณะของการคานอํานาจระหวางกัน หลักการแบงแยกอํานาจ (Separation of powers) เริ่มมี
บทบาทเดนชัดขึ้นในชวงของการปฏิวัติอเมริกาโดยแยกตัวเปนอิสระไมขึ้นตรงตออังกฤษ เกิดความ
พยายามในการสรางระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพเพื่อปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบของผูปกครอง
จนมีการนําแนวคิดของมองเตสกิเออร (Montesquieu) ในเรื่องการแบงแยกอํานาจมาใชเปนฐานทาง
ความคิดในการหาวิธีปองกันการใชอํานาจโดยมิชอบของผูปกครอง87 ดังปรากฏอยูในคําประกาศแหง
เวอรจิเนียวาดวยสิทธิ ค.ศ. 1776 (The Virginia Declaration of Rights 1776) ขอที่ 5 ซึ่งกลาวถึง
การหลักแบงแยกอํานาจไววา อํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารแหงรัฐควรจะตองแยกออกจากกัน
และแยกอํานาจกันอยา งชัดเจนจากองคกรตุล าการ88 คําประกาศแหงเวอรจิเ นียวาดวยสิทธิฉ บับ
ดั ง กล า วมี อิ ท ธิ พ ลอย า งมากในการจั ด ทํ า รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง สหรั ฐ อเมริ ก า (Constitution of the
United States of America) ในเวลาตอมา สําหรับ ประเทศไทยไดรับเอาแนวคิดในการแบ ง แยก
อํา นาจดังกลาวมาใช ดว ยดัง ปรากฏอยู ในรัฐธรรมนูญ หลายฉบั บ ที่ผา นมา เชน รัฐ ธรรมนูญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไวในมาตรา 3 วา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาว
ไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล...
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Eoin Carolan, The New Separation of Powers : A Theory for the
Modern State, (New York : Oxford University Press, 2009), pp.18 – 19.
88 The Colonial Williamsburg Foundation, “Virginia Declaration of
Rights,” Retrieved on May 17, 2015, from http://www.history.org/Almanack/life/politics
/varights.cfm.
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นอกเหนือจากการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจโดยองคกรภายนอก คือ การ
ตรวจสอบถวงดุลระหวางองคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร และองคกรตุลาการแลว การตรวจสอบ
ถวงดุลการใชอํานาจอาจเกิดขึ้นไดโดยองคกรภายในซึ่งมีบทบาทที่สําคัญไมแพกับองคการภายนอก
เชน หนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งจัดตั้งขึ้นในแตละหนวยงาน หรือองคกรอิสระซึ่งไดรับมอบหมายให
ดําเนินการเพื่อสรางดุลยภาพระหวางการบริหารที่มีประสิทธิภาพกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน องคกรอัยการ และ
ผูตรวจการแผนดิน เปนตน89 ในขณะที่การตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจเกิดขึ้นอยางเขมขนและดวย
วิธีที่หลากหลาย ทั้งการตรวจสอบถวงดุลระหวางองคกรที่ใชอํานาจอธิปไตย และการตรวจสอบกันเอง
ภายในองคกรที่ใชอํานาจอธิปไตย กลับปรากฏวามีบุคคลหรือกลุมบุคคล เชน นักการเมือง ขาราชการ
ผูมีอิทธิพล และบุคคลอื่น ๆ ตางพยายามแสวงหาประโยชนโดยมิช อบดวยการสกัดกั้นหรือทําลาย
ระบบการตรวจสอบถวงดุลที่จัดตั้งขั้น วิธีการสกัดกั้นหรือทําลายนี้อาจกระทําโดยการใหสินบนแก
เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบ หรือการใชอํานาจเขาแทรกแซงการตรวจสอบดวยวิธีการที่
หลากหลาย เชน การใชอํานาจเขาไปแทรกแซงขั้นตอนในการสรรหาบุคคลเขาสูองคกรตรวจสอบ
การใชอํ า นาจเพื่ อ หยุด ยั้ ง หรื อ ชะลอการทํ า หนา ที่ ใ นการตรวจสอบขององค ก รตรวจสอบ หรื อ
แมกระทั่งการสงบุคคลที่ไวใจไดเขาไปทําหนาที่ในองคกรตรวจสอบ
การทุจริตที่เปนการทําลายระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดกอใหเกิดความ
เสียหายหลายประการ เชน ทําให กระบวนการในการสรรหาบุ คคลเขา ดํารงตํา แหน งในองค ก ร
ตรวจสอบเกิ ด ความลา ช า หรื อ หยุ ด ชะงั ก ลง ไดค นไมดีห รื อ ไมมี คุ ณภาพมาดํ า รงตํา แหน ง เป น ผู
ตรวจสอบ อันอาจนําไปสูการตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการดํารงอยูขององคกร
ตรวจสอบ แมวาการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยจะถือหลักเสียงขางมากเปนสําคัญ แตตราบใด
ที่เจาหนาที่หรือองคกรซึ่งมีอํานาจ ใชอํานาจดังกลาวโดยไมตระหนักถึงภารกิจที่จะตองดํารงไวซึ่ง
ผลประโยชนของสาธารณะ ตราบนั้นการปลอยใหการใชอํานาจเปนไปตามหลักเสียงขางมากโดย
ปราศจากการตรวจสอบถวงดุล ก็อาจสงผลเสียกระทบกระเทือนถึงคุณคาของระบอบประชาธิปไตยได
ตลอดเวลา ดังนั้นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนอกจากจะตองใหความสําคัญกับการถือหลัก
เสียงขางมากแลว ยังตองใหความสําคัญกับระบบตรวจสอบการใชอํานาจตามหลักเสียงขางมากดวย
89 นภดล

เฮงเจริญ, “องคกรอิสระ : ความสําคัญตอการปฏิรูป การเมืองและการ
ปฏิ รู ป ระบบราชการ,” สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤษภาคม 2558, จาก http://www.pub-law.net
/publaw/view.aspx?id=895.
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ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งความศรัทธาของประชาชนอันมีต อ
คุณคาแหงระบอบประชาธิปไตย
เมื่อพิจารณาถึงการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดย
ใชทรัพยากรของรัฐจะพบวา การกระทําดังกลาวซึ่งเปนการทุจริตอาจเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ เชน
การกําหนดนโยบายเพื่อสงผลใหเกิดการจัดทําโครงการที่ตองมีการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ
ของรัฐ การนําทรัพยสินของรัฐไปใชในการหาเสียงในทางสวนตัว การตอบแทนผลประโยชนที่จากการ
จัดซื้อจัดจางดวยการหาเสียงใหแทน การใหสัมปทานโดยตกลงอยางไมเปนทางการวาตองชวยเหลือ
ในการหาเสียง หรือการชวยเหลือกันเพื่อทําใหรอดพนการตรวจสอบการใชจายงบประมาณที่เปนการ
หาเสียงสวนบุคคล เปนตน กลาวไดวาการทุจริตที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง
โดยใชทรัพยากรของรัฐมีความหลากหลายมาก สามารถเกิดขึ้นไดกับการทุจริตในทุกประเภท ขึ้นอยู
กับความประสงคของผูทุจริตวาตองการใหเกิดขึ้นในประเภทใด การแกไขปญหาการทุจริตดังกลาวจึง
ตองกระทําดวยความระมัดระวัง และพิจารณาอยางรอบคอบถึงชองทางที่อาจใชกระทําความผิดให
ครอบคลุม จึงจะสามารถจัดทําแนวทางในการแกไขปญหาใหเกิดผลบังคับใชไดจริง
2.2.5 ผลกระทบของการทุจริต
หากกลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต หลายฝายจะพุงเปาไปที่ผลเสียซึ่งจะ
เกิดขึ้นจากการทุจริต แตในอีกแงมุมหนึ่ง การทุจริตไดสงผลที่แตกตางออกไปอยางสิ้นเชิง กลาวคือ
หลายประเทศมีโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ตั้งอยูบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน โดยยอมรับวัฒนธรรมการทุจริตและมองวาการทุจริตเปนสิ่งที่จะขาดเสียมิได ในที่นี้การ
ทุจริตจึงเปนเงื่อนไขหนึ่งของการพัฒนาประเทศ สังเกตไดจากประเทศในกลุมพัฒนาแลวตางก็เ คย
ประสบกับการคอรรัปชันที่มีเปนจํานวนมากมากอน การคอรรัปชันเปนผลขางเคียงที่เกิดขึ้นพรอมการ
ถื อ กํ า เนิ ด ของระบบทุน นิย มและการค าเสรี จึ ง เป น สิ่ ง ประเทศดอ ยพั ฒนาไม อ าจหลี ก เลี่ยงได90
กลาวคือ การทุจริตไดชวยลดความยุงยากของขั้นตอนที่เกิดขึ้นในระบบราชการ ทําใหการดําเนินงาน
ของเจาหนาที่เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสําหรับประเทศในกลุมกําลังพัฒนาที่การ
เขาถึงกระบวนการยุตธิ รรม การศึกษา สุขภาพ หรือแมกระทั่งความเอาใจใสและความสามารถในการ
รับมือของเจาหนา ที่หรือนักการเมืองเปน ไปอยา งจํา กัด การทุจ ริตไดทํา ให เกิด ความลงตัวในการ
90 International

Debate Education Association, The Debatabase Book : A
Must-have Guide for Successful Debate, (New York : International Debate Education
Association, 2004), p.70.
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แบงสันปนสวนนั้น กลาวคือ การทุจริตจะชวยทําใหเจาหนาที่สามารถจัดลําดับความสําคัญของความ
ตองการทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใตขอจํากัดในเรื่องเวลาและทรัพยากรที่มีอยูได และชวยปองกันมิให
ระบบที่ดําเนินอยูตองหยุดชะงักลง ในที่นี้ฝายที่มองวาการทุจริตไดสรางผลกระทบในทางบวกจะมอง
วา การทุจ ริตโดยตัวของมันเองไมไดเปนปญ หา แตปญ หาเกิดขึ้นจากการกํา กับ ดูแ ลของภาครัฐ
มากกวา โดยมองวาเมื่อใดที่ยังไมสามารถแกปญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําทางสังคมระหวางคนจนกับคน
รวยได การปราบปรามการทุจริตก็ไมมีทางสําเร็จ91 แตอยางไรก็ตามการสรางคานิยมใหเกิดการ
ยอมรับวาการทุจริตเปนเรื่องปกติยอมกอใหเกิดอันตรายแกสังคมในระยะยาว เปนการบอนทําลาย
สังคม หลักประชาธิป ไตย และหลักนิติธรรม นําไปสูการละเมิดสิทธิม นุษยชน การบิดเบือนกลไก
ทางการตลาด และการลดทอนคุณภาพชีวิต ซึ่งการปลอยใหการทุจริตยังคงดํารงอยูผานทางองคกร
อาชญากรรม องค ก รก อ การร า ย และองค ก รอื่ น ๆ จะเป น ภั ย คุ ก คามต อ ความมั่ น คงในการ
เจริญกาวหนาของมนุษย92 ทั้งนี้หากเปรียบเทียบระหวางผลกระทบในสวนที่เปนผลเสียกับผลกระทบ
ที่ เ ปน ผลดี จะพบว า ผลเสีย ที่ เกิ ด ขึ้ นจากการทุ จ ริ ตมี มากกวา ผลดีอ ยา งมหาศาล การทุ จ ริ ตใดที่
กอใหเกิดผลดีขึ้นจะพบวามีผลเสียตามมาดวยเสมอ เพียงแตจะตระหนักถึงผลเสียที่ตามมาหรือไม
เทานั้น ในทางกลับกันการทุจริตที่กอใหเกิดผลเสียมักจะหาผลกระทบที่เปนผลดีไดนอยหรือไมปรากฏ
ผลดีเลย ในการพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตอยางรอบดานนั้น เพื่อใหงายแกการทํา
ความเขาใจจึงอาจจัดแบงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตเปน 3 ดาน คือ
2.2.5.1 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
ประเภทของการทุจริตที่เกิดขึ้นโดยสวนใหญนั้น มักเกิดขึ้นเนื่องจากความตองการ
ของบุคคลที่จะแสวงหาผลประโยชนในทางทรัพยสิน ซึ่งอาจเปนการแสวงหาผลประโยชนในทาง
ทรัพยสินโดยตรง เชน การหวังประโยชนในรูปของเงิน สิ่งของมีคา หรือสิทธิประโยชนตาง ๆ หรืออาจ
เปนการแสวงประโยชนในทางทรัพยสินโดยออม เชน การมีชื่อเสียงบารมี การไดรับการยอมรับจาก
ประชาชน การไดดํารงตําแหนง หรือการเลื่อนตําแหนง การแสวงหาประโยชนเหลานี้แมจะไมมีผลทํา
ใหไดป ระโยชนในทางทรัพยสินโดยตรง แตการไดรับ ประโยชนดังกลาวจะมีสวนชว ยให เกิดการ
แสวงหาประโยชนในทางทรัพยสินได เชน การไดรับเงินเดือน การไดเงินเดือนเพิ่ม หรือการมีอํานาจ
ในการใชจายหรือใชสอยทรัพยสินของรัฐ มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่การกระทําทุจริตเปนไปโดยหวัง
91 abhy_1611

[pseud.], “Gd Sampler,” Retrieved on May 18, 2015, from
https://www.scribd.com/document/245982962/Gd-Sampler.
92 ปรากฏอยูในอารัมภบทของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจ ริต
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption 2003 – UNCAC)
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ประโยชนอยางอื่นที่ไมใชในทางทรัพยสิน เชน ความพอใจ ความโกรธ หรือความมีอคติ เมื่อการทุจริต
เกือบทุกรูปแบบมีความสัมพันธกับผลประโยชนในทางทรัพยสิน การทุจริตจึงหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในดานเศรษฐกิจไดยาก และในบางครั้งการทุจริตที่ไมเกี่ยวของกับผลประโยชนในทางทรัพยสิน
ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบดานเศรษฐกิจไดดวย
ผลดีของการทุจริต การทุจริตสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจทั้งทางดานที่เปน
ผลดีและทางดานที่เปนผลเสีย ขึ้นอยูกับวาเปนการพิจารณาจากมุมมองของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด
สําหรับผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตอันเปนผลกระทบทางดานบวกหรือผลดีตอระบบเศรษฐกิจอาจ
พิจารณาไดดังนี้
- การทุจริตไดทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงินทุนในตลาด ซึ่งหากจะเปรียบเทียบ
ใหเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น อาจยกตัวอยางเปรียบเทียบกับการใชจายเงินของรัฐในสภาวะที่เศรษฐกิจซบ
เซา ในกรณีดังกลาวยิ่งการใชจายเงินในภาครัฐมีมากเทาใด ยิ่งสงผลใหเงินในระบบเศรษฐกิจเกิดการ
หมุนเวียนมากขึ้นเทานั้น ซึ่งการทุจริตก็ใหผลในลักษณะที่คลายกัน กลาวคือ การทุจริตทําให กลุม
บุคคลที่กระทําการทุจริตมีปริมาณเงินสะสมมากขึ้น เมื่อมีการใชจายเงินที่ไดมาจากการทุจริต ยอมทํา
ใหเกิดสภาพคลองขึ้นในตลาดและชวยขยายการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไดเปนอยางดี หรือ
อาจยกตัวอยางเปรียบเทียบกับการจัดทําโครงการชวยเหลือทางดานการเงินแบบใหเปลา เชน กรณี
เช็คชวยชาติในสมัยที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี การดําเนินนโยบายดังกลาว
แทบจะไมมีประโยชนกลับคืนสูรัฐในทางตรงเลย มีเพียงการจัดเก็บภาษีที่จะไดเพิ่มขึ้นจากการใชจาย
ของประชาชนเทานั้น ซึ่งการทุจริตที่เปนการแสวงหาประโยชนจากเงินหรือทรัพยสินของรัฐก็ใหผล
เชนเดียวกัน สิ่งที่เหมือนกันของกรณีเช็คชวยชาติกับกรณีทุจริตคือ มีผลเปนการเพิ่มการใชจายของ
ภาครัฐ ทําใหปริมาณเงิน ไหลเขาสูตลาดอันจะสงผลใหเ กิดการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ได แตสิ่งที่
ตางกันคือ กรณีเช็คชวยชาติเปนการนําเงินของรัฐมาใชโดยวิธีที่ชอบดวยกฎหมาย สวนกรณีการทุจริต
เปนการนําเงินของรัฐมาใชโดยวิธีที่ไมชอบดวยกฎหมาย
- การทุจริตอาจกอใหเกิดการใชจายในประเทศอยางมีประสิทธิภาพมากกวาเมื่อ
เทียบกับกรณีที่รัฐเปนผูดําเนินการใชจายเงินแผนดินเอง หากวาการบริหารงานของรัฐเปนไปอยางไร
ประสิทธิภาพ เปนการดําเนินการที่ไมอยูภายใตสถานการณที่เหมาะสม หรือไมตรงตอความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่นั้นหรือในขณะนั้น ซึ่งอาจสังเกตไดจากภาวะเศรษฐกิจในสมัยของรัฐบาลที่มี
การดําเนินโครงการขนาดใหญเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจในสมัยของรัฐบาลที่ไมมีการดําเนิน
โครงการขนาดใหญ การใชจายเงินของรัฐไปกับการดําเนินโครงการขนาดใหญอาจเปนที่มาของการ
ทุจริตที่มากมาย แตจะมีผลทําใหการใชจายเงินของประเทศเกิดประสิทธิภาพขึ้น เชนกรณีการลงทุน
ในการกอสรางโครงสรางขั้นพื้นฐานของประเทศดานการคมนาคมขนสง การกอสรางยอมจะกอใหเกิด
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การใชประโยชนจากระบบคมนาคมขนสง ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการจางงาน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การขนสงที่ทําไดอยางสะดวกและประหยัดลง อันจะสงผลใหคาใชจายของประชาชนลดลงไดในระยะ
ยาว เมื่อเปรียบเทียบกับการไมดําเนินการหรือการดําเนินการแตไมอยูภายใตสถานการณที่เหมาะสม
หรือไมตรงตอความตองการของประชาชนในพื้นที่นั้นหรือในขณะนั้น ยอมทําใหการใชจายไมเกิด
ประสิทธิภาพ เชน แทนที่จะสรางระบบขนสงมวลชนใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบ แตกลับสนใจเฉพาะ
การสรางถนนลาดยางใหเกิดการสัญจรเฉพาะทางบกเทานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนที่ไดรับอาจ
กลายเปนวาในระยะยาว การสรางระบบขนสงมวลชนอยางเปนระบบไดกอใหเกิดการสัญจรทั้งทางบก
ทางน้ํา ทางอากาศอยางเต็มรูปแบบ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดโดยสะดวกและมีคาใชจายที่ถูก
สว นการสรา งถนนลาดยางกลับ พบวามีคา ใชจา ยที่สูง เนื่อ งจากตองใชงบประมาณที่ม ากในการ
กอสรางและการบํารุงรักษาเพื่อรองรับปริมาณการใชรถยนตที่มีมาก เพราะไมสามารถหลีกเลี่ยงไปใช
การคมนาคมขนสงโดยวิธีอื่นได อีกทั้งตองเสียเวลาเปนอยางมากสําหรับการเดินทางจากสถานที่หนึ่ง
ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
- การทุจริตอาจทําใหฐานะทางการเงินการคลังของรัฐดีขึ้น โดยหากมีการทุจริต
อนุมัติใหมีการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมหรือการตั้งหางสรรพสินคาในเขตชุมชนอาจสงผลใหรัฐ
สามารถจัดเก็บรายไดจากการดําเนินกิจการดังกลาวไดมากขึ้น เปรียบเทียบกับกรณีการไมอนุมัติใหมี
การกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมหรือการตั้งหางสรรพสินคาในเขตชุมชน การไมอนุมัติใหกอสราง
โรงงานอุตสาหกรรมอาจสงผลใหเทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรมของประเทศในเรื่องดังกลาวเปนไป
อยางลาหลัง เนื่องจากขาดองคความรูที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมดังกลาว ทั้งเทคโนโลยีการผลิต
เทคโนโลยีการจัดการ หรือทํา ใหป ระเทศมีคา ใชจา ยที่มากขึ้นหากวาเทคโนโลยีที่เกิด ขึ้นในกลุ ม
อุตสาหกรรมที่ปฏิเสธไปนั้นเปนที่ตองการของตลาดโลกในเวลาตอมาหากตองการจะนําเขาเทคโนโลยี
ดังกลาวเพื่อมาใชในประเทศ นอกจากนี้การไมอนุมัติกอสรางหางสรรพสินคาในเขตชุมชน อาจจะ
ส ง ผลทํ า ให ป ระชาชนสามารถเข า ถึ ง สิ น ค า และบริ ก ารได ย ากและมี ค า ใช จ า ยที่ สู ง เนื่ อ งด ว ย
กระบวนการจัดการของหางสรรพสินคาซึ่งเปนกลุมธุรกิจคาปลีกและคาสงขนาดใหญมีวิธีการในการ
จัดการตนทุ นอยางเปน ระบบ สินคาหรือ บริการที่สงผานห า งสรรพสิน คา จึ งมีร าคาที่ ถู ก กวา เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรานคาขนาดเล็ก และอาจไดรับการบริการที่ดีกวาเนื่องจากหางสรรพสินคามีระบบ
ประเมินคุณภาพของพนักงาน เปนตน
ผลเสียของการทุจริต แมวาการทุจริตในบางครั้งไดทําใหระบบเศรษฐกิจเกิดการ
ขยายตัวขึ้น แตกลับพบวาการขยายตัวนั้นเปนเพียงการขยายตัวในกรอบสั้น ๆ และมีการเติบโตใน
ลักษณะที่กระจุกตัวอยูกับกลุมธุรกิจบางกลุมเทานั้น ซึ่งการขยายในระบบเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
การทุจริตไดกอใหเกิดผลเสียตอภาพรวมของเศรษฐกิจในระยะยาว
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- การทุจริตไดสงผลเปนการบิดเบือนกลไกทางการตลาด กระทบตอการตัดสินใจ
ลงทุนของเอกชน ทําใหการแขงขันทางการตลาดภายใตสภาวะดังกลาวไมเกิดขึ้นอยางแทจริง เพราะ
แมวาจะไดมีการเสนอสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมที่สุดใหกับรัฐก็อาจไมไดรับการ
พิจ ารณาให เป น คูสั ญ ญากั บ รั ฐ เช น กรณี การเสนอราคาในการบริ หารจัดการท าเที ยบเรือโดยให
ผลประโยชนตอบแทนแกรัฐสูงสุดเมื่อเทียบกับเอกชนรายอื่น แตกลับไมไดรับการพิจารณาใหเปน
คูสัญญา โดยใหเหตุผลวากระทําผิดเงื่อนไขเนื่องจากเอกชนรายดังกลาวสงวนสิทธิในการจัดตั้งบริษัท
ใหมทั้งที่มีโครงสรางผูถือหุนเดิมเปนหลักและไมมีการสอบถามเพิ่มเติมไปยังเอกชนรายดังกลาว สิ่ง
เหลานี้ทําใหการดําเนินการของรัฐที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจไดรับความเสียหาย และเมื่อมีการ
ตรวจสอบถึงการทุจริตจะทําใหขั้นตอนในการดําเนินงานเกิดความลาชา ซึ่งจะเปนการเพิ่มความ
เสียหายใหแกระบบเศรษฐกิจโดยรวมยิ่งขึ้น
- การทุจ ริตทํา ใหก ารใชจายของรัฐเกิดขึ้นในลักษณะผูกขาด ไมกอใหเ กิดการ
กระจายรายไดขึ้น โดยหนวยงานของรัฐจะมีการติดตอคาขายและลงทุนเฉพาะกับพวกพองหรือกับคน
ที่เสนอผลประโยชนใหเทานั้น ในแงนี้เอกชนที่คิดจะลงทุนเพื่อติดตอคาขายกับรัฐจะมีนอยลง โดย
เอกชนเหลานี้จะมองวาการลงทุนเพื่อแยงชิงพื้นที่ในการทําธุรกิจกับรัฐมีคาใชจายที่สูงและเสี่ยงตอ
การที่จะถูกตรวจสอบโดยหนวยงานดานการตรวจสอบหากวาการแขงขันนั้นตองใชวิธีการที่ทุจ ริต
เพื่อใหไดทําธุรกิจกับรัฐ การหันไปทําธุรกิจกับเอกชนดวยกันเองจะใหผลตอบแทนที่ดีกวาและไมตอง
หวงกังวลวาจะถูกตรวจสอบเมื่อใดดวย สงผลใหการใชจายเงินของรัฐเกิดการกระจุกตัวอยูที่เอกชน
บางรายที่มีสายสัมพันธกับเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น และการกระจุกตัวของรายไดดังกลาวอาจนํามาซึ่ง
ความเหลื่อมล้ําในทางเศรษฐกิจ
- การทุจริตทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณไปเปนจํานวนมากซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
ความสูญเปลาในทางเศรษฐกิจ ทําใหรัฐตองใชจายเงินมากกวาราคาที่แทจริงของสินคาหรือบริการที่
จะไดรับ หรืออาจไดสินคาหรือบริการที่ดอยคุณภาพลง หากตองจายเงินในราคาปกติ สําหรับความ
แตกตางของราคาสินคาและบริการในแตละพื้นที่ถือเปนเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได เนื่องจากตนทุนใน
การจัดเก็บและตนทุนในการขนสงนั้นอาจไมเทากัน จึงอาจทําใหราคาสินคาและบริการแตกตางกันได
แตสําหรับกรณีการทุจริตไดทําใหระดับความแตกตางของราคานั้นเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสํา คัญ
หรือในบางกรณีการทุจริตอาจทําใหรัฐไดสินคาหรือบริการที่มีมาตรฐานต่ํากวาราคาที่ไดใชจายไป โดย
อาจจะเปน การลดมาตรฐานของสินคาหรือบริการลง หรือมีก ารสอดไสสินคาหรือบริการที่ ไ มไ ด
มาตรฐานรวมเขามาในกลุมสินคาหรือบริการ
- การทุจริตอาจสงผลกระทบตอภาคการลงทุนระหวางประเทศ ทําใหเอกชนจาก
ตางประเทศที่จะเขามาลงทุนในประเทศเกิดความลังเลใจหรือไมสนใจทีจ่ ะเขามาลงทุน เนื่องจากอาจ
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พิจารณาแลวเห็นวาคาใชจายเบื้องตนของการทุจริต (start-up costs) มีจํานวนมากเกินไป ผลกําไร
สุทธิที่จะไดไมคุมคาแกการลงทุน ผลกระทบดังกลาวสงผลตอดุลการคาของประเทศ เนื่องจากลงทุน
ของเอกชนจากตางประเทศจะมีผลทําใหปริมาณเงินจากตางประเทศไหลเขาสูระบบเศรษฐกิจ ใน
ประเทศ กอใหเกิดการหมุนเวียนของเงินตรา เกิดการจางงาน มีการอุปโภคบริโภคตามมา และสงผล
ใหฐานะทางการเงินการคลังของประเทศดีขึ้น เนื่องจากรัฐสามารถจัดเก็บภาษีที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
ของตางชาติได เชน ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร เปนตน เมื่อเอกชนจาก
ตางประเทศเกิดความลังเลใจหรือไมสนใจที่จะเขามาลงทุนยอมทําใหการหมุนเวียนของเงินตราใน
ระบบเศรษฐกิจ การจางงาน การอุปโภคบริโภค และการจัดเก็บรายไดของรัฐลดต่ําลงนั่นเอง
- การทุจ ริตสงผลตอความเชื่อมั่นของประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝาย
บริห ารจนนําไปสูความไมมีเสถียรภาพทางการเงินการคลัง หลายครั้งเมื่อปรากฏขาวเกี่ยวกับการ
ทุจริตขนาดใหญของภาครัฐจะทําใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณขึ้นในหมูประชาชนวา การบริหารงาน
ของเจาหนาที่รัฐเปนไปอยางไรประสิทธิภาพ มีการปลอยปละละเลยหรือสมรูรวมคิดระหวางกันทําให
เกิดการทุจริต ซึ่งเงินที่สูญเสียไปอันเนื่องมาจากการทุจริตนี้ลวนแลวแตเปนเงินภาษีของประชาชนที่
จายใหแกรัฐ จนอาจนํามาสูความคิดที่จะหลบเลี่ยงการเสียภาษีใหแกรัฐ โดยมองวาการเสียภาษีใหแก
รัฐนอกจากจะไมกอใหเกิดประโยชนอยางใดขึ้นโดยตรงแกผูเสียภาษีแลว ยังอาจมองวาการเสียภาษี
จะเปนการเพิ่มปริมาณเงินเขาไปในระบบใหเกิดการทุจริตที่ขยายวงกวางขึ้นกวาเดิมดวย ซึ่งความคิด
ดังกลาวสงผลตอเสถียรภาพทางการเงินการคลังของรัฐในระยะยาว ทําใหการจัดเก็บ ภาษีของรั ฐ
เปนไปอยางไมครบถวนรอบดาน เนื่องจากประชาชนไมใหความสนใจและพยายามหลบเลี่ยงที่จะเสีย
ภาษีใหแกรัฐ
2.2.5.2 ผลกระทบดานสังคม
การทุจริตนอกจากจะสงผลกระทบดานเศรษฐกิจแลว ยังสงผลกระทบดานสังคม
ดวย เนื่องจากภายใตสังคมที่ดํารงอยูโ ดยอาศัยเศรษฐกิจเปนตัวขับเคลื่อนสังคม ความสัมพันธระหวาง
เศรษฐกิจและสังคมเปนเรื่องที่ไมสามารถแยกจากกันไดอยางเด็ดขาด เมื่อเศรษฐกิจไดรับผลกระทบ
อยางใดอยางหนึ่งขึ้น ผลกระทบดังกลาวยอมสะเทือนไปถึงสังคมจนยากที่จะหลีกเลี่ยงได นอกจากนี้
ผลกระทบดานสังคมอันเนื่องมาจากการทุจริตยังอาจเกิดขึ้นไดโดยปราศจากปจจัยสงเสริมทางดาน
เศรษฐกิจดวย สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นแกสังคมสามารถเกิดขึ้นไดในทุกภาคสวน ตั้งแตผลกระทบ
ต อ สถาบั น ครอบครั ว (Family Institution) ผลกระทบต อ สถาบั น การศึ ก ษา (Educational
Institution) ผลกระทบต อ สถาบั น ศาสนา (Religious Institution) หรื อ ผลกระทบต อ สถาบั น
นันทนาการ (Recreational Institution) เปนตน
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ผลดีของการทุจริต แมวาในมุมมองโดยทั่วไปเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
จะเปนมุมมองทางดานลบ แตไมอาจปฏิเสธไดวาการทุจริตที่แทรกซึมอยูทั่วทุกภาคสวนของสถาบัน
ทางสังคม ในทางหนึ่งไดสงผลเปนการขับเคลื่อนสังคมใหเดินหนา ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจนที่สุด
คื อ ในสั ง คมที่ มี ค วามเหลื่ อ มล้ํ า ทางฐานะทางการเงิ น สู ง การทุ จ ริ ต ในรู ป แบบที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ผลประโยชนมักนํามาซึ่งความเปนอยูที่สุขสบายกวา
- ในดานของสถาบันครอบครัว การทุจริตนํามาซึ่งความมั่งคั่งของครอบครัวโดยที่
การใชชีวิตประจําวันของครอบครัวดังกลาวจะไมมีปญหาความขัดของทางการเงินเขามาเกี่ยวของ การ
ใชจายเงินที่ไดมาจากการทุจริตจะเปนการใชจายเพื่อความสุขสบายเปนสวนใหญ โดยไมตองกังวล
เรื่องปญหาในการหาเงินมาใชจาย เพราะตราบใดที่สามารถสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินของรัฐได ก็จะมีเงินเขามาใหใชจายอยางไมขาดมือ
- ในดานของสถาบันการศึกษา กรณีการทุจริตที่เกี่ยวของกับสถาบันการศึกษา
เชน การทุจริตโดยจัดสรรงบประมาณในการกอสรางหรือปรับปรุงสถาบันการศึกษาเฉพาะแหง ซึ่ง
เปนพื้นที่ที่เปนฐานเสียงของนักการเมืองผูดําเนินการจัดสรรงบประมาณดังกลาว อาจนํามาซึ่งการ
พั ฒ นาสถาบั น ทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่นั้น ๆ ให เ ป น โรงเรีย น มหาวิ ทยาลั ย หรื อ ศู นย วิจั ย ชั้ น นํ า
ระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคและทําใหเกิดความตื่นตัวทางการศึกษาได
- ในดานของสถาบันศาสนา การทุจริตที่เกิดขึ้นในสถาบันศาสนาอาจเกิดขึ้นโดย
การทุ จ ริ ตในการพิ จ ารณาเลื่ อ นและแต ง ตั้ ง สมณศั ก ดิ์ หรื อ การทุ จ ริต ในการจั ด สรรเงิน ที่ ใ ชเ พื่ อ
ทํานุบํารุงศาสนาใหแกวัด โบสถ หรือมัสยิดเปนการเฉพาะแหง อาจสงผลเปนการสรางความเปน
เอกภาพและความเขมแข็งใหกับสถาบันทางศาสนา เพื่อใหมีการสืบทอดและสามารถดํารงอยูตอไปได
- ในดานของสถาบันนันทนาการ เนื่องจากสถาบันนันทนาการมีประโยชนตอสังคม
ในแงของการใหความบันเทิงและการพักผอนหนอยใจ ไมวาจะเปนในรูปของกีฬา หนัง ละคร เพลง
หรือกิจกรรมนันทนาการอื่น การทุจริตในบางครั้งอาจสงผลใหเกิดความตื่นตัวในการเขารวมกิจกรรม
นันทนาการนั้นมากขึ้น เชน การสงเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการในบางประเภทเปนพิเศษ
เนื่องจากผูอนุมติงบประมาณมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนของกิจกรรมนันทนาการนั้น อาจสงผลให
กิจกรรมดังกลาวไดรับการปรับปรุงจนสามารถรองรับความตองการในการใชประโยชนของประชาชน
ได
- นอกจากนี้หากพิจารณาในภาพรวม การทุจริตยังอาจสงผลใหเกิดการพัฒนา
ประเทศในหลาย ๆ ดาน เชน ทําใหการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ลาหลังไดรับการ
พัฒนาขึ้น วิธีการหนึ่งที่เปนการเปดโอกาสใหแกผูทุจริตในการแสวงหาประโยชนก็คือการตั้งโครงการ
ตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อเบิกจายเงิน ยิ่งใชจายเงินออกไปไดมากเทาไหรก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการแสวงหา
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ประโยชนจ ากเงินที่ถูกใชจายไดมากเทานั้น ดวยเหตุนี้การทุจริตจึงมีสวนชวยใหอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีของประเทศกาวหนาขึ้น
ผลเสี ย ของการทุ จ ริ ต ถึ ง แม ก ารทุ จ ริ ตจะมี ส ว นชว ยให ป ระเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา
สามารถพัฒนาสังคมในระยะเริ่มตนใหเกิดความเจริญกาวหนาและมีความทันสมัยได แตกลับพบความ
พยายามในการหาวิธีเพื่อปองกันและปราบปรามปญหาการทุจริตอยูเปนจํานวนมาก สวนหนึ่งเปนผล
มาจากการตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตวาไดสงผลเสียอยางไรบางตอสังคม เมื่อการทุจริตสามารถ
ใหผลกระทบในเชิงบวกตอสังคมได การทุจริตก็สามารถใหผลกระทบในเชิงลบตอสังคมไดเชนเดียวกัน
และผลกระทบในเชิงลบหรือผลเสียของการทุจริตตอสังคมอาจมีมากกวาผลกระทบในเชิงบวกหรือ
ผลดีของการทุจริตตอสังคม
- ในดานของสถาบันครอบครัว การทุจริต การขัดผลประโยชน หรือแมกระทั่งการ
ปราบปรามการทุจริตไดนํามาซึ่งปญหาการหยาราง ความไมเขาใจกันระหวางคนในครอบครัว การ
แยกกันอยูเพื่อหลบหนีเอาชีวิตรอด ซึ่งลวนแลวแตเปนการทําลายความผาสุกในครอบครัวทั้งสิ้น และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการปลูกฝงคานิยมใหมองวาการทุจริตเปนเรื่องที่รายแรงโดยปราศจากการ
ปลูกฝงคานิยมที่ดีในการปฏิบัติตอผูทุจริตหรือครอบครัวผูทุจริต จะยิ่งสงผลเปนการสรางความเกลียด
ชังใหเกิดขึ้นระหวางกัน อันจะทําใหสังคมเกิดความแตกแยกมากขึ้น ตางไปจากครอบครัวที่ดํารงชีวิต
ดวยความสุจริต แมจะตองใชความรูความสามารถมากกวาเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยในการดํารงชีพ แตไม
ตองกังวลวาการกระทําที่ผานมาจะถูกตรวจสอบหรือไม ซึ่งจะสรางความสุขที่แทจริงในครอบครัวได
มากกวา
- ในดานของสถาบันการศึกษา การทุจริตไมวาจะกระทําโดยการแสวงหาประโยชน
จากเงินงบประมาณหรือการจัด สรรงบประมาณอยางไมเปนธรรมทํา ใหเ กิดความเหลื่อมล้ํ า และ
ชองวางทางการศึกษาขึ้น ในพื้นที่หางไกลจะพบวาการพัฒนาทางดานการศึกษาถูกละเลยจนนําไปสู
ความลาหลังเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง และจากความเหลื่อมล้ําและชองวางดังกลาว
ไดสงผลใหโอกาสไดทํางานที่ดีของบุคคลบางกลุมลดต่ําลง ทั้งที่บุคคลเหลานั้นอาจมีประสิทธิภาพใน
การทํางานที่ดีกวาบุคคลที่ไดโอกาสในการทํางานก็ได หากวาไดรับโอกาสทางการศึกษาเชนเดียวกัน
ในแงนี้การทุจริตไดกอใหเกิดผลเสียเปนการลดทอนคุณภาพชีวิตของบุคคลเหลานั้นไปโดยปริยาย
- ในดานของสถาบันศาสนา การทุจริตทําใหสถาบันทางศาสนาไมวาจะเปนนักบวช
ศาสนิกชน หรือศาสนาไดรับความเสียหายเปนอยางมาก โดยทั่วไปแลวในมุมมองของศาสนิกชนของ
แตละศาสนายอมมองวานักบวชควรจะมุงหนาสูการปฏิบัติธรรมมากกวาทีจ่ ะเกี่ยวของกับความวุนวาย
ทางโลก การมายุงเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนจึงถูกมองวาเปนเรื่องที่ไมสมควรและนําไปสูความเสื่อม
ความศรัทธาที่มีตอตัวนักบวชทานนั้นได และในกรณีที่นักบวชทานใดเปนนักบวชที่ไดรับความนับถือ
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เปน อยา งมากจากศาสนิกชน การมีขอครหาเกี่ย วกับ การทุจ ริตอาจนํา มาซึ่งความเสื่อมศรัทธาที่
ศาสนิกชนมีตอศาสนานั้นไดโดยงาย หรือในกรณีที่การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับวงการ
ศาสนาเปนไปโดยเอนเอียงตอศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปนการเฉพาะ หรือมีการทุจริตงบประมาณที่ใชใน
การทํานุบํารุงศาสนายอมสงผลกระทบตอนักบวช ศาสนิกชน และศาสนาโดยตรง ทําใหศาสนาเกิด
ความไมมั่นคงในการดํารงอยู ประชาชนขาดความเลื่อมใสศรัทธา อันจะทําใหสถาบันทางศาสนาไม
อาจเปนที่พึ่งพิงของศาสนิกชนไดอีกตอไป
- ในดานของสถาบันนันทนาการ การทุจริตอาจมีผลเปนการปดโอกาสในกิจกรรม
นันทนาการบางประเภท เนื่องจากการทุจริตทําใหมีการใชจายเงินของรัฐไปกับกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งหรือ บางกิจ กรรมมากจนเกินความจํา เปน การใชจา ยที่ม ากเกินจํา เปนนั้นจึ งอาจกระทบต อ
งบประมาณที่จะตองใชสําหรับกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ซึ่งอาจทําใหกิจกรรมนันทนาการที่ไมไดรับ
การใสใจเหลานั้นไมสามารถพัฒนาตัวเองจนเกิดประโยชนแกประชาชนได เชน กรณีการสรางลาน
กีฬาขึ้นในชุมชนโดยประกอบไปดวยอุปกรณกีฬาชนิดตาง ๆ การทุจริตอาจมีผลทําใหชุมชนไดใช
อุปกรณการกีฬาที่ดอยประสิทธิภาพและอุปกรณที่ดอยประสิทธิภาพเหลานั้นอาจเกิดอันตรายขึ้นแก
ผู ใ ช ง านได หรื อ ในกรณีที่ ไ มไ ด รั บ การจั ด สรรงบประมาณสํ า หรับ การบํ า รุ ง รั ก ษาอยา งเพี ย งพอ
เนื่องจากงบประมาณสวนหนึ่งตองเสียไปกับการทุจริต อาจสงผลใหลานกีฬาดังกลาวไมอาจใชการได
หรือใชการไดไมสมประโยชน
- นอกจากนี้การทุจริตยังอาจสงผลเสียตอสังคมไดอีกในหลายกรณี เชน การทุจริต
ได ส ร า งความไม ยุ ติ ธ รรมขึ้ น ในสั ง คม ทํ า ให ป ระชาชนขาดความเชื่ อ มั่ น และความศรั ท ธาใน
ประสิทธิภาพการบริหารของของฝายปกครอง นําไปสูการแยงชิงอํานาจการปกครองโดยใหเหตุผล
เรื่องการบริหารงานที่ไรประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหเกิดความวุนวายในสังคมตามมา หรืออาจสงผลให
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานโดยสุจริตแตเพราะทํางานรวมกับหรือสถานที่เดียวกับเจาหนาที่ที่ทุจริตตอง
พลอยเสียชื่อเสียงไปดวย การทุจ ริตยังกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําในสถานะทางเศรษฐกิจขึ้น โดยที่
ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนมีมากจนการประกอบอาชีพโดยสุจริตไมอาจอุดชองวางเหลานั้นได
อาจทําใหคนจนขาดความทะเยอทะยานในการปรับ ปรุงตนเพื่อกาวขามสถานะความยากจน การ
ทุจริตยังเปนการสรางคานิยมที่ไมเหมาะสมใหแกประชาชนในสังคม ทําใหประชาชนในสังคมเกิด
ความคิดในการหาเงินดวยวิธีการที่ไมถูกตอง โดยทําใหเกิดความตั้งใจแตแรกในการหาเงินดวยวิธีการ
ที่ทุจริตหรือเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพจากเดิมไปในวิถีทางที่ทุจริต หากมีการรวมตัวกันของ
กลุมคนเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอยางทุจริตแลวอาจทําใหเกิดกลุมผูมีอิทธิพลขึ้น ทําใหสังคม
เกิดความวุนวายหรือทําใหกฎระเบียบเกี่ยวกับการปกครองที่ใชในสังคมไรประสิทธิภาพหรือใชบังคับ
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ไมไดเนื่องจากถูกครอบงําโดยกลุมผูมีอิทธิพล และอาจนําไปสูการจัดตั้งองคกรอาชญากรรมขึ้น ซึ่งจะ
สงผลเสียกระทบตอสังคมในขอบเขตทีก่ วางมากขึ้นดวย
2.2.5.3 ผลกระทบดานการเมือง
นอกจากการทุจริตจะไดสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมดังที่กลาวไป
กอนหนาแลว การทุจริตยังสงผลกระทบตอระบบการเมืองในประเทศ เนื่องดวยลักษณะของการเมือง
ที่เปนไปเพื่อประสานความหลากหลายของกลุมผลประโยชนตาง ๆ เขาไวดวยกัน ฝายการเมืองซึ่งมี
อํานาจในการกําหนดนโยบายตลอดจนขาราชการการเมืองมักถูกมองวา การกําหนดนโยบายตลอดจน
การบริหารราชการแผนดินในเรื่องที่เกี่ยวของกับผลประโยชนนั้นอาจมีผลประโยชนสวนตัวหรือพวก
พองเกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่ง แมวาในความจริงแลวการกําหนดนโยบายหรือการบริหารราชการ
แผนดินเหลานั้นจะมิไดเกี่ยวของกับผลประโยชนสวนตนหรือพวกพองก็ตาม อันสงผลตอภาพลักษณ
ของสถาบันทางการเมืองที่ถูกเหมารวมวาวาใครเขามาบริห ารตางก็ทุจริตดวยกันทั้งสิ้น อยูที่วาจะ
ทุจริตมากหรือทุจริตนอยเพียงใด สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตตอระบบการเมืองนั้นก็มี
ลักษณะเชนเดียวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นตอระบบเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ ผลกระทบดังกลาวมี
ทั้งผลกระทบที่เปนผลดีและผลกระทบที่เปนผลเสีย ดังนี้
ผลดีของการทุจริต แมวาหลายฝายจะมองวาการทุจริตในทางการเมืองไดสราง
ความเสียหายให กับ ประเทศเปนอยางมาก และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอสถาบันการเมืองซึ่งถื อเปน
สถาบันหลักสถาบันหนึ่งในการพัฒนาประเทศ แตหากพิจารณาในอีกแงมุมหนึ่งการทุจริตในทาง
การเมืองไดสงผลดีตอระบบการเมืองการปกครองภายในประเทศดวยกันหลายประการ ดังนี้
- การทุจริตชวยใหกลไกการบริหารราชการแผนดินเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กลาวคือ บางครั้งการทุจริตดวยการเสนอสินบนในลักษณะที่เปนเงินหรือผลประโยชนทางการเงินแก
เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุญาต มีผลทําใหการดําเนินงานของเจาหนาที่
รายนั้นเปนไปอยางรวดเร็ว แตกตางไปจากการพิจารณาอนุญาตในกรณีปกติที่เปนไปอยางเชื่องชา
หรือเกิดการประวิงเวลาขึ้นเพื่อเหตุผลบางประการ ไมวาการพิจารณาอนุญาตนั้นจะไดดําเนินไปอยาง
ถูกตอ งตามระเบีย บขั้น ตอนหรือ ไมก็ตาม จนมีการเปรียบเทียบการทุจ ริตประเภทนี้วา มีลักษณะ
เหมือ นการหยอดน้ํ า มั นลงไประบบราชการ (To lubricate the wheels of commerce) ทํา ให
ระบบราชการที่มีลักษณะคลายกับเครื่องจักรเกา ๆ ที่เต็มไปดวยสนิมทํางานไดอยางราบลื่นขึ้น
- การทุจ ริตชว ยใหเกิดความลงตัว ในการดํา เนิน งานของเจา หน าที่ สําหรับ ใน
ประเทศที่ซึ่งกําลังพัฒนา การเขาถึงบริการสาธารณะอันไดแก การศึกษา การกีฬา การคมนาคมขนสง
การติดตอสื่อสาร การสาธารณสุข ทรัพยากรทางธรรมชาติ กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ เปนไปอยาง
จํากัดหรือการใหบริการของเจาหนาที่เปนไปอยางไมทั่วถึง หากมีการจัดสรรอยางเทาเทียมกันโดยไม
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เลือกปฏิบัติจะกอใหเกิดความลาชาหรืออาจไมสามารถใชประโยชนจากกิจการสารธารณะเหลานั้นได
อยางสมบูรณ ทางเลือกหนึ่งในการจัดสรรกิจการเหลานั้นใหเกิดความลงตัวภายใตระยะเวลาและ
ทรัพยากรที่จํากัดคือ การตั้งศูนยกลางบริการสาธารณะขึ้น ซึ่งการเลือกตําแหนงที่ ตั้งนั้นอาจเกิ ด
ปญ หาวา สถานที่ใดมีความเหมาะสมมากกวากัน ป ญหาดังกลาวอาจสงผลใหการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ตองหยุดชะงักลงเนื่องจากกระบวนการในการพิจารณาวาสถานที่ใดมีความเหมาะสมนั้นเปน
เรื่องที่ตองใชระยะเวลานานในการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหความตองการที่แทจริง การทุจริตไดเขา
มาแกไขปญ หาดังกลา วโดยทํ า หนา ที่เปนเครื่อ งมือ ในการจั ดสรรให เกิด ความลงตัว ขึ้น และหาก
พิจารณาในแงของความตองการที่แทจริงแลว การทุจริตอาจทําใหการจัดสรรเปนไปตามความตองการ
ที่แทจริงได กลาวคือ ในพื้นที่ที่มีการทุจริตเปนจํานวนมากอาจหมายความวาในพื้นที่ดังกลาวมีความ
ตองการที่มากกวาจนทําใหเกิดการยอมรับวัฒนธรรมการทุจริตเพื่อแยงชิงบริการสาธารณะนั้น
- การทุจ ริตทําใหไดมาซึ่งอํานาจในการบริหาร ในมุมมองของนักการเมืองหรือ
ขาราชการการเมืองแลว การไดมาซึ่งอํานาจในการบริหารถือเปนเรื่องที่สําคัญ หากปราศจากอํานาจ
ในการบริหารแลวจะทําใหเกิดความเสียเปรียบทางการเมืองขึ้น ความเสียเปรียบดังกลาวไมเพียงแค
สงผลกระทบตออํานาจบริหารเทานั้น แตยังกระทบไปถึงผลพวงที่ตามมาจากการไมมีอํานาจบริหาร
ดวย อันไดแก คาตอบแทน สิทธิประโยชน ความมีชื่อเสียง อิทธิพล และประโยชนอื่น ๆ ที่จะไดมา
เนื่องจากการดํารงตําแหนง ไมวาจะเปนประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายหรือไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม
การทุจริตไมวาจะกระทําโดย การซื้อขายตําแหนง การซื้อสิทธิขายเสียง การผูกขาดการแตงตั้ง ลวน
แตสงผลใหบุคคลที่ไดดํารงตําแหนงหรือบุคคลที่เกี่ยวของไดรับประโยชนดวยกันทั้งสิ้น ในมุมมองของ
บุคคลดังกลาว การทุจริตจึงถือเปนขอดีของการเขาสูอํานาจ ที่สามารถดําเนินการไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วกวาการสรางฐานคะแนนนิยมดวยวิธีอื่น
ผลเสียของการทุจริต แมการทุจริตจะไดกอใหเกิดประโยชนบางประการแกระบบ
การเมือง ทําใหการปกครองเปนไปโดยรวมเร็ว เกิดประสิทธิภาพขึ้น การจัดสรรเกิดความลงตัว และ
ทําใหไดมาซึ่งอํานาจในการบริหาร แตประโยชนที่เกิดขึ้นเปนหากพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบแลว
จะพบวาเปนเพียงประโยชนที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุมคนบางกลุมเทานั้น กลาวคือ เปนประโยชนที่เกิดขึ้น
เฉพาะในกลุมพอคานักธุรกิจ กลุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ กลุมนักการเมือง มิไดเกิดประโยชนอยาง
แทจริงกับประชาชนสวนใหญของประเทศ ดังนั้น การทุจริตแมวาจะกอใหเกิดประโยชนบางประการ
แกระบบการเมือง แตการทุจริตดังกลาวก็ไดกอใหเกิดผลเสียหายแกระบบการเมืองเชนกัน และผลเสีย
ที่เกิดขึ้นก็มีขอบเขตที่กวางกวาผลดีขางตนดวย
- การทุจ ริตแมวาจะสงผลใหการบริห ารราชการเกิดประสิทธิภาพ เปนไปอยาง
รวดเร็ว แตจะกลายเปนการสรางคานิยมการทํางานที่ไมถูกตองใหเกิดขึ้นแกระบบราชการ การติดตอ
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ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่รัฐหากตองจายสินบนดวยเสมอจนกลายเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติจะสงผลเสียตอภาพลักษณขององคกรเปนอยางมาก นักการเมืองและขาราชการการเมืองที่
ตั้งใจทํางานอยางสุจริตจะถูกเหมารวมวาเปนพวกทุจริตเพียงเพราะทํางานรวมกับนักการเมืองและ
ขาราชการการเมืองที่ทุจริต นอกจากนี้การบริห ารราชการที่ตอบสนองเฉพาะการดํา เนินการที่ มี
ผลประโยชนสวนตนหรือพวกพองมาเกี่ยวของยังจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานดวย กลาวคือ
การมุงหวังแตเฉพาะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองการทํางานที่ไดรับผลประโยชนจะสงผลใหภาพรวม
ของงานเกิดความเสียหาย การดําเนินงานเกิดขึ้นอยางไมสอดคลองกับประโยชนที่มุงหวัง และการ
ดําเนินงานในบางเรื่องซึ่งมีความจําเปนเรงดวนกลับไมไดรับการดําเนินการอยางทันทวงทีหรือตองถูก
ประวิงเวลาออกไป ประชาชนตองเสียคาใชจายในเรื่องที่ไมสมควรตองเสียโดยไมกอใหเกิดประโยชน
แกสวนรวม
- การทุจริตทําใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ฝายปกครองเปนไปอยางไมช อบ
ธรรม แมวาการทุจ ริตจะทําใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางลงตัว และทําใหประชาชนบางกลุ ม
สามารถเขาถึงความชวยเหลือที่นักการเมืองและขาราชการการเมืองไดจัดทําขึ้นไดอยางสะดวกและ
รวมเร็ว แตการทุจริตไดทําใหเกิดความไมเปนธรรมขึ้นในสังคม ซึ่งความไมเปนธรรมดังกลาวอาจ
กลายเปนแรงผลักดันใหกลุมผูสูญเสียผลประโยชนลุกขึ้นตอตานการใชอํานาจของผูปกครองได ซึ่งการ
ลุกขึ้นตอตานในสังคมที่ขาดความเทาเทียมมีแนวโนมสูงวาจะเกิดขึ้นโดยอาศัยความรุนแรงเพื่อตอตาน
และแยงชิงอํานาจระหวางกัน ทายที่สุดการทุจริตจะสงผลตอเสถียรภาพทางการเมือง ทําใหเกิดความ
ไมมั่นคงในการบริหารประเทศหรือการบริหารราชการสวนทองถิ่นของฝายบริหาร จนอาจนําไปสูการ
ควบคุมอํานาจการบริหารดวยวิธีการตาง ๆ และหากการควบคุมอํานาจนั้นเปนไปในวิถีทางที่ไมเปน
ประชาธิปไตย เชน การรัฐประหาร การกอกบฏ อาจสงผลเปนการทําลายคุณคาของสังคมในอันที่จะ
รักษาไวซึ่งระบอบประชาธิปไตย ในที่นี้จะสงผลในประการตอมาคือ ทําใหกลุมบุคคลที่สูญเสียอํานาจ
การปกครองเนื่องจากแพการเลือกตั้งหรือพลาดโอกาสในการไดรับการจัดสรรตําแหนงทางบริหาร
อาศัยขออางเกี่ยวกับการทุจริตเปนเหตุผลสนับสนุนการลมลางการปกครอง และสรางการปกครองที่
ไมตั้งอยูบนพื้นฐานการยอมรับรวมกันอยางมีเหตุมีผลและโดยสันติ ทั้งที่ขออางการทุจริตดัง กลาว
อาจจะไมใชความจริง หรือเปนเรื่องที่ตนเองก็เคยทํามาแลวหรือคิดจะทําหากไดรับโอกาสในการดํารง
ตําแหนงดังกลาว
- การทุ จ ริ ต ทํ า ให ร ะบบการสรรหาบุ ค คลเข า ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งไร
ประโยชน โดยหลักการแลวการกําหนดหลักเกณฑที่ใชกับการเลือกตั้งหรือการสรรหาบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงทางการเมืองมีขึ้นเพื่อใหการสรรหาบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปดโอกาสใหทุกคน
สามารถแขงขันภายใตกติกาเดียวกันได อยางเปนธรรม อันจะทํ า ใหไดม าซึ่งบุคคลที่สาธารณชน
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ไววางใจวาเปนบุคคลที่มีคุณภาพสามารถจะนําพาประเทศหรือสังคมไปสูความเจริญรุงเรืองได แมใน
มุมมองของฝายที่ไดมาซึ่งอํานาจในการบริหารจะมองวาการทุจริตจะทําใหฝายตนไดรับประโยชน แต
ในมุมมองของผูสูญเสียประโยชน แลวถือวาเป นสิ่งที่ไม คุมคาเป นอยางยิ่ง การทุจริตทําใหไดมาซึ่ ง
บุ ค คลที่ ไ ม มีค วามจริง ใจต อ การบริห ารประเทศ โดยหวัง ที่จ ะเขา มาเพื่ อ กอบโกยประโยชน ข อง
ประเทศชาติซ่งึ แทที่จริงแลวควรจะเปนของคนทั้งชาติ ทําใหคนที่มีความตั้งใจในการทํางานเพื่อพัฒนา
ประเทศไปสูความเจริญ รุงเรือ งเกิด ความทอ ถอยจนตัดสินใจลาออกหรื อไมยุงเกี่ ยวกั บ เรื่อ งทาง
การเมือง เนื่องจากไมสามารถตอสูกับ อํานาจทางการเงินและอิทธิพลของกลุมผูทุจริตได ในที่นี้จะ
สงผลเสียหายตอระบบการเมือง ทําใหการเมืองเต็มไปดวยผูที่มุงแตจะแสวงหาผลประโยชนใหกับ
ตนเองหรือพวกพอง โดยไมคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติ และนําไปสูความเสื่อมศรัทธาตอระบบ
การเมืองของประชาชนทั้งประเทศ
- เมื่อเกิดการทุจริตขึ้นในระบบการเมือง ยอมเปนการลดทอนความเชื่อมั่นและ
ความไววางใจของประชาชนที่มีตอนักการเมือง ขาราชการการเมือง ตลอดจนองคกรฝายการเมืองลง
อันจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ที่ถูกกําหนดไว โดยถูกตั้งคําถามจากภาค
สวนตาง ๆ ของสังคมวา การดําเนินงานตามนโยบายที่มีขึ้นหรือกําลังจะจัดใหมีขึ้นนั้นจะมีปญหาการ
ทุ จ ริ ต ตามมาหรื อ ไม การตั้ ง คํ า ถามดั ง กล า วอาจนํ า ไปสูภ าวะชะงั ก งั นทางการเมื อ ง (political
deadlock) ทําใหนโยบายตาง ๆ ที่ดําเนินการอยูหรือกําลังจะดําเนินการตองหยุดชะงักลง ซึ่งบางครั้ง
ในมุมมองทางเศรษฐศาสตรแลว การปลอยใหเกิดภาวะดังกลาวขึ้นจะเปนผลเสียแกประเทศมากกวา
ผลดี เชน กรณีของการสรางทาอากาศสุวรรณภูมิที่ใชระยะเวลาในการกอสรางที่ยาวนาน เนื่องจากมี
ปญหาเรื่องการทุจริตเขามาเกี่ยวของเปนจํานวนมากกอสรางตองหยุดชะงักลง การหยุดชะงักดังกลาว
กระทบตอความแออัดของการจราจรทางอากาศ และกระทบตอการพัฒนาโครงสรางการคมนาคม
ขนสงระหวางประเทศ ทําใหประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคเปน
ระยะเวลานาน
- ในอีกมุมหนึ่ง การทุจริตไดทําใหเกิดกลุมผูมีอิทธิพลขึ้น ซึ่งมีทั้งกลุมผูมีอิทธิพล
ในทางการเมืองและกลุมผูมีอิทธิพลภายนอก การใชอํานาจนอกกฎหมายของกลุมผูมีอิทธิพลเหลานี้ได
มีผลเปนการทําลายคุณคาทางกฎหมายในอันที่จะรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยใหเกิดขึ้นในสังคม
มาตรการในการปราบปรามกลุมผูมีอิทธิพลที่ลมเหลว หรือการปราบปรามกลุมผูมีอิทธิพลเพียงเฉพาะ
บางกลุม หรือการปราบปรามกลุมผูมีอิทธิพลอยางไมจริงจังไรประสิทธิภาพสงผลใหภาพลักษณในการ
ดําเนินงานดานการปราบปรามกลุมผูมีอิทธิพลที่ดําเนินการโดยนักการเมือง ขาราชการการเมือง และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของลดต่ําลง อันจะเปนการสรางความออนแอใหเกิดขึ้นแกสถาบันการเมือง
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- การทุจริตยังทําใหเกิดการผูกขาดอํานาจทางการเมือง ซึ่งสงผลใหการเขามาดํารง
ตําแหนงทางการเมืองของบุคคลทั่วไปเปนไปไดยาก ในแงนี้ระบบการเมืองจะไมเกิดการพัฒนาขึ้น ทํา
ใหไดผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกลุมเดิม ซึ่งการบริหารงานจะมีลักษณะแบบคอยเปนคอยไป ไมเกิด
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไมมีความจําเปนที่จะตองรักษาฐานอํานาจดวยวิธีการ
สรางผลงานนั่นเอง
จะเห็นไดวา การทุจริตกอใหเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ไดทั้งในทางที่เปนประโยชนและเปนโทษ ซึ่งประโยชนของการทุจริตมักจะมีลักษณะเปนการเฉพาะ
ราย เฉพาะกลุม หรือเฉพาะพื้นที่ แตกตางจากผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทุจริตจะมีลักษณะที่กระทบ
เปนวงกวางตอประชาชน ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ และผลเสียของการทุจริตอาจกระทบไปถึง
สังคมระหวางประเทศ การตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทุจริตจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเกิดขึ้นอยางจริงจัง เพราะเมื่อใดที่มีการสรางคานิยมใหมองวาการ
ทุจริตในบางเรื่องเปนสิ่งที่ยอมรับได จะมีผลทําใหการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไมไดรับการแกไขอยาง
จริงจังเปนระบบ การปองกันและปราบปรามการทุจริตจะมีความตื่นตัวเฉพาะในบางเรื่องเทา เชน
กรณีการรณรงคตอตานนักการเมืองที่บริหารประเทศอยางคดโกง แตกลับพบวาผูรณรงคดังกลาวได
รองขอใหเจาหนาที่ตํารวจไมดําเนินการเปรียบเทียบปรับในกรณีจอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายหาม
จอด การปองกันและการปราบปรามการทุจริตที่จะไดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเปนการสรางความรูความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการทุจริต ทั้งความหมายที่แทจริงของการทุจริต ลักษณะการกระทําที่เปนการ
ทุจริต และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริตใหเกิดขึ้นกับทุกภาคสวนตั้งแตประชาชนตลอดจน
เจาหนาที่ผูป ฏิบัติหนาที่ และสรางคานิยมในการปฏิบัติหนาที่และคานิยมในการดําเนินชีวิตอยาง
ถูกตองใหเกิดขึ้นแกสังคม
กลาวไดวาแมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคล
หรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐอาจกอใหเกิดผลดีในบางประการ เชน ทําใหผูสมัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมืองประหยัดคาใชจายที่ใชในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งลง หรือทําใหสื่อ
ประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ ได รั บ ความสนใจจากสาธารณชนมากขึ้ น เนื่ อ งจากการออกแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธนั้นแปลกใหมนาสนใจ แตเปนที่เห็นไดชัดวาผลกระทบดานลบนั้นมีมากกวาเปนจํานวน
มาก เริ่มตั้งแตการทุจ ริตดัง กลา วส งผลทํา ใหรัฐ ต องสู ญเสี ยทรั พยากรไปอยา งสิ้น เปลื อ ง โดยไม
กอใหเกิดประโยชนหรือกอใหเกิดประโยชนเพียงเล็กนอยเทานั้น หรือสรางความไมเปนธรรมในการ
แขงขันทางการเมืองใหบุคคลหรือพรรคการเมืองอื่นซึ่งเปนคูแขง กลาวไดวาผลเสียที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําดังกลาวไดทําลายระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในประเทศลง ซึ่งเปนสิ่งที่รายแรง
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และนับวันจะยิ่งขยายขอบเขตของผลกระทบดังกลาวขึ้นเรื่อย ๆ พฤติกรรมดังกลาวจึงเปนสิ่งที่ไมพึง
เกิดขึ้นในสังคม
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption 2003 - UNCAC)
ลัก ษณะของการทุจริต นับ ตั้ง แตในอดี ตจนถึง ปจ จุบั นมีวิธี การที่เ ปลี่ ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ซึ่งเปนผลมาจากวิวัฒนาการดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ปญหา
การทุจริตในระยะแรกมีลักษณะเปนเรื่องภายในประเทศ โดยสงผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในรัฐ กอใหเกิดปญหาในดานตาง ๆ อาทิ การผูกขาดทางการคา
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ความไมเทาเทียมกันทางการศึกษา การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ความหยอนยานในการรักษาระเบี ยบวินัย ความวุนวายในสังคม ความไรซึ่งประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การตั้งตนเปนผูมีอิทธิพล การกออาชญากรรม เสถียรภาพทางการเมื อง
การแยงชิงอํานาจ การรัฐประหาร ฯลฯ การทุจริตอาจเกิดขึ้นไดทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือระหวาง
ภาคเอกชนกับภาครัฐ เมื่อระยะเวลาผานไปการปฏิสัมพันธระหวางรัฐในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองเริ่มมีมากขึ้น มีการติดตอคาขาย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อิทธิพลทางความคิดระหวางกัน ทํา
ใหระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเริ่มมีลักษณะขามพรมแดน (Transnational) กลาวคือ การ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไมเพียงกอใหเกิดผลกระทบตอประเทศใดประเทศ
หนึ่งเทานั้น ยังสงผลกระทบไปถึงประเทศอื่น ๆ ดวย เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวอันเนื่องมาจากการทุจริต จึงนําไปสูความรวมมือของประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีในการจัดทํามาตรการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการทุจริตรวมกัน มาตรการ
ดังกลาวนอกจากจะชวยปองกันและแกไขปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในประเทศแลว ยังมีผลเปน
การยับยั้งมิใหปญหาการทุจริตลุกลามขึ้นจนมีลักษณะขามพรมแดนดวย
2.3.1 ความเปนมาของอนุสัญญา UNCAC93
ในชวงกลางทศวรรษที่ 60 องคกรสหประชาชาติ (The United Nations - UN) ได
มีความพยายามหลายครั้งในการจัดการกับประเด็นปญหาการทุจริต โดยในป ค.ศ. 1974 คณะมนตรี
93 แสวง

บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, “รายงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาพันธกรณีและ
ความพรอมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
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เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง สหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council ECOSOC) ได ก อ ตั้ ง ค ณะก รร มา ธิ กา ร บร รษั ทข าม ช า ติ (Commission on Transnational
Corporations - CTC) ขึ้นมา เพื่อศึกษาและพัฒนาประมวลจรรยาบรรณบรรษัทขามชาติ (Code of
Conduct on Transnational Corporations) และเตรียมความพรอมใหแกองคการสหประชาชาติใน
การรับประมวลจรรยาบรรณดังกลาว และตอมาในวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1975 สมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติไดแตงตั้งคณะทํางานชั่วคราวระหวางรัฐบาลวาดวยปญหาการทุจริตประพฤติมิช อบ
( Ad Hoc Intergovernmental Working Group on the Problem of Corrupt Practices)94 ขึ้ น
เพื่อดําเนินการรวมกับคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ ในการบริหารจัดการเรื่อง
ของการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศหรือการกระทําที่มีลักษณะขามชาติซึ่งมีมิติในทางลบ เชน การ
ทุจริตประพฤติมิชอบ การใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐบาลตางประเทศ
ต อ มาในวั น ที่ 4 สิ ง หาคม ค.ศ. 1978 คณะมนตรี เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง
สหประชาชาติ ไดกอตั้งคณะกรรมการความตกลงระหวางประเทศวาดวยการจายเงินที่มิชอบดวย
ก ฎ ห มา ย (the Committee on an International Agreement on Illicit Payments of the
United Nations) ขึ้น เพื่อทําหนาที่แทนคณะทํางานชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นกอนหนา โดยไดมีการยกราง
อนุ สั ญ ญาความตกลงระหวา งประเทศวา ด ว ยการจา ยเงิ นที่มิ ชอบด ว ยกฎหมาย (International
Agreement on Illicit Payment) ขึ้ น มา แต ร า งอนุ สั ญ ญาดั ง กล า วที่ เ สนอต อ สมั ช ชาใหญ แ ห ง
สหประชาชาติใน ค.ศ. 1979 ไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากไมสามารถหาฉันทามติเกี่ยวกับนิยามของ
“การจายเงินที่มิชอบดวยกฎหมาย (Illicit Payment)” ได95 และในวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1996
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดมีมติรับรองปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริตและ
การให สิ น บนในธุ ร กรรมทางการค า ระหว า งประเทศ (United Nations Declaration Against
Corruption and Bribery in International Commercial Transactions) ซึ่ ง ใ นป ฏิ ญ ญ า ฉ บั บ
ดังกลาวกําหนดวา ประเทศสมาชิกตองใหคํามั่นสัญญาที่จะปฏิเสธสิทธิในการนําคาใชจายซึ่งเกิดขึ้น
ค.ศ. 2003”,” รายงานวิจัยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, 2553,
น.59 – 64.
94 Jennifer L. McCoy and Heather Heckel, “Building and breaking global
norms and institutions: the emergence of a global anti-corruption norm,” Global
Society in Transition : An International Politics Reader, ed. Daniel N. Nelson and Laura
Neack (New York : Kluwer Law International, 2002), p.224.
95 แสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 93, น.87.
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เพื่อการทุจริตมาลดหยอนภาษีและกําหนดใหการใหสินบนเจาหนาที่ในรัฐตางประเทศเปนความผิด
ทางอาญา โดยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการประสานรวมมือระหวางกัน96
ถั ดมาในป ค.ศ. 1997 สหประชาชาติ ไ ดจั ดตั้ง สํา นัก งานปอ งกั น ยาเสพติ ด และ
ปราบปรามอาชญากรรมแห ง สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime –
UNODC) ขึ้น เพื่อใหเปนผูนําระดับโลกในการจัดการและสงเสริมการดําเนินการอันเปนการตอตาน
ปญหายาเสพติดและปญหาอาชญากรรมที่กําลังลุกลามเปนปญหาระหวางประเทศ อันไดแก ปญหา
การใชยาเสพติด การคายาเสพติด กลุมอาชญากรรมขามชาติ การคามนุษย การฟอกเงิน การทุจริต
และการกอ การรา ย โดยผานความรว มมือ ของพันธมิตรที่ มีอ ยู อย างกวา งขวางในภู มิภาคต าง ๆ
สํานักงานดังกลาวจัดตั้งขึ้นโดยการควบรวมโครงการควบคุมยาเสพติดแหงสหประชาชาติ (United
Nations Drug Control Programme - UNDCP) และศูนยปองกันอาชญากรรมระหวางประเทศแหง
สหประชาชาติ (United Nations Centre for International Crime Prevention - UNCICP) เขาไว
ดวยกัน ซึ่งงบประมาณในการดําเนินการดังกลาว กวารอยละ 90 เปนงบประมาณที่ไดม าจากการ
สนับสนุนของรัฐบาลตาง ๆ ดวยความสมัครใจ
สําหรับการดําเนินงานของสํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แหงสหประชาชาติจะแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ดาน คือ
1) การสงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการระหวางประเทศสมาชิกเพื่อเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการตอสูกับยาเสพติด อาชญากรรม และการกอการราย
2) การศึกษาและวิเคราะหการทํางานเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจอยางถูก ตอง
เกี่ยวกับประเด็นปญหาของยาเสพติดและอาชญากรรม รวมถึงการนําขอมูลที่ผานการศึกษาและ
วิเคราะหแลวมาใชเปนฐานในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจดําเนินการ
3) การกําหนดกฎเกณฑการทํางานเพื่อชวยรัฐในการใหสัตยาบันและอนุวัติการให
เปนไปตามสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ การพัฒนากระบวนการบัญญัติกฎหมายภายในของ
รัฐในเรื่องที่เกี่ยวของกับยาเสพติด อาชญากรรม และการกอการราย และรวมถึงการจัดการและการ
ใหบริการที่สําคัญสําหรับหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาและองคกรของรัฐ97
96 Douglas

W. Arner, Financial Stability, Economic Growth, and the Role
of Law, (Cambridge : Cambridge University Press, 2007), p.185.
97 United Nations Office on Drugs and Crime, “About UNODC,” Retrieved
on April 9, 2015, from https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=
menutop.
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โดยการดําเนินงานของสํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหง
สหประชาชาติ ระหวางป ค.ศ. 2012 – 2015 นั้นไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและขอบเขตของการ
ทํางานเพื่อใหบรรลุขอตกลงรวมกันของประเทศสมาชิกไว 7 ขอ ซึ่ง 5 ขอแรกเปนเรื่องสําคัญเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโดยตรง สวนอีก 2 ขอหลังเปนเรื่องของการสนับสนุนการดําเนินงาน ดังนี้
1) การจัดการกับการกออาชญากรรมขามชาติ การคาที่ผิดกฎหมาย และการคายา
เสพติด ดวยการสงเสริมการดําเนินการกับการกออาชญากรรมขามชาติ การคาที่ผิดกฎหมาย และ
การคายาเสพติดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยอํานวยความสะดวกในการจัดทํากฎเกณฑและ
จัดการเกี่ยวกับการประชุมของสหประชาชาติในเรื่องดังกลาว
2) การตอตานการทุจริต ดวยการปองกันและตอสูกับปญหาการทุจริตตามแนวทางที่
กําหนดไวในอนุสัญ ญาสหประชาชาติวา ดวยการตอตานการทุจ ริต ค.ศ. 2003 (United Nations
Convention against Corruption 2003 - UNCAC)
3) การตอตานการกอการราย ดวยการสงเสริมและเสริมสรางความเขมแข็งของการ
ดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อใหการดําเนินการในการตอตานการกอการราย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักนิติธรรม (The Rule of Law)
4) การดําเนินการดานความยุติธรรม ดวยการเสริมสรางหลักนิติธรรมใหเกิดขึ้นผาน
การปองกันอาชญากรรมและสงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดความยุติธรรม มีมนุษยธรรม และสามารถอธิบ ายได อยา งมีเหตุมีผล ทั้งนี้โ ดยสอดคล อ งกั บ
มาตรฐานที่สหประชาชาติกําหนดไว รวมทั้งเปนไปตามบรรทัดฐานที่กําหนดไวสําหรับการปองกัน
อาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และวิธีการที่เกี่ยวของอื่น ๆ ซึ่งใชเปนเครื่องมือในทางระหวาง
ประเทศในการอํานวยความยุติธรรม
5) การปองกัน การรักษา และการกลับ คืนสู สัง คม รวมทั้งการพัฒ นาทางเลื อ ก
(Alternative Development)98 โดยลดจํา นวนการใชยาเสพติดและจํ านวนผูติดเชื้อเฮชไอวีอันมี
98 การพั ฒนาทางเลื อ ก

หมายถึง การพัฒนาที่ขั้วตรงกันขามกับการพัฒนากระแส
หลัก ซึ่งการพัฒนากระแสหลักจะมุงสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ แนวทางที่ถือวาเปน
การพัฒนาทางเลือกอาจมีชื่อเรียกที่หลากหลาย เชน การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยั่งยืน
ฯลฯ โดยมักเกี่ยวของกับเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชน การเสริมสรางความเขมแข็ง การปลุก
จิตสํานึก กระบวนการประชาธิปไตย สิทธิชุมชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประชาชนรากหญา
พลเมือง และองคกรเอ็นจีโอ เปนตน โปรดดู อัจฉรา รักยุติธรรม, “การพัฒนาทางเลือกกระแสหลัก,”
30 (2) วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 13, น.16 – 20 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2554).
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สาเหตุมาจากการใชเข็มฉีดยา มาตรฐานของเรือนจํา หรือการคามนุษย และทําใหการปองกัน การ
ดูแลรักษา การฟนฟู และการกลับคืนสูสังคมของผูติดยาเสพติดเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงทํา
ใหการพัฒนา และการดําเนินการตามนโยบายและวิธีการที่กําหนดไวเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุ ม และเป น ไปอย า งบู ร ณาการ เพื่ อ ลดการพึ่ ง พาสารเสพติ ด บนพื้ น ฐานงานวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร และรวมถึงการชวยเหลือและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศบนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบรวมกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและปองกันที่ยั่งยืนและเหมาะสม
6) การวิจัย การศึกษาแนวโนม และการประเมินผล ดวยการเพิ่มพูนความรูความ
เข า ใจที่ ถู ก ต อ ง และศึ ก ษาถึ ง แนวโน ม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให ก ารกํ า หนดนโยบายเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอการทํางานได และรวมถึงมีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ทั้งนี้โดยตั้งอยูบนพื้นฐานการรับฟงอยางรอบดานตอปญหายาเสพติด อาชญากรรม และการกอการ
ราย
7) การสนับสนุนดานนโยบาย ดวยการอํานวยความสะดวกในการจัดทํานโยบาย อัน
จะสงผลใหการดําเนินงานเปนไปโดยสอดคลองกับ การควบคุมปญหายาเสพติด การปองกันปญ หา
อาชญากรรม และการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา99
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดรับ
เอาขอบทของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร
(United Nations Convention Against Transnational Organized Crime – UNCTOC or
UNTOC) ถื อ เป น อนุ สั ญ ญาฉบั บ แรกที่มี ผ ลผู ก พั น ในทางกฎหมายระหวา งประเทศขององค ก าร
สหประชาชาติ ใชเปนเครื่องมือหลักในการตอสูกับปญหาอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะ
องคกร และถือเปนการเริ่มตนแกปญหาการทุจริตในระดับโลกที่แตเดิมพบเพียงการแกปญหาในระดับ
ภูมิภ าค100 อนุสัญ ญาดัง กลา วประกอบไปดวยความตกลงเสริมอนุสัญ ญาหรือพิธีสาร (Protocol)
ทั้งหมด 3 ฉบับ คือ101
99

United Nations Office on Drugs and Crime, “UNODC Strategy,”
Retrieved on April 9, 2015, from https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/
unodc-strategy.html?ref=menutop.
100 แสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 93, น.60.
101 กรวิ ไ ล เทพพั น ธ กุ ล งาม, “ความผิ ด ฐานปลอมหนั ง สื อ เดิ น ทาง ในมิ ติ ป อ งกั น
ปราบปรามและคุ ม ครอง,” สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 10 เมษายน 2558, จาก http://prachatai.com
/journal/2014/07/54792.
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1) พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิง
แ ล ะ เ ด็ ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially
Women and Children)
2) พิธีสารเพื่อตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐานทางบก ทางทะเล และทาง
อากาศ (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air)
3) พิธีสารเพื่อตอตานการผลิตและลักลอบคาอาวุธ ชิ้นสวนและอุปกรณ และเครื่อง
กระสุ น โดยผิ ด กฎหมาย (Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in
Firearms, Their parts and Components and Ammunition)
วั น ที่ 4 ธั น วาคม ค.ศ. 2000 สมั ช ชาใหญ แ ห ง สหประชาชาติ ไ ด ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการแกไขปญหาการทุจริต ดวยเห็นวาการแกปญหาการทุจริตควรที่จะมีเครื่องมื อ
ในทางกฎหมายระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่ อ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร จึงไดดําเนินการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้น
ทําหนาที่ในการเจรจาเพื่อจัดใหมีเครื่องมือในทางกฎหมายระหวางประเทศขึ้น คณะกรรมการเฉพาะ
กิจไดเปดการเจรจาขึ้นทั้งหมด 7 ครั้งในระหวางวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2002 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.
2003 จนกระทั่งวันที่ 31 ตุลาคม 2003 สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติมีมติรับขอบทของอนุสัญญา
สหประชาชาติวา ดวยการตอ ตานการทุจ ริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against
Corruption 2003 - UNCAC)102 และเปดใหมีการลงนามระหวางวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2003 ถึ ง
วันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2005 แตหลังจากนั้นประเทศตางๆ สามารถเขาสมทบเปนภาคีไดโดยการ
ยอมรับ (Acceptance) การใหความเห็นชอบ (Approval) การภาคยานุวัติ (Accession) หรือการสืบ
สิทธิ (Succession) และจากจุดเริ่มตนของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ.
2003 ที่มีที่มาจากความพยายามของแตละประเทศตลอดจนความพยายามของแตภูมิภาคในรวมกัน
แกไขปญ หาการทุจ ริต ดว ยการนําเสนอลักษณะเดนของการตอ ตานการทุจ ริตที่เกิดขึ้นในแตละ
ประเทศและแตละภูมิภาคใหปรากฏ รวมทั้งเพิ่มเติมขอบกพรองใหสมบูรณดวยการเชื่อมโยงความรู

102

United Nations Office on Drugs and Crime, “United Nations
Convention against Corruption : Background of the United Nations Convention against
Corruption,” Retrieved on April 9, 2015, from http://www.unodc.org/unodc/en/
treaties/CAC/index.html.
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และประสบการณจากประเทศและภูมิภาคตาง ๆ เปนจํานวนมาก จึงสงผลใหอนุสัญญาดังกลาวมี
ลักษณะที่ครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทุจริตเปนอยางมาก103
นอกจากนี้การจัดทําอนุสัญญาฉบับดังกลาวมีเปาหมายใหประเทศตาง ๆ เขารว ม
เปนสมาชิกใหไดมากที่สุด จึงมีเนื้อหาและหลักการที่ยืดหยุนโดยใหประเทศสมาชิกสามารถนํา เอา
หลักการที่กําหนดไวในอนุสัญญาไปปรับใชใหเหมาะสมกับโครงสรางพื้นฐานภายในระบบกฎหมาย
ของตนได อีกทั้งยังประกอบดวยพันธกรณีบางสวนจะเลือกรับไวหรือไมรับไวก็ได และไมกําหนดผล
บังคับในทางระหวางประเทศแกสมาชิกที่เปนภาคีในอนุสัญญา แมวากฎหมายภายในจะขัดหรือแยง
ตออนุสัญญาฉบับนี้ก็ตาม สงผลใหมีประเทศตาง ๆ เขาเปนสมาชิกในอนุสัญญาฉบับนี้เปนจํานวนมาก
โดยมีจํานวนมากกวาสมาชิกในสนธิสัญญาหรือความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการทุจริต
ฉบับอื่นซึ่งเคยจัดทํามากอนหนานี้ ทั้งนีก้ ารดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2003 จะมีสวนชวยใหประเทศตาง ๆ สามารถแกไขปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นหรืออาจ
เกิดขึ้นในอนาคตไดอยางทันทวงที แมวาการทุจริตนั้นจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศ หรือเปนการ
ทุจริตที่มีที่มาจากตางประเทศ หรือแมกระทั่งการทุจริตที่เกิดขึ้นนอกประเทศก็ตาม
2.3.2 พันธกรณีของรัฐภาคีตามอนุสัญญา UNCAC
เพื่อใหการปองกันและแกไขการทุจริตเปนไปอยางครอบคลุมและเปนระบบทั้งใน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003
จึงไดกําหนดเนื้อหาที่เกี่ยวของและมีความจะเปนตอการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตไว ซึ่ง
สามารถแบงเนื้อหาตามอนุสัญญาออกเปน 3 ดาน ไดแก การปองกันการทุจริต การกําหนดใหเปน
ความผิดทางอาญา และความรวมมือระหวางประเทศ104
2.3.2.1 มาตรการปองกันการทุจริต
หากพิจารณาถึงมิติของการทุจริตแลวจะพบวาการทุจริตสามารถเกิดขึ้นไดทั้งใน
สวนของภาครัฐ ในสวนของภาคเอกชน หรือในสวนของภาครัฐรวมกับภาคเอกชน การปองกันปญหา
การทุจริตใหเกิดประสิทธิภาพไดนั้นตองดําเนินการอยางเปนระบบ โดยการกํากับดูแลตองเกิดขึ้นทั้ง
ในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน เพราะหากปลอยใหภาคสวนใดภาคสวนหนึ่งหลุดพนการควบคุม
ตรวจสอบก็จะเปนการเปดโอกาสใหมีการกระทําทุจริตขึ้นไดโดยงาย สุดทายแลวอาจนํามาซึ่งปญหา
การทุ จ ริ ต ในภาคส ว นที่ ถู ก ควบคุ ม ตรวจสอบอยู ก็ เ ป น ได สํ า หรั บ มาตรการป อ งกั น การทุ จ ริ ต
103 แสวง

บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 93, น.61.
104 เพิ่งอาง, น.98 – 108.
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(Preventive Measures) ที่กําหนดไวในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ.
2003 ประกอบไปดวย นโยบายและองคกรปองกันการทุจริต , จรรยาบรรณสําหรับเจาหนาที่และ
ความโปรงใส , มาตรการในสวนที่เกี่ยวกับฝายตุลาการและอัยการ , การกํากับดูแลภาคเอกชนและ
การมีสวนรวมของสังคม , และมาตรการปองกันการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายและองคกรปองกันการทุจริต มีขอพิจารณาดังนี้
นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป องกันเพื่ อ ตอ ตา นการทุจ ริ ต (ขอ 5) โดยรัฐภาคี
จะตองพัฒนา สงเสริม ปฏิบัติ หรือคงไวซ่งึ นโยบายในการประสานงานดานการตอตานการทุจริตดวย
ความตระหนักถึงการมีสวนรวมของสังคม เปนไปตามหลักการจัดการที่ดี มีความสือ่ สัตยสุจริตโปรงใส
สามารถตรวจสอบไดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และตองมีการประเมินผลการใชมาตรการทางกฎหมาย
หรือมาตรการทางปกครองเปนระยะเพื่อพิจารณาวาเพียงพอตอการปองกันปญหาการทุจริตหรือไม
รวมถึงใหความรวมมือทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคในการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือ
องค ก รการต อ ต า นการทุ จ ริ ต เชิ ง ป อ งกั น (ข อ 6) โดยรั ฐ ภาคี จ ะต อ งสร า ง
หลักประกันที่เหมาะสมใหกับองคกรปองกันการทุจริตไมวาจะเปนเรื่องหลักประกันดานความมั่นคงใน
อาชีพ ความเปนอิสระในการทํางาน รวมถึงการสงเสริม สนับสนุน ควบคุม และประสานงานเพื่อให
การดําเนินงานตามนโยบายดานการปองกันการทุจริตสามารถเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง
การบริหารทรัพยากรบุคคล (ขอ 7) โดยรัฐภาคีจะตองดําเนินการตามระบบการ
เลือกตั้ง การสรรหาบุคคล การสอบแขงขัน การแตงตั้ง การจางงาน การคงไวซ่งึ ทรัพยากรบุคคล การ
ระงับความขัดแยงภายในองคกร การเลื่อนตําแหนง และการเกษียณอายุใหเปนไปอยางเหมาะสม โดย
ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักความมีประสิทธิภาพ ความโปรงใส ความมีเหตุมีผล และเปนธรรม เปนตน
จรรยาบรรณสําหรับเจาหนาที่และความโปรงใส มีขอพิจารณาดังนี้
จรรยาบรรณสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ (ขอ 8) สําหรับจรรยาบรรณหรือจริยธรรม
นั้นมีขึ้นเพื่อเสริมสรางความมีคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และความรับผิดชอบในหนาที่ใหเกิดขึ้นแก
เจาหนาที่ของรัฐ อันจะชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยปราศจากการทุจริต เพราะบอยครั้งที่
การทุจริตของเจาหนาที่รัฐเปนผลมาจากการละเมิดจรรยาบรรณหรือจริยธรรมซึ่งเปนสิ่งที่ควรยึดถือ
ในการปฏิบัติหนาที่
การจัดซื้อจัดจางและการจัดการการคลังของรัฐ (ขอ 9) การจัดซื้อจัดจางและการ
จัดการการคลังถือวาเปนสวนที่มีความสุมเสี่ยงตอการทุจริตเปนอยางมาก เนื่องจากโดยลักษณะของ
งานจะตองเกี่ยวของกับเรื่องของผลประโยชนเปนประจํา การทุจริตจึงอาจเกิดขึ้นไดเองหรืออาจมี
บุคคลอื่นชักจูงหรือนํามาซึ่งการทุจริตนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีระบบการจัดซื้อจัดจางและการจัดการ
การคลังอยางเหมาะสม เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางและการจัดการการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มี
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ความเปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได อันจะสงผลใหการทุจริตลดลงหรือไมเกิดขึ้น หรือหากมีการ
ทุจริตเกิดขึ้นก็สามารถเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได
การรายงานตอสาธารณะ (ขอ 10) ความโปรงใสในการบริหารงานของรัฐไมวาจะ
เปนความโปรงใสในขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการใชดลุ พินิจถือเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลโดยตรง
ตอโอกาสในการทุจริต ยิ่งการบริหารงานของรัฐปราศจากความโปรงใสมากเทาใดโอกาสในการทุจริต
ก็ยิ่งมีมากขึ้น เทานั้น การเปดเผยการบริหารงานทั้งในสว นของกระบวนการปฏิบัติงานและการใช
ดุลพินิจจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการบริงานเกิดความโปรงใส ทั้งนี้การเปดเผยจะตองเปนไปโดย
คํานึงถึงสะดวก ประหยัด ไมมีขั้นตอนที่ยุงยาก และเปนไปโดยคํานึงถึงความเปนสวนตัวและคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลดวย
มาตรการในสวนที่เกี่ยวกับฝายตุลาการและอัยการ มีขอพิจารณาดังนี้
มาตรการในสวนที่เกี่ยวกับฝายตุลาการและอัยการ (ขอ 11) ในฐานะที่ฝายตุลา
การเปนองคกรปลายทางของกระบวนการยุติธรรม บทบาทของฝายตุลาการจึงมีความสําคัญในแงที่
จะตอ งเป นที่ พึ่ ง พิ ง สุ ด ท า ยให กั บ ผู เ สี ย หายเพื่ อ ให ไ ด รั บ ความยุ ติธ รรม รั ฐ ภาคี จึ ง ต อ งจั ด ให ก าร
ดําเนินงานของฝายตุลาการเปนไปอยางอิสระ มีความเปนกลาง เพื่อใหปญหาการทุจริตที่เกิดเปนขอ
พิพ าทไดรับการยุติโ ดยเปนที่ยอมรับ ของสังคม นอกจากนี้รัฐภาคีจะตองดําเนินการเกี่ย วกับ การ
กําหนดกฎเกณฑความประพฤติข องบุคลากรในฝายตุลาการ เพื่อปองกันโอกาสในการทุจริตที่จ ะ
เกิดขึ้นในหมูบุคลากรดวย และสําหรับประเทศที่องคกรอัยการมิไดเปนสวนหนึ่งของฝายตุลาการแตมี
ความเปนอิสระทํานองเดียวกับฝายตุลาการอาจนําหลักเกณฑในเรื่องความเปนอิสระของฝายตุลาการ
มาใชรวมดวยก็ได
การกํากับดูแลภาคเอกชนและการมีสวนรวมของสังคม มีขอพิจารณาดังนี้
การกํากับดูแลภาคเอกชน (ขอ 12) โดยที่การทุจริตในภาคเอกชนก็เปนอีกปญหา
หนึ่งซึ่งสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต เนื่องจากการการทุจริตอาจเกิดขึ้นไดทั้ง
ในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน การปองกันการทุจริตในภาครัฐแตเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอตอ
การแกปญหาการทุจริตอยางครอบคลุม เพื่อใหเกิดการปองกันปญหาการทุจริตอยางครอบคลุม รัฐ
ภาคีจึงอาจดําเนินการโดยการเพิ่มมาตรฐานทางบัญชีและการสอบบัญชีในภาคเอกชนขึ้น และจัดใหมี
การลงโทษทางแพง ทางปกครอง หรือทางอาญาอยางเหมาะสมสําหรับการฝาฝน เพื่อใหการจัดทํา
บัญชีและการสอบบัญชีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และอาจเสริมประสิทธิภาพการปองกันการทุจริต
ในภาคเอกชนดว ยวิธีการอื่น ๆ เชน การสงเสริมความรวมมือ การพัฒ นาระบบจริยาธรรม การ
เสริมสรางความโปรงใส หรือการไมอนุญาตใหนําคาใชจายซึ่งเปนสวนหนึ่งของสินบนมาหักลดหยอน
ภาษี เปนตน
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การมีสวนรวมของสังคม (ขอ 13) การมีสวนรวมของสังคมไมวาจะเปน ภาคประชา
สังคม องคกรเอกชน และองคกรระดับชุมชนทองถิ่น มีสวนอยางมากที่จะชวยลดอัตราการทุจริตลง
โดยเปนการลดโอกาสในการกระทําทุจริตดวยวิธเี พิ่มการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ รัฐ
ภาคีจึงตองสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรว มของสังคมอยางแทจริง เชน การเพิ่มความ
โปรงใสและสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ สงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ส ง เสริ ม ค า นิ ย มที่ ดี ใ นการจั ด การกั บ ป ญ หาการทุ จ ริ ต คุ ม ครองสาธารณชนอย า ง
เหมาะสมสําหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบ การมีสวนรวม
ของสังคมนี้ยังมีประโยชนในแงที่ทําใหสาธารณชนตระหนักถึงการมีอยู สาเหตุ ความรายแรง และภัย
คุกคามที่เกิดขึ้นจากการทุจริต
มาตรการปองกันการฟอกเงิน มีขอพิจารณาดังนี้
มาตรการปองกันการฟอกเงิน (ขอ 14) ปญหาการฟอกเงินไมเพียงสงผลใหการ
ติดตามจับกุมและการติดตามทรัพยสินที่ไดมาจากการทุจริตคืนเปนไปอยางยากลําบากเทานั้น ยัง
สง ผลทํา ใหปญ หาอื่ น ๆ เชน ปญ หาผูมีอิทธิพ ล องคกรอาชญากรรม ปญ หาการคา มนุษ ย ฯลฯ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การทําลายกระบวนการฟอกเงินหรือขัดขวางมิใหการฟอกเงินเกิดขึ้นได
โดยสะดวกจึงสงผลโดยตรงตอการลดลงของปญหาการทุจริตและอาชญากรรมอื่น ๆ รัฐภาคีจึงตอง
กําหนดขอบังคับและวิธีการในการควบคุมการโอนเงินหรือทรัพยสินใหเกิดขึ้นอยางครอบคลุม ทั้งนี้
เพื่อเปน การยับ ยั้งมีใหเ กิดการฟอกเงินและสามารถสืบหาการฟอกเงินไดในทุกรูปแบบ โดยอาจ
กําหนดใหสถาบันการเงินหรือหนวยงานที่มีความออนไหวเปนพิเศษตอการฟอกเงินจัดทําบันทึกแสดง
ตนของเจาของบัญชี เก็บรักษาบันทึกตาง ๆ ทางธุรกรรม และรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยใหเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ รวมทั้งกํากับการเคลื่อนยายเงินสดหรือตราสาร
เปลี่ยนมือที่เกิดขึ้นในลักษณะขามพรมแดนอยางเหมาะสม
2.3.2.2 การกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาและการบังคับใชกฎหมาย
โดยที่การปราบปรามการทุจริตที่เกิดขึ้นในทางระหวา งประเทศนั้นเกิดขึ้นจาก
ความพยายามเพื่อขจัดปญหาการทุจริตอันเนื่องมาจากการใหสินบนแกเจาหนาที่ในรัฐตางประเทศ
ดว ยเหตุที่วา การใหสินบนแกเ จ า หนา ที่ในรัฐ ตางประเทศจะนํา มาซึ่ง การทุจ ริต ในรูป แบบอื่ น ที่ มี
ลักษณะขามพรมแดนไดอีกเปนจํานวนมาก เพื่อยับยั้งการทุจริตมิใหเกิดขึ้นภายในรัฐและยุติก าร
ขยายตัวของการทุจ ริตที่มีลัก ษณะขามพรมแดนไปยัง รัฐตางประเทศ จึงตองมีการกําหนดใหก าร
กระทําทุจริตเหลานี้เปนความผิดทางอาญาและตองทําใหการบังคับใชกฎหมายของรัฐตาง ๆ สําหรับ
การกระทําทุจริตเหลานี้เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหความรวมมือในการแกปญหาการ
ทุจริตในระดับโลกเกิดขึ้นอยางแทจริงและยั่งยืน สําหรับการกําหนดใหเปนความผิดอาญาและการ
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บังคับใชกฎหมาย (Criminalization and law enforcement) ที่ระบุไวในอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 ประกอบไปดวย ความผิดเกี่ยวกับการใหสินบน , ความผิด
เกี่ยวกับการยักยอกทรัพย , ความผิดเกี่ยวกับการใชอิทธิพล การปฏิบัติห นาที่โดยทุจริต และการ
ร่ํารวยผิดปกติ , ความผิดเกี่ยวกับการฟอกทรัพยสิน การปกปด และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
, ความรับผิดของนิติบุคคล , เจตนา การมีสวนรวม การพยายาม และการตระเตรียมการกระทํ า
ความผิด และผลของการกระทํา ที่เปน การทุจ ริต , อายุความ การฟองคดีอาญา และการอายั ด
ทรัพยสิน , การคุมครองบุคคล , คาสินไหมทดแทน , หนวยงานที่มีความชํานาญและความรวมมือ ,
และความลับทางธนาคาร ประวัติอาชญากร และเขตอํานาจศาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความผิดเกีย่ วกับการใหสินบน มีขอพิจารณาดังนี้
การใหสินบนแกเจาหนาที่รัฐ (ขอ 15) เนื่องจากปญหาการใหสินบนเปนปญหาที่
เกิดขึ้นมาเปนเวลานานและกระทบตอความโปรงใสในการทํางานของภาครัฐเปนอยางมาก รัฐภาคีจึง
ตองดําเนินมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อทําใหการใหสินบนที่เกิดขึ้นภายใน
รัฐเปนความผิดทางอาญา ไมวาจะเปนกรณีที่เอกชนใหสินบนแกเจาหนาที่รัฐ หรือกรณีที่เจาหนาที่รัฐ
รับเอาสินบนจากเอกชน และไมวากรณีดังกลาวจะเปนเพียงการใหคํามั่นสัญญา การเสนอ การเรียก
หรือการตกลงที่จะใหหรือรับไวซึ่งสินบนก็ตาม
การใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ (ขอ
16) ปญหาการใหสินบนไมเ พียงแตเ ปนป ญหาที่เ กิดขึ้นภายในประเทศเทานั้น แตยังเปนปญ หาที่
เกิดขึ้น ในลักษณะขามพรมแดน ทําใหการจัดการกับปญหาการทุจริตในลักษณะนี้ตองอาศัยความ
รวมมือในทางระหวางประเทศ รัฐภาคีจึงตองดําเนินมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ที่
จํา เปนเพื่อทํา ใหการใหสินบนแกเจ าหนา ที่ของรัฐตา งประเทศหรือองคการระหวางประเทศเป น
ความผิดทางอาญา ไมวาจะเปนกรณีที่เอกชนใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐตางประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศ หรือกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศรับเอาสินบน
จากเอกชน และไมวากรณีดังกลาวจะเปนเพียงการใหคํามั่นสัญญา การเสนอ การเรียก หรือการตกลง
ที่จะใหหรือรับไวซึ่งสินบนก็ตาม
การใหสินบนในภาคเอกชน (ขอ 21) การใหสินบนที่เกิดขึ้นในภาคเอกชนเปนเรื่อง
ที่บางประเทศใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการใหสินบนในภาคเอกชนนี้อาจนําไปสูปญหาที่
กระทบตอระบบเศรษฐกิจ เปนการสรางความเหลื่อมล้ําในทางเศรษฐกิจ ระหวางภาคเอกชนดว ย
กันเอง รัฐภาคีจึงอาจรับเอาขอเสนอนี้เพื่อไปปรับปรุงระบบกฎหมายภายในใหสอดคลองกับอนุสัญญา
นี้ ก็ ไ ด หากมองว า ป ญ หาการให สิน บนในภาคเอกชนเป นสิ่ ง ที่ ตอ งการควบคุ ม ดว ยมาตรการอื่น
นอกเหนือจากมาตรการทางแพงและมาตรการทางปกครอง โดยกําหนดใหการใหสินบนที่เกิดขึ้นใน
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ภาคเอกชนดวยกันเอง ไมวาจะเปนการใหหรือการรับเอาสินบน และการใหคํามั่นสัญญา การเสนอ
การเรียก หรือการตกลงที่จะใหหรือรับไวซึ่งสินบนเปนความผิดทางอาญา
ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย มีขอพิจารณาดังนี้
การยักยอกทรัพยสินในภาครัฐ (ขอ 17) การยักยอก การเบียดบัง หรือการยักยาย
ถายเททรัพยสินที่กระทําโดยเจาหนาที่รัฐไมวาจะเปนไปเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นเปน
ปญหาที่เกิดขึ้นมาเปนระยะเวลานาน และนับวันจะยิ่งมีความซับซอนยากแกการจับกุมและติดตาม
ทรั พ ยสิ นคืน รั ฐ ภาคี จึ ง ตอ งกํ า หนดมาตรการทั้ ง ในทางกฎหมายและมาตรอื่ น ๆ ที่ จํ า เป น เพื่ อ
กําหนดใหการกระทําขางตนเปนความผิดทางอาญา
การยักยอกทรัพยสินในภาคเอกชน (ขอ 22) การประกอบกิจการของเอกชนใน
บางกรณีเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเงินหรือทรัพยสินของเอกชนรายอื่นเปนจํานวนมาก เชน การรับฝาก
เงิน การปลอยกู การจัดการหลักทรัพยและกองทุน ฯลฯ การทุจริตที่เกิดขึ้นในภาคเอกชนตามกรณี
ดังกลาวที่กระทําโดยบุคคลซึ่งมีหนาที่ในการกํากับดู หรือไดรับมอบหมายใหดูแล และหรือเกี่ยวของ
กับ เงิน หรือทรัพยสินในกรณีอื่น ๆ จึง เปนสิ่ง ที่รัฐตอ งใหความสนใจเปนอยางยิ่ง เนื่อ งจากความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นมีผลกระทบเปนวงกวางตอสาธารณชนและอาจกระเทือนถึงระบบเศรษฐกิจดวย
รัฐภาคีจึงตองดําเนินมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อกําหนดใหการกระทํา
ขางตนเปนความผิดทางอาญา
ความผิดเกี่ยวกับการใชอิทธิพล การปฏิบัติหนาที่โดยทุจ ริต และการร่ํารวย
ผิดปกติ มีขอพิจารณาดังนี้
การใชอิทธิพล (ขอ 18) กรณีนี้ไมใชเรื่องของการใชอิทธิพลที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปของ
เอกชน แตเปนการใชอิทธิพลของเจาหนาที่รัฐหรือเอกชนโดยอางอิงฐานอํานาจที่มาจากหนว ยงาน
ของรัฐ ไมวาอํานาจนั้นจะมีอยูจริงหรือไม เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ สําหรับวิธีขจัด
การใชอิทธิพลดังกลาวรัฐภาคีจึงตองดําเนินมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อ
กําหนดใหการกระทําขางตนเปนความผิดทางอาญา ไมวาการกระทํานั้นจะเปนการที่บุคคลใดใหคํามั่น
สัญญา เสนอ หรือใหประโยชนแกเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใด หรือเปนการกระทําที่เจาหนาที่รัฐ
หรือบุคคลอื่นใดเรียกหรือรับประโยชน ทั้งนี้ไมวาประโยชนที่ใหหรือรับนั้นจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดย
ออมก็ตาม
การปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต (ขอ 19) การปฏิบัติหนาที่หรือการใชตําแหนงหนาที่
ของเจาหนาที่รัฐเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่นเปนสิ่งที่พบได
ทั่วไป การทุจริตในรูปแบบนี้ถือเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการทุจริตในรูปแบบอื่น ๆ ไดอีกเปนจํานวน
มาก ทั้งการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในรัฐและการทุจริตที่เกิดขึ้นระหวางรัฐ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่โดย
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ทุจริตเหลานี้ไดรับการแกไขในทางระหวางประเทศ รัฐภาคีจึงตองดําเนินมาตรการทางกฎหมายและ
มาตรการอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อกําหนดใหการกระทําขางตนเปนความผิดทางอาญา
การร่ํารวยผิดปกติ (ขอ 20) บอยครั้งที่เจาหนาที่ของรัฐมีทรัพยสินเพิ่ม ขึ้น เป น
อยางมากโดยปราศจากแหลงที่มาที่ชัดเจน ทั้งที่เมื่อพิจารณาจากเงินเดือนหรือประโยชนอื่นใดที่จะ
ไดรับโดยชอบดวยกฎหมายแลวไมมีโอกาสหรือมีโอกาสนอยมากที่เจาหนาที่รัฐเหลานั้นจะถือครอง
ทรัพยสินจํานวนนั้น ซึ่งอาจหมายความวาทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจไดมาเนื่องจากการกระทํา ใน
ลักษณะที่ผิดกฎหมายจึง ไมอาจแสดงหลักฐานของการไดมาอยางสมเหตุสมผลได อนุสัญญานี้จึง
กําหนดใหรัฐภาคีตองดําเนินมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อกําหนดใหการ
ร่ํารวยผิดปกติหรือการที่เจาหนาที่ของรัฐมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยไมสามารถอธิบายไดอยางมี
เหตุผลวาการเพิ่มขึ้นของทรัพยสินนั้นสัมพันธกับรายไดโดยชอบดวยกฎหมายของตนเปนความผิดทาง
อาญา
ความผิดเกี่ยวกับการฟอกทรัพยสิน การปกปด และการขัดขวางกระบวนการ
ยุติธรรม มีขอพิจารณาดังนี้
การฟอกทรั พ ยสิ น (ข อ 23) การฟอกเงิ น ถื อ เป น วิธี ส ากลที่ ใ ช เ พื่ อ หลบเลี่ ย ง
เจาหนาที่รัฐในการตรวจสอบทรัพยสินที่ไดมาจากการทุจริตหรือใชเพื่อปกปดการดําเนินงานที่เปนการ
ทุจริต ในที่นี้การจัดการกับกระบวนการฟอกทรัพยสินอยางเปนระบบจะชวยใหการแกปญหาการ
ทุจริตเปนไปอยางครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพ รัฐภาคีจึงตองดําเนินมาตรการทางกฎหมายและ
มาตรการอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อกําหนดใหการกระทําเกี่ยวกับการฟอกเงินเปนความผิดทางอาญา โดย
การกระทําที่ถือวาเปนการฟอกเงินไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพหรือการโอนทรัพยสินเพื่อปกปดหรือ
อําพรางแหลงที่มาอันมิชอบดวยกฎหมายหรือเพื่อชวยเหลือผูอื่นแกการปกปดหรืออําพรางนั้น โดย
รูอยูวาเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดทางอาญา หรือการปกปดหรืออําพราง ลักษณะที่
แทจริง แหลงที่มา ที่ตั้ง การโอน การเคลื่อนยาย กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน หรือสิทธิในทรัพยสิน โดยรูอยู
วาเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดทางอาญา
การปกปดการฟอกเงิน (ขอ 24) กรณีนี้เปนมาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกันมิให
การฟอกเงิน ที่เกิดขึ้นแลว นั้นดํา รงอยูตอไป โดยกํา หนดใหบุคคลที่ไมไดมีสว นรว มในการกระทํ า
ความผิดฐานฟอกเงินแตรูวาทรัพยสินที่กําลังปกปดหรือที่เก็บรักษาไว หรือทรัพยสินที่กําลังจะปกปด
หรือกําลังจะเก็บรักษาไว เปนทรัพยสินที่เกิดขึ้นหรือเปนผลจากการฟอกเงิน รัฐภาคีจึงตองดําเนิน
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปน
ความผิดทางอาญา
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การขั ด ขวางกระบวนการยุติ ธ รรม (ข อ 25) โดยที่ก ระบวนการยุ ติธ รรมเป น
มาตรการที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อทําใหขอขัดแยงตาง ๆ ในสังคมยุติดวยความสงบเรียบรอย การขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรมยอมนํามาซึ่งความวุนวายในสังคม และหากการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนั้น
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการทุจริต ยอมทําใหปญหาการทุจริตไมไดรับการแกไขหรือเยียวยา รัฐภาคีจึง
ตองใหความรวมมือในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อกําหนดให
การขัดขวางกระบวนการยุติธ รรมเปนความผิดทางอาญา ซึ่งการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนั้น
ไดแก การกระทําที่เปนการจูงใจใหมีการเบิกความเท็จ หรือรบกวนการใหคําเบิกความหรือรบกวนการ
นําพยานหลักฐานมาสืบในกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามอนุสัญ ญานี้
หรือการใชกําลังบังคับ ขมขูคุกคาม อันเปนการรบกวนการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาหรือเจาหนาที่
ในสวนที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามอนุสัญญานี้
ความรับผิดของนิติบุคคล มีขอพิจารณาดังนี้
ความรับ ผิ ด ของนิติ บุ ค คล (ข อ 26) สํ า หรั บ ประเทศที่ มี แ นวคิ ดทางกฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดของนิติบุคคล จะตองดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อกําหนดใหนิติบุคคลที่มีสวน
รวมในการกระทําความผิดตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ตองรับผิดในการกระทําดังกลาว ซึ่งความรับ
ผิดของนิติบุคคลอาจเปนความรับผิดทางอาญา ทางปกครอง หรือทางแพงก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ หลัก
กฎหมายภายในของรัฐภาคี โดยการกําหนดความรับผิดของนิติบุคคลตองไมกระทบตอความรับผิด
ทางอาญาของบุคคลธรรมดาซึ่งไดกระทําความผิดตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ และรัฐภาคีตองทําให
มาตรการการลงโทษแกนิติบุคคลทั้งทางอาญา ทางปกครอง และทางแพงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ไดสัดสวน และมีผลเปนการยังยั้งการกระทําความผิดดวย
เจตนา การมีสวนรวม การพยายาม และการตระเตรียมการกระทําความผิด
และผลของการกระทําที่เปนการทุจริต มีขอพิจารณาดังนี้
เจตนา (ข อ 28) สํ า หรั บ การพิ จ ารณาถึ ง องค ป ระกอบของความผิ ด ในส ว นที่
เกี่ยวของกับเจตนานั้น การพิจารณาวาผูกระทํารูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิดหรือไม
และการพิจารณาวาผูกระทําประสงคที่จะกระทําความผิดนั้นหรือไม อาจพิจารณาโดยอนุมานไดจาก
ขอเท็จจริงที่ปรากฏในขณะกระทําวาผูนั้นรูขอเท็จจริงนั้นหรือไม และประสงคที่จะกระทําหรือไมทั้งที่
รูขอเท็จจริงนั้นแลว
การมีสวนรว ม การพยายาม และการตระเตรีย มการกระทําความผิด (ขอ 27)
อนุสัญ ญานี้กําหนดใหรัฐภาคีตองดําเนินมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อ
กําหนดใหการสวนรวมในการกระทําความผิด การชวยเหลือใหความสะดวกแกผูอื่นในการกระทํา
ความผิด หรือการกอใหผูอื่นกระทําความผิด เปนการกระทําที่มีความผิดและมีโทษทางอาญา ทั้งนี้รัฐ
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ภาคีอาจรับเอามาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อกําหนดใหการพยายามกระทํา
ความผิด และการตระเตรียมการเพื่อกระทําความผิด เปนการกระทําที่มีความผิดและมีโทษทางอาญา
ผลของการกระทําที่เปนการทุจริต (ขอ 34) แมวาจะไดมีมาตรการเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแลว แตหากปลอยใหผลของการทุจริตยังดํารงอยูโดยปราศจากการแกไขผลที่
เกิดขึ้น อาจสงผลตอประสิทธิภ าพในการปราบปรามการทุจริต และสรางความไมเปนธรรมให แ ก
ผูเสียหาย รัฐภาคีจึงตองดําเนินมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อลบลางผลของ
การทุจริตที่เกิดขึ้น โดยอาจดําเนินการดวยวิธีการทําใหสัญญาเปนโมฆะ บอกเลิกสัญญา เพิกถอนการ
ใหสัมปทาน หรือดําเนินการอยางอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หรือดําเนินการแกไขเยียวยาโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ตองเปนไปโดยคํานึงถึงสิทธิของบุคคลภายนอกดวย
อายุความ การฟองคดีอาญา และการอายัดทรัพยสิน มีขอพิจารณาดังนี้
อายุความ (ขอ 29) บอยครั้งที่อุปสรรคในการดําเนินคดีแกผูกระทําทุจริตเกิดขึ้น
เนื่องจากจากปญหาอายุความ ผูกระทําทุจริตหลายรายมักใชชองวางทางกฎหมายของการขาดอายุ
ความเปนเหตุใหรอดพนจากการจับกุมและดําเนินคดี ไมวาจะโดยหลบหนีการจับกุมหรือการประวิง
เวลาของเจาหนาที่รัฐเพื่อทําใหคดีขาดอายุความ ปญหาดังกลาวนํามาสูการกําหนดใหรัฐภาคีตอง
กําหนดอายุความสําหรับความผิดที่กําหนดตามอนุสัญญานี้ใหมีระยะเวลานาน และกําหนดใหอายุ
ความนั้นนานขึ้นหรือสะดุดหยุดลงในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดหลบหนีการเขาสูกระบวนการยุติธรรม
การฟองคดีอาญา (ขอ 30) อนุสัญญานี้เรียกรองใหรัฐภาคีตองกําหนดบทลงโทษ
โดยคํานึงถึงความรายแรงของความผิด การดําเนินคดีตองคํานึงถึงเอกสิทธิหรือความคุมกันที่ ใหแ ก
เจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ คํานึงถึงประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน การฟองคดี และ
การพิจารณาพิพากษาสําหรับความผิดที่กําหนดไวตามอนุสัญญานี้ คํานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บังคับใชกฎหมายและความจําเปนเหมาะสมในการบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย นอกจากนี้การให
ประกันตัวในระหวางพิจารณาตองคํานึงถึงสิทธิในการตอสูคดีและโอกาสที่จะหลบหนี อีกทั้งการ
ปลอยตัวกอ นกํา หนดหรือการพักโทษโดยการคุมประพฤติตองถึง ความรายแรงของความผิด และ
ผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการปลอยตัวหรือพักการลงโทษ และสําหรับกรณีที่เจาหนาที่ถูกกลาวหาวา
เกี่ยวของกับความผิดตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ รัฐภาคีจะตองมีกระบวนการที่เหมาะสมในการ
ถอดถอน พักงาน หรือเปลี่ยนแปลงหนาที่ โดยตั้งอยูบนหลักการสันนิษฐานไวกอนวาเจาหนาที่ผูนั้น
เปนผูบริสุทธิ์ และในกรณีที่บุคคลใดตองคําพิพากษาของศาลหรือถูกตัดสินโดยองคกรอื่นที่เหมาะสม
วากระทําความผิดตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ซึ่งเปนความผิดที่รายแรง จะตองมีมาตรการในการ
ตัดสิทธิการดํารงตําแหนงหนาที่ราชการหรือตําแหนงหนาที่ในรัฐวิสาหกิจที่เปนของรัฐทั้งหมดหรื อ
บางสวนภายในกําหนดระยะเวลา ทั้งนี้โดยไมกระทบตอการใชอํานาจในการลงโทษทางวินัย รวมทั้ง
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รัฐภาคีจะตองสงเสริมการกลับคืนสูสังคมของบุคคลที่ถูกพิพากษาหรือตัดสินวากระทําความผิดตามที่
กําหนดไวในอนุสัญญานี้
การอายัดทรัพยสิน (ขอ 31) โดยที่มาตรการในการอายัด การยึด และการริ บ
ทรัพยสินจะเปนมาตรการที่ทําใหเกิดประโยชนในแงที่เปนการปองกันมิใหเกิดการกระทําทุจริตขึ้น
หรือเปนการลบลางผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตซึ่งเปนความผิดที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ โดย
รัฐ ภาคีจ ะตอ งดําเนินมาตรการที่จํา เปน เพื่อ ริบทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํา ความผิด หรือริบ
ทรัพยสินอื่นซึ่งมีมูลคาตรงกันกับมูลคาของทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด เชนนี้จะสงผลให
เกิดประสิทธิภาพในการริบทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะเกิดความสะดวกในการริบทรัพยสินที่ไม
ตองริบทรัพยสินที่ผูกระทําผิดไดไป แตสามารถคํานวณมูลคา ของทรัพยสินนั้นแลวดําเนินการริ บ
ทรัพยสินอยางอื่นที่มีมูลคาตรงกันก็ไ ด และรัฐภาคีจะตองดําเนินการริบ ทรัพ ยสิน อุป กรณ หรือ
เครื่องมืออื่นใดที่ใชหรือมุงหมายจะใชในการกระทําความผิดตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ และรัฐ
ภาคีจะตองดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุรูปพรรณและสามารถติดตามริบทรัพยสิน
ขางตนได โดยมีการวางระเบีย บเกี่ย วกับ การดําเนิน งานใหแ กเ จา หน าที่ อยา งเปน ระบบ กรณี ที่
ทรัพยสินนั้นถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนทรัพยสินอื่น การดําเนินการตองอยูภายใตมาตรการที่
กํ า หนดไว สํ า หรั บ การริ บ ทรั พ ย สิ น ตามอนุสัญ ญานี้ และหากมี ก ารควบรวมทรัพ ยสิ นนั้น เข า กั บ
ทรั พ ยสิ นอื่ น ที่ไ ด ม าโดยชอบด ว ยกฎหมาย การริ บ ทรั พ ยสิน ต อ งริบ เพี ย งเท า มู ล ค าประเมิ นของ
ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดเทานั้น สําหรับรายไดหรือประโยชนที่เกิดขึ้นภายหลังก็อยู
ภายใตมาตรการริบทรัพยสินดวย เพื่อใหความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินมาตรการริ บ
ทรัพยสินเกิดประสิทธิภาพรัฐภาคีตองใหอํานาจแกศาลหรือเจาหนาที่ของตนในการสั่งใหจัดสงหรือยึด
ไวซึ่งบันทึกของธนาคาร บันทึกการเงิน หรือบันทึกทางการคา โดยไมปฏิเสธวาเปนเรื่องความลับของ
ธนาคาร ซึ่งการดําเนินการริบทรัพยสินนั้นรัฐภาคีอาจกําหนดใหผูกระทําความผิดแสดงที่มาโดยชอบ
ของทรัพยสินที่มีการกลาวหาหรือทรัพยสินที่จะถูกริบก็ได นอกจากนี้การดําเนินมาตรการริบทรัพยสิน
จะตองไมกระทบถึงสิทธิของบุคคลที่สามซึ่งกระทําการโดยสุจริต
การคุมครองบุคคล มีขอพิจารณาดังนี้
การคุม ครองพยาน ผู เ ชี่ ย วชาญ และผู เ สี ย หาย (ข อ 32) เพื่ อ ให ก ารสื บ สวน
สอบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่เปนการทุจริตเกิดขึ้นบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตองตรงตอ
ความจริงและครบถวน รัฐภาคีจึงตองกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการคุมครองพยานบุคคลและ
พยานผูเชี่ยวชาญรวมทั้งบุ ค คลใกลชิ ดของบุ คคลขา งต นที่จ ะขึ้น เบิ กความเกี่ ยวกั บ ความผิ ด ตาม
อนุสัญญานี้ ใหพนจากการขมขูหรือแกแคนจะสงผลใหการเบิกความเกิดขึ้นบนพื้นฐานของขอ มูลที่
ถูกตองตรงตอความจริงและครบถวน และมาตรการดังกลาวก็ตองนํามาใชในกรณีที่ผูเสียหายระบุ
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ตนเองเปนพยานดวย ซึ่งการกําหนดมาตรการนั้นอาจทําโดย การยายที่อยูอาศัย การเปลี่ยนชื่อ การ
เปลี่ยนอาชีพ การปกปดหรือจํากัดการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับรูปพรรณและถิ่นที่อยู การเบิกความผาน
ทางเทคโนโลยีวิดีโ อคอนเฟอเรนซ (Video Conference) หรือวิธีการที่เหมาะสม และอาจตองทํา
ความตกลงกับ รัฐอื่นในการดํา เนินการยายที่อยูอาศัยดวย รวมทั้งรัฐภาคีตองเปดโอกาสใหมีการ
นําเสนอความคิดเห็นและขอกังวลของผูเสียหายในขั้นตอนที่เหมาะสม ซึ่งไมกระทบสิทธิในการตอสู
คดีอยางเปนธรรม
การคุมครองผูรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด (ขอ 33) เนื่องจาก
ในปจจุบันการทุจริตมีลักษณะที่ซับซอน อยูในวงจํากัด และยากแกการตรวจพบไดโดยงาย เพื่อใหการ
ปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รัฐภาคีจึงตองดําเนินการเพื่อจัดใหมีระบบในการ
คุมครองใหขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดเหมาะสม โดยใหความคุมครองแกบุคคลที่รายงาน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามอนุสัญญานีโ้ ดยสุจริตและโดยมีเหตุผลสมควรตอเจาหนาที่
ผูมีอํานาจ เพื่อใหบุคคลผูรายงานขอเท็จจริงไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากผูถูก
รายงานหรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
คาสินไหมทดแทน มีขอพิจารณาดังนี้
คาสินไหมทดแทน (ขอ 35) คาสินไหมทดแทนเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหผูเสียหาย
จากการทุจริตไดรับการเยียวยาอยางเหมาะสม รัฐภาคีจึงตองดําเนินมาตรการที่จําเปนโดยตั้งอยูบน
พื้นฐานของหลักกฎหมายภายในของตน เพื่อเปนการประกันวาหนวยงานของรัฐหรือบุคคลทั่วไปซึ่ง
เปนผูเสียหายจากการทุจริตสามารถที่จะดําเนินคดีแกผูกระทําการทุจริตหรือผูซ่ึงตองรับผิดชอบตอ
การทุจริตนั้น เพื่อใหไดรับคาสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นได
หนวยงานที่มีความชํานาญและความรวมมือ มีขอพิจารณาดังนี้
หนวยงานที่มีความชํานาญ (ขอ 36) เพื่อใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและปราศจากการใชอิทธิพลในการแทรกแซงการทํางาน รัฐภาคีตองดําเนินการใหมี
หนว ยงานหรือบุคคลซึ่งมีความชํานาญพิเศษในการตอตานการทุจริต โดยมีความเปนอิสระในการ
บังคับ ใชก ฎหมาย ไดรับ การฝกอบรมที่เ หมาะสม และไดรับ ทรัพยากรตามสมควรเพื่ อใชในการ
ปฏิบัติงาน
ความรวมมือของหนวยงานบังคับใชกฎหมาย (ขอ 37) รัฐภาคีตองดําเนินมาตรการ
ที่เหมาะสมในการสนับสนุนใหบุคคลที่กระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดใหขอมูลที่
เปนประโยชนซึ่งสามารถใชเปน พยานหลักฐานแกการสืบ สวนสอบสวน และรัฐภาคีตองให ความ
ชวยเหลือแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อทําใหสิ้นไปซึ่งสิทธิในทรัพยสินที่ไดมาโดยทุจริตหรือทํา ให ได
ทรัพยสินที่สูญเสียไปจากการทุจริตกลับคืนมา นอกจากนี้รัฐภาคีจะตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสมใน
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การลดโทษใหแกผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดซึ่งใหความรวมมือในการสืบสวนสอบสวนหรือการ
ฟองคดี และใหความคุมกันแกบุคคลซึ่งรวมมือในการสืบสวนสอบสวนหรือการฟองคดี หรือในกรณีที่
ตองอาศัยความรวมมือจากรัฐภาคีอื่นเพื่อดําเนินการตามที่กลาวมาขางตน รัฐภาคีอาจจัดใหมีการทํา
ความตกลงหรือขอตกลงเพื่อทําใหเกิดความรวมมือดังกลาว
ความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐ (ขอ 38) การปองกันและปราบปรามการทุจริต
อยางมีประสิทธิภาพนั้นตองประกอบไปดวยการประสานความรวมมือซึ่งกันและกันระหวางหนวยงาน
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ทั้งซึ่งหนวยงานหรือเจาหนาที่ดานการควบคุม ดานการปองกัน ดานการ
ปราบปรามการทุจ ริตจะตองใหความรวมมือแกหนวยงานหรือเจาหนาที่ดานการสืบสวนสอบสวน
และดานการฟองคดีอาญาดวยในดานตาง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการแจงแกหนวยงานหรือเจาหนาที่ดาน
การสืบสวนสอบสวนและดา นการฟองคดีอาญา เมื่อมีเหตุสมควรเชื่อ ไดวา มีก ารกระทําความผิด
เกี่ยวกับการใหสินบนในภาครัฐ การใหสินบนในภาคเอกชน หรือการฟอกเงินเกิดขึ้น และตองจัดหา
ขอมูลที่จําเปนใหเมื่อถูกรองขอ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (ขอ 39) ความรวมมือของเอกชนมี
ความสําคัญอยางมากตอการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในรัฐ
เพราะบอยครั้งที่การทุจริตเกิดขึ้นโดยปราศจากการรูเห็นของหนวยงานที่มีหนาที่ในการตรวจสอบ แต
กลับไปปรากฏใหเห็นไดในภาคเอกชน รัฐภาคีจึงตองสนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ
ดานการสืบสวนสอบสวนและดานการฟองคดีกับองคกรภาคเอกชน และโดยอยางยิ่งความรวมมือกับ
องคกรภาคเอกชนที่เ ปนสถาบันการเงิน ในการจัดการกับ ปญ หาการทุจริตซึ่งเปนความผิดตามที่
กําหนดไวในอนุสัญญานี้ นอกจากนี้ตองสนับสนุนทั้งคนชาติของตนและบุคคลซึ่งมีถิ่นพํานักในดินแดน
ของตนในการรายงานการทุจริตที่เกิดขึ้นแกหนวยงานดานการสืบสวนสอบสวนและดานการฟองคดี
ความลับทางธนาคาร ประวัติอาชญากร และเขตอํานาจศาล มีขอพิจารณาดังนี้
ความลับทางธนาคาร (ขอ 40) แมวาจะมีการบังคับใชกฎหมายวาดวยความลับทาง
ธนาคาร แตรัฐภาคีจะตองดําเนินการเพื่อใหการสืบ สวนสอบสวนความผิดอาญาที่เกิดขึ้นจากการ
ทุจริตซึ่งเปนความผิดตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้สามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม กลาวคือ ไม
กระทบตอหลักการในการรักษาความลับทางธนาคารและทําใหเกิดกลไกที่เหมาะสมดานการสืบสวน
สอบสวน
ประวัติอาชญากร (ขอ 41) เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศในการแกไข
ปญหาการทุจริต รัฐภาคีอาจรับเอามาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปน โดยนําคํา
พิพากษาที่เกิดขึ้นในรัฐอื่นมาใชเป นขอมูลในการดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําทุจริตซึ่งเป นความผิด
ตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้
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เขตอํ า นาจศาล (ข อ 42) โดยไม ก ระทบตอ บรรทั ด ฐานของกฎหมายระหวา ง
ประเทศทั่ว ไป การกําหนดเขตอํานาจศาลทางอาญาอาจจะกระทําไดอยางหลากหลายเพื่อใหการ
ดําเนินคดีแกผูกระทําทุจริตซึ่งเปนความผิดตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้เกิดขึ้นอยางแทจริง โดย
ปราศจากขออางตาง ๆ เชน การที่รัฐปฏิเสธไมสงบุคคลเปนผูรายขามแดนโดยเหตุผลเพียงวาเปนคน
ชาติของตน ไมยอมดําเนินคดีหรือยุติการดําเนินคดีเพียงเพราะรัฐอื่นกําลังดําเนินการสืบสวนสอบสวน
หรือฟองคดีอยู เปนตน
2.3.2.3 ความรวมมือระหวางประเทศ
เมื่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในปจจุบันมีลักษณะที่เปนการทุจริตขามพรมแดน ลําพัง
การจัดการกับปญหาการทุจริตโดยใชวิธีการแบบดั้งเดิม ที่อาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน
รัฐ ไมวา จะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชนไมอาจตอบสนองตอการแกปญ หาไดอ ยางครอบคลุม การ
แกปญหาการทุจริตโดยใชวิธีการแบบใหมที่อาศัยการดําเนินการโดยความรวมมือระหวางประเทศจึง
เปนทางออกสําหรับ การแกปญหาการทุจริตในปจจุบันที่มีลัก ษณะขา มพรมแดน ซึ่งความรว มมื อ
ระหวางประเทศดังกลาวตองเกิดขึ้ นบนพื้นฐานของความสมัครใจและความจริงใจจึงจะทําใหการ
แกปญหาการทุจริตเปนไปอยา งแทจริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับความรวมมือ ระหว าง
ประเทศ (International Cooperation) ที่กําหนดไวในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. 2003 ประกอบไปดวย ความรวมมือระหวางประเทศในการสงผูรายขามแดน ความ
รวมมือระหวางประเทศในการติดตามสินทรัพยคืน และความรวมมือระหวางประเทศในดานอื่น ๆ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความรวมมือระหวางประเทศในการสงผูรายขามแดน มีขอพิจารณาดังนี้
การสงผูรายขามแดน (ขอ 44) ความผิดที่จะขอใหมีการสงผูรายขามแดนนั้นตอง
สามารถลงโทษไดตามกฎหมายภายในของทั้งรัฐผูรองขอและรัฐที่ไดรับการรองขอ แตสําหรับกรณีที่มี
กฎหมายภายในอนุญาต รัฐภาคีอาจจะดําเนินการสงผูรายแดนไดแ มวาจะไมสามารถลงโทษตาม
กฎหมายภายในของตนได และรัฐภาคีอาจทําการสงผูรายขามแดนไดแมวาจะมีความผิดหลายฐาน
แยกกัน หากวามีความผิดบางฐานสามารถสงผูรายขามแดนได ในขณะที่ความผิดฐานอื่นไมสามารถสง
ผูรายขามแดนไดเนื่องจากเหตุผลในเรื่องระยะเวลาของการจําคุกหรือกักขัง ซึ่งรัฐภาคีตองไมถือวา
ความผิดที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้เปนความผิดทางการเมือง สําหรับกรณีที่การสงผูรายขามแดน
ระหวางรัฐภาคีนั้นไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนตอกัน รัฐภาคีอาจดําเนินการสงผูรายขามแดนตาม
อนุสัญญานี้ก็ได ซึ่งโดยหลักแลวการสงผูรายขามแดนนั้นจะตองดําเนินการตามที่กฎหมายภายในทั้ง
ของรัฐที่รองขอและรัฐที่ไดรับการรองขอกําหนด โดยในกรณีที่เห็นวาการรองขอนั้นจะมีขึ้นเพื่อการ
ฟองคดีห รือการลงโทษบุคคลดวยเหตุแหงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เผาพันธุ ถิ่นกําเนิด หรือ
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ความคิดเห็นทางการเมืองรัฐภาคีอาจปฏิเสธการรองขอก็ได หรือในกรณีที่การปฏิบัติตามคํารองขอจะ
กระทบตอสถานะของบุคคลนั้นดวยเหตุผลอยางใดอยางหนึ่งที่กลาวขางตน รัฐภาคีก็อาจปฏิเสธการ
รองขอไดเชนกัน ทั้งนี้รัฐภาคีตองจัดหาแนวทางในการทําความตกลงหรือขอตกลงในระดับทวิภ าคี
หรือพหุภาคีเพื่อดําเนินการหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการสงผูรายขามแดน รวมทั้งอาจพิจารณาในการ
เขารวมเปนภาคีในขอตกลงใด ๆ วาดวยการโอนตัวบุคคลที่กระทําความผิดตามที่ไดกําหนดไวใน
อนุสัญญานี้เพื่อที่บุคคลนั้นอาจจะไดรับโทษครบตามคําพิพากษาในดินแดนของตน
ความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามสินทรัพยคืน มีขอพิจารณาดังนี้
การปองกันและการสืบหาการโอนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด (ขอ
52) รัฐภาคีตองดําเนินมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดใหสถาบันการเงินทําการตรวจสอบความ
ถูกตอ งของขอมูลแสดงตนของลูก คาหรือ ผูรับ ประโยชน ในเงินฝากที่มีมูลคาสูง และดําเนินการ
ตรวจสอบอยางเครงครัดตอการเปดหรือคงไวซึ่งบัญชีเพื่อประโยชนของบุคคลที่ไดรับมอบหมายหรือ
เคยไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการที่สําคัญ และสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลผูใกลชิด
เพื่อสืบหาธุรกรรมอันควรสงสัย ทั้งนี้โดยไมกระทบตอการดําเนินธุรกิจกับลูกคาที่ชอบดวยกฎหมาย
ทั้งนี้โดยมีมาตรการที่จะประกันวาสถาบันการเงินจะเก็บประวัติทางธุรกรรม ขอมูลแสดงตนของลูกคา
ขอมูลแสดงตนของผูรับประโยชนไวอยางเพียงพอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และรัฐภาคีดําเนิน
มาตรการอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการจัดตั้งธนาคารซึ่งไมมีการประกอบการอยู
จริง รวมถึงรัฐภาคีตองกําหนดสิทธิของเจาหนาที่ในการเขาถึงขอมูลทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม และตองจัดใหมีบทลงโทษของการฝาฝน อีกทั้งตองดําเนินมาตรการเพื่อใหเกิดการ
แบงปนขอมูลระหวางรัฐภาคีอื่นเมื่ อมีความจําเปนในการสืบสวนสอบสวน การเรียกรอง และการ
ติดตามเอาทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดตามอนุสัญญานี้กลับคืน นอกจากนี้รัฐภาคีอาจ
ดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อจัดใหเจาหนาที่ของรัฐที่มีผลประโยชน หรือมีอํานาจเหนือบัญชีเงินฝาก
ในตางประเทศรายงานความสัมพันธดังกลาวแกหนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดเก็บประวัติเหลานั้น ไว
อยางเหมาะสม รวมทั้งกําหนดบทลงโทษของการไมปฏิบัติตามมาตรการเชนวานั้นดวย
มาตรการติดตามทรัพยสินคืนโดยตรง (ขอ 53) มาตรการติดตามทรัพยสินจะมีผล
ทําใหผูเสีย หายจากการทุจ ริตไดรับ การเยียวยา ไมวาผูเสีย หายนั้นจะเปน หนว ยงานภาครัฐหรื อ
ภาคเอกชนก็ตาม โดยรัฐภาคีจะตองดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่ออนุญาตใหรัฐภาคีอื่นสามารถเริ่ม
การฟองคดีแพงในรัฐของตน เพื่อพิสูจนกรรมสิทธิ์หรือความเปนเจาของที่แทจริงในทรัพยสินซึ่งไดมา
จากการกระทําความผิดที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ และดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อใหศาลในรัฐของ
ตนมีคําสั่งใหผูกระทําความผิดตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้จายคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายแก
อี ก รัฐ ภาคีห นึ่ ง ซึ่ง ได รั บ ความเสี ย หาย รวมทั้ ง ดํา เนิ น มาตรการที่ จํ า เป น เพื่ อ อนุญ าตให ศ าลหรื อ
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เจาหนาที่ในรัฐของตนยอมรับ การอา งสิทธิข องอีกรัฐภาคีหนึ่งในฐานะที่เ ปนเจาของโดยชอบดวย
กฎหมายซึ่งทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ เมื่อตองดําเนินการ
วินิจฉัยในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการริบทรัพยสิน
กลไกการติดตามทรัพยสินกลับคืนผานความรวมมือระหวางประเทศในการริ บ
ทรัพยสิน (ขอ 54) การติดตามทรัพยสินคืนในกรณีนี้เปนการดําเนินการโดยผานความรวมมือระหวาง
ประเทศแทนการดําเนินการติดตามทรัพยสินคืนโดยตรง ซึ่งการติดตามทรัพยสินคืนโดยตรงจะตอง
ดําเนินการผานการฟองรองคดีแพงเพื่อ เรียกคืนทรัพยสินในรัฐภาคีที่มีอํานาจเหนือทรัพยสินที่ไดมา
หรือเกี่ยวของกับการทุจริต สําหรับการติดตามทรัพยสินซึ่งไดมาหรือเกี่ยวของกับการทุจริตคืนโดย
ผานความรวมมือระหวางประเทศนั้นรัฐภาคีจะตองดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่ออนุญาตใหเจาหนาที่
ผูมีอํานาจของตนดําเนินการบังคับตามคําสั่งริบ ทรัพยสินซึ่งออกโดยศาลอีกรัฐภาคีหนึ่ง และตอ ง
ดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่ออนุญาตใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของตนออกคําสั่งริบทรัพยสินที่มีที่มาจาก
ตา งประเทศ ซึ่งมีคํา พิพากษาวา เปนทรัพยที่ไดมาหรือเกี่ยวขอ งกับการฟอกเงินหรือความผิดอื่น
รวมถึงอาจดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่ออนุญาตใหริบทรัพยสินไดโดยไมตองมีคําพิพากษาลงโทษทาง
อาญา ในกรณีที่ไมสามารถฟองรองผูกระทําผิดไดเนื่องจากผูกระทําความผิดไดเสียชีวิตลง หลบหนี
หรือไมป รากฏตัว หรือในกรณีอื่นตามที่ รัฐ ภาคีเ ห็นสมควร นอกจากนี้เ พื่ อ ให การดํ าเนิน การริ บ
ทรัพยสินเกิดประสิทธิภาพ รัฐภาคีอาจดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่ออนุญาตใหมีการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินตามคําสั่งที่ออกโดยศาลหรือคําสั่งหรือคํารองขอที่ออกโดยเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจของรัฐภาคีที่
รองขอใหมีการยึด หรื ออายัด หากเห็ นวาคํา รองขอนั้น มีเหตุผลเพีย งพอ และรัฐภาคีอ าจดํ า เนิ น
มาตรการเพิ่มเติมเพื่อใหเจาหนาที่ของตนเก็บรักษาทรัพยสินไวเพื่อการริบทรัพยสินตอไป หากมีการ
จับ กุมหรือการฟองรอ งคดีอาญาเกิดขึ้น ในรัฐภาคีอื่น โดยเปนการจับ กุมหรือฟองรอ งคดีอาญาซึ่ ง
เกี่ยวกับทรัพยสินที่เก็บรักษาไวโดยมีการกลาวหาวาเปนทรัพยสินที่ไดมาหรือเกี่ยวของกับการทุจริต
ความรวมมือระหวางประเทศในดานอื่น ๆ มีขอพิจารณาดังนี้
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (ขอ 46) อนุสัญญานี้เรียกรองใหรัฐภาคี
ตองจัดใหมีมาตรการทางกฎหมายที่จะทําใหการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางรัฐภาคีเกิดขึ้นอยาง
กวางขวาง ไมวาจะเปนเรื่องการสืบสวนสอบสวน การฟองคดี และกระบวนการใด ๆ ทางศาลซึ่ง
เกี่ยวของกับความผิดตามที่ไดกําหนดไวในอนุสัญญานี้ ซึ่งการชวยเหลือนั้นอาจเปนเรื่อง การสื บ
พยานหลักฐานหรือการสอบปากคําจากบุคคล การสงเอกสารของศาล การดําเนินการคน ยึด และ
อายัด การตรวจสอบวัตถุและสถานที่ การจัดหาขอมูล สิ่งของที่จะใชเปนพยานหลักฐาน และรายงาน
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ การระบุหรือการสืบหาทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดทางอาญา
ทรัพยสินที่ใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผิอด หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใชเปนพยานหลักฐาน การอํานวย
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ความสะดวกในการปรากฏตัวของบุคคลในรัฐภาคีที่รองขอโดยสมัครใจ การชวยเหลือในรูปแบบอื่นที่
ไมขัดตอกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ การระบุชี้ การอายัด และการสืบหาทรัพยที่
ไดมาจากการกระทําความผิดอาญาตามอนุสัญญานี้ การเรียกทรัพยสินคืนซึ่งเปนทรัพยที่ไดมาจาก
การกระทําความผิดอาญาตามอนุสัญญานี้ เปนตน
การโอนการดําเนินคดีอาญา (ขอ 47) สําหรับการโอนการดําเนินคดีอาญารัฐภาคี
ตองดําเนิน การโดยพิจ ารณาถึงความเปนไปได และพิจารณาถึงประโยชนที่จะเกิดแกการบริห าร
กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวของกับเขตอํานาจศาลหลายเขต โดยมีเปาหมายเพื่อให
การพิจารณาคดีเกี่ยวกับความผิดดังกลาวเกิดขึ้นไดอยางแทจริง
ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย (ขอ 48) การบังคับใชกฎหมายถือเปนปจจัย
สําคัญ ที่จะสงผลใหการบัญญัติกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตเกิดประโยชนอ ยา ง
แทจริง รัฐภาคีจึงตองรวมมือซึ่งกันและกันอยางใกลชิด เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายในการปองกั น
และปราบปรามการทุจริตเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจดําเนินการโดยการกําหนดชองทางในการติดตอ
ประสานงานใหเปนปอยางปลอดภัย รวดเร็ว ทั้งนี้รัฐภาคีอาจจัดทําความตกลงระหวางประเทศเพื่อ
รวมมือในการบังคับใชกฎหมายใหเกิดขึ้นเพื่อเสริมสรางกลไกความรวมมือ และทําใหการใชประโยชน
จากความรวมมือเกิดขึ้นอยางเต็มประสิทธิภาพ และรัฐภาคีตองพยายามใหความรวมมือกันภายใน
ขอบเขตทางกฎหมายของตนเพื่อตอบโตความผิดตามอนุสัญญานี้ที่กระทําผานการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยดวย
การสืบสวนสอบสวนรวม (ขอ 49) อนุสัญญานี้กําหนดใหรัฐภาคีตองจัดทําความ
ตกลงหรือขอตกลงในระดับทวิภาคีหรือในระดับพหุภาคีขึ้น เพื่อกําหนดใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมี
อํานาจตั้งหนวยงานสืบสวนสอบสวนรวมในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องที่อยูภายใตการสืบสวนสอบสวน การ
ฟองรอง หรือกระบวนการทางศาลในรัฐใดรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ และหากไมมีความตกลงขางตน อาจ
ดําเนินการเพื่อจัดใหมีการตั้งหนวยงานสืบสวนสอบสวนเปนกรณีไปก็ได ทั้งนี้โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การเคารพในหลักอธิปไตยของรัฐภาคี
การสืบสวนสอบสวนโดยวิธีพิเศษ (ขอ 50) เพื่อใหการปราบปรามการทุจริตเกิดขึ้น
อยางมีป ระสิทธิภาพ รัฐภาคีอาจดํ าเนินการใด ๆ ภายใตกฎหมายภายในของตนเพื่อการสื บ สวน
สอบสวนโดยวิธีพิเศษอยางเหมาะสม เชน การดักฟงทางอิเล็กทรอนิกส การปฏิบัติการลับภายใน
ดินแดนของตน ทั้งนี้เพื่อใหไดพยานหลักฐานที่สามารถรับฟงเปนพยานในศาลได และอาจทําความตก
ลงในทางระหวางประเทศเพื่อจัดใหมีการสืบสวนสอบสวนโดยวิธีพิเศษที่เคารพในหลักอธิปไตยของรัฐ
ภาคี หรือในกรณีที่ไมไดมีการทําความตกลงในทางระหวางประเทศไวตอกันอาจมีการพิจารณาความ
รวมมือเปนรายกรณี
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เมื่ อ พิ จ ารณาจากพั นธกรณี ที่ป รากฏตามอนุ สัญ ญาสหประชาชาติ วา ด ว ยการ
ตอตานการทุจ ริต ค.ศ. 2003 โดยเปรียบเทียบกับการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือ
พรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐจะพบวา การกระทําดังกลาวเปนความผิดที่อนุสัญญาฯ ขางตน
เรียกรองใหกําหนดเปนความผิดทางอาญา กลาวคือ การกระทําดังกลาวอาจเกี่ยวพันกับปญหาการรับ
สิน บน การยักยอกทรัพยสิน การใชอิทธิพล การปฏิบัติหนา ที่โ ดยทุจริต การปกปด และขัด ขวาง
กระบวนการยุติธรรมก็ได ซึ่งอนุสัญญาฯ ดังกลาวกําหนดใหรัฐภาคีตองจัดใหมีมาตรการทางกฎหมาย
อยางเพียงพอ เพื่อดําเนินการบังคับใชกฎหมายอาญาแกความผิดดังกลาวจนกวาบรรลุผลสําเร็จ เชน
การกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันปญ หาการทุจ ริต การกําหนดใหก ารกระทํา ดัง กลา วเปน
ความผิดทางอาญาและการกํา หนดมาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อ ใหก ารบังคับใช
กฎหมายอาญาเกิดผลในทางปฏิบัติ รวมถึงการใหความรวมมือระหวางประเทศ ทั้งนี้เพื่อปองกันมิให
ความผิ ด ดั ง กล า วลุ ก ลามกลายเป น ความผิ ด ที่ มี ลั ก ษณะข า มพรมแดน อั น จะทํ า ให ก ารป อ งกั น
ปราบปรามการกระทําความผิดดังกลาวเกิดขึ้นดวยความยากลําบากยิ่งขึ้น และทายที่สุดจะสงผลตอ
เสถียรภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
2.3.3 สถานภาพของอนุสัญญา UNCAC ตามกฎหมายไทย
โดยหลักทั่วไปของการเขารวมเปนภาคีในสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือความตกลง
ในทางระหวางประเทศอื่น ๆ นั้น รัฐซึ่งจะเขาเปนภาคีจะตองพิจารณาถึงสภาพการณที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันทั้งสภาพการณภายนอกรัฐและสภาพการณภายในรัฐวาเปนอยางไร และการปฏิบัติตามตาม
ความตกลงดังกลาวจะสงผลดีหรือผลเสียตอสังคมภายในประเทศและสังคมระหวางประเทศอยางไร
บอยครั้งที่การตัดสินใจเขาเปนภาคีมีปจจัยในเรื่องของผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ ซึ่งผลประโยชน
นั้นอาจเปนเรื่องทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคมก็ได ขึ้นอยูกับขอพิจารณาและการตระหนักถึง
คุณคาดังกลาววามุงหมายจะยึดถือ คุณคาในเรื่องใดเปนสําคัญ นอกจากการพิจารณาถึงผลดีและ
ผลเสียที่จะเกิดขึ้นแลว รัฐที่จะเขารวมเปนภาคีจะตองพิจารณาถึงความพรอมในการปฏิบัติตามความ
ตกลงดังกลาวดวย วารัฐสามารถปฏิบัติตามขอตกลงไดหรือไม เพราะในหลายเรื่องการไมสามารถ
ปฏิบัติตามขอตกลงไดนํามาซึ่งมาตรการบังคับในทางระหวางประเทศ เชน การตัดสิทธิพิเศษทางภาษี
การยกเลิกความรวมมือทางการเมือง การยุติการนําเขาหรือสงออกสินคาบางประเภท การลดหรือยุติ
ความชวยเหลือดานการทหาร การลดการชวยเหลือดานมนุษยธรรม เหลานี้จะนํามาซึ่งผลกระทบที่
รายแรง ซึ่งในบางกรณีอาจสงผลกระทบรายแรงยิ่งกวาการไมเขารวมเปนภาคีในความตกลงดังกลาว
เสียดว ยซ้ําไป ซึ่งในกรณีข องอนุสัญ ญาสหประชาชาติวา ดว ยการต อ ตา นการทุจ ริ ต ค.ศ. 2003
(United Nations Convention against Corruption 2003 - UNCAC) นั้น ประเทศไทยไดรวมลง
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นามในอนุสัญญาฉบับดังกลาวไวเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยถือเปนวันแรกของการเปดให
ประเทศตาง ๆ รวมลงนาม จากนั้นในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
(สนช.) ไดลงมติใหความเห็นชอบตออนุสัญญาฉบับดังกลาว
ตอมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดลงนามกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติในการวิจัยโครงการ “การศึกษาพันธกรณีและความพรอมของประเทศ
ไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003” โดยมีขอสรุป
ในการวิจัยวา อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 เปนอนุสัญญาที่จัดทํา
ขึ้นโดยมีความประสงคใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอยางกวางขวางในการปองกันและ
ปราบปรามปญหาการทุจริตที่เปนปญหาสําคัญและมีแนวโนมวาจะลุกลามเปนปญหาในทางระหวาง
ประเทศ อนุสัญญาขางตนจึงพยายามประสานความแตกตางระหวางระบบกฎหมายที่มีอยูทั่วโลกดวย
การกําหนดมาตรการที่มีความยืดหยุน (flexibility) โดยใหรัฐที่จะเขารวมเปนภาคีสามารถดําเนิน
มาตรการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวอนุสัญญาไดบนพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของรัฐที่จะเขารวม
เปนภาคี อีกทั้งการละเมิดขอตกลงที่กําหนดไวในอนุสัญญาก็มิไดมีผลเกิดผลเสียหายรายแรงที่จะทํา
ใหรัฐภาคีอื่นมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายได แมประเทศไทยจะยังไมมีกฎหมายรองรับพันธกรณีตาม
อนุสัญญาเนื่องจากอยูในระหวางดําเนินการก็สามารถใหสัตยาบันเขาเปนภาคีในอนุสัญญานี้ได และ
ในกรณีดังกลาวประเทศไทยไดตั้งขอสงวนที่จะไมรับการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในการ
ตีความและบังคับใชอนุสัญญาฉบับนี้ จึงไมอาจบังคับใหตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่ยังไมพรอม และ
หากถูกกบีบบังคับมากจนเห็นวาจะเกิดผลเสียมากกวาผลดี ประเทศไทยก็สามารถถอนตัวจากการเปน
ภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ไดอีกดวย105
และในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูตผูแทนถาวร
แหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก ไดยื่นสัตยาบันสารเพื่อเขาเปนภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวา ดวยการตอ ตานการทุจ ริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against
Corruption 2003 - UNCAC) โดยเปนการยื่นสัตยาบันสารในนามของประเทศไทยตอ เลขาธิ การ
สหประชาชาติ ในการนี้การยื่นสัตยาบันสารดังกลาวจะสงผลใหอนุสัญญาฉบับดังกลาวเริ่มมีผลใช
บังคับกับประเทศไทยในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนเวลา 30 วัน ภายหลังจากวันที่ประเทศ
ไทยยื่นสัตยาบันสาร ทั้งนี้เปนไปตามตามขอ 68 วรรค 2 ของอนุสัญญาฉบับดังกลาว106 และประเทศ
105 แสวง

บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 93, น.457 – 458.
106 กระทรวงการต า งประเทศ, “ข า วสารนิ เทศ : เมื่ อวั น ที่ 1 มี น าคม 2554 นาย
นรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรแหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก ได
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ไทยจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตใหเปนไปตามพันธกรณีที่
กําหนดไวในอนุสัญญา
แมวาการไมปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวดวยการไมกําหนดใหการกระทําที่เปนการ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐเปนความผิดทางอาญาหรือการไมนํา
มาตรการอื่น ๆ ที่ปรากฏในพันธกรณีดงั กลาวมาใชบังคับ จะไมสงผลเสียหายรายแรงที่จะทําใหรัฐภาคี
อื่นสามารถเรียกรองคาเสียหายได แตการไมปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวอาจสงผลตอความสัมพันธ
อันดีและความรวมมือในทางระหวางประเทศในการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงอาจทํา
ใหปญหาการทุจริตขางตนที่เกิดขึ้นภายในประเทศขยายตัวและบานปลาย กลายเปนการคุกคามความ
มั่น คงและความมีเสถีย รภาพทั้งทางดา นเศรษฐกิจ สัง คม และการเมืองได การเขา เปนภาคีตาม
อนุสัญญาจึงถือเปนการกระตุนเตือนใหสังคมไทยไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นการทุจริต และเปนการ
แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแทจริงของประเทศในการแกไขปญหาการทุจริต ทั้งยังจะกอใหเกิด
รวมมือในทางระหวางประเทศกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะสงผลดีตอการติดตอประสานงานกัน ทั้งในดาน
ขอมูลขาวสาร การสงรายขามแดน การสืบสวนสอบสวน การฟองคดี การติดตามทรัพยสินคืน และ
การริบทรัพยสิน เปนตน จึงเปนเหตุผลที่ทําใหประเทศไทยตองใหความจริงจังกับการแกปญหาการ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใชจายเงินแผนดิน
การใชจายเงินแผนดินที่เกิด ขึ้น ในอารยธรรมอียิปต อารยธรรมเมดิเตอรเรเนีย น
ตะวันออก อารยธรรมเมโสโปเตเมีย และอารยธรรมอินเดียในอดีตขึ้นอยูกับการสงสวยและการเกณฑ
แรงงานทาสเปนสําคัญ การปกครองแบบดั้งเดิมไมมีความจําเปนตองใชจายเปนจํานวนมากเหมือนกับ
สมัยปจจุบัน เนื่องจากการดํารงชีพของชาวเมืองในยุคแรกยังเปนแบบพึ่งพาเกษตรกรรมเปนหลัก จึง
มีความจําเปนที่จะตองเกณฑแรงงานเพื่อนํามาใชในการกสิกรรม ปศุสัตว และการประมงซึ่งพื้นฐาน
ในการดํารงชีพ ของชาวเมือง ภายหลังเมื่อกลุม อารยธรรมมีการขยายตัว เพิ่ม ขึ้นการแลกเปลี่ย น
ทรัพยสินจึงเริ่มมีบทบาทตอการดํารงชีวิตของชาวเมือง เกิดการสะสมที่ดินและทรัพยสินสวนบุคคล
เพื่อใชเพิ่มปริมาณการผลิตในภาคการเกษตรและสรางความสะดวกสบายขึ้นดวยการไมตองลงมือ
ยื่น สัตยาบันสารเพื่อ เขาเปนภาคีอ นุสัญ ญาสหประชาชาติวาดว ยการตอตา นการทุจ ริต (United
Nations Convention against Corruption - UNCAC) ค.ศ. 2003,” สืบคนเมื่อวันที่ 20 เมษายน
2558, จาก http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14.
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เพาะปลูก เลี้ยงสัตว หรือจับสัตวเองทั้งหมด และในยุคที่อารยธรรมเริ่มมีการขยายตัวนี้เอง ผูปกครอง
จึงเริ่มมีแนวคิดในการสรางระบบภาษีทางออมขึ้นเพื่อนํามาเปนคาใชจายแทนการสงสวยและการ
เกณฑแรงงาน มีการจัดเก็บภาษีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและภาษีจากการคาขาย และ
นอกจากนี้ในยุคของจักรวรรดิโรมันยังเกิดการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการขายทั่วไปอีกดวย107
ภายหลังจักรวรรดิโรมันลมสลายลง ยุโรปตะวันตกก็เขาสูยุคอนาธิปไตย (Anarchy)
จนในที่สุดนํามาซึ่งการปกครองในระบบศักดินา (Feudal system) ในยุคนี้ขุนนางซึ่งเปนเจาของที่ดิน
จะใหค วามคุมครองแกป ระชาชนที่อ าศัยอยูในเขตที่ดินตอบแทนการใชแ รงงานและทรัพยสิน 108
จนกระทั่งศตวรรษที่ 11 เปนตนมา การคาขายระหวางเมืองตาง ๆ เกิดขึ้นอยางแพรหลาย สงผลให
รัฐบาลมีความจําเปนในการหารายไดเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีภารกิจอยางกวางขวาง มีการจัดเก็บภาษีใน
รูปแบบที่หลากหลายขึ้นเรื่อย ๆ จนทายที่สุดการจัดเก็บภาษีดังกลาวไดสงผลกระทบตอปญหาทาง
การเมือ ง เศรษฐกิจ และสัง คมเปนอยา งมาก และในเรื่องดังกลาวอดัม สมิธ (Adam Smith) ได
ออกมากลาวถึงปญหาของภาษีอากร มีการชี้ใหเห็นถึงบทบาทของหลักความเปนธรรมในการวิภาค
และภาระแหงภาษีอากรผานหนังสือ The Wealth of Nation ค.ศ.1776 ฉบับที่ 5109
ในระหว า งช ว งศตวรรษที่ 17 – 19 ความเจริ ญ ก า วหน า ทางอุ ต สาหกรรมและ
เทคโนโลยีมีพัฒนาการอยางกาวกระโดด สงผลใหเกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก การ
จัดเก็บรายไดจากภาษีอากรแตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอการใชจายในภาครัฐ การกูเงิน การขอ
สินเชื่อ การดําเนินธุรกิจโดยรัฐ ตลอดจนการลาอาณานิคมเพื่อขยายแหลงทรัพยากรและการเกณฑ
แรงงานทาสมาใชในภาคอุตสาหกรรมจึงกลายมาเปนแหลงที่มาสําคัญ ของรายได แตในทายที่สุด
ความกา วหนาทางเทคโนโลยีป ระกอบกับ การแยงชิง ผลประโยชนของชาติม หาอํา นาจไดนํามาสู
วิกฤตการณสํา คัญ ของโลก ภาวะสงครามโลกไดก อ ใหเ กิด ปญ หาทางดา นเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือ งอยา งไมเคยปรากฏมากอน เกิดภาวะขาดแคลน ความสูญ เสีย และปญ หาตาง ๆ อย าง
ยาวนาน ปญหาเรื่องการใชจายเงินแผนดินจึงไดรับการเอาใจใสอยางเปนระบบมากขึ้น มีการเกิดขึ้น
ของสถาบันการเงินระหวางประเทศเพื่อกําหนดทิศทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม เชน
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for European Economic

107 ไพศาล

ชัยมงคล, งบประมาณแผนดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2517), น.6.
108 เพิ่งอาง, น.6 – 7.
109 เพิ่งอาง, น.8.
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Co-operation : OEEC)110 ทําหนาที่ประสานความรวมมือในการยกเลิกขอจํากัดทางการคาระหวาง
ชาติสมาชิกที่มีเปนจํานวนมาก จัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลนในหมูสมาชิก และวางแผนเศรษฐกิจ
ใหแกสมาชิก องคการการคาระหวางประเทศ (International Trade Organization : ITO)111 ทํา
หนาที่จัดระเบียบการคาระหวางประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ บูรณะฟนฟูบรรดาประเทศในภูมิภาค
ยุโรป และสงเสริมการคาโลกใหขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีการจัดทําขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากร
และการคา (GATT) เพื่อสนับสนุนงานดานดังกลาว เปนตน
การใชจายเงินแผนดินสําหรับประเทศไทยมีวัตถุประสงคเชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ
คือ การใชจายเงินแผนดินเปนไปเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของภาครัฐใหเปนไปโดยสอดคลองกับ
ประโยชนสาธารณะ การใชจายดังกลาวกระจายไปยังทุกภาคสวนตั้งแตองคกรของรัฐ เจาหนาที่ของ
รัฐ หนวยงานเอกชน หรือแมแตประชาชนเฉพาะกลุม สําหรับที่มาของเงินแผนดินที่นํามาใชจายนั้น
อาจพิจารณาไดตามแตละยุคสมัยดังนี้ ในสมัยกรุงสุโขทัยมีการจัดเก็บภาษีอากรหรือสวยสาอากรอยู 2
ชนิด คือ จังกอบและอากรขาว112 สําหรับจังกอบ113 (หรือจกอบ , จํากอบ) เปนภาษีที่จัดเก็บจากการ
นําเขา-สงออกสัตวหรือสิ่งของไปจําหนายในสถานที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนการนําเขามาในราชอาณาจักร
การนําออกนอกราชอาณาจักร การเขาไปในเขตชั้นนอก เขาไปในเขตชั้นใน หรือการเขาไปในตลาด
โดยจัดเก็บในอัตรา 10 ชัก 1 ซึ่งสถานที่หรือดานที่ใชในการจัดเก็บจังกอบจะเรียกวาขนอน การตั้ง
ขนอนจะตั้งในสถานที่ที่สะดวกแกการจัดเก็บ เชน หากเปนการสัญจรทางบกการจัดเก็บจะจัดเก็บ
บริเวณที่ตั้งปากทางหรือทางที่จะเขาเมือง แตหากเปนการสัญจรทางน้ําสถานที่จัดเก็บจะเปนทาน้ํา
หรือทางรวมของสายน้ํา การจัดเก็บจังกอบนี้มีมาตั้งแตกอนสมัยกรุงสุโขทัย แตมายกเวนไมจัดเก็บ
110 Daniel

Barbezat, “The Marshall Plan and The Origin of The OEEC,”
Explorations in OEEC History, ed. Richard T. Geiffiths (Paris : OECD Publishing, 1997)
pp.33 – 35.
111 William J. Davey, “Institutional framework,” The World Trade
Organization: Legal, Economic and Political Analysis, ed. Patrick F.J. Macrory , Arthur E.
Appleton and Michael G. Plummer, Vol. 1 (New York : Springer Science+Business Media,
2005), pp.53 – 54.
112 มนตรี จั ง ธนสมบั ติ และ ป ย ะฉั ต ร จารุ ธี ร ศานต , การภาษี อ ากร TAXATION,
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551), น.1.
113 กรมสรรพากร, ที่ ร ะลึ ก ในการเป ด อาคารกรมสรรพากร 2 กั น ยายน 2540,
(กรุงเทพมหานคร : กรมสรรพากร, 2540).
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เพื่อสงเสริมใหกรุงสุโขทัยเปนศูนยกลางทางการคาและเปนการรวบรวมไพรพลเขาไวดวยกันในสมัย
พอขุนรามคําแหง และสําหรับอากรขาว114 จะจัดเก็บจากการทํานาในอัตรารอยละสิบ แตหากทํานา
แลวปรากฏวาไมสามารถเก็บเกี่ยวไดหรือเก็บเกี่ยวไดนอยเชนนี้ก็จ ะมีการยกเวนอากรให นอกจาก
จั ง กอบและอากรข า วที่ จั ด เก็ บ ข า งต น แล ว ยั ง พบว า รายรั บ ที่ จั ด เก็ บ เข า งบประมาณของ
พระมหากษัตริย ยังประกอบไปดวย เงินไดจากธุรกิจของพระมหากษัตริย สิ่งของที่ไดจากสงคราม
เครื่องราชบรรณาการ คาสินไหม และคาธรรมเนียมดวย115
ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา116 การจัดเก็บภาษีอากรมีความรุงเรืองเปนอยางมาก มี
การจัดเก็บภาษีอากรดวยวิธีการที่หลากหลาย สงผลใหการพัฒนาบานเมืองเปนไปอยางเจริญรุงเรือง
ในยุคสมัยนี้มีการแบงประเภทของภาษีอากรออกเปน 4 ประเภท คือ จังกอบ อากร สวย และฤชา ซึ่ง
การจัดเก็บจังกอบและอากรนี้ผูถูกจัดเก็บจะไดรับผลประโยชนในทางออมจากทรัพยสินที่ถูกจัดเก็บซึ่ง
อาจจะจัดเก็บในรูปของตัวเงินหรือสิ่งของแลวแตประเภท สวนสวยและฤชานั้นผูถูกจัดเก็บจะไดรับ
ประโยชนจากรัฐโดยตรง นอกจากจะมีการแบงประเภทภาษีอากรแลว ในชวงรัชสมัยของสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถยังมีการปฏิรูประบบการปกครอง มีการตราพระราชบัญญัติทําเนียบราชการเพื่อจัด
ระเบี ย บทางด า นการคลั ง ภาษี อ ากร และเศรษฐกิ จ ให เ ป น ไปอย า งรั ด กุ ม และทั น สมั ย โดย
พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจเด็ดขาดและสูงสุดในการปกครอง การปกครองในราชธานีจะมีอัครมหา
เสนาบดี 2 ตําแหนง คือ สมุหกลาโหมมีหนาที่ดูแลกิจการดานการทหาร และสมุหนายกมีหนาที่บังคับ
บัญชาขาราชการฝายพลเรือนและดูแลกระทรวงทั้ง 4 ที่เคยมีมาแตกอน อันไดแก กรมเวียงมีหนาที่
ดูแลราชการปกครองทองที่และดูแลสภาพความเปนอยูของราษฎร กรมวังมีหนาที่วาราชการศาล
หลวงและวาราชการอรรถคดีในพระราชสํานัก กรมคลังมีหนาที่จัดการพระราชทรัพยและเก็บภาษี
อากรซึ่ง เป น ผลประโยชนข องแผ นดิน และกรมนามี ห นา ที่ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนาและสวนรวมทั้ ง การ
เพาะปลูกพืชพันธุ ซึ่งเรียกรวมกันวา จตุสดมภ ลักษณะการปกครองดังกลาวถูกใชเรื่อยมาจนถึงสมัย
กรุงรัตนโกสินทรในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว117
114 มนตรี

จังธนสมบัติ และ ปยะฉัตร จารุธีรศานต, อางแลว เชิงอรรถที่ 112, น.1 –

2.
115 ไพศาล

ชัยมงคล, อางแลว เชิงอรรถที่ 107, น.117 – 118.
116 กรมสรรพากร, อางแลว เชิงอรรถที่ 113.
117 Robert B. Jones , Ruchira C. Mendiones and Craig J. Reynolds, ประมวล
ความเรียงเบ็ดเตล็ด เลม 1 Thai Cultural Reader Book 1, Second printing, (Ithaca, NY : SEAP
Publications, 2537), น.86 – 87.
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สมัยกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทรยังมีรูปแบบการ
จัดเก็บเงินซึ่งเปน รายไดของรัฐในลักษณะเดิ มเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ มีการจัดเก็บ จังกอบ
อากร สวย ฤชา จนกระทั่งเขาสูรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 พระองค
ทรงมีความสนพระทัยที่จะปรับปรุงระบบการคลังของประเทศ มีการจัดตั้งระบบเจาภาษีนายอากรขึ้น
มีการเปดใหเอกชนที่ประสงคจะผูกขาดการเก็บภาษีอากรในแตละประเภทเขาแขงขันประมูลราคา
เอกชนรายใดใหราคาสูงสุดก็จะเปนผูชนะการประมูล โดยเมื่อถึงกําหนดเวลาในแตละเดือนเจาภาษี
นายอากรผูนั้นจะตองนําภาษีอากรตามจํานวนที่เสนอไวในคราวประมูลมาสงใหแกรัฐ นอกจากนี้ยังมี
การเพิ่มประเภทการจัดเก็บภาษีอากรอีกเปนจํานวนมากในรัชสมัยดังกลาว ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4
เกิดการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกเปนจํานวนมาก ประเทศไทยตองลงนามในสนธิสัญญากับชาติ
ตะวันตกหลายฉบับซึ่งมีผลเปนการยกเลิกภาษีเบิกรองหรือภาษีปากเรือและใหจัดเก็บภาษีขาเขาแทน
การลงนามในสนธิสัญญาดังกลาวทําใหฐานะทางการคลังของรัฐลดต่ําลงมาก จึงมีการจัดเก็บ ภาษี
อากรประเภทใหมขึ้นอีก 14 ประเภท และนําอากรที่ยกเลิกจัดเก็บ ในรัช กาลที่ 3 อีก 2 อากรมา
จัดเก็บใหมอีกครั้ง จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ไดทรงโปรดใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีอากร
ใหมจ ากรูป แบบการจัดเก็บ โดยเจา ภาษีนายอากรมาเปนใหห นวยงานราชการเปนผูจัดเก็บ เพื่ อ
แกปญหาการจัดเก็บที่ไมมีระเบียบและเกิดการรั่วไหลของรายได พรอมกันนี้ไดทรงโปรดเกลาฯ ให
จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนขึ้นเพื่อเปนแหลงรวบรวมเงินและผลประโยชนของแผนดินซึ่งนับเปนตน
กําเนิดของกระทรวงการคลังในปจจุบัน การจัดเก็บภาษีอากรในรัชสมัยดังกลาวพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกการจัดเก็บภาษีอากรบางประเภทที่
เปนโทษแกราษฎร รวมถึงภาษีอากรบางประเภทที่ทํารายไดใหกับรัฐไมมากและเปนภาระแก คน
ยากจน โดยมิไดมีการเพิ่มประเภทของภาษีอากรขึ้นใหม และนับตั้งแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา การปฏิรูปทางดานการคลังก็เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มีการรวม
กรมสรรพากรในและกรมสรรพากรนอกเขาไวเปนกรมเดียวกันในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวเรียกวา กรมสรรพากร ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ118 และนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรรวมทั้งคาธรรมเนียมตาง ๆ เรื่อยมา
ตามยุคสมัยและความกาวหนาทางวิทยาการทางการคลัง ทั้งนี้เงินแผนดินที่ประเทศไทยไดรับมาเพื่อ
ใช ใ นการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า ง ๆ นั้น ไม จํ า กั ด เฉพาะเงิ น ที่ ไ ด รั บ จากการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ เทานั้น ในปจจุบันยังพบวิธีการหารายไดในรูปแบบอื่นอีกเปนจํานวนมาก เชน
การรับบริจาค การเรี่ยไร เงินทุนชวยเหลือสนับสนุนจากรัฐตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศทั้ง
118 กรมสรรพากร,
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ในรูปแบบของเงินกูหรือเงินใหเปลา รายไดจากการเปดประมูลสินคาหลบเลี่ยงภาษี รายไดจากการ
ประมูลทะเบียนรถ คาสัมปทาน คาปรับ คาเชาสถานที่ และรวมถึงผลประโยชนตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการโดยรัฐทั้งทางตรงและทางออม เชน กิจการการบิน กิจการรถไฟ กิจการขนสงทาง
บก กิจการรถไฟฟา กิจการไปรษณีย กิจการโรงไฟฟา กิจการประปา กิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน ฯลฯ
แมวาการใชจายเงินแผนดินจะถือเปนสวนหนึ่งของการใชจายทรัพยากรของรัฐ ซึ่ง
เปนสิ่งที่งานวิจัยฉบับนี้มุงศึกษา แตโดยที่การใชเงินแผนดินในแตละปมีปริมาณการใชจายเปนจํานวน
เงินทีม่ าก และมีการจัดเก็บขอมูลการใชจายอยางเปนระบบและเขมงวดมากกวาการใชจายทรัพยากร
ประเภทอื่น ๆ เชน การใชแรงงานผูใตบังคับบัญชา การเบียดบังเวลาราชการ การใชสอยวัสดุครุภัณฑ
ของหนว ยงาน เปนตน การใชจา ยเงินแผนดินจึง ถือ เปนสิ่ง สําคัญลําดับ แรกที่ส มควรไดรับ ความ
คุมครอง เพื่อปองกันมิใหเกิดการแสวงหาประโยชนจากบุคคลหรือกลุมบุคคลโดยมิชอบดวยกฎหมาย
ดังนั้นการศึกษาวาการกระทําที่เปนการทุจริตดังกลาวจะขัดหรือแยงอยางไรตอหลักการจัดสรรเงิน
แผน ดินอยางไรบางจึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหเกิดมุมมองที่ชัดเจนขึ้นวาการกระทําดังกลาวจะสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจในระดับมหภาคมากนอยเพียงใด
2.4.1 ความหมายของเงินแผนดิน
การใชชีวิตประจําวันของเราในปจจุบันเปนเรื่องยากที่จะปฏิเสธวาไมเกี่ยวของกับเงิน
แผนดิน เนื่องจากตลอดระยะเวลาตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิตของประชาชนมีความเกี่ยวของกับการ
ดํ า เนิ น งานของรั ฐ แทบทั้ ง สิ้น อาทิเ ชน การคลอดบุ ต รก็ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนดมาตรฐานทาง
การแพทยในการทําคลอด อาหารที่รับประทานในแตละมื้อก็มีการควบคุมความสะอาดโดยหนวยงาน
ดานสาธารณสุข การศึกษาในแตละชวงวัยและโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาภาคบังคับก็ถูกกําหนดขึ้น
โดยรัฐเพื่อชว ยพัฒนาทักษะความรูในการดํารงชีวิต การทํางานก็มีการควบคุมมาตรฐานฝมือ แรง
แรงงานรวมทั้งการคุมครองแรงงานโดยหนวยงานของรัฐ หรือแมกระทั่งเสีย ชีวิตหากเปน กรณี ที่
เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติก็จะมีการตรวจสอบการเสียชีวิตโดยหนวยงานของรัฐ เปนตน และนับวัน
ความเกี่ย วขอ งของเงิน แผนดินที่มี ตอ ประชาชนจะยิ่ง มี มากขึ้นดว ย นอกจากความเกี่ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจํา วัน ของประชาชนแลว การใชจา ยเงินแผนดินบอ ยครั้งก็สูการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอั น
เนื่องมาจากการใชจายเงินแผนดินอยางไมสมเหตุสมผลหรือบริหารเงินแผนดินอยางไรประสิทธิภาพ
หรือการใชจายเงินแผนดินบอยครั้งก็เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ ดังนั้นการทําความเขาใจความหมายของเงินแผนดินวามีความหมายอยางไรบาง
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จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาถึงลักษณะ ขอบเขตของเงินแผนดิน จนนําไปสูการควบคุม
ตรวจสอบการใชจายเงินแผนดินใหเปนไปอยางโปรงใสและเกิดประโยชนอยางแทจริง
การใชจายเงินของภาครัฐมีดวยกันอยูหลายรูปแบบ ทําใหเกิดการใชคําที่มีความ
หลากหลายแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคในการใชจายเงิน คําที่ใชสื่อถึงความหมายของการใช
จายเงินของภาครัฐจึงมีอยูดวยกันหลายคํา เชน งบประมาณรายจายของแผนดิน งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม การโอนงบประมาณรายจาย งบประมาณผูกพัน
ขามป วงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เงินคงคลัง เงินรายไดของหนวยงานรัฐ เปนตน
สําหรับการใชคําทีส่ ื่อความหมายครอบคลุมภาคการใชจายเงินทั้งระบบของหนวยงานรัฐนั้นจะปรากฏ
คําวา “เงินแผน ดิน” ซึ่งเปนคําที่ ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญและกฎหมายระดับพระราชบัญญั ติ แต
เนื่องจากความหมายของเงินแผนดินนั้นมิไดมีการใหนิยามไวอยางชัดแจงในกฎหมาย119 จึงทําใหเกิด
ปญหาวาเงินแผนดินมีความหมายอยางไรบาง หากยอนกลับไปในสมัยที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทําใหรัฐบาลมีความจําเปนตองใชจายเงินเพื่อ
กระตุนเศรษฐกิจ จึงเปนที่มาของการตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟน ฟู
และเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 โดยบทบัญญัติมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวบัญญัติวา “เงินที่ไดจากการกูตามมาตรา 3 ใหนําไปใชจายตามวัตถุประสงคในการกูโดยไม
ตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง” ซึ่งกอใหเกิด
ปญหาวาการใชจายเงินดังกลาวจะถือเปนการใชจายเงินแผนดินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 169 หรือไม เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการตีความขอกฎหมาย กระทรวงการคลังจึงได
หารือไปยังสํา นั กงานคณะกรรมการกฤษฎีก าเพื่ อ ขอความเห็นว า การใชจา ยเงินกูต ามพระราช
กําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
ตามแผนปฏิบัติก ารไทยเขมแข็ง 2555 ชอบดวยรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550
หรือไมกรณีดังกลาว ในการนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ไดมีความเห็น ตามเรื่องเสร็จที่
888/2552 วา “บทบัญญัติในมาตรา 169 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติเงินคงคลังฯ จะบัญญัติไวในแนวทางเดียวกันถึงการใชจายเงินแผนดินจากเงินคงคลัง
วา จะตองกระทํา โดยพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจํา ป พระราชบัญ ญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย เปนตน การกําหนดหลักเกณฑการใช
จายเงินแผนดินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติเงินคงคลังดังกลาวลว นมี
119 โปรดดู ปรี ช า

สุวรรณทัต, “คนหาคํา วา ‘เงินแผนดิน’ จากอดีตถึง ปจ จุบัน,”

แนวหนา (21 ธันวาคม 2556)
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วัตถุประสงคเพื่อควบคุมการใชจายเงินแผนดินที่มีการสงเขาบัญชีเงินคงคลังใหรัดกุม ... ดังนั้น การที่
มาตรา 3 และมาตรา 4 แหงพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 ไดบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินในนามรัฐบาลไทยเพื่อ
นําไปใชในการดําเนินมาตรการฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยไมตอง
นําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง จึงทําใหเงินกูที่ไดรับ
มาจากการกูตามพระราชกําหนดนี้เฉพาะสวนที่คณะรัฐมนตรีไมไดมีมติใหสมทบเงินคงคลังไมเปนเงิน
แผนดินตามมาตรา 169 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การใชจายเงินตามแผนปฏิบัติ
การไทยเข ม แข็ ง 2555 จึ ง ไม ใ ช ก ารจ า ยเงิ น แผน ดิ นตามนั ย มาตรา 169 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย...” ทั้งนี้คณะกรรมการกฤษฎีกายังไดกลา วถึง อํานาจหนา ที่ข องตนในการให
ความเห็นดังกลาวไวดว ยวา การใหความเห็นดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนแกทางราชการในการ
บริหารราชการแผนดินเทานั้น แตการวินิจฉัยชี้ขาดเปนที่สุดยอมเปนอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากขอหารือดังกลาวเปนปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่จะเปนผูพิจารณาวินิจฉัย
เมื่อพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาขางตนแลว ความเห็นดังกลาว
ไมไดอธิบายไววาเงินแผนดินหมายถึงอะไรบาง เพียงแตอธิบายวาเงินแผนดินตามที่ปรากฏในมาตรา
169 เปนเงินแผนดินประเภทเงินคงคลังเทานั้น เมื่อเงินกูดังกลาวมิใชเงินคงคลังจึงมิตองปฏิบัติตาม
มาตรา 169 โดยไมไดอธิบายตอไปวาเงินกูดังกลาวจะมีสถานะเปนเงินประเภทไหนและมีหลักเกณฑ
ในการใชจายเปนอยางไร ดังนั้นปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็น
ไวจึงเปนปญหาที่วา เงินกูดังกลาวมีสถานะเปนเงินประเภทใดและมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อ
จัดใหมีการควบคุมตรวจสอบการใชจายเงินหรือไม เพราะหากปลอยใหการใชจายเงินเปนไปอย าง
อิสระ โดยปราศจากขั้นตอนควบคุมตรวจสอบยอมทําใหเกิดชองวางในการทุจริตไดโดยงาย
สําหรับปญหาที่วาเงินกูดังกลาวมีสถานะเปนเงินประเภทใดนั้น เมื่อพิจารณาจาก
ระบบงบประมาณของประเทศไทย เงินในระบบงบประมาณจะประกอบไปดวยเงินงบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณ สําหรับเงินงบประมาณตามกฎหมายการเงินการคลัง ไดแก กรณีที่ปรากฏตาม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มาตรา 4 หรือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
มาตรา 24 วรรคแรก สวนเงินนอกงบประมาณตามกฎหมายการเงินการคลัง แบงออกไดเปน 2
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ประเภท คือ120 1) เงินนอกงบประมาณที่เปนเงินคงคลัง ไดแก กรณีที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติเงิน
คงคลัง พ.ศ. 2491 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 12 และ 2) เงินนอกงบประมาณที่มิใช
เงินคงคลัง ไดแก กรณีที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มาตรา 4 มาตรา 12 และ
มาตรา 13 หรือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 24 ดังนั้น หากพิจารณาตาม
พระราชกําหนดดังกลาวขางตนที่กําหนดใหนําเงินกูไปใชจายตามวัตถุประสงคในการกูโดยไมตอง
นําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เงินกูดังกลาวจึง
นา จะมีสถานะเปน เงินนอกงบประมาณที่มิใชเ งิน คงคลั งตามที่ ปรากฏในพระราชบัญ ญัติ วิธี ก าร
งบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 24 วรรคสาม และเงินกูดังกลาวถือเปนเงินแผนดินประเภทหนึ่ง คือ
เปนเงินรายไดของหนวยงานรัฐที่ไมตองนําสงเปนเงินรายไดแผนดินตามความหมายของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 170
และสําหรับปญหาที่วาการใชจายเงินดังกลาวมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อจัดให
มีการควบคุมตรวจสอบการใชจายเงินหรือไมนั้น เมื่อพิจารณาไดวาเงินกูดัง กลาวเปนรายไดต าม
มาตรา 170 แลว การใชจายเงินกูจึงตองอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติไวในวรรค
2 และแมจะยังมิไดมีการตรากฎหมายเพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง การใชจายเงินก็ควร
เปนไปตามหลักการทั่วไปของการใชจายเงินแผนดิน เชน ตองมีการมีการวางแผนการเงิน ทั้งวิธีการใน
การจัดหารายได การบริหาร การกําหนดแนวทางการใชคืนเงิน หรือการควบคุมตรวจสอบการใช
จายเงินอยางเหมาะสม เปนตน ทั้งนี้เปนการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อใหบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมีผล
ใชบังคับไดนั่นเอง
และตอ มา แม จ ะได มี ก ารนํ า พระราชกํ า หนดฯ ที่ ก ล า วมาข า งตน เสนอต อ ศาล
รัฐธรรมนูญ ก็มิไดทําใหความหมายของเงินแผนดินกระจางขึ้น เพราะการเสนอเรื่องดังกลาวนั้นเปน
การเสนอเรื่องเพื่อใหมีการวินิจฉัยวาพระราชกําหนดฯ ดังกลาวตราขึ้นโดยถูกตองตามหลักเกณฑใน
เรื่องเหตุแหงการตราพระราชกําหนดหรือไม โดยมิไดมีการเสนอเรื่องใหวินิจฉัยวาเงินกูดังกลาวเปน
เงินแผนดินหรือไม หากเปนเงินแผนดินจะถือวาเปนเงินแผนดินประเภทใด และมีหลักเกณฑในการใช
จายอยางไร
จนกระทั่งในสมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เกิดการ
ใหความหมายของเงินแผนดินขึ้นโดยศาลรัฐธรรมนูญ อันเนื่องมาจากการความพยายามของรัฐบาลที่
120 ปรีช า

สุวรรณทัต, “คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง เงินกูนอกงบประมาณสอง
ลานลานบาท จะใชเปนบรรทัดฐานเกี่ยวกับการจายเงินแผนดิน ตามรัฐธรรมนูญในกรณีอื่นๆ ได
หรือไม (ตอนที่ 3),” แนวหนา (7 มิถุนายน 2557)
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จะตรากฎหมาย คือ รางพระราชบัญญัติใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... เพื่อนํามาใชจายในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
คมนาคมขนสง รองรับการขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และ
รองรับ การขยายตัว ดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนทั้งในประเทศและระหวา งประเทศ และ
โดยเฉพาะอยา งยิ่งในภูมิภ าคเอเชี ย ตะวันออกเฉีย งใตเ พื่อการเขาสูป ระชาคมอาเซียน 121 ซึ่งรา ง
พระราชบัญญัติดังกลาวมีการกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินที่ไดมาจากการกูไวในมาตรา 6 วรรค
หนึ่ง คือ “เงินที่ไดจากการกูเงินตามมาตรา 5 ใหนําไปใชจายตามวัตถุประสงคในการกู โดยไมตอง
นําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง” ซึ่งมีหลักเกณฑ
คลายกับมาตรา 4 แหงพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเปนนายกรัฐมนตรี บทบัญญัติขางตน
กอใหเกิดปญหาการตีความวาเงินกูดังกลาวจะถือเปนเงินแผนดินหรือไม เพราะหากเปนเงินแผนดิน
การกูเ งินขางตนนั้นจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 หมวด 8 วาดวยเรื่อง การเงิน การคลัง และงบประมาณ สําหรับปญหาวาเงินแผนดิน
หมายความวาอะไรนั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยเรื่องดังกลาวไวในคําวินิจฉัยที่ 3-4/2557122 โดย
เห็นวา
“เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของประกอบคําชี้แจง
ของพยานแลว เห็น วา คําวา “เงินแผนดิน” ไมไดมีการกํา หนดความหมายไวในรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายใด อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ... ประกอบกับความเห็นของพยานบุคคลซึ่งเปนผูมีประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และงบประมาณ ทั้ง 4 ปาก ... เห็นวา เงินแผนดิน ยอม
หมายถึง เงินของประชาชนทั้งชาติ โดยหมายความรวมถึงบรรดาเงินทั้งปวง ทรัพยสิน สิทธิ และ
ผลประโยชน ที่รัฐเปนเจาของหรืออยูในความครอบครองของรัฐ ไมวาจะเปนเงินงบประมาณ เงินนอก
121 บั น ทึ ก หลั ก การและเหตุ ผ ล

