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วารสารบทความวิชาการด้านกฎหมายของส านักกฎหมายฉบับนี้  เป็นปีที่  ๒ ฉบับที่  ๑  

(เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เนื้อหาของบทความยังคงมีความเข้มข้น น่าติดตาม ซึ่งวารสารฉบับนี้ 
จะประกอบด้วย บทความจ านวน ๖ เรื่อง เป็นบทความที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ๒ ฉบับ  
คือ การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน และการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการกักพืชเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชระหว่างประเทศ (International Standard for Phytosanitary Measures : ISPMs) 
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (Protection Convention : IPPC)  บทความ
เกี่ยวกับกฎหมายที่ก าลังอยู่ในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร คือ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 
การสัตวบาล นอกจากนี้ ยังมีบทความที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับบทลงโทษของการหลบหนีเข้าเมือง 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -19) ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ และสหกรณ์ และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหาของบทความในเล่มนี้จึงมีความหลากหลาย
และน่าสนใจอย่างยิ่ง 

 กองบรรณาธิการวารสารบทความวิชาการด้านกฎหมายของส านักกฎหมายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงงานนิติบัญญัติและประชาชนทั่วไปเช่นเคย และขอขอบคุณ 
ที่ท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตามวารสารของเรามาอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้า 

 
 

กองบรรณาธิการ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 



         
 

-  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาล   
 ทศวิณหุ์  เกียรติทัตต์  วิทยากรช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย ๑   ๑ 
 
-  การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการกักพืชเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสขุอนามัย 
 และสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศ (International Standards for 
 Phytosanitary Measures :ISPMs) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืช
 ระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention:IPPC) 
 พัชรา  พุกเศรษฐี  วิทยากรช านาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๑   ๗ 
 
-  การแก้ไขเพ่ิมเตมิกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน 
 กิตติมา  อรุณพลูทรัพย์  วิทยากรช านาญการ  กลุม่งานกฎหมาย ๑   ๑๒ 
 
-  บทลงโทษของการหลบหนีเข้าเมืองโดยผดิกฎหมาย  
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
 กรรณิกา  พัสระ  วิทยากรช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๑๖ 
 
-  สหกรณ์ และแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 จิตรกาน  เจียรตระกูล  วิทยากรช านาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๒๒ 
 
-  ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์
 พันธุ์ทิพา  หอมทิพย์  วิทยากรช านาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๓๐ 
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ความเป็นมา 
 การเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์
เพ่ือการบริโภคเป็นที่ไว้วางใจจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานการบริโภคอาหารสูง ซึ่งต้องการอาหารที่มี
คุณภาพดีและมีความปลอดภัย และเพ่ือความยั่งยืนและมั่นคงของกิจการปศุสัตว์ของประเทศ จึงต้องมี
การก าหนดมาตรการที่เชื่อถือได้ในการผลิตทุกขั้นตอน ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล ๑ หรือ 
นักสัตวบาล (Animal Husbandry) ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ดี มีความรับผิดชอบสูงและ 
มีจรรยาบรรณในการท างาน และเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสัตวบาลให้มี
มาตรฐานเดียวกันเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้า ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ  
ด้านเศรษฐกิจ การก าหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสัตวบาลมิให้มีการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้า และ

                                        
 ๑ วิชาชีพสัตวบาล คือ ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือช่ืออื่นที่มีหลักสูตรเช่นเดียวกัน  
มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสัตว์ 
การจัดการ การปรับปรุงบ ารุงพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีการขยายพันธ์ุสัตว์ การก าเนิด การประกวดสัตว์ การจัดการด้านอาหารสัตว์ 
โภชนศาสตร์สัตว์ การจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์ รวมถึงการจัดการด้านต่าง ๆ ที่มีผลท าให้สัตว์สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้
ได้ผลิตผลดีมีคุณภาพ ปราศจากสารปนเปื้อนและเชื้อโรค มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของประชาชน 
สัตวบาลจะไม่ท าการรักษาพยาบาลหรือการอภิบาลสัตว์ป่วย แต่จะใช้วิธีก าจัดสัตว์ป่วยออกจากฝูงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 
(Animal Welfare) และหลักการสุขาภิบาล 
 ดังนั้น สัตวบาล จึงมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตสัตว์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
สวัสดิภาพสัตว์ สุขศาสตร์และการสุขาภิบาลสัตว์ การดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการด้านการค้าสัตว์ และผลิตผลจากสัตว์ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการท างานในแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้เกิดความร่วมมือท่ีดีต่อกัน 
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ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้น สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย๒ ได้น าเสนอ
แนวความคิดเพ่ือให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสัตวบาล (ซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวิชาชีพการสัตวบาล 
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา) ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยทางด้านอาหารที่มาจากสัตว์ ความยั่งยืน  
ในกิจการปศุสัตว์ และความมั่นคงในวิชาชีพสัตวบาล จากความร่วมมือร่วมใจของชาวสัตวบาล  
อย่างต่อเนื่อง จนถึงเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. …. และให้ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
 ส าหรับการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น 
กรมปศุสัตว์ในฐานะผู้เสนอกฎหมาย มีหน้าที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น โดยแบ่งการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็น ๒ ทางคือ รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.dld.go.th ระหว่างวันที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ และรับฟังความคิดเห็นโดยการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และกรมปศุสัตว์ได้ท ารายงานส่งคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
 จากนั้นเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๐ ได้เชิญผู้ที่มีความเห็นต่าง 
ประกอบด้วย ตัวแทนกรมปศุสัตว์ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ และสัตวแพทย์สภา มาชี้แจง
เหตุผลส่วนตน ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่  ๑๐ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้คงข้อความใน 
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล ฉบับที่ใช้รับฟังความคิดเห็นไว้ตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไข  
ยกเว้นมาตรา ๒๙ (๕) ให้ตัดข้อความ “ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลของ
ต่างประเทศ” ออก เพราะประเทศเหล่านั้นอาจไม่มีการออกใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล 
โดยกระบวนการตรากฎหมายในล าดับต่อไป ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะส่งร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวบาลไปให้ก ระทรวงเกษตรฯ พิจารณารับรองและน าเสนอต่อคณะรัฐนตรี   
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ เมื่อวันที่  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ 
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้รับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว 

                                        
 ๒ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งมา เป็นเวลา ๔๔ ปี มีสมาชิกประมาณ ๓,๕๐๐ คน และปัจจุบันมีบุคลากรที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปและต่ ากว่าปริญญาตรี ด้านสัตวบาล จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ๑๐๗ แห่ง ปีละไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐ คน 
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เหตุผลความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 เป็นการสมควรที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคล 
ด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มี  
การจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและก าหนด
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
จากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพ่ือการค้า และ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ๓ 
 ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลขึ้น โดยมีสภาการสัตวบาลเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่และอ านาจในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล 
เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  
การสัตวบาล เพื่อให้การประกอบวิชาชีพการสัตวบาลเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ก าหนดให้ “วิชาชีพการสัตวบาล” หมายความว่า วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตสัตว์เลี้ยง  
การปรับปรุงและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลี้ยง การจัดการอาหารสัตว์เลี้ยง การจัดการสุขาภิบาลต่อสัตว์เลี้ยง 
ตลอดจนการจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ เพ่ือท าให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ และให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพกา รสัตวแพทย์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
 ๒. ก าหนดให้มี “สภาการสัตวบาล” เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมและก าหนด
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมความประพฤติและการด าเนินการของ  
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวบาล ส่งเสริมการศึกษา 
การวิจัย และการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล โดยมีหน้าที่และอ านาจในการรับขึ้นทะเบียนและ  
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล รับรองปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวบาลของสถาบันต่ าง ๆ เพ่ือประโยชน์ 
ในการสมัครเป็นสมาชิก และออกค าสั่งยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์  
พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต  
 ๓. ก าหนดให้สมาชิกสภาการสัตวบาลต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ มีความรู้ในวิชาชีพ 
การสัตวบาลโดยได้รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวบาล 
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่สภาการสัตวบาลรับรอง ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา  
ถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้วิกลจริต  

                                        
 ๓ ที่มา: ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรฐัมนตรี) วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ซึ่งสมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ 
ในการเลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือด ารงต าแหน่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการของสภาการสัตวบาล 
ช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ทั้งนี้ สมาชิกภาพของ
สมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม คณะกรรมการมีมติให้พ้นจาก
สมาชิกภาพ ไม่ช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง หรือค่าใช้จ่ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 ๔. ก าหนดให้มีคณะกรรมการสภาการสัตวบาลโดยมีหน้าที่และอ านาจในการบริหารกิจการ  
สภาการสัตวบาลตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจของสภาการสัตวบาล แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวน และคณะอนุกรรมการอื่น เพ่ือท ากิจการหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
อันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจของสภาการสัตวบาล ก าหนดให้มีการจัดตั้ ง
ส านักงานสาขาของสภาการสัตวบาลตามความจ าเป็น ออกระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และแต่งตั้งถอดถอน
ท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕. ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพการสัตวบาล หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตน  
เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาการสัตวบาล 
 ๖. ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวบาลประเภท ก. และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลประเภท ข. ซึ่งผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวบาลต้องเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 ๖.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลประเภท ก. ต้องได้รับปริญญาในสาขาวิชาชีพ  
การสัตวบาลจากสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับรองและผ่านการสอบความรู้ตามที่ก าหนด หรือได้รับปริญญา  
ในสาขาวิชาชีพการสัตวบาลจากสถานศึกษาในต่างประเทศที่สภาการสัตวบาลรับรอง ได้รับอนุญาต  
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศที่ตนได้รับปริญญาและผ่านการสอบความรู้ตามที่ก าหนด เว้นแต่  
เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอาจไม่ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศที่ผู้นั้นได้รับ
ปริญญาก็ได้ แต่ต้องผ่านการสอบความรู้ตามที่ก าหนด 
 ๖.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลประเภท ข. ได้รับปริญญาสาขาอื่นที่มิใช่สาขาวิชาชีพ  
การสัตวบาลจากสถานศึกษาที่ อว. หรือ ศธ. รับรอง และผ่านการสอบความรู้ตามที่ก าหนด หรือ 
ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรด้านการสัตวบาลขั้นพ้ืนฐานจากสถาบันที่สภาการสัตวบาลรับรอง และ  
ผ่านการสอบความรู้ตามที่ก าหนด 
  



 

หน้า | ๕  

วารสารบทความทางวิชาการ           ปีที่ ๒ ฉบบัที่ ๑ (เดอืนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 

