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Problems and obstacles for protection of the informant on corruption 1
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื อง มาตรการทางกฎหมายเพือคุม้ ครองพยานผูใ้ ห้ขอ้ มูลในคดีทุจริ ต มีวตั ถุประสงค์ เพือ ศึกษาถึง
ความหมาย สาเหตุ และรู ปแบบของการทุจริ ต รวมถึงอุปสรรคในการดําเนินคดีทุจริ ต บทบาท หน้าที และกฎหมาย
ในอํานาจหน้าทีของหน่ วยงานรัฐที เกียวข้องกับการดําเนิ นการในคดีทุจริ ต มาตรการการให้ความคุม้ ครองผูใ้ ห้
ข้อมูลในต่ างประเทศ เพื อนํา มาพิ จารณาและปรั บใช้ในการวางมาตรการคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลของประเทศไทย
ความแตกต่างของระหว่างพยานกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลและมาตรการในการคุม้ ครองพยานกับมาตรการในการคุม้ ครองผูใ้ ห้
ข้อ มูลและแสวงหาแนวทางในการวางมาตรการในการคุ ้มครองผูใ้ ห้ข ้อ มูลแก่ รั ฐในคดี ทุจริ ต ตลอดจนจัด ทํา
ข้อเสนอแนะในเชิงกฎหมายเพือให้มีการนําข้อเสนอแนะนี ไปพิจารณาดําเนิ นการวางมาตรการทางกฎหมายในการ
คุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่รัฐในคดีทุจริ ตต่อไป ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีบทบาทสําคัญในการรักษาประโยชน์สาธารณะเพราะเป็ นผู ้
เปิ ดเผยข้อมูลจริ งที ตนได้พ บเห็ นให้ปรากฏต่ อหน้าสาธารณชน อันเป็ นจุ ดเริ มต้นในการดู แลรั กษาประโยชน์
สาธารณะให้คงอยูต่ ่อไป การให้ขอ้ มูลเป็ นการเปิ ดเผยผูก้ ระทําผิดมิชอบผูใ้ ห้ขอ้ มูลจึงตกเป็ นเป้ าหมายถูกกระทําการ
โต้ตอบจากผูเ้ สี ยผลประโยชน์โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลอาจถูกโต้ตอบจากการกระทําทีก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อชี วิต ร่ างกาย
เสรี ภาพ และทรัพย์สิน เป็ นต้น ดังนันรัฐจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีต้องกําหนดมาตรการการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่
รัฐเพื อส่ งเสริ มให้เกิ ดการให้ขอ้ มูลอย่างกว้างขวางโดยไม่เกรงกลัวต่ ออันตรายที อาจเกิ ดจากการเปิ ดเผยข้อมูล
เกียวกับประโยชน์สาธารณะนัน ผลการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะให้มีมาตรการทางกฎหมายทีให้การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลังจากสิ นสุ ดคดี เนื องจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลอาจไม่ได้รับความปลอดภัยควรหามาตราการดูแลผูใ้ ห้ขอ้ มูลไปตลอดเพือ
ความปลอดภัยในชัวิตและทรัพย์สินและควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี ยวกับมาตรการคุม้ ครอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพือความมันใจตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ์การชดเชยความเสี ยหายอันเกิดแก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลแก่รัฐเพือให้
เกิ ด ความชัด เจนในระบบกฎหมายไทยและส่ งเสริ มให้มีการเปิ ดเผยข้อ มูลเกี ยวกับ การกระทําที ไม่ ช อบด้ว ย
กฎหมาย การกระทําทีไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าทีรัฐ การกระทําทีเป็ นอันตรายต่อสุ ขอนามัยและความปลอดภัยต่อ
สาธารณะ รวมทังการกระทําทีเป็ นอันตรายต่อสิ งแวดล้อมในสังคมไทย
คําสํ าคัญ : มาตรการทางกฎหมาย , คุม้ ครองพยาน, ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

1
*

ส่ วนหนึ งของการพัฒนาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายมหาชน(ศศ.ม.)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนนสุ นนั ทา
กรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายมหาชน(ศศ.ม.)
2073

