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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนที่
จะไดรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายบัญญัติ ในขณะเดียวกัน ไดกําหนดใหรัฐมี
หนาที่ตองเปดเผยขอมูลขาวสารที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หรือเปนความลับของทาง
ราชการตามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ และตองจัดใหป ระชาชนเขาถึง ขอมูลขาวสารไดโดยสะดวก ทั้ง นี้
นับตั้งแตป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีกฎหมายขอมูลขาวสารเพื่อรองรับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ไดแก
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (พ.ร.บ.) ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ “เปดเผยเปนหลัก ปกปด
เปนขอยกเวน”
ตามกฎหมายแบงสวนราชการ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศเปน
สวนราชการเดียวในประเทศไทยที่มีอํานาจหนาที่และภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับปญหากฎหมายระหวาง
ประเทศ แนวโนมและพัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศ เรื่องเขตแดน และการดําเนินการ
เกี่ยวกับ สนธิสัญ ญา ดัง นั้ น กรมสนธิสัญ ญาและกฎหมาย จึง มีห นาที่ตองเปดเผยขอมูล ขาวสาร
เกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศ และจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก
ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายขอมูลขาวสารกําหนดไว
จากการศึกษา พบวา กรมสนธิสัญญาและกฎหมายไดดําเนินการเผยแพรตัวบทสนธิสัญญา
ตางๆ อยางกวางขวางมาตั้งแตป พ.ศ. 2511 ตอมา เมื่อกฎหมายขอมูลขาวสารใชบังคับเมื่อป พ.ศ.
2540 กระทรวงการตา งประเทศก็ไ ดป ฏิบั ติตามกฎหมายโดยครบถวนตลอดมา อยา งไรก็ตาม
รัฐธรรมนูญไดกําหนดแนวนโยบายแหงรัฐและใหจัดทํายุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ขึ้นเปนครั้งแรก
การเผยแพรขอมูล ขาวสารดานกฎหมายระหวางประเทศจึง นาจะยิ่งทวีความสําคัญ ทั้ง นี้ เพื่อที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิท างการเมืองไดโดยถูก ตองกับ ความเปนจริง
อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น และตอบสนองการดําเนินนโยบาย
และการดําเนินการดานการทูตเพื่อประชาชน
เอกสารรายงานการศึก ษาฉบับ นี้ไดพิจ ารณาศึก ษาทางปฏิบัติที่ดี ทางปฏิบัติที่เ ปนเลิศ
ทั้ง ของไทยและตางประเทศดว ย และไดข อเสนอแนะวา นอกจากการเปด ใหป ระชาชนเข าถึ ง
ฐานขอมูลสนธิสัญญาไทยได กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ ควรพิจารณา
จัดทําและเผยแพร Digest of Thai Practices in International Law หรือ Thailand Yearbook
of International Law เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพรขอมูลขาวสารงานดานกฎหมาย
ระหวางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ ทั้งนี้ อาจแบงการดําเนินการออกเปน 3 ระยะ โดยใน
ระยะแรก นาจะเริ่มจากการจัดทําฐานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทําสนธิสัญญาในรอบหนึ่งปของ
ประเทศไทย ระยะที่สอง ขยายขอบเขตเนื้อหาใหครอบคลุมเรื่องการสงผูรายขามแดน การโอนตัว
นัก โทษ เขตแดนไทยกับ ประเทศเพื่อนบาน และพัฒ นาการสํา คัญ ของกฎหมายระหวางประเทศ
สําหรับ ระยะสุดทาย ซึ่งจําเปนตองอาศัยการแลกเปลี่ยนและแบงปนขอมูล กับสวนราชการอื่นๆ
โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย สํานัก งานตรวจคนเขาเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมและ

จ
ประมวลใหเนื้อหาครอบคลุมเรื่องกฎหมายการคาระหวางประเทศ กฎหมายทรัพยสิ นทางปญญา
ระหวางประเทศ การเนรเทศคนตางดาว ฯลฯ ตอไป

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพรขอมูลขาวสารงาน
ดานกฎหมายระหวางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ” เปนเสมือนสิ่งมีชีวิตที่ผูเขียนประสงคให
เกิดขึ้นจริง นําขอเสนอแนะไปดําเนินการและใชประโยชนไดจริง ไมใชงานศึกษาวิจัยประเภทขึ้นหิ้ง
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในการจัดทํารายงานฉบับนี้ ผูเขียนไดรับคําแนะนํา ขอทวงติง คําถามที่เปน
ประโยชนจากผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปนทอง และ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู ผูเขียนจึงขอขอบพระคุณทั้งสามทานมา ณ ที่นี้
ผูเขียนขอใชโอกาสนี้กราบระลึกถึงบุพการีของผูเขียนซึ่งลวงลับไปแลวทั้งสองทาน พอกับแม
คือ ผูสรางและสงเสริมทุกวิถีทางใหผูเขียนไดรับการศึกษาที่ดี มีอาชีพการงานที่มั่นคง ไดรับโอกาสดีๆ
ในชีวิต และที่สําคัญคือการไดมีโอกาสทํางานราชการเพื่อประโยชนประเทศชาติมากกวาประโยชน
สวนตน และขอขอบคุณนางธนมาศ และ ด.ญ. ฉัตรภูริ เฉลิมนนท ภรรยาและบุตร ผูเปนกําลังใจให
ผูเขียนเสมอมา
หากรายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่องนี้จะยังประโยชนใดๆ ได ผูเขียนขออุทิศคุณความดี
แดบุพการี ครูของผูเขียนทุกทาน โดยเฉพาะ ครูลําดวน อุนอารมณ ครูสืบสาย สุขแกว ผูเปนครูของ
ผูเขียนในสมัยมัธยมปลาย ศาสตราจารยกิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ แหงคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย Professor James Crawford, Professor Philip Allott, Professor Christine Gray,
Professor Vaughan Lowe แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ และผูบังคับบัญชา ผูรวมงานทุกทาน ตั้งแต
พ.ศ. 2537 จนถึงปจจุบัน
อัครพงศ เฉลิมนนท
สิงหาคม 2561
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย มาตรา 41 บัญญัติวา “บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ (1) ไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือ
ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐตามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ ” ในขณะเดียวกัน
รัฐธรรมนูญฯ หมวด 5 หนาที่ของรัฐ มาตรา 59 ก็บัญญัติหนาที่ของรัฐโดยสอดรับกับบทบัญญัติเรื่อง
สิทธิไววา “รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐที่มใิ ชขอ มูล
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และตองจัดให
ประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก”
สิทธิของบุคคลในการรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยงานของรัฐจึงเปนสิท ธิที่ไดรับ การรับรองโดยกฎหมายสูง สุดของประเทศ ในทางตรงกันขาม
รัฐธรรมนูญฯ ไดกําหนดหนาที่ภาครัฐดวยเชนกัน ที่จะตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ โดยมี
เงื่อนไข คือ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายที่บัญญัติเรื่องนี้ไวคือพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้
กฎหมายมีเจตนารมณดังที่ปรากฏในเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติวา “ในระบอบประชาธิปไตย
การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ
เปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตอง
กับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนด
ใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัด และ
จํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชน
ที่สําคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคง และจะยังผลใหประชาชนมีโอกาส
รูถึงสิทธิหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปองรักษาผลประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย
ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” โดยสรุป รัฐธรรมนูญ ฯ และกฎหมายตั้งอยูบนแนวความคิด
สําคัญ คือ “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”
ในดานหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ และภารกิจ ดานกฎหมายระหวางประเทศนั้น
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2545 ขอ 1
กําหนดวา “ใหกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับปญหา
กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ สนธิสัญญา และเรื่องเขตแดนของประเทศ รวมทั้ง
ประมวลศึกษา วิจัย ติดตาม วิเคราะหแนวโนมและพัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศในกรอบ
องคการสหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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1) ดําเนินการเกี่ยวกับปญหากฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2) ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะหทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโนมและพัฒนาการ
ของกฎหมายระหวางประเทศในกรอบของสหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศ
3) ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย
4) แปลและตรวจสอบคําแปลสนธิสัญญา
5) ดําเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา
6) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น อํา นาจหน า ที่ ข องกรมหรื อ ตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ตามกฎหมายแบงสวนราชการ กรมสนธิสัญ ญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ
เปนสวนราชการเดียวในประเทศไทยที่มีอํานาจหนาที่และภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับกฎหมายระหวาง
ประเทศ ดัง นั้น ขอมูล หรือขาวสารสาธารณะ (ที่มิใชขอมูล เกี่ ยวกับ ความมั่นคงของรัฐหรือเป น
ความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัต)ิ ที่เกี่ยวกับปญหากฎหมายระหวางประเทศ แนวโนม
และพัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศทั้งในกรอบของสหประชาชาติและกรอบองคการระหวาง
ประเทศอื่นๆ เรื่องเขตแดนของประเทศไทย สนธิสัญญาและคําแปลสนธิสัญญา จึงเขาขายเปนขอมูล
ขาวสารงานดานกฎหมายระหวางประเทศซึ่งภาครัฐควรเปดเผย และประชาชนมีสิทธิไดรู เพื่อที่จะ
สามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาล
โดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ตอบสนองการดําเนิน “การทูตเพื่อประชาชน” และยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป ที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยู
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหวา อะไรคือ “ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานดานกฎหมายระหวาง
ประเทศของไทย” ที่ควรเปดเผย และควรเผยแพรโดยสื่อหรือชองทางใด โดยพิจารณาจาก บริบท
ปจจุบัน รวมทั้งประเมินแนวโนมในอนาคต
1.2.2 เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายและการนําไปปฏิบัติตอกระทรวงการตางประเทศตอไป
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
1) ศึกษาขอบเขต ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานดานกฎหมายระหวางประเทศของไทย
ที่ควรเปดเผย จากการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
2) ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) และแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practices) ของไทยและตางประเทศ
1.3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
ในการศึก ษา จะใชก ารสัม ภาษณ เ ชิง ลึก เพื่อ เก็บ รวบรวมขอมูล จากหนวยงาน
เจาของเรื่องและผูทรงคุณวุฒิ โดยใชแบบสัมภาษณชนิดไมมีโครงสราง (Non structural interview)
ใชคําถามเปดโดยไมจํากัดคําตอบ เพื่อใหผูใหสัมภาษณสามารถอธิบายแนวคิดไดอยางอิสระ ผูวิจัยมี

