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สารบัญ  

 

เร่ือง                                    หน้า 
บทที ่๑ ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส ์                  ๑  
๑.๑  นโยบายดา้นสงัคมและวฒันธรรม        ๑ 

 ๑.๑.๑ สภาพและลกัษณะทางสงัคมของประเทศฟิลิปปินส ์    ๒ 

 ๑.๑.๒ นโยบายในอดีตดา้นสงัคมและวฒันธรรม      ๘ 

 ๑.๑.๓ นโยบายในปัจจบุนัดา้นสงัคมและวฒันธรรม     ๘ 

 ๑.๑.๔ ปัญหาและอปุสรรคบางประการในการด าเนินงานตามนโยบาย   ๑๖  

๑.๒ ความตกลงระหว่างประเทศดา้นสงัคมและวฒันธรรมที่ฟิลิปปินสท์ าไวก้บัประเทศอ่ืน  ๑๙ 

 หรือองคก์ารระหว่างประเทศ                   

 

บทที ่๒ ภาพรวมการเมืองและความมั่นคงของประเทศฟิลิปปินส ์    ๒๗ 

๒.๑  นโยบายดา้นการเมืองและความมั่นคง       ๒๗ 

๒.๑.๑ สถานการณด์า้นการเมืองและความมั่นคงในประเทศฟิลิปปินส ์   ๒๗ 

๒.๑.๒ นโยบายทางการเมืองและความมั่นคงในอดีต     ๗๐ 

๒.๑.๓ นโยบายทางการเมืองและความมั่นคงในปัจจุบนั     ๗๓ 

๒.๑.๔ การบงัคบัใชน้โยบายในการจดัการปัญหาตลอดจนอปุสรรค    ๘๒ 

๒.๒ สนธิสญัญาระหว่างประเทศในประเด็นดา้นการเมืองและความมั่นคง   ๘๖            

   

บทที ่๓ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม      ๙๐  

๓.๑ กฎหมายเก่ียวกบัการศกึษา        ๙๐ 

๓.๑.๑ ภาพรวมของการศกึษาของฟิลิปปินส ์      ๙๐ 

๓.๑.๒ กฎหมายการศกึษาภาคบงัคบั       ๙๓ 

๓.๑.๓ กฎหมายการศกึษาระดบัอดุมศกึษา               ๑๐๑ 

๓.๑.๔ กฎหมายการอาชีวศกึษา                 ๑๐๔ 

๓.๑.๕ กฎหมายการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั             ๑๐๗ 
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๓.๒ กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองความปลอดภยัในการท างานและสง่เสรมิศกัยภาพ           ๑๐๙ 

แรงงาน        

 ๓.๒.๑ ภาพรวมดา้นแรงงานของฟิลิปปินส ์               ๑๐๙ 

 ๓.๒.๒ กฎหมายคุม้ครองแรงงาน                ๑๑๐ 

 ๓.๒.๓ กฎหมายประกนัสงัคมและกฎหมายเก่ียวกบัค่าตอบแทนในการท างาน           ๑๒๒ 

 ๓.๒.๔ กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน    ๑๒๓ 

 ๓.๒.๕ กฎหมายเก่ียวกบัการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะดา้นแรงงาน             ๑๒๔ 

 ๓.๒.๖ กฎหมายคุม้ครองแรงงานที่ท างานในต่างแดน              ๑๒๔ 

๓.๓ กฎหมายเก่ียวกบัการสาธารณสขุ                 ๑๒๖ 

             ๓.๓.๑  ภาพรวมดา้นสาธารณสขุของฟิลิปปินส ์                                                               ๑๒๖ 

             ๓.๓.๒  กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัสาธารณสขุ                                                                      ๑๒๘ 

             ๓.๓.๓  กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัโรคติดต่อ                                                                         ๑๓๓ 

             ๓.๓.๔  กฎหมายเก่ียวกบัการควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละยาสบู                                 ๑๓๔ 

  ๓.๓.๕  กฎหมายเก่ียวกบัอาหาร                  ๑๓๗ 

  ๓.๓.๖   กฎหมายเก่ียวกบัยา                  ๑๓๙ 

  ๓.๓.๗  กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด มาตรการการปอ้งกนั ปราบปรามและต่อตา้น            ๑๔๐ 

   ยาเสพติด  

  ๓.๓.๘  กฎหมายเก่ียวกบัเครื่องส าอาง                 ๑๔๒ 

  ๓.๓.๙  กฎหมายเก่ียวกบังานดา้นสาธารณสขุและโรงพยาบาล              ๑๔๒ 

             ๓.๓.๑๐ กฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์างการแพทย ์กฎหมายว่าดว้ยมาตรฐาน            ๑๔๖ 

    ของผลิตภณัฑท์างการแพทย ์ยาและเครื่องส าอาง 

๓.๔  กฎหมายเพื่อสนบัสนนุวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และการสื่อสาร                                           ๑๔๗ 

๓.๕  กฎหมายเก่ียวกบัการเพิ่มศกัยภาพของระบบราชการ               ๑๕๕ 

๓.๖  กฎหมายที่เก่ียวกบัสวสัดิการสงัคมและการคุม้ครองคณุภาพชีวิต                                        ๑๖๘   

๓.๖.๑ กฎหมายคุม้ครอง เด็ก สตรี และคนชรา  ๑๗๗ 

๓.๖.๒  กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์ ๑๙๓ 
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๓.๗  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการสง่เสรมิและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรธรรมชาติ                   ๑๙๖ 

 และผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

๓.๘  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสรมิวฒันธรรม อนรุกัษว์ฒันธรรมและวิถีชีวิต ๒๑๙ 

 

บทที ่๔ กฎหมายเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคง                                                                 ๒๓๘ 

๔.๑ กฎหมายเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง ขอ้มลูข่าวสารของราชการ            ๒๓๘    

 และความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ที่   

 ๔.๑.๑  บทบญัญัติว่าดว้ยจรรยาบรรณและมาตรฐานว่าดว้ยจริยธรรมส าหรบัเจา้หนา้ที่      ๒๓๘ 

   และพนกังานของรฐั  

 ๔.๑.๒  ประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐                              ๒๔๖  

 ๔.๑.๓  รฐักิจจานเุบกษา (Official Gazette)             ๒๗๖ 

 ๔.๑.๔  กฎหมายขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ               ๒๗๗ 

๔.๒  กฎหมายเก่ียวกบัการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย               ๒๗๙ 

๔.๒.๑ รฐับญัญัติว่าดว้ยกระทรวงกิจการภายในและรฐับาลทอ้งถิ่น                                 ๒๗๙ 

๔.๒.๒  สถานการณฉ์กุเฉินของชาติ                                                                                ๒๘๑ 

๔.๒.๓ รฐับญัญัติยาราคาถูก พ.ศ. ๒๕๕๑                                                                     ๒๘๓ 

๔.๒.๔ รฐับญัญัติว่าดว้ยราคา พ.ศ. ๒๕๓๕                                                                   ๒๘๓ 

๔.๒.๕ รฐับญัญัติว่าดว้ยวิกฤติพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๓๖                                              ๒๘๔ 

๔.๒.๖ รฐับญัญัติวิกฤตการณน์ า้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘                                                   ๒๘๕ 

๔.๒.๗  กฎอยัการศึก                                                                                                     ๒๘๕ 

๔.๓  กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต                                                       ๒๘๗ 

๔.๓.๑  รฐับญัญัติว่าดว้ยเดือนแห่งการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ                           ๒๘๗ 

๔.๓.๒  ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข ๒๘๗ 

๔.๓.๓   รฐับญัญัติว่าดว้ยการก าหนดและลงโทษการกระท าผิดฐานเจา้พนกังาน                ๒๙๕ 

 ยกัยอกทรพัย ์

๔.๓.๔ รฐับญัญัติว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๒                                                ๓๐๐ 

๔.๓.๕ รฐับญัญัติว่าดว้ยการต่อตา้นการทจุริตและการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง                         ๓๐๑ 
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๔.๓.๖ กฎหมายต่อตา้นการทจุรติ                                                                                 ๓๐๓ 

  

บทที ่๕ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง          ๓๐๖ 

  ภาครัฐและเอกชน 

๕.๑ หน่วยงานและองคก์รของรฐัดา้นสงัคม                ๓๐๖ 

 ๕.๑.๑  คณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยชนเผ่าพืน้เมือง              ๓๐๖ 

 ๕.๑.๒  กระทรวงศกึษาธิการ                            ๓๐๘ 

 ๕.๑.๓  กระทรวงสาธารณสขุ                 ๓๑๒ 

 ๕.๑.๔  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              ๓๑๕ 

 ๕.๑.๕  กระทรวงสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ              ๓๒๓ 

 ๕.๑.๖  กระทรวงยุติธรรม                 ๓๒๘ 

 ๕.๑.๗  กระทรวงกิจการภายในและรฐับาลทอ้งถิ่น                         ๓๓๑ 

 ๕.๑.๘  กระทรวงพลงังาน                 ๓๓๕ 

 ๕.๑.๙  กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                          ๓๓๙ 

 ๕.๑.๑๐ กระทรวงสาธารณูปโภคและทางหลวง               ๓๔๓ 

 ๕.๑.๑๑ กระทรวงสวสัดิการสงัคมและการพฒันา                   ๓๔๖     

๕.๒ หน่วยงานและองคก์รเอกชนดา้นสงัคม                          ๓๕๐ 

๕.๓ หน่วยงานและองคก์รของรฐัดา้นวฒันธรรม                          ๓๕๒ 

๕.๔ หน่วยงานเอกชนที่เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม                           ๓๕๔ 

๕.๕ หน่วยงานของรฐัที่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง                ๓๕๔ 

๕.๖ หน่วยงานเอกชนที่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง                ๓๕๕ 

 ๕.๖.๑  พรรคนาซิโอนาลิสตา (Nacionalista Party)              ๓๕๖ 

 ๕.๖.๒   พรรคเสรีนิยม (Liberal Party)                ๓๕๗ 

๕.๗ หน่วยงานของรฐัที่เก่ียวขอ้งกบัความมั่นคง               ๓๕๘

 ๕.๗.๑ กระทรวงกลาโหม                 ๓๕๘

 ๕.๗.๒ กระทรวงการต่างประเทศ                 ๓๖๑

 ๕.๗.๓ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ                           ๓๖๓ 



จ 

 

๕.๘ หน่วยงานเอกชนที่เก่ียวขอ้งกบัการเมืองและความมั่นคงของประเทศ            ๓๖๖ 
 

บทที ่๖ บทสรุป                 ๓๖๗ 

 

 



๑ 
 

บทที ่๑  

ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส ์  
๑.๑ นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศฟิลิปปินสถื์อว่าความยุติธรรมทางสังคมเป็นสิ่งที่ส  าคัญอย่างยิ่งยวดดังที่บทบัญญัติ                  

ในรฐัธรรมนูญไดว้างหลักไวใ้นขอ้ ๑๓ ว่าดว้ยความยุติธรรมทางสังคมและสิทธิมนุษยชน ในมาตรา ๑ 

บัญญัติว่า “รัฐสภาจะต้องให้ความส าคัญสูงสุดกับการตราบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครองและเพิ่มพูนสิทธิ                 

ของประชาชนทั้งมวลที่ว่าด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การลดความไม่ เสมอภาคในทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม (cultural inequalities) โดยการกระจายความมั่งคั่งและอ านาจทางการเมือง

อย่างเป็นธรรมเพื่อผลประโยชนร์ว่มกนั”๑ 

 นอกจากนี ้ในรัฐธรรมนูญยังได้มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมและ

วัฒนธรรมไว้อีกหลายประการ เช่น ข้อ ๑๓ มาตรา ๓ การให้ความคุ้มครองแรงงานอย่างเต็มรูปแบบ 

ส่งเสริมโอกาสในการจา้งงานที่เพียงพอและเท่าเทียมใหแ้ก่พลเมือง รวมทัง้ส่งเสริมโอกาสในการจา้งงาน

อย่างเท่าเทียมแก่พลเมืองทุกคน และใหค้วามคุม้ครองแก่สตรีผูใ้ชแ้รงงานโดยการก าหนดใหท้ างานใน

สภาพการท างานที่ปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ มาตรา ๔ ถึง มาตรา ๑๐ ก าหนดแผนงานปฏิรูปที่ดินท ากิน

อันมีพืน้ฐานอยู่บนสิทธิของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากิน เพื่อใหเ้กษตรกรทัง้หลายไดร้บัผลผลิตที่เป็นธรรม

จากที่ดินที่ตนไดล้งทุนลงแรงเพาะปลกูไว ้ ก าหนดแผนงานการปฏิรูปที่ดินในเขตเมือง และการจดัสรรที่อยู่

อาศัยใหอ้ยู่ในราคาทีสามารถครอบครองได ้การจัดสรรที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและการบริการขัน้พืน้ฐาน

ใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสและพลเมืองไรบ้า้นที่อยู่ในเขตเมือง รวมทัง้มาตรา ๑๗ ก็ไดร้บัรองสิทธิขององคก์รภาค

ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทางสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจในทุกระดบัอย่างแข็งขนัและ

เหมาะสม และใหม้ีการจัดตัง้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะท าหนา้ที่ออกมาตรการทางกฎหมายที่

 
๑ ขอ้ ๑๓ มาตรา ๑  แห่งรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐),สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/consti/ 

cons1987.html, (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑).  อนึ่ง เหตทุี่ผูว้ิจยัใชค้  าว่า “ขอ้” แทนค าว่า “หมวด” ส าหรบัค าว่า 
Article นัน้ เนื่องจากกฎหมายบางฉบบัใชค้  าว่า Article แทนความหมายของค าว่า “มาตรา” กล่าวคือ เป็นกฎหมายในบท
นั้น ๆ โดยไม่มีบทย่อยต่อท้าย เช่น ประมวลกฎหมายแรงงาน (Labor Code of the Philippines) (สืบค้นได้ที่  
http://hrlibrary.umn.edu/research/Philippines/PD%20442%20-%20Labor%20Code%20of%20the%20Philippine
s.pdf, ขอ้มูลล่าสุด ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑) ดังนั้น หากใชค้  าว่า “หมวด” แทนความหมายของค าว่า Article ก็จะท าใหเ้กิด
ความลกัลั่นเมื่อมีการอา้งอิงถึง “มาตรา” ใด ๆ ในประมวลกฎหมายแรงงาน เนื่องจากค าว่า “หมวด” ในภาษากฎหมาย
ไทยย่อมหมายถึงกลุ่มของหลาย ๆ มาตรา ท่ีอยู่ดว้ยกนั. 



๒ 
 

เหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของทุกบุคคลที่อาศยัในฟิลิปปินส ์รวมทัง้ชาวฟิลิปปินสท์ี่อาศยัอยู่ใน

ต่างประเทศ๒ 

  

๑.๑.๑ สภาพและลักษณะทางสังคมของประเทศฟิลิปปินส์ 

(๑) พืน้ฐานทางประวัติศาสตร ์

 ประเทศฟิลิปปินสไ์ดห้ลอมรวมและรบัเอาอิทธิพลของสเปนและอเมริกามาเป็นอย่างมาก อนัเป็น

ผลมาจากการเคยตกเป็นอาณานิคมของสองชาติดงักล่าว ท าใหม้ีผูก้ล่าวว่าฟิลิปปินสน์ัน้เป็น “ประเทศที่มี

วฒันธรรม ยโุรป และอเมรกินัอย่างแรงกลา้”๓ และสงัคมของฟิลิปปินสย์งัไดร้บัการกล่าวถึงว่าเป็น “สงัคมที่

มีลกัษณะเฉพาะของการหลอมรวมความหลากหลายและความกลมกลืนเอาไวด้ว้ยกัน” โดยสามารถแบ่ง

ประวัติช่วงประวัติศาสตรข์องฟิลิปปินสอ์อกไดเ้ป็นสามช่วง คือ ช่วงก่อนการเขา้มาของสเปน (ประมาณ

๖๐,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล – พ.ศ. ๒๐๖๔) ช่วงอาณานิคมของสเปน (พ.ศ. ๒๐๖๔- พ.ศ. ๒๔๔๑) และช่วงที่

อยู่ภายใตก้ารปกครองของสหรฐัอเมรกิา (พ.ศ. ๒๔๔๑- พ.ศ. ๒๔๘๙)  

(๑.๑) ช่วงก่อนการเข้ามาของสเปน (ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล - พ.ศ. ๒๐๖๔)  

 มีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่กล่าวถึงการก าเนิดของประชากรในหมู่เกาะฟิลิปปินส ์แต่โดยลกัษณะของ

ชาวฟิลิปปินสใ์นปัจจุบนัที่มีลกัษณะทางกายภาพและวฒันธรรมที่หลากหลายสะทอ้นใหเ้ห็นว่าน่าจะมีการ

อพยพเขา้มาตัง้ถิ่นฐานในหมู่เกาะฟิลิปปินสห์ลายระลอกในช่วงเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกนัออกไป ทัง้นี ้

จากหลกัฐานล่าสดุในการคน้พบที่กากายนัเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ แสดงใหเ้ห็นว่ามีมนุษยอ์ยู่อาศยับนหมู่เกาะ

ฟิลิปปินสม์ากว่า ๖๗,๐๐๐ ปี มาแลว้ โดยนักโบราณคดีเรียกมนุษย์เหล่านั้นว่า มนุษยก์ัลเลา (Callao 

Man) ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ เก่าแก่ที่สุดเก่ียวกับมนุษย์ในฟิลิปปินส์๔ และในเวลาต่อมาก็มีชนเผ่าจาก

อินโดนีเซีย เช่น พวกออสโตรนีเชียน (Austronesian) และพวกเนกริโต (Negrito) น าเอาวัฒนธรรมการ

เพาะปลูกเข้ามาเผยแพร่ และชนเผ่ามาเลย์ที่น าเอาวัฒนธรรมอิสลามเข้ามาในฟิลิปปินส์  นอกจากนี ้

ฟิลิปปินสใ์นยุคนีย้ังมีความสมัพันธ์กับอินเดียและจีนอีกดว้ย ท าใหเ้กิดกลุ่มคนฟิลิปปินสเ์ชือ้สายจีนที่มี

 
๒ ขอ้ ๑๓ แห่งรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐),สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/consti/cons1987 

.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑).   
๓ Cultural life (No date), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.britannica.com/place/Philippines/Cultural-life, (ขอ้มูลล่าสุด ๑๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑). 
๔

 ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, สารานุกรมประวตัิศาสตรป์ระเทศเพื่อนบา้นในอาเซียน ฉบบัราชบณัฑิตยสภา, (กรุงเทพฯ: 

ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, ๒๕๔๘), หนา้ ๒๔๘.  



๓ 
 

อิทธิพลต่อเศรษฐกิจของฟิลิปปินสจ์วบจนปัจจบุนั รวมทัง้ที่เกาะมินดาเนาทางตอนใตข้องฟิลิปปินสก์็มีชาว

อาหรบัเขา้มาติดต่อคา้ขายและน าศาสนาอิสลามเขา้มาเผยแพร่อีกทางหนึ่งดว้ย  

 ในยุคนี ้การปกครองของฟิลิปปินสย์งัไม่มีความสลบัซบัซอ้น โดยชาวฟิลิปปินสอ์ยู่กนัเป็นหมู่บา้น

อย่างกระจัดกระจาย ซึ่งเรียกว่า บารงัไก (Barangay) โดยมีความเป็นอิสระต่อกันในลักษณะของสังคม

เกษตร นบัถือผีและอิสลาม (โดยเฉพาะในทางตอนใตข้องเกาะมินดาเนา) และมี ดาต ู (Datu) เป็นหวัหนา้

ของหมู่บา้น ปกครองในระบบอปุถมัภ ์โดยบารงัไกเหล่านีถื้อเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ส  าคญั 

อนัเป็นลกัษณะของการเมืองการปกครองของครอบครวัในปัจจุบนัของฟิลิปปินส์๕   

 (๑.๒) ช่วงอาณานิคมของสเปน (พ.ศ. ๒๐๖๔- พ.ศ. ๒๔๔๑) 

 การมาถึงหมู่เกาะฟิลิปปินสข์องเฟอรดิ์นันด ์มาเจลลัน (Ferdinand Magellan) ชาวโปรตุเกสที่

เดินเรือใหก้ษัตริยส์เปน เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๖๔ ถือเสมือนเป็นการเริ่มตน้ประวติัศาสตรห์นา้ใหม่ของฟิลิปปินส ์

เนื่องจากเป็นครัง้แรกที่ชาวฟิลิปปินสไ์ดส้ัมผัสอิทธิพลจากยุโรป รวมทั้งรบัวัฒนธรรมทางศาสนาคริสต์

นิกายโรมนัคาทอลิก และส่งผลใหโ้ครงสรา้งทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของฟิลิปปินส์

เปลี่ยนแปลงไป โดยชาวสเปนซึ่งเป็นเจา้อาณานิคมไดจ้ดัแบ่งชนชัน้ทางสงัคมออกเป็นสามชนชัน้ อนัไดแ้ก่ 

ชนชัน้สูง ซึ่งประกอบดว้ยชาวสเปนที่เป็นชนชัน้ปกครอง ก าหนดใหช้าวสเปนเท่านัน้มีสิทธิรบัราชการได ้

และสามารถครอบครองที่ดินได ้และมีชนชัน้กลาง ซึ่งไดแ้ก่ลูกผสมที่เกิดจากการสมรสระหว่างชาวสเปน

และชาวพืน้เมืองเรียกว่า เมสติโซ (mestizo) ซึ่งเป็นเพศชาย และส าหรบัลกูผสมเพศหญิงเรียกว่า เมสติซา 

(mestiza) ซึ่งสามารถเป็นขา้ราชการได ้และมีส่วนร่วมในการกู้ชาติฟิลิปปินสใ์นเวลาต่อมา๖ ส่วนชนชั้น

ต ่าสดุคือชาวพืน้เมืองซึ่งตอ้งเช่าที่ดินและแทบไม่มีสิทธิมีเสียงใด ๆ ในสงัคม เรียกว่าพวก อินดิโอ (Indio)  

 นอกจากนี ้สเปนไดป้รบัเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบบหมู่บา้นบารงัไกที่เป็นอิสระต่อกัน

โดยมีกลุ่มผูอ้าวุโสของหมู่บา้นเป็นผูป้กครอง ใหเ้ป็นการปกครองแบบเมืองและจังหวัด โดยหมู่บา้นก็จะ

ขึน้อยู่กบัเมือง (อ าเภอ) และทัง้หมดอยู่ภายใตก้ารปกครองจากส่วนกลาง อาจกล่าวไดว้่าเป็นการปกครอง

แบบรวมศูนย์ (centralized) ซึ่งจากการที่การเมืองการปกครองทั้งหมดของฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้การ

 
๕

 เรื่องเดียวกนั หนา้ ๒๔๙.  
๖
 ศนูยม์านษุยวิทยาสิรนิธร, ฐานขอ้มลูสงัคม วฒันธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ สืบคน้ไดท้ี่ http://www.sac.or.th/ 

databases/southeastasia/subject.php?c_id=7&sj_id=62, (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑).   



๔ 
 

ครอบง าของสเปน รวมทัง้ชนพืน้เมืองถูกกดขี่จากระบบชนชัน้ ท าใหเ้กิดการต่อตา้นโดยขบวนการชาตินิยม

และน าไปสูก่ารปฏิวติัในปี พ.ศ. ๒๔๓๙๗ 

 (๑.๓) ช่วงภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๔๔๑- พ.ศ. ๒๔๘๙)  

ในขณะที่ชาวฟิลิปปินสก์ าลงัต่อสูเ้พื่อเรียกรอ้งเอกราชจากสเปนนั้น ในอีกฟากหนึ่ง สเปนเองก็

ก าลังต่อสู้กับชาวอาณานิคมในคิวบาด้วย เช่นเดียวกัน และการต่อสู้นั้นก็ไปกระทบกับผลประโยชน์       

ของสหรฐัอเมริกาในคิวบา สหรฐัอเมริกาจึงประกาศสงครามกบัสเปนและส่งกองเรือของตนเขา้โจมตีกอง

ก าลงัของสเปนในฟิลิปปินส ์โดยร่วมมือกบัชาวฟิลิปปินสท์ี่เป็นกลุ่มต่อตา้นสเปน ส่งผลใหก้องก าลงัผสม

ระหว่างกลุ่มต่อต้านและกองก าลังสหรัฐอเมริกาได้รับชัยชนะ  จนสามารถประกาศอิสรภาพได้ในปี                

พ.ศ. ๒๔๔๑ และประกาศใชร้ฐัธรรมนูญมาโลโลส (Malolos Constitution) ซึ่งสถาปนาอ านาจอธิปไตย 

และวางหลกัเก่ียวกบัสิทธิต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในขณะนัน้สหรฐัอเมริกามีนโยบายขยายอิทธิพล

ออกไปนอกประเทศ โดยเฉพาะทางฝ่ังมหาสมทุรแปซิฟิก จึงมีความตอ้งการผนวกฟิลิปปินสเ์ป็นอาณานิคม

ของตน ท าให้เกิดการต่อสู้รอบใหม่ระหว่างชาวฟิลิปปินส์และกองก าลังสหรัฐอเมริกา (Philippine-

American War) ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายชนะ  ท าให้ฟิลิปปินส์เข้าสู่ยุคภายใต้การปกครองของ

สหรฐัอเมรกิา๘ 

 สภาพสังคมของฟิลิปปินส์ได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาปกครองฟิลิปปินส์ 

เนื่องจากสหรฐัอเมริกามีแนวทางการปกครองที่ใหส้ิทธิเสรีภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับช่วงที่อยู่ภายใตก้าร

ปกครองของสเปน รวมทัง้ปรบัปรุงระบบการศึกษาใหม้ีความทันสมัย เช่น ก าหนดการศึกษาภาคบังคับ             

ตัง้สถาบนัอดุมศึกษา และโรงเรียนศึกษาผูใ้หญ่ ตามหลกัสตูรการเรียนการสอนแบบสหรฐัอเมริกา โดยใช้

ภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาสเปน สอนและฝึกใหช้าวพืน้เมืองปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการ

ปกครองตนเอง การปกครองในระบบเทศบาล หรือการปกครองแบบกระจายอ านาจ ร่างรัฐธรรมนูญ      

วางระบบพรรคการเมืองและองคก์รอิสระต่าง ๆ ซึ่งฟิลิปปินสก์็ไดใ้ชเ้ป็นรากฐานทางการปกครองในเวลา

ต่อมา๙   

 

 
๗

 Encyclopedia Britannica, Philippine Revolution, สื บ ค้ น ไ ด้ ที่  https://www.britannica.com/event/Philippine-

Revolution, (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑).  
๘

 อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๔, หนา้ ๒๖๒.  
๙

 อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๖. 



๕ 
 

 (๒) สภาพและลักษณะทางสังคมของประเทศฟิลิปปินสใ์นปัจจุบัน 

 เนื่องจากวฒันธรรมธรรมอเมริกันไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่างมากตัง้แต่ช่วงที่อเมริกาเขา้มาปกครอง

ฟิลิปปินสต์ัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ จนถึงปัจจุบนั ท าให ้ทัง้สิ่งพิมพ ์รายการโทรทัศน ์ภาพยนตรฮ์อลลีวูด้และ

เพลงอเมรกินัเป็นที่แพรห่ลายและคุน้เคยกนัในหมู่ชาวฟิลิปปินสเ์กือบทัง้หมด อีกทัง้เนื่องจากภาษาองักฤษ

เป็นหนึ่งในภาษาประจ าชาติของประเทศฟิลิปปินส ์จึงท าใหช้าวฟิลิปปินสส์ามารถท าความเขา้ใจสื่อต่าง ๆ 

ที่สนับสนุนโดยอเมริกาไดอ้ย่างง่ายดาย ท าใหว้ัฒนธรรมอเมริกันกลายมาเป็นเอกลกัษณ์ทางสงัคมของ

ฟิลิปปินสอ์ย่างหนึ่ง 

นอกจากนี ้ การท่ีประเทศฟิลิปปินสท์ี่ประกอบไปดว้ยเกาะต่าง ๆ ที่มีชนเผ่าดัง้เดิม หลากหลายชน

เผ่า หลากหลายชาติพันธุ์ และชนชาติอ่ืนที่อพยพเขา้มาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวคริสตจ์ากตะวันตก ชาวจีน

และชาวอาหรบัที่เขา้มาท าการคา้ตัง้แต่สมัยสเปนเขา้มาปกครอง ซึ่งต่างก็น าพาวฒันธรรมของตนเองเขา้

มา จึงท าใหภ้าษาและวฒันธรรมของฟิลิปปินสม์ีความหลากหลาย อีกทัง้การเขา้มาปกครองของสเปนและ

สหรฐัอเมริกาส่งผลใหส้ังคมชนเผ่าดั้งเดิมของฟิลิปปินสพ์ัฒนาไปสู่สังคมการเมืองสมัยใหม่  ท าใหช้าว

ฟิลิปปินสม์ีการผสมผสานทางวัฒนธรรมของ วัฒนธรรมพืน้เมือง วัฒนธรรมมุสลิม วัฒนธรรมสเปนและ

วฒันธรรมอเมริกา กล่าวคือ มีลกัษณะครอบครวัที่มีความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัใกลช้ิดแบบสเปน แต่มี

ความทนัสมยัแบบอเมรกิา๑๐  

ในส่วนของศาสนานัน้ สเปนในฐานะเจา้อาณานิคมไดน้ าศาสนาคริสตน์ิกายโรมนัคาทอลิกเขา้มา

เผยแพร่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครอง จึงท าใหฟิ้ลิปปินสใ์นปัจจุบนัเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนา

คริสตน์ิกายโรมันคาทอลิกเป็นอันดับ ๔ ของโลก โดยคิดเป็นประมาณรอ้ยละ ๘๓ ของประชากร โดย      

ชาวฟิลิปปินสม์ีวิถีชีวิตเก่ียวขอ้งกับศาสนาตัง้แต่เกิดจนตาย และเชื่อว่าการคมุก าเนิดเป็นเรื่องขัดกับหลกั

ศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลิก จึงท าใหม้ีบตุรมาก เป็นครอบครวัใหญ่ ทัง้รบัอิทธิพลระบบเจา้ขนุมลูนาย

และระบบอปุถมัภจ์ากสเปน และค่านิยมทางครอบครวัที่เป็นแบบประเพณีนิยม อบรมใหเ้คารพและเชื่อฟัง

ผูอ้าวุโสเด็กจะถูกอบรมสั่งสอนใหย้อมรบัอ านาจของผูอ้าวุโสกว่า  จึงท าใหเ้กิดเป็นพฤติกรรมที่ยอมรบั

อ านาจนิยม ซึ่งสง่ผลใหเ้กิดการทจุริตและน าไปสูปั่ญหาความยากจนอนัเป็นปัญหาที่สงัคมฟิลิปปินส์ยงัคง

ต้องเผชิญอยู่  จึงอาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตของชาวฟิลิปปินส ์เป็นวัฒนธรรมแบบ

ผสมผสานของเอเชีย  ยโุรป  และสหรฐัอเมรกิา  โดยเฉพาะอเมรกิาไดป้ลกูฝังความเชื่อมั่นในตนเองใหก้บั 

 
๑๐

 อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๔, หนา้ ๒๔๔.  



๖ 
 

ชาวฟิลิปปินส ์ท าใหก้ลา้แสดงออกในความคิดเห็นของตนเอง กลา้วิพากษ์วิจารณไ์ม่ว่าเรื่องนัน้จะรุนแรง

แค่ไหน๑๑  

เอกลกัษณท์างสงัคมและวัฒนธรรมชาวฟิลิปปินสอี์กประการหนึ่งก็คือวัฒนธรรมของการรักษา

หน้าหรือภาพลักษณ์ (save face) โดยชาวฟิลิปปินสม์ีแนวโน้มที่จะปิดบังปัญหาเพื่อรกัษาหน้าตา และ

ภาพลกัษณใ์หด้ดีูไวก้่อน ตวัอย่างหนึ่งที่เห็นไดช้ดัก็คือเหตุการณท์ี่เกิดขึน้เมื่อเดือน มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๕ 

(พ.ศ. ๒๕๕๘) เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาไดเ้สด็จเยือนฟิลิปปินสเ์ป็นเวลาหา้วันภายใตจ้ิตตารมยข์อง 

“เมตตาและการุณย”์ (Mercy and Compassion) โดยครัง้สดุทา้ยที่มีการเยือนของพระสนัตะปาปาคือเมื่อ

ปี ค.ศ. ๑๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) โดยสมเด็จพระสนัตะปาปา จอหน์ ปอล ที่ ๒  อย่างไรก็ดี ในการเยือนครัง้

ลา่สดุในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ นี ้ก็ไดท้ าใหเ้กิดความขดัแยง้ขึน้เมื่อมีนกัเคลื่อนไหวกว่า ๒,๐๐๐ คน ปักหลกัชมุนมุ

ในกรุงมะนิลาเพื่อตอ้นรบัสมเด็จพระสนัตะปาปาพรอ้มกับชูแผ่นป้ายที่เนน้ย า้ถึงประเด็นปัญหาเก่ียวกับ

ความยากจนที่คนในชาติตอ้งประสบ เช่น ปัญหาความอดอยาก การไรท้ี่ท ากิน และความอยุติธรรม๑๒ ซึ่ง

ในระหว่างการเยือนครัง้นีส้มเด็จพระสันตะปาปาสมเด็จพระสนัตะปาปาไดท้รงแสดงธรรมว่าดว้ยความ

ยุติธรรมทางสงัคมใหก้ับชาวฟิลิปปินสก์ว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ คน๑๓ แต่เหล่านกัเคลื่อนไหวกลบัอา้งว่าแทจ้ริง

แลว้เสียงเรียกรอ้งหาความยุติธรรมทางสงัคมของพวกเขานัน้ถูกท าใหเ้งียบลงไปในระหว่างการมาเยือน

ของพระสนัตะปาปา ทัง้นี ้ตามค ากล่าวอ้างของ Nato Reyes ซึ่งเป็นผูน้  าการเคลื่อนไหวครัง้นี ้โดยเรเยส

อ้างว่ารัฐบาลฟิลิปินสไ์ด้ท าการหยุดยั้งขัดขวางกลุ่มต่าง ๆ ไม่ให้ส่งสารต่อสมเด็จพระสันตะปาปาถึง 

“ความเป็นจรงิ” ของประเทศฟิลิปปินส ์ และเรเยสยงักลา่วอีกว่ารฐับาลไดท้ าการคมุตวัและกกัขงัเด็กเร่ร่อน

เป็นจ านวนมากในช่วงสองถึงสามวนัก่อนที่สมเด็จพระสนัตะปาปาจะเสด็จมาเยือนตามที่ปรากฎเป็นข่าว  

ซึ่งรฐับาลก็ไดแ้ถลงตอบโตว้่าการกระท าดังกล่าวนัน้จ าเป็นเพื่อจุดประสงคใ์นการรกัษาความปลอดภัย

อย่างเขม้งวด๑๔ 

 
๑๑ ศนูยข์อ้มลูข่าวอาเซียน กรมประชาสมัพนัธ,์ ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมฟิลิปปินส,์ สืบคน้ไดท้ี่ http://Thailand 

.prd.go.th/1700/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=895&filename=aseanknowledge (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑).   
๑๒ Mong Palatino ( 2015) ,  How the Philippines hid social justice issues from Pope Francis, สื บ ค้ น ไ ด้ ที่  

http://www.pri.org/stories/2015-01-19/how-philippines-hid-social-justice-issues-pope-francis (ข้อมูลล่าสุด ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑). 
๑๓ เรื่องเดียวกนั. 
๑๔ เรื่องเดียวกนั.  



๗ 
 

ในทางเศรษฐกิจนัน้ ฟิลิปปินสย์งัคงประสบความเหลื่อมล า้ทางรายไดแ้ละคุณภาพชีวิต ผูย้ากไร้

ยงัคงมีจ านวนสงู โดยจากสถิติพบว่า รอ้ยละ ๒๖.๕ ของจ านวนประชากรทัง้หมดมีชีวิตอยู่ภายใตเ้สน้แบ่ง

ของความยากจน ซึ่งรวมถึงผูห้ญิงจ านวน ๑๐ ลา้นคนดว้ย ในขณะที่ประเทศฟิลิปปินสน์ั้นอุดมไปดว้ย

ทรพัยากรธรรมชาติ แต่กลุ่มผูย้ากไรก้ลับไม่สามารถเขา้ถึงทรพัยากรเหล่านี ้ดว้ยเหตุจากการถูกกีดกัน 

ความไม่มั่นคงในสิทธิการถือครองที่ดิน การไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยี หรือดว้ยเหตทุี่ทรพัยากรเหล่านัน้

ดอ้ยคณุภาพลง  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จากรายงานของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) พบว่าฟิลิปปินสม์ี

คะแนนดชันีของความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศ (Gender Inequality Index) ถึง ๐.๔๑๘ ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศในการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน ในการเป็นตัวแทนทางการเมือง และการ

เขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ๑๕ 

ทั้งนี ้การได้รับเอกราชภายหลังสงครามโลกครัง้ที่สองและความหลากหลายทางเชือ้ชาติและ

วัฒนธรรมได้ท าให้รัฐบาลฟิลิปปินส์เน้นการด าเนินนโยบายที่มุ่งเน้นสิทธิและเสรีภาพตามแบบ

สหรฐัอเมริกา รวมทัง้ชื่อของหน่วยงานและระบอบการปกครองตามแบบสหรฐัอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การบรหิารงานแบบประธานาธิบดีนิยม ท าใหช้่วงแรก ๆ ฟิลิปปินสป์ระสบความส าเร็จเป็นชาติในเอเชียที่มี

เศรษฐกิจกา้วกระโดดอย่างมีนยัส าคญั  แต่เมื่อเวลาผ่านไประบบอปุถมัภแ์ละการบรหิารบา้นเมืองแบบเล่น

พรรคเล่นพวก (cronyism) และการทุจริตคอรัปชันที่หยั่งลึกในแทบทุกระดับ การบังคับใช้กฎหมายที่

อ่อนแอ กลับฉุดรัง้ใหฟิ้ลิปปินสใ์ห้ประสบกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาประชากรมากเกินไป 

ปัญหาความยากจน และปัญหายาเสพติด  

อย่างไรก็ดี เมื่อวนัที่ ๓๐ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประธานาธิบดีโรดิโก ดเูตอรเ์ต ้ไดก้ลา่วสนุทรพจน์

หลงัเขา้สาบานตนรบัต าแหน่งว่าเขาตระหนกัดีถึงปัญหามากมายของประเทศฟิลิปปินสโ์ดยเฉพาะปัญหา

การทุจริตและยาเสพติดว่ามีความรา้ยแรงและหยั่งรากลึกเกินกว่าที่ใครจะนึกถึง รวมทั้งวิกฤตศรัทธา         

ที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานของรฐัและกระบวนการยุติธรรม และเขาประกาศว่าจะต่อสูก้ับปัญหาเหล่านี ้

อย่างเต็มที่และในทกุวิถีทางแมจ้ะรูว้่ามีหลายคนที่ไม่ยอมรบัวิธีการดงักลา่วซึ่งหมิ่นเหม่ต่อหลกัศาสนาและ

นิติธรรม แต่ทัง้หมดทัง้มวลก็เพื่อน าฟิลิปปินสไ์ปสู่อนาคตที่ดีขึน้ แมห้นทางนัน้จะขรุขระและล าบากแค่ไหน

ก็ตาม    

 
๑๕ United Nations Development Programme (UNDP), About the Philippines, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ph.undp 

.org/content/philippines/en/home/countryinfo.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑). 



๘ 
 

๑.๑.๒ นโยบายในอดีตด้านสังคมและวัฒนธรรม  

 เนื่องจากฟิลิปปินสเ์ป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งมีวัฒนธรรมหลากหลายทั้งในรูปแบบตะวันตก 

ตะวนัออก  และชนเผ่า  รวมทัง้มีลกัษณะไม่รวมศนูยม์าตัง้แต่ในยคุก่อนตกเป็นอาณานิคม และเมื่อตกเป็น 

อาณานิคมแลว้ ก็ถกูครอบง าทางวฒันธรรมและการปกครองจากทัง้สเปนและอเมริกา ซึ่งท าใหก้ารก าหนด

นโยบาย ทิศทาง หรืออตัลกัษณท์างวฒันธรรมประจ าชาติ นัน้เป็นสิ่งที่อ่อนไหว และเป็นไปไดย้าก สง่ผลให้

ใน ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นปีที่รฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัเริ่มบงัคบัใช้และมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับ

สังคมและวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน นั้น ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายฉบับใดในฟิลิปปินสท์ี่เก่ียวข้องกับการ

ก าหนดเจตจ านงเพื่อคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม ชนพืน้เมือง  รวมทั้งยังไม่มีกฎหมายที่พยายามจะ

แสวงหาทางออกอย่างสนัติเพื่อแกปั้ญหาความขดัแยง้กบักลุม่มสุลิมติดอาวธุแบง่แยกดินแดนในภาคใต้๑๖  

ซึ่งใช้ก าลังและอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลกลางเพื่อเรียกรอ้งสิทธิในการปกครองตนเองมาอย่างยาวนาน ๑๗ 

อย่างไรก็ดี สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวฟิลิปปินสม์าชา้นานตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือความเชื่อทาง

ศาสนานั่นเอง  

 

๑.๑.๓ นโยบายในปัจจุบันด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ก. การท านุบ ารุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม 

   นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรมได้รับการสะท้อนออกมาในกฎหมายหลักหลายฉบับ                      

ของฟิลิปปินส ์เช่น รฐับัญญัติว่าดว้ยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ๑๘ (National Cultural Heritage Act 

2010) หรือรฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๖๖ ไดร้บัการลงนามโดยประธานาธิบดีและบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายใน

ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึ่งกฎหมายฉบบัดังกล่าวไดก้ าหนดมาตรการว่าดว้ยการคุม้ครองสิ่งปลูก

สรา้งทางประวติัศาสตรท์ี่มีอายเุกินกว่า ๕๐ ปีขึน้ไป  

 
๑๖

 การขยายตวัของวฒันธรรมอิสลามในเกาะฟิลิปปินส ์โดยสลุต่านบรูไน เป็นไปอย่างกวา้งขวางในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษ

ที่ ๑๖ จนอาจกล่าวไดว้่า “หากสเปนเดินทางมาถึงฟิลิปปินสช์า้ไปอีกเพียงครึง่ศตวรรษ ก็อาจจะไดพ้บชาวฟิลิปปินสท์ี่เป็น
ประชากรมสุลิมทั่วไปทัง้หมู่เกาะแลว้” อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๔, หนา้ ๒๕๐. (ดเูพิ่มเติมในขอ้ ค. กลุ่มมสุลิมแบ่งแยกดินแดน
ในภาคใต)้.  
๑๗ Aileen V. Sicat. (๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๑)  Lecturer of Lyceum of the Philippines University College of Law [บท

สมัภาษณ]์. 
๑๘ National Cultural Heritage Act 2010 (Republic Act 10066), สืบคน้ไดท้ี่ http://lawphil.net/statutes/repacts 

/ra2010/ra_10066_2010.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑).   



๙ 
 

 ทัง้นี ้รฐับญัญัติว่าดว้ยมรดกทางวฒันธรรมแห่งชาติฉบบัดงักล่าว ยกรา่งขึน้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ

ใหก้ารคุม้ครอง บ ารุงรกัษา และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเป็นส าคัญ ๑๙ ซึ่งจัดเป็นฉบับที่ได้

รวบรวมเอาหลักการส าคัญทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับความพยายามในการคุม้ครอง    

และบ ารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์เอาไว้ ซึ่ งตกค้างอยู่ ในชั้นวุฒิสภาและสภา

ผูแ้ทนราษฎร๒๐ และท าใหร้ฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๖๖ นีถื้อเป็น “ประมวลกฎหมายมรดกทางวฒันธรรม” 

(omnibus cultural heritage) เลยทีเดียว โดยรฐับญัญัติฉบบันีถื้อเป็นกลไกหลกัในการพยายามขบัเคลื่อน

การท างานอันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวัฒนธรรมและศิลปะแห่งชาติ (National Commission for 

Culture and the Arts: NCAA) รวมทั้งหน่วยงานทางวัฒนธรรมที่ เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และท านุบ ารุง              

รกัษามรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรมของประเทศฟิลิปปินส์๒๑ 

 นอกจากที่กฎหมายฉบบันีไ้ดก้ าหนดใหม้ีการแบ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างหน่วยงานของรฐั

และภาคเอกชนที่เก่ียวขอ้งแลว้ ในตวักฎหมายยงัมีเจตนารมณท์ี่จะกระชบัอ านาจในการตรวจตราป้องกัน

และปราบปราม (police power) ใหก้บัคณะกรรมการและหน่วยงานทางวฒันธรรมต่าง ๆ เพื่อใหท้ าหนา้ที่

แทนหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติอีกด้วย ๒๒  นอกจากนี ้               

รฐับญัญัติดงักลา่วยงัมีสาระส าคญัในประเด็นต่าง ๆ อนัประกอบไปดว้ย 

๑) การใหน้ิยามใหม่ของทรพัยส์ินทางทางวฒันธรรม (cultural properties) เพื่อใหค้รอบคลมุ

ถึงทรพัยส์ินที่มีรูปรา่งและไม่มีรูปรา่ง (tangible and intangible properties) (มาตรา ๓)  

๒) ขยายเครือข่ายของคณะกรรมการวฒันธรรมและศิลปะแห่งชาติ (NCAA) ในการสนบัสนุน

การท างานร่วมกนัระหว่าภาครฐัและภาคเอกชนเพื่อคุม้ครองมรดกของชาติ  (มาตรา ๒๕ 

ถึง มาตรา ๓๐) 

 
๑๙ NCAA (2015).  REPUBLIC ACT NO. 10066, สืบค้นได้ที่  http://ncca.gov.ph/republic-act-no-10066/ (ข้อมูล

ล่าสดุ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑). 
๒๐ http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/philippines/ph_backgroundculthrtgelawinstit_engorof.pdf 

 (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑).   
๒๑ เรื่องเดียวกนั.  
๒๒ เรื่องเดียวกนั.  



๑๐ 
 

๓) ก าหนดเขตพืน้ที่ทางวัฒนธรรม (Heritage Zones) เพื่อท าใหส้ถานที่ทางวฒันธรรมที่ถูก

ก าหนดนั้นเป็นที่รูจ้ักมากขึน้ และเพื่อคุม้ครองปกป้องประวัติศาสตรแ์ละทรพัยส์ินทาง

วฒันธรรมต่าง ๆ (มาตรา ๑๒ และ มาตรา ๑๓)  

๔) มีการใชร้ะบบการศึกษาทางวฒันธรรมอย่างยั่งยืน โดยผ่านระบบการศึกษาในหอ้งเรียน

และนอกห้องเรียน รวมทั้งมีหลักสูตรนอกโรงเรียน (informal program) ที่ด  าเนินงาน     

โดยรฐับาลทอ้งถิ่น เพื่อใหก้ารอนรุกัษไ์ดร้บัการสนบัสนนุจากชมุชน (มาตรา ๓๘) 

๕) สานต่อการศึกษาวัฒนธรรมทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ในระบบการศึกษาทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

การศกึษาในโรงเรียน นอกโรงเรียน หรือการศกึษาตามอธัยาศยั๒๓ (มาตรา ๓๙)  

 

ข. การคุ้มครองชนพืน้เมือง (Indigenous People) 

 ฟิลิปปินสเ์ป็นประเทศหมู่เกาะที่มีประชากรหลากหลายเผ่าพนัธุ ์ซึ่งรวมถึงชนพืน้เมืองจ านวนมาก 

การคุม้ครองวิถีชีวิตของชนพืน้เมืองในฐานะที่เป็นมรดกทางสงัคมและวัฒนธรรมประการหนึ่งจึงถือเป็น

นโยบายที่รัฐบาลฟิลิปปินสใ์ห้ความส าคัญ จึงมีการตราเป็นกฎหมายรองรับโดยเฉพาะคือรัฐบัญญัติ

หมายเลข ๘๓๑๗ หรือเป็นที่ รู ้จักกันในชื่อของ “รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิของชนพืน้เมือง ค.ศ. ๑๙๙๗                  

(พ.ศ.๒๕๔๐)” (The Indigenous Peoples Rights Act of 1997: Republic Act No. 8317)๒๔ โดยกฎหมาย

ฉบบัดังกล่าวไดใ้หก้ารรบัรอง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิของชุมชนวัฒนธรรมพืน้เมืองและชาวพืน้เมือง       

โดยใหน้ิยามของชุมชนวัฒนธรรมพืน้เมืองและชนพืน้เมือง (indigenous cultural communities/indigenous) 

ว่าหมายถึง “กลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่ง หรือกลุ่มสงัคมใดที่มีอตัลกัษณ์ร่วมกัน โดยบ่งบอกไดจ้ากการอา้ง           

โดยตนเองหรือโดยผูอ้ื่น โดยเป็นกลุ่มชนหรือกลุ่มสงัคมซึ่งอาศยัอยู่ในชุมชนที่มีการจัดตัง้ขึ้นโดยอาศยั            

อยู่รวมกนัเป็นหมู่คณะในดินแดนทีก่ าหนดไว ้และมีวฒันธรรมประเพณีทีเ่ป็นแบบฉบบัของตวัเองมาตัง้แต่

โบราณกาล หรือเป็นกลุ่มที่ในทางประวตัิศาสตร์แลว้ถูกแยกออกจากชาวฟิลิปปินส์ที่เป็นชนกลุ่มใหญ่        

ดว้ยเหตุจากการต่อตา้นในทางการเมือง สังคม และการรุกรานทางวัฒนธรรมของการล่าอาณานิคม 

รวมทัง้จากศาสนาและวฒันธรรมทีไ่ม่ใช่ของชนพืน้เมือง และเช่นเดียวกนั ชุมชนวฒันธรรมพืน้เมืองและ

ชาวพืน้เมืองหมายรวมถึงกลุ่มคนทีไ่ดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นชนพืน้เมืองดว้ยเหตวุ่า เขาเหล่านัน้สืบเชือ้สาย

 
๒๓ เรื่องเดียวกนั.  
๒๔ The Indigenous Peoples Rights Act of 1997 (Republic Act No. 8317), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/ 

statutes/repacts/ra1997/ra_8371_1997.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑).  



๑๑ 
 

มาจากประชากรซึ่งอาศยัอยู่ในประเทศตัง้แต่ในช่วงเวลาทีเ่กิดการยึดครองหรือล่าอาณานิคม หรือตัง้แต่       

มีการรุกรานทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่เป็นของชนพืน้เมือง หรือตัง้แต่มีการก่อตัง้รัฐพรมแดน                

ในยุคปัจจุบัน โดยกลุ่มชนนัน้ยงัคงธ ารงไวซ้ึ่งอัตลักษณ์ทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและการเมือง             

ของตนเอง แต่อาจจะตอ้งถูกท าใหย้า้ยออกจากถิ่นฐานทางวฒันธรรมดัง้เดิมของตน หรืออาจจะตอ้งยา้ย

ไปตัง้ถิ่นฐานนอกบริเวณเดมิของบรรพบรุุษ” ๒๕  

 เมื่อพิจารณาจากนิยามดังกล่าวแลว้จะเห็นไดว้่าชนพืน้เมืองนัน้ไดม้ีการต่อตา้นการรุกรานจาก 

การล่าอาณานิคมทัง้ในทางสงัคมและทางวฒันธรรม และไดแ้บ่งแยกตนเองออกจากชาวฟิลิปปินสซ์ึ่งเป็น

ชนสว่นใหญ่ ดงันัน้จึงตอ้งถือว่าชนพืน้เมืองเหล่านีจ้  าเป็นที่จะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองเป็นพิเศษเพื่อใหย้งัคง

รกัษาขนบและวิถีชีวิตดัง้เดิมของกลุ่มตนเอาไว ้ไม่ใหถ้กูปรบัเปลี่ยนไปโดยวิถีชีวิตของชาวฟิลิปปินสซ์ึ่งเป็น

ชนส่วนใหญ่ โดยกฎหมายมีเป้าประสงคเ์พื่อใหช้นพืน้เมืองและชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่สามารถยืนอยู่

รว่มกนัอย่างเท่าเทียมในสงัคม (equal footing)  

 

ค. กลุ่มมุสลิมแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ 

 ดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าฟิลิปปินสน์ั้นเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยประชาชนส่วนใหญ่         

ใชศ้าสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมาเป็นเวลาชา้นาน ท าใหก้ารใชศ้าสนาเป็นเครื่องมือทางการเมือง 

กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและสงัคมของฟิลิปปินสอ์ย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้และการเคลื่อนไหวของ  

กลุ่มมุสลิมแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของฟิลิปปินสก์็เป็นกระจกสะท้อนวัฒนธรรมดังกล่าวได้อย่างดี 

อย่างไรก็ดี เมื่อกลา่วถึงที่มาที่ไป มลูเหต ุรวมทัง้ปมูหลงัของการเคลื่อนไหวดงักลา่วแลว้ ก็ยงัเป็นที่ถกเถียง

กนัว่าสาเหตทุี่แทจ้ริงของการก่อก าเนิดขึน้ของกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนมสุลิมที่ครอบคลมุพืน้ที่ส่วนใหญ่

ในภาคใตข้อฟิลิปปินสต์ัง้แต่ช่วงทศวรรษที่ ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓) และด าเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนันั้น 

แท้จริงแล้วมาจากนโยบายและการด าเนินนโยบายของประเทศฟิลิปปินสเ์องในช่วงที่เป็นอาณานิคม     

และช่วงที่เป็นรฐัเอกราชแลว้หรือไม่๒๖ ตามที่ Thomas M. McKenna นักวิชาการดา้นมานุษยวิทยาแห่ง

มหาวิทยาลัยอลาบามา สหรัฐอเมริกา ได้ให้ความเห็นโดยสรุปไว้ว่า รูปแบบการปกครองชาวมุสลิม                   

ในฟิลิปปินส์ในช่วงที่ ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริ กานั้นมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบ                     

 
๒๕ มาตรา ๓ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๘๓๑๗.   
๒๖ Thomas M. McKenna (No date). The Origins of the Muslim Separatist Movement in the Philippines, สืบคน้ได้

ที่ http://asiasociety.org/origins-muslim-separatist-movement-philippines (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑).  



๑๒ 
 

การปกครองที่อเมริกาใช้กับอาณานิคมอ่ืน ๆ คือ ใช้รูปแบบของปิตาธิปไตยหรือระบบพ่อปกครองลูก            

ที่รฐัจะพยายามจะผกูขาดการจดัหาปัจจยัทกุอย่างที่จ  าเป็นใหก้บัราษฎร แต่ในขณะเดียวกนัก็จะจ ากดัสิทธิ

และเสรีภาพของราษฎรอย่างเขม้งวด และผูกพันระบบกับศาสนาอย่างเคร่งครัด (pious paternalism) 

ร่วมกับใชว้ิธีการอย่างโหดเหีย้มแข็งกรา้วเพื่อรกัษาความสงบเรียบรอ้ย (brutal pacification) ไปในเวลา

เดียวกนั๒๗ 

 อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗) กลุ่มกบฏแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro 

Islamic Liberation Front) ในฟิลิปปินส ์ไดล้งนามในขอ้ตกลงสนัติภาพกบัรฐับาลฟิลิปปินส์๒๘ ซึ่งเป็นที่รูจ้กั

กันในชื่อของ ขอ้ตกลงบังซาโมโรฉบับครอบคลุม (Comprehensive Agreement on the Bangsamoro)  

ซึ่งมีเป้าประสงคเ์พื่อยุติความรุนแรงจากการใชก้ าลงัอาวธุที่ท าใหช้ีวิตกว่า ๑๒๐,๐๐๐ ชีวิตที่ตอ้งสงัเวยไป

ในความรุนแรงนีต้ัง้แต่ช่วงทศวรรษ ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓) และสง่ใหผู้ค้นกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน ตอ้งยา้ยถิ่นฐาน๒๙ 

 ขอ้ตกลงฉบบัครอบคลุมดังกล่าวนีป้ระกอบดว้ยภาคผนวกสี่ภาคผนวกส าหรบักรอบความตกลง 

บงัซาโมโร (Framework Agreement on the Bangsamoro: FAB) ไดแ้ก่ ภาคผนวกว่าดว้ยการเตรียมการ

และวิธีเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (Transitional Arrangements and Modality) ภาคผนวกว่าดว้ยการสรา้งรายได้

และการแบ่งปันความมั่งคั่ง (Revenue Generation and Wealth Sharing) ภาคผนวกว่าดว้ยการแบ่งปัน

อ านาจ (Power Sharing) และภาคผนวกว่าด้วยการฟ้ืนฟูใหก้ลับเป็นปกติ (Normalization) และรวมถึง  

บทเสริมของภาคผนวกว่าด้วยการสร้างรายได้และการแบ่งปันความมั่งคั่งที่มีชื่อว่า บทเสริมว่าด้วย      

ความร่วมมือร่วมกนัดา้นแหล่งน า้และเขตพืน้ที่แห่งบงัซาโมโร (Addendum on the Bangsamoro Waters 

and Zones of Joint Cooperation)๓๐ โดยทั้งหมดไดร้บัการทยอยลงนามโดยรฐับาลฟิลิปปินสแ์ละกลุ่ม

กบฏแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมรโรจนครบในเดือน มกราคม ปี ๒๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗) หลงัจากมีการลงนาม 

FAB ในเดือนตลุาคม ปี ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) 

 
๒๗ เรื่องเดียวกนั.  
๒๘ Philippines signs landmark deal to end Muslim uprising (2014), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.bbc.com/news/world-

asia-26766215 (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑).  
๒๙ Government of the Philippines and Moro Islamic Liberation Front achieve historic peace agreement to end 

conflict in Mindanao (No date), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.hdcentre.org/en/resources/news/detail/article/13959143 
77-government-of-the-philippines-and-moro- islamic- liberation-front-achieve-historic-peace-ag/ (ข้อมูลล่าสุด 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๓๐ เรื่องเดียวกนั.  



๑๓ 
 

 นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาจิบ ราซัก (Najib Razak) ในขณะนั้น ได้แสดงความเห็นในฐานะ          

ที่มาเลเซียเป็นประเทศตวักลางในการจดัการเจรจาสนัติภาพครัง้นีว้่า ในการลงนามขอ้ตกลงครัง้นี ้ทัง้สองฝ่าย

ไม่ไดม้องไปยังปัญหาในอดีต แต่ไดมุ้่งไปที่การให้ค ามั่นสัญญาแห่งอนาคต (promise of the future)๓๑ 

นอกจากนี ้นายราจิบยังไดก้ล่าวอีกว่าหลงัจากหลายปีแห่งความขัดแยง้ และมีหลายชีวิตตอ้งสูญเสียไป 

การเจรจาตกลงกนัครัง้นีจ้ึงถือเป็นวีรกรรมอนัส าคญัยิ่งของทัง้สองฝ่าย (momentous act of courage)๓๒  

 

ง. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในด้านของภาษา 

 เนื่องจากประเทศฟิลิปปินสม์ีสภาพเป็นหมู่เกาะ ซึ่งมีเกาะแก่งต่าง ๆ อยู่รวมกนักว่า ๗,๕๐๐ เกาะ 

และมีประชากรกว่า ๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ คน มีภาษาที่ใชส้ื่อสารกนักว่า ๑๗๕ ภาษา ท าใหม้ีความหลากหลาย

ทางวฒันธรรมดา้นภาษาค่อนขา้งสงู การก าหนดนโยบายดา้นความหลากหลายทางวฒันธรรมดา้นภาษา

อย่างรอบคอบและสร้างสรรค์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อเป้าประสงค์ในการรักษาอัตลักษณ์                           

ของวัฒนธรรมกลุ่มย่อย รวมทั้งรกัษาไวซ้ึ่งความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติในเวลาเดียวกัน       

จึงมีการบงัคับใชร้ฐับัญญัติหมายเลข ๑๐๕๓๓ หรือที่เรียกกันในชื่อของ รฐับญัญัติว่าดว้ยการศึกษาขั้น

พืน้ฐานแบบยกระดบั ปี ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) (the Enhanced Basic Education Act of 2013) ซึ่งมีเจตนารมณ์

เพื่อก าหนดให้มีการใช้ภาษาแม่ (mother tongue) เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนตั้งแต่ในระบชั้น 

อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สาม (grade 3) ก่อนที่จะเริ่มใช้ภาษาอังกฤษ๓๓ โดยเหตุผลของการ

ก าหนดใหใ้ชภ้าษาแม่ในระบบการศึกษาก็คือเพื่อใหน้ักเรียนสามารถเขา้ใจเนือ้หาการเรียนการสอนไดดี้

ยิ่งขึน้๓๔ ทัง้นี ้เป็นไปตามความเห็นของนาย Armin Luistro รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เนน้ย า้

ว่าครูจ าเป็นตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความจ าเป็นของนกัเรียน และการใชภ้าษาที่นกัเรียนคุน้เคยเป็นสื่อกลาง

ในการเรียนการสอนก็เป็นสิ่งที่จ  าเป็นเช่นเดียวกนั๓๕  

 
๓๑ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๒๘.  

๓๒ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๒๘. 

๓๓ Delon Porcalla (May 16, 2013).  K-12 for all, use of mother tongue now law, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.philstar.com/ 

headlines/2013/05/16/942653/k-12-all-use-mother-tongue-now-law (ขอ้มลูล่าสดุ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๓๔ Sec.  Luistro:  Using mother tongue makes it easier for students to learn (August 9, 2013) , สืบค้น ได้ที่    

http://www.gov.ph/2013/08/09/sec-luistro-using-mother-tongue-makes-it-easier-for-students-to-learn/ (ข้อมูล
ล่าสดุ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๓๕ เรื่องเดียวกนั.  

http://www.gov.ph/2013/08/09/sec-luistro-using-mother-tongue-makes-it-easier-for-students-to-learn/


๑๔ 
 

 ทัง้นี ้การมุ่งเนน้ศึกษาภาษาแม่ในฐานะเป็นวิชาในหลกัสตูรนัน้หมายถึงการพฒันาทกัษะการอ่าน

และการพูดตัง้แต่ระดับที่ ๑ จนถึงระดับที่ ๓  โดยจะมีการใชภ้าษาแม่เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน    

ในทุกวิชาตัง้แต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เวน้แต่ในการเรียนการสอนวิชาภาษาฟิลิปปินส์  

และวิชาภาษาองักฤษ เนื่องจากภาษาฟิลิปปินส ์(Filipino language) และภาษาองักฤษเป็นภาษาประจ า

ชาติ (national languages) โดยเด็กนักเรียนจะเริ่มเรียนภาษาฟิลิปปินสเ์พื่อการพูดสื่อสาร (speaking)   

ในภาคการศึกษาแรกของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (first grade)  ส่วนทักษะการเขียนและการอ่านนั้นจะเริ่มสอน     

ในภาคเรียนที่สองของชัน้ประถมปีที่ ๑   

 อนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินสไ์ดจ้ัดท าสื่อการเรียนการสอนส าหรบัการเรียนการสอน

ภาษาต่าง ๆ ที่ใชใ้นฟิลิปปินสไ์วพ้อสมควร อาทิเช่น ภาษา Bahasa-Sug ภาษา Bicolano ภาษา Cebuano 

ภาษา Chavacano ภาษา Hiligaynon ภาษา Ilokano ภาษา Kapampangan ภาษา Maguindanaoan 

ภาษา Maranao ภาษา Pangasinense ภาษา Tagalog  ภาษา  Waray-waray ฯลฯ และยังมีส่วนที่อยู่ในระหว่าง

การจัดเตรียมอีกไดแ้ก่สื่อการเรียนการสอนส าหรบัภาษา Ybanag ภาษา Ivatan ภาษา Sambal ภาษา 

Aklanon ภาษา Kinaray-a ภาษา Yakan และภาษา Surigaonon๓๖ 

 

จ. นโยบายด้านศาสนา 

 แม้ประเทศฟิลิปปินสจ์ะมีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่ แต่การให้

เสรีภาพทางศาสนาก็ถือเป็นวัฒนธรรมทางสงัคมที่ชาวฟิลิปปินสย์ึดถือปฏิบติักันมาชา้นาน จนไดม้ีการ

บัญญัติไวใ้นขอ้ ๓ แห่งมาตรา ๕ ของรฐัธรรมนูญฟิลิปปินส์ ฉบับปี ๑๙๘๗ ที่ว่า “ไม่มีกฎหมายใดที่จะ

บงัคับในการก่อตัง้ศาสนา หรือขัดขวางการปฏิบัติศาสนกิจที่ชอบธรรม  และการนับถือศาสนาและการ

ปฏิบัติศาสนกิจใด ๆ จักต้องได้รับการอนุญาตโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือใหอ้ภิสิทธิ์ใด ๆ  ห้ามการ

ทดสอบทางศาสนาเพื่อการใชส้ิทธิพลเมืองหรือสิทธิทางการเมือง”๓๗ ทัง้นีจ้ึงอาจกล่าวไดว้่าส าหรบัสงัคม           

และวฒันธรรมของฟิลิปปินสใ์นดา้นศาสนานัน้ ฟิลิปปินสเ์คารพในทกุศาสนา ซึ่งรวมถึงผูท้ี่ไม่นบัถือศาสนา

 
๓๖ เรื่องเดียวกนั.  
๓๗  รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ขอ้ ๓, “No law shall be made respecting an establishment of 

religion, or prohibiting the free exercise thereof.  The free exercise and enjoyment of religious profession and 
worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. No religious test shall be required for 
the exercise of civil or political rights.”  



๑๕ 
 

ใด ๆ (atheist) ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า (agnostic) หรือผู้ที่ไม่เชื่อในศาสนาด้วยเช่นกัน ประชาชนทุกคน

สามารถเลือกนบัถือศาสนาใดก็ไดต้ามที่ตนตอ้งการ  

 

ฉ. นโยบายด้านการศึกษา  

 รฐับาลฟิลิปปินสใ์หค้วามส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก๓๘ ดังจะเห็นไดจ้ากการที่ก าหนดให้

การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลในระดับอนุบาล (first stage of compulsory education)๓๙    

ทั้งนี ้ก่อนที่จะมีการออกรัฐบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในระดับอนุบาล (Kindergarten Education Act)               

ในปี ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่ก าหนดใหก้ารศกึษาในชัน้อนุบาลเป็นการศึกษาภาคบงัคบันัน้ เด็กฟิลิปปินส์

สามารถเขา้เรียนในชัน้ประถมปีที่ ๑ (first grade) ไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัการศึกษาในระดับอนุบาลมาก่อน   

ซึ่งส่งผลใหเ้ด็กนักเรียนบางคนตอ้งพบกับความยากล าบากในการเรียนใหไ้ดผ้ลสัมฤทธิ์ตามท่ีต้องการ  

ดงันัน้ เมื่อมีการก าหนดใหก้ารศึกษาชัน้อนุบาลเป็นการศึกษาภาคบงัคบัแลว้ก็เป็นที่คาดหมายว่านกัเรียน

ในชัน้ประถมปีที่หนึ่งจะสามารถศกึษาเลา่เรียนไดอ้ย่างมีความพรอ้มมากยิ่งขึน้จนถึงในล าดบัชัน้ที่สงูขึน้ไป  

นอกจากนี ้ฟิลิปปินสย์ังได้มีการผลกัดัน และสนับสนุนการบูรณาการทางการศึกษาในภูมิภาค  

โดยมุ่งการเสรมิสรา้งศกัยภาพการแข่งขนัของฟิลิปปินสแ์ละของอาเซียนในระดบัโลก โดยไดด้ าเนินการต่าง 

ๆ เช่น  

๑)  โครงการ ๒ ภาษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยฟิลิปปินสไ์ดด้  าเนินยุทธศาสตรเ์รื่อง

ดงักลา่วในโรงเรียนระดบัประถม 

๒) จัดท าแนวปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย  ภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วย

การศึกษาขัน้พืน้ฐานแบบยกระดับ ปี ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) (the Enhanced Basic Education Act of 2013) 

เพื่อเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางการศึกษา และจัดการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรูน้อกระบบโรงเรียน 

เพื่อเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของการพฒันาและการดแูลเด็กปฐมวยั  

๓) หลอมรวมเทคโนโลยีและสารสนเทศเขา้กับหลกัสูตรการศึกษา เพื่อใหก้ารเรียนรูข้องนักเรียน 

ในอาเซียนสามารถกระท าไดอ้ย่างทั่วถึงผ่านสื่อการศึกษาทางเว็บไซตห์รือสื่อการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยี

แบบต่าง ๆ  

 
๓๘ Philippine Education for All 2015 Review Report (2015), สืบคน้ไดท้ี่ http://unesdoc.unesco.org/images 

/0023/002303/230331e.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๓๙ เรื่องเดียวกนั.  



๑๖ 
 

๔) จดัใหผู้ด้อ้ยโอกาสไดร้บัการศึกษาผ่านโครงการจดัการศึกษาส าหรบัผูด้อ้ยโอกาส (Reaching 

the Unreached Children) โดยมีกรอบการด าเนินงานขององคก์ารรฐัมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ หรือ SEAMEO และรัฐบัญญัติว่าด้วยการก ากับดูแลการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(Governance of Basic Education Act of 2001) เป็นตวัก ากบั  

  ในอาเซียนนัน้ถือไดว้่าฟิลิปปินสเ์ป็นผูน้  าในการจัดการศึกษาส าหรบัผูด้อ้ยโอกาส เพราะนโยบาย

การศกึษาที่เก่ียวกบัผูด้อ้ยโอกาสนัน้มีการด าเนินการอย่างครอบคลมุและหลากหลาย เช่น 

๑) นกัเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคนั และประชากรกลุม่ที่ยงัไม่ไดร้บัการศึกษา จะไดร้บัการเฝา้

ติดตามดว้ยระบบที่รฐัจดัไว ้

๒) การจัดการศึกษาเพื่อภาวะวิกฤต (Education in Emergencies) ส าหรับเตรียมพร้อมรับ        

ภยัพิบติัธรรมชาติ เช่น ไตฝุ้่ น สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด เป็นตน้ และในส่วนภูมิภาค ฟิลิปปินสไ์ดจ้ดัการศึกษา

เพื่อเตรียมความพรอ้มรบัภยัพิบติัธรรมชาติและภาวะฉกุเฉินต่าง ๆ โดยรว่มด าเนินการกบัอินโดนีเซีย 

  ทั้งนี ้ฟิลิปปินสย์ังมีความร่วมมือทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะกับองคก์ารซีมีโอ หรือ องคก์าร

รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: 

SEAMEO) โดยรบัเป็นประเทศแกนน าในการด าเนินโครงการ 3 โครงการ ไดแ้ก่ การศึกษาในสถานการณ์

ฉกุเฉิน การจดัการศกึษาส าหรบัเด็กดอ้ยโอกาส และการพฒันาการดแูลเด็กปฐมวยั๔๐ 

 

๑.๑.๔  ปัญหาและอุปสรรคบางประการในการด าเนินงานตามนโยบาย 

ปัญหาเก่ียวกบัชนพืน้เมือง  

 แมจ้ะมีกฎหมายที่รองรบัสิทธิของชนพืน้เมือง (indigenous people) ตามที่ไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ ข.     

ก็ตาม แต่ในทางปฏิบติัแลว้เนื่องจากฟิลิปปินสป์ระกอบไปดว้ยชนชาติที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ 

และมีความเหลื่อมล า้ทางเศรษฐกิจสูง ทรพัยส์ินและความมั่งคั่งส่วนใหญ่ตกอยู่กับชนชัน้น าเพียงบางกลุ่ม๔๑ 

ท าใหต้อ้งมีการฝ่าฟันต่อไปเพื่อใหก้ารด ารงอยู่ของชนพืน้เมืองเป็นที่ยอมรบัในทางสงัคมและวัฒนธรรม

อย่างแท้จริง   ซึ่ งในปี ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖) นักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์  

 
๔๐ ศูนยข์อ้มลูข่าวอาเซียน กรมประชาสมัพนัธ์, นโยบายดา้นการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนฟิลิปปินส์, สืบคน้ไดท้ี่ 

http: / / thailand.prd.go. th/1700/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=4640&filename= index (ข้อมูลล่าสุด ๑๔ 
กมุภาพนัธ ์๒๐๑๘).   
๔๑

 อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๔ หนา้ ๒๖๕.  



๑๗ 
 

 (University of the Philippines) ไดเ้ขียนบทความแสดงทรรศนะว่าชนพืน้เมืองของฟิลิปปินสย์ังคงต้อง

เผชิญกบัการถูกเลือกปฏิบติัและการถูกละเลยทอดทิง้ และยงัคงตอ้งต่อสูต่้อไปเพื่อปกป้องสิทธิของพวกเขา 

ซึ่งรฐับาลท าใหพ้วกเขารูส้กึว่าก าลงัถกูละเลย๔๒   

 นอกจากนี ้วิวฒัน ์ตามี่ นกัวิจยัอิสระชาวไทยจากโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (Asian 

Public Intellectuals) สนับสนุนโดย Nippon Foundation Fellowships ซึ่งไดล้งพืน้ที่ศึกษาส ารวจวิถีชีวิต

ของชนเผ่าในฟิลิปปินส ์กลา่วว่า “ปัจจบุนัวิถีชีวิตชนเผ่าพืน้เมืองในฟิลิปปินสไ์ดเ้ปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีต 

มีการด าเนินชีวิตคล้ายกับคนเมืองมากขึน้  การผลิตทางการเกษตรและหัตถกรรมต่าง ๆ มีลักษณะ           

ในเชิงพาณิชยเ์พื่อจ าหน่าย วิถีการผลิตจึงผกูติดกบัตลาดภายนอกเป็นหลกั เด็กและเยาวชนของชนเผ่าที่มี

การศึกษา ต่างก็พากนัออกไปอยู่ตามเมืองต่าง ๆ กนัหมด หรือหากมีความรูค้วามสามารถดีหน่อยก็พากนั

ออกไปท างานและเรียนหนงัสือต่างประเทศกนัหมด 

แต่เมื่อหนัมาดภูาพรวมของสถานการณปั์ญหาของชนเผ่าที่นี่ ที่ถือว่าเป็นประเด็นร่วม ก็คือ ปัญหา

การถูกแย่งชิงที่ดินท ากิน ที่อยู่อาศัยและทรพัยากรแร่ธาตุโดยรฐัและบริษัทเอกชนที่เป็นกลุ่มทุนขา้มชาติ 

เพื่อเขา้ไปท าเหมืองแร่ ขุดแร่ทองค า เงิน ท าโรงงานหินอ่อน จึงจะมักเกิดความขัดแยง้กันเสมอระหว่าง

บรษิัทเอกชนกบัชนเผ่าที่อาศยัอยู่ตามเกาะต่าง ๆ ในบางพืน้ที่ถา้ชนเผ่ารวมตวักนัไดแ้ละเขม้แข็งหน่อยก็จะ

สามารถปกป้องผืนดินของตนเองได้ เช่น ชนเผ่าที่อาศยัอยู่หมู่เกาะลซูอนเหนือในเขตบริหารคอรเ์ดลเลร่า 

แต่บางพืน้ที่ก็ไม่สามารถปกป้องพืน้ที่ดินของตนเองไดก้็สญูเสียที่ดินไปเกือบหมด เช่น ชนเผ่าตามหมู่เกาะ

กลางวิสายาส ์(Visayas) เมื่อไรท้ี่ดินท ากินสง่ผลต่อวิถีชีวิต”๔๓  

ทั้งนี ้ฟิลิปปินสพ์ยายามออกกฎหมาย เพื่อช่วยเยียวยาปัญหาของชนพืน้เมือง เช่น รฐับัญญัติ      

ว่าดว้ยสิทธิของชนพืน้เมือง พ.ศ. ๒๕๔๐ (Indigenous Peoples Rights Act of 1997) แต่ก็มีประเด็นว่า 

บทหลกักฎหมายที่ใหช้นพืน้เมืองสามารถอา้งกรรมสิทธิในที่ดินของบรรพบุรุษนัน้ขดัต่อรฐัธรรมนญูหรือไม่ 

เป็นสาเหตหุนึ่งที่ท าใหก้ารใชก้ฎหมายเพื่อแกปั้ญหาของชนพืน้เมืองนัน้ยืดเยือ้จนถึงปัจจบุนั   

 

 

 
๔๒ Arlyn VCD Palisoc Romualdo (2015) .   Protecting IPs’  Rights to Ancestral Domains and Lands, สืบค้นได้ที่  

http://www.up.edu.ph/protecting-ips-rights-to-ancestral-domains-and-lands/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘). 
๔๓ ประชาไทย, สมัภาษณพ์ิเศษ: วิวฒัน ์ตามี “ความต่าง” ระหว่าง “ชนพืน้เมืองฟิลิปปินส”์ กับ “ชนพืน้เมืองไทย” (ตอน 
๑), สืบคน้ไดท้ี่ https://prachatai.com/journal/2009/11/26554 (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๙ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑).  



๑๘ 
 

ปัญหาดา้นการศกึษา 

 เอกสารตีพิมพเ์ผยแพร่ดา้นการศึกษาประจ าปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ขององคก์าร UNESCO 

เก่ียวกบัการศึกษาในภาพรวมของประเทศฟิลิปปินสร์ะบุว่ามีประเด็นปัญหาหลายประการที่สั่งสมมานาน 

อาทิ ปัญหาความยากจน การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ภยัพิบติั ความขดัแยง้ทางอาวุธ (armed conflict) 

และการคุกคามต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านีล้ว้นส่งผลใหก้ารบรรลุ

เป้าประสงคท์างการศึกษายงัคงเป็นสิ่งที่จะตอ้งฝ่าฟันต่อไป ทัง้นี ้รฐับาลฟิลิปปินสไ์ดจ้ดัการปัญหาเหลา่นี ้

โดยใช้มาตรการทางกฎหมายในเชิงรุกต่าง ๆ ๔๔ ไปพรอ้มกับการก าหนดแผนปฏิบัติแห่งชาติ๔๕ให้กับ

หน่วยงานต่าง ๆ ของรฐั เพื่อขบัเคลื่อนแผนงานใหบ้รรลผุลต่อไป๔๖  

 นอกจากนี ้ในส่วนของแนวทางการขับเคลื่อนนัน้ UNESCO ยังระบุว่าในภาคส่วนของการศึกษา

นัน้ กระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส ์(Department of Education: DepEd) ไดจ้ัดใหม้ีความช่วยเหลือ

ทางการเงินส าหรับนักเรียนผ่านโครงการความช่วยเหลือของรัฐส าหรับนักเรียนและครูที่อยู่ในภาค

การศึกษา เอกชน  ( the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education: 

GASTPE)  รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมส าหรับ ชนพื ้นเมือง นักเรียนมุสลิม                

และเด็กพิการดว้ย๔๗  

 ฟิลิปปินสย์ังมีความพยายามในการสรา้งความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ประธานาธิบดีโรดิโก ดูเตอรเ์ต ้ไดล้งนามในรฐับญัญัติว่าดว้ยการเขา้ถึงการศึกษาในระดับ

ตติยภูมิอย่างทั่วถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ (Universal Access to Quality Tertiary Education Act 2017) โดยมี

สาระส าคัญคือก าหนดใหร้ฐัใหเ้งินอุดหนุนมหาวิทยาลยั วิทยาลยั วิทยาลยัอาชีวะ ที่เป็นของรฐั เพื่อให้

สามารถจดัการศึกษาโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน (free tuition) ได ้อย่างไรก็ดี มีผูต้ัง้ขอ้สงัเกตว่ากฎหมายฉบบันี ้

จะสรา้งภาระทางการคลงัใหก้บัรฐัเป็นอย่างมาก๔๘  

 
๔๔ เช่น ค าสั่งประธานาธิบดี เลขที่ ๗๙๘ (Presidential Decree No. 798) ก าหนดให้เด็กและเยาวชนที่ไม่เข้าสู่ระบบ

การศกึษาตอ้งถกูควบคมุตวัใหอ้ยู่ในสถานดแูล หรือกฎหมายต่อตา้นการรงัแกกนัในโรงเรียน (Anti-Bullying Act หรือ RA 
10627) ที่ก าหนดนิยามของการรงัแก (Bullying) และก าหนดใหก้ารกระท าเช่นนัน้เป็นความผิด เป็นตน้.  
๔๕

 สืบคน้ไดท้ี่ Philippine Education for All 2015 (EFA 2015) อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๓๘.  
๔๖ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๓๘. 
๔๗ เรื่องเดียวกนั.  