ประกอบรา งพระราชบั ญญัติให อํา นาจกระทรวง
การคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. ....
122 คําวิ นิจ ฉั ยที่ 3-4/2557 ของศาลรั ฐธรรมนู ญ เรื่ อง ประธานรัฐสภาส งความเห็น
ของสมาชิกรัฐสภา และประธานสภาผูแทนราษฎรสงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 วรรคหนึ่ง (1) วา รางพระราชบัญญัติใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... มี
ขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม
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งบประมาณ เงินกู เงินอุดหนุน เงินบริจาค หรือเงินชวยเหลือจากแหลงในประเทศหรือตางประเทศอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงคของหนวยงานรัฐนั้น ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเงินกูตามรางพระราชบัญญัตินี้มีภาระตองชําระคืนทั้งเงินตนหรือดอกเบี้ยจากเงินที่ตั้งไวใน
งบประมาณรายจายประจําป ดังนั้น เงินกูตามรางพระราชบัญญัติใหกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... จึงเปนเงินแผนดิน”
นี่จึงถือเปนครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการใหความหมายของเงินแผนดินอยางเปน
ทางการโดยหนวยงานของรัฐ ซึ่งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนของการนิยามความหมายของ
เงินแผนดินนี้ ถือเปนเด็ดขาดและมีผลผูกพันตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐให
ตองปฏิบัติตาม123 ดวยเหตุที่วาการนิยามความหมายของเงินแผนดินขางตนเปนปญหาเกี่ยวกับการ
ตีความรัฐธรรมนูญ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไมไดกําหนดไวอยางชัดเจนวา เงิ น
แผนดินหมายความถึงเงินประเภทใดบาง ทําใหเกิดปญหาตามมาวาการกูเงินตามรางพระราชบัญญัติฯ
ขางตนตองดําเนินการใชจา ยเงินภายใตกฎระเบียบใดหรือไมอ ยางไร การใหความหมายของเงิน
แผนดินโดยศาลรัฐธรรมนูญในคดีดังกลาวจึงกลายเปนสวนหนึ่งในผลของคําวินิจฉัย และเปนเหตุผลที่
เป น ส ว นสาระสํา คั ญ อั น จํ า เป น สํ า หรั บ การวิ นิ จ ฉั ย คดี ซึ่ ง จะขาดเสี ย มิ ไ ด 124 ส ง ผลให ก ารนิ ย าม
ความหมายของเงินแผนดินโดยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันตามกฎหมายใหหนวยงานอื่นของรัฐตอง
ปฏิบัติตาม
หลังจากนั้น วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เกิดการรัฐประหารยึดอํานาจการ
ปกครองโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. (National Council for Peace and Order
(NCPO)) มีการประการใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงชั่วคราว
ยกเวนความในหมวด 2 พระมหากษัตริย และใหคณะรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสุดการปฏิบัติหนา ที่125
123 รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย

พุทธศักราช 2550 มาตรา 216 วรรคหา
บัญญัติวา “คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องคกรอื่นของรัฐ”
124 สุ ร พล นิ ติ ไ กรพจน และคณะ, ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ การปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ ตาม
รัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2546), น.328. อางถึงใน อุดม รัฐอมฤต และ
คณะ, “รายงานการวิจั ย เรื่ อ ง สภาพบัง คับ ของคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ,” รายงานวิ จั ย
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, น.215.
125 ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 5/2557 เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราว
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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เกิดกระบวนการรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหม โดยคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดเล็งเห็นถึงปญหาที่
เกิดขึ้นจากการไมมีนิยามคําวา “เงินแผนดิน” จึงไดดําเนินการกําหนดนิยามของเงินแผนดินขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคที่สําคัญ 3 ประการคือ126
1) ทําใหคํานิยาม “เงินแผนดิน” ปรากฏเปนกฎหมายและมีความชัดเจน
2) กําหนดคํานิยาม “เงินแผนดิน” ที่เอื้ออํานวยใหรัฐสามารถควบคุมและตรวจสอบ
การใชจายเงินแผนดินทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณได โดยแยกเปน 2 สวน
2.1) ใหใชจายผานระบบงบประมาณแผนดิน
2.2) ใหหนวยงานของรัฐสามารถบริหารเงินที่ถืออยูไดโดยไมผิดกฎหมาย
3) สงเสริมการใชจายเงินแผนดินทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณใหมี
วินัยการเงิน การคลัง มีประสิทธิภาพ และไมมีการนําเงินไปจายผิดวัตถุประสงค
ซึ่งตอมานิยามของเงินแผนดินที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดประชุมหารือ
จนไดขอสรุปรวมกันนั้น ไดปรากฏอยูในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาปฏิรูป
แหงชาติ หมวด 5 การคลังและการงบประมาณ มาตรา 200127 ความวา
“มาตรา 200 เงินแผนดินหมายความรวมถึง
(1) เงิน รายไดแ ผ น ดิน เงิ นกู เงิ นคงคลัง และเงิ น รายได จ ากทรัพ ยสิ นและสิทธิ
ประโยชนอื่นที่รัฐบาลหรือ หนวยงานของรัฐถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองเพื่อประโยชนในการบริหาร
ราชการแผนดินโดยรวม

126 คณะกรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ,

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการ
จัดทํารัฐธรรมนูญ คณะที่ 4 (หมวด 5 การคลังและงบประมาณของรัฐ), “รายงานการสัม มนาเชิง
ปฏิบัติการ,” ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกําหนดกรอบคํานิยามของเงินแผนดินและการ
กําหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเงินการคลังของรัฐ, จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
กรอบการจัดทํา รัฐ ธรรมนูญ คณะที่ 4 (หมวด 5 การคลังและงบประมาณของรัฐ) รว มกับ คณะ
นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มกราคม 2558 : น.7 – 8.
127 ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ เสนอสภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ ตาม
มาตรา 34 วรรคหนึ่ง และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง และสงใหคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ตามมาตรา 36 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557)
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(2) เงิ น รายได จ ากการดํ า เนิ น งาน หรื อ จากทรั พ ย สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน อื่ น ที่
หนวยงานของรัฐถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองและใชจายตามที่กฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ
โดยไมจําตองนําสงเปนรายไดแผนดิน
การใชจายเงินแผนดินตาม (1) โดยไมไดตราเปนพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป
หรือ พระราชบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม จะกระทํามิได
การกําหนดใหเงินรายไดใดไมตองนําสง เปนรายไดแผนดิน จะกระทําไดก็แ ตโ ดย
บทบัญญัติแหงกฎหมาย และการตรากฎหมายใหหนวยงานของรัฐไมตองนําเงินรายไดสงเปนรายได
แผนดินตาม (2) ตองมีขอบเขตและกรอบวงเงินเทาที่ไมสงผลกระทบตอการรักษาวินัยการคลัง และ
ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ ความคุมคาของการ ใชจายเงินแผนดิน และความจําเปนในการใชจายเงิน
ของหนวยงานของรัฐ”
ความพยายามในการให ค วามหมายของเงิ น แผ น ดิ น ลงในร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ
ดังกลาว ถือเปนความพยายามเพื่อควบคุมการใชจายเงินแผนดินใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบ และหาก
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวประกาศใชเปนกฎหมาย จะถือเปนครั้งแรกที่มีการนิยามความหมายของเงิน
แผนดินไวอยางชัดแจงในกฎหมาย กระทั่งวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558 มีการจัดประชุมสภาปฏิรูป
แหงชาติขึ้นเปน ครั้ง ที่ 67/2558 เพื่อลงมติใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรา งรัฐธรรมนู ญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ปรากฏวาที่ป ระชุมสภาปฏิรูปแหงชาติมีมติไมเห็นชอบกับ ราง
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ดวยคะแนนเสียงไมเห็นชอบ 135 เสียง คะแนนเสียงเห็นชอบ 105 เสียง
และงดออกเสียง 7 เสียง สงผลใหรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวตกไป128
ตอมาไดมีกระบวนการในการตรารัฐธรรมนูญขึ้นมาใหมอีกครั้ง แตไมปรากฏวาราง
รัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นใหมนี้ไดมีการใหนิยามของ “เงินแผนดิน” ไวแตอยางใด และในปจจุบันรา ง
รัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นใหมนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 เพื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญอยางเปนทางการ สงผลให ณ
ขณะนี้ ความหมายของเงิน แผ นดิน ยั ง คงไม ไ ด รับ การนิย ามไวโ ดยกฎหมาย การทํา ความเข า ใจ
ความหมายของเงินแผนดินจึงอาจตองอาศัยนิยามความหมายที่ปรากฏในคําวินิจฉัยที่ 3-4/2557 ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ และที่ปรากฏในมาตรา 200 ของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอ
สภาปฏิรูปแหงชาติประกอบเขาดวยกัน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐทุก
128 ThaiPublica,

“มติ สปช. คว่ํารางรัฐธรรมนูญ 135:105 เสียง สงผล กมธ.ยกราง
ฯ พนตําแหนงทันที – ขยายโรดแม็ป คสช. เลื่อนเลือกตั้งไปป 60,” สืบคนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2558, จาก http://thaipublica.org/2015/09/nrc-constitution-2558/.
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ภาคสวนเปนการชั่วคราวไปกอน จนกวาจะมีการเพิ่มเติมนิยามของเงินแผนดินไวในกฎหมาย หรือ
จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมหากปรากฏขอเท็จจริงที่สําคัญ ซึ่งจะสงผลทําใหคํา
วินิจ ฉัย เดิมของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ย วของกับนิยามของเงิน แผนดินเปลี่ย นแปลงไปอยาง
มาก129 ทั้งนี้ความพยายามในการคนหาความหมายของเงินแผนดินวาหมายถึงอะไรบางนั้น เปนไป
โดยมีวัตถุประสงคหลักคือการทําใหความหมายของเงินแผนดินชัดเจนขึ้น ซึ่งจะสงผลในประการตอ
มาถึง การใชจา ยเงินแผนดิน ที่จ ะตอ งดําเนินการตามระเบีย บการใชจา ย อันจะเป นการควบคุ ม
ตรวจสอบการใชจายเงินแผนดินใหเกิดความโปรงใสและเปนประโยชนแกสาธารณชนยิ่งขึ้น
2.4.2 หลักการจัดสรรเงินแผนดิน
การใชจายเงินแผนดินซึ่งกระทําโดยหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกิดขึ้นในสังคม
หลายครั้ง มักถูกมองวาเปนการใชจายเงินอยางไมคุมคาและเปนไปอยางทุจริต นํามาซึ่งปญหาการ
ฟองรองและกอใหเกิดความสูญเสียทั้งตอหนวยงานรัฐเองและตอสาธารณชน เพื่อใหการใชจายเงิน
แผนดินเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีความจําเปนที่จะตองมีหลักที่ใชในการจัดสรรเงินแผนดินขึ้น ซึ่งหลัก
ดังกลาวมีชื่อวา “หลักการงบประมาณแผนดิน” หรือ “หลักการจัดสรรงบประมาณ” แมวาชื่อที่
ปรากฏในหลักการดังกลาวจะสื่อถึงเฉพาะการจัดสรรงบประมาณเทานั้น แตห ลักการดังกลาวยัง
สามารถนํามาประยุกตใชกับการจัดสรรเงินประเภทอื่นไดดวย เชน เงินนอกงบประมาณทั้งที่เปนเงิน
คงคลัง และเงินนอกงบประมาณที่มิใชเงินคงคลัง เปนตน หลักการดังกลาวประกอบไปดวยหลักการ
ยอย 6 ประการ ดังนี130
้
2.4.2.1 หลักมองการณไกล (Foresight)
หลักมองการณไกล หรือหลักคาดการณไกล มีความหมายวา การดําเนินงานตาง ๆ
ของหนว ยงานรัฐหรือเจาหนาที่รัฐ ไมวาจะเปนการทํางานหรือการใชจายเงินจะตองมีการคิดและ
คาดคะเนไวเปนการลวงหนา วาภายในปนั้นจะทํางานอยางใดบาง หรือใชจายเงินเพื่อการนั้นเปน
จํานวนเทาใดบาง เพราะการทํางานโดยไมไดมีการวางแผนไวลวงหนา หรือการใชจายเงินทันทีทันใด
โดยมิไดคํานึงถึงขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไวสําหรับควบคุมตรวจสอบการใชจายเงิน ยอมทําใหเกิด
ความเสียหายไดโดยงายและผลสัมฤทธิ์ของงานหรือการใชจายเงินอาจไมเปนไปตามที่คาดหวัง
129 อุดม

รัฐอมฤต และคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 124, น.268 – 269.
130 ปวย อึ๊งภากรณ, “งบประมาณและเจาหนาที่งบประมาณ,” ใน ปวย อึ๊งภากรณ :
ทัศนะวาดวยเศรษฐกิจ, บรรณาธิการโดย ปกปอง จันวิทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิโกมล
คีมทอง, 2545), น.144 – 149.
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นอกจากการทํางานและการใชจายเงินที่ตองมีการวางแผนและคาดคะเนลวงหนา
แลว ในบางกรณีอาจจะตองมีการกําหนดแผนสํารองไวสําหรับกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากอาจมีเหตุการณ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น เชน น้ําทวม แผนดินไหว ฝนทิ้งชวง เปนตน หรืออาจมีวิกฤตการณดาน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเกิดขึ้น เชน ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ํา การหามนําเขาสินคาประมงที่มา
จากการทําประมงผิดกฎหมาย การรัฐประหารยึดอํานาจการปกครอง การนัดหยุดงานของแรงงาน จึง
มีความจําเปนที่จะตองตั้งวงเงินสํารองเผื่อกรณีฉุกเฉินดังกลาว เพราะหากไมดําเนินการไวแตแรกการ
เบิกจายอาจเกิดความสับสนและไมทันเวลาที่จะแกไขสถานการณเลวรายนั้น นอกจากการตั้งวงเงิน
สํารองเผื่อกรณีฉุกฉินแลว การใชจายเงินในแตละรอบปอาจจะตองทยอยแบงจายตามชวงเวลา เพื่อ
ปองกันปญหาไมมีเงินสํารองเพียงพอแกการใชจายดวย นอกจากนี้ การหารายไดเขารัฐก็ถือเปนเรื่อง
สํ า คั ญ อี ก เรื่ อ งหนึ่ง ที่ ต อ งให ค วามใส ใ จเป น พิ เ ศษ เพราะหากปลอ ยให จั ด หารายไดโ ดยไม มีก าร
คาดการณลวงหนาอาจเกิดปญหาไมมีเงินเพียงพอตอการใชจายที่กําหนดไวได จนอาจเกิดสภาพที่
เรียกวา “หาเชากินค่ํา” หรือ “ชักหนาไมถึงหลัง”
2.4.2.2 หลักประชาธิปไตย (Democracy)
การใชจายเงินที่ขาดการมีสว นรวมของประชาชนอาจนํา มาซึ่ งปญ หาความไม
โปรงใสของการใชจายเงินแผนดินได แมวาหนวยงานรัฐหรือเจาหนาที่รัฐทุกฝายจะไดระมัดระวังการ
ใชจายเงินใหเปนไปอยางโปรงใสก็ตาม เพราะวาการใชจายเงินของรัฐเปนการใชจายเงินที่มีปริมาณ
มากเมื่อเทียบกับ การใชจายเงินของปจเจกชน การใชจายเงินที่มีจํานวนมากนี้จะมีผลเปนการเพิ่ม
อัตราความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต เนื่องผลประโยชนที่มีเปนจํานวนมากจะกลายมาเปนสิ่งดึงดูดให
บุคคลกระทําความผิดไดโดยงาย โดยผูกระทําผิดมักจะมองวาผลประโยชนที่ไดรับเปนสิ่งที่คุมคาเมื่อ
เทียบกับโอกาสที่จะถูกจับกุมหรือเมื่อเทียบกับโทษที่จะไดรับ
เนื่องจากเงินไดของรัฐเกือบทั้งหมดมาจากการเก็บภาษีอากรจากประชาชน จึงเปน
การสมควรที่ประชาชนจะตองไดรับรูและใหความเห็นชอบกับการจัดหารายไดและการใชจายของรัฐ
การมีสวนรว มของภาคประชาชนจําเปนตองเริ่มตั้งแตขั้นตอนการมีผูแทนของประชาชนเขาไปทํา
หนาที่เปนผูอนุมัติและใหคําปรึกษาแกรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีอากร อันถือเปนขั้นตอนการมีสวน
รวมของประชาชนในดานของการจัดหารายไดของรัฐ สําหรับประเทศไทยมีการปกครองในระบบ
รัฐสภา ดังนั้นผูที่จะทําหนา ที่แทนประชาชนในระบบรัฐสภานี้คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภา โดยผานการเลือกตั้งจากประชาชนใหดํารงตําแหนง นอกจากนี้การมีสวนรวมของ
ประชาชนยังตองครอบคลุมไปถึงดานของการใชจายของรัฐดวย การมีสวนรวมของประชาชนในดานนี้
จะเปนการตรวจสอบการใชจายเงินใหเปนไปอยางถูกกฎหมาย โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
เขาถึงแหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใชจายเงินของหนวยงานรัฐไดและเปดโอกาสใหประชาชน
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สามารถตรวจสอบขั้นตอนการใชจายเงินได แมวาจะไมมีการทุจริตเกิดขึ้น แตการเปดโอกาสดังกลาวก็
มีความจําเปนตองดํารงอยูตลอด เพื่อใหการใชจายเงินเกิดความโปรงใสปองกันการครหาจากทุกฝาย
นอกจากนี้ขั้นตอนในการอนุมัติและใหคําปรึกษาในการเบิกจายเงินของรัฐบาลจะตองดําเนินการโดย
ผูแทนของประชาชนดวย
2.4.2.3 หลักดุลยภาพ (Balance)
หลักดุลยภาพเปนหลักที่มีความสําคัญในการกําหนดทิศทางของระบบเศรษฐกิจใน
ประเทศ โดยมีความเกี่ยวของกันในสองสวนระหวางการจัดหารายไดของรัฐกับการใชจายของรัฐ ซึ่ง
การดํา เนินการตามหลัก ดุลยภาพนี้จะกระทําโดยผา นทางการกํ าหนดนโยบายงบประมาณใน 3
ลักษณะ ดังนี131
้
นโยบายงบประมาณแบบสมดุล (Balanced Budget Policy) หมายถึง การดําเนิน
นโยบายงบประมาณที่รายไดและรายจายของรัฐมีจํานวนเทากัน ในสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ 1
ประเทศตาง ๆ จะดําเนินนโยบายงบประมาณแบบสมดุลตามทฤษฎีการคลังสมัยเกา (classic theory
of public finance) โดยมองว า การดํา เนิ น นโยบายงบประมาณแบบเกิ น ดุล หรื อ ขาดดุล จะเกิ ด
อันตรายตอประเทศ โดยเชื่อวาการใชนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลที่รายจายของรัฐมีจํานวนสูง
กวารายไดจะกอใหเกิดภาวะเงินเฟอ และนําไปสูการลมละลายของรัฐบาลในที่สุด จนกระทั่งประเทศ
ตา ง ๆ เริ่มเผชิญ กับ ปญ หาความถดถอยทางเศรษฐกิจ อันเปน ผลจากภาวะสงครามโลก แนวคิด
เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายงบประมาณจึงเปลี่ยนแปลงไป ทฤษฎีการคลังสมัยใหม (modern theory
of public finance) มองวาการใชนโยบายแบบเดิมเปนสิ่งที่ไมถูกตอง ยิ่งจะทําใหเกิดความถดถอย
ทางเศรษฐกิจขึ้นไป ดวยเหตุนี้จึงเริ่มมีการนํานโยบายงบประมาณแบบขาดดุลมาใชเพื่อกระตุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตทั้งนี้ตามทฤษฎีการคลังสมัยใหมมิไดปฏิเสธการใชนโยบายงบประมาณแบบ
สมดุ ล เพี ย งแต ก ารใช น โยบายงบประมาณแบบสมดุ ล จะต อ งเป น ไปในระยะยาว กล า วคือ ไม
จํ า เป น ต อ งสมดุล ในทุ ก ป บางป อ าจเกิ น ดุ ล บ า งหรื อ บางปอ าจขาดดุ ล บ า งก็ ได ขึ้น อยู กั บ สภาพ
เศรษฐกิจและนโยบายทางดานเศรษฐกิจและการคลังของรัฐเปนสําคัญ
นโยบายงบประมาณแบบเกินดุล (Surplus Budget Policy) หมายถึง การดําเนิน
นโยบายงบประมาณที่รายไดของรัฐมีจํานวนสูงกวารายจาย นักการคลังสมัยเกาอธิบายวา เมื่อมีการ
ใชนโยบายงบประมาณแบบเกินดุลจะทําใหมีเงินเหลืออยูเปนจํานวนมาก ซึ่งเงินจํานวนนี้จะกอใหเกิด
ปญหาตามมาคือ รัฐสภาซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนมักจะหาวิธีในการใชจายเงินเพิ่มขึ้นซึ่งการใช
จายเงินดังกลาวเปนเรื่องที่เกินความจําเปน ไมกอใหเกิดประโยชนแตอยางใด อีกทั้งการใชจายเงินนี้
131 ไพศาล
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บอยครั้งก็มีผลผูกพันไปถึงงบประมาณในปถัด ๆ ไป และหากปใดที่การจัดเก็บรายไดต่ําลงมากก็อาจ
ทําใหเกิดปญหางบประมาณขาดดุล โดยเหตุที่รัฐสภาดําเนินการเพื่อใหมีการใชจายเงินเพิ่มขึ้นนั้นก็
เปนไปเพื่อหวังผลประโยชนทางการเมือง ใหประชาชนรูสึกพอใจกับการบริหารงานของตน แตสําหรับ
นักการคลังสมัยใหมจะมองวาการดําเนินนโยบายงบประมาณแบบเกินดุลนี้ อาจมีผลทําใหเศรษฐกิจ
ขยายตัว หดตัว หรือคงตัวก็ได ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน กรณีที่รัฐเก็บเงินสวนที่เกินดุลไวโดย
ไมไดใชจายออกไป หากเงินสวนที่เกินดุลนี้มีมากกวาเงินออมของเอกชนจะสงผลใหเศรษฐกิจเกิดการ
หดตัว เพราะปริมาณเงินจะไปกระจุกตัวที่รัฐไมเกิดการใชจาย แตหากเงินสวนที่เกินดุลนี้มีนอยกวา
เงินออมของเอกชนจะสงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวขึ้น เพราะปริมาณเงินจะกระจายไปยังเอกชนสงผล
ใหเกิดความสามารถในการใชจายที่เพิ่มมากขึ้น หรือกรณีที่รฐั ใชจายเงินสวนที่เกินดุลออกไป หากเปน
การใชจายเพื่อไปเพิ่มรายจายที่เคยถูกตัดทอนลง หรือเปนการจายเพื่อชดเชยภาษีที่ปรับลดลง เชนนี้
จะมีผลเปนการทําใหงบประมาณอยูในระดับที่สมดุล แตหากเปนการใชจายเพื่อชําระหนี้เงินกูจะสงผล
ใหเศรษฐกิจเกิดการขยายตัว เนื่องจากปริมาณเงินกลับ เขาสูภ าคเอกชนกอใหเกิดการใชจา ยเงิน
เพิ่มขึ้น
นโยบายงบประมาณแบบขาดดุล (Deficit Budget Policy) หมายถึง การดําเนิน
นโยบายงบประมาณที่รายจา ยของรัฐมีจํ า นวนสูง กวา รายได แตเ ดิมแนวคิดการดํา เนินนโยบาย
งบประมาณแบบขาดดุลเปนสิ่งที่ถูกตอตานจากนักการคลังสมัยเกา จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
ขึ้นในป ค.ศ. 1914 ประเทศตาง ๆ สวนมากมีความจําเปนตองใชจายเงินเปนจํานวนมากในการทํา
สงคราม และภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลงก็ยังมีความจําเปนตองใชจายเงินเพื่อบูรณะและ
ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศที่เสียหายจากภาวะสงคราม การรักษาดุลยภาพของงบประมาณตาม
แนวทางที่ยึดถือมาแตอดีตจึงไมอาจดําเนินการไดอีกตอ ไป และตอมาในป ค.ศ. 1929 เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจขึ้นในสหรัฐอเมริกา (The great depression) ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนไปถึงกําลังซื้อของ
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ทําใหอุตสาหกรรมการผลิตหดตัว คนวางงานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จน
รัฐบาลของแตละประเทศตองใชจายเงินเปนจํานวนมากเพื่อควบคุมปญหาเศรษฐกิจและฟนฟู ให
เศรษฐกิจกลับสูภาวะปกติ และในขณะเดียวกันไดเกิดทฤษฎีการคลังสมัยใหมขึ้น โดยยอมใหรัฐบาล
ดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลได หากวาการขาดดุลนั้นเกิดขึ้นอยางเปนระบบจะไมกอใหเกิด
ความเสียหายแกประเทศ โดยการดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลจะสงผลใหเกิดการจางงาน
ทําใหเอกชนมีความสามารถในการใชจาย จนในที่สุดจะทําใหเศรษฐกิจเขาสูภาวะปกติได อยางไรก็ดี
การดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลนั้นจะตองไมทําใหกําลังซื้อของเอกชนเพิ่มเกินกวาขีด
ความสามารถสูงสุดของประเทศในขณะที่มีการใชแรงงานและปจจัยอื่น ๆ ในการผลิต มิฉะนั้นจะทํา
ใหเกิดภาวะเงินเฟอขึ้นในประเทศ
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2.4.2.4 หลักสารัตถประโยชน (Utility)
เมื่อพิจารณาถึงการใชจายเงินทั่วไปในมุมมองทางธุรกิจของเอกชน เอกชนยอมใช
จายเงินไปโดยหวังถึงประโยชนหรือผลกําไรที่จะไดรับกลับมา เชนเดียวกับการใชจายเงินของภาครัฐ
การใชจายเงินของภาครัฐก็เปนไปโดยหวังประโยชนเชนเดียวกัน แตดวยภารกิจของรัฐมีความแตกตาง
จากเอกชน คือ ภารกิจของรัฐ นั้นเปนไปเพื่อตอบสนองประโยชนของสาธารณะ สวนภารกิจ ของ
เอกชนเปนไปเพื่อตอบสนองประโยชนสวนบุคคล การดําเนินงานรวมถึงการใชจายของรัฐจึง ตอ ง
พิจารณาถึงประโยชนที่จะเกิดแกสาธารณชนเปนสําคัญ การพิจารณาวาการใชจายอยางไรจึงจะเกิด
ประโยชนแกประเทศอยางแทจริงนั้น อาจจะพิจารณาไดจากการใชสามัญสํานึกประกอบกับความรู
เฉพาะเรื่องในการชี้วาการใชจายอยางใดจะเปนประโยชนกวากัน เชน ที่ชายทะเลแหงหนึ่งมีไรออยแต
ไมมีถนนเขาไปถึงไรออย ทําใหชาวไรขายออยไมได อยูมาวันหนึ่งมีเจาหนาที่รัฐมาเห็นชายทะเลแลวก็
เกิดชอบใจ จึงจัดการเอาเงินหลวงมาสรางเปนสถานที่ทองเที่ยวและที่พักตากอากาศ เชนนี้การใชจาย
ดังกลาวไมไดเกิดประโยชนแกชาวไร แตถาเปลี่ยนเปนเอาเงินหลวงมาสรางถนน ขุดคลองสงน้ําเขาไร
ออย เชนนี้ก็จะเกิดประโยชนแกชาวไร อีกทั้งเจาหนาที่รัฐยังสามารถเก็บภาษีอากรจากชาวไรได และ
ยังสามารถนําเงินภาษีอากรนั้นมาสรางสถานที่ทองเที่ยวและที่พักตากอากาศไดอีกดวย เชนนี้เมื่อใช
สามัญสํานึกและความรูเฉพาะเรื่องมาพิจารณาก็ยอมเห็นไดวาการสรางถนนและการขุดคลองเขาสูไร
ออยจะเกิดประโยชนจากการใชเงินมากกวาการนําเงินไปสรางสถานที่ทองเที่ยวและที่พักตากอากาศ
การจัดสรรเงินนอกจากจะตองคํานึงถึงประโยชนที่เกิดขึ้นในปจจุบันแลว ยังตอง
คํานึงถึงประโยชนที่เกิดขึ้นในอนาคตดวยเปนสําคัญ ซึ่งประโยชนที่ตองคํานึงถึงมิใชจะมีแตประโยชน
ในรู ป ของรายได ข องรั ฐ ที่เ ป น ภาษี อ ากรเท า นั้ น ประโยชน ข องรัฐ ยัง รวมถึ ง ความอยู ดี มี สุ ข ของ
ประชาชน คุณภาพการศึกษา การมีสุขภาพที่ดีของประชาชน การมีงานทํา ฯลฯ การใชจัดสรรเงินของ
รัฐจึงตองคํานึงถึงประโยชนอยางรอบดาน นอกจากนี้การใชจายเงินของรัฐยังตองคํานึงถึงความคุมคา
ดว ย หากการใชจายในเรื่องใดสุมเสี่ย งที่จ ะไม ก อใหเ กิด ประโยชน หรือ กอเกิดประโยชนใ นด า น
เศรษฐกิจและสังคมนอยกวาเงินที่ไดจายไป ก็จะตองมีการทบทวนการใชจายเงินอยางรอบคอบและ
เปนไปโดยรัดกุม
2.4.2.5 หลักยุติธรรม (Equity)
หลักยุติธรรมนี้มีความหมายที่กวางกวาความยุติธรรมตามกฎหมาย (Justice) โดย
หลักความยุติธรรม (Equity) มีรากศัพทมาจากคําวา aequus หมายถึง ความยุติธรรม โดยใชเพื่อ
แสดงออกถึงแนวคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมหรือความถูกตองที่เกิดจากความรูสึกผิดชอบชั่วดี และ
หมายถึง ความเสมอภาค (Equal) ความยุติธรรม (Fair) ความเปนกลางปราศจากอคติ (Impartiality)
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ความไมเอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง (Even-handed)132 อีกทั้งยังครอบคลุมถึงศีลธรรม (Moral)
ดวย การทําความเขาใจวา ความยุติธรรมหรือความชอบธรรมหมายถึงอะไรบา งนั้นจํา เปนตอ งใช
ประสบการณจากสามัญสํานึกในทางศีลธรรม มาเปนบรรทัดฐานในการแยกแยะความรูสึกผิดชอบชั่ว
ดีจึงจะเขาใจไดวาการกระทําอยางใดคือความยุติธรรมหรือความชอบธรรม (Equity)
ความยุติธ รรมหรือความชอบธรรมนี้ไมเพียงแตจะใชเปนหลักในการจัดสรรเงิน
แผนดินเทานั้น แตควรยึดถือเปนหลักในการจัดหารายไดดวย สําหรับความชอบธรรมในการจัดสรร
เงิน อาจจะปรากฏอยูในชั้นของการใชจายเงินเพื่อเปนเงินเดือนแกเจาหนาที่รัฐ การกําหนดเงินเดือน
ของเจาหนาที่รัฐตองมีความชอบธรรม การกําหนดเงินเดือนหรือคาตอบแทนในตําแหนงเดียวกันหรือ
ในระดั บ เดี ย วกั น ก็ ค วรต อ งกํ า หนดไว เ ท า กั น หรื อ ใกล เ คี ย งกั น ส ว นการกํ า หนดเงิ น เดื อ นหรื อ
คาตอบแทนในตําแหนงที่ตา งกันหรือ ในระดับที่ตา งกันก็ควรกํา หนดใหเกิดความชอบธรรม โดย
พิจารณาจากภาระความรับผิดชอบและความพอเพียงที่จะดํารงชีพได การจัดสรรเงินโดยยึดหลักความ
ยุติธรรมหรือความชอบธรรมนี้ไมไดหมายความวาจะตองดําเนินการใหเหมือนกันทั้งหมด เพราะการ
ดําเนินการใหเหมือนกันทั้งหมดหรือความเสมอภาค (อยางหยาบ) อาจกอใหเกิดความอยุติธรรมขึ้นได
เชน การสรางมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลไมจําเปนตองสรางใหพรอมกันทุกจังหวัด ตองพิจารณา
จากความตองการและชวงเวลาที่เหมาะสมซึ่งแตละจังหวัดก็มีความตองการและชวงเวลาที่เหมาะสม
แตกตางกัน
สําหรับความยุติธรรมหรือความชอบธรรมในดานของการจัดหารายไดของรัฐนั้น
การจัดหารายไดควรจะตองคํานึงถึงประชาชนแตละบุคคลเปนสําคัญ การหารายไดโดยวิธีการจัดเก็บ
ภาษีเงินไดนั้นควรตองพิจารณาตามหลักความสามารถของบุคคล โดยผูที่มีความสามารถในการหา
รายไดที่สูงกวาก็ควรที่จะตองเสียภาษีในอัตราที่สูงกวาผูที่มีความสามารถในการหารายไดที่นอยกวา
จึงจะเกิดความยุติธรรมขึ้น เพราะหากใหผูที่มีความสามารถในการหารายไดที่นอยกวาเสียภาษีเทากัน
กับผูที่มีความสามารถในการหารายไดที่สูงกวาจะกลายเปนการสรางภาระใหเกิดแกผูนั้นเกินสมควร
เพราะบางครั้งลําพังแคการใชจายเงินเพื่อดํารงชีวิตประจําวันนั้นยังอาจไมเพียงพอ การตองเสียภาษี
เพิ่มขึ้นจึงอาจเปนผลรายมากกวาผลดี และบุคคลที่มีความสามารถในการหารายไดที่นอยมาก เชน
เด็ก ผูสูงอายุ หรือผูที่ชวยเหลือตัวเองไมได นอกจากไมสมควรที่จะเสียภาษีแลว ยังสมควรที่จะไดรับ
การอุดหนุนจากรัฐอีกดวย
132 L.B.

Curzon, Equity, 2nd ed., (London : Macdonald and Evans, 1974),
p.3. อางถึงใน วิศว พัวเทพนิมิตร, “บทบาทของศาลในการชี้ขาดขอพิพาทโดยหลักแหงความเป น
ธรรม,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), น.4.
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2.4.2.6 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
หรือหลักสมรรถภาพ เปนหลัก ที่กํา หนดขึ้น เพื่ อ ให การจั ดสรรเงินแผนดิ น เกิ ด
ประโยชนสูงสุด ความมีประสิทธิภาพนี้จะเริ่มตั้งแตขั้นตอนการจัดเก็บรายไดไปจนถึงขั้นตอนการ
จัดสรรเงิน โดยกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณจะเปนผูดูแล สงเสริม และสอดสองใหการ
จัดเก็บและการจัดสรรเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หลักประสิทธิภาพในการจัดเก็บและจัดสรรเงิน
แผนดินเรียกรองใหตองมีการดําเนินมาตรการหลายอยาง เชน กําหนดรูปแบบรวมทั้งวิธีการในการ
จัดเก็บ และการจัด สรรเงินที่สะดวก ไมซับ ซอน มีความคุมคา และไมเ ปน ภาระจนเกินสมควรแก
ประชาชน การจัดเก็บและการจัด สรรเงินแผนดินตองมีขั้นตอนการดํา เนินงานอยางเปนระบบไม
ดําเนินการโดยลัดขั้นตอน ผิดระเบียบ หรือผิดกฎหมาย มีระบบการปองกันและตรวจสอบการทุจริต
หรือความผิดพลาดในการทํางานที่รัดกุมเพื่อไมใหเกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต มีระบบติดตามการ
จัดเก็บและการใชจายเงินแผนดินอยางเปนระยะ มีการประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ในการจัดเก็บและ
การจัดสรรเงินแผนดินเปนระยะ หรือดําเนินการจัดเก็บรายไดใหเปนไปอยางครอบคลุมและครบถวน
เปนตน นอกจากนี้หลักประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินแผนดินยังเรียกรองใหการจัดสรรเงินแผนดิน
ตองดําเนินการโดยเปนไปอยางสุจริตดวย เพราะหากการจัดสรรเงินแผนดินขาดความสุจริต แลว
ประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินแผนดินยอมไมเกิดขึ้น
เมื่อพิจารณาจากหลักการจัดสรรเงินแผนดินทั้ง 6 ประการขางตนแลว หลักการ
ดังกลาวถือไดวาเปนหลักสําคัญที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ในการใชจายเงินประเภทตาง ๆ ของรัฐ
จะตองตระหนักถึง ไมวาเงินประเภทนั้นจะมีชื่อเรียกวาอยางไร แมวาจะมีเหตุผลความจําเปนในการ
ใชจายเงินอยางเรงดวนก็ควรตระหนักถึงอยูเสมอ เนื่องจากเงินประเภทตาง ๆ ที่ถือเปนเงินแผนดินนี้
ประชาชนทุกคนรวมถึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกรายตางก็มีสิทธิเหนือเงินจํานวนนั้นอยางเทาเทียมกัน
การใชจายที่มีแตจะกอใหเกิดความเสียหายหรือกอใหเกิดความไมเปนธรรมระหวางสาธารณชนจึงถือ
เปนสิ่งตองหาม เชนเดียวกับการใชจายทรัพยากรของรัฐเพื่อการประชาสัม พันธบุคคลหรือ พรรค
การเมือง หากการใชจายนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสวนตนหรือพวกพองหรือไมสอดคลองตอหลักการ
จัดสรรเงินแผนดิน การกระทําดังกลาวก็ถือเปนสิ่งตองหามและไมควรเกิดขึ้นในสังคม
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการแขงขันอยางเปนธรรมในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
จุดเริ่มตนของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยเกิ ด ขึ้น ครั้ง แรกในสมั ย กรี ก
โบราณ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ปรากฏในนครรัฐเอเธนสมีลักษณะที่แตกตางจากการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ปรากฏอยูในปจจุบัน การปกครองแบบดั้งเดิมในเอเธนสนั้นเปน

Ref. code: 25595601031577EGK

134
การปกครองแบบที่เรียกวาประชาธิปไตยทางตรง โดยรูปแบบการปกครองดังกลาวบุคคลที่มีสถานะ
เปนพลเมืองของเอเธนสจะมีสวนรวมในกระบวนการใหความเห็นและตัดสินใจทางการเมืองโดยตรง
(direct and in-your-face) เมื่อเปรียบเทียบกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปจจุบัน การ
ปกครองในรูปแบบปจจุบันมีลักษณะที่เรียกวาประชาธิปไตยทางออม เนื่องดวยขอจํากัดเรื่องจํานวน
ประชากรที่มีเปนจํานวนมากแตกตางจากจํานวนพลเมืองของกรุงเอเธนสที่มีอยูราว 30,000 คน133
การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงไมอาจทําไดหรือหากทําไดก็มีคาใชจายที่สูงมาก จึงตองดําเนินการ
โดยผานผูแทน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยทางตรงในปจจุบันจึงพบไดเฉพาะการปกครองใน
ระดับทองถิ่นที่มีจํานวนประชากรไมมาก หรือการลงประชามติในเรื่องที่มีความสําคัญ เชน การลง
ประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ การลงประชามติของสหราชอาณาจักรในการแยกตัวออกจากสหภาพ
ยุโ รป (Brexit) เปนตน สํา หรับ การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยที่ปรากฏอยูใ นปจ จุ บั น ของ
สังคมไทยกลาวกันวามีจุดเริ่มตนมาจากการรับเอาแนวความคิดทางการเมืองการปกครองจากชาติ
ตะวันตกมาใช มากกวาที่จะเปนแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากรากฐานการเมืองการปกครองของไทย
เนื่ อ งจากการปฏิ วั ติ ร ะบอบการปกครองจากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย ไ ปเป น ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่เกิดขึ้นโดยคณะราษฎร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2475 เปนการดําเนินการของกลุมบุคคลที่เปนขาราชการในระดับกลางซึ่งไมไดรวมอยูในชนชั้น
เจาแตอยางใด แสดงใหเห็นวาการดําเนินการในครั้งนี้ไมเหมือนกับการแยงชิงอํานาจที่เกิดขึ้นในอดีต
มิใชรูปแบบการแยงชิงอํานาจระหวางชนชั้นเจาดวยกันเอง134
การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ปรากฏตัวขึ้นในปจจุบันเปนผลิตผลที่เกิดขึ้นจาก
การตกผลึกทางความคิดทางการเมือง แมวาระบบการปกครองที่มีผูปกครองคนเดียวหรือกลุมเดียวจะ
สามารถนํ า พาประเทศไปสูค วามเจริญ ก า วหน า ได แตบ อ ยครั้ ง การกุ ม อํ า นาจการปกครองไว ที่
ผูปกครองเพียงคนเดียวหรือเพียงกลุมเดียวไดกอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมขึ้นในวงกวาง ทั้งโดยตั้งใจหรือ ไมไดตั้ง ใจก็ตาม การปกครองที่ผสานความคิดและการ
ตัดสินใจของประชาชนทุกคนจึงเปนทางออกของปญหาดังกลาว โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม
133

Paul Cartledge, “The Democratic Experiment,” Retrieved on
November 2, 2015, from http://www.bbc.co.uk/history/ancient/greeks/greekdemo
cracy_01.shtml.
134 สํ า ราญ ผลดี , ประวั ติ ศ าสตร ป ระชาธิ ป ไตยในสยาม The History of
Democracy in Siamese, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี, 2558), น.
11 – 12.
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และเขามามีสวนรับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทั้งของตนเอง
และผลประโยชนสาธารณะเพื่อปองกันการใชอํานาจในทางที่มิชอบ การเขามามีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในสังคมประชาธิป ไตยนั้นมีความเกี่ย วขอ งกับ ระบบการเลือ กตั้ง แมวา ระบบการ
เลือกตั้งจะไมใชองคประกอบทั้งหมดของระบอบประชาธิปไตย แตเราก็ไมอาจปฏิเสธความมีอยูของ
ระบบการเลือกตั้งได นั่นเพราะระบบการเลือกตั้งเปนหลักประกันที่แสดงใหเห็นถึงการดํารงอยูของ
การใชอํานาจโดยอิสระจากประชาชนอยางแทจริงตามระบอบประชาธิปไตย
2.5.1 หลักความเปนธรรมระหวางพรรคการเมือง
พรรคการเมืองถือเปนหนึ่งในองคกรทางการเมืองที่มีความสําคัญตอระบบการเมือง
โดยถื อ กํ า เนิ ด จากแนวคิ ด ในการรวมกลุม กั น ของบุค คลที่ ทํา หนา ที่ เป น ผูแ ทน (Representative
Democracy) ของพลเมืองผูมีสิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งการทําหนาที่ของผูแทนนั้นจะเกี่ยวของกับการใช
สิทธิออกเสียงในประเด็นที่เกี่ยวกับ การปกครองบานเมืองแทนพลเมืองผูมีสิทธิออกเสียง และการ
รวมกลุ ม ดั ง กล า วเป น การรวมกลุ ม กั น ภายใต แ นวนโยบายในการปกครองประเทศที่ มี ทิ ศ ทาง
เดียวกัน135 การมีอยูของพรรคการเมืองจึงถือเปนสัญลักษณอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการใชอํานาจ
ในการปกครองตนเองของประชาชนซึ่งกระทําผานทางตัวแทน และนอกจากนี้จํานวนพรรคการเมืองที่
มีอยูในแตละประเทศยังแสดงให เห็นถึง เสรีภาพที่ห ลากหลายของประชาชน อิทธิพลของพรรค
การเมืองที่มีตอระบบการเมือง และเสถียรภาพทางการเมือง เปนตน การพิจารณาวาแตละประเทศ
ดําเนินนโยบายทางการเมืองอยางไร อาจพิจารณาไดจากระบบพรรคการเมือง (Party Systems) ที่ใช
ในประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปการจําแนกระบบพรรคการเมืองมัก จะนิย มใชจํานวนพรรคการเมืองที่ มี
อิทธิพลในทางการเมืองมาเปนเกณฑในการจําแนก136 โดยแบงออกเปน ระบบพรรคการเมืองพรรค

135 พรรณรั ตน

ดิษฐเจริญ, “มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ตามหลั ก ประชาธิ ป ไตยให แ ก พ รรคการเมื อ ง,” (วิ ท ยานิ พ นธ ม หาบั ณ ฑิ ต คณะนิ ติ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555), น.6 – 7.
136 นอกจากการจํ า แนกระบบพรรคการเมื องโดยอาศัยเกณฑ ในเรื่ องจํ านวนพรรค
การเมืองแลว ยังปรากฏวิธีการจําแนกระบบพรรคการเมืองโดยวิธีอื่นดวย เชน การจําแนกระบบพรรค
การเมื อ งโดยอาศั ย เกณฑ ใ นเรื่ อ งการจั ด โครงสร า งพรรคการเมื อ ง โปรดดู จิ ร โชค วี ร ะสย,
สุ ร พล ราชภั ณ ฑารั ก ษ , และ สุ ร พั น ธ ทั บ สุ ว รรณ , รั ฐ ศาสตร ทั่ ว ไป Introduction to Political
Science, (กรุ ง เทพมหานคร : สํ า นั ก พิ ม พ มหาวิ ทยาลั ย รามคํา แหง ,2551), น.375-379. และ
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เดียว (dominant one-party system) ระบบพรรคการเมืองสองพรรค (two–party system) และ
ระบบพรรคการเมืองหลายพรรค (multi–party system) ดังนี137
้
ระบบพรรคการเมื อ งพรรคเดี ย ว (dominant one-party system) จะมี พ รรค
การเมืองหลักเพียงพรรคเดียวทําหนาที่ในการบริหารประเทศ พรรคการเมืองขางตนจะมีอิทธิพลอยาง
มากตอระบบการเมืองภายใน การบริหารประเทศจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน สงผลใหเกิดเสถียรภาพ
ทางการเมืองมากกวาระบบอื่น ซึ่งระบบพรรคการเมืองดังกลาวคอนขางพบไดนอย โดยพบในบาง
ประเทศเทานั้น เชน จีน อินเดีย ญี่ปุน แอฟริกาใต และประเทศสวีเดน เปนตน
ระบบพรรคการเมืองสองพรรค (two–party system) เปนระบบที่มีพรรคการเมือง
หลั ก เพี ย งสองพรรคเท า นั้น ที่ ผลัดกั นทํ า หน า ที่ใ นการบริห ารประเทศ ซึ่ ง อาจเป น กรณีที่ มีพ รรค
การเมืองเพียงสองพรรคหรือมีพรรคการเมืองหลายพรรคก็ได โดยพรรคการเมืองที่ครองเสียงขางมาก
จะไดรับการแตงตั้งใหเปนรัฐบาล และทําหนาทีใ่ นการบริหารประเทศ สวนพรรคการเมืองที่ครองเสียง
ขางนอยจะทําหนาที่เปนฝายคาน คอยตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล การดําเนินนโยบายภายใต
ระบบพรรคการเมืองสองพรรคมักจะไมมีเสถียรภาพทางการเมืองเทากับระบบพรรคการเมืองพรรค
เดียว อิทธิพลของพรรคการเมืองที่ครองเสียงขางมากตอระบบการเมืองจะไมมีลักษณะเด็ดขาด ถูก
ถวงดุลดวยอิทธิพลของพรรคการเมืองที่ครองเสียงขางนอย ระบบพรรคการเมืองดังกลาวมีใชอยูใน
บางประเทศ เชน แคนาดา นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เปนตน
ระบบพรรคการเมื อ งหลายพรรค (multi–party system) เป น ระบบที่ พ ยายาม
ผสานความแตกตางของกลุมการเมืองหลาย ๆ กลุมเขาไวดวยกัน ดวยรูปแบบที่เปนการรวมความ
หลากหลายเขาไวดวยกันจึงสงผลใหไมมีพรรคใดพรรคหนึ่งมีคะแนนเสียงขางมากเพียงพอที่จะจัดตั้ง
รัฐบาลไดเพียงพรรคเดียว การจัดตั้งรัฐบาลจึงมีลักษณะเปนรัฐบาลผสม ซึ่งเปนรัฐบาลที่ประกอบไป
ดวยพรรคการเมืองหลายพรรคเขามาทําหนาที่ในการบริหารประเทศ แมวาการจัดตั้งรัฐบาลผสมนี้จะ
สนธิ เตชานัน ท, พื้นฐานรัฐศาสตร, พิมพครั้งที่ 4 (กรุง เทพมหานคร : สํานัก พิม พม หาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร, 2550), น.182 – 183.
137 Kenneth Newton and Jan W. van Deth, Foundations of Comparative
Politics, 2nd ed., (New York : Cambridge University Press, 2009), pp.276 – 277. และโปรด
ดู Giovanni Satori, Parties and Party System : A Framework for Analysis, (Cambridge :
Cambridge University Press, 1976), pp.131 – 238. อางถึงใน นพรัตน วงศวิทยาพาณิชย, “การ
กอเกิดรัฐบาลพรรคเดียวในการเมืองไทย : ศึกษากรณีพรรคไทยรักไทย,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), น.21 – 22.
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กอใหเกิดผลดีหลายประการ เชน ลดการผูกขาดอํานาจจากพรรคการเมืองใหญ เพิ่มการคุมครองสิทธิ
ของเสียงขางนอย จํากัดการผูกขาดอํานาจ หรือลดการแผขยายอิทธิพลของพรรคการเมืองสูระบบ
การเมือง เปนตน แตการดําเนินนโยบายทางการเมืองภายใตระบบดังกลาวก็สงผลเสียตอเสถียรภาพ
ทางการเมืองเปนอยางมาก เนื่องจากปญหาความขัดแยงกันในเรื่องการจัดสรรผลประโยชนที่ไมลงตัว
และไมสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองไดอยางเปนเอกภาพ ทําใหรัฐบาลผสมมักอยูไมครบวาระ
ทั้งยังสงผลใหประชาชนรูสึกเบื่อหนายกับการเมือง โดยระบบพรรคการเมืองดังกลาวเปนระบบที่ใชกัน
ทั่วไปในประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เชน เยอรมนี ฝรั่งเศส เบลเยียม อิตาลี
และไทย เปนตน
สําหรับประเทศไทย การจัดตั้งพรรคการเมืองปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6
ซึ่งพระองคทรงมีพระราชดําริใหนําระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาทดลองใชในเมืองจําลอง
(เมืองดุสิตธานี) เพื่อเตรียมความพรอมกอนที่จะนําประเทศเขาสูการปกครองตามแบบอารยประเทศ
โดยใหพลเมืองเปนผูเลือกพรรคการเมืองที่จะเขามาทําหนาที่บริหารเมืองดุสิตธานีเอง พรรคการเมือง
ในเมือ งดุสิต ธานี นี้ ป ระกอบไปด ว ยพรรคการเมื อ งเพี ย งสองพรรค คือ พรรคแพรแถบสี น้ํ า เงิ น
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนหัวหนาพรรค) และพรรคแพรแถบสีแดง (พลเอกพระ
ยารามราฆพ เปนหัวหนาพรรค) จนกระทั่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรได
ดําเนินการองคกรขึ้นในรูปแบบของสมาคม โดยจดทะเบียนจัดตั้งเปนสมาคมคณะราษฎรตามประมวล
กฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย มี วัต ถุ ป ระสงคท างการเมือ ง แต ทั้ ง นี้ ไม เ ป ด โอกาสให ก ลุ ม อื่ น ๆ ได
ดําเนินการในทํานองเดียวกัน โดยใหเหตุผลวาสถานการณบานเมืองยังไมพรอมที่จะมีพรรคการเมือง
หลายพรรค เพราะอาจทําใหประชาชนสับสนและทําใหเกิดความแตกแยกในหมูประชาชนไดหากมี
การฉวยโอกาสจากนักการเมือง ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในปพุทธศักราช 2489 โดย
บทบัญญัติมาตรา 14 แหงรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดบัญญัติรับรองเสรีภาพของบุคคลในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองไวเปนครั้งแรก138 สงผลใหในเวลาตอมาไดมีการรวมกลุมกันเพื่อจัดตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นในประเทศไทยเปนจํานวนมาก
จะเห็นไดวาพัฒนาการของระบบพรรคการเมืองของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
การดําเนินนโยบายทางการเมืองของไทยที่เกี่ยวของกับระบบพรรคการเมืองในหลายระบบ โดยยุค
138 สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎร,

สํ า นั ก วิ ช าการ, พรรคการเมื อ งกั บ
กฎหมายพรรคการเมืองของประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,
2558), http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/dec2558-4.pdf (สืบคน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560).
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แรกที่มีการจําลองรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยดวยการสรางเมืองจําลอง มีการดําเนิน
นโยบายทางการเมืองโดยใชระบบพรรคการเมืองสองพรรค และยุคตอมาในชวงเริ่มแรกของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมีการดําเนินนโยบายทางการเมืองโดยใชระบบพรรคการเมืองพรรคเดียว
เพื่อให การบริห ารประเทศเปนไปโดยสงบเรียบรอย จนกระทั่ง มีการประกาศใชรัฐ ธรรมนูญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 การดําเนินนโยบายทางเมืองไดเ ปลี่ยนมาเปนระบบพรรค
การเมือ งหลายพรรค ซึ่งการการดําเนินนโยบายทางการเมือ งดว ยการเปลี่ย นแปลงระบบพรรค
การเมืองของไทยนั้น เปนผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางการเมือ งที่เกิดตลอด
ระยะเวลาของการเปลี่ยนผานมาสูการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สําหรับการดําเนินนโยบายทางการเมืองของไทยที่เปนการใชระบบพรรคการเมือง
สองพรรคและระบบพรรคการเมืองหลายพรรค ยอมกอใหเกิดการแขงขันระหวางพรรคการเมือง
ดวยกัน แตเดิมการแขงขันระหวางพรรคการเมืองเปนการแขงขันที่จัดขึ้นภายในเมืองจําลองดุสิตธานี
ซึ่งความแตกตางระหวางพรรคการเมืองนั้นมีไมมาก การกําหนดกติกาเพื่อใชบังคับระหวางพรรค
การเมืองจึงเปนการกําหนดกติกาขึ้นบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน ที่ปลอยใหพรรคการเมือง
แขงขันกันเองโดยรัฐไมเขาไปยุงเกี่ยว แตกตางจากยุคปจจุบันที่พรรคการเมืองแตละพรรคมีความ
แตกตางกันในหลายเรื่องเปนอยางมาก เชน เงินทุนของพรรค จํานวนสมาชิกของพรรค พื้นที่คะแนน
เสียง กลุมผูสนับสนุน สายสัมพันธกับกลุมขาราชการหรือผูมีอิทธิพล เปนตน การปลอยใหพรรค
การเมืองแขงขันกันอยางเสรีโดยรัฐไมเ ขา ไปควบคุมหรือ กําหนดมาตรการที่เหมาะสมสําหรับ การ
แขงขันระหวางพรรคการเมือง จะยิ่งสงผลเปนการทําลายหลักความเปนธรรมระหวางพรรคการเมือง
ทําใหก ารเลือ กตั้งเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการแขงขันที่ไมเปนธรรม และนํา ไปสูปญ หาการผูกขาด
อํานาจในการบริหารประเทศหรือปญหาการใชอํานาจในทางมิชอบหรือทุจริตไดโดยงาย ดวยเหตุนี้
การแขงขันระหวางพรรคการเมืองของไทยในปจจุบันจึงมีความจําเปนที่รัฐจะตองเขามาควบคุมหรือ
กําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมระหวางพรรคการเมือง และทําใหพรรค
การเมืองมีศกั ยภาพที่เพียงพอในการแขงขันระหวางกัน
เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนการดําเนินงานของพรรคการเมืองตั้งแตชวงเวลากอนการ
เลือกตั้งจนกระทั่งเขาสูชว งเวลาภายหลังการเลือกตั้ง จะพบวาชวงเวลาที่พรรคการเมืองเขามามี
บทบาทในทางการเมืองมากที่สุดนั้นเปนชวงเวลาของการจัดใหมีการเลือกตั้ง โดยพรรคการเมืองจะ
เขา มามีบ ทบาทในทางการเมื อ งดว ยการเปด ตัวและสนับ สนุ นบุ ค คลผู สมั ครเขา ชิง ตํา แหน ง ทาง
การเมือง ซึ่งในขั้นตอนนี้พรรคการเมืองมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชจายเงินเปนจํานวนมาก หาก
พรรคการเมืองใดมีเงินทุนที่มากกวา สําหรับใชเปนคาใชจายเพื่อดึงตัวผูสมัครรับเลือกตั้งเขามาสังกัด
พรรคการเมืองของตนและเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง ผูสมัครในสังกัดพรรคการเมืองนั้นก็มีโอกาสที่จะไดรับ
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คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากกวาเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองอื่นที่มีเงินทุนนอยกวาสําหรับการ
ใชจายเพื่อการนั้น139 การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีก ารหาเสี ย ง
เลือกตั้งใหเกิดขึ้นในขอบเขตที่เหมาะสม จึงมีสวนชวยใหการแขงขันในทางการเมืองเกิดขึ้นอยางเปน
ธรรม อีกทั้งยังชวยสรางความเทาเทียมโดยไมกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางตัวผูสมัคร
หรือพรรคการเมืองที่มีฐานะแตกตา งกัน ได และทําใหการแขง ขัน ทางการเมืองเกิดขึ้นบนพื้นฐาน
หลักการเลือกตั้งที่เปนธรรม ทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหกับทุกฝายสามารถแขงขันกันได140 โดยไมถูก
จํากัดดวยเงื่อนไขในเรื่องคาใชจายในการเลือกตั้ง
หลักเกณฑที่เหมาะสมซึ่งจะนํามาใชเพื่อควบคุมคาใชจายในการเลือกตั้งและวิธีการ
หาเสียงเลือกตั้งนั้น ตองเปนหลักเกณฑที่ทําใหพรรคการเมืองสามารถแขงขันกันไดโดยเสรี ไมตกอยู
ภายใตอิทธิพลของกลุมทุนที่เปนผูสนับสนุนพรรคการเมือง โดยมีการตรวจสอบที่มาของเงินสนับสนุน
และมีหลักฐานการใชจายเงินที่รัดกุม เพื่อใหทราบถึงการใชจายเงินของพรรคการเมืองวามีที่มาที่ไป
อยา งไร อีก ทั้งตองกํา หนดจํานวนเงินที่ใชเพื่อการรณรงคห าเสียงใหเหมาะสม ไมม ากเกินไปจน
กลายเปนการลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชนภายหลังจากไดรับการเลือกตั้ง หรือไมนอยเกินไปจนทําให
การโฆษณาหาเสียงเปนไปอยางไมทั่วถึง นอกจากนี้ภาครัฐตองสงเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองให
สามารถแขงขันไดอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติโดยไมเหมาะสมกับขนาดของพรรค
หรือจํานวนสมาชิกของพรรคซึ่ง ไดรับเลือกตั้ง เชน การกําหนดเขตเลือกตั้งโดยพิจารณาจากฐาน
คะแนนเสียงเพื่อสรางความไดเปรียบใหแกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งโดยไมเปนธรรม การ
จัดสรรเวลาออกอากาศให แกพรรคการเมืองโดยไมคํานึง ถึง จํานวนสมาชิกของพรรคที่ไดรับ การ
เลือกตั้ง หรือการกําหนดเงื่อนไขที่ยุงยากหรือเกินความจําเปนสําหรับการจัดตั้งพรรคการเมือง เปน
ตน
เมื่อพิจารณาถึงการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ
การกระทําดังกลาวยอมสงผลโดยตรง ทําใหการแขงขันระหวางพรรคการเมืองเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่ไม
เทาเทียมกัน ยิ่งบุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดรับการสนับสนุนดวยวิธีดังกลาวมากก็ยอมไดเปรียบ
กวาบุคคลหรือพรรคการเมืองอื่นมากขึ้นเทานั้น การกระทําดังกลาวจะกอใหเกิดผลเสียตามมาอีก
หลายประการแกระบบการเลือกตั้ง และอาจสงผลทําใหเสถียรภาพทางการเมืองสั่นคลอน จนกระทั่ง
139 พรรณรัตน

ดิษฐเจริญ, อางแลว เชิงอรรถที่ 135, น.37.
140 เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล และคณะ, “รายงานการวิจัย การศึกษาพัฒนาการของหลัก
กฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและตา งประเทศ,” รายงานวิจัย สํา นักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง, 2551, น.7-55.
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กลายเปนปญหาที่ตอเนื่องลุกลามไปถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมไดอีกดวย จึงมีความจําเปนที่ทุกภาค
สวนจะตองใหความรวมมือเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
2.5.2 ระบบความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
สถาบันระหวางประเทศเพื่อความชวยเหลือดานประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง หรือ
International IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) เป น
องคกรความรวมมือระหวางรัฐบาล มีภารกิจในการสนับสนุนการเปลี่ยนผานระบอบประชาธิป ไตย
อยางยั่งยืน โดยการสนับสนุนความรูท างดานประชาธิปไตยและใหความชวยเหลือในการปฏิรูประบอบ
ประชาธิปไตย รวมทั้งรวมมือกับรัฐในกําหนดนโยบายและทิศทางทางการเมือง141 สถาบันดังกลาวได
ใหความชวยเหลือประเทศตาง ๆ ดวยการสรางระบบเพื่อใหเกิดความชอบธรรมในการเลือกตั้งขึ้น อัน
จะสงผลใหการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นไดรับ การยอมรับจากทุกฝาย ระบบดังกลาวนี้เรียกวา ความเที่ยง
ธรรมในการเลือกตั้ง (Electoral Justice)
ความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง (Electoral Justice) หมายถึง ปจจัยหรือกลไกที่มี
อยูทั้งในระดับระหวางประเทศ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น เพื่อทําใหเกิดความ
มั่นใจวา การกระทํา การพิจารณา ตลอดจนการตัดสินเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งจะตั้งอยูในกรอบ
ของกฎหมาย หรือเพื่อคุมครองหรือรักษาไวซึ่งสิทธิเลือกตั้ง หรือเพื่อใหเกิดความมั่นใจแกประชาชนวา
ในกรณีที่ ต นถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นเลื อ กตั้ ง จะสามารถร อ งเรีย น ร อ งทุก ข ก ล า วโทษ หรือ คัด คา นต อ
หนวยงานที่เกี่ยวของได และคดีนั้นจะไดรับการพิจารณาในที่สุด142 ความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งถือ
เปนเครื่องมือสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและเปนหลักประกันสูงสุดที่มีตามหลักประชาธิปไตย
ชวยในการปองกันและชี้ใหเห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง ตลอดจนจัดใหมีวิธีการในการ
แกไขปญหาความผิดปกติและลงโทษผูกระทําความผิด ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งการเลือกตั้งที่เสรี เที่ยง
ธรรม และแทจริง143

141 International IDEA, “About us,” Retrieved on November 2, 2015, from

http://www.idea.int/about/index.cfm.
142 Jesús Orozco-Henríquez et al., ความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง : บทสังเขป
จากหนังสือคูมือของ International IDEA, แปลโดย สกุ ล สื่อทรงธรรม (กรุงเทพมหานคร : เบสท
กราฟฟค เพรส, 2554), น.7.
143 เพิ่งอาง, น.8.

Ref. code: 25595601031577EGK

141
ในการปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกตั้ง เพื่อนํามาสูการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการลงสมัครรับเลือกตั้ง มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจถึงวัฏจักรของ
การเลือกตั้งวามีหวงเวลาอะไรบาง และในแตละหวงเวลานั้นมีขั้นตอนอะไร จึงจะทําใหการดําเนินการ
ในการปองกันและแกไขปญหาเกิดความสอดคลอง ครอบคลุม และไดผลเปนที่นาพอใจ โดยอาจศึกษา
ไดจากแผนภาพดังตอไปนี้

ภาพที่ 2.3 วัฏจักรของการเลือกตัง้ (The electoral cycle) เสนอโดย International IDEA
(ที่มา : ความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง : บทสังเขปจากหนังสือคูมือของ International IDEA,
แปลโดย สกุล สื่อทรงธรรม, น.14.)

จากแผนภาพดังกลาวสามารถแบงหวงเวลาของการเลือกตั้งออกไดเปน 3 หวงเวลา
ได แ ก ห ว งเวลาก อ นเลื อ กตั้ ง ห ว งเวลาเลื อ กตั้ ง และห ว งเวลาหลั ง เลื อ กตั้ ง ทั้ ง สามห ว งเวลามี
ความสําคัญอยางยิ่งตอหนวยงานที่ตองทํางานในการปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เลือกตั้ง เพราะหากการปองกันหรือแกไขกระทําไดไมครบวัฏจักร โดยขาดเพียงหวงเวลาหนึ่งของการ
เลือกตั้งแลว จะสงผลกระทบไปถึงหวงเวลาอื่นดวย เชน แตเดิมตามพระราชบัญ ญัติการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 6 และมาตรา 6 ทวิ กําหนดใหอํานาจในการกําหนดเขต
เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปน อํา นาจของกระทรวงมหาดไทย การใหอํา นาจดัง กล า วได
กอใหเกิดปญหาเรื่องความชอบธรรมในการเลือกตั้งขึ้น ซึ่งเปนปญหาที่เกี่ยวพันกับการขัดกันแหง
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ผลประโยชน เนื่องจากผูพิจารณากําหนดเขตการเลือกตั้งในที่นี้คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
การใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่เปนกลุมการเมืองมาดําเนินการกําหนดเขตเลือกตั้งยอมจะ
เห็นไดวาจะกําหนดเขตเลือกตั้งใหเปนไปเพื่อประโยชนของกลุมตนมากกวาที่จะคํานึงถึงประโยชน
ของกลุมการเมืองกลุมอื่น ๆ หรืออาจจะอาศัยชวงเวลากอนการเลือกตั้งในการแตงตั้งโยกยายบุคคล
ซึ่งเปนพรรคพวกของตนหรือเปนบุคคลที่ไววางใจไดเขาไปประจําการในพื้นที่ที่ฐานเสียงเสียเปรียบ
หรือสูสีกับคูแขงเพื่อสรางความไดเปรียบทางการเมือง144 และหากปลอยใหความไมชอบธรรมดังกลาว
มีอยูไปจนถึงมีการจัดการเลือกตั้งขึ้น ยอมกระทบตอความชอบธรรมในหวงเวลาอื่น ๆ ดวย เพราะ
การกําหนดเขตเลือกตั้งเมื่อไดมาโดยไมสุจริตแลว คะแนนเสียงที่ไดรับมายอมเปนไปโดยไมสุจริต อัน
จะสงผลตอการดํารงตําแหนงและการใชอํานาจในเวลาตอมา ภายหลังจากมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งขึ้นปญหาการกําหนดเขตเลือกตั้งจึงไดรับการแกไข โดยใหอํานาจกําหนดเขตเลือกตั้งที่แต
เดิมอยูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนไปอยูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีสถานะเปน
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไมสังกัดกลุมการเมือง มีผลทําใหการกําหนดเขตเลือกตั้งเกิดความชอบ
ธรรมมากขึ้น และสงผลใหการเลือกตั้งและการดําเนินการอื่นภายหลังการเลือกตั้งตามหวงเวลาถัดมา
ไดรับความชอบธรรมดวย
จึงเปนเรื่องสําคัญ ที่องคกรยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งตองใหความใสใจและสร าง
ความมั่นใจใหกับประชาชนวา การดําเนินการเกี่ยวกับ การเลือ กตั้งตลอดวัฏจักรการเลือ กตั้ งต อง
เปนไปตามกฎหมาย การหาขอยุติตอคํารองคัดคานใด ๆ ตองพิจารณาอยางรวดเร็วและเหมาะสมกับ
ประเภทของการรองคัดคาน หากเปนเรื่องการคัดคานตัวบุคคลซึ่งไมสงผลกระทบตอพรรคการเมือง
หรือตอระบบการเลือกตั้งหลัก การดําเนินการจะตองกระทําดวยความรวดเร็ว มิใหเกิดผลกระทบหรือ
ใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดตอระบบการเลือกตั้ง เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ระบบการ
เลือกตั้งไมสามารถดําเนินการตอไปไดไมเพียงสงผลกระทบตอการเลือกตั้งเทานั้น ยังสงผลกระทบตอ
ภาคเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั ง คมเป น อย า งมาก ยิ่ ง ในกรณี ที่ เ ป น การเลื อ กตั้ ง ขนาดใหญ
ระดับประเทศ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยอมมีจํานวนมากขึ้นตามไปดวย แตหากการคัดคานเปนเรื่อง
ของพรรคการเมืองหรือระบบการเลือ กตั้ง การดําเนินการเพื่อหาขอ ยุติตอคํา รองคัดคา นจะต อง
พิจารณาถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกอน แลวจึงหาวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมตอไป กลาวคือ กอน
การดําเนินการใด ๆ ที่มีผลเปนการหาขอยุติตอคํารองคัดคาน จะตองไดขอยุติในเบื้องตนกอนวา การ
ปลอยใหขั้นตอนของการเลือกตั้งยังคงดําเนินอยูโดยไมไดระงับยับยั้งไว จะกอใหเกิดความเสียหายที่
144 โพสตทูเดย,

“มท.จัดเลือกตั้ง ดาบสอง ปูทางสืบทอดอํานาจ,” สืบคนเมื่อวันที่
19 กันยายน 2559, จาก http://www.posttoday.com/analysis/politic/452741.
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มากกวาหรือไม หรือจะสามารถกลับมาแกไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไดหรือไม ถาพิจารณาแลวเห็น
วาจะเกิดความเสียหายที่มากกวาหรือไมสามารถแกไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได ก็มีจําเปนที่จะตอง
ระงับหรือชะลอการดําเนินการในขั้นตอนของการเลือกตั้งไวกอน แตถาพิจารณาแลวเห็นวาความ
เสียหายมีจํานวนนอยกวาหรือสามารถกลับ ไปแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นได ก็ไมมีความจําเปนที่
จะตองระงับหรือชะลอการดําเนินการในขั้นตอนของการเลือกตั้งไวกอนแตอยางใด และเพื่อใหเกิด
ความเขาใจที่มากขึ้นตอระบบความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง จึงอาจศึกษาไดจากมาตรการในการ
ป อ งกั น การเกิ ด ข อ พิ พ าทในการเลื อ กตั้ ง ระบบยุ ติข อ พิ พ าทในการเลื อ กตั้ ง และหลั ก การและ
หลักประกันของระบบยุติขอพิพาทในการเลือกตั้ง ดังนี้
2.5.2.1 มาตรการในการปองกันการเกิดขอพิพาทในการเลือกตั้ง
การกําหนดมาตรการในการปองกันการเกิดขอพิพาทในการเลือกตั้งจะชวยใหเกิด
การแขงขันอยางเปนธรรมสําหรับผูลงสมัครรับเลือกตั้ง มาตรการนี้จะเปนทั้งการปองกันและการ
หลีกเลี่ยงไมใหเกิดขอพิพาทขึ้น ทั้งนี้มิไดหมายความวาเมื่อใชมาตรการดังกลาวแลวจะมีผลเปนการ
ยับยั้งมิใหเกิดขอพิพาทขึ้นมาในระหวางการเลือกตั้งเลย แตหมายความวาการใชมาตรการดังกลาวจะ
ชวยสงเสริมใหการเลือกตั้งเปนไปตามกติกาหรือขอบังคับมากกวา โดยมีมาตรการดังตอไปนี้145
(1) มีกรอบกฎหมายที่เหมาะสม
ภาพรวมของการเลือกตั้งเปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย เชน ฝาย
จัดการเลือกตั้ง ฝายผูมีหนาที่ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ฝายผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ฝายยุติขอ
พิพาทที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้ง ฯลฯ อีกทั้งแตละฝายก็มีความหลากหลาย การมีกรอบกฎหมายที่
ชัดเจนใหปฏิบัติตามจะชวยใหการดําเนินงานมีระบบ เปนเอกเทศ ทั้งยังชวยขจัดความยุงยากและ
ความวุ น วายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได กฎหมายที่ ใ ช เ ป น กรอบในการเลื อ กตั้ ง นี้ อ าจมี ที่ ม าจาก
ภายในประเทศ หรือภายนอกประเทศผานทางความรวมมือระหวางรัฐบาลก็ได
กรอบกฎหมายที่ใชสําหรับการเลือกตั้งตองมีความชัดเจน เรียบงาย ไมสรางความ
ยุงยากใหกับผูปฏิบัติตาม ทั้งนี้การกําหนดกรอบกฎหมายที่มีขอกําหนดและกลไกสอดคลองกับจารีต
ประเพณีและบริบทของแตละทองถิ่นซึ่งเปนไปตามหลักประชาธิปไตยจะชวยสรางคุณคารวมกันของ
สังคม ทําใหเกิดความคิดรวมกันที่จะปกปองมิใหเกิดขอพิพาทในการเลือกตั้งได ทั้งยังมีสวนสงเสริมให
การยุติขอพิพาทสามารถดําเนินการไดโดยองคกรที่มีอํานาจหนาที่ โดยไมใชวิธีนอกกฎหมายอันจะ
สรางความวุนวายและสรา งความแตกแยกขึ้นในสังคม สําหรับกรอบกฎหมายที่จ ะใชสําหรับ การ
เลือกตั้งนั้น สิ่งสําคัญที่ตองใหความสนใจเปนอันดับตน ๆ คือ หลักประกันสิทธิจากการถูกละเมิดอัน
145 Jesús

Orozco-Henríquez et al., อางแลว เชิงอรรถที่ 142, น.16 – 21.

Ref. code: 25595601031577EGK

144
เนื่องมาจากการเลือกตั้ง หลักประกันดังกลาวตองปรากฏทั้งในสวนขององคกรที่ทําหนาที่รับรองและ
คุมครองสิทธิ เชน องคกรที่ทําหนาที่จัดการการเลือกตั้งตองมีความเปนอิสระ ไมตกอยูภายใตการ
ครอบงําของกลุมอํานาจทางการเมืองทั้งทางขอเท็จจริงและทางขอกฎหมาย หรือ องคกรที่มีหนาที่ใน
การพิจ ารณาขอ รองเรีย นตองเปดโอกาสใหผูถูก กลาวหาไดแสดงพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน ความ
บริสุทธิ์ เปนตน และในสวนของการดําเนินการตามสิทธิ เชน การกําหนดวิธีการในการรองเรียนตอง
เปนเรื่องที่ไมยุงยาก ไมควรมีคาใชจายหรือหากมีก็ควรมีเพียงเทาที่จําเปน เพื่อใหการรองเรียนเกิด
ความสะดวก หรือการดําเนินการตามเรื่องที่รองเรียนตองเปนไปโดยรวดเร็ว ไมมีลักษณะของการ
ประวิงเวลา เปนตน และรวมทั้งในสวนของการคุมครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการดําเนินการ
ตามสิ ทธิ เชน การได รับ ความคุม ครองในฐานะพยานที่ จ ะไมตอ งเป ด เผยชื่ อ หรื อ ใบหนา ในทาง
สาธารณะ หรือไดรับการสนับสนุนใหเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ถิ่นที่อยู และการประกอบอาชีพในกรณีที่มี
ความจําเปนตอการดํารงชีวิตโดยปกติสุข เปนตน
ทั้งนี้การกําหนดกรอบกฎหมายที่ใชในการเลือกตั้งอาจพิจารณาไดจากตัวอยาง
ดังนี้ตอไปนี้ เชน การรางรัฐธรรมนูญหรือการบัญญัติกฎหมายตองเปนไปโดยเอื้อตอการมีรัฐบาลที่เปน
ตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง มีลักษณะเปนประชาธิป ไตย โดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน และ
กระบวนการการเลือกตั้ง การสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ การคุมครองเสียงขางนอย ความ
เขมแข็งของพรรคการเมือง การสงเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมใหเกิดการมีสวนรวมในการ
เลือกตั้ง การสรางองคกรที่มีความอิสระและความเปนกลางในการทําหนาที่จัดการเลือกตั้ง การเพิ่ม
ความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรที่จัดการเลือกตั้งและองคกรที่ตรวจสอบกระบวนการการ
เลือกตั้ง การสรางมาตรการดานความปลอดภัยสําหรับบัตรเลือกตั้ง ในการนําสง การนับ และการรวม
คะแนน เปนตน
(2) มีวัฒนธรรมที่สงเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตย
การสรางวัฒนธรรมที่มีลักษณะในทางสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมประชาธิปไตยขึ้นใน
สังคมเปนสิ่งที่ตองดําเนินการอยางเปนระบบ โดยใหการศึกษาที่ถูกตองเกี่ยวกับคุณคาของระบอบ
ประชาธิปไตย สนับสนุนการแสดงออกของประชาชนในวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งคุมครองและดํารงไว
ซึ่งการดําเนินการในลักษณะที่เปนประชาธิปไตยใหคงอยู เนื่องจากระบบการเลือกตั้งเปนเรื่องของการ
ผสานความคิดเห็นที่ห ลากหลายของคนในสังคมเขา ไวดวยกัน การหลีกเลี่ยงการปะทะและการ
กระทบกระทั่งเปนสิ่งที่ทําไดยาก แมวาสังคมนั้นจะมีรูปแบบการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยก็
ตาม แตในสังคมที่เห็นถึงคุณคาของระบอบประชาธิปไตยจะเกิดความเคารพซึ่งกันและกัน แมวาจะมี
ความเห็นที่แตกตางกัน การปะทะและการกระทบกระทั่งกันระหวางประชาชนในสังคมประชาธิปไตย
จะเกิดขึ้นเฉพาะในทางความคิดผานการแสดงเหตุผล แตกตางกับสังคมที่ทัศนคติทางวัฒนธรรมเปน
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แบบอํานาจนิยม การมีความคิดเห็นที่แตกตางกันมักนําไปสูการใชความรุนแรงทั้งทางความคิด การ
พูด และการกระทํา การสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยจึงเปนเรื่องมีความเกี่ยวของกับการเคารพสิทธิ
มนุษ ยชนและการผสานความขัด แยงผ า นสันติวิธี อนึ่ง การสรา งวัฒนธรรมที่สงเสริม พฤติ ก รรม
ประชาธิป ไตยนั้นมิใชห นา ที่ความรับ ผิดชอบของหนวยงานใดหนว ยงานหนึ่ง หรือเจ าหนา ที่หรือ
ประชาชนคนใดคนหนึ่ง แตเปนเรื่องที่ทุกหนวยงานและทุกคนตองดําเนินการรวมกันในการสราง
วัฒนธรรมเหลานี้ เพราะความมีสวนรวมของทุกภาคสวนถือเปนหัวใจสําคัญของระบอบประชาธิปไตย
(3) มีองคกรที่ทําหนาที่ไดอยางอิสระ มีความเปนมืออาชีพ และเปนกลาง
การเลือกตั้งมีขั้นตอนที่เกี่ยวของกับองคกรอยางนอย 2 องคกร องคกรแรกเปน
องคกรที่ทําหนาที่บริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งอํานาจหนาที่ขององคกรสวนใหญเปนเรื่อง
การวางแผนการเลือกตั้ง การฝกอบรม การเผยแพรขอมูลขาวสาร การดําเนินการทางทะเบียนการ
เลือกตั้ง การกําหนดหลักเกณฑในการหาเสียง การกําหนดวิธีการนับคะแนน การประกาศผลการ
เลือกตั้ง การจัดทํายุทธศาสตรเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการปฏิรูปการเลือกตั้ง เปนตน และองคกรที่
สองเปนองคกรที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง เชน การวินิจฉัยชี้ขาดขอคัดคานเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผูลงสมัครรับเลือกตั้ง การพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การตีความปญหา
ขอกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเพิกถอนหรือตัดสิทธิการเลือกตั้ง เปนตน
การทําหนาที่ขององคกรทั้งสององคกรขางตนตองคํานึงถึงหลักการและคานิยม
ของระบอบประชาธิปไตย โดยปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ เปนมืออาชีพ และเปนกลาง
ปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ กลาวคือ ความเปนอิสระในเชิงของการปฏิบัติหนาที่
นั้นจะตองปลอดจากการแทรกแซงทั้ง จากภายในองคกรและภายนอกองคกร เชน การทํา หนาที่
บริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้งตองปลอดการแทรกแซงจากรัฐบาลและพรรคการเมือง การทํา
หนาที่ในการตรวจสอบการเลือกตั้งตองปลอดการแทรกแซงจากผูบังคับ บัญชารวมถึงรัฐบาลและ
พรรคการเมือง สวนความเปนอิสระในเชิงองคกรนั้นจะตองไมอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชาหรือสั่ง
การของรัฐบาลและพรรคการเมือง ตองมีอิสระในการการกําหนดงบประมาณไดเองอยางเพียงพอ การ
ดํารงตําแหนงและการเลื่อนขั้นตองมีวิธีการเฉพาะเพื่อใหไมถูกแทรกแซงทั้งจากภายในองคกรและ
ภายนอกองคกร
ปฏิบัติหนาที่อยางเปนมืออาชีพ กลาวคือ การจัดกระบวนการการเลือกตั้งตอง
ดําเนินการอยางเหมาะสม ทันทวงที ประกอบดวยบุคลากรที่มีความรู มีประสบการณ มีความทุมเท
และมีความรับผิดชอบตอหนาที่
ปฏิบัติหนาที่อยางเปนกลาง กลาวคือ การปฏิบัติหนาตองไมฝกใฝพรรคการเมือง
ใด ๆ เพื่อสรางความนาเชื่อถือและความไวว างใจใหเ กิดแกองคกรในการทําหนาที่บริห ารจั ดการ
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กระบวนการเลือกตั้งและการทําหนาที่ตรวจสอบการเลือกตั้ง อีกทั้งอาจจะตองมีขอกําหนดหามมิให
บุคลากรในระดับสูงขององคกรมีตําแหนงในหนวยงานอื่นในระหวางหรือภายหลังการพนจากตําแหนง
ภายในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงการตัดสินอยางโปรงใส มีเหตุมีผล และกระทําโดยเปดเผยตอ
สาธารณะจะมีสวนชวยใหการปฏิบัติหนาที่เกิดความเปนกลางขึ้น
(4) จรรยาบรรณในการเลือกตั้ง
ลําพังเฉพาะการบัญญัติกฎหมายขึ้นเพื่อควบคุมการใชอํานาจใหอยูในขอบเขตอาจ
ไมสามารถทํา ไดทั้งหมด หรือ หากสามารถทําไดก็อาจไมครอบคลุม กับเหตุการณที่อ าจเกิดขึ้น ใน
อนาคต จึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดจรรยาบรรณหรือจริยธรรมขึ้นใชในองคกร เพื่อใหการปฏิบัติ
หนาที่เปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งองคกร ไมมีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และผิด
จารีตประเพณีขององคกร จรรยาบรรณขององคกรอาจจะปรากฏอยูในรูปแบบที่เปนลายลักษณอักษร
ก็ได เชน ประมวลจรรยาบรรณ ประมวลจริยธรรม รัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติตาง ๆ หรือ
จรรยาบรรณขององคกรอาจจะปรากฏอยูในรูปแบบอื่นที่ไมใชลายลักษณอักษรก็ได เชน ปรากฏอยูใน
ศีลธรรม จารีตประเพณีขององคกร หรือรัฐธรรมนูญของประเทศในระบบคอมมอนลอว การกําหนด
จรรยาบรรณในการเลือ กตั้งขึ้นนอกจากจะชว ยเนนใหเ ห็น ถึง หลั กการและคุ ณคา ของระบบการ
เลือกตั้งแลว ยังมีสวนชวยสงเสริมหลักนิติธรรมและกรอบการใชกฎหมายใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นดวย
2.5.2.2 ระบบยุติขอพิพาทในการเลือกตั้ง
การที่สถาบันระหวา งประเทศเพื่ อ ความชว ยเหลื อดา นประชาธิป ไตยและการ
เลือกตั้งกําหนดใหมีระบบยุติขอพิพาทขึ้นนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอพิพาทในการเลือกตั้งไดรับการ
ยุติและรัฐสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตอไปได อันจะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาประเทศ โดย
ไมหยุดนิ่งอยูกับที่อันเนื่องมาจากการแกปญหาขอพิพาทในการเลือกตั้งที่ไมจบสิ้น ระบบยุติขอพิพาท
ในการเลือกตั้งนี้เปนระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อการยุติขอพิพ าทตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามวัฏจัก รการ
เลือกตั้ง ไมวาจะเปนขอพิพาทที่เกิดขึ้นในหวงเวลากอนเลือกตั้ง ขอพิพาทที่เกิดขึ้นในหวงเวลาเลือกตั้ง
หรือขอพิพาทที่เกิดขึ้นในหวงเวลาหลังเลือกตั้ง โดยบทบาทในการยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งอาจถูก
กําหนดเอาไวใหเปนหนาที่ขององคกรฝายนิติบัญญัติ องคกรฝายตุลาการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือองคกรเฉพาะกิจก็ได ซึ่งการยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งขององคกรตาง ๆ ขางตนก็มีอยูดวยกัน
หลากหลายวิธี คือ การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางอาญา การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางปกครอง
การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางแพง และการยุติขอพิพาทดวยวิธีการทาง
(1) องคกรยุติขอพิพาทในการเลือกตั้ง
เนื่องจากวิธีการยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งที่ใชกันอยูในปจจุบันนั้น ยังไมสามารถ
นําวิธีการใดวิธีการหนึ่งมาใชเปนเกณฑในการยุติขอพิพาทที่เกิดขึ้น เพื่อใหกระบวนการการเลือกตั้ง
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ดําเนินไปตามกรอบกฎหมายที่เหมาะสมได วิธีการยุติขอพิพาทที่ใชไดผลในประเทศหนึ่ง อาจไมไดผล
เสมอไปสําหรับประเทศอื่น ๆ จึงทําใหเกิดระบบยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งที่หลากหลาย โดยระบบ
ดังกลาวที่เกิดขึ้นในแตละประเทศมักมีที่มาจากบริบททางสังคม การเมือง และประวัติศาสตร หรือ
แมกระทั่งจารีตประเพณีของแตละประเทศเปนสําคัญ เพื่อใหเห็นภาพรวมของระบบยุติขอพิพาทใน
การเลือกตั้ง จึงมีความจําเปนที่จะตองแยกใหเห็นระบบตาง ๆ ที่ใชในการยุติขอพิพาทในการเลือกตั้ง
ซึ่งการจําแนกระบบยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งวิธีหนึ่งที่นิยมใชกัน คือ การจําแนกตามองคกรยุติขอ
พิพาทในการเลือกตั้ง โดยเปนการแยกตามองคกรที่ทําหนาที่ในการพิจารณาคํารองคัดคานเปนเกณฑ
ประกอบไปดวยองคกรดังตอไปนี้146
(1.1) องคกรนิติบญ
ั ญัติ
องคกรนิติบัญญัติหรือสภาการเมืองอื่นเปนองคกรที่อาจใชสําหรับการยุติขอพิพาท
ในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น มีเพียงบางประเทศเทานั้นที่ใชองคกรดังกลาวในการยุติขอพิพ าทในการ
เลือกตั้ง เนื่องจากองคกรนิติบัญญัติหรือสภาการเมืองอื่นมักมีปญหาความชอบธรรมเกี่ยวกับการใช
อํานาจโดยมิชอบ โดยอํานาจมักจะในการยุติขอพิพาทมักจะมีความเอนเอียงไปทางกลุมการเมืองที่
ครองเสียงขางมาก ทั้งนี้การใชองคกรดังกลาวในการยุติขอพิพาทก็มีขอดีอยูบาง คือ การใชองคกร
ดังกลาวในการยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งจะเปนการยุติความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นอยางรุนแรงในทาง
การเมือ ง เปนการสงเสริมธรรมาภิบ าลในการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยที่ อํา นาจในการ
ตัดสินใจของประชาชนแสดงออกโดยผูแทนของประชาชน และเปนการสงเสริมหลักการแบงแยก
อํานาจอธิปไตยออกเปน 3 ฝาย ทําใหองคกรฝายตุลาการไมตองเขาไปยุงเกี่ยวในทางการเมือง ซึ่งอาจ
ถูกมองไดวาการใชอํานาจตุลาการนั้นอาจกลายเปนการใชอํา นาจในทางนิติบัญญัติอันเปน การใช
อํานาจที่ไมสอดคลองกับหลักการแบงแยกอํานาจ สวนขอเสียอันเนื่องมาจากการใหองคกรดังกลาวมี
อํานาจในการยุติขอพิพาทอาจพิจารณาวา ในกรณีที่เสียงสวนใหญของสภามีเปนจํานวนมาก การให
องคกรดังกลาวมีอํานาจในการยุติขอพิพาทอาจเปนการสงเสริมใหเกิดการใชอํานาจโดยมิชอบ ไม
คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมได อีกทั้งยังกระทบตอความชอบธรรมหากวาการพิจารณาทางการเมือง
ดังกลาวไมตั้งอยูบนพื้นฐานของกฎหมาย และอาจเปนสงเสริมใหเกิดการใชวิธีในการยุติความขัดแยง
ดวยการใชมวลชนหรือประชาชนจํานวนมากมากดดันหรือสนับสนุนกลุมการเมืองแทนที่จะยุติความ
ขัดแยงดวยวิธีการหรือชองทางตามกฎหมาย และประเทศสวนใหญที่ใชองคกรดังกลาวในการยุติขอ
พิพาทมักจะใชในการยุติขอพิพาทในเรื่องการกระทําหรือการตัดสินที่ไมเกี่ยวกับกับผลการเลือกตั้ง
หรือในบางประเทศอาจกําหนดใหรัฐสภาเปนผูตัดสินผลการเลือกตั้งโดยผานการพิจารณาผลการ
146 เพิ่งอาง,