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

Abstract
Research Legal measures to protect witnesses who provide information in corruption cases. The purpose
is to study the causes and patterns of fraud. Including barriers to prosecute corruption in the role and legal
authority of state agencies involved in the operation in corruption cases. Measures to protect informants abroad.
To consider and adopt measures to protect the information of Thailand. The differences between the testimony of
the informant and witness protection measures and measures to protect the information and seeking ways to put
measures to protect the information to the state in corruption cases. As well as the recommendations made in the
law to bring this suggestion to consider the implementation of legal measures in place to protect the information
to the next state in corruption cases. This information plays a key role in keeping the public interest because of
the fact that their disclosure was found to appear in public. As a starting point to maintain the public interest to
continue this. The data reveal the culprit wrongful information providers and thus a target object interaction from
the information that is provided by the informant may be interactive from acts that cause damage to physical life,
liberty and property, etc. Thus, the Government. There is a great need to establish measures to protect those who
provide information to the public to foster an extensive information without fear of potential harm from the
disclosure of information of public interest, the findings are. Suggestions for legal measures to protect the data
after the lawsuit because the data may not be safe should be taking care of all the safety information in other
assets and Uruguay. There should be a release to the public about measures to protect the data so confident, as
well as the criteria for compensation for damages caused to provide information to the state to achieve clarity in
the legal system, Thailand and encourage the disclosure. About actions Unlawful The inappropriate actions of
public officials. Actions that threaten the health and safety of the public. Including acts that harm the
environment in Thailand.

Keywords : Legal measures, protection of witnesses, informants.
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การทุ จริ ต ซึ งยังไม่ มีการนําขึ นสู่ กระบวนการ
ยุติธรรม แต่กลับเป็ นเพียงกระทูท้ างการเมืองที
ถกเถียงกันในสภานิ ติบญั ญัติ และจบลงด้วยการ
เปลี ยนแปลงรั ฐ บาล นอกจากนี ที มาของการ
กล่าวถึงประเด็นการทุจริ ตในโครงการต่างๆ มัก
มี จุด เริ มต้นจากสื อมวลชน ที นําเสนอประเด็น
ความเสี ยหาย ความบกพร่ อง หรื อ ความล่ า ช้า
ของโครงการระดับ ชาติ ต่ า งๆ จนนํา ไปสู่ ข ้อ
วิพากษ์วิจารณ์ถึงสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนผู ้
ประมูลโครงการ และพาดพิงไปถึงประเด็นการ
ทุจริ ต ซึ งไม่มีพยานหลักฐานที ชัดเจนเพี ยงพอ
จะนําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ด้ว ยเหตุ ที การกระทํา ความผิ ด เกี ยวกับ
การทุจริ ตมีลกั ษณะเฉพาะที สร้ างปั ญหาในการ
ปราบปราม
ยิงทําให้การดําเนิ นการกับ
ผูก้ ระทํา ผิด กระทํา ได้ย ากยิ งขึ น ปั ญหาอันเกิ ด
จากลักษณะเฉพาะการกระทําความผิดเกี ยวกับ
การทุจริ ต โดยเฉพาะการทุจริ ตซึ งเกี ยวข้องกับ
นัก การเมื อ ง กล่ า วคื อ ปั ญ หาในขันตอนการ
ตรวจพบความผิดเกี ยวกับการทุ จริ ต การทุจริ ต
เป็ นการกระทํา ความผิ ด โดยมี อ งค์ป ระกอบที
เป็ นผูก้ ระทําตังแต่สองฝ่ ายขึ นไป โดยมีฝ่ายใด
ฝ่ ายหนึ งเป็ นเจ้าหน้าที รั ฐ โดยเฉพาะการทุ จริ ต
ในโครงการสาธารณะหรื อโครงการระดับชาติที
มี ง บประมาณจํ า นวนมาก เจ้ า หน้ า ที รั ฐ ที
เกี ยวข้อ งมัก เริ มต้น ตังแต่ ผูด้ ํา รงตํา แหน่ งทาง
การเมืองที เกี ยวข้องกับการกํากับดูแลโครงการ
จนถึงเจ้าหน้าที รัฐในระดับผูบ้ ริ หาร กระทรวง
กรมทีเกียวข้องกับการอนุมตั ิและอํานวยการด้าน
บริ หารจั ด การโครงการ สํ า หรั บ ผู ้ก ระทํ า
ความผิดอีกฝ่ ายหนึงมักได้แก่ ฝ่ ายเอกชนทีเป็ นผู ้
ได้รั บ การกํา หนดให้ ด ํา เนิ น โครงการของรั ฐ
หรื อผูท้ ีจะได้รับการกําหนดให้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ

ความนํา
ปั จ จุ บ ันเป็ นที ทราบกัน ทัวไปว่า ปั ญ หา
เรื องการคอร์ รัปชันเป็ นปั ญหาสําคัญลําดับต้นที
ส่ งผลกระทบ ต่ อ การพัฒนาประเทศเป็ นอย่า ง
มาก ทังทางด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม ตลอดจน
คุณภาพชี วิตของประชาชนโดยตรง ปั ญหาคอร์
รั ปชันที เกิ ดขึ นในสังคมไทยมี มาช้านานและมี
แนวโน้มที จะมี ความรุ นแรงมากขึ นเรื อยๆเมื อ
พิ จ ารณาเปรี ยบเที ย บค่ า ดัช นี ว ัด ภาพลัก ษณ์
คอร์รัปชันของประเทศไทยตังแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า ค่ าดัชนี วดั ภาพลักษณ์
คอร์รัปชันยังอยูใ่ นระดับตํา คือ ระดับคะแนนอยู่
ระหว่าง ๒๗ ถึ ง ๓๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน ซึ งจะเห็ นได้ว่า ค่ า ดัช นี ย งั ไม่ ถึ ง
ครึ ง จากตัวเลขดังกล่าวเป็ นเครื องชี วัดให้เห็นว่า
ประเทศไทยยัง คงมี ปั ญ หาคอร์ รั ป ชั น อยู่ ใ น
ระดับสู งและมีแนวโน้มทีจะสู งขึน รู ปแบบการ
ทุจริ ตที ส่ วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็ นในระดับท้องถิ น
ภูมิภ าค หรื อ ระดับ ประเทศ ผูก้ ระทําผิ ด มักจะ
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจมีอิทธิ พล และความชําชองในการ
หาช่ อ งทางการใช้อ ํา นาจในตํา แหน่ ง หน้ า ที
แสวงหาผลประโยชน์ จากรั ฐ โดยเฉพาะการ
ทุ จ ริ ต เ ชิ ง น โ ย บ า ย ที มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น ใ น
กระบวนการทุจริ ต ไม่มีการทิงร่ องรอยหลักฐาน
ในการกระทําผิด และไม่มีผูร้ ู ้เห็นนอกจากกลุ่ม
ผูร้ ั บประโยชน์อนั มิ ชอบจากการกระทําผิด ทํา
ให้ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมเกิ ด อุ ป สรรคในการ
แสวงหาพยานหลักฐานในการดําเนิ นคดีได้และ
ถึ งแม้ว่าประเทศไทยจะมี ผลการพิ จารณาคดี ที
ลงโทษผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองในความผิด
เกี ยวกับ การทุ จ ริ ต อยู่บ ้า ง แต่ ใ นข้อ เท็ จ จริ ง ที
ปรากฏแก่ สั ง คม ยัง มี โ ครงการสาธารณะ
ระดับชาติอีกหลายโครงการทีมีประเด็นเกียวกับ
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ทางการเมื องที เป็ น ผูร้ ่ วมกระทําผิดก็จะเสนอ
ข้อ กํา หนดคุ ณ สมบัติ เ พื อให้เ อื อประโยชน์กับ
พวกพ้องทีตนได้ติดต่อวางแผนร่ วมกันไว้ จนใน
ที สุ ดผู ้ด ํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งรวมถึ ง
เจ้า หน้า ที รั ฐ ที เกี ยวข้อ งในกระบวนการอาจ
ร่ วมมื อกันเพื ออํานวยความสะดวกให้บริ ษทั ที
ร่ ว มกระทํา ผิ ด สามารถได้รั บ คัด เลื อ กเป็ นผู ้
ดํา เนิ น โครงการ และในการจัด ทํา โครงการ
ดังกล่าวย่อมต้องแบ่งเงิ นงบประมาณส่ วนใหญ่
เพือแบ่งให้กบั เจ้าหน้าที รัฐทุกระดับที เกี ยวข้อง
และเป็ นผลกําไรของบริ ษทั ทีดําเนิ นการด้วย ซึ ง
ท้า ยที สุ ด ก็ ส่ ง ผลให้คุ ณ ภาพวัส ดุ ห รื อ คุ ณ ภาพ
ของผลงานโครงการต่างๆ มีระดับตํา และทําให้
เกิ ด ปั ญ หาที รั ฐ บาลต้อ งตามแก้ไ ขปั ญ หาใน
ภายหลัง โดยใช้งบประมาณแผ่นดินจากส่ วนอืน
มาเป็ นงบที แก้ไขปั ญหาที เกิ ดขึ นจากการทุ จริ ต
ส่ วนผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมื อง เจ้าหน้าที รั ฐ
ในขบวนการทุ จ ริ ตในระดั บ ตํ าลงมาและ
บริ ษทั เอกชนทีดําเนิ นโครงการ ก็จะได้ผลกําไร
อันเป็ นเงินงบประมาณของรัฐ สิ งสําคัญประการ
หนึงทีทําให้การทุจริ ตยังคงมีอยู่ เนืองมาจากขาด
ผูท้ ี จะให้ขอ้ มูล เบาะแสเกี ยวกับ การทุ จริ ต นัน
เพราะคดี ทุ จริ ตในภาครั ฐมี ลั ก ษณะเป็ น
อาชญากรรมซ่ อนเร้ น (Hidden Crime) ซึ ง
แตกต่างจากคดี อาญาทัวไปที จะมีผูเ้ สี ยหายจาก
การกระทําผิดมาร้องทุกข์หรื อกล่าวโทษต่อเจ้า
พนัก งาน เพื อให้ มี ก ารดํา เนิ น คดี แ ละลงโทษ
ผูก้ ระทําผิด แต่การทุจริ ตคอรัปชันมักเป็ นเรื องรู ้
เห็นกันเฉพาะผูใ้ ห้และผูร้ ับ ซึ งเป็ นเรื องยากทีจะ
มีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ งนําเรื องดังกล่าวออกมาเปิ ดเผย
หรื อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงาน เพราะจะ
ทํา ให้ต นเองได้รั บ ความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หายไป
ด้วย โดยเฉพาะพยานบุ คคลเมื อมี ความสําคัญ