3
ความเขาใจในขอมูลมากขึ้น ไดมาซึ่งสภาพที่แทจริงของสภาพการณ สภาพแหงปญหา สามารถนําไป
วิเคราะหและเสนอขอเสนอแนะที่ดําเนินการไดจริงตอไป
1.4 สมมติฐานการศึกษา
ขอมูลขาวสารที่เปนการดําเนินการหรืองานดานกฎหมายระหวางประเทศโดยรัฐบาลไทย
สวนใหญเปนขอมูลที่ตองเปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน การสงเสริมและปรับปรุงพัฒนาการ
เปดเผยขอมูลขาวสารดานกฎหมายระหวางประเทศเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมใหมีความเปน
รัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ตอบสนองตอหลักการและแนวคิดเรื่อง “การทูตเพื่อประชาชน”
กอปรกับเปน การรองรับและเตรียมความพรอมของภาคประชาชนตอการดําเนินยุท ธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป ที่ตองอาศัยทุกภาคสวนในการรวมกันขับเคลื่อน
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 รายงานการศึกษาฯ จะทําใหทราบขอบเขตขอมูลขาวสารงานดานกฎหมายระหวาง
ประเทศของรัฐบาลไทยที่เปดเผยได
1.5.2 ทําใหทราบแนวทางการพัฒนาการเผยแพรขอมูลขาวสารงานดานกฎหมายระหวาง
ประเทศของรัฐบาลไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5.3 เสนอขอเสนอแนะในเรื่องการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพรขอมูล
ขาวสารงานดานกฎหมายระหวางประเทศ ทั้ง ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะเรื่อง
การนําไปปฏิบัติตอกระทรวงการตางประเทศ
1.6 นิยามศัพท
“ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานดานกฎหมายระหวางประเทศ” ที่ใชในรายงานการศึกษา
ฉบับนี้ หมายความถึง ขอมูลเกี่ยวกับที่เปนการดําเนินการดานกฎหมายระหวางประเทศโดยรัฐบาลไทย
ทั้งการการทําและการตีความสนธิสัญญา (Treaties) การใชและการตีความกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวางประเทศ (Customary International Law) เรื่องเขตแดนกับกฎหมายระหวางประเทศ
ซึ่งเปนการดําเนินการโดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี/กรอบความคิด
2.1.1 แนวความคิดเรื่อง “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”
กอนที่จะมีการตรากฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ การที่ประชาชนจะมี
โอกาสไดรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐบาลหรือไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของราชการนั้นเปนสิ่งที่ยากจนอาจกลาวเปนหลักการไดวา “หามเปดเผย
เอกสาร เวนแตจะมีขออนุญาตใหเปดเผยได” หรือมักอางอยูเสมอวา “เปนความลับทางราชการ”1
แนวความคิดที่จะใหมีก ฎหมายรับ รองสิทธิของประชาชนไทยในการรับรูขอมูล
ขาวสารของราชการไดมีการเคลื่อนไหวและการเรียกรองจากนักวิชาการและสื่อมวลชนมาเปนลําดับ
ตั้ ง แต ก อ นที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ ใ นเดื อ นพฤษภาคม 2535 หลั ง จากเหตุ ก ารณ ดั ง กล า ว รั ฐ บาล
นายอานันท ปนยารชุน ซึ่งใหความสําคัญกับการมีกระบวนการบริหารงานที่โปรงใส ไดใหความเห็นชอบ
ในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ การดําเนินการของ
คณะกรรมการฯ ทําใหแนวคิดเรื่องความจําเปนตองมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
แพรหลายออกไปอยางกวางขวาง ทุกรัฐบาลตอมาก็สนับสนุนใหมีกฎหมายนี้ กระบวนการพัฒนาทาง
ความคิดไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ โดยเริ่มจากการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 มาเปนฉบับ
พ.ศ. 2540 โดยบัญญัติไวในมาตรา 58 วา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ..... เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน.....” ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการรับรองสิทธิไดรู (right to
know) ของประชาชน2
อนึ่ง เพื่อใหประชาชนสามารถใชสิทธิในการเขาถึงข อมูลขาวสารของราชการได
โดยสะดวกและจริงจัง กฎหมายจึงไดกําหนดหลักการพื้นฐานที่สําคัญในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ราชการไว 2 ประการ คือ หลักที่วาผูขอไมจําตองเปนผูมีสวนไดเสียหรือประโยชนเกี่ยวของกับขอมูล
ขาวสารที่ขอ และหลักที่วา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”3 โดยแตเดิม ราชการมักมองวา
ขอมูลขาวสารของราชการเปนเรื่องความลับของราชการ จึงได มีการออกระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติมาหลายฉบับ ซึ่งวางขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย
1

โภคิน พลกุล, “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : หนทางสูราชการในระบบเปด,” ใน
เอกสารวิชาการปแหงการสงเสริมการบริการประชาชนของรัฐ, (คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2540), หนา 19–21 อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, นิติบัญญัติ 24 (2543), หนา 1.
2
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ, คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ของเจาหนาที่ของรัฐ (2548), หนา 1.
3
ฤทัย หงสสิริ และ มานิตย จุมปา, คําอธิบายกฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ (2542), หนา 23.
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ดานตางๆ ไวโดยละเอียด แตเนื่องจากกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการมีวัตถุประสงคที่จะเปลี่ยน
หลักการดังกลาว โดยใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดมากที่สุด กฎหมายจึง
กําหนดวิธีการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการไว และใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจปฏิเสธไดเฉพาะ
เมื่อเขาเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น4
2.1.2 การทูตเพื่อประชาชน
การทูตเพื่อประชาชนหรือการทูตที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางอาจอธิบายไดวา
โดยที่ทุก ประเทศตางดําเนินนโยบายเพื่อใหไดม าซึ่ง ผลประโยชนสูงสุดสําหรับ ประชาชนของตน
การกําหนดนโยบายตางประเทศจึงมิใชอยูที่การคํานึงถึงเพียงหนาตาสถานะของผูนํารัฐบาลหรือของ
บุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะรัฐบาลในเวทีโลก หรือการพูดที่สวยหรูดูดีบนเวทีสากลเพื่อเอาอกเอาใจ
ประเทศมหาอํานาจเทานั้น หากแตจะตองรูจักและเนนความเปนตัวของตัวเอง และมีเปาหมายสูงสุด
อยูที่การรักษาและเพิ่มศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของประเทศรวมทั้งการพิทักษรักษาและแสวงหาผลประโยชน
สําหรับประชาชนคนไทยโดยรวมเปนตัวตั้ง ดังนั้น การเนนประชาชนเปนจุดเริ่มตนของการกําหนด
นโยบาย ศูนยก ลางของการดําเนินนโยบาย และเปาหมายสูงสุดของนโยบาย เพื่อใหไดรับ ทราบ
ความตองการที่แทจริงของประชาชน แลวนํามากําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อที่รัฐบาล
จะไดสามารถรักษาและแสวงหาผลประโยชนสูงสุดใหแกประชาชนจากปจจัยตางๆ ที่มีอยู ทั้งในและ
ตางประเทศ5 (เนนโดยผูเขียน)
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ/ ทบทวนวรรณกรรม
จากการตรวจสอบ ไมพบงานเขียน งานวิจัย ที่ศึก ษาเรื่องขอมูล ขาวสารที่เ ปนงานดาน
กฎหมายระหวางประเทศที่อยูในความรับผิดชอบของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อยางไรก็ตาม
มีรายงานการศึกษาสวนบุคคลของผูเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) จํานวน 2
เรื่อง โดยขาราชการกรมสนธิสัญ ญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ ที่เ คยศึก ษาเรื่อง
ใกลเคียง สรุปไดดังนี้
2.2.1 รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง “การสื่อสารทําความเขา ใจกับประชาชน
เกี่ยวกับการเจรจากําหนดขอบเขตทางทะเล ไทย–กัมพูชา : แนวทางดําเนินการ”6
รายงานฉบับดังกลาวจํากัดขอบเขตการศึก ษาไวเพียงปญ หาและแนวทางแกไข
ปญหาการเจรจากําหนดขอบเขตทางทะเลระหวางไทย–กัมพูชา ในประเด็นการสื่อสารทําความเขาใจ
กับประชาชน และศึกษาวาอะไรคือขอมูลที่ควรสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนในประเด็นปญหา
ดังกลาวเปนการเฉพาะเจาะจง สําหรับแนวคิดทฤษฎี ใชหลักการใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการจัดทํา หนัง สือสัญ ญาที่มี บ ทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย ตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
4