น.24 – 33.
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เลือกตั้งขององคกรฝายตุลาการ อันถือเปนระบบผสมที่มีองคกรยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งหลาย
องคกร
(1.2) องคกรตุลาการ
โดยหนาที่หลักขององคกรตุลาการตามหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตยคือการยุติ
ปญหาขอพิพาท จึงทําใหระบบการยุติขอพิพาทที่ใชองคกรตุลาการเปนผูดําเนินการจึง ไดรั บ การ
ยอมรั บ และถื อ ปฏิ บั ติ กั น อย า งแพร ห ลาย ซึ่ ง การทํ า หน า ที่ ข ององค ก รดั ง กล า วมั ก มี ก ารจั ด วาง
หลักเกณฑที่ไดรับการยอมรับวามีความเที่ยงตรง และมีความเปนกลาง สามารถเปนหลักประกันใน
การยุติขอพิพาทจากการเลือกตั้งไดดีกวาองคกรอื่น หากการยุติขอพิพาทจากการเลือกตั้งเปนการยุติ
ข อ พิ พ าทที่ตั้ง อยูบ นพื้ น ฐานของกฎหมายมิ ใ ช ก ารยุติข อ พิ พ าทที่ ตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของการเมื อ ง
โดยทั่วไปรูปแบบขององคกรตุลาการที่ใชในการยุติขอพิพาทมีอยู 4 รูปแบบ คือ ศาลยุติธรรม ศาล
รัฐธรรมนูญ (หรือตุลาการรัฐธรรมนูญ) ศาลปกครอง และศาลชํานัญพิเศษคดีเลือกตั้ง การกําหนดวา
รูปแบบใดมีความเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับบริบททางสังคมและการเมืองภายในประเทศวามีพัฒนาการ
เปนอยางไร โดยขอดีของการใหองคกรตุลาการเปนผูทําหนาที่ยุติขอพิพาทจากการเลือกตั้งนั้นคือ การ
ยุติขอพิพาทเกิดความชอบธรรม เพราะการพิจารณาและตัดสินคดีเปนไปตามกรอบกฎหมาย ซึ่งกรอบ
กฎหมายของการเลือกตั้งนั้นมีขึ้นเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมเปนสําคัญ ทําใหเกิดการบังคับใช
กฎหมายอยางเขมงวด สรางเสถียรภาพทางการเมือง สงเสริมการคุมครองสิทธิของเสียงขางนอย โดย
เปนการลดการใชอํานาจโดยมิชอบที่เกิดขึ้นจากเสียงสวนใหญของฝายนิติบัญญัติ และทําใหเกิดการ
ยอมรับรวมกันของบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งวาการยุติขอพิพาทตองดําเนินตามหลักเกณฑของ
กฎหมาย มิใชใชวิธีกดดันหรือสนับสนุนจากพลังมวลชน แตทั้งนี้การใหองคกรดังกลาวทําหนาที่ยุติขอ
พิพาทจากการเลือกตั้งอาจกอใหเกิดขอเสียขึ้นได เชน ผลของการตัดสินยอมทําใหบุคคลฝายหนึ่งได
ประโยชนและบุคคลอีกฝายหนึ่งเสียประโยชน บุคคลที่เสียประโยชนมักใชขออางเรื่องความไมเปน
กลางทางการเมืองหรือความสามารถของผูตัดสินเพื่อหักลางผลการตัดสิน ผูตัดสินจึงตองระมัดระวัง
ในเรื่องดังกลาว และหากเกิดกรณีเชนวานั้นจริงอาจตองถอนตัวจากการเปนผูพิจารณาพิพากษา และ
การใชอํานาจทางตุลาการเขาไปตัดสินขอพิพาทจากการเลือกตั้งในบางกรณีสุมเสี่ยงที่จะเปนการเขา
ไปกําหนดวิธีการทํางานขององคกรอื่นซึ่งขัดตอหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย โดยผลของคําตัดสิน
อาจเปนการใชอํานาจแทนองคกรนิติบัญญัติหรือ องคกรบริห ารก็ได อีกทั้งการกําหนดบทบาทให
องคกรตุลาการเขาไปยุงเกี่ยวกับการตัดสินขอพิพาทจากการเลือกตั้งซึ่งเปนเรื่องทางการเมือง อาจ
กอใหเกิดคําถามวาการใชอํานาจนั้นควรจะตองมีการควบคุมโดยพลังทางการเมืองหรือไม อันอาจ
สงผลตอความสามารถทางวิชาชีพ ความอิสระ และความเปนกลางได นอกจากนี้อาจมีผลเปนการ
บอนทําลายองคกรตุลาการไดหากวาการวินิจฉัยนั้นเกิดความผิดพลาด ความแตกตาง หรือมีการกลับ
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หลักคําวินิจฉัยไปมา เมื่อความผิดพลาด ความแตกตาง หรือการกลับหลักคําวินิจฉัยนั้นถูกตั้งคําถาม
โดยกลุมการเมือง
(1.3) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
รูปแบบของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีอยูในปจจุบันมีทั้งรูปแบบที่มีอํานาจตุลา
การและรูปแบบที่ไมมีอํานาจตุลาการในการที่จะตัดสินขอพิพาทจากการเลือกตั้ง สําหรับองคกรที่จะ
ทําหนาที่ตัดสินขอพิพาทจากการเลือกตั้งในกรณีที่เปนคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นไดแกรูปแบบที่มี
อํานาจตุลาการดวย การกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจตุลาการนั้นตองพิจารณาถึง
บริบททางการเมืองและสังคมภายในประเทศเปนสําคัญดวย ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจในการตัดสินขอพิพาทจากการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองมีความเปนอิสระทั้ง
ในสวนของความเปนอิสระในการทําหนาที่บริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้ง และความเปนอิสระใน
การใชอํานาจเพื่อตัดสินขอพิพาทจากการเลือกตั้ง สําหรับในบางประเทศอาจกําหนดในรัฐธรรมนูญ
โดยใหอํานาจตุลาการของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเปนอํานาจโดยเด็ดขาดเสมือนเปนฝายที่สี่
นอกเหนือจากองคกรสามฝายตามหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย
สําหรับขอดีของการจัดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการยุติขอพิพาท
จากการเลือกตั้งนั้นคือ จะชวยลดความขัดแยงขององคกรยุติขอพิพาทองคกรอื่นเนื่องจากมีองคกรที่
ทําหนาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเปนการเฉพาะ และอาจทําใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการ
สรรหากรรมการการเลือกตั้งขึ้น เนื่องจากภาระความรับผิดชอบที่มีมากกวาแคการบริหารจัดการ
กระบวนการเลือกตั้ง จนนําไปสูความเขมงวดในการสรรหาและไดบุคลากรที่ทําหนาที่อยางมีคุณภาพ
นอกจากนี้ยังชวยลดคาจายที่เกิดจากการเลือกตั้ง โดยเปนการลดคาใชจายในการติดตอประสานงาน
และไมตองใชจายเงินแยกออกไปในหลายองคกรซึ่งจะทําใหกระบวนการใชจายเงินและการตรวจสอบ
การใชจายเกิดความยุงยากและสิ้นเปลือง
แตการใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูมีอํานาจในการยุติขอพิพาทจากการ
เลือกตั้งอาจกอ ใหเ กิดการตั้งคําถามถึง ความเหมาะสมได โดยเฉพาะในกรณีที่ไมไดมีการกํ าหนด
ขั้ นตอนการอุ ท ธรณ ห รือ ทบทวนไว หรื อ การกํ า หนดให อ งคก รที่ ทํ า หนา ที่ใ นการบริ ห ารจั ด การ
กระบวนการเลือกตั้งมาเปนผูชี้ขาดการบริหารจัดการการเลือกตั้งเสียเองจะเปนการขัดตอหลักการไม
มีสวนไดเสีย เนื่องจากตามปกติ การใหบุคคลใดที่เคยไดวินิจฉัยเรื่องอะไรไวกอนหนาแลว มาเปน ผู
วินิจฉัยซ้ําอีกในเรื่องดังกลาว บุคคลนั้นยอมไมเห็นหรือไมยอมรับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
วินิจฉัยในครั้งแรก การวินิจฉัยในครั้งหลังจึงหลีกเลี่ยงอคติจากการไดเคยเปนผูวินิจฉัยมากอนแลวได
ยาก อีกทั้งการรวมศูนยอํานาจไวที่องคกรเพียงองคกรเดียวโดยไมมีองคกรอื่นคอยตรวจสอบอาจเปน
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การสุมเสี่ยงวาจะเกิดการใชอํานาจโดยมิชอบขึ้นได และอาจขัดตอสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่
รับรองสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาความเสียหายที่ไดผลโดยศาลที่เปนกลางและเปนอิสระ
(1.4) องคกรเฉพาะกิจ147
องคกรเฉพาะกิจถือเปนกลไกทางเลือกที่สรางขึ้นเปนพิเศษ เพื่อแกปญหาความ
ขัดแยงในการเลือกตั้งเปนการเฉพาะ องคกรเฉพาะกิจเหลานี้มีทั้งองคกรเฉพาะกิจภายในประเทศ ที่
เกิดขึ้นจากความเห็นพองตองกันระหวางคูขัดแยง โดยมีฝายนิติบัญญัติเปนผูด ําเนินการจัดตั้งหรืออาจ
ดําเนินการจัดตั้งโดยองคกรกลางที่ไดรับความเห็นชอบจากทุกฝาย และองคกรเฉพาะกิจระหวา ง
ประเทศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความรว มมือขององคก รระหวา งประเทศหรือรัฐ ตางประเทศ การจัดตั้ ง
องคกรเฉพาะกิจ ระหวางประเทศเปนการใชมาตรการนอกรัฐธรรมนูญ เพื่อยุติความขัดแยงในการ
เลือกตั้ง ดวยการรับรองขอตกลงสันติภาพที่เสนอจากองคกรระหวางประเทศหรือรัฐตางประเทศโดย
รัฐสภา อันจะสงผลใหเกิดความผูกพันในทางกฎหมาย
รูปแบบของการยุติขอพิพาทโดยองคกรเฉพาะกิจ จะมีลักษณะที่ไมเปนทางการ
และไมไดใชวิธีการที่ปรากฏในองคกรตุลาการ ซึ่งจะชวยเอื้อประโยชนใหกับการแกปญหาที่ซับซอน
การแกปญหาที่ยังคงตองรักษาความสัมพันธระหวางคูขัดแยง การแกปญหาที่ตองอาศัยความรวมมือ
อยางเขมแข็งของชุมชน และการแกปญหาที่ไมนําไปสูความรุนแรงหรือการฟองรองเปนคดี และการ
ใหองคกรเฉพาะกิจมีอํานาจในการตัดสินขอพิพาทจากการเลือกตั้งอาจดําเนินการไดในสองลักษณะ
คือ การใหอํานาจเด็ดขาดแกองคกรเฉพาะกิจในการยุติขอพิพาท หรือ การใหอํานาจองคกรเฉพาะกิจ
ในลักษณะที่ควบคูกับองคกรอื่นในฐานะที่เปนองคกรทางเลือก เชน การใชคนกลางในการเจรจา หรือ
การไกลเกลี่ยที่ถูกกํากับโดยกฎหมาย
ขอดีของการใหอํานาจองคกรเฉพาะกิจในการตัดสินขอพิพาทจากการเลือกตั้งจึง
เปน เรื่องการสร างความมีสว นรว มตามระบอบประชาธิป ไตยในการแก ปญ หาความขัด แย ง หรื อ
วิกฤติการณทางการเมือง แตการใหอํานาจองคกรดังกลาวในการตัดสินขอพิพาทอาจเกิดปญหาเรื่อง
การสืบทอดอํานาจที่ยาวนาน นําไปสูการไมยอมรับผลการเลือกตั้งของกลุมการเมืองที่แพการเลือกตั้ง
และการเข า มามี ส ว นรว มขององคก รระหวา งประเทศหรื อ รัฐ ตา งประเทศอาจถู ก ตั้ ง คํ า ถามวามี
ผลประโยชนแอบแฝงหรือไม
(2) วิธกี ารยุติขอพิพาท
การยุติขอพิพาทที่เกิดขึ้นในหวงเวลาตาง ๆ ของการเลือกตั้งนั้น อาจทําไดดวยการ
ทําใหขอพิพาทที่เกิดขึ้น ในการเลือกตั้งไดรับ การวินิจฉัยหรือตัดสินโดยองคกรยุติขอ พิพาทในการ
147 เพิ่งอาง,

น.58 – 61.
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เลือกตั้ง องคกรยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งแตละองคกรอาจมีวิธีการในการยุติขอพิพาทที่แตกตางกัน
หรือคลายคลึงกันไดในบางกรณี เชน คณะกรรมการการเลือกและองคกรตุลาการอาจใชอํานาจในการ
ยุ ติ ข อ พิ พ าทในเรื่ อ งค า เสี ย หายในการจั ด ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง ใหม ด ว ยวิ ธี ก ารทางแพ ง กล า วคื อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเรี ยกร องผูสมั ครรับเลือกตั้ง ที่ กระทํา การโดยไม สุจริตจนไดรั บ การ
เลือกตั้งใหชดใชคา เสียหายอันเนื่องมาจากตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหม ถาผูสมัครรับเลือกตั้งรายนั้นไม
ชดใชคา เสียหาย คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจนําคดีดังกลาวขึ้นสูการพิจารณาของศาลเพื่อพิพากษา
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งรายดังกลาวชดใชคาเสียหายก็ได
แมตามตัว ยางขางตนจะเปนการยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางแพงเหมือนกัน แต
ตัวอยางขางตนก็มีความแตกตางกันในเรื่องของตัวองคกรที่มีอํานาจในการยุติขอพิพาทในการเลือกตั้ง
ซึ่งองคกรแรกเปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง สวนองคกรที่สองเปนองคกรตุลาการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กฎหมายภายในของแตล ะรั ฐที่ จ ะกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ใ ดให แ ก อ งค ก รใดบา ง เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมและการเมืองภายในรัฐ สําหรับวิธีการยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งนั้นมีอยู
ดวยกันหลากหลายลักษณะ เชน การสั่งใหแกไขการกระทําที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การ
ประกาศใหการเลือกตั้งเปนโมฆะบางสวนหรือทั้งหมด การประกาศเลื่อนการเลือกตั้ง การตัดสิทธิลง
สมัครรับเลือกตั้ง การลงโทษปรับ การลงโทษจําคุก การวากลาวตักเตือน การลดเงินชวยเหลือ การ
ระงับสิทธิในการออกอากาศ การชดใชคาเสียหาย เปนตน เมื่อพิจารณาแลวสามารถจัดแบงลักษณะ
ของการยุติขอพิพาทที่หลากหลายขางตนไดเปน 4 วิธี คือ148
(2.1) การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางอาญา
การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางอาญาจะถูกนํามาใชเมื่อปรากฏวามีการกระทําผิด
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งขึ้น ซึ่งความผิดนั้นเปนความผิดที่มีโทษทางอาญากําหนดไว ความผิดในลักษณะ
นี้อาจเปนความผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายที่จ ะต อง
กระทําก็ได สําหรับการกําหนดวาการกระทําใดจะถือวาเปนความผิดตามกฎหมายอาญาหรือการ
กระทํ า แบบใดจะต อ งระวางโทษเป น อยา งไร สถาบั นระหว า งประเทศเพื่ อ ความชว ยเหลือ ดาน
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งมิไดกําหนดเอาไวเปนการเฉพาะ โดยใหเปนเรื่องของกฎหมายภายใน
รัฐ ที่จะกํา หนดลงไปเองวา จะใหก ารกระทําใดเปนความผิดทางอาญาบาง และจะลงโทษอยางไร
สําหรับประเทศไทยไดกําหนดความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีโทษทางอาญาไวหลายกรณี เชน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 148 วรรคแรก กําหนดไววาการฉีกบัตรเลือกตั้งเปนการกระทําที่
148 เพิ่งอาง,

น.21 – 24.
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เปนความผิดทางอาญา ซึ่งมีระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท149 หรือตาม
มาตรา ๑๕๕ กําหนดไววาการจําหนายสุราในเขตเลือกตั้งในระหวางเวลา 18.00 นาฬิกาของวันกอน
วันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งเปนความผิดทางอาญา ซึ่งมีระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งการพิจารณาคดีและลงโทษสําหรับความผิดทาง
อาญาตามระบบการเลื อกตั้งนั้นโดยปกติจ ะอยูใ นเขตอํ านาจของศาลอาญา แตในบางกรณี อ าจ
กําหนดใหอํานาจในการพิจารณาคดีและลงโทษไปอยูในเขตอํานาจของศาลชํานัญพิเศษที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง หรือใหเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได ทั้งนี้การกําหนดวาองคกรไหนควรมี
อํานาจในการพิจารณาและลงโทษนั้น ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของระบบกฎหมายภายในของแตละ
ประเทศ
(2.2) การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางปกครอง
การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางปกครองจะถูกนํามาใชเมื่อปรากฏวามีการกระทํา
ผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งขึ้น ซึ่งความผิดนั้นเปนความผิดที่มีโทษทางปกครองกําหนดไว ความผิดใน
ลักษณะนี้อาจมีลักษณะเชนเดียวหรือเปนความผิดเดียวกับความผิดทางอาญาก็ได สําหรับการกระทํา
ที่เปนความผิดทางปกครองแตเพียงอยางเดียวโดยไมเปนความผิดทางอาญานั้น ตามปกติจะเปนการ
ฝาฝนที่ไมมีผลรายแรงเทากับความผิดทางอาญา ซึ่งการฝาฝนดังกลาวอาจนําไปสูการลงโทษทาง
ปกครองได เชน การวากลาวตักเตือน การพักงาน การถอดถอน การตัดสิทธิพนักงานของรัฐ การลด
เงินชวยเหลือพรรคการเมือง การระงับสิทธิการใชเวลาออกอากาศที่รัฐจัดสรรเพื่อโฆษณาหรือ การ
สื่อสารสาธารณะของผูสมัครหรือพรรคการเมือง การเสียสิทธิหรือการยกเลิกสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง
หรือการปรับในทางปกครอง ซึ่งองคกรที่ทําหน าที่ยุติ ขอพิ พาททางปกครองนั้นมีอยูด วยกันหลาย
องคกร สําหรับประเทศที่ใชระบบศาลคู (Dual Court System) ซึ่งมีการแยกคดีในทางมหาชนออก
จากคดีในทางเอกชน โดยมีศาลยุติธรรมทําหนาที่ควบคูกับศาลปกครองหรือรัฐธรรมนูญ อาจพบวา
องคกรที่ทําหนาที่ในการยุติขอพิพาททางปกครองดังกลาวอาจเปน ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือ
ศาลรัฐธรรมนูญก็ได แตสําหรับในประเทศที่ใชระบบศาลเดี่ยว (Single Court System) ซึ่งไมไดแยก
คดีในทางมหาชนออกจากคดีในทางเอกชน องคกรที่ทําหนาที่ยุติขอพิพาทดังกลาวจะเปนศาลยุติธรรม
149 โปรดดู

ผูจัดการออนไลน, “คิดตางไดแตตองอยูในกรอบของกฎหมาย,” สืบคน
เมื่อ วัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/PrintNews.aspx?
NewsID=9560000096877. และโปรดดู iLaw, “ไมสนับสนุนการเลือกตั้ง จะประทวงโดยการฉี ก
บัตรเลือกตั้ง หรือไปขัดขวางคนอื่นไมใหเลือกตั้ง จะทําไดหรือไม,” สืบคนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2558, จาก https://www.ilaw.or.th/node/3031.
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ทั้งนี้อาจมีการกําหนดใหองคกรอิสระ เชน คณะกรรมการการเลือกตั้งทําหนาที่ดังกลาวได ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของระบบกฎหมายภายในของแตละประเทศ (Single Court System) (Dual Court
System)
(2.3) การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางแพง
การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางแพงจะถูกนํามาใชเมื่อปรากฏวามีการกระทําผิดที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งขึ้น ซึ่งการกระทําความผิดดังกลาวหมายถึงการละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง การ
ละเมิดดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากการวินิจฉัยทางกฎหมายที่ไมเหมาะสม การกระทําที่เกิดจากความ
บกพรองในหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือขององคกรยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งองคกรอื่น
หรือแมกระทั่งเกิดจากความบกพรองในการออกแบบระบบความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง โดยหากมี
การละเมิดเกิดขึ้นการยุติขอพิพาททางแพงมักจะออกมาในรูปแบบของการชดใชคาเสียหาย ซึ่งอาจ
เปนการชดใชคาเสียหายใหกับประชาชน กลุมพลเมืองผูรองเรียนวาสิทธิการเลือกตั้งของตนถูกละเมิด
หรืออาจรวมไปถึงการชดใชคาเสียหายใหแกรัฐดวย เชน กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชรายหนึ่ง ถูกฟองใหชดใชคาเสียหายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชใหม เปนเงินทั้งสิ้น 3,238,466 บาท ซึ่งเปนกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 99 โดยใหผูซึ่งกระทําการฝาฝนมาตรา 56 หรือผูที่ถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 96 และมาตรา 97 รับผิดชดใชคาเสียหายในการจัดใหมีการเลือกตั้ง
ใหม150
(2.4) การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางการเมือง
การยุติขอพิพาทดวยวิธีการทางการเมืองจะถูกนํามาใชเมื่อปรากฏวามีการกระทํา
ผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งขึ้น ซึ่งความผิดนั้นเปนความผิดที่มีความรายแรงตอกระบวนการการเลือกตั้ง
โดยมีบทลงโทษเปนการถอดถอนออกจากตําแหนงทางการเมือง หรือเปนการดําเนินคดีกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง และอาจรวมไปถึงการขาดคุณสมบัติจากการดํารงตําแหนงในหนวยงานรัฐใน
ระยะเวลาที่กําหนดดวย บทลงโทษนี้นอกจากจะใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว อาจจะ
ใชบัง คับกับ องค กรนิติ บัญ ญั ติ องคกรตุล าการ สภาการเมือ ง หรือขา ราชการระดับ สู ง ดว ย เช น

150 ไทยรัฐออนไลน,

“กกต. ฟองรองใหใชคาเสียหาย ลต.ทองถิ่น-ระดับชาติ รวมกวา
100 ล.,” สื บ ค น เมื่อ วั นที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2558, จาก http://www.thairath.co.th/content/
540217.
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นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด ผูพิพากษา หรือกรรมการการเลือกตั้ง
เปนตน
2.5.2.3 หลักการและหลักประกันของระบบยุติขอพิพาทในการเลือกตั้ง
การยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งที่ดําเนินการโดยองคกรนิติบัญญัติ องคกรตุลาการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือองคกรเฉพาะกิจ และไมวาการยุติขอพิพาทขององคกรเหลานั้นจะ
กระทําดวยวิธีทางอาญา ทางปกครอง ทางแพง หรือทางการเมือง ตางก็ตองคํานึงถึงหลักการและ
หลักประกันของระบบยุติขอพิพาทในการเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อใหบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของเกิดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติขอพิพาทวาจะดําเนินไปโดยถูกตองและเปนธรรม จนนําไปสูการยอมรับใน
ผลของการตัดสินรวมกันของบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของ สําหรับหลักการของระบบยุติขอพิพาทใน
การเลือกตั้งจะเปนเรื่องของการกําหนดคุณคาและจริยธรรมทางการเมือง โดยยึดโยงอยูกับหลักการ
ขั้นพื้นฐานในการเลือกตั้ง เชน การเลือกตั้งโดยเสรี การเลือกตั้งอยางเปนธรรม ความเสมอภาคในการ
เลือกตั้ง หลักเสียงขางมาก และหลักคุมครองเสียงขางนอย เปนตน หรือยึดโยงอยูกับหลักการทั่วไป
เชน สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ความชอบดวย
กฎหมายของการกระทํา ความเปนอิสระขององคกรยุติขอพิพาท การพิจารณาโดยเปดเผย สิทธิในการ
อุทธรณหรือคัดคานคําวินิจฉัย ความเปนที่สุดของคําวินิจฉัย และการบังคับคดี เปนตน
สําหรับหลักประกันของระบบยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
ไมไมยิ่งหยอนไปกวาหลักการของระบบยุติขอพิพาทในการเลือกตั้ง เพราะเมื่อใดที่ไมอาจรับประกันได
วาหลักการตาง ๆ ของระบบยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งจะดํารงอยูหรือไมอาจรับประกันไดวาจะ
สามารถดําเนินการตามหลักการขางตนได เมื่อนั้นความเชื่อมั่นของคูขัดแยงที่มีตอระบบยุติขอพิพาทก็
เปน อันสิ้นสุดลง นําไปสูการยุติขอ พิพาทโดยวิธีอื่น ซึ่งอาจกอ ใหเกิด ความวุนวายไมรูจ บ ไมอาจ
รับประกันไดวาการยุติขอพิพาทจะเกิดขึ้นไดโดยสงบ โดยอาจแบงประเภทหลักประกันของระบบยุติ
ขอพิพาทออกไดเปน 2 ประเภท กลาวคือ ประเภทแรกเปนหลักประกันเชิงโครงสราง หลักประกัน
ประเภทนีเ้ ปนกลไกที่สรางขึ้นเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ขององคกรยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งเกิดความ
นาเชื่อถือ โดยเปนไปอยางอิสระ เปนเอกเทศ ดวยซื่อสัตยสุจริต ปราศจากความลําเอียง มีความ
โปรงใสตรวจสอบได มีความเปนมืออาชีพ รวมถึงมีความรับผิดชอบทั้งตอคูขัดแยง หนวยงาน และ
สังคม และประเภทที่สองเปนหลักประกันเชิงกระบวนการ หลักประกันประเภทนี้เปนกลไกที่ใชกํากับ
กระบวนการรองคัดคานและกํากับกระบวนการในการพิจารณาคําคัดคาน เพื่อสงเสริมความเที่ ยง
ธรรมในการเลือกตั้งและการเขาสูกระบวนการยุติขอพิพาทอยางเปนธรรม สรางความมั่นใจวาสามารถ
เขาถึงการดําเนินการของระบบยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ และ
สรางความมั่นใจวาระบบยุติขอพิพาทในการเลือกตั้งจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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การดําเนินการเพื่อมีผลใหความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งเกิดผลปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมนั้นจะตองพิจารณาถึงโครงสรางพื้นฐานของรัฐวามีลักษณะอยางไร รวมถึงตองพิจารณาวา
การนํามาตรการในการปองกันการเกิดขอพิพาทในการเลือกตั้งและระบบยุติขอพิพาทในการเลือกตั้ง
มาใชจะเหมาะสมหรือสงผลกระทบประการใดบาง ซึ่งในกรณีของการสรางความเที่ยงธรรมในการ
เลือกตั้งใหเกิดขึ้นสําหรับกรณีของการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ
นั้น จําเปนตองดําเนินการทั้งในสวนของมาตรการในการปองกันการเกิดขอพิพาทในการเลือกตั้ง และ
ในส ว นระบบยุติข อ พิ พ าทในการเลื อ กตั้ ง ด ว ยเหตุที่ ว า การกระทํ า ดั ง กล า วจะสง ผลกระทบต อ
ความชอบธรรมในการดํารงตําแหนง หากการดําเนินการไมทันตอสถานการณอาจสงผลกระทบตอการ
เลือกตั้งทั้งระบบได ซึ่งทายที่สุดจะนํามาซึ่งการสูญเสียทรัพยากรในหลาย ๆ ดาน โดยการดําเนินการ
ดังกลาวเพื่อยุติขอพาทนี้อาจเริ่มตนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่จัดการ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และไมตัดสิทธิที่จะดําเนินคดีในชั้นศาลเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ใหแกบุคคลหรือ
พรรคการเมืองที่ถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําทุจริต ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวตองเกิดขึ้นภายใน
กระบวนการยุติธรรมระบบปกติที่ใชกับการกระทําความผิดฐานทุจริตประเภทอื่น เนื่องจากการ
ดําเนินการดังกลาวอาจถูกโตแยงวาเปนการกลั่นแกลงทางการเมือง ซึ่งทายที่สุดหากผูตองหาหรื อ
จําเลยหลบหนีไปยังตางประเทศ จะทําใหการติดตามจับกุมตัวเพื่อมาดําเนินคดีภายในประเทศเกิด
ขอขัดของในหลายประการ
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บทที่ 3
หลักกฎหมายตางประเทศ
การประชาสัมพันธของภาครัฐเริ่มเขามามีบ ทบาทและเปนสิ่งที่จําเปนมากขึ้ นใน
สั ง คมแห ง ข อ มู ล ข า วสารหรื อ สัง คมสารสนเทศ (Information Society)1 โดยชว ยขั บ เคลื่อ นการ
ทํางานของภาครัฐ ใหเ กิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปนไปโดยทั่วถึง ไมวาจะเปน การ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกประชาชน การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ การ
สง เสริมสิท ธิเสรีภ าพ การประกาศรับ สมัครงาน การประกาศประกวดราคา รวมถึงการควบคุม
สถานการณความวุนวายในยามที่ป ระเทศประสบเหตุรายแรง ฯลฯ แมวาการประชาสัม พันธจะ
กอใหเกิดผลดีแกการดําเนินงานของรัฐในหลายประการ แตในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธของ
ภาครัฐที่ขาดกลไกในการควบคุมตรวจสอบการใชจายเงิน หรือมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบการใช
จ า ยเงิน ที่ ไ ร ป ระสิท ธิ ภ าพ ไดก อ ให เ กิ ด ผลเสี ย ในหลายประการตอ ประเทศ เช น รัฐ ต อ งสู ญ เสี ย
ทรัพยากรในจํานวนที่สูงกวาความจําเปน เกิดความไมคุมคาในการใชจายเงิน กอใหเกิดความไมเทา
เทียมกันระหวางบุคคล และยังเปนตนเหตุใหเกิดสถานการณความวุนวายในสังคม เปนตน ซึ่งปญหา
อย า งหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และสามารถพบเห็ น ได ทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก อั น เป น ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การ
ประชาสัมพันธของภาครัฐ ไดแก ปญหาการนําทรัพยากรของรัฐไปใชจายในการประชาสัมพันธบุคคล
หรือพรรคการเมืองอยางไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย
แมวาการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองในบางกรณีจะถือเปนภารกิจหนึ่ง
ของรัฐที่สําคัญซึ่งจะตองกระทํา เชน การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองในชวงเวลาเลือกตั้ง
ที่จัดขึ้น โดยรัฐ จะทํา ใหป ระชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ งทราบข อ มูล ของผูสมัครรั บเลือ กตั้ งและพรรค
การเมื อ ง นํา ไปสู ก ารตัด สิน ใจภายใตข อ มู ล ที่ถู ก ต อ งครบถ ว น หรือ การประชาสัม พั น ธ บุ ค คลที่
รับผิดชอบงานดานการแกไขปญหาเศรษฐกิจในชวงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ําจะชวยสรางความเชื่อมั่นให
1 สั งคมแห งข อมู ลข าวสารหรือ สั งคมสารสนเทศ

(Information Society) หมายถึง
สัง คมที่ก ารดําเนินกิจ กรรมทั้งของชุม ชน องคกร หรือบุคคล ไดดํา เนินการโดยอาศัย เทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เขามาชวย สังคมประเภทนี้ไดนํามาสูความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และ
นํามาซึ่งแนวคิดวาดวยเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (creative economy) และแนวคิดวาดวยเศรษฐกิจ
สังคมบนฐานความรู (knowledge-based socio-economy) โปรดดู สมบัติ กุสุมาวลี, “กอนจะถึง
ยุคเศรษฐกิจสรางสรรค : สังคมสารสนเทศ (The Information Society) ตอนที่ 1,” 17 (8) For
Quality Management 110, น.110 – 114 (กุมภาพันธ 2554).
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เกิดขึ้นแกนักลงทุนและกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเผยแพรขอมูลที่มีความซับซอนโดย
บุคคลผูเชี่ยวชาญจะทําใหการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพขึ้น หรือการประชาสัมพันธบุคคลเนื่ องใน
โอกาสสําคัญตาง ๆ ของชาติ ฯลฯ แตในหลายกรณีกลับพบวาการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองดังกลาวเกิดขึ้นโดยไมมีความจําเปนแตอยางใด การประชาสัมพันธในบางครั้งเกิดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพียงเพื่อโฆษณาบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเปนพิเศษ
มากกวาที่จะโฆษณาเนื้อหาที่จําเปนใหแกประชาชนไดรับทราบ
ป ญ หาการนํ า ทรั พ ยากรของแผ น ดิ น มาใช เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ บุ คคลหรื อ พรรค
การเมืองเปนปญหาที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก2 เพียงแตปญหาที่เกิดขึ้นอาจมีความรายแรงแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับ บริบทของสังคมในแตละประเทศวาใหความสําคัญ กับ การแกไขปญหาดังกลาวมากน อย
เพียงใด รวมถึงตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการประชาสัมพันธดังกลาวหรือไมเพียงใด เพื่อให
เข า ใจถึ ง มาตรการที่ ใ ช ใ นการป อ งกั น และปราบปรามการประชาสั ม พั น ธ ดั ง กล า วที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ตางประเทศ และสามารถนํามาตรการดังกลาวมาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
จึงอาจศึกษามาตรการดังกลาวไดจากกฎหมายที่ใชบังคับอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งประเทศ
เหลานี้ตางมีการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายอยางเปนระบบ โดยประกอบไปดวยประเทศแคนาดา
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา
3.1 ประเทศแคนาดา
ประเทศแคนาดาเปนประเทศหนึ่งที่มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุมการประชา
สัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐไวเปนการเฉพาะ ซึ่งเปนตนแบบใหประเทศ
อื่ น ๆ ใช เ ป น แบบอยา งในการกํ า หนดมาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ป อ งกั น และปราบปรามการ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ มาตรการทางกฎหมายดังกลาวมี
ลักษณะเปนการควบคุมทั้งเนื้อหาและรูปแบบของการประชาสัมพันธเอาไวอยางรัดกุม ทั้งการกําหนด
หามมีเนื้อหาที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง การกําหนดใหตองจัดทําแผนการ
ประชาสัมพันธในลักษณะรวมศูนย การกําหนดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่ในการจัดซื้อจัดจาง การ
กําหนดใหมีหนวยงานเฉพาะเขาตรวจสอบการใชจายเงินในกรณีที่การใชจายเงินมีจํานวนมากเปน
2 ธิปไตย

แสละวงศ, ““ธิปไตย แสละวงศ” ซุก-ซอน-ซื้อ ปญหาใชงบพีอารรัฐ และ
กลไกปดฉากการใชเงินหลวงโฆษณาตัวเอง,” สืบคนเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558, จาก http://tdri.or
.th/tdri-insight/20150824/.
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พิเศษ การกําหนดใหตองเผยแพรรายงานไวใหประชาชนเขาถึงไดโดยงาย รวมถึงการกําหนดใหมี
หนวยงานทําหนาที่ในการตรวจสอบการใชจายเงินภายหลังจากไดดําเนินการเผยแพรสื่อโฆษณาแลว
นอกจากนี้ในสวนของรัฐออนแทรีโ อ (Ontario) ยังกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือ
สตง. ทําหนาที่ในทบทวนเนื้อหาของสื่อโฆษณากอนที่จะมีการเผยแพรดวย มาตรการดังกลาวไดสงผล
ใหการดําเนินการของบุคคลที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธของรัฐเกิดขึ้นอยางมีระบบและเปนไป
ตามขั้นตอน และสงผลใหการใชจายเงินเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐเกิดขึ้นอยางคุมคา และ
เปนไปตามความตองการที่แทจริงของประชาชน โดยลดโอกาสในการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐลงไดเปนจํานวนมาก
3.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากร
ของรัฐ
ประเทศแคนาดาเปนประเทศหนึ่งที่เคยประสบกับปญหาการนําทรัพยากรของรัฐไป
ใชในการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดขึ้นทั้งในระดับสหพันธรัฐและ
ในระดับมลรัฐ การนําทรัพยากรของรัฐมาใชเพื่อ การประชาสัม พันธบุคคลหรือพรรคการเมื อ งได
นําไปสูความสูญเปลาในการใชจายเงินของรัฐเปนอยางมาก และยิ่งจะทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําและ
ความไดเปรียบเสียเปรียบกันระหวางคูแขงขันทางการเมือง เห็นไดจากกฎหมายทั้งในระดับสหพันธรัฐ
และในระดับมลรัฐบางมลรัฐไดกําหนดหามการใชจายเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนหรือโฆษณาบุคคล
หรือพรรคการเมืองไวเปนการเฉพาะ สําหรับมลรัฐอื่นที่ยังไมมีกฎหมายควบคุมการประชาสัม พันธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ก็พบวามีความพยายามในการปองกันและแกไ ข
ปญ หาดัง กลา วดวยการรางกฎหมายเพื่อควบคุมการใชจายใหเ กิดขึ้นอยางเปน ระบบ โดยยึดเอา
กฎหมายของรัฐออนแทรีโอ (Ontario) เปนแบบอยาง ดังเชนกรณีของรัฐบริติชโคลัมเบียทีภ่ าคประชา
สังคมเรียกรองใหออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใชจายเงินที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธของรัฐ โดย
เปนผลมาจากการใชจายเงินงบประมาณของรัฐบาลเพื่อซื้อพื้นที่โฆษณาในแตละปมีจํานวนเงินที่สูง
มาก และเห็นไดวาไมมีประโยชนอยางเพียงพอหรือเปนการโฆษณาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนตัว
บุคคลหรือพรรคการเมือง3

3 Bob Mackin,

“B.C. government launches new $5 million ad campaign,”
Retrieved on January 6, 2016, from https://www.biv.com/article/2015/11/bcgovernment-launches-new-5-million-ad-campaign/.
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3.1.2 การควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของ
รัฐ
มาตรการที่ใชในการควบคุม การประชาสัม พันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรั พ ยากรของรัฐ ที่ ป รากฏในประเทศแคนาดาซึ่ ง เป น มาตรการเฉพาะนั้ น ปรากฏทั้ ง ในระดั บ
สหพันธรัฐและระดับมลรัฐ โดยในระดับสหพันธรัฐจะปรากฏในพระราชบัญญัติการบริหารทางการเงิน
ค.ศ. 1985 (Financial Administration Act 1985) และนโยบายการสื่อสารของรัฐบาลแคนาดา
(Communications Policy of the Government of Canada) สวนในระดับมลรัฐ เชน รัฐออนแทรี
โอ (Ontario) จะปรากฏอยู ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ ค.ศ. 2004
(Government Advertising Act 2004) โดยพิจารณาไดดังนี้
3.1.2.1 การควบคุมในระดับสหพันธรัฐ
มาตรการควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากร
ของรัฐในระดับ สหพันธรัฐหรือ ในสว นกลางนั้น เปนมาตรการที่ป รากฏอยูในพระราชบัญญัติการ
บริหารทางการเงิน ค.ศ. 1985 (Financial Administration Act 1985) ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวดวย
การเงินการคลัง ของประเทศแคนาดา ที่กํา หนดกรอบการดําเนิน งานและขั้ นตอนในการใช จ า ย
งบประมาณของรัฐในดานตาง ๆ เอาไว และมาตรการที่ใชในการควบคุมการใชจายงบประมาณฯ
ดังกลาวยังปรากฏอยูในนโยบายวาดวยการสื่อสารของรัฐบาลแคนาดา (Communications Policy
of the Government of Canada) ซึ่ ง ได กํ า หนดกระบวนการและขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ การโฆษณา
ประชาสัมพันธของรัฐไวในนโยบายฯ ดังกลาว
สําหรับวิธีการควบคุมการใชจายเงินเพื่อการประชาสัมพันธในระดับสหพันธรัฐนั้น
จะแบงออกเปน 2 วิธี คือ การควบคุมทางดานเนื้อหา และการควบคุมทางดานรูปแบบ
(1) การควบคุมทางดานเนื้อหา
ในสวนของการควบคุมการใชจายเงินเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐทางดานเนื้อหา
นั้น เปนการควบคุมโดยผานการกําหนดรายละเอียด ที่เปนขอบเขตของการประชาสัมพันธไววาการ
ประชาสัมพันธของรัฐทีห่ นวยงานของรัฐจะดําเนินการนั้นตองมีเนื้อหาเปนอยางไรบาง นโยบายวาดวย
การสื่ อ สารของรั ฐ บาลแคนาดา (Communications Policy of the Government of Canada)
ไมไดกําหนดรายละเอียดของขอบเขตการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองไวโดยละเอียดนัก
มีเพียงการกําหนดหามมิใหการประชาสัมพันธของรัฐเปนไปโดยอางอิงการเมือง กลาวคือ นโยบายวา
ดว ยการสื่อสารของรัฐบาลแคนาดากําหนดเพีย ง หา มมิใหห นว ยงานของรัฐ ใชจายเงินเพื่อซื้อสื่ อ
โฆษณาอัน เปนการสนับสนุนพรรคการเมือง และหามมิใหมีการโฆษณาในชวงที่มีการเลือกตั้งโดย
เด็ดขาด ยกเวนวาการโฆษณาหรือการซื้อพื้นที่หรือเวลาในการโฆษณานั้นจะเปนการกระทําตามที่
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กฎหมายกํ า หนดให ต อ งกระทํ า เชน การประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ สิ ทธิ ห น า ที่ ข อง
ประชาชน ประกาศรับสมัครงาน หรือประกาศประกวดราคา เปนตน4 ทั้งนี้นโยบายวาดวยการสื่อสาร
ของรัฐบาลแคนาดาไมปรากฏวาไดมีการกําหนดโทษไวสําหรับบุคคลผูฝาฝนขอหามตามนโยบายฯ
ดังกลาวแตประการใด
(2) การควบคุมทางดานรูปแบบ
ในส ว นของการควบคุม การใชจา ยเงิ นเพื่ อ การประชาสัม พั นธข องรั ฐทางดาน
รูปแบบนั้น เปนการควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปโดยถูกตองตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไวสําหรับการ
ใชจ ายเงิน โดยขั้นตอนดังกลาวปรากฏอยูในพระราชบัญ ญัติก ารบริห ารทางการเงิน ค.ศ. 1985
(Financial Administration Act 1985) ซึ่งกําหนดขั้นตอนในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธของรัฐไว
ทั้งหมด 6 ขั้น ตอน ทั้งนี้ขั้นตอนการดําเนินงานดังกลาวจะเปนการประสานความรวมมือระหว าง
หนวยงานของรัฐอีก 4 หนวยงาน นอกเหนือจากหนวยงานที่เปนเจาของโครงการ เพื่อทําหนาที่ในการ
ควบคุมการใชจายเงินใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา มีรายละเอียดดังนี5้
ขั้นตอนที่ 1 การเสนอแผนการประชาสัมพันธ
ในทุกปงบประมาณ กระทรวงแตละกระทรวงซึ่งเปนตนสังกัดของหนวยงานที่จะ
ทําการโฆษณาประชาสัมพันธจะตองจัดทําแผนการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐบาล (Government
Advertising Plan) ประกอบไปดวยหลักการ วัตถุประสงค และงบประมาณที่จะใช เสนอตอคณะที่
ปรึ ก ษาสว นบุ ค คลหรื อ สภาองคมนตรี (Privy Council Office - PCO)6 เพื่ อ พิ จ ารณา ซึ่ ง คณะที่
4

Government of Canada, Treasury Board of Canada Secretariat,
“Communications Policy of the Government of Canada,” Retrieved on January 5, 2016,
from https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12316.
5 Government of Canada, Public Works and Government Services
Canada, “Government of Canada Advertising : How it works,” Retrieved on
January 6, 2016, from http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/pub-adv/roles-eng.html. อา งถึง ใน
เดือ นเดน นิคมบริรัก ษ และ ธิป ไตย แสละวงศ, “รายงานวิจัย เรื่อง รัฐและการแทรกแซงสื่อ,”
รายงานวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558, น.55 – 58.
6 คณะที่ป รึก ษาส วนบุ คคลหรื อสภาองคมนตรี (Privy Council Office - PCO) นี้มี
ลักษณะคลายกับคณะองคมนตรีของประเทศไทย เปนกลุมบุคคลที่มีความใกลชิดกับประมุขแหงรัฐ
และทําหนาที่ให คําปรึกษาแกประมุข แห งรัฐในกิจการตาง ๆ ที่สําคัญอันเกี่ยวของกับ การบริห าร
ประเทศ
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ปรึกษาสวนบุคคลนี้ประกอบไปดวยขาราชการระดับสูงที่เชี่ยวชาญในแตละสาขา รวมถึงเจาหนาที่
ฝายการสื่อสารและประชาสัมพันธของแตละกระทรวง ทําหนาที่ใหคําแนะนําในการรางแผนการ
โฆษณาประชาสัมพันธของรัฐบาล และภายหลังไดรับแผนการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐบาลจาก
กระทรวงตน สังกัดแลว คณะที่ปรึก ษาสวนบุคคลจะตั้งคณะกรรมการโฆษณาประชาสัม พันธ ข อง
รัฐบาล (Government Advertising Committee - GAC) ขึ้น เพื่อทําหนาที่ตรวจทานโครงการตาม
แผนฯ ดังกลาว และหากเห็นวาโครงการใดไมเหมาะสมก็อาจขอใหมีการแกไขได
ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรี (Cabinet)
ภายหลังจากที่คณะกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐบาล (GAC) พิจารณา
โครงการตามแผนการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ บาลเสร็ จ สิ้ น แล ว คณะกรรมการโฆษณา
ประชาสัม พั น ธ ข องรั ฐ บาลจะเสนอโครงการตามแผนฯ ดั ง กล า วให แ ก ค ณะรั ฐ มนตรี (Cabinet)
พิจารณา ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะเปนผูพิจารณาวาโครงการโฆษณาประชาสัมพันธโครงการไหนบาง
ที่สมควรจะดําเนินการตามโครงการตอไป หากเห็นวาโครงการไหนสมควรจะดําเนินการตอไปก็จ ะ
กําหนดวงเงินงบประมาณขั้นสูงสุดสําหรับใชในการจัดทําโครงการโฆษณาประชาสัมพันธนั้น ซึ่งการ
พิจารณาดังกลาวของคณะรัฐมนตรีตองอยูภายใตแผนการประชาสัม พันธข องรัฐบาล เพื่อใหก าร
ประชาสัมพันธของรัฐบาลมีความเปนเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และคุมคา ไมเกิดลักษณะของการ
ประชาสัมพันธที่ตางฝายตางทํา หรือที่ไมตรงตอความตองการที่แทจริงของหนวยงาน หรือเปนการใช
งบประมาณอยางสิ้นเปลืองโดยไมกอใหเกิดประโยชน
ขั้ น ตอนที่ 3 การยื่ น คํ า ขออนุ มั ติ ง บประมาณต อ คณะกรรมการด า นการคลั ง
(Treasury Board)
หลั ง จากที่ โ ครงการตามแผนการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ บาลผ า นการ
พิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (Cabinet) แลว คณะที่ปรึกษาสวนบุคคล (PCO) จะแจงใหกระทรวงตน
สั ง กั ด ทราบ เพื่ อ ดํ า เนิ น การในการยื่ น คํ า ขออนุ มั ติง บประมาณต อ คณะกรรมการด า นการคลั ง
(Treasury Board) ในการนี้คณะกรรมการดานการคลังจะประกาศรายละเอียดและงบประมาณที่ใช
ในโครงการโฆษณาประชาสัมพันธที่ไดรับอนุมัติไวบนเว็บไซตของคณะกรรมการดานการคลัง เพื่อให
ประชาชนและรัฐสภาไดรับทราบกอนที่จะมีการวาจางผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําสื่อโฆษณา
เมื่ อ คณะกรรมการด า นการคลั ง (Treasury Board) ได พิ จ ารณาคํ า ขออนุ มั ติ
งบประมาณแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนขั้นตอนของการจัดทําสื่อโฆษณา ประกอบไปดวยขั้นตอนในการ
จัดหาผูผลิตสื่อโฆษณาและขั้น ตอนในการทํ าสัญ ญาจั ดซื้อ จัด จา ง ซึ่งกระทรวงการจัด ซื้อ จั ด จ า ง
(Public Works and Government Services Canada - PWGSC) ในฐานะผูดูแลระบบฐานข อ มู ล
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กลางในการจัดซื้อจัดจางของรัฐหรือที่เรียกวาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการโฆษณา
ประชาสัมพันธ (Advertising Management Information System - AdMIS) อันประกอบไปดวย
ขอมูลสินคา ขอมูลดานราคา ขอมูลบริษัทผูรับเหมา ฯลฯ จะเปนผูดําเนินการในการจัดหาผูผลิตและ
ทําสัญ ญาจัดซื้อจัดจ างแทนหนว ยงานตนสังกัดที่เปนเจา ของโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ ใน
ลักษณะที่เปนการดําเนินงานแบบรวมศูนยอํานาจไวที่กระทรวงการจัดซื้อจัดจางแตเพียงแหงเดียว
การดําเนินการดังกลาวยังรวมถึงการดูแลกระบวนการผลิตและการตรวจสอบสื่อโฆษณาวามีเนื้อหา
เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายหรือไม เชน การโฆษณาดังกลาวมีเนื้อหาเปนการอางอิง
พรรคการเมืองตามที่กําหนดไวในนโยบายวาดวยการสื่อสารของรัฐบาลแคนาดา (Communications
Policy of the Government of Canada) หรือไม หรือการโฆษณาดังกลาวเขาขอยกเวนที่สามารถ
กระทําไดหรือไม เปนตน
ในการทํา หนาที่จัด หาผูผลิต สื่ อโฆษณา กระทรวงการจัด ซื้อ จัดจ า ง (PWGSC)
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการบริหารทางการเงิน ค.ศ. 1985
(Financial Administration Act 1985) และจะตองจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานพรอมกับ
แนบสัญญาจางทุกฉบับเผยแพรตอประชาชนลงบนเว็บไซตของตน และหากโครงการใดมีการวาจาง
บริษัทเอกชนในมูลคาที่เกิน 10,000 ดอลลารแคนาดา (หรือประมาณ 304,568 บาท)7 กระทรวงตน
สั ง กั ด ซึ่ ง เป น เจ า ของโครงการดั ง กล า วจะต อ งเผยแพร สั ญ ญาว า จ า งลงบนเว็ บ ไซต ข องตนด ว ย
นอกจากนี้ ในระหวางขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ถากระทรวงตนสังกัดซึ่งเปนเจาของ
โครงการมีความประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือขอบเขตของการโฆษณาประชาสัมพันธ จะตอง
แจงใหกระทรวงการจัดซื้อจัดจางทราบเพื่อพิจารณาตอไป
ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบและการเผยแพรสื่อโฆษณา
ภายหลังขั้นตอนการจัดทําสื่อโฆษณาเสร็จสิ้นลง กอนที่จะทําการเผยแพรจะตองมี
การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาดังกลาวกอน (pre-test) เพื่อประเมินวาจะไดผลลัพธเปน
อยางไรหากมีการเผยแพรสื่อโฆษณานั้นออกไป และจะตองสงผลการทําสอบดังกลาวใหแกคณะที่
ปรึกษาสวนบุคคล (PCO) ทราบดวย หลังจากนั้นจึงสงสื่อโฆษณาดังกลาวใหแกหนวยงานเจาของ
โครงการเพื่อนําไปเผยแพรตอไป โดยการเจรจาวาจางผลิตสื่อโฆษณา การเจรจาติดตอซื้อพื้นที่และ
เวลาในการโฆษณาจากสื่อเอกชน หรือการเจรจาตอรองราคาโฆษณาจะถูกกําหนดใหเปนหนาที่ของ
บริษัทตัวแทนประสานงานดานสื่อ (Agency of Record - AOR) ซึ่งชนะการประมูลจากรัฐเทานั้น
7 คํานวณตามอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต างประเทศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย
ประจําวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดย 1 ดอลลารแคนาดา = 30.4568 บาท
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ทั้งนี้บริษัทดังกลาวไมมีอํานาจที่จะเลือกทําสัญญากับบริษัทผูผลิตและเผยแพรสื่อไดเอง เพราะมีฐานะ
เปนเพียงตัวแทนในเจรจาตอรองผลประโยชนกับบริษัทผูผลิตและเผยแพรสื่อโฆษณาใหแกรัฐเทานั้น
โดยพบวาในป พ.ศ. 2556 บริษัทที่ทําหนาที่ดังกลาวไดแก บริษัท Cossette Media of Toronto
ขั้นตอนที่ 6 การติดตามประเมินผลการโฆษณา
ในกรณีที่โครงการโฆษณาประชาสัมพันธใดมีมูลคาตั้ง แต 1,000,000 ดอลลาร
แคนาดา (หรือประมาณ 30,456,800 บาท)8 หนวยงานเจาของโครงการจะตองรวมมือกับกระทรวง
การจัดซื้อจัดจาง (PWGSC) ในการติดตามและประเมินผลสื่อโฆษณาที่ไดเผยแพรไปแลว (post-test)
ซึ่งกระบวนการในการติดตามและประเมินผลการโฆษณาดังกลาวไดมีการกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติไวอยางชัดเจนใน Procedures for Planning and Contracting Public Opinion Research
โดยกํ า หนดไว วา การติ ด ตามและประเมิ น ผลการโฆษณาจะต อ งดํ า เนิ น การอย า งไรบ า ง ทั้ ง นี้ ไ ด
กําหนดใหการประเมินผลการโฆษณาตองดําเนินการโดยใชเครื่องมือที่มีความชัดเจนและโปรงใส
รวมถึงกําหนดขั้นตอนในการวาจางผูประเมินผลการโฆษณาเอาไววาจะตองดําเนินการอยางไรบ าง
และเมื่อขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลการโฆษณาเสร็จสิ้นลง ก็กําหนดใหเผยแพรรายงานการ
ติ ด ตามและประเมิน ผลดั งกลา วให ป ระชาชนรับ ทราบ สํ า หรั บ ค า ใชจ า ยที่ ใ ชใ นการติด ตามและ
ประเมิน ผลดัง กลา วนั้ น เป นคา ใช จ า ยที่ ถู ก รวมไวในแผนการโฆษณาประชาสัม พั นธข องรัฐบาล
(Government Advertising Plan) ตั้งแตแรกแลว สงผลทําใหการประชาสัมพันธของรัฐเกิดขึ้นอยาง
เปนระบบและเกิดความคุมคา
3.1.2.2 การควบคุมในระดับมลรัฐ
สํ า หรั บ มาตรการควบคุม การประชาสัม พั นธบุ ค คลหรือ พรรคการเมื อ งโดยใช
ทรัพยากรของรัฐที่เปนมาตรการในระดับมลรัฐหรือระดับภูมิภาคนั้น อาจพิจารณาไดจากมาตรการที่
ปรากฏอยู ใ นกฎหมายของรั ฐ ออนแทรี โ อ (Ontario) ซึ่ ง รั ฐ ดั ง กล า วเป น ที่ ตั้ ง ของนครโตรอนโต
(Toronto) และเปนรัฐที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนที่สุดแหงหนึ่งของประเทศแคนาดา ทั้งนี้
มาตรการที่ใชในการควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐจะ
ปรากฏอยู ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ ค.ศ. 2004 (Government
Advertising Act 2004) ซึ่งมีการกําหนดหามการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองไวอยาง
ชัดเจน และมีการกําหนดมาตรการที่ใชในการควบคุมการประชาสัมพันธไวโดยละเอียดกวามาตรการ

8 คํานวณตามอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต างประเทศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย
ประจําวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดย 1 ดอลลารแคนาดา = 30.4568 บาท
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ที่ปรากฏในระดับสหพันธรัฐ กลาวคือ จัดทําสื่อโฆษณาของรัฐออนแทรีโอจะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดในพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวทั้ง 5 ขอ ดังนี9้
(1) วัตถุประสงคของการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
การจั ด ทํ า สื่ อ โฆษณาของรัฐ ออนแทรี โ อเพื่ อ เผยแพรใ ห ป ระชาชนไดรับ ทราบ
นอกจากจะตองจัดทําขึ้นอยางสมเหตุสมผล โดยจัดทําขึ้นเมื่อมีเหตุผลความจําเปน มิใชนึกอยากจะ
จัดทําเมื่อใดหรืออยางใดก็จัดทําแลว ยังตองจัดทําขึ้นใหตรงตอวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวกฎหมาย
ในขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ดวย คือ
1) เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือการบริการสาธารณะ
2) เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและหนาทีข่ องประชาชนตามกฎหมาย
3) เพื่อกระตุนพฤติกรรมทางสังคมของประชาชน ทั้งในทางสงเสริมพฤติกรรมที่
เหมาะสมและยับยั้งพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม อันจะกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณะ
4) เพื่อประชาสัมพันธภาพลักษณของรัฐออนแทรีโอทั้งหมดหรือบางสว น ใน
ฐานะที่ เ ป น สถานที่ ซึ่ ง เหมาะแก ก ารอยู อ าศั ย ทํ า งาน ลงทุ น ศึ ก ษา หรื อ ท อ งเที่ ย ว หรื อ เพื่ อ
ประชาสัมพันธวัฒนธรรมที่ดี
5) เพื่ อ ประชาสั ม พั นธ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในลั ก ษณะที่ เ ป น การกระตุน
เศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธภาคเศรษฐกิจทั้งหมดหรือภาคเศรษฐกิจใดภาคเศรษฐกิจ
หนึ่งของรัฐออนแทรีโอ
(2) รูปแบบและเนื้อหาของการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ ค.ศ. 2004
(Government Advertising Act 2004) ไมไดกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของการโฆษณาไววาตองมี
ลักษณะเปนอยางไร มีเพียงกําหนดวาการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐจะตองมีการระบุขอความไวใน
สื่อโฆษณาวา เปนการโฆษณาโดยใชจายเงินงบประมาณของรัฐออนแทรีโอ ทั้งนี้การกําหนดใหตองมี
การระบุขอความดังกลาวจะเปนประโยชนในการแยกแยะวาสื่อโฆษณาใดบา งเปนของรัฐ และสื่ อ
โฆษณาใดบางเปนของเอกชน เพื่อนําไปสูการตรวจสอบที่งายขึ้น

9 อิสรกุล

อุณหเกตุ, “ขอเสนอวาดวยกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธของ
รั ฐ ,” สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 18 กรกฎาคม 2558, จาก http://thailawwatch.org/research-papers
/governmentads/.
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(3) ลักษณะตองหามของการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารโฆษณาประชาสัม พั น ธข องรัฐ ค.ศ. 2004 (Government
Advertising Act 2004) ไดกําหนดลักษณะตองหามของสื่อโฆษณาที่เปนของรัฐไว โดยจะตองไมมี
ลักษณะดังตอไปนี้
1) สื่อโฆษณาของรัฐจะตองไมปรากฏชื่อ เสียง หรือรูปภาพ ของสมาชิกฝาย
บริหาร (Executive Council) หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติ (Assembly Council)
2) สื่อโฆษณาของรัฐจะตองไมมีเนื้อหาเปนการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ง
3) สื่อโฆษณาของรัฐจะตองไมมีวัตถุประสงคหลักเปนการสรางภาพลักษณที่ดี
ใหแกรัฐบาล หรือทําลายภาพลักษณของบุคคลหรือหนวยงานที่วิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาล
(4) การพิจารณาอนุมัติการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
ในขั้นตอนของการจัดทํา สื่อโฆษณาของรัฐ ออนแทรีโ อนั้น พระราชบัญญัติก าร
โฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ ค.ศ. 2004 (Government Advertising Act 2004) ได กํ า หนดให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือ สตง. (The Auditor General) ของรัฐออนแทรีโอเปนผูพิจารณา
ทบทวนวาโฆษณานั้นมีเนื้อหาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในกฎหมายและมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมายหรือไม ทั้งนี้การพิจารณาทบทวนดังกลาวจะเปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นกอนการพิจารณา
อนุมัติใหมีการจัดทําสื่อโฆษณา
(5) การรายงานผลตอสภา
เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการใชจายเงินงบประมาณเพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธของรัฐ พระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ ค.ศ. 2004 (Government
Advertising Act 2004) จึงกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (The Auditor General) ของ
รัฐออนแทรีโอมีหนาที่จัดทํารายงานทบทวนการโฆษณาประชาสัมพันธขึ้นเปนประจําในทุกป และ
นําเสนอรายงานนั้นตอสภาเพื่อทราบ
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง บทบั ญ ญั ติ ต า ง ๆ ที่ ป รากฏในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธของรัฐ ค.ศ. 2004 (Government Advertising Act 2004) ซึ่งใชบังคับในรัฐออนแทรี
โอ (Ontario) จะพบว า ไม มี ก ารกํ า หนดความผิ ด และโทษสํ า หรั บ บุ ค คลผู ฝ า ฝ น ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติฯ ดังกลาวไว ไมวาจะเปนมาตรการบังคับทางอาญา ทางปกครอง หรือทางแพง การ
ไม กํ า หนดมาตรการบั ง คั บ สํ า หรั บ บุ ค คลผู ฝ า ฝ น ในกรณี ดั ง กล า วนั้ น มี ส าเหตุ ม าจากการที่
พระราชบัญ ญัติฯ ดังกลาวไดกํา หนดวัตถุป ระสงค รูป แบบและเนื้อหา ลัก ษณะตองหา ม รวมถึง
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ และขั้นตอนในการจัดทํารายงานทบทวนการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ
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ของรัฐไวโดยละเอียดแลว ยอมสงผลใหการโฆษณาที่มีลักษณะเปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองหลุดพนการควบคุมตรวจสอบไดยาก และถึงแมภายหลังจากเผยแพรสื่อโฆษณาดังกลาวไป
แลว หากปรากฏวาเนื้อหาของสื่อโฆษณานั้นมีลักษณะตองหา มหรือไมเปนไปตามมาตรฐานที่ได
กําหนดไวในกฎหมาย สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (The Auditor General) ของรัฐออนแทรีโอก็มี
อํานาจที่จะเรียกใหผูกระทําการโฆษณาดังกลาวคืนเงินในสวนที่ไดใชจายไปหรือในสวนที่ไดรับความ
เสียหายไดอยูแลว
จะเห็นไดวามาตรการที่ใชในการควบคุมตรวจสอบการประชาสัมพันธบุคคลหรือ
พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศแคนาดาทั้งในระดับสหพันธรัฐและในระดับมลรัฐลวนแตมุงเนนไป
ที่การสรางระบบการควบคุมตรวจสอบการใชจายเงินใหเกิดขึ้นอยางเขมแข็ง โดยมีการกําหนดขั้นตอน
ในการควบคุมตรวจสอบการใชจา ยเงินและการจัดทําเนื้อหาการโฆษณาประชาสัม พันธไวหลาย
ขั้นตอน สงผลทําใหการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธของรัฐเปนไปอยางเขมงวด การกระทําที่
เปนการสอดแทรกเนื้อหาในสื่อโฆษณาของรัฐเพื่อประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองจึงเปนสิ่งที่
กระทําไดยาก ดวยเหตุนี้เองรัฐบาลแหงรัฐออนแทริโอ (Ontario’s Liberal government) จึงมีความ
พยายามในหลายครั้ ง เพื่ อ แก ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ ค.ศ. 2004
(Government Advertising Act 2004) ดว ยการจํากัดการใชอํา นาจในการอนุมัติห รือ ปฏิเ สธสื่ อ
โฆษณาที่พิจารณาแลวเห็นวาเปนการโฆษณาตนเอง (self-promotion) ของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ซึ่งเหตุการณดังกลาวถูกวิพากษวิจารณเปนอยางมากจากผูวาการตรวจเงินแผนดิน Bonnie
Lysyk วาจะสงผลทําใหการทําหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินกลายเปนเสมือนตรายาง ที่
คอยอนุมัติใหรัฐบาลสามารถจัดทําและเผยแพรสื่อโฆษณาใด ๆ ก็ได ทั้งที่สื่อโฆษณานั้นไมสมควร
ไดรับการอนุมัต10ิ
3.2 ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียก็ถือเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุมการ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐไวเปนการเฉพาะ และถูกใชเปน
ตนแบบในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการประชาสัม พันธบุคคล
10 Shawn

Jeffords, “ Liberals violated spirit of ad rules with hydro bill
inserts: A-G,” Retrieved on May 28, 2017, from http://www.torontosun.com/2017/05/17
/liberals-violated-spirit-of-ad-rules-with-hydro-bill-inserts-a-g.
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หรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐเชนเดียวกับประเทศแคนาดา มาตรการที่ใชในการควบคุม
การประชาสัมพันธของรัฐในระดับสหพันธรัฐจะปรากฏทั้งมาตรการที่เปนการควบคุมเนื้อหาของการ
ประชาสัมพัน ธ มิใหมีเนื้อ หาเปน การโฆษณาบุคคลหรือพรรคการเมือง และมาตรการที่เปน การ
ควบคุมรูปแบบของการประชาสัมพันธ โดยกําหนดใหการดําเนินโครงการโฆษณาประชาสัมพันธของ
รัฐตองจัดใหมีการวิจัยทางการตลาด (Market Research) เกิดขึ้น เพื่อใหการดําเนินโครงการเกิด
ประสิทธิภาพ ตรงตอความตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมาย และตองมีการจัดทําแผนการใชสื่ อ
(media plan) และกลยุทธในการใชสื่อ (media strategy) เพื่อ ใหก ารดําเนินโครงการดังกลา วมี
ลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน รวมถึงกําหนดใหมีหนวยงานเฉพาะในการทําหนาที่ตรวจสอบแผนงานและ
รายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการโฆษณา เพื่อใหการโฆษณาเปนไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในกฎหมาย นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีก ารจัดซื้อจัดจางกับ บริษัทที่ไดขึ้น ทะเบียนไว กับ
กระทรวงการคลัง และตองอาศัยขอมูลในการจัดซื้อจัดจางจากระบบของกระทรวงการคลัง เพื่อให
เกิดความเปนเอกภาพในการใชจายเงิน ทั้งยังกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (The Auditor
General) ทํ า หน า ที่ ในการตรวจสอบความคุ มค า ในการใชจ า ยงบประมาณเพื่ อ การโฆษณาด ว ย
นอกจากนี้การควบคุมการประชาสัมพันธของรัฐในระดับมลรัฐ ยังไดกําหนดใหโครงการประชาสัมพันธ
ของรัฐซึ่งเปนโครงการที่มีมูลคาสูง จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหตนทุนหรือจัดใหมีการทบทวน
โครงการกอนเริ่มดําเนินงานตามโครงการดวย ดังเชนกรณีของรัฐนิวเซาทเวลส
3.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากร
ของรัฐ
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐสําหรับประเทศ
ออสเตรเลียแลว ถือเปนสิ่งที่กอใหเกิดความสิ้นเปลืองในการใชจายเงินแผนดิน และสงผลใหเกิดความ
เหลื่อมล้ําในทางการเมืองขึ้น ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นทั้งในระดับสหพันธรัฐและในระดับมลรัฐ การ
กระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองจึงเปนเรื่องที่ตองหามอยางเด็ดขาดทั้งใน
ระดั บ สพั น ธรัฐ และในระดั บ มลรั ฐ ซึ่ง การจั ด การกั บ ป ญ หาการประชาสั ม พั น ธ บุ ค คลหรือ พรรค
การเมืองดังกลาว จะมุงเนนไปที่การควบคุมการใชจายเงินใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบและมีความคุมคา
มากกวาที่จะมุงเนนการปราบปรามการกระทําที่เปนการฝาฝน เนื่องจากการเมื่อมีการวางระบบใน
การตรวจสอบที่รัดกุมแลว การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐยอม
เกิดขึ้นไดยาก หรือแทบไมมีโอกาสเกิดขึ้นไดเลย
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3.2.2 การควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของ
รัฐ
มาตรการที่ใชในการควบคุม การประชาสัม พันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐของประเทศออสเตรเลียซึ่งเปน มาตรการเฉพาะ ปรากฏทั้งในระดับ สหพันธรัฐ
และระดั บ มลรั ฐ โดยในระดั บ สหพั น ธรั ฐ จะปรากฏอยู ใ นแนวทางปฏิ บั ติ เ บื้ อ งต น สํ า หรั บ การ
ประชาสั ม พั น ธ แ ละการโฆษณา ค.ศ. 2010 (Guidelines on Information and Advertising
Campaigns 2010) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดการและความรับผิดชอบทางการเงิน
ค.ศ. 1997 (Financial Management and Accountability Act 1997) สว นในระดับมลรัฐ เช น
รัฐนิวเซาทเวลส (New South Wales) จะปรากฏอยูในแนวทางปฏิบัติเบื้องตนสําหรับการโฆษณา
ประชาสัมพันธของรัฐ (Government Advertising Guidelines) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
การโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ ค.ศ. 2011 (Government Advertising Act 2011)
3.2.2.1 การควบคุมในระดับสหพันธรัฐ
มาตรการควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากร
ของรัฐในระดับสหพันธรัฐหรือในสวนกลางนั้น เปนมาตรการที่ปรากฏอยูในแนวทางปฏิบัติเบื้องตน
สํ า หรั บ การประชาสั ม พั น ธ แ ละการโฆษณา ค.ศ. 2010 (Guidelines on Information and
Advertising Campaigns 2010) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดการและความรับผิดชอบ
ทางการเงิน ค.ศ. 1997 (Financial Management and Accountability Act 1997) โดยมาตรการ
ดังกลาวใชบังคับเฉพาะการโฆษณาประชาสัมพันธของหนว ยงานของรัฐเทานั้น ไมใชบังคับกับการ
โฆษณาประชาสัมพันธขององคกรอิสระและรัฐวิสาหกิจ
สํา หรับ วิธีการควบคุมการใชจา ยเงินเพื่ อการประชาสัม พันธข องรัฐ นั้นจะแบ ง
ออกเปน 2 วิธี เชนเดีย วกับกรณีของประเทศแคนาดา คือ การควบคุม ทางดานเนื้อหา และการ
ควบคุมทางดานรูปแบบ แตมีรายละเอียดที่แตกตางกัน ดังนี้
(1) การควบคุมทางดานเนื้อหา11
ในสวนของการควบคุมการใชจายเงินเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐทางดานเนื้อหา
นั้น เปนการควบคุมโดยผา นการกําหนดรายละเอีย ดซึ่งเปนขอบเขตของการประชาสัม พันธ โดย
กําหนดไววาการประชาสัมพันธของรัฐที่จะดําเนินการนั้นตองมีเนื้อหาเปนอยางไรบาง ซึ่งแนวทาง
ปฏิบัติเบื้องตนสําหรับการประชาสัมพันธและการโฆษณา ค.ศ. 2010 (Guidelines on Information
11 เดือนเดน

นิคมบริรักษ และ ธิปไตย แสละวงศ, อางแลว เชิงอรรถที่ 5, น.55 –

58.
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and Advertising Campaigns 2010) ไดกําหนดใหการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐจะตองมีเนื้อหา
ดังตอไปนี้
1) การโฆษณาของรัฐจะตองไมปรากฏเนื้อหาที่เปนการสนับสนุนหรือโฆษณา
นักการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง ไมวาการกระทํานั้นจะเปนการ
เผยแพรภาพลักษณที่ดหี รือเปนการโจมตีกันในทางการเมือง และการโฆษณาของรัฐจะตองไมเปนการ
ประชาสัมพันธที่เนนประชาชนกลุมเปาหมายกลุมใดกลุมหนึ่งเพื่อหวังผลในทางการเมือง เชน การ
โฆษณาที่เปนการเอาใจหรือการโฆษณาที่พุงเปาไปที่กลุมผูสูงอายุ หรือกลุมสตรี เปนตน นอกจากนี้
การโฆษณาดังกลาวจะตองไมปรากฏเว็บไซต สโลแกน รูปภาพของนักการเมือง พรรคการเมือง หรือผู
ผลักดันใหเกิดการประชาสัมพันธดังกลาว
2) การโฆษณาของรัฐจะตองมีการวิเคราะหตนทุนคาใชจายและผลประโยชนที่
ไดรับ (Cost-Benefit Analysis) อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพิสูจนถึงความคุมคาในงบประมาณที่จะใช
จาย และการโฆษณาดังกลาวจะตองตรงตอความตองการของสังคมทั้งในดานวิธีการนําเสนอ รูปแบบ
ของสื่อ และจํานวนสื่อโฆษณาที่จะถูกผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร
3) การโฆษณาของรัฐจะตองมีเนื้อหาที่ตรงตอภาระรับผิดชอบของหนวยงานที่
จัดทําสื่อโฆษณา กลาวคือ การจัดทําสื่อโฆษณาของหนวยงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หนวยงานดังกลาว
จะตองพิจารณาวาเนื้อหาที่จ ะนําเสนอนั้นเปนเนื้อหาที่อยูในภาระรับผิดชอบของตนหรือไม หาก
เนื้อหาดังกลาวมิใชภาระรับผิดชอบของตนโดยตรง หรือเนื้อหาดังกลาวแมวาจะเกี่ยวของโดยตรงกับ
ภาระรับผิดชอบของตนก็ตาม แตถูกระบุใหอยูในภาระรับผิดชอบของหนวยงานอื่น เชนนี้หนวยงาน
ดังกลาวยอมไมมีอํานาจที่จะจัดทําโครงการโฆษณาประชาสัมพันธนั้น เชน การรณรงคปองกันโรค
ระบาดถือเปนเนื้อหาที่ตรงตอภาระรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณะสุข การโฆษณาดังกลาวจึงอยูใน
อํานาจหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขมิใชหนาที่ของกระทรวงการคลัง เปนตน
(2) การควบคุมทางดานรูปแบบ12
ในส ว นของการควบคุม การใชจา ยเงิ นเพื่ อ การประชาสัม พั นธข องรั ฐทางดาน
รูปแบบนั้น เปนการควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปโดยถูกตองตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไวสําหรับการ
ใชจ ายเงิน ซึ่งกํา หนดขั้นตอนในการจัดทํา สื่อประชาสัม พันธของรัฐ ไวในแนวทางปฏิบัติเ บื้อ งตน
สํ า หรั บ การประชาสั ม พั น ธ แ ละการโฆษณา ค.ศ. 2010 (Guidelines on Information and
Advertising Campaigns 2010) โดยแบงขั้นตอนในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธของรัฐออกเปน 7
ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
12 เพิ่งอาง,

น.51 – 54.
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ขั้นตอนที่ 1 การเสนอโครงการ
แมวาการจัดทําโครงการประชาสัมพันธของประเทศออสเตรเลียจะมีลักษณะที่
แตกตางออกไปจากประเทศแคนาดา โดยการดําเนินการเพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธของรัฐไมปรากฏ
วามีก ารจัด ทํา แผนการโฆษณาประชาสัม พันธข องรัฐบาล (Government Advertising Plan) ที่มี
ลักษณะเปนแผนประชาสัมพันธรวม อันจะสงผลใหการโฆษณาของรัฐบาลเกิดขึ้นอยางเปนเอกภาพ
แตการจัดซื้อจัดจางในโครงการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐก็มีลักษณะที่รวมศูนยในการดําเนินการ
ไวที่กระทรวงการคลัง (Department of Finance and Deregulation) โดยกําหนดใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงที่ เ ป น รั ฐ มนตรี ต น สั ง กั ด (Minister) ของหน ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง เป น เจ า ของโครงการ
ประชาสัมพัน ธ (Agency) มีอํานาจในการอนุมัติใหห นว ยงานฯ ดังกลา วดําเนินโครงการโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ ไ ด และเมื่ อ อนุ มั ติ โ ครงการดั ง กล า วแล ว รั ฐ มนตรี ต น สั ง กั ด จะต อ งแจ ง ให
กระทรวงการคลังทราบถึงการอนุมัตินั้น
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยทางการตลาด
เพื่ อ ให ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ เกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด โดยสามารถ
ตอบสนองความตองการที่แทจริงและเปนที่ พอใจแกกลุมเปาหมายได รวมถึงเกิดความคุมคาสู งสุด
โดยไมทําใหการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐเปนไปอยางสิ้นเปลืองหรือสูญเปลา จึงมีความจําเปนที่
จะตอ งทําการศึก ษาเพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอ มูลทางการตลาด กอนที่จ ะดําเนินการผลิตสื่ อ
โฆษณา โดยหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของโครงการประชาสัมพันธ (Agency) มีหนาที่ที่จะตองจัดให
มีการวิจั ยทางการตลาด (Market Research) ขึ้น ดวยการจางผูวิจัยทางการตลาด (Researcher)
จากรายชื่อที่ถูก จัดเก็บ ไวในระบบฐานขอ มูลกลาง (Communications Multi-Use List - CMUL)
ของกระทรวงการคลัง ซึ่งเปนระบบที่รวบรวมขอมูลของบริษัทเอกชนที่มีประสบการณและความ
เชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ 5 ดาน คือ ดานการโฆษณา ดานการวิจัยทางการตลาดและทางสังคม ดาน
การประชาสัมพันธ ดานการสื่อสารกับชาวอะบอริจินและชาวเกาะบริเวณชองแคบทอเรส และดาน
การตลาดในพหุวัฒนธรรม13
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดแผนการใชสื่อและกลยุทธในการใชสื่อ
กอ นที่จ ะมีก ารจั ด ทําสื่ อโฆษณาขึ้น หนว ยงานของรัฐ ซึ่ งเปนเจ า ของโครงการ
ประชาสัม พั น ธ (Agency) จะต อ งจั ด ทํ า แผนการใชสื่ อ (media plan) และกลยุ ทธ ใ นการใช สื่ อ
(media strategy) ขึ้นกอนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามลําดับขั้นตอนและเกิดประสิทธิภาพใน
13

Australian Government, Department of Finance, “CMUL Home,”
Retrieved on January 16, 2016, from https://cmul.finance.gov.au/Public.
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การใชจายงบประมาณ ซึ่งการจัดทําแผนการใชสื่อและกลยุทธการใชสื่อจะครอบคลุมการดําเนินงาน
เพื่อจัดทําสื่อโฆษณาและครอบคลุมการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ เชน การกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน การกําหนดชวงเวลาในการโฆษณา การกําหนดชนิดของสื่อที่จะใชในการโฆษณา เปนตน
โดยหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของโครงการประชาสัมพันธ มีหนาที่จัดเตรียมขอมูลที่เปนรายละเอียด
และวัตถุป ระสงคข องโครงการใหแ กบ ริษัทวางแผนสื่อโฆษณา (Master Media Agency) เพื่อ ให
บริษัทฯ ดังกลาวใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดรายละเอียดของแผนการใชสื่อและกลยุทธในการ
ใช สื่ อ ว า สมควรดํา เนิ น การอยา งไรบา ง ทั้ ง นี้ ก ระทรวงการคลั ง โดยฝา ยจัด การการจั ดซื้อ จัด จ า ง
(Procurement Management Branch : PMB) จะเป น ผู ติ ด ตอ กั บ บริ ษั ทวางแผนสื่ อ โฆษณาเอง
โดยตรง เพื่อใหบริษัทฯ ดังกลาวเขามาชวยหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของโครงการ กําหนดแผนการ
ใชสื่อและกลยุทธในการใชสื่อที่กลาวถึงขางตน
ในประเทศออสเตรเลียนั้น การชวยเหลือหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของโครงการ
ประชาสัมพันธ (Agency) เพื่อกําหนดแผนการใชสื่อและกลยุทธในการใชสื่อถูกกํา หนดไวใ หเ ปน
หนาที่ของบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลจากรัฐบาล ซึ่งในป พ.ศ. 2556 พบวามีบริษัทเอกชนที่ชนะ
การประมูล 2 ราย คือ บริษัท Universal McCann และบริษัท Adcorp Australia Limited โดย
บริษัท Universal McCann จะทําหนาที่จัดการเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธที่มีลักษณะเปน
โครงการประชาสัมพันธตาง ๆ (Campaign Advertisings) สวนบริษัท Adcorp Australia Limited
จะทําหนาที่จัดการเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธที่มีลักษณะเปนการรับสมัครงานในหนวยงาน
ของรัฐหรือการประกาศสาธารณะ (Non-Campaign Advertisings)
ทั้งนี้โครงการประชาสัมพันธของรัฐที่มีมูลคาของโครงการเกิน 250,000 ดอลลาร
ออสเตรเลีย (หรือประมาณ 7,226,525 บาท)14 จะตองใหคณะผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review Group PRG) ซึ่งสวนใหญเปนเจาหนาที่ของรัฐตรวจดูแผนการใชสื่อ (media plan) และกลยุทธในการใชสื่อ
(media strategy) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกอนนําแผนการใชสื่อและกลยุทธในการใชสื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการอิสระดานการสื่อสาร (Independent Communications Committee - ICC) ซึ่ง
สวนใหญเปนอดีตเจาหนาที่ของรัฐและเปนผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ
ที่เปนอิสระจากภายนอก เพื่อตรวจสอบกอนที่จะดําเนินการในขั้นตอนจัดซื้อจัดจาง
ขั้นตอนที่ 4 การจัดซื้อจัดจาง

14 คํานวณตามอั ตราแลกเปลี่ย นเงิ นตราตา งประเทศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย
ประจําวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดย 1 ดอลลารออสเตรเลีย = 28.9061 บาท
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ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจางจะประกอบไปดวยขั้นตอนของการจัดหาผูผลิตสื่อ
โฆษณาและขั้นตอนการเปดประมูลเพื่อจัดซื้อจัดจาง ซึ่งในสวนของขั้นตอนการจัดหาผูผลิตสื่อโฆษณา
นั้ น ตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย กํ า หนดให ห น ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง เป นเจ า ของโครงการ
ประชาสั ม พั น ธ (Agency) จะต อ งจั ด หาบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต สื่อ โฆษณา (Creative Agency) จากระบบ
ฐานขอมูลกลาง (CMUL) ที่รวบรวมขอมูลของบริษัทเอกชนผูรับจางผลิตสื่อประชาสัมพันธเอาไว และ
ในขั้นตอนการเปดประมูลเพื่อจัดซื้อจัดจาง จะรวมการจัดซื้อจัดจางในดานตาง ๆ เชน การผลิตสื่อ
โฆษณา การเผยแพรสื่อโฆษณา คาใชจา ยในการวา จางผูเชี่ยวชาญในการทํา หนาที่สื่อสารภาษา
ทองถิ่น และคาใชจายในการวาจางผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษา15 เปนตน โดยกําหนดใหหนวยงานของ
รัฐซึ่งเปนเจาของโครงการประชาสัมพันธ (Agency) มีหนาที่ในการสํารวจราคาหรือตนทุนที่แทจริง
ของสื่ อ โฆษณาจากข อ มู ล ในระบบการโฆษณากลาง (Central Advertising System - CAS) ของ
กระทรวงการคลัง ที่รวบรวมขอมูลการใชจายงบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธในหนวยงาน
ของรัฐ และรวบรวมอั ต ราค า บริ ก ารพรอ มทั้ ง ส ว นลดที่ เ คยได จ ากบริษั ท สื่ อ เอกชนผู รั บ ผลิ ตสื่ อ
ประชาสัมพันธที่เคยใหบริการ16
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทําขอตกลงรวมกันกอนการผลิตสื่อโฆษณา
กอนการผลิตสื่อโฆษณาหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของโครงการประชาสัม พันธ
(Agency) จะตองทําขอตกลง และรวมมือกับ บริษัทวางแผนสื่อโฆษณา (Master Media Agency)
และบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต สื่ อ โฆษณา (Creative Agency) ในการตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง แผนการใช สื่ อ
(media plan) และกลยุทธในการใชสื่อ (media strategy) เพื่อใหเกิดความพรอมที่จะผลิตสื่อโฆษณา
ทั้งนี้โครงการประชาสัมพันธที่มีมูลคาของโครงการเกิน 250,000 ดอลลารออสเตรเลีย (หรือประมาณ
7,226,525 บาท) จะตองใหคณะผูทรงคุณวุฒิ (PRG) ตรวจดูขอตกลงกอน แลวจึงใหคณะกรรมการ
อิสระดานการสื่อสาร (ICC) ประเมินและตรวจสอบขอตกลงดังกลาว หลังจากนั้นจึงจัดทํารายงานการ
ผลิตสื่อโฆษณา
15