โครงการของรัฐ เนื องมาจากการเจรจาแบ่งสรร
ผลประโยชน์หรื อเสนอประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ น
เงิ น หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดที จูงใจ
เจ้าหน้าที รั ฐที เกี ยวข้องให้อาํ นวยความสะดวก
หรื อ ดํา เนิ น การอย่ า งหนึ งอย่ า งใดเพื อให้ฝ่ าย
เอกชนนัน ได้เ ป็ นผูท้ ี ได้รั บ คัด เลื อ กให้จัด ทํา
โครงการของรัฐ การเริ มต้นกระบวนการทุจริ ต
คอรัปชันในโครงการสาธารณะ อาจเริ มจากฝ่ าย
เอกชนเป็ นผูเ้ สนอประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที รัฐ
หรื ออาจเริ มจากฝ่ ายเจ้าหน้าทีรัฐส่ งสัญญาณให้
ฝ่ ายเอกชนที สนใจหรื อต้อ งการเสนอตนเข้า
คัดเลือกเป็ นผูต้ ิดต่อเพือเสนอผลประโยชน์ หรื อ
ในบางกรณี อาจเริ มด้ ว ยการติ ด ต่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ กันอยู่ก่อ นระหว่า งเจ้า หน้า ที รั ฐ
โดยเฉพาะผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองระดับสู ง
กั บ ภาคเอกชนที เป็ นเครื อญาติ หรื อผู ้ ที มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางธุ รกิ จ โดยเริ มด้วยการ
วางแผนจัดตังข้อเสนอโครงการสาธารณะเรื อง
ใดเรื องหนึ ง เพื อเป็ นหนทางในการได้ม าซึ ง
ผลประโยชน์จากงบประมาณรัฐจํานวนมาก ซึ ง
มีการวางแผนงาน ดําเนิ นการติดต่อและคัดเลือก
บริ ษทั คู่คา้ หรื อบริ ษทั ที มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
อืนๆ ที ผลิตหรื อหาวัตถุดิบหรื อวัสดุทีมีคุณภาพ
ตําหรื อคุ ณภาพระดับกลาง ติ ด ต่ อประสานกับ
ผู ้เ กี ยวข้ อ งที พร้ อ มดํ า เนิ น การเมื อประมู ล
โครงการได้ และเมือเตรี ยมความพร้อมเรี ยบร้อย
แล้ว จึ งเสนอโครงการเข้าสู่ คณะรั ฐมนตรี โดย
นํา เสนอถึ ง ข้อ ดี แ ละประโยชน์ ข องโครงการ
ดังกล่าว ซึ งหากฝ่ ายบริ หารเห็ นชอบก็จะเข้า สู่
กระบวนการจัด สรรงบประมาณในการจัด ทํา
โครงการในที สุ ด และเมือถึ งขันตอนที เปิ ดให้
เอกชนเข้า ประมู ล หรื อ เสนอแผนงานเพื อเข้า
คัดเลื อกเป็ นผูด้ าํ เนิ นโครงการ ผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
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มุ่งเน้นการกําหนดเงิ นสิ นบนในการชี ช่ อง แจ้ง
เบาะแส
๒.๒ กฎหมายที เกี ยวกับการคุ ม้ ครองบุ คคลที
ใกล้เ คี ย งที สุ ด ก็ คื อ พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครอง
พยานในคดี อ าญา พ.ศ.๒๕๔๖ แต่ ก็ เ ป็ นการ
คุม้ ครองพยาน คือ จะต้องได้เข้ามาเป็ นพยานใน
คดีอาญาแล้วเท่านัน แต่มิได้ให้ความคุม้ ครองแก่
บุ ค คลในชั นก่ อ นการเข้ า มาเป็ นพยานใน
คดีอาญา
จากประเด็นปั ญหาดังกล่า ว ผูว้ ิจัยจึ งได้
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที เกี ยวข้อ ง
ต่ างๆ เพื อหาแนวทางในการวางมาตรการทาง
กฎหมายในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลในคดีทุจริ ต
ทีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