เรื่องเดียวกัน, หนา 28.
กระทรวงการตางประเทศ, การทูตยุคใหม หัวใจคือประชาชน (2548), หนา 17.
6
วารุณี ปนกระจาง, รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 5 (สถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, 2556).
5
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2.2.2 รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการสํารวจ
และจัดทําหลักเขตแดน : ศึกษากรณีประชาชนคัดคานการปกหลักเขตแดนบริเวณแกงผาได และ
บริเวณผาตั้ง อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย”7
รายงานอีกฉบับกําหนดขอบเขตการศึกษาดานเนื้อหาไววาเปนการศึกษารูปแบบ
และวิธีการใหประชาชนมีสวนรวมในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนไทย–ลาว และศึกษาแนวทาง
และมาตรการตางๆ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน โดยใชแนวคิด
ทฤษฎีเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน (public participation) การกํากับดูแลกิจการสาธารณะที่ดี
(good public governance) ความมั่นคงแนนอนและเปนอันยุติ (stability and finality) ของ
เสนเขตแดน เปนกรอบของการศึกษา
ดังนั้น เมื่อพิจารณาเรื่องที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ จะเห็นได
ชัดเจนวา รายงานการศึกษาเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพรขอมูลขาวสารงานดานกฎหมาย
ระหวางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ” ฉบับนี้เปนหัวขอการศึกษาใหม ไมเคยมีผูใดศึกษา
มากอน เพราะแมวารายงานการศึกษาตามขอ 2.2.1 กับ 2.2.2 จะมีบริบทเชื่อมโยงกับเรื่องสิทธิใน
การรับรูขอมูลขาวสารอยูบาง แตก็มีขอบเขตการศึกษาที่จํากัด กลาวคือ เฉพาะเรื่องเขตทางทะเล
ระหวาง ไทย–กัมพูชา และเรื่องการปกหลักเขตแดนทางบก ไทย–ลาว นอกจากนั้น แนวคิดทฤษฎี/
กรอบความคิด ที่ใชก็แตกตางกัน บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของที่ทําการศึกษาก็
ลวนแตกตางกัน รายงานการศึกษาฉบับนี้จึงเปนรายงานการศึกษาที่บุกเบิก (pioneering) ภาพรวม
ของการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพรขอมูลขาวสารงานดานกฎหมายระหวางประเทศของกระทรวง
การตางประเทศ ภายใตแนวคิด “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” และการทูตเพื่อประชาชน
โดยเนนไปที่การมองไปในอนาคต โดยอางอิงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป เปนสําคัญ

7

กาจฐิติ วิวัธวานนท, รายงานการศึกษาสวนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 (สถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, 2560).