Australian Government, Department of Finance and Deregulation,
Campaign Advertising by Australian Government Departments and Agencies : Half Year
Report 1 July to 31 December 2012, (Commonwealth Of Australia : Department of
Finance and Deregulation, 2013), p.30.
16 Australian Government, Department of Finance, “Central Advertising
System,” Retrieved on January 16, 2016, from https://www.finance.gov.au/advertising/
cas.html.
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ขั้นตอนที่ 6 การตรวจรับงาน
สําหรับขั้นตอนการตรวจรับงานเปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายหลังจากบริษัทผูผลิตสื่อ
โฆษณา (Creative Agency) ดําเนินการผลิตสื่อโฆษณาเสร็จสิ้นแลว ในขั้นตอนนี้หนวยงานของรัฐซึ่ง
เปนเจาของโครงการ จะตองตรวจสอบสื่อโฆษณาดังกลาววาผลิตขึ้นตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ
สัญญาหรือไม หากพบวาการผลิตสื่อโฆษณาเกิดขึ้นไมตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว ก็มีอํานาจเรียกให
บริษัทผูผลิตสื่อโฆษณาดําเนินการแกไขใหถูกตอง และในกรณีที่โครงการประชาสัมพันธที่มีมูลคาของ
โครงการเกิ น 250,000 ดอลลาร อ อสเตรเลี ย (หรื อ ประมาณ 7,226,525 บาท) จะต อ งให
คณะกรรมการอิสระดานการสื่อสาร (ICC) ประเมินความถูกตองของสื่อโฆษณาตามกฎหมายในขั้น
สุดทายกอน และทํารายงานเสนอตอหัวหนาหนวยงาน (Chief Executive)
ขั้นตอนที่ 7 การเผยแพรสื่อโฆษณา
กอ นที่หัว หนาหนว ยงาน (Chief Executive) จะรับ รองการเผยแพรสื่อโฆษณา
จะตองพิจารณารายงานที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการอิสระดานการสื่อสาร (ICC) และรายงานที่จัดทํา
ขึ้นโดยหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของโครงการ (Agency) วามีสิ่งใดตองแกไขกอนการเผยแพรสื่อ
โฆษณาหรือไม และเมื่อหัวหนาหนวยงานเห็นสมควรใหเผยแพรสื่อโฆษณาดังกลาว ก็ใหดําเนินการ
รับรองการเผยแพรสื่อโฆษณาดังกลาว พรอมสงเรื่องใหแกรัฐมนตรีตนสังกัด (Minister) เพื่อพิจารณา
และมีคําสั่งใหเผยแพรสื่อโฆษณานั้นตอไป ทั้งนี้ในโครงการประชาสัมพันธที่มีมูลคาของโครงการเกิน
250,000 ดอลลารออสเตรเลีย (หรือประมาณ 7,226,525 บาท) เมื่อคณะกรรมการอิสระดานการ
สื่อ สารไดรับ เรื่องรองเรียนจากประชาชนทางเว็บ ไซตข องกระทรวงการคลังถึงความไมชอบดวย
กฎหมายหรือความไมคุมคาของการใชจายงบประมาณ ใหคณะกรรมการอิสระดานการสื่อสารมี
อํานาจพิจารณาวาสื่อประชาสัมพันธดังกลาวมีการอางอิงการเมืองหรือคุมคากับประโยชนที่ไดรับ
หรือไม โดยกอนป พ.ศ. 2553 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (The Auditor General) ของประเทศ
ออสเตรเลี ย มี ห น า ที่ ทั้ ง ควบคุ ม ความชอบด ว ยกฎหมายและควบคุ ม ความคุ ม ค า ในการใช จ า ย
งบประมาณเพื่อการโฆษณา แตในปจจุบันสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีหนาที่เฉพาะการควบคุม
ความคุมคาในการใชจายงบประมาณเพื่อการโฆษณาเทานั้น
แตในกรณีที่ประเทศตกอยูในสถานการณฉุกเฉิน มีความจําเปนเรงดวน หรือมี
เหตุผลอื่น ๆ ที่สําคัญ เชน เกิดภาวะสงคราม มีการประกาศกฎอัยการศึก หรือเกิดโรคระบาด เปนตน
หน ว ยงานของรั ฐ อาจไม ต อ งดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนที่ กํ า หนดไว ข า งต น สํ า หรั บ การโฆษณา
ประชาสัมพันธของรัฐได ทั้งนี้จะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีในตําแหนง The Special Minister of
State กอน และจะตองแจงใหประธานกรรมการอิสระดานการสื่อสาร (ICC) ทราบเพื่อรายงานรัฐสภา
ตอไป
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สําหรับการโฆษณาประชาสัมพันธที่ดําเนินการโดยองคกรอิสระและรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
ตกอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติหนวยงานและบริษัทแหงเครือจักรภพออสเตรเลีย ค.ศ. 1997
(Commonwealth Authorities and Companies Act 1997) จะมีลักษณะของการดําเนินงานที่มี
ความยืดหยุนกวา โดยหนวยงานเหลานี้ไมจําเปนตองปฏิบัติตามขั้นตอนทั่วไปที่กําหนดไวสําหรับ
หนวยงานของรัฐ แตจะตองแจงใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (Minister of Finance) ในฐานะ
ผูรักษาการตามพระราชพระราชบัญญัติหนวยงานและบริษัทแหงเครือจักรภพออสเตรเลีย ค.ศ. 1997
และรัฐ มนตรี ต น สั ง กั ด (Minister) ซึ่ ง หน ว ยงานเหล า นั้น สั ง กั ด อยู ทราบ แมว า องคก รอิ ส ระหรื อ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ข า งต น จะไม ต อ งปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนทั่ ว ไปที่ กํ า หนดไวสํ า หรับ หน ว ยงานของรั ฐ แต
หนว ยงานดังกลาวก็สามารถเขามาใชระบบฐานขอมูลกลาง (CMUL) และระบบการโฆษณากลาง
(CAS) ของกระทรวงการคลังเพื่อดําเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางตาง ๆ ได ทั้งนี้คําแนะนําหรือ
แนวทางปฏิบัติที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดใหแกองคกรอิสระหรือรัฐวิสาหกิจเหลานั้นไมถือ
เปนคําสั่งที่องคกรอิสระหรือรัฐวิสาหกิจเหลานั้นจะตองปฏิบัติตาม แตหนวยงานดังกลาวยังคงตองถูก
สํา นักงานการตรวจเงินแผนดิน (The Auditor General) ของประเทศออสเตรเลียควบคุม การใช
จายเงินเชนเดียวกับหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมความคุมคาของการใชจายเงิน
(Performance audit)
3.2.2.2 การควบคุมในระดับมลรัฐ
สํ า หรั บ มาตรการควบคุม การประชาสัม พั นธบุ ค คลหรือ พรรคการเมื อ งโดยใช
ทรัพยากรของรัฐที่เปนมาตรการในระดับมลรัฐหรือระดับภูมิภาคนั้น อาจพิจารณาไดจากมาตรการที่
ปรากฏอยูในกฎหมายของรัฐนิวเซาทเวลส (New South Wales) ซึ่งรัฐดังกลาวเปนที่ตั้งของนคร
ซิ ด นี ย (Sydney) และเป น รั ฐ ที่ มี ป ระชากรอาศั ย อยู อ ย า งหนาแน น ที่ สุ ด แห ง หนึ่ ง ของประเทศ
ออสเตรเลี ย โดยมาตรการฯ ดั ง กล า วนั้ น ปรากฏอยู ใ นแนวทางปฏิ บั ติ เ บื้ อ งต น ในการโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ ค.ศ. 2012 (Government Advertising Guidelines 2012) ซึ่ ง ออกตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ ค.ศ. 2011 (Government Advertising Act
2011) ทั้ ง นี้ ก ารจั ด ทํ า สื่ อ โฆษณาของรั ฐ นิ ว เซาท เ วลส จ ะต อ งเป น ไปตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติฯ และแนวทางปฏิบัติเบื้องตนฯ ดังกลาวทั้ง 5 ขอ ดังนี17้
(1) วัตถุประสงคของการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
การจัดทําสื่อโฆษณาของรัฐนิวเซาทเวลสไมไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของการ
โฆษณาประชาสัมพันธข องรัฐไวในพระราชบั ญญัติก ารโฆษณาประชาสัม พันธข องรัฐ ค.ศ. 2011
17 อิสรกุล
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(Government Advertising Act 2011) ซึ่งแตกตางกรณีรัฐออนแทรีโอของประเทศแคนาดาที่มีการ
กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ ค.ศ. 2004
(Government Advertising Act 2004) แตพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวของรัฐนิวเซาทเวลสไดมีการ
กําหนดใหรัฐมนตรีออกประกาศแนวทางปฏิบัติเบื้องตนในการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ ค.ศ.
2012 (Government Advertising Guidelines 2012) ในราชกิ จ จานุเ บกษา โดยในแนวปฏิ บั ติ ฯ
ดังกลาวไดกําหนดใหการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐตองเปนไปตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1) เพื่อกระตุนเตือนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมหรือทัศนคติของ
ประชาชน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทางดานสาธารณสุข ความปลอดภัย หรือคุณภาพชีวิต
2) เพื่ อ สง เสริ ม ให ป ระชาชนและภาคธุร กิ จ การค า ปฏิบั ติ ตามกฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ทั้งกฎหมายในระดับสหพันธรัฐ ระดับมลรัฐ หรือระดับทองถิ่น
3) เพื่อกระตุนใหเกิดการอุปโภคบริโภคในผลิตภัณฑหรือบริการสาธารณะอื่น ๆ
ของรัฐ
4) เพื่อกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การตัดสินใจของรัฐบาล
5) เพื่อสรางความตระหนักรูในโครงการหรือ ความคิดริเริ่ม ตาง ๆ ที่กําลังจะ
เกิดขึ้น และการรายงานประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นตามขอผูกพันของรัฐนิวเซาทเวลส
6) เพื่อใหค วามชวยเหลือในการออกคําสั่งคุม ครองตา ง ๆ ในชว งเวลาที่เกิด
เหตุการณวิกฤติหรือมีสถานการณฉุกเฉิน
7) เพื่อรับสมัครงาน เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญตามกฎหมาย และสงเสริม
โอกาสในทางธุรกิจกับรัฐนิวเซาทเวลส
(2) รูปแบบและเนื้อหาของการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
ตามแนวทางปฏิ บั ติเ บื้ อ งต น ในการโฆษณาประชาสั ม พั น ธข องรั ฐ ค.ศ. 2012
(Government Advertising Guidelines 2012) ไดกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของการประชาสัมพันธ
ที่จัดทําขึ้นในนามของรัฐนิวเซาทเวลสไวอยางชัดเจน โดยกําหนดใหการประชาสัมพันธของรัฐตองมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1) การโฆษณาตองเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายตาง ๆ (รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล กฎหมายวาดวยสื่อ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง)
2) ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง สถิติ การเปรียบเทียบ และถกเถียงตาง ๆ ตองเปน
ขอมูลที่ถูกตอง ขอเท็จจริงที่เปนขอความและคํากลาวอางในสื่อโฆษณาของรัฐตองสามารถพิสูจน
ยืนยันได
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3) การเผยแพรสื่อโฆษณาตองเปน ไปอยางเปนธรรมและสามารถเขา ถึง การ
เผยแพรนั้นได
4) การนําเสนอเนื้อหาตองมีความเปนกลางทางการเมือง โดยจะตองไมปรากฏ
ขอความที่จะสื่อไปถึงพรรคการเมือง
5) คํานึงถึงความออนไหวซึ่งเปนประเด็นในทางวัฒนธรรม เมื่อตองมีการสื่อสาร
กับผูคนที่มีเชื้อชาติหรือศาสนาที่แตกตางกัน
6) การโฆษณาตองรักษาไวซึ่งมาตรฐานอันสูงสุดของความเหมาะสมและรสนิยม
ทางเพศและเพศสภาพ
7) ตระหนักถึงรูปแบบการสื่อสารที่จําเปนสําหรับบุค คลผูพิก ารหรือบุ ค คลผู
ทุพพลภาพ
นอกจากนี้ สื่อโฆษณาที่ผลิตในนามของรัฐนิวเซาทเวลส ควรระบุไวอยางชัดเจนวา
เปนสื่อโฆษณาที่เกิดขึ้นโดยรัฐนิวเซาทเวลส รวมถึงปรากฏตราสัญลักษณในลักษณะที่ชัดเจนและถาวร
ดวยการใชตราสัญลักษณของรัฐนิวเซาทเวลส และในกรณีที่จําเปน สื่อโฆษณานั้นจะตองปรากฏปาย
อนุญาตตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการกระจายเสียง ค.ศ. 1992 (Broadcasting Services Act
1992) ดวย
(3) ลักษณะตองหามของการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
สํา หรับ ขอ หามของการโฆษณาประชาสัมพันธในรัฐนิวเซาทเวลสซึ่งปรากฏใน
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ ค.ศ. 2011 (Government Advertising Act
2011) นั้นมีลักษณะใกลเคียงกับขอหามของรัฐออนแทรีโอ โดยไดกําหนดลักษณะตองหามของสื่อ
โฆษณาที่เปนของรัฐไววาจะตองไมมีลักษณะดังตอไปนี้
1) การโฆษณาของรัฐจะตองไมถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ
ไมวาการสนับสนุนดังกลาวจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยออมก็ตาม
2) สื่ อ โฆษณาของรัฐ จะตอ งไม ป รากฏชื่ อ หรื อ ให ค วามสํา คัญ กั บ เสี ย งหรื อ
รูปภาพของรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา หรือผูลงสมัครรับเลือกตั้ง
3) สื่อโฆษณาของรัฐจะตองไมปรากฏชื่อ สัญลักษณ หรือคําขวัญ หรือสิ่งอื่นใดที่
สื่อความไปถึงพรรคการเมือง
ทั้งนี้ ขอหามดังกลาวไมนําไปใชกับการเผยแพรขอมูลการเลือกตั้งหรือขอมูลอื่น ๆ
ที่ตองเผยแพรตามวัตถุประสงคของการเลือกตั้ง
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(4) การพิจารณาอนุมัติการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารโฆษณาประชาสัม พั น ธข องรัฐ ค.ศ. 2011 (Government
Advertising Act 2011) ไดกําหนดขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
เอาไว โดยกําหนดให หัวหนาหน วยงานของรัฐ ซึ่งเป นเจ าของโครงการ (head of a government
agency) เปนผูพิจารณาอนุมัติเ อง แตกตางจากรัฐออนแทรีโ อที่มีสํานักงานการตรวจเงินแผน ดิน
(The Auditor General) เป นผู พิ จ ารณา ทั้ ง นี้ มิ ไดห มายความว า การโฆษณาของรัฐ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะ
ปราศจากการควบคุมไปเสียทีเดียว เนื่องจากในพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวไดกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
สําหรับการพิจารณาอนุมัติการโฆษณาประชาสัมพันธไว ดังนี้
1) ในโครงการประชาสั ม พั น ธ ที่ มี มู ล ค า ของโครงการเกิ น กว า 1,000,000
ดอลลารออสเตรเลีย (หรือประมาณ 28,906,100 บาท) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนเจ า ของ
โครงการต อ งจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ต น ทุ น และผลประโยชน ที่ จ ะได รั บ (A cost benefit
analysis) กอนเริม่ โครงการ
2) ในโครงการประชาสัมพันธที่มีมูลคาของโครงการเกินกวา 50,000 ดอลลาร
ออสเตรเลีย (หรือประมาณ 1,445,305 บาท) หัวหนาหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของโครงการจะตอง
จัดใหมีก ารทบทวนโครงการโดยผูพิจ ารณาอิสระ (peer review) ซึ่ง เปนบุคคลภายนอกกอนเริ่ม
โครงการ
ในกรณีที่ มี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว นทางด า นสาธารณสุ ข หรื อ ความปลอดภั ย ของ
ประชาชน หรือมีสถานการณจําเปนเรงดวนอื่น ๆ พระราชบัญญัติฯ ดังกลาวกําหนดขอยกเวนให
หั ว หน า หน ว ยงานของรัฐ ซึ่ ง เจ า ของโครงการ อาจดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายงานฯ (A cost benefit
analysis) หรือทบทวนโครงการฯ (peer review) ภายหลังจากที่ไดเริ่มโครงการประชาสัมพันธแลวก็
ได
(5) การรายงานผลตอสภา
เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการใชจายเงินงบประมาณเพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธเชนเดียวกับกรณีของรัฐออนแทรีโอ พระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ
ค.ศ. 2011 (Government Advertising Act 2011) ของรัฐนิวเซาทเวลสจึงกําหนดใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน (The Auditor General) ของรัฐนิวเซาทเวลสมีหนาที่จัดทํารายงานทบทวนการ
โฆษณาประชาสัมพันธขึ้นเปนประจําในทุกป และนําเสนอรายงานนั้นตอสภาเพื่อทราบ
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง มาตรการต า ง ๆ ที่ ใ ช ใ นการควบคุ ม การกระทํ า ที่ เ ป น การ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐทั้งในระดับสหพันธรัฐและในระดับมล
รัฐ จะพบวาไมมีการกําหนดความผิดและโทษสําหรับบุคคลผูฝาฝน ไมวาจะเปนมาตรการบังคับทาง
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อาญา ทางปกครอง หรือทางแพง การไมกําหนดมาตรการบังคับสําหรับบุคคลผูฝาฝนในกรณีดังกลาว
ก็มีสาเหตุมาจากการที่มาตรการตาง ๆ นั้นไดกําหนดขั้นตอนและองคกรในการควบคุมการผลิตและ
เผยแพรสื่อประชาสัมพันธของรัฐไวอยางรัดกุมแลว ยอมสงผลทําใหการโฆษณาที่มีลักษณะเปนการ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐรอดพนการควบคุมตรวจสอบไดยาก
และถึงแมภายหลังจากเผยแพรสื่อโฆษณาดังกลาวไปแลว หากปรากฏวาเนื้อหาของสื่อโฆษณานั้นมี
ลัก ษณะตองห ามหรือไมเ ปน ไปตามมาตรฐานที่ไดกํา หนดไวในกฎหมาย สํา นักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (The Auditor General) ก็มีอํานาจทีจ่ ะเรียกใหผูกระทําการโฆษณาดังกลาวคืนเงินในสวนที่
ไดใชจายไปหรือในสวนที่ไดรับความเสียหายไดอยูแลว ซึ่งอํานาจดังกลาวเปนอํานาจโดยทั่วไปของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
3.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา
สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐที่แตกตางไปจากประเทศแคนาดา
และประเทศออสเตรเลีย กลาวคือ การกําหนดมาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม
มีการกําหนดขั้นตอนในการควบคุมการใชจายงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธบุคคลหรือ พรรค
การเมืองไวเปนการเฉพาะเหมือนเชนประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลีย แตจะกําหนดใหการ
กระทําดังกลาวเปนความผิดและมีโทษทางอาญาหรือโทษทางแพง การควบคุมการกระทําที่เปนการ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีลักษณะ
เปนการควบคุมภายหลังเมื่อไดเผยแพรสื่อประชาสัมพันธไปแลว เนื่องจากการควบคุมดวยวิธีนี้ไมอาจ
ทราบไดลวงหนาวาการประชาสัมพันธของรัฐที่เกิดขึ้นจะมีเนื้อหาเปนอยางไรบาง การกระทําที่เปน
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริ กาจึ ง
สามารถเกิดขึ้นไดงา ยกวา เพราะปราศจากมาตรการในการควบคุม กอนการเผยแพรสื่อ โฆษณา
แตกตางจากการควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐของ
ประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลี ย ที่ เ ป น การควบคุ ม ทั้ ง รู ป แบบและเนื้ อ หาของสื่ อ
ประชาสัมพันธ ในขั้นตอนกอนการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ
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3.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากร
ของรัฐ
การประชาสัมพันธบุ คคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ที่เกิดขึ้น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น หากพิจ ารณาในระดับสหพันธรัฐจะพบวา การกระทําดังกลาวไมมีการ
กําหนดหามไวเปนลายลักษณอักษร รวมถึงไมไดมีการบัญญัติความผิดและโทษไวสําหรับผูกระทํา แต
หากพิจารณาในระดับมลรัฐ เชน อิลลินอยส (Illinois) และนิวยอรก (New York) จะพบวาการกระทํา
ดังกลาวที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐนั้นเปนความผิด
ตามกฎหมาย ซึ่งในสวนของรัฐอิลลินอยสจะกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา
สวนรัฐนิวยอรกจะกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดที่จะมีการบังคับใชมาตรการทางแพงแก
ผูฝาฝน การกําหนดมาตรการทางกฎหมายในกรณีดังกลาวขางตนนี้แสดงใหเห็นถึงแนวคิดตอการ
ประชาสัมพัน ธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพ ยากรของรัฐวา เปนสิ่ง ที่ตองหาม เพราะการ
กระทําดังกลาวนอกจากจะเปนการใชทรัพยากรของรัฐอยางสิ้นเปลือ งแลว ยังเปน การแสวงหา
ประโยชนจากทรัพยากรของรัฐเพื่อตนเองหรือผูอื่นอยางไมมีสิทธิดวย การกระทําดังกลาวยอมสงผล
เสียตอ สังคมในหลายประการ ทํา ใหเกิดความเหลื่อมล้ํา ของกลุมคนตา ง ๆ และสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงคในการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ
3.3.2 การควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของ
รัฐ
มาตรการที่ใชในการควบคุม การประชาสัม พันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนมาตรการเฉพาะ ปรากฏแตเฉพาะมาตรการใน
ระดั บ มลรั ฐ เท า นั้ น โดยไม พ บว า ในระดั บ สหพั น ธรั ฐ มี ก ารกํ า หนดมาตรการในการควบคุ ม
ประชาสัมพันธฯ ดังกลาวไวแตอยางใด มีเพียงการกําหนดหลักเกณฑโดยทั่วไปไวในกฎหมายวาดวย
การจัดสรรงบประมาณของรัฐ (Principles of Federal Appropriations Law) ซึ่งเปนหลักเกณฑที่
ใชกับสื่อประชาสัมพันธของรัฐทุกประเภท แตในระดับมลรัฐจะพบวามีการกําหนดมาตรการเฉพาะ
สําหรับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐเอาไว เชน รัฐอิลลินอยส
(Illinois) มีการกําหนดมาตรการดังกลาวไวในรัฐบัญญัติจริยธรรมของพนักงานและลูกจางของรั ฐ
(State Officials and Employees Ethics Act) และรัฐนิวยอรก (New York) มีการกําหนดมาตรการ
ดังกลาวไวในกฎหมายวาดวยเจาหนาที่รัฐ (Public Officers Law)
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3.3.2.1 การควบคุมในระดับสหพันธรัฐ18
ในสวนของประเทศสหรัฐอเมริกาไมพบวามีการใชมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐในระดับสหพันธรัฐหรือใน
สวนกลาง และไมพบวามีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการใชจาย
งบประมาณดัง กลา ว โดยพบเพีย งกฎหมายวาดวยการจัดสรรงบประมาณของรัฐ (Principles of
Federal Appropriations Law) ที่กําหนดใหการใชจายงบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ
ของรัฐตองตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักความจําเปนในการใชจาย (the necessary expense doctrine)
และกําหนดหามเฉพาะการใชสื่อโฆษณาของรัฐเพื่อการวิ่งเตน (Lobbying) หรือการโฆษณาชวนเชื่อ
(Propaganda) เทา นั้น หลักการดัง กลา วเป นหลั ก การโดยทั่ว ไปที่ ไ ม ไ ด มุง หมายใช บั งคั บ กั บ การ
ประชาสัม พั น ธ บุ ค คลหรือ พรรคการเมื อ งโดยใช ท รัพ ยากรของรัฐ ซึ่ ง อาจมี เ หตุ ผ ลมาจากความ
หลากหลายของแตละมลรัฐ ทําใหการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐในระดับสหพันธรัฐอาจไมเหมาะสมกับบางพื้นที่และ
อาจไมสอดคลองกับหลักการปกครองตนเองของแตละมลรัฐ
แตทั้งนี้การใชจายเงินของรัฐเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธยังตองอยูภายใตการ
ควบคุมโดยสํานักงานตรวจสอบบัญชีกลางของสหรัฐอเมริกา (Government Accountability Office
- GAO) ซึ่งมีหนาที่คลายกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือ สตง. ของประเทศไทย โดยจะทํา
หนาที่ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐบาลแลวรายงาน
ใหสภาคองเกรส (US Congress) ทราบ
3.3.2.2 การควบคุมในระดับมลรัฐ19
สํ า หรั บ มาตรการควบคุม การประชาสัม พั นธบุ ค คลหรือ พรรคการเมื อ งโดยใช
ทรัพยากรของรัฐที่เปนมาตรการในระดับมลรัฐหรือระดับภูมิภาคนั้น อาจพิจารณาไดจากมาตรการที่
ปรากฏอยูในกฎหมายของรัฐอิลลินอยส (Illinois) คือ รัฐบัญญัติจริยธรรมของพนักงานและลูกจ าง
ของรัฐ (State Officials and Employees Ethics Act) และกฎหมายของรัฐนิวยอรก (New York)
คือ กฎหมายวาดวยเจาหนาที่รัฐ (Public Officers Law) โดยอาจพิจารณาไดดังนี้
18 Government

Accountability Office, Principles of Federal Appropriations Law : Annual Update of the 3rd, Volume 1 , (Washington, D.C. : Government
Accountability Office, 2004), pp. 4-227 – 4-231. อ า งถึ ง ใน เดื อ นเด น นิ ค มบริ รั ก ษ และ
ธิปไตย แสละวงศ, อางแลว เชิงอรรถที่ 5, น.64.
19 เดือนเดน นิคมบริรักษ และ ธิปไตย แสละวงศ, เพิ่งอาง, น.64 – 65.
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รัฐอิลลินอยส (Illinois)
สําหรับรัฐอิลลินอยส (Illinois) ในสวนรัฐบัญญัติจริยธรรมของพนักงานและลูกจาง
ของรั ฐ (State Officials and Employees Ethics Act) ได กํ า หนดมาตรการในการควบคุ ม การ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐไวใน Section 5-20 (a) โดยกําหนด
หามมิใหมีชื่อ รูปภาพ หรือขอความเสียงของสมาชิกฝายบริหาร (executive branch constitutional
officer) และสมาชิกฝายนิติบัญญัติ (the General Assembly) ปรากฏในการออกอากาศทางวิทยุ
หรื อ โทรทั ศ น หนั ง สื อ พิ ม พ ห รื อ นิ ต ยสารในเชิ ง พาณิ ช ย และป า ยโฆษณาหรื อ ป า ยข อ ความ
อิเล็กทรอนิกส ในทุกชวงเวลานับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป
และในสวนของ Section 5-20 (b) ไดกําหนดใหขอหามดังที่กลาวไวใน Section
5-20 (a) หมายความรวมไปถึง การหามมีชื่อหรือภาพของบุคคลดังกลาวปรากฏในสติกเกอรติดทาย
รถ ปายโฆษณาขนาดใหญริมถนน เข็มกลัด แถบแมเหล็กติดตูเย็น และสติกเกอร เปนตน หากวา
สิ่งของดังกลาวถูกออกแบบ ชําระราคา เตรียมการ หรือแจกจายโดยเปนการใชจายเงินงบประมาณ
ของรัฐ และไมไดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐหรือเพื่อบริการสาธารณะ
แตทั้งนี้บทบัญญัติขางตนไมใชบังคับกับสิ่งของตาง ๆ ที่ถูกผลิตขึ้นกอนการประชุมสมัชชาใหญครั้งที่
93 เพื่อแกไขรัฐบัญญัติฯ ดังกลาว
แตในสวนของ Sections 5-20 (c) ไดบัญญัติใหไมตองนําบทบัญญัติใน Section
5-20 (a) และ (b) นํามาใชบังคับ ในกรณีที่การใชจายเงินเพื่อการโฆษณาดังกลาวเปนการใชจายเงิน
งบประมาณที่ไดรับ มาจากการสนับสนุนของรัฐ ตามที่ปรากฏใน Article 9 ของประมวลกฎหมาย
เลือกตั้ง (the Election Code) ของรัฐอิลลินอยส เนื่องจากการจัดการการเลือกตั้งในแตละครั้ง รัฐมี
ความจําเปนที่จ ะตองดํา เนินการเพื่อจัดใหมีการประชาสัมพันธผูสมัค รรับเลือกตั้งขึ้น เพื่อใหก าร
ประชาสัมพันธตัวผูสมัครรับเลือกตั้งเปนไปอยางทั่วถึง อันจะสงผลทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไดรับขอมูล
อยางรอบดาน
ทั้งนี้บุคคลที่เจตนาฝาฝนบทบัญญัติใน Section 5-20 จะมีความผิดทางธุรกิจ (a
business offense)20 และตองรับโทษตามที่บัญญัติไวใน Section 50-5 (b) คือ ระวางโทษปรับตั้ง
20 ความผิดทางธุรกิจ

(a business offense) ตามกฎหมายของรัฐอิลลินอยส ถูกจัด
อยูในความผิดทางอาญาประเภทที่ 3 (Class C misdemeanors) ซึ่งเปนความผิดทางอาญาประเภท
ที่เบาที่สุดในประเภทความผิดทางอาญาทั้งหมดของรัฐอิลลินอยส ประกอบไปดวยความผิดลหุโทษ (a
petty offense) ความผิ ด ทางธุ ร กิ จ (a business offense) และการละเมิ ด กฎระเบี ย บ (an
ordinance violation) ความผิดประเภทนี้ศาลไมสามารถพิพากษาลงโทษจําคุกได ทําไดเพียงการ
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แต 1,001 ดอลลารสหรัฐ (หรือประมาณ 32,194 บาท)21 ถึง 5,000 ดอลลารสหรัฐ (หรือประมาณ
160,807 บาท)
รัฐนิวยอรก (New York)
สําหรับรัฐนิวยอรก (New York) ในสวนของกฎหมายวาดวยเจาหนาที่รัฐ (Public
Officers Law) ไดกําหนดมาตรการในการควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐไวในมาตรา 73-b โดยกําหนดหามการโฆษณาเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับการเลือกตั้ง
และผูลงสมัครรับเลือกตั้งอันเปนการใชงบประมาณแผนดินในการโฆษณา ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวได
กําหนดหามไวอยางเด็ดขาด แมวาจะมีกฎหมายอื่นใดบัญญัติไวในทางตรงกันขามก็ตาม โดยกําหนด
หามมิใหมีรูปภาพ เสียง หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคลายกัน ของเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับการเลือกตั้ง
(elected government official) และผูลงสมัครรับเลือกตั้ง (candidate) ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับ
มลรัฐ หรือระดับสหพันธรัฐ ปรากฏในสื่อโฆษณาหรือโครงการประชาสัมพันธใด ๆ รวมทั้งในประกาศ
ที่เปนบริการสาธารณะหรือบริการของชุมชุน ที่ตีพิมพหรือออกอากาศโดยภาคเอกชน ภาคธุรกิจ หรือ
ภาคอื่นใด ผานทางสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส (รวมถึงสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่ออินเตอรเน็ต
ด ว ย) หากการผลิ ต และเผยแพร สื่ อ ดั ง กล า วนั้ น เป น การใช จ า ยเงิ น ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นจาก
งบประมาณของรัฐ หนวยงานระดับรอง หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
และบทบัญญัติดังกลาวยังไดกําหนดหามมิใหบุคคล (person) ใด ๆ ไมวาบุคลนั้น
จะมีตําแหนงหนาที่ในหนวยงานของรัฐหรือไม กระทําการใด ๆ ที่เปนการใชจายเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนเพื่อการโฆษณาดังที่ไดระบุไวขางตน ซึ่งเงินดังกลาวเปนเงินที่ไดมาจากงบประมาณของรัฐ
หนวยงานของรัฐในสวนที่เกี่ยวของกับการเมือง หรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจ แตบทบัญญัติดังกลาวได
กําหนดขอยกเวนของการใชจายเงินเพื่อการโฆษณาดังกลาวไว โดยบัญญัติใหการใชจายเงินในกรณี
ดังกลาวสามารถกระทําไดหากเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายเฉพาะ ทั้งกฎหมายเฉพาะใน
ระดับทองถิ่น ระดับมลรัฐ หรือระดับสหพันธรัฐ
ลงโทษปรับ เทา นั้น ความผิดประเภทนี้ถู ก เรีย กวา ความผิ ดกึ่ ง อาญา (quasi-criminal offenses)
เพราะการลงโทษปรับมีขั้นตอนการพิจารณาที่คลายกับการพิจาณาความผิดทางอาญาที่โจทกจะตอง
แสดงให เ ห็ น ว า มี ก ารกระทํ า ความผิ ด เกิ ด ขึ้ น จริ ง โปรดดู Sami Azhari, “What is a Class C
misdemeanor in Illinois?,” Retrieved on January 1 8 , 2016, from http://www.
criminallawyerillinois.com/2011/04/10/what-is-a-class-c-misdemeanor-in-illinois/.
21 คํานวณตามอั ตราแลกเปลี่ย นเงิ นตราตา งประเทศ ของธนาคารแห งประเทศไทย
ประจําวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดย 1 ดอลลาร = 32.1614 บาท
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สํา หรับ บุคคลที่ฝาฝนบทบัญ ญัติดังกลา วขา งตนจะต องระวางโทษปรับ ซึ่ ง เป น
มาตรการลงโทษทางแพง (civil penalty)22 เปนจํ านวนไมนอ ยกวา 1,000 ดอลลารส หรัฐ (หรือ
ประมาณ 32,161 บาท) แตไมเกิน 5,000 ดอลลารสหรัฐ (หรือประมาณ 160,807 บาท) โดยจะมี
อัยการสูงสุดของรัฐเปนผูดําเนินคดีทางแพงดังกลาว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา แมวาจะไมมีการกําหนดมาตรการที่ใชในการควบคุมการ
ประชาสัมพันธบุคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐไว เปนการเฉพาะในกฎหมายระดับ
สหพั น ธรั ฐ โดยมี เ พี ย งกฎหมายว า ด ว ยการจั ด สรรงบประมาณของรั ฐ (Principles of Federal
Appropriations Law) ที่กําหนดหลักเกณฑทั่วไปในการใชจายเงินเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐ ซึ่ง
จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของหลัก ความจําเปนในการใชจาย และหามใชสื่อโฆษณาของรัฐเพื่อ การ
วิ่งเตนหรือการโฆษณาชวนเชื่อ แตในระดับมลรัฐมีก ารกํา หนดมาตรการที่ใชในการควบคุ ม การ
ประชาสัมพัน ธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ไวเปนการเฉพาะ ซึ่งมาตรการ
ดังกลาวมีผลเปนการยับยั้งพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมไดดีในระดับหนึ่ง กลาวคือ การกําหนดโทษปรับที่
มีระวางโทษตั้งแต 1,000 – 5,000 ดอลลารสหรัฐ จะชวยทําใหบุคคลที่คิดจะกระทําการอันเปนการ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองไดหยุดคิดและไตรตรองถึงประโยชนไดเสียที่จะเกิดขึ้นจาก
การฝาฝนขอหามตามกฎหมายดังกลาว หากเห็นวาประโยชนที่จะไดรับมีนอยหรือไมคุมคากับผลเสียที่
จะเกิดขึ้นก็ยอมจะไมกระทําการดังกลาว แตทั้งนี้การกําหนดระวางโทษดังกลาวอาจใชไมไดผลกับการ
กระทําที่มีมูลคาสูงมากเมื่อเทียบกับคาปรับที่กําหนด

22 มาตรการลงโทษทางแพง

(civil penalty) เปนมาตรการทางเลือกที่ถูกนํามาใชกับ
ความผิดทางอาญา เพื่อเสริมหรือแทนที่มาตรการลงโทษทางอาญา (criminal penalty) ดวยการ
ผสานแนวความคิดทางกฎหมายอาญาและแนวความคิดทางกฎหมายแพงเขาไวดวยกัน สงผลใหการ
ลงโทษเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการบังคับใชมาตรการลงโทษทางแพงจะชวยลดขอจํา กัดบาง
ประการที่มีอยูในมาตรการลงโทษทางอาญา เชน การพิสูจนเจตนา การวินิจฉัยองคประกอบความผิด
การกํ า หนดหน า ที่ นํ า สื บ หรื อ ต น ทุ น ในการดํ า เนิ น คดี เป น ต น โปรดดู หทั ย ภั ท ร อนั น ตะยา,
“มาตรการลงโทษทางแพง (Civil Penalty) : แนวคิดการลงโทษในความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย,” (สารนิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), น.40 –
42.
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บทที่ 4
วิเคราะหปญหาความรับผิดทางอาญากรณีการประชาสัมพันธบุคคล
หรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ชวงกอนเลือกตั้ง
ป ญ หาการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทยนั บ ตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น เป น
ปรากฏการณที่สําคัญ กระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แม
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการปองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยจะไดรับรวมมือทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และรวมถึงความรวมมือระหวางประเทศ แตกลับพบวาปญหาการทุจริตไมไดลด
นอยลง การทุจริตยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา และมีแนวโนมวาการทุจริตที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหมจะมี
วิธีการที่ยุงยากและซับซอนมากขึ้นกวาเดิม อันจะสงผลใหการจัดการกับปญหาดังกลาวเปนไปดวย
ความยากลําบากยิง่ ขึ้น
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 องค ก รเพื่ อ ความโปร ง ใสนานาชาติ
(Transparency International - TI) ไดเปดเผยดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชันประจําป พ.ศ. 2558
(Corruption Perceptions Index 2015 - CPI)1 ซึ่งเปนการจัดลําดับภาพลักษณคอรรัปชันของแต
ละประเทศตามผลคะแนน ปรากฏวาในการจัดลําดับดังกลาวประเทศไทยไดคะแนน 38 คะแนน ซึ่ง
อยูในลําดับที่ 76 รวมกับประเทศบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) ประเทศ
บราซิ ล (Brazil) ประเทศบู ร กิ น าฟาโซ (Burkina Faso) ประเทศอิ น เดี ย (India) ประเทศตู นิ เ ซี ย
(Tunisia) และประเทศแซมเบีย (Zambia)
เมื่อเปรียบเทียบกับ กลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียนแลว พบวาประเทศไทยอยูใน
ลําดับที่ 3 รองจากประเทศสิงคโปรซึ่งอยูในลําดับที่ 8 ของโลกและไดคะแนนรวม 85 คะแนน และ
รองจากประเทศมาเลเซีย ซึ่ง อยูในลํา ดับ ที่ 54 ของโลกและไดคะแนนรวม 50 คะแนน โดยเมื่ อ
เปรียบเทียบลําดับและคะแนนของประเทศไทยยอนหลังไปสี่ปจะพบวาในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทย
อยูในลําดับที่ 88 และมีคะแนนรวม 37 คะแนน ในป พ.ศ. 2556 อยูในลําดับที่ 102 และมีคะแนน
รวม 35 คะแนน ในป พ.ศ. 2556 อยูในลําดับที่ 85 และมีคะแนนรวม 38 คะแนน และในป พ.ศ.
2558 อยูในลําดับที่ 76 และมีคะแนนรวม 38 คะแนน แมการทุจริตของประเทศไทยตามดัชนีชี้วัด
1 องคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย,

“ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป
พ.ศ. 2558,” สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ 2559, จาก http://www.transparencythailand.org/thai/index.php/2014-11-24-03-07-28/2014-11-24-03-09-45/356-corruptionperceptions-index-2015.
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ภาพลักษณการคอรรัปชันจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น แตเปนไปในลักษณะที่ไมสม่ําเสมอ กลาวคือ ไมไดมี
ลําดับที่ดีขึ้นแบบตอเนื่อง อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงคะแนนเฉลี่ยในชวงสี่ปยอนหลังของประเทศไทยจะ
พบวาความหา งของคะแนนนั้นมีไ มมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 37 คะแนนเทา นั้น แตกตา งกั บ
ประเทศเดนมารกซึ่งไดลําดับที่หนึ่ง โดยมีคะแนนเฉลี่ยในชวงสี่ปยอนหลังสูงถึง 91 คะแนน2

ภาพที่ 4.1 แผนทีแ่ สดงผลการจัดอันดับดรรชนีภาพลักษณคอรัปชัน ประจําป 2015
(ที่มา: https://www.transparency.org/cpi2015/)

จากการที่ดัชนีชี้วัดภาพลักษณการคอรรัปชันของประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีขึ้นแบบ
ไมสม่ํา เสมอ และคะแนนในแตละป ไมไดเพิ่มขึ้นจากคาเฉลี่ย อยา งมีนัยสําคัญ จึง ทํา ใหเ ห็น ได วา
พัฒนาการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยมีลักษณะแบบคอยเปนคอยไป
การเปลี่ยนแปลงยังไมเกิดขึ้นแบบกาวกระโดด โดยทีก่ ารพัฒนายังคงอยูในกรอบแคบ ๆ อาจจะมีบาง
ชวงเวลาที่ผลคะแนนรวมเพิ่มขึ้นบาง แตก็ไมไดเพิ่มขึ้นมากจนกระทั่งทําใหภาพลักษณดานการทุจริต
ของประเทศไทยเปลี่ย นแปลงไปจนสั ง เกตได ซึ่ ง สาเหตุ ที่ทํ า ให ก ารพั ฒ นาด า นการปอ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยยังพัฒนาไปไมมากนั้นอาจมาจากหลายสาเหตุ เชน การทุจริต
ของเจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บัติ ง านในดา นการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต การละเลยหรื อ การไม
ตระหนักถึงภาระหนาที่ของตน การมีมาตรการปองกันและปราบปรามที่ขาดประสิทธิภาพ การมี
มาตรการทางกฎหมายที่ยังไมครอบคลุม การบังคับใชมาตรการทางกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ การ
สรางวัฒนธรรมที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการทุจริตใหเกิดขึ้นในหนวยงานหรือองคกร การปลูกฝงคานิยมที่
2

Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2015,”
Retrieved on February 10, 2016, from https://www.transparency.org/cpi2015/.
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ผิดโดยยอมรับใหการทุจริตในบางรูปแบบเกิดขึ้นได หรือแมกระทั่งการที่หนวยงานรัฐใชอํานาจอยาง
ไม ช อบธรรมในการป ด กั้ น การตรวจสอบ เป น ต น เมื่ อ พิ จ ารณาไปถึ ง การกระทํ า ที่ เ ป น การ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ การกระทําดังกลาวก็นาจะเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหภาพลักษณการคอรรัปชันของประเทศไทยยังคงอยูที่เดิมโดยไมเปลี่ยนแปลง จึงเปน
การสมควรที่จะไดวิเคราะหถึงปญหาการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากร
ของรัฐที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยพิจารณาจากมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันวามี
หลักเกณฑอยางไรบางและมีขอขัดของประการใดบาง รวมถึงวิเคราะหวามาตรการทางกฎหมายที่อาจ
มีขึ้น ในอนาคตนั้นจะมีขอขัดของประการใดบางหากมีผลใชบังคับ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
ความรับผิดทางอาญาฐานประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ชวงกอน
เลือกตั้งใหเปนไปอยางสมบูรณ
4.1 มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐ
การใชทรัพยากรของรัฐในการประชาสัมพันธตนเองของบุคคลผูดํารงตําแหนงหรือ
เคยดํารงตําแหนงระดับสูงในหนวยงานของรัฐ หรือการประชาสัมพันธพรรคการเมืองเปนปญหาที่เกิด
ขึ้นมาเปนเวลานาน แมจะไดมีความพยายามในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว ดวยการกําหนด
มาตรการเพื่อควบคุมการใชจายทั้งกอนและหลังการดําเนินการโฆษณา แตดเู หมือนวามาตรการตาง ๆ
ที่ถูกกําหนดขึ้นมานั้นจะไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร โดยยังคงปรากฏการกระทําเหลานี้อยูอยาง
ตอเนื่องไมวาจะเปนชวงเวลาที่การบริห ารประเทศกระทําโดยกลุมบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งมา หรือ
ชวงเวลาที่การบริหารประเทศกระทําโดยกลุมบุคคลซึ่งกระทํารัฐประหาร เมื่อพิจารณาถึงมาตรการ
ทางกฎหมายอาญาที่มีอยูในปจจุบันซึ่งอาจนํามาปรับใชกับ การทุจริตในรูปแบบดังกลาวได พบวา
กระจายอยูตามกฎหมายหลายฉบับ กฎหมายบางฉบับก็มีลักษณะเปนการทั่วไปและกฎหมายบาง
ฉบับก็มีลักษณะเปนการเฉพาะ เพื่อใหเห็นภาพรวมของการบังคับใชกฎหมายอาญาที่ชัดเจนขึ้น และ
สามารถวิเคราะหถงึ ปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว จึงอาจพิจารณาไดจากประมวล
กฎหมายอาญาที่มีลักษณะเปนหลักกฎหมายทั่วไป และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งซึ่งเปนกฎหมาย
เฉพาะ ดังนี้
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4.1.1 ประมวลกฎหมายอาญา
ในสวนของมาตรการทางอาญาที่ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสามารถ
นํามาปรับใชกับการกระทําที่มีลักษณะเปนการใชทรัพยากรของรัฐในการประชาสัมพันธบุคคลหรือ
พรรคการเมือง ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธบุคคลผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงระดับสูงใน
หนวยงานรัฐดวยการทําใหปรากฏรูปภาพ ชื่อนามสกุล ขอความ ขอความเสียง หรือภาพเคลื่อนไหว
หรือการประชาสัมพันธพรรคการเมืองดวยการทําใหปรากฏคําขวัญ สโลแกน สัญลักษณ อาจพิจารณา
ไดจากตัวอยางของบทบัญญัติดังตอไปนี้
4.1.1.1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147
กรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1473 คือ ความผิดฐานเจา พนั ก งาน
ยักยอกทรัพย เปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติหามเจาพนักงานเฉพาะที่มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษา
ทรัพย กระทําการใด ๆ ที่เปนการยักยอกทรัพยดวยการเบีย ดบังไปเปน ของตนเองหรือผูอื่ นหรื อ
ยินยอมใหผูอื่นเอาทรัพยนั้นไป และมีมูลเหตุชักจูงใจเปนการกระทําโดยทุจริต กลาวคือ เปนการ
กระทําโดยมุงหวังที่จะแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย ไมวาทรัพยนั้นจะเปนทรัพย
ของทางราชการหรือของเอกชน
(1) การบังคับใชกฎหมาย
สําหรับการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
การกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐแลวจะพบวา
ความผิดตามมาตรา 147 นี้สามารถใชบังคับไดทั้งกรณีที่เปนการประชาสัมพันธตนเอง บุคคลอื่น หรือ
พรรคการเมือง ซึ่งการกระทําที่เปนการยักยอกนั้นจะตองเปนการเบียดบังในทรัพยที่อยูในหนาที่หรือ
เอาตัวทรัพยนั้นไปเปนประโยชนสวนตน แตกตางจากมาตรา 151 ซึ่งเปนเรื่องที่ผูกระทํามิไดเบียดบัง
หรือเอาตัวทรัพยนั้นไปเปนประโยชนสวนตัว แตเปนการอาศัยตําแหนงหนาที่ที่ตนมีเกี่ยวกับทรัพยอัน
ใดอันหนึ่งไปหาประโยชนอื่นนอกเหนือจากการเอาทรัพยนั้น4 และทรัพยตามความหมายในมาตรา
147 นั้น หมายความเฉพาะของทางราชการหรือของรัฐบาลเทานั้น หากเปนทรัพยของเอกชนหรือเปน
3 มาตรา

147 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด เบียด
บังทรัพยนั้นเปนของตน หรือเปนของผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอื่นเอาทรัพยนั้นเสีย ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
4 ทวี เกี ยรติ มี นะกนิษ ฐ, คําอธิบ ายกฎหมายอาญา ภาคความผิ ดและลหุ โทษ, พิ มพ
ครั้งที่ 13 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือนตุลา, 2559), น.71. โปรดดู คําพิพากษาฎีกาที่ 605/2511
น.643
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เงินสวนที่หักเกินไวจากคาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนดไว5 ยอมไมใชทรัพยตามความหมายของ
มาตรา 147 ทั้งนี้ผูกระทําจะตองเปนเจาพนักงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อ ทํา จัดการ
หรือรักษาทรัพย เชน เจาหนาที่ที่มีหนาที่อนุมัติเบิกจายเงินดําเนินปลอมแปลงเอกสารการเบิกจายเงิน
โดยทุจริตเพื่อใหตนไดรับเงินกอนนั้นไวเอง และเอาเงินที่ไดนั้นไปโฆษณาพรรคการเมืองโดยมิช อบ
ยอมมีความผิดตามมาตรา 147
แตถาผูกระทํา มิใชเจา พนั กงานที่มีหนาที่ดัง กลาว หรือไมไดรับ การแตง ตั้ง ตาม
กฎหมายไวโดยเฉพาะใหเปนเจาพนักงาน6 ก็จะไมเปนความผิดตามกฎหมายอาญามาตรานี้ เชน กรณี
ผูกระทําเปนลูกจางธรรมดา ไมใชเจาพนักงาน ผิดยักยอกธรรมดา7 เนื่องจากบทบัญญัติขางตนมุงจะ
ลงโทษเฉพาะเจาหนาที่ที่มีหนาที่ในการซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษาทรัพยตามมาตรา 147 เทานั้น
เพราะรัฐประสงคจะใหการกระทําใด ๆ ที่กระทําลงภายใตอํานาจหนาที่ของรัฐเกิดขึ้นอยางสุจริตและ
ปราศจากการครหานิน ทา แตทั้งนี้บุคคลดังกลาวอาจตองรับผิดในฐานะผูใชหรือ ผูสนับสนุน ตาม
ความผิดขางตนหากพิสูจนไดวาความผิดไดเกิดมีขึ้นโดยการใชหรือการสนับสนุนของตน แมวาตนจะ
ไมมีหนาที่ตามกฎหมายก็ตาม เนื่องจากความผิดฐานเปนผูใชหรือผูสนับสนุนไมตองการองคประกอบ
ในเรื่องหนาที่ตามกฎหมายเหลานั้น แตถาผูกระทําเปนเจาพนักงานตามกฎหมายแมวาจะไมมีหนาที่
ดังกลาวตามตําแหนงโดยตรง แตเมื่อไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหไปรับเงินจากศาลมามอบให
เทศบาลแลว จึงเปนเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการเกี่ยวกับเงินที่ไดมอบหมายนั้น เมื่อมีเจตนาทุจริต
เบี ย ดบั ง เองเงิ น นั้ น เป น ของตนเอง ย อ มมี ค วามผิ ด ตามมาตรา 147 8 แต ถ า ผู อ อกคํ า สั่ ง ไม ใ ช
ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการมอบหมายงาน ยอมไมเปนความผิดตามมาตรา 1479 และในกรณีที่
การกระทํามิใชการเบียดบังทรัพยนั้นหรือมิใชการยินยอมใหผูอื่นเอาทรัพยนั้นไปโดยทุจริต ผูกระทํา
ยอมไมมีความผิดตามมาตรา 147 เชน เจาหนาที่ที่มีหนาที่อนุมัติเบิกจายเงินดําเนินการอนุมัติเบิก
จายเงินใหแกเอกชนที่เปนผูผลิตสื่อโฆษณาใหแกห นวยงานของรัฐ โดยเปนสื่อโฆษณาที่เจาหนาที่
ดังกลาวไดตกลงกับเอกชนผูผลิตสื่อวา ถาผลิตสื่อที่มีลักษณะเปนการโฆษณาพรรคการเมืองที่ตนชื่น
ชอบแลวจะดําเนินการอนุมัติเบิกจายเงินคาโฆษณาให
5 คําพิพากษาฎีกาที่

1272/2506
6 คําพิพากษาฎีกาที่ 6591/2537
7 ทวี เกี ยรติ มี นะกนิ ษฐ, อ างแล ว เชิงอรรถที่ 4, น.71. โปรดดู คําพิพากษาฎี ก าที่
1461/2522 น.1174
8 คําพิพากษาฎีกาที่ 1292/2536
9 คําพิพากษาฎีกาที่ 3680/2531
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(2) สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 แก
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐอาจเกิดขึ้นไดหลายประการ ดังนี้
- ความผิดตามมาตรา 147 เปนความผิดที่กําหนดขึ้นเฉพาะสําหรับเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีหนาที่ ซ้ือ ทํา จั ดการ หรือรักษาทรัพย ซึ่งเปนของรัฐเทานั้ น หาก
กฎหมายที่ใชในการแตงตั้งไมไดระบุใหเจาพนักงานรายนั้นเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา เชนนี้ก็ไมอยูในขอบเขตการบังคับใชมาตรา 147 และในกรณีที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาแตมิไดมีหนาที่ดังกลาว ก็ไมอยูในขอบเขตของการบังคับใชมาตรา 147 เชนกัน การนํา
บทบัญญัติดังกลาวมาใชแกการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐจึงอาจ
มีปญหาในเรื่องความไมครอบคลุมของบทบัญญัติ เนื่องจากการโฆษณาตนเองอาจกระทําโดยบุคคล
อื่นที่ไมใชเจาพนักงานตามความหมายขางตนก็เปนได ซึ่งกรณีนี้อาจจะตองนําบทบัญญัติตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเปนบทกฎหมายทั่วไปมาใชบังคับแทน และความผิดดังกลาวอาจจะ
เปนเพียงการยักยอกทรัพย ตามมาตรา 352
- การพิจารณาวาทรัพยสินใดเปนของรัฐบางจะมีปญหาในกรณีที่องคกรเหลานั้นมี
สถานะเป นองค ก รเอกชนที่ จั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะหรื อ องค ก รประเภทสภาวิช าชี พ เช น สภา
ทนายความ แพทยสภา เนื่องจากรายไดขององคกรเหลานี้มีทั้งงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาจากรัฐ
และรายไดที่ไดมาจากการจัดเก็บกันเองจากสมาชิก มีปญหาวาเงินทั้งหมดที่ใชในองคกรสภาวิชาชีพ
เหลานี้จะถือเปนทรัพยสินของรัฐหรือไม หรือเฉพาะเงินที่ไดรับจัดสรรมาจากรัฐเทานั้นที่จะถือวาเปน
ทรัพยสินของรัฐตามความหมายในมาตรา 147
- โทษที่กําหนดไวในมาตรา 147 ที่มีระวางโทษจําคุก ตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หากนํามาปรับใชกับการประชาสัม พันธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐอาจมีปญหาวามีความเหมาะสมกับความผิดเพียงใด
เนื่องจากอัตราโทษดังกลาวไมไดมีการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน สังเกตได
จากโทษปรับที่มีอัตราตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท ถือวาเปนอัตราโทษปรับที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับ
อัตราโทษอื่น ๆ ที่กําหนดไวในกฎหมายที่มีโทษทางอาญา เชน พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 10 เรื่องการกะทําโดยมิชอบเพื่อใหการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอรของผูอื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานไดตามปกติ ที่
กําหนดโทษปรับไวสูงถึงหนึ่งแสนบาท แมวาในเวลาตอมาจะไดมีการตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 เพื่อแกไขระวางโทษปรับจากเดิมที่กําหนดระวาง
โทษปรับไวที่ ตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท เปน ตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท การแกไขระวาง
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โทษปรับดังกลาวก็มีลักษณะเปนการกําหนดโทษปรับไวอยางตายตัว โดยไมไดพิจารณาถึงประโยชน
หรือมูลคาที่แทจริงที่บุคคลหรือพรรคการเมืองจะไดรับจากการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคล
หรือพรรคการเมือง การแกไขระวางโทษปรับใหมีอัตราสูงขึ้นโดยมิไดพิจารณาจากผลประโยชนในทาง
ทรัพยสินที่รัฐสูญเสียไปยอมทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการบังคับ ใชโทษปรับ เชน ในกรณีที่มีการ
โฆษณาตนเองเกิดขึ้นสองโครงการ โดยโครงการแรกมีคาใชจายในการโฆษณาอยูที่ 10 ลานบาท สวน
โครงการที่สองมีคาใชจายในการโฆษณาอยูที่ 200,000 บาท เชนนี้การกําหนดคาปรับขางตนแทบจะ
ไมมี ผ ลเป น การป อ งกั น มิใ ห มี ก ารกระทํ า ผิ ด ตามโครงการแรกเกิ ด ขึ้ น เลย เพราะความห า งของ
ผลประโยชนที่จะไดรับกับคาใชจายที่อาจตองเสียไปเมื่อถูกดําเนินคดีมีความแตกตางกันมากเกินไป
นั่นเอง เมื่อเทียบกับโครงการที่สอง การกําหนดโทษปรับดังกลาวนาจะมีผลในการปองกันการกระทํา
ความผิดไดมากกวา เพราะความแตกตางระหวางผลประโยชนที่จะไดรับกับคาใชจายที่อาจตองเสียไป
มีไมมาก
4.1.1.2 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151
กรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 15110 คือความผิดฐานเจาพนักงานหา
ปะโยชนจากตําแหนงหนาที่ เปนกรณีที่กฎหมายบัญ ญัติหา มเจา พนักงานเฉพาะที่มีหนา ที่ซื้อ ทํา
จัดการ หรือรักษาทรัพย กระทําการใด ๆ ที่เปนการใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริตอันเปนการเสียหาย
แกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพย โดยที่เจาพนักงานตามมาตรานี้เปนตําแหนงเดียวกับ
มาตรา 14711 เปนเรื่องที่ผูกระทําอาศัยตําแหนงหนาที่ของตนที่มีเกี่ยวกับทรัพยสินอันใดอันหนึ่งไปหา
ประโยชนนอกเหนือจากการเอาทรัพยนั้น มิใชเรื่องที่ผูกระทําเอาตัวทรัพยที่อยูในหนาที่ของตนเปน
ประโยชนสวนตัวเชนกรณีตามมาตรา 14712
(1) การบังคับใชกฎหมาย
สําหรับการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
กับการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐแลวจะพบวา
ความผิดตามมาตรา 151 นี้จะเกิดขึ้นตอเมื่อการประชาสัมพันธตนเอง บุคคลอื่น หรือพรรคการเมือง
10 มาตรา

151 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใด ๆ ใช
อํานาจในตําแหนงโดยทุจริต อันเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจาของทรัพยนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
11 ทวี เ กี ย รติ มี น ะกนิ ษ ฐ, ประมวลกฎหมายอาญา ฉบั บ อ า งอิ ง , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 35
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดือนตุลา, 2559), น.334.
12 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, น.76.
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ไดกระทําโดยเจาพนักงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษาทรัพย และการ
กระทําดังกลาวตองเปนการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่โดยทุจริต รวมทั้งการกระทําดังกลาวตองเปน
การกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานรัฐหรือเจาของทรัพยดวย แมวาความเสียหายจะ
ยังไมไดเกิดขึ้นก็ตาม โดยการประชาสัมพันธดังกลาวที่เปนความผิดตามมาตรา 151 อาจเปนการ
ประชาสัมพันธตนเอง ผูอื่น หรือพรรคการเมืองก็ได เชน เจาหนาที่ที่มีอํานาจในการอนุมัติใหจางผลิต
สื่อโฆษณาของหนวยงานรัฐ ไดดําเนินการอนุมัติใหมีการเบิกจายงบประมาณเพื่อจางผลิตสื่อโฆษณา
โดยเปนสื่อโฆษณาที่ปรากฏภาพของรัฐมนตรีวาการกระทรวงซึ่งตนสังกัดอยูใหเห็นอยางชัดเจน ทั้งนี้
การกระทําดังกลาวไดกระทําไปโดยมุงหวังที่จะไดรับการชื่นชมเปนพิเศษ และไดรับความดีความชอบ
จากรัฐมนตรีทานนั้นอยางไมเปนธรรมเมื่อเปรียบกับเจาหนาที่รายอื่น การกระทําเชนนี้ยอมกอใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐ เนื่องจากการอนุมัติดังกลาวจะมีผลทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณไปใหแกการ
โฆษณานั้นโดยไมจําเปน
แตถาปรากฏวาการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธตนเอง บุคคลอื่น หรือพรรค
การเมืองเกิดขึ้นโดยเจาพนักงานซึ่งไมไดมีหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว13 หรือเกิดขึ้นโดย
มิไดเปนการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ หรือเกิดขึ้นโดยเปนการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่แตมิได
เปนไปโดยทุจริต หรือแมกระทั่งเกิดขึ้นโดยทุจริตแตมิไดมีลักษณะที่เปนการเสียหายแกรัฐหรือเจาของ
ทรัพยผูกระทําก็จะไมมีความผิดตามบทบัญญัติมาตรานี้ เชน ตามกรณีที่ยกมาขางตน หากปรากฏวา
รู ป ภาพของรั ฐ มนตรี วา การกระทรวงดั ง กล า วไมป รากฏใหเ ห็ นอย า งชัด เจน เช น เป น รู ป ภาพที่
ประกอบดวยผูคนจํานวนมาก ไมสามารถทราบไดวาใครเปนใครหากไมมีขอมูลมากอน หรือเปนภาพที่
ไมมีความละเอียดบงบอกไมไดวาใครเปนใคร หรือเปนรูปภาพที่หากมองดูในระยะปกติทั่วไปของสื่อ
ประเภทนั้นจะไมสามารถทราบไดวาเปนใคร เชนนี้นาจะถือวาการโฆษณาดังกลาวมิใชความผิดตาม
บทบัญญัติมาตรานี้ แตทั้งนี้อาจเปนความผิดตามกฎหมายอื่นได เชน ความผิดทั่วไปตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 และในกรณีที่บุคคลซึ่งเป นผูกระทําไมไดเ ปนเจา พนั ก งานที่ มี ห น า ที่
ดังกลาว บุคคลนั้นไมอาจเปนผูกระทําความผิดตามบทบัญญัติดังกลาวได เพราะไมใชบุคคลที่กฎหมาย
ประสงคจะลงโทษตามบทบัญญัติมาตรา 151 แตอาจมีความผิดในฐานเปนผูใชหรือผูสนับสนุนตาม
มาตรา 151 ได หากวาบุคคลนั้นเปนผูกอใหเจาหนาที่รายอื่นที่มีหนาที่ดังกลาวกระทําความผิด หรือ
เปนผูสนับสนุนในความผิดนั้น เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวในสวนของบทบัญญัติมาตรา 147

13 คําพิพากษาฎีกาที่

1478/2525 น.1113 , ที่ 1870/2522 น.2651

Ref. code: 25595601031577EGK

192
(2) สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 แก
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐอาจเกิดขึ้นไดหลายประการ ดังนี้
- สําหรับเจาพนักงานตามมาตา 151 นั้นมีความหมายเชนเดียวกับเจาพนักงาน
ตามมาตรา 147 คือเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษา
ทรัพยซึ่งเปนของรัฐเทานั้น แตแตกตางกันที่มาตรา 151 เปนเรื่องที่ผูกระทําอาศัยตําแหนงหนาที่ของ
ตนที่มีเกี่ยวกับทรัพยสินอันใดอันหนึ่งไปหาประโยชนนอกเหนือจากการเอาทรัพยนั้น สวนมาตรา 147
เปนเรื่องที่ผูกระทําเอาตัวทรัพยที่อยูในหนาที่ของตนไปเปนประโยชนสวนตัว ปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บังคับใชมาตรา 151 ในสวนที่เกี่ยวของกับเจาพนักงานจึงมีลักษณะคลายกับมาตรา 147 คือ การนํา
บทบัญญัติดังกลาวมาใชแกการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐอาจมี
ปญหาในเรื่องความไมครอบคลุมของบทบัญญัติ เนื่องจากการโฆษณาตนเองอาจกระทําโดยบุคคลอื่น
ที่ไมใชเจาพนักงานตามความหมายในมาตรา 147 และมาตรา 151 ก็ได ซึ่งกรณีนี้อาจจะตองนํา
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเปนบทบัญญัติทั่วไปมาใชบังคับแทน
- สําหรับการพิจารณาวาทรัพยสินใดเปนของรัฐบางก็จะมีปญหาที่คลายกับมาตรา
147 คือ จะถือวาทรัพยสินใดบางเปนทรัพยสินของรัฐที่อยูภายในขอบเขตของการบังคับ ใชม าตรา
151 หากวาการใชจายของหนวยงานนั้น ๆ มีทั้งเงินที่ไดมาจากการจัดสรรโดยรัฐ และเงินที่ไดมาจาก
การจัดเก็บกันเองระหวางสมาชิก
- ในสวนของระวางโทษที่กําหนดไวตามมาตรา 151 มีระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป
ถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท ซึ่งมีระวางโทษอยางเดียวกับ
มาตรา 147 จึงอาจทําใหเกิดปญหาที่คลายคลึงกันคือ การกําหนดอัตราโทษปรับดังกลาวเปนไปอยาง
ลาสมัย ไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันที่คาครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก แมวาในเวลาตอมา
จะไดมีการตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 เพื่อ
แกไขระวางโทษปรับจากเดิมที่กําหนดระวางโทษปรับไวที่ ตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท เปน ตั้งแต
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท การแกไขระวางโทษปรับดังกลาวก็มีลักษณะเปนการกําหนดโทษปรับไว
อยางตายตัว โดยไมไดพิจารณาถึงประโยชนหรือมูลคาที่แทจริงที่บุคคลหรือพรรคการเมืองจะไดรับ
จากการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง การแกไขระวางโทษปรับใหมีอัตรา
สูงขึ้นโดยมิไดพิจารณาจากผลประโยชนในทางทรัพยสินที่รัฐสูญเสียไปยอมทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
ในการบังคับใชโทษปรับ และอาจสงผลใหมีการฝาฝนขอหามดังกลาวไดโดยงาย หากประโยชนที่จะ
ไดรับจากการกระทํ าที่เปนการประชาสัมพันธบุค คลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐมี
มากกวาคาใชจายที่อาจตองสูญเสียไปหากถูกจับกุมได
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4.1.1.3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152
กรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 15214 คือความผิดฐานเจาพนักงานเขามี
สวนไดเสียในกิจการ เปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติหามเฉพาะเจาพนักงานที่มีหนาที่ในการจัดการหรือ
ดูแลกิจการใด ๆ เขาไปมีสวนไดเสียในกิจการนั้น ไมวาการเขาไปมีสวนไดเสียนั้นจะกระทําไปเพื่อ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นก็ตาม ซึ่งกิจการขางตนนั้นอาจจะมีลักษณะเปนกิจการชั่วคราวหรือ
กิจ การถาวรก็ได และอาจเปนกิจ การของรัฐหรือ กิจ การของเอกชนก็ไ ด เชน กรณีพ นักงานของ
กระทรวงการคลังเขาควบคุมดูแลกิจการของธนาคารพาณิชย15 โดยเหตุผลที่บทบัญญัติขางตนบัญญัติ
รวมไปถึงกิจการของเอกชนดวยนั้นก็เพราะวากิจการเอกชนบางกิจการมีความเกี่ยวของกับประชาชน
เปนจํานวนมาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจการเหลานั้นยอมกระทบตอวงกวาง รัฐจึงตองเขามา
ควบคุมกิจการบางประเภท การกําหนดความรับผิดสําหรับเจาพนักงานที่เขาไปจัดการหรือดูแลกิจการ
ของเอกชนขางตนจะสงผลเปนการยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอผลประโยชนโดยรวมไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากกวา และเนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวตราขึ้นโดยมุงหวังที่จะใหการจัดการหรือดูแล
กิจการใด ๆ ที่กระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐเปนไปโดยโปรงใสหรือมุงหวังที่จะครองความบริสุทธิ์สะอาด
แหงอํานาจรัฐหรือความบริสุทธิ์สะอาดแหงตําแหนง16 การกระทําที่กอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัย
ถึงความทุจ ริตยอมสงผลเสีย ต อความโปรงใสในการบริห ารงานของรัฐ ซึ่งความผิดดัง กลา วเป น
ความผิดสําเร็จ ทันทีที่เขา ไปมีสว นไดเสียเพื่อหาผลประโยชน แมวาตอมาจะขาดทุนหรือไม ได รั บ
ประโยชนก็ไมอาจพนผิด17

14 มาตรา

152 ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เขามีสวนได
เสียเพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น เนื่องดวยกิจการนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบ
ป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
15 หยุ ด แสงอุ ทั ย , กฎหมายอาญา ภาค 2-3, พิ ม พ ครั้ ง ที่ 11 (กรุ ง เทพมหานคร :
สํา นักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556), น.63. อา งถึงใน ทวีเ กีย รติ มีนะกนิษ ฐ, อา งแลว
เชิงอรรถที่ 4, น.77.
16 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิ มพครั้ งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพวิญูชน, 2553), น.777.
17 หยุด แสงอุ ทัย, อ างแล ว เชิ งอรรถที่ 15, น.63. อ างถึ งใน ทวี เกี ยรติ มี นะกนิษฐ,
อางแลว เชิงอรรถที่ 4, น.77.
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(1) การบังคับใชกฎหมาย
สําหรับการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
การกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐแลวจะพบวา
ความผิดตามมาตรา 152 นี้อาจเปนการประชาสัมพันธตนเอง บุคคลอื่น หรือพรรคการเมืองก็ได โดย
ผูกระทําจะตองเปนเจาพนักงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการจัดการหรือดูแลกิจการเทานั้น และการ
กระทําที่เปนประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองดังกลาวจะตองกระทําโดยผานการเขาไปมีสวน
ไดเสียในกิจการนั้นดวย เชน เจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ในการบริหารโครงการใชจายเงินเพื่อจัดทํา
ระบบโครงสรางการคมนาคมขั้นพื้นฐานของรัฐ ไดดําเนินการจางบริษัทเอกชนเพื่อผลิตสื่อโฆษณา
ใหกับโครงการกอสรางทางรถไฟ โดยปรากฏภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ทั้งที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนเจาของบริษัทเอกชนนั้นโดยผานทางตัวแทนหรือเปนเจาของ
บริษัทเอกชนในลักษณะนอมินี (Nominee)
ในกรณีที่ปรากฏวาผูกระทํา การโฆษณานั้นไมใชเจาพนักงานที่มีอํานาจในการ
จัดการหรือดูแลกิจการ หรือเปนเจาพนักงานที่มีอํานาจในการจัดการหรือดูแลกิจการแตมิไดเขาไปมี
สวนไดเสียเนื่องในกิจการนั้น จะสงผลใหการกระทําดังกลาวแมวาจะเปนการโฆษณาตนเอง บุคคลอื่น
หรือพรรคการเมือง ไมเปนความผิดตามบทบัญญัติขางตน เนื่องจากบทบัญญัติขางตนบัญญัติขึ้นเพื่อ
ปองกันมิใหบุคคลที่มีหนาที่ดังกลาวเขาไปมีสวนไดเสียในกิจ การเทานั้น หากไมใชบุคคลที่มีหนาที่
หรือมิใชการกระทําที่เปนการเขาไปมีสวนไดเสียแลว ยอมอยูนอกวัตถุประสงคในการบัญญัติกฎหมาย
ดังกลาว เชน กระทรวงแรงงานมีความประสงคที่จะจัดทําสื่อโฆษณาประเภทปายโฆษณาขนาดใหญ
(billboard) เพื่ อ ใช ใ นโครงการต อ ต า นการใช แ รงงานผิ ด กฎหมาย โดยปรากฏรู ป ภาพของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน จึงไดจางบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งเพื่อดําเนินการ ปรากฏวาบริษัท
ดังกลาวเปนบริษัทของภรรยาเจาหนาที่รายหนึ่งในกระทรวงแรงงาน ซึ่งเปนเจาหนาที่มีหนาที่ดาน
บริห ารงานบุคคล ไมไดมีหนาที่ในการจัดการหรือดูแลโครงการตอตานการใชแรงงานผิดกฎหมาย
เชนนี้ เจาหนาที่รายดังกลาวยอมไมมีความผิดตามบทบัญญัตินี้ แตทั้งนี้เจาหนาที่รายดังกลาวอาจมี
ความผิดฐานเปนผูใชหรือผูสนับสนุนในความผิดตามมาตรา 152 ได หากวาเปนผูกอใหเจาหนาที่ที่มี
หนาที่ดังกลาวกระทําการที่เปนการเขาไปมีสวนไดเสีย หรือเปนผูสนับสนุนในความผิดนั้น
(2) สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 แก
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐอาจเกิดขึ้นไดหลายประการ ดังนี้
- เจาพนักงานที่จะมีความผิดตามมาตรา 152 จะตองเปนเจาพนักงานที่มีหนาที่
ตามกฎหมายในการจัดการหรือดูแลกิจการ ไมวากิจการนั้นจะเปนกิจ การของรัฐหรือกิจ การของ
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เอกชน หากปรากฏวาไมใชเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หรือไมมีหนาที่ตามกฎหมายใน
การจัดการหรือดูแลกิจการเชนนี้ยอมไมอาจกระทําความผิดในฐานะตัวการตามบทบัญญัติขางตนได
เมื่อพิจารณาถึงสภาพปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการบังคับใชบทบัญญัติมาตรา 152 จะพบวาการบังคับใช
บทบัญญัติดังกลาวเปนไปอยางจํากัด โดยบังคับใชเฉพาะเจาพนักงานที่มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการ
เทานั้น กอใหเกิดปญหาในลักษณะเดียวกับกรณีของมาตรา 147 และมาตรา 151 คือ หากเปนการ
ดําเนินการโดยเจาพนักงานที่มิไดมีหนาที่ การดําเนินคดีจะตองเปนไปตามบทบัญญัติทั่วไปตามมาตรา
157 แตทั้งนี้บทบัญญัติมาตรา 152 และมาตรา 157 มีความแตกตางกันในบางสวน กลาวคือ การ
กระทําความผิดตามมาตรา 147 ไมจําเปนวาผูกระทําจะตองกระทําโดยทุจริตหรือโดยมิชอบ เพียงแต
เขาไปมีสวนไดเสียก็ถือวามีความผิดแลว สวนกรณีตามมาตรา 157 จะตองปรากฏวาการกระทําของ
เจาพนักงานนั้นเปนไปโดยทุจริตหรือโดยมิชอบจึงจะมีความผิด
- การเขาไปมีสวนไดเสีย ในกิจ การที่ตนมีหนาที่จัดการหรือ ดูแล เพื่อประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอื่นนั้น มีประเด็นปญหาที่ตองวินิจฉัยวา หากการเขาไปมีสวนไดเสียนั้นเปนเรื่องที่
การขัดกันแหงผลประโยชนเกิดขึ้นอยางไมชัดเจน ไมรุนแรง หรือไมถึงขนาดที่จะทําใหเกิดความเอน
เอียงในการปฏิบัติหนาที่รวมทั้งมีเหตุผลจําเปนอื่นประกอบ หรือเปนเรื่องที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได โดย
จําเปนตองใชดุลพินิจในการปฏิบัติห นาที่อยางใดอยางหนึ่งนั้น จะถือเปนความผิดตามมาตรา 152
หรือไม ซึ่งการพิจารณาดังกลาวอาจตองพิจารณาจากการกระทําวาไดดําเนินการตามหลักการรับมือ
กับการขัดกันแหงผลประโยชนและดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไม และการใช
ดุลพินิจเปนไปโดยรอบคอบเปนพิเศษ ตั้งอยูบนหลักเหตุผลที่เพียงพอซึ่งสามารถจะอธิบายได รวมถึง
เปนการกระทําไปเพื่อประโยชนขององคกร หนวยงาน หรือสวนรวมแลวหรือไม หากปรากฏวาการ
ดําเนินการเปนไปตามหลักการตามกฎหมาย สอดคลองกับหลักความถูกตอง และเปนไปเพื่อประโยชน
ของสวนรวม รวมทั้งไดมีการเปดเผยการดําเนินการใหสาธารณะชนทราบหรือสามารถเขาถึงได18แลว
เชนนี้ การนําบทบัญญัติมาตรา 152 มาใชลงโทษแกผูกระทําซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงจากสถานการณ
การขัดกันแหงผลประโยชนไดโดยไมมีขอยกเวน อาจจะสงผลเสียหายในการปฏิบัติหนาที่ราชการและ
ไมสอดคลองกับแนวทางในการบัญญัติกฎหมายที่มุงประสงคจะลงโทษกับผูกระทําการโดยทุจริต
- ระวางโทษที่กําหนดไวตามมาตรา 152 มีระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท เชนเดียวกับระวางโทษที่กําหนดไวในมาตรา 147 และ
18 กํ า ชั ย

จงจัก รพันธ, การขัดกัน แหง ผลประโยชน กับ พระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100, พิมพครั้งที่ 4,
(กรุงเทพมหานคร : เจริญรัฐการพิมพ, 2558), น.168 – 178.
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มาตรา 151 การกําหนดอัตราโทษปรับดังกลาวเปนไปอยางลาสมัย ไมสอดคลองกับสภาพการณใน
ปจจุบันที่คาครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก แมวาในเวลาตอมาจะไดมีการตราพระราชบัญญัติแก ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 เพื่อแกไขระวางโทษปรับจากเดิมที่กําหนด
ระวางโทษปรับไวที่ ตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท เปน ตั้งแตหนึ่งสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
การแกไขระวางโทษปรับ ดัง กลาวก็มีลัก ษณะเปน การกํา หนดโทษปรั บไว อย างตายตัว โดยไม ได
พิจารณาถึงประโยชนหรือมูลคาที่แทจริงที่บุคคลหรือพรรคการเมืองจะไดรับจากการกระทําที่เปนการ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง การแกไขระวางโทษปรับใหมีอัตราสูงขึ้นโดยมิไดพิจารณา
จากผลประโยชนในทางทรัพยสินที่รัฐสูญเสียไปยอมทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการบังคับใชโทษปรับ
และอาจสงผลใหมีการฝาฝนขอหามดังกลาวไดโดยงาย หากประโยชนที่จะไดรับจากการกระทําที่เปน
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐมีมากกวาคาใชจายที่อาจตอง
สูญเสียไปหากถูกจับกุมได
4.1.2 กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
ในส ว นของมาตรการทางอาญาที่ ป รากฏอยูใ นกฎหมายวา ดว ยการเลือ กตั้ง ซึ่ ง
สามารถนํามาปรับใชกับการกระทําที่มีลักษณะเปนการนําทรัพยากรของรัฐมาใชในการประชาสัมพันธ
บุคคลหรือพรรคการเมือง ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธบุคคลผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ระดับ สูงในหนวยงานรัฐดวยการทําใหป รากฏรูปภาพ ชื่อนามสกุล ขอ ความ ขอความเสีย ง หรื อ
ภาพเคลื่ อ นไหว หรื อ การประชาสั มพั น ธพ รรคการเมื อ งดว ยการทํ า ให ป รากฏคํ า ขวัญ สโลแกน
สัญลักษณ นั้นมีอยูเปนจํานวนมาก โดยอาจปรากฏในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติหรือ
กฎหมายวา ดวยการเลือกตั้งในระดับ ทอ งถิ่น เนื่องจากหลัก การที่ใชในการจัดการกับ ปญ หาการ
เลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นนั้นมีลักษณะที่คลายคลึงกันในหลายประการ เชน หลักการ
เลือกตั้ง โดยโปรง ใส หลักสุจ ริต หลักความเที่ย งธรรมในการเลื อ กตั้ง เปน ตน จึงอาจศึกษาจาก
กฎหมายที่เกี่ย วข องกับ การเลื อ กตั้ง ในระดับชาติ อันประกอบไปดว ย พระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมื อ ง พ.ศ. 2550 และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ดังนี้
4.1.2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2550 มาตรา 29 และ 45
ในสวนของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2550 ไดกําหนดมาตรการทางอาญาในสวนที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
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การเมืองไว โดยไดกําหนดหามกรรมการการเลือกตั้ง ผูอํานวยการเลือกตั้ง และอนุกรรมการ กระทํา
การตาง ๆ อันมิชอบดวยหนาที่เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษตอผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองใดใน
การเลือกตั้งไวในมาตรา 2919 โดยหากฝาฝนจะมีความผิดทางอาญาตามมาตรา 4520
(1) การบังคับใชกฎหมาย
สําหรับการบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2550 มาตรา 29 และมาตรา 45 นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือ
พรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐแลว การกระทําที่จะถือวาเปนการฝาฝนมาตรา 29 และเปน
ความผิดตามที่กําหนดไวในมาตรา 45 จะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลอื่น (กรณี
ที่บุคคลอื่นนั้นลงสมัครรับเลือกตั้ง) หรือประชาสัมพันธพรรคการเมือง โดยจะตองเปนการกระทําที่
ดําเนินการโดยบุคคลที่ดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง ผูอํานวยการเลือกตั้ง หรืออนุกรรมการ
เทานั้น และการกระทํานั้นเปนการกระทําที่มิชอบดวยหนาที่ตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการกระทําที่
กอใหเกิดประโยชนหรือโทษตอผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง
ในการเลือกตั้ง หรือเปนการปฏิบัติห รือละเวนการปฏิบัติห นา ที่ ที่เกี่ย วกับ การดํา เนินการในการ
เลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติโดยทุจริตหรือโดยมิชอบ เชน กรรมการการเลือกตั้งโฆษณาหา
เสียงใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรายหนึ่งเปนพิเ ศษ โดยปรากฏชื่อของ
ผูสมัครรายนั้นพรอมดวยการบรรยายถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มากกวาผูสมัครรับเลือกตั้งรายอื่นทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐ หรือของเอกชนโดยใชงบประมาณของรัฐซื้อเวลาออกอากาศ การ

19 มาตรา

29 หามมิใหกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และอนุกรรมการ กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่เพื่อเปนคุณ
หรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้ง หรือกระทําการหรือละเวนกระทําการ
โดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการออก
เสียงประชามติ
ในกรณีที่บุค คลตามวรรคหนึ่ง กระทํ า การตามหน า ที่โ ดยสุจ ริต ยอมไดรับ ความ
คุมครองไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง
20 มาตรา 45 กรรมการการเลื อ กตั้ ง กรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรืออนุกรรมการ ผูใดฝาฝนมาตรา 29 ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดสิบป
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กระทําดังกลาวยอมเปนการฝาฝนหนาที่ตามบทบัญญัติมาตรา 10(1)21 แหงพระราชบัญญัติขางตน ที่
กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองสนับสนุนการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเปนไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งการโฆษณาดังกลาวถือเปนการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ในทางที่เปน
คุณแกผูสมัครรับเลือกตั้งรายนั้น และยังเปนโทษแกผูสมัครรับเลือกตั้งรายอื่นอีกดวย ผูกระทําจึงมี
ความผิดทางอาญาตามมาตรา 45 ประกอบมาตรา 29 และมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
แต ถ า การกระทํ า ดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น โดยบุ ค คลอื่ น ที่ มิ ใ ช ก รรมการการเลื อ กตั้ ง
ผูอํานวยการเลือกตั้ง หรืออนุกรรมการ หรือเปนการกระทําที่ชอบดวยหนาที่แมวาจะเปนคุณหรือโทษ
ตอผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง หรือเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวกับ
การดําเนินการในการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการกระทํา
โดยสุจริต เชนนี้ผูกระทําการโฆษณาไมมีความผิดตามบทบัญญัติขางตน เชน กรณีที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองจัดสรรเวลาออกอากาศทางโทรทัศนใหแก พรรค
การเมืองที่มีสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรไมเทา กัน โดยพิจารณาจาก
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในแตละพรรคเปนเกณฑในการจัดสรรเวลา เชนนี้แมจะมีผลในทางที่
เปนคุณแกพรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาก และเปนโทษแกพรรคการเมืองที่มี
จํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนนอย แตก็เปนการกระทําที่ชอบดวยหนา ที่ตามกฎหมาย เนื่องจากการ
จั ด สรรเวลาออกอากาศโดยอาศั ย เกณฑ ดั ง กล า วเป น เรื่ อ งที่ บ ทบั ญ ญั ติ ม าตรา 79 22 แห ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 กําหนดใหสามารถกระทําได
จึงไมเปนความผิดตามมาตรา 45 ประกอบมาตรา 29 และมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติประกอบ
21 มาตรา

10 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ควบคุมและดํา เนินการจัดหรือจัด ใหมีก ารเลือกตั้งหรือ สนับ สนุนการสรรหา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น แลวแตก รณี
รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
22 มาตรา 79 ใหนายทะเบียนจัดสรรเวลาออกอากาศใหแกพรรคการเมืองที่มีสมาชิ ก
ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกพรรค โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของแตละพรรคการเมือง เพื่อใหแถลงผลงานของพรรคการเมืองปหนึ่งไมนอยกวาสองครั้ง โดยไมคิด
คาใชจายใด ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ใหสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐจัดสรรเวลาออกอากาศ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
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รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 สวนกรณีที่การโฆษณาดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การใชจายเงินสวนตัว เชนนี้ยอมไมอยูในความหมายของการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง
โดยใชทรัพยากรของรัฐ แตผูกระทําอาจมีความผิดตามบทบัญญัติขางตนไดเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่
ตามตําแหนงขางตนตองดําเนินการโดยอาศัยความเปนกลาง
สํ า หรั บ กรณีที่ ผู ก ระทํ า มิ ใ ช ก รรมการการเลือ กตั้ ง ผู อํ า นวยการเลือ กตั้ง หรื อ
อนุกรรมการ แมวาจะไมมีความผิดตามบทบัญญัติขางตน เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวตราขึ้นโดย
ประสงคจะควบคุมการทําหนาที่ของกรรมการการเลือกตั้ง ผูอํานวยการเลือกตั้ง และอนุกรรมการให
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แตอาจตองรับผิดในฐานะเปนผูใชหรือผูสนับสนุนบุคคลอื่นในการ
กระทําที่เปนความผิดตามบทบัญญัติขางตน หากวามีสวนกอใหบุคคลอื่นนั้นกระทําความผิดหรือได
สนับสนุนบุคคลอื่นนั้นในการกระทําความผิด เมื่อบุคคลอื่นนั้นมีตําแหนงหนาที่ตามที่กลาวมาขางตน
(2) สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 มาตรา 29 และมาตรา 45 แกการประชาสัมพันธบุคคลหรือ
พรรคการเมืองใชทรัพยากรของรัฐอาจเกิดขึ้นไดหลายประการ ดังนี้
- การกํา หนดหา มกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือ กตั้งประจํา จัง หวั ด
ผูอํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัด และอนุกรรมการ กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่ตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา 29 มีปญ หาวาเป นการหา มตลอดระยะเวลาตั้ง แตชว งกอนเลือกตั้ง ชว งเลือกตั้ง และ
ชวงเวลาหลังเลือกตั้งหรือไม เพราะบทบัญญัติดังกลาวบัญญัติหามกระทําการอันมิชอบดวยหนาที่เพื่อ
เปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด “ในการเลือกตั้ง” ซึ่งคําวาในการเลือกตั้งนี้จะ
หมายความเฉพาะชวงเวลาที่เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือไม และจะตีความวาการดําเนินการที่เกิดขึ้นกอน เพื่อจัดใหมีการเลือกตั้งจะถือวาเป น
ชวงเวลาในการเลือกตั้งหรือไม
- หากไม ใ ช ผู ส มั ค รหรื อ ไม ใ ช พ รรคการเมื อ งในการเลื อ กตั้ ง จะสามารถนํ า
บทบัญญัติในมาตรา 29 มาปรับใชไดมากนอยเพียงใด หากไมสามารถนํามาตรา 29 มาปรับใชได แลว
เกิดกรณีที่ตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมขึ้น โดยปรากฏวาผูสมัครรับเลือกตั้งในครั้งหลังเปนผูสมัครราย
ใหมที่ยังมิเคยลงสมัครรับเลือกตั้ง แตเปนผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเคยกระทําการที่มีผลเปนการ
โฆษณาบุคคลดังกลาวในชวงเวลาเลือกตั้งครั้งแรก จะถือวาการกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนการฝาฝนมาตรา 29 หรือไม
- การกําหนดขอยกเวนความรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง โดย
อางวาเปนการกระทําตามหนาที่โดยสุจริตตามมาตรา 29 วรรคสองมีขอบเขตเพียงใด และขอบเขต
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ดังกลาวจะกินความไปถึงการอางความไมรูขอกฎหมายมาใชเปน ขอ ยกเวนความรับผิดไดหรือ ไม
เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวเปนกฎหมายในระดับเดียวกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64 และ
เปนกฎหมายที่ตราขึ้นภายหลังใชบังคับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 64 จะถือวามาตรา 29 วรรค
สองแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 เป น
ขอยกเวนของบทกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64 หรือไม
- การกําหนดโทษตามมาตรา 45 แมวาจะมีอัตราโทษปรับที่สูง แตก็มีปญหาวาการ
กํ า หนดโทษปรับ ที่ มีลัก ษณะเป นการตายตัว จะทํ า ให ก ารบั ง คับ ใชก ฎหมายอาญาสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคในการกําหนดโทษทางอาญาไดมากนอยเพียงใด เนื่องจากในคดีที่การโฆษณามีมูลคาที่สูง
มาก การกําหนดโทษปรับเพียงไมเกินสองแสนบาทอาจจะไมไดชวยใหการบังคับใชกฎหมายสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
4.1.2.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
มาตรา 18 และ 105
สําหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได
กําหนดมาตรการทางอาญาในสวนที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองไวใน
มาตรา 1823 โดยในวรรคแรกไดกําหนดใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตองควบคุม
ไม ใ ห ส มาชิ ก กระทํ า การใด ๆ ที่ เ ป น การฝ า ฝ น กฎหมาย และในวรรคสองได กํ า หนดให ค ณะ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตองควบคุมไมใหผูสมัครของตนกระทําการที่เปนการฝาฝน
กฎหมายซึ่งอาจมีผลใหการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม เมื่อไดมีการประกาศพระราช
กฤษฎีกาใหมกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

23 มาตรา

18 คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตองควบคุมไมใหสมาชิก
กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง อันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่ตอ งควบคุม ไมใหผูซึ่งพรรคการเมือ งสงเขาสมัค รรับ
เลื อ กตั้ ง กระทํ า การอยา งใดอย า งหนึ่ ง อั นเป น การฝา ฝ น รัฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือ
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
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(1) การบังคับใชกฎหมาย
สําหรับการบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 มาตรา 18 และมาตรา 105 นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐแลว การกระทําที่จะถือวาเปนการฝาฝนมาตรา 18 และเปนความผิด
ตามที่กําหนดไวในมาตรา 105 อาจเปนการกระทําที่เกิดขึ้นไดทั้งในกรณีที่เปนการประชาสัม พันธ
ตนเอง บุคคลอื่น หรือพรรคการเมือง หากในชวงเวลาที่ไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
ปรากฏวาคณะกรรมการบริหารพรรคปลอยปละละเลยใหผูสมัครของตนกระทําการโฆษณาที่มิช อบ
หรือปลอยปละละเลยใหผูสมัครของตนเปนผูใชหรือผูสนับสนุนการโฆษณาที่มิชอบ โดยปราศจากการ
ควบคุ ม เช น นี้ กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งต อ งรั บ ผิ ด ตามมาตรา 105 วรรคแรก แต ถ า
กรรมการบริห ารพรรคการเมืองคนใดไดดําเนินการตามสมควรเพื่อยับยั้งการโฆษณาที่มิช อบของ
ผูสมัครรายนั้น กรรมการบริหารพรรคการเมืองคนนั้นพนจากความรับผิดขางตนทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา 105 วรรคสอง24
ในกรณีที่การปลอยปละละเลยดังกลาวเกิดขึ้นโดยบุคคลอื่นที่มิใชกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง บุคคลนั้นไมตองรับผิดตามบทบัญญัติขางตน เนื่องจากบทบัญญัติขางตนตราขึ้นโดยมี
วัตถุป ระสงคเพื่อ ทําใหการเลือ กตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยกําหนดใหเปนหนา ที่ ข อง
ผูบริหารพรรคการเมืองที่จะตองคอยสอดสองควบคุมความประพฤติของผูสมัครของตนใหเปนไปโดย
เรียบรอยและชอบดวยกฎหมาย แตทั้งนี้บุคคลที่มิใชกรรมการบริหารพรรคการเมืองอาจตองรับผิด
ตามบทบัญญัติขางตนในฐานะผูใชหรือผูสนับสนุน หากปรากฏวาไดกอใหกรรมการบริหารพรรค
การเมืองปลอยปละละเลยไมควบคุมผูสมัคร หรือชวยเหลือกรรมการบริหารพรรคผูนั้นในการปลอย
ปละละเลย

24 มาตรา

105 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวากรรมการบริหารพรรคการเมือง
ผูใดฝาฝนมาตรา 18 วรรคสอง หรือหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธาน
สาขาพรรคการเมือง หรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง ผูใดมีสวนรูเห็น ปลอยปละละเลย หรือทราบ
วามีการกระทําตามมาตรา 51 วรรคสอง หรือวรรคสาม แลว แตกรณี แตมิไดยับยั้งเพื่อมิใหมีการ
กระทําดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไดแสดงหลักฐานวามีการดําเนินการใด ๆ เพื่อยับยั้งมิ
ใหมีการกระทําตามวรรคหนึ่งโดยสมควรแลว ใหผูนั้นพนจากความรับผิด แมวาจะยังคงมีการกระทํา
ความผิดโดยฝาฝนการยับยั้งนั้นก็ตาม
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(2) สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 18 และ 105 แกการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดย
ใชทรัพยากรของรัฐอาจเกิดขึ้นไดหลายประการ ดังนี้
- มาตรา 18 วรรคสองกําหนดหนาที่ใหคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมื อ งมี
หนาที่ตองควบคุมไมใหผูซ่ึงพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง กระทําการอยางใดอยางหนึ่งอัน
เปนการฝาฝนกฎหมาย ซึ่งจะทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและขาดเที่ยงธรรมนั้น จะใชบังคับ
เฉพาะชวงเวลาที่ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น หาก
มิใชชวงเวลาดังกลาว ไมวาจะเปนชวงเวลากอนประกาศใชพระราชกฤษฎีกา หรือภายหลังที่พระราช
กฤษฎีกาสิ้นผลไปแลว คณะกรรมการบริหารพรรคไมตองรับผิด แมวาการกระทําของผูสมัครของ
พรรคตนจะเปนไปโดยฝาฝนกฎหมายและทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและขาดความเที่ยง
ธรรมก็ตาม ในแงนี้การควบคุมกระบวนการเลือกตั้งใหเปนไปอยางสุจริตและเกิดความเที่ยงธรรมจึง
มิไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และอาจกลายเปนชองวางใหเกิดการแสวงหาโอกาสในการประชาสัมพันธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองขึ้นไดโ ดยงา ยขึ้น โดยตีความวาในชวงเวลาที่ไมมีกฎหมายกํา หนดห า ม
เทากับเปนชวงเวลาที่กฎหมายอนุญาตใหกระทําการในลักษณะที่จะทําใหการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยไม
สุจริตและเปนไปอยางไมเที่ยงธรรมได
- การกําหนดใหกรรมการบริหารพรรคการเมืองหลุดพนความรับผิด หากสามารถ
แสดงหลักฐานวาไดมีการดําเนินการใด ๆ ตามสมควร เพื่อยับยั้งมิใหมีการกระทําที่เปนการฝาฝน
กฎหมาย ซึ่งจะทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและขาดเที่ยงธรรมนั้น มีขอบเขตเพียงใด และ
การกระทํ า อย า งใดจึ ง จะถื อ ว า เป น การยั บ ยั้ ง ตามสมควร และโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในกรณี ก าร
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง เพียงคําบอกกลาวใหยุติการเผยแพรจะถือวาเปนการยับยั้ง
ตามสมควรแลวหรือไม
- การกระทําที่เปนการฝาฝนตอมาตรา 18 วรรคสอง ตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา 105 โดยมีระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มีปญหาในสวนของโทษปรับวาเหมาะสมกับรูปแบบการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือ
พรรคการเมืองมากนอยเพีย งใด การกําหนดอัตราโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของการลงโทษที่ตองการทําใหผูกระทําผิดไมกลาฝาฝนกระทําความผิดไดหรือไม เพราะ
เมื่อพิจารณาถึง การกระทํา ที่เปนการประชาสัม พันธบุค คลหรือพรรคการเมืองที่ดํา เนินการอยู ใน
ปจจุบันนั้น หลายโครงการเปนการดําเนินการที่ตองใชจายเงินเปนจํานวนมากในระดับหลักแสนไป
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จนถึงหลายสิบลานบาท เชน การโฆษณาทางปายขนาดใหญริมถนน การโฆษณาทางทีวี การจัดงาน
นิทรรศการ
4.1.2.3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. 2550 มาตรา 57 , 106 , 137 และ 154
ในส ว นของพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ไดกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของกับการ
ประชาสัมพันธโดยใชทรัพยากรของรัฐไวในสองกรณี คือ
กรณีแรกเปนมาตรการทางอาญาทีถ่ ูกกําหนดไวในมาตรา 5725 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อให การปฏิบัติห นาที่ข องเจา หนาที่ข องรัฐเปนไปอยางเที่ยงธรรม ไมกอให เกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบแกผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ อันจะทําใหการแขงขัน
เลือกตั้งเกิดขึ้นอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งมาตรการดังกลาวเปนการกําหนดหามเจาหนาที่ของรัฐกระทํา
การอันเปนการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายในทางที่เปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือ
พรรคการเมือง หากเจาหนาที่ของรัฐรายใดฝาฝนตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา 13726
กรณี ที่ ส องเป น มาตรการทางอาญาที่ ถู ก กํ า หนดไว ใ นมาตรา 106 27 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อคุมครองการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันจะทําใหผลการเลือกตั้งที่
เกิดขึ้นเปนที่ยุติและไดรับการยอมรับจากประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งมาตรการดังกลาวเปนการกําหนด
หามบุคคลใด ๆ ไมวาบุคคลนั้นจะเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเอกชนกระทํา การที่เปนประโยชนแ ก
ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง หากการกระทํานั้นจะทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและ
ขาดความเที่ยงธรรม ทั้งนี้มาตรการดังกลาวไดกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกคําสั่ง
ใหผูกระทําระงับการกระทําดังกลาวหรือออกคําสั่งใหแกไขการกระทําตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่
25 มาตรา

57 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่โดยมิช อบดวยกฎหมาย
กระทําการใด ๆ เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง...
26 มาตรา 137 ผูใดฝาฝน มาตรา 20 มาตรา 53 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง มาตรา 70
หรือมาตรา 83 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป...
27 มาตรา 106 ในกรณี ที่ ป รากฏต อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว า ผู ใดกระทํ า การ
ใด ๆ เพื่อประโยชนแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด อันอาจทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกคําสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําหรือมีคาํ สั่งให
แกไขการกระทําตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนดได...
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กําหนดได และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกคําสั่งไปแลว ปรากฏวาบุคคลที่ไดรับคําสั่ง
ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา 15428
(1) การบังคับใชกฎหมาย
สําหรับกรณีแรก การบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 137 นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากร
ของรัฐแลว จะพบวาการโฆษณาที่เปนไปโดยมิชอบนั้นอาจเกิดขึ้นไดทั้งกรณีที่เปนการประชาสัมพันธ
ตนเองหรือบุคคลอื่น(กรณีที่ตนหรือบุคคลอื่นนั้นลงสมัครรับเลือกตั้ง) หรือเปนการประชาสัมพันธ
พรรคการเมืองก็ได โดยจะตองปรากฏวาผูกระทําเปนเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น และการกระทําตองเปน
การใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย นอกจากนี้การโฆษณาดังกลาวยังตองปรากฏวาเปนการ
ใชจายงบประมาณหรือทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบดวยกฎหมายดวย จึงจะถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
กระทําการอันเปนการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร
หรือพรรคการเมือง ดวยการประชาสัมพันธตนเองหรือบุคคลอื่น(กรณีที่ตนหรือบุคคลอื่นนั้นลงสมัคร
รับเลือกตั้ง) หรือประชาสัมพันธพรรคการเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมายตามที่บัญญัติไวในมาตรา 57
วรรคหนึ่งและมีระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา 137 เชน ปลัดกระทรวงแรงงานลงนามในสัญญา
จ า งผลิ ตสื่อ โฆษณาประเภทวี ดี ทัศ น โ ดยปรากฏภาพเคลื่ อ นไหวพร อ มเสี ย งของรั ฐ มนตรีว า การ
กระทรวงแรงงาน อันเปนการใชจายงบประมาณของรัฐโดยมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อปรากฏขอเท็จจริง
วารัฐมนตรีคนดังกลาวไดลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในชวงเวลาที่
กําลังจะมีการเลือกตั้ง การกระทําของปลัดกระทรวงแรงงานจึงเปนการกระที่ฝาฝนมาตรา 57 วรรค
หนึ่งดวยการประชาสัมพันธรัฐมนตรีซึ่งเปนผูสมัครรับเลือกตั้งโดยมิชอบดวยหนาที่ตามกฎหมาย
แตถาการประชาสัมพันธตนเองหรือบุคคลอื่น(กรณีที่ตนหรือบุคคลอื่นนั้นลงสมัคร
รับเลือกตั้ง) หรือการประชาสัมพันธพรรคการเมืองขางตน ไดดําเนินการโดยบุคคลอื่นซึ่งมิใชเจาหนาที่
ของรัฐ หรือหากเปนเจาหนาที่ของรัฐแตมิไดกระทําการใด ๆ ที่เปนการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
ดวยกฎหมายเพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง เชนนี้บุคคลนั้นยอม
ไมมีความผิดตามบทบัญ ญัติขา งตน เนื่องจากบทบัญ ญัติขา งตนถูกตราขึ้นโดยมีวัตถุป ระสงคเ พื่ อ
ปองกันมิใหเจาหนาที่รัฐใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ อันจะทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกัน
28 มาตรา