ในคดีมากเท่าไร ก็มีโอกาสถูกข่มขู่ คุกคาม หรื อ
ประทุ ษ ร้ า ยมากยิ งขึ น เนื องจากผู ้ก ระทํา ผิ ด
ต้อ งการขจั ด ผู ้รู้ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ ที อาจพิ สู จ น์
ความผิดของผูก้ ระทําผิดนันได้ หรื อไม่ก็ทาํ ให้
พยานเกิ ดความเกรงกลัวจนกลับคําให้การของ
ตน จากที กล่ า วมา จะพบว่ า ประเด็ น ปั ญ หา
เกียวกับการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลในคดีทุจริ ตของ
ประเทศไทยนัน สามารถแยกได้เป็ น ๒ ประเด็น
คือ
๑. ประเด็นปัญหาด้านข้อเท็จจริ ง
๑.๑ คดี ทุ จ ริ ตส่ ว นใหญ่ ม ัก เกี ยวพัน กับ ผู ้มี
อิ ท ธิ พ ล หรื อ ผูท้ ี มี ต ํา แหน่ ง หน้า ที การงานใน
ระดับสู ง ทําให้ผูท้ ี ทราบเบาะแส หรื อข้อมูลมัก
ไม่ ก ล้า เปิ ดเผย หรื อแจ้ง ความเพื อให้ มี ก าร
ดําเนินคดี
๑.๒ การดํา เนิ น การในคดี ทุ จ ริ ต มัก จะหา
หลักฐานในการกระทําผิดค่อนข้างยาก เนื องจาก
ผูก้ ระทําการทุ จริ ต มักรู ้ช่องทาง หรื อช่ องโหว่
ในการดําเนิ นการต่ างๆ ที เอืออํานวยให้กระทํา
การทุจริ ตได้
๑.๓ การตรวจพบการทุจริ ต มักจะตรวจพบได้
ช้า เพราะบางครั งการทุ จริ ต นัน ไม่ ส่งผลหรื อ
อาจจะส่ งผลกระทบต่อส่ วนรวมทีละน้อย
๒. ประเด็นปัญหาด้านข้อกฎหมาย
๒.๑ ประเทศไทยยัง ไม่ มี ก ฎหมายที บัญ ญัติ
โดยตรงเกียวกับการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่รัฐใน
คดี ทุจริ ต คงมีเพียงแต่หลักการกว้างๆ เพือเป็ น
การจู งใจให้บุค คลแจ้งเบาะแสด้ว ยการให้เ งิ น
รางวัลสิ นบน เช่ น ระเบี ยบของคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ ว่า
ด้ว ยการตอบแทนผู ้ท ํา คุ ณ งามความดี ใ นการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.๒๔๔๓

วัตถุประสงค์ การวิจัย
๑.
เพื อศึ กษาถึ งความหมาย สาเหตุ และ
รู ปแบบของการทุ จริ ต รวมถึ งอุปสรรคในการ
ดําเนินคดีทุจริ ต
๒.
เพื อศึ ก ษาถึ ง บทบาท หน้ า ที และ
กฎหมายในอํา นาจหน้า ที ของหน่ ว ยงานรั ฐ ที
เกียวข้องกับการดําเนินการในคดีทุจริ ต
๓.
เพื อศึ ก ษาถึ ง มาตรการการให้ ค วาม
คุ ้มครองผูใ้ ห้ข ้อ มู ลในต่ า งประเทศ เพื อนํา มา
พิ จ ารณาและปรั บ ใช้ ใ นการวางมาตรการ
คุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลของประเทศไทย
๔.
เพือศึกษาถึงความแตกต่างของระหว่าง
พยานกั บ ผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล และมาตรการในการ
คุม้ ครองพยานกับมาตรการในการคุม้ ครองผูใ้ ห้
ข้อมูล
๕.
เพื อแสวงหาแนวทางในการวาง
มาตรการในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่รัฐในคดี
ทุ จ ริ ต ตลอดจนจั ด ทํ า ข้ อ เสนอแนะในเชิ ง
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๒.
นําข้อมูลและแนวคิดที รวบรวม
ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมาสรุ ปเพือกําหนด
ขอบเขตในการสร้ างแบบสอบถามให้ครอบคลุ ม
เนือหาของการศึกษา
๓.
นําแบบสอบถามที สร้ างขึ นไป
ให้ อาจารย์ ผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ และอาจารย์ที ปรึ กษา
ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุ งเพื อความเหมาะสมตรง
ตามเนื อหา (Content Validity) ปรับปรุ ง แก้ไขภาษา
และคําถามให้กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่ ายสําหรั บ
ผูต้ อบ
๔.
นํ า แบบสอบถามที แก้ ไ ข
ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบเพือหาความเที ยงตรงของ
แบบสอบถาม โดยทดลองเก็ บจากกลุ่ มตัวอย่ าง
จํานวน 30 คน แล้วจึ งนํามาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจยั ต่อไป

กฎหมายเพื อให้ มี ก ารนํ า ข้ อ เสนอแนะนี ไป
พิจารณาดําเนินการวางมาตรการทางกฎหมายใน
การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่รัฐในคดีทุจริ ตต่อไป