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 กรอบทางกฎหมาย : กฎหมายไทยในปจจุบัน
รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช 2560 หมวด 3 สิท ธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย มาตรา 41 บัญญัติวา
“บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ (1) ไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”
ในทางกลับกัน รัฐธรรมนูญฯ หมวด 5 หนาที่ของรัฐ มาตรา 59 บัญญัติหนาที่ของรัฐไวใน
ประการที่สอดรับกับบทบัญญัติเรื่องสิทธิ ดังนี้
“รัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐที่มิใช
ขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และตองจัด
ใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก”
ดังนั้น ในทางกฎหมาย กฎหมายสูงสุดของประเทศไดรับรองสิทธิของบุคคลในการรับทราบ
และเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐไวอยางชัดแจง ในทาง
ตรงกันขาม รัฐก็ตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐที่มิใช
ขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเปนความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ อีกทั้งตอง
จัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารดังกลาวไดโดยสะดวก (เนนโดยผูเขียน)
ถอยคําวา “ตามที่กฎหมายบัญญัติ” เปนประเด็นถัดไปที่ตองพิจารณา ทั้งนี้ กฎหมายที่
บัญญัติรองรับสิทธิของประชาชนและหนาที่ของรัฐในเรื่องนี้ไวคือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 25408 (ตอไปนี้จะเรียกวา “พ.ร.บ.”)
แมวา ในความเปนจริ ง พ.ร.บ. ไดป ระกาศใชกอ นรัฐ ธรรมนู ญ แหง ราชอาณาจัก รไทย
พ.ศ. 2540 เล็กนอย แต พ.ร.บ. ก็มีความสัมพันธและรองรับบทบั ญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ในหลาย
มาตรา9 อนึ่ง โดยที่ พ.ร.บ. ยังมีผลใชบังคับอยูจ นถึงปจจุบัน ผูเขียนจึงนํา พ.ร.บ. มาวิเคราะหกับ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วา พ.ร.บ. ยังมีความสัมพันธ และยัง
สามารถรองรับรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปจจุบัน หรือไม ดังนี้
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 114 ตอนที่ 46, 10 กันยายน
2540.
9
ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย, คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ
เจาหนาที่ของรัฐ (สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ), หนา 5.
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1) การรองรับบทบัญญัติของรัฐ ธรรมนูญในการคุมครองสิทธิของบุคคลในครอบครัว
เกียรติยศชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว
รัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 32 วรรคสอง กําหนดวา “การกระทําอันเปนการละเมิดหรือ
กระทบตอสิทธิของบุคคล... หรือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนในทางใดๆ จะกระทํามิได
เวน แต โ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบัญ ญัติ แห ง กฎหมายที่ตราขึ้ นเพียงเท าที่ จําเปน เพื่ อประโยชน
สาธารณะ ซึ่งกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการก็ไดมีบทบัญญัติที่ใ หความคุมครองขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐและแนวปฏิบัติอยางชัดเจน อันเปนการ
คุมครองสิทธิของบุคคลตามมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญฯ
2) การรองรั บ บทบั ญ ญัติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ในการคุ ม ครองสิ ท ธิรั บ รู ข อ มู ล ข า วสาร
สาธารณะในความครองครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
ตามที่อ ธิ บ ายไว ขา งตน รั ฐธรรมนู ญ ฯ มาตรา 41 ได กํ า หนดเปน หลัก ประกั น แก
ประชาชน วาบุคคลและชุม ชนยอมมีสิท ธิไดรับ ทราบและเขาถึง ขอมูล หรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน วยงานของรัฐ ทั้ ง นี้ ตามที่ก ฎหมายบั ญ ญั ติ เมื่ อพิ จ ารณาว า จนถึง ปจ จุบั น
กฎหมายเฉพาะวาดวยขอมูลขาวสารของราชการมีฉบับเดียว และไมเคยมีการแกไขเพิ่มเติม (เนนโดย
ผูเขียน) จึงกลาวไดวา พ.ร.บ. เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติที่รองรับรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 41 โดยชัดแจง
และสมบูรณ
นอกจากนี้ พ.ร.บ. ยังสามารถมีสวนสนับสนุนหรือรองรับอยางสําคัญในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรา 43 ซึ่งบัญญัติให “บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ” รวมทั้ง “เขาชื่อกันเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการใดอันจะเปน
ประโยชนตอประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยาง
สงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และไดรับแจงผลการพิจารณาโดยเร็ว ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐตอง
พิจ ารณาขอเสนอแนะนั้นโดยให ป ระชาชนที่เ กี่ยวของมีสวนรวมในการพิจ ารณาดวยตามวิธีก าร
ที่ก ฎหมายบัญ ญัติ ” จึงเห็นไดวา บทบัญ ญัติดัง กลาวนี้จ ะดําเนินการไดส มบูร ณก็จะตองเริ่ม จาก
พื้นฐานการใหขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐแกประชาชนอยางถูกตองและเพียงพอกอนนั่นเอง
3) การรองรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในสวนที่วาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 64 กําหนดใหบทบัญญัติในหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา
64–78 “เปนแนวทางใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริห ารราชการ
แผนดิน” และที่สําคัญ กวานั้น มาตรา 65 ไดบัญญัติวา “รัฐพึงจัด ใหมียุทธศาสตรชาติ (เนนโดย
ผูเขียน) เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตางๆ ใหส อดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลัง ผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย
ดังกลาว
การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป าหมาย และสาระที่พึงมีใน
ยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวตองมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึงดวย
ยุทธศาสตรชาติ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”
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โดยสรุป รัฐธรรมนูญ ฯ กําหนดใหมียุ ท ธศาสตรชาติ10 เพื่อเปนเปาหมายการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งพื้นฐานแหงความสําเร็จที่สําคัญยิ่งคือ การสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนไดรับรูข อ มูล
ขาวสารตางๆ อยางกวางขวาง หรืออยางนอยที่สุดคือการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือ
เจตนารมณของ พ.ร.บ. นั่นเอง
สําหรับกฎหมายขอมูลขาวสารของไทยในปจจุบันนั้น พ.ร.บ. มีทั้งหมด 43 มาตรา และแบง
ออกเปน 7 หมวด ดังนี้
หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร
หมวด 2 ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
หมวด 3 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
หมวด 4 เอกสารประวัติศาสตร
หมวด 5 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
หมวด 6 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
หมวด 7 บทกําหนดโทษ
ในดานเนื้อหา พ.ร.บ. ไดนิยามถอยคําตางๆ ไวในมาตรา 4 ดังตอไปนี้
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวาสิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดๆ
ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะได
จัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ
หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
“หนวยงานของรัฐ ” หมายความวา ราชการส วนกลาง ราชการสวนภู มิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิส าหกิจ สวนราชการสัง กัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับ การพิจารณา
พิพากษาคดี องคกรควบคมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิส ระของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
ดัง นั้น เมื่อนํากฎหมายแบง สวนราชการมาพิจ ารณาประกอบกับ พ.ร.บ. จะเห็นไดวา
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ จึงเปนหนวยงานของรัฐ ในประเภทราชการ
สวนกลาง และขอมูลขาวสารของราชการที่เกี่ยวกับปญหากฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ สนธิสัญญา คําแปลสนธิสัญญา เรื่องเขตแดนของประเทศ การประมวลศึกษา วิจัย ติดตาม
วิเคราะหแนวโนมและพัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศในกรอบองคการสหประชาชาติ และ
องคการระหวางประเทศ (เนนโดยผูเขียน) ยอมอยูภายใตบังคับของรัฐธรรมนูญฯ และ พ.ร.บ. ทั้งสิ้น
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ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปคือ สิทธิตามกฎหมายที่ พ.ร.บ. กําหนดไวมีกี่ประเภท คูมือ
การปฏิบัติงานฯ11 สรุปวา สิทธิมี 3 ประเภท ดังนี้
1) สิทธิไดรูตามมาตรา 7 กลาวคือ ประชาชนมีสิทธิตรวจดู หนวยงานของรัฐมีหนาที่นํา
ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา และจัดพิมพเผยแพรเพื่อจําหนายจายแจก
2) สิทธิตรวจดูตามมาตรา 9 กลาวคือ ประชาชนสามารถใชสิทธิตรวจดูเอง หนวยงานของ
รัฐมีหนาที่จัดสถานที่และนําขอมูลขาวสารมาตั้งแสดงในสถานที่นั้น ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จัดทําดัชนีสําหรับคนหา และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจเขาดู
3) สิทธิขอดูตามมาตรา 11 กลาวคือ ประชาชนใชสิทธิโดยการยื่นคําขอ หนวยงานของรัฐ
มีหนาที่บริการอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร จําแนกประเภทขอมูลขาวสาร จัดหา
ขอมูลใหตามคําขอ คัดสําเนาและรับรองสําเนา
อนึ่ง หนวยงานของรัฐสามารถปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารได หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้ กลาวคือ กรณีมาตรา 14 ไดแก “ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
สถาบันพระมหากษัตริย” และกรณีมาตรา 15 ซึ่งไดแก “ขอมูลขาวสารของราชการที่การเปดเผยจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือเปนความเห็น
หรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด หนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงาน
ของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน”
ดังนั้น จึงนาจะมีความเปนไปไดวา แมวาไทยจะมีรัฐธรรมนูญฯ และกฎหมายรองรับเรื่อง
ขอ มูล ขา วสารของราชการ แตก ารเปด เผย การเผยแพรข อ มูล ขา วสาร ก็ยั ง ขึ้น อยู กั บ ดุ ล พิ นิ จ
และปจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ
3.2 การดําเนินการของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ
3.2.1 หนังสือชุดประมวลสนธิสัญญา
นับ ตั้ง แต พ.ศ. 2511 กระทรวงการตางประเทศไดเ ริ่ม จัดพิมพสนธิสัญญาและ
ความตกลงระหวางประเทศทั้งหมดที่ประเทศไทยไดทําไวกับนานาประเทศรวมทั้งกับองคการระหวาง
ประเทศขึ้นเปนแบบหนังสือชุดประมวลสนธิสัญญา (Treaty Series) โดยพันเอก ถนัด คอมันตร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง และมอบหมายให
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปนประธานเพื่อดําเนินการ
หนังสือชุดประมวลสนธิสัญญา เลม 1 พ.ศ. 2160–2412 เริ่มตนจากสนธิสัญญา
ฉบับแรกที่พบหลักฐานทางประวัติศาสตรคือ ความตกลงทางพาณิชยระหวางสยามกับเนเธอรแลนด
ทํา ณ กรุงศรีอยุธยา วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1617 จึงไดรับการเปดเผยสูสาธารณชน การจัดพิมพ
หนั ง สื อ ดัง กล า วจึ ง น า จะเป น การดํ า เนิ นการโดยกระทรวงการต างประเทศเพื่ อเปด เผยตัว บท
สนธิสัญญาตางๆ เปนครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ หนังสือดังกลาวไดจัดสงไปยังกระทรวง ทบวง กรม
และหองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ
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การจัดพิม พเผยแพรตัวบท (text) สนธิสัญญาในรูปแบบหนังสือ ไดดําเนินการ
มาจนถึ ง เล ม ที่ 10 ในเดื อ นมี น าคม 2538 โดยได ตี พิ ม พ ห นั ง สื อ แลกเปลี่ ย นระหว า งไทยกั บ
สหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการตออายุสนธิสัญญาการพาณิชย และการเดินเรือระหวางไทยกับอังกฤษ
ฉบับป พ.ศ. 2480 (Exchange of Notes between Thailand and the United Kingdom concerning
Temporary Extension of the Validity of the1973 Anglo–Thai Treaty of Commerce and
Navigation) เปนฉบับสุดทาย หลังจากนั้น กระทรวงการตางประเทศก็ไมไดจัดพิมพเผยแพรหนังสือ
ชุดประมวลสนธิสัญญาอีกตอไป แตไดเริ่มการดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลสนธิสัญญา ดังจะ
กลาวในขอ 3.2.4 ตอไป
ในเบื้องตน ผูเขียนเห็นวาการดําเนินการเผยแพรตัวบท (text) สนธิสัญญาของไทย
นาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแนวทางของสหประชาชาติ (United Nations) ที่สรางกฎเกณฑ
ขึ้นใหมไวในกฎบัตรสหประชาชาติ (United Nations Charter) วา ใหรัฐสมาชิกแจงใหสหประชาชาติ
ทราบถึงสนธิสัญญาที่รัฐสมาชิกทําขึ้นระหวางกัน จากนั้น สหประชาชาติจะตีพิ มพสนธิสัญญาตางๆ
ในหนังสือชุดประมวลสนธิสัญญาของสหประชาชาติ (United Nations Treaty Series : UNTS) โดย
เจตนารมณของเรื่องดังกลาวคือเพื่อปองกันไมใหมีการทําสนธิสัญญาระหวางรัฐตางๆ ที่เปนความลับ
ในป จ จุ บัน ประชาชนทั่ว ไปสามารถสื บ ค นและเรี ยกดูส นธิ สัญ ญาต างๆ ในฐานข อมู ล ประมวล
สนธิสัญญาของสหประชาชาติได
อยางไรก็ตาม หากประเทศคูภาคีสนธิสัญญาไมไดแจงใหสหประชาชาติท ราบถึง
การมีอยูของสนธิสัญญาใด ฐานขอมูลของสหประชาชาติก็จะไมปรากฏขอมูลวา มีสนธิสัญญาดังกลาว
อยูแตประการใด แมวาประชาชนทั่วไปจะทราบจากการติดตามขาวสารทางสื่อมวลชนวามีสนธิสัญญา
ดังกลาวอยูก็ตาม
3.2.2 การตีพิมพเผยแพรเอกสารประชาสัมพันธ และการจัดสัมมนาตางๆ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ ไดดําเนินการจัดทําและ
ตีพิมพเผยแพรเ อกสารประชาสัมพันธเชนกัน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย
และไดจัดสัมมนาทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาคโดยเฉพาะตามจังหวัดชายแดนตลอดมา อยางไรก็ตาม
ไมไดมีก ารรวบรวมขอมูล ไววาไดเคยจัดทําเอกสารใดบาง จัดสัม มนาใดบาง ในปง บประมาณใด
อยางเปนระบบเพื่อใหตรวจสอบอางอิงไดโดยงาย12 ในประเด็นนี้ ผูเขียนเห็นวาเปนบทเรียน (lesson
learned) ซึ่งตองไดรับการปรับปรุงแกไขตอไป
3.2.3 การดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
นับตั้งแต พ.ร.บ. มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 กระทรวงการตางประเทศ
ไดกําหนดใหการดําเนินการตาม พ.ร.บ. เปนนโยบายสําคัญของกระทรวงการตางประเทศ13 และได
กําหนด “ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2543”14 ซึ่งมีผล
12

