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บทบรรณาธิการ
เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนาฉบับประจําเดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นเดือนที่มีอากาศและ
อุ ณหภู มิ ต่ํ าลงทั่ วทุ กภู มิ ภาค ส่ งผลให้ ประเทศไทยมี อากาศหนาว โดยเฉพาะแถบตอนบนของประเทศ เช่ น
ภาคเหนื อและภาคอี สานตอนบน จึ งเหมาะสํ าหรั บการท่ องเที่ ยวของคนที่ ชื่ นชอบอากาศหนาวเป็ นอย่ างยิ่ ง
แต่อย่างไรก็ควรจะดูแลสุขภาพให้พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ เนื่องจากบาง
พื้ นที่ ของประเทศยั งคงมี ฝนตกอยู่ อย่างต่ อเนื่ อง สะท้ อนให้ เห็ นถึ งความเปลี่ ยนแปลงของสภาพภู มิ อากาศที่
แปรปรวนค่อนข้างมาก เพื่อให้การท่องเที่ยวที่ราบรื่น และได้ดื่มด่ําสนุกสนานกับบรรยากาศอย่างเต็มที่ สําหรับ
เดือนนี้วารสารของเรายังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระเชิงวิชาการด้านการวิจัยเป็นประจําเหมือนเช่นเคย สําหรับ
คอลัมน์งานวิจัยและพัฒนา นําเสนอข้อมูลด้านการวิจัยในเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์หาระยะยิง
และรอบกระสุนปืนแบบไม่ทําลายตัวย่าง โดยเทคนิค X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF) และ
FT-IR Spectroscopy โดย มนตรี ดอนฟุ้งไพร และคณะ และเรื่อง กระบวนการเข้าสู่การจ้างงานของแรงงาน
ข้ามชาติลาวในภาคอุตสาหกรรม วิจัยโดย ชูพักตร์ สุทธิสา ส่วนบทความวิจัย นําเสนอข้อมูลในหัวข้อเรื่อง
การศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ
ปัญหาการคอร์รัปชันในลักษณะต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ในเกือบทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน บทความที่น่าสนใจ
เรื่อง ภาษีมรดก บทพิสูจน์ก้าวแรกของการปฏิรูป ซึ่งเป็นเรื่องที่กําลังอยู่ในกระแสความสนใจของสังคมใน
วงกว้าง โดยข้อมูลที่นําเสนอนั้นได้ชี้ให้เห็นถึงข้อดีหรือข้อด้อยของการมีภาษีมรดก ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นการ
นํ า เสนอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บทบาทของรั ฐ สภาในกระบวนการพิ จ ารณางบประมาณ ที่ อ ธิ บ ายให้ เ ห็ น ถึ ง
กระบวนการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาว่ามีรายละเอียดและขั้ นตอนอย่างไร รอบโลกวิจั ยนํ าเสนอ
สถานการณ์ปัจจุบันของวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ (HIV Vaccines) รอบด้านงานสภาได้นําเสนอข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) และปิดท้ายวิจัยด้วย สภาปฏิรูป
ที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่เพื่อนําพาประเทศเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
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การพัฒนามาตรการวิธีการตรวจพิสูจน์หาระยะยิง
และรอยลูกกระสุนปืนแบบไม่ทําลายตัวอย่าง
โดยเทคนิค X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF)
และ FT-IR Spectroscopy
วิจัยโดย...มนตรี ดอนฟุ้งไพร และคณะ
เรียบเรียงโดย...สิฐสร กระแสร์สนุ ทร

ปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมหลากหลาย
รูปแบบบนความคาดหวังว่าจะเป็นกระบวนการที่สามารถให้ข้อยุติและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ เนื่องจากเป็น
หลักกติกาในการควบคุม คุ้มครองการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมและเป็นที่ยอมรับในอารยประเทศ และในหลาย
ครั้งกระบวนการยุติธรรมยังอยู่ในฐานะเป็นที่พึ่งและความหวังสุดท้ายในการยุติปัญหา และด้วยสถานการณ์ความ
วุ่นวายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พบว่า สังคมมีปัญหามากมายที่ต้องการข้อยุติภายใต้กระบวนการที่เป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่าย ซึ่งจะต้องเป็นกระบวนการที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรม ดังนั้น การ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพตามอุดมคติได้นั้น นอกจากการมองในภาพองค์รวมเชิงระบบแล้ว
จะต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาขั้นตอนการทํางานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนด้วย
กระบวนงานด้านนิ ติ วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนงานหนึ่งภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ได้รั บ
ความสําคัญอย่างมาก เนื่องจากนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) มีหลักการในการปฏิบัติงานโดยการนําเอา
วิชาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ตรวจร่างกายและวัตถุพยานเพื่อช่วยในการ
ค้นหาความจริ ง โดยใช้ วิทยาศาสตร์ บริ สุทธิ์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุ กต์ เช่น ชี ววิทยา ฟิสิ กส์กายภาพ เคมี
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คอมพิวเตอร์ และกีฏวิทยา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน และดําเนินคดีทางกฎหมายตามกระบวนการ
ยุติธรรมในการพิสูจน์หลักฐานและชี้นําไปสู่ผู้กระทําความผิดอาญา ดังนั้นการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์จึงมี
หลักการ ขั้นตอนการทํางาน ที่ชัดเจนบนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหลักการทฤษฎีรองรับและมี
การใช้งานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นหลักการที่มีความเป็นมาตรฐานสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในผล
การปฏิบัติงานได้ ดังนั้นการสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมด้วยกระบวนงานด้านนิติวิทยาศาสตร์จึงเป็น
แนวทางที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในผลการตัดสินคดีเป็นข้อยุติที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องได้
การตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเป็นการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์
อีกสาขาหนึ่งซึ่งมีความสําคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากในการก่อเหตุอาชญากรรมนั้นอาวุธปืนถือได้ว่าเป็น
อาวุธที่มีความร้ายแรงและถูกนํามาใช้ในการก่อเหตุบ่อยครั้งมาก ดังนั้น อาวุธปืนหรือวัตถุพยานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนจึงกลายเป็นวัตถุพยานที่ถูกร้องขอให้ทําการตรวจพิสูจน์ เพื่อนําไปสู่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ของการก่อคดีในลักษณะของการเชื่อมโยงการกระทําความผิดหรือเพื่อการคลี่คลายการก่อคดีในประเด็นอื่น ๆ
ของการก่ออาชญากรรม
ดังนั้น การพัฒนาเทคนิคการตรวจพิสูจน์เพื่อหาระยะยิงและร่องรอยลูกกระสุนปืนบนหลักการ
ตรวจวิเคราะห์แบบไม่ทําลายตัวอย่าง จึงเป็นสิ่งสําคัญในสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาสมรรถนะรวมถึง
ระบบงานด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเทคนิควิธีการตรวจพิสูจน์เพื่อหาระยะยิงและ
ร่องรอยลูกกระสุนปืนบนผ้าที่ถูกยิง ใช้หลักการวิเคราะห์หาสารเคมีหรือธาตุสําคัญที่มาจากการยิงปืนที่อยู่ใน
คราบเขม่าดินปืน เพื่อหาระยะยิงจากลักษณะการกระจายตัวของเขม่าปืนและเขม่าดินปืน เพื่อยืนยันว่ารอยฉีก
ขาดบนผ้านั้นเกิดขึ้นเพราะลูกกระสุนปืนหรือไม่ และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันมีเครื่องมือวิเคราะห์ตัวอย่าง
หลายชนิดที่อาจจะนํามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาสารเคมีหรือธาตุสําคัญที่มาจากการยิงปืน
ได้โดยที่ตัวอย่างไม่ได้ถูกทําลาย
จากเหตุข้างต้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาเทคนิคการตรวจพิสูจน์เพื่อหาระยะ
ยิงและร่องรอยลูกกระสุนปืนเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในลักษณะของการวิเคราะห์โดยไม่ทําลาย
ตัวอย่าง ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสเปกโทรสโกปีแบบ X-ray fluorescence
Spectroscopy (XRF) และ FT-IR Spectroscopy ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้แสง แบบไม่ทําลายตัวอย่าง
และสามารถใช้วิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบและลักษณะโครงสร้างทางโมเลกุลของสิ่งปนเปื้อนที่อยู่บนพื้นผิว
ของตัวอย่างได้ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนําเทคนิคดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะ
เอกลักษณ์ของธาตุองค์ประกอบและลักษณะโครงสร้างทางโมเลกุลของคราบเขม่าปืนหรือเขม่าดินปืนและคราบ
รอยลูกกระสุนปืนบนผ้าที่ถูกยิงได้ ซึ่งจะช่วยในการแก้ปัญหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และยังช่วยสนับสนุนการ
ตรวจพิสูจน์ที่ดําเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนามาตรฐานวิธีการตรวจพิสูจน์หาระยะยิงและรอยลูกกระสุนปืน โดยเทคนิค X-ray
Fluorescence spectroscopy (XRF) และ FT-IR Spectroscopy
2. เพื่อแก้ปัญหาวิธีการตรวจพิสูจน์ที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งวัตถุพยานจะต้องถูกทําลาย
วิธีการใหม่ที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นการพัฒนาเทคนิควิธีการตรวจพิสูจน์ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยการ
ตรวจพิสูจน์แบบที่วัตถุพยานไม่ถูกทําลาย
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3. เพื่อสร้างกระบวนการตรวจพิสูจน์ที่ใช้ผลการวิเคราะห์ สองวิธีในการยืนยันผลการตรวจ
พิสูจน์ซึ่งกันและกัน
4. เพื่อสร้างวิธีการตรวจพิสูจน์หาการกระจายตัวของเขม่าดินปืนในการหาระยะยิง
5. เพื่อแก้ปัญหาการตรวจพิสูจน์รอยของลูกกระสุนปืน ในกรณีที่เป็นการยิงในระยะไกล
6. เพื่อจัดทําฐานข้อมูลการวิเคราะห์เบื้องต้นของกระสุนปืน เขม่าดินปืน ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ
และลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสารที่เหลือจากการยิงปืน
7. เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาให้แก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวัตถุพยานที่
ถูกยิงด้วยลูกกระสุนปืน
วิธีการศึกษาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยนักวิจัยต้องทําการควบคุมตัวแปรหลายตัว ที่จะส่งผล
ต่อลักษณะการกระจายตัวของเขม่าปืนบนผ้าที่ถูกยิงมีหลายตัวแปร อาทิ สภาพแวดล้อมของการยิง กลไกการ
ทํางานของอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนแต่ละชนิด แต่ละขนาด โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีผลต่อ
เอกลักษณ์และลักษณะการกระจายตัวของเขม่าปืน ดังนั้น ผลจากการยิงปืนด้วยอาวุธปืนกระบอกเดียวกันแต่
ใช้กระสุนปืนที่ต่างยี่ห้อกันหรือยี่ห้อเดียวกันแต่ผลิตด้วยวัตถุดิบที่แตกต่างกัน อาจส่งผลให้ปรากฏลักษณะการ
กระจายตัวของเขม่าปืนที่แตกต่างกันได้
ทั้งนี้ ในการยิงทดสอบเพื่อศึกษาคราบเขม่าปืนนั้น ได้ทําการยิงทดสอบด้วยอาวุธปืนกระบอก
เดียวกันและกระสุนปืนยี่ห้อเดียวกันและผลิตมาพร้อมกัน โดยอาวุธปืนที่นําใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นปืนพก
เซมิออโตเมติก ขนาด 9 มม. LUGER และปืนพกรีวอลเวอร์ ขนาด .38 SPECIAL ซึ่งเป็นชนิด และประเภทของ
อาวุธปืนที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายและมักจะถูกนํามาใช้เป็นอาวุธปืนในการก่อเหตุอาชญากรรรมบ่อยครั้ง
สําหรับการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดําเนินการโดยวิธีการตรวจพิสูจน์ด้วยเทคนิคทางเคมีเพื่อตรวจ
วิเคราะห์หาระยะยิงและร่องรอยของลูกกระสุนปืน ซึ่งเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์หาลักษณะการกระจายตัว
ของอนุภาคเขม่าดินปืนและร่องรอยของลูกกระสุนปืนบนวัตถุประเภทผ้า ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีมาตรฐานและ
ถูกนํามาใช้ในระดับสากล แต่เป็นเทคนิคที่มีข้อจํากัดในบางด้าน เช่น เป็นการวิเคราะห์โดยทําลายตัวอย่างและ
ความชัดเจนในผลการวิเคราะห์บนวัตถุสีเข้ม เป็นต้น ด้วยวัตถุประสงค์ในการวิจัยซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการแก้ไข
ปัญหาในข้อจํากัดทางเทคนิคและสนับสนุนเทคนิคการตรวจพิสูจน์หาระยะยิงและร่องรอยจากลูกกระสุนปืนที่
ดําเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการวิจัยครั้งนี้ จึงได้มีการศึกษาเทียบเคียงผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปีแบบ X-ray fluorescence
spectroscopy (XRF) และแบบ ATR FT-IR Spectroscopy
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาเพื่อการพัฒนามาตรฐานวิธีการตรวจพิสูจน์หาระยะยิงและร่องรอยของลูก
กระสุนปืน โดยการนําเทคนิคการวิเคราะห์ทางแสงโดย X-ray fluorescence Spectroscopy (XRF) และ
FT-IR spectroscopy เข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบสําคัญที่มาจากการยิงปืนและ
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โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบที่อยู่ภายในคราบเขม่าดินปืนและร่องรอยลูกกระสุนปืน ซึ่งผลจากการ
ทดลองพบว่า
เทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบ X-ray Fluorescence spectroscopy (XRF) สามารถนํามาใช้
ในการวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบสําคัญที่มาจากการยิงปืนได้ครบทั้ง 4 ธาตุ ได้แก่ ตะกั่ว (Pb ; Lead) พลวง
(Sb ; Antimony) แบเรียม (Ba ; Barium) และทองแดง (Cu ; Copper) เหมือนกับในเทคนิคการวิเคราะห์
ด้วยการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน และการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค X-ray Fluorescence
spectroscopy (XRF) ยังมีลักษณะเด่นคือได้ผลการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเทคนิคการวิเคราะห์ด้วย
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีบางด้าน อาทิ สามารถแสดงข้อมูลเชิงปริมาณของธาตุที่ตรวจพบได้ ซึ่งสามารถ
นําไปใช้วิเคราะห์แนวโน้มความแตกต่างของระยะยิงและชนิดของลูกกระสุนปืนที่ใช้ยิงได้ รวมทั้งการให้ผลการ
วิเคราะห์ที่ชัดเจนในการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบบริเวณรอยลูกกระสุนปืน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการตรวจ
พิสูจน์รอยของลูกกระสุนปืนที่ใช้อยู่ ในกรณีที่เป็นการยิงในระยะไกลได้อีกด้วย เนื่องจากการวิเคราะห์ใน
เทคนิคของการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจะให้ผลที่ไม่ชัดเจน นอกจากนี้ การวิเคราะห์ร่องรอยของลูกกระสุนปืนโดย
เทคนิค X-ray Fluorescence spectroscopy (XRF) ยังสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันได้
ระหว่างร่องรอยของการถูกยิงด้วยลูกกระสุนปืน ชนิด LRN (Lead Round Nose) และ FMJ (Full Metal
Jacket) ได้อีกด้วย ประกอบกับเป็นการวิเคราะห์แบบไม่ทําลายตัวอย่างจึงเป็นเทคนิคที่มีความเหมาะสมต่อ
การนําไปประยุกต์ใช้ในการตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน ซึ่งต้องการความโปร่งใสและตรวจสอบได้
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค ATR FT-IR Spectroscopy บนผ้าซึ่งเป็นเป้ายิงทดสอบไม่
สามารถวิเคราะห์หา Spectrum ที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างทางเคมีในคราบเขม่าดินปืนได้ ซึ่งอาจเป็นผล
อันเนื่องมาจากความไม่เหมาะสมของเทคนิคที่นํามาใช้หรือลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง
โดยคณะผู้วิจัยจะได้นําปัญหาอุปสรรคดังกล่าวไปทําการศึกษาปรับปรุงเทคนิคของการวิเคราะห์คราบเขม่าดิน
ปืนและร่องรอยของลูกกระสุนปืนในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ทั้งนี้ เป้าหมายของการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานวิธีการตรวจพิสูจน์หาระยะยิงและร่องรอย
ของลูกกระสุนปืน เพื่อทดแทนหรือสนับสนุนการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคของการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ใช้
ในการตรวจพิสูจน์อยู่ในปัจจุบัน พบว่าการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยเทคนิค X-ray Fluorescence spectroscopy (XRF)
เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการตรวจพิสูจน์เพื่อหาระยะยิงและร่องรอยลูกกระสุนปืนบน
ผ้าที่ถูกยิงได้โดยไม่ทําลายตัวอย่าง
ข้อเสนอแนะ การวิจัยครั้งนี้นักวิจัยได้แบ่งเป็นข้อเสนอแนะออก 2 ด้าน ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ
1.1 การวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาธาตุองค์ประกอบที่มาจากการยิงปืนโดยเทคนิค X-ray
Fluorescence spectroscopy (XRF) สามารถให้ข้อมูลในเชิงปริมาณได้ ซึ่งมีแนวโน้มของความสอดคล้อง ต่อระยะ
ยิง และต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนของธาตุองค์ประกอบแต่ละชนิดได้ ดังนั้น ควรจะต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติม ถึงความชัดเจนในปริมาณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการพั ฒนาเพื่อนําไปสู่การจัดทํา
ฐานข้อมูลอัตราส่วนของธาตุองค์ประกอบที่ตรวจพบจากการยิงอาวุธปืนด้วยกระสุนปืนแต่ละ ชนิด ประเภท
และยี่ห้อได้ในอนาคต
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1.2 คราบเขม่าดินปืนนอกจะประกอบไปด้วยธาตุสําคัญที่มาจากการยิงปืนตามที่ได้มีการ
ศึกษาวิจัยแล้วนั้ น จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ายังมีธาตุองค์ ประกอบชนิดอื่นที่ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติม
โดยเฉพาะสารประกอบที่อยู่ภายในคราบเขม่าดินปืนและบริเวณโดยรอบรอยลูกกระสุนปืน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้
ได้พยายามใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ATR FT-IR Spectroscopy เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์หา Spectrum ที่เป็น
เอกลักษณ์ของโครงสร้างทางเคมีในคราบเขม่าดินปืนและร่องรอยของลูกกระสุนปืน แต่ไม่ประสบความสําเร็จ
เนื่องมาจากความไม่เหมาะสมของเทคนิคที่นํามาใช้หรือลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ซึ่งควรทําการศึกษาปรับปรุงในเทคนิคของการวิเคราะห์คราบเขม่าดินปืนและร่องรอยของลูกกระสุนปืนในการ
ศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 ควรจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมองค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ ด้ า นการวิ จั ย ให้ แ ก่ บุ ค ลากรภายใน
กระบวนการยุติธรรม
2.2 ควรสนับสนุนบุคคลผู้มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม ได้รับการ
พัฒนาต่อยอดให้มีทักษะและองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น
2.3 ควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านวิชาการภายนอก เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้
ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือการดําเนินการศึกษาวิจัยร่วมกันในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
มนตรี ดอนฟุ้งไพร และคณะ. (2555). การพัฒนามาตรการวิธีการตรวจพิสูจน์หาระยะยิงและรอยลูก
กระสุนปืนแบบไม่ทําลายตัวอย่าง โดยเทคนิค X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF)
และ FT-IR Spectroscopy. กรุงเทพ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์.