๔๘
 Inquirer.net, Duterte signs into law bill granting free tuition in SUCs, สืบคน้ไดท้ี่ http://newsinfo.inquirer.net 

/920306/breaking-duterte-signs-law-granting-free-tuition-in-sucs (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑).   



๑๙ 
 

๑.๒ ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ฟิลิปปินส์ท าไว้ประเทศอื่นหรือ

องค์การระหว่างประเทศ๔๙ 

ภาพรวมของความสมัพนัธร์ะหว่างไทยและฟิลิปปินส ์

 ก่อนที่จะมีการสถาปนาความสมัพนัธท์างการทูตระหว่างไทยและฟิลิปปินสใ์นปี พ.ศ. ๒๔๙๒ นัน้ 

ลักษณะของการติดต่อกันระหว่างสองประเทศจะอยู่ในรูปแบบของการค้าทางอ้อมทั้งสิน้ (indirect 

trading) จนกระทั่งในวนัที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒ จึงมีการเริ่มความสมัพนัธโ์ดยตรง (direct relation) 

ระหว่างไทยและฟิลิปปินสข์ึน้เป็นครัง้แรก โดยทัง้สองประเทศไดล้งนามในสนธิสญัญามิตรภาพ ( Treaty of 

Friendship) ซึ่งมีผลเป็นการเริ่มความสมัพนัธแ์บบทวิภาคีอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศ 

 ไทยและฟิลิปปินสไ์ดเ้ริ่มสง่คณะทูตไปประจ าในนครหลวงของทัง้สองฝ่ายในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ จนได้

พัฒนาและยกระดับความสมัพนัธจ์นมีสถานะเป็นสถานเอกอัครราชทูตในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 

นับจากนัน้ ความสมัพันธ์ของทัง้สองประเทศก็มีความแน่นแฟ้นและพฒันาขึน้เป็นล าดับ ทัง้สองประเทศ

เป็นผูร้่วมก่อตั้ง SEATO เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ และร่วมกันก่อตั้ง ASEAN ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐  

และเขา้ร่วมในเวทีระดบัภมูิภาคและระดบัโลกอีกหลายเวที นอกจากนี ้ความร่วมมือในลกัษณะเช่นนีย้งัได้

ขยายออกไปในอีกหลายดา้นนอกเหนือจากดา้นการคา้และวฒันธรรม ซึ่งรวมถึงด้านการเมือง การป้องกนั

ประเทศ การลงทุน การท่องเที่ยว การบริการดา้นอากาศยาน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี การสื่อสาร

โทรคมนาคม การเกษตร ดา้นงานยติุธรรมและสิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ  

 เมืองมะนิลาและกรุงเทพมหานครฯ ไดก้ลายเป็นเมืองพี่นอ้ง (sister-cities) เมื่อวนัที่ ๒๔ มิถนุายน 

พ.ศ. ๒๕๔๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ทัง้สองประเทศไดม้ีการเฉลิมฉลองความสมัพนัธค์รอบรอบ ๕๐ ปี โดย

ฟิลิปปินสไ์ดท้ าการเปลี่ยนชื่อถนน Rada (Rada Street) เป็นถนน Thailand (Thailand Street) ซึ่งตัง้อยู่ใน

ย่านที่คับคั่งของเขตมากาติ (Makati) ในขณะที่ทางประเทศไทยก็ไดม้ีการตั้งซอยฟิลิปปินส ์ (Philippine 

Street) ซึ่งอยู่ตรงบริเวณที่สถานทูตฟิลิปปินสต์ัง้อยู่บนถนนสขุุมวิท อันเป็นใจกลางย่านธุรกิจการคา้ของ

กรุงเทพมหานคร  

 
๔๙

 รฐัธรรมนญูขอ้ ๗ มาตรา ๒๑ (Section 21 of Article 7) ก าหนดใหส้นธิสญัญาหรือขอ้ตกลงระหวา่งประเทศที่วฒุิสภา

รบัรอง มีผลบงัคบัเป็นกฎหมายไดท้นัที โดยไม่จ าตอ้งออกกฎหมายภายในมาบงัคบัใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงนัน้อีก,  Aileen 
V. Sicat. (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  Lecturer of Lyceum of the Philippines University College of Law [บท
สมัภาษณ]์. 



๒๐ 
 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบัฟิลิปปินส์ไดข้ยายไปสู่การใหค้วามช่วยเหลือระหว่างกนัในช่วงที่เกิด

ภยัธรรมชาติ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยไดบ้รจิาคเงินช่วยเหลือจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลา่รส์หรฐัฯ 

(ประมาณ ๓ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท) ให้กับฟิลิปปินส์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุเซ็นดอง 

(Sendong) และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเทศไทยก็ได้มอบข้าวกว่า ๑๐ ,๔๐๐ กระสอบให้กับรัฐบาล

ฟิลิปปินสเ์พื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยจากพายุออนดอย (Ondoy) ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ฟิลิปปินสไ์ดส้่ง   

ทีมเจา้หนา้ที่นิติวิทยาศาสตรม์ายงัไทยเพื่อช่วยระบุอตัลกัษณข์องศพและชิน้ส่วนผูเ้สียชีวิตจากเหตกุารณ์

คลื่นยกัษส์นึามิที่ภาคใตข้องประเทศไทยดว้ย๕๐  

 

ความตกลงระหว่างฟิลิปปินสแ์ละไทยในดา้นสงัคมและวฒันธรรมที่ส  าคญั 

๑. สนธิสญัญาไมตรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Treaty of Friendship 

between the Republic of the Philippines and the Government of Thailand) ลงนามและมีผลบังคับ

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒  มีสาระส าคัญเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ      

ทัง้ในดา้นสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ อย่างเป็นทางการ ก าหนดใหท้ัง้สองประเทศตอ้งใชว้ิธีการระงบั

ขอ้พิพาทโดยสนัติในกรณีเกิดขอ้ขัดแยง้ ก าหนดใหม้ีการส่งคณะทูตไปประจ าระหว่างกัน โดยไดร้บัความคุม้กัน

ทางการทตู เป็นตน้  

๒. ความตกลงทางวฒันธรรม ไทย – ฟิลิปปินส์ (Cultural Agreement between the Government 

of the Republic of the Philippines and the Royal Thai Government)  ลงนามเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีสาระส าคัญก าหนดใหคู้่สญัญาจะตอ้งพยายามร่วมมือกันทัง้สองฝ่าย (endeavor to 

accord to each other) เพื่อแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรม เช่น จดัใหม้ีการแลกเปลี่ยน หนงัสือ ต ารา สิ่งพิมพ ์

ภาพยนตร ์จดัใหม้ีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวฒันธรรม เช่น นกัเขียน นกัแสดง นกัวิชาการ รวมทัง้จดัให้

มีการแสดงนิทรรศการทางวฒันธรรมเชิงแลกเปลี่ยน ฯลฯ๕๑  

 
๕๐ Embassy of the Philippines, Bangkok, Thailand, Overview of Philippines and Thailand Relations, สืบค้นได้ที่  

http://bangkokpe.dfa.gov.ph/about-us/overview-of-phils-and-thailand-relations, (ข้อมูลล่าสุด ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑). 
๕๑ Philippine Treaty Online, สืบคน้ไดท้ี่ http://210.5.104.56/treaty/scanneddocs/49.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๗ กมุภาพนัธ ์

๒๕๖๑). 



๒๑ 
 

๓. ความตกลงว่าดว้ยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ  (Agreement on Scientific and 

Technical Co-  Operation between the Republic of the Philippines and the Kingdom of Thailand 

ลงนามเมื่อวนัที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยมีสาระส าคญัผกูพนัคู่สญัญาที่จะตอ้งรว่มมือ๕๒ แลกเปลี่ยน 

สรา้งเสรมิประโยชนร์ว่มกนัในดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี๕๓  

๔. ความตกลงว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการท่องเที่ยว (Agreement on Cooperation on Tourism 

between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Kingdom 

of Thailand) ลงนามเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๖ ซึ่งมีสาระส าคัญผูกพันคู่สัญญาที่จะต้องสนับสนุน     

ใหเ้กิดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศคู่สญัญามากขึน้ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอ้มูลดา้นการท่องเที่ยว

ระหว่างสองประเทศ ต้องจัดให้มีสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยว ตัวแทนท่อ งเที่ยว ท าการ

ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการท่องเที่ยวของอีกฝ่ายใหม้ากขึน้ ฯลฯ๕๔  

นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไทยและฟิลิปปินสไ์ดร้่วมลงนามในความตกลงว่าดว้ยภาษี พลงังาน

และความร่วมมือทางธุรกิจ๕๕  โดยไทยและฟิลิปปินสไ์ด้ลงนามในข้อตกลงจัดตั้งเวทีพบปะ (forum)      

ด้านพลังงานรวมทั้งข้อตกลงอีกฉบับหนึ่งที่ เก่ียวข้องกับความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มธุรกิจของไทย        

และฟิลิปปินส ์ทัง้นี ้นายสุรพงษ์ โตวิจักษณช์ัยกุล รองนายกรฐัมนตรีดา้นการคลงัของไทยไดก้ล่าวว่าทัง้

สองประเทศจะท าการสง่เสรมิความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจและการลงทนุระหว่างกนั รวมทัง้ผลกัดนัใหม้ีการ

ขจดัอปุสรรคทางภาษี และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่างกนัในดา้นการจดัการแรงงาน  นอกจากนี ้

 
๕๒

 ศาลสงูสดุของฟิลิปปินสเ์คยตดัสินว่าสนธิสญัญาหรือขอ้ตกลงระหว่างประเทศที่ฟิลิปปินสเ์ป็นคูส่ญัญานัน้มีผลบงัคบั

เป็นกฎหมายไดด้ว้ยตวัเอง โปรดดู The University of Melbourne, Southeast Asian Legal Research Guide: Treaties, 
Philippines, The Effect of Treaties on Domestic Law, สืบคน้ไดท้ี่ http://unimelb.libguides.com/c.php?g=402982 
&p=2744228, (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑). 
๕๓ Philippine Treaty Online, สืบค้นได้ที่  http: / /210.5.104.56/ treaty/scanneddocs/138.pdf, (ข้อมูลล่าสุด  ๒๓ 

กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑). 
๕๔ Philippine Treaty Online, สืบค้นได้ที่  http: / /210.5.104.56/ treaty/scanneddocs/366.pdf, (ข้อมูลล่าสุด ๒๓ 

กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑). 
๕๕The Philippine Star, Thailand, Phl sign agreements to boost cooperation ( June 22, 2013) , สื บ ค้น ไ ด้ที่  

http: / /www.philstar. com/ headlines/ 2013/ 06/ 22/ 957008/ thailand- phl- sign- agreements- boost- cooperation, 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙). 



๒๒ 
 

ในส่วนของความร่วมมือทางทหารนัน้ มีการจัดท าแผนความร่วมมือทางทหาร โดยไทยจะจัดหาชิน้ส่วน

อะไหลใ่หก้บัเครื่องอากาศยานรุน่ OV-10 ใหก้บัฟิลิปปินส์๕๖ 

 

ความตกลงระหว่างฟิลิปปินสแ์ละประเทศอ่ืนหรือองคก์รระหว่างประเทศในดา้นสงัคมและวฒันธรรมที่ส  าคญั 

 ๑. ความตกลงด้านการแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

(Agreement relating to the Exchange of the Official Publications between United States of America 

and the Republic of the Philippines) ซึ่งลงนามและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑  

โดยมีสาระส าคญัก าหนดใหร้ฐับาลของแต่ละประเทศตอ้งสง่ส าเนาของสิ่งตีพิมพท์ี่ก าหนดใหแ้กร่ฐับาลของ

อีกประเทศหนึ่ง โดยทางสหรฐัอเมริกา จะมีสถาบนัสมิตโซเนียน (Smithsonian Institution) และหอ้งสมุด

สภาคองเกรส (the Library of Congress) เป็นฝ่ายที่รบัผิดชอบการแลกเปลี่ยน ในขณะที่ทางฟิลิปปินส์  

จะมีกรมหอ้งสมดุสาธารณะ (the Bureau of Public Libraries) เป็นฝ่ายที่รบัผิดชอบ๕๗  ซึ่งปัจจุบนัเปลี่ยน

ชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติฟิลิปปินส ์(National Library of the Philippines) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

คณะกรรรมาธิการวัฒนธรรมและศิลปะแห่งชาติ (National Commission for Culture and the Arts)๕๘  

 ๒. ความตกลงระหว่างสาธารณรฐัฟิลิปปินส์และสหรฐัอเมริกาในดา้นการพฒันาและสรา้งเสริม

การท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ (Agreement between the Republic of the Philippines and the 

United States of America on the Development and Facilitation of Reciprocal Tourism)  ซึ่ งลงนาม

และมีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัที่ ๑๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีสาระส าคญัเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของทัง้สอง

ประเทศ โดยท างานรว่มกบัองคก์ารการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization)   

 ๓. ความตกลงด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐประชาชนจีน       

(พ.ศ. ๒๕๔๑ – พ.ศ. ๒๕๔๒) (Cultural Agreement between the Republic of the Philippines and the 

People’s Republic of China 1998 – 1999) ซึ่งลงนามและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๑  

โดยมีสาระส าคัญคือการจัดใหม้ีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศในช่วงปี พ.ศ. 

 
๕๖ เรื่องเดียวกนั. 
๕๗ Philippine Treaty Online, สืบค้นได้ที่  http: / /210.5.104.56/ treaty/scanneddocs/317.pdf, (ข้อมูลล่าสุด ๒๓ 

กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑). 
๕๘

 National Library of the Philippines, History, http://web.nlp.gov.ph/nlp/?q=node/190, (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑).    



๒๓ 
 

๒๕๔๑ ถึง ๒๕๔๒ เช่น การแสดงดนตรี ศิลปะ นาฏกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการส่งครูหรือนักวิจัยและ

เจา้หนา้ที่รฐัไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ใหทุ้นการศึกษา จัดการประชุมสมัมนาเก่ียวกับ

วฒันธรรมของทัง้สองประเทศ เป็นตน้๕๙     

 ๔. บันทึกความเขา้ใจระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์   

และกระทรวงกิจการภายในและการสือ่สารแห่งรฐับาลญี่ปุ่ น เรื่อง ความร่วมมือดา้นเทคโนโลยีขอ้มูลและ

การสือ่สาร (Memorandum of Understanding between the Department of Science and Technology 

of the Republic of the Philippines and the Ministry of Internal Affairs and Communication of the 

Government of Japan on the Cooperation in the Field of Information and Communications 

Technology) ซึ่งลงนามและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีสาระส าคัญ           

เพื่อสนบัสนุนและสรา้งเสริมความร่วมมือกนัระหว่างสองประเทศในดา้นเทคโนโลยีขอ้มูลและการสื่อสาร 

(Information and Communications Technology) หรือ ICT เช่น เทคโนโลยีโทรคมนาคมในยุคที่ ๔ (4G) 

การออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื ้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television Broadcasting) 

รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วม ญ่ีปุ่ น-ฟิลิปปินส ์ในด้านเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร (Japan-

Philippines ICT Cooperation Committee) หรือ JP-ICC เพื่อด าเนินการตามความตกลงนี ้ให้เกิดผล

ในทางปฏิบติัต่อไป๖๐  

 ๕. ความตกลงว่าด้วยการน าเข้าวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 

(Agreement on the Importation of Educational Scientific and Cultural Materials)  ซึ่ งมี องค์กา ร 

UNESCO เป็นเจ้าภาพ และมีรัฐภาคีที่เข้าร่วมกว่า ๙๘ ประเทศ โดยฟิลิปปินสไ์ด้ลงนามในข้อตกลง      

เมื่อวนัที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๓ และใหส้ตัยาบนัเมื่อวนัที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยขอ้ตกลง

นีม้ีสาระส าคญัผูกพนัใหร้ฐัภาคีจะตอ้งยกเลิกการจดัเก็บอากรขาเขา้ (custom duties) และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ 

ระหว่างรฐัภาคี เมื่อมีการน าเข้าหนงัสือ สิ่งพิมพ ์หรือวสัดอุปุกรณท์างการศึกษา วิทยาศาสตร ์วฒันธรรม  

 
๕๙ Philippine Treaty Online, สืบค้นได้ที่  http: / /210.5.104.56/ treaty/scanneddocs/15.pdf, (ข้อมูล ล่าสุด  ๒๓ 

กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑). 
๖๐ Philippine Treaty Online, สืบค้นได้ที่  http: / /210.5.104.56/ treaty/scanneddocs/646.pdf, (ข้อมูลล่าสุด  ๒๓ 

กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑). 



๒๔ 
 

ที่ก าหนดไวใ้นภาคผนวก (Annex) เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความรู ้และอารยะธรรมซึ่งกนัและกนั

อนัจะน าไปสูก่ารรกัษาสนัติภาพของโลก๖๑  

๖. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  (Convention 

concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)  หรืออนุสัญญามรดกโลก      

ซึ่ง UNESCO เป็นเจา้ภาพ โดยมีประเทศสมาชิกกว่า ๑๗๒ ประเทศ โดยอนุสญัญามีสาระส าคญัเป็นการ

เสริมสรา้งความร่วมมือในหมู่ประเทศภาคีเพื่อด าเนินมาตรการที่เหมาะสมในการคุม้ครอง รกัษาและจัด

แสดงมรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ รวมทัง้จดัตัง้คณะกรรมการมรดกโลก (The World Heritage 

Committee) ขึน้เพื่อด าเนินการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามอนุสญัญา ซึ่งฟิลิปปินสไ์ดใ้หส้ตัยาบันในอนุสญัญานี ้

เมื่อวนัที่ ๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๘๖๒ และไดม้ีการออกรฐับญัญัติว่าดว้ยพืน้ที่แห่งชาติที่ไดร้บัการคุม้ครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ (the National Integrated Protected Area System Act of 1992) ก าหนดเขตพืน้ที่คุม้ครอง 

ภายใตห้ลกัการของอนสุญัญาดงักลา่ว    

๗. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการต่อตา้นการใชส้ารกระตุน้ในการกีฬา (International 

Convention against Doping in Sport)๖๓ ซึ่ ง  UNESCO เป็นเจ้าภาพ และฟิลิปปินส์ได้ให้สัตยาบัน        

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมเป็นภาคีกว่า ๑๘๗ ประเทศ โดยตัว

อนุสญัญามีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคมุการใชส้ารกระตุน้ในระดบัชาติ สนบัสนุนความร่วมมือในระดบัสากล

เพื่อต่อตา้นการใชส้ารตอ้งหา้มในการกีฬา ใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมใหค้วามรูใ้นเรื่องสารกระตุน้ ก าหนด

มาตรการในการดแูลผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และประเทศภาคียงัตอ้งมีมาตรการติดตามผลการด าเนินการ

ตามอนุสัญญาฯ และรายงานผลต่อองค์การ UNESCO ทุก ๒ ปี ตามมาตราที่  ๒๘ ของอนุสัญญาฯ          

อีกดว้ย๖๔  

 
๖๑ UNESCO, Agreement on the Importation of Education, Scientific and Cultural Material, สืบคน้ไดท้ี่ http://www 

.unesco.org/education/pdf/FLOREN_E.PDF, (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑). 
๖๒ UNESCO, Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, สืบค้น ได้ที่  

http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf, (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑). 
๖๓ UNESCO, Internaitonal Convention against Doping in Sport, สืบคน้ไดท้ี่ http://unesdoc.unesco.org /images/ 

0014/001425/142594m.pdf#page=2, (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑). 
๖๔ RYT9, การใหส้ตัยาบนัเพื่อเขา้เป็นภาคีอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการต่อตา้นการใชส้ารตอ้งหา้มในการกีฬา , 

สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ryt9.com/s/cabt/61906, (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑). 



๒๕ 
 

๘. อนสุญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิของบุคคลากรภาครฐัในการจัดตัง้และด าเนินกระบวนการ

พจิารณาสภาพการจา้ง (Convention concerning Protection of the Right to Organize and Procedures 

for Determining Conditions of Employment in the Public Service)๖๕ โดยมีองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศหรือ ILO (International Labor Organization) เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีสาระส าคัญในการก าหนดให้

ประเทศสมาชิกจะตอ้งอนุญาตใหบุ้คคลากรที่ท างานในภาครฐัสามารถจัดตัง้สหภาพแรงงานที่เป็นอิสระ

จากอ านาจรฐัได ้ซึ่งฟิลิปปินสน์ับเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ไดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญานีเ้มื่อวนัที่ ๑๐ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะมีผลบังคับใชใ้นวันที่  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑๖๖ ทั้งนี ้ประมวลกฎหมาย

แรงงาน ขอ้ ๒๔๔ ไดว้างหลกัรบัรองการจดัตัง้สหภาพแรงงานของบุคลากรภาครฐัไวต้ัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ 

แลว้๖๗   

๙. อนุสัญญาว่าด้วยการบังคับใชแ้รงงาน  (Forced Labor Convention) ซึ่งมีองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศเป็นเจา้ภาพ โดยอนุสัญญามีวัตถุประสงคเ์พื่อใหป้ระเทศภาคีระงับยับยั้งการบังคับใช้

แรงงาน และก าหนดนิยามของการบังคับใชแ้รงงาน (forced or compulsory labor) ว่าหมายถึงการบีบบังคับ

บุคคลหนึ่งบุคคลใดใหท้ างานหรือบริการดว้ยความไม่สมคัรใจ โดยการคกุคามหรือการขู่เข็ญว่าจะลงโทษ 

โดยฟิลิปปินสไ์ดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญานีเ้มื่อวนัที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยฟิลิปปินสไ์ดม้ีการออก

รฐับัญญัติว่าด้วยแรงงานภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ (Domestic Workers Act 2013) ก าหนดค่าแรง 

ชั่วโมงท างาน สิทธิในการลาหยดุ และการช่วยเหลือ (rescue) แรงงานที่ถกูบงัคบัขู่เข็ญ๖๘   

๑๐. อนสุญัญาว่าดว้ยค่าตอบแทนการท างานทีเ่ท่าเทียมกนั (Equal Remuneration Convention) 

ซึ่งมีองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศเป็นเจา้ภาพ โดยอนุสญัญามีสาระส าคญัคือก าหนดใหป้ระเทศภาคี

 
๖๕ Internaitonal Labour Organization, Labour Relations (Public Service Convention, 1978, สืบคน้ไดท้ี่ http://www 

.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID: 
312296:NO, (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑). 
๖๖ https: / /business-humanrights.org/en/philippines- is- first- in-asia- to- ratify- ilo- treaty-on-protection-of-govt-

workers-rights, (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑). 
๖๗

 Presidential Decree No. 442, The Labor Code of the Philippines, Article 244, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ilo.org 

/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/15242/102473/F204947657/PHL15242.pdf, (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑). 
๖๘

 International Labour Office, Strengthening action to end forced labor, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ilo.org/ilc/ 

ILCSessions/103/reports/reports-to-the-conference/WCMS_217752/lang--en/index.htm, หน้า ๒๙, (ข้อมูลล่าสุด 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑).  



๒๖ 
 

ตอ้งสง่เสรมิและผลกัดนัใหแ้รงงานชายและหญิงตอ้งไดร้บัค่าตอบแทนในการท างานที่เท่ากนัในการท างาน

ลกัษณะเดียวกนั ซึ่งฟิลิปปินสไ์ดใ้หส้ตัยาบนัในอนสุญัญานีเ้มื่อวนัที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖๖๙  

๑๑. อนุสัญญาว่าด้วยการ เลือกปฏิบัติ ในการท างานและอาชีพ  หรือ Discrimination 

(Employment and Occupation) Convention โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศก าหนดให้รัฐภาคี

จะต้องส่งเสริมความเท่าเทียมกันและสร้างโอกาสในการจ้างแรงงานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ  

(discrimination) โดยอาศยัเหตุจากเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ฯลฯ  ซึ่งฟิลิปปินส์

ไดใ้หส้ตัยาบนัในอนสุญัญานีเ้มื่อวนัที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓๗๐ 

๑๒. อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต ่ า (Minimum Age Convention) โดยตัวอนุสัญญาที่องค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ILO เป็นเจา้ภาพนี ้ก าหนดใหป้ระเทศสมาชิกตอ้งก าหนดอายุขัน้ต ่าของลูกจา้ง 

เพื่อป้องกนัการใชแ้รงงานเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานอันตราย ซึ่งฟิลิปปินสไ์ดใ้หส้ตัยาบนัในอนุสัญญานี ้

เมื่อวนัที่ ๔ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๔๑ และก าหนดอายขุัน้ต ่าของลกูจา้งไวท้ี่ ๑๕ ปี๗๑  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๖๙ http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID: 

312245:NO, (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑). 
๗๐ http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID: 

312256:NO, (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑). 
๗๑ http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312283, (ขอ้มูล

ล่าสดุ ๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๑).  



๒๗ 
 

บทที ่๒  

ภาพรวมด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศฟิลิปปินส ์ 
๒.๑ นโยบายด้านการเมืองและความม่ันคง 

๒.๑.๑ สถานการณด์้านการเมืองและความมั่นคงในประเทศฟิลิปปินส ์

 (๑) พืน้ฐานทางประวัติศาสตร ์

 หลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตรท์ี่ชีใ้ห้เห็นว่าคนกลุ่มแรกที่มาอยู่บนเกาะฟิลิปปินสม์าจาก

แผ่นดินใหญ่ของเอเชียและบอรเ์นียว คือการคน้พบซากฟอสซิลมนุษยอ์ายุ ๕๐,๐๐๐ ปี ที่เกาะปาลาวัน 

และท าให้นักวิชาการเชื่อว่า เดิมทีหมู่เกาะฟิลิปปินสน์ั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชีย                   

ในปัจจุบัน จนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก อันส่งผลให้แผ่นดินบางส่วนแยกตัวออกจาก

แผ่นดินใหญ่ และกลายเป็นหมู่เกาะในมหาสมทุร จนกระทั่งเมื่อมีชาวจีนเขา้มาท าการคา้ขายในหมู่เกาะนี ้

ในช่วงศตวรรษที่ ๑๐ จึงท าให้โลกภายนอกได้รูจ้ักหมู่ เกาะนีเ้พิ่มมากขึน้ และในศตวรรษที่ ๑๓ ผู้น า                  

ชาวอาหรับชื่อ มักดัม (Makdam) และคณะผู้ติดตามได้เข้ามาตั้งรกรากบนหมู่เกาะซูลู และสถาปนา

อาณาจักรของศาสนาอิสลามขึน้ที่นั่น จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๐๑๘ ชารีฟ มูฮัมหมัด คาบุงชาวัน (Sharif 

Mohammed Kabungsuwan) ผูน้  ามุสลิมจากเมืองยะโฮร ์(ส่วนหนึ่งของมาเลเซียในปัจจุบัน) ไดเ้ขา้มา

อภิเสกสมรสกับลูกสาวของหัวหนา้เผ่าชนพืน้เมืองในมินดาเนา (เกาะใหญ่ทางใตข้องฟิลิปปินส)์ และได้

กลายเป็นสลุต่านคนแรกของมินดาเนา    

ประวัติศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์นั้นเริ่มขึน้เมื่อเฟอร์ดินานด์ แม็กเจลเลน (Ferdinand 

Magellan)  นักส ารวจทางทะเลชาวสเปนได้น าคณะส ารวจล่องเรือมาถึงหมู่ เกาะฟิลิปปินส์ในปี               

พ.ศ. ๒๐๖๔ และผนวกหมู่เกาะแห่งนีเ้ป็นอาณานิคมของสเปน แต่หลงัจากนัน้ไม่นาน แม็กเจลเลนก็ถูก

ชาวเกาะต่อตา้นและฆ่าตาย จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๐๘๖ รุย โลเปซ เดอ บิยาโลโบส ์นักส ารวจชาวสเปน                  

ก็ลอ่งเรือมาถึงและตัง้ชื่อหมู่เกาะนีว้่า Filipinas เพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจา้ฟิลิปป์ที่ ๒ (Philip II) กษัตรยิแ์ห่ง

สเปน และสเปนก็ไดค่้อย ๆ เขา้ยึดครองหมู่เกาะทีละส่วน จนสามารถยึดครองไดห้มดในปี พ.ศ. ๒๑๑๔ 

ยกเวน้หมู่เกาะซูล ู(Sulu) ที่ประชาชนนบัถือศาสนาอิสลาม 

แม้ชาวฟิลิปปินส์พยายามต่อสู้กับสเปนเพื่อเรียกร้องอิสรภาพเรื่อยมา แต่ก็ยังไ ม่ประสบ

ความส าเร็จ จนกระทั่งในศตวรรษที่ ๑๙ เมื่อเกิดสงครามระหว่างสหรฐัอเมริกากบัสเปน และสหรฐัอเมรกิา

ที่มีฟิลิปปินสเ์ป็นพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะสงคราม นายพลอากีนัลโด (General Aguinaldo) ไดใ้ชโ้อกาส

ดังกล่าวประกาศเอกราชใหก้ับฟิลิปปินส ์แต่ในความเป็นจริงแลว้ สหรฐัอเมริกาซึ่งเป็นผูช้นะสงคราม        



๒๘ 
 

ทัง้ในคิวบาและฟิลิปปินสย์งัเป็นผูก้มุอ านาจอยู่ และกฎหมายของสหรฐัอเมรกิาไดห้า้มการสรา้งอาณานิคม

ที่ไดจ้ากการรุกรานทางทหาร สหรฐัอเมริกาจึงตอ้งจ่ายเงินจ านวน ๒๐ ลา้นเหรียญสหรฐัเพื่อซือ้ฟิลิปปินส์

มาจากสเปน และแมว้่าผูป้กครองของฟิลิปปินสค์นใหม่ก็คือสหรฐัอเมริกา แต่อเมริกาก็มีความมุ่งหมาย              

ที่จะปลดปล่อยฟิลิปปินสใ์หเ้ป็นเอกราช ตามเจตจ านงของชาวฟิลิปปินส ์จึงด าเนินนโยบายเชิงผ่อนปรน   

ให้ฟิลิปปินส์สามารถปกครองตนเองได้บางส่วน โดยที่อ  านาจอธิปไตยเหนือหมู่ เกาะยังเป็นของ

สหรฐัอเมรกิา จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ มานเูอล กีซอน (Manuel Quizon) ไดเ้ป็นประธานาธิบดีคนแรก

ของเครือรัฐฟิลิปปินส์ (The Philippines Commonwealth) ซึ่งอยู่ในอาณัติปกครองของสหรัฐอเมริกา                

ถือไดว้่าเป็นขัน้แรกของการใหเ้อกราชแก่ฟิลิปปินส ์

เมื่อเกิดสงครามโลกครัง้ที่ ๒ ญ่ีปุ่ นบุกเขา้ยึดครองฟิลิปปินส ์ท าใหฟิ้ลิปปินสก์ลายเป็นสนามรบ

ระหว่างกองทัพสัมพันธมิตรและญ่ีปุ่ น จนกระทั่งสหรัฐอเมริกาชนะสงครามและกลับเข้ามามีอิทธิพล                 

ในฟิลิปปินสอี์กครัง้ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ฟิลิปปินสถ์ึงจะไดร้บัเอกราชอย่างแทจ้ริง๗๒ ดงันัน้จะเห็นได้

ว่าฟิลิปปินสถ์ูกสเปนยึดครองเป็นอาณานิคมเป็นเวลากว่า ๓๓๓ (สามรอ้ยสามสิบสาม) ปี และถกูอเมริกา  

ยึดครองเป็นอาณานิคมอีกกว่า ๔๐ ปี และทา้ยสดุถูกญ่ีปุ่ นยึดครองอีกในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ ๒๗๓ ซึ่งจะ

เห็นไดว้่าการที่ฟิลิปปินสเ์คยเป็นอาณานิคมของประเทศต่าง ๆ ส่งผลต่อกฎหมายของฟิลิปปินส์ ท าให้

กฎหมายของฟิลิปปินสม์ีลักษณะผสมผสานกันระหว่าง Civil Law ของสเปน และ Common Law ของ

สหรฐั รวมทัง้เกิดผลกระทบของการล่าอาณานิคมที่ส่งผลต่อประวัติศาสตรข์องฟิลิปปินส์ ซึ่งจะไดม้ีการ

กลา่วโดยละเอียดต่อไป 

  (๒) สภาวการณปั์จจุบันทางด้านการเมืองและความมั่นคง 

 ประเทศฟิลิปปินสเ์ขา้เป็นสมาชิกของสหประชาชาติเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๘๗๔ และ             

ยดึมั่นในเอกราชและอธิปไตยของตนเอง  ประเทศฟิลิปปินสจ์กักระท าทุกวิถีทางเพื่อธ ารงไวซ้ึ่งการปกครอง

ที่มั่นคงและเพื่อการปกปอ้งบรูณภาพแห่งดินแดน  

 
๗๒ ประวตัิศาสตรฟิ์ลิปปินส,์ สืบคน้ไดท้ี่ http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=3647&filename=index (ขอ้มลู

ล่าสดุ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑).  
๗๓ Philippine History, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.philippine-history.org/spanish-colonial-masters.htm (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๐ 

ตลุาคม ๒๕๕๗).  
๗๔ United Nations Member States, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.un.org/press/en/2006/org1469.doc.htm (ขอ้มูลล่าสดุ 

๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๙). 



๒๙ 
 

 ปัจจุบนัฟิลิปปินสภ์ายใตก้ารน าของประธานาธิบดีโรดิโก ดูเตอรเ์ต ้(Rodrigo Duterte) ซึ่งเขา้รบั

ต าแหน่งตัง้แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้และภยัคกุคามจากกลุม่ผูก้่อความ

ไม่สงบหลายกลุ่ม ซึ่งบางกลุ่มอยู่ในรายชื่อองคก์รก่อการรา้ยขา้มชาติของสหรฐัอเมริกา ๗๕ โดยรฐับาล

ฟิลิปปินสไ์ดพ้ยายามต่อสูก้ับกลุ่มเหล่านีม้านานนับทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มชาติพันธุ์โมโร 

(Moro) ทางภาคใตข้องประเทศ จนน าไปสู่ขอ้ตกลงสันติภาพกับกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร 

(Moro National Liberation Front) และอยู่ระหว่างการเจรจาโดยสนัติกับกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลาม

โมโร (Moro Islamic Liberation Front) นอกจากนีฟิ้ลิปปินสย์งัตอ้งเผชิญกบัการก่อความไม่สงบจากกลุ่ม

กองทัพประชาชนใหม่ที่นิยมระบอบคอมมิวนิสต์ (Maoist-inspired New People’s Army) ที่ด  าเนินมา

หลายทศวรรษ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กองทพัฟิลิปปินสไ์ดต่้อสูก้บักลุม่เคลื่อนไหวเพื่อรฐัอิสลาม หรือ ISIS 

ที่ได้เข้ายึดครองเมืองมาราวี (Marawi) ซึ่งส่งผลให้ประธานาธิบดีดูเตอรเ์ต้ต้องประกาศกฎอัยการศึก                  

ในเมืองดงักลา่ว นอกจากนี ้ฟิลิปปินสย์งัตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัจากจีนจากกรณีพิพาทในพืน้ที่และน่านน า้

บรเิวณทะเลจีนใตอี้กดว้ย๗๖  

 

หลักการและแนวนโยบายแห่งรัฐ 

การแบ่งแยกอ านาจ  (Separation of Powers) 

 ทีม่าของหลกัการแบ่งแยกอ านาจ 

 หลักการแบ่งแยกอ านาจที่ใช้อยู่ในการปกครองของของฟิลิปปินสใ์นปัจจุบันมีต้นแบบมาจาก

หลักการแบ่งแยกอ านาจของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี ้ รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ ซึ่งเดินตามแบบอย่างของ

รัฐธรรมนูญอเมริกา๗๗ ซึ่งมอบอ านาจบริหารทั้งหมดให้กับประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้ง ของ

ประชาชน  ส่วนอ านาจนิติบัญญัตินั้นมอบให้กับสภาคองเกรส (Congress) ซึ่งเหมือนกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยประกอบไปด้วยสภาสูงซึ่งเรียกว่าวุฒิสภา (Senate) และสภาล่างซึ่งเรียกว่าสภา

 
๗๕ https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm (ขอ้มลูล่าสดุ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑). 
๗๖ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_rp.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑). 
๗๗ สาเหตุที่ตอ้งใชร้ฐัธรรมนูญของสหรฐัอเมริกาเป็นตน้แบบเนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ สหรฐัอเมริกา ไดผ่้านกฎหมายที่

ชื่อว่า the Jones Act ซึ่งก าหนดใหฟิ้ลิปปินสต์อ้งจัดตัง้รฐับาลประชาธิปไตยตามรูปแบบของสหรฐัอเมริกา ถึงจะไดร้บั  
เอกราช, สืบค้นได้ที่ http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-philippines (ข้อมูลล่าสุด ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑).  



๓๐ 
 

ผูแ้ทนราษฎร (the House of Representatives)  และอ านาจตลุาการเป็นของศาลสงูสดุ (Supreme Court) 

ซึ่งเป็นอิสระจากประธานาธิบดีและสภาคองเกรส  

 อย่างไรก็ดี ในทางประวัติศาสตรแ์ลว้ หลกัการแบ่งแยกอ านาจนัน้ไม่ไดม้าจากอเมริกาแต่เพียง

อย่างเดียว โดยภายหลงัจากที่เกิดการปฏิวติัฟิลิปปินส์ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๑ (Philippine 

Revolution: สงครามปลดแอกฟิลิปปินสจ์ากสเปน) และระหว่างช่วงก่อนที่อเมรกิาจะผนวกเกาะต่าง ๆ ของ

ฟิลิปปินส์เข้าเป็นอาณานิคม (พ.ศ. ๒๔๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๕)๗๘ นั้น มีความพยายามของกลุ่มผู้น า             

ในฟิลิปปินสท์ี่จะอา้งอธิปไตยเหนือแผ่นดินฟิลิปปินส ์โดยรวบรวมกนัจัดตัง้องคก์รนิติบญัญัติที่ชื่อว่าสภา

มาโลโลส (Malolos Congress) ขึน้เมื่อวนัที่ ๑๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๔๑ (ซึ่งตัง้ชื่อตามชื่อเมืองที่เป็นเมือง

หลวงของฟิลิปปินสใ์นช่วงสัน้ ๆ) และไดม้ีการตรารฐัธรรมนูญขึน้มาฉบบัหนึ่งซึ่งต่อมาเป็นที่รูจ้กักันในชื่อ

ของรฐัธรรมนญูมาโลโลส (Malolos Constitution) 

 ขอ้ ๔ แห่งรฐัธรรมนูญมาโลโลส ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ก าหนดว่า “อ านาจของรฐับาลแห่งสาธารณรัฐ

จะตอ้งถูกแบ่งออกเป็นสามฝ่ายต่างหากจากกนั โดยมีชื่อว่า นิติบญัญตัิ บริหาร และตุลาการ และหา้ม    

มิใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรือองคาพยพใดองคาพยพหนึ่งถือครองอ านาจทัง้สองฝ่ายหรือมากกว่านัน้ไว้

เพยีงคนเดยีวหรือองคาพยพเดยีว”๗๙ 

 จะเห็นได้ว่าหลักการแบ่งแยกอ านาจตามรัฐธรรมนูญมาโลโลส แม้จะมีการแบ่งแยกอ านาจ

ออกเป็นสามฝ่ายอันได้แก่ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เช่นเดียวกันก็ตาม แต่ก็มีข้อแตกต่าง                       

ในรายละเอียดบางประการที่พอจะเห็นไดช้ดั อาทิเช่น ภายใตร้ฐัธรรมนญูมาโลโลสนัน้ ประธานาธิบดีจะมา

จากการเลือกตั้ง โดยสมาชิกสภานิ ติบัญญั ติที่ เ รียกว่าสภาแห่งชาติ (National Assembly)  และ

ประธานาธิบดีมีอ านาจในการเรียกประชุม เลื่อนและปิดสมยัประชมุ รวมทัง้มีอ านาจในการยุบสภาอีกดว้ย 

 
๗๘ ในช่วงเปล่ียนผ่านอ านาจจากสเปนไปยงัสหรฐัอเมริกานี ้เกิดความขดัแยง้ขึน้ระหว่างสหรฐัอเมริกาและฝ่ายชาตินิยม

ของฟิลิปปินสท์ี่ไม่ยอมใหฟิ้ลิปปินสต์กเป็นอาณานิคมของสหรฐั จนเกิดเป็นสงครามระหว่างฟิลิปปินสแ์ละสหรฐัอเมรกิา 
(The Philippine-American War), สืบคน้ไดท้ี่ https://history.state.gov/milestones/1899-1913/war (ข้อมูลล่าสุด ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑). 
๗๙ Article 4. The Government of the Republic is popular, representative, alternative, and responsible, and shall 

exercise three distinct powers: namely, the legislative, the executive, and the judicial. Any two or more of these 
three powers shall never be united in one person or cooperation, nor the legislative power vested in one single 
individual. สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/consti/consmalo.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑). 
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นอกจากนี ้ภายใตร้ฐัธรรมนญูฉบบัมาโลโลส สภาแห่งชาติยงัสามารถเปิดสมยัประชมุกนัเป็นศาลเฉพาะกิจ

เพื่อพิจารณาคดีพิเศษ เช่น คดีที่เก่ียวขอ้งกบัความมั่นคงของชาติไดอี้กในฐานะหนึ่ง 

 นอกจากนี ้หลักการแบ่งแยกอ านาจก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสหรัฐอเมริกาให้ใช้บังคับได้

ในทนัทีในช่วงที่สหรฐัอเมริกาก าลงัพยายามสรา้งอ านาจอธิปไตยของตนเหนือดินแดนที่ตนเพิ่งยึดครองได้

ไม่นาน ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงเริ่มแรกที่เข้ายึดครองนั้น ดินแดนของฟิลิปปินสส์่วนใหญ่ที่ สหรัฐอเมริกา 

ควบคุมอยู่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของรฐับาลทหาร เนื่องจากยังมีความเป็นศัตรูกันอย่างเปิดเผย

ระหว่างกองก าลงัของชาวฟิลิปปินสแ์ละกองทพัสหรฐัอยู่ จนเมื่อแรงตา้นเริ่มเบาบางลงแลว้ นาย William 

McKinley ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นจึงได้เริ่มกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนขึน้เป็น      

ครัง้แรกที่ฟิลิปปินส ์โดยเริ่มที่จัดใหม้ีการจัดตัง้คณะมนตรีที่สองแห่งฟิลิปปินส ์(the second Philippines 

Commission) ซึ่งมีผลบงัคบัเมื่อวนัที่ ๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๔๓ เสียก่อน โดยมีอ านาจอย่างจ ากดัในการท า

หน้าที่ในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะการรับโอนอ านาจที่เขา้ลักษณะเป็นอ านาจ      

นิติบญัญัติมาจากรฐับาลทหาร และในสว่นของอ านาจบรหิารของคณะมนตรีนัน้ก็อยู่ในรูปแบบของอ านาจ

ในการแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ฝ่ายตลุาการ ขา้ราชการพลเรือนและรฐับาลทอ้งถิ่น  

 ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๔ ประธานาธิบดี McKinley จึงไดจ้ัดตัง้รฐับาลพลเรือน

รฐับาลแรกขึน้ในฟิลิปปินส ์ โดยรฐับาลนี ้จะท าหน้าที่โดยชัดแจง้ในการรบัโอนอ านาจจากผูป้กครองรฐั               

ที่เป็นทหาร และถ่ายโอนอ านาจนี ้ไปยังผู้ปกครองรัฐที่ เป็นพลเรือน (civil governor) ซึ่งในขั้นตอนนี ้ 

หลกัการแบ่งแยกอ านาจก็ยังไม่ได้ถูกน าไปใชอ้ย่างเด่นชัดแต่อย่างใดเนื่องจากคณะมนตรีแห่งฟิลิปปินส์

ยงัคงเป็นผูใ้ชอ้  านาจนิติบญัญัติ ในขณะที่ประธานคณะมนตรีเป็นผูใ้ชอ้  านาจบริหารในฐานะผูป้กครองรฐั                       

ที่เป็นพลเรือน (civil governor)  

 อ านาจบริหารและนิติบญัญัติของคณะมนตรีฟิลิปปินสเ์ริ่มแยกออกจากกนัโดยรฐับญัญัติว่าดว้ย

โครงสรา้งของรฐัฟิลิปปินส ์ปี ค.ศ. ๑๙๐๒ (พ.ศ. ๒๔๔๕) (the Philippines Organic Act of 1902) ซึ่งมี

เนือ้หาก าหนดว่า เมื่อสถานการณข์องความเป็นปรปักษ์ (hostilities) สงบลงแลว้ ใหจ้ัดใหม้ีการเลือกตัง้

สมาชิกขององค์กรที่จะเป็นผู้แทนของปวงชนโดยให้เรียกว่าสมัชชาแห่งฟิลิปปินส์ (the Philippines 

Assembly) โดยใหส้มัชชาแห่งฟิลิปปินสน์ีถื้อเป็นสภาล่างของระบบนิติบัญญัติแบบสองสภา ในขณะที่

ก าหนดใหค้ณะมนตรีแห่งฟิลิปปินสถื์อเป็นสภาสูง ส่วนอ านาจฝ่ายบริหารนัน้ยังคงเป็นของผูป้กครองรฐั  

พลเรือน ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นประธานของคณะมนตรีแห่งฟิลิปปินส ์นอกจากนีก้ฎหมายฉบบัยงักล่าวยงัได้

จดัตัง้ศาลสงูสดุแห่งฟิลิปปินส ์ (Philippines Supreme Court) ขึน้อีกดว้ย จึงกล่าวไดว้่ารฐับญัญัติว่าดว้ย
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โครงสรา้งของรฐัฟิลิปปินสน์ีไ้ดท้ าหนา้ที่สรา้งระบอบการปกครองตามรูปแบบที่รฐับาลสหรฐัอเมริกาได ้      

วางไว ้คือ มีผูใ้ชอ้  านาจฝ่ายบริหารสงูสุดเป็นผูป้กครองรฐัที่เป็นพลเรือน มีฝ่ายนิติบญัญัติในระบบสภาคู่  

และมีศาลสงูสดุหรือศาลสงูสดุเป็นฝ่ายตลุาการ 

 รัฐบัญญัติว่าด้วยโครงสรา้งของรัฐฟิลิปปินสน์ีถู้กแทนที่โดยรัฐบัญญัติ Jones ปี ค.ศ. ๑๙๑๖  

(พ.ศ. ๒๔๕๙) (the Jones Law of 1916) ซึ่งตั้งชื่อตามชื่อของผู้ร่าง คือ นาย William Atkinson Jones 

สมาชิกสภาคองเกรสของสหรฐัอเมริกา และด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการกิจการดินแดนโพน้

ทะเลในขณะนัน้ (Chairman of the House Committee on Insular Affairs) โดยกฎหมายฉบบันีก้  าหนดให้

น าหลักการแบ่งแยกอ านาจมาใช้มากขึน้ เนื่องจากภายใตร้ฐับัญญัติ Jones ไดก้ าหนดใหผู้ป้กครองรฐั               

ที่เป็นพลเรือนเป็นองคาพยพที่เป็นอิสระ (autonomous)๘๐ แทนที่จะมีสถานะเป็นประธานของคณะมนตรี 

ท าให้คณะมนตรีแห่งฟิลิปปินสน์ีก้็ถูกยุบไปโดยผลของกฎหมาย Jones นั่นเอง  นอกจากนี ้กฎหมาย                

ยังก าหนดใหม้ีการจัดการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรขึน้เป็นการทั่วไป๘๑ รวมทั้ง

เปลี่ยนชื่อของสมัชชาแห่งฟิลิปปินส ์ (the Philippine Assembly) ให้เป็นสภาผู้แทนราษฎร (House of 

Representatives) และก าหนดรูปแบบของฝ่ายนิติบัญญัติให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาคองเกรส                

ของสหรัฐอเมริกา ดังนั้น โดยรวมแล้วอาจกล่าวได้ว่า ภายใต้กฎหมายฉบับนี ้อ  านาจฝ่ายบริหารนั้น 

กฎหมาย Jones ไดก้ าหนดใหข้ึน้อยู่กบับุคคลเพียงคนเดียว คือผูป้กครองรฐัพลเรือน (Governor General)           

สว่นอ านาจนิติบญัญัติใชโ้ดยสภานิติบญัญัติแบบสภาคู่ (a bicameral Philippines Legislature) และศาล

สงูสดุเป็นผูใ้ชอ้  านาจตลุาการ 

 ทัง้นี ้บรรดารฐัธรรมนูญและกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญของฟิลิปปินสท์ี่ตราขึน้ในเวลาหลงัจากนี ้

ก็ลว้นแต่ใชรู้ปแบบตามกฎหมาย Jones ทัง้สิน้ (เวน้แต่รฐัธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ. ๑๙๗๓ หรือ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

ในช่วงของเผด็จการ Ferdinand Marcos ที่พยายามรวบอ านาจของสภาและประธานาธิบดีไว้ดว้ยกัน) 

รวมทัง้ในเวลาถดัมาภายใตช้่วงที่รฐัธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ. ๑๙๓๕ (พ.ศ. ๒๔๗๘) (the 1935 Constitution) 

ใชบ้งัคบั แมจ้ะมีการก าหนดใหใ้ชร้ะบบสภาเด่ียว (unicameral) ในช่วงแรก แต่ก็ไดม้ีการแกไ้ขใหเ้ปลี่ยนไป

ใช้ระบบสภาคู่ โดยอยู่ ใน รูปแบบของสภาคองเกรสแห่ง ฟิลิปปินส์ ( the Philippines Congress)                      

ที่ประกอบดว้ยวฒุิสภา (Senate) และสภาผูแ้ทนราษฎร (House of Representatives) ในภายหลงั รวมทัง้

 
๘๐ Section 21 of the Jones Law of 1916, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/the-jones-

law-of-1916/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๑ มนีาคม ๒๕๖๑). 
๘๑ Section 13, 14 of the Jones Law of 1916. 



๓๓ 
 

มีการสถาปนาต าแหน่งประธานาธิบดี (the Office of the President) โดยรบัหนา้ที่ในการใชอ้  านาจฝ่าย

บริหาร จากเดิมที่เคยเป็นของผูว้่าการรฐัพลเรือน  ส่วนอ านาจตุลาการก็ยังเป็นของศาลยุติธรรมเช่นเดิม 

จนถึงรฐัธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ซึ่งใชบ้งัคบัมาจนถึงปัจจุบนั โครงสรา้งของหลกัการ

แบ่งแยกอ านาจก็ยงัเป็นแบบเดียวกบัรฐัธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ. ๑๙๓๕ (พ.ศ. ๒๔๗๘) (ฉบบัแกไ้ข) เช่นเดิม  

 อนึ่ง ผูพ้ิพากษา Isagani A. Cruz๘๒ ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นกฎหมายการเมืองการปกครองของ

ฟิลิปปินส ์ไดแ้สดงทรรศนะไวว้่า “หลกัการแบ่งแยกอ านาจนัน้มีเจตนารมณท์ี่จะป้องกันไม่ใหเ้กิดการรวม

ศูนยอ์ านาจไวท้ี่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจน าไปสู่ความผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขได ้

หรือน าไปสู่การใช้อ านาจในทางที่ผิด (abuse of power) ซึ่งจะท าให้สถาบันแห่งชาติของสาธารณรัฐ               

ของเราตกอยู่ในอนัตราย”๘๓  

 นอกจากนี ้ผูพ้ิพากษา Jose P. Laurel  ซึ่งต่อมาไดด้ ารงต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์

หลังจากที่ไดท้ าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ ไดใ้หค้วามเห็นไวใ้นค าพิพากษาของศาลสูงสุดในคดี Pangasinan 

Transportation Co. v. PSC๘๔ ว่า “หลกั(การแบ่งแยกอ านาจ)นี ้มีเจตนารมณเ์พื่อก ากบัควบคมุการกระท า 

 
๘๒ ผู้พิพากษา Isagani A. Cruz เคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้พิพากษาในศาลสูงสุดของฟิลิปปินส์ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๘๖          

ถึง ค.ศ. ๑๙๙๔ ท่านเคยไดล้ าดับที่แปดในการสอบเนติบัณฑิตของฟิลิปปินสเ์มื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๑ ดว้ยคะแนนรอ้ยละ 
๙๐.๑๒ และท่านไดเ้ขียนต ารากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายการเมื องการเมืองการ
ปกครอง ซึ่งลว้นแต่ไดร้ับการตีพิมพห์ลายครัง้ นอกจากนีท้่านยังเคยเป็นคณบดีในโรงเรียนกฎหมายชั้นน า และเป็น
ผู้บรรยายวิชากฎหมายการเมืองการปกครองฟิลิปปินส์ในการเรียนการสอนชั้นเนติบัณฑิต (bar reviewer) อีกดว้ย        
งานเขียนและแนวทางการตีความกฎหมายการเมืองการปกครองของฟิลิปปินสข์องท่านที่ไดร้บัอา้งอิงในงานวิจัยนี ้ก็
เนื่องจากผูพ้ิพากษา Cruz ถือเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในกฎหมายการเมืองการปกครองฟิลิปปินสท์ี่วงการกฎหมายฟิลิปปินสใ์ห้
ความเคารพนบัถือ.  
๘๓ Isagani A. Cruz, Philippine Political Law (2014): Central Book Supply, Inc, p. 133.   
๘๔ G.R. No. 47065 (1940), สืบค้นได้ที่  http://www.lawphil.net/judjuris/juri1940/jun1940/gr_l-47065_1940.html 

(ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙). คดีนีบ้รษิัท Pangansinan Transportation Co. (PANTRANCO) ไดย้ื่นเอกสารค ารอ้ง
ขอต่อคณะกรรมการบริการขนส่งสาธารณะ (the Public Service Commission: PSC) เพื่อด าเนินการใหม้ีการเดินรถบสั
โดยสารเพิ่มอีกสิบคนั  ผลปรากฏว่าคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบ แต่ก าหนดเงื่อนไขภาระเพิ่มเติมที่บริษัทตอ้งปฏิบตัิ
ตาม เช่น ปรบัปรุงรถโดยสารและอุปกรณต์่าง ๆ  บนรถ บรษิัท PANTRANCO จึงไดร้อ้งต่อศาลในประเด็นวา่คณะกรรมการ
มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือไม่ และต่อสูว้่าการก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นการใชอ้  านาจที่ไดร้บั
มอบหมายมาอย่างไม่เป็นธรรม (undue delegation of power) ศาลสูงสุดตดัสินว่าการที่คณะกรรมการก าหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมใหบ้รษิัทตอ้งปฏิบตัิตามนัน้ เป็นการท าหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายอ านาจมาโดยชอบ (valid delegation of power) 
และศาลยังกล่าวอีกว่าส่ิงที่คณะกรรมการไดร้ับมอบหมายให้ใช้อ านาจนั้นคือหน้าที่ในการบริหาร ( administrative 
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ยบัยัง้ขดัขวางการกระท าที่เกินขอบเขต ป้องกนัการกดขี่ข่มเหง และเพื่อใหก้ารใชอ้  านาจนัน้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ”๘๕ อนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ไดม้ีการใหค้วามเห็นโดยผูพ้ิพากษาในคดี Bengzon v. Drilon๘๖ 

เก่ียวกับหลักการแบ่งแยกอ านาจไวอี้กว่า “เพื่อที่จะบรรลุเจตนารมณ์ของหลักการแบ่งแยกอ านาจนั้น 

โดยทั่วไปแลว้อ านาจฝ่ายนิติบญัญัติจกัตอ้งถกูจ ากดัใหอ้ยู่ที่การออกตวับทกฎหมาย (enactment of laws) 

เท่านั้น และไม่อาจบังคับใช ้ (enforce) หรือปรบัใช ้ (apply) กฎหมายเหล่านั้นได ้ส่วนอ านาจของฝ่าย

บริหารก็คือการบงัคับใชก้ฎหมายโดยไม่อาจท าหนา้ที่ออกตัวบทกฎหมายหรือปรบัใชก้ฎหมาย และฝ่าย

ตุลาการมีหนา้ที่ปรบัใชก้ฎหมาย โดยไม่อาจออกกฎหมายหรือบงัคับใชก้ฎหมายเหล่านัน้ได้”๘๗  จึงอาจ

กล่าวไดว้่า หนา้ที่ของฝ่ายนิติบญัญัติคือการออกกฎหมาย ในขณะที่ฝ่ายบริหารมีหนา้ที่บงัคบัใชก้ฎหมาย 

ส่วนฝ่ายตุลาการนัน้มีหนา้ที่ในการปรบัใชก้ฎหมาย ซึ่งโดยแทจ้ริงแลว้อ านาจทัง้สามฝ่ายของรฐัดังกล่าว 

แมม้ีหน้าที่แตกต่างกันแต่ก็จ าตอ้งเกือ้หนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันไป               

ในขณะเดียวกนันั่นเอง  

 

 

function) ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลยพินิจเพื่อน าเจตจ านงของฝ่ายนิติบัญญัติไปปฏิบัติให้เกิดผลในการส่งเสริมประโยชน์
สาธารณะ.     
๘๕ “(t)he doctrine is intended to secure action, to forestall over-action, to prevent despotism and to obtain 

efficiency” โปรดด ูG.R. No. 47065, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/judjuris/juri1940/jun1940/gr_l-47065_ 
1940.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๙ มถินุายน ๒๕๖๑). 
๘๖ G.R. No. 103524 (1992), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/judjuris/juri1992/apr1992/gr_103524_1992.html 

และ http://www.uberdigests.info/2011/11/bengzon-vs-drilon/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙).  คดีนีศ้าลตดัสินวา่
อ านาจในการยับยั้งกฎหมาย (veto) ของประธานาธิบดี ที่ใช้ในการยับยั้งร่างรัฐบัญญัติงบประมาณทั่วไป (General 
Appropriation Bill) เพียงบางส่วน นัน้ไม่ชอบดว้ยรฐัธรรมนญู(unconstitutional) กล่าวคือ ประธานาธิบดีไดใ้ชสิ้ทธิในการ
ยับยั้งงบประมาณในส่วนที่เป็นบ าเหน็จบ านาญใหก้ับผูพ้ิพากษาศาลสูงสุดที่เกษียณอายุ แต่ศาลสูงสุดไดใ้หเ้หตุผลว่า
ขอ้ก าหนดเก่ียวกับเงินบ าเหน็จบ านาญที่จะตอ้งตกแก่ผูพ้ิพากษาที่เกษียณอายุนั้น  อยู่ภายใตร้ฐับัญญัติฉบับหนึ่งที่ใช้
บังคับอยู่แลว้ ดังนั้นประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้ใช้อ  านาจฝ่ายบริหารจึงไม่มีอ  านาจในการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือยกเลิก         
บทกฎหมายลายลักษณอ์กัษรท่ีมีอยู่ซึ่งเห็นชอบโดยผูด้  ารงต าแหน่งประธานาธิบดีคนก่อน โดยศาลไดใ้หเ้หตุผลว่าการใช้
อ านาจในการยบัยัง้กฎหมายในครัง้นีน้ัน้ไม่ชอบดว้ยรฐัธรรมนญู เนื่องจากอ านาจของประธานาธิบดีในการยบัยัง้กฎหมาย
ที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัตินั้น จะต้องเป็นการยับยั้งตัวกฎหมายทั้งฉบับ ไม่สามารถใช้อ านาจยับยั้งเพียงบางส่วน           
และเห็นชอบเพียงบางส่วนได ้(ซึ่งผูว้ิจยัเห็นว่า เพราะจะเท่ากับว่าประธานาธิบดีเป็นผูใ้ชอ้  านาจนิติบญัญัติเสียเอง ซึ่งขดั
กบัหลกัการแบ่งแยกอ านาจ).  
๘๗ เรื่องเดียวกนั. 



๓๕ 
 

การแบ่งแยกอ านาจภายใตร้ฐัธรรมนูญ 

 ส าหรับฟิลิปปินส์แล้วหลักการแบ่งแยกอ านาจถือเป็นหลักการของรัฐธรรมนูญประการหนึ่ง           

ที่ส  าคัญ  อย่างไรก็ดีหลกัการดังกล่าวไม่ไดม้ีการนิยามหรือบญัญัติไวอ้ย่างชัดแจง้ในกฎหมายฉบบัใด ๆ 

หรือแมแ้ต่ภายในตัวรฐัธรรมนูญเองก็ไม่มีมีบทบญัญัติใดที่ใหค้วามหมายของหลกัการแบ่งแยกอ านาจไว้

อย่างชัดเจนแต่อย่างใด แต่กลบัถูกป้ันแต่งใหเ้ป็นรูปเป็นร่างโดยค าพิพากษาของศาลสูงสุดที่ปรบัใชก้ับ   

ขอ้ขดัแยง้ที่เกิดขึน้จริงมากกว่า แสดงใหเ้ห็นอย่างมีนยัส าคญัไดว้่าศาลสงูสดุเป็นสถาบนัชีข้าดขัน้สุดทา้ย

ในประเด็นใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัรฐัธรรมนูญ และค าพิพากษาของศาลสงูสดุนั่นเองที่เป็นส่วนหนึ่งในการวาง

ระบบกฎหมายของประเทศซึ่งรวมถึงหลกัการแบ่งแยกอ านาจนีด้ว้ย๘๘  

 ดังที่กล่าวไปในตอนต้นบ้างแล้วว่าในปัจจุบัน ความเข้าใจในเรื่องหลักการแบ่งแยกอ านาจ                   

ในฟิลิปปินสน์ัน้มีที่มาจากโครงสรา้งการปกครองของสหรฐัอเมริกา ซึ่งแบ่งอ านาจการปกครองออกเป็น

สามฝ่ายซึ่งได้แก่ อ านาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ  โดยฝ่ายนิติบัญญัติท าหน้าที่ตราและ                    

ออกกฎหมาย ฝ่ายบริหารมีหนา้ที่บงัคับใชห้รือน ากฎหมายนัน้ไปปฏิบติั และฝ่ายตลุาการมีหนา้ที่ตีความ

 
๘๘ Civil Code of the Philippines, Art. 8, สืบค้นได้ที่  http://www.chanrobles.com/civilcodeofthephilippines1.htm 

(ข้อมูลล่าสุด ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙) ; Floresca v. Philex Mining, G.R. No. L-30642 (April 30, 1985), สืบค้นได้ที่  

http://www.lawphil.net/judjuris/juri1985/apr1985/gr_l30642_1985.html (ข้อมูลล่าสุด ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙). คดีนี ้

เกิดขึน้เมื่อทายาทของคนงานท่ีเสียชีวติขณะท างานในเหมืองใตด้นิของบรษิัทจ าเลย ไดฟ้้องจ าเลยเพื่อเรียกรอ้งค่าเสียหาย

ฐานที่จ าเลยกระท าการโดยประมาท ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งเรื่องละเมิด (the Civil Code) แทนที่จะฟ้องเรียก

ค่าชดเชยตามรฐับญัญัติว่าดว้ยค่าชดเชยของลูกจา้ง (the Workmen’s Compensation Act)  ประเด็นแห่งคดีจึงมีอยู่ว่า

ทายาทของคนงานที่เสียชีวิตสามารถเลือกไดห้รือไม่ว่าจะใชก้ฎหมายฉบับใดในการฟ้อง หรือทายาทจ าตอ้งถูกจ ากัดให้

เรียกรอ้งไดแ้ค่ค่าเยียวยาภายใตร้ฐับญัญัติว่าดว้ยค่าชดเชยของลกูจา้งเท่านัน้  ในประเด็นว่าลกูจา้งมีสิทธิเลือกหรือไม่ว่า

จะใชก้ฎหมายใดมาบงัคบันัน้ ศาลสงูสดุไดห้ยิบยกเอาคดีบรรทดัฐานที่มีประเด็นแห่งคดีคลา้ยคลึงกันมาปรบัใชใ้นคดีนี ้

ซึ่งในคดีที่แลว้ศาลสงูสดุไดเ้คยตดัสินว่าผูเ้สียหายซึ่งเป็นคนงานที่ไดร้บับาดเจ็บ (ต่างจากในคดีนีท้ี่ผูฟ้้องเป็นทายาทของ

คนงานที่เสียชีวิต) มีสิทธิที่จะเลือกไดว้่าจะเรียกรอ้งเอาจากนายจา้งเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่รฐับัญญัติว่าดว้ย

ค่าชดเชยของลูกจา้งก าหนดไว ้หรือด าเนินคดีแพ่งไปตามปกติกับผูก้ระท าละเมิดเพื่อเรียกรอ้งเอาค่าเสียหายที่สูงขึน้        

และเพื่อที่จะตัดสินเช่นนั้นได ้ศาลสูงสุดจึงตอ้งหยิบยกเอาบทบัญญัติอันเก่ียวข้องกับรัฐธรรมนูญ (ซึ่งอยู่ในประมวล

กฎหมายแพ่งขอ้ ๘ ) ท่ีว่า ค าพิพากษาของฝ่ายตลุาการอนัเก่ียวกบัการปรบัใชห้รือตีความกฎหมายย่อมเป็นส่วนหน่ึงของ

การวางรูปแบบระบบกฎหมายของฟิลิปปินส ์มาใชใ้นการตดัสินประเด็นดงักล่าว.      



๓๖ 
 

กฎหมายเหล่านัน้รวมทัง้ตดัสินว่าสิทธิและหนา้ที่ของคู่ความจะเป็นอย่างไรโดยอาศยัการตีความกฎหมาย

เรื่องนัน้ ๆ  

 ในคดี Jose A. Angara v. The Electoral Commission๘๙ ศาลสูงสุดไดม้ีโอกาสที่จะวางแนวทาง

และเนน้ว่าหลกัการแบ่งแยกอ านาจนัน้ถือเป็นหลกัการอันส าคัญยิ่งของระบบการปกครองของฟิลิปปินส ์

ซึ่งไม่ไดม้ีบทบญัญัติแห่งกฎหมายรองรบัอย่างชดัแจง้ แต่ไดม้ีการรองรบัและแสดงออกผ่านทางการจัดแบ่ง

ที่ชดัแจง้โดยรฐัธรรมนูญฟิลิปปินส ์เช่น บทบญัญัติในรฐัธรรมนูญที่แบ่งอ านาจการปกครองรวมทัง้องคก์ร

ผูใ้ชอ้  านาจออกเป็นสามฝ่าย เป็นตน้ นอกจากนี ้ในค าพิพากษาดังกล่าวยังไดใ้หค้วามหมายโดยสังเขป

เก่ียวกบัหลกัการแบ่งแยกอ านาจไวอี้กว่า การแบ่งแยกอ านาจนัน้หมายถึงการที่แต่ละฝ่ายแต่ละองคก์รทาง

ปกครองของรฐัมีสิทธิโดยเด็ดขาดในการกระท าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (exclusive cognizance) ภายใน

ขอบเขตอ านาจของตน และการกระท านัน้ถือเป็นที่สดุในขอบเขตแห่งอ านาจของตน (supreme within its 

own sphere) 

 นอกจากนีใ้นช่วงเวลาถดัมาศาลสงูสดุก็ไดพ้ิพากษาและวางหลกัไวใ้นคดี Sen. Miriam Defensor 

Santiago v. Sen. Teofisto Guingona๙๐ ว่าแก่นแทข้องการแบ่งแยกอ านาจนัน้คือการที่แต่ละองคก์รที่ใช้

 
๘๙ G.R.  No.  L- 45081 ( July 15, 1936) ,  สื บค้น ไ ด้ที่  http: / /www. lawphil.net/ judjuris/ juri1936/ jul1936/gr_l-

45081_1936.html (ขอ้มูลล่าสุด ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙).  คดีนี ้นาย Jose Angara ไดร้บัการประกาศโดยสภาแห่งชาติ 
(National Assembly) ว่าเป็นผู้ไดร้ับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติ  อย่างไรก็ดีแม้จะมีการประกาศอย่างเป็น
ทางการแลว้ นาย Pedro Ynsua ผูส้มคัรฝ่ายตรงขา้มที่พ่ายแพก้ารเลือกตัง้ก็ไดย้ื่นค ารอ้งประทว้งผลการเลือกตัง้ (protest) 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ (Electoral Commission)  นาย Angara จึงไดย้ื่นค ารอ้งขอใหม้ีการเพิกถอนการประทว้ง 
แต่ทางคณะกรรมการการเลือกตัง้ก็ปฏิเสธไม่รบัค ารอ้งดงักล่าว  นาย Angara จึงน าเรื่องไปรอ้งต่อศาลสงูสดุ ประเด็นที่
หยิบยกขึน้มาจึงเป็นเรื่องของขอบเขตอ านาจ ( jurisdiction) ของศาลสูงสุดในการพิจารณาทบทวนค าชี ้ขาดของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ และขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ในการพิจารณาค าประทว้งการเลือกตัง้    
ทัง้ ๆ ที่มีการรบัรองผลการเลือกตัง้และกระกาศชื่อผูช้นะอย่างเป็นทางการไปแลว้โดยสภาแห่งชาติ  ซึ่งในการที่ศาลสงูสดุ
จะยืนยันว่าตนมีเขตอ านาจที่จะพิจารณาชีข้าดข้อขัดแย้งนี ้นั้น ศาลได้ย ้าว่ารัฐธรรมนูญได้แบ่งแยกอ านาจบริหาร           
นิติบัญญัติ และตุลาการ โดยใหอ้งคก์รทัง้สามฝ่ายของรฐัเป็นผูใ้ชอ้  านาจ โดยที่อ  านาจในการตดัสินชีข้าดกฎหมายนัน้   
ตกอยู่แก่ฝ่ายตลุาการ จึงท าใหฝ่้ายตลุาการย่อมมีอ านาจตดัสินชีข้าดใหก้ารกระท าของฝ่ายบรหิารและฝ่ายนิติบญัญัติเป็น
อนัไรผ้ลไดห้ากการกระท านัน้ ๆ ขดัต่อรฐัธรรมนญู.     
๙๐ G.R. No. 134577 (November 18, 1998), สืบคน้ไดท้ี่ http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/1998/nov1998 

/134577.htm (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙). คดีนีผู้ร้อ้งรอ้งต่อศาลสงูสดุถึงความถกูตอ้งชอบธรรม (quo warranto) 
ในกระบวนการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก Teofisto Guingona เข้ามาด ารงต าแหน่งผู้น าเสียงข้างน้อยในวุฒิสภา (Senate 
minority floor leader) ซึ่งประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึน้มาก็คือเรื่องขอบเขตอ านาจของศาลสูงสุดที่จะตัดสินขอ้ขดัแยง้นี ้ 



๓๗ 
 

อ านาจอธิปไตยแต่ละประเภทนั้นมีสิทธิเด็ดขาดในการกระท าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (exclusive 

cognizance) และเป็นที่สดุในขอบเขตแห่งอ านาจที่ตนมีตามรฐัธรรมนูญ  ดงันี ้ฝ่ายบริหารและฝ่ายตลุาการ

จึงไม่สามารถแทรกแซงอ านาจของฝ่ายนิติบญัญัติในการออกกฎหมายได ้และฝ่ายนิติบญัญัติและฝ่ายตลุาการ

ก็ไม่สามารถแทรกแซงอ านาจของฝ่ายบริหารในการบังคับใช้กฎหมายได้ รวมทั้ง ฝ่ายบริหาร                      

และฝ่ายนิติบัญญัติจึงไม่สามารถแทรกแซงดุลพินิจของฝ่ายตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี    

ต่าง ๆ  ไดเ้ฉกเช่นเดียวกนั  

 อย่างไรก็ดี ใช่ว่าหลกัการนีจ้ะไม่มีขอ้ยกเวน้ ตัวอย่างเช่น ฝ่ายตุลาการสามารถระงับยับยั้งและ  

ลบลา้งการกระท าของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญัติไดห้ากพบว่าการกระท าเหล่านัน้ขัดต่อรฐัธรรมนูญ 

นอกจากนี ้ฝ่ายตุลาการก็ยังสามารถลบล้างการกระท าของฝ่ายอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายบริหาร      

เมื่อพบว่าฝ่ายบริหารกระท าการใด ๆ อันเป็นการใชดุ้ลยพินิจในทางมิชอบอย่างรา้ยแรง  อาทิ ใชอ้  านาจ

โดยอ าเภอใจ (arbitrariness) โดยไรบ้รรทัดฐาน (capriciousness) หรือโดยผิดประหลาด (whimsicality) 

ซึ่งอ านาจของแต่ละองคก์รในการส่งผลหรือส่งแรงกดดันไปยังการใชอ้  านาจขององคก์รอ่ืน ๆ นั้นอยู่ ใน

หลกัการตรวจสอบและถ่วงดลุ (checks and balances) ซึ่งจะไดก้ลา่วในล าดบัถดัไป 

 

การตรวจสอบและถ่วงดลุ (checks and balances) 

 หลกัการตรวจสอบและถ่วงดลุเป็นทฤษฎีอนัเป็นที่มาของหลกัการแบ่งแยกอ านาจ หมายถึงการที่

อ  านาจฝ่ายหนึ่งของรฐัจะเขา้ไปจ ากัดการใชอ้  านาจโดยเด็ดขาดของฝ่ายอ่ืน อาทิเช่น เมื่อประธานาธิบดี  

ท าการแต่งตัง้สมาชิกในคณะรฐัมนตรีแลว้ ผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยสภาคองเกรส  

อีกครัง้หนึ่ง หรือในขณะที่กฎหมายยงัอยู่ในกระบวนการร่างโดยรฐัสภา กฎหมายนัน้ก็ยงัจะไม่มีผลบงัคับ

ใชจ้นกว่าประธานาธิบดีจะไดล้งนาม หรือในกรณีของศาลสูงสุดก็มีอ  านาจในการลบลา้งหรือพิจารณา   

การกระท าของประธานาธิบดีและสภาคองเกรสว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เช่นกัน นอกจากนี ้          

 

ซึ่งในที่สดุศาลสงูสดุก็ตดัสินว่าตนมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาโดยใหเ้หตุผลว่า แมว้่าศาลไม่อาจตดัสินหรือชีข้าด
ความดีความชอบ (wisdom) ของการกระท าใดการกระท าหนึ่งของฝ่ายอ านาจอื่นของรฐั (นิติบญัญัติ บริหาร) เนื่องจาก
หลักการแบ่งแยกอ านาจท าใหแ้ต่ละฝ่ายนั้นมีอ านาจสูงสุดในขอบเขต (sphere) ของตนเอง แต่ศาลสามารถชีข้าดใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับความชอบดว้ยกฎหมาย (legality) หรือความสมบูรณ์ (validity) ของการกระท าเหล่านั้น หรือ
สามารถตดัสินชีข้าดในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาว่าการกระท าใดการกระท าหนึ่งนัน้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือ
รฐัธรรมนญูก าหนดไวห้รือไม่.  



๓๘ 
 

ศาลสงูสดุยงัมีอ านาจในการตดัสินใหก้ารกระท าของประธานาธิบดีเป็นโมฆะหากพบว่ามีการใชด้ลุยพินิจ

โดยไม่ชอบอย่างรา้ยแรง ตามที่ไดเ้คยกลา่วไวใ้นตอนตน้  

 นอกจากนี ้หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลยังมุ่งหมายที่จะป้องกันมิให้อ านาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง     

แต่เพียงฝ่ายเดียวของรฐัเขา้ไปมีอ านาจเหนืออ านาจฝ่ายอ่ืนหรือมีอ านาจเหนือประชาชน๙๑ โดยหลกัการ

ตรวจสอบและถ่วงดลุจะก าหนดใหอ้ านาจฝ่ายอ่ืนที่มีความเป็นอิสระอย่างเท่าเทียมกนั (equally capable 

of independent action) ในเรื่องที่ตนมีหนา้ที่รบัผิดชอบ เขา้มาใชอ้  านาจร่วมกับฝ่ายที่จะใชอ้  านาจด้วย 

เพื่อใหอ้  านาจฝ่ายหนึ่งของรฐัสามารถท าการตรวจสอบอ านาจอีกฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายอ่ืนไดว้่าใช้อ านาจ    

โดยอ าเภอใจหรือโดยมีผลประโยชนส์ว่นตวัแอบแฝงหรือไม่๙๒ 

 ทัง้นี ้สิ่งที่ท าใหห้ลกัการแบ่งแยกอ านาจสามารถท างานไดก้็คือการใชร้ะบบตรวจสอบและถ่วงดุล

ควบคู่ไปดว้ยกนั  โดยที่แต่ละฝ่ายสามารถสกดักัน้ไม่ใหฝ่้ายอ่ืนล่วงล า้แดนอภิสิทธิ์ (prerogatives) ของตน 

หรือสามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือการกระท าที่เกินสมควรใหถู้กตอ้ง ซึ่งไดก้ระท าลงไปโดยอ านาจฝ่ายอ่ืน

ของรฐั ซึ่งการใชอ้  านาจในรูปแบบนี ้โดยตวัของมันเองแลว้ไม่ถือเป็นการกา้วล่วง ตราบเท่าที่รฐัธรรมนูญ 

ไดก้ าหนดว่าการใชอ้  านาจในรูปแบบนีเ้ป็นระบบของการถ่วงดลุอย่างหนึ่ง ซึ่งมีทฤษฎีอยู่ว่าเปา้หมายสงูสุด

ของรัฐ  ( the ends of government)  (ซึ่ ง ได้แก่  ความมั่ นคงภายนอก ความสงบเรียบร้อยภายใน              

ความยุติธรรม สวัสดิการที่ครอบคลุม และเสรีภาพ) จะส าเร็จลุล่วงได้ดีกว่าถ้าหากหน่วยงานของรัฐ          

ใชอ้  านาจเพียงเท่าที่ตนไดร้บัมอบหมาย โดยสามารถถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขา้ม (subject to 

reversal) ไดเ้ฉพาะในกรณีที่เหมาะสมตามที่รฐัธรรมนูญใหอ้ านาจไว้๙๓ ซึ่งเป็นกลไกที่ส  าคญัของหลกัการ

ตรวจสอบและถ่วงดุล เช่น ภายใต้รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส ์พ.ศ. ๒๕๓๐ (the 1987 Constitution) ข้อ ๖ 

มาตรา ๒๗ ก าหนดใหป้ระธานาธิบดีสามารถใชส้ิทธิยับยั้ง (veto) กฎหมายที่ออกโดยสภาคองเกรสได ้   

ข้อ ๑๑ มาตรา ๓ ให้อ านาจสภาคองเกรสในการถอดถอน (impeachment) ประธานาธิบดีและผู้ที่

 
๙๑ Re: COA Opinion on the Computation of the Appraised Value of the Properties Purchased by the Retired 

Chief/Associate Justices of the Supreme Court, A.M. No. 11-7-10-SC (July31, 2012), หนา้ ๕, สืบคน้ไดท้ี่ 
http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2012/july2012/11-7-10-SC.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๙๒ เรื่องเดียวกนั. 
๙๓ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๘๓, หนา้ ๑๓๖. 