สัมภาษณ นายเชิดชู รักตะบุตร, อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, 3 กรกฎาคม 2561.
กระทรวงการตางประเทศ, การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ
กระทรวงการตางประเทศ, หนา 1.
14
ระเบียบกระทรวงการตางประเทศวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2543, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 118
ตอนพิเศษ 41 ง, 3 พฤษภาคม 2544.
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12
ใชบัง คับ ตั้ง แตวัน ที่ 15 กัน ยายน 2543 นอกจากนั้น เมื่อ วันที่ 9 มีน าคม 2543 ได คัดเลื อกให
กรมสารนิเทศเปนหนวยงานตัวอยาง (ของกระทรวงการตางประเทศ) ในการดําเนินการตาม พ.ร.บ.
เนื่องจากลักษณะงานของกรมสารนิเทศเกี่ยวของโดยตรงกับการเผยแพรขอมูลขาวสารของงานดาน
การต า งประเทศในภาพรวมให ป ระชาชนโดยทั่ ว ไปได ท ราบ นอกจากนี้ กรมสารนิ เ ทศยั ง มี
โสตทัศนูปกรณตางๆ ที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.15
สําหรับการดําเนินการตางๆ ตามที่ พ.ร.บ. กําหนดไวในมาตรา 7, 9 และ 11 นั้น
โดยสรุป กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินตามที่กฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว
3.2.4 การเปดเผยฐานขอมูลสนธิสัญญาตอสาธารณชน
ในข อ 3.2.1 ข า งต น ผู เ ขี ย นได ส รุ ป ว า การจั ด พิ ม พ เ ผยแพร ตั ว บท (text)
สนธิสัญญาในรูปแบบหนังสือไดดําเนินการมาจนถึง เลม ที่ 10 ในเดือนมีนาคม 2538 หลังจากนั้น
ก็ไมไดมีการดําเนินการอีกตอไป เหตุผลของการยุติการจัดพิมพหนังสือชุดประมวลสนธิสัญญา คือ
การที่สวนราชการตางๆ เริ่มนําคอมพิวเตอรและการจัดทําระบบฐานขอมูลมาใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น
กระทรวงการตางประเทศไดอนุมัติเบิกจายงบประมาณประจําป 2555 เพื่อจัดจาง
บริ ษั ท ที่ มีค วามชํา นาญจั ดทํ า ระบบฐานข อมู ล สนธิสั ญ ญา และได ทํา สั ญ ญาจา งบริ ษัท ซั ม มิ ท
คอมพิวเตอร จํากัด ตามสัญญาเลขที่ 341/2556 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2546 จัดทําระบบฐานขอมูล
สนธิสัญญาและตราสารอื่นที่เกี่ยวกับสนธิสัญญา16
ในการดําเนินการดังกลาว กรมสนธิสัญญาและกฎหมายไดเสนอความเห็นวา “ใน
สวนของการเปดเผยฐานขอมูล สนธิสัญ ญาตอสาธารณชนโดยทั่วไปนั้น พ.ร.บ. ไมไดกําหนดให
สนธิสัญญาเปนขอมูลที่หนวยงานของรัฐตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เนนโดยผูเขียน) และหาก
สนธิสัญญานั้นเปนขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยตามมาตรา 1417 และมาตรา 1518 กระทรวงฯ
สามารถไมเปดเผยได อยางไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 7
มิถุนายน 2553 กําหนดใหห นว ยงานของรัฐตองจัด ใหป ระชาชนสามารถตรวจดูอ นุสัญ ญาและ
ขอตกลงระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การใชหรือแสวงหาประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ และตามที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศฯ (เชน ขอ 2.5 อนุสัญญา
ความหลากหลายทางชีวภาพ) ณ สถานที่ที่หนวยงานของรัฐกําหนด แตกฎหมายไมไดบังคับวาจะตอง
เปดเผยบนเว็บไซต (เนนโดยผูเขียน) โดยหากมีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 และ 15
15

กระทรวงการตางประเทศ, เรื่องเดียวกัน, หนา 2.
กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, บันทึกขอความ ที่ 0805/749/2557, 7 กรกฎาคม 2557.
17
พ.ร.บ. มาตรา 14 บัญญัติวา "ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
จะเปดเผยมิได”
18
พ.ร.บ. มาตรา 15 (บางสวน) บัญญัติวา "ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของ
หนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
(1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ...
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด ...
16

13
ของ พ.ร.บ. หนวยงานสามารถทําโดยประการอื่นใดที่ไมเ ปนการเปดเผยสนธิสัญ ญานั้นได เชน
ลบหรือตัดทอน”19
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายไดเสนอความเห็นดวยวา “นอกเหนือจากหนาที่ตาม
กฎหมาย... ในหลักการแลว หากสนธิสัญญาใดไมมีลักษณะเปนขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยตาม
มาตรา 14 และ 15 กระทรวงฯ ก็อาจพิจารณาที่จะเปดเผยลงในฐานขอมูลเว็ บไซตของกระทรวงฯ
เพื่อใหสาธารณชนโดยทั่วไปสามารถเขาถึงสนธิสัญญาใหมากที่สด ซึ่งสอดคลองกับหลักการบริหาร
กิจการที่ดีของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และจะเปนการสรางความโปรงใสและสงเสริมสิทธิของประชาชนในการรับรูกิจการของรัฐ
รวมทั้งชวยลดภาระของกรมสนธิสัญญาฯ ในการจัดสงขอมูลสนธิสัญญาในรูปเอกสาร (hard copy)
แกประชาชนผูรองขอ ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากร เวลา และบุคลากรของกรมสนธิสัญญาฯ
กรมสนธิ สั ญ ญาฯ ได พิ จ ารณาแนวทางปฏิ บั ติ ข องต า งประเทศ (ฟ ลิ ป ป น ส
อินโดนีเ ซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เบลเยียม ออสเตรเลีย
แอฟริกาใต) ประกอบดวย และตั้งขอสังเกตวาระบบฐานขอมูลสนธิสัญญาของประเทศตางๆ กําหนด
ขอจํากัดในการสืบคนแตกตางกัน กรมสนธิสัญญาฯ จึงเห็นควรนําแนวทางที่หลายประเทศเลือกใชมา
พิจารณาปรับใชโดยไมใหขัดกับ พ.ร.บ. และเห็นควรแบงประเภทสนธิสัญญาและขอจํากัดที่แตกตางกันไว
สามกลุม ดังนี้
กลุมที่หนึ่ง ไมเปดเผยสําหรับสนธิสัญญาที่มีการตกลงกับคูภาคีหรือคูภาคีรองขอให
รักษาไวเปนความลับ หรือหนวยงานของรัฐผูจัดทําสนธิสัญญาเห็นวาไมควรเปดเผย เชนที่เกี่ยวกับ
การซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ
กลุมที่สอง เปดเผยชื่อเปนภาษาไทยและตัวบททุกภาษาบนเว็บไซต ตัวอยางไดแก
ความรวมมือในการใชพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ
กลุมที่สาม เปดเผยไดทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวบททุกภาษา เชน
สนธิสัญญาเกี่ยวกับภาษีซอน20 ซึ่งกระทรวงฯ ไดเห็นชอบดวยกับขอเสนอของกรมสนธิสัญญาฯ และ
ในปจจุบัน ประชาชนทั่วไปสามารถเปดเขาไปดูตัวบทสนธิสัญญากลุมที่สองและกลุมที่สามได

19

คณะอนุกรรมการตอบขอหารือตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ, หนังสือ ที่ นร 0108/1161, 23
พฤษภาคม 2557.
20
กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, อางแลว, หนา 2.
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3.3 การมองไปขางหนา : ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
ตามที่ได ก ลา วไว ในข อ 3.1 (3) ขา งตน วา โดยที่รั ฐธรรมนู ญ ฯ กําหนดใหมีก ารจั ดทํ า
ยุทธศาสตรชาติ เพื่อเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ ในสวนกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงฯ
ไดจัดทํารางแผนแมบทดานการตางประเทศ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2561–258021 เพื่อกําหนดแนวทาง
สําหรับ ทุก กระทรวงในอีก 20 ปขางหนา ใชในการขับ เคลื่อนงานดานการตางประเทศอยางเปน
เอกภาพและบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ที่มุงใหไทยเปนประเทศพัฒนาแลว
โดยมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร หรือ “5s / 5 มี” ดังนี้
Security : มีความมั่นคง โดยมีเปาหมาย คือ ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือ
กับความทาทายจากภายนอกไดทุกรูปแบบ มีบทบาทในการกําหนดทิศทางและสงเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเปนประเทศแถวหนาในภูมิภาคอาเซียน
Sustainability : มีความมั่ง คั่ง ยั่งยืน โดยมีเปาหมาย คือ เปนหนึ่งในศูนยกลางการคา
การลงทุน การบริก าร และความเชื่อมโยงที่สําคัญ ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีร ะบบเศรษฐกิจ ที่เ นน
นวัตกรรม (Thailand 4.0) เปนหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตางประเทศ เพื่อรวมกันบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. 2030
Standard : มีมาตรฐานสากล โดยมีเปาหมาย คือ มีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
ในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการรวมกําหนดมาตรฐานสากล
Status : มีสถานะและเกียรติภูมิ ประเทศไทยมีเกีย รติภูมิ มีอํานาจตอรอง และไดรับ
การยอมรับในสากล เพื่อปกปอง รักษา และเพิ่มพูนผลประโยชนแหงชาติในทุกมิติ
synergy : มีพลัง กลาวคือ การตางประเทศของไทยมีเอกภาพ โดยทุกภาคสวนมีสวนรวม
ขับเคลื่อนและไดรับผลประโยชนรวมกัน
นอกจากนั้ น กระทรวงการต า งประเทศได จั ด ทํ า ร า งแผนยุ ท ธศาสตร ร ายภู มิ ภ าค
พ.ศ. 2561–2565 กําหนดแนวทางการดําเนินความสัมพันธทวิภาคีในดานการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของไทยกับประเทศตางๆ ใน 9 ภูมิภาค โดยคํานึงบริบทของแตละภูมิภาคที่แตกตางกัน โดย
กําหนดประเด็นการขับเคลื่อนที่สําคัญ (priorities) รายภูมิภาค ดังนี้
1) อเมริกาเหนือ สงเสริมความเชื่อมั่นในไทยทั้งมิติการเมือง สังคม และมาตรฐานธุรกิจ
รักษาดุลอํานาจ และรวมมือดานความมั่นคง ขยายการคาและการลงทุนระหวางไทยและภูมิภาค
สงเสริมการศึกษาและวิทยาศาสตรเทคโนโลยีของไทย
2) ลาตินอเมริก าและแคริบ เบียน ขยายการคาและการลงทุนระหวางไทยและภูมิภาค
ลาตินอเมริก าและแคริบ เบียน ดึง ดูดนัก ทองเที่ยวมาไทย (โดยใชไทยเปนประตูสูภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต)
3) แอฟริกาตอนใตและทะเลทรายซาฮารา ขยายการคาและการลงทุนในภูมิภาคแอฟริกา
ตอนใตและทะเลทรายซาฮารา (สงเสริม ความนิยมบริโภคขาวไทย) แสวงหาวัตถุดิบและพลังงาน
สําหรับไทย สงเสริมหุนสวนในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพื่อบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs Partnership)
21
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4) ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ สานสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงกับ
ประเทศสมาชิกองคการความรวมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation : OIC) ฟนฟู
ความสัมพันธกับซาอุดิอาระเบีย สงเสริมความมั่นคงดานพลังงานของไทย คงไวและพัฒนาใหไทยเปน
ผูใหบริการ (service provider) และผูสงออก (exporter) ที่เชื่อถือได
5) เอเชี ยกลาง รว มมือทางเศรษฐกิจ ขยายการคา และการลงทุนของไทยในภู มิภาค
สงเสริมความเชื่อมโยงระหวางเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับเอเชียกลาง สงเสริมความเปนมิตรทาง
การเมือง
6) เอเชียใต ขยายการคาและการลงทุนของไทยในภูมิภาคเอเชียใต กระชับสัมพันธทาง
การเมืองและรวมมือดานความมั่นคง กระชับสัมพันธดานวัฒนธรรมและพุทธศาสนา สงเสริมหุนสวน
ในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for
SDGs Partnership)
7) ยุโรป พัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางดานโลจิสติกส (logistics hub) และหุนสวนทางดาน
การคาและการลงทุน (trade and investment partner) ที่สําคัญ ดึงดูดการลงทุนมาไทย สงเสริม
การศึกษาและวิทยาศาสตรเทคโนโลยีของไทย
8) เอเชียตะวันออก กระชับความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน/พัฒนาชายแดนอยางยัง่ ยืน
สรางตลาดรวมในกลุมประเทศ CLMV พัฒนาความเชื่อมโยง สรางความสมดุลระหวางมหาอํานาจ
และสงเสริมความเปนศูนยกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality)
9) แปซิฟกใต สง เสริมความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงกับ ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ และดึงดูดการลงทุนมาไทย สงเสริมการศึกษาและ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีของไทย สงเสริมหุนสวนในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs Partnership) กับประเทศหมูเกาะ
สําหรับ ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ผูเขียนเห็นวาการดําเนินการตาม 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร ประกอบกับแผนยุทธศาสตรรายภูมิภาคนั้น เปนที่ชัดเจนวาภาครัฐไมอาจดําเนินการได
เองโดยลําพัง หากแตตองอาศัยการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจ ประชาชน นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญ
ประกอบกับ ภารกิ จ ของกรมสนธิ สั ญ ญาและกฎหมายถู ก จั ด อยูใ นกลุ ม ภารกิ จ ส ง เสริ ม กิ จ การ
ตางประเทศ22 (functional) กลาวคือ ใชก ฎหมายระหวางประเทศในการดําเนินภารกิจ ดัง นั้น
ภาครัฐจึงควรเปดเผย เผยแพร รวมไปถึงประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร องคความรูดานกฎหมาย
ระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อที่ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ประชาชน จะสนับสนุนการทํางาน การ
ดําเนินการของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