สมมติฐานการวิจัย
ปั ญหาและอุ ปสรรคของการคุ ้มครอง
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล คดี ทุ จ ริ ต หลั ก การที สํ า คั ญ คื อ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูล
หรื อกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่
ชัด เจน มี ก ารใช้อ าํ นาจรั ฐ โดยมิ ช อบ อัน เป็ น
ปั ญ หาในการบริ หารราชการแผ่นดิ น รู ป แบบ
การให้ ข ้อ มู ล และกระบวนการรการกํา หนด
หลั ก เกณฑ์ ร ะหว่ า งการเป็ นผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล กั บ
เจ้า หน้ า ที ของรั ฐ ไม่ ชั ด เจน ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ไม่ มี
ความรู ้ ความเข้า เพียงพอ ต่อการเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ขาดการประชาสัมพันธ์ ทําการดูแลรั บผิดชอบ
ต่ อ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ไม่ ดี พ อ เกิ ด ความไม่ ป ลอดภัย
และความไม่มนใจในชี
ั
วิต ร่ างกายและทรัพย์สิน
ของผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล ควรมี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาและ
อุปสรรค

ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ จัย เกี ยวกับ ปั ญ หา
อุ ป สรรคในการคุ ้ม ครองผูใ้ ห้ข ้อ มู ล คดี ทุ จ ริ ต
ผลการวิจยั พบว่า
๑.
ความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ความสํ า คัญ
ของกฎหมายคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลในคดีทุจริ ตการ
คุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสําคัญเพราะบุคคลที
ได้รู้ ไ ด้เ ห็ น การกระทํา ผิ ด อัน เกิ ด จากการใช้
อํา นาจรั ฐ โดยมิ ช อบบุ ค คลเหล่ า นันได้รั บ การ
โต้ตอบก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อชี วิต ร่ างกาย
เสรี ภ าพ และทรั พ ย์สิ น ได้จึ ง ต้อ งมี ม ตราการ
คุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยกําหนดเงือนไขสําคัญให้
รัฐพิจารณาต่อไป
๒.
กฎหมายคุ ้ ม ครองผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล คดี
ทุจริ ตในปั จจุบนั สามารถคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้
ได้รั บ ความปลอดภัย ได้ไ ม่ เ พี ย งพอทํา ให้ผูใ้ ห้

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัยครั งนี ใช้การศึ กษาวิ จัยสนาม
ประกอบการวิจยั เอกสารและในส่ วนที เป็ นการวิจยั
ภาคสนาม ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพือนํามาวิเคราะห์
ขันตอนการสร้างเครื องมือ
๑.
ทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้อง
โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสื อทางวิชาการ
บทความ วิทยานิ พนธ์ งานวิจยั และเอกสารอืนๆที
เกียวข้อง
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มันใจแก่ ผูใ้ ห้ข ้อมูลว่า จะได้รับ ความปลอดภัย
ทํา ให้ ผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล รู ้ สึ กมี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ คดี ที
ตนเองเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและควรจัดสิ งอํานวยความ
สะดวกให้แ ก่ ผูใ้ ห้ข ้อ มูล และควรมี หน่ ว ยงาน
เฉพาะด้านคอยดูแลให้การคุม้ ครองตลอดเวลา
ความคิ ดเห็นเกี ยวกับการตรากฎหมายเฉพาะใน
การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลในคดีทุจริ ต
๑.
ประเทศไทยควรมี ก ฎหมายเฉพาะ
เพื อคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลคดี ทุจริ ต เนื องจากเป็ น
ประเทศระดับต้นๆของการเกิ ดคดี ทุจริ ต การมี
กฎหมายเฉพาะเรื องจะช่ วยแก้ ไ ขปั ญหา
คอร์ รัปชันในประเทศได้เป็ นการจัดระบบการ
คุ ้ม ครองผุ ใ้ ห้ข ้อ มู ล ให้มี ม าตรฐานสากลมาก
ยิงขึน
๒.
กฎหมายเฉพาะเพือการคุม้ ครองผูใ้ ห้
ข้อมูลคดี ทุจริ ต ควรมี รายละเอี ยดความชัดเจน
ระหว่ า งกา รให้ ข ้ อ มู ล และวิ ธี ปฏิ บั ติ เพื อ
ครอบคลุมถึ งความปลอดภัยต่ อหน้า ที การงาน
ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ นตลอดจนควรมี ร างวั ล
ค่าตอบแทนแก้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลคดีทุจริ ต
ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นการคุ ม้ ครอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคดีทุจริ ต
๑.
การมอบหมายให้ปฏิ บตั ิหน้าทีเป็ นผู ้
คุ ้ม ครองผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล หรื อ พยานคดี ทุ จ ริ ตส่ ว น
ใหญ่แล้วผูใ้ ห้สัมภาษณ์จะยังไม่เคยได้รับหน้าที
เป็ นผูค้ ุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลคดีทุจริ ต
๒.
ปั ญหาและอุปสรรคในการทําหน้าที
เป็ นผูค้ ุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อพยานคดีทุจริ ตเกิด
จากผูม้ ี อิทธิ พลจึ งยากแก่ การปฏิ บตั ิ หน้าที หรื อ
ปฏิ บตั ิ แต่ไม่ตรงตามกฎหมายที กําหนดไว้ และ
ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาอาจมี ค ํา สั งไม่ ชั ด เจนเกิ ด การ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการทํา หน้า ที คุ ้มครอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