ผลกระทบของกฎหมาย๔ 
 การด าเนินการตามกลไกที่กฎหมายก าหนดอาจเกิดผลกระทบในแต่ละด้าน ดังนี้  
 ๑. ผลกระทบต่อนักสัตวบาล  
 นักสัตวบาล ซึ่งเป็นผู้ถูกบังคับตามกฎหมายโดยตรง ที่ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวบาลหรือแสดงด้วยวิธี ใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว  
โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาการสัตวบาล เว้นแต่เป็นกรณีตามที่ร่างพระราชบัญญัตินี้
ก าหนดไว้ในร่างมาตรา ๒๙ และต้องถูกควบคุมให้ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม
ในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต อันอาจเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
ของบุคคล แต่โดยที่การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวเป็นไปเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค
ในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นการจัดระเบียบ
การประกอบวิชาชีพเพ่ือท าให้การปฏิบัติงานของนักสัตวบาลทั่วประเทศกลายเป็นวิชาชีพที่มีมาตรฐาน
เดียวกัน โดยการจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้นเพ่ือก าหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและ
ควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะมีผลเป็นการส่งเสริม  
และพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ กรณีจึงเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล
อย่างเหมาะสม ตามความจ าเป็นและได้สัดส่วนหรือมีความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะหรือ
ประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพที่ผู้ถูกบังคับตามกฎหมายโดยตรงจะต้องสูญเสียไป 
รวมทั้งไม่เป็นการเพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ 
 ๒. ผลกระทบต่อภาครัฐ  
 การก าหนดให้ภาครัฐเข้ามาก ากับดูแลภารกิจที่เอกชนด าเนินการในรูปแบบองค์กรวิชาชีพ นั้น 
ภาครัฐจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ความสามารถไม่ต่ ากว่าบุคลากรของภาคเอกชน เช่น 
ต้องผ่านการศึกษาหรือการอบรมในระดับที่มีการรับรองเช่นเดียวกับบุคลากรของภาคเอกชน  
ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและจัดหาเครือ่งมอืทีจ่ าเปน็ส าหรบั
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วย และเนื่องจากร่างมาตรา ๘ ก าหนดให้สภาการสัตวบาลอาจมีรายได้ 
จากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณของรัฐ  
จึงสมควรที่กรมปศุสัตว์จะพิจารณาถึงความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินการตาม  
ร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 

                                        
 ๔ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ...., ข้อ ๔. การตรวจสอบ
ความจ าเป็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย, หน้า ๑๐. 
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 ๓. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
 การที่มีกฎหมายก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล  
จะท าให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความรับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงที่ผ่านการดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล  
มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการตั้งแต่ 
ต้นทางการผลิต และสามารถน าผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงที่มีมาตรฐานนั้นแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของ
ต่างประเทศได้ อันจะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ประเทศ ส่วนผลในทางอ้อม คือ เมื่อผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยง 
มีคุณภาพและปลอดภัยแล้ว ย่อมท าให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคมีสุขภาพดีขึ้น และช่วยลดงบประมาณ
ของประเทศในการรักษาพยาบาลสุขภาพประชาชนได้จ านวนหนึ่ง อย่างไรก็ดี การควบคุมดูแลใน
รูปแบบองค์กรวิชาชีพอาจเป็นการจ ากัดจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลซึ่งจะถูกบังคับตาม
กฎหมาย ท าให้มีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของการประกอบกิจการ ซึ่งส่งผลให้ค่าตอบแทน
ของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวสูงขึ้นและท าให้ต้นทุนของผู้ประกอบการในส่วนนี้เพ่ิมขึ้น 
 ๔. ผลกระทบต่อสังคม  
 การที่สภาการสัตวบาลตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมและก าหนด
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล นั้น ย่อมเกิดการควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์  
โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถด้านการสัตวบาลอันเป็นการป้องกันมิให้เกิดภัยหรือ
ความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ๕ 
 ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่รัฐมอบหมายให้สภาการสัตวบาลใช้อ านาจทางปกครอง 
เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลแทนรัฐ โดยในการบริหารกิจการของ  
สภาการสัตวบาลจะด าเนินการโดยคณะกรรมการสภาการสัตวบาล ซึ่งกรรมการกึ่งหนึ่งมาจาก  
การเลือกตั้งกันเองของสมาชิกสภาการสัตวบาล อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลกันเองภายใต้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกันซึ่งเป็นประโยชน์  
ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพ่ือการค้า เศรษฐกิจ การศึกษา หรือการวิจัยทางวิชาการ นอกจากนั้น 
เมื่อมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลแล้ว ย่อมส่งผลให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคจะได้
บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงที่มีมาตรฐานและปลอดภัยตั้งแต่ชั้นกระบวนการผลิต และยังส่งผลดี  
ในด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากการที่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงที่กระท าโดยนักสัตวบาล 
ซึ่งมีความรู้โดยตรงและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพจะได้รับความเชื่อถือและมีมาตรฐาน  
สอดรับกับสากลที่มุ่งเน้นระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งจ าเป็นส าหรับการค้าระหว่างประเทศ และ  
จะเป็นการเพ่ิมรายได้จากการส่งออกของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย 

                                        
 ๕ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ...., ข้อ ๕., หน้า ๑๑. 
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สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น และสินค้าเกษตรถือเป็นสินค้าที่มี 
การค้าขายระหว่างประเทศเป็นอันดับต้น ๆ ในทุกยุคทุกสมัย ประกอบกับการแข่งขันทางการค้าในเวที
ระดับโลกมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมาก ดังนั้น การก าหนดกติกาเพ่ือกีดกันทางการค้าในสินค้าต่าง ๆ  
จึงเกิดขึ้นในทุกประเภทสินค้า ไม่เว้นแม้กระทั่ง “พืช” ซึ่งมีการก าหนดกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจาก
สินค้าเกษตรที่มีศัตรูพืช ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้มีการตรากฎหมายเพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน
และควบคุมการระบาดของศัตรูพืช กล่าวคือ พระราชบัญญัติป้องกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕  
และต่อมามีการยกเลิกโดยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการกักพืช 
ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยตลอด และปัจจุบันมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีความมุ่งหมาย 
ในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการกักพืช เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรการสุขอนามัยพืช [ International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM)] ภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ [ International Plant Protection Convention 
(IPPC)] ซึ่งในบทความนี้จะได้น าเสนอถึงความเป็นมา สภาพปัญหา สาระส าคัญ ผลกระทบต่าง ๆ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการกักพืช ดังนี้ 

 “พืช” หมายความว่า พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน้ า และพืชประเภทอื่น  รวมทั้งส่วนหนึ่ง 
ส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อและสปอร์ของเห็ด  
ไม่ว่าที่ยังท าพันธุ์ได้หรือตายแล้ว และให้หมายความรวมถึง ตัวห้ า ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง  
รังผึ้ง และจุลินทรีย์ด้วย ส าหรับ“ศัตรูพืช” หมายความว่า สิ่งซึ่งเป็นอันตรายแก่พืช เช่น เชื้อโรคพืช 
แมลง สัตว์ หรือพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืช๑  

                                        
 ๑ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒,  
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๓๗ ก (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒).  
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 ศัตรูพืชทางการเกษตรมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน
เป็นอย่างมาก เพราะศัตรูพืชได้กลายเป็นประเด็นส าคัญอย่างยิ่งในข้อเจรจาต่อรองการค้าขายระหว่าง
ประเทศ อันเกิดจากกระแสความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่ต้องการสินค้าและเกษตร 
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ในขณะที่บางประเทศได้ถือโอกาสใช้เป็นเครื่องมือกีดกัน  
ทางการค้ารูปแบบใหม่ ด้วยการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานสุขภาพอนามัย และสุขอนามัยพืช 
รวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องผู้บริโภค เกษตรกรและระบบความมั่นคงทางอาหารในประเทศ
ของตน ประเทศไทยมีประชากรซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมจ านวนมาก หากประเทศไทยต้องประสบ
กับการกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจากสินค้าเกษตรที่มีศัตรูพืชย่อมส่งผลให้เกษตรกรหลายล้านคน  
ต้องว่างงานและประสบภาวะขาดทุน ซึ่งหากศัตรูพืชนั้นหลุดรอดมาตั้งรกรากในประเทศได้ นอกจาก 
จะท าความเสียหายแก่พืชแล้ว ยังสร้างความเสียหายหายต่อผู้บริโภคพืชนั้น ๆ และอาจท าให้เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย ตลอดจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมถึง 
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางชีวภาพของประเทศในภาพรวม ซึ่งนานาประเทศต่างปกป้องความมั่นคง 
ทางชีวภาพของตน และป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชในประเทศแพร่ระบาดออกไปยังต่างประเทศในลักษณะของ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยการน ามาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศมาบังคับใช้  

 จากผลการศึกษา พบว่า ค านิยามส่วนใหญ่ของพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมมีความหมายไม่ชัดเจน กล่าวคือ กฎหมายกักพืชของประเทศไทยมีค านิยามหลายค า 
ที่ไม่สามารถอธิบายหรือสื่อความหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศให้มีความเข้าใจได้  
อย่างชัดเจน ประกอบกับค านิยามของกฎหมายไทยจ าเป็นต้องมีการตีความค านิยามหลายขั้นตอน 
และมีความซับซ้อน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานระหว่างประเทศแล้วจะเห็นว่าได้ว่ายังขาด  
ความชัดเจน อีกทั้งค านิยามที่บัญญัติในกฎหมายกักพืชของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังขาดค านิยาม
ส าคัญหลายค าซึ่งปรากฏอยู่ในศัพท์บัญญัติด้านสุขอนามัยพืชและมาตรฐานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ 
ยังพบว่าประเทศไทยได้ก าหนดสิ่งที่ต้องควบคุมในการน าเข้าไว้ ๓ ประเภท ได้แก่ สิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด 
และสิ่งไม่ต้องห้าม ซึ่งแตกต่างไปจากการก าหนดสิ่งที่จะต้องควบคุมส าหรับการน าเข้าตามมาตรการ
ระหว่างประเทศ เนื่องจากมาตรการระหว่างประเทศได้ก าหนดเป็น “สิ่งที่ต้องควบคุม” กับ “สิ่งที่ไม่ต้อง
ควบคุม” ซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกักกันพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ไม่เป็นสากลและไม่เป็นไปตามมาตรการทางการค้าที่ตนเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกแต่อย่างใด๒ 

                                        
  