22
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3.4 การดําเนินการของสวนราชการอื่น ของตางประเทศ และการเปรียบเทียบกับการดําเนินการ
ในปจจุบันของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
3.4.1 การดําเนินการของสวนราชการอื่น
เปนที่ทราบกันทั่วไปวา ในปจ จุบัน Facebook และ line เปนที่นิยมใชอยาง
แพรหลายในประเทศไทย ตางจากในหลายประเทศที่ twitter และ what's app เปนที่นิยมใชและ
แพรหลายมากกวา ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือประธานาธิบดีสหรัฐฯ เลือกที่จะใช twitter ในการ
สื่อสารกับประชาชนตลอดเวลา
คนไทยใช Facebook ทั้งในการติดตอสื่อสารระหวางกลุม การเสนอความคิดเห็น
การสรางกระแสตางๆ แมแตการเรียกรองความเปนธรรมโดยการลงภาพหรือคลิปวิดีโอที่สื่อใหสังคม
เชื่อวา มีผูไมไดรับความเปนธรรม ดวยเหตุผลดังกลาว บางสวนราชการจึงไดเริ่มสรางบัญชีผูใชในชื่อ
สวนราชการของตนหรือใชชื่อที่สะทอนวาเกี่ยวของกับสวนราชการนั้น
ผูเขียนขอหยิบยกสองหนวยงานที่มีภารกิจใกลเคียงหรือมีสวนคลายคลึงกับภารกิจ
ของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดังนี้
1) กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ซึ่งใชชื่อสวนราชการของตนเปนชื่อบัญ ชี
ผูใช Facebook และอาศัย Facebook ในการดําเนินงาน เชน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา
15.04 น. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศไดใช Facebook live เปนอีกหนึ่งชองทางในการแถลง
ขาวเรื่อง “ผลกระทบ trade war ตอการคาไทย และเรื่องไทยเตรียมตอบโตอินโดนีเซียที่กีดกันสินคา
เกษตรและลําไยไทยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย”
2) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใชชื่อใน Facebook วา “กฤษฎีกาวิชาการ”
และไดดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสาร เชน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ไดนํารางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ลงเผยแพร ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลาเพียง 4 วัน ไดมีการเผยแพรตอ (share) เอกสารดังกลาวออกไป 75 ครั้ง
อีกตัวอยางคือ การนําบทความทางวิชาการเรื่อง “ความรับผิดตอสินคาที่ไม
ปลอดภัย” ลงเผยแพร โดยเขียนขอความ “โปรย” วา “คาชดเชยสําหรับคามเสียหายทางจิตใจ/
คาเสียหายเชิงลงโทษ/หลักความรับผิดโดยเครงครัด (strict liability) มีบัญญัติไวในกฎหมายไทย
หรือไม อานไดจากบทความนี้คะ” ซึ่งบทความทางวิชาการเรื่องนี้ไดถูกสงตอ (share) 115 ครั้ง ใน
ระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห
3.4.2 การดําเนินการของตางประเทศ
บางประเทศไดเผยแพรตัวบทสนธิสัญญาในราชกิจ จานุเ บกษา หรือหนั ง สือชุด
ประมวลสนธิสัญญาเชนกัน23 สหราชอาณาจักรไดเผยแพรตัวบทสนธิสัญญาที่ตองมีการตรากฎหมาย
ภายในเพื่อรองรับและปฏิบัติตามพันธกรณีไวในเอกสารที่ใชชื่อวา Command Papers ซึ่งตั้งแตป
ค.ศ. 1997 ไดดําเนินการจัดเก็ บ ไวในรูป แบบไฟลอิเ ล็ก ทรอนิก ส และเผยแพรบ นหนาเว็ บ ไซต

23

Lesley Dingle, “Guide to electronic sources of international law,” in James Crawford and Martti
Koskenniemi (eds.), (The Cambridge Companion to International Law, 2011), p. 424.
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กระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักร (The Foreign and Commonwealth Office : FCO)24
โดย The FCO UK Treaties Online ไดเปดเผยตัวบทสนธิสัญญาที่สหราชอาณาจักรเปนภาคีกวา
14,000 ฉบับ25 อนึ่ง กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกาก็ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน26
อยางไรก็ตาม นอกจากการเผยแพรสนธิสัญญาแลว มีประเด็นขอพิจารณาสําคัญ
อีก ประการหนึ่ ง คือ ในความเปน จริง กฎหมายระหวางประเทศไมไ ด ป รากฏอยู ในรู ป แบบของ
สนธิสัญ ญาเทานั้น หากแตยังอยูในรูปแบบกฎหมายจารีตประเพณีร ะหวางประเทศ (Customary
International Law)27 อีกดวย ดังนั้น การเผยแพรขอมูลขาวสาร องคความรูดานกฎหมายระหวาง
ประเทศจะกระทําไดครอบคลุมเนื้อหาสาระมากขึ้น หากประมวลเนื้อหาทั้งสนธิสัญญา กฎหมายจารีต
ประเพณีระหวางประเทศ กฎหมายภายในที่เกี่ยวของ คําพิพากษาที่เกี่ยวของ ไวในรูปแบบที่เรียกวา
Digest of International Law
Digest of International Law ที่รูจักกันแพรหลายในหมูนักกฎหมายระหวางประเทศ
นาจะไดแก Digest of United States Practice in International Law ซึ่งกระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดดําเนินการอยู และเผยแพรบนเว็ บไซตโดยไมคิดคาใชจาย ในขณะที่ในอังกฤษการ
ดําเนินการในลักษณะคลายคลึงกับ Digest of United States Practice in International Law นั้น
เปนการดําเนินการโดยกลุมนักวิชาการและสํานักพิมพแหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด โดยดําเนินการ
ออกมาในรูปแบบเอกสารที่เรียกวา British Yearbook of International Law28 ซึ่งจัดพิมพและวาง
จําหนายทั้งเปนรูปเลมและออนไลนโดยสํานักพิมพแหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด
Digest of United States Practice in International Law ฉบับลาสุดที่เผยแพร
อยูบ นเว็ บ ไซตก ระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริก า ไดแกฉบั บ ป ค.ศ. 2016 มีเ นื้อหาสาระ
ครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ในหัวขอ ดังตอไปนี้
บทที่ 1 สัญ ชาติ ความเปนพลเมือ ง และการตรวจคนเข าเมือ ง (Nationality,
Citizenship and Immigration)
บทที่ 2 การใหความชวยเหลือทางการกงสุล และกระบวนการยุติธรรมและเรื่อง
ที่เกี่ยวของ (Consular and Judicial Assistance and Related Issues)
บทที่ 3 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ (International Criminal Law)
บทที่ 4 สนธิสัญญา (Treaty Affairs)
บทที่ 5 การตางประเทศ (Foreign Affairs)
24