ข้อมูลไม่ประสงค์ทีจะให้ขอ้ มูลแก่รัฐเนื องจาก
กลัวเป็ นอันตรายต่อชีวิต ร่ างกายและทรัพย์สิน
๓.
กฎหมายที ใช้ ใ นปั จจุ บ ั น ในการ
คุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลในคดี ทีมีความผิดทางอาญา
และมีความผิดในการทุจริ ตตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองพยานในคดี อาญา พ.ศ.๒๕๔๖ ยังไม่มี
ความปลอดภัย ต่ อ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล เท่ า ที ควร ควร
ปรับแก้ กรณี การคุม้ ครอง ให้มีมาตราการทีเป็ น
รู ป ธรรม เพื อให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ความเป็ นมนุ ษ ย์
มากกว่ า นี และควรมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้
ประชาชนได้ทราบถึงมาตรการการคุม้ ครองผูใ้ ห้
ข้อมูล
๔.
ระเบี ยบคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ ว่าด้วยมาตรการ
คุม้ ครองเบื องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ ายบริ หารในการป้ องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๕๔ ควรชัด เจนเพื อการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายให้เป็ นรู ปธรรมอย่างจริ งจัง
๕.
ระเบี ย บคณะกรรมการการป้ องก้น
และปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ ว่าด้วยการ
คุม้ ครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ.๒๕๕๔ ควรมีการ
เสนอค่ า ตอบแทนผูใ้ ห้ข ้อมูลเพื อเป็ นแรงจูงใจ
มากกว่านี และควรเก็บ ข้อ มูลให้เ ป็ นความลับ
ทีสุ ดเพือความปลอดภัยแก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
ความคิ ดเห็นเกี ยวกับมาตรการทางกฎหมายใน
การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลในคดีทุจริ ต
๑.
หลักการและแนวคิดทางกฎหมายใน
การคุ ้ม ครองผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล คดี ทุ จ ริ ต ควรมี ก าร
ปฏิ บ ัติ อ ย่ า งจริ ง จัง เข้า ใจความเป็ นมนุ ษ ย์ใ ห้
มากกว่า นี ที สําคัญมาตรการทางกฎหมายต้อ ง
ชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
๒.
การกําหนดมาตรการทางกฎหมายใน
การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลคดี ทุจริ ต ควรเพิมความ
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ชดเชยความเสี ยหายแก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นหลักการที
เป็ นไปเพือการเยียงยาความเสี ยหายทีผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ได้รับ เพราะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่า ว คื อ การให้
สิ ทธิ ผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล เรี ยกร้ อ ยค่ า เสี ยหายในเชิ ง
ลงโทษได้ตามกฎหมายอืนโดยมีขอ้ พิจารณาจาก
พืนฐานของนโยบายสาธารณะ และประโยชน์
ของสั ง คมและส่ ว นรวม อัน เป็ นค่ า เสี ย หายที
กําหนดขึ นเพือการลงโทษผูก้ ระทําละเมิ ด และ
เพือป้ องปรามมิให้เกิดการกระทําเช่นนีอีก

๓.
กฎหมายที บั ง คั บ ใช้ ใ นปั จจุ บั น
เกียวกับการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลในคดีทุจริ ตเป็ น
ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นการคุ ม้ ครอง
เนื องจาก งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการคุม้ ครอง
ผูใ้ ห้ข ้อ มูล มี น้อ ยไม่ เ พี ย งพอและยัง ขาดความ
เข้าใจในกระบวนการปฏิ บ ัติหน้า ที กฎหมายที
บั ง คั บ ใช้ ไ ม่ เ ด็ ด ขาดทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ นการ
คุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่ชดั เจน