งานวิจัยและพัฒนา

กระบวนการเข้าสู่การจ้างงานของแรงงานข้ามชาติลาวในภาคอุตสาหกรรม
วิจัยโดย...ชูพกั ตร์ สุทธิสา
เรียบเรียงโดย...ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์

แรงงานข้ามชาติเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากภาวะทุนนิยมโลกที่มีการผนวกและการเคลื่อนย้ายทุน
แรงงาน เทคโนโลยี ก่อน พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจระดับสูงและอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน และจากการพัฒนาโครงสร้างการ
ผลิตจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ทําให้ความต้องการแรงงานมีจํานวนมากขึ้น
ประกอบกับสังคมไทยมีแนวโน้มที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น จึงทําให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จาก
สาเหตุดังกล่าวจึงเป็นเหตุปัจจัยดึงดูดที่สําคัญให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านคือ เมียรมาร์ ลาว และกัมพูชา เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ไร้ฝีมือหรือกึ่งฝีมือที่คนไทยไม่ทํา เช่น งานที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้น งานที่
เสี่ยงอันตราย และงานที่มีความยากลําบาก จากความต้องการแรงงานในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ทําให้แรงงานข้ามชาติเคลื่อนย้ายเข้ามาเป็นจํานวนมากทั้งประเภทถูกกฎหมายและประเภทที่ลักลอบเข้ามาตาม
แนวชายแดน จากสถิติของสํานักงานบริหารแรงงานต่างด้าวใน พ.ศ. 2555 แรงงานที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและ
โดยผิดกฎหมาย พบว่า มีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับใบอนุญาตทํางานอยู่ 1,752,100 คน ในจํานวนดังกล่าวมีเพียง
839,913 คนเท่านั้นที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ รัฐไทยได้กําหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงาน
ข้ า วชาติ ด้ ว ยมาตรการการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานข้ า มชาติ ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2535 เป็ น ต้ น มา การ
เปลี่ยนแปลงสถานะของแรงงานที่มีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายให้มีการขึ้นทะเบียนและอาศัยอยู่
ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ใน พ.ศ. 2547 ได้เพิ่มให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวโดยกฎหมาย โดยการจัดทํา
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เจรจา (MOU) กับประเทศเพื่อนบ้าน และใน พ.ศ. 2552–2555 ได้มีการพยายามจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นระบบ
มากขึ้น โดยอนุมัติให้แรงงานที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และพิสูจน์สัญชาติในแต่ละปี เพื่อ
นําไปสู่กระบวนการทําให้ถูกกฎหมายและผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติทํางานอยู่ในประเทศไทยได้ แต่การบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวของไทยไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากกฎระเบียบที่ขาดความยืดหยุ่น มีลักษณะของการ
ควบคุมโดยให้ความสําคัญกับความมั่นคงของชาติเป็นหลักมากกว่ามิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านความมั่นคงของ
มนุษย์ ทําให้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการแรงงานในสภาวะของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจุดอ่อน
สําคัญในการดูแล และจัดการแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีแนวโน้มทําให้การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงาน
ข้ามชาติเพิ่มขึ้น และเปิดช่องว่างทําให้มีการละเลยสิทธิต่าง ๆ ของแรงงานข้ามชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีสถิติการอพยพแรงงานข้ามชาติน้อยกว่าภูมิภาคอื่น แต่
เนื่องจากยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศลาวและกัมพูชา ทําให้มีแรงงานข้าม
ชาติ เ ข้ า มาทํ า งานกระจุ กตั วในจั งหวั ดใหญ่ ๆ ได้ แก่ จั งหวั ดนครราชสี ม าที่ มี นิ คมอุ ตสาหกรรม 2 แห่ ง ได้ แ ก่
เขตอุ ตสาหกรรมนครราชสี มา และเขตอุ ตสาหกรรมนวนคร จั งหวั ดขอนแก่ นที่ มี อั ตราการขยายตั วธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว โดยกําหนดยุทธศาสตร์เมืองว่าจะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่งของ
ภูมิภาคอินโดจีน เพื่อเป็นระเบียงเชื่อมต่อเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (East–West Economic Corridor) ส่วน
จังหวัดหนองคายเนื่องจากมีพื้นที่ติดกับประเทศลาว จึงมีแรงงานข้ามแดนเข้ามาทํางานเป็นจํานวนมาก จากสถิติ
แรงงานข้ามชาติจากสํานักงานบริหารแรงงานต่างด้าวใน พ.ศ. 2555 มีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตจํานวนมากที่สุด
คือ นครราชสีมา จํานวน 15,623 คน ขอนแก่น จํานวน 4,822 คน อุบลราชธานี จํานวน 2,440 คน อุดรธานี จํานวน
1,571 คน หนองคาย จํานวน 1,510 คน ตามลําดับ แต่คาดว่าจะมีแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายกว่า 12,500
คน ทั้งนี้ ผลกระทบของแรงงานข้ามชาติมีทั้งด้านบวกและด้านลบ กล่าวคือ ด้านเศรษฐกิจ แรงงานข้ามชาติจะช่วย
ทดแทนการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ ส่วนด้านลบเกิดปัญหาความไม่ชัดเจนในด้านสถานการณ์ทาง
กฎหมายและสิทธิของบุคคลส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ การเอารัดเอา
เปรี ย บและอคติ ท างชาติ พั น ธุ์ ปั ญ หาผู้ ติ ด ตามและเด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ ทํ า ให้ ข าดการเข้ า ถึ ง โอกาสทางการศึ ก ษา
ผลกระทบด้านการเมืองและความมั่นคงภายในประเทศ ปัญหาด้านอาชญากรรม ยาเสพติดและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ผลกระทบทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ สาธารณสุขของแรงงานที่
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอนุญาตทํางาน และไม่มีบัตรประกันสุขภาพ โดยจะส่งผลกระทบต่องบประมาณด้านสาธารณสุข
ของประชากรไทยด้วย ส่วนผลกระทบกับแรงงานข้ามชาติคือ สถานภาพทางกฎหมายของแรงงาน การถูกเอารัดเอา
เปรียบ ถูกเลือกปฏิบัติ การถูกโกงค่าแรง การมีระยะเวลาการทํางานมากกว่าที่กฎหมายแรงงานของไทยกําหนดไว้
และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานข้ามชาติและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคมไทยตามมา
จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวที่สะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นในเรื่องความต้องการแรงงานและความ
ไม่สอดคล้องกันในการกําหนดนโยบายในเรื่องการจัดการแรงงานข้ามชาติจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่นกับระบบการจัดการของผู้ประกอบการลงทุน และปัญหาความต้องการของแรงงาน ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษาให้เห็นถึงกระบวนการเข้าสู่การจ้างงานของแรงงานต่างชาติ การจัดการแรงงาน และ

8
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ระหว่างการปฏิบัติการ 3 ฝ่าย ที่มีแรงงานข้ามชาติ รัฐและนโยบายทั้งระดับชาติและท้องถิ่น
และฝ่ายผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มีผลต่อแรงงานข้ามชาติ เพื่อนําไปสู่ความรู้ ความเข้าใจปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยให้ความสําคัญกับแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว ซึ่งเป็นแรงงาน
ส่วนใหญ่และมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมตามจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการเข้าสู่การจ้างงานของแรงงานข้ามชาติลาวในระบบภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์และการปฏิบัติการของรัฐ ผู้ประกอบการ และการจัดการแรงงานที่มีต่อวิถีชีวิต
แรงงานข้ามชาติลาว
3. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของการทํางานภาคอุตสาหกรรม การปรับตัวของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ที่อพยพมา
อยู่ใหม่ที่แรงงานย้ายกันมา
วิธีการศึกษาวิจัย
การศึ กษาวิจั ยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิ งคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจั ยมี 3 กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่มที่ 1
แรงงานข้ามชาติลาวในระบบภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ กลุ่มที่ 2
ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่มีแรงงานข้ามชาติ กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชนใน
ส่วนภูมิภาคที่มีส่วนในการจัดการแรงงานข้ามชาติใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2 วิธีการ คือ 1) การคัดเลือกแบบ
โควตา และ 2) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ทั่วไปเพื่อสัมภาษณ์
แรงงานข้ามชาติลาว ในประเด็นด้านกระบวนการเข้าสู่การจ้างแรงงานและการปฏิบัติการในการจัดการแรงงานของ
รัฐ และโรงงานอุตสาหกรรมต่อแรงงาน ส่วนแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจะเป็นการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือ
ผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน ใน
ประเด็นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและด้านนโยบายกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติการในการจัดการแรงงานของ
รัฐและโรงงานอุตสาหกรรม และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากแรงงานข้ามชาติลาวในประเด็นด้านวิถี
ชีวิต สภาพความเป็นอยู่ การปรับตัวของแรงงานในโรงงานและสภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิต จากนั้นทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกแยะตามประเด็นและตามกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง โดยนําเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ผลการศึกษาวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการเข้าสู่การจ้างงานข้ามชาติลาวในระบบภาคอุตสาหกรรม
ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า กระบวนการเข้ า สู่ ก ารจ้ า งงานของแรงงานข้ า มชาติ ล าวในระบบ
ภาคอุตสาหกรรมมีอยู่ 3 กระบวนการคือ 1) ขั้นตอนการเริ่มย้ายถิ่น ซึ่งการตัดสินใจย้ายถิ่นของแรงงานลาว สาเหตุ
มาจากด้านเศรษฐกิจ ความยากจน ไม่มีอาชีพ การมีหนี้สิน การมีภาระเลี้ยงดูสมาชิกในครัวเรือนจํานวนมาก ส่วน
ด้านสังคมเกิดจากการได้รับการชักนําของญาติหรือเพื่อน เป็นการอาศัยเครือข่ายทางสังคมเชื่อมโยงผ่านระบบ
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เพื่อน และคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเหลือและการอํานวยความสะดวกทําให้
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ลดต้นทุนในรูปตัวเงิน และลดความเสี่ยงในการเข้ามาของแรงงาน ทั้งนี้ วิธีการเข้ามาของแรงงานลาวโดยแบ่งเป็น 3
กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่เข้ามาตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานแรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
คู่สัญญา (MOU) ส่วนใหญ่จะพบในโรงงานที่ เป็นบริ ษัทขนาดใหญ่และมีการจั ดระบบบริหารจั ดการแรงงานที่
ค่ อ นข้ างเป็ นระบบ มี น ายหน้ าจั ด หาแรงงานมาให้ กลุ่ ม ที่ 2 เป็ นกลุ่ ม ที่ เ ข้ า สู่ร ะบบการพิสูจ น์ สั ญ ชาติต ามมติ
คณะรัฐมนตรี กลุ่มนี้พบในโรงงานขนาดกลาง โดยส่วนใหญ่เป็นผู้มีสถานะหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยถือวีซ่า
นักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศได้ 1–3 เดือน แต่มาทํางานในโรงงาน พอรัฐประกาศผ่อนผันโดยการให้ไปจดทะเบียน
ก่อนและไปพิสูจน์สัญชาติเพื่อให้สามารถทํางานในประเทศแบบชั่วคราวได้แบบปีต่อปี และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่เข้า
มาโดยผิดกฎหมาย โดยพบในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กจะเข้ามาทางจุดผ่อนปรนหรือเข้าเมืองในรูปแบบ
นักท่องเที่ยวแล้วทํางานต่อเลยกลายเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย 2) ขั้นตอนระหว่างการย้ายถิ่น พบว่า กระบวนการ
เดินทางของแรงงานลาวมีการเข้าในใน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 รูปแบบการผ่านนายหน้า เป็นรูปแบบการนําเข้า
แรงงานของบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการแรงงานจํานวนครั้งละมาก ๆ โดยติดต่อผ่านนายหน้าในประเทศลาว ซึ่งเป็น
นายหน้าระดับท้องถิ่นที่คุ้นเคยรู้จักกับแรงงานและนายหน้าของบริษัทระดับแขวง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ประมาณ 30,000–35,000 บาท รูปแบบที่ 2 รูปแบบการเข้ามาเองแบบถูกกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ทํางาน
ในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่มีระบบการจัดหางาน แรงงานจะติดต่อคนรู้จักหรือได้รับการชักชวนจาก
ญาติที่เคยเข้ามาทํางานอยู่ก่อนแล้ว โดยจะเข้ามาในรูปแบบวีซ่านักท่องเที่ยว 3 เดือน เสียค่าใช้จ่ายประมาณ
3,000–3,500 บาท รูปแบบที่ 3 รูปแบบการลักลอบเข้ามา แรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ทํางานอยู่จังหวัด
หนองคาย โดยแรงงานจะเดินทางด้วยวิธีการใช้เรือข้ามฟากจากฝั่งลาวมาขึ้นฝั่งที่ไทย ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้มีเพื่อนที่เคย
ทํ า งานอยู่ ใ นโรงงานและได้ รั บ การชั ก ชวน/แนะนํ า ให้ เ ข้ า มาทํ า งาน จะเป็ น ลั ก ษณะเช้ า ไปเย็ น กลั บ มากกว่ า
3) ขั้นตอนปลายทาง เมื่อแรงงานได้มาทํางานในโรงงานนั้นจะมีระดับการจัดการกับแรงงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ลักษณะขนาดของโรงงานและประเภทของแรงงาน โดยแรงงานขนาดใหญ่ที่มีการนําเข้าแรงงานตามข้อตกลง MOU
จะมีการดูแลแรงงานที่ดีได้รับค่าแรงตามเกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ํา ได้รับสิทธิการลาหยุด ลาป่วย โดยได้รับสวัสดิการด้าน
ประกันสังคม ประกันสุขภาพและเรื่องที่พักอาศัย สําหรับโรงงานขนาดกลางจะมีลักษณะการจ้างแบบรายวัน จ้าง
เหมาะและจ้างรายเดือน การจ้างงานส่วนใหญ่แรงงานไม่ได้จ้างตามเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ํา ค่าแรงตกอยู่วันละ 146–
210 บาท ส่วนการจ้างเหมาเมื่อมีผู้ส่งสินค้ามาก นายจ้างจะใช้วิธีการจ้างเหมาได้รับค่าแรงเฉลี่ยคนละ 300–500
บาท/วัน และการจ้างงานรายเดือนค่าจ้างประมาณเดือนละ 4,000–6,000 บาท แต่การทํางานรายเดือน แรงงาน
ต้องทํางานระยะเวลายาวนานถึงกว่า 14 ชั่วโมง ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นของแรงงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องสุขภาพ และ
รองลงมาคือเรื่องที่พัก ส่วนการดูแลความปลอดภัยในการทํางานและอุปกรณ์ป้องกันมีเฉพาะในกลุ่มโรงงานขนาด
ใหญ่เท่านั้น
2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์และการปฏิบัติการของรัฐ ผู้ประกอบการ และการจัดการแรงงานที่มีต่อ
วิถีชีวิตแรงงานข้ามชาติลาว
ผลการศึกษาสามารถจําแนกปฏิสัมพันธ์และการปฏิบัติการเป็นรายด้านคือ 1) ภาครัฐกับการ
บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ โดยมีการกําหนดนโยบายและมาตรการในการทํางานของภาครัฐเพื่อแก้ปัญหา
แรงงาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2539–2546 เป็นนโยบายการทํางานเชิงตั้งรับ มองว่า
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แรงงานข้ามชาติเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย แต่ก็มีความสําคัญในฐานะเป็นปัจจัยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วิธีการ
บริหารจัดการแรงงานคือใช้แนวคิดการส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกับแนวคิดด้านความมั่นคงของชาติที่มอง
ว่าแรงงานเข้ามาพร้อมกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโรคติดต่อ ดังนั้น ปฏิบัติการของรัฐใน
ช่วงเวลานี้จึงมีข้อจํากัดด้านแรงงานและควบคุมความสงบเรียบร้อย ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2547–ปัจจุบัน นโยบายการ
บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติรัฐจะกําหนดการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เพื่อ
เป็นการรับรองสถานะบุคคลและจัดทําทะเบียนประวัติแรงงานเพื่อให้ได้สิทธิอาศัยชั่วคราว ภายใต้แนวคิดเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งให้ความสําคัญกับสิทธิและการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการแรงงานข้ามชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดแรงงาน
ข้ามชาติมากที่สุด เช่น กรณีเทศบาลตําบลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั้ง
คนไทยและแรงงานข้ามชาติลาว ด้วยการประสานความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลให้แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีบัตร
ประกันสุขภาพมีโอกาสเข้าถึงการรักษากับโรงพยาบาลด้วยวิธีการสวมสิทธิ และการให้บริการสาธารณสุข การตรวจ
ร่างกาย การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพโดยภาพรวมทั้งคนไทยและแรงงานลาวภายใต้ระบบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพของท้องถิ่นของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างได้ผลในการ
ติดตามดูแลสุขภาพของแรงงานที่อาศัยอยู่ภายในชุมชน แต่ยังพบปัญหาว่าบุคลากรมีจํานวนไม่เพียงพอในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานด้านแรงงานข้ามชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับการ
เข้ามาของแรงงานข้ามชาติและการเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชน อีกทั้งข้อมูลในการขึ้นทะเบียนข้ามชาติยังจัดเก็บไม่เป็น
ระบบและไม่ทันสมัย 3) องค์กรพัฒนาเอกชนต่อแรงงานข้ามชาติ พบว่า การปฏิบัติการขององค์กรพัฒนาเอกชน
และองค์กรอาสาสมัครในชุมชนค่อนข้างที่จะเข้าถึงกลุ่มแรงงานได้มากกว่าหน่วยงานภาครัฐในการควบคุมดูแล
แรงงานข้ามชาติในระดับท้องถิ่น จากปฏิบัติการในเขตอําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นกรณีตัวอย่างของการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน เป็นการสร้างความคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) ในชุมชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยอาศัยทุนทางสังคมที่มีในชุมชนซึ่งถือได้ว่า
เป็นกลไกสําคัญในการปฏิบัติการที่ส่งผลต่อการพัฒนาและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนที่มีความเสี่ยง
หลายด้าน 4) ปฏิบัติการของผู้ประกอบการที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ ซึ่งการจัดการจะมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่
กับลักษณะขนาดของโรงงานและประเภทของโรงงาน โดยโรงงานขนาดใหญ่มีระบบการนําเข้าแรงงานที่เป็นระบบ
ตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานแรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สัญญา (MOU) ในขณะที่โรงงาน
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ระบบการบริหารจัดการแรงงานค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องการดูแลแรงงาน เนื่องจากการ
เข้ามาของแรงงานบางส่วนเป็นแรงงานที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย และบางส่วนถูกทําให้ถูกกฎหมาย โดยการพิสูจน์
สัญชาติ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันทั้งในด้านการจ้างงาน ด้านสภาพแวดล้อม การดูแลความปลอดภัยในการทํางาน
ด้านการดูแลสุขภาพ และด้านสวัสดิการต่าง ๆ
3. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของการทํางานภาคอุตสาหกรรม การปรับตัวของแรงงานข้ามชาติลาวใน
พื้นที่ที่อพยพมาอยู่ใหม่ที่แรงงานย้ายถิ่นมา
ผลการศึกษาพบว่า แรงงานมีการปรับตัวกับการเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่อพยพมายังคงดํารงชีวิต
เหมือนที่เคยทําในประเทศลาว การรักษาวัฒนธรรมที่คุ้นเคย เช่น การกินอาหาร การไปทําบุญที่วัด การแต่งกาย
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ฯลฯ แรงงานบางส่วนยังคงนุ่งผ้าซิ่นไปทําบุญ กระบวนการดังกล่าวเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมเป็นยุทธวิธีใน
การปรับตัวของแรงงานเมื่อต้องเผชิญกับสังคมใหม่ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่แรงงานเลือก
ทําให้ยึดโยงตนเองกับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ลาว การที่แรงงานลาวมีการรวมกลุ่มกันในที่ทํางาน การแสวงหาทํา
กิจกรรมร่วมกันในช่วงวันหยุดหรือหลังเลิกงาน ทําให้รู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านตัวเอง เป็นการสร้างพื้นที่ทางสังคม
ของแรงงานข้ามชาติลาว โดยการสร้างความผูกพันกับพื้นที่ใหม่ผ่านการใช้ความทรงจําจากดินแดนบ้านเดิมมาสร้าง
โลกจินตนาการแห่งใหม่ที่เสมือนกับบ้านเกิดของตน จินตนาการนี้จะช่วยสร้างอัตลักษณ์ร่วมและความผูกพันร่วม
ของคนลาวในพื้นที่ใหม่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเป็นการสร้างสังคมเสมือนจริงข้ามพรมแดนกายภาพที่
เชื่อมโยงแรงงานกลับบ้านเกิด นอกจากนี้ การที่แรงงานข้ามชาติบางส่วนถูกทําให้เป็นคนชายขอบของสังคม จึงต้อง
เผชิญกับความทุกข์จากการทํางานที่หนัก มีความยากลําบาก ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ทั้งในเรื่องของ
สวัสดิการที่พัก ค่าแรงงานและการดูถูกจากอคติทางชาติพันธุ์ ทําให้เกิดวิธีการปรับตัวต่อรองของแรงงานข้ามชาติ 2
ลักษณะคือ การปรับตัวโต้ตอบ และการต่อรองด้วยตนเอง ส่วนกลยุทธ์ของนายจ้างก็จะมีกลยุทธ์ที่จะทําให้แรงงาน
ทํางานอยู่กับตนได้นาน ๆ และสามารถทําให้ธุรกิจของตนมีกําไร เช่น การยึดหนังสือเดินทางเพื่อป้องกันไม่ให้
แรงงานหลบหนีไปทํางานที่อื่น การจ้างงานแบบเหมาซึ่งนายจ้างไม่จําเป็นต้องควบคุมการทํางานมากนัก แต่ก็ได้
ผลผลิตและปริมาณงานตามที่กําหนด การใช้ระบบอุปถัมภ์ซึ่งอยู่ในลักษณะขูดรีดซึ่งแรงงานเองก็สมัครใจที่จะพึ่งพิง
นายจ้าง เนื่องจากสถานะแรงงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จําเป็นต้องมีนายจ้างคอยปกป้อง
คุ้มครองทําให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ผู้อุปถัมภ์เอาเปรียบผู้อุปถัมภ์เรื่อยมา
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
การเปิดเสรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแนวโน้มจะทําให้เกิดการอพยพของแรงงานเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งในปัจจุบันแนวนโยบายของรัฐยังมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแรงงานระยะสั้น
ตลอดจนความพร้อมในการบริหารจัดการแรงงาน ยังมีไม่เพียงพอทั้งระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ดังนั้น ในการบริหาร
จัดการแรงงานข้ามชาติ รัฐควรปรับที่แนวคิด โดยพิจารณากับความสําคัญของแนวคิดการส่งเสริมประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ แนวคิดด้านความมั่นคงของชาติ และแนวคิดเรือ่ งสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์ควบคู่กันไป อีกทั้ง
ให้ความสําคัญกับระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ รวมถึงการสร้างระบบและกลไกที่ชัดเจนทุกระดับในการที่จะ
บริหารจัดการแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อเสนอดังนี้
1. ควรมีมาตรการในการดูแลการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติอย่างมีระบบในบริเวณจุดผ่อนปรนหรือด่าน
ประเพณี และมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบทําหน้าที่อย่างครอบคลุม
2. จํ านวนบุ คลากรในองค์กรภาครัฐ ส่ วนกลางที่ ทํา งานเกี่ ยวข้ อ งกั บภาคแรงงานข้ ามชาติ ยังมีไม่
เพียงพอ ควรมีการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรม เช่น
หน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
และควรจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านความรู้ในการทํางานกับแรงงานข้ามชาติ เรื่องสิทธิและกฎหมายในการ
คุ้มครองแรงงานเพื่อปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ไม่ให้มีการปฏิบัติกับแรงงานที่ไม่เป็นธรรม
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3. ส่งเสริมให้บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาอยู่ให้มีส่วนร่วมในการ
กําหนดรูปแบบการติดตาม ควบคุมดูแลแรงงานข้ามชาติทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจและความมั่นคง รวมถึงให้ผู้นําท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทําหน้าที่เป็นนายทะเบียน ควบคุมการ
เข้าออกของแรงงานในชุมชน และให้นายจ้างเป็นผู้ให้การรับรองกับท้องถิ่น
4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างระบบการดูแลจัดการแรงงานข้ามชาติ ร่วมจัดระเบียบ
แรงงานข้ามชาติโดยชุมชนด้วยการช่วยสอดส่องดูแลและสร้างการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยอาศัยทุนทางสังคมและทรัพยากรที่มีใน
ชุมชน การสร้างองค์กรภาคประชาชนที่มีจิตอาสา ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกสําคัญในการปฏิบัติการที่ส่งผลต่อการพัฒนา
และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนที่มีความเสี่ยงหลายด้าน
5. ควรมีนโยบายเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานข้ามชาติในด้านการศึกษาของแรงงาน การพัฒนา
ทักษะแรงงาน ทําการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานข้ามชาติ การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงด้าน
กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านสวัสดิการประกันสังคม
6. ปัญหาการยึดหนังสือเดินทางและบัตรประกันสังคมของแรงงาน เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานหลบหนี
นั้ น ทํ า ให้ แ รงงานข้ า มชาติ ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ระบบสุ ข ภาพได้ จ ริ ง จึ ง ควรกํ า หนดมาตรการให้ ส ามารถลงโทษ
ผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้
7. ควรมีการสร้างระบบดูแลติดตามแรงงานข้ามชาติที่เหมาะสมทั้งแรงงานที่จดทะเบียนและไม่จด
ทะเบียน ที่มีหลากหลายรูปแบบและระดับ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการควบคุมติดตามตามศักยภาพ
และปัญหาของพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มแรงงานข้ามชาติ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและนายจ้าง
8. ควรมีการจัดระบบการจดทะเบียนแรงงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากระบบฐานข้อมูลที่
มีอยู่เดิมของหน่วยงานรัฐในพื้นที่ยังไม่มีความชัดเจน ยังขาดการจัดเก็บที่ไม่มีความเป็นเอกภาพ โดยเป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลที่แยกตามหน่วยงานต่าง ๆ คือ กรมการปกครอง สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน กระทรวง
สาธารณสุข กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย ซึ่งไม่
มีการเชื่อมโยงข้อมูลและใช้อย่างบูรณาการ เนื่องจากแรงงานมีการเข้าออกภายในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา
เอกสารอ้างอิง :
ชูพักตร์ สุทธิสา. (2555). กระบวนการเข้าสูก่ ารจ้างงานของแรงงานข้ามชาติลาวในภาคอุตสาหกรรม.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