www.fco.gov.uk/en/about-us/publications-and-documents/treaty-command-papers-ems
www.fco.gov.uk/en/about-us/publications-and-documents/treaties/uk-traties-online
26
www.state.gov/s/l/treaty
27
กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศเปนกฎหมายที่อยูในรูปแบบไมเปนลายลักษณอักษร เกิดขึ้นจาก
ทางปฏิบัติของรัฐ (State Practice) ประกอบกับสิ่งที่เรียกวา ความเชื่อวาเปนกฎหมาย (opinio juris) ทั้งนี้
ที่มา (sources) ของกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศมักจะประมวลไดจาก หนังสือโตตอบทางการทูต
ถอยแถลงของผูแทนรัฐบาล คูมือการปฏิบัติงาน กฎหมายภายใน คําตัดสินของศาลทั้งศาลภายในและศาลระหวาง
ประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก Brownlie, I., Principles of Public International Law, (2008), p. 6.
28
bybil.oxfordjournals.org
25
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บทที่ 6 สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
บทที่ 7 องคการระหวางประเทศ (International Organizations)
บทที่ 8 การเรี ย กร อ งสิ ท ธิ ร ะหว า งประเทศและความรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ
(International Claims and State Responsibility)
บทที่ 9 ความสัมพันธทางทูต การสืบ สิท ธิ ความตอเนื่องของความเปนรัฐ และ
ประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับความเปนรัฐ (Diplomatic Relations, Succession, Continuity of States
and Other Statehood Issues)
บทที่ 10 เอกสิทธิและความคุมกัน (Privileges and Immunities)
บทที่ 11 การคา การพาณิชย การลงทุน และการคมนาคม (Trade, Commercial
Relations, Investment and Transportation)
บทที่ 12 ระบอบดินแดน/อาณาเขตและเรื่องที่เกี่ยวของ (Territorial Regimes
and Related Issues)
บทที่ 13 สิ่งแวดลอมและประเด็นขามชาติทางวิทยาศาสตรอื่นๆ (Environment
and Other Transnational Scientific Issues)
บทที่ 14 การศึกษาและวัฒนธรรม (Educational and Cultural Issues)
บทที่ 15 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law)
บทที่ 16 มาตรการลงโทษ การควบคุมการสง ออก และการวางขอจํากัดอื่นๆ
(Sanctions, Export Controls and Certain Other Restrictions)
บทที่ 17 การระงั บ และหลี ก เลี่ ย งข อ พิพ าทระหว า งประเทศ (International
Conflict Resolution and Avoidance)
บทที่ 18 การใชกําลัง (Use of Force)
บทที่ 1 9 การควบคุ ม การลด การไม แ พร ข ยายซึ่ ง อาวุ ธ (Arms Control,
Disarmament and Nonproliferation)
โดย Digest of United States Practice in International Law ฉบับป ค.ศ. 2016
มีความหนาประมาณ 1,000 หนา ผูเขียนมีความเห็นวาหนังสือนี้ทําหนาที่หลายประการ กลาวคือ
นอกจากจะใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารทางกฎหมายระหวางประเทศของรัฐ บาลสหรัฐอเมริกา
และใชอางอิงในทางวิชาการแลว โดยที่การใชกฎหมายระหวางประเทศในความเปนจริงนั้น มีคาํ กลาวทีว่ า
“Writers quote States and States quote writers” และสหรัฐฯ ก็มักอางและใชกฎหมายระหวาง
ประเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินการดานการตางประเทศของตนวามีความชอบธรรม และที่สําคัญคือ
สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ แมวาจะไดรับการวิพากษวิจารณอยางกวางขวางในวงการ
การศึกษากฎหมายระหวางประเทศ29
แตสําหรับประเทศไทย เมื่อพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ทั้งระบบกฎหมาย (ซึ่งใชระบบ
ประมวลกฎหมาย ไมใชระบบ Common Law แบบสหรัฐฯ) ทรัพยากรตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล
29

Philippe Sands, Lawless World : America and the Making and Breaking of Global Rules, (2005),
p. 14.
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ภารกิจและหนาที่ตามกฎหมาย หากกรมสนธิสัญญาและกฎหมายจะริเริ่มดําเนินการจัดทํา Digest of
Thai Practices in International Law ในอนาคตตอไป ผูเขียนขอเสนอขอพิจารณา โดยแบงชวง
การดําเนินการออกเปน 3 ชวง ดังตอไปนี้
1) ในชวงเริ่มตน อาจพิจารณาลดขอบเขตของหัวขอและเนื้อหาลงใหครอบคลุม
เฉพาะประเด็นที่สําคัญๆ โดยเฉพาะเรื่องการทําสนธิสัญญา โดยสรุปวาในรอบหนึ่งป ประเทศไทยได
ทําสนธิสัญญาใดบาง มีพัฒนาการและเนื้อหาอยางไร ไมใชเพียงแตนําตัวบท (Text) สนธิสัญญาเขาสู
ระบบฐานขอมูลและใหประชาชนเปดดูได โดยไมมีคําอธิบายเพิ่มเติม
2) ในชวงตอไป ควรพิจารณาวานอกจากเรื่องการทําสนธิสัญ ญา งานกฎหมาย
ระหวางประเทศใดบางที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายดําเนินการเองเปนหลัก หรือมีสวนเกี่ ยวของที่
สําคัญ ทั้งนี้ ในเบื้องตน ผูเขียนเห็นวา การดําเนินการจัดทํา Digest of International Law ของไทย
ในชวงที่สอง นาจะขยายเนื้อหาใหครอบคลุมเรื่อง การสงผูรายขามแดน การโอนตัวนักโทษ การระงับ
ขอพิพาทระหวางประเทศ เรื่องเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเล พัฒนาการของกฎหมายระหวาง
ประเทศที่สําคัญ อาทิ เรื่อง International Cyber Law กฎหมายการคาระหวางประเทศ ทั้งนี้ หัวขอ
ตางๆ เหลานี้ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนแมบทกระทรวงการตางประเทศ ระยะ 20 ป
และแผนยุทธศาสตรรายภูมิภาคอยางชัดเจน อาทิ การสงผูรายขามแดน ซึ่งนอกจากจะเปนรูปแบบ
ความรวมมือระหวางประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมแลว ยังมีมิติเรื่องการรักษาดุลอํานาจ
และความรวมมือดานความมั่นคงดวยเชนกัน
3) ในระยะยาว โดยที่การขับเคลื่อนใหประเทศไทยมุงไปสูการเปนประเทศพัฒนา
แลว การปรับ ตัวไปสูประเทศไทย 4.0 จําเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน การแบงปน
ขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐจึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่ง การจัดทํา Digest of International
Law ของไทยจะครบถวนสมบูรณเชนของสหรัฐอเมริกาได จําเปนตองมีการแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูล
ขาวสารจากสวนราชการอื่นๆ ดวย อาทิ ขอมูลเรื่องการดําเนินการตางๆ ของไทยในองคการการคาโลก
องคการทรัพยสินทางปญญาโลก ซึ่งอยูในความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงพาณิชย ขอมูลเรื่อง
คนตางดาว การตรวจคนเขาเมือง การเนรเทศ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
หากในอนาคต จะมีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องการใชฐานขอมูลรวมกันหรือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
สวนราชการใหมีประสิทธิภาพขึ้น กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ ก็นาจะ
ประมวลขอมูลขาวสารดานกฎหมายระหวางประเทศของไทยไดครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้นเชนกัน
3.4.3 การเปรี ย บเที ย บการดํ า เนิ นการของส ว นราชการอื่ น การดํ า เนิ นการของ
ตางประเทศกับการดําเนินการในปจจุบันของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ศ.กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ ไดประเมินและใหขอคิดเห็นวา30 “กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินการเผยแพรองคความรูกฎหมายระหวางประเทศ
และเปดเผยขอมูลขาวสารดานกฎหมายระหวางประเทศดีขึ้นเปนลําดับ ดัง จะเห็นไดจากการเปน
เจาภาพรวมกับสภากาชาดไทยและ ICRC ในการจัดปาฐกถาสมเด็จพระเทพรัตนฯ ในเรื่องกฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศเปนประจําทุกป ซึ่งหากเปรียบเทียบในกรอบประเทศสมาชิกอาเซียน
30