๓๙ 
 

ประธานาธิบดีแต่งตั้ง และ ข้อ ๘ มาตรา ๕ (๒)(a) ให้ศาลสูงสุดมีอ านาจลบล้างกฎหมายที่ขัดต่อ

รฐัธรรมนญู (judicial review) แต่ศาลสงูสดุนีจ้ะมาจากการแต่งตัง้ของประธานาธิบดี เป็นตน้๙๔ 

ประเดน็บางประการเกีย่วกบัหลกัการตรวจสอบและถ่วงดลุ 

 หลกัการตรวจสอบและถ่วงดลุจากอ านาจทัง้สามฝ่ายของรฐัมกัถูกวิพากษ์ทัง้ประเด็นในเรื่องของ

การน าหลกัการนีไ้ปใช ้และการไม่น าหลกัการนีไ้ปใช ้ โดยมีผูต้ัง้ขอ้สงัเกตว่าฝ่ายนิติบญัญัตินัน้ลม้เหลว   

ในการใชอ้  านาจตรวจสอบเฉพาะการบางประการ ซึ่งรวมถึงอ านาจในการยืนยันร่างกฎหมายที่ถูกยบัยัง้ 

(veto) โดยประธานาธิบดี (power to override vetoed bill) อ านาจในการปฏิเสธการแต่งตัง้ และอ านาจ 

ในการถอดถอน๙๕ ทั้ง  ๆ ที่อ  านาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการยืนยันร่ างกฎหมายที่ถูกยับยั้ง โดย

ประธานาธิบดีนี ้ถือไดว้่าเป็นการตรวจสอบอย่างแทจ้ริงว่าฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีนั้นไดบ้ั่นทอน

กระบวนการสรา้งกฎหมายของฝ่ายนิติบญัญัติโดยการใชอ้  านาจยับยัง้นี ้หรือไม่ ซึ่งจากรายงานพบว่าฝ่าย

นิติบญัญัติหรือรฐัสภายงัไม่เคยใชอ้  านาจยืนยนัรา่งกฎหมายที่ถกูคดัคา้นโดยประธานาธิบดีเลย ๙๖  

 ขอ้วิพากษ์อีกประการหนึ่งก็คือการที่คณะกรรมการการแต่งตัง้ (Commission on Appointment) 

ของฝ่ายนิติบญัญัติไม่สามารถตรวจสอบการใชอ้  านาจของฝ่ายบริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก     

ที่ผ่านมาแทบจะพิจารณารบัรองบุคคลที่แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีทั้งหมดโดยไม่มีการปฏิเสธเลย ทั้งนี ้

ภายใตร้ฐัธรรมนญูฟิลิปปินสก์ าหนดใหก้ารแต่งตัง้ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสงู รวมทัง้รฐัมนตรีในคณะรฐัมนตรี 

โดยประธานาธิบดี จะตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยคณะกรรมการการแต่งตั้งนีเ้สียก่อน  ซึ่งถ้าหากมีการใช้    

การตรวจสอบนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้ ก็จะเป็นการจ ากดัอ านาจของฝ่ายบริหารในการแต่งตัง้เจา้หนา้ที่

ระดบัสงูเอาไวเ้ฉพาะที่เป็นที่ยอมรบัโดยฝ่ายนิติบญัญัติเท่านัน้   

 ซึ่งจากการสังเกตมาเป็นเวลานานก็พบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คณะกรรมการดังกล่าว        

ตอ้งเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณอ์ยู่หลายครัง้ว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวกอย่างมากเนื่องจากสมาชิกของ

คณะกรรมการแต่งตัง้นัน้มาจากสายของพรรคการเมือง การมีอคติอย่างรา้ยกาจ การกดดนัที่ไม่เป็นธรรม 

 
๙๔ Philippine Information Agency, Three Branches of Government, สืบค้นได้ที่  http: / /pia.gov.ph/branches-of-

govt, (ขอ้มลูล่าสดุ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑). 
๙๕ April Farrell M. Relacion and Grace C. Melgazo (2014).  Systems of Checks and Balances in the Philippine 

Presidential Form of Government, สืบคน้ไดท้ี่ http://multidisciplinaryjournal.com/pdf/System.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๙). 
๙๖ เรื่องเดียวกนั หนา้ ๔๓. 
 



๔๐ 
 

ระบบอุปถัมภ ์และแมแ้ต่การทุจริต ลว้นท าใหเ้กียรติภูมิของคณะกรรมการนีเ้ป็นที่น่าเคลือบแคลงทัง้สิน้  

เนื่องจากคณะกรรมการประกอบด้วยวุฒิสมาชิกสิบสองคน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิบสองคน             

และประธานวุฒิสภาก็ล้วนเป็นนักการเมืองที่ต้องวนเวียนอยู่ในการเมืองระบบพรรคและอิทธิพล  

ของฝ่ายบริหารทัง้สิน้๙๗  ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่าคณะกรรมการการแต่งตัง้ และฝ่ายนิติบญัญัตินัน้ไม่ต่างอะไร

กบัตรายางของฝ่ายบรหิารในการแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ระดบัสงู 

 ยงัมีประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวกับการใชร้ะบบตรวจสอบและถ่วงดลุโดยมิชอบบางประการ ซึ่งกรณี

ตัวอย่างที่มักไดร้บัการหยิบยกขึน้มากล่าวถึงก็คือระบบการถอดถอน (impeachment) และการออกจาก

ต าแหน่งของผูพ้ิพากษา Renato Corona ประธานศาลสูงสุด กล่าวคือ ภายใตร้ฐัธรรมนูญฟิลิปปินสน์ั้น 

เจา้หนา้ที่ของรฐับางคนสามารถถูกถอดออกจากต าแหน่งไดผ้่านกระบวนการถอดถอน ซึ่งหนึ่งในต าแหน่ง

ที่สามารถถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งไดผ้่านกระบวนการดังกล่าวก็คือต าแหน่งผูพ้ิพากษาศาลสูงสุด   

ซึ่งอ านาจในการตัง้ขอ้กล่าวหาเพื่อน าไปสู่การถอดถอนเจา้หนา้ที่รฐันีเ้ป็นอ านาจของสภาผูแ้ทนราษฎร 

ส่วนอ านาจในการไต่สวนผูถู้กถอดถอนก็จะเป็นหน้าที่ของวุฒิสภา จึงอาจกล่าวได้ว่าในกระบวนการ            

ถอดถอนนั้น สภาผูแ้ทนราษฎรท าหน้าที่คลา้ยอัยการ ส่วนวุฒิสภาก็จะมีบทบาทคลา้ยศาลและลูกขุน

นั่นเอง  ซึ่งในทางทฤษฎีแลว้ อ านาจนีเ้ป็นหนึ่งในหลาย ๆ อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบ

ถ่วงดุลอ านาจของประธานาธิบดีและศาลสูงสุด อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติแล้ว  อ านาจนี ้อาจถูก

ประธานาธิบดีน าไปใชใ้นทางที่ผิดได้ โดยไดร้บัการสมยอมจากรฐัสภาเพื่อถอดถอนผูพ้ิพากษาศาลสูงสุด       

ที่ ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับ ฝ่ายตนเอง  ตามที่ ได้กล่าวไว้ก่ อนหน้านี ้ว่ า เมื่ อวุฒิสมาชิกและ

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนัน้ก็คือนกัการเมือง และก็จ าตอ้งตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของฝ่ายบรหิาร  

 กรณีที่ศึกษาที่เป็นที่กล่าวถึงเป็นวงกวา้งในฟิลิปปินสก์็คือเมื่อ ประธานาธิบดี Benigo Aquino    

ไดแ้สดงความโกรธเกรีย้วต่อ ผูพ้ิพากษา Renato Corona ประธานศาลสูงสุด โดย Aquino ไดก้ล่าวหา 

Corona ว่าล าเอียงเขา้ข้างอดีตประธานาธิบดี Gloria Macapagal Arroyo ซึ่งนาย Aquino หาทางที่จะ

ด าเนินคดีกบัเธอฐานรบัสินบนอยู่๙๘ และมีการโจษจนักนัว่า Aquino ไดใ้ชอ้  านาจของประธานาธิบดีในการ

ควบคุมงบประมาณจ านวนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณส่วนที่จดัไวส้  าหรบัใหส้มาชิกสภาผูแ้ทน

 
๙๗  เรื่องเดียวกนั หนา้ ๔๔. 
๙๘ Delon Porcalla (December 6, 2011). Noy takes jab at SC สืบคน้ไดท้ี่ http://www.philstar.com/headlines/755 

154/noy-takes-jab-sc, (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙). 



๔๑ 
 

ราษฎรและวฒุิสมาชิกในการลงพืน้ที่ (pork barrel) เพื่อน าไปใชใ้นการติดสินบนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

ใหด้ าเนินการถอดถอน Corona และใหว้ฒุิสมาชิกตดัสินให ้Corona มีความผิด๙๙   

 

การหลอมรวมแห่งอ านาจ 

 ในประเด็นนี ้แมห้ลกัการแบ่งแยกอ านาจจะถือเป็นแก่นหลกัของรฐัธรรมนูญ แต่รฐัธรรมนูญไดม้ี

ตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีบางกรณีที่อ  านาจไม่ได้ถูกจ ากัดไว้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว        

แต่ไดร้บัการมอบหมายหรือแบ่งปันไปโดยหลาย ๆ หน่วยงาน ซึ่งการหลอมรวมแห่งอ านาจ (blending of 

power) ที่เกิดขึน้นี ้ท าใหบ้างกรณีนัน้การจะแยกว่าอ านาจนั้น ๆ เป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร 

หรือตุลาการ เป็นเรื่องที่ยากล าบาก๑๐๐ แมข้อ้เท็จจริงจะมีอยู่ว่าฟิลิปปินสน์ั้นเป็นสาธารณรฐัที่มีรฐับาล    

ในรูปแบบประธานาธิบดี ซึ่งมีการแยกอ านาจอธิปไตยออกเป็นสามฝ่ายอันไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร นิติบญัญัติ 

และตุลาการ ซึ่ งมีพื ้นฐานของการปกครองในระบบประธานาธิบดี คือหลักการแบ่งแยกอ านาจ                          

โดยก าหนดใหอ้ านาจนิติบญัญัติเป็นของรฐัสภา อ านาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นของฝ่ายบริหาร และ

อ านาจในการระงับข้อพิพาททางกฎหมายเป็นของฝ่ายตุลาการ๑๐๑ ก็ตาม อันจะเห็นได้จากบางกรณี       

แมร้ฐัธรรมนูญจะวางหลักในเรื่องหลักการแบ่งแยกอ านาจไว ้แต่บ่อยครัง้ฝ่ายบริหารก็มักจะใชอ้  านาจ       

ที่อาจถกูมองไดว้่าโดยเนือ้แทแ้ลว้เป็นอ านาจนิติบญัญัติและตลุาการ ดงัที่จะเห็นไดจ้ากกรณีดงัต่อไปนี ้

 ภายใต้หลักที่ว่าด้วยอ านาจนิติบัญญัติที่ได้รับมอบหมาย (delegated legislative authority)    

ฝ่ายบริหารจะท าหน้าที่ ใช้อ  านาจในการออกกฎระเบียบเพื่อการบริหารปกครอง (administrative 

regulations) เพื่อบงัคบัใชก้ฎหมาย ซึ่งอ านาจนิติบญัญัติที่ไดร้บัมอบมานี ้(หรืออาจเรียกว่าเป็นอ านาจนิติ

บญัญัติล าดับรอง) ศาลสงูสดุก็ไดต้ัดสินแลว้ว่าเป็นอ านาจที่ชอบดว้ยรฐัธรรมนูญ  โดยศาลไดว้างหลักไว้  

ในคดี Gerochi v. Department of Energy๑๐๒ โดยศาลสูงสุดอธิบายว่าความซับซ้อนที่เพิ่มขึน้ของการ

 
๙๙ Ernie Reyes (July 1, 2014) .  Miriam hails ruling on DAP, pushes probe of 'bribery' in Corona trial สืบค้นได้ที่  

http://interaksyon.com/article/90277/miriam-hails-ruling-on-dap-pushes-probe-of-bribery-in-corona-trial (ขอ้มลู
ล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๑๐๐ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๓ หนา้ ๑๓๔. 
๑๐๑ Philippine Government สืบคน้ไดท้ี่ http://www.gov.ph/about/gov/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๑๐๒ G.R. No. 159796 (July 17, 2007), สืบคน้ไดท้ี่ http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2007/july2007/15979 
6%20.htm (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙). คดีนีเ้ป็นประเด็นขึน้มาเมื่อกลุ่มนกัอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มยื่นค ารอ้งต่อศาล
สูงสุดเพื่อขอให้ศาลพิพากษาว่ามาตรา ๓๔ ของรัฐบัญญัติว่าดว้ยการปฏิรูปพลังงาน ปี ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) (the 



๔๒ 
 

ด ารงชีวิตสมัยใหม่ ท าให้เป็นที่น่าสงสัยว่าผู้ร่างกฎหมายจะสามารถออกกฎหมายเพื่อน ามาใช้และ

ตอบสนองกับเรื่องปลีกย่อยที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันไดอ้ย่างทันท่วงทีหรือไม่ ดังนัน้ จึงมีความจ าเป็นที่

จะตอ้งมอบหมายอ านาจบางส่วนในใหก้ับองคก์รฝ่ายบริหาร และหน่วยงานหลกัที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบใน

เรื่องที่ตนเชี่ยวชาญ เพื่อบงัคับใชก้ฎหมายที่เก่ียวข้องรวมทัง้ออกกฎและระเบียบเพื่อบงัคับใชก้ฎหมายที่

ออกโดยฝ่ายนิติบญัญัติอนัจะท าใหน้โยบายของรฐันัน้เป็นผล 

 อย่างไรก็ตาม อ านาจนิติบัญญัติที่ไดร้ับมอบหมายมานั้นไม่ใช่อ  านาจเด็ดขาด (not absolute) 

กฎหมายที่มอบหมายอ านาจนิติบญัญัติใหก้บัฝ่ายบริหารนัน้ตอ้งตกอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑส์องประการ คือ 

๑. หลกัความครบถว้น (completeness test) และ ๒. หลกัมาตรฐานที่เพียงพอ (sufficient standard test)  

โดยหลกัความครบถว้นนีจ้ะถือว่าเป็นไปตามเกณฑก์็ต่อเมื่อตวักฎหมายหลกัที่ออกโดยฝ่ายนิติบญัญัตินัน้

ไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใหฝ่้ายบรหิารน าไปปฏิบติัหรือบงัคบัใชไ้วอ้ย่างชดัแจง้ สว่นหลกัมาตรฐานที่เพียงพอ

นั้นจะถือว่าผ่านเกณฑ์ก็ต่อเมื่อตัวกฎหมายหลักนั้นได้ก าหนดแนวทาง (guidelines) หรือข้อจ ากัด 

(limitations) ไวอ้ย่างชัดแจง้เพื่อจ ากัดขอบเขตของหน่วยงานที่ไดร้บัมอบหมายอ านาจไป และกฎหมาย

หลกันัน้ไดก้ าหนดนิตินโยบาย (legislative policy) รวมทัง้ก าหนดเงื่อนไขของการน านโยบายนัน้ไปปฏิบติั

ใหเ้กิดผล ไวอ้ย่างเพียงพอแลว้๑๐๓  

 

Energy Reform Act of 2001)  และกฎหมายเลข ๑๘ ที่ออกโดยคณะกรรมการก ากับดูแลพลังงาน ( the Energy 
Regulatory Commission ซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลของรฐั ถือเป็นฝ่ายบริหาร) เพื่อบังคบัใชก้ฎหมายดังกล่าวในประเด็น
ของการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการใชไ้ฟฟ้าทั่วไป (universal charge)  นัน้ขดัต่อรฐัธรรมนูญ  ซึ่งค่าธรรมเนียมการใชไ้ฟฟ้า
ทั่วไปที่มีการเรียกเก็บนีก้็คือค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าปลายทาง (end-users) เพื่อน าเงิน                    
ไปอุดหนุนบริษัทพลังงานแห่งชาติ ( the Nation Power Corp.) และโครงการกระจายกระแสไฟฟ้าสู่พื ้นที่ห่างไกล 
(missionary electrification) โดยประเด็นที่ถูกหยิบยกขึน้มาก็คือว่าค่าธรรมเนียมการใชไ้ฟฟ้าทั่วไปนีถื้อเป็นภาษีหรือไม่ 
และการใชอ้  านาจในการเรียกเก็บภาษีของคณะกรรมการก ากับดูแลพลงังานนีน้ีถื้อเป็นการใชอ้  านาจนิติบญัญัติที่ไดร้บั
มอบหมาย (delegation of legislative power) อย่างไม่ชอบธรรม (undue) หรือไม่ ซึ่งศาลตดัสินว่าค่าธรรมเนียมการใช้
ไฟฟ้าทั่วไปนัน้ไม่ใช่เป็นภาษี แต่ถือเป็นการเรียกเก็บโดยอาศยัอ านาจในการก ากบัดแูล (police power) และตดัสินดว้ยว่า
การใชอ้  านาจนิติบญัญัติที่ไดร้บัมอบหมายมาของคณะกรรมการก ากบัดแูลพลงังานนัน้สมบรูณแ์ลว้ ตราบเท่าที่กฎหมาย
ซึ่งใหอ้  านาจมานัน้มีความครบถว้นและมีมาตรฐานท่ีเพียงพอ.   
๑๐๓ G.R. No. 166715 (2008), สืบคน้ไดท้ี่ http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2008/august2008/166715_carpio 
.htm (ขอ้มูลล่าสุด ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙). คดีนีม้ีผูร้อ้งต่อศาลสูงสุดใหอ้อกค าสั่งใหก้ระทรวงการคลังระงบัการบงัคบัใช้           
รฐับญัญัติว่าดว้ยการใหร้างวลัจูงใจแก่เจา้หนา้ที่จดัเก็บภาษี (Attrition Act of 2005: RA 9335) ซึ่งผูร้อ้งอา้งว่ากฎหมาย
ฉบบันีไ้ดม้อบหมายอ านาจใหก้บัประธานาธิบดีอย่างไม่ถกูตอ้ง (undue) ในการก าหนดเป้าหมายของภาษีที่จะตอ้งจดัเกบ็
ใหค้รบเนื่องจากกฎหมายนีไ้ม่มีมาตรฐานท่ีเพียงพอ (sufficient standard) เนื่องจากมาตรา ๗ (b) และ (c) ของกฎหมาย



๔๓ 
 

 ส าหรบัในส่วนของฝ่ายบริหารนัน้ก็มีในบางกรณีที่พึงจะตอ้งใชอ้  านาจที่โดยลกัษณะแลว้ถือเป็น

อ านาจของฝ่ายตุลาการ โดยใชผ้่านทางหน่วยงานกึ่งตุลาการ (quasi-judicial agencies) ที่อยู่ภายใต้

บงัคับ ซึ่งอ านาจตุลาการนีห้มายรวมถึงอ านาจในการรบัฟังและพิจารณาประเด็นในทางขอ้เท็จจริงและ                 

ขอ้กฎหมายรวมทัง้มีค าตดัสินชีข้าดเพื่อก าหนดสิทธิและหนา้ที่ของคู่กรณีที่มีขอ้พิพาทกนั ทัง้นี ้หน่วยงาน

หรือองคก์รกึ่งตลุาการนีส้ามารถใชอ้ านาจนีไ้ดภ้ายในขอบเขตอ านาจเฉพาะของตนตามที่ตวับทกฎหมาย      

ใหอ้  านาจเท่านัน้๑๐๔  ตัวอย่างเช่น กรณีของคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์แห่งชาติ (the National Labor 

 

ฉบบันีไ้ดก้ าหนดไวว้่าเจา้หนา้ที่จดัเก็บภาษีอากรอาจถกูใหอ้อกจากหนา้ที่ไดถ้า้หากเก็บภาษีไดต้  ่ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไวร้อ้ยละ ๗.๕ เป็นอย่างนอ้ย แต่ตวักฎหมายไม่ไดก้ าหนดเป้าหมายของจดัเก็บภาษีไวว้่าตอ้งเก็บใหไ้ดเ้ท่าไหร ่แต่มอบให้
เป็นอ านาจของประธานาธิบดีในการก าหนดเป้าหมายแทน  ซึ่งศาลสงูสดุตดัสินว่าการมอบอ านาจนิติบญัญัติ (บางส่วน) 
ใหก้ับประธานาธิบดีนัน้สมบูรณแ์ลว้เนื่องจากเป็นไปตามหลกัความครบถว้นและหลกัมาตรฐานที่เพียงพอ ที่ว่าครบถว้น      
ก็เพราะว่าตัวกฎหมายไดก้ าหนดนโยบายที่ประธานาธิบดีจะตอ้งน าไปปฏิบัติไว้ชัดแจ้ง รวมทั้งก าหนดมาตรฐานไว้
เพียงพอแลว้ เนื่องจากบทบัญญัติที่ก าหนดว่าการให้เจ้าหน้าที่จัดกับภาษีที่จัดเก็บภาษีได้ไม่ถึงเป้าหมายที่ก าห นด           
ออกจากการปฏิบัติหนา้ที่นั้นจะตอ้งกระท าดว้ย “การพิจารณาอย่างถว้นถ่ีถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งอนัมีผลต่อระดบัของการ
จดัเก็บ” (due consideration of all relevant factor affecting the level of collection) นัน้ถือเป็นมาตรฐานท่ีเพียงพอแลว้  
นอกจากนี ้ศาลยังไดช้ีข้าดอีกว่ามาตรา ๑๒ ของรัฐบัญญัตินีท้ี่ก  าหนดให้มีคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาเพื่อการ
ควบคุมดูแล (Joint Congressional Oversight Committee) เพื่อมาทบทวนและตรวจสอบการน ากฎหมายไปบังคับใช้
และปฏิบตัินัน้ ไม่มีผลบงัคบั  โดยศาลเนน้ย า้ว่ารฐัสภาไม่สมควรที่จะถืออ านาจบริหารและตลุาการไวก้บัตวัเอง และศาล
เห็นว่าหากอนญุาตใหม้ีการตัง้คณะกรรมาธิการรว่มของรฐัสภาแลว้ ก็จะเป็นการฝ่าฝืนหลกัการแบ่งแยกอ านาจ เนื่องจาก
เป็นการเขา้มามีส่วนรว่มของฝ่ายนิติบญัญัติในการบงัคบัใชก้ฎหมายและน ากฎหมายไปปฏิบตัิ.  
๑๐๔ Doran v. Executive Judge Luczon, Jr., G.R. No. 151344 (September 26, 2006) สืบคน้ไดท้ี่ http://www.law 

phil.net/judjuris/juri2006/sep2006/gr_151344_2006.html (ขอ้มูลล่าสุด ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙).  คดีนีผู้ร้อ้งเป็นนักชวเลข
หรือผูจ้ดบนัทึกในศาล ยื่นค าฟ้องเป็นคดีปกครอง (administrative complaint) เพื่อฟ้องผูบ้งัคบับญัชาของตนเองซึ่งเป็น       
ผู้พิพากษาในคดีประพฤติมิชอบอย่างรา้ยแรง โดยการสืบสวนค าฟ้องนี ้ถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของผู้พิพากษา                      
ฝ่ายบริหาร (executive judge หมายถึงผูพ้ิพากษาที่ท  าหนา้ที่ดา้นงานบริหารในศาลที่อยู่ในเขตพืน้ที่ของตน เช่น รบัรอง
จดหมายลางานของผูพ้ิพากษา ฯลฯ) ประจ าเขตพืน้ท่ีนัน้  ซึ่งระหว่างที่มีการด าเนินกระบวนพิจารณานัน้ ผูร้อ้งไม่พึงพอใจ
กับผลการตดัสินของผูพ้ิพากษาฝ่ายบริหารและอุทธรณต์่อศาลสงูสดุ โดยเขียนค ารอ้งอุทธรณ ์(a petition for certiorari)  
โดยระหว่างที่ถกเถียงอภิปรายกันในประเด็นเรื่องความเหมาะสมของการเยียวยาที่ผูร้อ้งเสนอเขา้มานั้น ศาลสูงสุดได้
ตดัสินว่าค ารอ้งอทุธรณน์ัน้จะตอ้งมุ่งเป้าไปยงัศาล คณะกรรมการ หรือเจา้หนา้ที่ของรฐัที่ใชอ้  านาจตลุาการหรือกึ่งตลุาการ 
(โดยมิชอบ) เท่านัน้  และศาลสงูสดุไดใ้หเ้หตผุลว่าการเยียวยานัน้ไม่เหมาะสมภายใตส้ภาพการณท์ี่ผูพ้ิพากษาฝ่ายบรหิาร
นัน้กระท าการสืบสวน ซึ่งไม่ใช่การใชอ้  านาจตุลาการหรือกึ่งตลุาการแต่อย่างใด  การท าหนา้ที่ของผูพ้ิพากษาฝ่ายบริหาร
นัน้เป็นไปในเชิงสืบสวนและเชิงใหค้  าแนะน าเท่านัน้ และไม่ไดม้ีอ  านาจในการพิพากษาในประเด็นแห่งคดี เนื่องจากอ านาจ
นีเ้ป็นของศาลสงูสดุซึ่งมาพรอ้มกบัอ านาจในการในการควบคมุบคุลากรในศาลและเจา้หนา้ที่.  



๔๔ 
 

Relations Commission) ซึ่งอยู่ภายใตก้ระทรวงแรงงาน (Department of Labor) มีอ านาจพิจารณาและ

ตดัสินคดีที่เก่ียวขอ้งกบัลกูจา้ง อาทิ การใชแ้รงงานโดยไม่เป็นธรรม ขอ้พิพาทเก่ียวกบัการเลิกจา้ง และการ

เรียกรอ้งค่าเสียหายทางจิตใจ ค่าเสียหายตามจริง และค่าเสียหายเชิงลงโทษต่าง ๆ ซึ่งอาศัยเหตุจาก

ความสมัพนัธ์ของการเป็นนายจา้ง ลกูจา้ง๑๐๕  อีกตวัอย่างหนึ่งก็คือกรณีคณะกรรมการวินิจฉัยชีข้าดของ

กระทรวงปฏิรูปที่ ดินเพื่อการเกษตร (the Department of Agrarian Reform Adjudication Board) ที่มี

อ  านาจในการพิจารณาและชีข้าดขอ้พิพาทเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เป็นตน้๑๐๖ ซึ่งโดยหลกั

แลว้ค าวินิจฉัยชีข้าดขององคก์รที่ใชอ้  านาจกึ่งตลุาการเหล่านีส้ามารถอทุธรณไ์ปยงัศาลอทุธรณไ์ด ้เสมือน

หนึ่งว่าเป็นค าพิพากษาของศาลตามปกติ๑๐๗    

 

ฝ่ายบริหาร 

 ภายใต้ประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือค าสั่ ง ฝ่ายบริหารหมายเลข ๒๙๒ 

(Administrative Code of 1987: Executive Order No. 292) บรรพ ๒ หมวด ๓ มาตรา ๑๑ (Book II, 

Chapter 3, Section 11) ก าหนดใหป้ระธานาธิบดีเป็นผูใ้ชอ้  านาจฝ่ายบริหาร โดยประชาชนฟิลิปปินสจ์ะ

เป็นผูเ้ลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี โดยการเลือกตัง้ประธานาธิบดีตามปกติแลว้จะมีขึน้ทุก ๆ 

หกปีและจะจัดขึน้ในวันจันทรท์ี่สองของเดือนพฤษภาคม๑๐๘ และประธานาธิบดีจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหล้ง

สมัครรบัเลือกตัง้เป็นสมัยที่สอง แต่รองประธานาธิบดีสามารถลงสมัครไดอี้กหนึ่งครัง้๑๐๙  ซึ่งรฐัธรรมนูญ

ก าหนดใหป้ระธานาธิบดีเป็นผูถื้ออ านาจฝ่ายบริหาร๑๑๐ จึงท าใหป้ระธานาธิบดีมีอ านาจควบคมุฝ่ายบริหาร

ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ๑๑๑ โดยหน้าที่หลักของประธานาธิบดีที่

 
๑๐๕ Article 217 of Labor Code of the Philippines, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dole.gov.ph/labor_codes/view/6 (ขอ้มลู

ล่าสดุ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๑๐๖  Article 217 of Labor Code of the Philippines. 
๑๐๗ Rule 43, Rules of Court, สืบค้นได้ที่ http://www.lawphil.net/courts/rules/rc_1-71_civil.html#r43 (ข้อมูลล่าสุด 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๑๐๘รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ขอ้ ๗ มาตรา ๔. 
๑๐๙ รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ขอ้ ๗ มาตรา ๔. 
๑๑๐รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ขอ้ ๗  มาตรา ๑. 
๑๑๑รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ขอ้ ๗ มาตรา ๑๗. 



๔๕ 
 

รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ก็คือหน้าที่ ในการควบคุมองคาพยพของงานบริหาร กระทรวง ทบวง กรม และ

ส านกังาน รวมทัง้สรา้งความเชื่อมั่นว่ากฎหมายจะไดร้บัการบงัคบัใชโ้ดยสจุริต (faithfully executed)๑๑๒ 

 ขอบเขตการท างานในการใช้อ านาจบริหารได้มีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายปกครอง                  

ฉบบัปี ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) (the Administrative Code of 1987) ซึ่งฝ่ายนิติบญัญัติไม่ไดเ้ป็นฝ่ายที่

ประกาศใชก้ฎหมายนี ้แต่เป็นการประกาศใชโ้ดยประธานาธิบดี Corazon Aquino โดยเป็นการใชอ้  านาจ

พิเศษในการบญัญัติกฎหมายซึ่งเกิดขึน้ในช่วงระหว่างการปฏิวัติประชาชนเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

(the People Revolution of 1986) และมีผลบงัคับใชเ้มื่อรฐัธรรมนูญ ฉบบัปี ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

ใชบ้ังคับ โดยประมวลกฎหมายปกครอง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๐ บรรพ ๓ ลักษณะ ๑ (Book III, Title I) ได้

ก าหนดใหป้ระธานาธิบดีมีอ านาจดงัต่อไปนี ้๑๑๓ 

 ก) อ านาจในการควบคุมบังคับบัญชาฝ่ายบริหารทั้งหมด (Power of Control) ไม่ว่าจะเป็น

กระทรวง ทบวง กรม ฝ่าย แผนก ส านักงาน ฯลฯ และรบัผิดชอบในการบงัคับใชก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับ

หน่วยงานนัน้ 

 ข) อ านาจในการออกค าสั่ง (Power ordinance Power) โดยประธานาธิบดีมีอ านาจในการออก

ค าสั่งหรือประกาศของฝ่ายบริหาร (executive issuances) (คลา้ยพระราชก าหนด หรือพระราชกฤษฎีกา) 

เพื่อท าใหก้ารด าเนินนโยบายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค) อ านาจเหนือคนต่างดา้ว (Power over Aliens) โดยประธานาธิบดีมีอ านาจเหนือคนชาติอ่ืน ๆ ที่

ไม่ใช่คนชาติฟิลิปปินส ์ซึ่งอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส ์เช่น อ านาจในการเนรเทศคนต่างดา้วออกจากประเทศ 

อ านาจในการเปลี่ยนสถานะของคนต่างดา้วใหก้ลายเป็นผูอ้ยู่อาศยัถาวร (permanent resident) อ านาจใน

การกลบั (overrule) ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกรมตรวจคนเขา้เมือง (The Board of Commissioners 

of the Bureau of Immigration) เป็นตน้  

 ง) อ านาจในการเวนคืนทรพัยส์ินเพื่อใหร้ฐัน ามาใชป้ระโยชน ์หรือน าทรพัยส์ินกลบัคืนเป็นของรฐั

ในกรณีเจา้ของทรพัยเ์สียชีวิตโดยไม่มีทายาท อ านาจในการจบัจองสาธารณสมบติัของแผ่นดิน และอ านาจ

ในการยึดทรัพย์สินที่ได้ไปจากการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ (Powers of eminent 

domain, escheat, land reservation and recovery of ill-gotten wealth)       

 
๑๑๒ เรื่องเดียวกนั. 
๑๑๓

 Official Gazette, The Executive Branch, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.officialgazette.gov.ph/about/gov/exec/ (ขอ้มลู

ล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 



๔๖ 
 

 ค) อ านาจในการแต่งตัง้ (Power of appointment) โดยประธานาธิบดีมีอ านาจแต่งตัง้เจา้หน้าที่

ทัง้หมดในรฐับาลฟิลิปปินสต์ามที่กฎหมายและรฐัธรรมนูญก าหนด ซึ่งบางต าแหน่งอาจจะตอ้งผ่านการ

รบัรองโดยคณะกรรมการการแต่งตัง้ (Committee of Appointments) ซึ่งประกอบไปดว้ยสมาชิกที่มาจาก

วฒุิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎร  

 จ) อ านาจก ากับดูแลทั่ วไปเหนือรัฐบาลท้องถิ่น (Power of general Supervision over local 

government) ภายใตป้ระมวลกฎหมายรฐับาลทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (Local Government Code of 1991: 

Republic Act No. 7160)  

 ฉ) อ านาจอ่ืน ๆ (Other powers) ตามที่ก าหนดในรฐัธรรมนญูและกฎหมาย   

ในส่วนของส านกัประธานาธิบดี (the Office of the President) นัน้ ประกอบไปดว้ยส านกัส่วนตัว 

(private office) ส านกับริหาร (executive office) ระบบพนกังานสนบัสนุนทั่วไป (common staff support 

system) และระบบที่ปรึกษา/ผูช้่วยประธานาธิบดี (presidential advisor/assistant system) โดยส านัก

ส่วนตวัจะท าหนา้ที่และจดัการเก่ียวกบักิจธุระส่วนตวัของประธานาธิบดีและครอบครวั๑๑๔ ในขณะที่ส  านกั

บรหิารซึ่งอยู่ภายใตเ้ลขาธิการประธานาธิบดี (the Executive Secretary) นัน้ก็จะคอยช่วยเหลือตอบสนอง

ความตอ้งการจ าเพาะของประธานาธิบดีเพื่อจดุประสงคแ์ละเปา้หมายของส านกัประธานาธิบดี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งส านักบริหารนัน้จะคอยช่วยประธานาธิบดีในการใชอ้  านาจบริหารเพื่อด าเนินงานใหส้  าเร็จลลุ่วง  

เช่น ช่วยเหลือประธานาธิบดีในการบรหิารจดัการรฐับาล น าค าสั่งหรือประกาศของประธานาธิบดีไปปฏิบติั

ให้เกิดผล และก ากับดูแลหน่วยงานที่อยู่ภายในส านักประธานาธิบดี ฯลฯ ๑๑๕  และในส่วนของระบบ

พนักงานสนับสนุนทั่วไปก็จะท าหน้าที่เช่นเดียวกับชื่อของหน่วยงาน ก็คือคอยสนับสนุนการท างานของ

ส านักประธานาธิบดีในด้านต่าง ๆ โดยใช้ก าลังเจ้าหน้าที่  เช่น จัดการประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง

ประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามช่วยเหลือต่าง ๆ๑๑๖  ในขณะเดียวกนั หน่วยที่ปรกึษาและผูช้่วยของประธานาธิบดี

 
๑๑๔ ประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐ (Administrative Code of 1987), บรรพ ๓ (Book III) ลักษณะ ๓ (Title III) 

หมวด ๙ (Chapter 9) มาตรา ๒๔, “Section 24. Functions of the Private Office. - The Private Office shall provide 
direct services to the President and shall for this purpose attend to functions and matters that are personal or 
which pertain to the First Family.” 
๑๑๕ ประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐, บรรพ ๓ (Book III) ลกัษณะ ๓ (Title III) หมวด ๙ (chapter 9) มาตรา ๒๗ 

(Section 27).   
๑๑๖ประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐, บรรพ ๓ (Book III) ลกัษณะ ๓ (Title III) หมวด ๙ (chapter 9) มาตรา ๒๘ 

(Section 28). 
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ก็จะคอยใหค้ าแนะน าหรือค าปรกึษาแก่ประธานาธิบดีในเรื่องต่าง ๆ ภายใตเ้งื่อนไขและสถานการณต่์าง ๆ 

เพื่อประกอบการตดัสินใจของประธานาธิบดี  

 หน่วยงานเหล่านีไ้ดร้บัการจัดตัง้และจัดแบ่งโดยประมวลกฎหมายปกครองใหเ้ป็นองคาพยพของ

ฝ่ายบริหารเพื่อด าเนินงานที่จ  าเป็นในด้านต่าง ๆ ของประธานาธิบดีและเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการ

ท างาน๑๑๗  โดยหน่วยงานทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การด าเนินงานของส านักเลขาธิการ (Department 

Secretaries) ซึ่งอ านาจหน้าที่ประการส าคัญอย่างหนึ่งของส านักเลขาธิการ คือการให้ค าแนะน า                        

แก่ประธานาธิบดีในการออกค าสั่งบริหาร กฎ ประกาศ และการออกกฎระเบียบปฏิบัติในรูปแบบอ่ืน ๆ 

รวมถึงการออกค าสั่งปฏิบติัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งตามที่กฎหมายไดใ้หอ้  านาจแก่ประธานาธิบดีภายใตข้อบเขต

อ านาจของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และการออกกฎระเบียบที่จ  าเป็นเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไป                     

ตามเปา้หมาย นโยบาย ระบบ แผน แผนงานและโครงการของกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ๑๑๘   

 
๑๑๗ ประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐, บรรพ ๔ (Book IV) หมวด ๙ (Chapter 9) มาตรา ๑ (Section 1).  
๑๑๘ ประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐, บรรพ ๔ (Book IV) หมวด ๒ (Chapter 2) มาตรา ๗ (Section 7), “Powers 

and Functions of the Secretary. - The Secretary shall: 
( 1)  Advise the President in issuing executive orders, regulations, proclamations and other issuances, the 
promulgation of which is expressly vested by law in the President relative to matters under the jurisdiction of 
the Department; 
(2) Establish the policies and standards for the operation of the Department pursuant to the approved programs 
of governments; 
(3)  Promulgate rules and regulations necessary to carry out department objectives, policies, functions, plans, 
programs and projects; 
(4)  Promulgate administrative issuances necessary for the efficient administration of the offices under the 
Secretary and for proper execution of the laws relative thereto.  These issuances shall not prescribe penalties 
for their violation, except when expressly authorized by law; 
(5)  Exercise disciplinary powers over officers and employees under the Secretary in accordance with law, 
including their investigation and the designation of a committee or officer to conduct such investigation; 
(6)  Appoint all officers and employees of the Department except those whose appointments are vested in the 
President or in some other appointing authority; Provided, however, that where the Department is regionalized 
on a department-wide basis, the Secretary shall appoint employees to positions in the second level in the 
regional offices as defined in this Code; 
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 อนึ่ง บทบาทหน้าที่การท างานของฝ่ายบริหารของประเทศฟิลิปปินส์นั้นจะมีคณะรัฐมนตรี 

(Cabinet Secretaries) กระท าการเป็นเสมือนตัวตนอีกคนหนึ่ง (alter ego) ของประธานาธิบดีในการใช้

อ านาจบริหารของส านักประธานาธิบดี ในเรื่ องที่ เ ก่ี ยวข้องกับกระทรวงที่ ตนรับผิ ดชอบ ๑๑๙                             

โดยคณะรัฐมนตรีจะมีอ านาจในการออกค าสั่งต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับกระทรวงที่ตนรับผิดชอบ เช่น 

กฎกระทรวง เป็นตน้ ซึ่งค าสั่งเหลา่นีจ้ะมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะกบัหน่วยงานที่อยู่ภายใตก้ระทรวงนัน้ ๆ ภายใต้

ขอบเขตอ านาจของรฐัมนตรีที่ออกค าสั่ง นอกจากนี ้คณะรฐัมนตรียงักระท าการในฐานะที่ปรกึษาผูใ้หค้  าแนะน า

แก่ประธานาธิบดีในเรื่องที่ตนเชี่ยวชาญและรบัผิดชอบดว้ย๑๒๐  ทัง้นี ้จ  านวนของรฐัมนตรีในคณะรฐัมนตรี

นัน้จะขึน้อยู่กับความจ าเป็นในการบริหารงาน ซึ่งประธานาธิบดีมีอ านาจตามกฎหมายในการตัง้หรือยุบ

กระทรวงใด ๆ ก็ไดต้ามที่เห็นสมควร๑๒๑ 

 ในส่วนของกระทรวงต่าง ๆ นัน้ (executive department)๑๒๒ ก็จะปฏิบติังานภายใตห้ลกัตัวแทน

ทางการเมืองที่มีคุณสมบัติ (the doctrine of qualified political agency) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลกั

ตัวตนอีกคนหนึ่ง (alter ego doctrine) ซึ่งหลักนีก้  าหนดว่าเว้นแต่ในกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

ก าหนดให้ประธานาธิบดีต้องกระท าการด้วยตนเองหรือเป็นกรณีสถานการณ์เร่งด่วนที่จ  าต้องให้

ประธานาธิบดีกระท าการดว้ยตนเองแลว้  ใหก้ารบริหารและรฐัการงานเมืองทัง้หลายของประธานาธิบดี

ตอ้งกระท าโดยกระทรวงต่าง ๆ และการกระท าของรฐัมนตรีทัง้หลาย และการกระท าใด ๆ ที่รฐัมนตรีของ

กระทรวงนัน้ ๆ กระท า หรือค าสั่งใด ๆ ที่ประกาศโดยรฐัมนตรี ซึ่งกระท าไปเพื่อการปฏิบติัหนา้ที่ตามปกติ 

 

(7)  Exercise jurisdiction over all bureaus, offices, agencies and corporations under the Department as are 
provided by law, and in accordance with the applicable relationships as specified in Chapters 7, 8, and 9 of 
this Book; 
(8) Delegate authority to officers and employees under the Secretary's direction in accordance with this Code; 
and 
(9) Perform such other functions as may be provided by law.” 
๑๑๙ รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐), ขอ้ ๗ มาตรา ๑๖ และ ๑๗.  
๑๒๐ รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐), ขอ้ ๗ มาตรา ๑๖ และ ๑๗. 
๑๒๑ ภายใต้รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ข้อ ๗ มาตรา ๑ (Article VII, Section 1) บัญญัติให้

ประธานาธิบดีเป็นผูถื้ออ านาจฝ่ายบริหาร ดงันัน้ ประธานาธิบดีจึงมีอ  านาจที่สามารถจดัตัง้หรือยบุกระทรวงต่าง ๆ ไดโ้ดย
การออกเป็นค าสั่งของฝ่ายบรหิาร (executive order).    
๑๒๒ มีความหมายเดยีวกบั Ministry (โดยมากใชใ้นประเทศที่ไดร้บัแนวคิดการปกครองจากองักฤษ) ซึง่แปลว่า “กระทรวง”.  
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(ordinary course of business) ใหถื้อว่าเป็นการกระท าของประธานาธิบดี เวน้แต่จะมีค าสั่งเพิกถอนโดย

ประธานาธิบดีในภายหลงั๑๒๓   

 เพื่อใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างเด่นชัด รฐัธรรมนูญฟิลิปปินส ์พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ้ ๗ (Article VII) ไดก้ าหนด

อ านาจของประธานาธิบดีไวด้งัต่อไปนี ้๑๒๔ 

๑. อ านาจในการแต่งตัง้บคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งดงัต่อไปนี ้(มาตรา ๑๖) 

ก. รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ เอกอัครราชทูต อุปทูตและกงสุล หรือเจ้าหน้าที่ของ

กองทัพตัง้แต่ยศพันเอกหรือนาวาเอกขึน้ไป และเจา้หนา้ที่อ่ืนตามที่รฐัธรรมนูญ

ใหอ้ านาจในการแต่งตัง้ ซึ่งการแต่งตัง้เหลา่นีจ้  าตอ้งไดร้บัการรบัรองจากรฐัสภา  

ข. เจา้หนา้ที่อ่ืน ๆ ของรฐับาลซึ่งไม่ไดม้ีกฎหมายในเรื่องการแต่งตัง้ก าหนดไวเ้ป็น

เป็นการเฉพาะ 

ค. ต าแหน่งอื่นใดตามที่กฎหมายใหอ้ านาจในการแต่งตัง้ 

 ๒. ควบคมุดแูลกระทรวง ทบวง กรม และส านกังานต่าง ๆ (มาตรา ๑๗) 

            ๓. เป็นจอมทพัของทกุเหลา่ทพั และมีอ านาจระงบัยบัยัง้การปลอ่ยตวัชั่วคราว (suspend the 

privilege of the writ of habeas corpus) รวมทัง้มีอ านาจประกาศกฎอัยการศึกบนพืน้ที่

 
๑๒๓ Villena v. Secretary of Interior, 67 Phil. 451 (April 21, 1939), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/judjuris/juri1939 

/apr1939/gr_l-46570_1939.html (ข้อมูลล่าสุด ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙). คดีนี ้ผู้รอ้งเป็นนายกเทศมนตรี (municipal 
mayor) ซึ่งถูกด าเนินคดีทางปกครองในขอ้หาทุจริต โดยมีฝ่ายสืบสวนของกระทรวงยุติธรรม (Division of Investigation 
by the Department of Justice) เป็นผูท้  าการสืบสวนตามค ารอ้งขอของรฐัมนตรีกระทรวงกิจการภายใน ( the Secretary 
of Interior)  โดยจากการสืบสวนพบว่ามีการกระท าผิดจริงรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในจึงยื่นเรื่องแนะน า 
(recommendation) ให้ประธานาธิบดีมีค  าสั่งพักราชการผู้ร ้องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจ ข่มขู่บังคับพยาน                  
ซึ่งประธานาธิบดีก็เห็นชอบกับค าแนะน านัน้ดว้ยวาจา ผูร้อ้งต่อสูใ้นประเด็นเรื่องของอ านาจของรฐัมนตรีกิจการภายใน       
ในการสั่ งพักราชการ เนื่องจากไม่ปรากฎว่ามีการมอบอ านาจอย่างชัดแจ้งให้กับรัฐมนตรีในการสั่ งพักราชการ
นายกเทศมนตรีที่ก าลงัถกูสืบสวน  แมจ้ะเป็นท่ีชดัเจนว่าประธานาธิบดีจะมีอ านาจในการโยกยา้ยเจา้หนา้ที่เทศบาลกต็าม 
ซึ่งสดุทา้ยแลว้ศาลสงูสดุตดัสินไม่เห็นดว้ยกับผูร้อ้ง โดยใหเ้หตุผลว่าอ านาจของประธานาธิบดีในการโยกยา้ยเจา้หนา้ที่
เทศบาลนัน้ย่อมหมายรวมถึงการสั่งพกัราชการเจา้หนา้ที่ดว้ย และการกระท าของรฐัมนตรีกิจการภายในในการพกัราชการ
ผูร้อ้งก็ถือว่าเป็นการกระท าของประธานาธิบดีเช่นเดียวกันภายใตห้ลกัตวัแทนทางการเมืองที่มีคุณสมบตัิ และเนื่องจาก
ประธานาธิบดีมีอ านาจในการพกัราชการผูร้อ้ง การสั่งพกัราชการที่กระท าลงโดยรฐัมนตรีกิจการภายในซึ่งกระท าภายใต้
หลกัตวัตนอีกคนหนึ่งของประธานาธิบดีจึงสมบรูณ.์        
๑๒๔ สืบคน้ไดท้ี่ https://www.academia.edu/31599890/POWERS_OF_THE_PHILIPPINE_PRESIDENT (ขอ้มลูล่าสดุ 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑).  
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แห่งใดก็ตามในฟิลิปปินส ์อย่างไรก็ตาม รฐัสภาสามารถเพิกถอนการประกาศกฎอัยการ

ศกึได ้(มาตรา ๑๘) 

            ๔. มีอ านาจในการบรรเทาโทษ ลดโทษและอภยัโทษ รวมทัง้มีอ านาจยกเลิกค่าปรบัและเพิก

ถอนการริบทรพัยภ์ายหลังจากที่มีการพิพากษาลงโทษไปแลว้  และประธานาธิบดียังมี

อ านาจนิรโทษกรรมโดยผ่านความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกรัฐสภา               

(มาตรา ๑๙) 

            ๕. ประธานาธิบดีสามารถท าสญัญากูห้รือรบัประกนัเงินกูจ้ากต่างประเทศในนามของรฐับาล 

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงิน (Monetary Board)  เสียก่อน          

(มาตรา ๒๐) 

 ทั้งนี ้จะสังเกตเห็นว่ารองประธานาธิบดีไม่ไดม้ีอ  านาจหน้าที่อย่างใดเป็นการเฉพาะ เนื่องจาก                    

ตามกฎหมายแลว้รองประธานาธิบดีจะท าหนา้ที่ประธานาธิบดีไดก้็ต่อเมื่อประธานาธิบดีถึงแก่ความตาย 

ตกเป็นผูทุ้พลภาพถาวร ถูกใหอ้อกจากต าแหน่ง หรือลาออกจากการเป็นประธานาธิบดีเท่านัน้๑๒๕ อย่างไรก็ดี 

รองประธานาธิบดีอาจไดร้บัต าแหน่งในคณะรัฐมนตรีก็ได ้ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวไม่จ าตอ้งไดร้บัการรบัรอง

จากคณะกรรมการการแต่งตัง้แต่อย่างใด  

อย่างไรก็ดี แมจ้ะเห็นว่ารองประธานาธิบดีเปรียบเสมือนเป็นตัวส ารองก็ตาม แต่ก็มีความส าคญั 

นอกจากนี ้รองประธานาธิบดีอาจจะเป็นหรือไม่เป็นพนัธมิตรทางการเมืองกบัประธานาธิบดีก็ได้ เนื่องจาก

การเลือกตัง้ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีนัน้ แมจ้ะจดัขึน้ในคราวเดียวกนัแต่ก็เป็นเอกเทศต่างหาก

จากกนั ผูม้ีสิทธิเลือกตัง้สามารถเลือกผูส้มคัรชิงต าแหน่งรองประธานาธิบดีที่มาจากคนละพรรคกบัผูส้มัคร

ชิงต าแหน่งประธานาธิบดีก็ได ้เนื่องจากการเมืองฟิลิปปินสเ์ป็นระบบหลายพรรค (multi-party system)   

ซึ่งต่างกบัสหรฐัอเมริกาที่เป็นระบบสองพรรคใหญ่ที่ผูส้มัครชิงต าแหน่งรองประธานาธิบดีก็จะลงสมัครมา

จากพรรคเดียวกับผู้สมัครชิงต าแหน่งประธานาธิบดีเสมอ (running mate)  เช่นในปัจจุบัน รอง

ประธานาธิบดี Leonor (“Leni”) Gerona Robredo ก็มาจากคนละพรรคกับประธานาธิบดี Rodrigo 

Duterte  ซึ่งท าให ้Duterte ไม่ประสงคท์ี่จะมอบต าแหน่งใด ๆ ในคณะรฐัมนตรีให้กับ Robredo ในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง แต่สดุทา้ย Duterte ก็ตดัสินใจมอบต าแหน่งในคณะรฐัมนตรีใหก้บั Robredo   

 
๑๒๕

 ประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐, บรรพ ๒ (Book II) หมวด ๓ (chapter 3) มาตรา ๑๓ (Section 13). 



๕๑ 
 

อนึ่ง ในอดีตเคยมีกรณีที่อดีตรองประธานาธิบดี Jejomar Binay ซึ่งมาจากคนละพรรคกับอดีต

ประธานาธิบดี Benigno Aquino ที่  ๓ แต่ก็ได้รับต าแหน่งในคณะรัฐมนตรี  แต่ในเวลาต่อมา Binay              

ก็ลาออกจากคณะรฐัมนตรีและกลายเป็นฝ่ายคา้นที่แข็งขนัต่อการบริหารงานของ Aquino ตลอดช่วงทา้ย

ของการด ารงต าแหน่งหกปี  

 

ขอ้พจิารณาเกีย่วกบัอ านาจของฝ่ายบริหาร 

 ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ท่าน Antonio Carpio ผูพ้ิพากษาอาวโุสในศาลสงูสดุ ไดว้างหลกั

โดยสังเขปว่าด้วยอ านาจของฝ่ายบริหาร โดยกล่าวไว้ในความเห็นแย้ง (dissenting opinion) ในค า

พิพากษาคดีหนึ่งไวว้่า รฐัธรรมนญูไดก้ าหนดใหป้ระธานาธิบดีเป็นผูใ้ชอ้  านาจบรหิาร อ านาจในการควบคมุ

ทกุกระทรวง ฝ่าย และส านกังาน ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าฝ่ายตลุาการหรือนิติบญัญัติก็ไม่สามารถใชอ้ านาจ

บรหิารไดเ้นื่องจากเป็นสิทธิขาดของประธานาธิบดีในการใชอ้  านาจบรหิาร ๑๒๖    

 นอกจากนี ้ผูพ้ิพากษา Carpio ยังไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับการใชอ้  านาจฝ่ายบริหารไวอี้กในคดี 

ABAKADA Party List v. Purisma ว่า “อ านาจตามรัฐธรรมนูญในการบังคับใชก้ฎหมายโดยปราศจาก    

การแทรกแซงใด ๆ (self-executing) ของประธานาธิบดีที่ส  าคัญที่สุดก็คือหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ             

ของประธานาธิบดี รวมทัง้พนัธะในการใหร้บัรองว่ากฎหมายต่าง ๆ จะถกูบงัคบัใชอ้ย่างสตัยซ์ื่อ ซึ่งโดยหลกัแลว้

ก็คือว่าประธานาธิบดีสามารถบงัคับใชก้ฎหมายโดยไม่ตอ้งรบัมอบอ านาจจากฝ่ายนิติบญัญัติแต่อย่างใด 

เพราะมิเช่นนัน้ประธานาธิบดีก็จะเป็นเพียงหุ่นเชิด หาใช่ผูบ้รหิารสงูสดุของรฐัไม่”๑๒๗   

 ยังมีนักกฎหมายที่ไดใ้หห้ลักการเก่ียวกับการใชอ้  านาจของฝ่ายบริหารไวอี้ก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ      

ผูพ้ิพากษา Cruz ซึ่งไดอ้รรถาธิบายว่า “อ านาจบริหารนัน้เป็นอ านาจในการบงัคับใชแ้ละบริหารกฎหมาย 

แต่จริง ๆ แลว้มันมีอะไรมากกว่านัน้  เพราะในการใชอ้  านาจนี ้ประธานาธิบดีของฟิลิปปินสจ์ะมีอ านาจ

 
๑๒๖ G.R. Nos. 171947-48 (Promulgated February 15,2011), สืบคน้ไดท้ี่ http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence 

/2011/february2011/171947-48_carpio.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐). ค าตดัสินนีเ้ป็นการตดัสินในประเด็น
ว่าค าพิพากษาของของศาลสงูสดุที่สั่งใหม้ีการฟ้ืนฟูและท าความสะอาดอ่าวมะนิลานัน้เป็นค าสั่งที่ล่วงล า้อ านาจของฝ่าย
บริหารหรือไม่ ซึ่งผู้พิพากษาฝ่ายเสียงข้างมากเห็นว่าค าตัดสินดังกล่าวไม่ถือเป็นการกา้วล่วงอ านาจของฝ่ายบริหาร
เนื่องจากการลงมติที่ตามมาภายหลังของศาลสูงสุดนัน้เป็นเพียงการใชอ้  านาจตุลาการเท่านั้น และการบงัคบัใหเ้ป็นไป
ตามค าพิพากษาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการใชอ้  านาจในการวินิจฉยัชีข้าดของศาลเท่านัน้ อย่างไรก็ดี ผูพ้ิพากษา Antonio 
Carpio ก็ไดใ้หค้วามเห็นแยง้ไวซ้ึ่งเนน้ย า้ถึงอ านาจของฝ่ายบรหิาร อนัเป็นท่ีมาของค าอธิบายขา้งตน้.  
๑๒๗ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๑๐๓. 



๕๒ 
 

หนา้ที่มหาศาล ซึ่งตอ้งตกติดมาพรอ้มกับความรบัผิดชอบอันใหญ่หลวง ซึ่งจะท าใหเ้ขากลายเป็นผู้ทรง

อิทธิพลที่สุดของประเทศ และมีแนวโนม้สูงอย่างยิ่งที่อ  านาจบริหารจะถูกน าไปใชใ้นทางที่ดีหรือในทางที่   

ชั่วรา้ยก็ได้๑๒๘  

 นอกจากประธานาธิบดีจะมีอ านาจในการควบคมุองคาพยพฝ่ายบรหิารทัง้หมดแลว้ ประธานาธิบดี

ยังมีอ านาจในการออกค าสั่ งของฝ่ายบริหาร (executive issuances) ซึ่งเป็นไปเพื่อก าหนดทิศทาง         

ของนโยบายและแผนงานของการบริหารบ้านเมือง  รวมทั้งมีอ านาจจัดการชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่                       

ในประเทศ จึงสามารถใชอ้ านาจเนรเทศคนต่างดา้ว สามารถกลบัค าตดัสินชีข้าดของฝ่ายตรวจคนเขา้เมือง

ในคดีเก่ียวกบัการเนรเทศ และสามารถเปลี่ยนสถานะของชาวต่างชาติตามกฎหมายใหก้ลายเป็นพลเมือง

อยู่อาศัยถาวร (permanent resident) ไดโ้ดยไม่ตอ้งรบัการตรวจลงตรา มีอ านาจในการแต่งตัง้เจา้หนา้ที่

ของรฐัตามที่ก าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญและกฎหมายของฟิลิปปินส์ แมว้่าจะมีบางต าแหน่งที่ต้องอาศัย          

การรับรองจากคณะกรรมการการแต่งตั้งก็ตาม  มีอ านาจในการก ากับดูแลรัฐบาลท้องถิ่นทุกแห่ง                          

ในฟิลิปปินส์แม้จะมีสถานะพิเศษเป็นเขตปกครองตนเอง เช่น เขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา 

(Autonomous Region of Muslim Mindanao)  รวมถึงมีอ านาจเวนคืน (eminent domain) เขา้ถือทรพัย์

มรดกที่ไม่มีทายาท (escheat) เขา้สงวนที่ดิน (land reservation) และ เรียกคืนทรพัยส์ินที่ไดม้าโดยมิชอบ 

(recovery of ill-gotten wealth) โดยประธานาธิบดีจะสั่งการใหอ้ัยการสูงสุด (solicitor general) ด าเนิน

กระบวนการที่จ  าเป็นต่อไป โดยที่ประธานาธิบดีเป็นผูอ้อกค าสั่งในฐานะเป็นผูใ้ชอ้  านาจฝ่ายบรหิารแต่เพียง

ผูเ้ดียว๑๒๙  

 ดังนั้นโดยภาพรวมแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าอ านาจของประธานาธิบดีที่รัฐธรรมนูญมอบให้นั้น

เพียงพอกบัการบริหารและขบัเคลื่อนประเทศไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามประชาชนจะรบัรู ้

ถึงประสิทธิภาพในการบริหารไดก้็ต่อเมื่อประธานาธิบดีสามารถท างานไปดว้ยกันไดดี้กับฝ่ายนิติบญัญัติ

และตลุาการ รวมทัง้มีการบงัคับใชก้ฎหมายที่เหมาะที่ควรเป็นการสนับสนุนอีกทางหนึ่ง  นอกจากนี ้สิ่งที่

ขาดไม่ได้นอกเหนือจากตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีอยู่มากมายก็คือการบังคับใช้กฎหมาย           

ที่ถกูตอ้งเหมาะสมในทั่วทกุภาคสว่นของประเทศนั่นเอง  

  

 
๑๒๘ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๘๓ หนา้ ๓๓๖. 
๑๒๙ ประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐, บรรพ ๓ (Book III) ลกัษณะ ๑ (Title I).  
 



๕๓ 
 

ฝ่ายนติบิญัญตัิ 

  ในส่วนของฝ่ายนิติบญัญัตินัน้เป็นระบบสองสภา เช่นเดียวกบัประเทศสหรฐัอเมริกา คือ วฒุิสภา

(Senate) และ สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) โดยมีการแบ่งอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ 

ออกเป็นอ านาจในการบัญญัติกฎหมายและประกาศใชก้ฎหมาย ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาร่างกฎหมาย      

การบังคับใช้กฎหมาย และการยกร่างกฎหมาย ซึ่งหากผ่านการรับรองก็จะได้รับการประกาศใช้เป็น

กฎหมายลายลกัษณอ์กัษร (statute)๑๓๐  ซึ่งวฒุิสภา และสภาผูแ้ทนราษฎร รวมแลว้จะเรียกว่า สภาคองเกรส 

(Congress) โดยบทบาทหลกัของฝ่ายนิติบญัญัติ คือ การออกกฎหมาย โดยใหร้ฐัสภาเป็นผูอ้อก ปรบัปรุง 

หรือ ยกเลิกกฎหมาย 

 นอกจากนีส้ภาคองเกรสยงัมีอ านาจอ่ืนตามรฐัธรรมนญู สรุปไดด้งันี ้๑๓๑  

๑. อ านาจในการจดัเก็บ เรียกเก็บภาษีอากร และจดัสรรเงินแผ่นดิน (power to appropriate) 

๒. อ านาจในการรา่งรฐัธรรมนญู (power to act as constituent assembly) 

๓. อ านาจในการถอดถอน (power to impeach) 

๔. อ านาจในการประกาศสงคราม (power to declare the existence of war) 

๕. อ านาจในการนิรโทษกรรม (power to concur amnesty) 

๖. อ านาจในการท าหนา้ที่คณะกรรมการรบัรองผลการเลือกตัง้ประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดี (power 

to act as board of canvasser for presidential/vice presidential vote) 

๗. อ านาจในการลงโทษบคุคลกรณีมีการลว่งละเมิดอ านาจ๑๓๒ (exercise power to contempt)  

 
๑๓๐ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๓ หนา้ ๒๖๙. 
๑๓๑ ขอ้ ๖ รฐัธรรมนูญฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) (Article VI of the 1987 Constitution of the Republic of 

the Philippines) สบืคน้ไดท้ี ่http://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/the-1987-constitution-of-the-republic-
of-the-philippines/the-1987-constitution-of-the-republic-of-the-philippines-article-vi/ (ข้อมูลล่าสุด ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๑). 
๑๓๒ ใช้เมื่อเกิดกรณีที่ผู้เข้ารับการไต่สวนหรือพยานที่สภาเรียกมาท าการไต่สวนภายใต้มาตรา ๒๑ และ ๒๒ แห่ง

รฐัธรรมนูญฟิลิปปินส ์ประพฤติตนไม่เรียบรอ้ยต่อหนา้สภา เช่น ไม่ยอมสาบาน ไม่ยอมตอบค าถาม ไม่ยอมยื่นเอกสาร 
หรือแสดงกิริยาลบหลู่ดูหมิ่นสภา ฯลฯ (ท านองเดียวกบัละเมิดอ านาจศาล) , สืบคน้ไดท้ี่ Rules of Procedure Governing 
Inquires in Aid of Legislation (House of Representatives) มาตรา ๑๑ (Section 11). ที่ http://www.congress.gov.ph/ 
download/ 1 5 th/ rules.adopted. inquiry.pdf และ  Rules of Procedure Governing Inquires in Aid of Legislation 
(Senate) มาตรา ๑๘ (Section 18) ที่ http://www.lawphil.net/congress/senate/senate_aidles.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๑). 



๕๔ 
 

๘. อ านาจในการรวมอ านาจ (blending of power) 

๙. อ านาจในการมอบอ านาจ (delegation of power) 

๑๐. อ านาจในการจดัสรรงบประมาณ (budgetary power)  

๑๑. อ านาจในการจัดเก็บภาษี รวมไปถึงการยกเวน้ภาษี (power to taxation including the grant of tax 

exemptions) 

 

กระบวนการนติบิญัญตั ิ

กระบวนการทางนิติบญัญัติ สามารถสรุปไดด้งันี ้

รฐัสภามีหนา้ที่ตอ้งรบัผิดชอบในการออกกฎหมาย หรือแกไ้ขใหเ้หมาะสม โดยการออกหรือแกไ้ข

นั้นจะต้องอยู่ภายใต้เจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ โดยหลักแล้วการออกกฎหมายนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติ                   

จะกระท าออกมาในสองรูปแบบ คือ สว่นที่เป็นรา่งกฎหมาย (bills) และ มติที่ประชมุสภา (resolutions) 

 

มตทิีป่ระชมุสภา (Resolution) 

มติที่ประชุมนั้นจะต้องแสดงถึงหลักการและเจตนารมณ์ของวุฒิสภา หรือสภาผู้แทนราษฎร      

โดยมติสามารถแบ่งแบ่งออกไดเ้ป็นสามลกัษณะดงันี ้๑๓๓ 

๑.  มติร่วม (joint resolutions) – ตอ้งการการรบัรองจากทัง้สองสภา และ ประธานาธิบดีตอ้งลงลายมือชื่อ

รบัรอง จึงจะมีผลบงัคบัใช ้ซึ่งมีผลบงัคบัเทียบเท่ากฎหมายฉบบัหนึ่งภายหลงัจากมีการรบัรองแลว้ โดย

ร่างรฐับญัญัติ (bills) กบัมติร่วม (joint resolution) มีสถานะคลา้ยกนัมาก แต่แตกต่างกนัตรงที่มติร่วม

นัน้มกัใชใ้นการจดัการกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น การต่ออายุ

หรือจดัท ารา่งรฐับญัญัติจดัสรรงบประมาณในกรณีฉุกเฉิน (continuing or emergency appropriation 

bill) นอกจากนี ้มติรว่มยงัใชใ้นการเสนอแกไ้ขรฐัธรรมนญูดว้ย  

๒. มติพ้อง (concurrent resolutions) – ใชส้  าหรบัในกรณีที่มีการพิจารณาในเรื่องที่เก่ียวกบัการปฏิบติังาน

ของทัง้สองสภา และจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบของทัง้สองสภา แต่ไม่ตอ้งส่งใหป้ระธานาธิบดีรบัรอง 

จึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นการทั่วไป แต่มกัจะใชม้ติพอ้งเพื่อแสดงความคิดเห็น

 
๑๓๓ https://www.senate.gov.ph/about/legpro.asp (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙). 



๕๕ 
 

ของสภาคองเกรสที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (sense of congress) หรือควบคุมการด าเนินการประชุม

อภิปราย หรือก าหนดการประชมุครัง้ต่อไปหลงัจากมีการเลื่อนประชมุ (to fix the time of adjournment)  

๓. มติท่ัวไป (simple resolutions) – ใช้ส  าหรับเรื่องที่อยู่ภายใต้อ านาจของสภาผู้แทนฯ หรือวุฒิสภา    

สภาใดสภาหนึ่ง เช่น การรบัรองกฎระเบียบของสภาใดสภาหนึ่ง โดยมติทั่วไปนีจ้ะไม่ถูกส่งไปยงัอีกสภา

หนึ่งและไม่ตอ้งสง่ใหป้ระธานาธิบดีรบัรอง จึงไม่มีผลบงัคบัเป็นกฎหมาย โดยมกัจะเพื่อแสดงความเห็น

ของสภาใดสภาหนึ่งที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขณะนัน้ หรือใชเ้พื่อเรียกรอ้งใหส้ภาคองเกรสกระท าการ

อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจดัการกบัเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชนข์องชาติ 

 

ร่างรฐับญัญตั ิ(Bills)  

ร่างรฐับญัญัติ (bills) หมายถึงร่างกฎหมายที่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการร่างกฎหมาย (in the 

making) ซึ่งจะเป็นกฎหมายก็ต่อเมื่อไดร้บัการอนมุติัจากทัง้สองสภา และประธานาธิบดีจะตอ้งลงลายมือชื่อ

รับรองจึงจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น ๑๕ วันนับแต่มีการตีพิมพ์ในรัฐกิจจานุเบกษา (Official Gazette)        

หรือตีพิมพใ์นหนังสือพิมพร์ะดับชาติที่มีการเผยแพร่ทั่วไป อย่างนอ้ย ๒ ฉบบั ทัง้นี ้ประธานาธิบดีมีสิทธิ

โตแ้ยง้คดัคา้นร่างกฎหมายนัน้ (veto) แต่สภาผูแ้ทนราษฎรก็มีที่สิทธิโตแ้ยง้การคดัคา้นของประธานาธิบดี

กลบัโดยใชเ้สียงสองในสามของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในการตัดสิน และหากประธานาธิบดีไม่กระท า

การใด ๆ กับร่างกฎหมายที่ได้รับการเสนอมาโดยสภาคองเกรส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง              

รา่งกฎหมายเหลา่นัน้จะกลายเป็นกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชโ้ดยอตัโนมติั๑๓๔ 

 เพราะฉะนั้น ร่างที่จะประกาศเป็นกฎหมาย จะตอ้งถูกผ่านการพิจารณามาจากสองสภา คือ

วฒุิสภา และสภาผูแ้ทนราษฎร ซึ่งกระบวนการทางนิติบญัญัตินีค่้อนขา้งจะใชเ้วลายาวนาน ก่อนที่จะมีการ

ลงมติและประกาศใช ้เนื่องจากสภาคองเกรสไม่ตอ้งการใหก้ฎหมายที่ออกไปนั้นมีผลกระทบในทางลบ    

จึงตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบ นอกจากนี ้สภาคองเกรสยังมีหนา้ที่ปกป้องความมั่นคงของประเทศโดย

ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ชดัว่ากฎหมายที่จะมีการบงัคบัใชน้ัน้ไม่ขดัต่อรฐัธรรมนญูดว้ย 

วฒุสิภา (Senate) 

วุฒิสภามีอ านาจในการตรากฎหมาย รวมไปถึงอ านาจในการดูแลและตรวจสอบฝ่ายนิติบญัญัติ 

รฐัธรรมนูญไดก้ าหนดไวใ้หส้มาชิกวุฒิสภาแต่ละคนมีวาระคราวละ ๖ ปี โดยจะเริ่มวาระในเวลาเที่ยงวนั

 
๑๓๔ The Legislative Branch, สืบค้นได้ที่ http://www.gov.ph/about/gov/the-legislative-branch/ (ข้อมูลล่าสุด ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๙). 



๕๖ 
 

ของวันที่ ๓๐ มิถุนายน หลงัการเลือกตัง้๑๓๕ โดยวุฒิสภาจะประกอบดว้ย สมาชิก ๒๔ คน ที่มาจากการ

เลือกโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ก าหนดไว้๑๓๖ และห้ามด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกนัเกินสองสมยั โดย เจตนารมณข์องระบบการเลือกตัง้วฒุิสมาชิกมีอยู่ว่า การที่วฒุิสมาชิกถูกเลือก

จากผูม้ีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศนั้น ก็เพื่อใหวุ้ฒิสภาเป็นเสมือนสนามฝึกซอ้มของผูน้  าประเทศและเป็น

บนัไดส าหรบัผูท้ี่จะก้าวมาเป็นประธานาธิบดีต่อไป วุฒิสภานัน้จะมีลกัษณะเป็นชาตินิยมมากกว่าแบบ

เฉพาะแบ่งเขตเลือกตัง้ เพราะวฒุิสภาตอ้งค านึงถึงภาพรวมของปัญหาในระดบัประเทศ มากกว่าที่จะมุ่งไป

ยังปัญหาในมุมมองที่แคบกว่า หรือในระดับทอ้งถิ่น โดยมุมมองเช่นนีท้  าใหวุ้ฒิสมาชิกมีมุมมองที่กวา้ง

มากกว่าสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร๑๓๗ 

ทัง้นี ้ในอดีต ฟิลิปปินสม์ีประธานาธิบดีมาแลว้ทัง้หมด ๑๕ คน โดย ๑๑ คนจากทัง้หมดก่อนจะ

ไดร้บัต าแหน่งประธานาธิบดี ก็เคยเป็นวุฒิสมาชิกมาก่อน ไดแ้ก่ Manuel L. Quezon, Sergio Osmena 

Sr. , Jose P.  Laurel, Manuel A.  Roxas, Elpidio Quirino, Carlos P.  Garcia, Diosdado Macapagal, 

Ferdinand Marcos, Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo and Benigno Aquino III.๑๓๘ 

ซึ่งโดยทั่วไปประชานชนมักจะคาดการณ์ผู้ที่จะมาเป็นประธานาธิบดีจากผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งวุฒิสมาชิก        

ที่รวมอยู่ในการเลือกตัง้ครัง้ต่อไป ล่าสุดในการเลือกตัง้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สามในหา้ของ

จ านวนผูท้ี่ลงสมคัรประธานาธิบดีมาจากวฒุิสภา หนึ่งในนัน้คือ นาง เกรซ โพ (Grace Poe) ซึ่งไดก้ลบัมา

ด ารงต าแหน่งวุฒิสมาชิกหลังจากที่แพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดี๑๓๙ แต่หากนางโพชนะการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดี ต าแหน่งวฒุิสมาชิกของเธอก็จะว่างลง โดยนางโพไดร้บัเลือกเป็นวฒุิสภาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

จนถึง ปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งยงัคงสามารถลงสมคัรรบัเลือกตัง้ไดอี้กสมยั  

ในฟิลิปปินสถื์อเป็นเรื่องปกติที่สมาชิกวุฒิสภาจะลงสมัครรบัเลือกตัง้เพื่อต าแหน่งที่สูงกว่าแลว้

กลบัมาด ารงต าแหน่งวุฒิสมาชิกเช่นเดิมเมื่อพ่ายแพก้ารเลือกตัง้  เนื่องจากรฐัธรรมนูญฟิลิปปินสไ์ม่ได้มี

 
๑๓๕ รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ขอ้ ๖ มาตรา ๓.  
๑๓๖ รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ขอ้ ๖ มาตรา ๒.  
๑๓๗ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๓ หนา้ ๑๘๗.  
๑๓๘ List of Previous Senators สืบคน้ไดท้ี่ https://www.senate.gov.ph/senators/senlist.asp (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙). 
๑๓๙ สืบค้นได้ที่  http://newsinfo.inquirer.net/787097/poe-returns-to-senate-after-lost-bid-for-presidency (ข้อมูล

ล่าสดุ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑). 



๕๗ 
 

ขอ้ก าหนดหา้มไว้๑๔๐ นอกจากนีค้รึง่หนึ่งของสมาชิกวฒุิสภาจะตอ้งมีการเลือกใหม่ทุก ๆ สามปี หมายความว่า 

สมาชิก ๑๒ คน จาก ๒๔ คนจะตอ้งถูกเลือกใหม่ทุก ๆสามปี  เพื่อใหแ้น่ใจว่าวฒุิสมาชิกไดท้ าหนา้ที่อย่าง

ต่อเนื่อง และต าแหน่งวฒุิสภาจะไม่ว่างลงพรอ้มกนั (staggered term) 

นอกจากนี ้ในฟิลิปปินส ์การที่นักการเมืองลงสมัครในต าแหน่งผูน้  าทอ้งถิ่น วุฒิสภา หรือในสภา

ผูแ้ทนราษฎร ก่อนที่จะลงสมคัรชิงต าแหน่งรองประธานาธิบดีหรือประธานาธิบดี ถือเสมือนเป็นวตัรปฏิบติั

ทางการเมืองอย่างหนึ่ง อาทิเช่น ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน นาย Rodrigo Duterte ก็ด ารงต าแหน่ง

นายกเทศมนตรีของเมืองดาเวาเมื่อตอนที่นาย Duterte ไดร้บัเลือกเป็นประธานาธิบดี และท่านยงัเคยเป็น

ผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต (district representative) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง ๒๕๔๔ และในขณะเดียวกัน

รองประธานาธิบดีคนปัจจุบนั นาง Leonor Robredo Gerona ก็ด ารงต าแหน่งผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต 

(district representative) ในขณะที่เธอลงสมคัรรบัเลือกตัง้และไดร้บัเลือกเป็นรองประธานาธิบดี 

 

สภาผูแ้ทนราษฎร (House of Representatives) 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีที่มา ๒ ประเภท ตามที่รฐัธรรมนูญบัญญัติไว ้คือ สมาชิก ที่มาจาก

ระบบเขตเลือกตัง้ (District Representatives) และสมาชิกที่มาจากระบบสดัส่วนจากบญัชีรายชื่อ (Party 

List Representatives) ซึ่งรฐัธรรมนูญ ขอ้ ๖ มาตรา ๕ (๒) ก าหนดให้มีจ านวนสมาชิกไม่เกินรอ้ยละ ๒๐ 

ของจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทัง้หมดซึ่งรวมสมาชิกจากบญัชีรายชื่อดว้ย  

การแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นต้องค านึงถึงความต่อเนื่องของพืน้ที่และพิจารณาว่าจ านวนประชากร

ใกล้เคียงกันหรือไม่  โดยเขตเลือกตั้งหนึ่งต้องมีจ านวนประชากรอย่างน้อย ๒๕๐ ,๐๐๐ คน และมี

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดเ้ขตละหนึ่งคน (เขตเดียวคนเดียว) นอกจากนี ้รฐัธรรมนญูก าหนดตอ้งมีการจัด

 
๑๔๐ รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ขอ้ ๗ มาตรา ๒ (Article VII, Section 2 of the 1987 Constitution) 

“No person may be elected President unless he is a natural-born citizen of the Philippines, a registered voter, 
able to read and write, at least forty years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines 
for at least ten years immediately preceding such election.” สืบคน้ไดท้ี่ http://www.officialgazette.gov.ph/constitutions 
/ the- 1 9 8 7 - constitution- of- the- republic- of- the- philippines/ the- 1 9 8 7 - constitution- of- the- republic- of- the-
philippines-article-vii/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑). แต่มีการก าหนดขอ้หา้มการด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
ต าแหน่งใด ๆ ขณะที่ด  ารงต าแหน่งประธานาธิบดีอยู่ ที่ท  าใหเ้กิดการขดักันของผลประโยชน ์ (conflict of interest) ไวใ้น 
ขอ้ ๗ มาตรา ๑๓.  



๕๘ 
 

เขตเลือกตัง้ใหม่ภายในสามปี หลงัจากทีมีการส ารวจส ามะโนประชากร (กฎหมายก าหนดใหส้  ารวจส ามะโน

ประชากรทกุ ๆ ๕ ปี) ปัจจบุนัฟิลิปปินสป์ระกอบไปดว้ยเขตเลือกตัง้ทัง้หมด ๒๓๘ เขตเลือกตัง้๑๔๑  

ส่วนการเลือกตัง้ระบบสดัส่วนจากบญัชีรายชื่อมีจดุประสงคเ์พื่อใหภ้าคประชาสงัคมมีสว่นรว่มกบั

การเลือกตั้งและมีผู้แทนของกลุ่มตนในสภาผูแ้ทนราษฎร๑๔๒ โดยรฐับัญญัติฉบับที่ ๗๙๔๑ว่าดว้ยการ

เลือกตัง้ในระบบบญัชีรายชื่อ (Republic Act No. 7941) ซึ่งตราเป็นกฎหมายเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ก าหนดใหพ้รรคการเมือง องคก์รทางสงัคม หรือกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ ซึ่งประสงคจ์ะ ส่งรายชื่อผูส้มคัรรบั

เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(COMELEC) อย่างนอ้ย ๔๕ วนั ก่อนวนัเลือกตัง้ โดยเสนอรายชื่อผูส้มคัรได้ ๕ รายชื่อ๑๔๓ แต่ไม่ใหส้ิทธิใน

การเสนอบัญชีรายชื่อผู้สมัครกับกลุ่มลัทธิทางศาสนา กลุ่มหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ทางศาสนา        

กลุ่มผู้นิยมความรุนแรงหรือกลุ่มผิดกฎหมาย พรรคการเมืองหรือองค์กรของต่างชาติหรือที่ได้รับการ

สนบัสนุนเงินทุนจากต่างชาติ๑๔๔ ทัง้นี ้ผูท้ี่ประสงคจ์ะสมคัรรบัเลือกตัง้มีสิทธิไดร้บัเสนอชื่อในบญัชีรายชื่อ

ไดเ้พียงหนึ่งบญัชี๑๔๕ ส่วนผูม้ีสิทธิเลือกตัง้สามารถลงคะแนนเลือกพรรคการเมือง องคก์รทางสงัคม หรือ 

กลุม่สาขาอาชีพไดเ้พียงพรรค/องคก์ร/กลุม่เดียวเท่านัน้ (และลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผูส้มคัรจากระบบเขต

เลือกตัง้อีกหนึ่งเสียง)๑๔๖ โดยบญัชีรายชื่อของพรรคการเมือง องคก์ร หรือกลุ่มตอ้งไดค้ะแนนเสียงอย่าง

นอ้ย รอ้ยละ ๒ ของคะแนนรวมทัง้ประเทศ จึงจะไดท้ี่นั่งในสภาผูแ้ทนราษฎร ๑ ที่นั่ง ซึ่งสมาชิกล าดบัแรก

ของบัญชีรายชื่อจะเป็นผู้ที่ได้เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และถ้าได้คะแนนเสียงมากกว่ารอ้ยละ ๒ 

สมาชิกในล าดบัถดัไปของบญัชีรายชื่ออาจไดร้บัการจดัสรรที่นั่งเพิ่ม ขึน้อยู่กบัคะแนนเสียงที่ไดร้บัเมื่อเทียบ

 
๑๔๑ https: / /www.rappler.com/newsbreak/ iq/140715-17th-congress-philippines-composition-numbers (ข้อมูล

ล่าสดุ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑).  
๑๔๒ http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/content/file_1441255468.pdf, หนา้ ๑๘ (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๑).  
๑๔๓ รฐับญัญัติ หมายเลข ๗๙๔๑ มาตรา ๕ (Section 5 of Republic Act No. 7941), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/ 

statutes/repacts/ra1995/ra_7941_1995.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑).  
๑๔๔ มาตรา ๖ (Section 6) แห่งรฐับญัญัติ หมายเลข ๗๙๔๑. 
๑๔๕ มาตรา ๘ (Section 8) แห่งรฐับญัญัติ หมายเลข ๗๙๔๑. 
๑๔๖ มาตรา ๑๐ (Section 10) แห่งรฐับญัญัติ หมายเลข ๗๙๔๑. 