154 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา
106 หรือฝาฝนมาตรา 112 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ...
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ในทางการเมืองระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง เชน นาย ก เปนประชาชนทั่วไปมิไดมี
ตํ า แหน ง หน า ที่ ใ นทางราชการได ใ ห ช ว ยเหลื อ นาย ข ซึ่ ง เป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในการจั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธที่ปรากฏรูปของนาย ค ผูสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้น โดยการจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธดังกลาวเปนการใชงบประมาณแผนดินโดยมิชอบดวยกฎหมาย เชนนี้เมื่อ นาย ก
ไมใชเจาหนาที่ของรัฐยอมไมอาจกระทําความผิดตามมาตรา 57 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 137 ได
แตทั้งนี้นาย ก ยังตองรับผิดในฐานะเปนผูสนับสนุนเจาหนาที่ของรัฐในการกระทําความผิดตามมาตรา
57 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 137 เนื่องจากการเปนผูสนับ สนุน ในความผิดดังกลาวไมตองการ
องคประกอบในเรื่องการเปนเจาหนาที่ของรัฐ และนาย ก อาจตองรับผิดในฐานะผูใชนาย ข ใหกระทํา
ความผิดหากปรากฏขอเท็จ จริงวานาย ก ไดกอใหนาย ข ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิด
ดังกลาว
สําหรับกรณีที่สอง การบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 106 และมาตรา
154 นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐแลว
จะพบวาการโฆษณาที่เปนไปโดยมิชอบนั้น อาจเกิดขึ้นไดทั้งกรณีที่เปนการประชาสัมพันธตนเองหรือ
บุคคลอื่น(กรณีที่ตนหรือบุคคลอื่นนั้นลงสมัครรับเลือกตั้ง) หรือเปนการประชาสัมพันธพรรคการเมือง
ก็ได โดยการกระทําดังกลาวจะเปนความผิดตอเมื่อผูโฆษณาไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งที่ไดสั่งใหผูโฆษณาระงับการโฆษณาหรือแกไขการโฆษณาตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนด
เชน นาย ก ซึ่งเปนนายกสภาทนายความไดดําเนินการใชจายเงินที่ไดรับจัดสรรมาจากรัฐเพื่อจัดทําสื่อ
โฆษณาประเภทแผนพับแจกจายไปยังสมาชิกสภาทนายความ โดยมีเนื้อหาเปนการโฆษณาบุคคลซึ่ง
เปนผูสมัครรับเลือกตั้งที่อดีตเคยดํารงตําแหนงนายกสภาทนายความในชวงเวลากอนที่นาย ก จะดํารง
ตําแหนง และปรากฏวาคณะกรรมการการเลือกตั้งมาพบแผนพับดังกลาวจึงมีคําสั่งใหนาย ก ระงับ
การเผยแพรแผนพับ นั้น แตตอมามีการตรวจสอบพบวานาย ก ไมไดระงับการเผยแพร โดยยังคง
แจกจา ยแผนพับ นั้น ไปยั งสมาชิ กสภาทนายความอยู เชนนี้ยอมถือวา นาย ก ไดฝาฝนคําสั่ง ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง การกระทําของนาย ก จึงมีความผิดและตองไดรับโทษตามมาตรา 106
ประกอบมาตรา 154
แตถาผูกระทําการโฆษณาที่เปนการใชงบประมาณของรัฐดังกลาวไดดําเนินการ
ระงับการเผยแพรการโฆษณานั้น หรือแกไขโฆษณานั้นตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด เชนนี้ผูกระทําไมมีความผิดตามบทบัญญัติขางตน แตทั้งนี้การกระทําดังกลาวอาจเปน
ความผิดตามกฎหมายอื่นได เชน ตามตัวอยางกอนหนานี้ หากนาย ก ดําเนินการระงับการเผยแพร
โฆษณาที่เ ป น การใช ง บประมาณของรั ฐ โดยมิ ช อบหรื อ แก ไ ขการโฆษณานั้ น ภายในเงื่ อ นไขและ
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กําหนดเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เชนนี้นาย ก ยอมไมมีความผิดตามบทบัญญัติขางตน
แตไมมีผลทําใหการกระทําของนาย ก ที่เปนความผิดตามกฎหมายอื่นกลายเปนไมผิดกฎหมายไปดวย
(2) สภาพปญหาที่เกิดขึน้ จากการบังคับใชกฎหมาย
สําหรับกรณีแรก สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550
มาตรา 57 และมาตรา 137 แกการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ
อาจเกิดขึ้นไดหลายประการ ดังนี้
- มาตรา 57 วรรคหนึ่งที่กําหนดหามเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
กระทําการใด ๆ เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง มีขอสังเกตวาความหมายของ
เจาหนาที่ของรัฐตามที่ปรากฏในบทบัญญัติดังกลาวมีความหมายวาอยางไรและมีขอบเขตกวางหรือ
แคบเพียงใด และเจาหนาที่ข องรัฐตามที่ปรากฏในบัญ ญัตินั้นจะมีความหมายกวางโดยรวมไปถึ ง
เอกชนผูรับมอบภารกิจของรัฐดวยหรือไม
- มาตรา 57 วรรคหนึ่งมีสาระสําคัญแตกตางอยางไรกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 มาตรา 29 วรรคแรก และหากไมแตกตาง
กัน การกระทําที่เปนไปโดยสุจริตของบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 57 วรรคหนึ่งควรไมตองรับโทษ
ทางแพง ทางปกครอง และทางอาญา เชนเดียวกับบุคคลตามมาตรา 29 วรรคหนึ่งที่กระทําการโดย
สุจริตหรือไม
- ในมาตรา 137 ไดกําหนดระวางโทษสําหรับผูฝาฝนมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ไวโดย
มีระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท มีขอสังเกตวา การ
กําหนดระวางโทษปรับไวสูง จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการกําหนดโทษทางอาญาไดมากนอย
เพียงใด เนื่องจากการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของ
รัฐที่เกิดขึ้นในปจจุบัน หลายกรณีเปนการกระทําที่มีผลประโยชนตอบแทนสูงมาก หากผลประโยชนที่
เกิดขึ้นแกผูกระทําผิดมีจํานวนมากกวาอัตราโทษปรับที่กําหนดไวเปนอยางมาก การกําหนดระวาง
โทษปรับไวในอัตราดังกลาวยอมไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการกําหนดโทษทางอาญาไดอยาง
แทจริง
สําหรับกรณีที่สอง สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550
มาตรา 106 และมาตรา 154 แกการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ
อาจเกิดขึ้นไดหลายประการ ดังนี้
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- การกระทําของบุคคลใด ๆ ตามที่ปรากฏในมาตรา 106 รวมถึงการงดเวนการ
กระทําดวยหรือไม เนื่องจากการกระทําที่เปนไปเพื่อประโยชนแกผูสมัครหรือพรรคการเมือ งอาจ
เกิดขึ้นโดยการงดเวนการกระทําก็ได และการงดเวนดังกลาวอาจสงผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมไดเชนเดียวกัน เชน กรณีที่เอกชนรายหนึ่งประกาศจะสนับสนุนผูสมัครราย
หนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยใชจายเงินสวนตัว ตอมาปรากฏวาเอกชนรายนั้นยุติการสนับสนุน
ผูสมัครรายนั้น แลวหันกลับไปสนับสนุนผูสมัครอีกรายหนึ่งแทน โดยที่ผูสมัครรายแรกเห็นวาเอกชน
รายดั ง กล า วจะสนั บ สนุ น ตนเต็ มที่ จึ ง มิ ไ ดดํ า เนิ น การหาผู ส นั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม หรือ มี ข อ ตกลงกั บ
ผูส นั บ สนุนวาหา มดํา เนินการหาผูสนับ สนุนรายอื่น เชนนี้จ ะอยูในอํา นาจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งที่จะออกคําสั่งดวยหรือไม เนื่องจากการกระทําดังกลาว หากเกิดขึ้นในชวงเวลาที่การหาเสียง
เปนไปอยางเขมขน การหาผูสนับสนุนรายใหมยอมไมใชเรื่องงาย และการไดมาซึ่งผูสนับสนุนรายใหม
อาจไมทันตอสถานการณ การกระทําดังกลาวยอมถือไดวาเปนการกระทําที่ไมสุจริตและสามารถสราง
ความไมเที่ยงธรรมใหเกิดขึ้นในการเลือกตั้งได
- การกระทําที่ระบุไวในมาตรา 106 นั้นมีความหมายเฉพาะการกระทําที่เกิดขึ้น
โดยจงใจเพียงอยางเดียว หรือหมายความรวมถึงการกระทําที่เกิดขึ้นโดยประมาทเลินเลอดวย และ
บุคคลที่ร ะบุไวในมาตรา 106 นั้นรวมถึง นิติบุคคลดวยหรือไม เนื่องจากการสนับ สนุนผูส มัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมืองในหลายครั้งก็กระทําโดยนิติบุคคล เชน บริษัทเอกชน สภาวิชาชีพ เปนตน
- การฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สั่งตามมาตา 106
นั้น หากเปนการฝาฝนคําสั่งเนื่องจากเห็นวาคําสั่งที่ออกนั้นเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือยังไม
เปนที่แนชัดวาจะทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและไมเที่ยงธรรม เชนนี้ผูกระทํายังคงตอง
ปฏิบัติตามคํา สั่งหรือไม และหากปรากฏในภายหลัง วา เปนคํา สั่งที่ไมช อบดวยกฎหมายจะสงผล
กระทบถึงการเลือกตั้งเพียงใด
- การฝาฝนมาตรา 106 โดยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สั่ง
ใหระงับการกระทําหรือสั่งใหแกไขการกระทําตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนดไว มีระวางโทษ
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 154 คือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เห็นไดชัดวาการกําหนดโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาทไวในลักษณะตายตัวยอมไมสอดคลองกับ การ
โฆษณาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เพราะการโฆษณาในบางครั้งมีคาใชจายที่สูงกวาคาปรับจํานวนมาก การ
กําหนดระวางโทษปรับไวเชนนี้นาจะมีปญหาวา ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการกําหนดโทษทาง
อาญาที่เปนไปเพื่อปองกันหรือปราบปรามมิใหมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นใหมหรือมิใหมีการกระทํา
ความผิดซ้ํา
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4.2 รางพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. ....
เปนที่ตระหนักกันโดยทั่วไปวาปญหาการทุจริตเปนปญหาที่บอนทําลายสังคมไทยมา
เปนระยะเวลายาวนาน สวนหนึ่งก็มีสาเหตุมาจากการขาดมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่จะใชจัดการกับ
ปญหาการทุจริต และอีกสวนหนึ่งก็มีสาเหตุมาจากการไมตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบของตน โดยมุง
ที่จะกอบโกยผลประโยชนสาธารณะไปเปนของสวนตนหรือพวกพองอยางมิชอบ หลายครั้งการทุจริต
ไดนําไปสูความความวุนวายหลายอยางในสังคม เชน กอใหเกิดความไมเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ
ความไมไววางใจซึ่งกันและกัน การแบงฝกแบงฝาย และการแตกความสามัคคี เปนตน และบอยครั้งที่
ปญหาการทุจริตของผูดํารงตําแหนงระดับสูงในหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขาราชการการเมืองหรือ
ขาราชการประจําไดนําไปสูความขัดแยงทางการเมือง ทายที่สุดหากไมสามารถพึ่งพากระบวนการ
ยุติธรรมที่มีอยูในระบบปกติได ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นก็มักจะลุกลามไปสูการใชความรุนแรง และ
จบลงดวยการเขาควบคุมอํานาจในการบริหารประเทศโดยฝายกองทัพ และยิ่งประชาชนมีแนวคิดที่
ยอมรับการแกปญหาดวยรูปแบบที่อยูเหนือกฎหมายดังกลาว ยิ่งสงผลรายแรงตอการพัฒนาประเทศ
ในดานตาง ๆ เชน การสรางเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจและการเมือง การสรางคานิยมในการเคารพ
ซึ่งกันและกัน การยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การรักษาไวซึ่งคุณคาของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ
การใชจายงบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐที่เปนอยูในปจจุบัน
ก็เปนอีกปญหาหนึ่งของการทุจริต การแกไขปญหาที่ผานมามีอุปสรรคในหลายเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่อง
มาตรการทางกฎหมายที่ใชควบคุมปญหาดังกลาวขาดประสิทธิภาพ บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการ
โฆษณาประชาสัมพันธขาดสํานึกในเรื่องหนาที่ของตนที่มีตอการใชจายทรัพยากรของรัฐ ซึ่งถือเปน
ทรัพยากรของประชาชนทุกคน และการมุงใชจายทรัพยากรของรัฐเพื่อการโฆษณาประชาสัม พันธ
เพียงเพราะตองการแสวงหาผลประโยชนจากการใชจาย ไมวาจะเปนการกินสวนตางของราคาจัดซื้อ
จัดจาง หรือการแสวงหาประโยชนในรูปแบบอื่น แมวาปญหาที่เกิดขึ้นกับ การใชจายเงินเพื่ อการ
โฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐจะไมโดดเดนถึงขนาดเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการตอตานการใช
อํานาจรัฐและความวุนวายทางการเมือง แตก็เปนที่ตระหนักดีวาปญหาดังกลาวเปนปจจัยที่จะเสริมให
การตอตานการใชอํานาจรัฐและความวุนวายทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้นได
4.2.1 ความเปนมา
จากวิ ก ฤติ ก ารณก ารเมือ งของประเทศไทยที่ เ กิ ด ขึ้น ในช ว งปลายป พ.ศ. 2556
ตอเนื่องถึงชวงกลางป พ.ศ. 2557 อันสืบเนื่องมาจากความพยายามของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่จะออก
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กฎหมายนิรโทษกรรม เพื่อใหบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยวของกับการชุมนุมทางการเมือง การแสดง
ออกทางการเมือง ความขัดแยงทางการเมือง หรือที่ถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําความผิด โดยคณะ
บุคคลหรือองคกรที่จัดตั้ง ขึ้นภายหลัง การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 25549 รวมทั้ ง
องคก รหรือ หน วยงานที่ดําเนินการในเรื่องดังกลา วสืบ เนื่องตอ มาระหวาง พ.ศ. 2547 ถึง วันที่ 8
สิงหาคม พ.ศ. 2556 พนจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง29 ความพยายามดังกลาวไดถูก
ตอตานอยางหนักจากหลายฝายที่ไมเห็นดวย โดยมองวาการนิรโทษกรรมดังกลาวจะเอื้อประโยชนให
บุคคลที่กระทําการอันเปนการทุจริตพนจากความผิดและไมตองรับผิดในสิ่งที่ไดกระทํา นําไปสูการ
ชุมนุมประทวงของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่
สมบู ร ณ อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข หรื อ กปปส. (People's Democratic Reform
Committee : PDRC) ซึ่ ง มี น ายสุ เ ทพ เทื อ กสุ บ รรณ เลขาธิ ก าร กปปส. และเป น สมาชิ ก พรรค
ประชาธิปตยเปนผูนําการชุมนุม การชุมนุมดังกลาวยังคงดําเนินอยูแมภายหลังวุฒิสภาจะไดลงมติ
อยางเปนเอกฉันทไมเห็นชอบตอรางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว โดยไดเปลี่ยนวัตถุประสงคในการ
ชุมนุมจากเดิมที่เปนเพีย งการตอ ตานรางพระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมดังกลาวไปเปนการชุม นุ ม
ประทวงขับไลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ออกจากการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ตอมานางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตรไดตัดสินใจยุบสภาผูแทนราษฎรเพื่อเปดทางใหมีการ
เลือกตั้งใหม แตการชุมนุมของกลุม กปปส. ยังคงดํารงอยู โดยมีวัตถุประสงคกดดันใหนางสาวยิ่ง
ลักษณ ชินวัตร และคณะลาออกจากการเปนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรักษาการ เพื่อเปดทางใหมี
การปฏิรูปประเทศกอนจึงคอยดําเนินการเลือกตั้ง แมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดจัดใหมีการ
เลือกตั้งทั่ว ไปขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 แตกลับปรากฏวา กลุม กปปส. ไดดําเนินการ
ขัดขวางการเลือกตั้ง สงผลใหไมสามารถจัดใหมีการเลือกตั้งไดในบางเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร
และภาคใต เหตุการณดังกลาวไดนําไปสูภาวะสุญญากาศทางการเมืองของประเทศ
อีกทั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศาลรัฐธรรมนูญไดอานคําวินิจฉัยในคดีที่
นายไพบูลย นิติตะวัน ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสถานภาพความเปนรัฐมนตรีของนางสาวยิ่ง
ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร ว า สิ้น สุ ด ลงเฉพาะตั ว หรื อ ไม จากกรณีก ารแต ง ตั้ ง โยกยา ยนายถวิล เปลี่ ย นศรี
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ หรือ สมช. โดยไมชอบดวยกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเปนเอก
ฉันทวาการกระทําของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 (2) และ (3) ซึ่ง
29 มาตรา

3 แหงรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผูซึ่งกระทําความผิดเนื่องจาก
การชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... (ฉบับซึ่งสภาผูแทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบแลว)
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เปนการใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง เพื่อประโยชนของ
ตนเองและของผูอื่น ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน หรือการพนจากตําแหนงของขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง และถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 268 อันมีผลทําใหความเปนรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร สิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัว
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) และใหรัฐมนตรีที่รวมในการประชุมแตงตั้งโยกยายนาย
ถวิล เปลี่ยนศรีในครั้งนั้นสิ้นสุดสภาพการเปนรัฐมนตรีดวย30 แมวาการดํารงตําแหนงในขณะนั้นจะ
เปนเพียงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรักษาการก็ตาม
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตัวแทนวุฒิสภาไดหารือกับนายนิวัฒนธํารง
บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีซึ่งรักษาการในตําแหนงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอใหลาออก อันจะเปน
การเปดทางใหมีน ายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคนกลาง แตไมสําเร็จ เนื่องจากรัฐมนตรีที่เหลือ
ยืนยันไมลาออก โดยวุฒิสภายังคงเดินหนาเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีคนกลางตอไป สรางความไมพอใจ
ให แ ก ก ลุ ม แนวร ว มประชาธิ ป ไตยต อ ต า นเผด็ จ การแห ง ชาติ หรื อ นปช. (United Front of
Democracy Against Dictatorship : UDD) และขู จ ะชุ ม นุ ม หากวุ ฒิ ส ภายั ง คงเดิ น หน า เสนอ
นายกรัฐมนตรีคนกลางตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 7 แมวากลุม กปปส. จะได
สนับสนุนใหนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย วาที่ประธานวุฒิสภา เสนอนายกรัฐมนตรีคนกลาง แตกลับ
ปรากฏวากลุม กปปส. ไดนัดใหมีการชุมนุมใหญในระหวางวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ขึ้น
โดยไมรอขั้นตอนการดําเนินการของวุฒิสภากอน และประกาศวาหากไมชนะการชุมนุมจะสลายการ
ชุมนุมและยอมมอบตัวในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เมื่อการชุม นุมเริ่มสอแวววาจะเกิดเหตุ
จลาจลอยางรุนแรงในหลายพื้นที่ พลเอกประยุทธ จันทรโ อชาในฐานะผูบัญชาการทหารบกจึงได
ประกาศใชกฎอัยการศึกขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อควบคุมสถานการณดังกลาว และ
ในวันตอมาพลเอกประยุทธ จันทรโอชาในฐานะผูอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย (ผอ.รส.) ได
เชิญตัวแทน 7 ฝายที่เกี่ยวของกับสถานการณความวุนวาย ประกอบไปดวย ตัวแทนรัฐบาล ตัวแทน
วุฒิสภา ตัวแทนพรรคเพื่อไทย ตัวแทนพรรคประชาธิปตย ตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตัวแทน
กลุม กปปส. และตัวแทนกลุม นปช. เขารวมประชุมเพื่อหาทางออกใหกับประเทศที่สโมสรทหารบก
แตที่ประชุมไมอาจหาขอสรุปไดโดยยังคงยืนยันจุดยืนเดิมของตน และแมจะไดมีการประชุมกันอีกครั้ง
30 คําวิ นิจ ฉั ยที่

9/2557 ของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ประธานวุฒิสภาสงคํารองของ
สมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) ประกอบมาตรา 268
และมาตรา 266 (2) และ (3) หรือไม
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ในวันในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก็ยังไมอาจหาขอสรุปได สงผลใหพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
ตัดสินใจเขา ควบคุมอํา นาจการปกครองจากรัฐบาลรัก ษาการ31 โดยแตงตั้ง คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ หรือ คสช. (National Council for Peace and Order : NCPO) ขึ้น เพื่อใชอํานาจปกครอง
ประเทศ
การดําเนินงานภายใตการบริหารงานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดแบงกรอบ
การดําเนินงานออกเปน 3 ระยะคือ32
ระยะที่ 1 เปนการยุติความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผานมา และเรงสรางความ
ปรองดองสมานฉันทใหเกิดขึ้นโดยเร็ว ภายในระยะเวลา 2 - 3 เดือน เพื่อเตรียมความพรอมในการเขา
สูการดําเนินงานในระยะที่ 2
ระยะที่ 2 เปนระยะที่จะมีการจัดใหมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพื่อจัดตั้งสภานิติ
บัญญัติ และจัดใหมีคณะรัฐบาลขึ้นทําหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งจัดใหมีกฎหมายที่
จํ า เป น เร ง ด ว น นอกจากนี้ ยัง จั ด ให มี ส ภาปฏิรูป แหง ชาติ แ ละองค ก รตา ง ๆ เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ป ฏิรู ป
การเมืองและดานอื่น ๆ และทายที่สุดจะจัดใหมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่เปนการวางกติกา
ทางการเมืองอยางรัดกุม เหมาะสม สามารถปองกันและปราบปรามการทุจริตได รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบการใช อํ า นาจรั ฐ ได อ ยา งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ รวดเร็ ว และเป น ธรรม เพื่ อ ปู ทางไปสู ก าร
ดําเนินงานในระยะที่ 3
ระยะที่ 3 เปนชวงที่จะจัดใหมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ
เพื่อใหเกิดการยอมรับจากทุกฝาย โดยมีหลักเกณฑทางกฎหมายที่ทันสมัย เปดโอกาสใหคนดี สุจริต
และมีคุณธรรมเขามาปกครองประเทศตามหลักธรรมาภิบาล
ภายใตกรอบการดําเนินงานในระยะที่ 2 ไดมีการจัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติขึ้นเพื่อ
ทําการศึกษาและเสนอแนะความเห็นตาง ๆ อันจะสงผลใหเกิดการปฏิรูปประเทศอยางรอบดาน ทั้งนี้
สภาปฏิรูป แหง ชาติไดมีก ารศึกษาคนควา และวิเคราะห ขอสนเทศ ตลอดจนประมวลความรูแ ละ
ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และรวมถึงประชาชนอยางตอเนื่อง ทั้งโดยทางตรงและโดย
31 ผู จั ดการออนไลน ,

“รายงานพิเศษ : ยอนรอย...รัฐประหาร 22 พ.ค. 2557!!,”
สืบคนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558, จาก http://www.manager.co.th/qol/ViewNews.aspx?News
ID=9580000058362.
32 กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร, สํ า นั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตรความมั่นคง, “Road Map 3 ขั้น ของ คสช.,” สืบคนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558, จาก
http://www.isoc.go.th/index.php/kmcenter/16-2012-09-20-13-31-32/226-road-map.
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ทางออม โดยไดกําหนดวาระที่สําคัญในการปฏิรูปประเทศไวถึง 37 วาระ และกําหนดวาระพัฒนาที่
จะตองดําเนินการตอเนื่องภายหลังจากการปฏิรูปแลวอีก 6 วาระ ซึ่งวาระปฏิรูปเรื่องที่ 1 เปนเรื่อง
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ โดยแบงการปฏิรูปตามวาระ
ขางตนออกเปน 5 เรื่องที่สําคัญคือ
1) การปฏิรูปการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) การปลูกฝง เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และการมีสวนรวมใน
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
3) การปฏิ รู ป องคก รอิ ส ระที่ มี ห นา ที่ ดา นการปอ งกั น และปราบปรามการทุจ ริต
คอรรัปชัน
4) การปฏิรูปสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะ
5) การปฏิรูปการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ
ในการดําเนินงานตามวาระที่ 1 เรื่องการปฏิรูป การโฆษณาประชาสัม พัน ธ ข อง
ภาครัฐนั้น คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ และ
คณะกรรมาธิการปฏิรูป การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเห็น ตรงกันวา การ
แทรกแซงสื่อมวลชนโดยกลุมการเมืองและกลุมผลประโยชนทางการเมืองบางกลุมในสังคมไทยเปน
เปนปญหาที่ซับซอนและรุนแรงจําเปนตองใหความสําคัญ อีกทั้งการที่สื่อ มวลชนบางกลุมยั งขาด
คุณธรรมและไรความรับผิดชอบ และการที่นักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐยังคงปฏิบัติหนาที่โดยไม
สุจริตและไมโปรงใส ประกอบกับ การขาดกลไกที่มีป ระสิทธิภาพในการกํา กับดูแล จะยิ่งสงผลให
ปญหาการแทรกแซงสื่อของผูนําทางการเมืองและหนวยงานรัฐทวีความรุนแรงมากขึ้น นํามาซึ่งปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน การขัดระหวางผลประโยชน การนําเสนอขาวที่บิดเบือน การขาดความเปนกลาง
การแทรกแซงสื่อมวลชน การแบงแยกของสื่อสารมวลชนคายตาง ๆ และนําไปสูปญหาความขัดแยงใน
สั ง คมไทย คณะกรรมาธิ ก ารทั้ ง สองคณะจึ ง ได ผ า นมติ ใ ห ตั้ ง คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การใช
งบประมาณภาครัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธ อันประกอบไปดวยผูแทนจากคณะกรรมาธิการทั้ง
สองคณะและผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของเปนคณะอนุกรรมการรวมกัน เพื่อศึกษาประเด็นปญหาและ
กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ โดยเนนการวิเคราะหสถานการณ ชองทาง
และโอกาสในการแทรกแซงสื่ อ สาธารณะ ป ญ หาอั น เป นผลมาจากการแทรกแซงสื่ อ สาธารณะ
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ตลอดจนการใชทรัพยากรและงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธโดยหนวยงานภาครัฐและผูนํา
ทางการเมืองระดับตาง ๆ และเสนอแนวทางการกําหนดกฎหมายเพื่อแกไขปญหาดังกลาว33
จากการศึก ษาของคณะอนุก รรมาธิก ารปฏิ รูป การใชง บประมาณภาครัฐ ในการ
โฆษณาประชาสัมพันธสามารถสรุป ผลการพิจ ารณาศึกษาวิเ คราะหไดวา การใชจา ยเงินเพื่อ การ
ประชาสัมพันธของภาครัฐกอใหเกิดปญหาที่รุนแรงขึ้นใน 3 สวน คือ34
สวนแรก เปนปญหาเรื่องความเปนอิสระในการทําหนาที่ของสื่อมวลชน โดยพบวา
การใชจายเงินของรัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธกอใหเกิดการใชอิทธิพลในการครอบงําสื่อ ทั้งที่
รัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐ ธรรมนู ญ แหง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ไดวางหลักการสําคัญเพื่อปองกันความเปนอิสระของสื่อมวลชนไมใหถูกแทรกแซง
โดยรัฐผานงบประมาณแผนดินไว คือ “การใชเงินหรือทรัพยสินอื่น เพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ
หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทํามิได”
สวนที่สอง เปนปญหาเรื่องการรั่วไหล การทุจริต และการแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบจากเงินงบประมาณที่ใชจายไปเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ โดยการใชจายเงินดังกลาว
ไมมีมาตรการในการควบคุมและปองกันการใชจายเงินที่มีประสิทธิภาพ อันจะทําใหการใชจายเงิน
เปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด และสงผลใหการใชจายเงินเปนไปอยางสุจริต โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบการใชจายเงินได
ส ว นที่ ส าม เป น ป ญ หาเรื่ อ งการใช จ า ยเงิ น งบประมาณไปกั บ การโฆษณา
ประชาสัมพันธของภาครัฐ ที่เนนการโฆษณาภาพลักษณสวนตัวของนักการเมือง รัฐมนตรี หัวหนาสวน
ราชการ รวมถึงพรรคการเมื อง มากกวาที่จ ะเนนการโฆษณาเนื้ อหาสาระที่เปน ประโยชน ใ ห แ ก
ประชาชนไดรับทราบ กอใหเกิดความสิ้นเปลืองในเงินงบประมาณที่ไดใชจายไป
และเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชจายเงินเพื่อการประชาสัมพันธของภาครัฐ
คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดเสนอใหมีการตรากฎหมายเพื่อควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ
ขึ้น คือ รางพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. .... โดยกําหนดใหการใชจาย
งบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ ไมวาจะเปนการโฆษณาประชาสัมพันธนโยบาย
โครงการ หรือการดํา เนินกิจ การตา ง ๆ ของรัฐ ทั้งทางรายการวิทยุ รายการโทรทัศน จดหมาย
33 สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎร

ปฏิบัติห นา ที่สํา นักงานเลขาธิการสภา
ปฏิ รู ป แห ง ชาติ, วาระปฏิ รู ป ที่ 1 : การปอ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักการพิมพ, สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2558), น.86.
34 เพิ่งอาง, น.90.
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ไปรษณียบัตร สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิก ส หรือสื่อประชาสัม พันธอื่น ใด ที่รัฐบาล สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐดําเนินการเองหรือมอบหมายให
ผูอื่นดําเนินการ จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ สุจริต โปรงใส เปนธรรม มีความคุมคา และไม
เป น ไปในลั ก ษณะที่ เ ป น การแทรกแซงสื่ อ 35 โดยร า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ดั ง กล า วเป น การผสาน
แนวความคิดในการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐที่เกิดขึ้นในตางประเทศ เชน ประเทศแคนาดา และประเทศออสเตรเลียไว โดย
กําหนดใหมีองคกรในการทําหนาที่ตรวจสอบรูปแบบของการประชาสัมพันธวาเปนไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในกฎหมายหรือไมกอนที่จะผลิตและเผยแพรสื่อโฆษณา
4.2.2 การบังคับใช
หลั ง จากที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ และคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการใชงบประมาณภาครัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อศึกษาประเด็น
ปญหาการใชจายงบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ พรอมทั้งกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศแลว คณะอนุกรรมาธิการฯ ดังกลาวไดจัดทําขอเสนอในการปฏิรูป
การโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐโดยเสนอแนะใหมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการโฆษณา
ประชาสัมพันธของภาครัฐใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบและเปนไปอยางคุมคาขึ้น คือ รางพระราชบัญญัติ
การโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. .... ซึ่งปจจุบันไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม สภา
ปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 แลว และสภาปฏิรูปแหงชาติไดจัดสงราง
พระราชบัญญัติฯ ดังกลาวพรอมดวยรายงานการศึกษา : การปฏิรูปการโฆษณาประชาสัมพันธภาครัฐ
ที่จัดทําโดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ดังกลาว ใหแกคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจาณา แตปรากฏวา ณ ขณะนี้ยัง
ไมปรากฏขอมูลวาคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวไปถึงขั้นตอน
ใดบาง และยังไมปรากฏขอมูลวาคณะรัฐมนตรีจะมีการนํารางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวเสนอตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาออกเปนกฎหมายเมื่อใด สงผลใหรางพระราชบัญญัติการ
โฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. .... ยังมีสถานะเปนเพียงรางกฎหมายเทานั้น ไมมีผลบังคับใช
แกผูกระทําการฝาฝนบทบัญญัตทิ ี่ปรากฏอยูในรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว การบังคับใชกฎหมายจึง
ตองบังคับใชตามกฎหมายเดิมที่มีอยู สงผลใหการใชจายงบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ

35 เพิ่งอาง,

น.92.
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ของภาครัฐ ยั ง เกิ ด ขึ้ น โดยปราศจากมาตรการที่ มีป ระสิท ธิภ าพในการตรวจสอบการใช จา ยและ
ตรวจสอบความคุมคาของการใชจาย
4.2.3 สภาพปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช
รางพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. .... ฉบับที่ผานความ
เห็นชอบของสภาปฏิรูปแหงชาติแลวนั้น ถือเปนความพยายามของหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในการปองกันและแกไขปญ หาการทุจ ริตคอรรัป ชันในสว นที่เ กี่ยวของกับ การใช
จายเงินเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐ โดยแนวคิดที่ถูกนํามาใชเพื่อประกอบการรางกฎหมายดังกลาว
นั้น เปนแนวคิดที่ไดรับมาจากกฎหมายในตางประเทศ เชน แนวคิดของประเทศแคนาดาและประเทศ
ออสเตรเลีย ที่พยายามจํากัดการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด และกําหนดใหมี
หนวยงานเฉพาะทําหนาที่ในการตรวจสอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณในลักษณะที่คลายกับ
คณะกรรมการตาง ๆ ที่ปรากฏในกฎหมายของประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งไดมี
การกํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นเรื่ อ งต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช จ า ยงบประมาณเพื่ อ การโฆษณา
ประชาสัมพันธในภาครัฐไว ดังนี36้
1) กําหนดใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จะใชจายเงินแผนดินเพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพัน ธตามที่ ค ณะกรรมการกํา หนด มีห นาที่จัดทํา รายละเอี ย ดแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องภาครั ฐ และการตั้ ง งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณเพื่อดําเนินการโฆษณาประชาสัมพันธดังกลาว เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณากอน
นําเสนอสํานักงบประมาณ สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการเปดเผยแผนงบประมาณ
การโฆษณาประชาสัมพันธ ผลการใชจายงบประมาณในทุกโครงการระหวางและหลังการดําเนินงาน
และเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณภายในสามสิบวันใหเปดเผยตอสาธารณะรวมถึงผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (รางมาตรา 5)
2) กําหนดรูปแบบและเนื้อหาของการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐวาจะตอง
เปนไปโดยสุจริต โปรงใส เปนธรรม มีความคุมคา เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ และไมนําไปใชใน
ลักษณะที่เปนการแทรกแซงหรือครอบงําสื่อมวลชน ซึ่งไดกําหนดใหแสดงขอความวาดําเนินการโดย
ใชจายจากเงินแผนดินไวในสื่อโฆษณา และกําหนดใหการโฆษณาดังกลาวตองเปนเรื่องที่อยูในอํานาจ
หนาที่ของแตละหนวยงาน รวมถึงกําหนดหามมิใหสื่อโฆษณาดังกลาวปรากฏซึ่งขอความ ภาพ หรือ
เสียงของเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการการเมือง หรือเครื่องหมายหรือสัญลักษณใด ๆ ที่เกี่ยวของ
36 เพิ่งอาง,

น.120 – 121.
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กับพรรคการเมือง หรืออาจกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบทางการเมือง โดยไดกําหนดขอยกเวน
สําหรับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองไวในกรณีที่เปนการโฆษณาสงเสริมภาพลักษณ
คานิยมทีด่ ี และการสรางความเชื่อมั่นตาง ๆ ของประเทศในสื่อตางประเทศ (รางมาตรา 6)
3) กําหนดใหคณะกรรมการกํากับดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธภาครัฐ ประกอบไป
ดวย ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ และกรรมการอื่น
อีกหกคน โดยสรรหาและแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลผูมีความรู ประสบการณ และเปนผูที่มี
ผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรูหรือความเชี่ยวชาญ ดานการโฆษณา
ดานการประชาสัมพันธ ดานสื่อสารมวลชนดานการวางแผนกลยุทธการใชสื่อ ดานธรรมาภิบาล และ
ด า นคุ มครองผู บ ริ โ ภค ด านละหนึ่ ง คนเป น กรรมการ โดยให คณะกรรมการเลื อ กกั น เองว า จะให
กรรมการคนใดเป น ประธานกรรมการ และแต ง ตั้ง ข า ราชการของสํ า นั ก งบประมาณทํ า หน า ที่
เลขานุการของคณะกรรมการ (รางมาตรา 7)
กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการสรรหาทํ า หน า ที่ คัด เลือ กกรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง
ประกอบไปดว ยกรรมการทั้ง หมด 9 คน ไดแก ผูวาการตรวจเงินแผนดินหรือผูแทน เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือผูแทน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
ผูแทน เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินหรือผูแทน นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแหง
ประเทศไทย นายกสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย นายกสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย
นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย และประธานสหพันธองคกร
ผูบริโภค โดยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด โดยตอง
คํานึงถึงความโปรงใสและความเปนธรรมในการสรรหา (รางมาตรา 8)
กํ า หนดคุณ สมบั ติ ลั ก ษณะต อ งห า ม วาระการดารงตํ า แหน ง และการพ น จาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา 9 ถึง รางมาตรา 13)
กําหนดองคประชุมและการดําเนินการประชุมของคณะกรรมการ (รางมาตรา 14 ถึง
รางมาตรา 15)
4) กําหนดใหคณะกรรมการกํากับดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธภาครัฐมีอํา นาจ
และหนาที่ ดังนี้ 4.1) พิจารณาประเมินความเหมาะสมของแผนงาน โครงการและงบประมาณการ
โฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นใด แตไมรวมเนื้อหาการ
โฆษณา 4.2) กําหนดนโยบาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการโฆษณาประชาสัมพันธภาครัฐ 4.3)
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาประชาสัมพันธภาครัฐ 4.4) กําหนดหลักเกณฑ
หามรัฐใหเงิน หรือทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนอื่นใดเพื่ออุดหนุนกิจการสื่อมวลชนของเอกชน เวนแต
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 4.5) กําหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการ
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โฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐทุกหนวยงาน 4.6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด (ราง
มาตรา 16) และใหประธานกรรมการและกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา (รางมาตรา 17)
5) กําหนดใหสํานักงบประมาณมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของ
สํา นักงานและใหมีอํานาจหนา ที่ 5.1) รับ ผิดชอบงานธุร การของคณะกรรมการ 5.2) ดําเนินการ
ติดตามผลและจัดใหมีการประเมินผลการโฆษณาประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐ 5.3) เก็บรวม
รวมข อ มู ล การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ภ าครั ฐ ของทุ ก หน ว ยงาน 5.4) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายหรือตามทีร่ างพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของสํานักงาน (รางมาตรา 18)
6) กํ า หนดข อ ยกเว น กรณี ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องภาครั ฐ ที่ จํ า เป น ต อ ง
ดําเนินการโดยฉุกเฉินหรือเรงดวน เพื่อปองกันหรือแกไขภัยพิบัติสาธารณะ เพื่อการรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อการสาธารณสุข หรือเพื่อการอันจําเปนเรงดวนอื่นใด
เมื่อไดโฆษณาประชาสัมพันธภาครัฐดังกลาวแลว ใหเสนอตอคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบภายใน
สามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ มี ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องภาครั ฐ นั้ น เป น ครั้ ง แรก ทั้ ง นี้ ตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา 19)
7) กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
อื่นใดของรัฐที่จัดใหมีการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐตามรางพระราชบัญญัตินี้ ตองเปดเผย
ขอมูล เชน จํานวนงบประมาณ และการใชจายงบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ
เปนตน ไวในรายงานประจําปและในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานนั้น ภายในสามสิบวัน
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ (รางมาตรา 20)
8) กําหนดใหคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติ
นี้และความเห็นเกี่ยวกับความคุมคาของการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐตามรางพระราชบัญญัติ
นี้เสนอตอรัฐสภาทุกปเพื่อทราบ (รางมาตรา 21)
9) กําหนดบทเฉพาะกาลโดยใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานอื่นใดของรัฐที่จัดใหมีการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐตามรางพระราชบัญญัตินี้
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตองเปดเผยขอมูลของการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐใน
ปงบประมาณทีร่ างพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดวย (รางมาตรา 22)
10) กําหนดบทลงโทษสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติห รือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต โดย
กํ า หนดให ต อ งระวางโทษตามที่ ก ฎหมายอื่ น ๆ กํ า หนดไว สํ า หรั บ การกระทํ า ความผิ ดนั้น และ
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กําหนดใหผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตองรับโทษเปนสองเทาหากความผิดเกิดขึ้นเนื่องจากการสั่งการ
หรือไมสั่งการของตน (รางมาตรา 23)
11) กําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามรางพระราชบัญญัติ (รางมาตรา
24)
แมวารางพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. .... ฉบับที่ผาน
ความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแหงชาติจะไดกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อควบคุมการใชจายเงินเพื่อการ
โฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐใหเปนไปอยางรัดกุมและคุมคา ดวยการกําหนดใหมีคณะกรรมการ
กํากับดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธภาครัฐทําหนาที่ในการตรวจสอบการใชจายเงินและตรวจสอบ
ความคุมคาในการใชจายเงิน แตหากรางพระราชบัญญัติดังกลาวถูกประกาศใชเปนกฎหมายอาจมี
ปญหาทางกฎหมาย และสงผลตอประสิทธิภาพในการใชบังคับ กฎหมายดังกลาวไดในหลายเรื่ อง
ดวยกัน ซึ่งอาจพิจารณาไดดังนี้
4.2.3.1 ขอยกเวนการใชบังคับรางพระราชบัญญัติฯ ตามมาตรา 3
ในสวนของรางพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. .... ได
กําหนดขอยกเวนของการใชบังคับรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวขึ้นใน 2 กรณี ซึ่งการกําหนดมิใหนํา
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ดั ง กล า วมาบั ง คั บ ใช อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ การป อ งกั น ป ญ หาการ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐได โดยขอยกเวนที่ปรากฏอยู ใน
มาตรา 337 ของรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวอาจพิจารณาไดดังนี้
เมื่อ พิจ ารณาตามมาตรา 3 (1) ที่กํา หนดยกเวนไมใหนํา รางพระราชบั ญ ญั ติ ฯ
ดังกลา วมาบังคับ ใชแ กก ารปราศรัยหรือการแถลงขาวของนายกรัฐ มนตรี รัฐมนตรี หั วหนา สว น
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ แมวาจะมีความจําเปนที่
ควรยกเวนขั้นตอนในการจัดทํารายละเอียดแผนงาน โครงการ และงบประมาณดวยเหตุที่วา การ
ดําเนินงานในบางเรื่องเปนเรื่องที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนาวาจะตองดําเนินการอยางไรบาง สงผล
ใหการจัดทํารายละเอียดของแผนงาน โครงการ และงบประมาณไมกอใหเกิดประโยชนในแงที่จะใช
เปนเครื่องมือในการตรวจสอบความคุมคาของการใชจาย แตการปลอยใหสามารถดําเนินการโฆษณา
37 มาตรา

3 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(1) การปราศรัยหรือการแถลงขาวของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ
(2) การโฆษณาประชาสัม พันธข องภาครัฐ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของรัฐตาม
กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
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ไดโดยปราศจากการควบคุมในบางเรื่องอาจสงผลเสียหายได เชน การกําหนดขอยกเวนดังกลาวจะทํา
ใหเกิดการแสวงหาประโยชนจากการปราศรัยหรือการแถลงขาว ดวยการสอดแทรกการโฆษณาตนเอง
ลงไปในเนื้ อ หา เนื่อ งจากการกระทํ า ที่ เ ป น การประชาสัมพั น ธ บุ คคลหรือ พรรคการเมื อ งโดยใช
ทรัพยากรของรัฐที่ผานมาในหลายครั้งมักจะกระทําในรูปแบบของการปราศรัยหรือการแถลงขาว เชน
การจัดรายการ “เดินหนาประเทศไทย” ในตอนเย็นของทุกวันทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทย การแถลงขาวการจับกุมหรือความคืบหนาในการดําเนินคดี ซึ่งบางครั้งการปราศรัย
หรือการแถลงขาวดังกลาวมีเนื้อหาเปนการประชาสัมพันธหรือเปน การใสรายทางการเมืองใหแ ก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมากเปนพิเศษ ขอยกเวนดังกลาวจึงควร
กํ า หนดรายละเอี ย ดให ชั ด ว า การปราศรั ย หรื อ การแถลงข า วต อ งไม มี เ นื้ อ หาของที่ มุ ง เน น การ
ประชาสัมพันธหรือใสรายบุคคลหรือพรรคการเมืองใดเปนพิเศษ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงลักษณะโดยทั่วไปของการจัดซื้อจัดจางในภาครัฐ จะ
พบวา การจั ดซื้อจัดจา งของรัฐ ในหลายกรณีจํ า เปน ต องดํา เนิ นการประชาสัม พัน ธ เพื่อ เปน การ
ประกาศและโฆษณาใหเอกชนทั่วไปที่สนใจจะทําการจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานของรัฐทราบวาจะมี
การจัดซื้อจัดจางขึ้น การกําหนดใหไมตองนํารางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวมาใชบังคับแกการโฆษณา
ประชาสัมพันธของภาครัฐที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของรัฐตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
ตามที่ปรากฏในมาตรา 3 (2) ยอมจะสงผลดีแกการจัดซื้อจัดจางของรัฐ โดยจะกอใหเกิดความสะดวก
และความรวดเร็วในการดําเนินการ เนื่องจากการนํารางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวมาใชบังคับจะสงผล
ทําใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่จัดทํารายละเอียดแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เสนอตอคณะ
กํากับดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธภาครัฐ ซึ่งเปนขั้นตอนที่ยุงยากและตองใชเวลามากพอสมควร
เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ
แตทั้งนี้การกําหนดขอยกเวนดังกลาวเอาไวอาจนําไปสูการแสวงหาชองทางใหมใน
การนําทรัพยากรของรัฐมาใชเพื่อประชาสัมพันธตนเองได เนื่องจากเมื่อมีการกําหนดบทบัญญัติที่เปน
ขอหามเอาไวพรอมกับการกําหนดขอยกเวน อาจสงผลเปนการสรางแรงผลักดันใหเกิดการแสวงหา
ชองทางใหมเพื่อหลีกเลี่ยงขอหามตามกฎหมาย และนํามาสูการใชประโยชนจากขอยกเวนที่มีอยู ซึ่ง
ทายที่สุดแลวจะสงผลทําใหประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามปญ หาการประชาสัมพันธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐลดลงหรือไมเกิดขึ้น โดยอาจตองกําหนดรายละเอียด
ของการจัดซื้อจัดจางใหรัดกุมยิ่งขึ้น ใหสามารถทําการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐ ได เพีย งเทาที่จําเปน เพื่อไมใหเกิดการทุจริตโดยแสวงหาประโยชนจากชอ งทาง
ดังกลาว

Ref. code: 25595601031577EGK

220
4.2.3.2 ขอบเขตของการประชาสั ม พั น ธ บุค คลหรื อ พรรคการเมื อ งในต า ง
ประเทศ ตามมาตรา 6
รางพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. .... มาตรา 638 ได
กํ า หนดมาตรการในการควบคุ มการใช จ า ยเงิน เพื่ อ การโฆษณาประชาสั ม พั นธ ข องรั ฐ ไว โดยมี
วัตถุป ระสงคเพื่อใหการใชจายเงินเปนไปอยางสุจริต โปรงใส เปนธรรม มีความคุมคา เปนไปเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ และไมนําไปใชในลักษณะที่เปนการแทรกแซงหรือครอบงําสื่อมวลชน ทั้งนี้ได
กําหนดมาตรการเฉพาะสําหรับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ
เอาไว โดยกํา หนดวา การโฆษณาประชาสัมพันธ ของรัฐจะตอ งไมมี ขอ ความ ภาพ หรือ เสีย งของ
เจ า หน า ที่ ข องรัฐ หรือ ข า ราชการการเมือ ง หรือ เครื่อ งหมายหรือ สั ญ ลัก ษณที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พรรค
การเมือง หรืออาจกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบทางการเมือง ทั้งนี้มาตรการในสวนที่เกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ มีการกําหนดขอยกเวนไวให
38 มาตรา

6 การโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐจะตองเปนไปโดยสุจริต โปรงใส
เปนธรรม มีความคุมคา เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ และไมนําไปใชในลักษณะที่เปนการแทรกแซง
หรือครอบงําสื่อมวลชน ซึ่งอยางนอยตอง
(1) มีขอ ความที่แ สดงวา ดํา เนิ นการโดยใชจ า ยจากเงิน แผน ดินของสว นราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐผูรับผิดชอบ
(2) เปนการโฆษณาประชาสัมพันธหรือรณรงคเฉพาะเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
รัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ที่เกี่ยวกับสิทธิ
หนาที่ของประชาชน การคุมครองหรือรักษาความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดี หรือสุขภาพอนามัย
ของประชาชน ความคืบหนาตลอดจนปญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินการตามนโยบาย โครงการ
หรือกิจกรรมตาง ๆ การสงเสริมภาพลักษณและคานิยมที่ดี และการสรางความเชื่อมั่นดานตาง ๆ ของ
ประเทศ
(3) ไมมีขอความหรือภาพหรือเสียงของเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการการเมือง
หรือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณใด ๆ ที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง หรืออาจกอใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบทางการเมือง
ความใน (3) ไมใชบังคับแกการโฆษณาประชาสัมพันธหรือรณรงคสงเสริมภาพลักษณ
และคานิยมที่ดี และการสรางความเชื่อมั่นดานตาง ๆ ของประเทศในสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน หรือ
สื่ออื่นใดในตางประเทศ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
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สามารถกระทําได หากเปนการโฆษณาประชาสัมพันธหรือรณรงคสงเสริมภาพลักษณและคานิยมที่ดี
และการสรางความเชื่อมั่นดา นตาง ๆ ของประเทศในสื่อ สิ่ง พิม พ วิทยุ โทรทัศน หรือสื่ออื่นใดใน
ตางประเทศ ซึ่งการกําหนดใหสามารถประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองในสื่อตางประเทศได
นั้นอาจกอใหเกิดคําถามวา หากสื่อเหลานั้นเปนสื่อที่เกิดขึ้นในตางประเทศแตมีวัตถุประสงคที่จะทําให
เกิดการรับรูขึ้นในประเทศ เชนนี้จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นอยางไร เนื่องจากการติดตอสื่อสารที่
เกิดขึ้นยุคปจจุบันสามารถกระทําไดรวดเร็วผานทางสื่ออินเตอรเน็ต แมจะมีการเผยแพรสื่อเหลานั้นใน
ตางประเทศ แตอาจเกิดการสงตอในโลกออนไลนเขามายังผูเสพสื่อภายในประเทศไดอยางรวดเร็ว
เพียงเสี้ยววินาที การกําหนดขอยกเวนใหกระทําไดเพียงเพราะเปนการสงเสริมภาพลักษณ คานิยมที่ดี
และการสรางความเชื่อมั่นตาง ๆ ที่เผยแพรในตางประเทศ จึงอาจไมไดทําใหสถานการณที่เปนปญหา
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐลดนอยลง และยิ่งจะสงผลเสียตอ
การใชจายงบประมาณมากยิ่งขึ้น หากการใชชองทางเผยแพรในตางประเทศไดรับความนิย มจาก
ผูกระทํา เพราะรัฐจะตองเสียใชจายที่มากกวาการโฆษณาภายในประเทศ
การกํา หนดขอ ยกเวนขางตนจึ งควรกํา หนดไวสําหรับกรณีที่จําเปนและไมอาจ
หลีกเลี่ยงไดเทานั้น ซึ่งอาจพิจารณาจากสถานการณที่เกิดขึ้นในแตละเหตุการณวามีความจํา เป น
หรือไมที่จะตองปรากฏขอความ ภาพ เสียง เครื่องหมาย หรือสัญลักษณเหลานั้น หากไมใชสิ่งที่จําเปน
หรือเปนเรื่องทีส่ ามารถหลีกเลี่ยงได การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของ
รัฐยอมไมอยูในเงื่อนไขที่จะกระทําได เชน การแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบปที่ผานมา เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุน ไมจําเปนจะตองใหนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเปนผูดําเนินการ
ทั้งหมด การดําเนินการอาจกระทําโดยเจาหนาที่ทั่วไปซึ่งเปนฝายประชาสัมพันธของรัฐก็ได หรือการ
โฆษณาของหนวยงานระดับกระทรวงตามปายโฆษณาขนาดใหญริมถนนไมมีความจําเปนที่จะตองใช
รูปของรัฐมนตรีเจากระทรวงประกอบการเผยแพร โดยอาจใชรูปของบุคคลทั่วไปหรือดารานักแสดง
แทนก็ได
แตหากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดหรือไมแนใจวาสามารถหลีกเลี่ยงไดหรือไม ก็อาจ
ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมวา หากมีการโฆษณาโดยวิธีดังกลาวจะสงผลดีตอประโยชนสาธารณะ
หรือไมอยางไร และจะเปนการสรางความไดเปรียบเสียเปรียบอยางไมเปนธรรมในทางการเมืองหรือไม
เชน การประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรยอมสงผลโดยตรงตอการทําหนาที่ของนายกรัฐมนตรี ที่จะตอง
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีรักษาการจนกวาจะมีการเลือกตั้งและไดนายกรัฐมนตรีคนใหมเขา
ดํารงตําแหนงแทน แมวาการออกแถลงการณจะสามารถกระทําโดยบุคคลอื่นที่ไมใชนายกรัฐมนตรีได
แตอาจสงผลในเรื่องความสับสนของสาธารณชนวาการยุบสภาดังกลาวเปนเรื่องจริงหรือไม การเปด
โอกาสใหนายกรัฐมนตรีเปนผูแถลงการณประกาศยุบสภาฯ ยอมจะกอใหเกิดผลดีแกสังคม เปนการ
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ช ว ยลดความสั บ สนลงได นอกจากนี้ ยัง ไม ถื อ ว า การออกแถลงการณ จ ะก อ ให เ กิ ด การได เ ปรี ย บ
เสียเปรียบระหวางกันอยางไมเปนธรรมในทางการเมือง เวนแตวาการออกแถลงการณดังกลาวจะ
ปรากฏวามีการใสรายโจมตีนักการเมืองฝายตรงขาม หรือมีการโฆษณาตนเองหรือพวกพองเกินกวาที่
จําเปนสําหรับการออกแถลงการณยุบสภานั้น
หรือการสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนทั้งในประเทศและนอกประเทศดวยการ
ลงโฆษณาที่ปรากฏรูปภาพของรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ สามารถพิจารณาถึงความจําเปนในการโฆษณา
ตนเองไดโดยเปรียบเทียบจากประโยชนสาธารณะที่จะเกิดขึ้นกรณีที่มีรูปภาพรัฐมนตรีกับกับกรณีที่ไม
มีรูปภาพรัฐมนตรีวากรณีใดจะกอใหเกิดประโยชนสาธารณะขึ้นมากกวากัน หากการปรากฏรูปภาพ
รัฐมนตรีจ ะกอใหเกิดประโยชนสาธารณะมากกวา เชนนี้จึงคอยพิจารณาวาการกระทําดังกลาวจะ
กอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในทางการเมืองขึ้นมาอยางไมเปนธรรมหรือไม หากไมกอใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบก็ถือวาเปนเรื่องจําเปนที่จะตองปรากฏรูปภาพรัฐมนตรีในสื่อโฆษณาของรัฐ
แตถาประโยชนที่จะเกิดขึ้นในกรณีมีรูปภาพรัฐมนตรีในโฆษณานั้นมีนอยกวาหรือไมแตกตางกัน เชนนี้
ก็ถือวา การมีรูปภาพรัฐมนตรีในสื่อโฆษณาของรัฐเปนเรื่องที่ไมจําเปน ซึ่งในบางกรณีอาจตองชั่ ง
น้ําหนักระหวางประโยชนสาธารณะกับความไดเปรียบเสียเปรียบอยางไมเปนธรรมในทางการเมืองวา
อยางใดมีคณ
ุ คามากกวากัน
4.2.3.3 ความหมายของเจาหนาที่ ตามมาตรา 23
จากการที่รา งพระราชบัญ ญัติ การโฆษณาประชาสัม พันธข องภาครัฐ พ.ศ. ....
มาตรา 2339 ไดกําหนดความผิดและกําหนดระวางโทษของผูที่ฝาฝนรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวซึง่
เปนเจาหนาที่ไว กอใหเกิดปญหาขึ้นวา “เจาหนาที่” ตามที่บัญญัตินั้นมีความหมายอยางไร เนื่องจาก
ในรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวไมไดนิยามความหมายเอาไว อีกทั้งคําที่สื่อถึงเจาหนาที่ที่ปรากฏใน
กฎหมายฉบับตาง ๆ ก็มีการใชคําที่แตกตางกันออกไป เชน “เจาหนาที่ของรัฐ” “เจาหนาที่” “เจา
พนักงาน” หรือ “พนักงาน” เปนตน และยังมีการใหความหมายที่แตกตางกันออกไปอีกดวย โดย
39 มาตรา

23 ผู ใ ดเป น เจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ละเว น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการกระทํ า
ความผิดนั้น
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เกิดจากการสั่งการหรือไมสั่งการของผูมีอํานาจ
หนา ที่รั บ ผิ ดชอบในการดํา เนินการในเรื่ อ งนั้น ผู มีอํ า นาจหนา ที่ นั้น ตอ งรับ โทษเป นสองเท า ของ
ความผิดที่กําหนดไวสําหรับการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง
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กฎหมายบางฉบับอาจจะกําหนดความหมายของเจาหนาที่ไวอยางชัดเจน ซึ่งอาจจะมีความหมาย
เหมือนกันหรือแตกตางกันกับกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง แมจะใชคําเดียวกันก็ตาม เชน
พระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ า หน า ที่ พ.ศ. 2539 ได นิ ย าม
ความหมายของเจ า หนา ที่ไ วใ นมาตรา 4 โดยนิย ามว า “เจ า หน า ที่ ” หมายความว า ข า ราชการ
พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะ
อื่นใด
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ไดนิยามความหมายของเจาหนาที่ไวในมาตรา 4 โดยนิยามวา “เจาหนาที่” หมายความวา
เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ระเบียบสํานักงานศาลยุติธ รรมวา ดวยการใหบริการคัดถายสําเนาคําพิพ ากษา
ระหวางศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ. 2559 ไดนิยามความหมายของเจาหนาที่ไวใน ขอ 3 โดยนิยาม
วา “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการศาลยุติธรรม และใหหมายความรวมถึงลูกจางและพนักงาน
ราชการศาลยุติธรรมดวย
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหวา งประเทศ พ.ศ. 2549 ไดนิยามความหมายของเจาหนา ที่ไวใน ขอ 3 โดยนิยามว า
“เจาหนาที่” หมายความวา บุคลากรของรัฐที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ และให
หมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดวย
นอกจากนี้กฎหมายบางฉบับอาจไมไดกําหนดนิยามของเจาหนาที่ไว โดยปลอยให
ศาลเปนผูทําหนาที่ในการตีความ ในแงนี้สงผลใหเกิดความหมายที่หลากหลายและกอใหเกิดปญหา
สําหรับผูบังคับใชกฎหมายฉบับนั้น ๆ เนื่องจากไมมีความแนนอนในหลักเกณฑที่จะใชบังคับวาบุคคล
ประเภทใดบางเปนเจาหนาที่ อีกทั้งจะกลายเปนการเปดโอกาสใหผูใชกฎหมายบางสวนใชดุลพินิจไป
ในทางที่มิชอบ นอกจากนี้หากมีการใชบังคับที่แตกตางกันอาจสงผลใหผบู ังคับใชกฎหมายคนหลังเกิด
ความสับ สนวาจะถือ แนวปฏิบัติข องใครเปนเกณฑ40 การกํา หนดความผิดของเจา หนา ที่โ ดยมิ ได
กําหนดบทนิยามความหมายของเจาหนาที่เอาไวในรางพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของ
ภาครัฐ พ.ศ. .... ยอมกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติตามมาอยางแนนอนหากไดมีการประกาศใชราง
พระราชบัญญัติฯ ดังกลาวเปนกฎหมาย โดยอาจมีปญหาวาบุคคลใดบางจะอยูภายใตบังคับกฎหมาย
ดังกลาว และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย โดยอาจมีบุคคลบางกลุมอาศัยความ
40 ธนอิสินันท

มหาวัฒนางกูล, “ความเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555), น.243.
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ไมชัดเจนดังกลาวเปนขออางเพื่อใหการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของ
รัฐไมอยูในบังคับของรางพระราชบัญญัติฯ ขางตน
และในการกํา หนดหา มดัง กลา วควรจะรวมถึง บุคคลทั่ว ไปซึ่งมิใชเ จา หนาที่ที่มี
หนาที่ตามรางพระราชบัญญัติฯ ขางตนดวยหรือไม โดยพบวาการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยในหลายครั้ง เปนการกระทําโดยบุคคลอื่นที่
มิใชเ จา หนา ที่ข องรัฐหรือเปนเจา หน าที่ข องรัฐแตมิไดมีอํานาจหนา ที่โ ดยตรงเกี่ย วกับ การใชจาย
ทรัพยากรของรัฐ การกระทําดังกลาวมักเกิดขึ้นโดยอาศัยความสนิทสนมคุนเคยกับเจาหนาที่ของรัฐซึ่ง
มีอํานาจหนาที่ดังกลาว และเปนที่เห็นไดชัดวาการกระทําดังกลาวนั้น สงผลเปนการสรางคะแนนนิยม
ใหแกบุคคลหรือพรรคการเมือง ไดเชนเดียวกับกรณีที่ดําเนินการโดยเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ในการใชจายทรัพยากรของรัฐ
4.2.3.4 การกําหนดโทษสําหรับผูฝา ฝน ตามมาตรา 23
นอกจากรางพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. .... มาตรา
23 จะไมมีความไมชัดเจนในเรื่องความหมายของคําวา “เจาหนาที่” ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบังคับ
ใช ก ฎหมายในภายภาคหน าหากวา รา งพระราชบั ญ ญั ติฯ ดัง กล า วประกาศใชเ ป นกฎหมายแล ว
บทบัญ ญัติดังกลาวยังอาจมีปญ หาเรื่อ งการกํา หนดโทษสําหรับ ผูฝาฝนดว ย กลา วคือ แมวา จะได
กําหนดความผิดสําหรับ เจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่ในการสั่งการไวแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งได
กําหนดใหผูมีอํานาจหนาที่ตองรับโทษเปนสองเทา หากความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือไมสั่งการ
ของตน แตมิไดกําหนดโทษที่จะใชบังคับกับผูกระทําความผิดไวในรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว โดย
กําหนดเพียงใหรับโทษตามกฎหมายฉบับอื่นที่ไดบัญญัติความผิดและระวางโทษไว เชนนี้อาจกอใหเกิด
ปญหาวาการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหมกอใหเกิดประโยชนอยางไรแกการปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดที่เกิดขึ้นตามรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวบาง เนื่องจากกฎหมายที่บังคับใชอยูใน
ปจจุบันอันเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ อันไดแก
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 , 151 และ 152 และ กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง ทั้งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ตางก็ยังมีปญหาในเรื่อง
ของการบังคับใชในหลายประการ เชน การบังคับใชเฉพาะเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
การบังคับใชเฉพาะเจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่ต ามที่กฎหมายกํา หนด การบังคับใชเฉพาะบาง
ชวงเวลาของการเลือกตั้ง ซึ่งกอใหเกิดความไมตอเนื่องและสงผลตอประสิทธิภาพในการบังคับใช
มาตรการในการปอ งกัน และปราบปรามการ รวมถึงการกําหนดอัตราโทษปรับ ที่ไมสอดคลอ งกับ
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วัตถุประสงคในการกําหนดโทษทางอาญา ที่มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันและปราบปรามมิใหเกิดการ
กระทําความผิ ดเกิ ดขึ้ น ใหม ห รื อ เกิ ด ขึ้ นซ้ํ า อี ก ซึ่ง ได กล าวไว แ ล ว ในบทที่ 4.1 เรื่ องมาตรการทาง
กฎหมายในการดําเนินคดีการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ
ความพยายามในการร า งกฎหมายดัง กล า วแมว า จะส ง ผลดีตอ การใช จา ยเงิน
แผนดิน ทําใหการใชจายเงินแผนดินเกิดขึ้นอยางมีขั้นตอน เปนไปโดยโปรงใส สุจริต และเปนธรรม ไม
กอใหเกิดการแทรกแซงสื่อ รวมถึงทําใหการใชจายเงินเพื่อการโฆษณาของรัฐเปนไปอยางคุมคา แต
การกําหนดใหตองระวางโทษตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติไวจะกลับกลายเปนผลรายตอประสิทธิภาพใน
การบังคับใชรางกฎหมายดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ที่กฎหมายฉบับอื่นซึ่งไดบัญญัติใหการกระทําดังกลาวเปนความผิด
ยังมีปญหาในเรื่องประสิทธิภาพของการบังคับใชอยูหลายประการตามที่กลาวไวขางตน เพื่อใหการ
บัญญัติกฎหมายในเรื่องดังกลาวเกิดประโยชนอยางแทจริง รวมถึงสามารถปฏิบัติตามและบังคับใชได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงควรกําหนดระวางโทษในรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวไวเปนการเฉพาะ และ
การกํา หนดระวางโทษนั้นตองเป นไปโดยคํานึง ถึง ปญ หาตา ง ๆ ที่เ คยเกิดขึ้นหรือ อาจเกิ ด ขึ้ น กั บ
กฎหมายฉบับอื่นตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนดวย
4.2.3.5 ความรวมมือของภาคเอกชนในการตรวจสอบการกระทําที่เ ปนการ
ฝาฝน
แมวาจะมีความพยายามจากทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะประสาน
ความรว มมือ ในการแก ไ ขปญ หาการทุจ ริต แตกลับกลายเปนว า การดํ า เนิน การเพื่ อป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตตามที่ปรากฏในรางพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ.
.... ที่เปนความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีเพียงการตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
การโฆษณาประชาสัมพันธภาครัฐเทานั้น โดยอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ คือ ผูวา
การตรวจเงินแผนดินหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
หรือผูแทน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูแทน และเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินหรือ
ผูแทน กับหนวยงานภาคเอกชน คือ นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย นายก
สมาคมโฆษณาแห งประเทศไทย นายกสมาคมนักประชาสัมพันธแ หง ประเทศไทย นายกสมาคม
วิชาการนิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชนแหงปะเทศไทย และประธานสหพันธองคกรผูบริโภค ในการ
ทําหนาที่เปนคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะเปนกรรมการในคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธภาครัฐเทานั้น โดยไมพบความรวมมือระหวางภาคเอกชนในทางอื่น
เนื่องจากปญหาเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นจากการใชจายงบประมาณเพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธของรัฐ ไมวาจะเปนการแทรกแซงสื่อ การแสวงหาประโยชนจากการใชจายงบประมาณ
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และการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ตางก็มีความเกี่ยวของทั้ง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยความเกี่ยวของนั้นอาจเปนการที่ภาคเอกชนเพิกเฉยตอกฎเกณฑ
และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ การเปดเผยขอมูล การคาขายหลักทรัพย และการ
ทําสัญญา ดวยการไมใสใจหรือไมสํานึกตอการกระทําที่เปนความผิดตามกฎหมาย41 หรืออาจเกิดขึ้น
ในลักษณะที่เปนความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เชน การสบคบกันแสวงหา
ประโยชนจ ากเงินงบประมาณที่ใชจายไปในการจัดซื้อจัดจาง โดยหนวยงานภาครัฐเปนผูตกลงให
หนวยงานภาคเอกชนไดรับงานจัดซื้อจัดจางนั้นไป และหนวยงานภาคเอกชนตอบแทนใหแกเจาหนาที่
ของรัฐที่มีสวนชวยเหลือใหไดงานดังกลาวดวยการแบงเงินงบประมาณที่ไดรับมาคืนใหกับเจาหนาที่
เหลานั้นเปนการตอบแทน หรือตอบแทนดวยทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอยางอื่น ดังนั้นการตรา
กฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชจายทรัพยากรของรัฐเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ
จึงควรกําหนดมาตรการที่จะทําใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดย
อาจกําหนดหนาที่ใหเอกชนที่เปนคูสัญญากับรัฐในการผลิตหรือเผยแพรสื่อประชาสัมพันธที่มีมูลคา
ของโครงการจํานวนมาก ตองเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน เพื่อตรวจสอบ
เสนทางการใชจายทางการเงิน หรือการกําหนดใหเอกชนซึ่งเปนคูสัญญากับรัฐในการผลิตหรือเผยแพร
สื่อประชาสัมพันธ มีหนาที่ในการทักทวงหนวยงานของรัฐที่วาจางผลิตหรือเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ
ใหแสดงเอกสารการอนุมัติผลิตและเผยแพรสื่อดังกลาวทุกครั้งที่มีการวาจาง หรือในกรณีที่การผลิต
และเผยแพรสื่อกระทําโดยนายหนาซึ่งเปนคูสัญญากับรัฐ ก็กําหนดใหเอกชนผูรับจางผลิตและเผยแพร
สื่อเหลานั้นทักทวงไปยังนายหนาแทน เนื่องจากขั้นตอนการใชจายทรัพยากรของรัฐโดยปกตินั้น เปน
ขั้นตอนที่ตองมีการดําเนินการดานเอกสารเพื่อขออนุมัติการใชจายอยูแลว
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Ann Johnson and Shalendra Sharma, “About Corruption,”
The Struggle Against Corruption : A Comparative Study, ed. Roberta Ann Johnson (New
York : PALGRAVE MACMILLAN, 2004), p.5. อางถึงใน อภิชัย พันธเสน และคณะ, “โครงการวิจัย
การศึก ษาแนวทางความร ว มมื อ กั บ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจ ริต,” รายงานวิจัย สํา นักงานคณะกรรมการป อ งกันและปราบปรามการทุจริ ต
แหงชาติ, 2551, น.3 – 4.

Ref. code: 25595601031577EGK

227
4.3 แนวทางการกําหนดความรับผิดทางอาญาฐานประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐ ในชวงกอนเลือกตั้ง
ความพยายามในการแกไขปญหาการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผานมา ไดถูกรวมไวกับความพยายามในการแกไขปญหาการ
แทรกแซงสื่อและการทุจริตในเงินงบประมาณที่ถูกจัดสรรใหกับการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ และ
ถายทอดออกมาในรูป ของมาตรการตา ง ๆ อันไดแก มาตรการควบคุมเนื้อหาการประชาสัม พัน ธ
มาตรการการควบคุมตรวจสอบการใชจา ย มาตรการทางกฎหมายอาญาเป นตน แตดูเหมือ นว า
มาตรการที่กําหนดขึ้นเหลานี้ยังขาดประสิทธิภาพอยูพอสมควร โดยเห็นไดจากสื่อโฆษณาตาง ๆ ของ
รัฐยังคงปรากฏการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองอยูเปนประจํา สวนหนึ่งก็เปนเพราะการ
บังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ที่ยังขาดความเครงครัด และอีกสวนหนึ่งก็เปนเพราะมาตรการที่
กําหนดขึ้นเหลานั้นยังไมเหมาะสมแกการใชบังคับ อันเนื่องมาจากมาตรการบางอยางยังขาดสภาพ
บังคับทางกฎหมาย และมาตรการบางอยางยังมีชองวางของกฎหมายอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมาตรการทางกฎหมายอาญา ไมวาจะเปนประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้ง ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐ ก็ยังปรากฏชองวางจํานวนมากในการบังคับใช ดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 4.1 และ
แมจ ะปรากฏความพยายามในการรา งกฎหมายเพื่ อ ควบคุมการประชาสัม พั นธบุคคลหรื อ พรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ คือ รางพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ.
.... แตรางพระราชบัญญัติดังกลาวก็ยังไมถูกประกาศใชเปนกฎหมาย และแมวาจะถูกประกาศใชเปน
กฎหมายก็อาจมีปญหาเกี่ยวกับการใชบังคับอีกหลายประการตามมาดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 4.2.3
เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือ
พรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ในชว งเวลากอนเลือกตั้งเกิดขึ้นอยา งมีป ระสิทธิภ าพ จึ ง
จํา เปนตอ งศึกษาในเบื้องตนกอนวา มีความเปน ไปไดมากนอ ยแคไหนที่จ ะกํา หนดใหก ารกระทํา
ดังกลาวเปนความผิดทางอาญา และการกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญาจะขัด
ตอหลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญาหรือไม โดยพบวาการกระทําดังกลาวมิใชการกระทําที่
เปนความผิดในตัวเอง (mala in se) และก็ยังมีปญหาวาการกระทําบางอยางจะถือวาเปนการกระทํา
ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานการมีจิตใจที่ชั่วรายหรือนาตําหนิในตัวเองไดมากนอยเพียงใด ดังไดกลาวมาแลวใน
ตอนทา ยของบทที่ 2.1.3 จึ ง จํ า เป น ต อ งพิ จ ารณาต อ ไปว า การกระทํ า ดั ง กล า วจะสอดคล อ งต อ
หลักเกณฑทั้ง 6 ประการของศาสตราจารย Herbert L. Packer หรือไม โดยอาจพิจารณาไดดังนี้
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หลักเกณฑที่ 1 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการกระทําที่เปนการนําทรัพยากรของรัฐไป
ใชในการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง ยอมเห็นไดชัดเจนวาการกระทําดังกลาวเปนการนํา
ทรัพยากรสวนรวมมาใชในทางสวนตัว ยอมขัดตออํานาจหนาที่ที่กําหนดไวโดยกฎหมาย เพราะไมมี
กฎหมายใดบัญญัติใหสามารถนําทรัพยากรสวนรวมมาใชในทางสวนตัวได เปนการกระทําที่กระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ และจากลักษณะของการกระทําเปนการกระทําที่ถูกบัญญัติไวในกฎหมายอาญา
อยูแลววาเปนการกระทําที่ผิดตอกฎหมายอาญา การกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทาง
อาญาจึงสอดคลองกับหลักเกณฑขอนี้
หลั ก เกณฑที่ 2 การกํ า หนดให ก ารกระทํ า ดั ง กล า วเป นความผิด ทางอาญานั้น มี
วัตถุประสงคสําคัญคือ เพื่อปองกันและปราบปรามมิใหมีการกระทําดังกลาวเกิดขึ้นใหมหรือมิใหมีการ
กระทําดังกลาวซ้ําขึ้นอีก ซึ่งถือเปนวัตถุประสงคหลักดั้งเดิมของการลงโทษหรือการกําหนดโทษทาง
อาญา คือ การปองกันปราบปราม (Deterrence) การกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทาง
อาญาจึงสอดคลองกับหลักเกณฑขอนี้
หลักเกณฑที่ 3 การกําหนดใหการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมือ งโดยใชทรัพยากรของรัฐ เปนความผิดทางอาญานั้น เปนการจํา กัดขอบเขตเพีย งการนํ า
ทรัพยากรของรัฐไปใชจายโดยไมมีอํานาจกระทําไดตามกฎหมายเทานั้น หากเปนสิ่งที่พึงกระทําโดย
ชอบดวยกฎหมายแลว การกระทําดังกลาวก็จะไมมีในขอบเขตที่ประสงคจะควบคุม เชน การปราศรัย
หรือแถลงขาวที่จัดขึ้นเพื่อประโยชนสาธารณะ การจัดสรรเวลาออกอากาศใหแกพรรคการเมืองโดย
พิจารณาจากจํานวนสมาชิกของพรรคที่ไดรับการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธในกรณีที่มีความจําเปน
เรงดวนไมอาจหลีกเลี่ยงได การประชาสัมพันธที่จะกอใหเกิดประโยชนสาธารณะมากกวาหากกระทํา
โดยประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง เปนตน การกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิด
ทางอาญาจึงไมสงผลกระทบทําใหก ารกระทํา ที่พึง เกิด ขึ้น ในสัง คมถูกกีดกันหรือปด กั้นโอกาส จึ ง
สอดคลองตอหลักเกณฑขอนี้
หลั ก เกณฑที่ 4 การกํ า หนดให ก ารกระทํ า ดั ง กล า วเป นความผิด ทางอาญานั้น มี
วัตถุประสงคอีกประการคือ มุงที่จะแกปญหาการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองใหเกิดขึ้น
บนพื้นฐานที่เทาเทียมกัน โดยไมมีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดเปรียบเสียเปรียบมากไปกวากัน ใน
แงนี้การกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา จึงชวยทําใหการแขงขันทางการเมือง
เกิดขึ้น อยางเสมอภาค เทาเทียม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติระหวางกัน ในแงนี้จ ะสงผลทําให
กฎหมายที่ใชบังคับอยูเดิมเพื่อสรางความเสมอภาค ความเทาเทียมยอมเกิดผลบังคับในทางรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น การกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญาจึงสอดคลองกับหลักเกณฑขอนี้
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หลักเกณฑที่ 5 การกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญาจะชวยทํา
ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่มีอยูในปจจุบันเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลตอ
การปฏิ บั ติห น า ที่ ที่จ ะเป น ไปอย า งราบรื่ น ยิ่ง ขึ้ น โดยไม ติ ดขั ด ข อ กฎหมายบางประการ เชน ไม
จําเปนตองพิจารณาวา บุคคลผูกระทําความผิดมีตํา แหนงหนา ที่ตามกฎหมายหรือไม หรือกระทํ า
ในขณะดํารงตําแหนงใด ๆ หรือไม โดยพิจารณาเพียงแคการกระทําดังกลาวเปนการใชจายทรัพยากร
ของรัฐเพื่อการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยไมมีอํานาจตามกฎหมายเทานั้น ซึ่งจะชวย
ลดการสูญ เสียทรั พยากรด า นแรงงานลงทั้ ง ทางด านปริม าณและทางด า นคุ ณภาพ เมื่อเทีย บกั บ
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายที่เพิ่มขึ้น การกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทาง
อาญาจึงสอดคลองกับหลักเกณฑขอนี้
หลักเกณฑที่ 6 เมื่อพิจารณาถึงมาตรการที่เกิดขึ้นมาแลวในอดีต และมาตรการที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต มาตรการทั้งหลายเหลานี้ก็ลวนมีขอบกพรองในหลายประการ ที่จะสงผลทําให
การบังคับใชกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาวเปนไป
อยางขาดประสิทธิภาพ
แมจะมีมาตรการอื่นซึ่งเปนมาตรการในทางแพง เชน การเรียกใหบุคคลรับผิดฐาน
ละเมิด ก็เปนการดําเนินการที่ตองใชเวลามากพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการดําเนินคดีในทาง
แพง และการเรียกใหชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นก็สามารถเรียกใหชดใชคาเสียหายไดเพียงสวนที่ไดรับ
ความเสียหายจริงเทานั้น ซึ่งไมมีหลักประกันที่แนนอนวารัฐจะไดรับ การชดใชเต็มจํานวน ในแงนี้
ผูกระทําความผิดจึงอยูในฐานะที่ไมเสียผลประโยชนแตประการใด เพราะหากตองรับผิดก็รับผิดเพียง
เทาที่ตนไดรับประโยชนมา การนํามาตรการทางแพงมาบังคับใชจึงไมอาจสงผลเปนการปองกันหรือ
ปราบปรามมิใหการกระทําดังกลาวเกิดขึ้นใหมหรือเกิดขึ้นซ้ําอีก
สวนการนํามาตรการทางปกครองมาใชบังคับ ก็มีลักษณะเปนเพียงการใหคําแนะนํา
หรือเปนแนวทางปฏิบัติเทานั้น ไมปรากฏวามีมาตรการบังคับที่เด็ดขาดซึ่งจะสงผลเปนการยับยั้งหรือ
ขมขูมิใหมีการกระทําดังกลาวเกิดขึ้น และแมจะมีมาตรการบังคับทางปกครองที่เด็ดขาดขึ้น ก็ไมมี
หลักประกันวาบุคคลผูกระทําจะไดรับการลงโทษที่เด็ดขาด เนื่องจากการกระทําในลักษณะดังกลาว
มักเกิดขึ้นโดยอาศัยความสนิทสนมคุนเคยหรือเปนพวกเดียวกัน การบังคับใชมาตรการทางปกครอง
อาจเกิดขึ้นในลักษณะชวยเหลือกันมากกวา
สําหรับการนํามาตรการทางอาญามาใชบังคับ เมื่อพิจารณาจากมาตรการที่เบาที่สุด
เชน วิธีการเพื่อความปลอดภัยหรือมาตรการอื่นทางอาญา จะพบวามาตรการดังกลาวหากใชบังคับ
จริงอาจกลายเปนการสรา งภาระอันเกินสมควรใหแ กหนว ยงานหรือ เจาหนาที่ที่เกี่ยวขอ ง เพราะ
จะตองมีการจัดทํากฎระเบียบและแตงตั้งองคที่บังคับใชมาตรการเหลานี้ขึ้นเปนพิเศษ และถึงแมจะมี
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มาตรการดังกลาวเกิดขึ้นก็ไมมีหลักประกันวาการกระทําดังกลาวจะไมเกิดขึ้น เนื่องจากโดยลักษณะ
ของการกระทําเปนการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรของรัฐ เมื่อใดที่ผูกระทําเห็นวาประโยชนที่
จะไดรบั มีมากกวาผลเสียที่จะเกิดขึ้นก็มักจะกระทําการดังกลาว การบังคับใชมาตรการดังกลาวขางตน
จึงควรเปนไปในลักษณะที่เปนมาตรการเสริม เพื่อใหมาตรการลงโทษทางอาญาเกิดผลบังคับใชไดโดย
สมบูรณเทานั้น โดยกําหนดมาตรการลงโทษทางอาญาแกการกระทําความผิดดังกลาวเปนหลักเพื่อ
สงผลเปนการปองกันและปราบปรามมิใหการกระทําดังกลาวเกิดขึ้น โดยมุงเนนไปที่การบังคับใชโทษ
ทางอาญาใหสอดคลองกับลักษณะความผิดที่เปนการกระทําตอผลประโยชนสาธารณะ อีกทั้งการ
กระทําดังกลาวเมื่อพิจารณาจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานทุจริต ค.ศ. 2003 แลว
เปนการกระทําที่อนุสัญญาฯ ดังกลาวเรียกรองใหกําหนดเปนความผิดทางอาญา โดยเกี่ยวพันกับการ
รับสินบน การยักยอกทรัพยสิน การใชอิทธิพล การปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต การปกปดและขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรม ดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 2.3.2 ดังนั้นการกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปน
ความผิดทางอาญาจึงสอดคลองกับหลักเกณฑขอนี้
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญาทั้ง 6 ประการของ
ศาสตราจารย Herbert L. Packer แลวจะเห็นไดวา การกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิด
ทางอาญาจะสอดคลองตอหลักเกณฑทั้ง 6 ประการ ซึ่งจะสงผลทําใหการบัญญัติกฎหมายขึ้นใหมไม
ก อ ให เ กิ ด ป ญ หากฎหมายอาญาเฟ อ (Overcriminalization) และยั ง ส ง ผลเป น การป อ งกั น และ
ปราบปรามมิใหเ กิดการกระทําความผิดดัง กลา วขึ้นใหมห รือ เกิดขึ้นซ้ําอีก ทั้ง นี้เมื่อพิจ ารณาจาก
แนวนโยบายแหงรัฐซึ่งเปนแนวทางในการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผนดิน ดังปรากฏอยูในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพุทธศักราช 2560
มาตรา 77 วรรคสาม ตอนทาย ความวา “และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง”42 แม
ถอยคําในบทบัญญัติดังกลาวจะดูเสมือนเปนการหามอยางเด็ดขาด มิใหกําหนดโทษทางอาญาแก
ความผิดใด ๆ ที่เปนความผิดเพียงเล็กนอย แตในประเด็นดังกลาว ศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต
หนึ่งในโฆษกกรรมการรางรัฐธรรมนูญฉบับ ดังกลาวไดอธิบ ายวา ในความเปนจริงแลว บทบั ญ ญัติ
ดังกลาวนี้ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหากฎหมายอาญาเฟอ จนทําใหความผิด
เพียงเล็กนอยทั้งหมดกลายเปนความผิดทางอาญา บทบัญญัติดังกลาวมิใชบทบัญญัติที่มีผลเปนการ
42 มาตรา

77 วรรคสาม “รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
เฉพาะกรณีที่จําเปน พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนตา ง ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะ
ความผิดรายแรง”
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หามอยางเด็ดขาด เพียงแตการกําหนดใหการกระทําเหลานั้นเปนความผิดทางอาญาจะตองพิจารณา
ตามหลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญาดังที่ไดกลาวไวขางตนเสียกอน43 หากพิจารณาแลว
เห็นวาการกําหนดใหการกระทําใด ๆ เปนความผิดทางอาญา จะสอดคลองตอหลักเกณฑใ นการ
กําหนดความผิดทางอาญาแลว แมการกระทําดังกลาวจะเปนความผิดเพียงเล็กนอยมิใชความผิด
รายแรง ก็สามารถกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญาได โดยไมขัดตอบทบัญ ญั ติ
ขางตนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
4.3.1 การกําหนดความรับผิด
เพื่อใหการแกไขปญหาการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากร
ของรัฐมีความสมบูรณขึ้นในสวนของมาตรการทางกฎหมายอาญา งานวิจัยฉบับนี้จึงไดเสนอใหมีการ
บั ญ ญั ติ ก ฎหมายขึ้ น มาใหม ซึ่ ง จะมี ค วามครอบคลุม ในเรื่อ งการประชาสัม พั น ธบุค คลหรือ พรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ทั้งในสวนขององคประกอบความผิด และความรวมมือของบุคคลที่
เกี่ยวของทุกฝาย อันจะทําใหการบังคับใชเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง โดยอาจบัญญัติไวในกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้ง ทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่นเพื่อใหเกิดความครอบคลุม ดังนี้
“ผู ใ ดกระทํ า การใด ๆ อั น เป น การประชาสั ม พั น ธ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ
พรรคการเมื อ งภายในระยะเวลา 90 วั น ก อ นวั น เลื อ กตั้ ง โดยใช ท รั พ ยากรของรั ฐ ในการ
ประชาสัมพันธ ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินสามป หรือปรับตั้งแตสองเทาแตไมเกินสี่เทา ของ
คาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชนที่ไดรับ แตตองไมนอยกวาหาหมื่นบาท”
ซึ่ ง ในที่ นี้ อ าจจะเรี ย กข อ เสนอตามบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วว า “ความผิ ด ฐาน
ประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ” เพื่อใหงายแกการทํา
ความเขาใจ โดยอาจพิจารณาองคประกอบความรับผิดได ดังนี้
4.3.1.1 การกระทํา
“การกระทํา” ในความหมายของความผิดทางอาญา หมายถึง การเคลื่อนไหว
รางกายหรือการไมเคลื่อนไหวรา งกายภายใตบัง คับ จิตใจ (willed movement) โดยรูสํานึก และ
จะตองประกอบไปดวยการคิด การตกลงใจตามที่คิด และเคลื่อนไหวหรือไมเคลื่อนไหวรางกายตามที่
43 ศาสตราจารย

ดร.อุดม รัฐอมฤต ไดอธิบายไวในคราวประชุมเพื่อสอบปากเปลา
วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห อ ง 4050 คณะนิ ติ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ตกลงใจ ซึ่งจะตองเปนการกระทําโดยสมัครใจหรือมีเ จตจํา นงที่จ ะเคลื่อ นไหวหรือ ไมเคลื่อนไหว
รา งกายไปในทิศทางนั้น หากเปน การกระทําที่ไม อยูภ ายใต อํา นาจของจิต ใจ (reflex) ไมรูสึกตั ว
(unconsciousness) หรือถูกสะกดจิต (hypnotic) เชนนีย้ อมไมอยูในความหมายของการกระทําที่จะ
เปนความผิดทางอาญา44
หากพิจารณาความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
โดยใชทรัพยากรของรัฐตามที่ไดนําเสนอไวขางตน การกระทําที่จะเปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือ
พรรคการเมืองจะตองเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวรา งกายโดยรูสํา นึก เนื่อ งจากโดยปกติแลวการ
ประชาสัมพันธหรือการโฆษณานั้นไมสามารถเกิดขึ้นไดเอง ตองอาศัยการกระทําของมนุษยที่เปนการ
เคลื่อนไหวรางกายจึงจะเกิดการโฆษณาขึ้น แตทั้งนี้การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดย
ใช ท รัพ ยากรของรั ฐ อาจเกิ ด ขึ้ น จากไมเ คลื่อ นไหวรา งกายโดยรูสํา นึ ก ได เช น กรณี ที่มี ก ฎหมาย
กําหนดใหเจาหนาที่นายหนึ่งมีหนาที่ตรวจสอบและยับยั้งการประชาสัมพันธที่เปนการโฆษณาผูสมัคร
รับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง และกําหนดใหเปนหนึ่งในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาอนุมัติให
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ หากปรากฏวาเจาหนาที่รายดังกลาวทราบวาสื่อประชาสัมพันธที่ถูกผลิต
ขึ้นมานั้นเปนสื่อประชาสัมพันธที่มิชอบ แตยังอนุมัติใหมีการเผยแพรสื่อดังกลาวได โดยไมไดใชอํานาจ
ในการยับยั้งตามที่กฎหมายกําหนดหนาที่ไว เชนนี้ถือวาเปนการกระทําความผิดโดยงดเวน เจาหนาที่
รายนั้นตองรับผิดเชนเดียวกับความผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทําโดยเคลื่อนไหวรางกาย
4.3.1.2 องคประกอบภายใน
ในทางกฎหมายอาญาแมผูกระทําจะไดกอใหเกิดผลเสียหายเปนอยางเดียวกัน ก็
อาจมีความรับผิดที่แตกตางกันออกไปหรืออาจไมมีความรับผิดเลย45 เนื่องจากการกระทําเหลานั้น
อาจมีความแตกตางกันในเรื่ององคประกอบภายใน อันถือเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาความรับผิด
ของบุคคลนั้นวามีความรายแรงถึงขนาดที่เปนการฝาฝนขอหามตามกฎหมายหรือไม ซึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 59 ไดบัญญัติใหการกระทําที่จะเปนความผิดตามกฎหมายอาญาตองเปนการ
กระทําที่เกิดขึ้นโดยเจตนา โดยมีเหตุผลวาการที่ผูกระทําไดเจตนาฝาฝนขอหามตามกฎหมายที่กําหนด
ขึ้นเพื่อความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีเปนสิ่งที่ควรตําหนิเปนอยางยิ่ง แตในกรณีที่การกระทํา
นั้นเกิดขึ้นโดยประมาทกฎหมายอาจบัญญัติใหผูกระทําตองรับผิดทางอาญา หากวาการกระทํานั้นเปน
อันตรายหรือกอความเดือดรอนใหผูอื่น เปนเรื่องทีแ่ สดงใหเห็นถึงจิตใจที่ละเลยตอความเสียหายที่อาจ
44 ทวี เ กี ยรติ

มี น ะ กนิ ษฐ, ก ฎห มา ยอา ญา ภาคทั่ ว ไป , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 17
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2559), น.46 – 47.
45 เพิ่งอาง, น.75.