 ๒ กนกพร โชติรัตน์, “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและป้องกันศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  
และแก้ไขเพิ่มเติม”, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. ๒๕๕๘. 
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 ประกอบกับในปัจจุบัน พบว่าหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถด าเนินการได้และยังคง 
ใช้หนังสือรับรองที่เป็นเอกสารร่วมด้วย ซึ่งเป็นภาระให้กับผู้เกี่ยวข้องและไม่สอดคล้องกับการพัฒนา 
สู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังพบว่าในกรณีของสิ่งต้องห้าม สิ่งไม่ต้องห้าม และสิ่งก ากัดนั้น  
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับการน าเข้า - ส่งออก จนท าให้เกิด 
ข้อซักถามและต้องมีการชี้แจงในประเด็นข้อสงสัยดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิด 
ความยุ่งยากในการด าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลท าให้เป็นอุปสรรคในการค้า
ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก  

 แต่ในขณะเดียวกัน ต่างประเทศได้มีกระบวนการร่างกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันการเข้ามาของศัตรูพืชและควบคุมไม่ให้ศัตรูพืชแพร่ออกไปต่างประเทศท่ีไม่มีความซับซ้อน 
และสามารถน ามาตรฐานระหว่างประเทศมาปรับใช้และเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในประเทศให้สอดคลอ้ง
กับมาตรฐานระหว่างประเทศได้อย่างทันท่วงที โดยที่ประชาชนมีความรู้และเข้าใจต่อความส าคัญของ
การป้องกันศัตรูพืชและการเฝ้าระวังการเข้ามาของศัตรูพืชต่างถิ่นเป็นอย่างดี 

 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ ส่งผลให้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอ  
ซึ่งเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ เพ่ือให้การควบคุมก ากับดูแลในเรื่อง 
ของการน าเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช 
[International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM)] ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืช
ระหว่างประเทศ [ International Plant Protection Convention (IPPC)] ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี
อนุสัญญาและได้ให้สัตยาบันแล้ว และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกักพืชตามกฎหมาย
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมทั้งท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกักพืชสามารถ
ด าเนินการควบคุมและก ากับดูแลการน าเข้าและส่งออกสินค้าพืชได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมี
สาระส าคัญดังนี้๓ 

 ๑. ก าหนดให้ “พืช” หมายความว่า พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน้ า และพืชประเภทอื่น 
รวมทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด  
ไม่ว่าที่ยังท าพันธุ์ได้หรือตายแล้ว   

 ๒. ก าหนดให้ “สิ่งควบคุม” หมายความว่า พืช สิ่งมีชีวิตอื่นใด และพาหะ ที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นสิ่งควบคุม  

                                        
 ๓ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นจาก https://www.thaigov. go.th 
/news/contents/ details/๓๖๘๘๕, (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓). 

https://www.thaigov/
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 ๓. ก าหนดให้ “ศัตรูพืชควบคุม” หมายความว่า ศัตรูพืชที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นศัตรูพืชควบคุม   

 ๔. ก าหนดให้ “ด่านตรวจพืช” หมายความว่า ด่านที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ให้เป็นด่านตรวจพืช เพ่ือตรวจพืช เชื้อพันธุ์พืช สิ่งควบคุม ศัตรูพืช และศัตรูพืชควบคุมที่น าเข้าหรือน าผ่าน  

 ๕ . ก าหนดให้  “สถานกักพืช” หมายความว่ า  สถานที่ รั ฐมนตรีประกาศก าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นสถานกักพืช เพ่ือกักพืช เชื้อพันธุ์พืช สิ่งควบคุม ศัตรูพืช และศัตรูพืชควบคุม 
เพื่อสังเกต ตรวจสอบ หรือวิจัย   

 ๖. แก้ไขนิยามค าว่า “ใบรับรองสุขอนามัยพืช” “ใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ” 
และ “ใบรับรองสุขอนามัย” ให้รองรับหนังสือส าคัญที่ออกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ตราประทับ เครื่องหมาย 
หรืออื่น ๆ  

 ๗. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการกักพืช โดยเพ่ิมอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รวมทั้ง  
แก้ไขจาก ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็น ผู้แทนบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด และจาก 
ผู้อ านวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็น ผู้อ านวยการส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
และเพิ่มผู้แทนกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการอีกต าแหน่งหนึ่ง 

 จากการพิจารณาศึกษาผลกระทบต่าง ๆ หากมีการปรับปรุงกฎหมายกักพืชที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
พบว่าจะเกิดผลกระทบและประโยชน์๔ ดังนี้  

 ผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านการค้าระหว่างประเทศ  เนื่องจาก 

มีการควบคุม ก ากับดูแล การควบคุมโรค ป้องกันการเข้ามา และการเกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช  
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  

 ๒. ด้านสังคม สามารถยกระดับการแข่งขันทางการค้าของประเทศได้ เนื่องจากท าให้ผลผลิต 
ที่ได้จากการกสิกรรมของเกษตรกรไทยมีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดโลก  
และอ านวยความสะดวกทางการค้าทั้งด้านการน าเข้าและส่งออก 

 ๓. ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ เพ่ือป้องกันศัตรูพืช มิให้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศ  
มีมาตรการการควบคุมผู้น าเข้า - ส่งออก ได้ตามมาตรฐานสากลส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ท าให้ 
ลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชไปยังต่างประเทศรวมถึงการแพร่ระบาดของศัตรูพืชเข้ามาในประเทศ 

 
 

                                        
 ๔ รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รา่งพระราชบัญญตัิกักพืช (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
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ประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชน 
 ๑. ระดับประเทศ คือ ไทยจะได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น ในประเด็นการด าเนินการ

ตามมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันและยังคงรักษาความมั่นคง  
ทางชีวภาพของประเทศไว้ได้  

 ๒. สังคม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่าและ  
รักษาฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ปกป้องไม่ให้เกิดการแพร่กระจายและการเข้ามาของศัตรูพืช  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สามารถควบคุม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความต้องการของประเทศคูค่้าสอดคล้องกับการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัล  

 ๓. ประชาชน มีทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงสินค้าเกษตรจากต่างประเทศมากขึ้นมีความ
หลากหลายในการอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตร ลดผลกระทบต่อเกษตรกรอันเกิดจากการเข้ามา  
ของศัตรูพืชจากต่างประเทศ และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพได้มาตรฐานสุขอนามัย 
และสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศ สร้างโอกาสในทางการค้า และภาคเอกชนสามารถด าเนินธุรกิจ  
ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพจากการปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของภาครัฐ  
ในรูปแบบดิจิทัล 

 บทสรุป หากมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ดังกล่าวนี้ และมีผลบังคับใช้
เป็นกฎหมายจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โดยมุ่งยกระดับศักยภาพของประเทศในมิติของการเกษตรสร้างมูลค่า สร้างเกษตรปลอดภัย รวมถึง
ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็นโดยยังคงรักษา
ความมั่นคงทางชีวภาพของชาติและไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศในเรื่องกฎหมายที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และมาตรฐานระหว่างประเทศ เพ่ือปกป้องความมั่นคงทางชีวภาพและป้องกันไม่ให้ศัตรูพืช
ในประเทศแพร่ระบาดออกไปยังต่างประเทศและเป็นการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การก าหนดมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย 
ดังนั้น มาตรการดังกล่าวอาจจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงต้องพิจารณามิให้มีการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลเกินสมควร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ 
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ในคดีอาญาผู้กระท าความผิดมักปกปิดการกระท าเพ่ือมิให้ตนเองได้รับโทษ หลักฐานพยาน  
จึงจ าเป็นและมีความส าคัญที่จะน ามาพิสูจน์เพ่ือหาข้อเท็จจริงในการด าเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นหลักฐาน
พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ฯลฯ โดยในบทความนี้จะขอกล่าวแต่เฉพาะ “พยานบุคคล 
ในคดีอาญา” ที่มักจะต้องมีการน าสืบพยานบุคคลเพ่ือพิสูจน์หาข้อเท็จจริงในการด าเนินคดี และด้วยเหตุที่
พยานบุคคลนั้นเป็นผู้ที่รู้และเห็นเหตุการณ์ในคดี การคุ้มครองความปลอดภัยของพยานบุคคลจึงเป็น
มาตรการส าคัญในกระบวนการยุติธรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้การค้นหาความจริงในการด าเนินคดีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการในการคุ้มครองพยานบุคคลนั่นคือ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุ บัน  
โดยมีเหตุผลความจ าเป็นและสาระส าคัญในการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

“พยาน”  หมายถึง พยานบุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน
คดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาหรือศาลในการด าเนิน 
คดีอาญา รวมทั้งผู้ช านาญการพิเศษ แต่มิให้หมายความรวมถึงจ าเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน คดีอาญา
เป็นคดีที่ต้องค้นหาความจริงด้วยการพิสูจน์พยานหลักฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าให้การของพยาน
บุคคล แต่ในบางกรณีผู้กระท าผิดเป็นผู้มีอิทธิพลท าให้ไม่มีบุคคลใดมาเป็นพยานเนื่องจากเกรงจะเกิด
อันตรายต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิด จึงไม่สามารถน าผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองพยานในคดีอาญาตลอดจนผู้ที่มีความใกล้ชิดกับพยาน เช่น พ่อแม่ สามี ภรรยา หรือบุตรของ
พยานให้ได้รับความปลอดภัย จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้น 
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ โดยได้บัญญัติให้บุคคลที่เป็นพยานในคดีอาญารวมถึง
ผู้ใกล้ชิดของพยานในคดีอาญามีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยเมื่อถูกคุกคามในฐานะพยาน
ในคดีอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนจาก 
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การมาให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวนหรือเบิกความต่อศาล มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเป็นพยานในคดีอาญา และมีสิทธิ  
ท่ีจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา โดยมีส านักงานคุ้มครองพยาน สังกัดกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  

ทั้งนี้ คดีอาญาที่พยานสามารถร้องขอรับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษ (ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖) มีดังนี้  

- คดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด คดีตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปราม 
การฟอกเงิน คดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คดีตามกฎหมาย  

ว่าด้วยศุลกากร 
- คดีเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
- คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 
- คดีความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม 
- คดีความผิดที่มีอัตราโทษอย่างต่ าให้จ าคุกตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น 
- คดีที่ส านักงานคุ้มครองพยานเห็นสมควรให้ความคุ้มครอง 
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แต่โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น มีบทบัญญัติบางประการ 
ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเสนอ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน 
หน้าที่และอ านาจของส านักงานคุ้มครองพยาน และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 
เพ่ือให้พยานเกิดความเชื่อมั่น ได้รับความคุ้มครอง และได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น  

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๑. ก าหนดให้ “พยาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงาน 

ผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา  
หรือศาล ในการด าเนินคดีอาญา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ   

๒. ก าหนดให้พยานในคดีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้อาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษได้  
๒.๑ คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือคดีความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย

ตามประมวลกฎหมายอาญา   
๒.๒ คดีความผิดตามมาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๓๑๗ มาตรา ๓๑๘ หรือมาตรา ๓๑๙ 

แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี     

๓. ก าหนดให้ส านักงานคุ้มครองพยานด าเนินการเพ่ือคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

๓.๑ ย้ายท่ีอยู่หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม  
๓.๒ จ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่น 

ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน   
๓.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐาน

ทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยาน รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค าขอของพยานด้วย   
๓.๔ ด าเนินการเพ่ือให้มีอาชีพ ให้มีการศึกษาอบรม หรือด าเนินการใดเพ่ือให้พยานสามารถ

ด ารงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม   
๓.๕ ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ   
๓.๖ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จ าเป็น   
๓.๗ ด าเนินการอื่นใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามที่เห็นสมควร   
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ในกรณีตามข้อ ๓. เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
กฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับแจ้งจากส านักงานคุ้มครอง
พยาน ให้หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่และอ านาจด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานนั้น
ก าหนด   

๔. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจสั่งให้การคุ้มครอง
พยานตามมาตรการพิเศษสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอื่นใดตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ  
การด ารงชีวิตตามปกติของพยาน  

๕. เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยของพยาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 
ตรวจค้นตัวบุคคลหรือยานพาหนะที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะก่อภัยอันตราย หรือคุกคามพยาน สามี ภริยา 
ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน รวมทั้งมีอ านาจยึดสิ่ งของหรือ
ทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่น  
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน ในกรณีที่เป็นความผิดทางอาญา ให้มีอ านาจจับกุมและแจ้งพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจแห่งท้องที่ที่จับเพื่อด าเนินการต่อไป   

๖. เมื่อพยานได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจ
สอบสวนคดีอาญา หรือพนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือเบิกความต่อศาลแล้ว พยานพึงมีสิทธิ  
ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด  
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง แต่ในกรณีที่เป็นพยานโจทก์ในคดีความผิดต่อส่วนตัว  
ซึ่งผู้เสียหายเป็นโจทก์หรือเป็นพยานจ าเลย ให้อยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะมีค าสั่งให้มีการจ่ายคา่ตอบแทน
และค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่ไม่เกินอัตราตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ภาครัฐมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกล่วงละเมิด  
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมีกระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกหลักในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือสร้ าง
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลผู้เป็นพยาน ภาครัฐมีหน้าที่คอยดูแลปกป้อง
คุ้มครองพยานให้พ้นจากอันตรายและความเสียหายต้องเผชิญ ภาครัฐจึงต้องมีมาตรการในการดูแลและ
คุ้มครองพยานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความคุ้มครองและการได้รับ
การปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
และเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก เป็นปัญหาใหญ่ที่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยก าลังเผชิญ  
อยู่ในขณะนี้ ภาครัฐได้มีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เช่น การให้
ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และการรณรงค์ให้มีการรักษาความสะอาด
ด้านสุขอนามัย ซึ่งถือเป็นการใช้ชีวิตในแบบ New Normal และเมื่อไม่นานมานี้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
โรคระบาดดังกล่าวอย่างส าคัญอีกครั้ง เนื่องจากมีการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก 
ทั้งจากการหลบหนีเข้ามาโดยผ่านช่องทางธรรมชาติ รวมถึงการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามา  
ในประเทศ โดยไม่ผ่านการคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ท าให้เกิดการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นระลอกที่สอง บทความนี้จึงเป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
บทลงโทษตามกฎหมายของการหลบหนีเข้าเมือง เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักถึงปัญหา  
ที่เกิดขึ้นจากการกระท าเหล่านี้ว่าส่งผลกระทบต่อประเทศชาติอย่างไร และมีบทลงโทษอย่างไร 

จากข้อมูลของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง๑ (สตม.) พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สตม. สามารถจับกุม
แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศได้ประมาณ ๖๘,๐๐๐ คน และในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สามารถจับกุมคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไปแล้วกว่า ๘๐๐ คน ซึ่งได้ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ อันถือ 
ได้ว่าเป็นการน ามาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการกระท า
ดังกล่าวยังถือเป็นภัยคุกคามแก่ประเทศในอีกหลาย ๆ ด้าน เช่น ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหา  
ยาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ในสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากการกระท าดังกล่าวจะเป็นความผิด  

                                        
๑ “สตม.เผยเดือน ม.ค. ๖๔ จับต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไปแล้วกว่า ๘๐๐ คน,” ไทยรัฐออนไลน์, สืบค้นเมื่อวันที่ 

๑๙ มกราคม ๒๕๖๔, https://www.thairath.co.th/news/crime/2006664.    
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ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว  
ยังถือเป็นความผิดตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อีกด้วย 
ทั้งนี้ โดยมีบทก าหนดโทษตามกฎหมายต่าง ๆ ยกตัวอย่างเฉพาะที่ส าคัญ ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒๒ 
มาตรา ๑๑ บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามา  

หรือออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี  หรือท้องที่และตามก าหนดเวลา ทั้งนี้  
ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๓ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ จะต้องน าพาหนะเข้ามาในหรือออกไป 
นอกราชอาณาจักรตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี  หรือท้องที่และตามก าหนดเวลา 
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งมีสัญชาติไทย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
มาตรา ๖๓ ผู้ใดน าหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระท าการด้วยประการใด ๆ 

อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่า
ฝืนพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ และภายในพาหนะนั้น 
มีคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เจ้าของพาหนะ
หรือผู้ควบคุมพาหนะนั้นได้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถรู้ได้ว่า
ภายในพาหนะนั้นมีคนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ แม้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว  

มาตรา ๖๔ ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้   
ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

ผู้ใดให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร  โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เข้าพักอาศัย  
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นรู้ว่าคนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้   
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่รู้โดยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว  

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าเพ่ือช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยา
ของผู้กระท า ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ 

                                        
๒ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๒๘ (๑ มีนาคม ๒๕๒๒). 
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พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘๓ 
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น  

ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
ฯลฯ      ฯลฯ 
(๔) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ  

อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น 
ฯลฯ      ฯลฯ 
มาตรา ๓๙ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือ  

มีเหตุสงสัยว่าพาหนะนั้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้น ๆ จะ
เข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ  

(๒) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงาน 
ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

(๓) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับ 
การตรวจจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และห้ามผู้ใด 
น าพาหนะอื่นใดเข้าเทียบพาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

(๔) เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง สิ่งของ หรือสัตว์ที่มากับพาหนะ ตรวจตราและควบคุม
ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาลของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งก าจัด  
สิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพาหนะ ในการนี้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอ านวย
ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

(๕) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน าผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติเข้ามาในราชอาณาจักร 

ฯลฯ     ฯลฯ 
 

                                        
๓ พระราชบัญญัติโรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๘๖ ก (๘ กันยายน ๒๕๕๘).  
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มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๕๑ ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม 
มาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) มาตรา ๔๐ (๕) หรือไม่อ านวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๙ (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘๔  
มาตรา ๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑  

หรือมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑๗)๕ 
ข้อ ๓ การปราบปรามและลงโทษผู้กระท าผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค รัฐบาล 

มีเจตน าจงที่ชัดเจนและเด็ดขาดในการด าเนินการปราบปรามและลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมทั้งบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างประเทศ โดยมิได้  
ผ่านกระบวนการตรวจสอบ การคัดกรองโรค และการกักกันตัวตามมาตรการทางสาธารณสุข รวมทั้  ง 
การปล่อยปละละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เอื้ออ านวยหรือสมรู้ร่วมคิดให้มีการเปิดบ่อนการพนันขึ้น 
 ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นต้นตอของการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อนจนส่งผลกระทบอย่างรุน แรง  
ซึ่งได้สั่งการและก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจเร่งตรวจสอบเพ่ือน าตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินการ
ลงโทษตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว รวมทั้งจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก ากับดูแลการด าเนินการ
และเสนอมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุดังกล่าวนี้อีกต่อไป 

ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หน่วยงานความมั่นคง และเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติการกวดขัน สอดส่องและเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
รวมถึงการเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการระบาดของโรคในครั้งนี้ และ  
ให้ด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายทั้งทางวินัยและทางอาญาต่อไป 

รัฐบาลสนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบของภาคประชาชน หากพบเห็นการกระท าหรือ 
การปล่อยปละละเลยละเว้นการกระท าซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายและส่งผลกระทบเป็นเหตุที่ท าให้
เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรง สามารถแจ้งเบาะแสมาที่นายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด - 19 ท าเนียบรัฐบาล 

                                        
๔ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนท่ี ๕๘ ก  

(๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘). 
๕ ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

(ฉบับท่ี ๑๗), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔ ง (๖ มกราคม ๒๕๖๔). 
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ข้อ ๔ โทษ ผู้ฝ่าฝืนข้อก าหนดซึ่งออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ย่อมเป็นความผิดซึ่งอาจต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือ 
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย 

อนึ่ง ส าหรับเจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปล่อยปละละเลย ละเว้น  
การปฏิบัติหน้าที่ เอื้ออ านวยหรือสมรู้ร่วมคิดให้มีการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างประเทศเข้าเมือง  
โดยมิได้ผ่านการคัดครองโรคและการกักกันตัว และที่เกี่ยวกับการเปิดบ่อนการพนัน ซึ่งเป็นต้นตอของ
การระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน จนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ ดังกล่าว นอกจาก
จะเป็นความผิดวินัยข้าราชการและกฎหมายเฉพาะของเจ้าหน้าที่แต่ละประเภทแล้ว ยังอาจเข้าข่าย  
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา๖ ด้วย ยกตัวอย่างเฉพาะที่ส าคัญ ๆ เช่น 

มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  
โดยมิชอบ เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหนา้ที ่
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
หรือประหารชีวิต 

มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากมาตรการของรัฐในการจับกุมและลงโทษผู้กระท าความผิดที่มีการหลบหนีเข้าเมือง  
โดยผิดกฎหมาย หรือผู้ที่ ให้การช่วยเหลือผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองตามกฎหมายต่าง ๆ โดยไม่ผ่าน 
การคัดกรองโรคแล้ว ทุกคนในสังคมก็ควรมีส่วนร่วมในการช่วยกันสอดส่อง และแจ้งเบาะแสให้แก่
เจ้าหน้าที่ด้วย หากพบเห็นผู้ที่มีความน่าสงสัย ไม่คุ้นเคยเข้ามาในชุมชนหรือหมู่บ้าน หรือสงสั ยว่า 
มีการซุกซ่อน ให้ที่พัก หรือมีการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ก็ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
เพ่ือให้มาท าการตรวจสอบ เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดตามมา โดยเฉพาะปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อในขณะนี้ เนื่องจากไม่ผ่านการคัดกรองโรคและไม่มีการกักตัว รวมถึงปัญหาสังคม 