๕๙ 
 

กบัสดัสว่นคะแนนรวมทัง้ประเทศ อย่างไรก็ตาม แต่ละพรรคการเมือง องคก์ร หรือกลุม่จะมีที่นั่งสงูสดุไดไ้ม่

เกิน ๓ ที่นั่ง๑๔๗ 

 อนึ่ง จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรสครั้งล่าสุด ชุดที่ ๑๗ (17th Congress) เมื่อวันที่ ๙ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีการเปิดสมยัประชุมครัง้แรกในวนัที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุม

ประกอบไปดว้ยวฒุิสมาชิก ๒๔ คน และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวน ๒๓๘ คน จากระบบเขตเลือกตัง้ 

และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวน ๕๙ คน จากระบบบญัชีรายชื่อ๑๔๘ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี     

 

การป้องกนัการทจุริตการแบ่งเขตเลือกตัง้ (gerrymandering)  

กลโกงในการเอาชนะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (gerrymandering) นั้น คือการที่มีการจัดเขต

เขา้ขา้งผูส้มัคร (โดยเฉพาะผูท้ี่เคยลงสมัครมาแลว้) เพื่อที่จะใหไ้ดเ้ปรียบในพืน้ที่ที่คิดว่าจะได้รบัเลือก     

โดยไม่ค านึงถึงผลลพัธท์ี่เกิดขึน้จากการแบ่งเขต ซึ่งอาจท าไดโ้ดยการลดจ านวนเขตที่พรรคคู่แข่งไดเ้ปรียบ 

และเพิ่มจ านวนเขตที่พรรคตวัเองไดเ้ปรียบ๑๔๙   

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีกรณีค าพิพากษา คดี Navarro v. Ermita๑๕๐  ไดก้ล่าวถึงการแบ่งเขตเลือกตัง้

ผูแ้ทนที่มีเจตนาซ่อนเรน้ โดยมีการวางแผนเพื่อให้พรรคการเมืองที่อยู่ในอ านาจเกิดความไดเ้ปรียบโดย    

ไม่เป็นธรรม๑๕๑  ในคดีนี ้ไดม้ีการส่งค ารอ้งไปยงัศาลสงูใหว้ินิจฉยัว่า รฐับญัญัติ หมายเลข ๙๓๕๕ ซึ่งมีผล

ใชบ้งัคบัเมื่อวนัที่ ๒ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นัน้ขดัต่อรฐัธรรมนูญ เนื่องจากรฐับญัญัติ หมายเลข ๙๓๕๕ นี ้

ไดต้ัง้จังหวัดขึน้มาใหม่ชื่อว่า ดินากัต (Dinagat) ในมินดาเนา และกลายเป็นเขตที่ตอ้งมีผูแ้ทนราษฎรไป

เป็นตัวแทนในสภาผูแ้ทนราษฎร ซึ่งผูท้ี่ยื่นค ารอ้งไปยังศาลสูงอา้งว่า การตั้งจังหวัดดินากัตนั้นเป็นการ

ลดทอนอ านาจจังหวัดซูริเกา เดล นอรเ์ต (Surigao del Norte) ที่มีอยู่แลว้ ทัง้ในเรื่องของดินแดน รายได ้

และทรพัยากร โดยในที่สดุศาลสงูสุดไดต้ดัสินเขา้ขา้งผูย้ื่นค ารอ้ง และยกเลิกรฐับญัญัติ หมายเลข ๙๓๕๕ 

 
๑๔๗ มาตรา ๑๑ (Section 11) แห่งรฐับญัญัติ หมายเลข ๗๙๔๑. 
๑๔๘ https://www.rappler.com/newsbreak/iq/140715-17th-congress-philippines-composition-numbers (ข้อมูล

ล่าสดุ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑). 
๑๔๙ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๓ หนา้ ๒๐๒.  
๑๕๐ G.R. No. 180050 (2010) สืบค้นได้ที่  http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2011/april2011/180050.htm 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๑๘ มีนาคม ๖๑).  
๑๕๑ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๓ หนา้ ๒๐๒.  



๖๐ 
 

ขึน้โดยใหเ้หตุผลว่า ดินากัต ยังไม่ครบองคป์ระกอบการตัง้เป็นจังหวัดใหม่ตามประมวลกฎหมายรฐับาล

ท้องถิ่น (Local Government Code) จึงไม่สามารถแยกออกเป็นจังหวัดใหม่ได้ และมีการกล่าวถึง          

การทุจริตการเพิ่มเขตการเลือกตัง้เป็นประเด็นในคดีนี ้แต่ก็ตกไป เพราะหลกัฐานไม่เพียงพอที่จะพิสจูนว์่า

การตัง้จังหวัดใหม่นัน้มีขึน้โดยมีเจตนาเพื่อเอือ้ประโยชนต่์อผูแ้ทนราษฎรหรือผูส้มัครสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรคนใดหนึ่ง อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ศาลสูงสุดไดก้ลับค าพิพากษาของตนเองและตัดสินให้             

รฐับญัญัติหมายเลข ๙๓๕๕ มีผลบงัคบั และท าให้ดินากัตกลายเป็นจงัหวัดใหม่ โดยใหเ้หตผุลว่าดินากัต

ไดร้บัยกเวน้ (exempted) ใหไ้ม่ตอ้งตกอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดจ านวนประชากรและพืน้ที่๑๕๒  

นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดม้ีการเสนอร่างรฐับัญญัติหมายเลข ๔๘๒๐ โดยผูเ้สนอร่างดังกล่าว     

เป็นผู้แทนราษฎรสี่คนจากจังหัวด คามารีนเซอ เพื่อแบ่งจังหวัดคามารีนเซอ (Camarines Sur) แต่ก็                  

ไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจากวุฒิสภาไม่เห็นชอบ เนื่องจากร่างฯฉบับนี ้แสดงให้เห็นว่าการแบ่งจังหวัด                            

คามารีนเซอออกเป็นสองส่วนก็เพื่ออือ้ประโยชนใ์ห้กับนักการเมืองบางกลุ่มและท าให้สามารถควบคุม                

ฐานเสียงของพรรคพวกตนเองได้ สะทอ้นใหเ้ห็นว่านกัการเมืองสามารถใชว้ิธีการจัดแบ่งเขตเลือกตัง้แบบ 

gerrymandering นีเ้พื่อใหต้ัวเองชนะการเลือกตัง้ผูแ้ทนราษฎรโดยการเสนอใหอ้อกกฎหมายเพิ่มจงัหวดั 

โดยพืน้ที่เหล่านี ้มักจะเป็นพืน้ที่ของตระกูลการเมืองหรือนักการเมืองบางคนโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม 

รฐัธรรมนูญก็ไดย้ า้ว่าการทุจริตโดยการแบ่งเขตเลือกตัง้จะตอ้งไม่เกิดขึน้ เพราะพืน้ฐานของรฐัธรรมนูญ                

คือจะตอ้งไม่มีการทจุรติ๑๕๓ 

 

ฝ่ายตลุาการ 

อ านาจตุลาการ ถือเป็นอ านาจที่ส  าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย๑๕๔ เนื่องจาก

รฐัธรรมนูญฟิลิปปินส ์ขอ้ ๘๑๕๕  มาตรา ๑ ก าหนดให้ศาลสูงสุด (Supreme Court) และศาลล าดับรอง 

(lower courts) ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย เป็นผูใ้ชอ้  านาจตลุาการ และแมจ้ะไม่ไดม้ีทัง้อ  านาจบรหิารกิจการ

บา้นเมือง (sword) หรืออ านาจในการจับจ่ายใชส้อย (purse) อย่างที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีก็ตาม  

 
๑๕๒ http://newsinfo.inquirer.net/274298/sc-affirms-dinagat-island-separation-from-surigao-del-norte (ขอ้มลู

ล่าสดุ ๑๘ มีนาคม ๖๑).  
๑๕๓ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๓ หนา้ ๒๐๒. 
๑๕๔ อา้งแลว้ เชิงอรรถ ๘๓ หนา้ที่ ๔๖๖. 
๑๕๕

 ด ูเชิงอรรถที่ ๑.  



๖๑ 
 

ศาลยุติธรรมก็เป็นเสมือนกบัป้อมปราการของสิทธิเสรีภาพของประชาชน จนอาจกล่าวไดว้่าระบบตลุาการ

ที่ เข้มแข็งและทรงคุณค่านั้นเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี ้ยงระบอบหรือระบบการปกครอง                

ทุกรูปแบบ๑๕๖ และจะตอ้งรกัษาไวซ้ึ่งความเป็นอิสระตามที่รฐัธรรมนูญก าหนด ทัง้นี ้กระบวนการยุติธรรม

ของประเทศฟิลิปปินสเ์ป็น “ระบบศาลเด่ียว” โดยก าหนดให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจวินิจฉัยขอ้พิพาททุก

ประเภท และการตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของกฎหมาย (judicial review) ก็จะเป็นอ านาจของ

ศาลสงูสดุ ภายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีอาญา และกระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง๑๕๗  

ในการพิจารณาคดี ศาลจะพิจารณาภายใต้ระบบกฎหมายที่ผสมผสานกัน ซึ่งประกอบด้วย

กฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายอิสลาม และขนบธรรมเนียมพื ้นบ้าน          

โดยกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ในครอบครวั ทรพัยส์ิน การสืบทอดมรดก สญัญา และกฎหมาย

อาญาจะอยู่ภายใตร้ะบบกฎหมายลายลกัษณอ์ักษร ในขณะที่กฎหมายรฐัธรรมนูญ กระบวนวิธีพิจารณา 

กฎหมายภาษี ประกันภัย บริษัท การธนาคาร และแรงงานอยู่ภายใตร้ะบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี 

นอกจากนี ้ระบบศาลของประเทศฟิลิปปินสไ์ม่มีการไต่สวนโดยใชร้ะบบลกูขนุแต่อย่างใด๑๕๘ 

การแต่งตัง้ตลุาการมีก าหนดไวใ้นรฐัธรรมนญู ขอ้ ๘ มาตรา ๘ ว่า ในการแต่งตัง้ตลุาการ ผูท้ี่แต่งตัง้

คือ ประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส ์โดยแต่งตัง้ตามรายชื่อที่มีการเสนอมาจากสภาตลุาการและเนติบัณฑิต 

(Judicial and Bar Council of the Philippines) ซึ่งอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลโดยศาลสูงสุด ซึ่งท าหน้าที่

คัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาท าหน้าที่ ในฝ่ายตุลาการ อันประกอบไปด้วย ประธานศาลสูงสุดด ารงต าแหน่ง                  

เป็นประธานโดยต าแหน่ง (ex-officio) รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและสมาชิกสภาผูแ้ทนเป็นสมาชิก

โดยต าแหน่ง ตัวแทนสภาทนายความ (the Integrated Bar) ศาสตราจารยท์างดา้นกฎหมาย ผูพ้ิพากษา

ศาลสูงสุดที่เกษียณแลว้และตัวแทนจากภาคเอกชนเป็นสมาชิก๑๕๙  ผูพ้ิพากษาที่ไดร้บัแต่งตั้งจะมีอายุ

เกษียณที่ ๗๐ ปี  

 
๑๕๖ อา้งแลว้เชิงอรรถ ๘๓ หนา้ที่ ๔๖๖. 
๑๕๗ ส่วน “ระบบศาลคู่” นั้น ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองจะท าหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ                    

ของกฎหมาย. 
๑๕๘ ศูนยว์ิเทศอาเซียน กองการต่างประเทศ ส านกังานศาลยุติธรรม, รอบรูร้ะบบกฎหมาย และระบบศาล ในกลุ่มประเทศ

อาเซียน, http://www.oia.coj.go.th/doc/data/oia/iad_1469091577.pdf, หน้า ๕๖, ๕๗ (ข้อมูลล่าสุด ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๑). 
๑๕๙ The Judicial Branch สืบคน้ไดท้ี่ http://www.gov.ph/about/gov/judiciary/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙). 



๖๒ 
 

ทัง้นี ้ผูท้ี่ตอ้งการจะเป็นผูพ้ิพากษาในฟิลิปปินสจ์ะไม่สามารถประกอบอาชีพเป็นผูพ้ิพากษาไดท้ันที

หลงัจากที่จบการศึกษาดา้นกฎหมายหรือภายหลงัที่สามารถสอบไดเ้ป็นเนติบณัฑิต โดยผูท้ี่มีคุณสมบัติ             

จะได้รับแต่งตั้งต้องจบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) หรือปริญญาพื ้นฐานด้าน

กฎหมาย (Juris Doctor) และผูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้ทกุคนตอ้งเคยเป็นทนายความมาก่อน  

ในส่วนของผูพ้ิพากษาศาลชัน้ตน้ (first-tier courts) นัน้ตอ้งเป็นที่ผูม้ีประสบการณใ์นการประกอบ

วิชาชีพกฎหมายอย่างน้อย ๕ ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้พิพากษา และหากเป็นศาลในระดับภูมิภาค        

(the Regional Trial Courts) จะตอ้งการผูม้ีประสบการณใ์นการประกอบวิชาชีพกฎหมายอย่างนอ้ย ๑๐ ปี 

จึงจะมีสิทธิไดร้ับแต่งตั้งเป็นผูพ้ิพากษา๑๖๐ และในทางปฏิบัติเมื่อทนายความคนใดที่ได้รบัแต่งตั้งเป็น        

ผูพ้ิพากษาในศาลชัน้ตน้หรือศาลภูมิภาคแลว้ เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลสูงสุดมีต าแหน่งว่าง ก็จะสมัคร 

(apply for vacancies) เพื่อไปประจ ายงัศาลดงักลา่วต่อไปในภายหลงั 

 รัฐบัญญัติการจัดองค์กรตุลาการ พ.ศ. ๒๕๒๓ (Judiciary Reorganization Act of 1980)๑๖๑ 

ก าหนดใหศ้าลยติุธรรมของฟิลิปปินสแ์บ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดงันี ้  

(๑) ศาลระดับท้องถ่ิน  

 ศาลระดับท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นศาลชั้นต้น (court of first instance) ซึ่งประกอบไปด้วย ศาลนคร 

(Metropolitan Trial Courts) ศาลเทศบาล (Municipal Trial Courts) และ ศาลเทศบาลเซอคิท (Municipal 

Circuit Trial Courts)  

รัฐบัญญัติหมายเลข ๗๖๙๑ (Republic Act No. 7691)๑๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม          

รฐับญัญัติการจดัองคก์รตลุาการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ระบุเขตอ านาจของศาลนคร ศาลเทศบาล และศาลเซอคิท 

ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาไวด้งันี ้ 

 (๑) มอี  านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอนัเกิดจากการฝ่าฝืนค าสั่งหรือระเบียบของนครหรือเทศบาลที่ได้

กระท าลงภายในเขตพืน้ที่ และ 

 
๑๖๐ Rules of Judicial and Bar Council (JBC-009), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/courts/supreme/jbc 

/jbc_009_2000.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑). 
๑๖๑ https://www.lawphil.net/statutes/bataspam/bp1994/bp_129_1994.html, (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑). 
๑๖๒ รฐับญัญัติ หมายเลข ๗๖๙๑ (๑๙๙๔) (พ.ศ. ๒๕๓๗), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ 
ra1994/ra_7691_1994.html (เมื่อวนัท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) 



๖๓ 
 

 (๒) มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีโทษจ าคกุไม่เกิน ๖ปี โดยไม่ค านึงถึงจ านวนเงินค่าปรบั และ

โดยไม่ค านึงถึงมาตรการประกอบอ่ืน ๆ ที่สามารถลงได้ (imposable accessory) หรือโทษอ่ืน ๆ     

รวมไปถึงความรบัผิดทางแพ่งที่เกิดขึน้จากการกระท าผิดโดยไม่ค านึงถึงลักษณะ ประเภท จ านวน

มลูค่าความเสียหาย นอกจากนี ้ศาลมีอ านาจเต็มและเป็นศาลแรก (exclusive original jurisdiction) 

ในการพิจารณาพิพากษาความผิดที่เก่ียวกับความเสียหายของทรพัยส์ินอันเกิดจากความผิดอาญา

ฐานประมาทเลินเลอ่๑๖๓ 

กล่าวโดยสรุป ศาลชัน้ตน้ (first-tier courts) ดงักล่าวขา้งตน้มีอ านาจเหนือคดีที่เก่ียวกบัการฝ่าฝืน

ระเบียบค าสั่งที่เกิดขึน้ภายในเขตอ านาจบงัคบั ซึ่งเขตอ านาจนีอ้าจจะเป็นเมืองชารเ์ตอร ์(chartered city) 

(ศาลภูมิภาค) เขตเทศบาล (ศาลเทศบาล) หรือเทศบาลย่อย ๆ หลายเทศบาลในเขตอ านาจศาลชั้นตน้

เพียงศาลเดียว (ศาลเทศบาลเซอคิท) ซึ่งศาลชัน้ตน้ที่กล่าวมาทัง้หมดจะมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มี

อตัราโทษจ าคกุ ๖ ปีหรือนอ้ยกว่า 

ในสว่นของคดีแพ่งนัน้ ศาลนคร ศาลเทศบาล และศาลเทศบาลเซอคิท มีเขตอ านาจ ดงันี ้

 (๑) มีอ านาจในการด าเนินคดีแพ่งและการตรวจสอบจัดการทรัพย์มรดก๑๖๔ (probate proceedings)      

ทั้งกรณีมีพินัยกรรม (testate) และกรณีไม่มีพินัยกรรม (intestate) รวมทั้งใหก้ารเยียวยาชั่วคราว 

(provisional remedies) ในคดีที่ศาลเห็นว่าเหมาะสม โดยที่ทรพัยส์ิน (personal property) สินทรพัย ์

(estate) หรือจ านวนทุนทรพัยท์ี่เรียกรอ้งในคดีนั้นมีมูลค่าไม่เกินหนึ่งแสนเปโซ (ประมาณหกหมื่น

บาท๑๖๕) หรือถ้าเป็นคดีในมหานครมะนิลา ทรัพย์สิน สินทรัพย์ หรือจ านวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง          

มีมลูค่าไม่เกิน สองแสนเปโซ (ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาท) ทัง้นี ้โดยไม่รวมดอกเบีย้ ค่าเสียหาย 

ค่าทนายความ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดีเป็นการเฉพาะ ยกเวน้ในกรณีที่ไดม้ีการรวมเอาดอกเบีย้ 

ค่าเสียหาย ค่าทนายความ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดี ค่าใชจ้่าย ไวใ้นฟ้องแลว้ และยกเวน้ในกรณีที่มี

มลูคดีหรือมลูเหตแุห่งการฟ้องรอ้งหลายเหตรุะหว่างคู่ความเดียวกันหรือคู่ความอ่ืนถูกรวมอยู่ในฟ้อง

 
๑๖๓ มาตรา ๒ แห่งรฐับญัญัติ หมายเลข ๗๖๙๑. 
๑๖๔ เช่น การระบุทรัพยสิ์นของผู้วายชนม ์การช าระหนี ้การระบุทายาทผู้มีสิทธิไดร้ับมรดก และการแบ่งทรัพยม์รดก 

(ท านองเดียวกบัคดีมรดกของไทย). 
๑๖๕ อตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.bot.or.th/ 

thai/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑). 



๖๔ 
 

เดียวกนั ใหคิ้ดจ านวนทุนทรพัยร์วมกนัในทุกมลูเหตุแห่งการฟ้องรอ้ง โดยไม่ตอ้งค านึงว่ามูลเหตุแห่ง

การฟ้องเหลา่นัน้เกิดขึน้ในธุรกรรม (transaction) เดียวกนัหรือไม่  

(๒) มีอ านาจในการด าเนินคดีอันเก่ียวกับการเขา้ครอบครองอสงัหาริมทรพัยข์องผูอ่ื้นโดยมิชอบ (บุกรุก) 

(forcible entry) และคดีฟ้องขบัไล่ (unlawful detainer) ยกเวน้ในคดีที่จ  าเลยไดย้กประเด็นอนัเก่ียวกับ

กรรมสิทธิ์ไวใ้นค าใหก้าร และในกรณีท่ีจ าตอ้งชีข้าดประเด็นอันเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ เพื่อชีข้าดประเด็น

เรื่องการครอบครอง ให้ตัดสินประเด็นในเร่ืองการครอบครองโดยการชี ้ขาดในเร่ืองกรรมสิทธิ์                 

(ตอ้งกลบัไปพิจารณาทนุทรพัย ์ในขอ้ ๓)  

 (๓) มีอ านาจในการด าเนินคดีแพ่งทุกคดีอันเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ หรือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์        

หรือผลประโยชนใ์ด ๆ ในอสงัหารมิทรพัยท์รพัยน์ัน้ที่มีทุนทรพัยป์ระเมินแลว้ไม่เกินสองหมื่นเปโซ หรือ

ในกรณีด าเนินคดีในมหานครมะนิลา ทุนทรพัยท์ี่ประเมินตอ้งไม่เกินหา้หมื่นเปโซ โดยไม่รวมดอกเบีย้ 

ค่าเสียหาย ค่าทนายความ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดี  ยกเวน้ในคดีที่ทรพัยพ์ิพาทเป็นที่ดินที่ไม่ไดถ้กู

ส าแดงเพื่อจุดประสงคท์างภาษี (land not declared for taxation purposes) ใหคิ้ดมูลค่าของที่ดิน

พิพาทนัน้โดยการประเมินมลูค่าที่ดินขา้งเคียง๑๖๖ 

นอกจากนี ้ยังมีศาลพิเศษที่ด  าเนินการพิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลามในระดับทอ้งถิ่นด้วย คือ     

The Shari’a Circuit Courts (SCCs) โดยจะจดัตัง้ในพืน้ที่ที่มีผูน้บัถือศาสนาอิสลามเป็นสว่นใหญ่ มีอ  านาจ

พิจารณาพิพากษาจ ากัดเฉพาะคดีแพ่งที่ตอ้งใชก้ฎหมายอิสลามบังคับ เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครวั  

การหมัน้ การสมรส มรดก ฯลฯ๑๖๗   

(๒) ศาลระดับภูมิภาค  

ในแต่ละจังหวัด หรือ เมือง จะมีศาลภูมิภาคอยู่ ศาลภูมิภาคในเมืองที่ตัง้ใหม่ก็สามารถจัดตัง้ได้

โดยให้สภาคองเกรสตราเป็นรัฐบัญญัติ  ซึ่งศาลภูมิภาคนี ้จะมีอ านาจในการตรวจสอบค าพิพากษา           

หรืออ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์ (appellate jurisdiction) ที่มาจากศาลชั้นต้นและมีอ านาจในการ

พิจารณาที่ไม่ไดอ้ยู่ในอ านาจของศาล บุคคล หรือองคก์รใด ๆ ที่ใชอ้  านาจของศาลหรืออ านาจกึ่งตุลาการ๑๖๘ 

ส่วนในคดีอาญานั้น ศาลภูมิภาคมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกเกินกว่าหกปี 

ยกเวน้คดีที่อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน เช่น คดีทจุรติฉอ้ราชบงัหลวง ส าหรบัคดีแพ่งนัน้ ศาลภมูิภาคมีอ านาจ

 
๑๖๖ มาตรา ๓ แห่งรฐับญัญัติ หมายเลข ๗๖๙๑. 
๑๖๗http://www.muslimmindanao.ph/shari'a/code_muslim.pdf, (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑). 
๑๖๘ มาตรา ๑ แห่งรฐับญัญัติ หมายเลข ๗๖๙๑. 



๖๕ 
 

พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทุกคดีที่อยู่นอกเหนือเขตอ านาจของศาลนคร ศาลเทศบาล และศาลเทศบาล

เซอคิท กลา่วคือ ศาลระดบัภมูิภาคสามารถเป็นไดท้ัง้ศาลอทุธรณแ์ละศาลชัน้ตน้ในเวลาเดียวกนั 

(๓) ศาลอุทธรณ ์

ศาลอทุธรณ ์(Court of Appeals) มีอ  านาจรองจากศาลสงูสดุในฟิลิปปินส ์โดยอ านาจศาลอทุธรณ์

มีดงัต่อไปนี ้๑๖๙ 

  ๑. มีอ านาจ ออกหมายบงัคับ (writ of mandamus) ค าสั่งหา้ม (prohibition) หมายเรียกทบทวน

ค าพิพากษาของศาลล่าง (certiorari) หมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล (habeas corpus) หมายสั่ง      

ให้ชีแ้จงในอ านาจหน้าที่  (quo warranto) หมายการให้ความช่วยเหลือหรือขั้นตอน (auxiliary writs or 

processes) ไม่ว่าจะอยู่อ  านาจของศาลอทุธรณห์รือไม่ 

๒. ศาลอทุธรณม์ีอ  านาจเพิกถอนค าตดัสินค าตดัสินของศาลภมูิภาค และ 

๓. ศาลอทุธรณม์ีอ านาจเหนือค าตัดสินชีข้าด วิธีการ ค าสั่ง ที่มาจากศาลภูมิภาค และหน่วยงาน 

กึ่งตลุาการ (quasi-judicial agencies) สถาบนั คณะกรรมการต่าง ๆ โดยศาลอทุธรณจ์ะไม่มีอ านาจเหล่านี ้

ต่อศาลที่อยู่ในระดบัชัน้เดียวกนั 

 นอกจากนี ้ยงัมีศาลพิเศษที่มีอ  านาจเฉพาะอีก ๒ ศาล คือ 

(๑) ซานดิกันบายัน (Sandiganbayan) หรือศาลคดีทุจริตของเจา้หนา้ที่ของรฐั เป็นศาลอุทธรณ์

คณะพิเศษ (special appellate collegial court) จดัอยู่ในล าดบัเดียวกบัศาลอทุธรณ ์(Court of Appeals) 

โดยซานดิกันบายันเป็นศาลที่ตัง้ขึน้มาเพื่อมุ่งหมายใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัด ารงตนอยู่ในครรลองคลองธรรม

อย่างสงูสดุ๑๗๐ โดยซานดิกนับายนัจะมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดจากการฝ่าฝืนรฐับญัญัติว่าดว้ย

การต่อตา้นการทุจริตและฉ้อราชบังหลวง (the Anti-Graft and Corrupt Practices Act) และการฝ่าฝืน

บทบญัญัติที่เก่ียวขอ้งในประมวลกฎหมายอาญาที่แกไ้ขใหม่ (Revised Penal Code)  

(๒) ศาลภาษีอากร (Court of Tax Appeals) โดยศาลภาษีอากรเป็นศาลอุทธรณ์คณะพิเศษที่มี

อ  านาจเทียบเท่ากบัศาลอทุธรณ ์โดยมีอ านาจตดัสินคดีความที่เก่ียวขอ้งกบัภาษีอากรทัง้หมด  

 

 
๑๖๙ The Judiciary Reorganization Act of 1980, Section 9, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/bataspam 

/bp1994/bp_129_1994.html, (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑). 
๑๗๐ Presidential Decree No. 1486 (พ.ศ. ๒๕๒๑), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/presdecs/pd1978 

/pd_1486_1978.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑). 



๖๖ 
 

(๔) ศาลสูงสุด 

ศาลสงูสดุ ถือเป็นศาลชัน้สุดทา้ยในประเทศฟิลิปปินส ์ศาลนีป้ระกอบไปดว้ย ประธานศาลสูงสุด 

และ ผูพ้ิพากษา ๑๔ ท่าน ซึ่งจะเกษียณเมื่ออายุ ๗๐ ปี และในการตดัสินคดีนัน้ ผูพ้ิพากษาทัง้หมดอาจนั่ง

พิจารณาครบองคค์ณะ (en banc) หรือหนึ่งในสาม โดยประกอบไปดว้ยสมาชิก ๕ ท่าน จะลงบลัลงัก ์ก็ได ้

ทัง้นี ้ประธานศาลสงูสดุและผูพ้ิพากษาทัง้หมดมาจากการแต่งตัง้โดยประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส ์โดยมา

จากรายชื่อที่ส่งมาจากสภาตุลาการและเนติบณัฑิต (the Judicial and Bar Council) ในกรณีมีต าแหน่ง

ว่างลง ประธานาธิบดีตอ้งแต่งตัง้ใหม่ภายใน ๙๐ วนั นบัแต่วนัที่ต  าแหน่งนัน้ว่างลง๑๗๑ 

รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ขอ้ ๘ มาตรา ๕ ใหศ้าลสงูสดุมีอ  านาจดงัต่อไปนี ้

๑. มีเขตอ านาจเหนือคดีทัง้หลายที่เก่ียวพนักบัเอกอคัรราชทูต อคัรราชทูต หรือเจา้หนา้ที่กงสลุ และมี

เขตอ านาจครอบคลุมถึงค ารอ้งใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับหมายเรียกส านวนของศาลสูง (petition for 

certiorari)  การสั่ งห้าม (prohibition) หมายบังคับของศาลสูงให้ปฏิบัติการ (mandamus)             

หมายสั่งใหช้ีแ้จง (quo warranto) และหมายสั่งใหส้ง่ตวัผูถ้กูคมุขงัมาศาล (habeas corpus) 

๒. พิจารณา ทบทวน แกไ้ข ยืนยนั หรือกลบัค าพิพากษาหรือค าสั่งชัน้อทุธรณห์รือหมายเรียกส านวน

ของศาลลา่งตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายหรือตามกฎของศาล หรือค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล

ลา่งใน 

ก. บรรดาคดีที่ เก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือการมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญา 

ขอ้ตกลงระหว่างประเทศหรือขอ้ตกลงระหว่างรฐับาล กฎหมาย ประกาศประธานาธิบดี    

ค าแถลง ค าสั่ง ขอ้เสนอแนะ หรือบทบญัญัติใดที่มีปัญหาขอ้สงสยั 

ข. บรรดาคดีที่เก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมายในเรื่องของภาษี การเรียกเก็บภาษี การประเมิน

ภาษี ค่าธรรมเนียมผ่านทางหรือค่าปรบัหรือโทษตามกฎหมายที่เก่ียวเนื่องแต่การนัน้ 

ค.      บรรดาคดีที่เก่ียวกบัขอ้พิพาทของเขตอ านาจศาลของศาลลา่ง 

ง.       บรรดาคดีอาญาที่มีโทษจ าคกุกว่า ๓๐ ปีหรือมากกว่านัน้ (reclusion perpetua or higher) 

จ.       บรรดาคดีที่มีขอ้พิพาทในเรื่องปัญหาขอ้กฎหมาย 

 
๑๗๑ รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ขอ้ ๘ มาตรา ๔(๑), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.officialgazette.gov.ph/ 
constitutions/1987-constitution/) (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑).  



๖๗ 
 

๓. ยา้ยผูพ้ิพากษาในศาลล่างเป็นการชั่วคราวตามที่เห็นสมควรเพื่อไปปฏิบัติหนา้ที่ในหน่วยงานอ่ืน

เพื่อประโยชนข์องสาธารณะ ทัง้นีก้ารโยกยา้ยดังกล่าวใหม้ีก าหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน

เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากผูพ้ิพากษาผูถู้กยา้ย 

๔. มีค าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่พิจารณาคดีหากการนั้นจะท าให้การพิจารณาพิพากษาคดี

ผิดพลาด๑๗๒ 

หากกล่าวโดยสงัเขปแลว้ ศาลสงูสดุมีอ านาจพิจารณาพิพากษาค าตดัสินของศาลลา่ง และถือเป็น

ค าตดัสินสดุทา้ยไดโ้ดยศาลสงูสดุ โดยคู่ความสามารถอทุธรณไ์ดจ้นกว่าจะถึงศาลสงูสดุ โดยค าตดัสินจาก

ศาลสงูสดุมีอ  านาจที่จะเปลี่ยนค าตดัสินเพื่อประโยชนแ์ห่งความยติุธรรม นอกจากนี ้ในกรณีที่อาจเห็นไดว้่า

ชีวิตของผูร้อ้งอาจตกอยู่ในอันตรายหากจะมีการด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปในศาลทอ้งที่ของจังหวัด   

ที่โดยปกติแลว้มีเขตอ านาจในคดีอาญาที่เกิดขึน้ ศาลสูงสุดมีอ านาจที่จะมีค าสั่งใหเ้ปลี่ยนสถานที่การ

พิจารณาคดีมาเป็นศาลภมูิภาคในเขตตวัเมืองได ้ 

อย่างไรก็ดี หลกัการทางกฎหมายของฟิลิปปินสเ์นน้ว่า แมร้ฐัธรรมนูญไดใ้หอ้  านาจฝ่ายตุลาการ        

ในการตรวจสอบการใชอ้  านาจของหน่วยงานรฐับาลและฝ่ายอ่ืน ๆ ว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่ก็ตาม แต่ก็

ไม่ไดห้มายความว่า ฝ่ายตลุาการจะมีอ านาจเหนือองคาพยพเหลา่นัน้๑๗๓ กลา่วคือ อ านาจของฝ่ายตลุาการ    

ในการตรวจสอบการใชอ้  านาจของหน่วยงานต่าง ๆ ของรฐั หาไดท้ าใหตุ้ลาการนั้นวิเศษยิ่งกว่าองคก์ร

เหลา่นัน้ไม่   

 

ความเป็นอิสระของฝ่ายตลุาการ 

ภายใตร้ฐัธรรมนูญฟิลิปปินส ์ความเป็นอิสระของตลุาการไดร้บัการรบัรองไว้ในรฐัธรรมนูญ  ขอ้ ๖ 

ขอ้ ๘ และ ขอ้ ๑๑ ไวด้งัต่อไปนี ้

(๑) ศาลสูงสุดเป็นองคก์รตามรฐัธรรมนูญ เฉพาะแค่การออกกฎหมายไม่สามารถยกเลิกหรือ 

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งผูพ้ิพากษาหรือแบบแผนการพิจารณาคดีของศาลสงูสดุได ้

(๒)        ผูพ้ากษาศาลสงูสดุไม่สามารถถูกท าใหอ้อกจากต าแหน่งไดโ้ดยวิธีทั่วไป เวน้แต่จะถูกถอดถอน 

(impeachment) 

 
๑๗๒ รฐัธรรมนูญฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ขอ้ ๘ มาตรา ๕.  
๑๗๓ อา้งแลว้ เชิงอรรถ ๘๓ หนา้ ๑๓๖.  



๖๘ 
 

(๓)       เขตอ านาจและอ านาจในการพิจารณาอุทธรณข์องศาลสงูสดุจะตอ้งไม่ถูก ลิดรอน ตามที่ได้

บญัญัติไวใ้นรฐัธรรมนญู ขอ้ ๘ มาตรา ๕ 

(๔)       อ านาจในการพิจารณาอทุธรณข์องศาลสงูสุด จะไม่สามารถเพิ่มขึน้ได ้หากไม่ไดม้ีการรบัฟัง

ความเห็น และไดร้บัความเห็นชอบของศาลสงูสดุเสียก่อน 

(๕)  ผูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นตลุาการจะมาจากการเสนอของสภาตลุาการและเนติบณัฑิต (the Judicial 

and Bar Council) โดยไม่ตอ้งผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการแต่งตัง้ 

(๖)       ศาลสงูสดุมีหนา้ที่ก ากบัดแูลศาลที่มีล  าดบัต ่ากว่าทัง้หมด รวมทัง้บคุลากร 

      (๗)        ศาลสงูสดุมีอ  านาจเป็นการเฉพาะในการลงโทษทางวินยัผูพ้ิพากษาในศาลที่มีล  าดบัต ่ากว่า 

(๘)        ผูพ้ิพากษาศาลสงูสดุ และผูพ้ิพากษาทัง้หมดในศาลล่าง จะตอ้งมีความมั่นคงในต าแหน่ง ซึ่ง

ไม่สามารถถกูบั่นทอนได ้โดยกฎหมายจดัระเบียบศาลยุติธรรม 

(๙)       หา้มมิใหต้ลุาการไปท าหนา้ที่ในหน่วยงานกึ่งตลุาการ หรือ ท าหนา้ที่ทางปกครอง 

(๑๐)     เงินเดือนของผูพ้ิพากษาจะตอ้งไม่ถกูลดลงในขณะที่ด  ารงต าแหน่งอยู่ 

(๑๑)     ตลุาการจะตอ้งมีอิสระทางการเงิน 

(๑๒)     ศาลสงูสดุสามารถตัง้กฎของศาลไดเ้อง 

(๑๓)     ศาลสงูสดุเท่านัน้ สามารถออกค าสั่งยา้ยผูพ้ิพากษาศาลลา่งเป็นการชั่วคราว 

(๑๔)     ศาลสงูสดุสามารถแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ หรือเจา้พนกังานศาล๑๗๔ 

หนึ่งในนักกฎหมายชาวฟิลิปปินส์ที่มีชื่อเสียงคือ โฮเซ่ ซี ซีซัน  (Jose C. Sison) ได้อธิบาย

เปรียบเทียบบทบาทหนา้ที่ของอ านาจนิติบญัญัติ บริหาร ตลุาการไวว้่า อ านาจนิติบญัญัตินัน้ เป็นอ านาจ  

ที่จ  าเป็นภายใตร้ฐัธรรมนูญ เพื่อสรา้งบทบญัญัติที่เป็นลายลกัษณอ์ักษรขึน้มาเพื่อควบคุมความสมัพันธ์

ระหว่างผูค้นในสงัคมดว้ยกันและรฐับาลรวมทัง้หน่วยงานของรฐั หนา้ที่ของฝ่ายนิติบญัญัติก็คือ ก าหนด

นโยบายและออกกฎหมายที่มีผลผกูพนั๑๗๕ 

ส่วนอ านาจฝ่ายบริหารนั้น เรียกไดอี้กอย่างหนึ่งก็คืออ านาจในการน ากฎหมายไปปรบัใช ้น าไป

ปฏิบัติและบังคับ  ในขณะที่อ  านาจตุลาการ คืออ านาจในการตีความและปรับใช้กฎหมายเพื่อระงับ           

 
๑๗๔ อา้งแลว้ เชิงอรรถ ๘๓ หนา้ที่ ๔๖๘. 
๑๗๕ Jose C. Sison (2012).  Real Issues as published by PhilStar Global, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.philstar.com 

/opinion/764999/real-issues (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑).  

 



๖๙ 
 

ขอ้พิพาทในขอ้กฎหมาย สิทธิหรือหนา้ที่ระหว่างรฐักับเอกชน หรือ ขอ้พิพาทระหว่างเอกชนดว้ยกันเมื่อมีการ

น าคดีขึน้สู่ศาล ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ข้อ ๘ มาตรา ๑ วรรค ๒         

ซึ่งก าหนดให้อ านาจตุลาการนั้นกินความรวมถึง (๑) อ านาจในการระงับข้อพิพาทอันเก่ียวกับสิทธิที่

สามารถเรียกรอ้งและบงัคบัไดโ้ดยกฎหมาย และ (๒) อ านาจในการใชด้ลุพินิจในการตดัสินว่าหน่วยงานใด

ของรฐัมีการใชอ้  านาจโดยมิชอบ ละเวน้การใชอ้  านาจ หรือใชอ้  านาจเกินสมควรหรือไม่ 

เมื่อพิจารณาภายใตท้ฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจ  โดยหลกัแลว้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแห่งอ านาจรฐัจะไม่

สามารถแทรกสอดหรือเขา้ไปท าหนา้ที่หลกัแทนอีกฝ่ายหนึ่ง กล่าวคือ เจา้หนา้ที่หรือบุคลากรของฝ่ายหนึ่ง

ไม่อาจจะเขา้ไปยุ่งเก่ียว แทรกสอด หรือสั่งการใหอ้ านาจอีกฝ่ายท าการใด ๆ  ซึ่งหมายความว่า อ านาจ    

แต่ละฝ่ายก็จะมีอ านาจสูงสุดและเป็นที่สุดภายในขอบอ านาจ (spheres) ของตนนั่นเอง ทั้งนี ้ก็เพื่อ

หลีกเลี่ยงมิใหฝ่้ายใดฝ่ายหนึ่งใชอ้  านาจโดยพลการหรือใชอ้  านาจอย่างเผด็จการ ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ถา้หากมี

ฝ่ายใดมีอ านาจทัง้หมดฝ่ายเดียว 

แต่ในขณะที่ทั้งสามฝ่ายควรจะต้องมีอ านาจเท่าเทียมกันและเป็นอิสระต่อกัน ตามหลักการ

แบ่งแยกอ านาจตามรฐัธรรมนูญ รฐัธรรมนูญก็ไดใ้หอ้  านาจฝ่ายหนึ่งมากกว่าฝ่ายอ่ืน จนมีคนกล่าวว่า

อ านาจตลุาการมีอ านาจนอ้ยที่สดุจากทัง้สามฝ่าย เพราะไม่มีอ  านาจทางการเงินดงัเช่นที่รฐัสภามี และไม่มี

อ านาจบงัคับบญัชาดงัเช่นที่ประธานาธิบดีหรือเจา้หนา้ที่ระดับสงูอ่ืน ๆ มี ดงันัน้เพื่อที่จะรกัษาสมดุลของ

อ านาจ หรือสรา้งอ านาจขึน้ใหม่กรณีมีการรบกวน ระบบตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) 

จะตอ้งถกูน ามาใชค้วบคู่ไปกบัทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจ (separation of powers)  

จึงเป็นเหตใุห ้ในแต่ละฝ่ายจ าตอ้งมีเครื่องมือเพื่อใชอ้  านาจในการตรวจสอบอีกฝ่าย ตวัอย่างเช่น

ในกรณีการถอดถอดจากต าแหน่ง (impeachment) เป็นอ านาจของรฐัสภา (ฝ่ายนิติบญัญัติ) ที่สามารถ

ถอดถอน ประธานศาลสูงสุด ผูพ้ิพากษาศาลสูงสุด โดยสภาผูแ้ทนราษฎรท าหน้าที่ ในการเสนอและส่ง     

ค าขอใหถ้อดถอน สว่นวฒุิสมาชิกก็ท าหนา้ที่ในการไต่สวนและชีข้าด ตามรฐัธรรมนญูขอ้ ๑๑ มาตรา ๒๑๗๖ 

ในขณะที่ฝ่ายตุลาการก็สามารถใชอ้ านาจในการตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนูญของการใชอ้  านาจ

ของฝ่ายนิติบญัญัติและฝ่ายบรหิาร (judicial review) ได ้ 

 

 

 

 
๑๗๖ เรื่องเดยีวกนั. 
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๒.๑.๒ นโยบายทางการเมืองและความม่ันคงในอดีต 

ช่วงการตกเป็นอาณานิคมของประเทศสเปน 

ในช่วงที่ตกเป็นเมืองขึน้ต่อประเทศสเปน รฐับาลฟิลิปปินสป์ระกอบไปดว้ยฝ่ายบริหารและฝ่าย

ตลุาการ๑๗๗ และมีผูว้่าการ (Governor General) ซึ่งเปรียบเสมือนผูน้  าฝ่ายบริหาร เป็นตวัแทนจากกษัตริย์

แห่งสเปน ผู้ว่าการมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสเปน และมีอ านาจแต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่           

ในหน่วยงานของรฐั รวมทั้งบาทหลวงในสังฆมณฑลต่าง ๆ นักเทศนใ์นโบสถ์ ยกเวน้บุคคลที่ไดร้บัการ

แต่งตัง้โดยตรงจากกษัตรยิส์เปน๑๗๘ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแลว้เมื่อประชาชนชาวฟิลิปปินสม์องยอ้นกลบั

ไป     ในสมยัที่เป็นเมืองขึน้ต่อสเปน ประชาชนในยุคนัน้จะรูส้ึกว่าตนเองดอ้ยค่ากว่าชาวสเปน และความ

มั่นคงปลอดภัยชาวสเปนมีมากกว่าชาวฟิลิปปินสซ์ึ่งเจา้อาณานิคมสเปนไม่สามารถรบัรองความมั่นคง

ปลอดภยัของชาวฟิลิปปินสใ์นขณะนัน้ได ้

สถานะเจา้อาณานิคมของสเปนในฟิลิปปินสส์ิน้สุดเมื่อ สเปนยกฟิลิปปินสใ์หก้ับสหรฐัอเมริกา  

โดยลงนามในสนธิสญัญาปารีส เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑๑๗๙  จากการลงนามในสนธิสญัญาปารีสนัน้ สงคราม

ระหว่างสเปนและสหรฐัอเมริกาไดส้ิน้สุดลง และสเปนตอ้งชดใชเ้งินเป็นจ านวน ย่ีสิบลา้นเหรียญสหรฐั   

เพื่อสง่มอบการครอบครองประเทศฟิลิปปินสใ์หก้บัสหรฐัอเมรกิา๑๘๐ 

 

ช่วงการตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา 

การปกครองอาณานิคมโดยสหรฐัอเมริกาในฟิลิปปินสน์ัน้เป็นไปตามระบอบราชการ-อ านาจนิยม 

และมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวปกครองร่วมกับกลุ่มชนชั้นน าของฟิลิปปินส์เป็นแกนกลาง  

(authoritarian bureaucracy and one-party state building with collaboration of Filipino elites at its core)๑๘๑ 

 
๑๗๗ Jamie Nicole Malig (July 15, 2010) .  The Type of Government in the Philippines in the Spanish Colonial 

Period, สืบคน้ไดท้ี่ https://history.knoji.com/the-type-of-government-in-the-philippines-in-the-spanish-colonial-

period/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๑๗๘ เรื่องเดียวกนั. 
๑๗๙ The World of 1898: The Spanish American War, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.loc.gov/rr/hispanic/1898/treaty.html 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๑๘๐ เรื่องเดียวกนั. 
๑๘๑  UNITED STATES COLONIAL RULE IN THE PHILIPPINES, สืบคน้ไดท้ี่ http://ic.galegroup.com/ic/uhic/Reference 
DetailsPage/DocumentToolsPortletWindow?displayGroupName=Reference&jsid=1ae5d9d364eeb18e033ca9 
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โดยหลกัการพืน้ฐานของอาณานิคมคือการส่งเสริมใหม้ีรฐับาลปกครองตนเองแบบยั่งยืน โดยไม่ไดม้ีการ

จ ากัดเวลา แต่มีแผนการด าเนินงานอย่างมีขั้นตอน๑๘๒ อย่างไรก็ดี นโยบายที่สหรฐัอเมริกาพยายามใช้

จัดการกับผูท้ี่ตอ้งการใหฟิ้ลิปปินสเ์ป็นอิสระ คือการออกกฎหมายต่อตา้นการปลุกระดม (Sedition Act)

เพื่อหา้มการแสดงออกใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อสนบัสนนุเอกราชของฟิลิปปินส ์และออกกฎหมายต่อตา้นกองโจร 

(Banditry Act) ซึ่งก าหนดโทษทางอาญาใหก้ับกิจกรรมของฝ่ายต่อตา้น และออกกฎหมายการจัดสรร

ชมุชน (Reconcentration Act) เพื่ออนญุาตใหม้ีการยา้ยถิ่นฐานของประชากรในชนบทคราวละมาก ๆ เป็นตน้๑๘๓ 

 

สงครามโลกคร้ังที ่๒ 

สถานะของเจา้อาณานิคมอเมรกินัในฟิลิปปินสน์ัน้ถูกแทรกแซงจากสงครามโลกครัง้ที่สอง ในเดือน

ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่อญ่ีปุ่ นเขา้มาปกครองและยอมแพไ้ปในปี พ.ศ. ๒๔๘๗  โดยชาวฟิลิปปินสส์่วนใหญ่

ถือว่าช่วงดงักล่าวเป็นยุคมืดของประเทศ เพราะมีทัง้ความรุนแรง สภาวะไรก้ฎหมาย และการกดขี่ข่มเหง

เกิดขึน้โดยทั่วไป รวมทั้งเกิดการเคลื่อนไหวจากกลุ่มกองโจรชาวฟิลิปปินส ์ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลุ่ม

ดงักลา่ว ชาวญ่ีปุ่ นเจา้อาณานิคมในช่วงนัน้ถือเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งผลที่เกิดขึน้ก็คือ มชีาวฟิลิปปินส์

มากมายที่เสียชีวิตโดยน า้มือชาวญ่ีปุ่ น 

 

หลังสิน้สุดสงครามโลกคร้ังที ่๒ 

สหรฐัอเมริกาไดก้ลับเขา้มาปกครองฟิลิปปินสอี์กครัง้เมื่อญ่ีปุ่ นยอมแพ ้และสหรฐัอเมริกาไดร้ับรอง 

การประกาศอิสระภาพอย่างเป็นทางการของฟิลิปปินสเ์มื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙  โดยสหรฐัอเมริกา  

ไดส้ละการครอบครองฟิลิปปินสร์วมทัง้เกาะต่าง ๆ และมอบใหป้ระธานาธิบดีมานูเอล เอ โลซาส (Manuel 

A. Roxas) ขึน้เป็นผูน้  าสงูสุดของประเทศ โดยอเมริกายงัคงตัง้ฐานทพัอยู่ในฟิลิปปินสจ์นถึง พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เมื่อวฒุิสมาชิกลงคะแนนเสียงไม่อนุญาตใหส้หรฐัตัง้ฐานทพัอีกต่อไป๑๘๔   อย่างไรก็ดี หลงัจากที่ฟิลิปปินส์

ไดอิ้สระภาพ ฟิลิปปินสก์็ยงัคงไดร้บัอิทธิพลจากสหรฐัอเมรกิา ทัง้ในทางการเมืองและวฒันธรรม 

 

9962c4a20e&action=2&catId=&documentId=GALE%7CCX2587300408&u=seat24826&zid=085dd416d1 
3745ab3e5a267f60ab2c9c (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙). 
๑๘๒ เรื่องเดียวกนั. 
๑๘๓ เรื่องเดียวกนั. 
๑๘๔ Philip Shenon, (September 16, 1991) .  PHILIPPINE SENATE VOTES TO REJECT U.S.  BASE RENEWAL, 
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ช่วงเผด็จการ เฟอรด์ินานด ์มารก์อส (Ferdinand Marcos) 

อดีตประธานาธิบดีเฟอดินานด ์มารก์อส ด ารงต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง 

พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยนายมารก์อสสามารถที่จะด ารงต าแหน่งไดถ้ึง ๒๐ ปี เนื่องจากประกาศกฎอัยการศึก   

และเปลี่ยนแปลงแกไ้ขรฐัธรรมนูญ มีการออกประกาศหมายเลข ๑๐๘๑๑๘๕  ซึ่งเป็นการประกาศกฎอยัการศึก

โดยมีผลบงัคบัเมื่อ ๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และหลงัจากนัน้มารก์อสไดอ้อกค าสั่งทัง้หมด ๖ ค ่าสั่ง และ

จดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อบงัคับใชก้ฎอัยการศึกอย่างเต็มรูปแบบ๑๘๖ หลงัจากค าสั่งที่ ๑ ๑๘๗  นายมารก์อส                

ก็กลายเป็นผูท้ี่มีอ  านาจแต่เพียงผูเ้ดียวในรฐับาล 

เมื่อค าสั่งที่ ๒๑๘๘  ออกมา ท าใหน้ายมารก์อส สามารถจบักุมใครก็ไดท้ี่อยู่ในบญัชีรายชื่อ โดยการ

อนุมัติดว้ยตัวเขาเอง ส่วนค าสั่งที่ ๓๑๘๙  มีค าสั่งใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินงานต่อไป รวมไปถึงมีค าสั่ง     

ใหฝ่้ายตลุาการท าหนา้ที่อย่างต่อเนื่อง ยกเวน้คดีที่เก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมในความผิดเก่ียวขอ้งกบัความ

มั่นคงต่อประเทศ ความผิดต่อความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน ความผิดต่อการแย่งชิงอ านาจ ความผิด

โดยพนักงานเจา้หนา้ที่ ความผิดต่อกฎหมายพืน้ฐานของรฐั ความสมบูรณ์ของกฎหมาย หรือความชอบ

ดว้ยรฐัธรรมนญูของประกาศ ๑๐๘๑ หรือการกระท าที่มีผลอย่างเดียวกนั ๑๙๐   

 

สืบค้นได้ที่  http://www.nytimes.com/1991/09/16/world/philippine-senate-votes-to-reject-us-base-renewal.html 

(เมื่อวนัท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๑๘๕ Proclamation No. 1081 สืบคน้ไดท้ี่ http://www.gov.ph/1972/09/21/proclamation-no-1081/ (ข้อมูลล่าสุด ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๑๘๖ Marcos’ Martial Law Orders Reynaldo Santos Jr. (2012) สืบค้นได้ที่ http://www.rappler.com/nation/12899-
marcos-martial-law-orders, (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๑๘๗ General Order No. 1 (1972) สืบคน้ไดท้ี่ http://www.gov.ph/1972/09/22/general-order-no-1-s-1972/ (ข้อมูล
ล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙). 
๑๘๘ General Order No. 2 (1972) สืบคน้ไดท้ี่  http://www.gov.ph/1972/09/22/general-order-no-2-s-1972/ (ข้อมูล
ล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙). 
๑๘๙ General Order No. 3 (1972) สืบค้นได้ที่  http://www.gov.ph/1972/09/22/general-order-no-3-s-1972/ (ข้อมูล
ล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙). 
๑๙๐ General Order No. 3 (1972) สืบคน้ไดท้ี่ http://www.gov.ph/1972/09/22/general-order-no-3-s-1972/ (ขอ้มูลล่าสุด 
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙). 



๗๓ 
 

ค าสั่ งที่  ๔๑๙๑  มีการก าหนดเคอร์ฟิว ในทุกพื ้นที่ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสี่  และค าสั่ งที่  ๕๑๙๒             

หา้มชุมนุมรวมกลุ่มในทุกรูปแบบ รวมไปถึงการประทว้งในการอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต ธนาคาร 

โรงพยาบาล โรงเรียนและมหาวิทยาลยั ค าสั่งมีผลลดสิทธิในการรอ้งทกุขข์องประชาชน  

จนกระทั่งสุดทา้ยคือค าสั่งที่ ๖๑๙๓  เป็นการออกค าสั่งหา้มประชาชนทั่วไปมีอาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนไวใ้นครอบครองหรือพกพาไปนอกเคหะสถาน เพื่อความปลอดภัยต่อเจา้หน้าที่ของรฐั โดยนาย

มารก์อส มีกองทัพหนุนหลงั คู่แข่งทางการเมืองของนายมารก์อสส่วนใหญ่ถูกจบั หลงัจากมีการประกาศ 

กฎอยัการศกึ  

 

๒.๑.๓ นโยบายทางการเมืองและความม่ันคงในปัจจุบัน 

รฐัธรรมนูญของประเทศเป็นรากฐานของนโยบายทัง้หลายในฟิลิปปินส ์โดย รฐัธรรมนูญถือเป็น

กฎหมายพืน้ฐานและในขณะเดียวกันเป็นกฎหมายสูงสุดที่กฎหมายทั้งหลายของประเทศจะตอ้งมีการ

บัญญัติใหเ้ป็นไปอย่างสอดคล้อง ประชาชนในประเทศทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรฐัผูม้ีอ  านาจสูงสุด

จะตอ้งเคารพและปฏิบัติตาม การกระท าทั้งหลายที่ขัดกับรฐัธรรมนูญจะไม่มีผล และรฐัจะตอ้งด ารงไว้          

ใหก้ฎหมายรฐัธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยที่จะตอ้งไม่มีผูใ้ดผูห้นึ่งลดทอนความส าคญั 

ความศักดิ์สิทธิ์หรือความเป็นกฎหมายสูงสุดของรฐัธรรมนูญเพื่อสรา้งอ านาจหรือความไดเ้ปรียบใหก้ับ

ตนเองหรือท าให้หมดไปซึ่งความเที่ยงธรรมที่ควรด ารงไว้ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี ้  การแก้ไขรัฐธรรมนูญ             

จะไดร้บัอนุญาตใหท้ าไดก้็แต่โดยประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของซึ่งอ านาจแห่งรฏัฐาธิปัตยเ์พียงเท่านัน้เพื่อใหเ้ป็น  

ที่มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการแย่งชิงเพื่อการครอบครองซึ่งอ านาจที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องโดยบุคคล                      

ผูไ้ม่สมควร๑๙๔ 

โดยที่ระบบกฎหมายของประเทศฟิลิปปินสไ์ดก้ าหนดไวว้่า รฐัธรรมนูญแห่งชาติจะตอ้งไดร้บัการ

เคารพไม่ถูกละเลยเพิกเฉยไม่น าพา ทัง้นี ้รฐัธรรมนูญเป็นกฎหมายพืน้ฐานที่ใหอ้  านาจในการจดัตัง้รฐับาล

 
๑๙๑ General Order No. 4 (1972) สืบคน้ไดท้ี่ http://www.gov.ph/1972/09/22/general-order-no-4-s-1972/ 
 (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙). 
๑๙๒ General Order No. 5 (1972) สืบคน้ไดท้ี่ http://www.gov.ph/1972/09/22/general-order-no-5-s-1972/ 
 (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙). 
๑๙๓ General Order No. 6 (1972) สืบคน้ไดท้ี่ http://www.gov.ph/1972/09/22/general-order-no-6-s-1972/ 
 (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙). 
๑๙๔ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๓ หนา้ ๑๖.   



๗๔ 
 

เพื่อปกครองประเทศ เป็นกฎหมายที่มีบทบาทในการก าหนดขอบเขตและขอ้จ ากัดแห่งอ านาจของรฐับาล

ผูป้กครอง เป็นกฎหมายที่มีบทบาทในการกระจายซึ่งอ านาจไปสู่องคก์รและกระทรวงทัง้หลายในระบบ 

ปรชัญารวมถึงหลกัการแห่งรฐัธรรมนูญจะตอ้งมั่นคงและแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จะตอ้ง

ไม่เปลี่ยนแปลงหรือผันแปรตามสถานการณ์หรือตามอ าเภอใจของรัฐบาลหรือของบุคคลใดที่ขึน้มา

ปกครองประเทศ๑๙๕ 

 

ววิฒันาการของรฐัธรรมนูญแห่งสาธารณรฐัฟิลปิปินส์ 

รัฐธรรมนูญมาโลโลส (The Malolos Constitution) 

 รัฐธรรมนูญมาโลโลสหรือที่ รูจ้ักกันในนามของรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๔๔๒ (ค.ศ. ๑๘๙๙) ๑๙๖      

เป็นกฎหมายรฐัธรรมนูญที่บญัญัติเป็นภาษาสเปนซึ่งเป็นภาษาราชการของฟิลิปปินสใ์นขณะนัน้และเป็น

รฐัธรรมนูญพืน้ฐานฉบับแรกของฟิลิปปินสท์ี่ไดก้ าหนดสถานะและรองรบัการมีเอกราชของสาธารณรฐั  

ฟิลิปปินสภ์ายหลงัจากการเป็นอาณานิคมของประเทศสเปน ซึ่งสง่มอบอ านาจการปกครองฟิลิปปินสใ์หก้ับ

สหรฐัอเมรกิา โดยผลของขอ้ ๓ (Article III) ของสนธิสญัญาปารีส ซึ่งลงนามในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ (The Treaty 

of Paris) ทั้งนี ้ รัฐธรรมนูญมาโลโลสถือเป็นรัฐธรรมนูญทางการเมือง  ( the Political Constitution)                    

เนื่องดว้ยเนือ้หาของบทบญัญัติที่ก าหนดและกล่าวรบัรองถึงความมีอิสรภาพของประเทศแมร้ฐัธรรมนูญ

ฉบบัดงักล่าวจะไม่มีการบงัคบัใชจ้ริงในลกัษณะเช่นรฐัธรรมนูญทั่วไปแต่ถือเป็นตน้ก าเนิดของวิวฒันาการ

ของรฐัธรรมนญูของประเทศในเวลาต่อมา 

 

 

 

 
๑๙๕ G.R. No. 193036 (2010), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/judjuris/juri2010/dec2010/gr_192935_2010.html 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙).  The said case held that Executive Order No. 1 creating the Philippine Truth 
Commission was unconstitutional.  According to the Supreme Court, Executive Order No. 1 is violative of the 
equal protection clause due to the Philippine Truth Commission’s clear mandate of investigate and find out the 
truth concerning the reported cases of graft and corruption during the previous administration only.  The equal 
protection clause requires that all similarly situated should be treated alike and hence, the administration 
previous to that of President Benigno Aquino III should not be singled out.   
๑๙๖ The 1899 Malolos Constitution (1899) , สืบค้น ได้ที่  http: / /www.gov.ph/constitutions/ the-1899-malolos-
constitution/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙).  



๗๕ 
 

รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๔๗๘ (ค.ศ. ๑๙๓๕)  

 ในระหว่างที่ประเทศฟิลิปปินส์ยังคงถูกครอบครองโดยสหรัฐอเมริกา รัฐบาลได้มีการยกร่าง

รฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ (ค.ศ. ๑๙๓๕) ในประเทศและมีผลใชบ้งัคับมาจนปี พ.ศ. ๒๕๑๖ 

สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้กล่าวถึงนิยามของค าว่าดินแดนของสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ให้หมายถึง “ดินแดนทั้งหลายที่ประเทศสเปนผู้มีอาณานิคมเหนือฟิลิปปินส์ได้ยกให้กับ

สหรฐัอเมริกาตามสนธิสญัญาปารีสและซึ่งไดต้กลงร่วมกันระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกาและสเปน” ๑๙๗ 

รฐัธรรมนูญมีการก าหนดถึงบทบญัญัติว่าดว้ยการมีสภาเด่ียวซึ่งมีอ านาจและหนา้ที่ในการออกกฎหมาย

และก าหนดเวลาการด ารงต าแหน่งของประธานาธิบดีใหม้ีวาระอยู่ที่ ๖ ปี ทั้งนีต่้อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ 

(ค.ศ. ๑๙๔๑) ฟิลิปปินสไ์ด้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบทบัญญัติให้ประเทศมีระบบรัฐสภาแบบสภาคู่

ประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุิสภาซึ่งด ารงไวซ้ึ่งหนา้ที่และอ านาจในการออกกฎหมาย๑๙๘   

 ในส่วนว่าดว้ยความเท่าเทียมกันทางสงัคม ส่วนส าคัญของรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ที่ได ้  

รบัการแกไ้ขอีกครัง้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ (ค.ศ. ๑๙๔๗) คือการบญัญัติรบัรองให ้“พลเมืองของสหรฐัอเมริกา      

มีสิทธิเท่าเทียมกบัประชาชนชาวฟิลิปปินสใ์นการใชแ้ละแสวงหาประโยชนใ์นทรพัยากรธรรมชาติและการ

ด าเนินการทั้งหลายที่เก่ียวกับสาธารณูปโภคของประเทศ”๑๙๙ ซึ่งการแก้ไขซึ่งบทบัญญัติในรฐัธรรมนูญ

ดังกล่าวไดร้ับการลงประชามติรับรองโดยประชาชนทั่วไปชาวฟิลิปปินสแ์ละได้รับการพิจารณาอนุมัติ

เห็นชอบใหม้ีผลบงัคับใชโ้ดยสภาคองเกรสในอัตราส่วนเกินกว่าสามในสี่ตามบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญ   

ทั้งนี ้ ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่มีมุมมองต่อประชาชนชาวอเมริกันในฐานะมิตรประเทศที่ ดี                         

ของฟิลิปปินสเ์รื่อยมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบทบาทของสหรฐัอเมริกาในการปลดแอกฟิลิปปินสจ์ากการ

ปกครองของญ่ีปุ่ นในช่วงสงครามและเป็นเหตผุลส าคญัที่สง่ผลต่อการลงประชามติในการแกไ้ขรฐัธรรมนูญ

ของประเทศอนัว่าดว้ยเรื่องสิทธิดงักลา่ว 

 

 
๑๙๗ The 1935 Constitution Article I Section 1, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.gov.ph/constitutions/the-1935-constitution/ 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙).  
๑๙๘  Philippine Congress History (no date), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.congress.gov.ph/about/?about=history (ขอ้มลู
ล่าสดุ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙).   
๑๙๙ Today in Philippine History, March 11, 1947, the "parity amendment"  to the 1935 Constitution was ratified 
(2012) สืบคน้ไดท้ี่ https://kahimyang.com/kauswagan/articles/995/today-in-philippine-history-march-11-1947-
the-parity-amendment-to-the-1935-constitution-was-ratified (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙).  



๗๖ 
 

รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๔๘๖ (ค.ศ. ๑๙๔๓)  

 รัฐธรรมนูญฉบับที่ สามของประเทศฟิลิปปินส์คือรัฐธรรมนูญฉบับปี  พ.ศ.  ๒๔๘๖ ๒๐๐                         

เป็นรฐัธรรมนูญที่ไดร้บัการยกร่างขึน้ในช่วงระหว่างการปกครองของประเทศญ่ีปุ่ นและพิจารณาอนุมติัโดย

กลุ่มสมชัชาที่แต่งตัง้โดยกองทพัญ่ีปุ่ น ถือเป็นรฐัธรรมนูญที่ไดร้บัการต่อตา้นและไม่ไดร้บัการยอมรบัจาก

ทัง้สหรฐัอเมริกา รฐับาลฟิลิปปินสแ์ละชาวฟิลิปปินส ์แมร้ฐัธรรมนูญฉบบันีจ้ะมีการอนุวติัและบงัคับใชใ้น

พืน้ที่บางส่วนของประเทศแต่การบงัคับใชข้องรฐัธรรมนูญนัน้ยังคงไม่ไดร้บัการยอมรบัโดยประชาชนชาว

ฟิลิปปินสใ์นทางปฏิบติั 

รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๑๖ (ค.ศ. ๑๙๗๓) 

การยกร่างของรฐัธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เกิดขึน้ภายหลังจากการประกาศกฎอัยการศึก   

ของประธานาธิบดีเฟอรดิ์นาน มารก์อสในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ (ค.ศ. ๑๙๗๒) เป็นรฐัธรรมนญูฉบบัแรกที่บญัญัติ

ใหอ้  านาจบริหารมีการแบ่งการปกครองเป็นของประธานาธิบดีและนายกรฐัมนตรี โดยที่ในบทบญัญัติของ

ขอ้ที่ ๗ มาตรา ๑ ไดก้ าหนดใหป้ระธานาธิบดีของประเทศเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและเป็นผู้น าแห่งรัฐ       

โดยมาตรา ๓ ระบุคณุสมบติัของประธานาธิบดีว่าจะตอ้งเป็นผูม้ีอายุไม่นอ้ยกว่า ๕๐ ปีบริบูรณซ์ึ่งถือเป็น

เงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงจากรฐัธรรมนูญฉบบัก่อน (ฉบบัปี พ.ศ. ๒๔๗๘) ที่ไดก้ าหนดเกณฑอ์ายุไวท้ี่ 

๔๐ ปี  

การเปลี่ยนเกณฑเ์กณฑอ์ายุนัน้เมื่อพิจารณาจะเห็นไดว้่าเกิดจากปัจจัยทางการเมืองที่ตอ้งการ

สกดันกัการเมืองฝ่ายตรงขา้มคือวฒุิสมาชิกเบนิกโน อาคิโน จูเนียร ์(Senator Benigno Aquino Jr.) ซึ่งใน

ขณะนัน้มีอายุเพียง ๔๐ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๑๖) ใหไ้ม่มีโอกาสไดร้บัการเลือกตัง้ขึน้เป็นประธานาธิบดีภายหลงั

การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่   แม้หลายคนจะมองว่านายอาคิโนได้ถูกวางตัวไว้ให้เป็นทายาท                  

ทางการเมืองของนายมารก์อสก็ตาม แต่เนื่องจากนโยบายส่วนหนึ่งของนายอาคิโนมีลักษณะเป็นการ

ต่อตา้นกับประธานาธิบดีมารก์อส และดว้ยปัญหาการเมืองภายใน ท าใหต่้อมานายอาคิโนไดก้ลายเป็น

นักโทษทางการเมืองในช่วงการประกาศใชก้ฎอัยการศึกในประเทศและไดร้บัการปล่อยตัวในเวลาต่อมา

เพื่อเขา้รบัการรกัษาตวัในสหรฐัอเมริกาดว้ยโรคหวัใจ ต่อมาเมื่อวนัที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ นายอาคิโน

ถูกลอบสังหารโดยอาวุธปืนในท่าอากาศยานกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินสใ์นระหว่างที่เดินทางกลับ

ประเทศจากการพักรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกาภายใต้ค าคัดค้านของผู้สนับสนุนหลายคนที่ไม่อยากให้       

 
๒๐๐ The 1943 Constitution, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.gov.ph/constitutions/the-1943-constitution/) (ข้อมูลล่าสุด ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๙).  



๗๗ 
 

นายอาคิโนเดินทางกลบั อย่างไรก็ดีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ นางคอราซอน อาคิโน (Corazon Aquino) ภรรยา

ม่ายของนายอาคิโน ไดร้บัเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีและในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ลกูชายคนเดียวของทัง้สองคน

คือ นาย เบนิคโน ที่ ๓ (Benigno III) ก็ไดร้บัเลือกเป็นประธานาธิบดีอีก    

 รฐัธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดร้บัการแก้ไขอีกหลายครัง้ในเวลาต่อมา การแก้ไขครั้งหนึ่ง        

ที่ส  าคญัคือการอนญุาตใหป้ระธานาธิบดีสามารถด ารงต าแหน่งเป็นนายกรฐัมนตรีไดใ้นขณะเดียวกนัและมี

อ านาจในการบญัญัติกฎหมายทั้งหลายจนกระทั่งต่อมากฎอัยการศึกไดถู้กยกเลิกในภายหลงั ส่วนการ

แกไ้ขอ่ืน ๆ เช่น มีการก าหนดใหน้ายกรฐัมนตรีเป็นหัวหนา้คณะรฐัมนตรี เป็นตน้ นอกจากนีร้ฐัธรรมนูญ

ฉบบันีย้ังไดก้ าหนดใหม้ีสมัชชาแห่งชาติมีลกัษณะเป็นสภาเด่ียวต่อมาไดม้ีการเปลี่ยนแปลงเป็นบาทาซงั 

พัมบันซา (Batasang Pambansa) ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับระบบสภาคู่ซึ่งได้เคยก าหนดไว้ใน

รฐัธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ.  ๒๔๗๘ (ค.ศ. ๑๙๓๕) เดิม 

 การแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ (ค.ศ. ๑๙๘๑) ได้มีการเปลี่ยนโฉมหน้าและรูปแบบ       

ของรัฐบาลกลับไปเป็นรัฐบาลที่ปกครองโดยประธานาธิบดีเพียงอย่างเดียวอีกครั้ง การเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีภายใตร้ฐัธรรมนูญฉบับแก้ไขถูกจัดขึน้ในเวลาต่อมา นายมารก์อสไดร้บัการเลือกตั้งเ ป็น

ประธานาธิบดีอีกครัง้ดว้ยผลคะแนนการเลือกตัง้ที่ถล่มทลายเหนือคู่แข่งที่ถูกมองว่าเป็นเพียงคู่แข่งในเชิง

สญัลกัษณม์ากกว่าที่จะมีโอกาสไดร้บัการเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีจริง ซึ่งต่อมาพรรคฝ่ายคา้นไดม้ีมติ

คว ่าบาตรการเลือกตัง้ดงักลา่ว  

รัฐธรรมนูญแห่งเสรีภาพปี พ.ศ. ๒๕๒๙ (ค.ศ. ๑๙๘๖) 

 ภายหลงัจากที่อดีตประธานาธิบดีมารก์อสไดถู้กปลดออกจากต าแหน่ง ประธานาธิบดีโคราซอน 

อาคิโนไดม้ีการประกาศถ้อยแถลงฉบับที่ ๓๒๐๑  หรือที่รูจ้ักกันในนามของรฐัธรรมนูญแห่งเสรีภาพที่ให้

อ านาจประธานาธิบดีในการปรบัโครงสรา้งการบริการในรฐับาลและไดอ้อกระเบียบแนวปฏิบติัเพื่อการรา่ง

รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ 

 

 

 

 

 
๒๐๑  Proclamation No. 3 (1986) สืบคน้ไดท้ี่ http://www.gov.ph/1986/03/25/proclamation-no-3-s-1986-2/ (ข้อมูล
ล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙).  



๗๘ 
 

รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (ค.ศ. ๑๙๘๗) 

 รฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัคือรฐัธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นรฐัธรรมนูญที่มีรูปแบบคลา้ยกับ

รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๔๗๘ (ค.ศ. ๑๙๓๕) ที่ ได้รับการยกร่างโดยได้รับอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญ                      

ของสหรฐัอเมรกิาและมีการผสมผสานเขา้กบักฎหมายของโรมนั สเปนและกฎหมายแองโกล๒๐๒ 

หากกล่าวถึงเนือ้หาของรฐัธรรมนูญ รฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนันีไ้ดบ้ญัญัติใหก้ลบัไปใชเ้กณฑอ์ายุ

ขัน้ต ่า ๔๐ ปีส าหรบัผูท้ี่จะเขา้มาด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี เป็นรฐัธรรมนูญที่ประกอบดว้ยบทบญัญัติ

เก่ียวกบันโยบายท่ีหลากหลายซึ่งรวมถึงการเนน้ย า้ถึงการแยกออกระหว่างศาสนาและความเป็นรฐัซึ่งมีการ

ก าหนดรายละเอียดใหม้ีมากขึน้ ในขณะที่บทบัญญัติว่าดว้ยการถือครองที่ดินไดถู้กสงวนไวใ้หส้  าหรับ

พลเมืองชาวฟิลิปปินสเ์ท่านั้น นอกจากนีร้ ัฐธรรมนูญข้อ ๑๒ ยังได้ก าหนดให้กิจการบางประเภทที่จะ

ด าเนินการได้ในประเทศฟิลิปปินส์จะต้องมีบุคคลผู้มีสัญชาติฟิลิปปินส์เป็นหุ้นส่วนด้วยในสัดส่วน                    

ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของกิจการ อาทิ การขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการ ในนามของรัฐ 

(government franchise) ในงานสาธารณปูโภคเป็นตน้ 

 

ความเป็นมาของการเขตการปกครองตนเองพืน้ที่เทือกเขาคอดิลเลร่า (Cordillera Administrative 

Region) 

 เขตการปกครองตนเองพืน้ที่เทือกเขาคอดิลเลร่าประกอบไปดว้ย ๖ จังหวัดไดแ้ก่อาบรา (Abra)   

อาปาเยา (Apayao) เบนกูเอด (Benguet) อีฟูเกา (Ifugao) กาลินกา (Kalinga) และจังหวัดภูเขา 

(Mountain Province) เขตการปกครองตนเองดังกล่าวอยู่ในพืน้ที่บนเกาะลูซอน (Luzon) ทางตอนเหนือ

ของฟิลิปปินส ์เกาะลูซอนประกอบไปดว้ยพืน้ที่หลายภาคส่วนที่ยังคงเป็นพืน้ที่ใหม่ที่ยังไม่เคยไดร้ับการ

คน้พบ เช่นในจงัหวดัภเูขา (Mountain Province) ที่ไม่เคยมีใครเคยเขา้ถึงหรือไดเ้คยเขา้ปกครองแมใ้นช่วง

การล่าอาณานิคมของสเปนทั้งนีเ้พราะความโหดรา้ยและความน่ากลัวของชนเผ่าไอโกรอท (Igorots)                   

ในพืน้ที่ตลอดจนความยากล าบากในการเดินทางเพื่อใหเ้ขา้ถึง๒๐๓ 

 
๒๐๒  Constitutional history of the Philippines สืบค้นได้ที่  http: / /www.constitutionnet.org/country/constitutional-
history-philippines (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙).  
๒๐๓ Mt. Province (no date), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.visitmyphilippines.com/index.php?title=Mt.Province&func 
=all&pid=415 (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abra_(Philippines)
https://en.wikipedia.org/wiki/Apayao_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Benguet
https://en.wikipedia.org/wiki/Ifugao
https://en.wikipedia.org/wiki/Kalinga_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_Province
http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-philippines
http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-philippines


๗๙ 
 

 ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีการกล่าวรับรองถึงการเกิดของเขตการ

ปกครองตนเองของชาวมสุลิมในพืน้ที่เขตมินดาเนาและของพืน้ที่ในแถบเทือกเขา (Cordillera) โดยเป็นการ

อนญุาตใหอิ้สระในการปกครองตนเองของพลเมืองในพืน้ที่ทัง้สองเนื่องจากความหลากหลายและการมีอตัลกัษณ์

เฉพาะตัวทางประวัติศาสตรแ์ละมรดกทางวัฒนธรรมและทางสงัคม๒๐๔ แต่เฉพาะในเขตพืน้ที่มินดาเนา

ในทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินสเ์ท่านั้นที่ปัจจุบันมีรัฐท้องถิ่นในการปกครองตนเองนับแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๓๒ (ค.ศ. ๑๙๘๙)๒๐๕ 

 ส าหรับเขตพื ้นที่แถบเทือกเขาคอดิลเลร่า (Cordillera region) รัฐเคยได้มีการออกกฎหมาย       

เพื่อรองรบับทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญที่ไดก้ล่าวถึงการปกครองตนเองของเขตพืน้ที่แถบเทือกเขาคอดิลเลร่า 

กล่าวคือรฐับญัญัติว่าดว้ยชาติพนัธุเ์ดิม (The Original Organic Act) ที่มีผลใชบ้งัคบักบัประชากรในพืน้ที่

ดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ (รฐับัญญัติฉบับที่ ๖๗๖๖ และฉบับแก้ไขที่ ๘๔๓๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑) แต่                  

ในที่สดุไดร้บัการปฏิเสธโดยประชาชนผูม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเวลาต่อมา 

 

นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ 

ในสมยัที่นายเบนิกโนที่ ๓ บุตรชายของนายอาคิโนยงัด ารงต าแหน่งสมาชิกวฒุิสภาก่อนไดร้บัการ

เลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินสไ์ดเ้คยกล่าวไวว้่า “ชยัชนะของเราจะตอ้งไม่เพียงใหค้วามส าคัญ

กบัเสถียรภาพแห่งรฐัเท่านัน้หากแต่ยงัตอ้งครอบคลมุถึงความมั่นคงของชาติที่จะน ามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี

และความปลอดภยัของประชาชนในประเทศอนัเป็นเปา้หมายสงูสดุของฟิลิปปินส"์๒๐๖ 

มลูเหตจุงูใจ 

ดงันี ้ภายหลงัจากที่นายเบนิกโน อาคิโนที่ ๓ ไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของประเทศจึงได้

มีการก าหนดแผนนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติส าหรับช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙                   

(ค.ศ. ๒๐๑๑ ถึง ๒๐๑๖) ที่จะด าเนินการต่อไปว่า “นโยบายดา้นความมั่นคงแห่งชาตินีจ้ะเป็นแผนนโยบาย

 
๒๐๔ Miriam Coronel Ferrer (April 9, 2010). Cordillera autonomy, สืบคน้ไดท้ี่ http://news.abs-cbn.com/insights 
/04/08/10/cordillera-autonomy-miriam-coronel-ferrer (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๒๐๕ เรื่องเดียวกนั.  
๒๐๖ National Security Policy 2011-2016: Securing the Gains of Democracy, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.gov.ph/2011 
/08/18/national-security-policy-2011-2016/  (ขอ้มลูล่าสดุ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙). 