บทความวิจัย

การศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน
เรียบเรียงโดย...นารีลักษณ์ ศิริวรรณ

คอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน และไม่ได้เกิดขึ้นแค่
ในวงราชการและการเมืองเท่านั้น ยังจะพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันในภาคเอกชนด้วย แม้ว่าที่ผ่านมาจะได้มี
ความพยายามที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและซับซ้อน ประกอบกับการพัฒนาของภาคธุรกิจที่มีการ
แข่งขันอย่างรุนแรง ทําให้รูปแบบและเครือข่ายของการทุจริตคอร์รัปชันปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และมี
ความสลับซับซ้อนมากขึ้นเป็นทวีคูณ โดยได้แผ่ขยายเข้าไปสู่โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และมีการทุจริต
อย่างเป็นระบบมีเครือข่ายที่ซับซ้อนแนบเนียนทั้งในภาครัฐและเอกชน
ส่วนหนึ่งของปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดในประเทศไทยเกิดจากการที่กลุ่มผู้นําในสังคมเป็นผู้ถือ
อํานาจโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ประชาชนจึงไม่มีโอกาสและไม่ได้ให้ความสําคัญในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของกลุ่มผู้นํา ซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้สังคมไทยในสมัยก่อนขาดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีอํานาจ
จนต่อมาภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงได้มีการตั้งองค์กร
อิสระขึ้นเพื่อดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้มีอํานาจทางการเมือง แต่ก็ยังไม่สามารถขจัด
ปัญ หาที่เกิ ดจากการปฏิ บัติหน้ าที่ โดยมิ ชอบของผู้มีอํานาจทางการเมืองที่ยังคงแสวงหาผลประโยชน์จาก
ตําแหน่งหน้าที่ของตนเองมากกว่าการให้ความสําคัญกับการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพใน
การพัฒนาประเทศชาติ
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ในปัจจุบันได้มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อบริหารจัดการภายในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน แต่ในสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏนั้น พบว่า ผู้รับผิดชอบในการนํานโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธีการมาสู่การปฏิบัติยังขาดการดําเนินงานในเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงทํา
ให้ ก ารนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร จึ ง ยั ง คงพบเห็ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ของ
นักการเมืองเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ได้มีนักวิชาการได้ทําการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นจํานวนมาก ใน
เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบาย มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการทุจริต การทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรณีศึกษาการทุจริตในโครงการภาครัฐต่าง ๆ เป็นต้น และผลการศึกษาวิจัย
ต่าง ๆ นํามาซึ่งองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
เชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551, น. ค–ช) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริตแนวใหม่ ศึกษากรณีการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน ผลการศึกษาพบว่า จาก
การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงและสิงคโปร์
พบว่ า เขตการปกครองพิ เ ศษฮ่ อ งกงมี ม าตรการที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประเทศไทยในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 1) การกําหนดหลักจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ 2) กฎหมายสามารถใช้บังคับได้จริงและมีประสิทธิภาพ 3) องค์กรปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ
4) การส่งเสริมงานด้านการป้องกันและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปราบปรามการทุจริต และ 5) การให้
ความสําคัญในการปราบปรามการทุจริตจากรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ส่วนประเทศสิงคโปร์ พบว่า มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นมี
จุดเด่นที่การจัดสรรองค์กรในการปราบปรามการทุจริตและมาตรการตรวจสอบการทุจริตในวงราชการและใน
วงการธุรกิจเอกชน โดยมีทั้งระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่สมบูรณ์ และมาตรการในการปราบปรามการทุจริต
ที่ครบวงจรอย่างเป็นรูปธรรม และรวมถึงการพัฒนาจิตสํานึกของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการ
ภายในประเทศ ให้ระวังการรับสินบนของรัฐ หรือประโยชน์อื่นใดอันมีลักษณะทับซ้อน หรือเอื้อประโยชน์ต่อ
ตนเองและญาติมิตรอย่างจริงจัง รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการปราบปรามทุจริต ทั้งในเรื่องของการให้คะแนนและการจัดลําดับความดีความชอบตามผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงสร้างภาพพจน์ที่ดีของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและข้าราชการในสิงคโปร์ในการ
ร่วมมือร่วมใจปราบปรามการทุจริตได้เป็นอย่างดี
จึงกล่าวได้ว่า ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน นับเป็นปัญหาใหญ่ของ
สังคมไทยในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะของการกระทําความผิดที่ซับซ้อนและยากต่อการ
พิสูจน์ในการหาตัวผู้กระทําผิด ประกอบกับประชาชนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหาการทุจริตประเภท
นี้ ดังนั้น การที่จะหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างได้ผลจะต้องพิจารณาจากมิติทางสังคมในหลาย ๆ ด้านเป็นระบบองค์รวม และจะต้องเน้นทั้งทางป้องกัน
การปราบปรามและการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่กันและทําไปพร้อม ๆ กัน
วิราภรณ์ พรหมเทพ (2552, น. ก) ได้ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีลักษณะการทําสัญญาจ้างหรือให้สัมปทานเฉพาะพวกผู้สนับสนุนผู้มี
อํานาจในเขตพื้นที่ใช้อํานาจตําแหน่งเอื้อประโยชน์ให้บริษัท/สถานประกอบการเฉพาะพรรคพวก รวมถึงการมี
หุ้นหรือผลประโยชน์ในบริษัท/สถานประกอบการที่ได้รับการประมูลสัมปทาน ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือน
ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ยังมีการเลือกจ้างหรือ
แต่งตั้งญาติและพรรคพวกตน มีการให้สินบน เป็นต้น สําหรับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันพบว่า ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างได้ในระดับหนึ่ง เพราะ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาครอบคลุมทุกขั้นตอนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกขั้นตอนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ GFMIS ธนาคารและศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลที่ปรึกษาได้ นอกจากนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ทําให้รัฐบาลสามารถบริหารงานควบคุม
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
สันติ วิลาสศักดานนท์ (2552, น. ก) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการลดปัญหาคอร์รัปชัน
ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการบําบัดน้ําเสียคลองด่าน ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการ
บําบัดน้ําเสียคลองด่านมีลักษณะของการทุจริตในรูปแบบการใช้อํานาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์อัน
มิชอบของนักการเมือง และผู้มีอํานาจในการจัดการโครงการภาครัฐ ซึ่งเกิดจากการขาดหลักคุณธรรมและหลัก
จริยธรรมในตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง การละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย การไม่ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และการขาดความรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศ และจากการนําหลัก
ธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ จะสามารถช่วยลดโอกาสในการกระทําการทุจริตของผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรม ซึ่งหากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมก็
ย่อมจะไม่กระทําการใด ๆ อันจะทําให้เกิดการทุจริต
เครือวัลย์ สมณะ และคณะ (2552, น. 324) ได้ทําการศึกษาเรื่อง นวัตกรรมการจัดการปัญหา
การทุจริตตามระบบและเชิงพฤติกรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผลการศึกษาคดีทุจริตตามระบบ พบว่า
มีความถี่ฐานความผิดคือ หลีกเลี่ยงระเบียบ อาศัยระเบียบเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ร้อยละ 55 เลือก
ปฏิบัติ ร้อยละ 53 ปลอมเอกสาร ร้อยละ 33 เบียดบังทรัพย์หลวง ร้อยละ 30 ส่วนการทุจริตเชิงพฤติกรรม
มีความถี่ฐานความผิดคือ เบียดบังทรัพย์หลวง ร้อยละ 56 ปลอมเอกสาร ร้อยละ 26 เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 22
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 4 แนวคิดทฤษฎีคือ (1) ทฤษฎีหัวหน้าตัวแทน (2) ทฤษฎีค่าเช่าและการแสวงหาค่าเช่า
(3) ทฤษฎีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ (4) ทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ในส่วนของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ควรมีการแก้ไขโดยวิธีการ
ออกเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อให้ยากต่อการแก้ไข ปรับเปลี่ยน และให้ครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
หลักการได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนให้ง่ายต่อการเข้าใจและง่ายต่อการปฏิบัติ
ทั้งนี้ จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันพบว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็น
ปัญหาที่มีมายาวนาน และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก รวมถึงการทุจริตยังส่งผลกระทบต่อทุก
ภาคส่วนของสังคม ซึ่งการทุจริตเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในการดําเนินโครงการภาครัฐ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างจนกระทั่งการตรวจรับงาน และในส่วนของการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งแม้ว่าจะมี
มาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมออกมาควบคุมปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน แต่
ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้ โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายซึ่งมีความซับซ้อน และไม่
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สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกให้มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการศึกษาเชิงลึก
เฉพาะกรณีในโครงการภาครัฐให้ได้มาซึ่งผลการศึกษาที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบการทุจริต
ของประเทศต่าง ๆ ด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของ
ประเทศไทย
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บทความทีน่ ่าสนใจ

ภาษีมรดก บทพิสูจน์ก้าวแรกของการปฏิรูป
โดย...ฐากูร จุลินทร

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 ในด้านที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บ
ภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยสรุปข้อความได้คือ รัฐบาลจะขยายฐานภาษีการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ซึ่ง
จัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ฯลฯ จากถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นความท้าทายทางการบริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อเป็นไปตามที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างยิ่ง เนื่องจากภาษีมรดกได้เคยมีการตราเป็น
กฎหมายเมื่อ พ.ศ. 2476 (แต่มีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2477) อย่างไรก็ตามภาษีมรดกได้ถูกยกเลิกเมื่อ พ.ศ. 2487
แม้ว่าจะมีความพยายามในการเสนอความคิดให้มีการจัดเก็บภาษีมรดกอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดความเหลื่อมล้ําด้าน
รายได้ของประชาชนในชาติ แต่แนวคิดที่จะนําภาษีมรดกมาบังคับใช้อีกครั้งหนึ่งยังไม่ประสบความสําเร็จตลอด
มา จากเหตุดังกล่าวจึงได้นําเสนอบทความเรื่อง “ภาษีมรดก บทพิสูจน์ก้าวแรกของการปฏิรูป” เพื่อศึกษา
รูปแบบ แนวทาง พร้อมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการสร้างความเข้าใจและรับรู้ใน
ประเด็นภาษีมรดก ตามหัวข้อดังนี้
1. ความหมายของคําว่า “ภาษีมรดก”
2. ประเภทของภาษีมรดก
3. แนวทางการเก็บภาษีมรดก
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเก็บภาษีมรดก
การจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศไทย
การจัดเก็บภาษีมรดกของต่างประเทศ
ข้อโต้แย้งของการเก็บภาษีมรดก
บทวิเคราะห์และข้อสังเกต
บทสรุป