สัมภาษณ วิทิต มันตาภรณ, 7 กรกฎาคม 2561.
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ประเทศไทย มีบ ทบาทนําประเทศอื่นในเรื่องกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ (แตในเรื่อง
กฎหมายการคาระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ อาจประเมินไดวาสิงคโปรล้ําหนาประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาคไปมากดวยขอไดเปรียบเปรียบเทียบหลายประการ) กิจกรรมทางวิชาการตางๆ ที่เปน
การสนับสนุนการเปดเผยขอมูลขาวสารและองคความรูในทางกฎหมายระหวางประเทศก็จัดบอยครั้ง
ขึ้นอยางเห็นไดชัด เชน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 กรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็ไดเชิญ ศ.พิเศษ
อรุณ ภาณุพงศ บรรยายเรื่อง “การปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศของไทย”
ที่กระทรวงการตางประเทศ
สําหรับ เรื่องฐานขอมูลสนธิสัญ ญา ในฐานะเปนอาจารยดานกฎหมายระหวาง
ประเทศ ก็ไดรับ ทราบจากนิสิตทั้งในระดับ ปริญญาตรี โท เอก วา ไดรับการสนับ สนุนขอมูลจาก
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายอยางดียิ่ง สําหรับฐานขอมูลสนธิสัญญาที่เปดใหประชาชนสืบคนใชได
ทางอินเตอรเน็ตก็มีประโยชน ทั้งนี้ การดําเนินการลักษณะนี้ไมอาจวัดความคุมคาไดจากจํานวนผูขอ
ใชบริการเทานั้น เพราะฐานขอมูลในทางวิชาการที่เปนเรื่องเฉพาะไมวาในสาขาใด จะวัดความสําเร็จ
จากจํานวนผูใชเทานั้นไมได นอกจากนั้น ไดแสดงความเห็นดวยกับผูเขียนวา ควรไดมีการริเริ่มจัดทํา
Digest of International Law ของประเทศไทย ซึ่งนาจะเริ่มจากเรื่องการทําสนธิสัญญาตางๆ ใน
รอบปปฏิทินและเผยแพรผานชองทางอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเดิมเชนหนังสือสราญรมย วิทยุสราญรมย
หรือทั้งสองทาง ก็จะเปนประโยชนและตอบสนองยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักความโปรงใส และการทูตเพื่อประชาชนดวย
ดร. เกรี ยงศัก ดิ์ กิ ตติ ชัย เสรี ผูพิ พากษาศาลกฎหมายทะเลระหวา งประเทศ
และกรรมาธิก ารกฎหมายระหวางประเทศของของสหประชาชาติ ไดใหขอคิดเห็นเพิ่ม เติม วา31
สิงคโปรอาศัยความไดเปรียบประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคในเชิงประสิทธิภาพของภาครัฐ ความตอเนื่องของ
รัฐบาล และทิศทางการพัฒนาที่ตอเนื่อง ทําใหสิงคโปรมีความล้ําหนาประเทศอื่นๆ ในอาเซียนไปมาก
แมวาประเทศสิงคโปรจะไมมีทรัพยากรธรรมชาติแตอยางใด แตสิ่งที่สิงคโปรมีคือทรัพยากรมนุษย
และในดานการเรียนการสอนกฎหมายระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร (National
University of Singapore : NUS) ก็ไดรับการจัดอันดับเปนวามีการเรียนการสอนและผลงานวิจัยอยู
ในระดับ ตนๆ ของโลก โดยรัฐบาลสิง คโปรและมหาวิท ยาลัยดัง กลาวไดเ ชิญนักกฎหมายระหวาง
ประเทศชั้นนําของโลกไปบรรยายพิเ ศษและรวมทํากิจ กรรมตางๆ ทางวิชาการตลอดมา ทําให
ประชาชนและนักธุรกิจ ชาวสิง คโปรรับ รู มีความเขาใจ และมีขอมูลขาวสารดานกฎหมายการคา
ระหวางประเทศ เชน ความตกลง TPP การคุมครองการลงทุน อยางเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของตน
ดังนั้น การเรงพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสรางสังคมแหงการเรียนรู การเพิ่มการมี
สวนรวมของประชาชนจึงมีความสําคัญและจําเปนในการนําพาประเทศไทยใหบรรลุการเปนประเทศ
พัฒนาแลวภายในระยะเวลาที่ตั้งเปาหมายไว
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
รัฐธรรมนูญฯ ในฐานะกฎหมายสูงสุดรับรองสิทธิของประชาชนที่จะไดรับทราบและเขาถึง
ขอมูลขาวสาร หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐ และไดกําหนดใหรัฐมีหนาที่
ตองเปดเผยและจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลหรือขาวสารไดโดยสะดวก โดยใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการตั้งอยูบนหลักการและแนวคิดสําคัญคือ "เปดเผยเปนหลัก
ปกปดเปนขอยกเวน" จึงอนุญาตใหรัฐไมเปดเผยหรือปกปดขอมูล ขาวสารไดในกรณีหรือเงื่อนไขที่
กฎหมายบัญญัติไวแจง ชัดเทานั้น อาทิ เปนเรื่องกระทบกระเทือนสถาบันพระมหากษัตริย หรือ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เปนสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่
ดานปญหากฎหมายระหวางประเทศ การจัดทําและตีความสนธิสัญญา จึงยอมมีขอมูลขาวสารที่ตอง
เผยแพรใหป ระชาชน ภาคประชาสัง คม นัก ศึก ษา สวนราชการตางๆ รับรู เขาใจ และพรอมจะ
สนับสนุนเพื่อใหการดําเนินการดานการตางประเทศของรัฐบาลที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติระยะ
20 ป ในเรื่องที่ตองดําเนินการทางดานกฎหมายระหวางประเทศบรรลุผล
รายงานการศึกษาฯ ฉบับนี้ทําใหทราบวากระทรวงการตางประเทศไดปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการแลว อยางไรก็ตาม กฎหมายดังกลาวไดบัญญัติขึ้นกอนยุคดิจิทัล ภาครัฐ
จึงควรปรับหรือประยุกตใชชองทางตางๆ เชนโซเชียลมีเดีย ในการเปดเผยขอมูลขาวสารตางๆ ดวย
ในสวนของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายนั้น ก็ไดมีการปรับรูปแบบการจัดพิมพหนังสือชุดประมวล
สนธิ สั ญ ญาไปเป น การนํ า ฐานข อ มู ล สนธิ สั ญ ญาที่ เ ป ด เผยได กล า วคื อ ข อ มู ล ข า วสารที่ ไ ม
กระทบกระเทือนความสัมพันธระหวางประเทศ ไปเปดเผยบนเว็บไซตกระทรวงการตางประเทศแลว
นอกจากนี้ จากการศึก ษาเปรี ยบเที ย บการดํ า เนิ น การกั บ ส ว นราชการอื่น และของ
ตางประเทศ ผูเขียนขอเสนอแนะใหมีการจัดทํา Digest of Thai Practices in International Law
และเผยแพรตอไป
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ในการดําเนินการเพื่อบรรลุยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรดานการ
ตางประเทศและยุทธศาสตรรายภูมิภาค ผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับชั้นพึงตระหนักและระลึก
เสมอวา การดําเนินการตางๆ ของรัฐบาลตองตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
มีความโปรงใส ตรวจสอบได ใหประชาชนเปนศูนยกลางของการดําเนินการ ดังนั้น ขอมูลขาวสารใดที่
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ไมกระทบกระเทือนสถาบันกษัตริย หรือความสัมพันธระหวางประเทศตองเปนขอมูลที่พรอมจะ
เปดเผย และเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบอยูเสมอและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมี
ความฉับไวทันเหตุการณ ใชงบประมาณ/คาใชจายต่ํา ไมเปนภาระตอสิ่งแวดลอม และงายตอการทํา
ความเขาใจ
2) รัฐบาลตองสนับ สนุนการดําเนินการในทิศทางนี้อยางจริง จัง ซึ่งรวมถึง การ
สนับสนุนงบประมาณ และวัดผลความสําเร็จจากคุณคาของผลงาน ไมใชการวัดจากปริมาณผูใชเพียง
เทานั้น
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ในระดับผูป ฏิบัติง าน ผูปฏิบัติงานดานกฎหมายระหวางประเทศ พึงเปลี่ยน
ทัศนคติในการทํางานวา ในการทํางาน ผูรับประโยชนคือประชาชน ไมใชหนวยงานที่สอบถามมา
การทํางานใหแลวเสร็จจึงไมใชเฉพาะการตอบสวนราชการอื่นผูทําเรื่องสอบถามมาเทานั้น แตตอง
พิจารณาที่จ ะเปดเผย เผยแพร ประชาสัมพันธ องคความรู ขอมูล ขาวสารใหประชาชนทราบดวย
หากเปนเรื่องที่พึงเปดเผย
2) ควรพิจารณาใชชองทางใหมๆ ในการเปดเผยขอมูลขาวสาร และจัดทําขอมูล
เพื่อใหการตรวจสอบ คนควา อางอิง สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
3) พิจารณาจัดทํา Digest of Thai Practices in International Law โดยอาจ
แบงชวงการดําเนินการออกเปน 3 ชวง ดังตอไปนี้
ในชวงเริ่มตน เริ่มดําเนินการจากเรื่องการทําสนธิสัญญา โดยสรุปวาในรอบหนึ่งป
ประเทศไทยไดทําสนธิสัญญาใดบาง มีพัฒนาการและเนื้อหาอยางไร
ในชวงตอไป ควรพิจารณาขยายเนื้อหาใหครอบคลุมเรื่อง การสงผูรายขามแดน
การโอนตั วนัก โทษ การระงั บ ขอพิพาทระหวางประเทศ เรื่องเขตแดนทั้ง ทางบกและทางทะเล
พัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศที่สําคัญ กฎหมายการคาระหวางประเทศ
ในระยะยาว จําเปนตองมีการแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูลขาวสารจากสวนราชการ
อื่นๆ ดวย อาทิ ขอมูล เรื่องการดําเนินการตางๆ ของไทยเรื่องกฎหมายการคาระหวางประเทศใน
กรอบองคการการคาโลก กฎหมายทรัพยสินทางปญ ญาในกรอบองคก ารทรัพยสินทางปญญาโลก
ขอมูลเรื่องคนตางดาว การตรวจคนเขาเมือง การเนรเทศ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง ซึ่งหากในอนาคต การปรับปรุงพัฒนาเรื่องการใชฐานขอมูลรวมกันหรือแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางสวนราชการไทยสามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กระทรวงการตางประเทศ ก็นาจะประมวลขอมูลขาวสารดานกฎหมายระหวางประเทศของไทยได
ครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้นเชนกัน
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