๘๐ 
 

ที่มุ่งใหป้ระชาชนเป็นศนูยก์ลางในการวางรากฐานใหก้ับประเทศและสรา้งบรรยากาศแห่งการพฒันาไปสู่

ความมั่นคง สนัติภาพและความมั่งคั่งของชาวฟิลิปปินส”์๒๐๗  

หลกัการและเหตผุล/จดุเริ่มตน้ 

 นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติมีขึน้เพื่อสรา้งและเตรียมความพร้อมให้กับรัฐบาลส าหรับ    

ความทา้ทายที่จะเกิดขึน้และสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับประชาคมอาเซียน โดยนโยบายดา้นความมั่นคง

แห่งชาติดงักล่าวไดต้ัง้เป้าที่จะก าหนดใหม้ีเนือ้หาครอบคลมุมากกว่านโยบายในการป้องกนัประเทศปกติ

โดยใหร้วมถึงความมั่นคงแห่งชาติในมิติใหม่ๆ๒๐๘ ทัง้นีใ้นบทความของสถาบนัดา้นการจดัการอาเซียนได้

กล่าวสรุปโดยย่อถึงกรอบความคิดของความมั่นคงแห่งชาติว่า “แนวความคิดดา้นความมั่นคงแห่งชาติ             

ในปัจจุบนัมักเป็นนโยบายที่ค  านึงถึงการป้องกันประเทศและการส่งเสริมหรือเพิ่มศักยภาพของประเทศ             

ในสิ่งที่มีคณุค่าโดยพืน้ฐานไปพรอ้มกนั และอาจรวมถึงวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน สถาบนัและองคก์ร

ต่าง ๆ อีกทัง้ผลประโยชนท์างดา้นสงัคมและการเมืองของคนชาวฟิลิปปินส ์สวัสดิการ ความเป็นอยู่ที่ดี                 

และพลังในการด ารงชีวิตของทั้งพลเมืองและรัฐซึ่งรวมถึงมุมมองและความตระหนักรู ้ด้านจิตสังคม 

(psycho-social aspects) ของประชาชนในชาติทัง้ดา้นการรบัรู ้แบบแผนทางสังคมและบุคลิกลักษณะ 

ดังนี ้ความมั่นคงแห่งชาติจึงไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงความสามารถในการป้องกันประเทศด้านการทหาร               

เพียงเท่านัน้หากแต่ยงัหมายรวมถึงประโยชนท์ัง้หลายของประชาชนชาวฟิลิปปินสท์กุคน”๒๐๙ 

วตัถปุระสงค ์

 เป้าหมายที่ส  าคัญคือการ “เสริมสรา้งเสถียรภาพทางสงัคมและการเมืองตลอดจนส่งเสริมความ

ศักยภาพให้กับประเทศฟิลิปปินส์ในอันที่จะสามารถใช้อ านาจรัฏฐาธิปัตย์ในมือได้อย่างเต็มที่และมี

ประสิทธิภาพเหนือดินแดนของตนและปกป้องประโยชนใ์นน่านน า้และผลประโยชนอ่ื์นของประเทศอย่างมี

กลยุทธ์” ซึ่งหากพิจารณาถึงเกณฑด์า้นระดับของความมั่นคงแห่งชาติ ปัจจุบันประเทศฟิลิปปินสอ์ยู่ใน

ระดับของคะแนนเฉลี่ยที่ ๕.๕ ซึ่งถือเป็นระดับปานกลางและรฐับาลไดต้ัง้เป้าหมายที่จะยกระดับเพิ่มขึน้

เป็นระดบัคะแนนเฉลี่ยที่ ๗ ในอนาคต  

 
๒๐๗ เรื่องเดียวกนั. 
๒๐๘  NSC on the National Security Policy and Its Organization (2015), สืบคน้ไดท้ี่ http://development.aim.edu 
/blog/2015/06/80-nsc-on-the-national-security-policy-and-its-organization (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๒๐๙ เรื่องเดียวกนั. 



๘๑ 
 

อนึ่ง นโยบายดา้นความมั่นคงแห่งชาติของฟิลิปปินสใ์นปัจจุบันไดม้ีการใหค้วามส าคัญในการ

พฒันาและเพิ่มศกัยภาพ/เสถียรภาพในองคป์ระกอบที่ส  าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่  

(๑) การก ากบัดแูล (Governance)  

(๒) การใหก้ารบรกิารพืน้ฐาน (Delivery of basic Services) 

(๓) การฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและการพฒันาอย่างยั่งยืน (Economic Reconstruction and Sustainable 

Development) และ  

(๔) การปฏิรูปดา้นมาตรการทางความมั่นคง  

ซึ่งองคป์ระกอบเหล่านีล้ว้นมีจุดประสงคท์ี่จะใหค้วามส าคัญในระดับที่แตกต่างกันไปอย่างมีกลยุทธ์

เพื่อสรา้งจุดสมดุลที่ถูกตอ้ง (guns or butter) ในการจัดสรรหรือบริการจัดการทรพัยากรที่มีอย่างจ ากัด 

และแบ่งแยกความส าคญัระหว่างการป้องกนัภายใน (internal defense) และการปอ้งกนัภายนอกประเทศ 

(external defense) ไดอ้ย่างถกูตอ้ง”๒๑๐  

สถานการณด์า้นความมั่นคงภายใน (Internal Security) 

 ในส่วนของความมั่นคงภายในนัน้ นโยบายแห่งชาติฉบบัปัจจุบนัไดก้ล่าวไวว้่า “ฟิลิปปินสจ์ะยงัคง

ตอ้งเผชิญกบัความยากล าบากจากสถานการณด์า้นความมั่นคงที่คกุคามภายในจากปัญหาการก่อจลาจล

ของกลุ่มคอมมิวนิสตท์ี่ยืดเยือ้มาอย่างชา้นานและกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในเขตพืน้ที่มินดาเนา รวมทั้ง

การเพิ่มจ านวนขึน้ของกลุ่มหัวรุนแรงติดอาวุธ PAGs (Partisan Armed Groups) และการยั่วยุของกลุ่ม

ผู้ก่อการร้าย Al Harakatol Al Islamiyah (AHAI)  หรือ  Abu Sayyaf Group (ASG)  ซึ่ งร่วมมือกันเป็น

เครือข่ายในระดบัสากล และนอกเหนือจากการก่อการรา้ย ฟิลิปปินสย์งัคงเผชิญกับปัญหาภายในดา้นการ

อาชญากรรม ความยากจน การติดสินบน การทุจริต การเผชิญกบัสภาพอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ

อนัรุนแรงและปัญหาดา้นการพลงังาน”๒๑๑ 

การตระหนกัถึงสภาพภมูิประเทศที่เป็นหมู่เกาะของฟิลิปปินสใ์นนโยบายดา้นความมั่นคงแห่งชาติ  

นโยบายดา้นความมั่นคงแห่งชาติฉบับปัจจุบันไดม้ีการกล่าวและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจาก

สภาพภูมิประเทศของฟิลิปปินส์ที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะอันส่งผลให้ประเทศฟิลิปปินสม์ีเขตแดนที่ มี

ลกัษณะเป็นรูพรุนและสง่ผลใหเ้กิดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอาญากรรมระหว่างประเทศ (อาชญากรรม

ข้ามชาติ) จากกลุ่มต่าง ๆ เช่นกลุ่มผู้ค้ายาข้ามชาติ กลุ่มค้ามนุษย์ข้ามชาติ กลุ่มผู้ค้าอาวุธข้ามชาติ          

 
๒๑๐ เรื่องเดยีวกนั.   
๒๑๑ เรื่องเดยีวกนั. 



๘๒ 
 

การฟอกเงินขา้มชาติ หรืออาชญากรรมระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความ

มั่นคงภายใน๒๑๒  

 นอกจากนีเ้นื่องจากสภาพภูมิประเทศและเขตแดนที่มีลกัษณะเป็นรูพรุนนีเ้อง จึงก่อใหเ้กิดปัญหา

การขา้มแดนทัง้ขาเขา้และออกอย่างผิดกฎหมายและสง่ผลต่อปัญหาดา้นความมั่นคงของประเทศ ตวัอย่าง

ที่เห็นชดัคือในเขตพืน้ที่มินดาเนาทางตอนใตข้องฟิลิปปินสอ์นัเป็นที่รูก้นัระหว่างประชาชนว่าเป็น “ประตหูลงั” 

ของประเทศที่คนต่างชาติมกัเดินทางเขา้ออกอย่างผิดกฎหมายและในขณะเดียวกนัก็เป็นที่ซึ่งคนฟิลิปปินส์

เองใชใ้นการหลบหนีออกนอกประเทศ เป็นแหล่งการค้าที่ผิดกฎหมายที่ขาดการควบคุมอย่างเหมาะสม                         

จากภาครฐั 

 

๒.๑.๔ การบังคับใช้นโยบายในการจัดการปัญหาตลอดจนอุปสรรค 

ทางแกปั้ญหาส าหรบัการเขา้เมืองโดยผิดกฎหมายเนื่องจากสภาพภมูิประเทศที่เป็นเกาะแก่ง 

 จากขอ้มลูทางสถิติในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค.ศ. ๒๐๑๔) พบว่าประเทศฟิลิปปินสม์ีชาวต่างดา้วที่เขา้

เมืองโดยผิดกฎหมายกว่าหนึ่งลา้นคน๒๑๓ และแนวทางในการแกปั้ญหาของรฐัคือการเนรเทศต่างดา้วผูเ้ขา้

ประเทศโดยผิดกฎหมายใหก้ลบัไปยงัประเทศต้นทาง ทัง้นีไ้ม่มีการยื่นด าเนินคดีในทางกฎหมายต่อบุคคล

ทัง้หลายดงักลา่วอนัจะเป็นการไม่ใหบ้คุคลเหล่านัน้กระท าผิดซ า้อีกแต่อย่างใด 

 

ปัญหาความท้าทายในเขตพืน้ทีม่ินดาเนา 

(๑)  จุดเร่ิมต้น 

 ในพืน้ที่บางส่วนของมินดาเนาโดยเฉพาะในเขตที่ปกครองโดยกลุ่มผู้น าทางอิสลามเป็นพืน้ที่        

ในสว่นที่ไม่ไดม้ีการเขา้ปกครองโดยชาวสเปนในช่วงที่ฟิลิปปินสต์กเป็นเมืองขึน้กว่าสามรอ้ยปี กลุม่อิสลาม

จึงยงัคงควบคมุและปกครองพืน้ที่ดงักล่าวจวบจนปัจจุบนัในขณะที่พืน้ที่ในส่วนอ่ืนของประเทศที่ปกครอง

โดยสเปนได้รับอิทธิพลทางศาสนาและได้เปลี่ยนไปเป็นศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ซึ่งปัญหาความ

 
๒๑๒ เรื่องเดยีวกนั. 
๒๑๓ More than 1M foreigners stay as illegal aliens in the Philippines Angie V. September 27, 2014, สืบคน้ไดท้ี่ 
http://kickerdaily.com/posts/2014/09/more-than-1m-foreigners-stay-as-illegal-aliens-in-the-philippines/ (ขอ้มลู
ล่าสดุ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
 

http://kickerdaily.com/posts/2014/09/more-than-1m-foreigners-stay-as-illegal-aliens-in-the-philippines/


๘๓ 
 

แตกต่างทางดา้นศาสนาในพืน้ที่ไดส้่งผลใหเ้กิดการถูกเพิกถอนสิทธิความเป็นพลเมืองของกลุ่มผู้นับถือ

อิสลามชาวฟิลิปปินส ์

 

(๒)  ปัญหากลุ่มผู้ต้องการแบ่งแยกดินแดนในเขตพืน้ทีม่ินดาเนา 

 ในเขตพืน้ที่มินดาเนามีกลุม่ผูต้อ้งการแบ่งแยกดินแดนกลุม่หลกั ๆ ๔ กลุม่ ไดแ้ก่ 

(๒.๑)    กลุม่แนวรว่มปลดปลอ่ยแห่งชาติโมโร (The Moro National Liberation Front (MNLF) 

 กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโรเป็นองค์กรของกลุ่มอิสลามที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน        

ในพืน้ที่เขตมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส ์มีการก่อตั้งขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ (ค.ศ. ๑๙๗๒) และมีฐาน

ปฏิบติัการอยู่ในบริเวณภาคใตข้องฟิลิปปินส ์โดยมีวัตถุประสงคท์ี่จะตอ้งการแบ่งแยกดินแดนและจัดตั้ง

เป็นรฐัอิสลามอิสระ (Islamic state) และมีอ านาจในการปกครองตนเองส าหรบัชนกลุ่มนอ้ยชาวมสุลิมใน

พืน้ที่ ทัง้นี ้องคก์รดงักลา่วประกอบดว้ยสมาชิกวยัรุน่ชาวมสุลิมหวัรุนแรงจากกลุม่ผูเ้คลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพ

ชาวมุสลิม (Muslim Independent Movement—MIM) ซึ่งเป็นองคก์รเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มหนึ่ง 

องคก์รกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโรประกอบดว้ยกองก าลงัติดอาวุธที่ไดร้บัการฝึกฝนและมอบ

อาวุธใหโ้ดยมาเลเซียในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๒ (ค.ศ. ๑๙๖๙)๒๑๔ และยังคงเป็นปัญหาที่ยังคงคา้งคามาจน

ปัจจบุนัและมีการเพิ่มเป้าหมายในการโจมตีที่หลากหลายมากขึน้กว่าแต่ก่อน สง่ผลใหเ้กิดการเสียชีวิตของ

บุคคลมากมายรวมถึงทหาร ชาวมุสลิมและพลเรือนทั่วไปในช่วงการปะทะกันของกองก าลังทหาร

ฝ่ายรฐับาลและกลุม่ผูต้อ้งการแบ่งแยกดินแดน  

(๒.๒) กลุม่ผูเ้คลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพโมโร (The Moro Islamic Liberation Front—MILF) 

 กลุ่มผู้เคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพโมโรเป็นกลุ่มที่ได้แยกตัวออกมาจากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อย

แห่งชาติโมโร (MNLF) และไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ (ค.ศ. ๑๙๗๗) โดยนายฮาชิม ซาลามัด 

(Hashim Salamat) และกลุ่มแนวร่วมจากกลุ่ม MNLF เดิมอีก ๕๗ คน ทัง้นีก้ารแยกตวัออกมาจากกลุ่ม MNLF 

เกิดจากปัญหาความไม่ลงรอยกันดา้นแนวความคิดในช่วงหลงัที่กลุ่ม MNLF ยอมรบัขอ้เสนอของรฐับาล

ฟิลิปปินสท์ี่จะใหเ้ขตพืน้ที่ของมุสลิมที่ปกครองโดย MNLF สามารถมีอ านาจในการปกครองกึ่งอิสระได ้

(semi-autonomy) ภายหลงัการแยกตัวออกมาของกลุ่ม (MILF) ปรากฎการปะทะกันหลายครัง้กับกองก าลัง

ฝ่ายรฐับาล สง่ผลใหเ้กิดการเสียชีวิตของทหารและประชาชนจ านวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นกนั 

 
๒๑๔ Moro National Liberation Front (2015) , สืบค้นได้ที่  http: / /web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-
bin/groups/view/379 (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙).  



๘๔ 
 

(๒.๓) กลุม่อิสรภาพชาวมสุลิมบงัซาโมโร (Bangsamoro Islamic Freedom Fighters—BIFF)  

กลุ่มอิสรภาพชาวมุสลิมบังซาโมโรเป็นองค์กรสู้รบชาวมุสลิมที่ได้มีการแยกตัวออกมาจาก        

กลุ่มผู้เคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพโมโร (MILF) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (ค.ศ. ๒๐๐๘) เนื่องด้วยความขัดแย้ง         

ทางอดุมการณแ์ละแนวความคิดที่กลุ่ม MILF ในภายหลงัยอมรบัขอ้เสนอของรฐับาลฟิลิปปินสท์ี่ใหอิ้สระ

ในการปกครองตนเองแก่กลุ่ม MILF ภายใตก้ ากบัของรฐับาล ในขณะที่เป้าหมายสงูสดุของกลุ่ม BIFF คือ

การตอ้งการแบ่งแยกดินแดนและการประกาศซึ่งอิสรภาพในการปกครองส่งผลใหเ้กิดการปะทะกันกับ                

กองก าลงัทหารของรฐับาลอยู่บ่อยครัง้ 

(๒.๔) กลุม่เจมา อิสลามิยะ (Jemaah Islamiyah—JI) 

กลุ่มเจมา อิสลามิยะหรือ JI เป็นกลุ่มกองก าลังติดอาวุธก่อการรา้ยข้ามชาติในเขตพืน้ที่เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ้ เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึน้เพื่อเป็นการอุทิศใหก้ับดุลเลอะ อิสลามิยะ (Daulah Islamiyah)     

ซึ่งเป็นหวัหนา้กลุม่อิสลามในภมูิภาค (regional Islamic caliphate) และต่อมาไดถ้กูประกาศใหเ้ป็นองคก์ร

ก่อการรา้ยในหลายประเทศในโลก และเป็นผูอ้ยู่เบือ้งหลงัการก่อการรา้ยหลายครัง้โดยเฉพาะเหตุระเบิด 

ในฟิลิปปินส ์ทัง้นี ้กลุ่ม JI เป็นกลุ่มที่มีความสมัพนัธก์บักลุ่มผูเ้คลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพโมโร (MILF) โดยใช้

พื ้นที่ของ MILF เป็นแหล่งกบดานและได้รับการฝึกฝนโดยกลุ่ม MILF นับแต่ช่วงปี พ.ศ.  ๒๕๓๓            

(ค.ศ. ๑๙๙๐)๒๑๕ 

 

(๓) สถานการณปั์จจุบัน 

 ในปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์ยังคงประสบปัญหาจากกลุ่มก่อการร้ายในเขตพื ้นที่มินดาเนา        

ทางตอนใตข้องประเทศ ฟิลิปปินสถ์กูรุมเรา้ดว้ยเหตกุารณจ์ลาจลหลายครัง้ในแขตพืน้ที่ที่ส  าคญัซึ่งไม่มีการ

ควบคุมดูแลโดยรฐับาลอย่างเพียงพอ ปัญหาการทุจริตคอรปัชั่นที่เป็นปัญหาเรือ้รงัของประเทศ ปัญหา     

การเพิ่มจ านวนขึน้ของประชากรอย่างรวดเร็วและเหตุคุกคามด้านการใช้ทรัพยากรพื ้นที่ทางน ้าและ           

ขอ้พิพาทในทะเลจีนใตอ้นัเกิดจากการด าเนินกิจกรรมในหมู่เกาะบรเิวณที่พิพาทของจีน ซึ่งทัง้หมดทัง้มวลนี ้

 
๒๑๕ Zachary Abuza (February 2012) .  The Philippines Internal and external security challenges Special report 
for the Australian Strategic Policy Institute, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.aspi.org.au/publications/special-report-issue-
45-the-philippines-internal-and-external-security-challenges/SR45_Philippines.pdf (ข้อมูลล่าสุด ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙). 



๘๕ 
 

รฐับาลไดต้ระหนกัถึงปัญหาและมองว่าปัญหาทัง้หลายเกิดขึน้จากทรพัยากรของชาติที่มีอย่างจ ากดัซึ่งจะ

สง่ผลต่อความมั่นคงของฟิลิปปินส์๒๑๖  

 นอกจากนีอี้กปัญหาหนึ่งที่ส  าคัญคือความท้าทายด้านกองก าลังทหารของฟิลิปปินส ์(Armed 

Forces of the Philippines—AFP) ที่จ  าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้าน                      

ความมั่นคงของโลก จากผลการศึกษาของสถาบนันโยบายยุทธศาสตรแ์ห่งออสเตรเลียในปี พ.ศ. ๒๕๕๕        

(ค.ศ. ๒๐๑๒) แสดงใหเ้ห็นว่า “งบประมาณดา้นกลาโหมของฟิลิปปินสม์ีจ  านวนที่จ  ากดัและแผนการปฏิรูป

ทางการทหารก็มีการด าเนินการที่ชา้ คลังอาวุธของประเทศประกอบไปด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์มือสอง                  

ที่ล้าหลังและไม่ทันสมัยในขณะที่บุคลากรทางทหารกว่า ๑๒๕,๐๐๐ คนไม่ได้รับกา รฝึกฝนทักษะ                    

อย่างเพียงพอ ขาดวินยัและติดหลม่กบัเรื่องของการทจุรติ 

อีกประการหนึ่งก็คือ ในส่วนของกองทัพเรือประเทศฟิลิปปินส์นัน้มีเรือรบขนาดกลางเพียง ๒ ล า 

เรือลาดตระเวนขนาดเล็กทัง้หมด ๑๑ ล า เรือตรวจการทัง้หมด ๕๘ ล าและเรือเดินสมุทรอ่ืน ๆ อีกจ านวนหนึ่ง 

แต่ทัง้นีอ้ายุการใชง้านโดยรวมของเรือลาดตระเวนขนาดเล็กทัง้หมดมีอายุการใชง้านมาแลว้กว่า ๕๗ ปี              

ซึ่งบางล าไดถู้กสรา้งขึน้ในช่วงตน้ของปี พ.ศ. ๒๕๒๓ (ค.ศ. ๑๙๘๐) ส าหรบักองทพัองักฤษและไดร้บัการ

ปลดประจ าการณเ์มื่อครัง้สงครามโลกครัง้ที่ ๒”๒๑๗ ดังนี ้การรบัมือต่อความทา้ทายดังกล่าวของรัฐบาล

ฟิลิปปินสคื์อแผนการปรับปรุงเรือเดินสมุทรของกองทัพให้ทันสมัย (a  fleet modernisation program)       

แต่ทัง้นีย้งัคงไม่เห็นถึงสญัญาณที่ชีใ้หเ้ห็นถึงผลจากการพฒันาของแผนการปรบัปรุงดงักลา่วแต่อย่างใด๒๑๘  

 

(๔) ความพยายามของรัฐในการแก้ปัญหากลุ่มก่อการร้าย 

 เนื่องดว้ยความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างประเทศฟิลิปปินสแ์ละสหรฐัอเมริกามาแต่ครัง้ก่อน สหรฐัอเมรกิา

ได้ให้การช่วยเหลือรัฐบาลฟิลิปปินส์ในเรื่องด้านการข่าวสารซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่ม MILF                     

ในเขตพืน้ที่มินดาเนาจากกองก าลงัพิเศษของสหรฐัอเมริกา ในขณะที่กองทพัเรือก็ไดร้บัการสนบัสนุนและ

เพิ่มขีดความสามารถทางยุทโธปกรณม์ากขึน้จากการซือ้เรือตรวจการจ านวน ๖ ล าจากออสเตรเลียและ

 
๒๑๖  เรื่องเดียวกนั. 
๒๑๗ เรื่องเดียวกนั. 
๒๑๘

 ขอ้มลูปี พ.ศ. ๒๕๕๙.     



๘๖ 
 

ความร่วมมือที่ไดร้บัจากกองทพัเรืออินโดนีเซียและมาเลเซียในการตรวจลาดตระเวนบริเวณตอนเหนือของ

หมู่เกาะบอรเ์นียว (Borneo) ที่ท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมของกลุม่ JI เป็นไปอย่างยากล าบากมากขึน้๒๑๙ 

 ทัง้นีก้ารด าเนินนโยบายเพื่อสนัติภาพกบักลุ่มหวัรุนแรงทัง้หลายก็ยงัคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

เพื่อความสงบในชาติ 

 

๒.๒ สนธิสัญญาระหว่างประเทศในประเด็นด้านการเมืองและความมั่นคง 

 จากข้อมูลของศูนย์ศึกษาแห่งกรุงเจนีวาว่าด้วยเรื่องกฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ (Geneva academy of international humanitarian law and human rights) ประเทศ

ฟิลิปปินสไ์ดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกในสนธิสัญญาที่เก่ียวเนื่องกับกฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน

มากมายหลายฉบบัเวน้แต่ในส่วนพิธีสารเพิ่มเติมฉบบัที่ ๑ ของอนุสญัญาเจนีวาและพิธีสาร (Additional 

Protocol I, the Hague Convention and Protocol) เท่านัน้ที่มิไดเ้ป็นสมาชิก การเขา้ร่วมในสนธิสัญญา

ทัง้หลายดงักลา่วของสาธารณรฐัฟิลิปปินสย์งัไม่ปรากฎขอ้สงวนสิทธิดงัที่ปรากฎในประเทศอ่ืน”๒๒๐ 

 การเขา้ร่วมในสนธิสัญญาระหว่างประเทศของฟิลิปปินสแ์สดงถึงนโยบายและการส่งเสริมและ

สนับสนุนของรฐัที่มีต่อการเคลื่อนไหวในประเด็นว่าดว้ยเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศอยู่เสมอ รฐับาล

ฟิลิปปินสใ์หค้วามส าคัญกับหลักว่าดว้ยเรื่อง Rule of Law และความเท่าเทียมกันของประชาชนทุกคน

เรื่อยมา 

 นอกจากนีเ้มื่อกล่าวถึงประเด็นว่าดว้ยเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ ฟิลิปปินสย์ังเป็นหนึ่งในสมาชิก

ประเทศในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกลาโหม (the Defense Cooperation Agreement )            

และอนสุญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมายทะเล (UNCLOS) อีกดว้ย 

 

ข้อตกลงว่าด้วยการเพิ่มความความร่วมมือด้านกลาโหม (The Enhanced Defense Cooperation 

Agreement—EDCA) 

 ขอ้ตกลงว่าดว้ยการเพิ่มความร่วมมือดา้นกลาโหมหรือ EDCA เป็นขอ้ตกลงทางการทหารระหว่าง

สหรฐัอเมริกาและประเทศฟิลิปปินสท์ี่ไดร้บัการลงนามเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ โดยนายฟิลิป โกลเบิรก์ 

 
๒๑๙ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๒๑๕.   
๒๒๐ Philippines International Treaties Adherence, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.geneva-academy.ch/RULAC/international 
_treaties.php?id_state=171 (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๘). 



๘๗ 
 

(Philip Goldberg) เอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาประจ าประเทศฟิลิปปินสแ์ละนายวลัแตร ์กาซมิน (Voltaire 

Gazmin) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินสเ์พื่อสรา้งความร่วมมือให้มีมากขึน้ระหว่างกองทัพ

ตลอดจนความเป็นพันมิตรของทัง้สองประเทศ เป็นขอ้ตกลงที่ไดใ้หอ้  านาจกองก าลงัสหรฐัอเมริกาในการ

เขา้ประเทศและปฏิบัติการทางการทหารไดใ้นฟิลิปปินสใ์นเขตพืน้ที่ที่ตกลงร่วมกัน๒๒๑ ซึ่งต่อมาไดม้ีการ

รบัรองถึงความชอบด้วยรฐัธรรมนูญของข้อตกลงดังกล่าวโดยศาลสูงของฟิลิปปินสใ์นปี พ.ศ. ๒๕๕๙          

(ค.ศ. ๒๐๑๖) ทัง้นีศ้าลสงูสดุไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมถึงขอ้ตกลงว่าดว้ยการเพิ่มความร่วมมือดา้นกลาโหม    

ว่าเป็นขอ้ตกลงที่เป็นการสืบต่อของบทบญัญัติที่เก่ียวขอ้งก่อนนัน้ อาทิ สนธิสญัญาเพื่อการป้องกนัร่วมกนั 

พ.ศ. ๒๔๙๔ (ค.ศ. ๑๙๕๑) ( the 1951 Mutual Defense Treaty) และข้อตกลงว่าด้วยการใช้ฐานทัพ

ฟิลิปปินสข์องกองทพัสหรฐัอเมรกิาปี ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘) (the 1998 Visiting Forces Agreement)๒๒๒ 

 นอกจากนี ้อีกหนึ่งเป้าหมายในการร่วมท าขอ้ตกลง EDCA จากค ากล่าวรฐัมนตรีกลาโหมสหรฐั 

นายอาช คารเ์ตอร ์(Ash Carter) คือการส่งเสริมใหเ้กิดเสรีภาพดา้นการบินและในน่านน า้ที่มีผลประโยชน์

ร่วมกันในภูมิภาค”  ๒๒๓  ทั้งนีน้ักวิเคราะหย์ังไดม้องว่าขอ้ตกลง EDCA ยังเป็นขอ้ตกลงที่แสดงใหเ้ห็นว่า

ฟิลิปปินสม์ีพันธมิตรดา้นการทหารที่มีศักยภาพในการตา้นการรุกรานต่ออ านาจอธิปไตยของประเทศ

นอกเหนือจากขอ้ตกลงว่าดว้ยการใชฐ้านทพัฟิลิปปินสข์องกองทพัสหรฐัอเมริกาปี ๒๕๔๑ และสนธิสญัญา

เพื่อการป้องกันร่วมกันปี ๒๔๙๔ ที่มีก่อนหน้านั้นระหว่างสองประเทศแม้ฟิลิปปินสเ์องจะมีศักยภาพ      

ทางการทหารที่จ  ากัดเมื่อเทียบกับประเทศในเอเชียอ่ืน๒๒๔ และในขณะเดียวกันข้อตกลงดังกล่าวก็จะ            

เป็นการใหโ้อกาสแก่สหรฐัอเมรกิาในการรกัษาอ านาจของตนในภมูิภาคดว้ย๒๒๕ 

 

 
๒๒๑ G.R. No 212426 (2016), สืบค้นได้ที่ http://www.chanrobles.com/cralaw/2016januarydecisions.php?id=60 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙).  
๒๒๒ What You Need to Know About EDCA CNN Philippines Staff (April 2014) สืบคน้ไดท้ี่ http://Cnnphilippines 
.com/news/2016/01/13/what-you-need-to-know-about-edca.html, (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙).   
๒๒๓ เรื่องเดียวกนั.   
๒๒๔ Prashanth Parameswaran (April 10, 2016) .  US-Philippines Alliance to Reach ‘New Level’ :  US Defense 
Chief, สืบคน้ไดท้ี่ http://thediplomat.com/2016/04/us-philippines-alliance-to-reach-new-level-us-defense-chief/, 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙).  
๒๒๕ เรื่องเดียวกนั. 
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อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea: 

UNCLOS) 

ตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (Preamble) “UNCLOS        

เป็นอนุสญัญาที่เกิดขึน้จากความตอ้งการในการระงบัขอ้พิพาททัง้หลายที่เก่ียวพนัธก์บักฎหมายทางทะเล

บนพืน้ฐานของความเขา้ใจร่วมกนัและความร่วมมือกนัของประเทศในสมาคมโลก”๒๒๖ โดยฟิลิปปินสไ์ดใ้ห้

สตัยาบนัอนสุญัญานีเ้มื่อวนัที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗๒๒๗ 

 อนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมายทะเลเริ่มมีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(ค.ศ. ๑๙๙๔) และมีความส าคัญต่อฟิลิปปินส ์โดยรฐับาลฟิลิปปินสใ์นการใชเ้พื่อระงับขอ้พิพาททางน า้

ล่าสุดกับจีนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเป็นการระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการที่รัฐบาลจีนปฏิเสธ                     

ไม่ยอมรับในการเข้าร่วมการพิจารณาตามขั้นตอนของอนุสัญญาแม้จีนจะเป็นประเทศสมาชิกของ 

UNCLOS โดยจีนให้เหตุผลว่า “ข้อพิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินสใ์นกรณีนีไ้ม่อยู่ในเขตอ านาจการ

พิจารณาตดัสินของอนุญาโตตุลาการอีกทัง้สิทธิ์เหนือพืน้ท่ีพิพาทในทะเลจีนใตก็้เป็นสิทธิ์โดยชอบของจีน

ตามประวัติศาสตรแ์ละถือเป็นดินแดนภายใตอ้ านาจอธิปไตยของจีนซึ่งสิทธิ์นีม้ีเหนือการมีผลบังคับใช ้         

ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล” ๒๒๘ ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘                   

ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (the Permanent Court of Arbitration) ไดม้ีค าตัดสินชีข้าดว่าศาลมีอ านาจ        

ในการพิจารณาประเด็นขอ้พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินสใ์นน่านน า้ในทะเลจีนใต้๒๒๙ 

 
๒๒๖ United Nations Convention on the Law of the Sea (มีผลใช้บังคับเมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๗) , สืบค้นได้ที่  
http: / /www.un.org/depts/ los/convention_agreements/ texts/unclos/unclos_e.pdf (ข้อมูลล่าสุด ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๙). 
๒๒๗

 Department of Environment and Natural Resources, International Agreements on Environment and Natural 

Resources, UNLCOShttp://intl.denr.gov.ph/index.php/database-un-conventions/article/14 ( ข้อมูล ล่ าสุด  ๒๙ 
มิถนุายน ๒๕๖๑).  
๒๒๘ Why the Philippines’ South China Sea legal case matters (July 12, 2016), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.japantimes 
.co.jp/news/2016/07/12/asia-pacific/philippines-south-china-sea- legal-case-matters/#.V6_feRFYnEo, (ข้อมูล
ล่าสดุ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๒๒๙ Philippines v.  China:  Court Rules Favorably on Jurisdiction, Case Will Proceed Ankit Panda (October 30, 
2015), สืบค้นได้ที่  http: / / thediplomat.com/2015/10/philippines-v-china-court- rules- favorably-on- jurisdiction-
case-will-proceed/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙). 



๘๙ 
 

 เมื่อวนัที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ การพิจารณาขอ้พิพาทระหว่างสองประเทศไดเ้ริ่มขึน้โดยองค์

คณะที่ประกอบดว้ยสมาชิกอนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศจ านวน ๕ คนก่อนมีค าตดัสินเป็นเอกฉันทว์่า 

“เสน้ขีดทัง้ ๙ ของจีนในการกลา่วอา้งถึงสิทธิในน่านน า้ในทะเลจีนใตเ้ป็นการกลา่วอา้งที่เกินเลยและล่วงล า้

เขา้ไปในดินแดนอาณาเขตน่านน า้เศรษฐกิจ ๒๐๐ ไมลท์ะเลของฟิลิปปินส”์๒๓๐ ซึ่งตามค ากล่าวอา้งของจีน

ที่ได้อ้างถึงประวัติศาสตร ์การขีดเส้นทั้ง ๙ นั้น “เป็นการลากเส้นก าหนดน่านน า้ที่มากถึงรอ้ยละ ๘๕      

ของน่านน า้ในทะเลจีนใตท้ัง้หมดและไดร้วมพืน้ที่ในเขตน่านน า้เศรษฐกิจของฟิลิปปินสท์างดา้นตะวันตก

ของประเทศกว่ารอ้ยละ ๘๐ เขา้ไปดว้ย”๒๓๑  

อย่างไรก็ดีปัญหาจากกรณีของค าตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรตามอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมายทะเลคือการไม่มีสภาพบงัคับของค าตัดสินอันน ามาซึ่งค าถามในประเด็น

ของผลที่จะเกิดขึน้ภายหลงัจากการมีค าตัดสินออกมา คือกรณีจะเกิดอะไรขึน้หากจีนเลือกที่จะเพิกเฉย   

ต่อค าตดัสินของศาลอนุญาโตตลุาการถาวรดงักลา่ว๒๓๒  

ดังนี ้ในสถานการณ์เช่นที่กล่าวมาจึงอาจเล็งเห็นไดถ้ึงความส าคัญในความจ าเป็นที่ฟิลิปปินส์

จะต้องมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นทางการทหารกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ความมั่นใจให้กับฟิลิปปินส์      

และประชาชนชาวฟิลิปปินสใ์นเรื่องของความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะหากจีนเลือกที่จะใชก้ าลงัทหาร            

กบัฟิลิปปินสใ์นอนาคต 

  

 

 

 

          

  

 
๒๓๐ PH wins maritime arbitration case vs. China (July 12, 2016), สืบคน้ไดท้ี่ http://cnnphilippines.com/news 
/2016/07/12/PH-wins-maritime-arbitration-case-vs-China.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙).  
๒๓๑ เรื่องเดียวกนั.   
๒๓๒ Reuters, Factbox: Whay the Philippines’s South China Sea legal case matters, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-factbox/factbox-why-the-philippines-south-china-sea-legal-case-
matters-idUSKCN0ZR283, (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙). 



๙๐ 

 

บทที ่๓  

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม 
๓.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา 

๓.๑.๑ ภาพรวมของการศึกษาของฟิลิปปินส์ 

ตัง้แต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) รฐัธรรมนูญฟิลิปปินสไ์ดเ้นน้ย ำ้ถึงควำมส ำคญัของกำรศึกษำ

ในประเทศ  รฐัจะตอ้งคุม้ครองและส่งเสริมให้พลเมืองทุกคนมีสิทธิในกำรเขำ้ถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ      

ในทกุระดบั๒๓๓  

 กำรศกึษำในระดบัประถมศกึษำ หรือ Paaralang Elementarya ถือเป็นกำรศึกษำขัน้แรกในระบบ

กำรศึกษำของประเทศฟิลิปปินส ์ซึ่งเป็นกำรศึกษำภำคบังคับ (compulsory education) เป็นระยะเวลำ    

๖ ปี ตัง้แต่ระดับ ๑ จนถึงระดับ ๖ (grade 1 to 6) (โดยบำงโรงเรียนอำจมีทำงเลือกใหศ้ึกษำถึงระดับ ๗)  

ซึ่งมีวิชำเรียนหลัก (major subjects) ได้แก่ คณิตศำสตร ์วิทยำศำสตร ์ภำษำอังกฤษ ภำษำฟิลิปปินส ์       

และสังคมศำสตร ์และมีวิชำเลือก (optional subjects) ได้แก่ ดนตรี ศิลปะ พลศึกษำ และสุขศึกษำ                 

ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสำมำรถเลือกวิชำเรียนไดห้ลำกหลำยกว่ำ ซึ่งรวมถึงกำรได้ศึกษำในวิชำ

เก่ียวกบัศำสนำที่ตนเองนบัถือ  

 ส่วนกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ หรือ Paaralang Sekundarya ของประเทศฟิลิปปินส์นั้น             

แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ (4 grades) โดยก ำหนดให้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนเอกชน                       

และโรงเรียนรัฐบำลต้องมีวิชำแกน (core subjects) และวิชำรอง (minor subjects) ให้เลือกเรียน เช่น               

สุขศึกษำ ดนตรี ศิลปะ พลศึกษำ เศรษฐศำสตรใ์นครวัเรือน และเทคโนโลยี ซึ่งวิชำรองจะแตกต่ำงกันไป             

ในแต่ละโรงเรียน โดยมีจ ำนวนนกัเรียนมธัยมศึกษำกว่ำ ๕.๕ ลำ้นคน อนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รฐับญัญัติ

ว่ำดว้ยกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนแบบยกระดบั ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) (Enhanced Basic Education Act 

of 2013) เริ่มมีผลใชบ้งัคบั ซึ่งจะท ำใหร้ะยะเวลำกำรศึกษำในระดบัมธัยมศึกษำเพิ่มเป็น ๖ ปี และซึ่งจะไดก้ล่ำว

โดยละเอียดในหวัขอ้ ๓.๑.๒  

 ส ำหรบัในสว่นของกำรศึกษำในระดบัอำชีวศึกษำนัน้ สถำนศกึษำในระดบัอำชีวศึกษำของประเทศ

ฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ด ำเนินกำรโดยเอกชนที่ได้รับกำรรับรอง (accredited) โดยมีหลักสูตรที่มีควำม

 
๒๓๓ มำตรำ ๑ ขอ้ ๑๔, รฐัธรรมนูญฟิลิปปินส ์ ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐), “The State shall protect and promote the 
right of all citizens to quality education at all levels and shall take appropriate steps to make such education 
accessible.”  



๙๑ 

 

หลำกหลำยในดำ้นระยะเวลำของกำรศึกษำตัง้แต่หลกัสูตรระยะสัน้ประมำณสองถึงสำมสปัดำห ์จนถึง

หลกัสตูรระยะยำวสองปีที่มีกำรใหใ้บประกำศนียบตัร (diploma or certificates) ซึ่งนกัเรียนจะตอ้งเขำ้รบั

กำรทดสอบกลำง (centrally-administered examination) เพื่อผ่ำนแลว้จึงจะถือว่ำจบหลกัสตูร และไดร้บั

ใบประกำศนียบตัร ทัง้นี ้วิทยำลยัอำชีวศกึษำของฟิลิปปินสโ์ดยทั่วไปรบัสมคัรนกัเรียนโดยไม่มีกำรสอบเขำ้ 

โดยผูส้มคัรเพียงแต่ย่ืนบนัทกึผลกำรเรียนในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย และจ่ำยค่ำสมคัรเท่ำนัน้   

 ส ำหรบัสถำบนักำรศึกษำในระดบัอดุมศึกษำนัน้จะถกูก ำกบัดแูลโดยคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ 

(Commission for Higher Education) โดยสถำนศึกษำประเภทวิทยำลัย  (college) แต่ละแห่ งนั้น                          

มีหลักสูตรให้ศึกษำเพียงหนึ่งหลักสูตร หรือบำงแห่งอำจมีหลักสูตรให้ศึกษำหลำยหลักสูตรซึ่งแต่ละ

หลักสูตรจะเป็นหลักสูตรเฉพำะทำง (specialized programs) ในขณะที่มหำวิทยำลัย (university) จะมี

หลักสูตรในระดับปริญญำตรีอย่ำงน้อย ๘ หลักสูตร ในหลำกหลำยสำขำวิชำ และหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษำ (graduate program) อย่ำงน้อย ๒ หลักสูตร โดยมหำวิทยำลัยของรัฐทั้งหมดจะเป็น

มหำวิทยำลยัที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัศำสนำ (non-sectarian) ใชภ้ำษำองักฤษเป็นสื่อกลำงในกำรสอน และไดร้บั

กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินจำกรฐับำล โดยมหำวิทยำลยัแห่งชำติฟิลิปปินส ์ (University of the Philippines) 

ซึ่งเป็นมหำวิทยำลยัที่ใหญ่สดุของประเทศ ไดร้บัเงินสนบัสนนุจำกรฐับำลเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี๒๓๔  

   อย่ำงไรก็ดี หำกพิจำรณำถึงกำรจัดอนัดับมหำวิทยำลยัเอเชียโดย QS (Quacquarelli) Ranking 

ในปีที่ผ่ำนๆมำพบว่ำมีเพียง ๔ มหำวิทยำลยัเท่ำนัน้ที่ติดอันดับกำรจัดล ำดับสถำบนักำรศึกษำเอเชียและ

สถำบันกำรศึกษำโลก๒๓๕ จำกจ ำนวนสถำบันกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำและวิทยำลัยทั้งหลำยที่มี

มำกกว่ำพนัแห่งทั่วประเทศ ซึ่งไดแ้ก่มหำวิทยำลยัแห่งชำติฟิลิปปินส ์(University of the Philippines: UP) 

มหำวิทยำลัยอันเตเนโอ มะนิลำ (Ateneo de Manila University: AdMU) มหำวิทยำลัยเซนโตโทมัส 

(University of St. Tomas: UST) และมหำวิทยำลยัเดอลำแซล (De la Salle University: DLSU) ทัง้นีล้  ำดบั

ของกำรจดัอนัดบัในช่วงระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่ำนมำเป็นดงันี ้

 

 
๒๓๔

 Education System in the Philippines, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.scholaro.com/ed/Countries/Philippines 

/Education-System (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๓๕ Jee Y. Geronimo (2015) School rankings in ASEAN: A 'perception game' for PH, สืบคน้ไดท้ี่ http://www 
.rappler.com/world/specials/southeast-asia/98408-school-rankings-asean-perception-game-philippines  
(ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๙๒ 

 

กำรจดัอนัดบัมหำวิทยำลยัโลก (QS Ranking) 

 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗  

มหำวิทยำลยัแห่งชำติฟิลิปปินส ์ ๓๔๘ ๓๘๐= ๓๖๗= 

มหำวิทยำลยัอนัเตเนโอ มะนิลำ ๔๕๑-๕๐๐ ๕๐๑-๕๕๐ ๔๖๑-๔๗๐ 

มหำวิทยำลยัเซนโตโทมสั ๖๐๑+ ๗๐๑+ ๗๐๑+ 

มหำวิทยำลยัเดอลำแซล ๖๐๑+ ๖๐๑-๖๕๐ ๖๕๑-๗๐๐ 

กำรจดัอนัดบัมหำวิทยำลยัในภมูิภำคเอเชีย (QS Ranking) 

 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

มหำวิทยำลยัแห่งชำติฟิลิปปินส ์ ๖๗ ๖๓= ๗๐ 

มหำวิทยำลยัอนัเตเนโอ มะนิลำ ๑๐๙ ๑๑๕ ๑๑๔ 

มหำวิทยำลยัเซนโตโทมสั ๑๕๐ ๑๔๑ ๑๔๓ 

มหำวิทยำลยัเดอลำแซล ๑๕๑-๑๖๐ ๑๕๑-๑๖๐ ๑๘๑-๑๙๐ 

 

 ทัง้นี ้เป็นที่คำดหวงัว่ำกำรศึกษำของประเทศฟิลิปปินสจ์ะไดร้บักำรพฒันำใหอ้ยู่ในล ำดบัที่ดีขึน้ใน

กำรจัดอันดับมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันสูงขึน้อยู่ในระดับแนวหน้ำของมหำวิทยำลัยในเอเชีย  

เทียบเท่ำกบัมหำวิทยำลยัแห่งชำติสิงคโปร ์มหำวิทยำลยัฮ่องกง และมหำวิทยำลยัโตเกียว เป็นตน้  

 โดยนับแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำรศึกษำขั้นพื ้นฐำนของสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ได้มีกำรพัฒนำ

เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงเห็นได้ชัดตำมมำตรฐำนของกำรศึกษำโลก ทั้งนี ้ ในส่วนต่อไปจะได้กล่ำวถึง

รำยละเอียดว่ำด้วยเรื่องของข้อกฎหมำยของประเทศฟิลิปปินส์ที่ ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำและ

http://www.rappler.com/nation/69290-philippine-universities-2014-qs-university-rankings
http://www.rappler.com/nation/57891-philippines-universities-2014-qs-university-rankings-asia


๙๓ 

 

กระบวนกำรที่จะด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำยกระดับกำรศึกษำขั้นพื ้นฐำนให้ดียิ่งขึน้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของ

กำรศกึษำในระดบัมหำวิทยำลยัและเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัดำ้นระบบกำรศึกษำของประเทศ

ต่อไปใหดี้ยิ่งขึน้ 

 อย่ำงไรก็ดี ตำมรำยงำนที่จัดท ำโดยธนำคำรโลก (World Bank) ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙              

ได้ระบุถึงควำมท้ำทำยของกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื ้นฐำนที่ ฟิลิปปินส์จะต้องเผชิญไว้หลำยประกำร                    

เช่น ปัญหำดำ้นคณุภำพของครู โดยจำกกำรส ำรวจพบว่ำโดยเฉลี่ยแลว้ครูที่สอนในระดบัประถมศึกษำหรือ

มธัยมศึกษำสำมำรถตอบค ำถำมเก่ียวกับเนือ้หำวิชำที่ตนสอนไดถู้กตอ้งไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจ ำนวนค ำถำม

ทัง้หมด (ยกเวน้วิชำภำษำองักฤษ)๒๓๖ นอกจำกนี ้สดัสว่นของจ ำนวนนกัเรียนต่อหอ้งเรียนหนึ่งหอ้งยงัสงูถึง 

๕๕ คน ต่อ ๑ หอ้งเรียน ซึ่งถือว่ำค่อนขำ้งหนำแน่น๒๓๗ และยังมีปัญหำควำมไม่เสมอภำคทำงกำรศึกษำ               

โดยนักเรียนที่ยำกจนก็มักจะมีแนวโน้มที่จะเข้ำเรียนในโรงเรียนที่ครูมีควำมรู้จ ำกัด และมีข้อจ ำกัด                    

ทำงทรพัยำกร๒๓๘ ซึ่งควำมทำ้ทำยเหลำ่นีก้็เป็นสิ่งที่ประเทศฟิลิปปินสจ์ะตอ้งฟันฝ่ำต่อไป  

 

๓.๑.๒ กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ (basic education)  

รฐับญัญัติว่ำดว้ยกำรจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) (Governance of Basic 

Education Act of 2001)(Republic Act No. 9155)  

รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ระบุให้มีกำรจัดตั้งและรักษำไว้ซึ่งระบบ

กำรศึกษำของรัฐแบบให้เปล่ำทั้งในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ๒๓๙ และก ำหนดให้กำรศึกษำ                

ในระดบัประถมศกึษำเป็นกำรศึกษำภำคบงัคบัส ำหรบัเด็กทุกคนที่อยู่ในวยัเรียน๒๔๐  

 
๒๓๖

 The World Bank, Assessing Basic Education Service Delivery in the Philippines, หน้ำ ๑๘ (xviii), สืบคน้ไดท้ี่ 

http://documents.worldbank.org/curated/en/50 7531 468 3258 0732 3 /Assessing-basic-education-service-
delivery-in-the-Philippines-public-education-expenditure-tracking-and-quantitative-service-delivery-study 
(ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๓๗

 เรื่องเดียวกนั หนำ้ ๒๐ (xx).  
๒๓๘

 เรื่องเดียวกนั หนำ้ ๓๔ (xxxiv).  
๒๓๙ ขอ้ ๑๔ มำตรำ ๒ แห่งรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐), “The State shall:… 
 (2) Establish and maintain a system of free public education in the elementary and high school levels. Without limiting 
the natural right of parents to rear their children, elementary education is compulsory for all children of school age;” 
๒๔๐ ขอ้ ๑๔ มำตรำ ๒ ของรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐). 



๙๔ 

 

กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนนีอ้ยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือที่รูจ้ักกันในนำม                

“เด็ปเอ็ด”  (DepEd: the Department of Education) ซึ่งไดร้บักำรก่อตัง้โดยรฐับญัญัติหมำยเลข ๙๑๕๕ 

(Republic Act No. 9155) หรือที่รูจ้ักกันในอีกชื่อหนึ่งว่ำ รฐับัญญัติว่ำดว้ยกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

ค.ศ. ๒๐๐๑(พ.ศ. ๒๕๔๔) (Governance of Basic Education Act of 2001)๒๔๑  

โดยรฐับญัญัติดังกล่ำวมีสำระส ำคัญคือกำรก ำหนดนโยบำยแห่งรฐัที่มีต่อกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน             

ไวด้งันี ้๒๔๒ 

(ก) ปกปอ้งและสง่เสรมิสิทธิของประชำชนทกุคนในกำรเขำ้ถึงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนที่มีคณุภำพ 

(ข) ใหป้ระชำชนทุกคนเขำ้ถึงกำรศึกษำโดยเป็นกำรศึกษำแบบใหเ้ปล่ำทัง้ในระดับประถมศึกษำ

และระดบัมธัยมศกึษำโดยใหก้ำรศึกษำในระดบัประถมศกึษำเป็นกำรศกึษำภำคบงัคบั  

(ค) กำรศึกษำนั้นใหห้มำยรวมถึงระบบกำรศึกษำเรียนรูท้ี่เป็นทำงเลือกใหแ้ก่เยำวชนที่อยู่นอก

ระบบโรงเรียน (Out-of-School Youth) และพลเมืองที่เป็นผูใ้หญ่เพื่อใหม้ีโอกำสในกำรศกึษำ 

(ง) เป็นกำรศึกษำที่มุ่งหมำยเพื่อใหป้ระชำชนมีทักษะ ควำมรู ้และคุณค่ำที่จ  ำเป็นต่อประชำชน

เพื่อใหป้ระชำชนเป็นประชำชนที่มีคณุภำพ รกัชำติ พึ่งพำตนเองไดแ้ละมีควำมอำรีต่อกนั 

(จ) เป็นกำรศกึษำที่ใหโ้รงเรียนเป็นศนูยก์ลำงของระบบ 

(ฉ) เป็นกำรศึกษำที่นโยบำยและหลักกำรเพื่อกำรจัดกำรระบบกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนจะได้รับ               

กำรจัดท ำจำกส่วนกลำง (ระดับชำติ) โดยมีหน่วยงำนต่ำง ๆ ของรฐัในแต่ละพืน้ที่เป็นผูน้  ำ             

ไปปฏิบติัใหเ้ขำ้กบัสภำพและควำมจ ำเป็นของทอ้งถิ่น 

(ช) รัฐบำลมีหน้ำที่ สนับสนุนควำมคิดริเริ่มจำกท้องถิ่นในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                     

ขัน้พืน้ฐำน 

(ซ) รฐับำลจะตอ้งจัดกำรใหห้ลกัสูตรกำรเรียนเพื่อกำรศึกษำส ำหรบัเด็ก เยำวชนที่อยู่นอกระบบ

โรงเรียน และพลเมืองที่เป็นผูใ้หญ่ เป็นหลกัสตูรที่มีควำมสอดคลอ้งกบัชุมชนและตระหนักถึง

คณุค่ำ ควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรของชมุชนทอ้งถิ่น และ 

(ฌ) เสริมสรำ้งอ ำนำจในกำรตัดสินใจของโรงเรียนและศูนยก์ลำงกำรเรียนรูใ้นกำรตัดสินใจเลือก

สิ่งที่ดีที่สดุส ำหรบัผูเ้ขำ้ศกึษำ 

 
๒๔๑ Governance of Basic Education Act of 2001(REPUBLIC ACT NO. 9155), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/ 
statutes/repacts/ra2001/ra_9155_2001.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๔๒ มำตรำ ๒ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๙๑๕๕.  



๙๕ 

 

ทัง้นี ้กระทรวงศกึษำธิกำรไดม้ีกำรก ำหนดภำรกิจตำมนโยบำยดงักลำ่วขำ้งตน้ไว ้กลำ่วคือ “จะตอ้ง

ปกป้องและส่งเสริมสิทธิของประชำชนชำวฟิลิปปินส์ทุกคนในกำรเขำ้ถึงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนโดยสมบูรณ์

อนัเป็นกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เท่ำเทียมกนั และอยู่บนพืน้ฐำนของวฒันธรรมของประเทศ ประกอบไป

ดว้ยสภำพแวดลอ้มในกำรศึกษำที่เป็นมิตรต่อเด็ก ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศ เป็นสภำพแวดลอ้ม 

ที่ปลอดภัยและกระตุน้กำรเรียนรู ้ทัง้นี ้ โดยมีครูและอำจำรยเ์ป็นผูป้ระสิทธิ์ประสำทวิชำกำรเรียนรู ้อบรม             

สั่งสอนผูเ้รียน และมีผูบ้ริหำรและพนกังำนดำ้นกำรศึกษำเป็นผูใ้หบ้ริกำรของสถำบนัที่จะสรำ้งควำมมั่นใจได้

ว่ำจะมีสภำพแวดลอ้มทำงกำรศึกษำที่สนับสนุนกำรเรียนรู ้ใหค้รอบครวั สงัคม ชุมชนทอ้งถิ่นและผูม้ีส่วน 

ไดเ้สียทัง้หลำยกระตือรือรน้ในกำรมีส่วนรว่มและแบ่งปันกนัรบัผิดชอบในกำรพฒันำกำรเรียนรูใ้นระยะยำว”๒๔๓  

นอกจำกนีใ้นมำตรำ ๓ ของ รฐับัญญัติว่ำดว้ยกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ค.ศ. ๒๐๐๑ ยังได้

ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย (purposes and objectives) ของตวักฎหมำยอันเป็นกลไกส ำคัญของ

กำรขับเคลื่อนระบบกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนไว้ เช่น กำรจัดกรอบกำรท ำงำน (framework) ให้กับกำรจัด

กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน กำรก ำหนดบทบำทและควำมรบัผิดชอบ รวมทัง้จดัหำทรพัยำกรใหก้บัหน่วยงำนและ

บุคลำกรที่ปฏิบัติงำน (field offices) กำรส่งเสริมใหโ้รงเรียนและศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ท ำหน้ำที่สะท้อน

คณุค่ำของชุมชน และส่งเสริมใหชุ้มชนเป็นฝ่ำยริเริ่มปรบัปรุงพฒันำโรงเรียนและศนูยก์ลำงกำรเรียนรูใ้หม้ี

ควำมยั่งยืน ส่วนในมำตรำ ๔ ก็ได้ก ำหนดนิยำมทำงกฎหมำยของศัพท์ต่ำง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับกำรจัด

กำรศึกษำขั้นพื ้นฐำน เช่น ระบบกำรศึกษำทำงเลือก (Alternative Learning System) กลุ่มโรงเรียน 

(cluster of schools) กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (Informal and Non-Formal 

Education) กำรศกึษำที่มีคณุภำพ (Quality Education) เป็นตน้  

ในบทที่ ๑ (chapter 1) มำตรำ ๕ ไดก้ ำหนดหลกักำรส ำคญัของกำรจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนว่ำตอ้ง

เป็นกำรจัดกำรแบบแบ่งปัน (shared governance) ซึ่งหมำยควำมว่ำ ในกำรจัดกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนนัน้ 

จะต้องตระหนักว่ำหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำทุกหน่วยงำนนั้นมีบทบำทหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะ (particular role, task and responsibility) ซึ่งจะต้องมีกำรปรึกษำหำรือและ

ตัดสินใจในเรื่องใด ๆ โดยใชว้ิธีแบบประชำธิปไตยในระดับที่เหมำะสม มีช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน  

เพื่อใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มูลที่มีอยู่ใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด และขยำยช่องทำงติดต่อกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ 

ของรฐั รวมทัง้มีควำมน่ำเชื่อถือและโปร่งใส โดยมำตรำ ๖ และ มำตรำ ๗ ก ำหนดใหก้ระทรวงศึกษำธิกำร 

 
๒๔๓ Vision, Mission, Core Values, and Mandate, สื บค้น ได้ที่  http://www.deped.gov.ph/about-deped/vision-
mission-core-values-and-mandate/ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๙๖ 

 

(Department of Education: DepEd) เป็นหน่วยงำนที่มีอ  ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้น

พืน้ฐำน โดยมีรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (Secretary of Education) เป็นผูใ้ชอ้  ำนำจก ำกับดูแล

กระทรวงและกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนในทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัชำติ (National Level) ระดบัภมูิภำค (Regional 

Level) ระดบัจงัหวดั (Division Level) ระดบัโรงเรียนอ ำเภอ (Schools District Level) จนถึงระดบัโรงเรียน 

(School Level)      

 ส่วนในบทที่ ๒ (chapter 2) นั้น มำตรำ ๘ ก ำหนดให้หน่วยงำนทำงวัฒนธรรม ไปสังกัดอยู่ใน

คณะกรรมกำรวัฒนธรรมและศิลปะแห่งชำติ (National Commission for Culture and Arts: NCAA)              

โดยไม่ตอ้งขึน้อยู่กับกระทรวงศึกษำธิกำร (Department of Education) อีกต่อไป ในบทที่ ๓ (chapter 3) 

มำตรำ ๙ ก ำหนดให้ยุบหน่วยงำนที่รับผิดชอบเก่ียวกับกิจกรรมทำงกีฬำทั้งหมดที่เคยสังสังกัดอยู่ใน

กระทรวงศึกษำธิกำร โดยใหโ้อนไปขึน้อยู่กับคณะกรรมกำรกีฬำแห่งฟิลิปปินส ์ (the Philippine Sports 

Commission: PSC) แทน ส่วนบทที่ ๔ (chapter 4) เป็นบทบัญญัติสั่งกำรใหห้น่วยงำนของรฐัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง   

เช่น กระทรวงกำรคลงั (Department of Budget and Management) และ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  

(the Commission on Audit) ร่วมกันขับเคลื่ อนให้กฎหมำยฉบับนี ้บรรลุผล โดยรัฐมนตรีว่ ำกำร

กระทรวงกำรคลัง  (Secretary of Budget and Management) จะต้อ ง ร่ วมกับ รัฐมนตรี ว่ ำ กำ ร

กระทรวงศึกษำธิกำร (Secretary of Education) ในกำรออกแนวปฏิบัติว่ำด้วยกำรจัดสรรงบประมำณ             

และทรพัยำกรเพื่อใหก้ำรจัดกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนตำมกฎหมำยฉบบันีบ้รรลุผล ในขณะที่คณะกรรมกำร

ตรวจเงินแผ่นดินจะต้องท ำกำรตรวจเงินแผ่นดินและก ำหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับกำรตรวจเงินแผ่นดิน               

ไปในวิถีทำงที่รองรบักำรด ำเนินงำนอันมีลกัษณะเฉพำะตัวของหน่วยงำนในสงักัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

โรงเรียนและศนูยก์ลำงกำรเรียนรูต่้ำง ๆ (มำตรำ ๑๒)   

 

รัฐบัญญัติว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นพื ้นฐำนแบบยกระดับ ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖)  (Enhanced Basic 

Education Act of 2013) 

ก่อนกำรตรำรัฐบัญญัติหมำยเลข ๑๐๕๓๓ หรือรัฐบัญญัติว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นพื ้นฐำน                      

แบบยกระดับในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ซึ่งเป็นกฎหมำยหลักที่วำงกรอบกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน                

ของฟิลิปปินส์นั้น กำรศึกษำขั้นพื ้นฐำนของประเทศฟิลิปปินส์ประกอบไปด้วยกำรเรียนในระดับขั้น

ประถมศึกษำจ ำนวน ๖ ปีและกำรเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำเป็นเวลำ ๔ ปี โดยกำรศึกษำในระดับชัน้

ประถมศึกษำที่ถือเป็นกำรศึกษำภำคบงัคับ ๖ ปีสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็นสองช่วงชัน้ปี กล่ำวคือเป็นกำร



๙๗ 

 

เรียนในระดับต้น (Primary Level) ๓ ปีและกำรเรียนในระดับกลำง (Intermediate Level) อีก ๓ ปี 

กำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำแบ่งออกเป็น ๔ ระดับชั้น คือ มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึง ๔ ซึ่งเป็นระบบ

กำรศึกษำที่ไดร้บัอิทธิพลมำจำกระบบกำรศึกษำของประเทศสหรฐัอเมริกำ ทัง้นี ้ มีกระทรวงศึกษำธิกำร 

(DepEd) เป็นผู้ก ำหนดหลักสูตรภำคบังคับส ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำทั่วประเทศทั้งในสังกัดของ

หน่วยงำนรฐัและเอกชน ดงัที่ไดอ้ธิบำยไวใ้นขอ้ ๓.๑.๑ 

จนกระทั่งฟิลิปปินสม์ีกำรตรำรฐับญัญัติว่ำดว้ยกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนฉบบัใหม่ที่มีชื่อว่ำ รฐับญัญัติ

หมำยเลข ๑๐๕๓๓ (Republic Act No. 10533) หรือ รฐับญัญัติว่ำดว้ยกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนแบบยกระดบั 

ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) (Enhanced Basic Education Act of 2013) เป็นฉบบัล่ำสุด๒๔๔  ซึ่งไดม้ีกำร               

ลงนำมเป็นกฎหมำยใน พ.ศ. ๒๕๕๕ และเริ่มมีกำรบังคับใชอ้ย่ำงเต็มรูปแบบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ              

มีสำระส ำคัญคือกำรก ำหนดให้กำรศึกษำในระดับชั้นอนุบำล ๑ ปีเป็นกำรศึกษำภำคบังคับและเพิ่ม                

กำรเรียนในระดบัมธัยมศึกษำอีก ๒ ปี (มำตรำ ๔) ทัง้นีส้่งผลใหก้ำรศึกษำภำคบงัคบัในระดบัมธัยมศึกษำ

ของประเทศปัจจุบันเพิ่มเป็น ๖ ปีซึ่งแยกออกได้เป็นกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ๔ ปีและ                 

ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยอีก ๒ ปี โดยในมำตรำ ๒ ได้ก ำหนดใหร้ัฐจะตอ้งสรำ้งระบบกำรศึกษำ                  

ขัน้พืน้ฐำนที่มุ่งพัฒนำพลเมืองที่มีขีดควำมสำมำรถ (productive) และมีควำมรบัผิดชอบ (responsible)             

มีควำมช ำนำญและพรอ้มส ำหรบักำรเรียนรูต้ลอดชีวิตและกำรท ำงำน   

 ทัง้นีแ้ผนภูมิแสดงรำยละเอียดสรุปหลกัสูตรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนรูปแบบใหม่ของประเทศจัดท ำ

โดยรฐับำลฟิลิปปินสเ์ป็นไปดงันี ้๒๔๕ 

 

 
๒๔๔ REPUBLIC ACT NO. 10533 (2012), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2013/ra_10533 
_2013.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๔๕ K To12 Basic Education Program, สืบค้นได้ที่  https://www.officialgazette.gov.ph/k-12/ (ข้อมูลล่ำสุด ๒๙ 
มกรำคม ๒๕๖๒). 



๙๘ 

 

 กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนแบบยกระดบันีถื้อเป็นกำรเปลี่ยนรูปแบบของหลกัสตูรกำรศกึษำของประเทศ  

โดยหลกัสตูรแบบยกระดับจะครอบคลมุกำรศึกษำในระดับชัน้อนุบำล ๑ ปี  ระดบัประถมศึกษำ ๖ ปี และ

ระดับมัธยมศึกษำอีก ๖ ปี โดยกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำนั้นหมำยรวมถึงกำรศึกษำในระดับ

มัธยมศึกษำตอนตน้ ๔ ปี และกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ๒ ปี๒๔๖ และกำรเรียนในระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำย ๒  ปีนี่เองที่ถือเป็นเป็นกำรศึกษำที่ไดเ้พิ่มขึน้มำและไม่เคยมีปรำกฏมำก่อนใน

หลกัสตูรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนของประเทศ จำกเดิมที่กำรศึกษำในระดบัประถมศึกษำมี ๖ ปีและกำรศึกษำ

ในระดบัมธัยมศกึษำที่มีเพียง ๔ ปีเท่ำนัน้ 

 สืบเนื่องจำกกำรปรบัเปลี่ยนดว้ยบทบงัคบัของกฎหมำยฉบบัใหม่ กำรศึกษำในระดบัมธัยมศึกษำ

ในปัจจุบันของฟิลิปปินส์จึงได้มีกำรปรับเปลี่ยนโดยจำกที่ เคยเป็นระดับมัธยมศึกษำปีที่  ๑ ถึง ๔                          

ไดก้ลำยเป็นเกรด ๗ ถึง เกรด ๑๒ (Grades 7 to 12) โดยนบัต่อจำกกำรศึกษำในระดบัประถมศึกษำที่มีอยู่ 

๖ ชัน้ปี (เกรด ๑ ถึง ๖) ซึ่งในช่วงระหว่ำงเกรด ๑๑ ถึง ๑๒ นีใ้หถื้อเป็นกำรศึกษำในระดบัชัน้มธัยมศึกษำ            

ตอนปลำย 

หลกัสูตรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนแบบยกระดับมีเป้ำหมำยที่จะสรำ้งควำมเขม้แข็งใหก้ับกำรศึกษำ

ของเด็กขัน้ปฐมวยัโดยใชข้อ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรศึกษำระดบัอนุบำลแบบสำกล (Universal Kindergarten) 

เป็นหลกั๒๔๗ 

เด็กในช่วงเกรด ๑ ถึง ๑๐ จะมีหลกัสตูรกำรเรียนรูท้ี่มีกำรเพิ่มคณุภำพ (enhanced) ค ำนึงถึงบรบิท

แวดลอ้ม (context-based) มีลักษณะเป็นองคร์วมและต่อเนื่องระหว่ำงระดับชั้นเรียน (integrated and 

seamless learning or spiral progression) ไดแ้ก่ กำรเรียนรูใ้นเรื่องของภำษำทอ้งถิ่นหรือภำษำแม่ของตน 

(mother tongue) ภำษำฟิลิปิโน ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร ์วิทยำศำสตร ์กำรเรียนรูว้่ำดว้ยเรื่องกำรพฒันำทกัษะ

และคุณค่ำของกำรสืบทอดประวัติศำสตร์และเศรษฐศำสตร์ชำติ (Araling Panlipunan) ลักษณะ                      

ของกำรศึกษำ  (Edukasyon sa Pagpapakatao—Character Education)  ดนตรี  ศิลปะ พละศึกษำ 

สุขภำพ กำรศึกษำว่ำดว้ยเรื่องเศรษฐศำสตรใ์นครอบครวัและกำรด ำรงชีวิต (Edukasyong Pantahanan  

at Pangkabuhayan—Home Economics and Livelihood Education) กำรศึกษำว่ำดว้ยเรื่องเทคโนโลยี

และกำรด ำรงชีวิต (TLE-Technology and Livelihood Education)๒๔๘ 

 
๒๔๖ มำตรำ ๔ แหง่รฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๕๓๓.  
๒๔๗ อำ้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๒๔๕.  
๒๔๘ อำ้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๒๔๕. 



๙๙ 

 

ส่วนกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจะประกอบด้วยกำรศึกษำในระดับมัธยมขั้นสูง              

เฉพำะทำงเป็นเวลำ ๒ ปี ซึ่งค ำว่ำเฉพำะทำงนั้นหมำยถึง “กำรเรียนรูท้ี่นักเรียนสำมำรถเลือกเรียนวิชำ

เฉพำะที่สอดคลอ้งกบัควำมถนดั ควำมสนใจ และศกัยภำพของโรงเรียน”๒๔๙ 

 เนื่องจำกนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษำตอนปลำยแต่ละคนอำจมีเสน้ทำงกำรประกอบอำชีพ             

ที่แตกต่ำงกัน ดงันี ้นักเรียนจึงอำจมีวิชำเรียนที่แตกต่ำงกันไปในช่วงกำรศึกษำในช่วงระดับชัน้เกรด ๑๑  

และ ๑๒ อย่ำงไรก็ตำม หลักสูตรแกนกลำง (Core Curriculum) ประกอบไปด้วยกำรเรียนรู้ ๗ ด้ำน                      

ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยทุกคนจะต้องเรียน ได้แก่ วิชำภำษำต่ำง ๆ วรรณคดี                    

กำรสื่อสำร คณิตศำสตร ์ปรชัญำ วิทยำศำสตรธ์รรมชำติและสงัคมศำสตร ์

 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยแต่ละคนสำมำรถเลือกเรียนในสำยกำรเรียนใดสำยกำร

เรียนหนึ่งจำก ๓ สำยกำรเรียนนี ้คือ 

 (ก) สำยวิชำกำร ซึ่งรวมถึงแขนงวิชำ ๓ แขนง ได้แก่ ๑. ธุรกิจ กำรบัญชี กำรจัดกำร (BAM)                    

๒. มนุษยศำสตร ์ศึกษำศำสตร ์สงัคมศำสตร ์ (HESS) และ ๓. วิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์

และคณิตศำสตร ์(STEM);  

 (ข) สำยเทคนิค อำชีวะ เพื่อกำรประกอบอำชีพ; และ 

 (ค) สำยกีฬำและศิลปะ 

ทัง้นี ้นกัเรียนในสำยเทคนิค อำชีวะเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแลว้จะไดร้บัใบประกำศนียบตัรที่แสดงถึง

กำรผ่ำนกำรประเมินควำมรูค้วำมสำมำรถจำกส ำนักงำนอำชีวศึกษำและกำรพัฒนำทักษะ (Technical 

Education and Skills Development Authority: TESDA) และสำมำรถเขำ้สู่ตลำดแรงงำนเพื่อประกอบ

อำชีพไดท้นัที  

โดยหลกักำรแลว้ขอ้ดีของกำรเพิ่มระยะเวลำเรียนอีก ๒ ปีในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยใหอ้ยู่ใน

กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนคือท ำให้สำมำรถสรำ้งบุคลำกรที่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดแรงงำนได้ทันทีเมื่อส ำเร็จ

กำรศกึษำในระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย นอกจำกนีผู้ท้ี่จบกำรศกึษำยงัสำมำรถเลือกเสน้ทำงกำรประกอบอำชีพ

ที่สอดคลอ้งกบัควำมถนดัและควำมสนใจของตนเองไดอี้กดว้ย  

 
๒๔๙ อำ้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๒๔๕. 



๑๐๐ 

 

 ยิ่งไปกว่ำนั้น หลักสูตรกำรศึกษำทั้งหมด ๑๓ ปีนีย้ังถือเป็นมำตรฐำนที่ทั่วโลกยอมรับส ำหรบั

นักเรียนและผู้มีวิชำชีพ (professionals)๒๕๐  ซึ่งจ ำนวนปีของกำรศึกษำขั้นพื ้นฐำนที่เพิ่มมีขึน้ก็เป็นไป

เพื่อที่จะเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัของชำวฟิลิปปินสใ์นตลำดโลกนั่นเอง   

นอกเหนือจำกกำรเพิ่มระยะเวลำของกำรศึกษำภำคบังคับแล้ว รัฐบัญญัติว่ำด้วยกำรศึกษำ            

ขัน้พืน้ฐำนแบบยกระดับ ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ยังมีกลไกอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนกำรยกระดับกำรศึกษำ        

ขั้นพื ้นฐำน เช่น ในมำตรำ ๕ ก ำหนดให้กระทรวงศึกษำธิกำร (Department of Education: DepEd) 

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (Commission on Higher Education: CHED) ส ำนักงำนอำชีวศึกษำและ

กำรพฒันำทกัษะ (Technical Education and Skills Development Authority: TESDA) และกระทรวงแรงงำน

และกำรจำ้งงำน (Department of Employment: DOLE) จะตอ้งท ำงำนรว่มกนัเพื่อสรำ้งหลกัสตูรกำรศึกษำ

ที่สอดคลอ้งกันเพื่อใหผู้ท้ี่จบกำรศึกษำมีศักยภำพในกำรแข่งขันในระดับสำกล และเพื่อหลีกเลี่ยงกำรจัด

หลักสูตรที่มีวิชำเรียนซ ำ้ซ้อนกัน นอกจำกนีใ้นมำตรำ ๖ ยังก ำหนดให้มีกำรตั้งคณะกรรมกำรร่วมกัน 

(Curriculum Consultative Committee) ระหว่ำงหน่วยงำนข้ำงต้น ร่วมกับกระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละ

เทคโนโลยี (Department of Science and Technology: DOST) เพื่อรบัผิดชอบในกำรดูแลและประเมิน

หลกัสตูรของกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน รวมทัง้ใหค้  ำแนะน ำกบักระทรวงศึกษำธิกำรในกำรปรบัปรุงและพฒันำ

หลกัสตูร  

มำตรำ ๗ ก ำหนดให้มีกลไกส ำหรับกำรฝึกอบรมครู (Teacher Education and Training)                    

โดยกระทรวงศึกษำธิกำร คณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ จะตอ้งร่วมกบัหน่วยงำนในภำคส่วนอ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็น

หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนทำงวิชำกำร ภำคอุตสำหกรรม รวมทัง้องคก์รไม่แสวงหำก ำไร ในกำรจัดกำร

ฝึกอบรมและให้กำรศึกษำกับครู นอกจำกนี ้ในมำตรำ ๘ ยังก ำหนดให้กระทรวงศึกษำธิกำรและ

สถำบนักำรศกึษำเอกชนตอ้งจำ้งผูท้ี่จบกำรศึกษำในสำขำที่ขำดแคลน เช่น วิทยำศำสตร ์คณิตศำสตร ์สถิติ 

หรืออำชีวศกึษำ หรือผูท้ี่ประกอบอำชีพเฉพำะดำ้น มำเป็นครูโดยไม่ตอ้งผ่ำนกำรสอบใบประกอบวิชำชีพครู 

เพื่อแกปั้ญหำกำรขำดแคลนครู มำตรำ ๙ ก ำหนดใหก้ระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงแรงงำนและกำรจำ้ง

งำน ส ำนกัอำชีวศึกษำและกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จะตอ้งจดักิจกรรม

แนะแนวเสน้ทำงกำรประกอบอำชีพใหก้บันักเรียนในระดบัมธัยม เป็นระยะ ๆ อีกดว้ย เพื่อช่วยใหน้กัเรียน

สำมำรถเลือกเสน้ทำงกำรประกอบอำชีพ (career tracks) ไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

 
๒๕๐ อำ้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๒๔๕. 



๑๐๑ 

 

รัฐบัญญัติว่ำด้วยกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำของรัฐแบบให้เปล่ำ ค.ศ. ๑๙๘๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑)               

(Free Public Secondary Education Act of 1988) 

 กฎหมำยฉบับนี ้มีสำระส ำคัญในกำรก ำหนดให้เป็นนโยบำยแห่งรัฐของฟิลิปปินสท์ี่จะต้องจัด

กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำแบบให้เปล่ำ๒๕๑ ส  ำหรับพลเมืองทุกคนที่เข้ำเกณฑ์ และจะต้องเป็น

กำรศึกษำที่มีคณุภำพในทุกระดับ๒๕๒ โดยนกัเรียนที่มีสิทธิไดร้บักำรศึกษำแบบใหเ้ปล่ำนีห้มำยถึงนกัเรียน 

ที่ศึกษำอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย พำณิชย์ เทคนิค อำชีวะ ประมง และกำรเกษตร                                     

ในสถำนศกึษำที่เป็นของรฐั และรวมถึงนกัเรียนที่ศกึษำอยู่ในโรงเรียนที่รฐับำลทอ้งถิ่นใหก้ำรสนบัสนุนดว้ย 

โดยเริ่มมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๓๑ - ๒๕๓๒  

 นอกจำกนี ้เพื่อใหน้โยบำยกำรศึกษำแบบใหเ้ปล่ำบรรลผุล กฎหมำยฉบบันีจ้ึงไดถ้่ำยโอนอ ำนำจ

กำรจดัตัง้ กำรเปลี่ยนชื่อ กำรเปลี่ยนรูปแบบ กำรยุบรวม กำรแยก กำรบริหำรจดักำร กำรควบคมุและก ำกบัดแูล

สถำนศึกษำของรัฐในระดับมัธยมศึกษำ ครูผู้สอน และบุคลำกรทั้งหมด รวมทั้งกำรจ่ำยเงินเดือน

ค่ำตอบแทน เงินเพิ่มต่ำง ๆ และผลประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจำกที่เคยได้รับจำกรัฐบำลท้องถิ่น จำกที่เคยอยู่                       

ในก ำกับของรัฐบำลท้องถิ่น ให้มำอยู่ในอ ำนำจของกระทรวงศึกษำธิกำร (Nationalization of Public 

Secondary Schools)๒๕๓  

  

๓.๑.๓ กฎหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

รัฐบัญญัติว่ำด้วยกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๗ (Higher Education Act of 1994: 

Republic Act No. 7722)  ซึ่งได้มีกำรลงนำมตรำเป็นกฎหมำยเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๓๗      

ในสมัยของประธำนำธิบดีฟิเดล วำลเดซ รำมอส (Fidel Valdez Ramos) มีสำระส ำคัญคือกำรจัดตั้ง

คณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ (The Commission on Higher Education: CHED) ใหเ้ป็นองคก์รที่มีหนำ้ที่

ก ำหนดและแนะน ำแผนกำรพัฒนำรวมทั้ งก ำกับดูแลและประเมิ นผลกำรพัฒนำดั งกล่ ำวในระดับ                                               

 
๒๕๑

 หมำยถึง ไม่เสียค่ำเล่ำเรียนและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ แต่ไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับกำรมีสมำชิกภำพ                  

ของโรงเรียน เช่น บตัรประจ ำตวั ชมรมในโรงเรียน และส่ิงตีพิมพอ์ื่น ๆ  
๒๕๒

 Free Public Secondary Education Act of 1988 (RA 6655), มำตรำ  ๒ , สืบค้น ได้ที่  https://www.lawphil.net/ 

statutes/repacts/ra1988/ra_6655_1988.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๕๓

 มำตรำ ๗ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๖๖๕๕.  



๑๐๒ 

 

อุดมศึกษำ๒๕๔ โดยกฎหมำยก ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเป็นอิสระและแยกออกจำก

กระทรวงศึกษำธิกำร และขึน้ตรงกับส ำนักประธำนำธิบดีเฉพำะในดำ้นกำรบริหำรงำนปกครองเท่ำนั้น  

(administrative purposes) โดยคณะกรรมกำรมีอ ำนำจก ำกับดูแลสถำบนัอุดมศึกษำของรฐัและเอกชน 

สถำบันของรัฐและเอกชนทุกแห่งที่มีกำรออกวุฒิบัตรในหลักสูตรกำรศึกษำในระดับหลังมัธยมศึกษำ           

(post -secondary)๒๕๕  

ทั้งนี ้ กำรก่อตั้งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำนี ้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวำระในอีกหลำยวำระ                    

ของรัฐบำลในสมัยนั้นในกำรปฏิ รูประบบกำรศึกษำของ ฟิลิปปินส์ที่ ได้วำงแผนและพัฒนำโดย

คณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ (Congressional Commission on Education—EDCOM) เมื่อปี ค.ศ. 