1. ความหมายของภาษีมรดก
ภาษีมรดก (death tax หรือ death duty) คือ การเก็บภาษีจากทรัพย์สินของผู้ตาย แต่มีการ
เรียกชื่อที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ว่าเป็นการจัดเก็บภาษีมรดกจากผู้ใดหรือให้ผู้ใดเป็นผู้รับภาระภาษี ถ้าเรียกว่า
estate tax จะหมายถึง การเก็บภาษีจากกองมรดก แต่ถ้าเรียกว่า Inheritance Tax หรือ Succession Tax จะ
หมายถึง การเก็บภาษีจากผู้รับมรดก ทั้งนี้ ภาษีมรดก สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท (ราชบัณฑิตยสถาน,
2555, น. 140–141) คือ ประเภทที่ 1 ภาษีกองมรดก (Estate Tax) ประเภทที่ 2 ภาษีการรับมรดก (Inheritance
Tax) และประเภทที่ 3 ภาษีการให้ (Gift Tax) อย่างไรก็ตาม มีความเห็นทางวิชาการที่ต่างกันออกไป โดยผู้ศึกษา
เกี่ยวกับภาษีมรดกบางคน อาทิ มนัสนันท์ หล่อปิ่นมณี (2555, น. 36) ไม่รวมภาษีการให้ (Gift Tax) อยู่ใน
ประเภทหนึ่งของภาษีมรดก เพราะไม่ได้จัดเก็บจากมรดกโดยตรง แต่ผู้เขียนบทความพิจารณาแล้วว่า ภาษีการให้
(Gift Tax) น่าจะถูกจัดอยู่ในประเภทหนึ่งของภาษีมรดกด้วยตามเนื้อหาของการนําเสนอของบทความนี้ เพราะ
เป็นการจัดเก็บจากการโอนทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินที่ให้แก่ผู้อื่นด้วยมีเจตนาหลีกเลี่ยงการภาษีมรดก จึง
ควรกําหนดให้ภาษีการให้ (Gift Tax) อยู่ในกลุ่มของภาษีมรดกด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับการจํากัดความหมายของ
ราชบัณฑิตยสถานดังกล่าวข้างต้น
สําหรับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีมรดก คือ การแก้ไขความไม่เสมอภาคในสังคม
เนื่องจากมีความเหลื่อมล้ําระหว่างผู้มีรายได้สูงและผู้มีรายได้น้อยอันเป็นผลมาจากโครงสร้างภาษีของประเทศ
ที่มีการเก็บภาษีทางอ้อมมากกว่าการเก็บภาษีทางตรง ยังผลให้ผู้มีรายได้น้อยต้องรับภาระทางภาษีมากกว่าผู้มี
รายได้สูง แต่ภาษีมรดกเป็นภาษีที่มีความยุติธรรมเพราะเป็นการเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการเสียภาษี
และไม่กระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะเก็บจากกองมรดกหรือการรับมรดกเมื่อมีการเสียชีวิต
เกิดขึ้น นอกจากนั้นมีการกําหนดหลักการที่สําคัญ คือ การเก็บภาษีมรดกไม่ได้เป็นการเก็บภาษีโดยทั่วไป แต่จะ
มีการเก็บภาษีมรดกก็ต่อเมื่อกองมรดกนั้นมีขนาดของมูลค่าตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น ดังนั้น ภาระอันเกิด
จากภาษีมรดกจึงตกแก่ผู้มีความมั่งคั่งในระดับสูงเท่านั้น และมีความเชื่อว่าการเก็บภาษีของผู้เสียภาษีไม่อาจที่
จะผลักภาระไปให้ผู้อื่นได้เพราะผู้เสียภาษีจะเป็นผู้รับภาระในท้ายที่สุดเสมอ
2. ประเภทของภาษีมรดก
ประเภทของภาษีมรดกจําแนกได้ ดังนี้
2.1 ภาษีกองมรดก (Estate Tax) หมายถึง ภาษีที่เก็บจากกองมรดกของผู้เสียชีวิต โดยทรัพย์
มรดกทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บจากกองมรดกของผู้เสียชีวิตก่อน ส่วนที่เหลือจากการเก็บภาษีจึงจะเป็นของ
ทายาทผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ภาษีจะเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต โดยไม่คํานึงถึงจํานวนทายาทผู้รับมรดก
และความสัมพันธ์ระหว่างทายาทกับผู้เสียชีวิต ถ้าผู้เสียชีวิตไม่มีมรดกก็ไม่ต้องเสียภาษีหรือถ้ามีมูลค่าของกอง
มรดกต่ํากว่าอัตราตามที่กฎหมายกําหนดก็ไม่ต้องเสียภาษีเช่นกัน ทั้งนี้มักจะกําหนดให้มีอัตราภาษีเป็นอัตรา
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ก้าวหน้า (Progressive Rate) กล่าวคือ ถ้ากองมรดกที่มีมูลค่า 100 ล้านบาทก็จะเก็บในอัตราหนึ่ง แต่ถ้ากอง
มรดกมีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาทก็อาจจะเก็บในอัตราที่สูงกว่าเดิม สําหรับการเก็บภาษีกองมรดกจะมีความ
สะดวกในการจัดเก็บเพราะพิจารณามูลค่ากองมรดกทั้งหมด มิใช่เป็นการเก็บภาษีมรดกจากผู้รับมรดกที่ต้องมา
แยกการประเมินและพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้มรดกกับผู้รับมรดก
ทั้งนี้ การเก็บภาษีจากกองมรดก เป็นการจัดเก็บภาษีจากจํานวนทรัพย์สินทั้งหมด ทําให้สามารถ
เก็บภาษีได้เป็นจํานวนมาก อีกทั้งทําให้เกิดความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องจัดเก็บและ
ประเมินภาษีหลายครั้ง แต่การเก็บภาษีการรับมรดก ผู้รับมรดกจะต้องรับภาระในการเสียภาษีเท่ากันหมด
ทุกคน ทําให้ผู้รับมรดกซึ่งมีรายได้น้อยได้รับภาระทางภาษีเท่ากับผู้มีรายได้มาก และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต่อ
ศาล ระยะเวลาที่เป็นผลให้ระยะเวลาที่ในการจัดเก็บภาษีล่าช้าออกไป เนื่องจากต้องให้ข้อโต้แย้งนั้นยุติก่อน
จัดเก็บภาษีได้ นอกจากนั้นการเก็บภาษีกองมรดกทําให้ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีที่ค้างชําระเกินกว่ากองมรดก
ได้ เพราะผู้จัดการมรดกไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยส่วนตัว (ฤทัย พูลสวัสดิ์, 2542, น. 100)
2.2 ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) หมายถึง ภาษีที่เก็บจากผู้รับมรดกแต่ละคน โดยผู้รับ
มรดกจะต้องเสียภาษีตามจํานวนหรือมูลค่าของกองมรดกในส่วนที่ตนเองได้รับ ทั้งนี้ อัตราภาษีขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมรดกกับผู้เสียชีวิต โดยผู้รับมรดกที่มีความใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิต เช่น เป็นภรรยาหรือ
บุตรก็จะเสียภาษีในอัตราที่ต่ํากว่าผู้รับมรดกที่เป็นญาติห่างไป เช่น เป็นหลาน ซึ่งเป็นบุตรของพี่หรือน้องของ
ผู้ให้มรดก ก็ให้เสียภาษีในอัตราก้าวหน้าของจํานวนมูลค่าทรัพย์มรดกที่ผู้รับมรดกแต่ละคนได้รับ มิได้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดหรือมูลค่าของกองมรดกแต่อย่างใด
ทั้งนี้ การเก็บภาษีการรับมรดกสามารถเรียกเก็บภาษีมรดกที่ค้างชําระได้จากผู้รับมรดกอย่าง
เต็มที่ แม้จะเป็นการเรียกร้องเอาจากทรัพย์สินอื่นของผู้รับมรดกก็ตาม และเป็นการเก็บภาษีที่ทําให้ผู้รับมรดก
รับภาระทางภาษีตามมูลค่าของมรดกที่แต่ละคนได้รับ ผู้รับมรดกจะรับภาระทางภาษีเท่ากันหมดทุกคน ไม่ว่า
ทายาทหรือผู้รับมรดกคนนั้นจะได้รับมรดกในจํานวนเท่าใด แต่ภาษีการรับมรดกไม่อํานวยรายได้ให้แก่รัฐมาก
เท่ากับภาษีมรดก อีกทั้งทําให้ต้องเสียค่าใช้ในการจัดเก็บภาษีหลายครั้งตามจํานวนผู้รับมรดกหรือทายาท (ฤทัย
พูลสวัสดิ์, 2542, น. 101)
2.3 ภาษีการให้ (Gift Tax) หมายถึง ภาษีที่เก็บจากการให้เพื่อให้ใช้ควบคู่กับการเก็บภาษีกอง
มรดก เนื่องจากถ้าไม่มีภาษีการให้แล้วจะเป็นผลให้มีผู้หลีกเลี่ยงภาษีมรดกด้วยการโอนสินทรัพย์ไปให้ทายาท
หรือผู้อื่นก่อนจะเสียชีวิต ในทางเดียวกันถ้ามีภาษีการให้เพียงอย่างเดียวก็จะมีการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการ
ครอบครองทรัพย์สินจนกระทั่งเสียชีวิตและมีการโอนสินทรัพย์ในรูปมรดก โดยการจัดเก็บภาษีการให้ (Gift Tax)
ยังเป็นกลไกที่ดีในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้และเป็นการป้องกันการโอนทรัพย์สินไปให้กับบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน หรือบุคคลที่เป็นเครือญาติเพื่อกระจายรายได้จากทรัพย์สินนั้นอันเป็นการหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีในอัตราสูง ทั้งนี้ ภาษีการให้อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาษีการให้ที่เก็บจากผู้ให้ (Donor’s Tax) ที่ใช้
ควบคู่กับภาษีกองมรดก และภาษีการให้ที่เก็บจากผู้รับ (Doneer’s Tax) ที่ใช้ควบคู่กับภาษีการรับมรดก
แม้ว่า สมชัย สัจจพงษ์ (2546) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง เคยให้ความเห็นว่า
ในทางปฏิบัติไม่มีประเทศใดนําภาษีทั้ง 3 ประเภท มาใช้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณา
พระราชบัญญัติอากรมฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 จะมีการจัดเก็บภาษีมรดกทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
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1) ภาษีกองมรดกตามความในมาตรา 5 2) ภาษีการรับมรดกตามความในมาตรา 32 และ 3) ภาษีการให้ (Gift
Tax) ตามความในมาตรา 7
3. แนวทางการเก็บภาษีมรดก (Death Tax)
แนวทางการเก็บภาษีมรดกที่สําคัญมีดังนี้
3.1 ผู้เสียภาษี คือ กองมรดกของผู้เสียชีวิตในกรณีภาษีกองมรดก (Estate Tax) ผู้รับมรดกใน
กรณีภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) และผู้ให้มรดก/ผู้รับมรดก ในกรณีภาษีการให้ (Gift Tax) โดยผู้มี
หน้าที่ยื่นแบบการเสียภาษีมรดก คือ ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองมรดก หรือทายาทผู้เสียชีวิต แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ อาจจําแนกผู้เสียชีวิตได้ตามหลักภูมิลําเนา หลักสัญชาติหรือหลักที่อยู่อาศัย
3.2 ฐานภาษี (Tax Base) คือ กองมรดกสุทธิในกรณีที่เป็นภาษีกองมรดก (Estate Tax) ทรัพย์
มรดกที่ได้รับในกรณีภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) และทรัพย์สินที่ให้หรือรับในกรณีภาษีการให้ (Gift
Tax) สําหรับประเทศที่ใช้หลักภูมิลําเนาของกองมรดก ได้จําแนกเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 ผู้เสียชีวิตที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ภายในประเทศ โดยกองมรดกรวมในความหมายนี้ คือ อสังหาริมทรัพย์ของผู้มีภูมิลําเนาอยู่ใน
ประเทศ สังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อยู่ในและนอกประเทศ (บางกรณี) ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตที่
โอนให้ผู้อื่นก่อนตายภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด เงินประกันชีวิต (บางกรณี) ทรัพย์สินของผู้ตายที่ยกให้
บุคคลอื่น เมื่อคาดว่าเจ้าของมรดกจะเสียชีวิต สิทธิเรียกร้องที่เป็นมูลหนี้หรือประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้เสียชีวิตมีสิทธิ
ได้รับ สําหรับกรณีที่ 2 ผู้เสียชีวิตที่มีภูมิลําเนาไม่อยู่ภายในประเทศ กองมรดกรวมในความหมายนี้ คือ
อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ สิทธิเรียกร้องจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีภูมิลําเนาหรือสาขาในประเทศ
สัญญาทรัพย์สินที่ทําการจ่ายโอนในประเทศ อนึ่ง ไม่มีการจัดเก็บจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่นอกประเทศ
ไม่ว่าผู้เสียชีวิตจะมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศ
ทั้งนี้ คณะรั ฐมนตรีได้มี มติเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2541 ในการแต่ งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
มาตรการทางกฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการคณะดังกล่าวมีคําสั่ง ที่ 6/2541
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2541 แต่งตั้งคณะอนุกรรมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและผลกระทบในการกําหนดให้มี
กฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีทรัพย์สินและภาษีมรดก โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการฯ เสนอให้จัดเก็บภาษีมรดกที่
มูลค่ากองมรดกสุทธิ 20 ล้านบาท เนื่องจากไปวิเคราะห์ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือ ง พบว่ า ค่า เฉลี่ ย ของทรั พย์ สิน ของบุ ค คลดั ง กล่า วพร้ อ มคู่ ส มรส คือ 19.072 ล้ า นบาท หรื อ
ประมาณ 20 ล้านบาท (ฤทัย พูลสวัสดิ์, 2542, น. 123–127)
3.3 การหักหนี้สินและภาระผูกพัน คือ การนําหนี้สิน ค่าใช้จ่าย การบริจาคให้แก่หน่วยงานรัฐ/
องค์กรสาธารณะกุศล และภาระผูกผันของผู้ตายมาหักออก เพื่อคํานวณมูลค่ากองมรดกสุทธิ
3.4 การลดหย่อน (Deductible Expense) คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดการที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาเกี่ยวกับการทําศพ ค่าภาษีที่เป็นหนี้ค้างไว้กับรัฐ และค่าใช้จ่ายในการจัดการ
มรดก ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกนํามาหักออกจากกองมรดกรวม เพื่อคํานวณมูลค่ากองมรดกสุทธิ
3.5 อัตราภาษี (Tax Rate) ภายหลังจากการนํากองมรดกมาหักหนี้ ภาระผูกพัน ค่าใช้จ่าย และ
ค่าลดหย่อน ทําให้ได้มูลค่ากองมรดกสุทธิ หลังจากนั้นก็จะคํานวณภาษีมรดกที่จะต้องเสียตามอัตราที่กําหนดไว้
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ซึ่งจะมีการกําหนดในอัตราก้าวหน้า โดยการเรียกเก็บเฉพาะส่วนที่เกินตามอัตราขั้นต่ําที่กําหนดไว้โดยแบ่งเป็น
ชั้น ๆ ไป โดยอัตราภาษีมรดกของไทย ระหว่าง พ.ศ. 2477–2487 ที่มีการเก็บภาษีมรดกในชื่อของ “อากร
มฤดก” ในส่วนของภาษีกองมรดก ได้กําหนดมูลค่ากองมรดกสุทธิที่เกิน 10,000 บาท จะต้องเสียภาษีในส่วนที่
เกินระหว่างอัตราร้อยละ 1–20 สําหรับในส่วนของภาษีการรับมรดก โดยผู้รับมรดกจํานวนที่เกินกว่า 10,000
บาท จะต้องเสียภาษีในส่วนที่เกินระหว่างอัตราร้อยละ 1–20 เช่นกัน
ทั้งนี้ ในกรณีของภาษีการรับมรดก โดยปกติแล้วผู้รับมรดกที่เป็นบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว อาทิ
คู่สมรส บุตร หลาน (บุตรของบุตร) จะมีการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในอัตราที่ต่ํา แต่ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่ใช่เครือ
ญาติ หรือญาติที่อยู่ในระยะห่างของความสัมพันธ์ (บุตรของลุง/ป้า/น้า/อา) ก็จะมีอัตราภาษีการรับมรดกที่สูง
กว่าบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว
3.6 การยกเว้น (Exemption) คือ การกําหนดมูลค่าสินทรัพย์ขั้นต่ําที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษี โดยระหว่าง พ.ศ. 2477–2487 ที่มีการเก็บภาษีมรดกในชื่อของ “อากรมฤดก” ได้กําหนดอัตราขั้นต่ําไว้ที่
10,000 บาท โดยกองมรดกที่มีมูลค่าสุทธิสูงกว่า 10,000 บาท จึงจะต้องเสียภาษีจากกองมรดกหรือผู้รับมรดก
อนึ่ง ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์บางประเภท อาทิ อัญมณี วัตถุโบราณ พระเครื่อง ไม่ถูกนํามาคํานวณ
เป็นมูลค่ากองมรดกสุทธิ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่เป็นทรัพย์สินซึ่งไม่มีการจดทะเบียนและมีความยุ่งยากใน
การประเมินมูลค่า
ตารางรูปแบบการจัดเก็บภาษีมรดกในทุกประเภท
รูปแบบการจัดเก็บ
ภาษีมรดกและ
ภาษีการให้
1. ภาษีกองมรดก
2. ภาษีการรับมรดก

ประเภทผูเ้ สียภาษี
ผู้จัดการมรดก
ผู้รับมรดก

กองมรดกสุทธิ
ทรัพย์มรดกที่ได้รับ

3. ภาษีการให้

ผู้ให้/ผูร้ ับ

ทรัพย์สินทีใ่ ห้หรือรับ
ในระยะเวลา 1 ปี

ฐานภาษี

อัตราภาษี
ก้าวหน้า
ก้าวหน้า
1. ตามมูลค่าทรัพย์มรดก
ที่ได้รับ
2. ตามความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้ามรดกและ
ผู้รับมรดก
ก้าวหน้า