Ref. code: 25595601031577EGK

233
เกิดขึ้น แกชุมชนหรือบุคคลอื่น และถือเปนการกระทําโดยงดเวนหนาที่เพื่อปองกันผลอยางหนึ่ง46
นอกจากนี้การกระทําที่เกิดขึ้นแมโดยไมมีเจตนาและไมประมาทก็อาจมีความรับผิดทางอาญาไดหาก
วากฎหมายอาญาไดบัญญัติไวโดยชัดแจงใหเปนความผิด ซึ่งถือเปนความรับผิดโดยเครงครัด (Strict
Liability) ที่ผูกระทําตองรับผิดในการกอใหเกิดผลที่กฎหมายหามหรือกอใหเกิดความวุนวายตาง ๆ
โดยไมจําเปนตองพิสูจนถึงสภาวะทางจิตใจหรือองประกอบภายในที่เปนเจตนาชั่วราย (mens rea)47
เมื่อพิจารณาความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองโดย
ใชทรัพยากรของรัฐแลวจะพบวา การกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่ตองอาศัยเจตนาในการกระทํา
ความผิด ซึ่งการพิจารณาวาผูกระทํามีเจตนาหรือไมนั้น จะตองพิจารณาวาผูกระทําไดถึงรูขอเท็จจริง
อันเปนองคประกอบความผิดหรือไม และผูกระทําประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นจาก
การกระทํา ของตนหรือ ไม กลา วคือ ผูกระทํา นั้นจะตองทราบขอเท็จจริงที่เปนองคป ระกอบของ
ความผิด โดยผูกระทําตองทราบวาการกระทําดังกลาวเปนการประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองที่ลงแขงขันในทางการเมือง และทราบวาการกระทํานั้นเปนการใชจายทรัพยากรของ
รัฐ รวมถึงผูกระทําตองการใหการประชาสัมพันธดังกลาวเกิดขึ้น หรือเล็งเห็นวาการกระทําของตนจะ
กอใหเกิดการประชาสัมพันธดังกลาวขึ้น
หากผู ก ระทํ า ได ก ระทํ า ไปโดยขาดเจตนาหรื อ กระทํ า ไปโดยประมาทย อ มอยู
นอกเหนือการควบคุมโดยบทบัญญัติดังกลาว เนื่องจากการกําหนดความผิดขางตนมีขึ้นเพื่อควบคุม
การใชจายเงินแผนดินหรือทรัพยากรของรัฐใหเปนไปโดยคุมคาตอประโยชนสาธารณะ เมื่อปรากฏวา
มีผูฝาฝนโดยใชเงินหรือทรัพยากรของรัฐไปเพื่อประโยชนสวนตัว เชน การนําเงินแผนดินไปโฆษณา
ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองโดยไมมีกฎหมายอนุญาตใหกระทําได หากวาผูกระทํารูสํานึกใน
การกระทํานั้นและประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลเสียหายที่จ ะเกิดขึ้นจากการกระทําที่ฝา ฝ น
กฎหมายของตน รวมทั้งรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด การกระทําดังกลาวก็เปนสิ่งที่
เกิดขึ้นโดยเจตนาและเปนการกระทําที่ควรตําหนิได
แตหากการโฆษณานั้นเกิ ดขึ้ นโดยขาดเจตนาหรื อเกิ ด ขึ้นโดยประมาท เชน มี
แมบานมาทําความสะอาดภายในหองเก็บ ตนฉบั บสื่อประชาสัมพันธแลวทําตนฉบับเหลานั้นหล น
46 เพิ่งอาง,

น.95.
47 Jonathan Herring, Criminal Law : Text, Cases and Materials, (Oxford,
UK : Oxford University Press, 2004), p.216. อางถึงใน สุชาภร วณิชยสิริกุล, “ความผิดลหุโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา : ศึกษาความผิดที่ผูกระทําตองมีเจตนา,” (วิทยานิพันธมหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2555), น.15.
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กระจัดกระจาย ปรากฏวาแมบานคนนั้นไดจัดเรียงตนฉบับเหลานั้นผิดไปจากเดิมโดยสลับแผนซีดีที่อยู
ในกลองหนึ่งไปไวอีกกลองหนึ่ง สงผลใหสื่อประชาสัมพันธที่เปนการโฆษณาผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองซึ่งจั ดทํ าขึ้นโดยผิดกฎหมายไปอยูแ ทนที่สื่ อรณรงคก ารใชสิทธิเลือ กตั้ง ตอมาสื่อ
ดังกลาวถูกเผยแพรออกไปโดยผูเผยแพรก็ไมไดทราบวาสื่อดังกลาวเปนสื่อประชาสัมพันธผูสมัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมือง เนื่องจากบนแผนซีดีไมไดระบุไววาเปนสื่อชนิดใด มีเพียงระบุไวบนหนา
กลองซีดีดังกลาววาเปนสื่อรณรงคการใชสิทธิเลือกตั้ง เชนนี้จะถือวาการกระทําดังกลาวที่เปนเรื่องที่
นาตําหนิยังไมได เนื่องจากโดยสภาพจิตใจของผูกระทํานั้นไมไดตั้งใจที่จะฝาฝนขอหามดังกลาว การ
ฝาฝนขอหามดังกลาวเปนผลที่เกิดขึ้นจากความประมาททั้งจากตัวแมบานและจากตัวผูนั้นเองที่ ไม
ตรวจสอบเนื้อหาใหดีกอนเผยแพร การจะกําหนดใหผูนั้นตองรับผิดอันเนื่องมาจากการกระทําโดย
ประมาทจึงเปนเรื่องที่ตองมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม หากเห็นวาการกระทําโดยประมาทนั้นจะ
สงผลใหเกิดอันตรายหรือความเดือดรอนแกผูอื่นหรือแกประโยชนสาธารณะ
4.3.1.3 องคประกอบภายนอก
ในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของบุคคลนอกจากจะพิจารณาจากการกระทํา
และองคประกอบภายในแลว สิ่งที่ตองพิจารณาควบคูก ันไปคือการพิจารณาองคประกอบภายนอก อัน
ประกอบไปดว ยผูกระทํา การกระทํา และวัตถุแ หงการกระทํ า วา เปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนดหรือไม นอกจากนี้ในความผิดบางฐานที่ตองการผล การวินิจฉัยความรับผิดยังตองพิจารณาวา
การกระทํา สั มพั น ธกั บ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ไม เพราะหากผลที่ เ กิ ด ขึ้ นไม สั ม พั น ธกั บ การกระทํา แล ว
ผูกระทําไมจําตองรับผิดในผลที่เกิดขึ้น รวมถึงตองพิจารณาดวยวามีผลของการกระทําเกิดขึ้นแลว
หรือไม เพราะในความผิดที่ตองการผลของการกระทําหากยังไมมีผลเกิดขึ้น การกระทําดังกลาวยังเปน
การกระทําในขั้นพยายามเทานั้น
(1) ผูกระทํา
การกระทําความผิดอาญาจะตองปรากฏตัวผูกระทําความผิด จึงจะสามารถนํา
มาตรการทางอาญามาใชบังคับเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการกําหนดโทษทางอาญา หากไม
ปรากฏแนชัดหรือไมสามารถทราบไดวาผูใดเปนบุคคลผูกระทําความผิด การกําหนดความรับผิ ด
ใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเหลานั้นอาจกอใหเกิดผลเสียยิ่งกวาผลดีตอกระบวนการยุติธรรม เพื่อให
เกิดความชัดเจนวาบุคคลใดบางที่อยูในขอบเขตของการกระทําความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัคร
รับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐซึ่งกฎหมายประสงคจะลงโทษ อาจพิจารณา
ไดจากกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังนี้
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(1.1) บุคคลธรรมดา
ในความผิดฐานดังกลาวที่กําหนดให “ผูใด” ผูใดกระทําการใด ๆ อันเปนการ
ประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง นั้นมีความหมายที่กวาง โดยหมายถึงบุคคล
ธรรมดาทุกคน ไมวาจะเปนเจาหนาที่ของรัฐ บุคคลเอกชน เด็ก เยาวชน หรือแมกระทั่งผูสูงอายุ
เนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยยังขาดบทบัญญัติเฉพาะสําหรับใชในการปองกันและปราบปรามการ
ประชาสัมพันธที่มิชอบดังกลาว และบทบัญญัติสวนใหญที่อาจบังคับใชกับกรณีดังกลาวไดก็มีลักษณะ
ของการบัง คับ ใชที่เ ปนไปอยา งจํา กัด กลาวคือ การกําหนดความผิดในกฎหมายหลายฉบับ มั กจะ
กําหนดไวเฉพาะกรณีที่เจาหนาที่หรือบุคคลที่มีหนาที่ตามที่กฎหมายไดกระทําความผิดโดยฝาฝน
หนาที่ดังกลาวเทานั้น หากเปนบุคคลอื่นซึ่งไมมีหนาที่ดังกลาวเปนผูกระทํา จะไมสามารถบังคับใช
บทบัญญัติเหลานั้นแกการกระทําความผิดได โดยอาจตองบังคับใชบทบัญญัติทั่วไป หรืออาจตอ ง
ลงโทษในฐานะผูใชหรือผูสนับสนุนแทน เชน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 และ 151 กําหนด
ความผิดไวเฉพาะเจาพนักงานที่มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษาทรัพย , ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 152 กําหนดความผิดไวเฉพาะเจาพนักงานที่มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการ , พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 มาตรา 45 กําหนดความผิดไว
เฉพาะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด และอนุกรรมการ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
มาตรา 105 กําหนดความผิดไวเฉพาะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเทานั้น เปนตน มีเพียงกฎหมาย
บางฉบับเทานั้นที่กําหนดความผิดไวเปนการทั่วไป โดยไมขึ้นอยูกับ ตําแหนงหนาที่ของบุคคล เชน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ที่ กํ า หนดบทลงโทษสํ า หรั บ บุ ค คลทุ ก คนที่ ฝ า ฝ น หรื อ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 154 ที่กําหนดบทลงโทษสําหรับบุคคลทุกคนที่ฝาฝน เปนตน
อี ก ทั้ ง การกํ า หนดความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารโฆษณา
ประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. .... ก็ปราศจากความชัดเจนวาหมายถึงบุคคลใดบาง เนื่องจากราง
พระราชบัญ ญัติฯ ดังกลาวไดกํา หนดให “เจา หนา ที่” ตอ งรับ ผิด โดยไมไดกํา หนดคํานิย ามของ
เจาหนาที่ไวในรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาววาหมายถึงบุคคลใดบาง อีกทั้งกฎหมายที่กําหนดบท
นิยามของเจาหนาที่ที่ปรากฏอยูในปจจุบันก็เปนไปอยางหลากหลาย และอาจกอใหเกิดความสับสนใน
การบังคับใชได และหากจะมองวาการบัญญัติดังกลาวเปนการเปดชองใหศาลสามารถใชดุลพินิจไดวา
บุคคลใดบางเปนเจาหนาที่ อาจนํามาซึ่งปญหาการปฏิบัติในชวงกอนที่จะมีคําพิพากษา และอาจ
กลายเปนปญหาการใชอํานาจนิติบัญญัติโดยฝายตุลาการได
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นอกจากนี้หากพิจารณาถึงวัตถุประสงคที่แทจริงของการบัญญัติกฎหมายโดย
หามการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐแลว การบัญญัติกฎหมาย
ดังกลาวเปนไปโดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการใชจายทรัพยากรของรัฐใหเปนไปอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสาธารณะ ไมนําไปใชจายในทางสวนตัวหรือใชจายในทางที่ขัดตอวัตถุประสงคของ
การจัดใหมีเงินหรือทรัพยสินดังกลาว อันจะทําใหเกิดความสิ้นเปลืองและความสูญเสียในทรัพยากร
ดังกลาวทีท่ ุกคนเปนเจาของรวมกัน ดวยเหตุนี้การกําหนดหามเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ที่
มีอํานาจหนาที่ อาจสงผลใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคขางตนได เพราะการใชจายดังกลาวอาจ
เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่นที่มิใชเจาหนาที่ของรัฐได เชน บุคคลที่กระทําการโฆษณายังไมมีคําสั่งแตงตั้งให
เปนเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการอนุมัติจัดจางผลิตหรือเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ48 หรือบุคคลที่กระทํา
การโฆษณาพนจากการดํารงตําแหนงไปแลว เนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนงและไมมีบทบัญญัติ
ใหอํานาจดําเนินการตอภายหลังพนจากตําแหนง49 หรือบุคคลผูกระทําการโฆษณาไมรูวาตนเองพน
จากตําแหนงไปแลวและไดกระทําการโฆษณาไปโดยเขาใจวามีอํานาจ50 เปนตน ดังนั้นการกําหนด
ความผิดสําหรับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐจึงควรกําหนดไว
เปน การทั่ว ไป โดยใชบังคับ กั บ บุ คคลทุ ก คน ไมใชบัง คับ แกบุ ค คลประเภทใดประเภทหนึ่ ง หรื อ
เจ า หน า ที่ ข องรัฐ ตํา แหนง ใดตํ าแหนง หนึ่ง เท านั้น จึ ง จะก อ ให เ กิ ด ประโยชน สูง สุดแก ก ารใชจา ย
ทรั พ ยากรของรั ฐ ทั้ ง นี้ อ าจกํ า หนดเพิ่ ม เติ ม ให บุ ค ลากรของรัฐ ที่ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ การใชจา ย
ทรัพยากร เชน ผูมีอํานาจอนุมัติผลิตหรือเผยแพรสื่อโฆษณาตองรับผิดเพิ่มขึ้นหรือรับ ผิดเปนการ
เฉพาะหากไดสั่งการหรือไมสั่งการอยางใดอยางหนึ่งอันมีผลใหเกิดการประชาสัมพันธที่ฝาฝนขึ้น
(1.2) นิติบุคคล
แตเดิมแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลในประเทศไทยเปนที่
ถกเถียงกันในทางวิชาการวานิติบุคคลจะมีความรับผิดทางอาญาไดหรือไม เนื่องจากนิติบุคคลเขามามี
48 โดยเปรี ย บเที ย บกั บ ความเห็ น คณะกรรมการกฤษฎี ก า

(กรรมการรางกฎหมาย
คณะที่ 7) เรื่องเสร็จที่ 78/2541 โปรดดู ศุภวัฒน สิงหสุวงษ, “ขอพิจารณาบางประการเกี่ยวกับ
อํ า นาจหน า ที่ ข องเจ า หน า ที่ ฝ า ยปกครอง,” สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2559, จาก
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1957.
49 โดยเปรี ย บเที ย บกั บ ความเห็ น คณะกรรมการกฤษฎี ก า (กรรมการร า งกฎหมาย
คณะที่ 4) เรื่องเสร็จที่ 7/2531 โปรดดู ศุภวัฒน สิงหสุวงษ, เพิ่งอาง.
50 โดยเปรี ย บเที ยบกั บ ความเห็ น คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ 1) เรื่ องเสร็ จ ที่
58/2546 โปรดดู ศุภวัฒน สิงหสุวงษ, เพิ่งอาง.
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บทบาทอยางมากในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งยังมีบทบาทในทางที่กอใหเ กิด
ปญหาอันเกี่ยวดวยความสงบสุขของสังคมดวยเชนกัน โดยฝายที่เห็นวานิติบุคคลไมควรตองรับผิด
ในทางอาญาเห็นวา การมีตัวตน จิตใจ และการแสดงเจตนาของนิติบุคคลเปนเพียงสิ่งที่ถูกสมมติขึ้น
โดยกฎหมายเทานั้น จึงไมอาจกระทําหรือแสดงเจตนาซึ่งจะเปนความผิดทางอาญาเชนบุคคลธรรมดา
ได อีกทั้งการกระทําของนิติบุคคลยังตองอยูภายในขอบวัตถุประสงค ซึ่งเปนสิ่งที่ไมอาจขัดหรือละเมิด
ตอกฎหมายได และโทษบางประเภทก็ไมอาจใชกับนิติบุคคลได เชน โทษประหารชีวิต จําคุก และ
กักขัง รวมถึงวัตถุประสงคในการลงโทษ อันไดแก การลงโทษเพื่อแกแคนการทดแทน (Retributive)
การลงโทษเพื่ อ ป อ งกั น และปราบปราม (Deterrence) การลงโทษเพื่ อ ตั ด โอกาสในการกระทํ า
ความผิด (Incapacitation) และการลงโทษเพื่ อ แก ไ ขฟ น ฟู ผู ก ระทํ า ผิ ด (Rehabilitative) ก็ ใ ช ไ ด
เฉพาะกับบุคคลธรรมดาเทานั้น แตสําหรับฝายที่เห็นวานิติบุคคลควรตองรับผิดในทางอาญาเห็นวา
นิติบุคคลยอมมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดเชนเดียวกับบุคคลธรรมดาภายใตกรอบของกฎหมาย โดย
สามารถแสดงเจตนาไดเองผานทางผูแทนนิติบุคคล ในกรณีดังกลาวหากผูแทนนิติบุคคลไดกระทําการ
ไปภายใตขอบวัตถุประสงคอันไดจดทะเบียน และเปนการกระทําเพื่อประโยชนของนิติบุคคล เมื่อนิติ
บุคคลยอมรับเอาการกระทําของผูแทนนั้นไวเสมือนการกระทําของตน อีกทั้งโดยสภาพแหงความผิด
แลวนิติบุคคลสามารถกระทําความผิดเชนนั้นได นิติบุคคลจึงตองรับผิดทางอาญา และอาจถูกลงโทษ
ทางอาญาได แมวาโทษบางอยางจะไมสามารถลงแกนิติบุคคลไดก็ตาม ซึ่งกรณีดังกลาวศาลสามารถ
พิจารณาลงโทษปรับและริบทรัพยสินแทนการประหารชีวิต จําคุก หรือกักขังไดหากสภาพแหงโทษ
เปดชองใหกระทําได อีกทั้งการปลอยใหนิติบุคคลไมตองรับผิดในทางอาญาจะเปนการเปดโอกาสให
นิติบุคคลแสวงหาประโยชนจากการกระทําเหลานั้นได ซึ่งแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกาในปจจุบันได
ยอมรับใหนิติบุคคลอาจมีความรับผิดทางอาญาได51
เมื่อพิจารณาถึงความรับผิดของนิติบุคคลในการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐแลว นิติบุคคลก็สามารถกระทําความผิดดังกลาวได
เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา หากการกระทําดังกลาวไดกระทําโดยผูแทนนิติบุคคลหรือพนักงานของนิติ
บุคคลภายในขอบวัตถุประสงค และเปนไปเพื่อประโยชนของนิติบุคคลนั้น อีกทั้งเมื่อพิจารณาจาก
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 154 ที่กําหนดบทลงโทษไวสําหรับผูใดที่ฝาฝน ก็ไมปรากฏขอหาม
51 ประสิทธิ์

โฆวิไลกุล, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติบุคคล
และความรับ ผิดทางอาญาของนิติบุคคล, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธ รรม,
2549), น.228 – 239.
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มิใหทําโทษดังกลาวมาใชกับนิติบุคคล อีกทั้งโดยสภาพแหงความผิดแลวนิติบุคคลก็สามารถกระทํา
การอันเปนการโฆษณาที่ผิดกฎหมายได การกําหนดความรับผิดทางอาญาฐานประชาสัมพันธบุคคล
หรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐที่ไดนํา เสนอไวขางตนนอกจากจะใชบั งคับ กับ บุ ค คล
ธรรมดาทุกคนแลว ยังใชบังคับกับนิติบุคคลดวย ซึ่งนิติบุคคลหลายประเภทที่มีอยูในปจจุบันก็อยูใน
สถานะที่สุมเสี่ยงวาอาจจะเปนผูกระทําความผิดดังกลาวได เนื่องจากนิติบุคคลดังกลาวไดรับ เงิน
อุดหนุนจากรัฐซึ่งถือเปนทรัพยากรของรัฐอยางหนึ่ง เชน สภาทนายความ แพทยสภา วัด สมาคม เปน
ตน การกําหนดขอยกเวนใหนิติบุคคลไมรับทางอาญาสําหรับกรณีนี้อาจสงผลกระทบตอการปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดได
(2) การกระทํา
การกระทําที่จะเปนความผิดตามขอเสนอในงานวิจัยนีค้ ือ การกระทําอยางใดก็ไดที่
มีผลเปนการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง โดยเปนการใชจาย
จากทรั พ ยากรของรั ฐ ซึ่ ง การกระทํ า ดั ง กล า วอาจกระทํ า ผ า นทางหนั ง สื อ พิ ม พ โทรทั ศ น วิ ทยุ
อินเตอรเน็ต ของชํารวย ของแจก ปายโฆษณา การจัดงานนิทรรศการ การจัดกิจกรรมรณรงค แผน
พับ ใบปลิว การพนสีตามสิ่งของสาธารณะ หรือการเผยแพรโดยวิธีอื่น โดยมีวัตถุประสงคของการ
เผยแพรคือการทําใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบเนื้อหาที่ประสงคจะเผยแพร แมวาบุคคลที่รับทราบจะอยู
ในวงจํากัด หรือยังไมมีผูใดรับทราบก็ตาม สาระสําคัญของการกระทําที่เปนการโฆษณาประชาสัมพันธ
จึงอยูที่การเผยแพร หากปรากฏวามีการจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธแตยังไมไดมีการเผยแพร
ออกไป จะถือวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดแลวหาไดไม การพิจารณาวาการกระทําใดจะถือวา
เปนการลงมือเผยแพรแลวหรือไม อาจพิจารณาจากการกระทําดังกลาววาถึงขั้นที่มีความสัมพัน ธ
โดยตรงและกระชั้นชิดกับความผิดที่ผูกระทําประสงคแลวหรือยัง โดยดูจากพฤติการณแวดลอมกรณี
ประกอบดวย52 กลาวคือการกระทําที่ถือวาเปนการประชาสัมพันธอาจดูจากลักษณะของสื่อที่ใชใน
การประชาสัมพันธ เชน หากการประชาสัมพันธกระทําโดยการออกอากาศเสียงทางสถานีวิทยุ การ
กระทําที่ถือวาเปนการลงมือแลวคือการพูดออกอากาศ หรือในกรณีที่การออกอากาศไดจัดลําดับไฟล
เสี ย งไว โ ดยอั ต โนมั ติ การกระทํ า ที่ ถื อ ว า เป น การลงมื อ แล ว คื อ การนํ า ไฟล เ สี ย งไปเข า ลํา ดับ การ
ออกอากาศ , หากเปนการประชาสัมพันธทางโทรทัศน การกระทําที่ถือวาเปนการลงมือแลวคือการ
ออกอากาศแพรภาพและเสียง หรือในกรณีที่การออกอากาศไดจัดลําดับ ไฟลภ าพและเสียงไวโ ดย
52 Paul

Kichyun Ryu, “Contemporary Problems of Criminal Attempts,”
32 NYU Law Review 1170, 1183 – 1191 (1957). อ า งถึ ง ใน ทวี เ กี ย รติ มี น ะกนิ ษ ฐ, อ า งแล ว
เชิงอรรถที่ 44, น.107.
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อัตโนมัติ การกระทําที่ถือวาเปนการลงมือแลวคือการนําไฟลดังกลาวไปเขาลําดับการออกอากาศ ,
หากการประชาสัมพันธกระทําโดยการสงจดหมาย การกระทําที่ถือวาเปนการลงมือแลวคือการหยอน
จดหมายลงตูไปรษณีย , หากการประชาสัมพันธกระทําโดยปายโฆษณาขนาดใหญริมถนน การกระทํา
ที่ถือวาเปนการลงมือแลวคือการติดตั้งสื่อโฆษณาลงบนปาย หรือหากการประชาสัมพันธกระทําโดย
การโฆษณาทางหนังสือพิมพ การกระทําที่ถือวาเปนการลงมือแลวคือการวางจําหนาย เปนตน การ
กระทําที่เกิดขึ้นกอนขั้นตอนการลงมือยอมเปนเพียงขั้นตระเตรียมการ ซึ่งในกรณีดังกลาวไมไดกําหนด
เอาไวเปนความผิด
สํ า หรั บ การพิ จ ารณาวา การกระทํ า อย า งใดเป น การประชาสัม พั น ธผูส มัครรั บ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมือง อาจพิจารณาจากการกระทําวา การกระทําดังกลาวไดกอใหเกิดประโยชน
ขึ้นแกบุคคลหรือพรรคการเมืองอันมีลักษณะเปนการหาเสียงหรือไม เชน การทําใหปรากฏชื่อสกุล
รูปภาพ ขอความเสียง ภาพเคลื่อนไหว คําขวัญ สโลแกน เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่มี
ลักษณะคลายกัน ของบุคคลหรือพรรคการเมือง เมื่อพิจารณาในแงของการแขงขันทางการเมือง การ
ทําใหปรากฏสิ่งตาง ๆ ขางตนนั้นอาจสงผลใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในทางการเมืองหรือไม
หากการกระทําดังกลาวกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในทางการเมือง ยอมอยูในความหมายของ
การประชาสัมพันธ โดยมีขอสังเกตวา หากการทําใหปรากฏสิ่งตาง ๆ ขางตนนั้นเปนปริมาณที่นอย
มากเมื่อเทียบกับเนื้อหาทั้งหมด จะถือวาเปนการประชาสัมพันธหรือไม อาจพิจารณาไดจากประเภท
ของสื่อและลักษณะการปรากฏของสิ่งตาง ๆ ขางตนที่เกิดขึ้นบนสื่อประเภทนั้น เชน
สื่อประเภทหนังสือ หากปรากฏรูปภาพของนายกรัฐมนตรี ไมวาจะปรากฏบนปก
หนา หรือปกหลัง ปกนอกหรือปกใน ยอมเปนที่เ ห็น ไดชัดวา เปนการประชาสัม พันธบุคคล แตถา
รูปภาพที่ปรากฏนั้นแทรกอยูในเนื้อหาของหนังสือโดยปะปนกับรูปภาพอื่น ๆ และการดูรูปภาพใน
ระยะปกติของการอานหนังสือนั้นไมอาจทราบไดวาเปนนายกรัฐมนตรี หรือหากจะทราบก็ตองใชเวลา
ในการพินิจพิเคราะหที่มากกวาปกติ เชนนี้ยอมไมใชการประชาสัมพันธที่ถูกควบคุมโดยขอเสนอตาม
บทบัญญัติดังกลาว
สื่อประเภทปายโฆษณาขนาดใหญริมถนน หากปรากฏรูปภาพของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานซึ่งมีขนาดใหญเกือบครึ่งหนึ่งของปายพรอมกับปรากฏขอความขนาดเล็กและใหญ
ปะปนกันเปนจํานวนมาก ยอมเปนที่เห็นไดชัดวาการประชาสัมพันธดังกลาวเปนการเนนที่ตัวบุคคล
มากกวาที่จะเนนไปที่เนื้อหาสาระซึ่งเปนขอความที่ปรากฏอยูบนปาย เพราะการสัญจรบนทองถนน
แทบไปไดยากที่จ ะอา นและจดจํารายละเอียดซึ่งเปนเนื้อหาที่ปรากฏอยูบนปายไดทั้งหมด แตถา
ขอความที่ปรากฏบนปายเปนขอความขนาดใหญ กระชับ และไดใจความ โดยปรากฏรูปภาพผูวา
ราชการจังหวัดยืนปะปนอยูกับประชาชน แมจะเปนรูปภาพขนาดใหญกวาตัวจริง แตหากมองจาก
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ระยะทั่วไปของผูสัญ จรผานปายแลว ไมอาจทราบไดวาเปนผูใด การกระทําดังกลาวยอมไมใช ก าร
ประชาสัมพันธที่ถูกควบคุมโดยขอเสนอตามบทบัญญัติดังกลาว
สื่ อ ประเภทป า ยไวนิ ล ที่ ติ ด ตั้ ง ริ ม ถนนในชนบท หากปรากฏรู ป ภาพของ
นายกเทศมนตรี ข นาดเท า ตั ว จริ ง ครึ่ ง ลํ า ตั ว พร อ มกั บ คํ า กล า วสรรเสริ ญ ซึ่ ง เป น การขอบคุ ณ
นายกเทศมนตรีผูนั้นที่ชวยเหลือในการจัดสรรงบประมาณใหแกชุมชน การกระทําดังกลาวยอมเห็นได
อยางชัดเจนวาเปนการประชาสัมพันธที่ถูกควบคุมโดยขอเสนอตามบทบัญญัติดังกลาว เนื่องจากถนน
ในชนบทจะมีขนาดที่เล็กกวาถนนหลวง การสัญจรไปมาของรถทําไดไมเร็วนัก อีกทั้งระยะหางระหวาง
ปายกับรถที่เคลื่อนผานก็มีไมมาก การปรากฏรูปภาพขนาดเทาตัวจริงยอมมองเห็นไดอยางชัดเจน
การกระทําดังกลาวยอมบรรลุวัตถุประสงคของการสื่อสารที่จะทําใหผูรับสารสามารถมองเห็นรูปภาพ
ได แตหากปายดังกลาวปรากฏรูปภาพของรองนายกเทศมนตรีกําลังยืนกอดอกโดยหันหลังอยู แม
บุ ค คลใกล ชิ ด จะทราบวา เปน รองนายกเทศมนตรี เนื่อ งจากชุ ด ที่ส วมใสใ นรู ป ภาพเป นชุด ที่ รอง
นายกเทศมนตรี ส วมใส เ ป น ประจํ า และลั ก ษณะการยื น กอดอกเป น ลั ก ษณะเฉพาะของรอง
นายกเทศมนตรี การกระทําดังกลาวก็ไมถือวาเปนการประชาสัมพันธบุคคล เพราะบุคคลทั่วไปที่พบ
เห็นไมอาจทราบไดวาเปนใคร
สํ า หรั บ การกํ า หนดตั ว บุ ค คลที่จ ะถู ก ประชาสั ม พั น ธ ไว เ ฉพาะเพี ย งผู ส มั ค รรั บ
เลือกตั้งเทานั้น เปนผลเนื่องจากการประชาสัมพันธทเี่ กิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งนําไปสูปญหาการใชจาย
ทรัพยากรอยางไมคุมคา และกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันในการแขงขันทางการเมืองโดยสวนใหญ
นั้น เปนปญหาที่เกี่ยวของกับผูสมัครรับเลือกตั้ง การประชาสัมพันธบุคคลอื่นที่มิใชผูสมัครรับเลือกตั้ง
อาจพบเห็นไดบาง แตมีปริมาณการพบเห็นที่นอยกวามากเมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธผูสมัครรับ
เลือกตั้ง ในแงนี้การประชาสัมพันธบุคคลที่มิใชผูสมัครรับเลือกตั้งแทบจะไมมีผลเปนการสรางความไม
เทาเทียมกันใหเกิดขึ้นในทางการเมืองเลย อีกทั้งการกําหนดยกเวนใหสามารถประชาสัมพันธบุคคลอื่น
นอกจากผูสมัครรับเลือกตั้งจะเอื้อประโยชนแกการดําเนินงานของรัฐไดมากกวา เนื่องจากในบางครั้ง
ยังมีความจําเปนที่จะตองอาศัยการโฆษณาโดยบุคคลที่มิใชผูสมัครรับเลือกตั้งเหลานี้ แทนการวาจาง
นักแสดงหรือพิธีกรซึ่งจะมีคาใชจายที่สูงกวา
มีขอสังเกตวาการกําหนดระยะเวลา 90 วันกอนที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้น เปน
การกําหนดขอบเขตของระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดการบังคับใชขอเสนอตามบทบัญญัติ
ขางตน ซึ่งชวงเวลา 90 วันกอนที่จะจัดใหมีการเลือกตั้งนั้นถือเปนชวงเวลาที่การแขงขันทางการเมือง
เกิดขึ้นอยางเขมขนที่สุด ยอมมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลโดยใช
ทรัพยากรของรัฐไดโดยงาย จึงเปนการสมควรที่จะกําหนดระยะเวลาไว 90 วันกอนที่จะมีการเลือกตั้ง
เกิดขึ้น สําหรับการนับระยะเวลา 90 วันนั้น ใหเริ่มนับยอนไปตั้งแตเวลาแรกที่มีกฎหมายกําหนดหาม
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การหาเสียงเลือกตั้ง กลาวคือ นับตั้งแตเวลา 18.00 นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันยอนขึ้นไป
ซึ่งการกําหนดเวลาเริ่มตนนี้เปนชวงเวลาที่ตอเนื่องกับกําหนดเวลาที่ระบุไวเพื่อปองกันการหาเสียงใน
ชวงเวลาของการเลือกตั้ง ดังที่ปรากฏในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 255053
โดยการบังคับใชระยะเวลา 90 วันนั้น นอกจากจะตองพิจ ารณาข อเท็จ จริ ง ที่
ปรากฏจากการเลือกตั้งในแตละครั้ง วาการเลือกตั้งถูกจัดขึ้นวันใดและตั้งแตวันที่เทา ไหรถึ งวัน ที่
เทาไหรบางจะถือเปนระยะเวลา 90 วันกอนที่จะมีการเลือกตั้งแลว ยังตองพิจารณาตอไปดว ยวา
ผูส มัค รรับ เลือกตั้ง ไดรับ การรับ รองคุณสมบั ติจ ากคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ตั้ง แตวัน ที่เ ท า ไหร
เนื่องจากในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไมไดรับรองคุณสมบัติของผูสมัคร ยอมเกิดความไม
แนนอนวาบุคคลดังกลาวจะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งไดหรือไม ในกรณีดังกลาว หากการรับรอง
คุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งเกิดขึ้นกอนระยะเวลา 90 วัน ยอมเห็นไดชัดแจงวาบุคคลที่ไดรับ การ
รับรองนั้นมีสถานะเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง การบังคับใชกฎหมายจึงควรเริ่มตั้งแตวันแรกของระยะเวลา
90 วัน แมวาการรับรองจะเกิดขึ้นกอนระยะเวลา 90 วันก็ตาม
แตหากการรับรองคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเกิดขึ้นภายหลังการเริ่มตนนับ
ระยะเวลา 90 วัน การกําหนดใหบุคคลใดตองรับผิดจากการประชาสัมพันธนั้นก็ควรเริ่มตนตั้งแตเวลา
ทีไ่ ดมีการประกาศรับรองคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากในชวง
เวลากอนการประกาศรับรองคุณสมบัตินั้น ยังไมเปนที่แนนอนวาบุคคลที่ถูกพิจารณาคุณสมบัติจะมี
คุณสมบัติเปนผูสมัครรับเลือกตั้งไดหรือไม การกําหนดหามประชาสัมพันธบุคคลดังกลาวทั้งที่ยังไม
ทราบแน ชั ด จะกลายเป น การบั ญ ญั ติ ก ฎหมายโดยไม ชั ดแจ ง ซึ่ ง ขั ด ต อ หลั ก เกณฑ ใ นการบั ญ ญั ติ
กฎหมายอาญา ที่จะตองเปนการเตือนใหบุคคลรูลวงหนาวาการกระทําอยางใดบางจะเปนความผิด
และมีโทษทางอาญา
สวนกรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้งกระทําการที่เปนการประชาสัมพันธตนเอง เปนเรื่อง
ปกติที่ผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองรูวาเมื่อใดที่ตนไดรับการรับ รองคุณสมบัติจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง การพิจารณาวา การบัง คับ ใชกฎหมายจะเริ่มตนและสิ้นสุดลงเมื่อ ใดจึง มีหลักที่ใชในการ
พิจารณาเชนเดียวกับกรณีที่บุคคลอื่นเปนผูประชาสัมพันธให

53 มาตรา

58 หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ ไมวาจะ
เปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด นับตั้งแตเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันกอนวัน
เลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
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ทั้งนี้การพิจารณาวาบุคคลที่เปนผูกระทําความผิดทราบหรือไม หรือทราบเมื่อใดวา
มีการรับรองคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้น ควรกําหนดใหเปนขอสันนิษฐานเด็ดขาด ซึ่ง
เปนขอเท็จจริงที่ไมสามารถนําสืบโตแยงได เพื่อปองกันปญหาการนําขอเท็จจริงดังกลาวมาอางวาตน
ไมรูถึงการรับรองคุณสมบัติวามีขึ้นเมื่อใด อันจะทําใหหลุดพนจากความรับผิดโดยเหตุที่ไมรูขอเท็จจริง
ในเรื่องดังกลาวหรือเปนการกลาวอางวาเปนการกระทําโดยขาดเจตนา ดังนั้นการเผยแพรเอกสารการ
รับรองคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและในระดับทองถิ่น จึงตองกระทําโดย
เปดเผยและเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบโดยทั่วกัน
สวนการกําหนดหามประชาสัมพันธพรรคการเมืองนั้นก็มวี ัตถุประสงคเชนเดียวกับ
การหามประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อปองกันการแขงขันอยางไมเปนธรรมระหวางพรรค
การเมืองที่มีอํานาจควบคุมการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธของรัฐ กับ พรรคการเมืองพรรคอื่น
โดยการหามประชาสัมพันธพรรคการเมืองนั้นมีระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดการบัง คับใช
กฎหมายเชนเดียวกับการประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้ง คือ ระยะเวลา 90 วันกอนที่จะจัดใหมีการ
เลือกตั้ง แตเนื่องจากในสวนของพรรคการเมืองนั้นไมปรากฏวามีกระบวนการในการรับรองคุณสมบัติ
ของพรรคการเมืองกอนการเลือกตั้งเหมือนกับผูสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นระยะเวลาเริ่มตนที่จะบังคับใช
กฎหมายจึงตองถือวาเปนเวลาเดียวกับเวลาที่ผูสมัครรับเลือกตั้งคนแรกของพรรคไดรับการรับรอง
คุณสมบัติ เพราะชวงเวลาดังกลาวเปนที่เห็นไดอยางชัดเจนวาพรรคการเมืองเขามาเกี่ยวของกับ การ
เลือกตั้งครั้งนั้นอยางเต็มรูปแบบแลว
สําหรับการกระทําซึ่งจะเปนความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองโดยใชทรัพยากร นอกจากจะตองปรากฏวาเปนการจายใชทรัพยากรของรัฐเพื่อจัดใหมี
การประชาสัมพันธขึ้นแลว ยังตองปรากฏวา เปนการกระทําที่เ กิดขึ้นโดยไมมีกฎหมายบัญ ญัติ ให
อํานาจดวย หากเปนการกระทําที่เกิดขึ้นโดยมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจ เชนนี้เปนเรื่องที่ผูกระทํามี
อํานาจกระทํา เมื่อบุคคลดังกลาวกระทําลงภายในขอบเขตแหง อํานาจที่กฎหมายบัญ ญัติไว การ
กระทําดังกลาวยอมไมเปนความผิดทางอาญา
(3) วัตถุแหงการกระทํา
วัตถุแหงการกระทําหรือกรรมของการกระทํา (Handlungsobjekt) มีลักษณะเปน
รู ป ธรรมหรื อ เป นสิ่ ง ที่ มี รู ป รา ง เมื่อ มี ก ารกระทํ า ต อ สิ่ ง นั้ น ยอ มมี ผ ลทํ า ให คุณ ธรรมทางกฎหมาย
(Rechtsgut) ซึ่งเปนสิ่งที่เปนนามธรรมถูกละเมิด54 โดยวัตถุแหงการกระทําเหลานี้จะแตกตางกันไป
54 คณิ ต

ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่ว ไป, พิม พครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพวิญูชน, 2554), น.195.

Ref. code: 25595601031577EGK

243
ตามแตละฐานความผิด ขึ้นอยูกับวาการกําหนดความผิดนั้นมีขึ้นเพื่อคุมครองสิ่งใด เชน ในความผิด
ฐานฆาคนตายโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 วัตถุแหงการกระทําก็คือ ผูอื่น ซึ่ง
การกระทําที่เปนการฆาผูอื่นยอมกระทบกระเทือนตอคุณธรรมทางกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อคุมครองชีวิต
ของบุคคล หรือความผิดฐานลักทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 วัตถุแหงการกระทําก็
คื อ ทรั พ ย ข องผู อื่ น หรื อ ที่ ผู อื่ น เป น เจ า ของรวมอยู ด ว ย ซึ่ ง การกระทํ า ที่ เ ป น การลั ก ทรั พ ย ย อ ม
กระทบกระเทือนตอคุณธรรมทางกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อคุมครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
เหตุผลสําคัญที่ทําใหเกิดความพยายามในการการบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุมการ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐนั้น เนื่องจากการใชจายเงินหรื อ
ทรัพยากรของรัฐที่เปนอยูในปจจุบันเปนไปอยางไรประสิทธิภาพ ขาดการควบคุมการใชจายที่ดี ทําให
การใชจายเงินหรือทรัพยากรของรัฐเกิดขึ้นอยางไมคุมคา จึงอาจกลาวไดวาขอเสนอทางกฎหมายที่
เปนการหามประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นมีวัตถุแหงการกระทําคือ ทรัพยากรของรัฐ
หากการกระทํา ของบุคคลใดไดกอให เกิดความเสีย หายแกทรัพยากรของรัฐ และเปนการทําลาย
คุณธรรมทางกฎหมายในเรื่องกรรมสิ ทธิ์สวนรวมหรือสิทธิ ครอบครองสว นรวมซึ่งเป นประโยชน
สาธารณะอยางหนึ่งแลว การกระทําดังกลาวยอมเปนสิ่งที่ตองหาม เมื่อบุคคลใดฝาฝนกระทําการ
ดังกลาวลงไปบุคคลนั้นอาจตองรับผิดในทางอาญา
ทั้งนี้การกําหนดวาทรัพยากรของรัฐคืออะไรบางมีความจําเปนเปนอยางยิ่ง เพราะ
จะทําใหเขาใจขอบเขตของการบังคับใชกฎหมายไดดียิ่งขึ้น แตการกําหนดความหมายไวตายตัวอาจ
สงผลใหเกิดความเสียหายได โดยอาจมีการแสวงหาประโยชนจากชองวางของคําจํากัดความเหลานั้น
ซึ่งหากพิจารณาตามรางพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. .... แลวจะพบวา
ไดมีการบัญญัตินิยามของเงินแผนดินไวในมาตรา 4 ซึ่งเปนขอความอยางเดียวกับนิยามเงินแผนดินที่
กําหนดไวในมาตรา 200 ของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ
และกําหนดใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่กระทําการโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชจายเงินแผนดิน
ตามที่คณะกรรมการกําหนด ตองจัดทํารายละเอียดแผนงาน โครงการ และงบประมาณเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณากอนนําเสนอสํานักงบประมาณตามมาตรา 5 เห็นไดวาการกระทําใน
ความหมายของรางพระราชบั ญญัติฯ ดังกลาวหมายถึงการประชาสัม พันธโดยใชเ งินแผนดิน แต
เนื่องจากความหมายของเงินแผนดินที่ปรากฏในปจจุบันซึ่งอาจถือเปนแนวปฏิบัติไดมีเพียงเฉพาะที่
ปรากฏในคํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ 3-4/2557 ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ 55 เท า นั้ น อี ก ทั้ ง ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ ที่ปรากฏการนิยามความหมายของเงินแผนดินไว ก็
55 โปรดดู
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ไมผานความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และก็ไมปรากฏการนิยามความหมายของเงินแผนดินใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน การใหความหมายของเงินแผนดินในปจจุบันจึงอาจ
ตองพิจารณาจากคําวินิจ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ขา งตน ประกอบกับการนิยามความหมายในร า ง
พระราชบัญญัติขางตนซึ่งเปนอยางเดียวกับรางรัฐธรรมนูญที่ไมผานความเห็นชอบจากสภาปฏิรูป
แหงชาติ จึงจะทําใหความหมายของเงินแผนดินในปจจุบันชัดเจนขึ้น
ขอเสนอในการตรากฎหมายตามงานวิจัยฉบับนี้จึงมุงที่จะแสดงใหเห็นวาทรัพยากร
ของรัฐที่จ ะตอ งไดรับ การคุมครองนั้นมีความหมายที่ก วาง โดยการนิยามความหมายอาจตองให
รายละเอียดที่ครอบคลุมทรัพยากรตาง ๆ ไมวาจะเปน เงิน ทรัพยสิน หรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่อาจมี
มูลคา ซึ่งเปนของรัฐหรืออยูในความครอบครองของรัฐ นอกจากนี้ในกรณีที่สื่อประชาสัมพันธบุคคล
หรือพรรคการเมืองนั้นถูกออกแบบ ชําระราคา เตรียมการ หรือแจกจายโดยเปนการใชจายจากเงิน
งบประมาณของรัฐ และไมไดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐหรือมิไดทําขึ้น
เพื่อประโยชนสาธารณะ สื่อประชาสัมพันธดังกลาวก็อยูในความหมายของทรัพยากรของรัฐ ดวย
เหมือนกันกับ ที่กํา หนดไวในกฎหมายของรัฐอิลลินอยส การวินิจ ฉัยวา ทรัพยากรของรัฐหมายถึง
อะไรบางจึงอาจพิจารณาในแงของการใชประโยชนก็ได โดยพิจารณาวาการใชประโยชนที่แทจริงนั้น
จะเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะหรือไม หากเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะและเปนของรัฐหรืออยู
ในความครอบครองของรัฐก็ยอมเปนทรัพยากรของรัฐ แตการวินิจฉัยดังกลาวนี้จะตองไมเกินเลยไปจน
กลายเปนวา ทรัพยสินของรัฐที่ถูกเอาไปจนมีลักษณะเปนการตัดกรรมสิทธิ์ยังอยูในขอบเขตของ
ความหมายขางตน หรือตีความวาการใชประโยชนที่เกิดขึ้นอยางจํากัดเฉพาะกลุมคนบางกลุมหรื อ
ชุมชนบางชุมชนจะมีผลทําใหทรัพยากรดังกลาวไมเปนทรัพยากรของรัฐ เพราะอาจสงผลกระทบตอ
การบังคับใชกฎหมายได
(4) ผลของการกระทํา
เมื่อพิจารณาความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองโดย
ใชทรัพยากรของรัฐจะพบวา การกระทําดังกลาวนั้นไมจําเปนตองพิจารณาวามีผลเกิดขึ้นเปนประการ
ใด จึงไมจําเปนตองพิจารณาวาการกระทํานั้นสัมพันธกับผลที่เกิดขึ้นหรือไม เพราะไมมีผลที่เกิดขึ้นให
ตองพิจารณา แมวากฎหมายจะไมตองการผลสุดทายของการกระทํานั้น ๆ (final result) แตตองมีผล
เกิดขึ้นทันทีจากการกระทํานั้น (immediate result) ซึ่งเปนองคประกอบของความผิดตามที่กฎหมาย
ตองการ56 กลาวคือ การกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากร
ของรัฐจะเปนความผิดไดตองมีการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธเกิดขึ้นแลว โดยไมจําเปนตองมีผู
56 ทวีเกียรติ
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พบเห็นการเผยแพรดังกลาว เชน การประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพ หากมีการวางจําหนายแลว แต
ยังไมมีผูซ้ือ หรือยังไมมีใครเดินผานแผงหนังสือพิมพ ก็ถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดแลว โดยไม
ตองพิจารณาผลสุดทายของการกระทํานั้นวามีผูทราบการโฆษณานั้นหรือไม
ในกรณีที่ผูกระทําไดลงมือกระทําในขั้นตอนสุดทายที่จําเปนตองกระทําเพื่อใหการ
ประชาสัมพันธเกิดขึ้นแลว แตปรากฏวาไมมีการประชาสัมพันธเกิดขึ้น การกระทําดังกลาวถือวายังไม
เปนความผิดที่สมบูรณ เชน การประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพ หากไดมีการดําเนินการในขั้นตอน
สุดทายที่เปนการจัดพิมพและขนสงไปยังสถานที่จัดจําหนายแลวแตยังไมไดวางจําหนาย ยอมไมถือวา
การกระทําดังกลาวเปนความผิดสําเร็จ แตหากไดมีการวางจําหนายหนังสือพิมพดังกลาวแลว การ
กระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐยอมเปนความผิด
สําเร็จ57 ซึ่งในกรณีที่ยังไมมีการประชาสัมพันธเกิดขึ้น การกระทําดังกลาวอาจเปนเพียงการพยายาม
กระทํ า ความผิ ดได เชน การเผยแพรก ารประชาสั ม พั น ธผา นทางอิ น เตอรเ น็ต หากผู ก ระทํ า ได
ดําเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอนที่จะมีผลเปนการอัพโหลดไฟลเขาสูระบบอินเตอรเน็ตแลว ปรากฏวา
ระบบอัพโหลดไฟลเกิดมีปญหาขึ้นกอนที่ไฟลดังกลาวจะถูกอัพโหลดเขาสูระบบฐานขอมูลกลาง ทําให
ไมสามารถเผยแพรไฟลดังกลาวที่เปนการประชาสัมพันธโดยผิดกฎหมายได เชนนี้การกระทําดังกลาว
ยอมเปนเพียงการพยายามกระทําความผิดเทานั้น58
4.3.2 การกําหนดหนาที่ของผูที่ไดรับประโยชนจากการโฆษณา
หลายครั้งที่การบัญญัติกฎหมายไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคสําคัญในการปองกัน
และปราบปรามการกระทําผิดได เนื่องจากการบังคับใชเปนไปอยางไมครอบคลุมหรือไมอาจบังคับใช
57 เที ย บเคี ย งคํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่

1312/2542 ความผิดฐานหมิ่น ประมาทที่
กระทําโดยการโฆษณาทางหนังสือพิมพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ยอมเปนความผิด
สําเร็จเมื่อมีการวางจําหนายหนังสือพิมพ และทองที่ที่ความผิดเกิดขึ้นยอมไดแกทองที่ทุกทองที่ที่วาง
จําหนาย...
58 เที ย บเคี ย งกั บ กรณี การแจ งความเท็ จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
โดยศาสตราจารยเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ มีความเห็นวา ผูกระทําอาจมีความผิดฐานพยายามแจง
ความเท็จได แมวาความผิดฐานแจงความเท็จจะเปนความผิดสําเร็จเมื่อเจาพนักงานทราบขอความที่
จําเลยแจงก็ตาม เชน การสงจดหมายเพื่อประสงคจะแจงความเท็จตอเจาพนักงาน หากปรากฏวา
จดหมายหายไประหวา งที่ข นสง ผูกระทํา ยอมมีความผิดฐานพยายามแจงความเท็จ และโปรดดู
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, น.55 – 56.
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กับ บุคคลอื่น ที่เกี่ย วขอ งกับ การกระทํา ความผิดเหลา นั้นไดอยา งเต็ม ที่ โดยอา งวาไมมีห นา ที่ตาม
กฎหมายที่จะตองปองกันผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหขอเสนอในการตรากฎหมายตามงานวิจัยฉบับ
นี้เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่แทจริงของการปองกันและปราบปราม
การทุจริตได การกําหนดหนาที่ใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง
โดยใชทรัพยากรของรัฐจึงเปนเรื่องที่จําเปน ซึ่งจะตองกระทําควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายในเรื่อง
ดังกลาว การกําหนดหนาทีด่ ังกลาวอาจกระทําโดยบัญญัติของกฎหมายที่มีผลบังคับในทางอาญา ทาง
ปกครอง หรือทางแพงก็ได ซึ่งการกําหนดหนาที่ดังกลาวอาจกําหนดโดยแบงบุคคลออกเปนสองกลุม
คือ บุคคลที่ไดรับประโยชนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ดังนี้
4.3.2.1 บุคคลที่ไดรับประโยชน
บุคคลที่ไดรับประโยชนนี้อาจแบงไดเปนผูไดรับประโยชนโดยตรงจากการโฆษณา
กับผูไ ดรับประโยชนโดยออมจากการโฆษณา ดังนี้
(1) ผูไดรับประโยชนโดยตรงจากการโฆษณา
ผูไดรับประโยชนโดยตรงจากการโฆษณาในที่นี้หมายถึง ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองที่ถูกประชาสัมพันธ ซึ่งในกรณีของพรรคการเมือง การกํา หนดหนาที่ใหแ กพ รรค
การเมืองยอมสงผลไปถึงบรรดากรรมการบริหารพรรคการเมืองดวย การกําหนดหนาที่ของผูไดรับ
ประโยชนโดยตรงจากการโฆษณาอาจพิจารณาไดจากกรณีที่ผูไดรับประโยชนโดยตรงเปนผูโฆษณาเอง
และกรณีที่บุคคลอื่นเปนผูโฆษณาใหแกผูไดรับประโยชนโดยตรง
(1.1) กรณีผูไดรับประโยชนโดยตรงเปนผูโฆษณาเอง อาจแบงไดเปนกรณีที่
การประชาสัมพันธเกิดขึ้นโดยใชทรัพยากรของรัฐกับ กรณีที่ก ารประชาสัม พันธเกิดขึ้นโดยใชเงิน
สวนตัว ดังนี้
กรณีใชทรัพยากรของรัฐ
• กรณีเขาเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตใหโฆษณาได ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองที่ไดรับประโยชนโดยตรงยอมไมมีความผิดตามกฎหมาย และไมมีหนาที่แตประการใดที่
จะตองกระทํา ยกเวนหนาที่ที่มีตามกฎหมายเพื่อดําเนินการใหการประชาสัมพันธเปนไปโดยชอบดวย
กฎหมาย
• กรณีไมเขาเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตใหโฆษณาได ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมือ งที่ไดรับประโยชนโ ดยตรงยอมมีห นา ที่ตอ งยับ ยั้งการโฆษณาที่ผิดกฎหมายนั้น ดว ย
ตนเอง ถาไมดําเนินการยอมมีความผิดตามกฎหมายนี้ โดยมีขอสังเกตวา ในกรณีไมมีกฎหมายให
อํานาจในการใชจายทรัพยากรของรัฐเพื่อการประชาสัมพันธ เชน กรรมการบริหารพรรคนอกจากจะมี
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ความผิดดังกลาวแลว ยังอาจมีความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใชจายทรัพยากรของรัฐโดยไมมีสิทธิดวย
เชน ความผิดฐานลักทรัพย ความผิดฐานยักยอกทรัพย เปนตน
กรณีใชเงินสวนตัว
• หากผูที่ไดรับประโยชนโดยตรงจากการประชาสัมพันธเปนผูกระทํา การ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองเอง ยอมไมมีความผิดตามกฎหมายดังกลาว แตอาจมีหนาที่
ตามกฎหมายอื่น เชน การใชจายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองดําเนินการใช
จายเงินในวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด หากไมปฏิบัติตามยอมมีความผิด
(1.2) กรณีผูอ่นื กระทําการโฆษณาให ในกรณีที่ผูอื่นเปนผูกระทําการโฆษณา
ใหแกบุคคลหรือพรรคการเมือง อาจกําหนดหนาที่ใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่ไดรับ
ประโยชนโดยตรง โดยแบงเปนกรณีที่การประชาสัมพันธดังกลาวเปนการใชทรัพยากรของรัฐกับกรณี
ที่การประชาสัมพันธดังกลาวเปนการใชเงินสวนตัว ดังนี้
กรณีใชทรัพยากรของรัฐ
• หากผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่ไดรับประโยชนโดยตรงเปน
ผูใชหรือสนับสนุนใหผูอื่นกระทําการโฆษณาใหแกตน อาจพิจารณาไดดังนี้
- กรณีเขาเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตใหโฆษณาได ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองที่ไดรับประโยชนโดยตรงยอมไมมีความผิดตามกฎหมาย และไมมีหนาที่แตประการใดที่
จะตองกระทํา ยกเวนหนาที่ที่มีตามกฎหมายเพื่อดําเนินการใหการประชาสัมพันธเปนไปโดยชอบดวย
กฎหมาย
- กรณีไมเขาเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตใหโฆษณาได ผูสมัครรับเลือกตั้ง
หรือพรรคการเมืองที่ไดรับประโยชนโดยตรงยอมมีหนาที่ตองยับยั้งการโฆษณานั้นดวยตนเอง ถาไม
ดําเนินการยอมมีความผิดตามกฎหมายนี้ ในฐานะผูใชหรือผูสนับสนุน
• หากบุคคลหรือพรรคการเมืองที่ไดรับประโยชนโดยตรงไมไดใชและไมได
สนับสนุนใหผูอื่นโฆษณาให อาจพิจารณาไดดังนี้
- กรณีเขาเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตใหโฆษณาได ผูส มัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองที่ไดรับประโยชนโดยตรงยอมไมมีความผิดตามกฎหมาย และไมมีหนาที่แตประการใดที่
จะตองกระทํา ยกเวนหนาที่ที่มีตามกฎหมายเพื่อดําเนินการใหการประชาสัมพันธเปนไปโดยชอบดวย
กฎหมาย
- กรณีไมเขาเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตใหโฆษณาได เนื่องจากผูสมัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่ไดรับประโยชนโดยตรงไมไดเปนผูกระทํา อีกทั้งยังไมไดเปนผูใชหรือ
ผูสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว บุคคลหรือพรรคการเมืองขางตนยอมไมตองรับผิดในการ
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กระทําของผูอื่น แตเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายในเรื่องดังกลาวเกิดประสิทธิภาพ ควรกําหนดเพิ่มเติม
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่ไดรับประโยชนโดยตรงมีหนาที่ในการแจงใหผูกระทําการ
โฆษณายุติหรือแกไขการโฆษณานั้น ซึ่งการแจงนั้นควรกําหนดใหทําเปนลายลักษณอักษร และมี
กําหนดระยะเวลาพอสมควร เชน 15 วัน นับแตรูหรือมีพฤติการณอันควรรูไดวามีการเผยแพรดังกลาว
เกิดขึ้น และหากไมดําเนินการดังกลาวอาจกําหนดมาตรการในการลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด
เชน อาจกําหนดมาตรการลงโทษทางแพง ใหรับผิดชดใชคา เสียหายรวมกับผูกระทําการโฆษณา
กรณีใชเงินสวนตัว
• ในกรณีที่บุคคลอื่นเปนผูกระทําการโฆษณาใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองที่ไดรับประโยชนโดยตรงโดยใชจายเงินสวนตัว การกระทําดังกลาวยอมไมเปนความผิด
ตามกฎหมายนีเ้ พราะไมไดใชจายทรัพยากรของรัฐ บุคคลหรือพรรคการเมืองที่ไดรับประโยชนโดยตรง
จึงไมมีหนาที่แตอยางใดในการยับยั้งการโฆษณาดังกลาว แตบุคคลที่เปนผูโฆษณาอาจมีฐานะเปน
“บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ” ตามที่ปรากฏในหัวขอ 4.6.2.2 ซึ่งสงผลใหเกิดหนาที่บางอยางตามขอ (1)
และ (2) ในหัวขอดังกลาวขางตน
(2) ผูไดรับประโยชนโดยออมจากการโฆษณา
ผูไดรับประโยชนโดยออมจากการโฆษณาในที่นี้หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งเปนบุคคล
อื่นนอกเหนือจากผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่ถูกประชาสัมพันธ การกําหนดหนาที่ของผู
ไดรับประโยชนโดยออมจากการโฆษณาอาจพิจารณาไดจากกรณีทบี่ ุคคลนั้นเปนบุคลากรในหนวยงาน
ของรัฐและกรณีที่บุคคลนั้นเปนบุคคลในภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสะดวกแกการปฏิบัติหนาที่
ราชการ โดยอาจพิจารณาไดดังนี้
(2.1) บุคลากรในหนวยงานรัฐ
บุคลากรในหนวยงานรัฐนี้มีความหมายอยางกวาง ไมจํากัดวาจะตองเปนบุคคล
ที่มีกฎหมายบรรจุหรือแตงตั้งเทานั้น อาจเปนบุคคลเอกชนที่ไดรับมอบภารกิจในทางมหาชนมาจากรัฐ
ก็ได ซึ่งการพิจารณาวาเปนบุคลากรในหนวยงานรัฐหรือไมในกรณีของการประชาสัมพันธนั้น สามารถ
พิจารณาไดจากการประชาสัมพันธดังกลาววาเปนการจัดทําภารกิจ ในทางมหาชนหรือไม หากเปน
เพียงภารกิจของเอกชน บุคคลดังกลาวยอมมีสถานะเปนเพียงบุคคลในภาคเอกชนเทานั้น แตหากเปน
ภารกิจในทางมหาชน บุคคลดังกลาวยอมมีสถานะเปนบุคลากรในหนวยงานรัฐ ซึ่งสามารถแบงการ
พิจารณาหนาที่ของบุคลากรในหนวยงานรัฐออกเปนสองกรณี คือ กรณีที่เปนการใชทรัพยากรของรัฐ
ในการประชาสัมพันธ กับ กรณีที่เปนการใชเงินสวนตัวในการประชาสัมพันธ
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กรณีใชทรัพยากรของรัฐ
• หากผูกระทําการโฆษณาเปนบุคคลซึ่งอยูภายใตบังคับบัญชาของบุคคลซึ่ง
ไดรับประโยชนโ ดยตรง กรณีดังกลาวสามารถเกิดขึ้นไดเฉพาะกรณีที่การบังคับบัญชาเกิด ขึ้นโดย
บุคคลเทานั้น เพราะไมมีกฎหมายบัญญัติใหพรรคการเมืองมีอํานาจในการบังคับบัญชาบุคคลซึ่งเปน
บุคลากรในหนวยงานรัฐ แตการโฆษณาอาจเกิดขึ้นในลักษณะที่เปนการโฆษณาผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองก็ได โดยสามารถแบงหนาที่ของบุคคลผูกระทําการโฆษณาไดเปนสองกรณี คือ กรณี
ผูก ระทํ า การโฆษณาถู กบุ ค คลซึ่ ง ได รั บ ประโยชน โ ดยตรงสั่ ง การในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชา กั บ กรณี
ผูกระทําการโฆษณาเปนผูดําเนินการเอง ดังนี้
- กรณีผูกระทําการโฆษณาถูกบุคคลซึ่งไดรับประโยชนโดยตรง (ผูสมัคร
รับเลือกตั้ง) สั่งการในฐานะผูบ ังคับบัญชา อาจพิจารณาไดดังนี้
กรณีเขาเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตใหโฆษณาได บุคคลผูกระทําการ
โฆษณายอมไมมีความผิด และไมมีหนาที่ตองกระทํา การใด ๆ ยกเวนหนาที่ที่มีตามกฎหมายเพื่ อ
ดําเนินการใหการประชาสัมพันธเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย
กรณีไมเขาเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตใหโฆษณาได บุคคลผูกระทํา
การโฆษณาซึ่งอยูใตบังคับบัญชามีหนาที่ตองเสนอความเห็นเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่ง หาก
ผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม บุคคลนั้นตองปฏิบัติตามคําสั่งโดยสามารถอางการกระทํา
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาขึ้นเพื่อยกเวนความรับผิดได ซึ่งเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 (4)59 แตในกรณีที่คําสั่งของผูบังคับบัญชาดังกลาว
นั้นไมชอบดวยกฎหมายอยางรายแรงและเปนการฝาฝนกฎหมายอาญาอยางชัดเจน ผูใตบังคับบัญชา
จะตองไมปฏิบัติตาม หากปฏิบัติตามยอมเปนความผิดวินัยรายแรงเปนเหตุใหถูกปลดออกหรือไลออก
จากราชการได โดยจะยกเอาขออางวาปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชามายกเวนความรับผิดไมได ซึ่ง
เปนไปตามหลักที่ศาลปกครองไดเคยวินิจฉัยไวในคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 548/2554
59 มาตรา

82 ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้

(1) ...
(4) ตองปฏิบัติตามคํา สั่ง ของผูบังคับบัญ ชาซึ่งสั่ง ในหนาที่ราชการ โดยชอบดวย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่ง
นั้นจะทํา ใหเสียหายแกร าชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนข องทางราชการจะตองเสนอ
ความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถา
ผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
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- กรณีผูกระทําการโฆษณาเปนผูดําเนินการโฆษณาเอง อาจพิจารณาได
ดังนี้
กรณีเขาเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตใหโฆษณาได บุคคลผูกระทําการ
โฆษณาซึ่งอยูภ ายใตบังคับบัญชาของบุคคลซึ่งไดรับประโยชนโ ดยตรงไมมีความผิดตามกฎหมาย
ดังกลาว และไมมีหนาที่ตองกระทําการใด ๆ ยกเวนหนาที่ที่มีตามกฎหมายเพื่อดําเนินการใหการ
ประชาสัมพันธเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย
กรณีไมเขาเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตใหโฆษณาได บุคคลผูกระทํา
การโฆษณาซึ่งผูภายใตบังคับบัญชาของบุคคลซึ่งไดรับประโยชนโดยตรงยอมมีหนาที่ตองยับยั้งการ
โฆษณานั้นดวยตนเอง ถาไมดําเนินการยอมมีความผิดตามกฎหมายนี้
• หากผูกระทําการโฆษณาไมไดอยูภายใตบังคับบัญชาของบุคคลซึ่งไดรับ
ประโยชนโดยตรง เชน เปนการโฆษณาใหเอง หรือไดรับการขอรองใหชวยโฆษณาให สามารถแบง
หนาที่ของบุคคลผูกระทํา การโฆษณาไดเปนสองกรณี คือ กรณีบุคคลผูกระทําการโฆษณาเปนผูมี
อํ า นาจอนุ มั ติ ใ นการผลิ ต หรื อ เผยแพร สื่ อ โฆษณา กั บ กรณี บุ ค คลผู ก ระทํ า การโฆษณาเป น
ผูใตบังคับบัญชาของผูมีอํานาจอนุมัติในการผลิตหรือเผยแพรสื่อโฆษณา
- กรณีเปนผูมีอํานาจอนุมัติในการผลิตหรือเผยแพรสื่อโฆษณา แบงเปน
กรณีเขาเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตใหโฆษณาได ผูกระทําการโฆษณา
ยอมไมมีความผิดตามกฎหมายนี้ และไมมีหนาที่ตองกระทําการใด ๆ ยกเวนหนาที่ที่มีตามกฎหมาย
เพื่อดําเนินการใหการประชาสัมพันธเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย
กรณีไ ม เ ข า เงื่อ นไขที่ ก ฎหมายอนุ ญ าตให โ ฆษณาได ผู ก ระทํ า การ
โฆษณายอมมีหนาที่ตองยับยั้งการโฆษณานั้นดวยตนเอง ถาไมดําเนินการยอมมีความผิดตามกฎหมาย
นี้
- กรณีเปนผูใตบังคับบัญชาของผูมีอํานาจอนุมัติในการผลิตหรือเผยแพร
สื่อโฆษณา แบงเปน
กรณีเขาเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตใหโฆษณาได ผูกระทําการโฆษณา
ยอมไมมีความผิดตามกฎหมายนี้ และไมมีหนาที่ตองกระทําการใด ๆ ยกเวนหนาที่ที่มีตามกฎหมาย
เพื่อดําเนินการใหการประชาสัมพันธเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย
กรณีไ ม เ ข า เงื่อ นไขที่ ก ฎหมายอนุ ญ าตให โ ฆษณาได ผู ก ระทํ า การ
โฆษณามีหนาที่เชนเดียวกับกรณีที่ ผูกระทําการโฆษณาถูกบุคคลซึ่งไดรับประโยชนโดยตรงสั่งการใน
ฐานะผูบังคับบัญชา โดยตองเสนอความเห็นเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่ง หากผูบังคับบัญชา
ยืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูนั้นตองปฏิบัติตามคําสั่งโดยสามารถอางการกระทําตามคําสั่งของ
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ผูบังคับบัญชาขึ้นเพื่อยกเวนความรับผิดได เวนแตคําสั่งนั้นจะไมชอบดวยกฎหมายอยางรายแรงและ
เปนการฝาฝนกฎหมายอาญาอยางชัดเจน ผูใตบังคับบัญชาจะตองไมปฏิบัติตาม
กรณีใชเงินสวนตัว
• ในกรณีที่บุคลากรในหนวยงานของรัฐไดดําเนินการประชาสัมพันธบุคคล
หรือพรรคการเมืองโดยใชจายเงินสวนตัว ยอมอยูนอกเหนือขอบเขตการควบคุมตามกฎหมายดังกลาว
แตทั้งนี้บุคคลดังกลาวอาจมีสถานะเปน “บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ” ตามหัวขอ 4.6.2.2 ซึ่งสงผลใหเกิด
หนาที่บางอยางตามขอ (1) และ (2) ในหัวขอดังกลาวขางตน
(2.2) บุคคลในภาคเอกชน
บุคคลในภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมือง อาจแบงไดเปน เอกชนทั่วไป ผูรับจางผลิตสื่อโฆษณา และนายหนาในการติดตอจาง
ผลิตสื่อโฆษณา โดยอาจพิจารณาถึงหนาที่ที่บุคคลดังกลาวมีตอการประชาสัมพันธได ดังนี้
เอกชนทั่วไป
• กรณีใชทรัพยากรของรัฐ กรณีดังกลาวอาจเปนการกระทําโดยพละการ
ของเอกชน หรือเปนการกระทําในขณะที่ไมมีตําแหนงหนาที่ทางราชการ เชน ยังไมไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง พนจากตําแหนงไปแลวตามวาระ หรือมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงกอนมี
การประชาสัมพันธเกิดขึ้น เปนตน ซึ่งกรณีขางตนลวนเปนกรณีที่ไมมีกฎหมายใหอํานาจในการใชจาย
ทรัพยากรแผนดินทั้งสิ้น ผูกระทําจึงมีหนาที่ตองยับยั้งการประชาสัมพันธที่เปนการโฆษณาผูสมัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมืองดวยตนเอง หากฝาฝนยอมมีความผิดตามกฎหมายนี้ แตในกรณีที่มีพระ
บรมราชโองการใหพนจากตําแหนง หากผูกระทําไดกระทําไปโดยสุจริตโดยไมรูวาขณะที่กระทํานั้นตน
ไดพนจากตําแหนงแลว เชนนี้ตองถือวาเปนเรื่องสําคัญผิดวามีอํานาจกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย
ผูกระทํายอมไมมีความผิด ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 62 เพราะโดยปกติแลว
กวาพระบรมราชโองการนั้น ๆ จะถูกเผยแพรออกมา ก็มักลวงเลยจากวันที่มีพระบรมราชโองการแลว
หลายวัน
• กรณีใชเงินสวนตัว ยอมอยูนอกเหนือขอบเขตการควบคุมตามกฎหมาย
ดังกลาว แตทั้งนี้บุคคลดังกลาวอาจมีสถานะเปน “บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ” ตามหัวขอ 4.6.2.2 ซึ่งสงผล
ใหเกิดหนาที่บางอยางตามขอ (1) และ (2) ในหัวขอดังกลาวขางตน โดยไมอาจกําหนดหนาที่อยางเชน
ผูรับจางผลิตสื่อโฆษณา และ นายหนาในการติดตอจางผลิตสื่อโฆษณาได ที่จะไดกลาวถึงในหัวข อ
ถัดไปได เนื่องจากเปนการดําเนินการโดยใชจายเงินสวนตัว ไมใชกรณีที่หนวยงานราชการวาจางให
ดําเนินการผลิตสื่อโฆษณาหรือเปนนายหนาในการผิดสื่อโฆษณา
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ผูรับจางผลิตสื่อโฆษณา
ในการพิจ ารณาหนาที่ข องผูรับ จา งผลิตสื่ อโฆษณาตามหัว ขอนี้ เป น การ
พิจ ารณาหนาที่ที่น อกเหนือจากการมีสถานะเปน “เอกชนทั่ว ไป” ดังนั้นผูรับจางผลิตสื่อโฆษณา
นอกจากจะมีหนาที่ในฐานะเอกชนทั่วไปแลว ยังตองมีหนาที่ดังตอไปนี้ ซึ่งการพิจารณาหนาที่ของผู
รับจางผลิตสื่อโฆษณาจะเปนการพิจารณาบนฐานที่วาการผลิตสื่อโฆษณาเปนการดําเนินการที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากการใชจายทรัพยากรของรัฐ หากเปนการใชเงินสวนตัวในการวาจางผลิตแลว การ
กําหนดหนาที่ยอมสรางภาระอันเกินสมควรใหแกผูรับจางผลิตสื่อโฆษณา โดยอาจกําหนดใหผูรับจาง
ผลิตสื่อโฆษณามีหนาที่ทักทวงหนวยงานราชการที่วาจางผลิตสื่อที่เปนการโฆษณาผูสมัครรับเลือกตั้ง
หรือพรรคการเมือง เพื่อมีผลใหเจาหนาที่ตองแสดงเอกสารการอนุมัติใหทําการผลิตสื่อที่มีเนื้อหา
ดังกลาว เพราะผูรับจางผลิตสื่อโฆษณานาจะมีความใกลชิดกับ หนวยราชการที่วาจางผลิตสื่อ การ
ทักทวงดังกลาวอาจกําหนดใหกระทําลงบนเอกสารการจัดซื้อจัดจางก็ได
นายหนาในการติดตอจางผลิตสื่อโฆษณา
ในการพิจารณาหนาที่ของนายหนาในการติดตอจางผลิตสื่อโฆษณาตาม
หัวขอนี้เปนการพิจารณาหนาที่ที่นอกเหนือจากการมีสถานะเปน “เอกชนทั่วไป” เชนเดียวกับกรณี
ของผูรับจางผลิตสื่อโฆษณา ดังนั้นนายหนาในการติดตอจางผลิตสื่อโฆษณานอกจากจะมีหนาที่ใน
ฐานะเอกชนทั่วไปแลว ยังตองมีหนาที่ดังตอไปนี้ ซึ่งการพิจารณาหนาที่ของนายหนาในการติดตอจาง
ผลิตสื่อโฆษณาตามหัวขอนี้เปนการพิจารณาบนฐานที่วาการรับเปนนายหนาในการติดตอจางผลิตสื่อ
โฆษณาเปนการดําเนินการที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใชจายทรัพยากรของรัฐ หากเปนการใชเงิน
สวนตัวในการวาจางใหดําเนินการติดตอจางผลิตสื่อโฆษณาแลว การกําหนดหนาที่ยอมสรางภาระอัน
เกินสมควรใหแกนายหนาในการติดตอจางผลิตสื่อโฆษณา โดยอาจกําหนดหนาที่ข องนายหนา ไว
เชนเดียวกับผูรับจางผลิตสื่อโฆษณา คือ กําหนดใหนายหนามีหนาที่ทักทวงหนวยงานราชการที่จางให
ตนเปนผูติดตอจางผลิตสื่อโฆษณาที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง เพื่อมีผลให
เจาหนาที่ตองแสดงเอกสารอนุมัติใหทําการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาดังกลาว เพราะนายหนาเหลานั้นนาจะมี
ความใกลชิดกับหนวยราชการที่วาจาง การทักทวงดังกลาวอาจกําหนดใหกระทําลงบนเอกสารการ
จัดซื้อจัดจางก็ได
4.3.2.2 บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
ในการป องกันและปราบปรามการกระทํา ที่เปน การประชาสัม พันธผูส มั ค รรั บ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐใหเกิดประสิทธิภาพนั้น นอกจากมีความจําเปนที่
จะตองกําหนดหนาที่ใหแกบรรดาบุคคลที่ไดรับประโยชนจากการประชาสัมพันธ ทั้งผูไดรับประโยชน
โดยตรงและผูไดรับประโยชนโดยออมแลว ยังมีความจําเปนที่จะตองกําหนดหนาที่ใหแกบุคคลอื่นที่
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เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธดวย เพราะบางครั้งการพิจารณาวาบุคคลนั้นไดรับประโยชนจากการ
ประชาสัมพันธหรือไมก็เปนเรื่องที่ยาก เนื่องจากไมปรากฏหลักฐานที่ชัดแจงวาเปนผูไดรับประโยชน
จากการประชาสัมพันธในครั้งนั้น การกําหนดหนาที่แกบุคคลเหลานี้จึงมีสวนอยางมากที่จะทํา ให
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลสําเร็จอยางแทจริง โดยอาจพิจารณาไดดังนี้
(1) บุคคลซึ่งเปนคูสัญญาหรือเคยเปนคูสัญญากับรัฐ
เนื่อ งจากการประชาสัม พันธในปจ จุบันมัก จะพบปญ หาวา มีการตอบแทนกั น
ระหวางผูบริหารหรืออดีตผูบริหารในหนวยงานของรัฐกับเอกชนคูสัญญาเกิดขึ้น โดยเปนการตอบแทน
ทั้งในขณะทําโครงการหรือภายหลังเสร็จสิ้นโครงการไปแลว ดวยการจัดทําปายโฆษณาขนาดใหญหรือ
ซื้อพื้นที่โฆษณาตามสื่อตา ง ๆ ใหเปนการตอบแทนการไดเขาเปนคูสัญญากับ รัฐ การปองกันและ
ปราบปรามการกระทําดังกลาวก็ไมสามารถกระทําไดอยางเต็มที่ เนื่องจากมักมีการปฏิเสธวาไมไดใช
ทรัพยากรของรัฐในการโฆษณา แตเปนการใชเงินสวนตัวในการโฆษณาให ทั้งที่ในความเปนจริงแลว
สิ่งตอบแทนเหลานั้นคือตนทุนทีถ่ ูกรวมเอาไวตั้งแตตนเพื่อเสนอราคาแกภาครัฐ ทําใหโครงการที่จัดซื้อ
จัดจางตองมีคาใชจายที่สูงขึ้น เพื่อแกไขปญหาดังกลาวและทําใหรัฐเสียคาใชจายนอยลงจึงควรมีการ
กําหนดมาตรการเพื่อปองกันไมใหเอกชนที่เปนคูสัญญาหรือเคยเปนคูสัญญาดําเนินการโฆษณาใน
ระหวางสัญญาหรือภายหลังสัญญาสิ้นสุด โดยกําหนดระยะเวลาไวพอสมควรที่จะทําใหการโฆษณาไม
มีผลเปนการตอบแทนซึ่งกันและกัน เชน อาจกําหนดเวลาไวตลอดระยะเวลาของการจัดทําโครงการ
และตอเนื่องไปอีกอยางนอยหาปนับแตโครงการสิ้นสุดลงจึงจะสามารถทําการโฆษณาโดยใชจายเงิน
สวนตัวได หรืออาจกําหนดใหตองรายงานการโฆษณาดังกลาวแกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลตั้งแตเริ่มทําโครงการและตอเนื่องไปอีกอยางนอยหาปนับแตโครงการสิ้นสุดลง
สําหรับเหตุผลการกําหนดเวลาไวอยางนอยหาปนั้นก็เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาในการเลือกตั้งที่
มักกําหนดใหมีการเลือกตั้งใหมทุก ๆ สี่ป แตในกรณีที่การจัดซื้อจัดจางของรัฐไดทํากับเอกชนที่ดําเนิน
ธุรกิจในฐานะสื่อมวลชน อาจตองกําหนดเปนขอยกเวนไว เพื่อใหสื่อมวลชนเหลานั้นสามารถทําหนาที่
ของตนไดโดยอิสระ
สําหรับการโฆษณากอนทําสัญญาจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานรัฐ มีปญหาวาหากมี
การบังคับใชมาตรการในการควบคุมการประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองเกิดขึ้น
เชน การกําหนดคุณสมบั ติให เอกชนที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐตองไมเคยจั ดทําโฆษณา
ใหกับผูบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจภายในระยะเวลาหนึ่งกอนการจัดซื้อจัดจาง อาจสงผลเสียตอการ
จัดซื้อจัดจางได กลาวคือ อาจทําใหรัฐสูญเสียโอกาสที่จะไดทําสัญญากับเอกชนที่จะเสนอราคาที่คุมคา
ที่สุด เนื่องจากเอกชนบางรายอาจดําเนินการโฆษณาไปโดยไมรูวาในอนาคตจะมีการแขงขันในการ
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จัดซื้อจัดจาง และแมจะมองวาการโฆษณานั้นเปนไปโดยหวังโอกาสที่จะไดรวมงานกันก็เปนสิ่งที่ไกล
เกินไปที่จะควบคุม เพราะหนวยงานรัฐอาจจะไมเลือกทําสัญญากับเอกชนรายดังกลาวก็เปนได
(2) บุคคลซึ่งอาจเปนคูสัญญากับรัฐ หรือบุคคลซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการ
พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง
ในกรณีของบุคคลซึ่งอาจเปนคูสัญญากับรัฐ แมวาจะไมไดกําหนดหนาที่ไวอยางเชน
บุ ค คลซึ่ ง เป น คู สั ญ ญาหรื อ เคยเป น คู สั ญ ญากั บ รั ฐ ตาม (1) ก็ ต าม แต ก ารกระทํ า ที่ เ ป น การ
ประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองอาจสงผลใหเกิดสถานการณที่เปนการขัดกัน
ระหวางผลประโยชน (Conflict of Interest) ได เชน การพิจารณาคัดเลือกเอกชนเขาดําเนินการ
สรางทางรถไฟความเร็วสูงของกระทรวงคมนาคม หากปรากฏวาเอกชนที่เสนอราคารายหนึ่งไดเคย
กระทําการที่เปนการโฆษณารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแหงนั้นไวกอนหนา ยอมกอใหเกิด
สถานการณที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนได และอาจนําไปสูการเพิกถอนสัญญาที่จะไดมีขึ้นก็
เปนได หากการพิจารณาเขาทําสัญญาในครั้งนั้นเปนไปโดยมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ แม
กฎหมายจะไมไดกําหนดหนาที่ใหบุคคลขางตนหามดําเนินการที่เปนการประชาสัมพันธผูสมัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมือง แตการดําเนินการของบุคคลขางตนที่เปนการประชาสัมพันธผูสมัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมืองก็ตองเปนไปดวยความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณที่
เปนการขัดกันระหวางผลประโยชน
ในสวนของบุคคลซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนงนั้น อาจเปนบุคคลที่ดํารงตําแหนงในหนวยงานนั้นอยูแลว หรือเปนบุคคลที่ไมเคยดํารง
ตําแหนงในหนวยงานนั้นมากอน หากบุคคลนั้นไดเคยโฆษณาผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีอํานาจในการ
พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง เชนนี้ยอมอาจเกิดสถานการณที่เปนการขัดกัน
ระหวางผลประโยชน (Conflict of Interest) เชนเดียวกับกรณีของบุคคลซึ่งอาจเปนคูสัญญากับรัฐ
ทั้งนี้หากการพิจารณาเปนไปโดยมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ การพิจารณาดังกลาวอาจ
นํามาซึ่งการลบลางผลการพิจารณาในทางปกครอง และนําไปสูการลงโทษทางอาญาได
(3) คูสมรส บุพการี และบุตร
บอยครั้งที่การฝาฝนกฎหมายมักเกิดขึ้นโดยอาศัยการดําเนินการของบุคคลอื่นที่ไมมี
คุณสมบัติตองหามตามกฎหมาย การกระทําดังกลาวไดสงผลรายแรงตอการบังคับใชกฎหมาย ทําให
การบัง คับ ใชเปนไปอย างไรป ระสิ ทธิภ าพ และการแกไขบทบั ญ ญัติ ข องกฎหมายให เปน ไปอย า ง
ครอบคลุมก็มีกระบวนการที่ใชระยะเวลายาวนาน เชน กรณีของการจัดทําฝายชะลอน้ํา ณ อุทยาน
แหงชาติดอยเวียงผา (ปางปอย) ตําบลแมคะ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีพิธีมอบฝายชะลอน้ํา
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 นั้น ก็ปรากฏการตั้งชื่อฝายชะลอน้ําวา “ฝายแมผองพรรณพัฒนา”
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ซึ่งสอดคลองกับชื่อนางผองพรรณ จันทรโอชา ภริยาของพลเอก ปรีชา จันทรโอชา ปลัดกระทรวง
กลาโหมในขณะนั้ น จนกระทั่ง มี ก ระแสวิพ ากษวิจ ารณเ กิ ด ขึ้น ในสั ง คมอย างกวา งขวางถึง ความ
เหมาะสมในการนําชื่อของตนมาตั้งเปนชื่อฝายชะลอน้ําจึงมีการปลดปายดังกลาวออก60 ดังนั้นเพื่อให
การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐเปนไปอยางครอบคลุม จึงสมควรกําหนดใหการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธ
บุพการี คูสมรส และบุตรของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนความผิดดวย โดยใหมีความผิดเชนเดียวกับการ
ประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการประชาสัมพันธที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งนี้การ
กําหนดความผิดทางอาญาดังกลาว เปนคนละกรณีกับความผิดฐานเปนผูใชหรือผูสนับสนุนใหผูอื่น
กระทําการที่เปนความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากร
ของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่บุคคลดังกลาวในฐานะผูใชไดกอใหบุคคลอื่นมีเจตนากระทําความผิด หรือเปน
เรื่องที่บุคคลดังกลาวในฐานะผูสนับสนุนไดชวยเหลือหรือใหความสะดวกแกบุคคลอื่นในการกระทํา
ความผิด บุคคลดังกลาวจึงตองรับผิดตามที่กําหนดไวในบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญามาตรา
84 และมาตรา 86
กรณีของคูสมรสนั้ น การบั ญ ญั ติก ฎหมายควรจะรวมไปถึ ง คูส มรสที่ ไม ช อบด ว ย
กฎหมายดวย เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพ โดยการพิจารณาในสวนของคูสมรสที่ไม
ชอบดวยกฎหมายอาจตอ งพิจ ารณาวาการประชาสัมพันธคูสมรสที่ไมช อบดวยกฎหมายดังกลาว
สามารถสื่อไปถึงตัวผูสมัครรับเลือกตั้งไดหรือไม ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนกรณี
ไป และในสวนของบุพการีนั้น การกําหนดหามอาจรวมไปถึงบุพการีของคูสมรสที่กลาวถึงขางตนดวย
เนื่องจากมีความใกลชิดกันเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ในสวนของบุตร ควรบัญญัติรวมไปถึงบุตรที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายดวย โดยตองพิจารณาวาสามารถสื่อไปถึงตัวผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงได
หรือไม และควรบัญญัติหามทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะและบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวดวย เพราะ
กรณีการประชาสัมพันธที่ผิดกฎหมายเหลานี้โดยพื้นฐานเปนการกระทําที่ไมกอใหเกิดประโยชนแก
สาธารณะอยูแลว การบัญญัติหามจึงมิใชเรื่องการสรางภาระอันเกินควรใหแกบุคคลดังกลาว ซึ่งหาก
เปนเรื่องที่มีความจําเปนที่จะตองโฆษณาบุคคลดังกลาว และเขาเงื่อนไขที่สามารถกระทําได การ
โฆษณาบุ ค คลข า งต น ก็ ย อ มทํ า ได โ ดยชอบด ว ยกฎหมายอยู แ ล ว ทั้ ง นี้ ก ารโฆษณาบุ ค คลอื่ น
นอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน เชน พี่นอง ลุง ปา นา อาของบุคคลผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
60 มติชนออนไลน,

“เปดภาพฝาย “แมผองพรรณพัฒนา” ของเมียบิ๊กติ๊ก พังจริงหรือ
หลั ง เพิ่ ง สร า งได เ พี ย ง 11 วั น ,” สื บ ค น เมื่ อ วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2560, จาก https://www.
matichon.co.th/news/296303.
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ตําแหนงขางตน ยอมอยูในเงื่อนไขของความคุมคาในการใชจายทรัพยากรของรัฐเพื่อการโฆษณา หาก
เปนไปโดยขัดตอหลักความคุมคายอมเปนการโฆษณาที่ไมสมควรเกิดขึ้น
4.3.3 อัตราโทษ
ดวยเหตุที่การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐเปน
เรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับการแสวงหาผลประโยชนในทางทรัพยสิน ผูกระทําจะไดรับประโยชนจาก
การที่ตนไมตองใชจายเงินหรือทรัพยสินสวนตัวเพื่อการโฆษณาดังกลาว เพื่อใหการบังคับใชโทษเกิด
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุป ระสงคข องการลงโทษที่มีขึ้นเพื่อการปองและปราบปรามการ
กระทํ า ความผิ ด (Deterrence) ทั้ง การป อ งปรามโดยเฉพาะ (Specific Deterrence) ที่ เ ป น การ
ลงโทษผูกระทําผิดเปนรายบุคคลเพื่อปองกันมิใหบุคคลนั้นกระทําความผิดซ้ํา หรือการปองปราม
โดยทั่วไป (General Deterrence) ที่เปนการลงโทษผูกระทําความผิดเพื่อเปนตัวอยางใหแกสังคม
ไดรับทราบ และเกิดความเกรงกลัวในโทษที่จะไดรับหากฝาฝน จนไมกลาที่จะกระทําความผิดขึ้น61 จึง
อาจกําหนดโทษปรับ ในความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับ เลือกตั้งหรือ พรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐไวเชนเดียวกับกรณีที่ นิติบุคคลไมมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อปองกัน
การกระทํา ความผิด ที่ เ ป นการให สิ น บน ซึ่ ง คิด ค า ปรั บ โดยคํ า นวณจากคา เสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้น หรื อ
ประโยชนที่ผูกระทําผิดไดรับ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/562

61 สหธน

รัตนไพจิตร, “ความประสงคของการลงโทษอาญา : ศึกษาเฉพาะประเทศ
ไทยสมัยใชกฎหมายลักษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญา,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), น.43 – 44.
62 มาตรา 123/5 ผู ใ ดให ขอให หรื อ รั บ ว า จะให ท รั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่น ใดแก
เจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ เพื่อจูงใจ
ใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับนิติบุคคลใด
และกระทําไปเพื่อประโยชนของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกลาวไมมีมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทาแตไมเกินสองเทาของคาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชนที่ไดรับ...
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การกําหนดโทษปรับใหสูงขึ้นตามคาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชนที่ผูกระทําผิด
ไดรับ เปนแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการกําหนดโทษปรับไวอยางคงที่ เนื่องจาก
การกําหนดโทษปรับไวอยางคงที่นั้นแมจะสงผลเปนการยับยั้งการกระทําความผิดไดในระดับหนึ่ง แต
สําหรับการกระทําความผิดที่มีผลประโยชนตอบแทนเข ามาเกี่ยวของในจํานวนที่สูง เมื่อเที ยบกั บ
คาปรับ การกําหนดโทษปรับไวอยางคงที่ยอมไมสามารถยับยั้งการกระทําความผิดดังกลาวได ในแงนี้
การกําหนดโทษปรับใหสูงขึ้นตามคาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชนที่ผูกระทําผิดไดรับ จะสงผลเปน
การเพิ่ มขนาดของบทลงโทษให ส อดคล อ งกั บ ความผิ ด และยั บ ยั้ ง ไม ใ ห ก ารกระทํา ความผิ ด ที่ มี
ผลประโยชนตอบแทนเขามาเกี่ยวของในจํานวนที่สูงเกิดขึ้น63
การกําหนดโทษปรับดวยวิธีดังกลาวนอกจากจะชวยแกปญหาในเรื่องความเหลื่อมล้ํา
ในการบังคับใชโทษ เนื่องจากการกําหนดอัตราคาปรับในรูปแบบเดิมไมมีความยืดหยุนเปนไปอยาง
ตายตัว ไมเหมาะสมกับขนาดของการทุจริตที่เกิดขึ้นในแตละครั้งซึ่งมีขนาดไมเทากันแลว ยังชวย
แกปญหาในเรื่องความลาสมัยของโทษปรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไดอีกดวย เพราะเมื่อเวลาผานไป
คาปรับที่เคยกําหนดไวอยางตายตัวในยุคสมัยหนึ่ง อาจเหมาะสมไดสัดสวนกับความผิดที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ในสมัย นั้น แตเ มื่อเวลาผา นไปโทษปรับที่เ คยทันสมัยเมื่ อในอดีต ก็อาจกลายเปน สิ่ง ที่ลา สมัย ไม
สอดคลองตออัตราเงินเฟอ ซึง่ มีผลทําใหรายไดและคาครองชีพเปลี่ยนแปลงไป การกําหนดโทษปรับไว
ในอัตราเทาเดิม โดยไมสอดคลองตออัตราเงินเฟอยอมสงผลทําใหประสิทธิภาพในการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดลดลง และทายที่สุดจะเกิดสถานการณที่เปนการนํามาตรการอยางอื่น
มาใชแทนโทษปรับ เชน การลงโทษจําคุกเปนหลัก โดยไมไดมีการบังคับใชโทษปรับ หรือไมไดใหความ
สนใจกั บ โทษปรับ เนื่ อ งจากการบั ง คั บ ใชโ ทษปรั บ ไม อ าจบรรลุ วัต ถุ ป ระสงคใ นการปอ งกั น และ
ปราบปรามการกระทําความผิดได64 และการกําหนดโทษปรับสําหรับการกระทําดังกลาวก็ควรมีการ
กําหนดเพดานขั้นต่ําของโทษปรับเอาไวดวย เนื่องจากการไมกําหนดเพดานขั้นต่ําของโทษปรับไวจะ
สงผลทําใหความผิดเล็กนอยเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก โดยมองวาหากถูกลงโทษปรับแมในอัตราสูงสุดก็มี
จํานวนไมมากหรือเปนคาปรับในจํานวนที่รับได ในแงนี้การกําหนดโทษปรับโดยไมไดกําหนดเพดาน
ขั้นต่ําเอาไว จึงไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดได ซึ่งใน
ที่นี้เห็นสมควรกําหนดเพดานขั้นต่ําของการบังคับใชโทษปรับไวไมนอยกวาหาหมื่นบาท
63 ปกปอง

ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน,

2559), น.208 – 209.
64 อิสรกุล อุณหเกตุ, ระบบคาปรับทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร : เปนไท พับลิชชิ่ง,
2556), น.6.
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ทั้งนี้การกําหนดวาโทษปรับดังกลาวควรคิดเปนกี่เทาของคาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือกี่
เทาของประโยชนที่ผูกระทําผิดไดรับนั้น ควรกําหนดในอัตราที่จะสงผลใหเกิดการบังคับใชกฎหมายได
อยางแทจริง เพราะหากกําหนดในอัตราที่ต่ําเกินไปก็อาจสงผลใหเกิดการฝาฝนกฎหมายมากขึ้ น
ในขณะที่การกําหนดในอัตราที่สูงเกินไปก็อาจสงผลใหการบังคับใชโทษในแตละฐานความผิดเกิดความ
เหลื่อมล้ํากัน กลายเปนวาความผิดเล็กนอยกลับมีโทษสูงกวาความผิดที่รุนแรง ซึ่งหากประเทศไทยได
มีการบัญญัติหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายขึ้นใหม โดยกําหนดอัตราคาปรับใหเปนไปโดยสอดคลองกับ
ความผิด ดวยการคํานวณคาปรับจากคาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชนที่ผูกระทําผิดไดรับ จะสงผล
ทําใหกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับ ใชกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐในสว นของการบัง คับใชโทษปรับ มีความทันสมัยมากกวา กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งในรัฐอิลลินอยสและรัฐนิวยอรกนั้นยังมีการกําหนดคาปรับไวอยางตายตัว ซึ่งในที่นี้
เห็นสมควรใหกําหนดโทษปรับ ในอัตราตั้งแตสองเทาแตไมเกินสี่เทาของคาเสียหายที่เ กิดขึ้ นหรื อ
ประโยชนที่ไดรับ
การกําหนดโทษจําคุกสําหรับผูกระทําความผิดควรพิจารณารวมกับการกําหนดโทษ
ปรับขางตนดวย หากเห็นวาการกําหนดโทษปรับนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่เปนการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดไดแลว การกําหนดโทษจําคุกก็ควรเปนไปโดยจํากัดอยางยิ่ง เพราะวา
การกําหนดโทษจําคุกในหลายครั้งไดสงผลใหเกิดการกระทําความผิดที่รายแรงขึ้นกวาเดิมภายหลัง
จากที่ไดรับ การปลอยตัว โดยมีส าเหตุดวยกัน หลายประการ เชน ไดรับ การถา ยทอดความรูแ ละ
ประสบการณใหม ๆ ในการกออาชญากรรมที่อาจทําใหความเปนอยูภายหลังออกจากเรือนจําดีขึ้น
กวาชวงเวลากอนถูกจําคุก การกีดกันตนเองออกจากสังคมโดยมองวาตนเองไรคาและนําไปสูการกอ
อาชญากรรมในรูปแบบอื่น ๆ ที่รายแรงยิ่งขึ้น หรือการไดรูจักกับอาชญากรเพิ่มขึ้น ทําใหโอกาสที่จะ
เขาไปยุงเกี่ยวกับการกระทําความผิดมีมากขึ้น เปนตน อีกทั้งการกําหนดโทษจําคุกไดกอใหเกิดตนทุน
แก รั ฐ ในจํ า นวนที่ สู ง กวา การกํ า หนดโทษปรับ ด ว ย กล า วคือ การกํ า หนดโทษจํ า คุ ก ได ก อ ให เ กิ ด
คาใชจา ยในการจั ด การเรื อนจํ า อัน ประกอบไปดว ย คาใชจา ยในการก อสร างเรือ นจํ า เงินเดื อ น
เจาหนาที่ราชทัณฑ คาอาหารนักโทษ หรือกอใหเกิดปญหาการขาดไรแรงงานอันเนื่องมาจากบุคคล
ดังกลาวถูกกันออกจากตลาดแรงงาน นอกจากนี้การถูกตราหนาจากสังคมวาเปนคนขี้คุกไดสงผล
กระทบตอรัฐที่จะตองจัดสรรทรัพยากรสวนหนึ่งมาใชแกปญหา เพื่อใหบุคคลดังกลาวสามารถกลับคืน
สูสังคมและมีงานทําได65 แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงวาในกรณีที่ผูกระทําความผิดมีทรัพยสินไมเพียงพอที่จะ
65 iLaw,

“ผลวิจัย TDRI เสนอเลิกโทษจําคุกในความผิดที่ไมจําเปน,” สืบคนเมื่อวันที่
18 กรกฎาคม 2559, จาก https://ilaw.or.th/node/772.
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ชําระคาปรับ อาจตองนํามาตรการลงโทษโดยการจําคุกมาบังคับใชแทน และการลงโทษจําคุกนั้นควร
เปน มาตรการทางเลือกเทานั้น โดยกํา หนดใหเปนดุลพินิจ ขององคการที่ทํา หนาที่ในการกํา หนด
บทลงโทษว า จะเลือ กใชโ ทษจํา คุก หรือ ไม เพื่ อ ให เ หมาะสมกั บ ข อ เท็ จ จริ ง ในแต ละคดี ซึ่ ง ในที่ นี้
เห็นสมควรกําหนดโทษจําคุกไวในอัตราเดียวกับความผิดฐานลักทรัพยและความผิดฐานยักยอกทรัพย
ซึ่งมีการคุมครองคุณธรรมทางกฎหมายเปนอยางเดียวกัน คือ กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดย
กําหนดโทษจําคุกไวไมเกินสามป
สําหรับ การเพิ่มโทษใหแกผูมีอํานาจในการอนุมัติสั่งการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
หรือผูมีหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบการประชาสัมพันธจะมีสวนชวยใหการประชาสัมพันธของรัฐ
เปนไปอยางคุมคามากยิ่งขึ้น เพราะบุคคลขางตนจะไดใชความระมัดระวังมากขึ้นกวาบุคคลทั่วไป โดย
อาจกําหนดใหบุคคลขางตนตองรับโทษเพิ่มขึ้นเปนสองเทาจากการกระทําความผิดขางตนก็ได หาก
การทําความผิดดังกลาวเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการสั่งการหรือไมสั่งการของตนในกรณีที่เปนผูมีอํานาจ
อนุมัติสั่งการใหมีการประชาสัมพันธ หรือหากความผิดดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากการละเลยไมทําหนาที่
ควบคุมตรวจสอบการประชาสัมพันธอยางเพียงพอ เชนเดียวกับที่กําหนดไวในรางพระราชบัญญัติการ
โฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. ....
4.3.4 การดําเนินคดี
ในสวนของการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือ
พรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐมีสิ่งที่ตองพิจารณาอยูดวยกันหลายประการ หากการดําเนินคดี
ไมเปนไปตามเงื่อนไขหรือกระบวนการที่ไดกําหนดไว อาจสงผลกระทบตอการดําเนินคดีและอาจทํา
ใหผูกระทําผิดรอดพนจากการถูกลงโทษได ทั้งนี้เพื่อใหเจาหนาที่หรือบุคคลที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดในกรณีขางตน การบัญญัติกฎหมายขางตนจึงตอง
ปรากฏรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับผูมีสิทธิดําเนินคดีและอายุความในการดําเนินคดี โดยพิจารณาได
ดังนี้
4.3.4.1 ผูมีสิทธิดําเนินคดี
การดํา เนินคดีอาญาของประเทศไทยแตเ ดิมกํา หนดใหผูเ สีย หายมีอํา นาจที่จ ะ
ดํา เนินคดีไดเ อง โดยมองวาเปนเรื่องของการตอ สูร ะหวา งเอกชนดวยกัน แตตอ มาไดพัฒ นามาสู
แนวคิดที่วาการรักษาความสงบเรียบรอ ยเปนหนาที่ข องรัฐ มิใชของเอกชน การปลอยใหเอกชนมี
อํานาจในการดําเนินคดีไดเองอาจสงผลเสียตอความสงบเรียบรอยรวมถึงการอํานวยความยุติธรรม
ดวย เนื่องจากการดําเนินคดีที่กระทําโดยเอกชนอาจมีการสมยอมกัน หรือมีการชวยเหลือกันในทาง
คดี ทําใหมาตรการทางอาญาไมเกิดผลบังคับใชอยางแทจริง แนวคิดดังกลาวไดนํามาสูหลักการดําเนิน
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คดีอาญาโดยรัฐ (Public prosecution) ที่มีพนักงานอัยการเปนผูทําหนาที่ฟองรองคดีอาญา66 ไมวา
คดีดังกลาวจะเปนความผิดตอสวนตัวหรือเปนความผิดตอแผนดินก็ตาม แตเพื่อถวงดุลการใชอํานาจ
ของพนักงานอัยการ จึงยังคงปรากฏวามีการเปดโอกาสใหผูเสียหายสามารถดําเนินคดีไดเอง แตการ
เปดโอกาสดังกลาวก็ยังเปนไปอยางจํากัด กลาวคือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 32 ไดกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจรองขอตอศาลในกรณีที่เห็นวาผูเสียหายจะกระทําให
คดีของอัยการเสียหาย เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหผูเสียหายกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ ที่อาจทําให
คดีของอัยการเสียหาย หากวาคดีนั้นพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน
เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประชาสัม พันธบุคคลหรือพรรค
การเมื อ งโดยใชทรัพ ยากรของรัฐ ความเสี ย หายดัง กล าวเป นความเสีย หายที่ เ กิ ด ขึ้ นโดยตรงต อ
ทรัพยากรของรัฐ ผูเสียหายที่แทจริงซึ่งมีสิทธิดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดไดจึงมีแตรัฐเทานั้น การ
ดําเนินคดีจึงเปนเรื่องระหวางรัฐกับ ผูกระทําความผิดไมเกี่ยวของกับปจเจกบุคคลอื่น แมวาอาจมี
บุคคลอื่นที่ไดรับความเสียหายจากการประชาสัมพันธดังกลาว ก็เปนเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ดานอื่น ๆ ที่มิใชความเสียหายในทรัพยากรของรัฐ เชน กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งที่เปนคูแขงยอมไดรับ
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําที่ไมเปนธรรมในการเลือกตั้งเทานั้น มิใชผูเสียหายโดยตรงใน
ทรัพยากรของรัฐที่สูญเสียไปจากการประชาสัมพันธ หรือกรณีเจาของสถานีโทรทัศนที่สมรูรวมคิดกับ
ผูกระทําการโฆษณายอมสูญเสียรายไดจากคาโฆษณา หากมีการยกเลิกการโฆษณาเนื่องจากเปนการ
โฆษณาที่ ผิ ด กฎหมายเท า นั้ น ไม ใ ช ผู เ สี ย หายโดยตรงในทรั พ ยากรของรัฐ ที่ สู ญ เสี ย ไปจากการ
ประชาสัมพันธเชนเดียวกันกับกรณีแรก
เมื่อรัฐเปนผูเสียหายโดยตรงหรือเปนผูเสียหายที่แทจริงจากการกระทําความผิ ด
ดังกลาว พนักงานอัยการในฐานะที่เปนตัวแทนของรัฐและมีหนาที่รักษาผลประโยชนของรัฐยอมมี
อํานาจที่จะนําคดีดังกลาวขึ้นสูการพิจารณาของศาลเพื่อนําตัวผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดมาฟอง
ลงโทษ ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวพนักงานอัยการไมไดอยูในฐานะที่เปนคูความในเนื้อหา67 แตเปน
การดําเนินการในฐานะที่เปนตัวแทนของรัฐ จึงมีหนาที่ตองคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาไปดวยในตัว
66 อดิ ศั ก ดิ์

ทั่ง ทองแท, “ปญ หาการดํา เนิน คดีอ าญาของผู เสีย หาย : ศึกษากรณี
ผูเสียหายถึงแกความตาย,” (วิทยานิพนธม หาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2554), น.32.
67 ปาณิศ วงศทุมมาลา, “ความเปนภาวะวิสัยของพนักงานอัยการศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายไทยและฝรั่งเศส,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,
2555), น.11.
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นอกจากพนักงานอัยการจะมีอํานาจในการดําเนินคดีแลว พนักงานอัยการยังมีอํานาจในการยุติคดี
ดว ย ตามที่บัญ ญัติไวในมาตรา 21 แหง พระราชบัญ ญัติองคกรอัย การและพนักงานอัย การ พ.ศ.
255368
4.3.4.2 อายุความ
ตามประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดอายุความไวโดยแบงออกเปน 4 ประเภทคือ
อายุความฟองรอง มาตรา 95 , อายุความลวงเลยการลงโทษ มาตรา 98 , อายุความลวงเลยการยึด
ทรัพยหรือกักขังแทนคาปรับ มาตรา 99 และอายุความลวงเลยการใชบังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย
มาตรา 100 ซึ่งการกําหนดอายุความนั้นมีขึ้นเพื่อแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปลอยใหอายุ
ความดําเนินตอไปโดยไมสิ้นสุด กลาวคือ การปลอยใหระยะเวลาลวงเลยไปไดสงผลเสียในหลายดาน
ทั้งดานการพิจารณาคดีและดานการลงโทษผูกระทําผิด ดังนี้69
1) การคลาดเคลื่อนของพยานหลักฐาน ผลเสียดังกลาวเปนผลทีส่ ืบเนื่องมาจากกฎ
แหงการลืมซึ่งอธิบายวา การปลอยใหเวลาดําเนินตอไปโดยไมสิ้นสุดยอมสงผลตอความทรงจําของ
พยานบุคคล ในชว งเวลาเกิดเหตุห รือในชว งเวลาใกลเ คีย งกับ ชว งเวลาเกิดเหตุบุ คคลยอ มจดจํ า
รายละเอียดในสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดดีกวาเมื่อเทียบกับการจดจํารายละเอียดในชวงเวลาที่ผานพนไป
นาน นอกจากนี้ยิ่งปลอยเวลาใหเนิ่นนานพยานหลักฐานตาง ๆ ยอมจางหายไปตามกาลเวลา และยิ่ง
ทํ า ให ก ารค น หาพยานหลั ก ฐานยิ่ง มี ค วามยากขึ้ น อั น จะส ง ผลต อ การพิ สู จ น ค วามผิ ดที่ มี โ อกาส
คลาดเคลื่อนไดสูง
2) การลงโทษที่ไมกอใหเกิดประโยชนแกสังคม เนื่องจากการลงโทษทางอาญาใน
หลายกรณีมีขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ซึ่งความประพฤติเหลานั้นยอมแปรเปลี่ยน
ไปตามกาลเวลา ในยุคสมัยหนึ่งการกระทําบางอยางอาจเปนสิ่งที่ตองหาม แตในอีกยุคสมัยหนึ่งการ
กระทําดังกลาวอาจเปนสิ่งที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคมก็ได และแมวาการกระทําที่เกิดขึ้นในแตละยุค
สมัยจะเปนสิ่งที่ตองหามดวยกันทั้งคู การลงโทษก็อาจไมกอใหเกิดประโยชนก็เปนได เนื่องจากในยุค
68 มาตรา

21 พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือ
จะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ
ใหเสนอตออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอํานาจสั่งไมฟองได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่สํานักงานอัยการ
สูงสุดกําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.อ. ...
69 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, อางแลว เชิงอรรถที่ 44, น.262 – 263.
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สมัย หนึ่งสัง คมอาจมีแ นวคิดเกี่ยวกับ ผูกระทําผิดวา ตองนําตัว มาลงโทษใหสาสมกับ ความผิดที่ได
กระทํา ในขณะทีย่ ุคสมัยตอมาสังคมอาจมีแนวคิดเกี่ยวกับผูกระทําผิดเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง โดย
มองวาบุคคลนั้นควรไดรับโอกาสในการแกไขปรับปรุงตัวเพื่อทําประโยชนกลับคืนสูสังคม
การกําหนดอายุความเอาไวนอกจากจะชวยแกปญหาเรื่องการคลาดเคลื่อนของ
พยานหลักฐานและปญหาการลงโทษที่ไมกอใหเกิดประโยชนแกสังคมแลว ยังกอใหเกิดผลดีในแงที่วา
ในกรณีที่มีผูหลบหนีจากการดําเนินคดีในระหวางอายุความ บุคคลนั้นจะไดรับโทษทางออมในชวง
ระยะเวลาที่หลบหนี โดยจะตองประพฤติตนดวยความสงบและไมกระทําความผิดใหเปนที่ส นใจ
มิเชนนั้นอาจถูกจับกุมเพื่อนําตัวมาดําเนินคดีได หากบุคคลนั้นหลบหนีมาจนกระทั่งคดีขาดอายุความ
ก็เปนเรื่องที่แสดงใหเห็นวาผูนั้นไดประพฤติตนโดยเรียบรอย จึงเปนเรื่องที่ควรยุติการลงโทษใหและยัง
สอดคลองกับนโยบายทางอาญาที่ประสงคจะใหผูกระทําผิดกลับตนเปนคนดีดวย แตเหตุผลที่วาการ
ปลอยใหเวลาเนิ่นนานไปจะสงผลตอความคลาดเคลื่อนของพยานหลักฐานนั้นยังเปนสิ่งที่ถูกโตแยงได
อยู เนื่องจากการพิสูจนความถูกตองของพยานหลักฐานในสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิสูจนโดย
ใชวิธีทางวิทยาศาสตรสามารถใหผลลัพธไดอยางแมนยําและมีความนาเชื่อถือสูงแมเวลาจะผานไปเนิ่น
นาน อีกทั้งการปลอยใหผูกระทําผิดสามารถหลบหนีการจับกุมไดอาจสงผลใหเกิดการกระทําผิดขึ้นอีก
หากวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิดติดนิสัย จึงทําใหมีแนวคิดใหมวาในความผิดบางอยางนาจะขยาย
อายุความออกไปได70
สําหรับความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐนั้นมีประเด็นที่ตองพิจารณาวาความผิดฐานดังกลาวเปนความผิดที่ถูกกําหนดไวใน
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 หรือไม หากปรากฏวาเปนความผิด
ตามที่กําหนดไวในอนุสัญญาฯ ดังกลาว ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกยอมมีหนาที่ที่จะตองบัญญัติ
กฎหมายภายในใหสอดคลองกับมาตรการตาง ๆ ที่ระบุไวในอนุสัญญาฯ ดังกลาวดวย เชน มาตรการ
เรื่องอายุความ มาตรการเรื่องการติดตามสินทรัพยคืน หรือมาตรการชวยเหลือระหวางรัฐสมาชิก เปน
ตน แตหากปรากฏวาความผิดดังกลาวมิใชความผิดตามที่กําหนดไวในอนุสัญญาฯ ขางตน ประเทศ
ไทยยอมไมมีความผูกพันใด ๆ ที่จะตองบัญญัติกฎหมายภายในโดยรับเอามาตรการตาง ๆ ที่กําหนดไว
ในอนุสัญญาฯ ดังกลาวขึ้นใชบังคับกับความผิดดังกลาว
จากที่ไดวิเคราะหมาแลวในตอนทายของบทที่ 2.3.2 จะเห็นไดวาการกระทําที่เปน
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐนั้น เกี่ยวพันกับปญหาการรับ
สิน บน การยักยอกทรัพยสิน การใชอิทธิพล การปฏิบัติหนา ที่โ ดยทุจริต การปกปด และขัด ขวาง
70 เพิ่งอาง,

น.262.
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กระบวนการยุติธ รรม ซึ่งอนุสัญ ญาฯ ดังกลาวกํา หนดใหป ระเทศไทยในฐานะรัฐ ภาคีตองจัดใหมี
มาตรการทางกฎหมายอยางเพียงพอ เพื่อดําเนินการบังคับใชกฎหมายอาญาแกความผิดดังกลา ว
จนกวาจะบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งรวมถึงการกําหนดใหอายุความสําหรับความผิดดังกลาวมีระยะเวลานาน
และกํา หนดใหอายุความนั้นนานขึ้นหรือ สะดุดหยุดลงในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดหลบหนีก ารเขาสู
กระบวนการยุติธรรม ตามขอบทที่ 29 เพื่อปองกันมิใหการกระทําความผิดดังกลาวลุกลามกลายเปน
การทุจริตที่มีลักษณะขามพรมแดน เนื่องจากผูกระทําการทุจริตหลายรายมักใชชองวางทางกฎหมาย
ของการขาดอายุความเปนเหตุใหรอดพนจากการจับกุมและดําเนินคดี ดวยการหลบหนีการจับกุม โดย
ไปพํานักอยูในตางประเทศ หรือประวิงเวลาเอาไวโดยอาศัยขออางตาง ๆ จนกระทั่งคดีขาดอายุความ
การกํ า หนดให อ ายุ ค วามสะดุ ด หยุ ด ลงจึ ง เป น การอํ า นวยความสะดวกให แ ก รั ฐ ทํ า ให ส ามารถ
ดํ า เนิ น การกั บ บุ ค คลที่ ห ลบหนีก ารจั บ กุ ม หรื อ หลบหนี ก ารเข า สูก ระบวนการยุ ติธ รรมไดอ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และเปนเสมือนการสงสัญญาณเตือนวาการหลบหนีมิไดทําใหพนความรับผิด อันจะ
สงผลเปนการลดแรงจูงใจในการกระทําความผิดลง71
4.3.5 การดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐ
เพื่อใหการดําเนินการที่เปนการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐเกิดความชัดเจนขึ้น ทั้งในชวง
เวลาที่ยังไมมีกฎหมายเฉพาะใชบังคับ และภายหลังที่มีกฎหมายเฉพาะใชบังคับ การดําเนินการจึงอาจ
ตองยึดแนวทางการดําเนินการดังตอไปนี้
4.3.5.1 ขณะที่ยังไมมีกฎหมายเฉพาะใชบังคับ
ในขณะที่ยังไมมีกฎหมายเฉพาะใชบังคับกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือ พรรค
การเมื อ งโดยใชท รัพ ยากรของรั ฐ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายกั บ เจ า พนั ก งานซึ่ง เปน เจ า พนัก งานอื่ น
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 , 151 และ 152 อาจตองอาศัย
บทบัญญัติมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเปนบทบัญญัติทั่วไปบังคับใชกับการกระทํ า
ดังกลาวแทน หรืออาจนําบทบัญญัติ มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ที่กําหนดหามเจาหนาที่
71 ณัฐวสา

ฉัตรไพฑูรย และคณะ, “รายงานการวิจัย เรื่อง อายุความสะดุดหยุดอยูใน
คดีอาญา The Interruption of Prescription in Criminal Cases,” รายงานวิจัยสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา, สํานักงานวิชาการ, สํานักงานอัยการสูงสุด, 2550, น.41.
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ของรัฐใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด ๆ เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร
หรือพรรคการเมืองมาใชบังคับแทนในชวงที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น โดยอาจนําบทบัญญัติดังกลาวไปใช
กับเจาหนาที่ในตําแหนงอื่นนอกเหนือจากเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาไดดวย และใน
กรณีของบุคคลธรรมดาซึ่งมิไดมีตําแหนงหนาที่ทางราชการ การบังคับใชกฎหมายคงบังคับใชไดเฉพาะ
กรณีที่เปนการฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สั่งใหระงับการกระทําหรือสั่งใหแกไขการ
กระทําที่อาจทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและไมเที่ยงธรรมเทานั้น ตามที่บัญญัติไวในมาตรา
106 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ
ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550
4.3.5.2 ภายหลังเมื่อมีกฎหมายเฉพาะใชบังคับ
ภายหลังเมื่อมีกฎหมายเฉพาะใชบังคับกับ การประชาสัม พันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐแลว ตองถือวากฎหมายดังกลาวเปนบทบัญญัติเฉพาะที่ใชบังคับ กับ
การกระทําความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ
แตไมมีผลเปนการยกเลิกกฎหมายเดิมที่บังคับใชอยูกอน เนื่องจากกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหมนี้ประสงค
จะคุมครองกรรมสิทธิ์ สวนรวมหรื อสิทธิครอบครองส วนรวมซึ่งเปนประโยชนสาธารณะอยา งหนึ่ ง
เทานั้น แตกตางจากกฎหมายที่มีผลใชบังคับอยูกอนที่เปนการคุมครองความโปรงใสและความบริสุทธิ์
สะอาดแหงอํานาจรัฐ หรือคุมครองความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง เปนสําคัญ ดังนั้น การกระทําที่เปน
การประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง หากเปนการกระทําที่ฝาฝนบทบัญญัติอื่น ๆ
ซึ่งมีการคุมครองคุณธรรมทางกฎหมายที่แตกตางกันออกไป ก็ยอมมีความผิดตามบทบัญญัติอื่น ๆ นั้น
ดวย
สําหรับ การกระทํา ซึ่งเกิ ดขึ้น ก อนที่ จ ะมีก ารประกาศใชกฎหมายเฉพาะ ยอม
เปนไปตามหลัก “กฎหมายไมมีผลยอนหลัง” โดยการบังคับใชกฎหมายยอนหลังตองถือเปนขอยกเวน
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การบังคับใชกฎหมายอาญายอนหลังตองถือเปนขอยกเวนอยางยิ่ง ตามหลัก
ที่วา “ไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย” หรือ “No crime no punishment without law”
ซึ่งตรงกับมาตรา 2 แหงประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติวา “บุคคลจะตองรับโทษทางอาญาตอเมื่อ
ไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะ
ลงแกผูกระทําความผิดนั้นตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย” เนื่องจากการกําหนดความผิดอาญา
เพื่อบังคับใชแกการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง บุคคลที่จะตองถูกลงโทษเพราะฝาฝนกฎหมายควรตอง
ทราบวาการกระทําหรือละเวนการกระทําของตนอยางใดบางเปนสิ่งตองหามตามกฎหมาย หากไม
สามารถรูไดวาการกระทําใดบางที่จะเปนความผิดตามกฎหมายยอมกอใหเกิดความไมชัดเจนวาบุคคล
เหลานั้นจะตองกระทําการอยางใดบาง และจะสงผลถึงการเคารพกฎเกณฑทางกฎหมาย รวมทั้งอาจ
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นําไปสูการปดกั้นการกระทําของตัวเองหรือที่เรียกวาการเซนเซอรตัวเอง (Self-censorship) แตถา
โทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดตามกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเปนคุณกวา ก็สามารถบังคับใชโทษที่
เปนคุณแกผูกระทําความผิดได ซึ่งในเรื่องนี้ ความรับผิดของบุคคลยอมเกิดขึ้นทันทีเมื่อปรากฏวามี
การประชาสัมพันธเกิดขึ้นภายหลังบังคับใชกฎหมาย แมวาการประชาสัมพันธดังกลาวจะกระทําขึ้น
ในชวงกอนที่กฎหมายใชบังคับ เชน มีการอนุมัติจัดซื้อจัดจางเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธกอนที่จะมี
กฎหมายใช บั ง คั บ แต มี ก ารประชาสั ม พั น ธ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง กฎหมายใช บั ง คั บ แล ว หรื อ มี ก าร
ประชาสัมพันธเกิดขึ้นกอนกฎหมายใชบังคับแลว แตการประชาสัมพันธเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนกระทั่ง
ลวงเลยเวลาที่กฎหมายมีผลใชบังคับแลว เชนนี้การประชาสัมพันธดังกลาวยอมเปนความผิดตาม
กฎหมายที่บัญ ญัติขึ้นใหม เนื่องจากโดยปกติของการใชบัง คับ กฎหมายอาญามักจะมีก ารกําหนด
ระยะเวลาพอสมควร เพื่อใหประชาชนไดเตรียมความพรอมลวงหนากอนที่กฎหมายดังกลาวจะมีผลใช
บังคับ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาสภาพป ญ หาการประชาสั มพั นธบุค คลหรื อ พรรคการเมื องโดยใช
ทรัพยากรของรัฐในประเทศไทย โดยพิจารณาจากมาตรการทางกฎหมายที่สามารถบังคับใชไดใน
ปจจุบันและมาตรการที่อาจมีขึ้นในอนาคต พบวาปญหาดังกลาวเกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุสําคัญหลาย
ประการ กลาวคือ มาตรการที่ใชควบคุมการประชาสัมพันธตนเองหลายมาตรการเปนมาตรการที่
ปราศจากสภาพบังคับทางกฎหมาย โดยมีสถานะเปนเพียงคําแนะนําหรือแนวทางในการปฏิบัติ สวน
มาตรการที่มีสภาพบังคับทางกฎหมายก็มีลักษณะของการบังคับใชที่เปนไปอยางจํากัด โดยใชบังคับได
กับเจาหนาที่รัฐบางตําแหนงเทานั้น หรือระวางโทษที่กําหนดไวเปนไปอยางตายตัวไมสอดคลองกับ
ลักษณะของความผิด และถึงแมจะมีความพยายามในการรางกฎหมายเพื่อควบคุมการประชาสัมพันธ
ของรัฐใหเกิดขึ้นอยางคุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยไมมีลักษณะเปนการหาเสียงใหแก
บุคคลหรือพรรคการเมือง แตรางกฎหมายดังกลาวก็ยังไมถู ก ประกาศใช สงผลทําให ปญ หาการ
ประชาสัมพัน ธบุค คลหรื อ พรรคการเมื อ งโดยใช ทรัพ ยากรของรัฐ ยัง คงดํา รงอยู อ ยา งตอ เนื่ อ งใน
สังคมไทย และสามารถพบเห็นไดบอยครั้งยิ่งขึ้นในชวงเวลากอนการเลือกตั้ง
เมื่อทําการศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา กรณีการประชาสัมพันธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ในชวงเวลากอนการเลือกตั้ง และมาตรการทาง
กฎหมายที่ใชในตางประเทศ ควบคูไปกับการวิเคราะหถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ
สภาพปญ หาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายที่มีอยูเดิมและที่อาจมีขึ้นในอนาคต
รวมถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมในการกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา
จึงไดขอสรุปวา ประเทศไทยควรกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา โดยกําหนดเปน
ความผิดขึ้นใหม เพื่อปองกันและปราบปรามการปญหาการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง
โดยใชทรัพยากรของรัฐ ในชวงเวลากอนการเลือกตั้ง ซึ่งเนื้อหาในบทที่ 5 นีแ้ บงออกเปนสองสวน โดย
เนื้อหาในสวนแรกจะเปนการสรุปสาระสําคัญของแนวคิดตาง ๆ และมาตรการทางกฎหมายที่ใชใน
ตางประเทศ รวมถึงสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการวิเคราะหถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช
มาตรการทางกฎหมายที่มีอยูเดิมและที่อาจมีขึ้นในอนาคตของประเทศไทย รวมถึงความเปนไปไดและ
ความเหมาะสมในการกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา เพื่อนําไปสูเนื้อหาในสวน
ที่สอง ซึ่งเปนการจัดทําขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดังกลาว
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5.1 สรุปผลการวิจัย
แมวาการใชสื่อประชาสัมพันธของรัฐจะกอใหเกิดผลดีหลายประการ เชน ทําใหการ
จัดทําบริการสาธารณะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนได
โดยสะดวก และชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานของรัฐ หากวาการใชสื่อประชาสัมพันธนั้นเปนไป
อยางมีป ระสิทธิภ าพและเหมาะสม เปนตน แตในขณะเดียวกันการใชสื่อประชาสัมพันธของรัฐใน
หลายกรณีกลับพบวาเปนการกระทําที่บิดเบือนตอหลักการที่แทจริงในการใชจายทรัพยากรของรัฐ ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นไดใน 3 ลักษณะ คือ การใชสื่อประชาสัมพันธของรัฐเพื่อควบคุมความคิดและการตัดสินใจ
ของประชาชน การใช สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ เพื่ อ เป น ช อ งทางในการทุ จ ริ ต และการใช สื่ อ
ประชาสัมพันธของรัฐเพื่อประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง
จากขอมูลของบริษัท Nielsen Company พบวาในป พ.ศ. 2556 หนวยงานรัฐไดใช
จายงบประมาณไปเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐในสื่อตาง ๆ เปนจํานวนเงิน 7,985 ลานบาท คิดเปน
7% ของคาใชจายทั้งหมดในตลาดโฆษณาที่มีมูลคารวม 122,100 ลานบาท (ขอมูลดังกลาวไมรวมถึง
คาใชจายที่หนว ยงานรัฐใชในงานนิทรรศการและงานสัม มนา) แบงเปนคาใชจ ายของรัฐวิส าหกิจ
จํานวน 3,788 ลานบาท หนวยงานระดับกระทรวงจํานวน 3,119 ลานบาท และหนวยงานอื่น ๆ
จํานวน 1,078 ลานบาท ปริมาณการใชจายเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐที่มีมูลคาสูงหลายพันลาน
บาทนี้ ไดสะทอนใหเห็นวาหากมีการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ
เกิดขึ้น ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาวยอมมีมูลคาที่สูงตามไปดวย
เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาวเกิดขึ้นอยางเปนระบบ จึง
จําเปนตองศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา กรณีการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ในชวงเวลากอนการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบไปดวย แนวคิดเกี่ยวกับการ
กําหนดความผิดทางอาญา แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต แนวคิดเกี่ยวกับการตอตา นการทุจริ ตตาม
อนุสัญ ญาสหประชาชาติวาดวยการตอตา นการทุจริต ค.ศ. 2003 แนวคิดเกี่ยวกับ การใชจายเงิ น
แผน ดิน และแนวคิดเกี่ย วกับ การแขงขันอยา งเป นธรรมในการลงสมัครรับ เลือกตั้ง รวมถึงศึกษา
มาตรการทางกฎหมายที่ใชในการควบคุม การกระทํา ดังกลาวในตางประเทศ อันไดแก แคนาดา
ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เพื่อนําไปสูการวิเคราะหถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับ ใช
มาตรการทางกฎหมายที่มีอยูเดิมและที่อาจมีขึ้นในอนาคต และพิจารณาถึงความเปนไปไดและความ
เหมาะสมในการกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา จากนั้นจึงจัดทําขอเสนอแนะใน
การแกไขปญหาดังกลาว โดยสามารถพิจารณาไดดังนี้
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1) การกําหนดความผิดทางอาญาขึ้นใหมนั้น สิ่งที่ผูบัญญัติกฎหมายจะตองใหความ
สนใจเปนลําดับแรกคือ การกําหนดความทางผิดอาญาจะสงผลทําใหเกิดปญหากฎหมายอาญาเฟอ
(Overcriminalization) ขึ้นหรือไม เนื่องจากการกําหนดความผิดทางอาญา โดยไมไดพิจารณาว า
ความผิดนั้นรายแรงเพียงพอหรือมีมาตรการอื่นที่เหมาะสมกวาหรือไม จะสงผลกระทบตอ ความ
เชื่อมั่นและประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อแกไขปญหาดังกลาว การกําหนดความผิดทาง
อาญาจึงตองพิจารณาตามหลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญา ควบคูไปกับแนวทางที่ประเทศ
ไทยใชในการกําหนดความผิดทางอาญา โดยมีขั้นตอนในการพิจารณา ดังนี้
1.1) แยกการกระทําที่เปนความผิดในตัวเอง (mala in se) ออกกอน เนื่องจาก
ความผิดดังกลาวเปนความผิดที่รายแรง สามารถใชมาตรฐานทางศีลธรรมตัดสินไดวาการกระทําอยาง
ใดเปนสิ่งผิด โดยเมื่อพิจารณาจากการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดย
ใชทรัพยากรของรัฐแลว จะพบวาการกระทําดังกลาวมิใชความผิดที่รายแรงถึงขนาดจะใชมาตรฐาน
ทางศีลธรรมชี้วัดไดวาเปนสิ่งที่ผิด เนื่องจากผูคนบางสวนยังคงมองวาเปนเรื่องปกติที่กระทํากัน หรือ
มองวาเปนสิ่งจําเปนที่ตองกระทําเพื่อแสดงใหประชาชนเห็นวาไดสรางสรรคผลงานอะไรไวบาง จึง
ตองพิจารณาตอไปในขั้นตอนที่ 2 และ 3
1.2) พิจ ารณาวา การกระทํา นั้น เกิ ดขึ้ น บนพื้ นฐานของการมีจิ ตใจที่ชั่ว ร า ย
หรือไม เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแลวจะเห็นไดวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําโดยไมคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมที่จะสูญเสียไปจากการนําทรัพยากรเหลานั้นไปใชจายในทางสวนตัว ถือไดวาเปน
การกระทําที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานการมีจิตใจที่ชั่วราย แตในขณะเดียวกันก็มีการกระทําบางอยางที่อาจมี
ป ญ หาว า เป น การกระทํ า ที่ เ กิ ดขึ้ น บนพื้ น ฐานของการมี จิ ต ใจที่ ชั่ ว ร า ยหรื อ ไม เช น การหยิบ ยื ม
ทรัพยากรของรัฐบางอยางไปใชเปนการชั่วคราว โดยไมทําใหทรัพยากรเหลานั้นเสื่อมคาเสื่อมราคา
1.3) หากมิใชการกระทําที่เปนความผิดในตัวเอง (mala in se) และมิใชการ
กระทําที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานการมีจิตใจที่ชั่วรายแลว การกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทาง
อาญาก็จํา เปนตอ งพิจ ารณาตามหลัก เกณฑในการกํา หนดความผิ ดทางอาญาของศาสตราจารย
Herbert L. Packer ซึ่งในเรื่องนี้แมการกระทําดังกลาวจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานการมีจิตใจที่ชั่วราย แตก็
มีปญหาวาการหยิบยืมทรัพยากรของรัฐบางอยางมาใชเพียงชั่วคราวจะถือวามีจิตใจที่ชั่วรายไดมาก
นอยเพียงใด ดังนั้น การกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา จึงจําเปนตองพิจารณา
ตามหลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญาของศาสตราจารย Herbert L. Packer ทั้งนี้เพื่อให
เกิดความชัดเจนในการกําหนดความผิดทางอาญา และเปนการปองกันปญหากฎหมายอาญาเฟอ
(Overcriminalization) ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในภายภาคหนา
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2) หากพิจารณาตามทฤษฎีสามเหลี่ยมทุจริต (Triangle Fraud) จะพบวาแรงกดดัน
สํา คัญ ที่นํ าไปสูป ญ หาดั งกล าวคือ อัตราการแขง ขัน ทางการเมื องที่สูง และผลตอบแทนที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายหลังเมื่อไดรับเลือกตั้งนั้นมีจํานวนมาก จึงกอใหเกิดการชวงชิงความไดเปรียบระหวางกันเพื่อลด
แรงกดดันดังกลาว อีกทั้งการควบคุมการตรวจสอบการใชจายทรัพยากรของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพก็
เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาวขึ้นได นอกจากนี้การปลูกฝงคานิยมในสังคมใหยอมรับการ
ทุจริตแมเปนการทุจริตเพียงเล็กนอย จะสงผลทําใหความพยายามในการตอตานปญหาดังกลาวลด
จํานวนลงจนทําใหปญ หาดังกลาวเกิดขึ้นทั่วไปในสังคม การแกไขปญหาจึงตองกระทําโดยควบคุม
ปจจัยตาง ๆ ขางตนใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสม โดยลดการผูกขาดการใชอํานาจ เพิ่มการควบคุม
ตรวจสอบการใชดุลพินิจใหเปนไปโดยเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงตองกําหนดมาตรการ
ที่จ ะนํา มาใชแกผูฝาฝนให เปนไปอยา งเขมขนและเพีย งพอที่ ซึ่งจะชว ยยับยั้งมิใหเกิดการกระทํา
ดังกลาวขึ้น
3) เมื่อพิจารณาจากมุมมองของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต
ค.ศ. 2003 ที่เปนแนวคิดสากลในทางระหวางประเทศ การกระทําดังกลาวเกี่ยวพันกับปญหาการรับ
สิน บน การยักยอกทรัพยสิน การใชอิทธิพล การปฏิบัติหนา ที่โ ดยทุจริต การปกปด และขัด ขวาง
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปนปญหาที่อนุสัญญาฯ ดังกลาว เรียกรองใหประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี
ตองจัดใหมีมาตรการทางกฎหมายอยางเพียงพอ เพื่อดําเนินการบังคับใชกฎหมายอาญาแกความผิด
ดังกลาวจนกวาจะบรรลุผลสําเร็จ โดยรวมถึงการกําหนดอายุความใหยาวนานขึ้นดวย ทั้งนี้เพื่อปองกัน
มิใหปญหาดังกลาวลุกลามและขยายตัวออกไปกลายเปนความผิดที่มีลักษณะขามพรมแดน ซึ่งจะทํา
ใหการแกไขปญหาดังกลาวยุงยากและซับซอนยิ่งขึ้น
4) เพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนขึ้นวาการใชจายทรัพยากรของรัฐเพื่อการประชาสัมพันธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองสอดคลองตอหลักในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐมากนอยเพียงใด อาจศึกษา
ไดจากหลักการจัดสรรเงินแผนดิน ซึง่ เปนทรัพยากรประเภทหนึ่งของรัฐที่มีการใชจายเปนจํานวนมาก
และแทบตลอดเวลา และถึงแมจะยังไมมีการกํ าหนดนิยามของเงินแผนดินใหเ ปนที่ชัดเจนไว ใน
กฎหมาย แตก็พอจะอนุมานไดวาเงินแผนดินหมายถึง เงินทั้งหมดที่เปนของรัฐ ไมวาจะมีชื่อเรียกวา
อยางไร และไมวาบุคคลใดจะมีอํานาจในการใชจายเงินแผนดินนั้น เมื่อพิจารณาถึงหลักการจัดสรรเงิน
แผนดินโดยเปรียบเทียบกับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ที่
เปนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชนในทางสวนตัว จะพบวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการกระทําที่ละเมิดตอหลักการทั้งหมดของการจัดสรรเงินแผนดิน ไมวาจะเปนหลักมอง
การณ ไ กล (Foresight) หลั ก ประชาธิ ป ไตย (Democracy) หลั ก ดุ ล ยภาพ (Balance) หลั ก
สารัตถประโยชน (Utility) หลักยุติธรรม (Equity) และหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การปลอยให
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สถานการณดังกลาวยังคงเกิดขึ้นในสังคม จึงสงกระทบโดยตรงตอการจัดสรรเงินแผนดินใหเปนไป
อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ และหากการการกระทําดังกลาวไปเกี่ยวพันกับการใชจายทรัพยากร
อยางใดอยางหนึ่งของรัฐ ยอมสงผลกระทบตอความคุมคาและประสิทธิภาพของการใชจายทรัพยากร
นั้นดวยเชนเดียวกัน
5) การประชาสัมพันธบุคคลโดยใชทรัพยากรของรัฐสงผลทํ าใหก ารแขงขั น ทาง
การเมืองระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองเกิดขึ้นอยางไมเปนธรรม ซึ่งปญหาดังกลาวเปน
ปญหาที่สําคัญของที่สุดของระบบการเลือกตั้ง เนื่องจากการกําหนดใหมีการเลือกตั้งขึ้น เปนการเปด
โอกาสและสรางความเทาเทียมใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองในการกาวเขาสูตําแหนง
ทางการเมือง โดยไมมีฝายใดฝายหนึ่งไดเปรียบหรือเสียเปรียบมากกวากัน ในแงนี้การประชาสัมพันธ
บุคคลหรือพรรคการเมือ งโดยใชทรั พยากรของรัฐ ที่เกิด ขึ้นภายใตส ถานการณที่ เปน การใช จ า ย
ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชนในทางสว นตัว ยอมสงผลทําใหบุค คลหรือพรรคการเมืองดัง กลาว
ไดเปรียบเหนือคูแขง โดยไมตองใชจายเงินสวนตัวเพื่อการหาเสียง
6) เพื่ อ ให ก ารแก ไ ขป ญ หาการประชาสัม พั น ธ บุ ค คลหรื อ พรรคการเมื อ งโดยใช
ทรัพยากรของรัฐเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองศึกษาถึงมาตรการที่ใชในการควบคุมการ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นในตางประเทศ อันไดแก ประเทศแคนาดา ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาตรการเหลานั้นมาปรับใชกับ
ปญหาการประชาสัมพันธของรัฐที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยอาจพิจารณาไดดังนี้
6.1) ประเทศแคนาดา เป น ประเทศต น แบบในการกํ า หนดมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อควบคุมการใชจายเงินสําหรับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมือง โดยพบวามี
การกําหนดมาตรการควบคุมการใชจายเงินดังกลาวทัง้ ในระดับสหพันธรัฐ และในระดับมลรัฐ ดังนี้
ในระดับสหพันธรัฐมีการกําหนดมาตรการควบคุมการประชาสัมพันธที่เปนการ
โฆษณาบุคคลหรือพรรคการเมือง ซึ่งเปนมาตรการเฉพาะไวใน พระราชบัญญัติการบริหารทางการเงิน
ค.ศ. 1985 (Financial Administration Act 1985) และนโยบายว า ด ว ยการสื่ อ สารของรั ฐ บาล
แคนาดา (Communication Policy of the Government) โดยแบ ง การควบคุ ม ออกเป น การ
ควบคุมเนื้อหาของการประชาสัมพันธ ซึ่งจะตองไมมีลักษณะเปนการอางอิงการเมือง และการควบคุม
รูปแบบของประชาสัมพันธ ซึ่งจะตองมีการจัดทําแผนการประชาสัมพันธเอาไวลวงหนาโดยรวมการ
ดําเนินการไวที่สวนกลาง และกําหนดใหหนวยงานตาง ๆ ทําหนาที่ในการตรวจสอบความถูกตองและ
ความคุมคาของแผนการประชาสัมพันธนั้นกอนที่จะมีผลิตและเผยแพร อีกทั้งเมื่อมีการเผยแพรแลวก็
กําหนดใหตองมีการติดตามประเมินผลถึงความคุมคาในการใชจายเงินดวย
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ในระดับมลรัฐ เชน รัฐออนแทรีโอ (Ontario) มีการกําหนดมาตรการควบคุม
การประชาสั ม พั น ธ ที่ เ ป น การโฆษณาบุ ค คลหรื อ พรรคการเมื อ ง ซึ่ ง เป น มาตรการเฉพาะไว ใ น
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารโฆษณาประชาสั ม พั นธ ข องรัฐ ค.ศ. 2004 (Government Advertising Act
2004) โดยกําหนดใหกอนที่จะมีการอนุมัติใหจัดทําสื่อประชาสัมพันธ จะตองมีการทบทวนเนื้อหาของ
สื่อประชาสัมพันธวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหรือไม โดยกําหนด
ลักษณะตองหามของสื่อโฆษณาไววาจะตองไมปรากฏชื่อ เสียง หรือรูปภาพของสมาชิกฝายบริหาร
หรือสมาชิกฝายนิติบัญญัติ และตองไมมีเนื้อหาเปนการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
รวมทั้งตองไมมีวัตถุประสงคเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกรัฐบาล หรือทําลายภาพลักษณของ
บุคคลหรือหนวยงานที่วิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาลดวย และเมื่อเผยแพรสื่อประชาสัมพันธไป
แลว จะตองมีการจัดทํารายงานทบทวนการโฆษณาประชาสัมพันธขึ้นเปนประจําทุกป และนําเสนอ
รายงานนั้นใหสภารับทราบดวย
จะเห็นไดวามาตรการที่กําหนดขึ้นในประเทศแคนาดานั้นมีขั้นตอนการควบคุม
ที่เขมงวด และมีการตรวจสอบความถูกตองและความคุมคาในการใชจายทั้งกอนและหลังการเผยแพร
สื่อประชาสัมพันธ สงผลทําใหการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองที่เปนไปโดยฝาฝนขอหาม
ตามกฎหมายเกิดขึ้นไดยาก และแมมาตรการขางตนจะมิไดกําหนดความผิดและกําหนดโทษทางอาญา
ไวสําหรับบุคคลที่ฝาฝน แตบุคคลที่ฝาฝนยอมมีความผิดและตองรับโทษตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
อื่น ๆ อยูแลว หากการกระทําดังกลาวเปนความผิดตามที่กฎหมายนั้น ๆ กําหนดไว
6.2) ประเทศออสเตรเลีย เปนอีกประเทศหนึ่งซึ่งประเทศอื่นใชเปนตนแบบใน
การกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการใชจายเงินสําหรับการประชาสัมพันธบุคคลหรื อ
พรรคการเมือง โดยพบวามีการกําหนดมาตรการควบคุมการใชจายเงินดังกลาวทั้งในระดับสหพันธรัฐ
และในระดับมลรัฐ ดังนี้
ในระดับสหพันธรัฐมีการกําหนดมาตรการควบคุมการประชาสัมพันธที่เปนการ
โฆษณาบุคคลหรือพรรคการเมืองซึ่งเปนมาตรการเฉพาะไวใน พระราชบัญญัติการจัดการและความ
รับผิดชอบทางการเงิน ค.ศ. 1997 (Financial Management and Accountability Act 1997) และ
แนวปฏิ บั ติ เ บื้ อ งต น สํ า หรั บ การประชาสั ม พั น ธ แ ละการโฆษณา ค.ศ. 2010 (Guideline on
Information and Advertising Campaigns 2010) โดยแบงการควบคุมออกเปน การควบคุมเนื้อหา
ของการประชาสัมพันธ ซึ่งจะตองไมปรากฏเนื้อหาที่เปนการสนับสนุนหรือโฆษณานักการเมืองคนใด
คนหนึ่งหรือพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และไมมีเนื้อหาที่พุงเปาไปที่ประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง
เพื่อหวังผลทางการเมือ ง รวมถึงตองไมปรากฏเว็บ ไซต สโลแกน รูปภาพของนักการเมือง พรรค
การเมือง หรือผูผลักดันใหเกิดการประชาสัมพันธดังกลาว สวนการควบคุมรูปแบบของประชาสัมพันธ
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นั้น แมวาประเทศออสเตรเลียจะไมมีแผนประชาสัมพันธกลางอยางเชนประเทศแคนาดา แตก็ได
กําหนดใหมีหนวยงานตาง ๆ ทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบความถูกตองและความคุมคาของแผนการ
ประชาสั ม พั น ธ ก อ นที่ จ ะมี ก ารผลิ ต และเผยแพร สื่ อ โฆษณา โดยกํ า หนดให ก ารจั ด ทํ า โครงการ
ประชาสัมพันธของรัฐตองจัดใหมีการวิจัยทางการตลาด (Market Research) รวมถึงจัดทําแผนการใช
สื่อ (media plan) และกลยุทธการใชสื่อ (media strategy) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอน
และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ทั้ ง ยั ง กํ า หนดให ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งเป น ไปแบบรวมศู น ย ไ ว ที่
กระทรวงการคลัง อีกทั้งเมื่อมีการเผยแพรแลวก็กําหนดใหมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองและ
ความคุมคาในการใชจายเงินดวย
ในระดั บ มลรั ฐ เช น รั ฐ นิ ว เซาท เ วลส (New South Wales) มี ก ารกํ า หนด
มาตรการควบคุมการประชาสัมพันธที่เปนการโฆษณาบุคคลหรือพรรคการเมือง ซึ่งเปนมาตรการ
เฉพาะไว ใ น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข องรั ฐ ค.ศ. 2011 (Government
Advertising Act 2011) และแนวทางปฏิบัติเบื้องตนในการโฆษณาประชาสัมพันธของรัฐ ค.ศ. 2012
(Government Advertising Guidelines 2012) โดยกํ า หนดให หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง เป น
เจาของโครงการ (head of a government agency) มีอํานาจในการอนุมัติโครงการประชาสัมพันธ
ไดเอง แตทั้งนี้ในโครงการที่มีมูลคาเกินกวา 1,000,000 ดอลลารออสเตรเลีย จะตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนที่จะไดรับกอนเริ่มโครงการดวย ทั้งนี้การประชาสัมพันธของรัฐ
ไดกําหนดลักษณะตองหามของสื่อโฆษณาไววาจะตองไมถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง
ใด ๆ ทั้งทางตรงและทางออม และตองไมปรากฏชื่อ หรือใหความสําคัญกับเสียงหรือรูปภาพของ
รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา หรือผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งตองไมปรากฏชื่อ สัญลักษณ คําขวัญ หรือสิ่ง
อื่นใดที่จะสื่อความไปถึงพรรคการเมืองดวย และเมื่อเผยแพรสื่อประชาสัมพันธไปแลวจะตองมีการ
จัดทํารายงานทบทวนการโฆษณาประชาสัมพันธขึ้นเปนประจําทุกป และนําเสนอรายงานนั้นใหสภา
รับทราบดวย
6.3) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกําหนดมาตรทางกฎหมายเพื่อควบคุมการใช
จายเงินสําหรับการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองแตกตางออกไปจากประเทศแคนาดาและ
ประเทศออสเตรเลีย โดยมีการกําหนดมาตรการควบคุมการใชจายเงินดังกลาวไวในระดับมลรัฐเทานั้น
สวนในระดับสหพันธรัฐจะพบเพียงกฎหมายวาดวยการจัดสรรงบประมาณของรัฐ (Principles of
Federal Appropriations Law) ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดหลักการโดยทั่วไปวา การประชาสัมพันธ
ของรัฐจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักความจําเปนในการใชจาย และหามใชสื่อโฆษณาของรัฐเพื่อ
การวิ่งเตนหรือการโฆษณาชวนเชื่อ
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รัฐอิลลินอยส (Illinois) มีการกําหนดมาตรการควบคุมการประชาสัมพันธที่เปน
การโฆษณาบุคคลหรือพรรคการเมืองซึ่งเปนมาตรการเฉพาะไวใน รัฐบัญญัติจริยธรรมของพนักงาน
และลูกจางของรัฐ (State Officials and Employees Ethics Act) โดยกําหนดหามมิใหมีชื่อ รูปภาพ
หรื อ ข อ ความเสี ย ง ของสมาชิ ก ฝ า ยบริห ารและสมาชิก ฝ า ยนิติ บั ญ ญัติ ปรากฏในวิ ท ยุ โทรทั ศน
หนังสือพิมพ นิตยสารเชิงพาณิชย ปายโฆษณา หรือปายขอความอิเล็กทรอนิกส รวมถึงหามมีชื่อหรือ
ภาพของบุคคลดังกลาว ปรากฏในสติกเกอรติดทายรถ ปายโฆษณาขนาดใหญริมถนน เข็มกลัด แถบ
แมเหล็กติดตูเย็น สติกเกอร หรือสิ่งอื่นใด หากสิ่งของดังกลาวถูกออกแบบ ชําระราคา เตรียมการ
หรือแจกจาย โดยเปนการใชจายจากเงินงบประมาณของรัฐ และไมไดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่หรือเพื่อบริการสาธารณะ เวนแตจะสามารถกระทําไดตามที่
กําหนดไวในประมวลกฎหมายเลือกตั้ง (the Election Code) หากบุคคลใดฝาฝนจะมีความผิดทาง
อาญา และมีระวางโทษปรับตั้งแต 1,001 ดอลลารสหรัฐ ถึง 5,000 ดอลลารสหรัฐ
รัฐนิวยอรก (New York) มีการกําหนดมาตรการควบคุมการประชาสัมพันธที่
เปนการโฆษณาบุคคลหรือพรรคการเมืองซึ่งเปนมาตรการเฉพาะไวใน กฎหมายวาดวยเจาหนาที่รัฐ
(Public Officers Law) โดยกําหนดหามประชาสัมพันธเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับการเลือกตั้ง (elected
government official) และผูสมัครรับเลือกตั้ง (candidate) ทั้งในระดับ ถองถิ่น ระดับมลรัฐ หรือ
ระดับสหพันธรัฐ ดวยการทําใหปรากฏซึ่งรูปภาพ เสียง หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ในสื่อ
โฆษณา โครงการประชาสัมพันธ หรือประกาศสาธารณะ ซึ่งเผยแพรโดยภาคเอกชน ภาคธุรกิจ หรือ
ภาคอื่นใด ผานทางสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส หากวาการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ
ดังกลาวเปนการกระทําโดยใชจายเงินทั้งหมดหรือบางสวนจากงบประมาณของหนวยงานรัฐ เวนแต
การใชจายเงินเพื่อการประชาสัมพันธดังกลาวจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น หากบุคคล
ใดฝาฝนจะมีการนํามาตรการลงโทษทางแพงมาใชบังคับ โดยมีโทษปรับตั้งแต 1,000 ดอลลารสหรัฐ
ถึง 5,000 ดอลลารสหรัฐ
จะเห็นไดวามาตรการที่กําหนดขึ้นในประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลียนั้นมี
ลักษณะที่คลายคลึงกัน โดยมีขั้นตอนการควบคุมที่เขมงวด และมีการตรวจสอบความถูกตองและ
ความคุ ม ค า ในการใช จ า ยทั้ ง ก อ นและหลั ง การเผยแพร สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ส ง ผลทํ า ให ก าร
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองที่เปนไปโดยฝาฝนขอหามตามกฎหมายเกิดขึ้นไดยาก และแม
มาตรการขางตนจะมิไดกําหนดความผิดและกําหนดโทษไวสําหรับบุคคลที่ฝาฝน แตบุคคลที่ฝาฝน
ยอมมีความผิดและตองรับโทษตามที่กําหนดไวในกฎหมายอื่น ๆ อยูแลว หากการกระทําดังกลาวเปน
ความผิดตามที่กฎหมายนั้น ๆ กําหนดไว สวนมาตรการที่กําหนดขึ้นในประเทศสหรัฐ อเมริก านั้น
แตกตางออกไปจากประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลีย โดยเปนการกําหนดบทลงโทษไวเปน

Ref. code: 25595601031577EGK

274
การเฉพาะสําหรับ การกระทํา ที่เปนการประชาสัม พันธบุคคลโดยใชทรัพยากรของรัฐ เวนแตการ
กระทําดังกลาวจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนพิเศษวาสามารถกระทําได ทั้งนี้หากผูใดฝาฝนขอ
หามดังกลาว จะมีการนํามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช ซึ่งมีทั้งมาตรการบังคับทางอาญา และ
มาตรการบังคับทางแพง โดยมาตรการดังกลาวเปนการกําหนดโทษปรับเอาไว
7) การใชสื่อประชาสัมพันธของรัฐเพื่อประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองได
สงผลเสียกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในหลายประการ กลาวคือ กอใหเกิดการสูญ
ดานทรัพยากรของรัฐ ทําลายความเชื่อมั่นในการลงทุนของเอกชน เปนการปลูกฝงคานิยมการทุจริต
ใหเปนสิ่งที่ยอมรับได สรางความเกลียดชังและความแตกแยกขึ้นในสังคม กอใหเกิดการแขงขันทาง
การเมืองอยางไมเปนธรรม ทําใหการบริหารงานของหนวยงานรัฐขาดประสิทธิภาพ และบั่นทอน
เสถียรภาพทางการเมือง เปนตน เมื่อปรากฏวาการใชสื่อประชาสัมพันธของรัฐเพื่อประชาสัม พัน ธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองยังปรากฏใหเห็นอยูทั่วไปในสังคม และพบเห็นไดบอยครั้งยิ่งขึ้นในชวงเวลา
กอนการเลือกตั้ง จึงจําเปนตองศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันหรือมาตรการ
ทางกฎหมายที่อาจมีขึ้นในอนาคต เพื่อวิเคราะหวาการบังคับใชมาตรการเหลานั้นมีปญหาประการ
ใดบาง จึงสงผลทําใหปญหาการประชาสัมพันธดังกลาวยังคงปรากฏอยูท ั่วไปในสังคมไทย
เมื่อพิจารณาถึงมาตรการตาง ๆ ของประเทศไทย ที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ พบวาประเทศไทยมีการกําหนดมาตรการตาง ๆ
เพื่อควบคุมการใชจายทรัพยากรของรัฐใหเกิดขึ้นอยางคุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดย
ไมมีลักษณะเปนการนําทรัพยากรของรัฐไปใชเพื่อประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองไวหลาย
มาตรการ ซึ่งมีทั้งมาตรการที่มีผลบังคับ ในทางอาญา เชน ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 147
มาตรา 151 และมาตรา 152) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2550 (มาตรา 29 และมาตรา 45) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 (มาตรา 18 และมาตรา 105) หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 (มาตรา 57 มาตรา 106 มาตรา
137 และมาตรา 154) เปนตน
และมาตรการอื่ น ๆ เช น การออก “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี วา ด ว ยการ
ประชาสัมพันธแหงชาติ พ.ศ. 2529” และที่แกไขลาสุดในป พ.ศ. 2553 เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธแหงชาติ (กปช.) ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและแผนการประชาสัม พันธข อง
ประเทศใหมีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล หรือการออก “อัตราคาใชจา ย หลัก เกณฑแ ละแนว
ทางการพิ จ ารณางบประมาณรายจ า ยประจํ า ป (มิถุนายน 2556)” เพื่อกํา หนดแนวทางในการ
พิจารณางบประมาณในสวนของงบประชาสัมพันธ หรือการออกหนังสือเวียน ที่ มท 0808.2/ว3475
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ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง “ขอใหทบทวนและกําหนดมาตรการปองปราม กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชเงินงบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกใหราษฎรโดยใสชื่อตนลงบน
สิ่งของ” เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติไมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใชจายงบประมาณเพื่อการ
ประชาสัมพันธสวนบุคคล รวมทั้งการออก “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535”
และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
แตดูเหมือนวาการบังคับใชมาตรการดังกลาว ทั้งมาตรการที่มีผลบังคับในทางอาญา
และมาตรการอื่น ๆ ยังขาดประสิทธิภาพอยูพอสมควร เนื่องจากยังพบเห็นการกระทําที่เปน การ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองไดทั่วไปในสังคม กลาวคือ การบังคับใชมาตรการที่มีผลบังคับ
ในทางอาญาหลายกรณีเปนเรื่องที่กฎหมายบัญญัติความผิดไวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐบางตําแหนง
เทานั้น ทําใหการบังคับใชกฎหมายเกิดขึ้นอยางไมครอบคลุมเมื่อมีกรณีที่การกระทําดังกลาวเกิดขึ้น
โดยบุคคลอื่นที่มิใชเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนั้น หรือการกําหนดระวางโทษปรับเกิดขึ้นอยางตายตัว
โดยไมสอดคลองกับลักษณะของความผิด เนื่องจากความผิดดังกลาวเปนการกระทําที่มีผลประโยชน
ทางการเงินเขามาเกี่ยวของ การกําหนดระวางโทษปรับโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนที่รัฐตองสูญเสีย
หรือผลประโยชนที่ผูกระทําจะไดรับ ยอมสงผลทําใหรัฐไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการกําหนด
โทษทางอาญาที่เปนไปเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดได อีกทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่ถูก
กําหนดไวก็มีลักษณะเปนเพียงคําแนะนําหรือเปนเพียงการกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการใชจาย
ทรัพยากรของรัฐเทานั้น โดยไมมีสภาพบังคับในทางกฎหมายที่จะทําใหบุคคลซึ่งอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายดังกลาวตองปฏิบัติตาม
และแมจะมีความพยายามจากทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดทําราง
พระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐ พ.ศ. .... ที่เปนการกําหนดแนวทางในการใช
จายเงินแผนดินเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธของภาครัฐใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบ รัดกุม คุมคา และ
สามารถตรวจสอบได โดยเป นการนํา แนวคิดในการควบคุมการใชจ ายของประเทศแคนาดาและ
ออสเตรเลียมาใช แตกลับพบวารางพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมถูกประกาศใชเปนกฎหมาย อีกทั้ง
หากมี ก ารประกาศใช เ ป น กฎหมาย อาจมี ส ภาพป ญ หาบางอย า งเกิ ด ขึ้ น จากการบั ง คั บ ใช ร า ง
พระราชบัญญัติดังกลาวได เชน
- การกําหนดขอยกเวนไวโดยไมตองนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวมาใชแกการ
ปราศรัยหรือการแถลงขาว หรือการประชาสัมพันธของภาครัฐที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของรัฐ จะ
สงผลเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยนําเนื้อหาที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองไป
สอดแทรกไวในขอยกเวนเหลานั้นหรือไม
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- การกําหนดใหการประชาสัมพันธที่กระทําลงในสื่อตางประเทศไมตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของรางพระราชบัญญัติดังกลาว จะสงผลเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยใชสื่อตางประเทศ
เปนชองทางในการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองหรือไม
- การกําหนดความรับผิดของ “เจาหนาที่” เอาไว โดยไมไดกําหนดนิยามของ
เจาหนาที่ไวดวย จะสงผลทําใหการบังคับใชรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอบเขตกวางแคบเพียงใด
และจะหมายความรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ไดรับมอบภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะดวยหรือไม อีก
ทั้งจะสงผลเปนการใชอํานาจนิติบัญญัติโดยองคกรตุลาการดวยหรือไม
- การกําหนดโทษอยางไมชัดเจน โดยใหพิจารณาจากกฎหมายอื่น ๆ ที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบัน จะสงผลทําใหการบังคับใชกฎหมายเกิดความยุงยากขึ้นหรือไม และจากการวิเคราะห
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชมาตรการทางการกฎหมายที่มีผลใชบังคับอยู ไดแสดงใหเห็นวาการ
กําหนดโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งนั้นเปนไปอยางตายตัว
และไมไดคํานึงถึงลักษณะของความผิดที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทางการเงิน การกําหนดโทษอยาง
ไมชัดเจนดังกลาวนี้จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการกําหนดโทษทางอาญาที่เปนไปเพื่อปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดไดมากนอยเพียงใด
- การมี ส ว นร ว มของภาคเอกชนในการตรวจสอบการกระทํ า ที่ เ ป น การ
ประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐมีขอบเขตที่จํากัด โดยพบวาการมี
สวนรวมของภาคเอกชนปรากฏเฉพาะขั้นตอนของการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการโฆษณา
ประชาสัมพันธภาครัฐเทานั้น ไมปรากฏวาภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนอื่น ๆ อีก ทั้งที่ใน
สถานการณปจจุบัน มีขอเรียกรองจากภาคสวนตาง ๆ ใหเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนให
มากขึ้นเพื่อควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
8) จากการศึกษาแนวคิดเกี่ย วกับ ความรับผิดทางอาญากรณีการประชาสัมพัน ธ
บุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐในชวงเวลากอนการเลือกตั้ง ประกอบกับมาตรการ
ทางกฎหมายที่ใชในการควบคุมการกระทําดังกลาวในตางประเทศ สามารถสรุปไดวา ปญหาดังกลาว
เกี่ยวของกับการทุจริตในหลายรูปแบบและหลากหลายประเภท ซึ่งมุมมองในระดับสากลเห็นพ อง
ตองกันวาสมควรกําหนดใหเปนความผิดทางอาญา และตองมีการบังคับ ใชม าตรการตาง ๆ อยาง
เพียงพอเพื่อจัดการกับปญหานี้ มิใหลุกลามกลายเปนการทุจริตที่มีลักษณะขามพรมแดน นอกจากนี้
ปญหาดังกลาวยังสงผลทําใหการใชจายทรัพยากรของรัฐเกิดขึ้นอยางไมคุมคาและไมมีประสิทธิภาพ
ทําใหการแขงขันระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่ไมเทาเทียมกัน
และเป น ป ญ หาที่ ป ระเทศตา ง ๆ ทั่ ว โลกพยายามที่ จ ะแก ไ ขด ว ยวิ ธี ก ารต า ง ๆ เช น การกํ า หนด
หลักเกณฑในการใชจายใหเปนไปอยางเขมงวด โดยมีการตรวจสอบความถูกตองและความคุมคาของ
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การใชจายทั้งกอนและหลังการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ การกําหนดมาตรการลงโทษทางแพงมาใช
บังคับเปนการเฉพาะ หรือการกําหนดมาตรการลงโทษทางอาญามาใชบังคับเปนการเฉพาะ เปนตน
และเมื่อ ทําวิเคราะห ถึงป ญ หาที่เ กิด ขึ้ นในประเทศไทย ปญ หาดังกลาวนั้น ยัง คง
ปรากฏอยูทั่วไปในสังคมไทย และพบเห็นไดบอยครั้งยิ่งขึ้นในชวงกอนการเลือกตั้ง โดยเปนผลมาจาก
มาตรการทางอาญาที่ส ามารถใชบัง คับกับการกระทําดัง กลาวมีขอจํา กัดหลายประการ กลาวคือ
สามารถบังคับใชกับเจาหนาที่ของรัฐไดบางตําแหนงเทานั้น หรือการกําหนดระวางโทษไมเหมาะสม
กับลักษณะความผิดซึ่งเปนความผิดที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทางการเงิน สวนมาตรการอื่นที่มิใช
มาตรการทางอาญาก็เ ปนเพี ยงคํ าแนะนํ าหรื อแนวทางในการปฏิ บัติ ซึ่งไมมีสภาพบั ง คับ ในทาง
กฎหมายใหตองปฏิบัติตาม รวมถึงมาตรการที่อาจมีขึ้นในอนาคตก็ยังมีปญหาวาจะสามารถใชบังคับได
อยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
ดังนั้น การกํา หนดใหการกระทํา ดังกลาวเปนความผิดทางอาญาจึ งสอดคลอ งตอ
หลักเกณฑในการกําหนดความผิดทางอาญา เนื่องจากเมื่อศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทาง
อาญาในกรณีดังกล า วแลว การกระทําดัง กลาวเปนการกระทํา ที่กระทบตอสังคมและเปนสิ่งที่ไม
สมควรใหอภัย และการนํามาตรการทางอาญามาใชบังคับจะเกิดขึ้นโดยไมขัดหรือแยงตอวัตถุประสงค
ของการลงโทษ ที่เปนไปเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด และไมสงผลเปนการปดกั้น
การกระทําอื่น ๆ ที่พึงเกิดขึ้นในสังคม เนื่องจากมิไดควบคุมไปถึงการใชจายที่เปนไปโดยสุจริตและ
เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะอยางแทจริง อีกทั้งการกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทาง
อาญา จะสงผลทําใหการบังคับใชกฎหมายเกิดขึ้นอยางเสมอภาค เทาเทียม โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติระหวา งกัน ยิ่งขึ้น และจะไมเกิดสถานการณที่เปนการใชสอยทรั พยากรด านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาจนเกินขอบเขตความสามารถ รวมถึงเปนการกระทําที่เหมาะสมไดสัดสวนแลว
เนื่องจากมาตรการที่ใชบังคับอยูในปจจุบันซึ่งมีสภาพบังคับที่รุนแรงนอยกวา ไมสามารถใชบังคับได
หรือใชบังคับไดไมเพียงพอที่จะถึงขนาดเปนการปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว
5.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา กรณีการประชาสัมพันธบุคคล
หรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ในชวงเวลากอนการเลือกตั้ง ประกอบกับมาตรการทาง
กฎหมายที่ใชในการควบคุมการกระทําดังกลาวในตางประเทศ และการวิเคราะหถึงสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นจากการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายที่มีอยูเดิมและที่อาจมีขึ้นในอนาคต รวมถึงความเปนไป
ไดและความเหมาะสมในการกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา สามารถสรุปไดวา
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การกําหนดใหการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ
ในชวงเวลากอนการเลือกตั้ง เปนความผิดทางอาญา จะสงผลทําใหการปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดดังกลาวเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไมกอใหเกิดปญหากฎหมายอาญาเฟอ
(Overcriminalization) ที่จะสงผลทําใหความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายลดลง
1) งานวิจัยฉบับนี้จึงเสนอใหมีการกําหนดความผิดทางอาญาขึ้นใหม เพื่อใชบังคับกับ
การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ ซึ่งอาจกําหนดความผิดดังกลาว
ไวในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับการเลือกตั้ง
ทั้งหมดของประเทศ และเรียกความผิดดังกลาววา ความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐ โดยบัญญัติไวดังนี้
“ผู ใดกระทํ า การใด ๆ อั นเป น การประชาสัม พั น ธ ผูส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรือ พรรค
การเมืองภายในระยะเวลา 90 วัน กอนวันเลือกตั้ง โดยใชทรัพยากรของรัฐในการประชาสัมพันธ ตอง
ระวางโทษจําคุก ไมเกินสามป หรือปรับ ตั้งแตสองเทาแตไมเกินสี่เทาของคาเสียหายที่เกิดขึ้น หรือ
ประโยชนที่ไดรับ แตตองไมนอยกวาหาหมื่นบาท”
1.1) ความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรัพยากรของรัฐใชบังคับกับการกระทําใด ๆ ที่เปนการเคลื่อนไหวหรือการไมเคลื่อนไหวรางกาย
ภายใตบังคับจิตใจโดยรูสํานึก ซึ่งเปนการกระทําหรือการงดเวนการกระทําที่เกิดขึ้นจากการคิด ตกลง
ใจตามที่คิด และเคลื่อนไหวหรือไมเคลื่อนไหวรางกายตามที่ตกลงใจ หากเปนการกระทํา ที่ไ ม อ ยู
ภายใตบังคับจิตใจโดยรูสํานึก เชนนี้ไมถือวามีการกระทําและไมอาจเปนความผิดได เชน ไมรูสึกตัว
ถูกสะกดจิต เปนตน สําหรับการกระทําที่เปนความผิดโดยการไมเคลื่อนไหวรางกายนี้ จะเปนความผิด
ตอเมื่อกฎหมายไดกําหนดหนาที่ไวโดยชัดแจงใหบุคคลดังกลาวตองกระทํา เพื่อ ปองกัน มิให มีก าร
ประชาสัมพันธดังกลาวเกิดขึ้น เชน กรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่นายหนึ่งมีหนาที่ตรวจสอบ
และยับยั้งการประชาสัมพันธที่เปนการโฆษณาผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง และกําหนดให
เป น หนึ่ ง ในคณะกรรมการที่ มีอํ า นาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ให จั ด ทํา สื่ อ ประชาสัม พั น ธ หากปรากฏวา
เจาหนาที่รายดังกลาวทราบวาสื่อประชาสัมพันธที่ถูกผลิตขึ้นมานั้นเปนสื่อประชาสัมพันธที่มิชอบ แต
ยังอนุมัติใหมีการเผยแพรสื่อดังกลาวได โดยไมไดใชอํานาจในการยับยั้งตามที่กฎหมายกําหนดหนาที่
ไว เชนนี้ถือวาเปนการกระทําความผิดโดยงดเวน
1.2) การกระทําที่เปนความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรค
การเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐนั้น จะตองเปนการกระทําที่เกิดขึ้นโดยเจตนา ซึ่งการพิจารณาวา
ผูกระทํามีเจตนาหรือไมนั้น จะตองพิจารณาวาผูกระทําไดถึงรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบความผิด
หรือไม และผูกระทําประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนหรือไม
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กลาวคือ ผูกระทํานั้นจะตองทราบขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบของความผิด โดยผูกระทําตองทราบ
วาการกระทําดังกลาวเปนการประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่ลงแขงขันในทาง
การเมือง และทราบวาการกระทํานั้นเปนการใชจายทรัพยากรของรัฐ รวมถึงผูกระทําตองการใหการ
ประชาสัมพันธดัง กลาวเกิดขึ้น หรือเล็งเห็นวาการกระทํา ของตนจะกอใหเกิดการประชาสัม พันธ
ดังกลาวขึ้น ซึ่งความผิดฐานนี้ไมรวมถึงการกระทําที่เกิดขึ้นโดยประมาท
1.3) บุคคลที่อาจเปนผูกระทําความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้ง
หรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐนั้น อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือเปนนิติบุคคลก็ได ในกรณี
ของบุคคลธรรมดา ความผิดฐานดังกลาวไมไดกําหนดวาจะตองเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือมีห นาที่
อยางใดอยางหนึ่งเกี่ยวกับการใชจายทรัพยากรของรัฐ ความผิดฐานดังกลาวจึงบังคับใชกับบุคคล
ธรรมดาทุกคนที่เปนผูกระทําความผิด สวนกรณีของนิติบุคคล การบังคับใชโทษจําคุกแกนิติบุคคลนั้น
โดยสภาพของการบังคับ ใชโทษดังกลาวไมสามารถกระทําได จึงทําไดเพียงการบังคับ ใชโ ทษปรับ
เทานั้น โดยผู มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลดังกล าวซึ่งมีสวนรูเห็นในการกระทําจะตองรับผิด
รวมกับนิติบุคคลนั้นและอาจตองรับโทษจําคุกดวย
1.4) การกระทําที่จะเปนความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐนั้น หมายถึงการกระทําอยางใดก็ไดที่มีผลเปนการเผยแพรสื่อ
ประชาสัมพันธที่มีลักษณะเปนการหาเสียงใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง เชน การทําให
ปรากฏชื่อสกุล รูปภาพ ขอความเสียง คําขวัญ สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน บน
สื่ อ ประชาสัม พั น ธ ตา ง ๆ เช น หนั ง สือ พิ มพ อิ น เตอร เ น็ ต ของชํา ร ว ย ป า ยโฆษณา การจั ด งาน
นิทรรศการ ใบปลิว การพนสีตามสิ่งของสาธารณะ หรือสื่อชนิดอื่น ซึ่งเปนการกระทําที่ไมมีกฎหมาย
บัญญัติใหอํานาจไว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับทราบเนื้อหาการประชาสัมพันธที่ประสงค
จะเผยแพร การกระทําดังกลาวยอมเปนความผิดสําเร็จทันทีที่เผยแพร แมวาจะยังไมมีผูใดรับทราบ
ขอความที่ประสงคจะเผยแพร ซึ่งการพิจารณาวาการกระทําอยางใดเปนการประชาสัมพันธผูสมัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจําเปนตองพิจารณาตามลักษณะของสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ วาโดย
ปกติของการเสพสื่อดังกลาวนั้นจะสามารถสัมผัสไดถึงการประชาสัมพันธที่ผิดกฎหมายหรือไม เชน
การปรากฏรูปภาพผูสมัครรับเลือกตั้งบนหนังสือที่ระลึกของหนวยงานรัฐ หากรูปภาพที่ปรากฏนั้นไม
ชัด หรือเมื่ออานดูตามปกติจะไมสามารถทราบวาเปนผูใด เชนนี้ถือวามิใชการประชาสัมพันธที่ผิด
กฎหมาย แตถาเปดดูตามปกติโดยไมตองเพงหรือแคมองผาน ๆ ก็สามารถทราบไดวาเปนผูสมัครรับ
เลือกตั้ง เชนนี้ถือวาเปนการประชาสัมพันธที่ผิดกฎหมาย
สําหรับการกระทําที่จะเปนความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐนี้ จะตองเปนการประชาสัมพันธที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 90
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วัน กอนที่จะมีการเลือกตั้ง เนื่องจากเปนชวงเวลาที่การแขงขันทางการเมืองดวยการหาเสียงเขมขน
ที่สุด โดยการนับระยะเวลานั้น ใหเริ่มนับตั้งแตเวลาแรกที่มีกฎหมายกําหนดหามการหาเสียงเลือกตั้ง
คือเวลา 18.00 นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน เพื่อใหตอเนื่องกับระยะเวลาที่กําหนดไวเปน
ชวงสุดทายของการหาเสียงเลือกตั้ง และในกรณีที่การรับรองคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเกิดขึ้น
ภายหลังระยะเวลา 90 วันเริ่มนับแลว ใหถือเอาเวลาที่รับรองคุณสมบัติเปนเวลาแรกของการเริ่ม
บังคับใชความผิดฐานดังกลาว เพราะการรับรองคุณสมบัติยอมเปนที่แนชัดวาบุคคลดัง กลาวจะมี
สถานะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งอยางเต็มตัว สวนในกรณีของการประชาสัมพันธพรรคการเมือง การเริ่ม
นับระยะเวลานั้นใหพิจารณาจากผูสมัครคนแรกของพรรคที่ไดรับการรับรองคุณสมบัติ เพราะการ
รับรองคุณสมบัติผูสมัครคนแรกของพรรคยอมสงผลใหพรรคมีสถานะเปนคูแขงทางการเมืองในการ
เลือกตั้งครั้งดังกลาวทันที ทั้งนี้ตองกําหนดใหการรับรองคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งตองกระทํา
โดยเปดเผยและเผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อปองกันปญหาการเริ่มนับระยะเวลาบังคับใชกฎหมาย
1.5) วัตถุแหงการกระทําซึ่งเป นสิ่งที่ความผิดฐานประชาสัม พันธผูส มัค รรั บ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐประสงคจะคุมครองนี้ ไดแกทรัพยากรของรัฐ โดย
อาจจะเปนเงิน ทรัพยสิน หรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่อาจมีมูลคา ซึ่งเปนของรัฐหรืออยูในความครอบครอง
ของรัฐ และรวมถึงสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ที่ถูกออกแบบ ชําระราคา เตรียมการ หรือแจกจายโดย
เปนการใชจายเงินจากงบประมาณของรัฐดวย แตไมรวมถึงทรัพยสินของรัฐที่ถูกเอาไปจนมีลักษณะ
เปนการตัดกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ความผิดฐานดังกลาวนี้เปนความผิดที่ไมตองการผล การกระทําจึงเปน
ความผิดสําเร็จทันทีที่ไดกระทําขั้นสุดทายแลว แตมีบางกรณีที่การกระทําดังกลาวอาจเปนเพียงการ
พยายามกระทําความผิดได เชน กรณีการอัพโหลดไฟลประชาสัมพันธเขาสูเครือขายอินเตอรเน็ต หาก
ผูกระทําใชคําสั่งสุดทายเพื่อสงขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลกลางแลว แตปรากฏวาระบบอัพโหลดไฟล
เกิดมีปญหาขึ้นกอนที่ไฟลดังกลาวจะถูกสงไปยังระบบฐานขอมูลกลาง เปนตน
2) แมวาจะไดกําหนดความผิดสําหรับบุคคลที่กระทําการประชาสัมพันธผูสมัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมืองไวแลว แตการบังคับใชกฎหมายใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพนั้น อาจมี
ความจําเปนที่จะตองกําหนดหนาที่ใหแกผูที่ไดรับประโยชนจากการโฆษณาดังกลาว หรือบุคคลอื่นที่
เกี่ย วของ เชน บุคคลซึ่งเปนคูสัญญาหรือเคยเปนคูสัญ ญากับ รัฐ บุคคลซึ่งอาจเปนคูสัญ ญากับ รัฐ
บุคคลทีอ่ าจไดรับประโยชนจากการพิจารณาแตงตั้ง โยกยายเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง หรือบุคคลที่เปน
คูสมรส บุพการี และบุตร เปนตน จึงจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ โดย
อาจกําหนดใหบุคคลที่ฝาฝนหนาที่ดังกลาวตองรับผิดเชนเดียวหรือรวมรับผิดกับผูสมัครรับเลือกตั้ง
หรือพรรคการเมือง
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3) การกํา หนดอัตราโทษสํา หรับ ผูก ระทํา ความผิดฐานประชาสัม พันธผูส มัครรับ
เลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐนั้น จะมุงเนนไปที่ก ารลงโทษปรับ เปนสําคัญ
เนื่องจากโดยลักษณะของการกระทําความผิด เปนการกระทําที่เกีย่ วของกับประโยชนในทางทรัพยสิน
การกําหนดโทษปรับโดยพิจารณาตามความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชนที่ไดรับ จะชวยทําใหการ
บังคับใชโทษเปนไปโดยสอดคลองกับขอเท็จจริงในแตละคดี ทั้งนี้สมควรกําหนดเพดานโทษปรับขั้นต่ํา
ไวดวย เพื่อปองกันมิใหความผิดเล็กนอยเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุที่คาปรับมีจํานวนเล็กนอยและเปนสิ่งที่
ยอมรับได สวนการบังคับใชโทษจําคุกนั้นจะเปดโอกาสใหศาลสามารถใชดุลพินิจไดวาจะกําหนดโทษ
จําคุกแกผูกระทําผิดหรือไม โดยพิจารณาจากความจําเปนในการบังคับใชโทษจําคุกตามขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นในแตละคดี ทั้งนี้ควรกําหนดบทบัญญัติเพื่อเพิ่มโทษแกผูมีอํานาจในการอนุมัติสั่งการเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธหรือผูมีหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบการประชาสัมพันธดวย ในกรณีที่ความผิด
ดังกลาวเกิดขึ้นจากการสั่งการหรือไมสั่งการของตน หรือเกิดขึ้นจากการละเลยไมทําหนาที่ในการ
ควบคุมตรวจสอบการประชาสัมพันธอยางเพียงพอ
4) ความผิ ด ฐานประชาสั ม พั น ธ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ พรรคการเมื อ งโดยใช
ทรัพยากรของรัฐ เปนความผิดที่กอใหเกิดความเสียหายโดยตรงตอทรัพยากรของรัฐ โดยเปนการ
กระทําที่กระทบตอกรรมสิทธิ์สวนรวมหรือสิทธิครอบครองสวนรวมซึ่งเปนประโยชนสาธารณะอยาง
หนึ่ง รัฐในฐานะผูเสียหายจึงมีสิทธิดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดไดแตเพียงผูเดียว พนักงานอัยการใน
ฐานะที่เปนตัวแทนของรัฐและมีหนาที่รักษาผลประโยชนของรัฐหรือผลประโยชนสาธารณะยอมมี
อํานาจที่จะนําคดีดังกลาวขึ้นสูการพิจารณาของศาลเพื่อนําตัวผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดมาฟอง
ลงโทษ
5) การกําหนดอายุความสําหรับความผิดฐานประชาสัมพันธผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐนั้น มีขอเรียกรองจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอ
ตายการทุจริต ค.ศ. 2003 กําหนดใหประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีมีหนาที่ตองกําหนดอายุความสําหรับ
ความผิดที่เกี่ยวพันกับปญหาการรับสินบน การยักยอกทรัพยสิน การใชอิทธิพล การปฏิบัติหนาที่โดย
ทุจริต การปกปดและขัดขวางกระบวนการยุติธรรมใหมีระยะเวลานานขึ้น และกําหนดใหอายุความ
ดังกลาวนั้นนานขึ้นไปอีกหรือสะดุดหยุดลงในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดหลบหนีการเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อปองกันมิใหการกระทําความผิดดังกลาวลุกลามกลายเปนการทุจริตที่มีลักษณะข าม
พรมแดน เนื่องจากผูกระทําผิดมักอาศัยชองวางทางกฎหมายในเรื่องการขาดอายุความเปนเหตุใหรอด
พนรอดพนจากการจับกุมและการดําเนินคดี
6) สํา หรับ การดําเนินคดีกับ การประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใช
ทรั พ ยากรของรั ฐ ในขณะที่ ยั ง ไม มี ก ฎหมายเฉพาะตามที่ ไ ดเ สนอไว บั ง คับ ใช นั้ น อาจตอ งอาศั ย
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บทบัญญัติที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งใชบังคับไปพลาง
กอ นจนกวา จะมีกฎหมายเฉพาะใชบัง คับ ซึ่งอาจสง ผลบางประการเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพในการ
ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดดังกลาว และเมื่อมีกฎหมายเฉพาะใชบังคับแลว การบังคับ
ใชกฎหมายก็จะเปนไปตามหลักกฎหมายอาญาไมมีผลใชบังคับยอนหลัง หากวาการใชบังคับยอนหลัง
นั้นจะเปน โทษแกผูกระทําความผิด แตถาโทษที่จ ะลงแกผูกระทําความผิดตามกฎหมายเฉพาะที่
บัญญัติเปนคุณกวา ก็สามารถบังคับใชโทษที่เปนคุณแกผูกระทําความผิดได
7) นอกจากนี้ เ พื่ อ ให ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การ
ประชาสัมพัน ธข องรัฐอาจกํา หนดใหตอ งมีก ารระบุ ขอ ความวา ไดใชจา ยจากเงินแผนดินไว ในสื่ อ
ประชาสัมพันธของรัฐ และใสหมายเลขอางอิงไวในสื่อประชาสัมพันธดังกลาวเพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบขั้นตอนการใชจายเงิน และเพื่อใหการประชาสัมพันธของรัฐเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
และไมสรางความสับสนใหแกห นวยงานที่เกี่ยวของกับ การประชาสัมพันธของรัฐ อาจมีการจัดทํา
หลักเกณฑที่มีมาตรการบังคับที่เหมาะสม เพื่อกําหนดรูปแบบ ประเภท เนื้อหา และกระบวนการใน
การผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธของรัฐ ซึ่งจะสงผลทําใหการประชาสัมพันธของรัฐเกิดขึ้นอยาง
เปนระบบและเปนไปอยางคุมคา รวมถึงกําหนดขอยกเวนหรือการผอนผันการควบคุมตรวจสอบการ
ประชาสัม พั น ธ ไวใ นบางกรณี เช น กรณี ที่มี ค วามจํ า เป นเรง ดว น เพื่ อ ป อ งกั น หรือ แก ไ ขภั ย พิบัติ
สาธารณะ ปองกันหรือแกไขโรคติดตอหรือโรครายแรง ปองกันหรือแกไขปญหาเศรษฐกิจ หรือกรณี
อื่นที่มีความจําเปนเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปอยางเที่ยงธรรม เชน การเปดเผยขอมูลที่สําคัญของ
ผูส มัค รรับ เลือ กตั้ งบางรายหรื อ พรรคการเมื องบางพรรค เพื่อให การตัดสิ นใจทางการเมื อ งของ
ประชาชนเกิดขึ้นบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน หรือการประชาสัมพันธบุคคลสําคัญของ
ชาติเนื่องในโอกาสสําคัญตาง ๆ เปนตน โดยอาจกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจในการ
ดําเนินการดังกลาวในชวงเวลากอนการเลือกตั้ง เพื่อควบคุมการเลือกตั้งใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
8) และเพื่อใหการปองกันและปราบปรามการกระทําที่เปนการประชาสัมพันธบุคคล
หรื อ พรรคการเมื อ งเกิ ด ขึ้ นอย างต อ เนื่อ งและมี ป ระสิ ทธิ ภาพ สมควรที่จ ะกํ า หนดมาตรการทาง
กฎหมายขึ้นมาควบคุมการประชาสัมพันธของรัฐภายในชวงเวลาอื่นนอกเหนือจากชวงเวลากอนการ
เลือกตั้งดวย เนื่องจากปญหาการประชาสัมพันธบุคคลหรือพรรคการเมืองโดยใชทรัพยากรของรัฐเปน
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู ต ลอดเวลา แม ว า จะไม มี ก ารจั ด การเลื อ กตั้ ง ในช ว งที่ ทํ า การเผยแพร สื่ อ
ประชาสัมพันธนั้นก็ตาม ดวยเหตุผลที่วาการสรางฐานคะแนนนิยมอาจตองกระทําอยางตอเนื่องเปน
ระยะเวลานาน เพื่อใหประชาชนสามารถจดจําตัว บุคคลหรือ พรรคการเมือ งได รวมถึงตองมี ก าร
ควบคุมการประชาสัมพันธบุคคลอื่นนอกเหนือจากผูสมัครรับเลือกตั้งดวย โดยอาจเปนการควบคุม
การประชาสัมพันธบุคคลที่ดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐหรือเคยดํารงตําแหนงในหนวยงานของ
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รัฐ ซึ่งเปนตําแหนงบริหารระดับสูงหรือเทียบเทา หรือกําหนดใหบุคคลที่ไดรับการเลือกตั้งตองจัดทํา
รายงานการประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับ ตนที่มีมูลคาโครงการสูงในระดับหนึ่ง เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของทําการตรวจสอบเสนทางการใชจายเงินเพื่อการประชาสัมพันธนั้น และการกําหนดหาม
ดังกลาวอาจรวมถึงอดีตพรรคการเมืองดวย เพื่อปองกันปญหาการสืบทอดอํานาจทางการเมือง
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