๑๙๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ถือเป็นองค์กรทำงปกครองที่ขึน้ตรงกับส ำนักประธำนำธิบดี (Office of the 

President) กำรปฏิรูปดงักล่ำวไดร้วมถึงกำรท ำใหเ้กิดจุดเนน้ร่วม ๓ ดำ้นใน ๓ ภำคส่วนของหน่วยงำนรฐั                            

(tri-focalization) ได้แก่ คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติที่มุ่งดูแลกำรศึกษำในล ำดับที่  ๓ คือ

กำรศึกษำภำยหลังระดับมัธยมศึกษำ (tertiary and graduate education) กระทรวงศึกษำธิกำรส ำหรบั

กำรศึกษำภำคบงัคบั และส ำนกังำนอำชีวศึกษำและกำรพฒันำทกัษะอำชีพส ำหรบักำรศึกษำสำยเทคนิค 

อำชีวะและในระดบัมธัยมศกึษำ๒๕๖ 

ในระดับอุดมศึกษำประกอบไปด้วยสถำบันกำรศึกษำชั้นสูง ต่ำง  ๆ (Higher education 

institutions—HEI) ทั้งมหำวิทยำลัยและวิทยำลัยโดยมีหลักสูตรกำรเรียนใหน้ักศึกษำเลือกศึกษำไม่ว่ำ                

จะเป็นกำรเรียนในระดับปริญญำตรี ปริญญำโทหรือปริญญำเอก กำรก่อตัง้สถำบนักำรศึกษำโดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งมหำวิทยำลยัจะตอ้งเป็นไปตำมค ำสั่งหนงัสือบนัทึกขอ้ควำม (Memorandum Order) ฉบบัที่ ๔๘ 

ของคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ ปี ค.ศ.๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙)๒๕๗ ที่ก ำหนดให้น ำแนวปฏิบัติตำมคู่มือ                   

ของระเบียบว่ำดว้ยสถำบันกำรศึกษำเอกชน (Guideline under the Manual of Regulations of Private 

Schools for the Grant of University Status) มำใช้บังคับกับสถำบันอุดมศึกษำทั้งหลำยในปัจจุบัน                   

 
๒๕๔ Higher Education Act of 1994 (Republic Act No. 7722), มำตรำ ๘, สืบคน้ไดท้ี่ http://philippinelaw.info 
/statutes/ra7722-higher-education-act-of-1994.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  
๒๕๕

 มำตรำ ๓ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๗๗๒๒.   
๒๕๖ COMMISSION ON HIGHER EDUCATION Pertinent Laws, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ched.gov.ph/index.php/ 
home/about-ched/pertinent-laws/ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๕๗ CHED Memorandum Order (CMO) No. 48, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ched.gov.ph/wp-content/uploads/2013/ 
07/CMO-No.48-s1996.pdf (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  



๑๐๓ 

 

ที่รวมถึงสถำบนัอุดมศึกษำในสงักัดของรฐัดว้ย หำกพิจำรณำตำมเกณฑท์ี่ปรำกฎในค ำสั่งหนังสือบนัทึก

ขอ้ควำมฉบับที่ ๔๘ จะเห็นไดว้่ำสถำบันอุดมศึกษำอำจไดร้บักำรแต่งตั้งมีสถำนะเป็นมหำวิทยำลัยได้                 

ก็ต่อเมื่อควำมปรำกฎว่ำ (ก) มีหลกัสูตรกำรศึกษำที่มีกำรเรียนกำรสอนเป็นระยะเวลำ ๔ ปีไม่ว่ำส ำหรบั   

สำยวิทยำศำสตร/์คณิตศำสตรพ์ืน้ฐำน ศิลปกรรมศำสตร ์หรือสังคมศำสตร ์(ข) มีหลักสูตรในสำยงำน            

ดำ้นวิชำชีพไม่ต ่ำว่ำ ๓ หลกัสตูรกล่ำวคือเป็นหลกัสตูรที่ว่ำดว้ยกำรศึกษำเป็นกำรเฉพำะเพื่อควำมรูด้ำ้นใด

ดำ้นหนึ่งและจ ำตอ้งมีใบประกอบวิชำชีพในกำรท ำงำน อำทิ ทนำยควำมหรือแพทย ์และ (ค) มีหลกัสูตร           

ในระดบัปรญิญำโทอย่ำงนอ้ย ๒ หลกัสตูรที่นกัศกึษำสำมำรถศึกษำต่อในระดบัชัน้ปรญิญำเอกได้๒๕๘ 

 นอกจำกนี ้ เมื่อวันที่  ๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประธำนำธิบดีโรดิโก ดูเตอร์เต ได้ลงนำม                  

ในรฐับญัญัติว่ำดว้ยกำรเขำ้ถึงกำรศกึษำในระดบัอดุมศึกษำที่มีคณุภำพอย่ำงทั่วถึง (Universal Access to 

Quality Tertiary Education Act) หรือ รฐับัญญัติ (Republic Act) หมำยเลข ๑๐๙๓๑๒๕๙ ก ำหนดให้รัฐ           

มีหน้ำที่ตอ้งสนับสนุนค่ำเล่ำเรียนเต็มจ ำนวน ซึ่งรวมถึง ค่ำหอ้งสมุด ค่ำคอมพิวเตอร ์ค่ำใชห้อ้งทดลอง                 

ค่ำสมัคร และค่ำใชจ้่ำยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ใหก้ับผูท้ี่ศึกษำอยู่ในสถำบนัอุดมศึกษำของรฐัทัง้หมดจ ำนวน 

๑๑๔ สถำบนั โดยนำยดเูตอรเ์ตเห็นว่ำกำรมีกฎหมำยเช่นนีจ้ะเป็นประโยชนใ์นระยะยำวกบัประเทศ แมว้่ำ

จะท ำให้รัฐบำลต้องประสบกับควำมท้ำทำยในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณในระยะสั้นก็ตำม ๒๖๐                      

โดยคำดกำรณ์ว่ำรัฐบำลจะต้องใช้งบประมำณถึง ๑๐๐ ,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เปโซ (ประมำณหกหมื่น                  

หนึ่งพนัลำ้นบำท) ต่อปี ในกำรสนบัสนนุค่ำเลำ่เรียนและค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด๒๖๑  

 

 

 

 

 

 
๒๕๘ เรื่องเดียวกนั. 
๒๕๙

 Universal Access to Quality Tertiary Education Act (RA 10931), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/ 

repacts/ra2017/pdf/ra_10931_2017.pdf (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๖๐CNN Philippines, Duterte signs free tuition bill into law, สืบคน้ไดท้ี่ http://cnnphilippines.com/news/2017/08 

/04/president-rodrigo-duterte-free-tuition-bill-law.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๖๑

 Philstar Global, Duterte signs law on free college tuition, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.philstar.com/headlines/2017 

/08/04/1725170/duterte-signs-law-free-college-tuition (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๐๔ 

 

๓.๑.๔ กฎหมายการอาชีวศึกษา 

รัฐบัญญัติว่ำด้วยส ำนักงำนอำชีวศึกษำและกำรพัฒนำทักษะ ค.ศ. ๑๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗)                    

(Technical Educational and Skill Development Act of 1994) (Republic Act No. 7796)  

 รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) เนน้ย ำ้อย่ำงชดัเจนในกำรใหม้ีกำรจดักำรศึกษำ

ส ำหรบั “พลเมืองที่เป็นผูใ้หญ่ ผูพ้ิกำร และเยำวชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน โดยใหม้ีกำรฝึกอบรมในดำ้น

หนำ้ที่พลเมือง ทกัษะในกำรประกอบอำชีพ และทกัษะควำมช ำนำญในดำ้นอ่ืน ๆ”๒๖๒ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนญู จึงมีกำรออกรฐับญัญัติว่ำดว้ยส ำนกังำนอำชีวศึกษำ

และกำรพฒันำทกัษะ ค.ศ. ๑๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) (Technical Educational and Skill Development Act 

of 1994) (Republic Act No. 7796) เพื่อจัดตั้งส ำนักงำนอำชีวศึกษำและกำรพัฒนำทักษะ (Technical 

Education and Skills Development Authority: TESDA) มีอ ำนำจหน้ำที่ ในกำรจัดกำรศึกษำในระดับ

เทคนิค และอำชีวะทัง้หมด๒๖๓  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมวัตถุประสงคข์องกฎหมำยที่จะส่งเสริมและสรำ้งควำม

เขม้แข็งในดำ้นคุณภำพของกำรศึกษำทำงเทคนิคและหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะอำชีพ เพื่อใหส้ำมำรถ

แข่งขนัไดใ้นระดบัสำกล๒๖๔  

   ภำยใต้รัฐบัญญัติฉบับนี ้กำรศึกษำด้ำนเทคนิคได้รับกำรนิยำมในมำตรำ ๔ (c) ว่ำหมำยถึง 

กระบวนกำรศกึษำที่ไดร้บักำรออกแบบเพื่อกำรเรียนรูห้ลงักำรศกึษำในระดบัชัน้มธัยมศกึษำ เป็นกำรศึกษำ

ที่ไม่ไดร้บัปริญญำบัตรหำกแต่มุ่งหมำยที่จะเตรียมพรอ้มผูเ้รียนในกำรเป็นช่ำงเทคนิคผูม้ีควำมช ำนำญ

เฉพำะดำ้น บุคลำกรกึ่งวิชำชีพ (para-professional เช่น ผูช้่วยแพทย ์ผูช้่วยพยำบำล หรือครูผูช้่วย) หรือ

พนกังำนในระดบักลำงอ่ืน ๆ มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่ใหก้ำรศึกษำครอบคลมุในประเด็นทั่วไป ทัง้กำร

เรียนเชิงทฤษฎี วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีตลอดจนกำรฝึกทกัษะอำชีพ๒๖๕  

มำตรำ ๕ ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนอำชีวศึกษำและกำรพัฒนำทักษะ (Technical 

Education and Skills Development Authority: TESDA) เพื่อเป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำย 

โดยประกอบไปดว้ยคณะกรรมกำร และเลขำธิกำร (TESDA Board and TESDA Secretariat) โดยมำตรำ ๗ 

 
๒๖๒ ขอ้ ๑๔ มำตรำ ๒(๕) ของรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐). 
๒๖๓ Technical Educational and Skill Development Act of 1994 (Republic Act No. 7796 of 1994), มำตรำ ๕, สืบคน้ไดท้ี่ 
http://www.tesda.gov.ph/uploads/File/REPUBLIC%20ACT%20NO.%207796.pdf (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๖๔ มำตรำ ๒ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๗๗๙๖.  
๒๖๕ มำตรำ ๔ (c) แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๗๗๙๖. 



๑๐๕ 

 

ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนและกำรจ้ำงงำน (Secretary of Labor and Employment) 

รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงศกึษำธิกำร วฒันธรรม และกีฬำ (Secretary of Education, Culture and Sports)                 

และรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคำ้และอุตสำหกรรม (Secretary of Trade and Industry) ด ำรงต ำแหน่ง

เป็นประธำนกรรมกำรร่วมกนั (Chairperson and Co-Chairperson) และมีรฐัมนตรีว่ำกำรกำรทรวงเกษตร 

(Secretary of Agriculture) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกิจกำรภำยในและรัฐบำลท้องถิ่น (Secretary of 

Interior and Local Government) และผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ของส ำนักเลขำธิกำร (Director-General of the 

TESDA Secretariat) ด ำรงต ำแหน่งเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำร (Member) นอกจำกนี ้รฐับญัญัติว่ำดว้ย

ส ำนกังำนอำชีวศึกษำและกำรพฒันำทักษะ ค.ศ. ๑๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ยงัก ำหนดใหป้ระธำนำธิบดีตอ้ง

แต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกภำคเอกชนอีก ๖ คน ซึ่งเป็นตัวแทนจำกฝ่ำยนำยจ้ำงของภำคอุตสำหกรรม 

จ ำนวน ๒ คน ตัวแทนจำกภำคแรงงำน จ ำนวน ๓ คน และตัวแทนจำกสถำบนัอำชีวศึกษำจ ำนวน ๒ คน  

ซึ่งคณะกรรมกำรอย่ำงนอ้ย ๑ คนของแต่ละฝ่ำยตอ้งเป็นสตรี  

 มำตรำ ๘ ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรมีหนำ้ที่ในกำรจดักำรศึกษำในระดบัอำชีวศึกษำใหส้อดคลอ้ง

กับนโยบำยของรฐัเพื่อพัฒนำคุณภำพทรพัยำกรมนุษยข์องฟิลิปปินส ์จัดสรรใหต้ัวแทนจำกทุกภำคส่วน              

ไม่ว่ำจะเป็นภำคอุตสำหกรรม กำรคำ้ นำยจำ้ง ลูกจำ้ง มีส่วนร่วมอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรใหค้ ำแนะน ำ 

และสรำ้งกำรเชื่อมโยงใหม้ำกขึน้ระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ และคณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรน ำกฎหมำยนี ้

ไปใชบ้งัคบัใหเ้กิดผลในทำงปฏิบติั หลงัจำกที่ไดร้บัค ำปรกึษำอย่ำงถ่ีถว้น (due consultation) จำกทุกภำค

ส่วนแลว้ เช่น ท ำสญัญำและขอ้ตกลงกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ทัง้ในและต่ำงประเทศภำยใตร้ฐับญัญัติฉบับนี ้              

ใหก้ำรรบัรองมำตรฐำนกำรฝึกอำชีพ จดัตัง้คณะกรรมกำรที่ปรกึษำ (Advisory Committee) ที่มำจำกภำคเอกชน 

จัดให้มีระบบกำรรับรองมำตรฐำนของสถำบันกำรศึกษำของรัฐและเอกชน รวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนใด                  

อันจ ำเป็นเพื่อให้กำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยฉบับนีเ้ป็นไปตำมเป้ำประสงค์ของกำรก่อตั้ง

ส ำนกังำนอำชีวศึกษำและกำรพฒันำทักษะ (Technical Education and Skills Development Authority: 

TESDA)  

 

รฐับัญญัติว่ำดว้ยบันไดแห่งกำรศึกษำ ค.ศ. ๒๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗)  (the Ladderized Education Act of 

2014)  

 กฎหมำยฉบบันีม้ีสำระส ำคญัเป็นกำรก ำหนดรบัรองสิทธิตำมรฐัธรรมนูญในกำรเขำ้ถึงกำรศึกษำ            

ที่มีคุณภำพในทุกระดับ โดยอนุญำตให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำศึกษำ และออกจำกกำรศึกษำในระดับ



๑๐๖ 

 

อำชีวศึกษำเพื่อยำ้ยไปเขำ้ศึกษำในระดับอุดมศึกษำเมื่อใดก็ไดโ้ดยกำรเทียบโอนหน่วยกิต โดยไม่ตอ้ง            

ลงเรียนวิชำใด ๆ ซ ำ้อีก (มำตรำ ๓ (a)) อันเปรียบเสมือน “บนัไดแห่งกำรศึกษำ” (Educational Ladder)                

ที่ผูเ้รียนสำมำรถใชข้ำ้มไปมำระหว่ำงกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำไดต้ลอดเวลำ 

เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถแสวงหำควำมก้ำวหน้ำทำงกำรศึกษำและควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ                   

ไดใ้นขณะเดียวกันโดยปรำศจำกอุปสรรคหรือพรมแดนใด ๆ มำขวำงกั้น (seamless and borderless) 

(มำตรำ ๓ (g))๒๖๖   

ในทำงปฏิบติัแลว้ กำรศึกษำในระดบัอำชีวศึกษำคือกำรฝึกอบรมใด ๆ ก็ตำมในระยะสัน้หลงัจำก

กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่ท ำให้ผูเ้รียนมีทักษะควำมช ำนำญในงำนด้ำนใดดำ้นหนึ่ง            

เป็นกำรเฉพำะ ดงันัน้กำรศึกษำในระดบัอำชีวศึกษำจึงอำจเป็นกำรฝึกอบรมเฉพำะดำ้นเพื่อควำมช ำนำญ

ในงำนดำ้นใดดำ้นหนึ่ง เช่น กำรเชื่อมโลหะ หรือกำรผสมเครื่องด่ืม หรืออำจเป็นกำรศึกษำในระดับรอง               

ลงไปกว่ำนัน้ที่เรียกว่ำหลกัสตูรวิชำชีพแบบ “บนัได” (ladderized) เช่น นกัเรียนที่ตอนแรกเขำ้รบักำรศึกษำ

ในหลกัสตูรกำรเรียนกำรพยำบำลผดงุครรภ ์ต่อมำจบกำรศึกษำและประกอบอำชีพนำงพยำบำลผดงุครรภ ์

หำกต่อมำประสงคจ์ะศึกษำต่อในระดับสูงเพื่อรบัปริญญำประกอบวิชำชีพนำงพยำบำลก็สำมำรถที่จะ         

ท ำได้โดยกำรโอนหน่วยกิต โดยมีกรอบคุณวุฒิของฟิลิปปินส ์(Philippine Qualification Framework: PQF)           

เป็นมำตรฐำนกลำง ซึ่งเป็นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (Commission on 

Higher Education: CHED) ส ำนักงำนอำชีวศึกษำและกำรพัฒนำทักษะ (Technical Education and 

Skills Development Authority: TESDA) กระทรวงแรงงำน และกำรจำ้งงำน (Department of Labor and 

Employment: DOLE) และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลดำ้นวิชำชีพ (Professional Regulation Commission: PRC) 

โดยมีรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธิกำรเป็นประธำน (มำตรำ ๔)  

นอกจำกนี ้เมื่อมีกำรอนวุติับงัคบัใชก้ฎหมำยว่ำดว้ยกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ๑๒ ระดบัชัน้ (เกรด ๑ ถึง ๑๒) 

ตำมรฐับญัญัติว่ำดว้ยกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนแบบยกระดับ ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) กำรเรียนในระดับ

เทคนิค อำชีวะก็อำจน ำมำรวมเขำ้ดว้ยกนัไดโ้ดยถือเป็นกำรศึกษำในสว่นของระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย

ซึ่งเมื่อนักเรียนไดส้  ำเร็จกำรศึกษำระดับเทคนิค อำชีวะแลว้หำกผ่ำนกำรทดสอบประเมินโดยส ำนักงำน

อำชีวศกึษำและกำรพฒันำทกัษะ ก็จะไดร้บัประกำศนียบตัรเพื่อน ำไปประกอบอำชีพต่อไป 

 

 
๒๖๖ REPUBLIC ACT No. 10647 (2014), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2014/ra_10647 
_2014.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๐๗ 

 

๓.๑.๕ กฎหมายการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ได้ส่งเสริม “รูปแบบกำรเรียนรูน้อกระบบ             

นอกแบบพิธี และแบบพืน้บำ้น รวมทัง้กำรเรียนรูด้ว้ยตนเอง เป็นอิสระ และหลกัสตูรกำรศกึษำนอกโรงเรียน 

โดยเฉพำะหลกัสตูรที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของชมุชน”๒๖๗  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีกำรให้นิยำมของค ำว่ำ ระบบกำรเรียนรูท้ำงเลือก (Alternative Learning 

System) ไวใ้นมำตรำ ๔ (a) ของรฐับญัญัติว่ำดว้ยกำรจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 

(Governance of Basic Education Act of 2001: Republic Act No. 9155) โดยให้หมำยถึง “ระบบกำรเรียนรู้

คู่ขนำนเพื่อสร้ำงทำงเลือกที่ปฏิบัติได้จริงที่มีขึน้นอกเหนือจำกวิธีกำรศึกษำเดิมที่มีอยู่ เป็นระบบที่

ครอบคลุมแหล่งควำมรูแ้ละควำมช ำนำญอ่ืนที่มำจำกวิธีกำรศึกษำแบบนอกระบบ และนอกแบบพิธี”๒๖๘  

นอกจำกนีย้ังไดน้ิยำมถึงกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (informal education) ไวใ้นมำตรำ ๔ (e) ว่ำหมำยถึง 

“กระบวนกำรเรียนรูต้ลอดชีวิตที่ทุกคนสำมำรถเขำ้ถึงและสั่งสมควำมรู ้ทักษะควำมช ำนำญ และมุมมอง

ต่ำง ๆ จำกประสบกำรณท์ี่มีอยู่ทัง้หลำยรอบตวัทัง้ที่ในบำ้น ที่ท ำงำน แหล่งสนัทนำกำร หรือจำกชีวิตของ

แต่ละคนเอง”๒๖๙  ในขณะที่กำรศึกษำนอกระบบ (non-formal education) ไดร้บักำรนิยำมไวใ้นมำตรำ ๔ 

(j) ว่ำหมำยถึง “กิจกรรมทำงกำรศึกษำใด ๆ ก็ตำม ที่มีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและไดม้ีกำรจดัใหม้ีขึน้

นอกเหนือจำกขอบข่ำยของกำรศึกษำในระบบปกติ เพื่อสรำ้งทำงเลือกส ำหรบักำรเรียนรูใ้หก้บัภำคส่วนใด

ภำคสว่นหนึ่งของประชำกร”๒๗๐  

ทัง้นี ้รฐับญัญัติว่ำดว้ยกำรจัดกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ไดจ้ ำแนกควำม

แตกต่ำงไวช้ัดเจนระหว่ำงกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  (informal education) ซึ่งหมำยถึงกำรศึกษำที่ผูเ้รียน

สำมำรถเขำ้ถึงไดจ้ำกประสบกำรณใ์นชีวิตประจ ำวันไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนที่ใด และกำรศึกษำนอกระบบ 

 
๒๖๗ มำตรำ ๒ (๔), ขอ้ ๑๔, รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐), “The State shall…(4) Encourage non-
formal, informal, and indigenous learning systems, as well as self-learning, independent, and out-of-school 
study programs particularly those that respond to community needs; 
๒๖๘

 Alternative Learning System -is a parallel learning system to provide a viable alternative to the existing 

formal education instruction. It encompasses both the nonformal and informal sources of knowledge and skills; 
๒๖๙

 Informal Education - is a lifelong process of learning by which every person acquires and accumulates 

knowledge, skills, attitudes and insights from daily experiences at home, at work, at play and from life itself; 
๒๗๐ Non-Formal Education - is any organized, systematic educational activity carried outside the framework of 
the formal system to provide selected types of learning to a segment of the population; 



๑๐๘ 

 

(non-formal education) ซึ่งหมำยถึงกิจกรรมทำงกำรศึกษำใด ๆ ที่มีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ                         

อนันอกเหนือไปจำกกำรศกึษำในระบบโรงเรียนทั่วไป 

  

กำรศกึษำโดยครอบครวั (Homeschool)  

 กำรศึกษำโดยครอบครวัหรือกำรเรียนรูน้อกระบบแบบใชค้รอบครวัเป็นฐำนหลกัหรือโรงเรียนบำ้น 

(Homeschooling) เป็นกำรศึกษำนอกระบบที่กฎหมำยรบัรองคุม้ครองใหใ้นฐำนะที่เป็นสิทธิพืน้ฐำนโดย

ธรรมชำติระหว่ำงบิดำมำรดำและบุตร โดยรฐัธรรมนูญฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ไดม้ีกำรระบุ

ไวใ้นขอ้ ๑๔ มำตรำ ๔ วรรค ๑ ว่ำ “รฐัตระหนกัถึงบทบำทของสถำบนัรฐัและเอกชนทัง้หลำยในอนัที่จะเป็น

ตวัเสริมใหก้ับระบบกำรศึกษำของประเทศ อีกทัง้รฐัจะตอ้งใหก้ำรก ำกับและออกกฎที่สมเหตสุมผลใหก้ับ

สถำบันทั้งหลำยเหล่ำนั้นเพื่อกำรน ำไปปฏิบัติ”๒๗๑ และโดยกระทรวงศึกษำธิกำรตำมบันทึกขอ้ควำมฉบับที่ 

๒๑๖ ของปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (the Department of Education Memo no. 216 s. 1997) มีกำรกล่ำวถึง 

“หลกัสูตรกำรศึกษำโดยครอบครวั (Home Education Program)” โดยไดก้ ำหนดหลักเกณฑว์่ำดว้ยกำร

โอนนกัเรียนในหลกัสตูรกำรศึกษำโดยครอบครวัเขำ้สู่โรงเรียนในระบบกำรศึกษำปกติ๒๗๒ โดยจะตอ้งไดร้บั

กำรรบัรอง   จำกกระทรวงศึกษำธิกำรก่อน ทัง้นี ้จำกขอ้มูลทำงสถิติถึงปี ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) มี

นกัเรียนในหลกัสตูรกำรศกึษำโดยครอบครวัที่มีอำยรุะหว่ำง ๖ ถึง ๑๒ ปีอยู่กว่ำ ๔,๐๐๐ คนทั่วประเทศ๒๗๓ 

 กำรศึกษำในหลกัสูตรกำรศึกษำโดยครอบครวัอยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดแูลขององคก์รกำรศึกษำโดย

ครอบครวัแห่งหมู่เกำะฟิลิปปินส ์(Homeschooling Association of the Philippine Islands—HAPI) ซึ่งมี

หน้ำที่ในกำรดูแลกำรศึกษำในรูปแบบดังกล่ำวทั่วประเทศ๒๗๔ นอกจำกนีอ้งค์กรดังกล่ำวยังท ำหน้ำที่

สนับสนุนให้ประชำชนชำวฟิลิปปินส์มีทัศนคติที่ ดีต่อกำรศึกษำในหลักสูตรดังกล่ำว โดยชี ้ให้เห็นว่ำ

กำรศึกษำทำงเลือกในรูปแบบนีไ้ม่ไดม้ีขึน้เพื่อบุตรหลำนของผูม้ีชื่อเสียง เด็กที่ป่วยที่ไม่สำมำรถไปเรียนใน

 
๒๗๑

 SECTION 4. (1) The State recognizes the complementary roles of public and private institutions in the 

educational system and shall exercise reasonable supervision and regulation of all educational institutions. 
๒๗๒ HSLDA/Home Schooling-Philippines, สืบคน้ไดท้ี่  http://www.hslda.org/hs/international/philippines/ (ข้อมูล
ล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๗๓ เรื่องเดียวกนั. 
๒๗๔ Alina R. Co (2012) Homeschooling as an alternative to sending kids to school, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.gmanetwork 
.com/news/story/256144/lifestyle/homeschooling-as-an-alternative-to-sending-kids-to-school (ข้อมูลล่ำสุด ๒๙ 
มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๐๙ 

 

โรงเรียนปกติได ้หรือส ำหรบัครอบครวัที่ไม่สำมำรถส่งบุตรหลำนไปเรียนในโรงเรียนที่ดีทั่วไปไดเ้พียงเท่ำนัน้ 

แต่ทกุคนสำมำรถเขำ้สูร่ะบบกำรเรียนนีไ้ด้๒๗๕ 

 

๓.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัยในการท างานและส่งเสริมศักยภาพแรงงาน 

๓.๒.๑ ภาพรวมด้านแรงงานของฟิลิปปินส์ 

ประชำกรในวยัแรงงำนในประเทศฟิลิปปินสปั์จจุบนัสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็นลกูจำ้งที่มีงำนท ำและ

ประชำกรที่ว่ำงงำนซึ่งอำยุมำกกว่ำ ๑๕ ปีขึน้ไป๒๗๖ โดยอตัรำส่วนของประชำกรที่ไดร้บักำรจำ้งงำนนับถึง

เดือนมกรำคม ค.ศ. ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) อยู่ที่รอ้ยละ ๙๔.๒ ๒๗๗ ของประชำกรในกลุม่นีท้ัง้หมด 

หำกพิจำรณำขอ้มลูในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ว่ำดว้ยอตัรำกำรจำ้งงำนจะเห็นว่ำกว่ำรอ้ยละ ๒๙.๑ 

ของกำรจำ้งงำนในประเทศเป็นกำรจำ้งงำนในภำคเกษตรกรรม กำรล่ำสัตวแ์ละกำรท ำป่ำไม ้ในขณะที่

อตัรำกำรจำ้งงำนในภำคกำรคำ้สง่และคำ้ปลีกอยู่ที่รอ้ยละ ๑๙.๕ ภำคกำรผลิต รอ้ยละ ๘.๔ และกำรขนส่ง 

เก็บของในคลงัสินคำ้และกำรสื่อสำร รอ้ยละ ๗.๖ ส่วนในภำคกำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน ไฟฟ้ำประปำ

และก๊ำซ กำรเป็นตวักลำงดำ้นกำรเงิน และในภำคส่วนสขุภำพและงำนเพื่อสงัคมเป็นกลุ่มที่มีสดัส่วนกำร

จำ้งงำนนอ้ยที่สดุอยู่ที่รอ้ยละ ๐.๖ ๐.๔ ๑.๑ และรอ้ยละ ๑.๒ ตำมล ำดบั๒๗๘ 

กว่ำรอ้ยละ ๓๕.๗ ของแรงงำนทัง้หมดเป็นแรงงำนที่ประกอบกิจกำรของตัวเอง (own-account 

workers) มีนัยส ำคัญที่แสดงใหเ้ห็นถึงอัตรำแรงงำนนอกระบบที่อยู่ในสัดส่วนที่สูง๒๗๙ และไม่สอดคลอ้ง       

กับอัตรำกำรว่ำงงำนที่อยู่ในระดับรอ้ยละ ๔๓.๒ ในส่วนนีเ้ป็นแรงงำนที่เรียกว่ำเป็นกลุ่ม “ผูม้ีกำรศึกษำ           

ที่ว่ำงงำน”๒๘๐ ทั้งนี ้ควำมไม่สอดคล้องดังกล่ำวได้แสดงให้เห็นถึงกำรควำมไม่สมดุลของกำรจ้ำงงำน           

 
๒๗๕ เรื่องเดียวกนั. 
๒๗๖ Philippine Statistics Authority (2015), Labor Force, สืบค้นได้ที่  https://psa.gov.ph/tags/labor-force (ข้อมูล
ล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).   
๒๗๗ Philippine Statistics Authority, Labor Force Survey, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.census.gov.ph/statistics/survey 
/labor-force (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๗๘ THE PHILIPPINE LABOR & EMPLOYMENT PLAN 2011-2016 สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dole.gov.ph/fndr/bong/ 
files/PLEP-26%20April%20version.pdf (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๗๙ Philippine Development Plan 2011-2016 Chapter 2, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.neda.gov.ph/wp-content/uploads 
/2013/09/CHAPTER-2.pdf (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๘๐ เรื่องเดียวกนั. 



๑๑๐ 

 

ในประเทศฟิลิปปินสอี์กทัง้เป็นสำเหตขุองกำรเพิ่มขึน้ของกำรออกไปหำงำนท ำนอกประเทศของประชำชน

อีกกลุม่ซึ่งมีอยู่ประมำณ ๑.๑ ลำ้นคนต่อปี๒๘๑  

สถิติในช่วงระหว่ำงเดือนเมษำยน ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ แสดงว่ำมีประชำชน                       

ชำวฟิลิปปินสป์ระมำณ ๒.๓ ลำ้นคนท ำงำนในต่ำงแดน๒๘๒ ในจ ำนวนนีส้ำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็นแรงงำน              

ในต่ำงแดนที่มีสญัญำจำ้งงำนซึ่งมีอยู่กว่ำรอ้ยละ ๙๖ (ประมำณ ๒.๒ ล้ำนคน)๒๘๓ และที่ไม่มีสญัญำจำ้ง

งำนอีกกว่ำรอ้ยละ ๔ หรือประมำณ ๙๒,๐๐๐ คน๒๘๔ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศฟิลิปปินสไ์ดก้ำ้วขึน้กลำยเป็น ๑ ใน ๒ ประเทศที่ใหบ้รกิำรรบัจำ้งบริหำร

ระบบธุรกิจ (Business Process Outsourcing Services) ที่ ใหญ่ที่สุดของโลก๒๘๕ ประกอบกับกำรที่

ประเทศฟิลิปปินสม์ีกำรใชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำหลกัซึ่งถือเป็น ๑ ใน ๒ ภำษำรำชกำรของประเทศ ดว้ย

เหตนุี ้   จึงท ำใหฟิ้ลิปปินสย์งัคงเป็นประเทศที่เป็นจุดหมำยปลำยทำงในกำรใหบ้ริกำรรบัจำ้งบริหำรระบบ

ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องจวบจนปัจจบุนั 

ทั้งนี ้ในส่วนต่อไปจะกล่ำวถึงประเด็นว่ำด้วยเรื่องข้อกฎหมำยที่เก่ียวกับกำรคุม้ครองสิทธิและ

ควำมปลอดภยัดำ้นแรงงำนของแรงงำนชำวฟิลิปปินสท์ัง้ในประเทศและในต่ำงแดน 

 

๓.๒.๒ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

มำตรำ ๓ ขอ้ ๑๓ แห่งรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ไดบ้ญัญัติให ้“รฐัมีหนำ้ที่

ในกำรจัดใหม้ีกำรคุม้ครองดำ้นแรงงำนอย่ำงเต็มที่ใหแ้ก่ลูกจำ้ง ทัง้ลูกจำ้งที่ท ำงำนภำยในประเทศ และ

ลูกจำ้งที่ท ำงำนในต่ำงประเทศ ทั้งที่เป็นลูกจำ้งขององค์กรและที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดขององค์กรและต้อง

สง่เสรมิกำรจำ้งงำนและควำมเสมอภำคในโอกำสของกำรจำ้งงำนส ำหรบัทกุคนอย่ำงเท่ำเทียมกนั”๒๘๖. 

 
๒๘๑ เรื่องเดียวกนั. 
๒๘๒ Philippine Statistics Authority.  Overseas Filipino, สืบคน้ไดท้ี่ https://psa.gov.ph/tags/overseas-filipinos 
 (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  
๒๘๓ เรื่องเดียวกนั. 
๒๘๔ เรื่องเดียวกนั. 
๒๘๕ Danessa O. Rivera.  Young workforce, government support drive BPO industry’s growth (2013), สืบคน้ไดท้ี่ 
http://www.gmanetwork.com/news/story/312595/money/economy/young-workforce-gov-t-support-drive-bpo-
industry-s-growth (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๘๖ ขอ้ ๑๓ มำตรำ ๓ ของรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐).  



๑๑๑ 

 

นอกจำกนีบ้ทบญัญัติแห่งมำตรำ ๓ นีย้งัไดก้ลำ่วถึงกำรใหค้วำมคุม้ครองแรงงำนอย่ำงเต็มรูปแบบ

ใหก้ับลูกจำ้งซึ่งหมำยรวมถึงสิทธิของลูกจำ้งในกำรจัดสรรดำ้นแรงงำนดว้ยตนเอง (Right of Workers to 

Self-Organization) สิทธิในกำรท ำกิจกรรมร่วมกันของลูกจำ้งอย่ำงสันติ อำทิ สิทธิในกำรประทว้งตำม

กรอบแห่งกฎหมำย สิทธิในควำมมั่นคงในกำรท ำงำน (security of tenure) สิทธิแห่งควำมเป็นมนุษย์ 

(humane conditions) และสิทธิในกำรไดร้บัค่ำจำ้งที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ ( living wage) ทัง้นี ้ลูกจำ้ง           

มีสิทธิที่จะเขำ้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรตัดสินใจในเรื่องใดก็ ไดท้ี่มีผลกระทบ

ต่อสิทธิต่ำง ๆ ในกำรจำ้งงำนของลกูจำ้ง๒๘๗ 

ดงันีจ้ึงเห็นถึงวตัถุประสงคแ์ละควำมมุ่งหมำยของรฐัธรรมนูญอนัเป็นกฎหมำยสงูสดุของประเทศ

ในกำรใหค้วำมคุม้ครองดำ้นแรงงำนและกำรสง่เสรมิควำมเท่ำเทียมกนัของประชำชนชำวฟิลิปปินสท์ุกคน 

 

ประมวลกฎหมำยแรงงำน (Labor Code of the Philippines) 

 ประมวลกฎหมำยแรงงำนหรือในอีกชื่อหนึ่งคือค ำสั่งประธำนำธิบดีที่ ๔๔๒ (Presidential Decree 

No. 442) เป็นกฎหมำยส ำคญัที่ตรำขึน้ในวนัแรงงำน เมื่อวนัที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อช่วยคุม้ครอง

ดแูลแรงงำนในประเทศฟิลิปปินส ์ซึ่งประกอบไปดว้ยบทบญัญัติที่ส  ำคัญ ๖ บรรพ (Book One-Book Six) 

โดยครอบคลุมกำรคุม้ครองแรงงำนตัง้แต่ก่อนจำ้งงำน (pre-employment) จนถึงหลงัจำกสิน้สุดกำรจำ้งงำน 

(post-employment)๒๘๘   

 บรรพ ๑ (Book One) วำงหลกัเก่ียวกับสภำพก่อนกำรจำ้งงำน (pre-employment) โดยก ำหนด

นิยำมของกำรจัดหำงำนและกำรวำงต ำแหน่งงำน (recruitment and placement)๒๘๙ ซึ่งกฎหมำยก ำหนด 

ใหน้ ำไปใชก้ับกำรจำ้งแรงงำนต่ำงดำ้วดว้ย นอกจำกนี ้ในขอ้ ๔ ยังก ำหนดชัดเจนว่ำในกรณีที่เกิดควำม

 
๒๘๗ ขอ้ ๑๓ มำตรำ ๓ ของรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐). 
๒๘๘

 Labor Code of the Philippines, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/presdecs/pd1974/pd_442_1974 

.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).   
๒๘๙

 ข้อ  ๑๓  b. แห่งประมวลกฎหมำยแรงงำน,  “Recruitment and placement" refers to any act of canvassing, 

enlisting, contracting, transporting, utilizing, hiring or procuring workers, and includes referrals, contract 
services, promising or advertising for employment, locally or abroad, whether for profit or not: Provided, that 
any person or entity which, in any manner, offers or promises for a fee, employment to two or more persons 
shall be deemed engaged in recruitment and placement.” 



๑๑๒ 

 

สงสยัในขอ้กฎหมำย ใหตี้ควำมใหเ้ป็นคณุกบัลกูจำ้ง๒๙๐ 

 บรรพ ๒ (Book Two) มีเนือ้หำมุ่งเนน้ไปที่กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษยข์องฟิลิปปินส ์โดยมีกำรให้

ค ำจ ำกัดควำมของผู้ฝึกงำน (apprentice)๒๙๑ ว่ำหมำยถึงผู้ที่ ฝึกฝนกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ค ำแนะน ำ                  

ทำงทฤษฎี โดยระยะเวลำของกำรฝึกงำนจะตอ้งไม่เกินหกเดือนและอัตรำค่ำแรงจะต ่ำกว่ำอัตรำค่ำแรง               

ขั้นต ่ำที่กฎหมำยก ำหนดได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้ำ๒๙๒ และยังได้ให้นิยำมของผู้เรียนรู้งำน (learners)                 

ว่ำหมำยถึงบุคคลที่ถูกจำ้งใหฝึ้กปฏิบติังำนกึ่งใชท้ักษะ (semi-skilled) และงำนอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งจะ

แตกต่ำงกบัผูฝึ้กงำนตรงที่ว่ำงำนที่ผูเ้รียนรูง้ำนนัน้จะเป็นงำนที่ไม่ตอ้งใชท้กัษะขัน้สงูหรืองำนอตุสำหกรรม 

และฝึก เพียงระยะเวลำอนัสัน้ (ไม่เกินสำมเดือน) โดยทัง้ผูฝึ้กงำนและผูเ้รียนรูง้ำนจะไดร้บัควำมคุม้ครอง

ตำมกฎหมำยแรงงำนเช่นเดียวกับลูกจำ้งปกติ อย่ำงไรก็ดี บทบญัญัติเก่ียวกับผูฝึ้กงำนและผูเ้รียนรูง้ำน            

มีกำรบงัคบัใชน้อ้ยมำกในทำงปฏิบติั เนื่องจำกนำยจำ้งมกันิยมจำ้งลกูจำ้งที่มีประสบกำรณม์ำก่อนแลว้๒๙๓ 

 บรรพ ๓ (Book Three) มีเนือ้หำมุ่งเน้นไปที่กำรก ำหนดเงื่อนไขสภำพกำรจ้ำงงำน ชั่วโมงกำร

ท ำงำน วันหยุดประจ ำสัปดำห ์และสภำพกำรจำ้งของลูกจำ้งกลุ่มพิเศษเช่น สตรี ผูเ้ยำว ์ลูกจำ้งรับใช้        

ในบำ้น ลกูจำ้งที่รบังำนไปท ำที่บำ้น เป็นตน้  

 ขอ้ ๘๓ ก ำหนดใหร้ะยะเวลำกำรท ำงำนต้องไม่เกิน ๘ ชั่วโมง ต่อวัน โดยนับรวมช่วงเวลำพัก

รบัประทำนอำหำรกลำงวันที่ต้องไม่น้อยกว่ำ ๖๐ นำที และขอ้ ๘๖ ก ำหนดว่ำ หำกลูกจำ้งตอ้งท ำงำน          

ในกะกลำงคืน (night shift) คือตัง้แต่ ๒๒.๐๐ นำฬิกำ จนถึง ๖.๐๐ นำฬิกำของวันรุ่งขึน้ ใหลู้กจำ้งไดร้บั

ค่ำจำ้งเพิ่มขึน้ รอ้ยละ ๑๐ ของค่ำจำ้งที่ไดร้บัเวลำท ำงำนตำมปกติ  ขอ้ ๘๗ ก ำหนดว่ำในกรณีที่นำยจำ้ง        

 
๒๙๐ ข้อ ๔ . แห่งประมวลกฎหมำยแรงงำน,“Construction in favor of labor. All doubts in the implementation and 
interpretation of the provisions of this Code, including its implementing rules and regulations, shall be resolved 
in favor of labor.” 

๒๙๑
 ศำลสูงสุดของฟิลิปปินสเ์คยตัดสินในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ว่ำ หลักสูตรกำรฝึกงำนใด ๆ จะตอ้งไดร้ับกำรรับรองจำก

กระทรวงแรงงำนและกำรจำ้งงำน (Department of Labor and Employment) มิเช่นนัน้กำรฝึกงำนดงักล่ำวจะถือเป็นกำร
จ้ำงแรงงำนตำมปกติ โปรดดู G.R. No. 114337. Nitto Enterprise v. National Labor Relations Commission and 
Roberto Capili, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/judjuris/juri1995/sep1995/gr_114337_1995.html (ขอ้มลูล่ำสดุ 
๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  
๒๙๒

 ขอ้ ๖๑ แห่งประมวลกฎหมำยแรงงำน.   
๒๙๓

 Aileen V. Sicat. (๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑)  Lecturer of Lyceum of the Philippines University College of Law  

[บทสมัภำษณ]์. 



๑๑๓ 

 

ให้ลูกจ้ำงท ำงำนล่วงเวลำ (overtime work) ให้ลูกจ้ำงได้รับค่ำจ้ำงเพิ่มจำกอัตรำปกติร้อยละ  ๒๕                     

และหำกเป็นกำรท ำงำนในวนัหยุด ลกูจำ้งจะตอ้งไดค่้ำจำ้งเพิ่มอย่ำงนอ้ยรอ้ยละ ๓๐ จำกอตัรำค่ำจำ้งปกติ        

ขอ้ ๙๑ ก ำหนดใหล้กูจำ้งตอ้งมีวนัหยุดไม่ต ่ำกว่ำ ๒๔ ชั่วโมง ติดต่อกนั ในทกุ ๆ ๖ วนัท ำงำน (weekly rest day) 

และขอ้ ๙๕ ก ำหนดใหใ้นหนึ่งปี ลกูจำ้งมีสิทธิไดร้บัวนัพกัรอ้น ๕ วนั โดยยงัคงไดร้บัค่ำจำ้ง (incentive leave)  

ในส่วนของอัตรำค่ำแรงขั้นต ่ำ (minimum wages) นั้น ก ำหนดไว้ในข้อ ๙๙ ว่ำให้เป็นอ ำนำจ     

ของคณะกรรมกำรไตรภำคีว่ำด้วยค่ำตอบแทนในกำรจ้ำงงำนและกำรผลิตส่วนภูมิภำคเป็นผูก้  ำหนด                

โดยจะแตกต่ำงกันไปตำมพืน้ที่และลกัษณะงำน ซึ่งปัจจุบนัอตัรำสงูสดุอยู่ที่ ๕๓๗ เปโซ ต่อวนั และต ่ำสุด

อยู่ที่ ๒๕๖ เปโซ ต่อวนั๒๙๔ (โปรดดรูำยละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ ๓.๒.๓ กฎหมำยประกนัสงัคมและกฎหมำย

เก่ียวกบัค่ำตอบแทนในกำรท ำงำน)  

นอกจำกนี ้ในขอ้ ๑๓๙ ก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองกำรจำ้งงำนผูเ้ยำว ์(minor) ไว ้โดยไม่อนุญำต   

ใหจ้ำ้งผูเ้ยำวท์ี่อำยุต ่ำกว่ำสิบหำ้ปีเป็นลูกจำ้ง เวน้แต่งำนนั้นจะเป็นกำรท ำงำนภำยใตก้ำรบังคับบญัชำ             

ของบุพกำรีหรือผู้ปกครองแต่ผู้เดียว และงำนนั้นต้องไม่ขัดขวำงกำรเรียนของผูเ้ยำว์ และในข้อ ๑๔๐ 

ก ำหนดหำ้มไม่ใหน้ำยจำ้งเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม (discrimination) ต่อผูเ้ยำวเ์ก่ียวกับสภำพกำรจำ้ง 

โดยเอำอำยุของผู้เยำว์มำเป็นข้ออ้ำง  และข้อ ๑๓๐ ถึง ๑๓๘ บัญญัติเก่ียวกับกำรจ้ำงแรงงำนสตรี                  

โดยก ำหนดหำ้มมิใหจ้ำ้งสตรีท ำงำนในเวลำกลำงคืน เวน้แต่เป็นกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น หรือเป็นกำรจำ้ง

สตรีท ำงำนในต ำแหน่งผูจ้ัดกำรหรืองำนที่ตอ้งใชค้วำมรูท้ำงเทคนิค หรือเป็นงำนที่เก่ียวกับบริกำรทำงสุขภำพ

และสวสัดิกำร ก ำหนดใหส้ถำนประกอบกำรตอ้งมีเกำ้อีใ้หล้กูจำ้งหญิงนั่งในเวลำพกัและเวลำท ำงำน ตอ้งมี

หอ้งน ำ้และหอ้งแต่งตัวที่แยกเป็นสดัส่วนส ำหรบัสตรี ก ำหนดใหลู้กจำ้งหญิงมีสิทธิลำคลอด (maternity leave)             

ไดส้องสปัดำหก์่อนถึงวนัก ำหนดคลอด และอีกสี่สปัดำหห์ลงัคลอด โดยยงัไดร้บัค่ำจำ้งเต็มจ ำนวน หำ้มมิให้

นำยจำ้งกระท ำกำรอนัเป็นกำรเลือกปฏิบติัเพรำะเหตวุ่ำลูกจำ้งเป็นเพศหญิง เช่น ใหค่้ำตอบแทนลกูจำ้งหญิง

นอ้ยกว่ำลกูจำ้งชำย กีดกนักำรเลื่อนต ำแหน่ง กีดกนัโอกำสที่จะไดร้บักำรฝึกอบรม กำรศกึษำ หรือกำรไดร้บั

ทนุกำรศกึษำ ดว้ยเหตวุ่ำลกูจำ้งเป็นเพศหญิง เป็นตน้๒๙๕  

 
๒๙๔

 Department of Labor and Employment, Current Statistics on Wages, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.nwpc.dole.gov 

.ph/stats/current-statistics-on-wages/ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  
๒๙๕

 ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๗ กฎหมำยที่คุม้ครองแรงงำนสตรีและเด็กคือรฐับญัญัติว่ำดว้ยแรงงำนสตรีและเด็ก ซึ่งใชบ้งัคบัในปี

พ.ศ. ๒๔๙๕ (Woman and Child Labor Law หรือ Republic Act 679) และถูกยกเลิกโดยประมวลกฎหมำยแรงงำน               



๑๑๔ 

 

บรรพ ๔ (Book Four) มีเนือ้หำเก่ียวกบักำรคุม้ครองสขุอนำมยั ควำมปลอดภยั และสวสัดิกำรต่ำง ๆ 

โดยข้อ ๑๕๖ ก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องมีอุปกรณ์และยำรักษำโรคเพื่อกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นไว้ใน      

สถำนประกอบกำร และจะตอ้งใหลู้กจำ้งไดร้บักำรฝึกปฐมพยำบำลเป็นจ ำนวนที่เพียงพอ และขอ้ ๑๕๗ 

ก ำหนดใหส้ถำนประกอบกำรท่ีมีลกูจำ้งเกินหำ้สิบคนขึน้ไปจะตอ้งมีพยำบำลประจ ำ 

บรรพ ๕ (Book Five) ซึ่งว่ำดว้ยแรงงำนสมัพนัธ ์(Labor Relation) ก ำหนดควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง

นำยจ้ำงและลูกจ้ำง รวมถึงให้สิทธิกับลูกจ้ำงในกำรจัดตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งสอดรับกับบทบัญญัติ        

ในขอ้ ๑๓ มำตรำ ๓ ของรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ที่รบัรองสิทธิของลกูจำ้งในกำร

รวมตวักนัเพื่อจดัตัง้องคก์รที่มีอ  ำนำจต่อรอง และด ำเนินกิจกรรมดว้ยสนัติวิธี และมีสิทธิในกำรนดัหยุดงำน 

(strike) ภำยใตก้ฎหมำย๒๙๖ อย่ำงไรก็ดี กฎหมำยก็จ ำกดัสิทธิไวบ้ำงประกำร เช่น ลกูจำ้งในระดบัผูจ้ดักำร 

(managerial employees) ไม่มีสิทธิจัดตั้ง  เข้ำร่วม หรือช่วยเหลือสหภำพแรงงำนได้  นอกจำกนี ้                   

แม้กฎหมำยจะอนุญำตและส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งสหภำพแรงงำน แต่ก็ไม่อนุญำตให้สหภำพแรงงำน

กระท ำกำรอนัไม่เป็นธรรมทำงแรงงำน (unfair labor practice) เช่น บีบบงัคบัลกูจำ้งใหเ้ขำ้ร่วมหรือไม่เข้ำ

ร่วมกลุ่ม กระท ำกำรอันเป็นเหตุให้นำยจ้ำงเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้ำงคนใดคนหนึ่ง และเรียกรับหรือรับ

ค่ำธรรมเนียมในกำรเจรจำจำกนำยจำ้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรระงบัขอ้พิพำทในเรื่องใด ๆ ในกำรเจรจำ

ต่อรองรว่ม (collective bargaining)๒๙๗  

กฎหมำยก ำหนดใหส้หภำพแรงงำนตอ้งขึน้ทะเบียนกบักระทรวงแรงงำนและกำรจำ้งงำนเพื่อจะได้

 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๗, สืบคน้ไดท้ี่  https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1952/ra_679_1952.html (ข้อมูลล่ำสุด ๒๙ 
มกรำคม ๒๕๖๒). 
๒๙๖

 Article XIII, Section 3 of the 1987 Philippine Constitution, “The State shall afford full protection to labor, local 

and overseas, organized and unorganized, and promote full employment and equality of employment 
opportunities for all. 
It shall guarantee the rights of all workers to self-organization, collective bargaining and negotiations, and 
peaceful concerted activities, including the right to strike in accordance with law. They shall be entitled to 
security of tenure, humane conditions of work, and a living wage. They shall also participate in policy and 
decision-making processes affecting their rights and benefits as may be provided by law.” 

๒๙๗
 Quisumbing Torres (Member Firm of Baker & Mckenzie International), Guide to Philippine Employment Laws 

for the Private Sector, หนำ้ ๘, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2017 
/02/guide-to-philippine-employment-laws/qrg_ap_philippineemploymentlaws_feb17.pdf?la=en (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ 
มกรำคม ๒๕๖๒).  



๑๑๕ 

 

ใช้สิทธิตำมกฎหมำยส ำหรับกำรเป็นสหภำพแรงงำน โดยสำมำรถเลือกขึน้ทะเบียนในรูปแบบอิสระ 

(independent labor union) หรือในรูปแบบของสหพันธ์หรือสหภำพแรงงำนแห่งชำติ (federation              

or national union) นอกจำกนี ้สหภำพแรงงำนจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองจำกลกูจำ้งใหเ้ป็นตวัแทนแต่เพียงผูเ้ดียว

ของลกูจำ้งในกำรเจรจำต่อรองรว่ม๒๙๘ โดยขอ้ ๒๕๐ ถึง ๒๕๖ ไดก้ ำหนดขัน้ตอนในกำรเจรจำต่อรองร่วมไว้

โดยสังเขปว่ำ ให้ฝ่ำยที่ต้องกำรเจรจำต่อรอง ยื่นหนังสือบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำย และอีกฝ่ำยจะต้องตอบ

กลบัมำภำยใน ๑๐ วนั และในกรณีที่เห็นไม่ตรงกนั อำจรอ้งขอใหม้ีกำรประชมุเพื่อท ำกำรเจรจำต่อรองร่วม

ไดร้ะหว่ำงตวัแทนของทัง้สองฝ่ำย   

ในกรณีที่ลกูจำ้งและนำยจำ้งไม่สำมำรถตกลงกันได ้ (bargaining deadlock) ขอ้ ๒๖๓ ถึง ๒๖๘ 

ใหส้ิทธิลูกจำ้งและสหภำพแรงงำนในกำรรวมตัวประทว้ง (picket) หยุดงำน (strike) และใหส้ิทธินำยจำ้ง 

ในกำรปิดงำน (lockout) โดยต้องด ำเนินกำรด้วยสันติวิธี โดยมีกระทรวงแรงงำนและกำรจ้ำงงำน                   

คอยช่วยเหลือกลุม่แรงงำนที่ขำดแคลนปัจจยั (underprivileged workers) ในกำรด ำเนินกำรเจรจำต่อรองร่วม  

บรรพ ๖ (Book Six) เป็นบทบญัญัติเก่ียวกบัสภำพหลงักำรจำ้งงำนสิน้สดุลง (post-employment) 

โดยไดก้ ำหนดเหตุแห่งกำรเลิกจำ้ง (termination of employment) โดยชอบดว้ยกฎหมำยไวใ้นขอ้ ๒๘๒   

ซึ่งโดยมำกเป็นกำรเลิกจำ้งเนื่องจำกลูกจำ้งกระท ำควำมผิดอย่ำงรำ้ยแรง หรือกระท ำกำรฉ้อโกงนำยจำ้ง 

หรือขัดค ำสั่ งอันชอบด้วยกฎหมำยของนำยจ้ำง๒๙๙ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้ำงไม่มีสิทธิได้รับค่ำชดเชย 

(separation pay) ในขณะที่กำรเลิกจำ้งตำมขอ้ ๒๘๓ เป็นกำรเลิกจำ้งดว้ยเหตทุี่นำยจำ้งท ำไดด้ว้ยเหตผุล

ทำงเศรษฐกิจ เช่น ได้มีกำรจัดหำเครื่องจักรเพื่อมำทดแทนแรงงำน (labor-saving devices) ต้องกำร          

 
๒๙๘

 กำรเจรจำต่อรองร่วม หมำยถึง สิทธิในกำรเจรจำต่อรองร่วมกันระหว่ำงนำยจำ้งและลกูจำ้ง เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งขอ้ตกลง

หรือขอ้ยตุิในกรณีที่เกิดปัญหำจำกกำรท ำงำน. 
๒๙๙

 Labor Code of the Philippines, Article 282: Termination by employer. - An employer may terminate an 

employment for any of the following causes: 
( a) Serious misconduct or willful disobedience by the employee of the lawful orders of his employer or 
representative in connection with his work; 
(b) Gross and habitual neglect by the employee of his duties; 
(c) Fraud or willful breach by the employee of the trust reposed in him by his employer or duly authorized 
representative; 
(d) Commission of a crime or offense by the employee against the person of his employer or any immediate 
member of his family or his duly authorized representatives; and 
(e) Other causes analogous to the foregoing. 



๑๑๖ 

 

ลดค่ำใชจ้่ำย ลดควำมซ ำ้ซอ้นในกำรท ำงำน ป้องกนักำรขำดทุน หรือยุติกำรผลิต โดยกำรเลิกจำ้งดว้ยเหตุ

เพรำะมีกำรหำเครื่องจักรหรือเพรำะต้องกำรลดควำมซ ำ้ซ้อน (redundancy) นำยจ้ำงจะต้องแจ้งเป็น

หนังสือไปยังลูกจ้ำงและกระทรวงแรงงำนและกำรจ้ำงงำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำหนึ่งเดือนก่อนเลิกจ้ำง         

และลกูจำ้งมีสิทธิไดร้บัค่ำชดเชยในอัตรำเท่ำกบัค่ำจำ้งหนึ่งเดือนหรือในอัตรำเท่ำกบัค่ำจำ้งหนึ่งเดือนของ

ทกุ ๆ ปีที่ท ำงำน แลว้แต่ว่ำอย่ำงไหนจะมำกกว่ำ  

หำกนำยจำ้งตอ้งกำรเลิกจำ้งเพื่อป้องกันกำรขำดทุน (prevent losses) หรือเพรำะมีกำรเลิกหรือ

ยุติกำรท ำงำน (closures or cessation) ลกูจำ้งมีสิทธิไดร้บัค่ำชดเชยในอัตรำเท่ำกบัค่ำจำ้งหนึ่งเดือนหรือ

อย่ำงนอ้ยเท่ำกับอัตรำค่ำจำ้งครึ่งเดือนของทุก ๆ ปีที่ท ำงำน แลว้แต่ว่ำอย่ำงไหนจะมำกกว่ำ ทัง้นี ้กำรเลิกจำ้ง

ดว้ยเหตุตำมขอ้ ๒๘๒ จะเรียกในทำงวิชำกำรว่ำเป็น “เหตุที่ชอบดว้ยกฎหมำย” (just causes) ในขณะที่

เหตตุำม ขอ้ ๒๘๓ จะเรียกว่ำเป็น “เหตทุี่อนญุำตใหเ้ลิกจำ้งได”้ (authorized causes)๓๐๐   

 

กำรไดร้บัเงินเดือนเดือนที่ ๑๓ (13th Month Pay) 

 เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ประธำนำธิบดี เฟอรดิ์นำนด์ มำรก์อส ไดล้งนำมในค ำสั่ง

ประธำนำธิบดีที่ ๘๕๑ (Presidential Decree 851)๓๐๑ ก ำหนดใหน้ำยจำ้งทกุคนตอ้งจ่ำยค่ำจำ้งเดือนที่ ๑๓ 

ใหก้ับลูกจำ้งทุกคนที่ไดร้บัค่ำจำ้งนอ้ยกว่ำ ๑,๐๐๐ เปโซต่อเดือน เพื่อใหลู้กจำ้งเหล่ำนัน้ไดม้ีเงินไปฉลอง

เทศกำลคริสตม์ำส โดยนำยจำ้งจะตอ้งจ่ำยเงินก้อนนีไ้ม่เกินวันที่ ๒๔ ธันวำคม ของทุกปี โดยอัตรำของ

ค่ำจำ้งเดือนที่ ๑๓ นี ้จะเท่ำกบัหน่ึงในสิบสองของค่ำจำ้งทัง้หมดที่ลกูจำ้งไดร้บัตลอดหนึ่งปีปฏิทิน  

อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันที่ ๑๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๙ ประธำนำธิบดี คอรำซอน อำคีโน ไดอ้อกบนัทึก

ค ำสั่งที่ ๒๘ (Memorandum Order No. 28)๓๐๒ มำแกไ้ขค ำสั่งที่ ๘๕๑ โดยยกเลิกเพดำนเงินเดือน ๑,๐๐๐ เปโซ 

อนัส่งผลใหล้กูจำ้งทุกคนไม่ว่ำจะไดค่้ำจำ้งเท่ำไหร่ ก็มีสิทธิไดร้บัเงินเดือนเดือนที่ ๑๓ นี ้ทั้งสิน้ ซึ่งใชบ้งัคบั

มำจนถึงปัจจบุนั  

 

 
๓๐๐

 Azucena, Cesario Alvero Jr.  Everyone’s Labor Code. (2001) Rex Printing Company, หนำ้ ๒๑๖-๒๑๗.  
๓๐๑

 Presidential Decree 851, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.chanrobles.com/presidentialdecreeno851rules.htm#.Wwmj 

SUiFPDc (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๐๒

 Memorandum Order No. 28, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.chanrobles.com/PDF.LAWS/MEMORANDUM%20ORDER 

%20NO.%2028.pdf (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๑๗ 

 

กระทรวงแรงงำนและกำรจำ้งงำน (Department of Labor and Employment: DOLE) 

 กระทรวงแรงงำนและกำรจำ้งงำนเป็นหน่วยงำนฝ่ำยบริหำร (executive department) ของรฐับำล 

ฟิลิปปินส ์มีหนำ้ที่วำงนโยบำย ก ำหนดแผนงำน ประสำนงำนในดำ้นแรงงำน มีภำระควำมรบัผิดชอบหลกั

ในกำรสง่เสรมิใหม้ีกำรจำ้งงำนที่ไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรม (gainful employment) และสง่เสรมิใหม้ีกำร

พฒันำและใชท้รพัยำกรมนุษยข์องประเทศใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ส่งเสริมสวสัดิกำรของลกูจำ้งโดยจดัใหม้ี

เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดกำรจำ้งงำนที่เป็นธรรมและมีมนุษยธรรม รวมทั้งรกัษำสนัติภำพทำงอุตสำหกรรม 

(maintaining industrial peace) โดยส่งเสริมแรงงำนสมัพนัธท์ี่มีควำมสำมคัคี เป็นธรรม และมั่นคง อนัจะ

ท ำให้เกิดกำรคุ้มครองสิทธิที่เท่ำเทียมกันของผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย๓๐๓ โดยประกอบไปด้วยกรมต่ำง ๆ 

(Bureau) ที่ส  ำคญัไดแ้ก่  

- กรมกำรจำ้งงำนในประเทศ (Bureau of Local Employment: BLE) โดยกรมดงักลำ่วมหีน่วยงำน

ในก ำกบัที่ส  ำคญัคือส ำนกัจดัหำงำน (Public Employment Service Office: PESO) ไดร้บักำรจดัตัง้ขึน้โดย

รฐับญัญัติหมำยเลข ๘๗๕๙๓๐๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีหนำ้ที่สรำ้งโอกำสในกำรจำ้งแรงงำนที่เท่ำเทียม โดย

กำรสรำ้งควำมเขม้แข็งและขยำยกระบวนกำรจดัหำงำนในประเทศโดยรฐัเป็นผูข้บัเคลื่อน โดยส ำนกังำนจะ

จัดใหม้ีมำตรกำรและระบบอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำงำน เช่น จัดมหกรรมจัดหำงำน (job fairs) 

พฒันำระบบเครื่องมือกำรทดสอบและประเมินผลเพื่อกำรเลือกงำน กำรฝึกงำน และกำรใหค้ ำปรกึษำที่มี

ประสิทธิภำพ และเป็นศูนย์กลำงเพื่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับแรงงำนและกำรจ้ำงงำนระหว่ำง

นำยจำ้งและผูท้ี่ก  ำลงัหำงำน (job seekers) ๓๐๕  

ทำงส ำนักงำนยังมีกำรจัดท ำแนวปฏิบัติเพื่อกำรจำ้งงำน (Career Guide) โดยใหข้อ้มูลเก่ียวกับ

ต ำแหน่งงำนที่ก ำลงัเป็นที่ตอ้งกำร รวมทัง้ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัคณุสมบติัของต ำแหน่งงำนนัน้ ๆ ที่ผูส้มคัรควรมี 

เช่น กำรศึกษำ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ บุคลิกภำพ ฯลฯ อัตรำค่ำตอบแทน เงินเดือน โอกำสของ

ควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ เพื่อช่วยเหลือผูท้ี่ก  ำลงัหำงำนใหไ้ดร้บัทรำบขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตดัสินใจเลือก

 
๓๐๓

 Department of Labor and Employment, DOLE Profile: Vision, Mission and Functions, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 

.dole.gov.ph/pages/view/7 (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  
๓๐๔

 Public Employment Service Office Act of 1999 (Republic Act No. 8759), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/ 

statutes/repacts/ra2000/ra_8759_2000.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  
๓๐๕

 Public Employment Service Office, About PESO, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ble.dole.gov.ph/index.php/programs 

-projects/2013-12-16-01-22-48 (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๑๘ 

 

หำและสมัครงำนที่ตรงกับควำมตอ้งกำรและคุณสมบัติของตน เช่น แนวปฏิบัติเพื่อกำรหำงำนส ำหรับ

เยำวชน (Minute Guide for Young Jobseekers) ซึ่งมีเนือ้หำเก่ียวกับกำรแนะน ำเยำวชนที่ต้องกำรจะ        

เขำ้สู่ตลำดแรงงำนเป็นครัง้แรก แนะน ำวิธีกำรในกำรคน้หำควำมถนัดและสิ่งที่ตนเองชอบ รวมทัง้แนะน ำ 

ใหเ้ยำวชนทรำบถึงวิธีที่นำยจำ้งประเมินควำมสำมำรถของผูส้มัครเขำ้ท ำงำน และเทคนิคในกำรได้รับ                   

เขำ้ท ำงำนและแนวปฏิบัติว่ำดว้ยกำรใหค้ ำแนะน ำกับเยำวชนในกำรหำงำน (Guiding Youth Careers)                    

ซึ่งจดัท ำขึน้เพื่อเป็นคู่มือใหก้บัผูท้ี่จะมีบทบำทในกำรช่วยเหลือเยำวชนในกำรหำงำน เช่น ผูป้กครอง ผูใ้ห้

ค ำปรกึษำ หรือเจำ้หนำ้ที่ของส ำนกังำนจดัหำงำนเอง โดยเนือ้หำจะเป็นกำรแนะน ำว่ำผูใ้หค้  ำแนะน ำควรจะ

ปฏิบติักับเยำวชนที่มำขอค ำปรึกษำอย่ำงไร ขอบเขตหนำ้ที่ของผูใ้หค้  ำปรึกษำควรเป็นอย่ำงไร จะคน้พบ

ศกัยภำพและทกัษะของเยำวชนที่มำขอค ำปรกึษำไดอ้ย่ำงไร เป็นตน้๓๐๖ 

นอกจำกนี  ้ส ำนักงำนจัดหำงำนยังเป็นหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบระบบข้อมูลตลำดแรงงำน 

(Labor Market Information System: LMIS) ซึ่งจะรวบรวมขอ้มลูที่ถูกตอ้งเก่ียวกับตลำดแรงงำน ณ เวลำ

ปัจจบุนั เช่น งำนที่เป็นที่ตอ้งกำร (in-demand jobs) และทกัษะอำชีพที่ขำดแคลน (skill shortages) จดัท ำ

ฐำนขอ้มูลตลำดแรงงำนของฟิลิปปินส ์(Philippine Labor Market Information: Phil-LMI) เพื่อช่วยเหลือ

ในกำรวำงแผนและพฒันำดำ้นแรงงำน๓๐๗  

ทัง้นี ้กระทรวงแรงงำนและกำรจำ้งงำนยงัมีหน่วยงำนอื่น ๆ ในสงักดัอนัไดแ้ก่ 

- กรมสถิติแรงงำนและกำรจำ้งงำน (Bureau of Labor and Employment Statistics: BLES) 

- กรมสภำพกำรจำ้ง (Bureau Working Condition: BWC) 

- กรมดแูลแรงงำนที่มีสภำวะพิเศษ (Bureau of Workers with Special Concerns) 

- กรมกิจกำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labor Affairs Bureau: ILAB) 

- ศูนย์ช่วยเหลือแรงงำนฟิลิปปินส์ที่ท ำงำนในต่ำง แดน ให้กลับคืนสู่สังคม (National 

Reintegration Center for OFWs: NRCO)  

 

 

 
๓๐๖

 Bureau of Local Employment, Career Guidance Materials, สืบคน้ไดท้ี่ http://ble.dole.gov.ph/index.php/ 

career-guide (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๐๗

 Bureau of Local Employment, Phil-LMI, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ble.dole.gov.ph/index.php/web-pages/11- 

phil-lmi (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  



๑๑๙ 

 

กำรท ำสญัญำจำ้งงำนหรือกำรท ำสญัญำจำ้งงำนช่วง 

กำรท ำสัญญำจำ้งงำนหรือกำรท ำสัญญำจำ้งงำนช่วงสำมำรถท ำไดต้ำมกฎหมำยของประเทศ

ฟิลิปปินส์ ( labor contracting or subcontracting) แต่ห้ำมกำรท ำสัญญำจัดหำแรงงำน (labor-only 

contracting) โดยสญัญำจำ้งงำนหรือสญัญำจำ้งงำนช่วงตำมกฎหมำยของฟิลิปปินส ์หมำยถึง “กำรจดัหำให้

ซึ่งกำรท ำงำนโดยที่ผูร้บัจำ้งหรือผูร้บัจำ้งช่วงตกลงกับผู้ว่ำจำ้งในกำรที่จะกระท ำกำรใดหรือท ำใหส้  ำเร็จ         

ซึ่งหนำ้ที่ใดหน้ำที่หนึ่งเป็นกำรเฉพำะ หรือกำรงำนใด หรือบริกำรใดภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดเป็นกำร

แน่นอนหรือที่ค  ำนวณไดเ้ป็นกำรแน่นอน ทัง้นี ้โดยไม่จ ำตอ้งค ำนึงว่ำกำรท ำหนำ้ที่ ท ำงำน หรือใหบ้ริกำร

ดังกล่ำวจะกระท ำหรือด ำเนินกำรเสร็จสิน้ในบริเวณหรือสถำนที่ที่ผู ้ว่ำจ้ำงจัดให้หรือไม่”๓๐๘  ซึ่งกรณี

ดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงจำกกำรท ำสัญญำจัดหำแรงงำนซึ่งต้องห้ำมตำมกฎหมำยนั้น ตำมค ำนิยำม

หมำยถึง “กำรจดัหำกำรท ำงำนใหโ้ดยที่ผูร้บัจำ้งหรือผูร้บัจำ้งช่วงตกลงที่จะคดัเลือก จดัหำ หรือน ำมำใหซ้ึ่ง

พนักงำนหรือแรงงำนที่จะมำกระท ำหนำ้ที่ใดหนำ้ที่หนึ่ง กำรใดกำรหนึ่ง หรือกำรใหบ้ริกำรใดบริกำรหนึ่ง             

แก่ผูว้่ำจำ้ง” และมีลกัษณะใดดงัต่อไปนีด้ว้ย คือ 

(๑) ผูร้บัจำ้งหรือผูร้บัจำ้งช่วงไม่มีกำรลงทุนหรือลงเงินที่ เก่ียวขอ้งและเป็นส่วนที่มีควำมส ำคัญ 

(substantial capital or investment) ในกำรกระท ำหนำ้ที่ ประกอบกำรงำน หรือกำรใหบ้ริกำร

ที่พนกังำนหรือแรงงำนผูเ้ป็นลกูจำ้งที่ถูกคดัเลือก จดัหำหรือน ำมำใหโ้ดยผูร้บัจำ้งหรือผูร้บัจำ้งช่วง

ในกำรจดัหำนัน้จะกระท ำหรือด ำเนินกำรซึ่งเป็นกิจกำรที่เก่ียวพนัธห์รือมีควำมสมัพนัธโ์ดยตรง

กบัธุรกิจหรือกิจกำรหลกัของผูว้่ำจำ้ง หรือ 

(๒) ผูร้บัจำ้งไม่มีอ  ำนำจในกำรควบคมุก ำกบักำรท ำงำนของลกูจำ้งหรือพนกังำนนัน้๓๐๙ 

ส ำหรบัในสว่นของควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงลกูจำ้งนำยจำ้งทั่วไป (จำ้งแรงงำน) ประกอบดว้ยคู่สญัญำ

สองฝ่ำยคือลูกจำ้งและนำยจ้ำง ซึ่งจะแตกต่ำงจำกสัญญำจำ้งงำนหรือสัญญำจ้ำงงำนช่วงที่ประกอบ                

ไปดว้ยบุคคล ๓ ฝ่ำย กล่ำวคือ ผูว้่ำจำ้ง ผูร้บัจำ้งหรือผูร้บัจำ้งช่วง และลูกจำ้ง ในกรณีดังกล่ำวนำยจำ้ง  

ตำมสญัญำจำ้งแรงงำนทั่วไปจะกลำยเป็นผูว้่ำจำ้งเมื่อมีผูร้บัจำ้งหรือผูร้บัจำ้งช่วงเขำ้มำเป็นคู่สญัญำ 

ทัง้นี ้หำกอำ้งอิงถึงขอ้มูลของกระทรวงแรงงำนและกำรจำ้งงำนหรือ Department of Labor and 

Employment (DOLE) สัญญำจ้ำงงำนจะถือว่ำสมบูรณ์ตำมกฎหมำยก็ต่อเมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไข

 
๓๐๘ Department Order No. 18-02 (2002), มำตรำ ๔, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.chanrobles.com/doledepartmentor 
derno18-02-2002.html#.VvdvOhFYk_M (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๐๙ มำตรำ ๕ แห่ง Department Order No. 18-02 (2002).  



๑๒๐ 

 

ดงัต่อไปนี ้คือ 

(ก) ผูร้บัจำ้งหรือผูร้บัจำ้งช่วงประกอบหรือด ำเนินกิจกำรที่เป็นอิสระและเขำ้จดัหำใหซ้ึ่งลกูจำ้งเพื่อ

กำรกระท ำหนำ้ที่ใดหนำ้ที่หนึ่ง กำรใดกำรหนึ่ง หรือกำรใหบ้รกิำรใดบรกิำรหนึ่งโดยสว่นตวัเป็น

เอกเทศภำยใตค้วำมรบัผิดชอบและกำรด ำเนินงำนเป็นกำรส่วนตัวแยกออกจำกและไม่อยู่

ภำยใตก้ำรควบคุมของผูว้่ำจำ้งในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ กระท ำกำร หรือ

ใหบ้รกิำรเวน้แต่เป็นผลจำกกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว 

(ข) ผู้รับจ้ำงหรือผู้ร ับจ้ำงช่วงมีกำรลงทุนหรือลงเงินที่ เ ก่ียวข้องและเป็นส่วนมีควำมส ำคัญ 

(substantial capital or investment) ในกำรกระท ำหนำ้ที่ ประกอบกำรงำน หรือกำรใหบ้ริกำร

ที่พนกังำนหรือแรงงำนผูเ้ป็นลกูจำ้งที่ถูกคดัเลือก จดัหำหรือน ำมำใหโ้ดยผูร้บัจำ้งหรือผูร้บัจำ้ง

ช่วงในกำรจดัหำนัน้จะกระท ำหรือด ำเนินกำร  

(ค)  สญัญำที่ตกลงระหว่ำงผูร้บัจำ้งหรือผูร้บัจำ้งช่วงและผูว้่ำจำ้งมีกำรรบัรองถึงสิทธิของลกูจำ้ง

ตำมสญัญำซึ่งเป็นสิทธิมำตรฐำนว่ำดว้ยอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรประกอบอำชีพของ

ลูกจำ้ง สิทธิของลูกจำ้งในกำรจัดสรรดำ้นแรงงำนดว้ยตนเอง (Right to Self-Organization)

สิทธิในควำมมั่นคงในกำรท ำงำน  (security of tenure) และสิทธิในกำรไดร้บัประโยชน์ด้ำน

สวสัดิกำรสงัคม (social and welfare benefits)๓๑๐ 

สัญญำจำ้งงำนในลักษณะนี ้โดยทั่วไปมักถูกมองไปในทำงลบโดยลูกจำ้งแรงงำนค่ำแรงขั้นต ่ำ

ทัง้หลำยเนื่องจำกไม่ใช่สญัญำจำ้งแรงงำน ลูกจำ้งไม่มีควำมสมัพันธ์ใดโดยตรงกับผูว้่ำจำ้งที่เป็นบริษัท               

ที่ท ำงำนดว้ยที่จะสง่ผลใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์ัง้หลำย ดงันัน้จึงไม่มีควำมมั่นคงในกำรท ำงำนอย่ำงสญัญำ

จำ้งแรงงำนที่เป็นควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงนำยจำ้งและลกูจำ้งธรรมดำ 

 

รฐับญัญัติว่ำดว้ยแรงงำนในบำ้น (The Domestic Workers Act) 

แรงงำนในบำ้นหรือที่เรียกว่ำ “คำซมับำเฮ (kasambahay)” ในภำษำฟิลิปปินส ์เป็นแรงงำนทอ้งถิ่น

ที่มีอยู่ทั่วไปและเป็นกลุ่มแรงงำนที่ประชำชนฟิลิปปินสน์ิยมจำ้งเพื่อท ำงำนบ้ำน เช่น ท ำควำมสะอำด 

ท ำกบัขำ้ว ซกัรีด ท ำสวน หรือดแูลเด็กและสตัวเ์ลีย้ง 

 
๓๑๐ DOLE Primer on Contracting and Subcontracting, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.chanrobles.com/dolecontracting 
subcontractingprimer.html#.Vvd0whFYk_M (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๒๑ 

 

 เพื่อให้แรงงำนกลุ่มนีไ้ด้มีสิทธิและสวัสดิกำรทั้งหลำยและได้รับกำรยอมรับจำกประชำชน ๓๑๑

เช่นเดียวกับแรงงำนกลุ่มอ่ืนในประเทศ๓๑๒ รฐับำลฟิลิปปินสใ์นปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดม้ีกำรตรำกฎหมำยซึ่ง

ได้แก่ รัฐบัญญัติว่ำด้วยแรงงำนในบ้ำน หรือรัฐบัญญัติหมำยเลข ๑๐๓๖๑ (Domestic Workers Act: 

Republic Act No. 10361)๓๑๓ ขึน้เป็นครั้งแรกซึ่งกฎหมำยฉบับดังกล่ำวได้ใช้ระยะเวลำทั้งหมดในกำร

พิจำรณำกว่ำ ๑๖ ปีโดยสภำนิติบญัญัติก่อนมีกำรตรำและมีผลใชบ้งัคับ๓๑๔ มีเนือ้หำกล่ำวถึงกำรกระท ำ

ทัง้หลำยต่อลกูจำ้งคำซมับำเฮที่ตอ้งหำ้มและถือเป็นกำรจำ้งงำนที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ไดแ้ก่ 

(ก) กำรจำ้งงำนเด็กที่มีอำยตุ ่ำกว่ำ ๑๕ ปี 

(ข) กำรยดึหน่วงค่ำจำ้งไว ้

(ค) กำรเขำ้ไปแทรกแซงกำรใชจ้่ำยเงินค่ำจำ้ง 

(ง) กำรเรียกเก็บเงินประกนัเพื่อควำมเสียหำยหรือสญูหำย 

(จ) กำรก่อใหเ้กิดภำระผกูพนัและหนีส้ินแก่ลกูจำ้ง และ 

(ฉ) เรียกเก็บเงินจำกบคุคลในครอบครวัเพื่อกำรกระท ำชั่วครำวอย่ำงใด ๆ๓๑๕ 

นอกจำกนีก้ฎหมำยฉบบัดงักลำ่วยงั ๑) ก ำหนดใหก้ำรจำ้งงำนส ำหรบัแรงงำนในกลุม่นีต้อ้งลงนำม

ในสญัญำจำ้งงำนก่อนกำรเริ่มงำน๓๑๖ ๒) ก ำหนดค่ำแรงขัน้ต ่ำ สิทธิพิเศษและภำระควำมรบัผิด ตลอดจน 

๓) ก ำหนดเหตแุห่งกำรเลิกจำ้งเพื่อใหค้วำมคุม้ครองแก่ลกูจำ้งคำซมับำเฮ 

 

 

 
๓๑๑ Department of Labor and Employment. Q&A on Batas Kasambahay, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dole.gov.ph/files/ 
Q%20%26%20A%20on%20Batas%20Kasambahay%20(RA%20No%2010361).pdf (ข้อมูลล่ำสุด ๒๙ มกรำคม 
๒๕๖๒). 
๓๑๒ เรื่องเดียวกนั. 
๓๑๓ Domestic Workers Act (REPUBLIC ACT NO. 10361), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.officialgazette.gov.ph/2013/01/ 
18/republic-act-no-10361/ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๕ มีนำคม ๒๕๕๙). 
๓๑๔ Department of Labor and Employment.  Q&A on Batas Kasambahay, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dole.gov.ph 
/ files/Q%20%26%20A%20on%20Batas%20Kasambahay%20(RA%20No%2010361) .pdf (ข้อมูลล่ำสุด ๒๙ 
มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๑๕ เรื่องเดียวกนั. 
๓๑๖ มำตรำ ๑๑ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๓๖๑. 