                                        
๖ ประมวลกฎหมายอาญา, http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf. 
 

http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf
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ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นคือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากหากมี
การแพร่ระบาดเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากก็จะท าให้รัฐบาลจ าเป็นต้องออกมาตรการป้องกันควบคุม  
ที่เข้มงวดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ท าให้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม และอาจท าให้ต้องมีการออกค าสั่ง 
ให้หยุดด าเนินกิจการบางประเภท เกิดปัญหาคนว่างงาน ไม่มีรายได้ และปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาอีก
มากมาย ดังนั้น ทุกคนในสังคมจึงควรตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน และ
ตระหนักถึงบทลงโทษของการกระท าดังกล่าว โดยไม่ค านึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง 
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สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน เป็นสถาบันการเงินที่มี

ความส าคัญต่อภาคครัวเรือนทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งการออมเงินและแหล่งการกู้ยืมเงิน  สหกรณ์
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม หากพิจารณาจากจ านวนเงินทุน กลุ่มแรก คือ สหกรณ์ที่มีเงินทุนจ านวนมาก เป็นกลุ่ม
ที่มีสภาพคล่องทางการเงิน โดยสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ค่อนข้างมีฐานะการเงินดี ท าให้เงินรับฝาก 
มีปริมาณมาก และมีอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่อนข้างสูง กลุ่มที่สอง คือ สหกรณ์ 
ท่ีมีเงินทุนจ านวนน้อย เป็นกลุ่มที่มีสภาพคล่องทางการเงินแต่อาจไม่เพียงพอ โดยสมาชิกสหกรณ์ 
ส่วนใหญ่ค่อนข้างมีรายได้น้อย และมีอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่อนข้างน้อย  
อีกทั้งสมาชิกสหกรณ์มีความต้องการกู้ยืมเงิน แต่เงินทุนของสหกรณ์กลุ่มที่สองนี้มักจะมีไม่เพียงพอ
ให้บริการ คณะกรรมการและผู้บริหารของสหกรณ์จ าเป็นต้องระดมทุนจากแหล่งภายนอก โดยการกู้ยืมเงิน 
และการรับฝากเงินจากสถาบันการเงิน หรือสหกรณ์อื่น ๆ ที่มีสภาพคล่องมากกว่า หรือรับฝากเงิน 
จากประชาชนที่ไม่ใช่สมาชิก เพ่ือน ามาให้สมาชิกกู้ยืมเงิน แต่อย่างไรก็ตามแหล่งเงินกู้สหกรณ์ภายนอก 
จะเป็นแหล่งกู้ยืมเงินระยะสั้น หรือมีความเสี่ยงหากแหล่งเงินกู้ของสหกรณ์ไม่ต่ออายุการกู้ยืม เงิน  
ในขณะที่สมาชิกสหกรณ์กู้ยืมเงินระยะยาว หรือมีสมาชิกขอถอนเงินฝากจากสหกรณ์จ านวนมากพร้อมกัน 
ย่อมเกิดเป็นความเสี่ยงกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ โดยแยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านโครงสร้าง ระบบสหกรณ์มีความแตกต่างกับสถาบันการเงินทั่วไป  โดยสหกรณ์
สามารถรับสมาชิกสหกรณ์โดยร่วมถือหุ้นสหกรณ์ แล้วสามารถฝากเงินโดยเฉพาะสมาชิกสหกรณ์ซึ่งอาจ
ให้ความสนใจในการดูแลและติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ไม่มากนัก ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นที่มีสถานะเอกชนและเป็นนิติบุคคลส่วนใหญ่มีผู้ร่วมถือหุ้นรายใหญ่  
ที่มีภารกิจปกป้องรักษาเสถียรภาพและผลประโยชน์ของจ านวนหุ้นของสถาบันการเงินนั้นให้เกิดดอกผล
มากที่สุด  
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 ความเสี่ยงด้านสมาชิกสหกรณ์ มีสองประเด็น คือ ประเด็นแรก คณะกรรมการและผู้บริหาร
สหกรณ์อาจมีไม่ครอบคลุมทุกด้าน และสมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจต่อการบริหารของคณะกรรมการ
สหกรณ์ไม่มากนัก และสมาชิกบางรายไม่พึงระวังเรื่องวินัยทางการเงินท าให้ต้องกู้ยืมเงินจากสหกรณ์
อย่างต่อเนื่อง 

จากความเสี่ยงดังกล่าวนั้น พบว่า หากพิจารณาตั้งแต่ประวัติการเริ่มต้นสหกรณ์ในประเทศไทย 
จนกระทั่งมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการบัญญัติกฎหมาย 
ของภาครัฐ การมีแผนและนโยบายพัฒนาสหกรณ์ การเสริมสร้าง
วินัยในการบริหารเงินให้สมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนส่งเสริมการ
เพ่ิมช่องทางการเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ย่อมส่งผล 
ที่ดีต่อการด าเนินกิจการสหกรณ์ในประเทศไทยให้ เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลา
ส าคัญของวงการสหกรณ์ไทย ในโอกาสที่ครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย 
สหกรณ์แห่งแรกใช้ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จากัดสินใช้๑ ณ ท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาไทย โดยจดทะเบียน เมื่อวันที่ ๒๖กุมภาพันธ์ ๒๔๕๙ ต่อจากนั้น 
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๔๗๑๒ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปรารภประชาราษฎร์ผู้ประกอบการเพาะปลูกและจาพวกอื่น ๆ  
ที่มีก าลังทรัพย์น้อยแต่มีความต้องการอย่างเดียวกัน ทรงพระราชดาริว่าหมู่ชนนั้น ๆ ควรได้รับอุดหนุน  
ให้ตั้งสหกรณ์ขึ้นอีก เพ่ือยังให้เกิดการประหยัดทรัพย์ การช่วยซึ่งกันและกัน และการช่วยตนเอง  
เป็นทางอีกทางหนึ่งซึ่งเผยแผ่ความจ าเริญทรัพย์และจ าเริญธรรมในบ้านเมืองให้ยิ่งขึ้น นับเป็นกฎหมาย
สหกรณ์ฉบับแรกที่นามาสู่การก่อตั้งสหกรณ์แห่งอื่นอย่างแพร่หลาย  

 

                                        
๑ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง, “ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย,” กรมส่งเสรมิสหกรณ์,  

สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔, https://web.cpd.go.th/rayong/index.php/knowlege/knowlege3. 
๒ พระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. ๒๔๗๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๕ (๒๐ พฤษภาคม ๒๔๗๑): ๖๐. 

https://web.cpd.go.th/rayong/index.php/knowlege/knowlege3
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ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๓ โดยมีเหตุผล 
ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน ท าให้มีบทบัญญัติบางประการไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวเพ่ือการพัฒนา คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพ 
แก่ระบบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมการก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ การก าหนด
คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ แก้ไขเพ่ิมเติม  
อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ก าหนดประเภท ลักษณะ 
ของสหกรณ์ วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ ก าหนดหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ บทบัญญัติเกี่ยวกับงบการเงิน และบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบ
บัญชี เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนที่ด าเนินกิจการในท านองเดียวกันกับสถาบันการเงินไว้เป็นการเฉพาะ และก าหนดให้มี
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์สะดวก  รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึง
ก าหนดให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัดเพ่ือประสิทธิภาพในการก ากับ
ดูแลกลุ่มเกษตรกร และปรับปรุงบทก าหนดโทษและอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่ง ขึ้น จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

อีกทั้ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕ ฉบับ๔ ประกอบด้วย  

                                        
๓ พระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๓๔ ก  

(๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒): ๔๒. 
๔ ท าเนียบรัฐบาล, “ข่าวท าเนียบรัฐบาล,” ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔, 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35736.                                                                           

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35736
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๑. ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญคือ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้และให้สินเชื่อ 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เช่น ก าหนดให้สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่ สมาชิก 
ได้ ๓ ประเภทคือ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จะก าหนดงวดช าระหนี้ได้ไม่เกิน ๑๒ งวด เงินกู้สามัญเป็นการให้
เงินกู้แก่สมาชิกเพ่ือใช้จ่าย หรือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ ก าหนดงวดช าระหนี้ได้ไม่เกิน ๑๕๐ งวด  
และเงินกู้พิเศษ มีวัตถุประสงค์ของการกู้เพ่ือประกอบอาชีพหรือการเคหะ หรือประโยชน์ในความมั่นคง 
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ก าหนดงวดช าระหนี้ได้ไม่เกิน ๓๖๐ งวด อายุสูงสุดของผู้กู้ช าระหนี้แล้วเสร็จ 
ไม่เกินอายุ ๗๕ ป ีเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน การกู้ยืมเงินตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ก าหนดให้
สมาชิกต้องส่งข้อมูลเครดิตบูโร  

๒. ร่างกฎกระทรวงการรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน รวมถึงการกู้ยืมเงิน  
หรือการค้ าประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญคือ  
การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ก่อหนี้ และสร้างภาระผูกพัน รวมถึง
การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เช่น สหกรณ์และชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ไม่เกิน ๓ ปี ก าหนดให้สหกรณ์ 
และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์จะก่อหนี้และภาระผูกพันได้ไม่เกิน ๑.๕ เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุน
ส ารองของสหกรณ์ ส่วนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะก่อหนี้และภาระผูกพันได้ไม่เกิน  
๕ เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ 

๓. ร่างกฎกระทรวงการบริหารสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญคือ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยเูนีย่น 
เพ่ือให้ทั้ง ๒ สหกรณ์ มีสภาพคล่องเพียงพอและด ารงสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว
โดยที่มูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ เช่น การก าหนดให้สหกรณ์ต้องด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง  
ที่ปราศจากภาระผูกพัน อาทิ เงินสด เงินฝากธนาคาร โดยเฉลี่ยรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓  
ของยอดเงินรับฝากทุกประเภท ส่วนชุมนุมสหกรณ์ก าหนดไว้ที่ร้อยละ ๖ 