ที่มา มนัสนันท์ หล่อปิ่นมณี, 2555, น. 39
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเก็บภาษีมรดก
4.1 เพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในสังคมในด้านเศรษฐกิจที่เสมอภาคกัน และลดความ
เหลื่อมล้ําของการครอบครองทรัพย์สิน ทั้งนี้ เมื่อกําหนดมูลค่ากองมรดกสุทธิในระดับที่เหมาะสมแล้ว จะทําให้
ผู้มีทรัพย์สินมากเท่านั้นที่เสียภาษี ส่วนผู้มีทรัพย์สินน้อยก็ไม่ต้องเสียภาษี
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4.2 เพื่อเป็นการเก็บภาษีทางตรง โดยผู้เสียภาษีจะผลักภาระภาษีไม่ได้จึงทําให้เกิดความเป็น
ธรรมด้านเศรษฐกิจต่อประชาชน
4.3 เพื่อกระตุ้นให้มีการบริจาคหรือกระจายทรัพย์สินต่อองค์กรสาธารณกุศล
4.4 เพื่อกระตุ้นไม่ให้มีการถือครองที่ดินในจํานวนมากเกินไป เพราะผู้รับมรดกจะมีภาระในการเสีย
ภาษีจากมูลค่าที่ดินที่สูงขึ้น โดยในบางครั้งอาจต้องมีการขายมรดกประเภทที่ดินเพื่อนําเงินมาชําระภาษีมรดก
4.5 เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาวให้เจ้าของมรดกทํางานหรือขยายกิจการเพิ่มขึ้น สําหรับ
เตรียมการเสียภาษีของผู้รับมรดกในอนาคต
4.6 เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมให้ผู้รับมรดกได้มีความเชื่อว่า จะต้องพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพ
มิใช่มุ่งหวังในเรื่องมรดก
4.7 เพื่อเป็นแหล่งรายได้แหล่งหนึ่งของรัฐ
4.8 เพื่อเป็นการจัดเก็บภาษีที่รั่วไหล โดยมีข้อสมมติฐานว่า ผู้เสียภาษีส่วนหนึ่งหลีกเลี่ยงภาษีทํา
ให้ไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีต่ํากว่าความเป็นจริง ดังนั้น ภาษีมรดกจึงเป็นกลไกที่มาดักการเก็บภาษีจากผู้เสีย
ภาษีในกรณีนี้
5. การจัดเก็บภาษีมรดกของประเทศไทย
ประเทศไทยได้เคยมีการจัดเก็บภาษีอากรมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช โดยในสมัยนั้นเรียกว่า “อากรมรดก” และการเก็บภาษีมรดกยังปรากฏต่อมาในกฎหมายเก่าที่เรียกกัน
ว่า กฎหมายมรดก ในบทที่ 13 ซึ่งระบุว่า มรดกของชายมีบรรดาศักดิ์ให้แบ่งเป็น 4 ภาคเท่า ๆ กัน คือ ภาค
หลวง ภาคบิดามารดา ภาคภรรยา และภาคญาติ (พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, 2543, น. 5) ทั้งนี้ เมื่อรูปแบบการ
ปกครองในสมัยก่อนเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ฉะนั้น พระมหากษัตริย์จึงไม่ต้องเสียภาษี
อย่างไรก็ตามมีพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 6 ที่ได้คัดจากหนังสือลักษณะจดหมายราชการของพระยา
อิ น ทราบดี หน้ า 91 เลขที่ 3/49 วั น ที่ 15 เมษายน รั ต นโกสิ น ทรศก 131 โดยสรุ ป สาระสํ า คั ญ คื อ ให้
เจ้าพระยายมราชจัดเก็บภาษีอากรในที่ดินและโรงร้านซึ่งเป็นสมบัติส่วนพระองค์เช่นบุคคลธรรมดา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2477, น. 45–46)
ต่อมา ในสมัยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้ว นายปรีดี พนมยงค์หรือหลวงประดิษฐ์
มนูธรรม ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของคณะราษฎร (คณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครอง) ได้เสนอเค้าโครงเศรษฐกิจที่มี
สาระเกี่ยวกับข้อเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีมรดกขึ้น หลังจากนั้นได้มีการตราพระราชบัญญัติอากรมฤดกและ
การรับมรดก พุทธศักราช 2476 เพื่อการจัดเก็บภาษีมรดก โดยขณะนั้นได้เรียกว่า “อากรมฤดก” ที่มีความหมาย
ในลักษณะเดียวกับ “ภาษีมรดก” อย่างไรก็ตาม การตรากฎหมายดังกล่าวได้มีขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคก่อนบังคับใช้
เป็นกฎหมาย เนื่องจากรัชกาลที่ 7 ทรงใช้พระราชอํานาจยับยั้งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยทรงขอให้แก้ไข
เพิ่มเติมความให้ชัดเจนว่า “พระราชทรัพย์สินใด ๆ ที่เป็นพระราชมฤดกไปยังผู้อื่นนอกจากผู้สืบราชสมบัติ ต้อง
เสียอากรมฤดก นอกจากนั้นเป็นทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ไม่ต้องเสียอากรมฤดก” ปัญหาการตรากฎหมาย
ภาษีมรดกเป็นชนวนขัดแย้งประการหนึ่งระหว่างรัชกาลที่ 7 กับคณะราษฎรซึ่งคุมอํานาจการบริหารราชการ
แผ่นดินทั้งในคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎร แต่ในที่สุดสภาผู้แทนราษฎร มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2477
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วิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2477 มีมติยืนยันให้ใช้บังคับเป็นกฎหมาย (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2477, น. 66) ต่อมาจึงมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในวันที่ 27 สิงหาคม 2477
สําหรับกระบวนการจัดเก็บภาษีมรดกมีขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นําทรัพย์สินที่กําหนดไว้ เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิหรือผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างที่อยู่ในประเทศไทย เป็นต้น มาคํานวณหายอดทรัพย์สินสุทธิโดยการ
นําหนี้สินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทําศพ และค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดกมาหักออกก่อนจึงจะได้ยอดทรัพย์สิน
สุทธิของกองมรดก เพื่อให้การกําหนดมูลค่าของกองมรดกหรือการรับมรดก มีความเป็นธรรม จึงให้ประเมิน
มูลค่าตามราคาตลาดในเวลาที่เจ้าของมรดกเสียชีวิต ทั้งนี้ ยังให้โอกาสผู้รับผลประโยชน์คัดค้านและอุทธรณ์ได้
ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่นําทรัพย์สินมาหักหนี้สินและค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว ถ้ามี
จํานวนเกินกว่า 10,000 บาท ก็ต้องเสียภาษี ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวกําหนดให้มีภาษีกองมรดกและภาษีการรับ
มรดก ควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นผู้เสียภาษีในกรณีคือ กองมรดกโดยผู้จัดการมรดก และผู้รับมรดก นอกจากนั้น
ยังกําหนดให้ทรัพย์สินที่ผู้เสียชีวิตโอนให้บุคคลอื่นก่อนเสียชีวิตเป็นเวลา 1 ปีต้องอยู่ในฐานภาษีที่จะต้องเสีย
ภาษีมรดกเช่นกัน
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกองมรดกหรือผู้รับมรดกที่มีมูลค่าสุทธิเกินกว่า 10,000 บาท จึงจะเสียภาษี
มรดก สําหรับอัตราการเก็บภาษีได้จัดเก็บในอัตราก้าวหน้า กล่าวคือ กองมรดกหรือผู้รับมรดกที่มีมูลค่ามรดก
สุทธิเกินกว่า 10,000 บาท จะเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกินตามอัตราซึ่งได้มีการกําหนดไว้เป็นขั้น ๆ ตัวอย่างเช่น
มูลค่าสุทธิระหว่าง 10,000–25,000 บาท จะเสียภาษีมรดกในอัตราร้อยละ 1 เฉพาะส่วนที่เกิน คือ 150 บาท
[(25,000 บาท–10,000 บาท)* 1 %] ในขณะที่มูลค่าสุทธิระหว่าง 25,000–50,000 บาท จะเสียภาษีมรดกใน
อัตราร้อยละ 2 เฉพาะส่วนที่เกิน คือ 650 บาท [(25,000 บาท–10,000 บาท)* 1 %] บวกกับ [(50,000
บาท–25,000 บาท)* 2 %]
ขั้นตอนที่ 4 สิ่งที่พิจารณาควบคู่ไปด้วยคือ คุณสมบัติของผู้รับมรดก ถ้าเป็นบุคคลใกล้ชิด
ของผู้เสียชีวิตที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตร และหลาน (บุตรของบุตร) จะเสียภาษีอากรเพียงกึ่งหนึ่งของ
อัตราอากรการรับมรดก
อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอากรมรดก
และการรับมรดก พุทธศักราช 2476 พุทธศักราช 2487 ด้วยการให้เหตุผลว่า ภาษีมรดกเป็นภาษีที่จัดเก็บได้
เป็นจํานวนไม่แน่นอน และจัดเก็บได้น้อยมากเพียงร้อยละ 1.24 ของภาษีทางตรง (พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา,
2543, 6) และจากสถิติรายได้ภาษีที่ดินและภาษีมรดกของประเทศไทยระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2478–
2487 โดยใน พ.ศ. 2481 ซึ่งเป็นปีงบประมาณหนึ่งที่เก็บภาษีได้มากเนื่องจากเป็นรายได้ภาษีจากมรดกราย
ใหญ่ที่ค้างชําระอยู่ แต่กลับเป็นว่าเก็บภาษีมรดกได้เพียงร้อยละ 0.5 ของรายได้ภาษีโดยรวมเท่านั้น (ฤทัย
พูลสวัสดิ์, 2542, น. 115–116)
อีกทั้งมีการจัดเก็บภาษีทางอ้อมจากโรงเรียน ที่ดิน โดยถือเป็นทรัพย์สินทั่วไปอยู่แล้วจึงไม่ควรมี
ภาษีมรดกเป็นการซ้ําซ้อนอีก นอกจากนั้นมีความยากลําบากในการตรวจสอบ การประเมินราคาการเก็บภาษี
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทําให้กลไกของกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพแต่มีภาระต้องปฏิบัติมาก ยิ่งไปกว่านั้นเป็น
การทําลายวัฒนธรรมการออมให้บุตรหลาน ประกอบกับผู้มีมรดกรายใหญ่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซึ่งไม่สามารถ
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ติดตามเก็บได้ครบถ้วน จึงมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวประมาณ 10 ปีเท่านั้น และนับแต่ช่วงเวลาดังกล่าว
จนถึงปัจจุบันไม่ปรากฏว่า มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับภาษีมรดกในประเทศไทยอีกเลย
6. การจัดเก็บภาษีมรดกของต่างประเทศ
จากการศึกษาของมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา โดยเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ
(2557, น. 3–7) ที่ได้สํารวจการจัดเก็บภาษีมรดกจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น และ
อาเซียน จํานวน 44 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ เมื่อเดือนกันยายน 2557 ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้
6.1 ประเทศที่จัดเก็บภาษีมรดก จํานวน 13 ประเทศ ประกอบด้วย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และ สหราช
อาณาจักร (อังกฤษ) ซึ่งส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศที่จัดเก็บภาษีมรดกเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
6.2 มี 3 ประเทศที่ใช้ระบบการจัดเก็บภาษีกองมรดก (Estate Tax) ประกอบด้วย เดนมาร์ก
ฟินแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ส่วนอีก 10 ประเทศใช้ระบบการจัดเก็บภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax)
ประกอบด้วย เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สวิตเซอร์แลนด์
และสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
6.3 ประเทศในเอเชีย จํานวน 2 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ ที่กําหนดให้มีภาษีมรดก
6.4 จํานวน 32 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ (จากประเทศที่มีการสํารวจ จํานวน 44 ประเทศ
และ 1 เขตเศรษฐกิจ ไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดก) อย่างไรก็ตามมี 11 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ ที่เคยมี
การจัดเก็บภาษีมรดก แต่ในปัจจุบันได้มีการยกเลิกไปแล้ว ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา อินเดีย
อิสราเอล นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย สิงคโปร์ สวีเดน บรูไนดารุสซาลาม และฮ่องกง (เขตเศรษฐกิจ) โดย
เหตุผลที่มีการยกเลิกมีความต่างกันในรายละเอียด กล่าวคือ สิงคโปร์ยกเลิกเพราะต้องการสร้างแรงจูงใจให้
ต่างชาติเข้ามาลงทุนและสะสมทุน ส่วนออสเตรเลียยกเลิกเพราะมีการหลีกเลี่ยงภาษีมากและไม่คุ้มค่าในการ
บริหารจัดการ สําหรับแคนาดายกเลิกเพราะนําภาษีกําไรจากการขายทรัพย์สินมาใช้แทน ขณะที่นอร์เวย์
ยกเลิกเพราะต้องการลดภาระในการโอนธุรกิจครอบครัวให้แก่รุ่นทายาท
6.5 จํานวน 9 ประเทศใน 13 ประเทศมีการจัดเก็บภาษีมรดกในอัตราก้าวหน้า โดยประเทศที่มี
อัตราภาษีสูงสุด ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ที่มีการจัดเก็บในอัตราร้อยละ 55 ญี่ปุ่นที่มีการจัดเก็บในอัตราร้อยละ
50 และฝรั่งเศสที่มีการจัดเก็บในอัตราร้อยละ 45 ส่วนประเทศที่มีการจัดเก็บในอัตราต่ําสุด คือ อิตาลีที่มีการ
จัดเก็บในอัตราร้อยละ 4
6.6 มูลค่าสินทรัพย์ขั้นต่ําของกองมรดกที่อยู่ในขอบเขตการเสียภาษีมรดกมีความต่างกัน ปรากฏ
ว่า เยอรมนีเริ่มเก็บภาษีกับกองมรดกที่มีมูลค่า 18 ล้านบาท (เมื่อคํานวณเป็นเงินบาท) และเริ่มที่อัตราร้อยละ
7 หลังจากนั้นเริ่มมีการปรับภาษีในอัตราก้าวหน้าเป็นขั้นบันไดที่อัตราสูงสุดร้อยละ 30 เมื่อกองมรดกมีมูลค่า
มากกว่า 550 ล้านบาท (เมื่อคํานวณเป็นเงินบาท) ส่วนอิตาลีจัดเก็บภาษีจากกองมรดกที่มีมูลค่าตั้งแต่ประมาณ
40 ล้านบาท (เมื่อคํานวณเป็นเงินบาท) ที่อัตราคงที่ร้อยละ 4
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7. ข้อโต้แย้งของการเก็บภาษีมรดก
การเก็บภาษีมรดกเป็นการเก็บภาษีความมั่งคั่งที่จะสนับสนุนในเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ําของผู้
มีรายได้ที่แตกต่างกันในสังคม แต่ในทางปฏิบัติแล้ว คาดว่าอาจมีการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการโอนทรัพย์สินให้แก่
ทายาทก่อนที่เจ้าของทรัพย์สินจะเสียชีวิต และผู้รับมรดกจะไม่เสียภาษีการรับมรดกเลย ถ้าไม่มีการกําหนด
ภาษีการให้ (Gift Tax) หรือกรณีที่กฎหมายได้กําหนดว่า มูลค่ากองมรดกสุทธิเท่าใดที่จะต้องมีการเสียภาษี
มรดกซึ่งเมื่อมีการกําหนดแล้วจะเป็นแรงจูงใจให้เจ้าของมรดก ดําเนินการให้มูลค่ากองมรดกสุทธิลดลงหรือการ
โอนทรัพย์สินก่อนล่วงหน้าเป็นเวลานาน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมรดก นอกจากนั้น อาจเป็นการไม่สร้าง
จูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจดําเนินการขยายธุรกิจเพิ่มเติม เพราะเมื่อมีการสะสมทุนหรือทรัพย์สินมากขึ้นจะเป็น
ภาระด้านภาษีมรดกในภายหลัง (แต่ถึงกระนั้นยังมีหลักคิดที่อาจไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ มีการอ้างในอีกทาง
หนึ่งคือ ภาษีมรดกจะกระตุ้นให้เจ้าของมรดกต้องมีความอุตสาหะในการสร้างรายได้และเพิ่มพูนมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อเป็นการจัดเตรียมสําหรับการการเสียภาษีมรดกของทายาทในอนาคตอยู่แล้ว) ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการอ้างว่า
การออมเพื่อให้มีมรดกเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย แต่เมื่อมีการจัดเก็บภาษีมรดกก็เท่ากับเป็นการ
ทําลายวัฒนธรรมการออมหรือไม่ส่งเสริมการออมให้แก่ครัวเรือนต่าง ๆ
อีกทั้งการจัดเก็บภาษีมรดก จําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเป็น
จํานวนมาก จึงอาจขัดกับหลักการการเก็บภาษีในประเด็นความประหยัด ที่ไม่ควรให้การจัดภาษีของรัฐต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเป็นจํานวนมาก เพราะจะไม่คุ้มค่าหรือสมประโยชน์กับภาษีที่ได้รับมา
8. บทวิเคราะห์และข้อสังเกต
เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้และแนวโน้มของการเก็บภาษีมรดก จึงได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ผลกระทบ และมีข้อสังเกตในมิติต่าง ๆ ดังนี้
8.1 ในกรณี ที่ กํ าหนดตั ว เลขมู ล ค่า กองมรดกที่ มี หน้ า ที่ต้ อ งเสี ย ภาษี เพื่ อ เป็ น บทบัญ ญั ติท าง
กฎหมายที่ ชั ด เจนว่ า มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของกองมรดกจํ า นวนเท่ า ใดที่ เ ข้ า ข่ า ยจะต้ อ งเสี ย ภาษี ม รดก หรื อ มี
ความหมายอีก นัยหนึ่งคือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าใดที่บุคคลถือครองจึงจะระบุได้ว่า บุคคลนั้นเป็นผู้มีรายได้
สูง ถ้ากําหนดตัวเลขมูลค่าไว้ที่ 50 ล้านบาท (ตัวเลขคาดการณ์ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
นําเสนอในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2557) ผลที่ตามมาคือ จะมีความพยายามให้มูลค่าทรัพย์สินของบุคคลนั้นมีมูลค่าต่ํากว่า 50 ล้านบาท โดยการ
โอนทรัพย์สินให้แก่คู่สมรส ทายาท หรือเครือญาติ นอกจากนั้นมีการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียน
และนับได้ อาทิ เอกสารสิทธิในที่ดิน รถยนต์ ตราสารประเภทต่าง ๆ เงินฝากธนาคาร ให้อยู่ในรูปแบบของ
ทรัพย์สินที่ไม่มีการจดทะเบียน อาทิ อัญมณี วัตถุโบราณ วัตถุศิลปะ พระเครื่อง
ตัวอย่างคือ นาย ก. มีมูลค่าทรัพย์สินจํานวน 70 ล้านบาท และหากกําหนดให้อัตราภาษีมรดกมี
อัตราร้อยละ 10 ของส่วนเกิ น 50 ล้านบาท ถ้านาย ก. เสียชีวิตแล้ว จะต้องเสียภาษีเท่ากับ 2 ล้านบาท
(70 ล้านบาท–50 ล้านบาท * 10 %) แต่ถ้านาย ก. ไปเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่ไม่มีการจดทะเบียน อาทิ
อัญมณี วัตถุโบราณ วัตถุศิลปะ พระเครื่อง ฯลฯ และโอนเป็นการภายในให้แก่คู่สมรสหรือทายาท ทําให้มูลค่า
ทรั พย์สิ นเหลือเพียง 45 ล้านบาท โดยนาย ก. คาดการณ์ว่า มูล ค่าทรัพย์สิน จํานวน 45 ล้ านบาทจะมี
มูลค่าเพิ่มไม่ถึง 50 ล้านบาท เมื่อวันที่นาย ก. เสียชีวิต ซึ่งผลลัพธ์ในกรณีนี้คือ ไม่มีการเสียภาษีมรดกในกรณี
ของนาย ก. แม้ว่าจะมีการจัดเก็บภาษีการให้ (Gift Tax) ควบคู่ไปกับการจัดเก็บภาษีมรดกก็ตามที
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8.2 หากมีการจัดเก็บภาษีมรดกที่ระดับมูลค่ากองมรดกสุทธิ จํานวน 50 ล้านบาท ตามที่อ้างถึง
ในข้อ 8.1 ก็อาจทําให้ระดับดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์มาตรฐาน (benchmark) ของผู้มีรายได้สูงหรือ “คนรวย” โดย
ก่อนหน้านี้ เมื่อ พ.ศ. 2541 รัฐบาลในขณะนั้นได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรการทางกฎหมายเพื่อการแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการคณะดังกล่าวเสนอให้จัดเก็บภาษีมรดกที่ระดับมูลค่ากองมรดกสุทธิ
จํานวน 20 ล้านบาท เนื่องจากไปวิเคราะห์ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พบว่า
ค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวพร้อมคู่สมรส คือ 19.072 ล้านบาท หรือประมาณ 20 ล้านบาท
8.3 ถ้ามีการจัดเก็บภาษีมรดก จะกระตุ้นให้เกิดอาชีพที่ปรึกษาด้านภาษีมรดกเป็นการเฉพาะ
เพื่อการวางแผนภาษีใ นการหลีกเลี่ยงภาษีมรดก โดยเฉพาะผู้มีท รัพย์สินสุท ธิสูงมากในระดับเกินกว่า 50
ล้านบาทขึ้นไป จําเป็นต้องแสวงหาที่ปรึกษาด้านภาษีมรดกมาวางแผนการหลีกเลี่ยงภาษีมรดก
8.4 การถ่ายโอนทรัพย์สินไปสู่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากําไร โดยมีความเป็นไปได้ที่ผู้มีรายได้สูง
ส่วนหนึ่งอาจถ่ายโอนทรัพย์สินส่วนหนึ่งไปจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อลดมูลค่าทรัพย์สินของกองมรดก แต่ตนเองมี
บทบาทในการครอบงํ า การบริ ห ารมู ล นิ ธิ แล้ ว มี ก ารใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของมู ล นิ ธิ ที่ เ ป็ น อาคารสถานที่ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ เพื่อไปแสวงผลประโยชน์ของธุรกิจหรือในทางส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ปลูกสร้างอาคาร
ให้แก่มูลนิธิ แต่นําพื้นที่บางส่วนของอาคารไปแสวงหารายได้จากการเช่าอาคารให้แก่ตนเอง เป็นต้น
8.5 การถ่ายโอนทรัพย์สินในต่างประเทศหรือการถือทรัพย์สินในรูปของเงินสกุลอันเป็นที่ยอมรับ
อาทิ เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เงินสกุลยูโรของสหภาพยุโรป รวมทั้งการนําเงินสดไปฝากไว้ในธนาคาร
ต่างประเทศด้วย
8.6 มูลค่าของทรัพย์สินที่ไม่มีทะเบียน อาทิ อัญมณี วัตถุโบราณ ภาพเขียน พระเครื่อง จะมี
มูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของผู้อยู่ในข่ายของการเสียภาษีมรดก
8.7 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินภายหลังเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิตแล้ว อาจมีปัญหาในส่วนของ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน/อาคารสิ่งปลูกสร้าง) หรือการประเมินมูลค่าหุ้น
สามั ญ ขององค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตั ว อย่ า งเช่ น การประเมิ น มู ล ค่ า ที่ ดิ น โดย
หน่วยงานของรัฐ อาจไม่สะท้อนมูลค่าราคาตลาดที่แท้จริงซึ่งมีการซื้อขายในระบบเศรษฐกิจ
8.8 ในกรณีที่เป็นการจัดเก็บภาษีการรับมรดก แต่ผู้รับมรดกเป็นผู้มีรายได้น้อย อาจจะต้อง
กําหนดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ที่ให้มีการจําหน่ายทรัพย์สินเพื่อนําเงินมาชําระ
ภาษีมรดก โดยที่ไม่เป็นภาระต่อผู้เสียภาษีมากนัก โดยเฉพาะในกรณีการโอนทรัพย์สินประเภทที่ดินซึ่งโดยปกติ
แล้วจะมีภาระค่าธรรมเนียมการโอนและภาษี/อากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก
8.9 ทั้งนี้ มีควรมีการพิจารณาด้วยว่า จําเป็นหรือไม่ที่จะมีบทบัญญัติที่เป็นการบรรเทาภาระภาษี
มรดกสําหรับผู้พกิ ารหรือผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ ซึ่งก็ต้องสอดคล้องกับมูลค่ากองมรดกสุทธิของบุคคลนั้นด้วย
8.10 ต้องมีการเตรียมความพร้อมของกรมสรรพากรและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง สําหรับการ
การประเมินทรัพย์สิน การตรวจสอบการถือครองทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายการเสียภาษีมรดกที่อยู่ในรูปของที่ดิน
อาคาร ตราสาร รถยนต์ ฯลฯ ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่า อาจจะต้องมีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่และปรับปรุงใน
เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับในเรื่องนี้ เนื่องจากประเทศไทยเคยมีประสบการณ์การจัดเก็บ
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ภาษีมรดกมาแล้ว ที่อาจกล่าวได้ว่า ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมีการจัดเก็บได้น้อยมาก โดยที่
สาเหตุส่วนหนึ่งคาดว่า มาจากลักษณะความซับซ้อนของภาษีมรดกและประสิทธิภาพของหน่วยจัดเก็บภาษี
เมื่อพิจารณาการจัดเก็บภาษีระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2478-2487 ปรากฏว่า สัดส่วนการจัดเก็บภาษีมรดก
ต่อรายได้ภาษีรวมมีอัตราส่วนที่น้อยมากโดยอยู่ในระหว่างร้อยละ 0.08-0.53 เท่านั้น หรือค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อ ยละ 0.19 เท่านั้ น จนอาจกล่ าวได้ ว่า รายได้จากภาษีม รดกไม่มีนัยสํา คัญ ต่ อรายได้ภ าษีรวม สําหรั บ
รายละเอียดตามตารางนี้
ตารางสัดส่วนการจัดเก็บภาษีมรดกต่อรายได้ภาษีรวม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2478-2487
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ภาษีมรดก
รายได้ภาษีรวม
สัดส่วนรายได้จากภาษีมรดก
(บาท)
(บาท)
ต่อรายได้ภาษีรวม (ร้อยละ)
2478
43,955
52,868,572
0.08
2479
36,008
62,585,763
0.05
2480
67,284
55,029,672
0.12
2481
315,173
62,458,841
0.50
2482
29,954
28,849,611
0.10
2483
10,121
20,010,620
0.05
2484
404,273
76,080,253
0.53
2485
62,313
57,548,447
0.10
2486
115,094
100,050,150
0.11
2487
139,784
117,113,853
0.11
รวม
1,223,959
632,595,782
0.19
ที่มา คํานวณ เรียบเรียงและปรับปรุงโดยฐากูร จุลินทร จากข้อมูลกรมสรรพากรใน (ฤทัย พูลสวัสดิ์, 2542,
น. 115)
9. บทสรุป
โดยหลักการแล้วการกําหนดให้มีการจัดภาษีมรดกเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นทางการเมืองของรัฐบาลแต่ละคณะว่ามีนโยบายและความมุ่งมั่นสําหรับเรื่องนี้ในลักษณะ
ใด โดยเฉพาะรัฐบาลที่จัดตั้งในกระแสทางการเมืองที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศใน พ.ศ. 2557 จําเป็น
จะต้องมีการเสนอกฎหมายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การลดความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ของประชาชนในประชาชน ทั้งนี้ การเสนอร่างกฎหมายเพื่อการจัดเก็บภาษี
มรดกนับว่า เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของก้าวแรกแห่งการปฏิรูปเพื่อให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้เป็นกฎหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ปัญหาความสามารถของการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานของรัฐเป็นตัวแปร
สําคัญที่จะทําให้การจัดภาษีมรดกมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะถ้ามีกฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีมรดกแล้ว แต่ในทางปฏิบัติแล้วอาจมีการหลีกเลี่ยงภาษีทั้งในรูปแบบการโอนทรัพย์สินไปยัง
ต่างประเทศ การแปรสภาพทรัพย์สินที่สามารถจัดเก็บได้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทไม่มีทะเบียน (อาทิ อัญมณี
วัตถุโบราณ) ประกอบกับความไม่มีจิตสํานึกของผู้เสียภาษีแล้ว ก็จะไม่เกิดประโยชน์มากเท่าที่ควรต่อการตรา
กฎหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษีมรดก
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บทความทีน่ ่าสนใจ

บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการพิจารณางบประมาณ
เรียบเรียงโดย...สิวาพร สุขเอียด

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับกําหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
รัฐสภา จะมีบทบาทสําคัญในกระบวนการจัดทํางบประมาณของแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการ
อนุมัติงบประมาณ (Budget
Adoption) ซึ่งกระบวนการจัดทํางบประมาณของแผ่นดินมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ 1) การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget
Preparation) 2) การอนุมัติ
งบประมาณ (Budget Approval) 3) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และ 4) การควบคุมและ
ติดตามประเมินผลงบประมาณ (Budget Control and Budget Evaluation)
การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget Preparation) หมายถึง การจัดเตรียมงบประมาณทั้ง 2
วงเงิน คือ วงเงินงบประมาณรายรับและวงเงินงบประมาณรายจ่าย ซึ่งจะถูกกําหนดโดย 4 หน่วยงานราชการ
ร่วมกัน ได้แ ก่ สํ านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายรับ เพื่อให้สํานัก
งบประมาณจะได้จัดสรรเป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด สําหรับแต่ละกระทรวงเป็นรายจ่ายเป็นราย
กระทรวงจากรัฐมนตรีแล้ว แต่ละกระทรวงจะพิจารณาจัดสรรวงเงินงบประมาณรายจ่ายให้แก่กรมภายใน
กระทรวงของตนเองตามความเหมาะสม เมื่อแต่ละกรมจัดรายละเอียดงบประมาณเสนอมาภายในวงเงินแล้วจะ
ส่งให้กระทรวงพิจารณาและกระทรวงจะรวบรวมส่งให้สํานักงบประมาณพิจารณา โดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีใน
ลําดับต่อไป เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขปรับปรุงตามที่เห็นสมควรแล้วจะนําเสนอต่อรัฐสภา เพื่อให้รัฐสภา
พิจารณาอนุมัติออกเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น ๆ ต่อไป (ณรงค์ สัจพันโรจน์,
2541 : 67)
การอนุมัติงบประมาณ (Budget Approval) หมายถึง การที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา พิจารณา
งบประมาณที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลจัดเตรียมและเสนอขอขึ้นมา โดยฝ่ายนิติบัญญัติมีอํานาจที่จะวิเคราะห์ตัด
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และแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงงบประมาณที่ ฝ่ า ยบริ ห ารเสนอขอขึ้ น มา ซึ่ ง การพิ จ ารณาของฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ มี
รายละเอี ย ดตามขั้ น ตอนและวาระการพิ จ ารณาเป็ น 3 วาระคื อ รั ฐ สภาจะพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเสนอมาโดย วาระแรก ซึ่งในชั้นของสภาผู้แทนราษฎร
จะพิ จ ารณาว่ า จะรั บ หลั ก การแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ไม่ ถ้ า รั บ ก็ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
งบประมาณรายจ่ายขึ้น แต่ถ้าหากไม่รับรัฐบาลจะต้องลาออก และให้มีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่ วาระที่สอง
เป็นการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดย
จะพิจารณาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติเป็นรายมาตรา แล้วคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีจะนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด และ
วาระที่สาม เป็นการลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว
ส่งไปยังวุฒิสภา ขณะที่ในชั้นของวุฒิสภาเป็นการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี วุฒิสภา เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามรายการหรือแผนงาน หรืองานที่ฝ่ายบริหารได้อนุมัติงบประมาณมาใช้จ่ายจากรัฐสภา โดยวิธีการ
อนุมัติเงินประจํางวด การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน รวมตลอดถึงการรายงานผลงานต่าง ๆ ที่
ได้ใช้งบประมาณเพื่องานนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนคือ ส่วนราชการขอเงินประจํางวด สํานักงบประมาณ
พิจารณาอนุมัติเงินประจํางวด การวางฎีกา กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดพิจารณาหลักฐานและอนุมัติเงิน
ประจํางวด การเบิกจ่ายเงินประจํางวด (ณรงค์ สัจพันโรจน์, 2541 : 70–71)
การควบคุมและติดตามประเมินผลงบประมาณ (Budget Control and Budget Evaluation)
เป็นการตรวจสอบการนํางบประมาณไปใช้จ่าย ซึ่งอาจดําเนินการโดยใช้หน่วยงานกลางคือ สํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และดําเนินการภายในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจเอง เพื่อให้การใช้
จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ในขอบเขตแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อนําผลการประเมินไปปรับ
ใช้ในการจัดทํางบประมาณครั้งต่อไป (รัชนิภา สายอุบล, 2552 : 8)
ทั้งนี้ กระบวนการจั ดทํางบประมาณของแผ่นดิ นทั้ง 4 ขั้นตอน รัฐสภาจะมีบทบาทสําคั ญใน 2
ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณที่ฝ่ายบริหารจัดทําและนําเสนอมาเพื่อให้รัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาพิจารณา โดยในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีเป็น 3 สําหรับบทบาทในกระบวนการจัดทํางบประมาณของรัฐสภาอีกขั้นตอนหนึ่งได้แก่ ขั้นตอน
การควบคุมและติดตามประเมินผลงบประมาณ ซึ่งรัฐสภาจะทําหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารโดยอาศัยกลไกสําคัญของรัฐสภาคือ ระบบกรรมาธิการ โดยส่วนใหญ่เป็นการควบคุมหลัง
การใช้จ่ายเงิน (Post–Control) ซึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สภาผู้แทนราษฎร
จะมี คณะกรรมาธิการติ ดตามการบริ หารงบประมาณ ส่วนวุ ฒิสภาก็ จะมี คณะกรรมาธิการกิ จการองค์ กรตาม
รัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ ทั้งสองคณะข้างต้นทําหน้าที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ
ที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในด้านงบประมาณและประเมินผลการรับ การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจ
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อย่างไรก็ตาม การนําเสนอบทความเกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน
ครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการนําบทบาทของรัฐสภาในขั้นตอนกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณมากล่าวถึงเท่านั้น
บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน
ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาพิจารณางบประมาณที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลจัดเตรียมและเสนอขึ้นมา
โดยฝ่ายนิติบัญญัติมีอํานาจที่จะวิเคราะห์ ตัดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ฝ่ายบริหารเสนอขึ้นมาได้ แต่
จะต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่เสนอขอขึ้นมา
โดยทั่วไป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติไว้ว่า งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทํา
เป็นพระราชบัญ ญัติ สําหรั บร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ขั้นตอนในการ
พิจารณาของรัฐสภา จะคล้ายคลึงกับขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั่วไป โดยมีกระบวนการพิจารณา
ที่สําคัญ ดังนี้
1. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ในชั้นสภา
ผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยสภาผู้แทนราษฎรนั้น จะต้อง
พิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี ภายใน 105 วั น นั บแต่ วั นที่ ร่ างพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีมายังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไม่เสร็จภายในกําหนด ถือว่าสภา
ผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภา
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ โดยสภาผู้แทนราษฎร
จะเป็นการพิจารณาใน 3 วาระเช่นเดียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอื่นๆ
การพิ จ ารณาวาระแรก เป็ น การพิ จ ารณาหลั ก การของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจําปี ที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็น
ผู้ชี้แจงแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร ทั้งในด้านนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่จะใช้เงินเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน
โดยมีประมาณการรายรับและรายจ่าย กับภาวะด้านเศรษฐกิจ และฐานะการเงินการคลังของรัฐบาล
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีดังกล่าว
ส่วนใหญ่พรรคฝ่ายค้านจะอภิปรายซักถามในเรื่องการจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ และเชื่อมโยงไปถึงการทํางานของ
รัฐบาลที่ผ่านมาด้วย และภายหลังการอภิปรายสิ้นสุด ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาเกินกว่าวัน สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติ
ที่จะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีดังกล่าว (พัฒนพงษ์
ดิษบรรจง, 2546 : 47)
กรณีหากสภามีมติไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตาม
วิถีทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา รัฐบาลจะต้องแสดงความรับผิดชอบทางการ
เมืองโดยลาออกจากตําแหน่ง เพราะถือว่าขาดความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรที่จะอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายของแผ่นดินตามที่เสนอ หรือรัฐบาลจะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนผู้เลือกตั้งเป็นผู้ตัดสินว่า
ควรจะให้ใครมาบริหารประเทศต่อไป (พัฒนพงษ์ ดิษบรรจง, 2546 : 47)
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ในกรณี สภาผู้ แ ทนราษฎรลงมติรับหลั กการแห่ งร่ างพระราชบั ญ ญัติงบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปี สภาผู้แทนราษฎรก็จะตั้งคณะกรรมาธิการคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
การพิ จ ารณาวาระที่ ส อง เป็ น การพิ จ ารณาโดยคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. .... และการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
การจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่ างพระราชบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่า ย
ประจําปี พ.ศ. ....
1) การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขึ้น โดยพิจารณาจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อมีจํานวนไม่เกินหนึ่งในสี่ของ
จํานวนกรรมาธิการทั้งหมด นอกจากนั้น ให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเสนอ โดยให้มีจํานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจํานวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่
ในสภา ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
2) การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกของพรรคการเมืองเพื่อเสนอเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของพรรคการเมืองต่าง ๆ เมื่อพรรคฝ่ายค้านและ
ฝ่ายรัฐบาลได้ทราบสัดส่วนที่พรรคของตนได้มีสิทธิเสนอชื่อเพื่อขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จากสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองแต่ละพรรคก็
จะดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองของตนขึ้นมา เพื่อเสนอเข้ารับเลือกเป็น
คณะกรรมาธิการต่อไป
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
การซักถามของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
การประชุมของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อซักถามรายละเอียดงบประมาณของส่วนราชการที่เสนอของบประมาณเข้ามา
นั้น จะดําเนินการดังนี้ ให้ส่วนราชการเข้าชี้แจงโดยเรียงลําดับตามมาตราในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ซึ่งจะเรียงตามลายลักษณ์อักษรของชื่อส่วนราชการในเอกสารงบประมาณ หรือเป็นอย่างอื่นแล้วแต่จะตกลงกัน ซึ่ง
โดยปกติ จะเริ่ มจากเอกสารงบประมาณฉบั บที่ 3 เล่ มที่ 1 ซึ่ งเป็ นรายละเอี ยดประกอบร่ างพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นต้นไป จนถึงฉบับที่ 3 เล่มที่ 12 โดยแสดงรายละเอียดประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี (เอกสารรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2554) ดังนี้
เล่มที่ 1

งบกลาง
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม

เล่มที่ 2

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เล่มที่ 3

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เล่มที่ 4

กระทรวงคมนาคม

เล่มที่ 5

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์

เล่มที่ 6

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม

เล่มที่ 7

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เล่มที่ 8 (1)

กระทรวงศึกษา (1)

เล่มที่ 8 (2)

กระทรวงศึกษา (2)

เล่มที่ 8 (3)

กระทรวงศึกษา (3)

เล่มที่ 8 (4)

กระทรวงศึกษา (4)
กระทรวงศึกษา (5)

เล่มที่ 8 (5)
เล่มที่ 9

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

เล่มที่ 10

ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
หน่วยงานของรัฐสภา
หน่วยงานของศาล
หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

เล่มที่ 11 (1)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (1)

เล่มที่ 11 (2)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (2)

เล่มที่ 11 (3)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (3)
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เล่มที่ 12

รัฐวิสาหกิจ
สภากาชาดไทย
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

เมื่อส่วนราชการเข้าประชุม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายจ่ายประจําปี จะให้
หัวหน้าส่วนราชการที่จะขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย เป็นผู้ชี้แจงถึงนโยบายและความเป็นมาของงานของกรม
ตลอดทั้งผลงานในอดีตที่ผ่านมาให้ที่ประชุมของคณะกรรมาธิการทราบเป็นพื้นฐานก่อน ต่อจากนั้น เลขานุการ
ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ จะเป็นผู้ชี้แจงถึงจํานวนงบประมาณรายจ่ายที่ขออนุมัติ พร้อมทั้งเปรียบเทียบ
กับงบประมาณรายจ่ายในปีที่ดําเนินการอยู่ ว่ามีมากหรือน้อยกว่าประการใด และสาเหตุหลัก ๆ เพื่อประกอบ
ภาพรวมใหญ่ของงบประมาณรายจ่ายทั้งกรม
ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ จะให้คณะกรรมาธิการฯ ซักถามในรายละเอียด
ต่าง ๆ โดยเริ่มจากแผนงานแรกของส่วนราชการหรือกรม ตามที่กรรมาธิการแต่ละท่านจะเห็นสมควรและมีข้อ
สงสัยประการใด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
งบประมาณรายจ่ ายด้ านนั้ น ๆ จะต้ องตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิ การฯ ในลักษณะของงานและเงิ น
งบประมาณรายจ่ายที่ขอเข้ามาพิจารณา และหากไม่สามารถชี้แจงให้กระจ่างหรือตรงประเด็น งบประมาณ
รายจ่ายรายการนั้นก็อาจถูกคณะกรรมาธิการฯ แขวนไว้ก่อน เพื่อรอให้ส่วนราชการหรือสํานักงบประมาณไป
เตรี ยมข้อมู ลรายละเอียดเพิ่ มเติ มมาชี้ แจงต่อคณะกรรมาธิ การฯ อี กครั้ งหนึ่ งตามที่ คณะกรรมาธิ การฯ จะ
กําหนดให้ หรือคณะกรรมาธิการฯ อาจจะตัดงบประมาณรายการนั้นลงได้
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย มีสิทธิซักถามและมีสิทธิที่จะแปรญัตติ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับลดงบประมาณรายจ่ายในรายการต่าง ๆ ได้ แต่จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนมิได้
ตามการซักถามของคณะกรรมาธิการฯ จะซักถามทั้งในภาพรวมใหญ่และในรายละเอียดงบประมาณของแต่ละ
รายการ งาน โครงการ และแผนงานต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจในแต่ละรายการ ทั้งนี้เพราะคณะกรรมาธิการฯ จะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่องบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องเข้า
ประชุมในวาระที่ 2 ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสํานักงบประมาณและส่วนราชการไม่มีสิทธิที่จะชี้แจงในสภา
ผู้แทนราษฎรแต่ประการใด
การแปรญัตติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หากกรรมาธิการผู้ใดยังมีประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมาธิการฯ ในรายการ
งบประมาณใด กรรมาธิการผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่ขอสงวนคําแปรญัตติ เพื่ออภิปรายชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรใน
วาระที่สองต่อไปได้ แต่จะแปรญัตตินั้นจะต้องยึดหลักเกณฑ์สําคัญในการพิจารณา ดังนี้
1) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในขั้นคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใด
เห็ น สมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ให้ เ สนอคํ า แปรญั ต ติ ล่ ว งหน้ า เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ ประธาน
คณะกรรมาธิการภายในกําหนด 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ เว้นแต่สภา
จะได้กําหนดร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอย่างอื่น
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2) การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณสมาชิ ก สภา
ผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้ แต่อาจจะแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอน
รายจ่าย ซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. เงินส่งใช้ต้นเงินกู้
2. ดอกเบี้ยเงินกู้
3. เงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ได้พิจารณา
และซักถามรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีจากสํานักงบประมาณและส่วนราชการที่ของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี จนครบทุกกระทรวง ทบวง กรม และทุกรายการของงบประมาณที่ขอเข้ามา โดยการปรับลด
จํานวนและรายการงบประมาณภายในวงเงินที่รัฐบาลเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีเข้ามาเรียบร้อยแล้ว
ก็จะนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรให้เปิดการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในวาระที่สองต่อไป โดย
คณะกรรมาธิการวิสามั ญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จะชี้แจงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งชี้แจงและตอบข้อซักถามของสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร เป็นวาระการพิจารณารายละเอียดตามมาตรา ในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในวาระที่สอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนมีสิทธิที่
จะขอแปรญัตติเพื่อซักถามรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ตามข้อกําหนดของข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในวาระแรกของสภา
ผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาแต่หลักการเท่านั้น ยังไม่มีการซักถามรายละเอียดมากนัก ดังนั้น ในการพิจารณา
วาระที่สองนี้จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแปรญัตติงบประมาณไว้เป็นจํานวนมาก และใช้เวลาพิจารณาซักถาม
หลายวัน แต่อย่างไรก็ตาม การใช้เวลามากน้อยอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานรัฐสภาเป็น
ประการสําคัญ
การพิจารณาวาระที่สาม เป็นการพิจารณารับร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับ เมื่อการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในวาระที่สอง โดยได้พิจารณาและแก้ไขในรายละเอียดทีละ
มาตราทุกมาตราเรียบร้อยแล้ว จะมีการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีทั้งฉบับในวาระที่สามต่อไป ในการพิจารณางบประมาณในวาระที่สามนี้ จะเป็นการพิจารณารับ
หรือไม่รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีทั้งฉบับ ซึ่งได้มีการแก้ไขในมาตราต่าง ๆ มาทั้ง
หมดแล้ว ถ้าหากสภาผู้แทนราษฎรรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว จะได้นําเสนอให้วุฒิสภาได้
พิจารณาในลําดับชั้นต่อไป
กรณีในขั้นการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร จะต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ภายในระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกําหนด นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีมาถึงสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไม่เสร็จภายในกําหนด ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ให้
ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภา
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2. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในชั้นวุฒิสภา
สําหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ขั้นตอนในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของทั้งสองสภา โดยทั่วไปแล้วจะคล้ายคลึงกับขั้นตอนการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั่วไป ซึ่งในขั้นการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้
ความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่กําหนดตามรัฐธรรมนูญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 จะกําหนดไว้ 20 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมาถึงวุฒิสภา ในทาง
ปฏิบัติ หากสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี วุฒิสภาสามารถ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพร้อม ๆ กับการ
พิจารณาในชั้นของสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมาธิการจะต้องพิจารณาและรายงานความเห็นต่อประธาน
วุฒิสภาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ซึ่งฉบับ พ.ศ. 2550 กําหนดไว้ 10 วัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งในการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการนี้ไม่มีการแปรญัตติ
จากนั้น ประธานวุฒิสภาจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าว
ซึ่งในการพิจารณาครั้งนี้ วุฒิสภาจะแก้ไขเพิ่มเติมได้ ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้
เสร็จภายในกําหนดเวลา ถ้าพ้นกําหนดเวลานั้น ให้ถือว่าวุฒิสภาให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น
ด้ วยเหตุ นี้ วุ ฒิสภาจึ งสามารถพิ จารณาร่างพระราชบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่ายประจํา ปี
งบประมาณที่รับมาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ภายใน
เวลาตามที่ได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
เมื่อผ่านการเห็นชอบของวุฒิสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติเพื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธยและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย มาใช้โดยสภาผู้แทนราษฎรอาจจะยกร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้นขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้ทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยัน
ร่างเดิม หรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ดี หากในกรณีที่ประเทศมีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขณะนั้น
องค์กรซึ่งทําหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จะเป็นบทบาทของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็น 3 วาระเช่นกัน วาระแรก
เป็นการพิจารณาเพื่อรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งเมื่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบรับ
หลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วจะเป็นวาระที่ 2 ชั้นกรรมาธิการ ก็จะมีมติตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อพิจารณารายละเอียดร่างพระราชบัญญัติฯ
รายมาตรา โดยคณะกรรมาธิการฯ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับ ลด งบประมาณรายจ่ายในรายการที่กระทรวง ทบวง
กรม เสนอขอ แล้วเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีดังกล่าวต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3 ซึ่งเป็นการพิจารณาลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อประกาศเป็นกฎหมายต่อไป
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รอบโลกวิจัย