๑๒๒ 

 

๓.๒.๓ กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับค่าตอบแทนในการท างาน 

ระบบประกนัสงัคม (the Social Security System: SSS) 

 รฐับัญญัติหมำยเลข ๘๒๘๒ หรือรฐับัญญัติประกันสังคม ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) (Social 

Security Act of 1997) ซึ่งแก้ไขรัฐบัญญัติหมำยเลข ๑๑๖๑ ได้วำงรูปแบบกำรบริหำรและก ำหนดให้                        

มีกำรจดัตัง้กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญเพื่อผูท้ี่ท  ำงำนในภำคเอกชน ซึ่งจะไดร้บัสิทธิประโยชนต่์ำง ๆ ทำงดำ้น

ประกนัสงัคมในกรณีเจ็บป่วย เกษียณอำย ุตัง้ครรภ ์ทพุพลภำพ เสียชีวิต รวมถึงค่ำใชจ้่ำยในกำรจดังำนศพ 

และค่ำชดเชยส ำหรบัลกูจำ้ง เป็นตน้๓๑๗ โดยผูท้ี่จะไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ะตอ้งมีคณุสมบติัดงันี ้

๑. มีอำยุ ๖๐ ปี และพ้นจำกกำรเป็นลูกจำ้ง หรือเลิกประกอบกิจกำร (ในกรณีเป็นผู้ประกอบ

กิจกำร) และไดจ้่ำยเงินสมทบรำยเดือนมำแลว้อย่ำงนอ้ย ๑๒๐ งวด ก่อนที่จะเกษียณ 

๒. มีอำยุ ๖๕ ปี ไม่ว่ำจะเป็นลูกจำ้งอยู่หรือไม่ และไดจ้่ำยเงินสมทบรำยเดือนมำแลว้อย่ำงน้อย 

๑๒๐ งวด ก่อนที่จะเกษียณ 

๓. กรณีเฉพำะส ำหรบัผูท้ี่ท  ำงำนในเหมืองใตดิ้น (underground mineworkers) 

 - มีอำยุ ๕๕ ปี และเป็นผูท้ี่ท  ำงำนในเหมืองใตดิ้นมำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี (ไม่ว่ำจะท ำติดต่อกัน

หรือไม่) ก่อนที่จะเกษียณ ซึ่งมีก ำหนดวนัที่เกษียณหลงัวันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๔๑ และพน้จำก

กำรเป็นลกูจำ้ง หรือเลิกประกอบกิจกำรในกรณีเป็นผูป้ระกอบกิจกำร และไดจ้่ำยเงินสมทบรำย

เดือนมำแลว้อย่ำงนอ้ย ๑๒๐ งวด ก่อนที่จะเกษียณ 

 - มีอำยุ ๖๐ ปี ไม่ว่ำจะเป็นลกูจำ้งอยู่หรือไม่ และไดจ้่ำยเงินสมทบรำยเดือนมำแลว้อย่ำงน้อย 

๑๒๐ งวด ก่อนที่จะเกษียณ 

ในส่วนของค่ำจำ้งนัน้ ตำมกฎหมำยฟิลิปปินส ์ไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรไตรภำคีว่ำดว้ยค่ำจำ้ง

และกำรผลิตส่วนภูมิภำค (Regional Tripartite Wages and Productivity Boards)  ในแต่ละท้องที่             

เป็นผูก้  ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนหรือค่ำจำ้งขัน้ต ่ำในกำรจำ้งงำนเก่ียวกับเกษตรกรรมและงำนที่ไม่เก่ียวกับ

เกษตรกรรมตลอดจนกำรจ้ำงงำนของลูกจ้ำงทั้งหลำย๓๑๘  ในขณะที่ให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงำน                

และกำรจ้ำงงำน (Secretary of Labor and Employment) เป็นผู้มีอ  ำนำจในกำรก ำหนดข้อกฎหมำย              

 
๓๑๗ The Philippine Government, Official Gazette, SSS membership, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.officialgazette.gov.ph/ 

services/sss-membership/ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๘). 
๓๑๘ ประมวลกฎหมำยแรงงำน (The Labor Code of the Philippines), ขอ้ ๙๙, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.chanrobles.com/ 
legal4labor.htm (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๒๓ 

 

ที่เก่ียวข้องกับกำรจ่ำยสินจ้ำง ค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนเพื่อกำรจ้ำงท ำของที่กำรค ำนวณสินจ้ำงไม่ได้               

ขึน้อยู่กบัเวลำในกำรท ำงำนแต่ขึน้อยู่กบัผลลพัธใ์นงำนที่ได ้ซึ่งหมำยรวมถึงงำนที่คิดค่ำแรงเป็นรำยชิน้๓๑๙   

ทัง้นี ้ตำมควำมแห่งบทบญัญัติที่แกไ้ขใหม่ว่ำดว้ยอตัรำค่ำแรงขัน้ต ่ำ (ต่อวนั) ไดก้ ำหนดใหก้ำรจำ้งงำน

ในกิจกำรอนัไม่เก่ียวกบังำนเกษตรกรรมในพืน้ที่เขตนครหลวง  (National Capital Region: NCR) มีอตัรำ

อยู่ที่ระหว่ำง ๕๐๐ เปโซ๓๒๐ ถึง ๕๓๗ เปโซ ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่พฤศจิกำยน ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

เป็นต้นมำ ส่วนภำคเกษตรกรรมที่พึ่งพิงกำรเพำะปลูก (plantation agricultural workers) และไม่ต้อง

เพำะปลกู (non-plantation agricultural workers) ในพืน้ที่เขตนครหลวง ใหล้กูจำ้งไดร้บัค่ำจำ้งในอตัรำขัน้ต ่ำ

ไม่นอ้ยกว่ำ ๕๐๐ เปโซต่อวัน รำยละเอียดปรำกฎตำมขอ้สรุปว่ำดว้ยอัตรำค่ำจำ้งแรงงำนขัน้ต ่ำ (ต่อวัน)               

ในกิจกำรงำนดำ้นเกษตรกรรมและที่ไม่เก่ียวกับงำนเกษตรกรรม จดัท ำโดยกระทรวงแรงงำนและกำรจำ้งงำน 

(Summary of Current Regional Daily Minimum Wage Rates: Non-Agriculture, Agriculture) ที่ ได้ก ำหนด

อตัรำค่ำจำ้งขัน้ต ่ำไวใ้นทกุสว่นภมูิภำคของประเทศ๓๒๑ 

 

๓.๒.๔ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ประมวลกฎหมำยแรงงำนของฟิลิปปินส ์(Labor Code of the Philippines) ไดก้ ำหนดใหน้ำยจำ้ง

ตอ้งจดัหำยำและอุปกรณ์พืน้ฐำนที่จ  ำเป็นในกำรปฐมพยำบำลใหแ้ก่ลูกจำ้งใหม้ีควำมเหมำะสมแก่สภำพ

และลักษณะของกำรจ้ำงงำน๓๒๒ ทั้งนี ้ให้ถือเป็นหน้ำที่ของนำยจ้ำงทุกคนที่จะต้องจัดให้มีกำรบริกำร               

ทำงกำรแพทยแ์ละทนัตกรรมโดยไม่เสียค่ำใชจ้่ำยใหก้บัลกูจำ้ง (free medical and dental attendance)๓๒๓ 

นอกจำกนีใ้นดำ้นควำมปลอดภยั ประมวลกฎหมำยแรงงำนไดก้ ำหนดใหม้ีมำตรฐำนดำ้นสุขภำพ

 
๓๑๙ ขอ้ ๑๐๑ แห่งประมวลกฎหมำยแรงงำน.   
๓๒๐

 ๑ เปโซ เท่ำกับ ๐.๖๑ บำท โปรดดู อัตรำแลกเปล่ียนของธนำคำรแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒, 

สืบค้นได้ที่  https://www.bot.or.th/thai/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx (ข้อมูลล่ำสุด ๒๙ 
มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๒๑ Department of Labor and Employment, National Wages and Productivity Commission, Summary of Current 
Regional Daily Minimum Wage Rates by Region, Non-Agriculture, Agriculture, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.nwpc.dole 
.gov.ph/stats/summary-of-current-regional-daily-minimum-wage-rates-by-region-non-agriculture-and-agriculture/ 
(ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๒๒ ขอ้ ๑๕๖ แห่งประมวลกฎหมำยแรงงำน. 
๓๒๓ ขอ้ ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมำยแรงงำน. 



๑๒๔ 

 

และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเพื่อลดหรือก ำจัดสิ่งที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพหรือควำมปลอดภัย  

ของลูกจ้ำงในสถำนประกอบกิจกำรทั้งหลำย นำยจ้ำงจะต้องจัดให้มีและปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ                      

หรือแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้เป็นที่มั่นใจแก่ลูกจ้ำงได้ว่ำจะได้รับควำม

ปลอดภยัและไดท้ ำงำนในสถำนที่ที่ถกูสขุลกัษณะ๓๒๔ 

 

๓.๒.๕ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงาน 

รฐับญัญัติว่ำดว้ยส ำนักงำนอำชีวศึกษำและกำรพัฒนำทักษะ พ.ศ. ๒๕๓๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔) หรือ   

รฐับญัญัติหมำยเลข ๗๗๙๖๓๒๕ ก ำหนดจดัตัง้ ส  ำนกังำนอำชีวศกึษำและกำรพฒันำทกัษะ (the Technical 

Education and Skills Development Authority-TESDA) ขึน้โดยมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรริเริ่มด ำเนินกำร 

ประกอบกำร และประสำนงำน ตลอดจนบูรณำกำรนโยบำย แผนงำน และหลกัสูตรทัง้หลำยอันเก่ียวกับ

กำรศึกษำด้ำนเทคนิค (Technical Education) และกำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรของประเทศ๓๒๖                    

เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่โดยตรงในกำรผลักดันพัฒนำเครือข่ำยในกำรฝึกหัดทักษะดำ้นต่ำง  ๆ ระหว่ำง              

ศนูยฝึ์กอบรมที่มีอยู่ในทอ้งถิ่น ภูมิภำคและในประเทศเพื่อกำรพฒันำทกัษะของประชำชน๓๒๗  

เพื่อบรรลุพันธกิจดังกล่ำว ส ำนักงำนอำชีวศึกษำและกำรพัฒนำทักษะได้มอบทุนกำรศึกษำ                  

และจดัท ำหลกัสตูรระยะสัน้ในรำคำย่อมเยำเพื่อสนบัสนุนประชำชนใหม้ีทกัษะทำงดำ้นงำนเทคนิคอนัจะน ำมำ

ซึ่งโอกำสในกำรท ำงำน ทัง้นี ้นกัเรียนที่จบกำรศึกษำในหลกัสูตรดงักล่ำว หำกไม่ประสงคห์รือไม่มีทุนที่จะ

ศกึษำต่อในระดบัมหำวิทยำลยัก็สำมำรถที่จะน ำประกำศนียบตัรที่ไดร้บัเขำ้สู่ตลำดแรงงำนไดโ้ดยทนัที 

 

๓.๒.๖ กฎหมายคุ้มครองแรงงานทีท่ างานในต่างแดน  

กำรเดินทำงออกไปท ำงำนในต่ำงประเทศของแรงงำนชำวฟิลิปปินสใ์นต่ำงประเทศ (Overseas 

Filipino Workers—OFW) มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจต่อฟิลิปปินสจ์ำกจ ำนวนเม็ดเงินของกำรโอนเงิน

 
๓๒๔ ขอ้ ๑๖๒ แห่งประมวลกฎหมำยแรงงำน. 
๓๒๕ Technical Educational and Skill Development Act of 1994 (Republic Act No. 7796 of 1994) , สืบค้นได้ที่  

http://www.tesda.gov.ph/uploads/File/REPUBLIC%20ACT%20NO.%207796.pdf (ข้อมูลล่ำสุด ๒๙ มกรำคม 
๒๕๖๒). 
๓๒๖ มำตรำ ๘ แหง่รฐับญัญัติหมำยเลข ๗๗๙๖. 
๓๒๗ มำตรำ ๒๐ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๗๗๙๖.  



๑๒๕ 

 

ขำ้มแดนกลบัประเทศ จำกขอ้มลูทำงสถิติของส ำนกังำนตัวแทนกำรจำ้งงำนชำวฟิลิปปินสใ์นต่ำงประเทศ  

(Philippine Overseas Employment Agency: POEA) พบว่ำกำรส่งออกแรงงำนฟิลิปปินส์ไปท ำงำน                

ยังต่ำงประเทศในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจ ำนวนมำกกว่ำ ๑ ลำ้นคนในแต่ละปี            

ดงัปรำกฎขอ้มลูตำมตำรำง 

รายงานประจ าปีว่าด้วยอัตราการส่งออกแรงงานฟิลิปปินสไ์ปต่างประเทศ (POEA)๓๒๘  

 ปี 
จ านวนแรงงาน ฟิลิ ป ปินส์                 

ทีอ่อกไปท างานต่างประเทศ 
อัตราเฉล่ียต่อวัน 

๒๐๑๐ (๒๕๕๓) ๑,๔๗๐,๘๒๖ ๔,๐๑๘ 

๒๐๑๑ (๒๕๕๔) ๑,๖๘๗,๘๓๑ ๔,๖๒๔ 

๒๐๑๒ (๒๕๕๕) ๑,๘๐๒,๐๓๑ ๔,๙๓๗ 

 ปี 
จ านวนแรงงาน ฟิลิ ป ปินส์             

ทีอ่อกไปท างานต่างประเทศ 
อัตราเฉล่ียต่อวัน 

๒๐๑๓ (๒๕๕๖) ๑,๘๓๖,๓๔๕ ๕,๐๓๑ 

๒๐๑๔ (๒๕๕๗) ๑,๘๔๔,๗๑๐ ๕,๐๕๔ 

๒๐๑๕ (๒๕๕๘) ———– 

๖,๐๙๒  

(อำ้งอิงถึงขอ้มลูของกระทรวงแรงงำน

และกำรจำ้งงำน) 

 

ดังนั้น รัฐจึงได้มีกำรออกกฎหมำยเพื่อคุ้มครองแรงงำนที่ท ำงำนในต่ำงแดน ได้แก่ รัฐบัญญัติ

หมำยเลข ๑๐๐๒๒ (Republic Act No. 10022)๓๒๙ ซึ่งเป็นรฐับญัญัติที่ออกมำเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมรฐับญัญัติ

ว่ำดว้ยแรงงำนอพยพและแรงงำนฟิลิปปินสใ์นต่ำงแดน ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) (the Migrant Workers 

 
๓๒๘ #SONA 2015 Number of OFWs Leaving Daily Rose from 2,500 in 2009 to 6,092 in 2015, สืบคน้ไดท้ี่ http:// 

migranteinternational.org/2015/07/29/sona2015-number-of-ofws-leaving-daily-rose-from-2500-in-2009-to-60 
92-in-2015/ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  
๓๒๙ Republic Act No. 10022 (2009), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2010/ra_10022_2010 

.html (ขอ้มมลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๒๖ 

 

and Overseas Filipinos Act of 1995) (Republic Act No. 8042) ซึ่งมำตรำ ๓ ของรฐับญัญัติหมำยเลข 

๑๐๐๒๒ (แกไ้ขเพิ่มเติมมำตรำ ๔ ของรฐับญัญัติว่ำดว้ยแรงงำนอพยพและแรงงำนฟิลิปปินสใ์นต่ำงแดน 

ค.ศ. ๑๙๙๕) ไดก้ ำหนดใหส้ำธำรณรฐัฟิลิปปินสจ์ะอนุญำตใหป้ระชำชนชำวฟิลิปปินสไ์ปเป็นแรงงำนต่ำงดำ้ว 

ในต่ำงประเทศไดก้็ต่อเมื่อกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ มีบทบัญญัติที่ให้ควำมคุม้ครองสิทธิของแรงงำน             

ต่ำงด้ำวเท่ำนั้น๓๓๐ และรัฐบำลของประเทศนั้น ๆ ที่กำรจ้ำงงำนเกิดขึน้จะต้องให้ค ำยืนยันหรือค ำมั่น                    

แก่รฐับำลฟิลิปปินสว์่ำจะด ำเนินกำรใหม้ีมำตรกำรต่ำง ๆ ที่เหมำะสมในกำรคุม้ครองสิทธิของแรงงำน              

ต่ำงดำ้วชำวฟิลิปปินส ์

 

๓.๓ กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข  

๓.๓.๑ ภาพรวมด้านสาธารณสุขของฟิลิปปินส์  

 แม้ว่ำจะมีรำยงำนถึงปัญหำกำรติดยำเสพติดและสภำวกำรณ์ขำดแคลนอำหำรในประเทศ

ฟิลิปปินส ์หรือกำรขำดแคลนดำ้นอุปกรณส์ิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หำกเปรียบเทียบกับโรงพยำบำลชั้นน ำ 

ในกลุม่ประเทศยุโรปหรือในสหรฐัอเมรกิำ ระบบสขุภำพของประเทศยงัคงถือไดว้่ำอยู่ในระดบัที่มีมำตรฐำน

ที่ดี โรงพยำบำลชั้นน ำของประเทศมีอยู่ทั่วไปทั้งศูนย์กำรแพทย์ในเขตอลำบัง (Alabang) กรุงมะนิลำ 

โรงพยำบำลเอเชีย (the Asian Hospital) ศนูยก์ำรแพทยม์ำกำตี (the Makati Medical Centre) และเมืองกำรแพทย์

ในออรติ์กำส (Medical City in Ortigas) และศนูยก์ำรแพทยเ์ซนทล์คุซ ์ในเมืองเคซอน (St. Lukes Medical 

Centre in Quezon City) 

 
๓๓๐ มำตรำ ๓ แห่งรัฐบัญญัติหมำยเลข ๑๐๐๒๒,  “Deployment of Migrant Workers. - The State shall allow the 

deployment of overseas Filipino workers only in countries where the rights of Filipino migrant workers are 
protected. The government recognizes any of the following as a guarantee on the part of the receiving country 
for the protection of the rights of overseas Filipino workers: 
(a) It has existing labor and social laws protecting the rights of workers, including migrant workers; 
(b) It is a signatory to and/or a ratifier of multilateral conventions, declarations or resolutions relating to the 
protection of workers, including migrant workers; and 
(c) It has concluded a bilateral agreement or arrangement with the government on the protection of the rights 
of overseas Filipino Workers: 
Provided, That the receiving country is taking positive, concrete measures to protect the rights of migrant 
workers in furtherance of any of the guarantees under subparagraphs (a), (b) and (c) hereof.” 
 



๑๒๗ 

 

นอกจำกนี ้ผูป้ระกอบวิชำชีพทำงกำรแพทยใ์นประเทศฟิลิปปินสต่์ำงลว้นเป็นผูจ้บกำรศึกษำจำก

มหำวิทยำลยัชัน้น ำทัง้ในและต่ำงประเทศซึ่งรวมถึงโรงเรียนแพทยใ์นประเทศสหรฐัอเมริกำ แพทยบ์ำงส่วน

เคยมีประสบกำรณใ์นกำรปฏิบติังำนในสหรฐัอเมริกำก่อนมำประกอบวิชำชีพในฟิลิปปินส ์อนึ่ง ผูป้ระกอบ

วิชำชีพพยำบำลก็ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกโรงเรียนกำรพยำบำลที่มีมำตรฐำนที่เป็นเลิศ และในจ ำนวนนี ้                

มีผูป้ระกอบวิชำชีพพยำบำลจ ำนวนไม่นอ้ยที่ปัจจบุนัประกอบอำชีพและท ำงำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ๓๓๑ 

จำกขอ้มลูขององคก์ำรอนำมยัโลกที่มีกำรเก็บรวบรวมล่ำสดุเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่ำโดยรวมแลว้

สุขอนำมัยของชำวฟิลิปปินส์ดีขึน้อย่ำงมำกนับแต่ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่  ๒๐ เป็นต้นมำ อัตรำ                    

กำรเสียชีวิตของทำรกแรกเกิด กำรเสียชีวิตของมำรดำหลงัคลอดบุตร รวมทัง้อัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคติดต่อ

ลดลงครึง่หนึ่ง ในขณะที่อำยขุยัเฉลี่ยของชำวฟิลิปปินสเ์พิ่มขึน้เป็น ๗๐ ปี ซึ่งเป็นผลมำจำกระบบสขุอนำมยั

ที่อำศยัเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกำรเขำ้มำมีส่วนร่วมของรฐับำลในระบบสำธำรณสขุในดินแดนส่วนใหญ่

ของประเทศ รวมทัง้เทคโนโลยีกำรรกัษำขัน้สงูซึ่งกระจุกตวัอยู่ในเมืองใหญ่และผูใ้หบ้ริกำรดำ้นสำธำรณสขุ

เอกชน แต่บริกำรทำงสำธำรณสขุก็ยงัไม่เพียงพอกบัชำวฟิลิปปินสใ์นพืน้ที่ห่ำงไกลและยำกจนอีกจ ำนวนมำก

ซึ่งยงัตอ้งเผชิญกบัภำวะควำมไม่เป็นธรรม (inequity) ในกำรเขำ้ถึงบรกิำรสำธำรณสขุ๓๓๒  

ทัง้นี ้ภำยใตแ้ผนงำนสำธำรณสุข ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕) เพื่อน ำไปสู่กำรมี

สุขภำพดีของชำวฟิลิปปินส ์ (Philippine Health Agenda 2016-2022: Healthy Philippine 2022) จัดท ำ

โดยกระทรวงสำธำรณสุขของฟิลิปปินส ์ (Department of Health) มุ่งหมำยให้ชำวฟิลิปปินส์ที่ยำกจน                 

ดอ้ยโอกำสและอ่อนแอจะตอ้งไดร้บักำรคุม้ครองจำกกำรรกัษำพยำบำลที่มีค่ำใชจ้่ำยสงู (protected from 

high cost of health care) ต้องได้รับกำรรักษำพยำบำลที่ ดีที่ สุดโดยไม่แบ่งแยก (possible health 

outcomes with no disparity) และชำวฟิลิปปินสค์วรรูส้ึกว่ำได้รบักำรเคำรพ (respected) รูส้ึกมีคุณค่ำ 

(valued) และรูส้กึมีก ำลงัใจ (empowered) เมื่อเขำ้รบับรกิำรสำธำรณสขุ๓๓๓  

 
๓๓๑ Healthcare in the Philippines, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.allianzworldwidecare.com/healthcare-in-the-

philippines?choice=en (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๓๒

 World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific. (2011). The Philippines health system 

review. Manila: WHO Regional Office for the Western Pacific, หนำ้ ๑๑๒, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.searo.who.int/ 
entity/asia_pacific_observatory/publications/hits/hit_philippines/en/ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๓๓

 Department of Health, Philippine Health Agenda 2016-2022, หนำ้ ๒, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.doh.gov.ph/philippine 

_health_agenda, (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). ซึ่งเป็นแผนกำรสำธำรณสขุต่อเนื่องจำกแผน National Objectives 
for Health 2011-2016 โ ป รด ดู  World Health Organization,  PHILIPPINES–WHO Country Cooperation Strategy 



๑๒๘ 

 

เนื่องดว้ยควำมส ำคัญของประเด็นว่ำดว้ยกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขดังกล่ำว  ดังนี ้ในส่วนที่ ๓  

ของบทที่ ๓ นีจ้ึงขอกล่ำวถึงประเด็นขอ้กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขที่ไดต้รำขึน้โดย

สภำคองเกรสของฟิลิปปินสเ์พื่อเป็นมำตรกำรในกำรสง่เสรมิและยกระดบักำรสำธำรณสขุของประเทศ  

 

๓.๓.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข (เช่น กฎหมายการสาธารณสุข กฎหมายประกัน

สุขภาพ กฎหมายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ) 

รฐับญัญัติว่ำดว้ยระบบประกนัสขุภำพแห่งชำติ 

รฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๖๐๖ (Republic Act No. 10606) หรือที่รูจ้ักกันในนำม รฐับญัญัติแกไ้ข                  

รัฐบัญญัติหมำยเลข ๗๘๗๕ (Republic Act No. 7875) หรือ รัฐบัญญัติว่ำด้วยระบบประกันสุขภำพ

แห่งชำติ ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) (National Health Insurance Act of 2013) เป็นกฎหมำยท่ีไดบ้ญัญัติ

ถึงหนำ้ที่ของรฐัว่ำ รฐัจะตอ้ง “ใชว้ิธีกำรที่บรูณำกำรและครอบคลมุอย่ำงเพียงพอในกำรพฒันำสขุภำพของ

ประชำชน”๓๓๔ กฎหมำยฉบบันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหป้ระชำชนไดเ้ขำ้ถึงกำรใหบ้ริกำรดำ้นสขุภำพและสงัคม

ตลอดจนผลิตภณัฑท์ัง้หลำยที่จ  ำเป็นในรำคำที่จับตอ้งได ้ส ำหรบัผูป่้วยอนำถำจะตอ้งไดร้บักำรเขำ้ถึงกำร

ดแูลรกัษำพยำบำลโดยไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำย๓๓๕  ทัง้นี ้กฎหมำยดงักล่ำวไดก้ ำหนดใหร้ฐัจะตอ้งจดัหำใหซ้ึ่ง 

กำรใหบ้รกิำรดำ้นสขุภำพแก่ประชำชนชำวฟิลิปปินสท์ี่ครอบคลมุผ่ำนระบบประกนัสขุภำพที่มีกำรจดัล ำดับ

ควำมส ำคัญตำมควำมต้องกำรของผู้ด้อยโอกำส ผูป่้วย ผูสู้งอำยุ คนพิกำร ผูห้ญิง และเด็ก รวมไปถึง                   

ผูท้ี่ยำกจนที่จะตอ้งไดร้บักำรบรกิำรดำ้นสขุภำพโดยไม่เสียค่ำใชจ้่ำย๓๓๖  

โดยกฎหมำยฉบับดังกล่ำวได้ก ำหนดให้มี แผนประกันสุขภำพแห่งชำติ (National Health 

Insurance Program: NHIP) ซึ่งเป็นประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (universal healthcare) ภำคบังคับโดย

รฐับำลสนบัสนนุค่ำเบีย้ประกนั (premium subsidy) แบบเต็มจ ำนวนใหก้บัสมำชิกที่มีฐำนะยำกจน แทนที่

จะเป็นระบบร่วมจ่ำยแบบเดิม และรฐัไดจ้ัดตั้งบรรษัทประกันสุขภำพแห่งฟิลิปปินส ์(Philippine Health 

Insurance: PhilHealth) ขึน้มำเพื่อบริหำรจัดกำรเก่ียวกับกำรประกันสุขภำพภำยใตก้ฎหมำยฉบบันี ้เช่น

 

2017–2022, หนำ้ ๑, สืบคน้ไดท้ี่ http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13584/WPRO-2017-DPM-003-
eng.pdf?ua=1(ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๓๔ มำตรำ ๒ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๖๐๖, สืบคน้ไดท้ี่ https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2013/ra_10606_ 
2013.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๓๕ มำตรำ ๒ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๖๐๖. 
๓๓๖ มำตรำ ๒ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๖๐๖. 



๑๒๙ 

 

ก ำหนดอตัรำค่ำเบีย้ประกนั พิจำรณำสนบัสนุนค่ำเบีย้ประกนัเต็มจ ำนวนใหก้บัสมำชิกที่ยำกจน (indigent) 

หรือพิจำรณำสนับสนุนค่ำเบีย้ประกันบำงส่วนให้กับสมำชิกบำงกลุ่ม เช่น เด็กก ำพรำ้ เด็กเร่ร่อน หรือ

ผูส้งูอำยุ ภำยใตห้ลกัเกณฑข์องกระทรวงสวสัดิกำรสงัคมและกำรพฒันำ (Department of Social Welfare 

and Development: DSWD) ก ำหนดสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของสมำชิก และบริหำรจัดกำรด้ำนอ่ืน ๆ                                       

ที่ เก่ียวข้องกับกำรประกันสุขภำพ ทั้งนี ้ แผนประกันดังกล่ำว มีเจตนำรมณ์เพื่อลดควำมเหลื่อมล ำ้                   

ในกำรเขำ้ถึงบริกำรทำงสุขภำพของประชำชนไม่ว่ำเนื่องดว้ยเหตุจำกควำมยำกจนหรือกำรอยู่ในพืน้ที่

ห่ำงไกลตำมเกำะแก่งต่ำง ๆ ตวักฎหมำยจึงมีบทบญัญัติบำงประกำรที่เอือ้ต่อกำรเขำ้ถึงบริกำรสำธำรณสขุ 

เช่น มำตรำ ๖ (แก้ไขมำตรำ ๘ วรรค ๒) ก ำหนดว่ำ แม้ผู้ประกันตนไม่มีบัตรประกันสุขภำพ ก็ไม่อำจ                     

เป็นเหตมุำลิดรอนสิทธิในกำรใชป้ระโยชนห์รือบริกำรทำงกำรแพทยภ์ำยใตแ้ผนประกนัสขุภำพแห่งชำติ๓๓๗ 

เป็นตน้ นอกจำกนี ้กฎหมำยยังก ำหนดใหม้ีกำรออกกฎและระเบียบอันเป็นกฎหมำยล ำดับรองเพื่อน ำ

กฎหมำยไปบงัคับใชใ้หเ้กิดผลในทำงปฏิบติัภำยในหกสิบวันนับแต่กฎหมำยฉบับนีม้ีผลใชบ้งัคับอีกด้วย 

เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหำในทำงปฏิบติัว่ำมีกฎหมำยแลว้แต่ยงัไม่มีกำรออกกฎหมำยล ำดบัรองมำบงัคบัใช้๓๓๘ 

 

บ ำนำญเพื่อผูส้งูอำยทุี่ยำกจน (Social Pension) 

 บ ำนำญเพื่อผูส้งูอำยุที่ที่ยำกจน (Social Pension for Indigent senior Citizens: SPISC) เป็นเงิน

ช่วยเหลือจำกรฐับำลที่มอบใหก้ับผูสู้งอำยุที่มีฐำนะยำกจนเป็นจ ำนวนเงิน ๕๐๐ เปโซ (ประมำณ ๓๖๐ 

บำท) ต่อเดือน เพื่อสนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยประจ ำวันและค่ำรักษำพยำบำลที่จ  ำเป็น โดยรัฐบัญญัติ                       

ว่ำด้วยผู้สูงอำยุเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) (the Expanded Senior Citizens Act of 2010)                              

หรือรัฐบัญญัติหมำยเลข ๙๙๙๔ (Republic Act No. 9994) ระบุไว้ว่ำบ ำนำญเพื่อผู้สูงอำยุที่ยำกจนนี ้               

มีเจตนำรมณ์เพื่อยกระดับสภำพควำมเป็นอยู่ของผู้สูงอำยุที่มีฐำนะยำกจนโดยสนับสนุนกำรด ำรง

ชีวิตประจ ำวนัและใหใ้หก้ำรสนบัสนุนทำงกำรแพทย ์ลดภำวะหิวโหย และคุม้ครองไม่ใหผู้ส้งูอำยุที่ยำกจน

ถกูละเลย ถกูลว่งละเมิด ถกูกีดกนั รวมทัง้คุม้ครองใหพ้น้จำกภยัพิบติัที่เกิดโดยธรรมชำติและเกิดโดยมนุษย ์ 

 
๓๓๗

 มำตรำ ๖ แห่งรัฐบัญญัติหมำยเลข ๑๐๖๐๖, "The absence of the ID card shall not prejudice the right of any 

member to avail of benefits or medical services under the National Health Insurance Program (NHIP).”, สืบค้น
ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2013/ra_10606_2013.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  
๓๓๘

 PhilHealth, The Revised Implementing Rules and Regulations of the National Health Insurance Act of 2013, 

สืบคน้ไดท้ี่ https://www.philhealth.gov.ph/about_us/irr_nhia2013.pdf (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๓๐ 

 

 ภำยใต้กฎหมำยฉบับดังกล่ำว ผู้สูงอำยุที่มีฐำนะยำกจน (indigent senior citizen) หมำยถึง

ผูส้งูอำย ุ(๖๐ ปีขึน้ไป) ที่ไม่แข็งแรง เจ็บป่วยหรือทุพพลภำพ และไม่มีเงินเกษียณหรือแหลง่ที่มำของรำยได้

ประจ ำ ค่ำชดเชยหรือควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินอ่ืน ๆ จำกญำติพี่น้องเพื่อจุนเจือชีวิตควำมเป็นอยู่ใน              

ขั้นพื ้นฐำน ทั้งนี ้ ตำมที่ก ำหนดโดยกระทรวงสวัสดิกำรสังคมและกำรพัฒนำ (Department of Social 

Welfare and Development: DSWD) ประกอบกับควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรเพื่อควำมร่วมมือและกำร

เฝำ้ระวงัแห่งชำติ (the National Coordinating and Monitoring Board)๓๓๙     

 

ระบบประกนัเพื่อเจำ้หนำ้ที่และพนกังำนของรฐั (the Government Service Insurance System: GSIS)  

 ระบบประกันเพื่อเจำ้หนำ้ที่และพนักงำนของรฐั หรือ GSIS นีเ้ป็นระบบประกนัสงัคมรูปแบบหนึ่ง

ซึ่งท ำหนำ้ที่จดัสรรและบรหิำรกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญส ำหรบัพนกังำนและเจำ้หนำ้ที่ของรฐั (คลำ้ย กองทุน

บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร หรือ กบข. ของประเทศไทย) โดยสมำชิกที่เขำ้ร่วมในกองทุนนีจ้ะไดร้ับสิทธิ

ประโยชนใ์นรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ประกนัชีวิตภำคบงัคบั ประกนัชีวิตภำคสมคัรใจ สิทธิประโยชนห์ลงัเกษียณ 

และสิทธิประโยชน์ในกรณีทุพพลภำพจำกอุบัติเหตุอันเก่ียวเนื่องจำกกำรท ำงำน และสิทธิประโยชน์                                     

ในกรณีเสียชีวิต  

 ภำยใตร้ฐับญัญัติหมำยเลข ๘๙๒๑ (Republic Act No. 8921) หรือที่มีชื่อเรียกว่ำ รฐับญัญัติระบบ

ประกันเพื่อเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนของรัฐ  ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) (the Government Service 

Insurance System Act of 1997) ระบบประกนันีจ้ะครอบคลมุพนกังำนและเจำ้หนำ้ที่ของรฐัทุกแห่ง ไม่ว่ำ

จะมีสถำนะของกำรจำ้งแบบใดก็ตำม ยกเวน้บำงกลุม่ดงัต่อไปนี ้ 

๑. สมำชิกของศำลยุติธรรมและคณะกรรมำธิกำรรฐัธรรมนูญซึ่งจะอยู่ภำยใตก้ฎหมำยคนละฉบบั

อนัเก่ียวกบักำรเกษียณ 

๒. พนักงำนตำมสัญญำจำ้ง (contractual employees) ที่ไม่มีควำมสัมพันธ์ในฐำนะนำยจำ้ง -

ลกูจำ้ง กบัหน่วยงำนของตน 

๓. สมำชิกของกองทพัแห่งชำติฟิลิปปินสแ์ละต ำรวจแห่งชำติฟิลิปปินส ์รวมถึงกรมรำชทณัฑแ์ละ

กรมปอ้งกนัอคัคีภยั ๓๔๐  

 
๓๓๙ มำตรำ ๓ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๙๙๙๔, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.officialgazette.gov.ph/2010/02/15/republic-

act-no-9994/ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๔๐ The Philippine Government, Official Gazette, GSIS membership, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.officialgazette.gov 



๑๓๑ 

 

บคุลำกรดำ้นสำธำรณสขุ (Public Health Workers) 

ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ฟิลิปปินสม์ีกำรตรำกฎหมำยคือรฐับญัญัติหมำยเลข ๗๓๐๕ (Republic Act No. 7305) 

หรือ กฎหมำยแมกนำคำรต์ำว่ำดว้ยเรื่องบุคลำกรดำ้นสำธำรณสขุ ค.ศ. ๑๙๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) (the Magna 

Carta of Public Health Workers 1992) ไดถ้กูตรำขึน้ดว้ยควำมพยำยำมที่จะใหส้ิทธิประโยชนเ์พิ่มมำกขึน้

แก่บุคลำกรดำ้นสำธำรณสขุโดยกำรเพิ่มเงินค่ำตอบแทนเพื่อสรำ้งแรงจูงใจใหก้บัผูท้ี่ท  ำงำนดำ้นสขุภำพ๓๔๑ 

โดยในมำตรำ ๒ ก ำหนดใหร้ฐัจะตอ้งส่งเสริมและปรบัปรุงชีวิตควำมเป็นอยู่ของบุคลำกรดำ้นสำธำรณสุข

ทั้งในทำงสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พัฒนำทักษะและ

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของบุคลำกรดำ้นสำธำรณสขุเพื่อใหม้ีควำมพรอ้มในกำรท ำงำน และสง่เสรมิให้

บุคลำกรดำ้นสำธำรณสุขมีคุณสมบติัและควำมสำมำรถที่พรอ้มส ำหรบักำรปฏิบติัหนำ้ที่ใหก้ับรฐัในดำ้น

สำธำรณสขุ 

มำตรำ ๓ ก ำหนดนิยำมของบุคลำกรดำ้นสำธำรณสขุ (health workers) ว่ำหมำยถึงบคุคลที่มีส่วน

เก่ียวขอ้งในดำ้นสุขภำพหรืองำนเก่ียวกับสุขภำพ (heath-related work) และรวมถึงบุคคลทุกคนที่ถูกจำ้ง

ใหท้ ำงำนในโรงพยำบำล สถำนพักฟ้ืน สถำนพยำบำล ศูนยส์ุขภำพ หน่วยอนำมัยชนบท สถำนีอนำมัย

ประจ ำบำรงัไก คลินิก และสถำนบริกำรสุขภำพอ่ืน ๆ ที่รฐัเป็นเจำ้ของหรือด ำเนินกำรโดยรฐับำลหรือโดย

หน่วยงำนของรฐับำลที่กฎหมำยใหอ้ ำนำจ รวมถึงแพทย ์ผูช้่วย ฝ่ำยสนบัสนุน ฝ่ำยงำนบริหำร โดยไม่ตอ้ง

ค ำนึงว่ำจะมีสถำนะกำรจำ้งแบบใด๓๔๒ มำตรำ ๔ ก ำหนดใหห้น่วยงำนของรฐัจะตอ้งพฒันำและด ำเนินกำร

ตำมนโยบำยและเงื่อนไขขัน้ต ่ำในกำรคัดเลือกและบรรจุบุคลำกรดำ้นสำธำรณสุข ระยะเวลำของกำรเป็น

ลูกจ้ำงชั่วครำวจะต้องไม่เกินสิบสองเดือน มำตรำ ๕ ก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

(Secretary of Health) ต้องจัดท ำแผนพัฒนำอำชีพและบุคลำกรที่เป็นเอกภำพ (uniform career and 

 

.ph/services/gsis-membership/ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๔๑ The Magna Carta of Public Health Workers 1992 (Republic Act No. 7305), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.official 
gazette.gov.ph/1992/03/26/republic-act-no-7305-s-1992/ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  
๓๔๒

 มำตรำ ๓ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๗๓๐๕, “Definition. - For purposes of this Act, "health workers" shall mean 

all persons who are engaged in health and health-related work, and all persons employed in all hospitals, 
sanitaria, health infirmaries, health centers, rural health units, barangay health stations, clinics and other health-
related establishments owned and operated by the Government or its political subdivisions with original charters 
and shall include medical, allied health professional, administrative and support personnel employed 
regardless of their employment status.” 



๑๓๒ 

 

personnel development plan) ซึ่งตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนขัน้ดว้ยระบบคณุธรรม 

(merit promotion) กำรประเมินผลสมัฤทธิ์ของกำรท ำงำน (performance evaluation) ค่ำตอบแทนในกำร

ฝึกอบรมระหว่ำงกำรท ำงำน (in-service training grant) กำรหมุนเวียนเปลี่ยนงำน (job rotation) และ

ระบบกำรใหร้ำงวลัตอบแทนผลงำน (suggestions and incentive award system)    

มำตรำ ๖ ก ำหนดให้กำรโยกย้ำยต ำแหน่งของบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขจะต้องเป็นไปอย่ำง                 

เป็นธรรม ห้ำมมีกำรลดต ำแหน่งหรือเงินเดือน และมีกลไกให้บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขที่ เชื่อว่ำตน                     

ถูกโยกย้ำยอย่ำงไม่เป็นธรรมสำมำรถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (Civil Service 

Commission: CSC) ไดโ้ดยระหว่ำงอทุธรณน์ีก้ำรโยกยำ้ยจะถูกระงบัไวช้ั่วครำว มำตรำ ๗ ก ำหนดใหผู้ท้ี่มี

อ  ำนำจหนำ้ที่จะตอ้งท ำใหบุ้คลำกรดำ้นสำธำรณสขุที่สมรสแลว้ สำมำรถท ำงำนอยู่ในเมืองเดียวกบัคู่สมรส

ที่เป็นบคุลำกรดำ้นสำธำรณสขุได ้ 

มำตรำ ๑๕ ก ำหนดชั่วโมงกำรท ำงำนของบุคลำกรดำ้นสำธำรณสุขว่ำจะตอ้งไม่เกินแปดชั่วโมง    

ต่อวนั หรือสี่สิบชั่วโมงต่อสปัดำห ์ซึ่งรวมถึงระยะเวลำของกำรอยู่เวร (on duty) ดว้ย แต่ไม่รวมระยะเวลำใน

กำรปฏิบติังำนเมื่อมีกำรเรียกตวัในกรณีฉุกเฉิน (on call) ซึ่งบุคลำกรจะไดร้บัค่ำตอบแทนเพิ่มเติมจำกกำร

ท ำงำนในช่วงเวลำปฏิบติังำนดงักลำ่วในอตัรำครึง่หนึ่งของค่ำจำ้งตำมปกติ มำตรำ ๒๑ ก ำหนดใหบ้คุลำกร

ด้ำนสำธำรณสุขที่ท ำงำนในพื ้นที่อันตรำยต้องได้รับ ค่ำตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม (hazard allowance) 

มำตรำ ๒๔ ก ำหนดใหบุ้คลำกรดำ้นสำธำรณสขุที่ตอ้งสวมใส่เครื่องแบบจะตอ้งไดร้บัเงินช่วยเหลือค่ำซกัรีด 

มำตรำ ๒๖ ก ำหนดใหบุ้คลำกรดำ้นสำธำรณสุขที่ตอ้งเดินทำงเพื่อไปปฏิบติัหนำ้ที่ หรือตอ้งพักคำ้งอยู่ใน

สถำนพยำบำล จะตอ้งไดอ้ำศัยในที่พักของสถำนพยำบำลโดยไม่เสียค่ำใชจ้่ำย นอกจำกนี ้ในมำตรำ ๓๔  

ยังก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสภำคองเกรสด้ำนสุขภำพ (Congressional Commission on 

Health: HEALTHCOM) เพื่อพิจำรณำทบทวนและประเมินกำรพฒันำทรพัยำกรบุคลำกรดำ้นสำธำรณสุข 

โดยเฉพำะในดำ้นกำรศกึษำและกำรฝึกอบรมในวิชำชีพอีกดว้ย  

อย่ำงไรก็ดี กฎหมำยดังกล่ำวถูกวิจำรณ์เป็นประเด็นในเวลำต่อมำถึงกำรขำดกำรน ำไปใชป้ฏิบัติจริง 

เนื่องจำกไม่มีงบประมำณที่เพียงพอ และมีปัญหำในกำรตีควำมว่ำใครบำ้งจะถือว่ำเป็นผูท้ี่ท  ำงำนดำ้นสุขภำพ 

(health worker) ตำมกฎหมำยดงักลำ่ว ซึ่งก ำหนดนิยำมไวค่้อนขำ้งกวำ้ง๓๔๓ 

 
๓๔๓ Carl Abelardo Antonio. Policy critique: Republic Act No. 7305 (The Magna Carta of Public Health Workers) 
and Its Revised Implementing Rules and Regulations, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.researchgate.net/publication/247 



๑๓๓ 

 

๓.๓.๓ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับโรคติดต่อ  

ตำมควำมแห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๓๕๗๓ (Republic Act No. 3573) หรือกฎหมำยว่ำดว้ยกำร

รำยงำนโรค ติด ต่อ  (Law on Reporting of Communicable Diseases)๓๔๔ ซึ่ งประกำศใช้ตั้ ง แ ต่ ปี                   

ค.ศ. ๑๙๒๙ (พ.ศ. ๒๔๗๒) โดยในมำตรำ ๑ ไดก้ ำหนดให ้“บุคคลที่อำจไดร้บักำรติดเชือ้โรคติดต่ออำจ

ไดร้บักำรกกัตวั ควบคมุติดตำมตวั หรือไดร้บักำรฉีดยำป้องกนัโรคที่ไดร้บักำรยอมรบัว่ำมีประสิทธิภำพและ

มำตรฐำนเพื่อเป็นกำรป้องกนัและยบัยัง้กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออนัตรำยไดอ้ย่ำงทนัท่วงที โดยบคุคลนัน้

มิอำจปฏิเสธเพื่อขดัขวำงมำตรกำรเช่นว่ำนัน้ได”้ 

มำตรำ ๒ ระบุใหบุ้คคลใดก็ตำมที่ท ำงำนอยู่ในสถำนพยำบำล โรงเรียน หรือโรงงำน ที่พบเห็นว่ำ            

มีกำรระบำดของโรคติดต่อ จะตอ้งแจง้ต่อสถำนพยำบำล (health station) ที่ใกลท้ี่สดุทรำบทนัที มำตรำ ๓ 

ก ำหนดรำยชื่อของโรคติดต่อที่อยู่ในบังคับของกฎหมำยฉบับนี ้เช่น มำลำเรีย โปลิโอ ไขสันหลังอักเสบ 

อำหำรเป็นพิษ ไขห้วัดใหญ่ ไขเ้หลือง ซึ่งเมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑) มีกำรปรบัปรุงรำยกำรของโรค 

กลุ่มอำกำรของโรค และเหตุเก่ียวกับสำธำรณสุขที่ตอ้งแจง้ต่อหน่วยงำนในก ำกับโดยผลของค ำสั่งฝ่ำย

บริหำรที่ ๒๐๐๘-๐๐๐๙ (Administrative Order No. 2008-0009) โดยเพิ่มรำยชื่อของโรคติดต่อที่ตอ้งอยู่ใน

บงัคบัของรฐับญัญัติหมำยเลข ๓๕๗๓ เช่น โรคพิษสนุขับำ้ โรคหดั ไขห้วดันก โรคปำกและเทำ้เป่ือย เป็นตน้๓๔๕  

ส ำหรับผู้ให้บริกำรสุขภำพในสังกัดของบรรษัทประกันสุขภำพแห่งฟิลิปปินส ์(The Philippine 

Health Insurance Cooperation-Philhealth)  องค์กำรประกันสุขภำพของฟิลิปปินส์ ได้มีกำรออก

หนังสือเวียนที่ ๐๓๐ เอส-๒๐๐๐ (Philhealth Circular No. 030 s-2000) ใหผู้ใ้หบ้ริกำรสุขภำพในสงักัด 

ทุกหน่วย ส ำนกังำนประกนัสขุภำพส่วนภูมิภำคและหน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งด ำเนินกำรปฏิบติัตำม

 

777969_Policy_Critique_The_Philippines'_Magna_Carta_of_Public_Health_Workers (ข้อมูลล่ำสุด ๒๙ มกรำคม 
๒๕๖๒). 
๓๔๔

 Law on Reporting of Communicable Diseases, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ethics.healthresearch.ph/index.php/ 

phoca-downloads/category/13-ra-ao-memo-etc?download=71:ra-3573-reporting-of-communicable-diseases 
(ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  
๓๔๕

 Department of Health, Office of the Secretary, Administrative Order No. 2008-0009: Adopting the 2008 

revised List of Notifiable Diseases, Syndromes Health-Related Evens and Conditions, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.scribd.com/doc/310352475/A-O-2008-0009 (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๓๔ 

 

รฐับญัญัติหมำยเลข ๓๕๗๓ อนัเป็นกฎหมำยว่ำดว้ยกำรรำยงำนโรคติดต่อ อย่ำงเครง่ครดั๓๔๖   

 

 ๓.๓.๔ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์และยาสูบ 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยำสูบเป็นสินค้ำที่ก ำหนดให้มีกำรจัดเก็บภำษีเพิ่มเติมในประเทศ

ฟิลิปปินสโ์ดยมีกำรจัดเก็บในรูปแบบที่แตกต่ำงกันไป ไดแ้ก่ ภำษีสรรพสำมิต ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษี                

ที่มีกำรเรียกเก็บโดยคิดจำกรอ้ยละของมลูค่ำของสินคำ้นัน้หรือ ad valorem tax 

ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประเทศฟิลิปปินสม์ีกำรตรำรัฐบัญญัติหมำยเลข ๑๐๓๕๑ 

(Republic Act No. 10351)๓๔๗ หรือรฐับญัญัติว่ำดว้ยกำรปรบัโครงสรำ้งภำษีสรรพสำมิตส ำหรบัเครื่องด่ืม

แอลกฮอลและยำสูบ  (An Act Restructuring the Excise Tax on Alcohol and Tobacco Products)                

เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตในผลิตภัณฑ์สุรำและยำสูบ (sin tax)                       

โดยออกเป็นบทบญัญัติตรำไวใ้นประมวลรษัฎำกร โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อลดอตัรำกำรบริโภคสินคำ้เหล่ำนี ้

ของประชำชน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตโดยรวมของสินคำ้ทั้งสองคือผลิตภัณฑส์ุรำและ

ยำสูบเฉพำะในช่วง ๙ เดือนแรกของปีมีมูลค่ำสูงถึง ๙๑.๖ พันลำ้นเปโซ ถือเป็นจ ำนวนที่เกินกว่ำกำร

คำดกำรณข์องรฐัที่ไดป้ระมำณไวท้ี่ ๘๕.๕๖ พนัลำ้นเปโซ๓๔๘ สรำ้งรำยไดใ้หก้บัรฐับำลเป็นจ ำนวนมำก๓๔๙ 

ทัง้นี ้แมก้ำรจดัเก็บภำษีในผลิตภณัฑท์ัง้สองจะมีเพิ่มมำกขึน้แต่จำกขอ้มลูทำงสถิติพบว่ำอตัรำกำรบริโภค

ทัง้สรุำผลิตภณัฑแ์ละยำสบูไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใดแมร้ฐับำลไดใ้ชม้ำตรกำรขึน้ภำษีก็ตำม 

 

สุรา 

จำกขอ้มลู ณ วนัที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อตัรำกำรจดัเก็บภำษีที่มีกำรเรียกเก็บโดยคิดจำกรอ้ยละ

ของมูลค่ำของสินค้ำนั้น หรือ ad valorem tax นั้น (ไม่รวมภำษีสรรพสำมิตและภำษีมูลค่ำเพิ่ม) อยู่ที่                    

 
๓๔๖ Strict Compliance to Republic Act 3573, The Law on Reporting Communicable Diseases (2000), สืบคน้ไดท้ี่ 
https://www.philhealth.gov.ph/circulars/2000/circ30_2000.pdf (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๔๗ REPUBLIC ACT NO. 10351 (2012), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2012/ra_10351 
_2012.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๔๘ Zinnia B. De la Pena (2013), Cigarette, alcohol taxes up 81.5%, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.philstar.com/business/ 
2013/12/21/1270420/cigarette-alcohol-taxes-81.5 (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๔๙ เรื่องเดียวกนั.   



๑๓๕ 

 

รอ้ยละ ๒๐ ของมูลค่ำรำคำสินคำ้ขำยปลีกสุทธิ (net retail price) ต่อพรูฟ๓๕๐ (per proof) ในขณะที่ภำษี

ธุรกิจเฉพำะที่เรียกเก็บเพิ่มเติมนอกเหนือจำกนีอ้ยู่ที่ ๒๐ เปโซต่อปริมำณเอธำนอลหรือจ ำนวนระดับดีกรี

ของแอลกอฮอรท์ี่ผสมอยู่ในสรุำหนึ่งลิตร (proof liter)๓๕๑ 

ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรปรบัเปลี่ยนโครงสรำ้งสรรพสำมิต หรือรฐับัญญัติหมำยเลข ๑๐๓๕๑               

กำรจัดเก็บภำษีธุรกิจเฉพำะจำกผลิตภัณฑส์ุรำไดก้ ำหนดใหม้ีกำรจัดเก็บเพิ่มขึน้ โดยภำษีธุรกิจเฉพำะ              

ที่จัดเก็บในอัตรำ ๒๐ เปโซนั้นใหส้ำมำรถปรับเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ ๔ ในแต่ละปีหลังจำกนั้นนับแต่วันที่               

๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒๐๑๖) เป็นต้นไปตำมข้อบังคับสรรพำกร (Revenue Regulations) ที่ออก              

โดยรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั (Secretary of Finance) ๓๕๒ 

ในส่วนของกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องด่ืมแอลกฮอลนั้น กฎหมำยฟิลิปปินสก์ ำหนดอำยุขั้นต ่ำ

ของผูด่ื้มไวท้ี่ ๑๘ ปี๓๕๓ และหำ้มบริโภคเครื่องด่ืมแอลกฮอลในที่สำธำรณะเฉพำะในช่วงที่มีกำรเลือกตัง้๓๕๔ 

และในช่วงเทศกำลส ำคัญบำงเทศกำลที่จะต้องมีกำรควบคุมฝูงชนอย่ำงเคร่งครัด เช่น เทศกำล                        

แห่องค์พระเยซูด ำ (the Black Nazarene) ที่มีขึน้ในวันที่ ๙ มกรำคม ของทุกปี นอกเหนือจำกนั้นแล้ว

ประชำชนสำมำรถบรโิภคเครื่องดื่มแอลกฮอลไดทุ้กสถำนที่และทกุเวลำ  

 อย่ำงไรก็ดี ในสำมเมืองใหญ่อันไดแ้ก่ มะนิลำ (Manila) คำโลคัน (Caloocan) ซึ่งอยู่ในเขตเมืองหลวง 

(capital region) และเมืองดำเวำ (Davao) ซึ่งอยู่ในจังหวัดมินดำเนำ (Mindanao) ได้มีกำรออกค ำสั่ง                

หำ้มกำรบริโภคเครื่องด่ืมแอลกฮอลในที่สำธำรณะ แต่มีบทลงโทษปรบัที่ต  ่ำมำก และแทบไม่มีกำรบงัคับใช้

มำตรกำรดงักล่ำวใหเ้ห็นในทำงปฏิบติัในมะนิลำและคำโลคนั ซึ่งตรงกนัขำ้มกบัเมืองดำเวำในจงัหวดัมินดำเนำ

ซึ่งประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำม ที่มีกำรบงัคับใชม้ำตรกำรนีอ้ย่ำงจริงจังตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
๓๕๐

 proof คือ หน่วยวดัปรมิำณเอธำนอลหรือจ ำนวนระดบัดีกรีของแอลกอฮอลที่ผสมอยู่ในสรุำขวดนัน้ ๆ. 
๓๕๑ มำตรำ ๑ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๓๕๑. 
๓๕๒ มำตรำ ๑ (c) แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๓๕๑.   
๓๕๓

 Presidential Decree No. 1619 (1917), มำตรำ ๕, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/presdecs/ 

pd1979/pd_1619_1979.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  
๓๕๔

 World Health Organization, Management of substance abuse, Philippines, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.who.int/ 

substance_abuse/publications/policy_philippines.pdf (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).   



๑๓๖ 

 

โดยหำ้มไม่ใหร้ำ้นคำ้และสถำนบนัเทิงขำยหรือใหบ้รกิำรเครื่องด่ืมแอลกฮอลในช่วงเวลำตีหนึ่งถึงแปดโมงเชำ้๓๕๕  

 

ยาสูบ 

ส ำหรบักำรจัดเก็บภำษีจำกผลิตภัณฑย์ำสูบ มีหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกับสุรำ กล่ำวคือ ตอ้งระวำง 

เสียภำษีส ำหรบัภำษีสรรพสำมิต ภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีที่มีกำรเรียกเก็บโดยคิดจำกรอ้ยละของมูลค่ำ            

ของสินคำ้ หรือ ad valorem tax โดยทัง้นีซ้ิกำรห์นึ่งมวนจะถูกจัดเก็บภำษีในอัตรำรอ้ยละ ๒๐ ของมูลค่ำ

รำคำสินคำ้ขำยปลีกสุทธิ (net retail price) (ไม่รวมภำษีสรรพสำมิตและภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ในขณะที่ภำษี

ธุรกิจเฉพำะมีอตัรำอยู่ที่ ๕ เปโซต่อซิกำรจ์  ำนวนหนึ่งมวนและจะเพิ่มอีกรอ้ยละ ๔ ในทุก ๆ ปีเช่นเดียวกับ

สรุำนบัแต่วนัที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป๓๕๖ 

ทั้งนี ้ บุหรี่ที่ระวำงต้องเสียภำษีอำจเป็นบุหรี่ที่มีกำรบรรจุด้วยมือหรือบรรจุโดยใช้เครื่องจักร                     

โดยบหุรี่ที่มีกำรบรรจดุว้ยมือจะมีระวำงกำรคิดภำษีเป็นขัน้บนัได (graduating scale) ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อยู่ที่อตัรำเท่ำกบั ๑๘ เปโซต่อบหุรี่หนี่งซอง และใหเ้พิ่มสงูขึน้ตำมอตัรำดงัต่อไปนี ้

๒๑ เปโซต่อหนึ่งซอง ทัง้นีใ้หม้ีผลบงัคับใชน้ับแต่วันที่  ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นตน้ไป และ 

๓๐ เปโซต่อบุหรี่หนึ่งซอง ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่  ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้อัตรำ

ดังกล่ำวเพิ่มสูงขึน้อีกรอ้ยละ ๔ ในทุก ๆ ปีนับแต่วันที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป ตำมขอ้บงัคับ

กรมสรรพำกร (Revenue Regulations) ที่ออกโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง (Secretary of 

Finance) 

ส ำหรบับุหรี่ที่บรรจุโดยใชเ้ครื่องจกัรใหร้ะวำงกำรจดัเก็บภำษี (ขอ้มลู ณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ตำมมลูค่ำ

รำคำสินคำ้ขำยปลีกสทุธิ (net retail price) ไม่รวมภำษีสรรพสำมิตและภำษีมลูค่ำเพิ่ม โดยทัง้นีอ้ยู่ในอตัรำ

เท่ำกับ ๒๑ เปโซต่อซองส ำหรบับุหรี่ที่มีมูลค่ำรำคำสินคำ้ขำยปลีกสุทธิเท่ำกับ ๑๑.๕๐ เปโซ ต่อซองหรือ           

ต ่ำกว่ำ ในขณะที่ส  ำหรบับุหรี่ที่มีมลูค่ำรำคำสินคำ้ขำยปลีกสทุธิสงูกว่ำ ๑๑.๕๐ เปโซ ต่อซอง (ไม่รวมภำษี

สรรพสำมิตและภำษีมลูค่ำเพิ่ม) ใหคิ้ดในอตัรำเท่ำกบั ๒๘ เปโซต่อซอง 

นอกจำกนีก้ฎหมำยยังได้ก ำหนดให้มีกำรขึน้อัตรำกำรจัดเก็บภำษีดังกล่ำวในทุก  ๆ ปีในช่วง

 
๓๕๕ The Straits Times, Liquor Control Bill, How other countries and cities in Asia tackle drinking, สืบค้นได้ที่  

http://www.straitstimes.com/singapore/liquor-control-bill-how-other-countries-and-cities-in-asia-tackle-drinking 
(ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๕๖ มำตรำ ๕ แหง่รฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๓๕๑.   



๑๓๗ 

 

ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหเ้พิ่มอัตรำใหสู้งขึน้อีกรอ้ยละ ๔ ในทุก ๆ ปีนับแต่วันที่                   

๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไปตำมข้อบังคับกรมสรรพำกร (Revenue Regulations) ที่ออกโดย

รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั (Secretary of Finance)๓๕๗ 

ในส่วนของมำตรกำรในกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบนั้น  ฟิลิปปินส์ห้ำมสูบบุหรี่ในสถำนที่

สำธำรณะที่เป็นอำคำรและในสถำนประกอบกำร เช่น หน่วยงำนรำชกำร สถำนพยำบำล สถำนศึกษำ และ

สถำนที่ที่มีเยำวชนอยู่มำก และก ำหนดใหผู้ป้ระกอบกำรในสถำนที่บำงประเภท เช่น ที่ท ำงำน สถำนบนัเทิง 

หรือไนทค์ลับ ตอ้งจัดใหม้ีบริเวณเฉพำะส ำหรบัสูบบุหรี่ นอกจำกนี ้ยังหำ้มสูบบุหรี่ในยำนพำหนะขนส่ง

สำธำรณะและในสถำนีขนส่งต่ำง ๆ ทัง้นี ้เขตกำรปกครองย่อยอ่ืน ๆ สำมำรถออกมำตรกำรหำ้มสูบบุห ร่ี    

ที่เขม้งวดกว่ำกฎหมำยระดบัชำติก็ได ้ 

ส ำหรบักำรโฆษณำและแผนกำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบนั้น ส่วนใหญ่แลว้จะตอ้งห้ำม

ตำมกฎหมำย แต่อนุญำตให้โฆษณำและท ำกำรส่งเสริมกำรขำยได้ และอนุญำตให้มีกำรแจกจ่ำย

ผลิตภัณฑย์ำสูบไดฟ้รีในฐำนะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรส่งเสริมกำรขำย ณ จุดที่มีกำรขำยผลิตภัณฑ์  

รวมทั้งมีข้อจ ำกัดส ำหรบัผลิตภัณฑ์ยำสูบในกำรเข้ำเป็นผู้สนับสนุน (sponsorship) ในกิจกรรมต่ำง ๆ 

รวมทัง้กำรเผยแพรค่วำมเป็นผูส้นบัสนนุนัน้๓๕๘ 

นอกจำกนี ้ฟิลิปปินส์ก็ยังมีข้อจ ำกัดเก่ียวกับกำรบรรจุหีบห่อและกำรแสดงตรำสัญลักษณ์ของ                     

บรรจภุณัฑย์ำสบู กลำ่วคือ ก ำหนดใหซ้องผลิตภณัฑย์ำสบูจะตอ้งมีภำพและขอ้ควำมเตือนเก่ียวกบัสขุภำพ

อยู่บนพืน้ที่บรรจุภณัฑใ์นอตัรำสว่นไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ ๕๐ ของพืน้ที่บรรจุภณัฑท์ี่มองเห็นได ้และหำ้มมิให้

ใชข้อ้ควำมที่มีลกัษณะโนม้นำ้วท ำใหผู้บ้ริโภคเขำ้ใจผิด (misleading) เช่น “light” หรือ “low” แต่ไม่หำ้ม             

ในสว่นของกำรใชรู้ปแบบบรรจภุณัฑเ์พื่อโนม้นำ้วผูบ้รโิภค เช่น สี ตวัเลข หรือสญัลกัษณต่์ำง ๆ๓๕๙  

 

๓.๓.๕ กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร  

ประเทศฟิลิปปินสม์ีกำรตรำกฎหมำยว่ำดว้ยควำมปลอดภยัของอำหำรในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งไดแ้ก่

 
๓๕๗ มำตรำ ๕ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๓๕๑.   
๓๕๘

 Tobacco Regulation Act of 2003, มำตรำ  ๒๕ , สืบค้น ได้ที่  http://www.officialgazette.gov.ph/2003/06/23/ 

republic-act-no-9211/ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  
๓๕๙ Tabacco Control Laws, Legislation by Country: Philippines, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.tobaccocontrollaws.org/ 

legislation/country/philippines/summary (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  



๑๓๘ 

 

รฐับญัญัติว่ำดว้ยควำมปลอดภยัทำงอำหำร ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) หรือรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๖๑๑ 

(the Food Safety Act of 2013: Republic Act No. 10611)๓๖๐ ที่ไดร้บักำรบัญญัติขึน้โดยมีวัตถุประสงค์

ดงัต่อไปนี ้

(ก) เพื่อกำรป้องกนัประชำชนจำกควำมเจ็บป่วยที่เกิดจำกอำหำรหรือน ำ้ที่ไม่สะอำด มีสิ่งปนเป้ือน

มีสิ่งปลอมปน หรือไม่ตรงกบัฉลำก 

(ข) เพื่อเพิ่มควำมเชื่อมั่นในระบบกำรควบคุมด้ำนอำหำรของรัฐให้แก่ภำคอุตสำหกรรมและ

ประชำชนผูบ้รโิภค และ 

(ค) เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตและมีกำรพัฒนำโดยส่งเสริมวิธีปฏิบัติทำงกำรค้ำที่                 

เป็นธรรมและรำกฐำนว่ำดว้ยกฎเกณฑท์ำงกำรคำ้ที่ดีส  ำหรบักำรคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศ๓๖๑ 

 โดยทั้งนี ้กฎหมำยดังกล่ำวได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ว่ำด้วยควำมปลอดภัยของอำหำร๓๖๒ และ

มำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภัยของอำหำร๓๖๓ อีกทั้งรวมถึงกำรก ำหนดกฎเกณฑว์่ำดว้ยควำมรบัผิดของ

ผูป้ระกอบกำรดำ้นอำหำรและหน่วยงำนตัวแทนของรฐัทั้งหลำยในกำรควบคุมดูแลมำตรฐำนควำมปลอดภัย          

ของอำหำร๓๖๔ 

 

รฐับญัญัติว่ำดว้ยองคก์ำรอำหำรและยำ (FDA) ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒)  

รฐับญัญัติว่ำดว้ยองคก์ำรอำหำรและยำ ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) หรือ รฐับญัญัติหมำยเลข 

๙๗๑๑ (Food and Drug Administration (FDA) Act of 2009)๓๖๕ เป็นกฎหมำยที่ก ำหนดอ ำนำจและ

หน้ำที่ขององค์กำรอำหำรและยำในประเทศ กฎหมำยดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริมและเพิ่ม

ควำมสำมำรถดำ้นเทคนิคและกำรบริหำรจดักำรใหก้บัองคก์ำรอำหำรและยำเพื่อให้องคก์ำรอำหำรและยำ

สำมำรถด ำเนินภำรกิจในกำรติดตำมตรวจสอบและก ำหนดกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดตั้งองค์กร               

 
๓๖๐ Food Safety Act of 2013 (REPUBLIC ACT NO. 10611), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ 
ra2013/ra_10611_2013.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๖๑ มำตรำ ๓ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๖๑๑. 
๓๖๒ มำตรำ ๕ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๖๑๑.  
๓๖๓ มำตรำ ๙ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๖๑๑. 
๓๖๔ ขอ้ ๔ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๖๑๑. 
๓๖๕ Food and Drug Administration Act of 2009 (REPUBLIC ACT 9711) สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/ 
statutes/repacts/ra2009/ra_9711_2009.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๓๙ 

 

ทำงธุรกิจที่ด  ำเนินกิจกำรเก่ียวกับอำหำรหรือยำและก ำหนดกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์อำหำร           

หรือยำในก ำกบันัน้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้เพื่อเพิ่มศกัยภำพใหก้บัระบบกำรก ำกบัดแูลขององคก์ร๓๖๖ 

 

กฎหมำยเก่ียวกบักำรควบคมุควำมสะอำดของรำ้นอำหำร 

 มีกฎหมำยที่เก่ียวข้องหลำยฉบับที่ใช้ควบคุมควำมสะอำดของร้ำนอำหำร แต่กฎหมำยหลัก                    

ที่ส  ำคัญคือ ประมวลกฎหมำยสุขอนำมัยแห่งฟิลิปปินส ์(Code on Sanitation of the Philippines) ซึ่งใช้

บังคับเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยในมำตรำ ๑๔ ถึง ๑๗ ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรค้ำอำหำร (food 

establishment) ทุกรำยไม่ว่ำบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลจะต้องได้รบัอนุญำต (sanitary permit) จำก

ส ำนักอนำมัยประจ ำท้องที่ (local health office) เสียก่อน และผู้ที่ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรค้ำ

อำหำรจะตอ้งไดร้บัใบรบัรองจำกหน่วยงำนอนำมยัของทอ้งที่ (health certificates) ภำยหลงัจำกไดร้บักำร

ตรวจร่ำงกำยและตอ้งไดร้บักำรฉีดวัคซีนในรอบระยะเวลำที่ก ำหนด และในส่วนของวัตถุดิบที่ใชใ้นกำร

ประกอบอำหำรนั้นก็มีกำรก ำหนดให้ต้องน ำมำจำกแหล่งที่มีสุขอนำมัยที่ไดม้ำตรฐำน มีกำรปรุงอย่ำง

เหมำะสมก่อนบริโภค ก ำหนดใหเ้ก็บนมไวใ้นตูเ้ย็น รวมทั้งก ำหนดอุณหภูมิที่เหมำะสมในกำรเก็บอำหำรสด 

อำหำรที่ปรุงแลว้ รวมทัง้ก ำหนดใหล้ำ้งผักและผลไมส้ดใหส้ะอำดก่อนน ำไปใชป้ระกอบอำหำร หำ้มไม่ ให้

ประกอบอำหำรหรอืเตรียมอำหำรในหอ้งหรือสถำนที่เดียวกบัที่หลบันอนหรือเลีย้งสตัว ์เป็นตน้๓๖๗     

 

๓.๓.๖ กฎหมายเกี่ยวกับยา 

 กฎหมำยที่ส  ำคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยำของฟิลิปปินส์คือ รัฐบัญญัติว่ำด้วย อำหำร ยำ และ

เครื่องส ำอำง (Food, Drug and Cosmetic Act) ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ก่อนจะมีกำรแก้ไข                

ในส่วนของตัวโครงสรำ้งองคก์รอำหำรและยำโดยรฐับญัญัติว่ำดว้ยองคก์ำรอำหำรและยำ ค.ศ. ๒๐๐๙       

(พ.ศ. ๒๕๕๒) ซึ่งก็ไดก้ ำหนดนิยำม มำตรฐำนเก่ียวกับยำ โดยมำตรำ ๑๐ (แกไ้ขเพิ่มเติมโดย รฐับญัญัติ                      

ว่ำดว้ยองคก์ำรอำหำรและยำ พ.ศ. ๒๕๕๒) ก ำหนดให ้“ยำ” หมำยถึง (๑) วัตถุที่มีกำรรบัรองไวใ้นเภสชั

ต ำรับและต ำรับยำ (pharmacopeias and formularies) รวมไปถึงที่ ร ับรองไว้ในต ำรับยำธรรมชำติ 

(homeopathic pharmacopeias) และในเอกสำรเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ซึ่งรับรองโดยองค์กำรอำหำรและยำ                 

 
๓๖๖ มำตรำ ๔ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๙๗๑๑. 
๓๖๗ Code on Sanitation of the Philippines, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/presdecs/pd1975/pd 
_856_1975.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๔๐ 

 

(๒) วตัถทุี่มีเจตนำเพื่อใชใ้นกำรวินิจฉยั รกัษำ บรรเทำ บ ำบดั หรือปอ้งกนัโรคภยัไขเ้จ็บของมนุษยห์รือสตัว ์       

(๓) วตัถ ุ(นอกเหนือจำกอำหำร) ที่มีเจตนำเพื่อใหม้ีผลกบัโครงสรำ้งของระบบกำรท ำงำนใด ๆ ของรำ่งกำย

มนุษย์หรือสัตว์ หรือ (๔) วัตถุที่มีเจตนำใช้เพื่อเป็นส่วนควบของวัตถุใด ๆ ตำมข้อ (๑) (๒) หรือ (๓)                    

แต่ไม่รวมเครื่องมือหรือสว่นควบและอปุกรณข์องวตัถนุัน้๓๖๘      

 

๓.๓.๗ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด มาตรการการป้องกัน ปราบปรามและต่อต้านยาเสพติด 

กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับยำเสพติด มำตรกำรกำรป้องกนั ปรำบปรำมและต่อตำ้นยำเสพติด ไดแ้ก่      

รัฐบัญญัติว่ำด้วยยำอันตรำย ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) หรือรัฐบัญญัติหมำยเลข ๙๑๖๕ (the 

Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002: Republic Act No. 9165)๓๖๙ ทัง้นี ้ถือเป็นนโยบำยของ

รฐัในอนัที่จะมุ่งคุม้ครองสิทธิในอำณำบริเวณและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเยำวชน

ทัง้หลำยจำกผลกระทบที่จะเกิดและเป็นอนัตรำยจำกยำเสพติดใหโ้ทษไม่ว่ำจะเป็นผลกระทบต่อร่ำงกำยหรือ

จิตใจ รวมทั้งต่อตำ้นกำรกระท ำหรือกำรละเว้นกำรกระท ำทั้งหลำยที่จะก่อใหเ้กิดผลกระทบและควำม

เสียหำยต่อกำรพฒันำของเยำวชนเพรำะยำเสพติด๓๗๐ ยำอนัตรำยตำมค ำนิยำมหมำยถึง ยำเสพติดทัง้หลำย

ที่ไดก้ ำหนดไวใ้นภำคผนวกของอนุสัญญำยำเสพติดใหโ้ทษปี ค.ศ. ๑๙๖๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔) (the 1961 Single 

Convention on Narcotic Drugs) ซึ่งไดร้บักำรปรบัปรุงแก้ไขโดยพิธีสำร ค.ศ. ๑๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) และ

ตำมภำคผนวกของอนุสญัญำสำรออกฤทธิ์ ปี ค.ศ. ๑๙๗๑ (พ.ศ. ๒๕๑๔) (the 1971 Single Convention 

on Psychotropic Substances)๓๗๑ 

ทัง้นี ้กำรกระท ำที่ถือเป็นกิจกำรตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยอำจกล่ำวโดยย่อ ไดแ้ก่ กำรกระท ำอนัเป็น

กำรใช้ มีไว้ในครอบครอง กำรขำย ผลิต แจกจ่ำย ตลอดจนกำรสั่งยำโดยผิดกฎหมำยหรือไม่จ ำเป็น               

ซึ่งยำอันตรำย โดยใหถื้อเป็นควำมผิดและทัง้นีใ้หห้มำยรวมถึงกำรกระท ำใดที่เก่ียวขอ้งกับกำรดังกล่ำว

 
๓๖๘ Food, Drug and Cosmetic Act 1963 (Republic Act 3720), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ 

ra1963/ra_3720_1963.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๖๙ the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 (Republic Act 9165), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/ 
statutes/repacts/ra2002/ra_9165_2002.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๗๐ มำตรำ ๒ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๙๑๖๕.  
๓๗๑ มำตรำ ๓  J แห่งรัฐบัญญัติหมำยเลข ๙๑๖๕ , “ include those listed in the Schedules annexed to the 1961 
Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, and in the Schedules annexed to the 
1971 Single Convention on Psychotropic Substances as enumerated”. 



๑๔๑ 

 

ขำ้งตน้ดว้ย 

นอกจำกนีร้ฐับัญญัติฉบับดังกล่ำวยังมีกำรก ำหนดหำ้มไม่ให้มีกำรเจรจำต่อรองค ำรบัสำรภำพ 

(plea-bargaining) ในคดีที่เก่ียวกับยำเสพติดใหโ้ทษระหว่ำงอัยกำรและจ ำเลยโดยเคร่งครดัตำมควำม 

แห่งมำตรำ ๒๓๓๗๒  

กำรประกำศสงครำมกบัยำเสพติดของฟิลิปปินส ์ 

 ปัญหำยำเสพติดของฟิลิปปินส์หยั่งรำกลึกและมีควำมร้ำยแรงจนเป็นประเด็นปัญหำในทำง

กำรเมือง และไม่ใช่แค่เป็นปัญหำอำชญำกรรมทั่วไป แต่ว่ำกระทบถึงควำมมั่นคงของประเทศ เงินกว่ำ             

หลำยพันลำ้นบำทที่เจำ้หน้ำที่ปรำบปรำมยำเสพติดยึดไดเ้ปิดเผยใหเ้ห็นว่ำมีทัง้เจำ้หนำ้ที่รฐั เจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจ    

และนักกำรเมืองทอ้งถิ่นมำกมำยที่พวัพนักับธุรกิจนี ้อันท ำใหเ้กิดเหตุกำรณก์รำดยิงกลำงเมืองในจงัหวดั 

คำวิเต ้(Cavite) ทำงตอนใตข้องกรุงมะนิลำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนมีผูเ้สียชีวิต ๘ รำย และท ำใหฟิ้ลิปปินส์

ไดร้บักำรจดัใหเ้ป็นประเทศที่มีปัญหำยำเสพติดเลวรำ้ยเป็นอนัดบัสองของเอเชีย 

 กำรบุกเขำ้จับกุมผูต้อ้งสงสยัว่ำกระท ำควำมผิดเก่ียวกับยำเสพติดและกำรล่อซือ้ยำเสพติดจำก              

ผูต้อ้งสงสยั และสดุทำ้ยแลว้ส่งผลใหผู้ต้อ้งสงสยัหลำยรำยเสียชีวิตที่ กระท ำโดยเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจแห่งชำติ

ฟิลิปปินส ์(Philippine National Police) นัน้ เกิดขึน้ภำยหลงัจำกท่ีนำยโรดริโก ดเูตอรเ์ต (Rodrigo Duterte) 

เขำ้รบัต ำแหน่งเป็นประธำนำธิบดีคนที่ ๑๖ ของฟิลิปปินส ์เมื่อเดือนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยท่ำนไดใ้ห้

สจัจะวำจำไวต่้อประชำชนว่ำจะก ำจดัอำชญำกรรมและยำเสพติดผิดกฎหมำยใหไ้ดภ้ำยใน  ๓ ถึง ๖ เดือน 

แมก้ระทั่งตัง้แต่ก่อนท่ำนจะเขำ้รบัต ำแหน่งอย่ำงเป็นทำงกำร ท่ำนไดบ้อกใหป้ระชำชนช่วยติดตำมและให้

เบำะแสเก่ียวกับกลุ่มคนที่พัวพันกับยำเสพติด อันส่งผลใหห้ลงัจำกนัน้มีผูต้อ้งสงสัยว่ำพัวพันกับกำรคำ้         

ยำเสพติดถกูสงัหำรเกือบทกุวนั  

 ปฏิบติักำรลำ้งบำงยำเสพติดของประธำนำธิบดีดเูตอรเ์ตถื้อว่ำประสบควำมส ำเรจ็พอสมควร มีกำร

บุกเขำ้จบักุมและกำรล่อซือ้ทั่วประเทศ โดยใครก็ตำมที่เป็นผูต้อ้งสงสยัและต่อสูข้ัดขืนเจำ้หนำ้ที่รฐัก็จะถูก

สงัหำรจนถึงแก่ควำมตำย ไม่เวน้แมแ้ต่เจำ้หนำ้ที่บำรงัไก (a barangay official) หรือเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจที่มี

สว่นพวัพนั  ซึ่งกำรสงัหำรอย่ำงเป็นวงกวำ้งและเป็นระบบนีส้ง่ผลใหผู้เ้สพยำเสพติดทัง้หลำยเกิดควำมกลวั

อย่ำงเฉียบพลนั (chilling effect) และท ำใหผู้เ้สพนบัพนั ๆ คนพำกนัเขำ้มอบตวักบัเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจหรือกับ

 
๓๗๒ มำตรำ ๒๓ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๙๑๖๕.  