๔. ร่างกฎกระทรวงการจัดชั้นสินทรัพย์และกันเงินส ารองของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์  
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญคือ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การจัดชั้นสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
เพ่ือให้สามารถจัดชั้นการให้เงินกู้และการให้สินเชื่อหรือสินทรัพย์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ  
ในการช าระหนี้อย่างแท้จริงและการกันเงินส ารอง เช่น ก าหนดให้สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
จากต้นเงินคงเหลือส าหรับลูกหนี้จัดชั้นต่าง ๆ ได้แก่ ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษร้อยละ ๒ ลูกหนี้ 
จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐานร้อยละ ๒๐ ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยร้อยละ ๕๐ ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญและลูกหนี้ 
จัดชั้นสูญร้อยละ ๑๐๐ 
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๕. ร่างกฎกระทรวงการก ากับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญคือ เป็นการก าหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนจ ากัดปริมาณการท าธุรกรรมกับลูกหนี้และเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งเพ่ือเป็นการป้องกัน  
การกระจุกตัวความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกินไป เช่น สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์จะฝากเงินหรือให้กู้แก่
สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทรวมกันแล้วแต่ละแห่งได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของทุนเรือนหุ้นรวม
กับทุนส ารองของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ผู้ฝากเงินหรือให้กู้เงิน แต่ไม่นับรวมถึงการฝากเงินในชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิก และก าหนดด้วยว่า สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ก่อหนี้และภาระผูกพัน
กับสหกรณ์ทุกประเภทหรือชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทรวมกันแล้ว แต่ละแห่งได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของ
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง ยกเว้นกรณีสหกรณ์ก่อหนี้และภาระผูกพันกับชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้น
เป็นสมาชิกรวมกันแล้ว ให้ท าได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐  

การออกกฎหมายล าดับรองดังกล่าวนั้น เป็นอีกวิธีส าคัญท่ีกฎหมายเข้ามามีบทบาทในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อประโยชน์สาธารณะในอนาคต  

 
ส าหรับการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ิมเติม นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)  ๕ เปิดเผยว่า จากกรณีที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยประกาศดังกล่าวให้ใช้บังคับส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และก าหนดให้สหกรณ์ด าเนินการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับ
ลูกหนี้เงินกู้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี โดยอาจทยอยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ที่ประมาณการทุกปีให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ ปี เพ่ือปรับมูลค่าของลูกหนี้เงินกู้ ทั้งนี้ โดยแสดงเป็นรายการ 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหักจากบัญชีลูกหนี้เงินกู้ในงบแสดงฐานะการเงินตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๖ 
ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๓๖  

                                        
๕ กมลศักดิ์  นันตา, “สันนิบาตสหกรณ์ฯ แจงข่าว นายทะเบียนสหกรณ์ ออกประกาศบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์- 

เครดิตยูเนี่ยน ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ,” สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ , 
https://www.clt.or.th/news.php?nid=๑๒๕๐. 

๖ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๓, ราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง (๙ ตุลาคม ๒๕๖๓): ๑๙. 
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นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาสหกรณ์นั้น ยังสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การสหประชาชาติ๗ ซึ่งริเริ่มมาจากการประชุมสหประชาชาติที่กรุงริโอเดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล โดยผู้น าสหกรณ์ใน ๑๙๑ ประเทศ ที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ มีข้อสรุปให้สมาชิกของ
สหประชาชาติมุ่งความส าคัญต่อการก าหนดเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นที่มา
ของเข็มมุ่งของทุกประเทศทั่วโลกที่ให้ความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่ผ่านมา 
ของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)๘  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไว้อย่างชัดเจนว่าสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อยู่ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)๙ มีทิศทางการพัฒนามุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) อีกทั้งประเทศไทยมี ICA Blueprint หรือพิมพ์เขียว 
เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในทศวรรษแห่งการสหกรณ์ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ถึง ค.ศ. ๒๐๒๐ ที่ผ่านมา 
ได้ก าหนดว่าขบวนการสหกรณ์ทั่วโลกจะเป็นแกนน าขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดสมดุลทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี 
ประเทศแคนาดา ประเทศไทย ได้บรรจุการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในแผนพัฒนาสหกรณ์ ท าให้แผนการ
ด าเนินการสหกรณ์ในหลายประเทศรณรงค์การใช้ถุงผ้า รณรงค์สินค้าเกษตรอินทรีย์ รณรงค์เรื่องอาหาร
ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี ท าให้สหกรณ์การเกษตรในหลาย ๆ ประเทศให้ความส าคัญกับการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) โดยสหกรณ์การเกษตร 
มีแผนระดับชาติในการส่งเสริมเครือข่ายสหกรณ์ไปสู่เกษตรอินทรีย์ ซึ่งก็เป็นเรื่องส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านของสหกรณ์  

 

                                        
๗ จุฑาทิพย์  ภัทราวาท, “พิมพ์เขียวการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(ICA Blueprint),” สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔, http://www.cai.ku.ac.th/ICA_Blueprint.pdf. 
๘ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙),” ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่  
๑๒ มกราคม ๒๕๖๔, https://www.nesdc.go.th/download/article/article_20160323112431.pdf. 

๙ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔),” ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่  
๑๒ มกราคม ๒๕๖๔, https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=6420&filename=develop_issue. 

http://www.cai.ku.ac.th/ICA_Blueprint.pdf
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ส าหรับการเสริมสร้างวินัยในการบริหารเงิน และส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการเพ่ิมรายได้ให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ อันเป็นการต่อยอดความยั่งยืนของสหกรณ์นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้พัฒนาระบบการค้าของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์การบริโภคในยุค New Normal  
ที่ผู้บริโภคซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจ านวนมาก นับว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม และส่งเสริมให้
สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมถึงช่วยลดการเป็นหนี้สหกรณ์ โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า 
สหกรณ์ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์๑๐ คือ http://goods.cpd.go.th/index.html  
เพจของกรมส่งเสริมสหกรณ์คือ coopshopth และอีกหลากหลายช่องทาง ที่จัดจ าหน่ายสินค้าของ
สหกรณ์หลากหลายประเภทสู่ผู้บริโภค  

จึงกล่าวได้ว่าสหกรณ์ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ควรเป็นองค์กรทางธุรกิจและสังคมของประชาชน 
โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ดังที่องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ นิยามความหมาย 
ของสหกรณ์๑๑ ไว้ว่า สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ และมี  
ความมุ่งหมายร่วมกันทางพ้ืนฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือสนองความต้องการอันจ าเป็น  
ผ่านการเป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย อีกทั้งสหกรณ์ถือเป็นองค์กรที่มีคุณค่า
โดยมีการก าหนดคุณค่าสหกรณ์ไว้ว่า สหกรณ์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งคุณค่าของการช่วยเหลือตนเอง  
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความเที่ยงธรรม  
และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันอันเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้ก่อตั้ง สมาชิกสหกรณ์
เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทร
ต่อผู้อื่นร่วมกัน  

สรุปได้ว่า การด าเนินการสหกรณ์นั้น มุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือพัฒนาให้สหกรณ์ 
เป็นกลุ่มที่มีสภาพคล่องทางการเงิน มีผลประกอบการที่ดี อันเกิดประโยชน์ต่อการบริการสมาชิกสหกรณ์ 
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาก็เช่นกัน ดังนั้น สิ่งส าคัญคือ 
ควรตระหนักถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจข้อมูลสหกรณ์อย่างรอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และมีการจัดการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสม เพราะหากมีความเสี่ยงอาจท าให้สหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินไม่เพียงพอ จึงควรมี
หน่วยงานกลางที่บริหารจัดการสภาพคล่องระหว่างสหกรณ์ที่มีสภาพคล่องทางการเงิน และสหกรณ์ที่มี
สภาพคล่องทางการเงินไม่เพียงพอ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถด าเนินงานตามพันธกิจและอุดมการณ์  
อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและมีการพัฒนาให้เป็นระบบต่อไป 

                                        
๑๐ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร, “สินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,” กรมส่งเสริมสหกรณ์,  

สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔, http://goods.cpd.go.th/index.html. 
๑๑ “Cooperative identity, values & principles,” International Co-operative Alliance, accessed January 

12, 2021, https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity.  

http://goods.cpd.go.th/index.html
http://goods.cpd.go.th/index.html


 

หน้า | ๒๙  

วารสารบทความทางวิชาการ           ปีที่ ๒ ฉบบัที่ ๑ (เดอืนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 

ทั้งนี้ ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ควรเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
ทั้งภาครัฐท่ีออกนโยบาย และบัญญัติกฎหมายเพื่อแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการ
เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ส าหรับในภาคของสมาชิกสหกรณ์ก็ต้องมีวินัยทางการเงินจึงจะส่งผลที่ดี 
ตอ่การด าเนินกิจการสหกรณ์ในประเทศไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนได้สืบไป 
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เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)๑  หลายองค์กร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานรวมไปถึงการท างานจากที่บ้าน (Work from Home) มากขึ้น ท าให้ 
Cyber Security เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและใกล้ตัวทุกคน เพราะภัยคุกคามทางไซเบอร์
ปรากฏในหลายรูปแบบ และสามารถแพร่กระจายได้ไม่ต่างจากไวรัส ซึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ใช้ 
และความกดดันของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในการพัฒนาและขยายขีดความสามารถของ
แพลตฟอร์มออนไลน์มาพร้อมกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในแง่ลบต่อความไว้วางใจและชื่อเสียงของแพลตฟอร์ม จากกรณีการรั่วไหลของ
ข้อมูลในประเทศไทย๒  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DES) ได้ผลักดันให้แพลตฟอร์ม 
อีคอมเมิร์ซจดทะเบียนกับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพ่ือเพ่ิมการป้องกันและ
เสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การที่ผู้บริโภคตระหนักถึง 
ความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมสูงขึ้น เป็นสัญญาณให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจัดการ
ความเสี่ยงทางไซเบอร์ได้ดียิ่งขึ้นและด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือปกป้องข้อมูลของผู้ใช้  อย่างไรก็ตาม  
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จ าเป็นต้องค านึงถึงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและ  
ความสะดวกสบายในการเข้าถึงระบบของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน การมุ่งเน้นรักษาความมั่นคงของระบบ
อาจเกิดการลุกล้ าความเป็นส่วนตัว ในขณะที่การมุ่งให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงระบบอาจท าให้
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เกิดความหละหลวมได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ทุกองค์กรรวมถึงส านักงาน

                                        
 ๑ สุนิตา พรรณรักษา, “เทรนด์ไมโครแนะยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ รับมือ Ransomeware พุ่งหลังโควิด,” 
สืบค้นเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔, https://www.ryt9.com/s/iq03/3174244. 
 ๒ ข่าวเศรษฐกิจ, “พลิกวิกฤตความปลอดภัยทางไซเบอร์และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โอกาสสร้างความเช่ือมั่น
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ,” สืบค้นเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔, https://www.ryt9.com/s/prg/3188368.  
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เลขาธิการวุฒิสภา จึงจ าเป็นต้องตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์  
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งอาจน าไปสู่การสูญเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กร 
อันเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้   