การอภิปรายผล
ข้ อเสนอแนะ

การให้ขอ้ มูลเป็ นหลักการทีสําคัญต่อการ
บริ หารราชการแผ่นดิ น เพราะผูใ้ ห้ขอ้ มูลถือได้
ว่าเป็ นจุดเริ มต้นการเปิ ดเผยข้อมูลให้ปรากฏใน
สั ง คม ส่ ง ผลให้ ก ลไกการตรวจสอบการใช้
อํานาจรั ฐใด้เกิ ดการขับเคลื อนเพื อค้นหาความ
จริ งให้ป รากฏต่ อ ไปสํา หรั บ การคุ ้มครองผูใ้ ห้
ข้อมูลคดีทุจริ ตพบว่าปั ญหาและอุปสรรคจะเกิ ด
จากมาตรการทางกฎหมายที ไม่ ชั ด เจนเมื อ
พิ จารณามาตรการการคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ข ้อมูลอาจ
ไม่ ไ ด้รั บ พิ จารณาด้ว ยความเป็ นธรรมเพราะผู ้
บังคังบัญชาซึ งเป็ นผูพ้ ิจารณาเรื องร้องทุกข์เป็ นผู ้
มี ส่ ว นได้เ สี ย ในเรื องนันเสี ย เอง การกํา หนด
กระบวนการให้ความคุ ม้ ครองควรเหมาะสมที
ทางส่ ว นราชการจะนําไปถื อ ปฏิ บ ัติ การจัด ตัง
คณะกรรมการพิ ท ักษ์ระบบคุ ณ ธรรมเพื อดู แ ล
รับผิดชอบระบบคุณธรรมโดยทําหน้าที ดูแลให้
ความคุ ้ม ครองผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล โดยเฉพาะเจาะจง
เพือให้เกิดความมันใจในความปลอดภัยของชี วิต
ร่ างกายและทรัพย์สินของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยอาจจะ
กําหนดมาตรการการให้ค่าตอบแทน รางวัล แก่
ผูใ้ ห้ข ้อ มูลคดี ทุ จริ ต คอยอํา นวยความสะดวก
เพื อเป็ นมาตรการสนับ สนุ น จู งใจให้มีก ารให้
ข้อมูลอย่างกว้างขวางในสังคมต่ อไป เช่ น การ

๑. .ให้มีค ณะกรรมการคุ ้มครองผูใ้ ห้
ข้อ มู ล กํา หนดแนวทางการให้ค วามคุ ้ม ครอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล กําหนดกฎเกณฑ์และดูแลการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้ขอ้ มูลแก่รัฐ
๒. กําหนดให้หน่ ว ยงานภาครั ฐ ต่ า งๆ
เป็ นองค์ ก รที ทํา หน้ า ที รั บ ข้อ มู ล ตามอํา นาจ
หน้าที อันอยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยถือ
ปฏิ บ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ก ารให้ ข ้ อ มู ล แก่ รั ฐ ที
คณะกรรมการกําหนด
๓. กําหนดกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูล
ให้ชดั เจน รายละเอียดข้อเท็จจริ งทีนํามาเปิ ดเผย
เพือประโยชน์ในการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งและเพื อ
ประโยชน์ ใ นการคุ ้ม ครองผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล แก่ รั ฐ
นันเอง
๔. การเยี ย วยาความเสี ย หายของผูใ้ ห้
ข้อมูลแก่รัฐ ควรกําหนดสิ ทธิ การเรี ยกค่าเสี ยหาย
จากการกระทําละเมิดในเชิ งลงโทษได้มีฐานใน
การคํา นวณที ชัด เจนเหมื อ นพระราชบัญ ญัติ
ความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ คื อให้ศาลมี
อํานาจสังให้ผกู ้ ระทําการโต้ตอบจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนเพื อการลงโทษเพิ มขึ นตามที ศาล
เห็นสมควร
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๕. ควรกําหนดหลักเกณฑ์การให้ขอ้ มูล
ไว้เ ป็ นการเฉพาะตามระบบการบริ หารงาน
บุ ค คลที มี อ ยู่ แ ล้ ว ใช้ บ ั ง คั บ ครอบคลุ ม ถึ ง
เจ้าหน้าทีรัฐประเภทอืนด้วย
๖. ควรให้มีมาตรการทางกฎหมายทีให้
การคุ ้ ม ครองผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ง จากสิ นสุ ดคดี
เนื องจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลอาจไม่ได้รับความปลอดภัย
ควรหามาตราการดูแลผูใ้ ห้ขอ้ มูลไปตลอดเพื อ
ความปลอดภัยในชัวิตและทรัพย์สิน

๗. คว ร มี ก า รป ร ะช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนทราบเกียวกับมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ห้
ข้อมูลเพือความมันใจ เพือให้เกิดความชัดเจนใน
ระบบกฎหมายไทยและส่ งเสริ มให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกียวกับการกระทําทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การกระทําที ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที รัฐ การ
กระทํา ที เป็ นอันตรายต่ อ สุ ข อนามัย และความ
ปลอดภัยต่อสาธารณะ รวมทังการกระทําที เป็ น
อันตรายต่อสิ งแวดล้อมในสังคมไทยต่อไป
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