สถานการณ์ปัจจุบันของวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ (HIV Vaccines)
เรียบเรียบโดย...วิมลรักษ์ ศานติธรรม

เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า ในปั จ จุ บั น ปั ญ หาโรคเอดส์ ยั ง คงเป็ น ปั ญ หาที่ ร้ า ยแรงซึ่ ง คร่ า ชี วิ ต ผู้ ค นใน
หลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางแถบทวีปแอฟริกาและเอเชีย โดยในปัจจุบันนี้มียาหลายตัวที่ใช้ได้ผลดี
ในการลดจํานวนเชื้อไวรัสและลดอัตราการตายของผู้ติดเชื้อลงได้ เช่น ยากลุ่ม Protease Inhibitor ซึ่งยับยั้ง
การทํางานของ Enzyme Protease และยาสูตรผสมหรือยา Cocktail ซึ่งประกอบด้วย Stavudine Lamivudine
และ Nevirapine ในเม็ดเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศที่ด้อยพัฒนานั้น
ค่าใช้จ่ายในการใช้ยารักษาจะสูงมาก เนื่องจากผู้ป่วยจะต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเพิ่มจํานวนไวรัสใน
ร่างกาย อีกทั้งไวรัสเอดส์ยังสามารถกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและหลบเข้าไปอยู่ในเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับยาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องแล้วจํานวนไวรัสก็จะสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นวัคซีน
ป้องกันโรคเอดส์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ที่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ โดย
ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ขึ้นมามากมาย
สําหรับประเทศไทยได้จับมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาในการต่อยอดโครงการวิจัยวัคซีนป้องกัน
โรคเอดส์ในประเทศไทย มุ่งผลิตวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ในประเทศเอง หลังคนไทยอายุระหว่าง 15–24 ปี
มีแนวโน้มอัตราป่วยด้วยกามโรค ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยตรงสูงขึ้น
กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) ได้ร่ ว มลงนามในข้อ ตกลงทํ า งานร่ วมกั นกั บ กองบั ญ ชาการวิ จั ย
ทางการแพทย์และเวชยุทโธปกรณ์ กองทัพบกประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อต่อยอดความสําเร็จจากโครงการวิจัย
วัคซีนป้องกันโรคเอดส์ในประเทศไทย ที่ประกาศผลไปเมื่อปี 2552 ว่า มีประสิทธิผล ร้อยละ 31.2 โดยผู้ร่วม
ลงนามฝ่ ายประเทศสหรัฐ อเมริกา คื อ นพ.เคนเนธ เบอร์ท รัม รองผู้บัญชาการด้านพั ฒนาผลิตภัณฑ์ แ ละ
เวชยุทโธปกรณ์ กองบัญชาการวิจัยทางการแพทย์และเวชยุทโธปกรณ์ กองทัพบกประเทศสหรัฐอเมริกา
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นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวหลังพิธีลงนามว่า การลงนามครั้งนี้
เป็นการแสดงความตกลงร่วมกันว่า แต่ละฝ่ายจะร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ชนิด
ปูพื้น-กระตุ้นในประเทศไทย จนถึงขั้นสามารถผลิตและนํามาใช้ได้ ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กร
ภาครัฐและเอกชน นานาชาติในนามของกลุ่มร่วมพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ (AIDS Vaccine Efficacy
Consortium-AVEC) และได้ทํางานอย่างใกล้ชิดกับประเทศไทย เพื่อพัฒนาวัคซีนดังกล่าวมานานกว่า 20 ปี
โดยประเทศไทยแสดงความมุ่งมั่นที่จัดหาสมรรถนะในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ในประเทศ
ทั้งนี้ หากผลการวิจัยทดสอบว่า วัคซีนมีประสิทธิผลสูงพอที่ทําให้สามารถขึ้นทะเบียนในประเทศ
ไทยได้ ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ในเรื่อง
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหวังว่าความเป็นพันธมิตรระหว่างสองประเทศนี้ จะเป็น
รากฐานของความร่วมมือจากนานาชาติ ที่จะสนับสนุนการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีน ที่จะมีขึ้นอีกต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลการเฝ้าระวังโรค โดยสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า ประชากร
อายุระหว่าง 15–24 ปี มีแนวโน้มอัตราป่วยด้วยกามโรค ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยตรงเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 สะท้อนถึงปัญหาการไม่ใส่ถุงยางอนามัยป้องกัน ซึ่งหากติดกามโรค เช่น หนองใน
หนองในเทียม ซิฟิลิส กามโรคของต่อมและท่อน้ําเหลืองและแผลริมอ่อน จะมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าคน
ปกติ 3–9 เท่า เนื่องจากจะมีรอยแผลเป็นในเยื่อบุที่อวัยวะสืบพันธุ์ เป็นช่องทางให้ติดเชื้อง่าย และมีโอกาสรับ
เชื้อเพิ่มซ้ําๆ โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2527–พฤศจิกายน 2554 มีวัยรุ่นอายุ 15–24 ปี มีอาการป่วยเป็นโรค
เอดส์แล้วประมาณ 40,000 ราย จากผู้ป่วยทั้งหมด 376,690 ราย
นอกจากความร่วมมือในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์แล้ว ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กําหนดมาตรการสําคัญในการป้องกันปัญหา โดยส่งเสริมการ
เรียนการสอนเรื่องเอดส์และเพศศึกษาในสถานศึกษา ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล คําแนะนํา คําปรึกษา และ
บริการสุขภาพอนามัย การเจริญพันธุ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนถุงยาง
อนามัยฟรีแก่สถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ แจกจ่ายแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะป้องกันได้ทั้งการ
ตั้งครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกโรค รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ เพิ่มทางเลือกและช่องทางในการป้องกัน ควบคุมโรค เน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ โดย
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้องค์ความรู้ และวิธีการสื่อสารในเรื่องถุงอนามัยสตรี
พร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้ประชาชน หรือวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สามารถตรวจเลือดหาการติด
เชื้อเอชไอวี ได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง หากรู้เร็วจะได้รับการรักษาเร็ว สามารถอยู่กับเชื้อเอชไอวีได้เหมือนโรคเรื้อรัง
อื่น ๆ จัดบริการที่สถานบริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง หรือกลุ่มบางรักโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เอกสารอ้างอิง
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รอบด้านงานสภา

เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD)
เรียบเรียงโดย...อัญชลี จวงจันทร์

รอบด้านงานสภาฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้ เป็นเรื่องของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ที่เริ่มต้นจากสายประชากรศาสตร์ โดยเน้นทฤษฎีเป็นตัวตั้ง เชื่อในเรื่องความสัมพันธ์เชิง
เหตุ ผ ลที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ ใ นมิ ติ ท างสถิ ติ โ ดยเน้ น แนวคิ ด ปฏิ ฐ านนิ ย มและแนวคิ ด การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เหตุ ผ ลและ
ความสัมพันธ์ตามจริงที่ปรากฏเห็นในลักษณะสัญนิยมและนัยนิยม ซึ่งการใช้วิธีการวิจัยแบบผสมจะทําให้ได้
คําตอบจากการวิจัยที่ชัดเจนมากที่สุดในประเด็นคําถามวิจัยที่ยังคลุมเครือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่เกิดจากการ
ตรวจสอบในเชิงปริมาณที่ค้นพบว่า บริบททางสังคมบางอย่างมีผลต่อพฤติกรรมที่สนใจศึกษา ซึ่งเป็นตัวแปร
ตาม แต่ไม่สามารถหาเหตุผลที่ดีที่สุดมาอธิบายได้ จึงต้องเน้นการค้นหาด้วยเชิงคุณภาพที่ต้องลงลึกให้ถึง
แหล่งที่มาของคําตอบ ณ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิโดยตรง (Primary Data Source) ด้วยวิธีการภายใต้การค้นหา
ความรู้ที่เป็นจริง จากผู้รู้ที่รู้จริง จากปรากฏการณ์จริงที่มาจากแหล่งรากเหง้า ต้นเรื่องนั้นจริง ๆ ดังนั้น เทคนิค
การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสมจึงมีเป้าหมายสําคัญเพื่อต้องการให้ได้ผลการวิจัยทีดีขึ้น มีความเชื่อถือได้
มากที่สุด สอดคล้องและทันสมัยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุด ทางสมาคมส่งเสริมการวิจัยได้เปิดอบรม
หลักสูตร “เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD)” ระหว่างวันที่ 9–10 กันยายน
2557 (หลักสูตร 2 วัน) ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการทั่วไปจากหน่วยงานต่าง ๆ อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยมีรายละเอียดในการอบรม ดังนี้
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วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
วันพุธที่ 10 กันยายน 2557
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

หัวข้อวิชา

ชื่อวิทยากร

- เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์
แบบผสม
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน
แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์
แบบผสม