 ไซเบอร์ หรือระบบไซเบอร์ (Cyber) เป็นค าที่กร่อนมาจากค าว่า๓  ไซเบอร์เนติกส์ (Cybernetics)  
ซึ่งมีความหมายว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet) และรวมถึงระบบสารสนเทศเสมือนจริง (Virtual) ที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง 
ทั้งนี้ Cybernetics เป็นวิชาการที่เกี่ยวกับระบบควบคุมโดยเริ่มต้นจากระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต และ
น าไปใช้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบกลไกให้ท างานคล้ายคลึงกัน  โดยยึดหลักการพ้ืนฐาน
ทางด้านการสื่อสารและการควบคุมที่สามารถอธิบายการท างานของทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้  
โดยที่ Cybernetics ยังมีความหมายในการควบคุมการพูดและกระบวนการในการท างานของสมอง  
ซึ่งน าไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ในการท างานของระบบควบคุมระยะไกล 
หรือการควบคุมแบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมถึงขอบเขตการท างานของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ระยะไกล เมื่อเป็นเช่นนี้ระบบไซเบอร์จึงหมายถึงขอบเขต 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับระบบข้อมูลข่าวสาร (Information System) แล้วสามารถก าหนดให้ระบบไซเบอร์เป็นส่วนหนึ่ง 
(Subset) ของระบบข้อมูลข่าวสาร 

 ทั้งนี้ “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. ๒๕๖๒” มาตรา ๓๔  
ได้ให้ความหมายของค าว่า “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ว่า “มาตรการหรือการด าเนินการ
ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ” และได้ให้ความหมายของค าว่า “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” ว่า “การกระท า
หรือการด าเนินการใด ๆ โดยมิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม 
ไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการท างาน
ของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง”  

                                        
 ๓ พลโท หม่อมหลวง สุปรีดี ประวิตร, “การรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของกระทรวงกลาโหม Cyber Security 
for Ministry of Defence,” นักศึ กษา  วปอ.  หลักสูตร  วปอ .  รุ่ นที่  ๖๐ , สืบค้นเมื่ อวันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ , 
www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-2561/PDF/8570sc/8570พล.ท.มล.สุปรีดี%20ประวิตร.pdf. 
 ๔ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก (๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ๒. 
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 ในสภาวะการณ์ปัจจุบันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Threats)๕  ถือเป็นภัยคุกคามส าคัญ 
ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ โดยมีลักษณะ  
เป็นการโจมตีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (Hacking) การสอดแนม
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยสปายแวร์ การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Sniffing) การโจมตีโดยชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ 
(Malicious Software : Malware) หรือการรุมสอบถามข้อมูลจนระบบล่ม (Denial of Service Attack 
: DOS) ซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งล้วนสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งต่อความมั่นคง ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 

 การรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security) คือ กระบวนการหรือการกระท า
ทั้งหมดที่จ าเป็น เพ่ือท าให้องค์กรปราศจากความเสี่ยงและความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
ข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบทั้งอิเล็กทรอนิกส์และกายภาพ โดยมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบ และเครือข่ายที่ใช้ในการเก็บ การเข้าถึง การประมวลผล และการกระจายข้อมูล รวมถึงการระวัง
ป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนท าลาย การจารกรรม อุบัติเหตุ และความผิดพลาดต่าง 
ๆ ทั้งนี้ มาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยที่
หลากหลาย ประกอบด้วย 

 (๑) Authentication หรือเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล หรืออุปกรณ์
ปลายทาง ที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

 (๒) Automated Theorem Proving หรือเทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบอื่น ๆ สามารถ
ท าให้กลไกที่ใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยตามความต้องการที่ได้ก าหนดไว้ 

 (๓) Capability and Access Control List หรือเทคนิคที่สามารถถูกใช้ในการก าหนดและ
แยกแยะการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 

 (๔) Chain of Trust หรือเทคนิคที่สามารถถูกใช้ในการท าให้ซอฟแวร์ที่ถูกใช้งานผ่านการ
ตรวจสอบและยืนยันจากผู้ออกแบบระบบ 

 (๕) Cryptographic หรือเทคนิคการรหัสที่สามารถถูกใช้ในการป้องกันข้อมูลระหว่างการส่ง
ข้อมูลระหว่างระบบ ลดโอกาสความเป็นไปได้ในการลักลอบเปิดเผยและแก้ไขข้อมูลระหว่างการรับส่ง 

 แนวความคิดในการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ Richard A. Clarke อดีตที่ปรึกษา
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้านความมั่นคง ได้น าเสนอมุมมองเรื่องการรักษาความปลอดภยัดา้นไซเบอร ์
เพ่ือให้ประเทศไทยพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล โดยได้น าประสบการณ์ 
ที่สหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เผชิญปัญหามาเป็นบทเรียนในการขับเคลื่อนนโยบาย   
ซึ่ง Clarke ได้สรุปหัวใจของแนวคิดเป็น ๔ ปัญหา ดังนี้ 

                                        
 ๕ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๓. 
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 ปัญหาภัยคุกคามด้านไซเบอร์ แบ่งได้เป็น ๔ ลักษณะ สรุปโดยย่อคือ C.H.E.W. คือ 
 (๑) C คือ Cybercrime เป็นปัญหาการก่ออาชญากรรมด้านไซเบอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ทาง

การเงิน เช่น การ Hack บัญชีธนาคารหรือธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ท าให้คนส่วนหนึ่งไม่ยอมท าธุรกรรม
ออนไลน์ และคิดว่าตนเองก็จะไม่ได้รับผลกระทบ จึงเป็นการเพ่ิมต้นทุนต่อระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 (๒) H คือ Hacktivism เป็นการ Hack ข้อมูลลับไม่ว่าจะของทางการหรือเอกชนแล้วน ามา
เผยแพร่ต่อสาธารณะ เพ่ือเปิดโปงเรื่องบางอย่างหรือสร้างความอับอายแก่เจ้าของข้อมูล 

 (๓) E คือ Espionage เป็นการจารกรรมข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น การเจาะ
ข้อมูลนวัตกรรมต่าง ๆ  การเจาะข้อมูลทางการทหาร ซึ่งความพยายามขโมยข้อมูลความลับของหน่วยงาน 
ซึ่ง hacker อาจซ่อนตัวอยู่มุมใดมุมหนึ่งของโลกแล้วเชื่อมต่อทางออนไลน์  จึงมีต้นทุนการจารกรรมต่ า
มากและความเสี่ยงน้อย 

 (๔) W คือ War หรือ Cyber War เช่น การท าลายฐานผลิตอาวุธนิวเคลียร์โดยไม่ต้องส่ง
ก าลังพลหรือใช้อาวุธกายภาพแม้แต่น้อย แต่เป็นการส่งค าสั่งเข้าไปให้เครื่องยนต์ท าลายตนเองหรือ  
การที่บางประเทศโจมตีทางไซเบอร์เพ่ือให้ระบบสื่อสารและแหล่งพลังงานของปฏิปักษ์ล่ม แล้วใช้ก าลัง
พลบุกยึดครองดินแดนอย่างง่ายดาย 

 หน่วยงานที่มีบทบาทในการเฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์ของประเทศไทย๖  
 ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้มี

คณะกรรมการที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จ านวน ๒ คณะ ดังนี้  
 (๑) “คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ” เรียกโดยย่อว่า 

“กมช.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “National Cyber Security Committee” เรียกโดยย่อว่า 
“NCSC” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ที่ส าคัญคือ เสนอนโยบายและจัดท าแผน
แม่บทว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ก าหนดมาตรฐานและแนวทางส่งเสริมพัฒนา 
ยกระดับทักษะความรู้ของเจ้าหน้าที่  ก าหนดกรอบ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (มาตรา ๕ และมาตรา ๙)๗  

 (๒) “คณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” เรียกโดยย่อว่า “กกม.”  
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ที่ส าคัญคือ 
ติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแผนที่ กมช. ก าหนดดังกล่าวในข้อ (๑) ดูแลและด าเนินการ 

                                        
 ๖ ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) , “ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security),” สืบค้นเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔, https://www.dga.or.th/upload/download 
/file_769c60982e4c374dcd33b41c29227a31.pdf. 
 ๗ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๔, มาตรา ๕ และมาตรา ๙. 
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เพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับร้ายแรง ก าหนดประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานอัน
เป็นข้อก าหนดขั้นต่ าส าหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศใน
การด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งก าหนดมาตรการในการประเมินความ
เสี่ยง การตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้น (มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓)๘ 

 ทั้งนี้ โดยมีส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
รับผิดชอบงานธุรการ งานวิชาการ งานการประชุม และงานเลขานุการของ กมช. และ กกม. (มาตรา ๒๐)๙  

 นอกจากคณะกรรมการ จ านวน ๒ คณะ ดังกล่าวแล้ว ประเทศไทยยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ดูแล
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) จ านวน ๒ แห่ง คือ 

 (๑) ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) 
(Thailand Computer Emergency Response Team : Thai CERT) ในการก ากับดูแลของส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ซึ่งมีภาระหน้าที่หลักในการตอบสนอง และ
จัดการกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Incident Response) ให้การสนับสนุนที่จ าเป็น 
และให้ค าแนะน าในการแก้ไขภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งติดตาม  และ
เผยแพร่ข่าวสารและเหตุการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์ต่อสาธารณชน 
ตลอดจนท าการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือและแนวทางต่าง ๆ ในการปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคง
ปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 (๒) ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (จีเซิร์ต) (Government 
Computer Emergency and Readiness Team : G-CERT) ในการก ากับดูแลของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งท าหน้าที่จัดการและตอบสนองเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ  
ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
พันธมิตร เพื่อให้เกิดความมัน่คงปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงตอ่การเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ์

 การท างานของไทยเซิร์ตและจีเซิร์ตจะติดตามการโจมตีทางไซเบอร์ผ่าน ๒ ช่องทาง คือ  
๑) การตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ที่ระบบ และ  ๒) การรับแจ้ง
เหตุการโจมตีทางไซเบอร์จากเครือข่ายเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นเสมือนกลุ่มพันธมิตรในการด าเนินงาน ส าหรับ
ขอบเขตการท างานของไทยเซิร์ตจะท าหน้าที่เฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ส่วนภารกิจของจีเซิร์ตจะเฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์ให้เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม การตรวจจับการโจมตีด้วยเซ็นเซอร์จะใช้การติดตั้งเซ็นเซอร์อยู่ที่ระบบของหน่วยงาน 
ที่ใช้บริการของไทยเซิร์ตหรือจีเซิร์ตอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และการรับแจ้งเหตุการโจมตีทางไซเบอร์