เหตุผลของการรวมกันของวิธีการวิจัยแบบผสม คือ ประสงค์ที่จะทําให้ได้คําตอบที่ชัดเจนมาก
ที่สุดในประเด็นคําถามวิจัยที่ยังคลุมเครือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่เกิดจากการตรวจสอบในเชิงปริมาณที่ค้นพบ
ว่า บริบททางสังคมบางอย่างมีผลต่อพฤติกรรมที่สนใจศึกษา ซึ่งเป็นตัวแปรตาม แต่ไม่สามารถหาเหตุผลที่ดีที่สุด
มาอธิบายได้ จึงต้องเน้นการค้นหาด้วยเชิงคุณภาพที่ต้องลงลึกให้ถึงแหล่งที่มาของคําตอบ ณ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
โดยตรง (Primary Data Source) ด้วยวิธีการภายใต้การค้นหาความรู้ที่เป็นจริง จากผู้รู้ที่รู้จริง จากปรากฏการณ์
จริงที่มาจากแหล่งรากเหง้า ต้นเรื่องนั้นจริง ๆ
เป้าหมายที่ต้องรวมกัน เพราะต้องการทําให้ได้ผลการวิจัยที่ดีขึ้น มีความเชื่อถือได้มากที่สุด
สอดคล้องและทันสมัยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เป็นตัวตั้งหรือเริ่มต้นในการศึกษาและค้นคว้าก่อน แล้วเสริมด้วยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การใช้
การวิจัยแบบผสมจะไม่มีการเท่ากันส่วนมากการวิจัยในเชิงปริมาณจะนําประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วยเชิง
คุณภาพอีกประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นการรวมโดยมีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยที่ได้จากเชิงปริมาณใน
ประเด็นที่ต้องการเน้นให้เห็นชัดเจนมากขึ้น
ประเด็นหลักที่ต้องการพิสูจน์
1. งานวิจัยทางสังคมวิทยาในเชิงปริมาณจะเชื่อในเรื่องพฤติกรรมของบุคคลว่าจะถูกกําหนดไม่
เฉพาะเจาะจงด้านปัจจัยระดับบุคคล เช่น เพศ อายุ เท่านั้น แต่ยังกําหนดด้วยปัจจัยระดับครัวเรือน และระดับ
ชุมชน หรือหมู่บ้านด้วย เรียกว่า บริบททางสังคม (Social Context)
2. งานวิจัยทางจิตวิทยาสังคมที่เน้นด้านการศึกษาในเชิงปริมาณจะเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคล
เช่น คะแนนเฉลี่ย ความสามารถในการรับรู้ ฯลฯ จะถูกกําหนดโดย เพศ อายุ แต่ยังรวมถึงภูมิหลังบริบทของ
ห้องเรียน บุคลิกภาพของอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่รายรอบบุคคลในลักษณะของบริบท
วัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ
เหตุผลที่ต้องนําด้วยเชิงปริมาณ
1. เชิ งปริมาณจะเน้นในด้านความรู้ที่เป็นโครงสร้างตามทฤษฎี (Positivism) แต่อาจต้องหา
ปรากฏการณ์จริงมายืนยัน มาอธิบายให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น เช่น ได้ข้อค้นพบใหม่แต่ไม่สามารถหาชุดความรู้
จากวรรณกรรมที่ผ่านมาอธิบายได้ หรือข้อค้นพบที่โดดเด่น ปรากฏขึ้นเฉพาะในสังคมที่เป็นหน่วยพื้นที่ศึกษา
เท่านั้น คล้ายกับเป็นสิ่งเด่นจึงต้องการตรวจสอบต่อไปว่า เป็นจริงหรือไม่ เป็นอัตลักษณ์หรือไม่
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2. วิธีการที่ดีที่สุด คือ ตรวจสอบด้วยข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิที่สามารถอ้างอิงด้วยหลักฐานจริง
ปรากฏการณ์หรือเรื่องเล่าจากบุคคลที่เป็นผู้รู้เรื่องนั้นอย่างแท้จริง (Narrative Interview) นั่นคือ เป็นการ
ผนวกเชิงทฤษฎี (Positivism) กับเชิงปรากฏการณ์นิยม (Phenomenologism)
รูปแบบในการผสม
1. โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากผลการวิจัยในเชิงปริมาณที่ทําเสร็จแล้ว และรูปสมการพยากรณ์เป็น
แบบพหุตัวแปรที่มีหลายปัจจัย (Multivariate analysis Model) ทั้งในรูปสมการเส้นตรง (Linear Equation)
หรือสมการที่ไม่เป็นเส้นตรง (Non Linear Equation)
2. สมการจะต้องเป็นสมการผสม (Mixed Model ; Multilevel Analysis Model) ที่รวมปัจจัย
บุ ค คล ครั ว เรื อ น ชุ ม ชน ตลอดจนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น บริ บ ทสั ง คมนั้ น ๆ ด้ ว ย จุ ด มุ่ ง หมายคื อ
ตรวจสอบว่าอะไรมีผลต่อพฤติกรรมนั้นมากที่สุด เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกัน เป็นเรื่องสมมติฐานในสมการ
ทํานาย แต่เน้นการตรวจสอบด้วยข้อมูลจากปรากฏการณ์จริงอีกชั้นหนึ่ง
สถิติที่ใช้ในการแสดงลักษณะการกระจายข้อมูล
1. ค่าร้อยละ ความถี่ ค่ากลาง ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยจะใช้ในการแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล
2. ตารางไขว้ (Cross Tabulation Tables) จะใช้ในการแสดงการกระจายของข้อมูลเมื่อไขว้ตัวแปร
ตามกับตัวแปรอิสระแบบตัวต่อตัว
3. ผลที่ ได้ จ ากการศึ ก ษา หรื อวิ เคราะห์ จากการกระจายของข้ อมู ล ในลั กษณะตั วแปรเดี่ ย ว
(Univariate Analysis) หรือสองตัวแปร (Bivariate Analysis) จะไม่นิยมนําไปตรวจสอบในเชิงคุณภาพที่ค้นหา
ปรากฏการณ์ยืนยันต่อเพราะยังไม่ผ่านการยืนยันที่เป็นการควบคุมปัจจัยที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย
หน่วยพื้นที่ศึกษา
1. ขนาดของหน่วย (Scale) จะเป็นระดับประเทศก็ได้ หรือจะเป็นชุมชนก็ได้ เช่น อําเภอ ตําบล
หมู่บ้าน แต่ต้องมีจํานวนกลุ่ม (Cluster) เช่น ในกรณีศึกษาหมู่บ้านต้อง 30 หมู่บ้านขึ้นไป หรืออีกนัยหนึ่งต้องมี
อย่างน้อย 30 บริบท ตัวเลขที่นํามาจากจํานวนตัวอย่างขั้นต่ําตรวจสอบด้วย t–test
2. ในการค้นหาปรากฏการณ์หรือหลักฐานที่ซ้อนเร้น (Tacit Knowledge) ที่เป็นการวิจัยในเชิง
คุณภาพต้องลงไปค้นหาในหมู่บ้านหรือสังคมที่มีปรากฏการณ์จริงที่เป็นตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ๆ
ประเด็นที่จะสืบค้นด้วยเชิงคุณภาพ
1. อาจเป็นความแตกต่างของปัจจัยด้านบุคคล เมื่อพิจารณารวมถึงปัจจัยด้านบริบทอื่น ๆ แล้ว
แต่โดยทั่วไปประเด็นนี้ไม่ค่อยนิยมเพราะถือว่าเป็นความรู้ที่เปิดเผยแล้ว (Explicit Knowledge) วรรณกรรม
สามารถอ้างอิงได้
2. ให้ความสําคัญกับบริบทของสังคมมากกว่า และจะเน้นเพียงหนึ่งหรือสองประเด็นเด่นจริง ๆ
เท่านั้น ไม่ทําพร่ําเพรื่อเพราะลงสนามในเชิงคุณภาพลงทุนสูงมาก
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วิธีการออกแบบการวิจัย
1. เป็นการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ที่เน้นการค้นหาปัจจัยธรรมเนียมนิยมจะเริ่มจากเชิง
ปริมาณก่อน ทําให้เสร็จสมบูรณ์จนพบปัจจัยด้านบริบทที่ให้ผลต่อตัวแปรตาม แล้วต้องการสืบค้นต่อจนตาม
ด้วยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) หรือตามด้วยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In–depth Interview) ฯลฯ กับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมตามประเด็นที่สนใจนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนวิธีการสุ่มตัวอย่างต้องเป็นไปตามหลักการเป็นตัวแทนที่ถูกต้องที่สุดตาม
โอกาสของความน่าจะเป็น (Representativeness)
2. หากเริ่มต้นจากเชิงปริมาณก่อน ต้องให้ความสําคัญกับประชากรและการสุ่มตัวอย่าง เพราะ
ต้องการเน้นในด้านการเป็นตัวแทนอย่างถูกต้องที่สุด และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที่
ใช้ในการพยากรณ์หรือสถิติที่ใช้อ้างอิงที่ตัวอย่างต้องมาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างตามโอกาส และความน่าจะเป็น
หากวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบไม่เป็นไปตามโอกาสของความน่าจะเป็นจะใช้ไม่ได้ถือว่าขัดกับข้อตกลงเบื้องต้น
ของสถิติที่จะใช้อ้างอิง
ขั้นตอนการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเมื่อเริ่มต้นออกแบบการวิจัยในเชิงปริมาณ
การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยในลักษณะของการวิจัยในเชิงปริมาณทั้งหมดทุกข้อ ไม่จําเป็นต้อง
เขียนในลักษณะของการวิจัยในเชิงคุณภาพเพราะเน้นตรวจสอบในเชิงปริมาณ เช่น เพื่อวิเคราะห์ผลของการมี
สถานีอนามัยในหมู่บ้านต่อการเลือกใช้วิธีการคุมกําเนิด หรือเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาร่วมระหว่างการมีอนามัย
ในหมู่บ้านกับกลุ่มอายุของสตรีต่อการเลือกใช้วิธีคุมกําเนิด
ขั้นตอนการเขียน แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. ให้ใช้รูปแบบของการเขียนที่เน้นในเชิงปริมาณก่อน ที่มีการบรรยายถึงแนวคิด ทฤษฎีที่เป็น
ฐานที่มาของคําถามวิจัย และต้องเน้นไปถึงความครอบคลุมถึงบริบททางสังคมด้วย
2. ในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนให้ถึงงานวิจัยที่เคยศึกษาเกี่ยวกับผลของบริบททางสังคม
ที่มีต่อพฤติกรรมที่ประสงค์จะค้นคว้านั้นด้วย
3. ต้องมีกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) ที่ชัดเจน ในกรอบแนวความคิดต้องมี
กลุ่มประเด็น (Domain) ของตัวแปรบริบทด้วย
นอกจากนั้นเมื่อเขียนกรอบแนวความคิดเสร็จแล้วต้องเขียนนิยามศัพท์เพื่อปฏิบัติการวิจัยของตัว
แปรทุกตัวที่จะทําการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยต้องตระหนักเสมอว่า ต้องเริ่มต้นทําการตรวจสอบในเชิงปริมาณ
ก่อน เพื่อเป็นการพยากรณ์หรือการประมาณค่า จึงจําเป็นต้องมีนิยามศัพท์เพื่อการปฏิบัติการวิจัย และหลังจาก
นั้นต้องระบุถึงระดับการวัดของตัวแปรให้ถูกต้องที่จะใช้กับสมการพยากรณ์
การเขียนระเบียบวิธีการวิจัย
1. ถ้ารูปแบบการวิจัยเริ่มต้นโดยการวิจัยเชิงปริมาณ และต้องการเริ่มเขียนตั้งแต่การเขียนโครง
ร่างวิจัยต้องเริ่มเขียนตามระบบของการวิจัยในเชิงปริมาณก่อนทั้งหมดตามลําดับ เช่น ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การสร้างเครื่องมือ และกระบวนการตรวจสอบ หลักสถิติที่คาดว่าจะใช้
การประมาณค่า หรือพยากรณ์
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2. หลังจากนั้นจึงตามด้วยการเขียนถึงระเบียบวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยเริ่มต้นด้วยการเกริ่น
ถึงเป้าหมายสูงสุดของการวิจัยนี้ก่อนว่าต้องการค้นหาอะไรเป็นสําคัญ ซึ่งก็คือการกล่าวย้ําถึงคําถามหลักของ
การวิจัยในเชิงปริมาณที่ต้องการสืบค้นถึงบริบททางสังคมว่าเหตุที่ทําให้พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นแท้จริงแล้วต้นตอ
เชิงตรรกทั้งในด้านปรากฏการณ์และเหตุผลที่อาจเป็นการเล่าเรื่อง
3. กล่าวถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพที่ต้องเปิดประเด็นถึงพื้นที่ในการศึกษา กลุ่มคนที่
คาดว่าจะมีพฤติกรรมเกิดขึ้นตามที่อยากรู้นั้นและต้องระบุว่าต้องเป็นพื้นที่เดียวกับที่ทําการศึกษาในเชิงปริมาณ
และกลุ่มคนที่อยู่ในการวิจัยเชิงปริมาณ
4. ระบุวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ตั้งใจจะใช้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปจะใช้หลักการค้นหาความรู้ที่เป็น
ความจริงจากผู้รู้ที่รู้จริง จากหลักฐานและจากปรากฏการณ์จริงที่ต้องลงลึกถึงแหล่งรากเหง้าของต้นตอ โดย
ต้องกําหนดคุณลักษณะของผู้รู้ไว้บ้างว่าควรมีลักษณะอย่างไร
วิธีการรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพที่นิยมใช้กับการวิจัยแบบผสม
ปัจจุบันจะนิยมตรวจสอบขยายความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยการเจาะต่อใน
เชิงคุณภาพด้วยวิธีของการจัดสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) มากที่สุด เพราะเชื่อใน
ทฤษฎีอิทธิพลกลุ่ม (Group Influence Theory) วิธีการสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion) และ
วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In–depth Interview) เหตุผลที่สามวิธีนี้ได้รับความนิยมมาก เพราะสามารถค้นหา
บุคลิกภาพผู้รู้ได้จากผลการวิจัยในเชิงปริมาณที่อยู่ในฐานข้อมูลแล้ว วิธีการคือ ดึงคุณลักษณะที่ได้จากการวิจัย
ในเชิงปริมาณ คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมสนทนากลุ่มแบบเจาะจงได้
วิธีการเขียนเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ
1. เขียนถึงข้อดี และลักษณะเด่นของแต่ละวิธีว่ามีข้อดีอย่างไร ทําไมจึงเลือกใช้ จะสามารถช่วย
ให้ขยายความต่อยอดจากข้อค้นพบในเชิงปริมาณได้อย่างไร
2. มีวิธีการสร้างแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่มแบบเจาะจงอย่างไร จะนําไปทดสอบแนว
คําถามที่ไหน ผู้นําสนทนาเป็นใคร คาดว่าจะจัดกี่กลุ่ม เพราะอะไร ต้องการเน้นที่การเปรียบเทียบหรือไม่ หรือ
ว่าต้องการตรวจสอบแบบสามเส้า
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเริ่มต้นที่ก่อตัวจากการวิจัยในเชิงปริมาณก่อน ในการตรวจสอบต้องเริ่มต้นตามลําดับของ
การวิจัยในเชิงปริมาณทั้งหมดตั้งแต่การตรวจสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกตัว (Correlation) ว่าต้องเป็น
อิสระแก่กันอย่างแท้จริง
2. เลือกใช้สมการที่เหมาะสมกับคําถามวิจัย และเน้นที่ระดับการวัดของข้อมูลทั้งของตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม อาจเป็นสมการ Linear หรือ Non–Linear แล้วแต่คําถามวิจัยและสําคัญที่สุดคือระดับ
การวัดของข้อมูลของตัวแปรตามที่ต้องเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (Basic Assumption) ของหลักสถิตินั้น ๆ
วิธีการสร้างสมการพยากรณ์
เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร (Multivariate Analysis) และอยู่ในลักษณะของ
การวิเคราะห์หลายระดับ (Multilevel Analysis) บางครั้งเรียกว่า พหุระดับ ต้องทําการปรับผลที่เกิดจาก
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Cluster ของตัวแปรระดับชุมชนหรือตัวแปรระดับหมู่บ้าน ดังนั้น จึงต้องปรับค่าความคลาดเคลื่อน (Standard
Error) ในสมการโดยทั่วไปจะใช้สมการใน STATA หรือใน SPSS ที่เป็น Mixed Model
การเขียนผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลที่เริ่มต้นด้วยการวิจัยในเชิงปริมาณ
1. การวิเคราะห์และอภิปรายผลที่เป็นการเปรียบเทียบทั้งผลที่เหมือนและผลที่แตกต่างเป็นการ
อภิปรายในเชิงปริมาณทั้งหมดก่อนให้ชัดเจน แล้วจึงแยกประเด็นที่เจาะต่อในเชิงคุณภาพมาเขียนด้วยการ
เริ่มต้นประเด็นใหม่ หรือหัวข้อใหม่ธรรมเนียมนิยมจะแยกเป็นตอนใหม่เพื่อต้องการสื่อสารให้เด่น โดยเกริ่นนํา
ว่า ลําดับต่อไปจะกล่าวถึงผลการสืบค้นในเชิงคุณภาพในประเด็นของอะไรโดยบรรยายให้ชัดเจนโดยอาจมีการ
อ้างคําพูด (Quotations) แสดงแผนผังรูปภาพหลักฐานประกอบด้วย
2. การเขียนบทสรุปให้เขียนผลในเชิงปริมาณก่อนแล้วย้ําด้วยเชิงคุณภาพ
การออกแบบการวิจัยแบบผสมที่เริ่มต้นจากการวิจัยในเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพจะเน้นหรือเริ่มต้นจากการค้นหาปรากฏการณ์ที่เชื่อในเรื่องความสัมพันธ์เชิง
เหตุ แ ละผล แบบตรรกนิ ย ม (Constructionism) เป็ น การค้ น หาเพื่ อ ตอบคํ า ถามวิ จั ย ด้ า นชาติ พั น ธุ์ ด้ า น
มานุษยวิทยา การวิจัยทางมานุษยวิทยาประยุกต์ แล้วค้นพบว่า บริบททางสังคมที่สําคัญบางประการมีผลต่อ
พฤติกรรมของคน ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง และประสงค์ที่จะตรวจสอบต่อยอดในเชิงปริมาณ โดยการนํา
สถิติมายืนยันให้ชัดเจนถึงระดับของความแรง (Effect Size) ของความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
การเขียนโครงร่างวิจัยที่เริ่มต้นจากการวิจัยในเชิงคุณภาพ
1. คําถามวิจัยควรเป็นในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น ความเชื่อของชุมชนในการรักษาพยาบาล
แผนโบราณต่อการคุมกําเนิดของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในหมู่บ้านหรือไม่ อย่างไร
2. ทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาว่ามีใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไรบ้าง
3. ระเบียบวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพจะไม่มีกรอบแนวความคิด ไม่มีนิยามศัพท์เพื่อปฏิบัติการวิจัย
ไม่มีประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีวิธีการสุ่มตัวอย่าง
การเขียนพื้นที่ศึกษาและระเบียบวิธีการวิจัย
1. เน้นให้เห็นพื้นที่ศึกษาที่มีปรากฏการณ์ให้สืบค้นเรื่องนั้น ๆ มีบริบทที่สนใจตามคําถามวิจัย
2. เขียนระเบียบวิธีการวิจัยที่เป็นขั้นตอน การรวบรวมข้อมูลทุกวิธีที่ใช้อย่างละเอียด และชัดเจน
ตามหลักการเขียนของการวิจัยในเชิงคุณภาพ ที่ต้องกล่าวข้อดีและลักษณะเด่นของวิธีการรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเหตุผลที่เลือกใช้ ต้องระบุถึงการสร้างแนวคําถาม การตรวจสอบสามเส้า วิธีการค้นหา
ปรากฏการณ์ และผู้รู้ (Key Information)
3. รวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณอย่างละเอียดตามขั้นตอน
การเขียนบทวิเคราะห์และอภิปรายผล
1. หากการวิจัยแบบผสมนําด้วยเชิงคุณภาพจะมีลักษณะเด่นที่การนําเสนอในเชิงคุณภาพ โดยมี
การแสดงกรณีตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง แบบตรวจสอบสามเส้าให้ชัดเจน หลังจากนั้นเป็นการนําเสนอผลการวิจัยใน
เชิงปริมาณ
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2. แสดงเฉพาะผลการตรวจสอบในสมการ Multilevel Analysis แล้วอภิปรายผลการวิจัยในเชิง
ปริมาณตามหลักการของการวิจัยในเชิงปริมาณทั้งหมด พร้อมกับยืนยันผลการตรวจสอบที่ได้ว่าให้ความชัดเจน
ตามผลที่ได้จากการตรวจสอบอย่างไร เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้นทั้งระดับความสัมพันธ์และทิศทาง
ว่าเป็นด้านบวกหรือด้านลบ
3. หลังจากที่ทําการวิจัยในเชิงปริมาณเสร็จแล้ว จะนิยมสร้างภาพจําลอง (Simulation) ด้วยกราฟ
เส้น กราฟแท่ง เพื่อให้เห็นปรากฏการณ์ที่เป็นผลที่ได้ว่าเป็นจริงอย่างไรบ้าง
4. ในบทสรุป จะสรุปผลที่ได้ในเชิงคุณภาพเป็นหลักแล้วยืนยันด้วยเชิงปริมาณ
เอกสารอ้างอิง
โยธิน แสวงดี. (2557). เอกสารการฝึกอบรมเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED
METHOD). (น. 1–34). กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมการวิจัย.

ปิดท้ายวิจัย

สภาปฏิรูป
เรียบเรียงโดย...จันทมร สีหาบุญลี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กําหนดให้มีสภาปฏิรูปเพื่อ
ทําหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้าน ซึ่งมีทั้งหมด 11 ด้าน ตามข้อมูลของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
1) ด้านการเมือง หมายถึง การปฏิรูปการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกรัฐสภาที่สุจริตและ
เป็นธรรม อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักการเมืองในด้านต่างๆ กลไกป้องกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงการเมืองที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การตรวจสอบการ
ใช้ อํ า นาจรั ฐ คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมของนั ก การเมื อง ความมั่ น คงของชาติ และการดํา เนิ น การด้ า นการ
ต่างประเทศ
2) ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น หมายถึ ง การปฏิ รู ป ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ส่วนกลาง การปฏิ รู ปหรือพั ฒนาระบบราชการ (โครงสร้าง การจัดองค์ กรภาครัฐ วิธีปฏิบัติราชการ การ
ให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ ทั่ ว ถึ ง รวดเร็ ว สะดวก การบริ ห ารจั ด การงานภาครั ฐ แบบใหม่ อั ต รากํ า ลั ง และ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ระบบงานต่าง ๆ ของรัฐ เช่น การบริหารงานบุคคล ระบบคุณธรรม การจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น ธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การตรวจสอบและควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองต่อระบบ
ราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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3) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม หมายถึง การปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม
เป็นอุปสรรคหรือไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการดําเนินการให้มีกฎหมายใหม่ที่จําเป็น การ
ปฏิรูปฝ่ายปกครอง การสอบสวนคดีพิเศษ ตํารวจ ทนายความ อัยการ ศาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับคดี และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์ การนําหลักนิติธรรมมาใช้ การไม่เลือกปฏิบัติหรือพฤติการณ์ที่อาจนําไปสู่การใช้หลาย
มาตรฐานในการดําเนินคดี การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน
4) ด้านการปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนการปกครองกรุงเทพมหานครและพื้นที่ซึ่งมีการบริหารรูปแบบพิเศษ บทบาท ภารกิจของ
ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนต่าง ๆ การได้มา การควบคุม การ
ตรวจสอบและอํานาจหน้าที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
5) ด้ า นการศึ กษา หมายถึง การปฏิรูปองค์ ก รและการจัด การศึ ก ษาอบรมทุก ระดั บ และทุ ก
รูปแบบ คุณภาพการศึกษาอบรม การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6) ด้ า นเศรษฐกิ จ หมายถึ ง การปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ภาคเอกชน การคมนาคม การขนส่ ง
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การธนาคาร สถาบันการเงิน สหกรณ์ การท่องเที่ยว และธุรกิจต่าง ๆ
การส่งเสริมการลงทุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การกระจายรายได้ นโยบาย และการดําเนินการด้าน
การคลังภาครัฐ ระบบภาษีอากร โครงสร้างภาษีทุกชนิด และการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
7) ด้ า นพลัง งาน หมายถึ ง การปฏิรูป องค์ กร การบริหารจัดการและการพั ฒ นากิจการด้ า น
การพลังงานทุกรูปแบบ
8) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การปฏิรูปองค์กรและระบบสุขภาพ การบริการ
สาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน การสร้างเสริม และการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การพัฒนาร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญาของบุ ค คล ตามวัยและสถานภาพ การปฏิรูปกลไกการบริ หารจัดการ การบํ ารุงรั ก ษาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
โดยไม่ทําลายทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษหรือ
ผลต่อการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปลูกจิตสํานึกให้เกิดการหวงแหนในทรัพยากรชาติและ
สิ่งแวดล้อม
9) ด้ า นสื่ อ สารมวลชน หมายถึ ง การปฏิ รู ป กิ จ การและการประกอบการด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เสรีภาพในการแสดงออก คุณธรรมและจริยธรรมของสื่อ
10) ด้านสังคม หมายถึง การปฏิรูปการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัจจัยในการครองชีพ การแก้ปัญหา
ความยากจน อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยาเสพติด การคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง
การคุ้มครองผู้บริโภค การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตและการดําเนินการ ด้าน
ต่างๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปฏิรูประบบแรงงาน การประกันสังคม สวัสดิการสังคม ประชานิยม
11) ด้านอื่น ๆ หมายถึง การปฏิรูปสังคมโดยนําศาสนธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ กีฬา สิ่งบันเทิงอันมีผลต่อพฤติกรรมของ
เยาวชน วัฒนธรรมทางการเมืองอันเหมาะสมต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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การปลูกฝังและเผยแพร่ค่านิยมที่เหมาะสมต่อสังคมไทย ระเบียบวินัยในสังคม ความสามัคคีปรองดองของคน
ในชาติ คุณธรรมและจริยธรรมในสังคม
เจตนารมณ์ ที่ สํ า คั ญ ของการปฏิ รู ป ในแต่ ล ะด้ า นในครั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให้ ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่
สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ํา
และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาอย่างยิ่งยืน ทําให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดให้มีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจํานวน 250 คน โดยมาจากการสรรหา
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์จากกลุ่มต่าง ๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ
ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ การกระจายตามจังหวัด
โอกาสและความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่ใกล้เคียงกัน
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ชุดดังกล่าวนี้ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ทั้งหมดจํานวน 250 คน โดยจําแนกจํานวนตามการปฏิรูปในแต่ละด้าน ดังนี้
(1) ด้านการเมือง 17 คน (2) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 20 คน (3) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 14 คน (4) ด้านการศึกษา 18 คน (5) ด้านการปกครองท้องถิ่น 15 คน (6) ด้านเศรษฐกิจ 16 คน (7)
ด้านพลังงาน 14 คน (8) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 16 คน (9) ด้านสังคม 16 คน (10) สื่อมวลชน 13
คน (11) ด้านอื่น ๆ 14 คน ส่วนสมาชิกสภาปฏิรูปที่ได้รับการสรรหาทุกจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละหนึ่งคน
จํานวน 77 คน
สภาปฏิรูปมีอํานาจหน้าที่คือ
1. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ เสนอต่อนิติ
บัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ในการ
จัดทําร่างรัฐธรรมนูญ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้น
หากมีกรณีจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ
ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดทําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีการประชุมนัดแรก เพื่อเลือกประธาน
และรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผลการคัดเลือกดังนี้
นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 1

นางสาวทัศนา บุญทอง

รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 2
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เมื่อมีตําแหน่งผู้นําการปฏิรูปแล้ว สัญญาณของการปฏิรูปก็เริ่มขึ้น เพื่อนําพาประเทศชาติพัฒนา
ไปสู่ความเจริญมั่นคงถาวรในทุก ๆ ด้านตามเจตจํานงของการปฏิรูปต่อไป
เอกสารอ้างอิง
“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557”. (22 กรกฎาคม 2557)
ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 131 ตอนที่ 55 ก. หน้า 1.
ผู้จัดการออนไลน์ (7 ตุลาคม 2557). รายชือ่ 250 สมาชิก สปช. แยกตาม 11 ด้าน 77 จังหวัด.
สืบค้นวันที่ 22 ตุลาคม 2557 จาก www.manager.co.th/oolitics/view news
aspx?NewsID=9570000115405.
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. การปฏิรูปด้านต่าง ๆ. สืบค้นวันที่ 22 ตุลาคม 2557 จาก
http://www.2ect.go.th/about.php?Province=mec2014&SiteMenuID=12621.