                                        
 ๘ เพิ่งอ้าง, มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓. 
 ๙ เพิง่อ้าง, มาตรา ๒๐. 
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จากเครือข่ายเฝ้าระวังยังไม่สามารถครอบคลุมทุกเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดจริงได้ จึงท าให้การเก็บข้อมูล
สถิติการโจมตีทางไซเบอร์ของประเทศไทยยังไม่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นจริง  
ได้ทั้งหมด และเป็นข้อมูลที่แยกกันชัดเจนระหว่างข้อมูลทางสถิติจากไทยเซิร์ตและข้อมูลทางสถิติจากจีเซิร์ต 

 ภัยไซเบอร์ป ีค.ศ. ๒๐๒๑ เร็วและแรง (Cyber Weekend)๑๐  
 ภัยไซเบอร์ปี ๒๐๒๑ จะรวดเร็วและรุนแรงกว่าเดิม โดย "แรนซัมแวร์"  (Ransomware) 

ซอฟต์แวร์ตัวร้ายเรียกค่าไถ่ข้อมูลคือแชมป์ภัยไซเบอร์อิมแพกต์แรงที่สุดต่อเนื่อง จะสามารถลุกลาม  
เข้าไปถึงเครือข่ายขององค์กรได้ ขณะที่เครือข่ายข้อมูลไร้สายความเร็วสูงอย่าง 5G มีโอกาสท าให้ 
เกิดการร่วมมือกันของแฮกเกอร์(Hacker) จนเข้าไปโจมตีระบบใดระบบหนึ่งได้ส าเร็จ เพราะแฮกเกอร์ 
จะค้นหาและแชร์ข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์หาจุดอ่อนได้รวดเร็วขึ้น ท าให้การโจมตีที่ไม่เคยเกิดขึ้น สามารถ
เกิดขึ้นได้ด้วยความเร็วสุดยอดของ 5G 

 ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมระบบ ฟอร์ติเน็ต อธิบายว่า โดยภาพรวม
ครึ่งแรกของปี ค.ศ. ๒๐๒๐ พบการโจมตีด้วยไวรัสที่แฝงมากับการล่อลวงฟิชชิงธีมโควิด-๑๙ มากขึ้น  
แต่เป็นการโจมตีผ่านเว็บไซต์ เป็นการเปลี่ยนจากก่อนหน้านี้ที่มีการโจมตีผ่านอีเมลมากกว่า 
ขณะเดียวกันก็มีแรนซัมแวร์ที่มีการปรับวิธีเรียกค่าไถ่แบบใหม่ ภัยใหม่ รวมถึงเป้าหมายใหม่ 
อย่างระบบปฏิบัติงานในองค์กร และส าหรับในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระบาดนี้ การท างานจากที่บ้าน 
(Work from Home) มีการใช้เครือข่ายข้อมูลในบ้านมากขึ้น ท าให้ระบบไอทีขององค์กรมีความอ่อนไหว
มากขึ้น แฮกเกอร์จึงมีแนวโน้มมุ่งเจาะคอนซูเมอร์เราท์เตอร์ (Consumer Router) ท าให้ภัยไซเบอร์ 
ขยับเข้าสู่อุปกรณ์ไอทีในบ้านมากขึ้นตามไปด้วย 

 ส าหรับปี ค.ศ. ๒๐๒๑ “ฟอร์ติเน็ต” (Fortinet) ผู้ให้บริการโซลูชันการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ 
ประเมินแนวโน้มภัยไซเบอร์ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก และแบ่งออกเป็นหลายด้าน โดยแรนซัมแวร์ 
เป็น ๑ ในหลายแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดต่อองค์กรไทย 

 ส่วนแรกที่ฟอร์ติเน็ตมอง คือ ปี  ค.ศ. ๒๐๒๑ มัลแวร์ระดับสูงจะสามารถลุกลามเข้าไปถึง
เครือข่ายขององค์กรได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเครือข่ายข้อมูลไร้สายความเร็วสูงอย่าง 5G ที่จะท าให้เกิด
การร่วมมือกันเข้าไปโจมตีระบบใดระบบหนึ่งได้ส าเร็จ เพราะแฮกเกอร์จะค้นหาและแชร์ข้อมูล รวมถึง
วิเคราะห์หาจุดอ่อนของระบบได้รวดเร็วขึ้น ท าให้การโจมตีที่ไม่เคยเกิดขึ้น สามารถเกิดขึ้นได้ด้วย
ความเร็วของ 5G โลกจะได้เห็นการโจมตีอุปกรณ์ IoT ในเครือข่ายที่มีช่องโหว่มากขึ้น จะเป็นช่องทาง 
ที่ท าให้มีการโจมตีระบบโฮมดีไวซ์ หรืออุปกรณ์ในบ้าน เพ่ือลักลอบเก็บข้อมูลผู้ใช้ในบ้าน เช่น ประวัติ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการคุยโทรศัพท์ ซึ่งอาจท าให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิต 

                                        
 ๑๐ ผู้จัดการออนไลน์, “ภัยไซเบอร์ปี ๒๐๒๑ เร็วแรงไม่เคยเห็นมาก่อน (Cyber Weekend),” สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๔, https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9630000131917. 
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หรือข้อมูลการคุยโทรศัพท์อาจถูกบันทึก เพื่อน าไปใช้โจมตีแบบแอบอ้างตัวตนในอนาคต ยังมีแนวโน้มว่า
แฮกเกอร์อาจโจมตีที่สมาร์ทดีไวซ์ที่เป็นตัวกลางระบบไอทีในบ้าน เพ่ือแทรกซึมเข้ามาปิดระบบรักษา
ความปลอดภัยในบ้านได้ด้วย เช่น การเจาะระบบเข้าไปปิดการท างานของกล้องวงจรปิด หรือเปิด
ระบบล็อกประตูบ้าน เป็นต้น 

 ฟอร์ติเน็ตมองว่า เมื่อมัลแวร์และแรนซัมแวร์มีพัฒนาการสูงขึ้น การป้องกันก็ต้องพัฒนา  
ตามไปด้วย การป้องกันที่ไฮเทคที่สุดคือการใช้ AI ระดับสูงขึ้น ซึ่งฟอร์ติเน็ตเรียกว่า “เน็กซ์เจนเอไอ” 
(Next Gen AI) จะช่วยให้องค์กรไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วค่อยป้องกันเท่านั้น  แต่สามารถพยากรณ์
แนวโน้มการโจมตี เพ่ือจะได้หลีกเลี่ยงการโจมตีนั้นได้ทันท่วงที  

 นอกจากความจ าเป็นแรกเรื่องการเพ่ิมความสามารถให้องค์กรพยากรณ์การโจมตีได้ ดร.รัฐิติ์พงษ์  
ย้ าว่าสิ่งที่ ๒ ที่องค์กรควรท า คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยอธิบายว่าทุกคนไม่ควรอยู่คนเดียว  แต่ควร
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ซึ่งวิธีการที่จะเกิดคือ การร่วมมือกันกับหลายหน่วยงาน รวมถึงทุกฝ่ายที่สามารถ 
ให้ข้อมูลว่ามีเว็บไซต์ที่ไม่ดี หรือไวรัสใหม่เกิดขึ้น รวมถึงบ็อทหรือเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่ต้องสื่อสารกัน  
เป็นเครือข่าย“สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่ควรเริ่มท าในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ การแชร์ข้อมูลจะต้องไม่อยู่แค่ในประเทศ 
เนื่องจากการโจมตีหลายครั้งมาจากต่างประเทศ การแบ่งปันข้อมูลการโจมตีจะท าให้เกิดความรู้และ
สามารถป้องกันได้ทันที ดังนั้น จึงต้องมีการแชร์ข้อมูลร่วมกัน” และสิ่งสุดท้ายคือ การศึกษาและส ารวจ
ข้อมูลเพ่ือสอน AI ให้รู้จักรูปแบบการโจมตี ระบบจะได้เรียนรู้และวิเคราะห์แผนที่การโจมตี เพ่ือจะได้รู้
แนวทางป้องกัน ล่อหลอก รวมถึงเบี่ยงเบนแฮกเกอร์ได้  

 จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการและเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ 
อยู่ตลอดเวลา และนับวันยิ่งจะทวีความรวดเร็วขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้ ปรับตัว เพ่ือรับมือแก้ไข  
และป้องกัน ถือเป็นปัจจัยที่จะท าให้ธุรกิจภาคเอกชนและองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐปลอดภัย  
จากการจู่โจมบนโลกไซเบอร์ได้ ปัญหาเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) ยังคงเติบโต 
อย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐยังคงเป็นเป้าหมายส าคัญในการโจมตี
ทางไซเบอร์จากผู้ไม่หวังดี ทั้งจากการโจมตีเพ่ืออาศัยความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐมาใช้
หลอกลวงประชาชน และการโจมตีเพ่ือท าลายความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน อันเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นการต้องการแสดงพลังของกลุ่มบุคคลที่ต่อต้านนโยบายของรัฐบาล การมุ่งท าลายชื่อเสียง 
การก่อกวน หรือแม้กระทั่งการโจมตีเพื่อทดสอบความสามารถของตนเองแสดงให้กลุ่มแฮคเกอร์ด้วยกัน
ได้รับรู้ ซึ่งในอนาคตการโจมตีทางไซเบอร์จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากสามารถหาเครื่องมือในการโจมตีได้ง่ายจากอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ใต้ดินจะท าให้มีแฮคเกอร์ 
หน้าใหม่เกิดขึ้นได้ง่าย รัฐบาลจะต้องให้ความส าคัญเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber 
Security) อย่างเป็นรูปธรรม และสิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่านั้น ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ จะต้องตระหนักถึงความส าคัญ การเฝ้าระวัง และการปฏิบัติให้ถูกต้อง  
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ตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน เพ่ือป้องกันตนเองและหน่วยงาน  
ให้ปลอดภัยจากการถูกโจมตี นอกจากนี้การติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
ยังมีความส าคัญที่จะช่วยให้สามารถพร้อมรับมือกับภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

 ในส่วนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็สมควรที่จะต้องตระหนักถึงภัยคุกคามและความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ดังกล่าว และสมควรที่จะมีการติดต่อประสานงานเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับศูนย์ประสานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ หรือ “จีเซิร์ต” นอกจากนี้ในช่วงที่ข้าราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) ก็มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส าคัญและข้อมูลลับของทางราชการที่บุคลากรน ากลับไปท างาน 
โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่บ้าน ซึ่งอาจมีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์น้อยกว่าระบบของ
ส านักงานจึงอาจถูกภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ง่ายด้วย 
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