๑๔๒ 

 

เจำ้หนำ้ที่ทอ้งถิ่น๓๗๓ นอกจำกนี ้ประธำนำธิบดีดูเตอรเ์ต ยังไดร้วบรวมรำยชื่อของเจำ้หนำ้ที่ระดับสูงของ

ประเทศกว่ำ ๑๕๐ คนที่มีส่วนพวัพนักบักำรคำ้ยำเสพติด ซึ่งประกอบไปดว้ยผูพ้ิพำกษำ สมำชิกสภำผูแ้ทน

รำษฎร ผูว้่ำรำชกำรจังหวัด เจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจระดับผูบ้งัคับบญัชำ เจำ้หนำ้ที่รฐับำลทอ้งถิ่น ฯลฯ และน ำ

รำยชื่อเหลำ่นัน้เผยแพรอ่อกสูส่ำธำรณชนดว้ยตนเองอีกดว้ย๓๗๔ 

 

๓.๓.๘ กฎหมายเกี่ยวกับเคร่ืองส าอาง  

องคก์ำรอำหำรและยำหรือ FDA เป็นหน่วยงำนที่มีหนำ้ที่ก ำกับดูแลในกำรก ำหนดกฎเกณฑแ์ละ

หลกัเกณฑท์ัง้หลำยเก่ียวกบัเครื่องส ำอำงที่องคก์รทำงธุรกิจหรือบริษัทหำ้งรำ้นที่ประกอบกิจกำรที่เก่ียวขอ้ง

จะตอ้งปฏิบติัตำม ทัง้นี ้รวมถึงผูผ้ลิต ผูค้ำ้ ผูน้  ำเขำ้หรือตวัแทนจดัจ ำหน่ำย โดยองคก์ำรอำหำรและยำตำม

หนงัสือเวียนที่ ๒๐๑๓-๐๐๒ (FDA Circular No. 2013-002) ไดม้ีกำรออกคู่มือก ำหนดแนวทำงฉบบัแกไ้ข

ในกำรขอรบัใบอนุญำตเก่ียวกับเครื่องส ำอำงของบริษัทหำ้งรำ้นโดยไดก้ ำหนดใหอ้งคก์รธุรกิจทั้งหลำย              

ที่ประสงคจ์ะประกอบกิจกำรเก่ียวกับเครื่องส ำอำงในประเทศฟิลิปปินสจ์ะต้องมีกำรก ำหนดกลไกหรื อ

กระบวนกำรอนัประกอบดว้ยกฎเกณฑท์ี่ชัดเจนและเป็นไปตำมบทบญัญัติเครื่องส ำอำงอำเซียน (ASEAN 

Cosmetic Directive—ACD) ซึ่งเป็นบทบญัญัติที่มีวตัถุประสงคใ์นกำรมุ่งควบคมุใหเ้ครื่องส ำอำงทัง้หลำย

ที่มีจ  ำหน่ำยอยู่ในตลำดเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภำพ ประสิทธิภำพ และมคีวำมปลอดภยั๓๗๕   

 

๓.๓.๙ กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล 

รฐับญัญัติหมำยเลข ๘๓๔๔๓๗๖  ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) หรือรฐับญัญัติหำ้มไม่ใหโ้รงพยำบำล

และสถำนพยำบำลทัง้หลำยเรียกเก็บเงินมดัจ ำหรือเงินทดรองจ่ำยล่วงหนำ้กบัคนไขเ้พื่อกำรเขำ้พกัหรือเพื่อ

 
๓๗๓ Ardrian Tamayo, University of Mindanao, Determining Statistical Pattern on the Drug-Related Killing in 

Philippines Using ARIMA and Poisson Techniques, สืบคน้ไดท้ี่ https://mpra.ub.uni-muenchen.de/72518/1/MPRA 
_paper_72518.pdf, หนำ้ ๑-๒ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๗๔ Rappler, The Duterte list: Judges, mayors, police officials linked to drugs, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.rappler 

.com/nation/142210-duterte-list-lgu-police-officials-linked-drugs (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  
๓๗๕ Food and Drug Administration, Revised Guidelines in Licensing Cosmetic Establishments (2013), สืบคน้ได้
ที่ https://ww2.fda.gov.ph/attachments/article/15751/FC2013-002.pdf (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๗๖ REPUBLIC ACT NO. 8344 (1997) สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1997/ra_8344_1997 
.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๔๓ 

 

กำรรกัษำตวัในกรณีใดกรณีหนึ่ง (An Act Prohibiting the Demand of Deposits or Advance Payments 

for the Confinement or Treatment of Patients in Hospital and Medical Clinics in Certain Cases 

1997) ไดก้ ำหนดหำ้มไม่ใหโ้รงพยำบำล แพทยแ์ละเจำ้หนำ้ที่ทัง้หลำยเรียกเก็บเงินค่ำใชจ้่ำยล่วงหนำ้กบั

ผูป่้วยฉุกเฉินหรือผูป่้วยที่อยู่ในสถำนกำรณ์ที่มีอันตรำยหรือควำมเสี่ยงต่อชีวิตก่อนกำรเขำ้รบักำรรักษำ 

ทัง้นี ้โดยใหย้ึดควำมจ ำเป็นในกำรตอ้งใหก้ำรรกัษำฉุกเฉินนัน้เป็นส ำคัญเพื่อป้องกนักำรสูญเสียชีวิตหรือ

กำรกลำยเป็นผู้ทุทลภำพถำวรของผู้ป่วยเป็นหลัก แม้ผู้ป่วยจะไม่มีควำมสำมำรถในกำรช ำระ ค่ำรักษำพยำบำล                              

หรือโรงพยำบำลจะขำดเครื่องมือที่อ  ำนวยควำมสะดวกในกำรรกัษำอย่ำงเพียงพอก็ตำม๓๗๗  โดยในกำรดแูล

รักษำผู้ป่วยดังกล่ำวของโรงพยำบำลที่อำจขำดแคลนเครื่องมือในกำรรักษำ กฎหมำยก ำหนดให้

โรงพยำบำลมีหนำ้ที่ในกำรใหก้ำรรกัษำที่เหมำะสมอย่ำงเร่งด่วนตำมสมควรเพื่อพยุงอำกำรของผูป่้วยก่อน

ด ำเนินกำรจดัสง่ผูป่้วยไปเขำ้รบักำรรกัษำในสถำนพยำบำลที่มีเครื่องมือที่พรอ้มในกำรรกัษำต่อไป๓๗๘    

นอกจำกนีเ้พื่อเป็นกำรคุม้ครองผูป่้วย รฐับญัญัติหมำยเลข ๙๔๓๙๓๗๙ ซึ่งใชบ้งัคบัเมื่อ ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ 

(พ.ศ. ๒๕๕๐) หรือที่มีชื่อว่ำ รฐับญัญัติหำ้มกกัตวัผูป่้วยไวใ้นโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล ดว้ยเหตุว่ำ 

ไม่มีเงินจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำล (An Act Prohibiting the Detention of Patients in Hospitals and Medical 

Clinics on the Ground of Non-payment of Hospital Bills or Medical Expenses)  ได้มี กำรก ำหนด

หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมในกำรหำ้มโรงพยำบำลหรือคลินิกทำงกำรแพทยท์ัง้หลำยไม่ให้กกัตวัผูป่้วยไวใ้นกรณีที่

ผูป่้วยไม่สำมำรถช ำระค่ำรกัษำพยำบำลไดแ้ละผูป่้วยอำจไดร้บักำรปล่อยตวัออกมำจำกโรงพยำบำลหรือ

คลินิกพรอ้มเอกสำรส ำคัญ อำทิ ใบรบัรองแพทยห์รือเอกสำรอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง แต่ทั้งนีผู้ป่้วยจะตอ้งมีกำร                

ลงนำมในตั๋วสญัญำใชเ้งินใหก้บัทำงสถำนพยำบำลนัน้ ๆ เพื่อช ำระหนีค่้ำรกัษำพยำบำลคงคำ้งและจดัหำ

หลกัประกันใหก้ับสถำนพยำบำลซึ่งประกันกำรช ำระหนี ้อำทิ กำรจ ำนองหรือจัดหำบุคคลเพื่อค ำ้ประกัน             

ที่จะเขำ้รว่มรบัผิดในภำระหนีด้งักลำ่ว๓๘๐ 

ในส่วนของกำรก ำกบัดแูลมำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรแพทยน์ัน้ ฟิลิปปินสใ์ชอ้  ำนำจตำมบทบญัญัติ

ของรฐับญัญัติหมำยเลข ๒๓๘๒ (Republic Act No. 2382) หรือที่มีชื่อเรียกว่ำ รฐับญัญัติว่ำดว้ยกำรแพทย ์

 
๓๗๗ มำตรำ ๑ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๘๓๔๔.  
๓๗๘ มำตรำ ๑ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๘๓๔๔. 
๓๗๙ REPUBLIC ACT NO. 9439 (2008) สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2007/ra_9439_2007 
.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๘๐ มำตรำ ๒ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๙๔๓๙. 



๑๔๔ 

 

ค.ศ. ๑๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๐๒) (the Medical Act of 1959) ซึ่งเป็นกฎหมำยฉบบัหลกัที่ควบคมุกำรประกอบ

วิชำชีพแพทย ์โดยมำตรำ ๒ ก ำหนดใหม้ีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรกำรศึกษำวิชำแพทยศำสตร ์ซึ่งอยู่ภำยใต้

กระทรวงศกึษำธิกำร (the Board of Medical Education under the Department of Education) และคณะกรรมกำร

ผูต้รวจสอบแพทย ์ภำยใตค้ณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน (the Board of Medical Examiners under 

the Commissioner of Civil Service) โดยคณะกรรมกำรกำรศึกษำวิชำชีพแพทย์จะมีหน้ำที่หลักคือ            

กำรพิจำรณำรบัรองหลกัสูตรแพทยศำสตรท์ี่มีกำรเรียนกำรสอนในสถำบนัอุดมศึกษำต่ำง ๆ ติดตำมและ

ควบคุมมำตรฐำนของกำรเรียนกำรสอน สัดส่วนของอำจำรย์กับนักศึกษำ เครื่องมือที่ใช้ในกำรเรียน              

กำรสอน ให้กำรรับรองสถำนพยำบำลเพื่อเป็นที่ส  ำหรับให้นักศึกษำแพทย์ฝึกงำน ฯลฯ นอกจำกนี ้                       

ในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๖ ของกฎหมำยดงักล่ำวก็ยงัก ำหนดผลกำรเรียนขัน้ต ่ำของผูส้มคัรเขำ้คณะแพทย ์

รวมทั้งก ำหนดรำยวิชำที่ต้องเรียนมำในชั้นปริญญำตรีด้วย เนื่องจำกกำรเข้ำเป็นเป็นนักศึกษำแพทย์            

ของฟิลิปปินส์จะต้องจบปริญญำตรีสำขำใดก็ได้เสียก่อน ส่วนคณะกรรมกำรผู้ตรวจสอบแพทย์ก็จะ                

ท ำหนำ้ที่หลกัในกำรก ำหนดเกณฑก์ำรทดสอบ และจดัใหม้ีกำรทดสอบเพื่อออกใบอนญุำตประกอบวิชำชีพ

แพทยห์รือใบประกอบโรคศิลปะใหก้บัผูท้ี่จะประกอบอำชีพแพทยต่์อไป๓๘๑  

ส ำหรบัวิชำชีพพยำบำลนัน้ มีรฐับญัญัติหมำยเลข ๙๑๗๓ (Republic Act No. 9173) หรือที่มีชื่อ

ว่ำ รฐับญัญัติว่ำดว้ยกำรพยำบำลแห่งฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) (Philippine Nursing Act of 

2002) ซึ่งก ำหนดใหม้ีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรกำรพยำบำล (Board of Nursing) ซึ่งมีหนำ้ที่ออกใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพพยำบำล และดแูลสถำบนัที่มีหลกัสตูรกำรศกึษำวิชำชีพพยำบำลใหม้ีมำตรฐำนตำมเกณฑ์

ที่ก ำหนด เป็นตน้๓๘๒  

ทัง้นี ้ฟิลิปปินสย์ังไม่มีบทบญัญัติหรือกฎหมำยเฉพำะในเรื่องเก่ียวกับควำมรบัผิดของผูป้ระกอบ

วิชำชีพทำงกำรแพทย ์จึงตอ้งอำศัยหลักตำมที่ปรำกฏในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ขอ้ ๒๑๗๖ 

(Article 2176 of the Civil Code) และประมวลกฎหมำยอำญำฉบับแก้ไข มำตรำ ๓๖๕ (Article 365 of 

the Revised Penal Code) ว่ำดว้ยฐำนควำมผิดของกำรกระท ำโดยประมำทเลินเล่อและประมำทเลินเล่อ

อย่ำงรำ้ยแรงมำปรบัใชเ้ป็นหลกั แต่อย่ำงใรก็ดี ดว้ยควำมที่ระบบกฎหมำยฟิลิปปินสเ์ป็นระบบกฎหมำย             

 
๓๘๑ The Medical Act of 1959, สืบค้นได้ที่  http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1959/ra_2382_1959.html 
(ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๘๒ Philippine Nursing Act of 2002, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2002/ra_9173_2002.html  
(ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๔๕ 

 

ที่มีควำมเป็นระบบกฎหมำยจำรีตประเพณี หรือ Common Law ผสมอยู่มำก ท ำใหศ้ำลสงูสดุของฟิลิปปินส ์

(the Supreme Court of the Philippines) ไดส้รำ้งหลักกฎหมำยโดยค ำพิพำกษำที่เก่ียวกับควำมรับผิด

จำกกำรประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทยไ์วพ้อสมควร อำทิเช่น ในคดี Dr. Ninevetch Cruz vs. Court of 

Appeals and Lydia Umali, G.R. No. 122445 ตัดสินเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๐ ศำลได้               

วำงหลักว่ำ “แพทย์ได้รับกำรคุ้มครองด้วยหลักกฎหมำยพิเศษ (a special rule of law) แพทย์ไม่ใช่                    

ผูร้บัประกันกำรรกัษำ (not guarantors of care) แพทยไ์ม่ใช่ผูร้บัประกันว่ำผลกำรรกัษำจะออกมำดี (not 

warrant a good result) แพทยไ์ม่ใช่ผูร้บัประกนัเหตรุำ้ยหรือเหตกุำรณอ์นัไม่คำดฝัน และแพทยไ์ม่จ ำตอ้ง

รบัผิดในผลของกำรวินิจฉยัอนัเกิดจำกควำมบกพร่องโดยสจุรติ (honest mistake of judgement)”  

นอกจำกนี ้ในคดี Dr. Ruby Li vs. Spouses Soliman, G.R. No. 165279 ซึ่งตดัสินเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ศำลยังไดว้ำงหลักเก่ียวกับกำรรบัฟังพยำนหลกัฐำนในคดีเก่ียวกับควำมประมำทของแพทยไ์วว้่ำ  โจทก์                

หรือผู้เสียหำยมีหน้ำที่ต้องพิสูจน์ว่ำผู้ให้บริกำรทำงกำรแพทย์นั้นไม่ได้ปฏิบัติตำมที่ผู ้ให้บริกำร                          

ทำงกำรแพทย์ โดยปกติทั่ วไปพึงกระท ำเมื่ออยู่ในสภำวะเช่นนั้น (a reasonably prudent health care 

provider) หรือไดก้ระท ำในสิ่งที่ผูใ้หบ้ริกำรทำงกำรแพทยโ์ดยปกติทั่วไปไม่พึงจะกระท ำเมื่ออยู่ในสภำวะ

เช่นนัน้ และดว้ยกำรไม่กระท ำหรือกระท ำเช่นนัน้ ท ำใหผู้เ้สียหำยไดร้บัควำมเสียหำย โดยในกรณีเช่นนี ้            

จะตอ้งมีกำรแสดงพยำนที่เป็นมำตรฐำนทำงกำรแพทย์หรือมำตรฐำนวิชำชีพต่อศำล พยำนของบุคคล

ธรรมดำ ไม่เพียงพอจะตัดสินลงโทษจ ำเลยได ้ ในทำงกลบักัน แพทยท์ี่เป็นจ ำเลยจะไดร้บักำรแนะน ำให้

แสดงหลักฐำนของมำตรฐำนและขั้นตอนที่จ  ำเป็นในสถำนกำรณ์นั้น ๆ  ว่ำตนได้ใช้ควำมระมัดระวัง                   

และไดก้ระท ำไปตำมมำตรฐำนและขัน้ตอนแห่งวิชำชีพแพทยส์ำขำนัน้ ๆ แลว้ จึงจะพน้ผิด  

อย่ำงไรก็ดี มีบำงกรณีที่ศำลตดัสินใหแ้พทยร์บัผิดโดยไม่ตอ้งฟังพยำนผูเ้ชี่ยวชำญ โดยศำลอำศัย

หลกั res ipsa loquitur หรือหลกั “พฤติกำรณย์่อมชีช้ดัในตวัของมนัเอง” กล่ำวคือ เป็นกรณีที่ไม่ตอ้งสงสยั

เลยว่ำแพทยป์ระมำท โดยไม่ตอ้งอำศยัควำมรูท้ำงกำรแพทยใ์ด ๆ เช่น กำรที่แพทยล์ืมอปุกรณ์ผ่ำตดัไวใ้น

ร่ำงกำยของคนไข ้หรือผ่ำตดัอวยัวะผิดชิน้หรือผิดต ำแหน่ง หรือท ำฟันของคนไขห้ลุดในขณะที่คนไขไ้ดร้บั

ยำชำเพื่อผ่ำต่อมทอนซิล เป็นตน้ แต่ทัง้นีห้ลกั res ipsa loquitur จะใชใ้นฐำนะเป็นขอ้ยกเวน้เท่ำนัน้๓๘๓     

 

 
๓๘๓ Lawyers in the Philippines, Proving medical malpractice, สืบคน้ไดท้ี่ https://lawyerphilippines.org/2016/ 
03/29/proving-medical-malpractice/ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  



๑๔๖ 

 

๓.๓.๑๐  กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานของผลิตภัณฑ์              

ทางการแพทย์ ยาและเคร่ืองส าอาง 

ในประเทศฟิลิปปินส ์กฎหมำยที่เก่ียวพันกับผลิตภัณฑท์ำงกำรแพทย ์กฎหมำยว่ำดว้ยมำตรฐำน

ของผลิตภณัฑท์ำงกำรแพทย ์ยำและเครื่องส ำอำงในปัจจุบนั ไดแ้ก่ รฐับญัญัติว่ำดว้ยกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค 

ซึ่งใช้บังคับเมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) (Consumer Act of the Philippines: Republic Act No. 

73940) ซึ่งไดก้ ำหนดเอำไวว้่ำ รฐัมีหน้ำที่ที่จะตอ้งท ำให้ผูบ้ริโภคมั่นใจว่ำอำหำร ยำ เครื่องส ำอำงและ

อปุกรณท์ี่มีอยู่ในประเทศเป็นสินคำ้ที่มีควำมปลอดภยัและมีคณุภำพ และรฐัมีหนำ้ที่ในกำรออกกฎระเบียบ

ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรผลิต กำรขำย กำรจ ำหน่ำย และกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์สินค้ำเหล่ำนั้น              

เพื่อคุ้มครองสุขภำพของผู้บริโภค๓๘๔ อีกทั้งได้ก ำหนดทั้งนิยำมของค ำว่ำ “ยำที่มีสิ่งปนเป้ือนหรือมี              

สิ่งแปลกปลอมปนอยู่” ตำมมำตรำ ๒๙ และข้อยกเว้นในมำตรำ ๓๐  ตลอดจนกำรขึน้ทะเบียนยำ             

และกำรขอรบัใบอนญุำตไวใ้นมำตรำ ๓๑ เพื่อควำมชดัเจนในกำรใชก้ฎหมำย 

 ส ำหรบักำรก ำหนดถึงควำมหมำยของค ำว่ำ “เครื่องส ำอำงที่มีกำรปลอมปน” มีกำรก ำหนดไวใ้น

มำตรำ ๓๕ ซึ่งนอกจำกนี ้ยังได้ก ำหนดเพิ่มเติมถึงมำตรกำรในกำรตรวจสอบโรงงำนในกำรผลิต

เครื่องส ำอำงในมำตรำ ๓๖ 

 

บทสรุป 

 หำกกล่ำวถึงขอ้กฎหมำยในประเด็นว่ำดว้ยเรื่องกำรศึกษำ แรงงำนและงำนดำ้นสำธำรณสขุของ

ประเทศ จะเห็นได้ว่ำสำธำรณรัฐฟิลิปปินสไ์ด้มีบทบัญญัติของกฎหมำยที่ครอบคลุมในเรื่องดังกล่ำว                

แทบทุกด้ำนโดยสถำบันนิติบัญญัติของประเทศได้มีกำรพิจำรณำออกกฎหมำยในระดับรัฐบัญญัติ               

ที่ เ ก่ียวข้องเพิ่มขึ ้นในแต่ละปีควบคู่ ไปกับปริมำณจ ำนวนของค ำสั่ งของฝ่ำยบริหำรของประเทศ                        

โดยประธำนำธิบดีเป็นผูล้งนำมที่ก็มีจ ำนวนเพิ่มสูงขึน้ แต่ทั้งนีปั้ญหำในปัจจุบันของประเทศยังคงอยู่ที่      

กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยที่ยงัคงมีควำมลกัลั่น และกรณีปัญหำว่ำดว้ยเงินทุนที่จะใชด้  ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ 

รวมทัง้ปัญหำกำรทุจริตซึ่งจะตอ้งมีกำรปรบัปรุงและพฒันำต่อไปเพื่อใหป้ระชำชนชำวฟิลิปปินสม์ีสขุภำวะ

ที่พรอ้มในกำรเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำประเทศต่อไป 

 

 
๓๘๔ Consumer Act of the Philippines (REPUBLIC ACT 7394) สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes 
/repacts/ra1992/ra_7394_1992.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 



๑๔๗ 

 

๓.๔ กฎหมายเพื่อการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การส่ือสาร 

รฐัธรรมนญู ค.ศ. ๑๙๘๗ ขอ้ ๑๔ มำตรำ ๑๐๓๘๕  บญัญัติว่ำ  

 “วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีมีควำมส ำคัญมำกต่อกำรพัฒนำประเทศ รัฐจึงจ ำเป็นต้องให้

ควำมส ำคญัต่อกำรวิจยัและพฒันำ กำรใชน้วตักรรมใหม่ กำรใหก้ำรศกึษำอบรมทำงดำ้นวิทยำศำสตรแ์ละ

เทคโนโลยี รวมไปถึงสนบัสนนุเทคโนโลยีวิทยำศำสตรพ์ืน้บำ้นส ำหรบักำรพึ่งพำตวัเอง อีกทัง้ประยกุตใ์หเ้ขำ้

กบัวิถีชีวิต และควำมสำมำรถในกำรผลิตของประเทศ”  

 

หนำ้ที่ของรฐัในกำรสง่เสรมิกำรวิจยัทำงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 นอกจำกรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ข้อ ๑๔ มำตรำ ๑๐ ก ำหนดให้รัฐมีหน้ำที่ต้องส่งเสริมกำรวิจัย                

เพื่อกำรพัฒนำในดำ้นวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี กฎหมำยหลกัที่ก ำหนดทิศทำงและวำงกรอบของกำร

ส่งเสริมกำรวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำคือรัฐบัญญัติหมำยเลข ๒๐๖๗ 

(Republic Act No. 2067) ซึ่งมีชื่อว่ำ รฐับญัญัติวิทยำศำสตร ์ค.ศ. ๑๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๐๑) (Science Act 

of 1958)๓๘๖ โดยในมำตรำ ๓ ก ำหนดใหร้ฐับำลมีหน้ำที่หลำยประกำรเพื่อใหบ้ทบัญญัติในรฐัธรรมนูญ              

ขอ้ ๑๔ มำตรำ ๑๐ มีผลในทำงปฏิบติัอย่ำงเป็นรูปธรรม อนัไดแ้ก่ 

(๑) กระตุน้และแนะแนวทำงใหเ้กิดกำรพฒันำทำงวิทยำศำสตร ์วิศวกรรม และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนอง

ควำมจ ำเป็นขัน้พืน้ฐำนของประชำชนอย่ำงทนัท่วงที 

(๒) ส ำรวจทรัพยำกรของประเทศที่ เ ก่ียวกับวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี และก ำหนด                         

แผนครอบคลมุเพื่อพฒันำและใชท้รพัยำกรเหลำ่นัน้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุเพื่อแกปั้ญหำของประเทศ 

(๓) สรำ้งควำมเขม้แข็งให้กับระบบกำรศึกษำของประเทศเพื่อสรำ้งบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในด้ำน

วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีอย่ำงยั่งยืน 

 
๓๘๕ 1987 Philippines Constitution, Article XIV, Section 10, “Science and technology are essential for national 
development and progress.  The State shall give priority to research and development, invention, innovation, 
and their utilization; and to science and technology education, training, and services.  It shall support 
indigenous, appropriate, and self- reliant scientific and technological capabilities, and their application to the 
country’s productive systems and national life.” 
๓๘๖ Science Act of 1958 (Republic Act No. 2067), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1958/ 

ra_2067_1958.html (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  



๑๔๘ 

 

(๔) สรำ้งแรงจูงใจใหก้บัประชำชนในกำรริเริ่มงำนดำ้นวิทยำศำสตร ์เพื่อเป็นรำกฐำนใหก้บัควำมกำ้วหนำ้

ทำงวิทยำศำสตร ์

(๕) สง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้ีกำรเผยแพร่ผลของงำนวิจยัทำงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี และผลของกำร

น ำงำนวิจยัเหลำ่นัน้ไปปรบัใช ้

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของทั้งในและต่ำงประเทศในกำรใหค้วำมช่วยเหลือในด้ำนกำรเงิน                  

ดำ้นเทคโนโลย ีและในดำ้นอ่ืน ๆ ใหก้บักิจกรรมทำงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

(๗) สง่เสรมิใหม้ีกำรประสำนงำนและร่วมมือกนัในกำรท ำวิจยั เพื่อใหก้ำรวิจยัมีควำมชดัเจน และลดควำมซ ำ้ซอ้น

ของตวังำน เพื่อใหก้ำรวิจยัเกิดประโยชนส์งูสดุ 

(๘) รเิริ่มและจดัใหม้ีมำตรฐำน มำตรกำรควบคมุคณุภำพ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบนัทกึ 

(๙) ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตรพ์ืน้ฐำนและวิทยำศำสตรบ์ริสุทธิ์ (pure and fundamental 

sciences)  

 นอกจำกนี ้ ในมำตรำ ๔ ของรัฐบัญญัติวิทยำศำสตร์ ค.ศ. ๑๙๕๘ (Science Act of 1958)                      

ยังก ำหนดใหม้ีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ห่งชำติ (National Science Development 

Board) ขึน้โดยมีหน้ำที่ส่งเสริมใหเ้กิดควำมร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนของรฐัและเอกชนในกำรสรำ้ง

งำนวิจยัทำงวิทยำศำสตร ์สนบัสนุน รวมทัง้ใหเ้งินทุนและทรพัยำกรแก่หน่วยงำนและบุคลำกรของรฐัและ

เอกชนเพื่อกำรวิจัยและพฒันำทำงวิทยำศำสตรเ์ทคโนโลยีเป็นส ำคัญ  อีกทัง้มีหนำ้ที่ตอ้งน ำเสนอรำยงำน

ประจ ำปีว่ำด้วยสถำนะของกำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตรท์ี่ตนรับผิดชอบรวมทั้งข้อแนะน ำที่เหมำะสม 

(recommendations) ให้แก่ประธำนำธิบดีและสภำคองเกรส รวมทั้งก ำหนดให้คณะกรรมกำรพัฒนำ

วิทยำศำสตรแ์ห่งชำติจะตอ้งท ำงำนร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร (Department of Education: DepEd)                 

ในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ                      

ทำงวิทยำศำสตรอี์กทำงหนึ่ง 

 ทัง้นี ้ในมำตรำ ๕ และ มำตรำ ๖ ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรพฒันำวิทยำศำสตรแ์ห่งชำติประกอบไปดว้ย 

ประธำนคณะกรรมกำร (ซึ่งมีต ำแหน่งเทียบเท่ำรฐัมนตรี และไดร้บัแต่งตัง้โดยประธำนำธิบดี) รองประธำน 

(ไดร้บัแต่งตัง้โดยประธำนำธิบดี) ซึ่งท ำหนำ้ที่เป็นผูอ้  ำนวยกำรบริหำร (Executive Director of the Board) 

และสมำชิกของคณะกรรมกำร อนัไดแ้ก่  

(๑) ประธำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (the Chairman of the National Research Council of the 

Philippines)  



๑๔๙ 

 

(๒) กรรมกำรสถำบนัวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ (the Commissioner of the National Institute 

of Science and Technology) 

(๓) กรรมกำรคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูแห่งฟิลิปปินส์ (the Commissioner of the  Philippine 

Atomic Energy Commission) 

(๔) ผู้อ  ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรวำงแผนเศรษฐกิจแห่งชำติ (the Director of the Office of 

National Planning of the National Economic Council)  

(๕) ตวัแทนหนึ่งคนจำกมหำวิทยำลยัแห่งชำติฟิลิปปินส ์(the University of the Philippines) ซึ่งอธิกำรบดี

ของมหำวิทยำลยัเป็นผูค้ดัเลือก 

(๖) ตวัแทนหนึ่งคนจำกภำคอตุสำหกรรม 

(๗) ตวัแทนหนึ่งคนจำกสมำคมหรือกลุม่ที่ท ำงำนดำ้นวิทยำศำสตร ์และ/หรือ เทคโนโลยี 

(๘) ตวัแทนหนึ่งคนจำกภำคเกษตรกรรม 

(๙) ตวัแทนหนึ่งคนจำกภำคกำรศกึษำ  

 โดยคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ห่งชำตินีจ้ะมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรออกกฎเกณฑ์

และระเบียบต่ำง ๆ ที่จ  ำเป็น เพื่อด ำเนินกำรและปฏิบัติงำนภำยใตร้ฐับญัญัติวิทยำศำสตร ์ค.ศ. ๑๙๕๘ 

(Science Act of 1958) โดย มำตรำ ๙ ก ำหนดใหก้ำรลงมติใด ๆ จะมีผลก็ต่อเมื่อสมำชิกของคณะกรรมกำร

อย่ำงนอ้ยหกคนตอ้งมีติเห็นพอ้ง (concurrence)  

 นอกจำกนีใ้นมำตรำ ๑๒ ของรัฐบัญญัติวิทยำศำสตร ์ค.ศ. ๑๙๕๘ (Science Act of 1958) นี ้     

ยงัก ำหนดใหม้ีกำรจัดตัง้สถำบนัวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ (the National Institute of Science 

and Technology) โดยใหอ้ยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ห่งชำติ โดยมี

อ ำนำจหน้ำที่ส  ำคัญคือกำรน ำนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ห่งชำติ     

ไปปฏิบติัใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม และด ำเนินโครงกำรวิจัยเพื่อกำรพฒันำ ประเมินผล ปรบัปรุง และด ำเนิน

มำตรกำรอ่ืน ๆ  เพื่อท ำใหก้ำรวิจัยทำงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีบรรลุผลตำมเป้ำประสงคแ์ละกรอบนโยบำย              

ที่คณะกรรมกำร ฯ ก ำหนด๓๘๗  

 มำตรำ ๑๖ ก ำหนดใหม้ีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรพลงังำนปรมำณแูห่งชำติ (the Philippine Atomic 

Energy Commission) โดยใหอ้ยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ห่งชำติ 

 
๓๘๗ มำตรำ ๑๒ แหง่รฐับญัญัติหมำยเลข ๒๐๖๗.   



๑๕๐ 

 

(National Science Development Board) มีหน้ำที่จัดตั้ง ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันกำรวิจัยและ

พัฒนำดำ้นพลงังำนปรมำณู ออกกฎเกณฑเ์พื่อควบคุมดูแลบุคลำกร ออกใบอนุญำตกำรใชเ้ครื่องมือที่มี

กัมมันตภำพรงัสี รวมทัง้ใหค้วำมรูด้ำ้นพลงังำนปรมำณูกับประชำชน นอกจำกนี ้เพื่อไม่ใหเ้กิดกำรขดักนั

แห่งผลประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน ประธำนและรองประธำนกรรมกำรของคณะกรรมกำรพัฒนำ

วิทยำศำสตรแ์ห่งชำติและคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูแห่งชำติจะไม่สำมำรถไปยุ่งเก่ียวกับกิจกำร                

ของภำคเอกชนไม่ว่ำในทำงตรงหรือทำงออ้ม และหำ้มรบัผลประโยชนท์ำงกำรเงินใด ๆ จำกสญัญำของรฐั 

(มำตรำ ๒๒)  

 มำตรำ ๒๓ และ ๒๔ ก ำหนดใหเ้งินหรือประโยชนใ์ด ๆ ที่มอบหรือบริจำคใหก้ับคณะกรรมกำร

พัฒนำวิทยำศำสตรแ์ห่งชำติ หรือมูลนิธิ หรือโครงกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตรท์ี่ได้รับกำรสนับสนุนจำก

คณะกรรมกำร เพื่อจุดประสงค์ในช่วยเหลือวงกำรวิจัยและวิทยำศำสตร์ จะได้รับกำรยกเว้นภำษี                      

(tax-exempt) โดยผูม้อบหรือผูบ้ริจำคสำมำรถน ำไปหกัภำษีเพื่อท ำเรื่องขอคืนภำษีได ้อย่ำงไรก็ดี หำกผูใ้ด

พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีโดยกำรใชช้่องทำงตำมมำตรำ ๒๓ และ ๒๔ จะถูกลงโทษปรับไม่เกิน          

หกพนัเปโซ หรือจ ำคกุไม่เกินหนึ่งปี ตำมมำตรำ ๒๕   

 อนึ่ง เมื่อวนัที่ ๓๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ประธำนำธิบดี คอรำซอน อำคีโน (Corazon C. Aquino) 

ไดล้งนำมในค ำสั่งฝ่ำยบริหำรที่ ๑๒๘ ค.ศ. ๑๙๘๗ (Executive Order No. 128 s. 1987) หรืออีกชื่อหนึ่ง

คือ รฐับญัญัติปรบัเปลี่ยนโครงสรำ้งองคก์รของหน่วยงำนวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี (the Reorganization 

Act of the National Science and Technology Authority) เพื่อยกระดบัสถำนะของคณะกรรมกำรพฒันำ

วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (National Science Development Board) ให้เป็นกระทรวงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี  (Department of Science and Technology: DOST) เพื่ อให้องค์กรมีประสิทธิภำพและ

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรทำงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศได้มำกยิ่งขึน้ โดยมำตรำ ๕                  

ของค ำสั่งฝ่ำยบริหำรที่ ๑๒๘ นี ้ก ำหนดใหก้ระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีมีหนำ้ที่ ในกำรน ำนโยบำย

ของรฐัเก่ียวกบัวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีไปปฏิบติัใหเ้กิดผล ส่งเสริม สนบัสนุน ใหก้ำรช่วยเหลือกำรวิจยั

และพฒันำดำ้นวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีที่ส  ำคญัของประเทศ และท ำใหง้ำนวิจยัเหล่ำนัน้เกิดประโยชน์

กับผู้ใช้ปลำยทำง (end- user) รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักรู ้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้กับ

ประชำชนทั่วไปในวงกว้ำง นอกจำกนี ้ในมำตรำ ๑๓ ยังก ำหนดให้มีคณะวำงแผนประจ ำด้ำนต่ำง ๆ 

(Sectoral Planning Councils) เช่น คณะกรรมกำรดำ้นอุตสำหกรรมและดำ้นพลงังำน คณะกรรมกำรดำ้นสุขภำพ 

คณะกรรมกำรดำ้นกำรเกษตรและป่ำไม ้คณะกรรมกำรดำ้นทะเลและอุทกศำสตร์ เพื่อรบัผิดชอบ จัดท ำ



๑๕๑ 

 

แผนยุทธศำสตร ์นโยบำย โครงกำรต่ำง ๆ เพื่อกำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตรใ์นดำ้นที่ตนรบัผิดชอบ โดย

ประธำนของคณะกรรมกำรในแต่ละภำคส่วนก็คือรฐัมนตรีว่ำกำร (minister) ของกระทรวงอ่ืน ๆ ที่มีหนำ้ที่

เก่ียวขอ้งกับกำรพฒันำทำงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี เช่น กระทรวงกำรคำ้และอุตสำหกรรม กระทรวง

กำรขนส่งและคมนำคม กระทรวงเกษตรและอำหำร กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ กระทรวงสำธำรณสุข 

เป็นตน้  

 ในมำตรำ ๑๙ ยงัก ำหนดใหม้ีกำรจดัตัง้สถำบนัทำงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีในหลำยแขนง เช่น 

สถำบนัพัฒนำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม สถำบนัวิจัยนิวเคลียรแ์ห่งชำติ สถำบนัวิจัยอำหำรและโภชนำกำร 

สถำบันวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกป่ำ สถำบันวิจัยสิ่งทอแห่งชำติ สถำบันเพื่อควำมก้ำวหน้ำทำง

วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี สถำบันเพื่อกำรศึกษำทำงวิทยำศำสตร ์ เพื่อท ำกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์                       

ในดำ้นต่ำง ๆ รวมทัง้ท ำใหง้ำนวิจยันัน้เกิดประโยชนต่์อผูใ้ชป้ลำยทำง  

 

สิทธิสว่นบคุคลในกำรติดต่อสื่อสำร  

 รฐัธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๘๗ ขอ้ ๓ มำตรำ ๓ (๑) กล่ำวถึง กำรหำ้มละเมิดควำมเป็นส่วนตัวในกำร

ติดต่อสื่อสำร เวน้แต่จะมำจำกค ำสั่งอันชอบดว้ยกฎหมำยของศำล หรือเพื่อประโยชนต่์อสำธำรณะหรือ

อย่ำงอ่ืนตำมกฎหมำยจะก ำหนด๓๘๘ จะเห็นไดว้่ำรฐัธรรมนูญข้อ ๓ ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิ เสรีภำพของ

ประชำชนฟิลิปปินสท์ุกคน (bill of rights) จะเห็นไดว้่ำควำมเป็นส่วนตัวในกำรติดต่อสื่อสำรถือเป็นสิทธิ             

ที่จะตอ้งไดร้บักำรเคำรพอย่ำงสงู จึงถกูน ำมำบญัญัติไวใ้นหมวดนี ้ 

 

รฐับญัญัติขอ้มลูสว่นบคุคล ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) (Data Privacy Act of 2012) 

 นำย เอดกำโด แองกำลำ (Edgardo Angara) สมำชิกวุฒิสภำ ผู้ซึ่งมีส่วนส ำคัญในกำรผลักดัน

กฎหมำยฉบับนี ้ ได้กล่ำวว่ำ “กฎหมำยนี ้จะก ำหนดกรอบและคุ้มครองกำรใช้อินเตอร์เน็ ตโดยเสรี                          

ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงท ำใหก้ำรใชอิ้นเตอรเ์น็ตมีควำมปลอดภยัควบคู่ไปดว้ย”๓๘๙ โดยกฎหมำยนีไ้ดร้บักำร

 
๓๘๘ 1987 Philippines Constitution, Article III, Section 3(1), “The privacy of communication and 
correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court, or when public safety or order 
requires otherwise as prescribed by law.” 
๓๘๙ Henry Schumacher (2015). The Data Privacy Law: Badly needed to protect the IT/ BPM / KPM sector, สืบคน้
ไดท้ี่ https://europebeat.wordpress.com/2015/07/03/the-data-privacy-law-badly-needed-to-protect-the-it-bpm-
kpm-sector/ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒).  



๑๕๒ 

 

เรียบเรียงภำยหลงัจำกที่สภำและกรรมำธิกำรยุโรป (the European Parliament and Council) มีกำรออก

ข้อบัญญัติ หรือ Directive ที่ 95/46/EC๓๙๐ และ องคก์รควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิค 

(APEC) มีกำรวำงกรอบมำตรฐำนของขอ้มลูส่วนบุคคล (APEC Privacy Framework)๓๙๑ เป็นบรรทดัฐำน

สำกลในดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 กฎหมำยปอ้งกนัขอ้มลูนีย้งัถือเป็นแม่บทส ำคญัของกฎหมำยที่เป็นกญุแจหลกัที่คุม้ครองกำรลงทุน

ในฟิลิปปินสท์ี่เก่ียวกบัอตุสำหกรรมสำรสนเทศโดยกำรจดัจำ้งบุคคลภำยนอก (outsourcing) ซึ่งก ำลงัเป็น

ที่นิยม เพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของนกัลงทุนที่เป็นห่วงในเรื่องของกำรรั่วไหลของขอ้มลูส่วนบุคคล

อีกดว้ย  

 รัฐบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕)๓๙๒ (Data Privacy Act of 2012)                                   

หรือ รฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๑๗๓ ก ำหนดใหร้ฐัจะตอ้งคุม้ครองสิทธิในกำรสื่อสำรและสิทธิในควำมเป็นส่วนตวั

อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐำน และในขณะเดียวกันรฐัก็ตอ้งมั่นใจว่ำข้อมูลต่ำง ๆ จะยังคงไดร้บักำร

ถ่ำยทอดและส่งผ่ำนอย่ำงทั่วถึงเพื่อใหเ้กิดกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำอีกดว้ย รฐัจะตอ้งตระหนักถึง

บทบำทที่ส  ำคญัของเทคโนโลยีขอ้มลูข่ำวสำรที่มีต่อกำรพฒันำประเทศ และรฐัจะตอ้งท ำใหป้ระชำชนมั่นใจ

ไดว้่ำขอ้มลูสว่นบุคคลในระบบกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรฐัและภำคเอกชนจะไดร้บักำรคุม้ครอง

และรกัษำใหป้ลอดภยั๓๙๓  

 นอกจำกนีเ้พื่อใหม้ีกำรน ำกฎหมำยไปใชใ้หเ้กิดผลในทำงปฏิบติั มำตรำ ๗ ของกฎหมำยฉบบันีจ้ึง

ก ำหนดใหร้ฐัจดัตัง้คณะกรรมการความเป็นส่วนตัวแห่งชาติ (National Privacy Commission) ขึน้เพื่อ

ดแูล และบงัคบัใชก้ฎหมำยฉบบันี ้ตลอดจนมีหนำ้ที่ตรวจสอบและเฝำ้ระวงั เสนอ แกไ้ข ปรบัปรุงกฎหมำย

 
๓๙๐ European Union, Directive No. 95/46/EC, สืบค้นได้ที่  http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13580 
(ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๙๑ Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC Privacy Framework (2005), สืบค้น ได้ที่  https://www.apec.org/-
/media/APEC/Publications/2005/12/APEC-Privacy-Framework/05_ecsg_privacyframewk.pdf (ข้อมูลล่ำสุด ๒๙ 
มกรำคม ๒๕๖๒). โดยมีกำรปรับปรุงล่ำสุดเมื่อ ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) โปรดดู Asia-Pacific Economic 
Cooperation, APEC Privacy Framework (2015), สืบคน้ไดท้ี่ (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).https://www.apec 
.org/Publications/2017/08/APEC-Privacy-Framework-(2015).  
๓๙๒ Data Privacy Act of 2012 (Republic Act 10173), สืบคน้ไดท้ี่ https://privacy.gov.ph/data-privacy-act/ (ข้อมูล
ล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒). 
๓๙๓

 มำตรำ ๒ แห่งรฐับญัญตัิหมำยเลข ๑๐๑๗๓.   



๑๕๓ 

 

ที่จ  ำเป็นในกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล รบัเรื่องรอ้งเรียน ใหค้วำมช่วยเหลือหน่วยงำนของรฐัและเอกชน

ทั้งในประเทศและนอกประเทศในด้ำนกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งบังคับใช้มำตรกำรต่ำง ๆ                 

ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกลในเรื่องกำรคุม้ครองขอ้มลู๓๙๔  

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรประกอบไปดว้ย ประธำนกรรมกำรควำมเป็นสว่นตวั (Privacy Commissioner) 

๑ คน และรองกรรมกำรควำมเป็นสว่นตวั (Deputy Privacy Commissioner) จ ำนวน ๒ คน ดแูลดำ้นระบบ

ประมวลผลข้อมูล (Data Procession Systems) ๑ คน และดูแลด้ำนนโยบำยและกำรวำงแผน ๑ คน       

ซึ่งทั้งหมดล้วนได้กำรแต่งตั้งจำกประธำนำธิบดี มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ๓ ปี และสำมำรถได้รับ                  

กำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งไดอี้กหนึ่งสมยั๓๙๕ นอกจำกนี ้กฎหมำยยงัก ำหนดใหก้รรมกำรและรองกรรมกำร

ที่ปฏิบติัหนำ้ที่ภำยใตก้ฎหมำยฉบับนี ้ไม่ตอ้งรบัผิดทำงแพ่งในกำรกระท ำที่ตนไดก้ระท ำลงไปโดยสุจริต    

อันเป็นไปเพื่อกำรปฏิบติัหนำ้ที่ อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรผูน้ัน้จะตอ้งรบัผิดหำกจงใจหรือประมำทกระท ำกำร     

อนัขดัต่อกฎหมำย ขดัต่อศีลธรรมอนัดี ขดัต่อควำมสงบเรียบรอ้ย และขดัต่อจำรีตประเพณีอนัดีงำม แมว้่ำ

กรรมกำรผูน้ัน้จะไดก้ระท ำภำยใตค้ ำสั่งหรือค ำแนะน ำของผูบ้งัคบับญัชำก็ตำม แต่หำกในกรณีที่กรรมกำร  

ผูน้ัน้ถูกฟ้องรอ้งเป็นคดีต่อศำลอนัเก่ียวกบักำรปฏิบติัหนำ้ที่ ถำ้กำรปฏิบติัหนำ้ที่นัน้ชอบดว้ยกฎหมำยแลว้ 

กรรมกำรผูน้ัน้สำมำรถเรียกค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินคดีจำกคณะกรรมกำรไดต้ำมสมควร๓๙๖ 

 ภำยใต้รัฐบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. ๒๐๑๒ ข้อมูลส่วนบุคคล (personal information) 

หมำยถึง ขอ้มูลที่ถูกบันทึกไว ้ไม่ว่ำในรูปแบบที่สำมำรถจับตอ้งไดห้รือไม่ก็ตำม ซึ่งจะท ำใหผู้ท้ี่ถือครอง

ขอ้มูลเหล่ำนัน้สำมำรถระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได ้หรือเมื่อน ำไปรวมกับขอ้มูลอ่ืนแลว้สำมำรถ

ระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดอ้ย่ำงชัดเจน๓๙๗ นอกจำกนีย้ังมีกำรใหน้ิยำมขอ้มูลส่วนบุคคลพิเศษ 

(privileged information) ว่ำ หมำยถึงขอ้มูลในทุกรูปแบบที่ก่อใหเ้กิดกำรสื่อสำรแบบพิเศษ (privileged 

communication)  ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วยกำรพิจำรณำคดีในศำล (the Rules of Court)                     

หรือกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง๓๙๘ 

 รัฐบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. ๒๐๑๒ (Data Privacy Act of 2012) ยังได้ก ำหนดให้ข้อมูล

 
๓๙๔ มำตรำ ๗ แหง่รฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๑๗๓.   
๓๙๕ มำตรำ ๙ วรรค ๑ แห่งรฐับญัญตัิหมำยเลข ๑๐๑๗๓.   
๓๙๖

 มำตรำ ๙ วรรค ๔ แห่งรฐับญัญตัิหมำยเลข ๑๐๑๗๓.   
๓๙๗ มำตรำ ๓(g) แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๑๗๓.   
๓๙๘ มำตรำ ๓(k) แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๑๗๓.   



๑๕๔ 

 

เหลำ่นีถื้อเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีควำมละเอียดอ่อน (sensitive personal information) ไดแ้ก่ 

 (๑) ขอ้มลูเก่ียวกบัเชือ้ชำติ ที่มำแห่งชำติพนัธุ ์สถำนะสมรส อำย ุสีผิว และศำสนำ หรือ ควำมเก่ียวพนัทำง

กำรเมืองของบคุคลนัน้  

 (๒) ขอ้มูลเก่ียวกับสุขภำพ กำรศึกษำ พันธุกรรม รสนิยมทำงเพศ กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรกระท ำ

ควำมผิดหรือขอ้กล่ำวหำต่อบุคคลหรือกำรยุติกระบวนกำรนัน้ หรือโทษจ ำคกุที่ศำลลงในกระบวนกำร

ดงักลำ่ว 

 (๓) ขอ้มลูที่ออกโดยหน่วยงำนของรฐัใหแ้ก่บุคคลโดยเฉพำะ ซึ่งรวมถึง เลขประกนัสงัคม ใบรบัรองแพทย์

ใบอนญุำตหรือกำรปฏิเสธกำรออกใบอนญุำต กำรถกูระงบัหรือเพิกถอนใบอนุญำติ และกำรขอคืนภำษี 

 (๔) ขอ้มลูที่ถกูระบใุหเ้ป็นควำมลบัโดยค ำสั่งฝ่ำยบรหิำร หรือ สภำผูแ้ทนรำษฎร (Congress)๓๙๙ 

  โดยรฐับญัญัติขอ้มลูส่วนบุคคล ค.ศ. ๒๐๑๒ ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรจัดเก็บและประมวลผล

(processing) ขอ้มลูเหล่ำนี ้๔๐๐  เช่น ควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มลูก่อนจะน ำขอ้มลูเหล่ำนัน้มำประมวลผล 

และจะต้องประมวลผลข้อมูลเหล่ำนั้นเพียงเท่ำที่จ  ำเป็นตำมหน้ำที่ที่ ระบุไว้ในสัญญำหรือหน้ำที่                         

ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น โดยต้องเก็บข้อมูลในรูปแบบที่สำมำรถระบุตัวเจ้ำของข้อมูลได้ไม่นำนเกินกว่ำ                     

ที่จ  ำเป็นเพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรเก็บและประมวลผลขอ้มูลนัน้ ๆ ทัง้นี ้ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

เพื่อวัตถุประสงคอ่ื์นอำจถูกน ำไปประมวลใชใ้นทำงประวัติศำสตร ์สถิติ หรือวิทยำศำสตร์เท่ำนัน้๔๐๑ โดย             

รัฐบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. ๒๐๑๒ ก ำหนดโทษของกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้                 

รบัอนญุำตคือระวำงจ ำคกุตัง้แต่หนึ่งปีถึงสำมปีและปรบัตัง้แต่หำ้แสนเปโซถึงสองลำ้นเปโซ และส ำหรบักำร

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำมละเอียดอ่อนโดยไม่ไดร้บัอนุญำตจะตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่สำมปี       

ถึงหกปีและปรบัตัง้แต่หำ้แสนเปโซถึงสี่ลำ้นเปโซ๔๐๒   

 
๓๙๙ มำตรำ ๓(l) แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๑๗๓.   
๔๐๐ กำรประมวลผล (processing) หมำยถึง กำรกระท ำกำร ใด ๆ หรือกลุ่มของกำรกระท ำกำรใด ๆ ที่กระท ำต่อขอ้มลู              

ส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรเก็บรวบรวม กำรบันทึก กำรจัดเก็บ กำรปรับปรุงหรือดัดแปลง กำรกู้คืน               
กำรปรึกษำ กำรรวมให้เป็นชิน้เดียว กำรขัดขวำง กำรลบ หรือกำรท ำลำยข้อมูล โปรดดู มำตรำ ๓ (j) แห่งรัฐบัญญัติ
หมำย เลข  ๑๐๑๗๓ , “Processing refers to any operation or any set of operations performed upon personal 
information including, but not limited to, the collection, recording, organization, storage, updating or 
modification, retrieval, consultation, use, consolidation, blocking, erasure or destruction of data.”   
๔๐๑ มำตรำ ๑๑-๑๓ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๑๗๓.   
๔๐๒ มำตรำ ๒๕ แห่งรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๑๗๓.   



๑๕๕ 

 

กำรน ำกฎหมำยไปใชใ้นทำงปฏิบติั (Implementation) 

 แมว้่ำตัวรฐับญัญัติขอ้มูลส่วนบุคคลนีม้ีผลบงัคับใชต้ัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งก ำหนดใหม้ีกำรจัดตัง้

คณะกรรมกำรควำมเป็นส่วนขึน้เพื่อบังคับใช้กฎหมำยดังกล่ำว แต่ ในทำงปฏิบัติก็ไม่ได้มีกำรจัดตั้ง

คณะกรรมกำรดังกล่ำวขึน้แต่อย่ำงใด จนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประธำนำธิบดีอำคีโน่ 

(Benigno Aquino III) ไดร้บัค ำตกัเตือนจำกหอกำรคำ้รว่มระหว่ำงประเทศ (Joint Foreign Chambers :JFC) 

ว่ำให้รัฐบำลรีบจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมเป็นส่วนตัวแห่งชำติ (the National Privacy Commission)         

เพื่อน ำรฐับัญญัติขอ้มูลส่วนบุคคลนีไ้ปบังคับใช ้เพรำะถือเป็นสิ่งส ำคัญในกำรเติบโตของธุ รกิจในด้ำน      

กำรจัดกำรกระบวนกำรธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (information technology-business process 

management: IT-BPM) มิเช่นนัน้ รฐับญัญัติดงักลำ่วก็จะเป็นเพียงเศษกระดำษ๔๐๓  

 จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประธำนำธิบดีอำคีโน่จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร               

ควำมเป็นสว่นตวัแห่งชำติอย่ำงเป็นทำงกำร และในเดือนสิงหำคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทำงคณะกรรมกำรจึงได้

ออกกฎระเบียบว่ำดว้ยกำรน ำรฐับญัญัติหมำยเลข ๑๐๑๗๓ ซึ่งเรียกว่ำ รฐับญัญัติขอ้มลูสว่นบคุคล ค.ศ. ๒๐๑๒               

ไปปฏิบัติ๔๐๔ (Implementing Rules and Regulations of Republic Act No.10173, known as the Data 

Privacy Act of 2012) เพื่อท ำใหก้ำรบงัคบัใชก้ฎหมำยเป็นรูปธรรมมำกย่ิงขึน้ 

 

๓.๕ กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ 

 รฐัธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๘๗ ขอ้ ๑๑๔๐๕  ไดว้ำงหลกักำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจำ้หนำ้ที่รฐั ไวใ้น

มำตรำ ๑ ว่ำ งำนรำชกำรนัน้ถือเป็นควำมไวว้ำงใจของประชำชน (public trust) เจำ้หนำ้ที่รฐัและพนกังำน

ของรัฐ จะต้องปฏิบัติตัวให้เป็นที่ไว้วำงใจของประชำชนเสมอ (at all times, be accountable to the 

people) และจะตอ้งใหบ้ริกำรประชำชนดว้ยควำมรบัผิดชอบสูงสุด ดว้ยเกียรติ ควำมซื่อสตัย ์ควำมภักดี 

 
๔๐๓ Philstar Global, JFC laments non-implementation of Data Privacy Act, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.philstar.com/ 

business/2015/08/30/1494041/ jfc-laments-non-implementation-data-privacy-act (ข้อมูลล่ำสุด ๒๙ มกรำคม 
๒๕๖๒). 
๔๐๔ Republic of the Philippines, National Privacy Commission, สืบคน้ไดท้ี่ https://privacy.gov.ph/wp-content/ 

uploads/2016/07/IRR-Version-072716.pdf (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒).  
๔๐๕ รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) , สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/consti/cons1987.html 
(ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๒).   



๑๕๖ 

 

และมีประสิทธิภำพ และจะตอ้งปฏิบติัตนดว้ยควำมรกัชำติและยุติธรรม อีกทัง้ยงัคงตอ้งมีควำมอ่อนน้อม

ถ่อมตนและพอประมำณในกำรด ำรงชีพดว้ย” ๔๐๖ 

 

ระบบบรหิำรรำชกำรของฟิลิปปินส ์

 ระบบรำชกำรของฟิลิปปินสม์ีลักษณะเฉพำะเป็นของตนเองอันเกิดจำกกำรผสมผสำนระหว่ำง

อิทธิพลทำงกำรเมืองกำรปกครองจำกเจำ้อำณำนิคมสเปนและสหรฐัอเมริกำ เนื่องจำกช่วงก่อนกำรเขำ้มำ

ของสเปนนัน้ ฟิลิปปินสม์ีลกัษณะเป็นสงัคมชนเผ่ำ อำศัยอยู่กันอย่ำงเป็นอิสระต่อกันเป็นหมู่บำ้นเล็ก ๆ 

เรียกว่ำ บำรงัไก (Barangay) ไม่มีควำมสลบัซบัซอ้น ตำมที่ผูว้ิจัยไดก้ล่ำวไวใ้นบทที่ ๑ โดยสำมำรถแบ่ง

รูปแบบของระบบรำชกำรของฟิลิปปินส ์โดยเริ่มตัง้แต่เมื่อสเปนเขำ้มำปกครองฟิลิปปินสอ์อกเป็นช่วง ๆ ได้

ดงันี ้

  

ช่วงอาณานิคมของสเปน (พ.ศ. ๒๐๖๔- ๒๔๔๑) 

 เมื่อสเปนเขำ้มำมีอ ำนำจ ชนชัน้กำรปกครองในระบบชนเผ่ำที่เคยมีอยู่แต่เดิมก็ไดร้บักำรจัดสรร

ใหม่ โดยสเปนไดก้ ำหนดใหม้ีชนชัน้ปกครองที่เรียกว่ำ “พรินซิพำเลีย” (principalia) ซึ่งประกอบดว้ยผูน้  ำ   

บำรังไกเดิมและผู้ปกครองที่สเปนมอบอ ำนำจให้ ถือเป็นชนชั้นสูงสุดที่สเปนก ำหนดให้มีสิทธิในทำง

กำรเมือง และสำมำรถท ำงำนในหน่วยงำนกำรปกครองได้ ส่วนบำรงัไกก็ถูกกลำยสภำพเป็นหน่วยกำร

ปกครองทอ้งถิ่นระดับเล็กที่สุด มีจ ำนวนครวัเรือนไม่เกิน ๕๐ ครวัเรือน มีผูป้กครองที่เรียกว่ำ คำเบซำ 

(cabeza) คอยท ำหนำ้ที่เก็บภำษีสง่ใหร้ฐับำลสเปน๔๐๗ 

 นอกจำกนี ้ในยุคนีย้ังเป็นยุคที่เกิดชนชัน้กลำงขึน้เป็นครัง้แรก ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบดว้ย พ่อคำ้ 

เจำ้ของที่ดิน และลูกครึ่ง เนื่องจำกสเปนหำ้มไม่ใหช้ำวต่ำงชำติครอบครองที่ดิน ท ำใหช้ำวสเปนหันไป

สมรสกับชำวพืน้เมืองที่มีฐำนะหรือเป็นเจำ้ที่ดิน (landlord) ซึ่งกลุ่มชนชัน้กลำงนีจ้ะเป็นก ำลงัส ำคญัใน

กำรปฏิรูประบบรำชกำรของฟิลิปปินสใ์นยุคต่อมำเนื่องจำกเป็นกลุม่คนมีฐำนะที่มีโอกำสไปศึกษำและใชช้ีวิต                  

 

 
๔๐๖ ขอ้ ๑๑ มำตรำ ๑ ของรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐).  
๔๐๗

 วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันพระปกเกลำ้ , ระบบกำรปกครองท้องถิ่นประเทศสมำชิกประชำคม
อำเซียน สำธำรณรฐัฟิลิปปินส,์ หนำ้ ๒๘-๒๙, สืบคน้ไดท้ี่ https://hengwelcome5000. files.wordpress.com/2014/ 
07/142-e0b89fe0b8b4e0b8a5e0b8b4e0b89be0b89be0b8b4e0b899.pdf (ขอ้มลูล่ำสดุ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๒). 



 ๑๕๗ 

ในต่างประเทศ เมื่อกลับมาฟิลิปปินสจ์ึงรับไม่ได้กับความเหลื่อมล า้ต ่าสูงและการทุจริตที่เกินขึน้                 

ในประเทศของตน๔๐๘ 

 

ช่วงภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๔๘๙) 

 การเข้ามาของสหรัฐอเมริกาท าให้ให้เกิดการเปลี่ยนของสังคมฟิลิปปินสใ์นหลาย ๆ ด้าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการเมืองการปกครอง โดยสหรฐัอเมริกามีนโยบายใหอิ้สระและเสรีภาพแก่

ชาวฟิลิปปินสม์ากขึน้ วางระบบการศึกษาสมัยใหม่ สนับสนุนอุตสาหกรรมโดยจัดตัง้บริษัทร่วมทุน

ระหว่างฟิลิปปินสแ์ละสหรฐัอเมริกา อีกทัง้ยงัใหส้ิทธิพิเศษทางภาษีกบัสินคา้ฟิลิปปินสท์ี่ส่งเขา้ไปขาย

ในสหรฐั และกบัสินคา้สหรฐัอเมรกิาท่ีสง่มาขายในฟิลิปปินส ์เพื่อสรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศ๔๐๙ ทัง้นีก้็เพื่อ

เพื่อชกัจงูโนม้นา้วใหช้าวฟิลิปปินสม์ีทศันคติที่ดีต่อเจา้อาณานิคมใหม่อย่างสหรฐัอเมรกิา และมีการให้

ความส าคัญกับผูท้ี่ดอ้ยกว่าในทางสงัคม เช่น ผูใ้ชแ้รงงาน เด็ก สตรี และคนพิการโดยจัดใหม้ีระบบ

สวสัดิการรองรบัคนกลุม่ดงักลา่ว๔๑๐  

 นอกจากนีส้หรฐัอเมริกายังได้วางรากฐานระบบราชการของฟิลิปปินส ์ (civil service) โดย

ประกาศใช้กฎหมายแห่งรัฐหมายเลข ๕ (Public Law No. 5: An Act for the Establishment and 

Maintenance of Our Efficient and Honest Civil Service in the Philippine Island or Civil Service 

Act 1900) ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึ่งกฎหมายก าหนดใหม้ีการจัดตัง้คณะกรรมาธิการขา้ราชการพลเรือน 

(Civil Service Board) ขึน้เป็นครั้งแรก (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น กรมข้าราชการพลเรือน หรือ Civil 

Service Bureau) เพื่อสร้างระบบของการเป็นข้าราชการมืออาชีพ (professionalism) ปลูกฝัง

วฒันธรรมการบรหิารปกครอง (administrative culture) และเพื่อปกปอ้งและคุม้ครองระบอบคณุธรรม

(meritocracy) มีหนา้ที่หลกัในการตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารราชการแผ่นดินและสรา้งมาตรฐานของ

การแต่งตัง้ขา้ราชการในต าแหน่งหนา้ที่ต่าง ๆ๔๑๑  

 
๔๐๘ สถาบันพัฒนาขา้ราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ., ระบบบริหารราชการของสาธารณรฐัฟิลิปปินส์, หนา้ ๕๔-
๕๕, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/philippines.pdf (ขอ้มูลล่าสุด ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๒). 
๔๐๙ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๔๐๗, หนา้ ๒๙.  
๔๑๐ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๔๐๘, หนา้ ๕๖.  
๔๑๑ Corazon Alma et.al, Reform in the Civil Service: The Philippine Experience, หนา้ ๒, สืบคน้ไดท้ี่ http://unpan1 
.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN007437.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒).  



 ๑๕๘ 

การน าแนวคิดของสหรฐัอเมรกิามาปรบัใช ้

 ฟิลิปปินสไ์ดร้บัอิทธิพลส าคญั ๆ ในการวางหลกัการเก่ียวกับเจา้หนา้ที่ของรฐัและการด าเนิน

ระบบราชการมาจากสหรัฐอเมริกา สาเหตุหลัก  ๆ เนื่องมาจากที่ประเทศได้ถูกปกครองโดย

สหรฐัอเมรกิาระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๔๑ จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๙ (ถกูประเทศญ่ีปุ่ นเขา้มายดึครองสัน้ ๆ ในช่วง

สงครามระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๔ ถึง พ.ศ.๒๔๘๘) รัฐธรรมนูญหลักฉบับ พ.ศ.๒๔๗๘ นั้นเรียกได้ ว่า        

ถูกคดัลอกมาจากรฐัธรรมนูญรวมไปถึงบญัญัติว่าดว้ยสิทธิขัน้พืน้ฐานของพลเมืองของสหรฐัอเมริกา       

เลยทีเดียว ต่อมาเมื่อมีการรา่งประกาศใชร้ฐัธรรมนญู ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ซึ่งก็เช่นเดียวกนัคือ

มีการน ารัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. ๑๙๓๕ (พ.ศ. ๒๔๗๘) และ รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. ๑๙๗๓                      

(พ.ศ. ๒๕๑๖) มาเป็นพืน้ฐานในการแกไ้ข ซึ่งหลกัการที่ส  าคญัมีดงันี ้

 (๑) หน่วยงานของรฐัย่อมไดร้บัการจดัตัง้ขึน้โดยอาศยัอ านาจแห่งรฐัธรรมนญู หรือโดยอ านาจ

ของหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนที่ไดร้บัมอบหมายอ านาจในการจดัตัง้  

  (๒) หน่วยงานของรฐัมีหนา้ที่ในการใชอ้  านาจอธิปไตยบางสว่นเพื่อประโยชนส์าธารณะ 

  (๓) อ านาจและหน้าที่ของหน่วยงานของรฐัถูกก าหนดไว้ในรฐัธรรมนูญ กฎหมาย หรือถูก

ก าหนดโดยฝ่ายนิติบญัญัติ (legislative authority)  

 (๔) การปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หน้าที่ของรฐัจะต้องเป็นไปอย่างอิสระไม่ขึน้กับอ านาจอ่ืนใด

นอกเหนือจากกฎหมาย เวน้แต่ผูป้ฏิบติัจะเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที่ล  าดบัรอง (subordinate 

officer) ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายและอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาขององคก์รหรือเจา้หนา้ที่ที่มีอ  านาจ

เหนือกว่า (superior officer or body)  

  (๕) หน่วยงานของรฐัตอ้งตัง้ขึน้ในลกัษณะถาวร มิใช่ตัง้ขึน้ชั่วคราวหรือระยะสัน้๔๑๒ 

 

ช่วงได้รับอิสรภาพและเอกราช (พ.ศ. ๒๔๘๙- ปัจจุบัน)  

 เมื่ อสงครามโลกครั้งที่ สองสิ ้นสุดลงพร้อม ๆ กับที่ ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชเ ต็มใบ                                

จากสหรฐัอเมริกา ฟิลิปปินสไ์ดบ้งัคบัใชร้ฐับญัญัติหมายเลข ๒๒๖๐ หรือมีชื่อเรียกว่ากฎหมายว่าดว้ย

ระบบราชการแผ่นดิน (Civil Service Law) ขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบบัแรกที่หลอม

รวมระบบราชการ (bureaucracy) ของฟิลิปปินส์ไว้ทั้งหมด โดยกฎหมายฉบับนี ้ได้เข้ามาแทนที่

 
๔๑๒ Hector S. De Leon and Hector M. De Leon Jr. (2000), The Law on Public Officers and Election Law, 
p. 9, and State v. Taylor, 144 N.W. 2d. 289. 



 ๑๕๙ 

กฎหมายแห่งรัฐหมายเลข ๕ (Public Law No. 5) และแทนที่ค  าสั่ งในทางการบริการปกครอง 

(administrative orders) ต่าง ๆ ที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย อันเก่ียวขอ้งกับการบริหารงานบุคลากร 

ของรัฐ ซึ่งมีมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๓ และรัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวยังเปลี่ยนสถานะของส านักงาน

ขา้ราชการพลเรือน (Civil Service Bureau) ไปเป็นคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (Civil Service 

Commission: CSC) โดยมีสถานะเทียบเท่ากระทรวง (department)๔๑๓  

 ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๕ การเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของระบบราชการของฟิลิปปินสเ์กิดขึน้อีกครัง้

เมื่ อรัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมาย “แผนการปฏิ รูปองค์กรแบบหลอมรวม”  ( Integrated 

Reorganization Plan) ซึ่งมีประเด็นส าคญัในการปฏิรูประบบราชการ อนัไดแ้ก่การปรบัปรุงโครงสรา้ง

ส่วนราชการในส านักงานประธานาธิบดีให้มีความกระชับ โดยมีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงาน               

ในสงักัดส านักงานประธานาธิบดี และก าหนดว่าหน่วยงานที่จะอยู่ในสงักัดส านักงานประธานาธิบดี             

ได้นั้นจะต้องเป็นส่วนราชการที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่ประธานาธิบดีในเรื่องส าคัญ ให้ความ

ช่วยเหลือทางวิชาการ หรือดา้นอ านวยการแก่ผูบ้ริหารโดยตรง เป็นหน่วยงานที่ท าหนา้ที่เก่ียวขอ้งกับ

หลายภาคส่วนราชการ และเป็นหน่วยงานที่ตอ้งไดร้บัการดแูลอย่างใกลช้ิดเท่านัน้ โดยหากหน่วยงาน

ใดไม่มีคณุสมบติัดงัที่กลา่วมานีก้็จะตอ้งถกูยุบไป  

  นอกจากนีใ้นแผนดงักล่าวยงัมีการวางรูปแบบการบริหารส่วนราชการของหน่วยงานในระดบั

กระทรวง โดยก าหนดใหแ้ต่ละกระทรวงมี ๔ สว่นที่ท าหนา้ที่อ  านวยการและวิชาการ ซึ่งประกอบไปดว้ย 

 ส่วนวางแผน (Planning Service) ส่วนการคลังและการจัดการ (Financial and Management 

Service) สว่นงานบรหิาร (Administrative Service) สว่นงานเทคนิค (Technical Service)๔๑๔  

 ปัจจุบนั เจา้หนา้ที่ของรฐัของฟิลิปปินส์ (civil service) แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ 

ประเภทโดยอาชีพ (career service) และประเภทชั่ วคราว (non-career service) ส าหรับประเภท          

โดยอาชีพนั้นจะขึน้สู่ต  าแหน่งและเติบโตในสายงานดว้ยระบบคุณธรรมและความเหมาะสม (merit 

and fitness) ใชร้ะบบการสอบแข่งขัน (competitive examination) มีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ และมี

ความมั่นคงในอาชีพการงาน (security of tenure) ซึ่งต าแหน่งงานของเจา้หนา้ที่รฐัประเภทโดยอาชีพ

นี ้สว่นใหญ่จะเป็นต าแหน่งที่ตอ้งมีการสอบและผ่านเกณฑเ์ก่ียวกบัคณุสมบติัต่าง ๆ เป็นต าแหน่งงาน

 
๔๑๓ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๔๑๑, หนา้ ๒. 
๔๑๔ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๔๐๘, หนา้ ๕๘-๕๙.  



 ๑๖๐ 

เฉพาะทางที่ตอ้งใชค้วามรูห้รือเทคนิคขั้นสูง รวมไปถึงต าแหน่งบริหาร (Career Executive Service) 

ซึ่งเป็นต าแหน่งเจา้หนา้ที่รฐัโดยอาชีพที่ตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากประธานาธิบดี นอกจากนีต้  าแหน่ง

ของนายทหารชัน้สญัญาบตัรในเหล่าทพั (Commissioned officers) และทหารชัน้ประทวน (enlisted 

men of the Armed Forces of the Philippines) ก็ถูกจัดให้อยู่ในประเภทโดยอาชีพนี ้ด้วย แต่จะมี

ระบบคุณธรรมที่แยกออกไป ส าหรบัเจา้หน้าที่รฐัประเภทโดยอาชีพนีส้ามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสาม

ระดบั๔๑๕ 

 ระดับหนึ่ง (first level) เป็นต าแหน่งทางด้านศาสนา (clerical) การค้า (trades) งานฝีมือ

(crafts) และผูด้แูลทรพัยส์ินหรือสถานที่ ซึ่งเก่ียวขอ้งกบังานที่ไม่ใช่วิชาชีพ กึ่งวิชาชีพ ซึ่งไม่ตอ้งอาศยั

ความสามารถในการบริหาร (non-supervisory capacity) หรืออาศัยความสามารถในการบริหาร       

ที่ตอ้งศกึษาในระดบัวิทยาลยันอ้ยกว่าสี่ปี๔๑๖  

 ระดับสอง (second level) เป็นต าแหน่งทางดา้นวิชาชีพ (professional) เทคนิค (technical) 

หรือวิชาการ (scientific) ซึ่ ง เ ก่ียวข้องกับงานวิชาชีพ เทคนิค หรือวิชาการ  ซึ่งไม่ต้องอาศัย

ความสามารถในการบริหาร (non-supervisory capacity) หรืออาศัยความสามารถในการบริหาร       

ที่ตอ้งท างานในวิทยาลยัมาไม่นอ้ยกว่าสี่ปี ไปจนถึงระดบัหวัหนา้แผนก๔๑๗  

 ระดบัสาม (third level) เป็นต าแหน่งหนา้ที่ในระดบับรหิาร๔๑๘ 

 ส่วนต าแหน่งประเภทชั่วคราว (non-career service) นัน้ตรงกนัขา้มกบัประเภทโดยอาชีพ ซึ่ง

มีลกัษณะส าคญัสองประการ คือ (๑) การเขา้สูต่  าแหน่งไม่ไดอ้าศยัระบบคณุธรรมหรือความเหมาะสม

หรือการทดสอบตามปกติ และ (๒) มีระยะเวลาการท างานที่จ  ากดัตามกฎหมาย (limited tenure)  

 
๔๑๕ มาตรา ๘, บทที่ ๒, ค าสั่งฝ่ายบรหิารหมายเลข ๒๙๒ (Section 8, Chapter 2 of Executive Order No. 292), 
สืบคน้ไดท้ี่ http://www.officialgazette.gov.ph/1987/07/25/executive-order-no-292-book-vtitle-isubtitle-
achapter-2-coverage-of-the-civil-service/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มนีาคม ๒๕๖๒).   
๔๑๖ first level-- clerical, trades, crafts and custodial service positions, which involve non-professional or 
sub-professional work in a non-supervisory or supervisory capacity requiring less than four years of 
collegiate studies; 
๔๑๗  second level-- professional, technical and scientific positions involving professional, technical or 
scientific work in a non-supervisory or supervisory capacity requiring at least four years of college work up 
to Division Chief level;  
๔๑๘ third level-- positions in the Career Executive Service. 



 ๑๖๑ 

 โดยต าแหน่งประเภทชั่วคราวจะรวมถึง 

- ผูด้  ารงต าแหน่งที่มาจากการเลือกตัง้ (elective officials) และบุคลากรในสงักัดหรือเจา้หนา้ที่รกัษา

ความลบั (confidential staff)๔๑๙ 

- รัฐมนตรีและผู้ด  ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ ในคณะรัฐมนตรี ซึ่ง ได้รับการแต่งตั้งตามความพึงพอใจ                     

ของประธานาธิบดี (at the pleasure of the President)  

- ประธานกรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ด  ารงต าแหน่งตามวาระและบุคลากร                

ในสงักดัหรือเจา้หนา้ที่รกัษาความลบั 

- เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง (contractual personnel) หรือผู้ที่ท างานภายใต้สัญญาจ้างพิ เศษ                 

กบัรฐับาลเพื่อกิจการงานใดงานหนึ่ง ซึ่งตอ้งใชท้กัษะพิเศษหรือทกัษะทางเทคนิคที่ไม่สามารถหาได้

ในหน่วยงานที่ท าสญัญาจา้ง ซึ่งกิจการงานนัน้จะตอ้งแลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่แน่นอน แต่ตอ้ง 

ไม่เกินหนึ่งปี และเจา้หนา้ที่นั้นจะตอ้งท ากิจการงานนัน้ภายใตค้วามรบัผิดชอบของตน โดยมีการ

ควบคมุและก ากบัดแูลเพียงเล็กนอ้ยจากหน่วยงานที่ท าสญัญาจา้ง และ 

- เจา้หนา้ที่เฉพาะกิจและเจา้หนา้ที่ชั่วคราว (emergency and seasonal personnel)๔๒๐  

 

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (Civil Service Commission: CSC) 

 คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนเดิมมีสถานะเทียบเท่ากระทรวง (department) โดยเป็นไป

ตามบทบัญญัติในรฐับัญญัติหมายเลข ๒๒๖๐ ฉบับแก้ไข (Republic Act No. 2260 as amended) 

และไดร้บัการยกสถานะเป็นองคก์รตามรฐัธรรมนญูโดยรฐัธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ. ๑๙๗๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 

และถูกปฏิรูปองคก์รอีกครัง้โดยค าสั่งประธานาธิบดีหมายเลข ๑๘๑ (Presidential Decree No. 181) 

ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และไดร้บัการปฏิรูปองคก์รอีกครัง้โดยผลของค าสั่งฝ่ายบริหาร

 
๔๑๙ หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายให้ดูแลรักษาความลับที่ละเอียดอ่อน หรือมีหน้าที่ดูแลรักษา คุม้ครอง
ทรพัยสิ์นของนายจา้ง โปรดดู San Miguel Foods, Incorporated  v.s. San Miguel Corporation Supervisors and 
Exempt Union, G.R. No. 146206 สืบคน้ไดท้ี่ http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2011/august2011/ 
146206.htm (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๒๐ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๔๑๑, หนา้ ๓. เช่น เจา้หนา้ที่ประจ าหน่วยเลือกตัง้ หรือเจา้หนา้ที่ซ่อมถนนตามสญัญาจา้ง 
ที่รฐัท ากบัเอกชน เป็นตน้   



 ๑๖๒ 

หมายเลข ๑๘๑ (Executive Order no. 181) ลงวนัที่ ๒๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙)๔๒๑  

ปัจจุบันคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนเป็นองคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ 

(พ.ศ. ๒๕๓๐)๔๒๒ และประมวลกฎหมายปกครอง ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) หรือค าสั่งฝ่ายบริหาร

หมายเลข ๒๙๒ (Executive Order 292)  

 รฐัธรรมนูญก าหนดใหค้ณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนประกอบไปดว้ยประธานกรรมการ

หนึ่งคน และกรรมการอีกสองคนซึ่งมีสญัชาติฟิลิปปินสโ์ดยก าเนิด และมีอายุไม่นอ้ยกว่าสามสิบหา้ปี 

ณ วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้โดยประธานาธิบดี ซึ่งไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้ว่าเป็นผูท้ี่มีความสามารถในงานบริหาร

รฐักิจ (public administration) และตอ้งไม่เป็นผูล้งสมัครรบัเลือกตัง้ในต าแหน่งใด ๆ ในการเลือกตัง้

ครัง้ลา่สดุก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีเพียงสมยัเดียว๔๒๓ 

 คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนมีหนา้ที่อย่างกวา้งขวางและมีความรบัผิดชอบในการบริหาร

บุคคลากรของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งมีหน้าที่ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมจริยธรรม 

ประสิทธิภาพ ศักดิ์ศรี การตอบสนอง ความกา้วหนา้ ความมีมารยาท ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

(civil service) และยังมีหน้าที่ผูกพัน (mandate) ในอันที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ

คุณธรรมและการให้รางวัล (merit and rewards system) บูรณาการองค์ความรู้ของการพัฒนา

ทรพัยากรมนุษยเ์ขา้ดว้ยกันในทุกระดับ และมุ่งสรา้งสภาพแวดลอ้มของการบริหารจัดการที่น าไปสู่

ความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ (public accountability)๔๒๔  

 ภายใต้ประมวลกฎหมายปกครองหรือค าสั่ งฝ่ายบริหารหมายเลข ๒๙๒ มาตรา ๑๒ 

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนมีภาระหนา้ที่ (mandate) ดงัต่อไปนี ้๔๒๕  

 
๔๒๑ Republic of the Philippines Civil Service Commission, Mandate, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.csc.gov.ph/ 
2014-02-20-02-22-48/2014-02-20-02-29-25.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๒๒ ขอ้ ๙ (A) มาตรา ๑ และ (B) ของรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐). 
๔๒๓ ขอ้ ๙ (B) มาตรา ๑(๒)  ของรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐). 
๔๒๔ Corazon Alma et.al, Reform in the Civil Service: The Philippine Experience, หน้า  ๔ , สื บค้น ได้ที่  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN007437.pdf (ข้อมูลล่าสุด ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๒). 
๔๒๕ เรื่องเดียวกนั หนา้ ๔.     



 ๑๖๓ 

 - ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบติัส าหรบัการบรหิารราชการแผ่นดิน และปรบัใชแ้ผนและ

วิธีการต่าง ๆ เพื่อสง่เสรมิการบรหิารบคุลากรของรฐัใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความคุม้ค่า 

 - สรา้งนโยบายและกฎระเบียบในการบรหิาร ดแูลรกัษาและจดัล าดบัต าแหน่งงานและค่าตอบแทน 

และจดัท าเกณฑแ์ละฐานค่าตอบแทนของขา้ราชการในแต่ละขัน้เงินเดือน ประเภท และต าแหน่ง 

 - ควบคมุ ดแูล และประสานงานเก่ียวกบัการจดัสอบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ และก าหนด

รูปแบบของการสอบ การแต่งตัง้ การรายงานและรูปแบบอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

 - ก าหนดกรอบ บริหารจัดการและประเมินหลักสูตรที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาและการดูแล

รกัษาบคุลากรที่มีความสามารถและมีคณุสมบติัที่อยู่ในระบบราชการ  

 - รบัฟังและตดัสินคดีที่เก่ียวกบัการบรหิารราชการแผ่นดิน 

 - ด าเนินการอย่างเหมาะสมในเรื่องที่เก่ียวกบัการแต่งตัง้และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกบับคุลากร  

 - ตรวจสอบการกระท าของบุคลากรและการท างานของกระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน 

หน่วยงานของรฐับาลทอ้งถิ่น และองคก์รของรฐัอื่น ๆ   

 

เจา้หนา้ที่ของรฐั (Public Office) 

 เจา้หนา้ที่ของรฐั หมายถึง บุคคลที่กฎหมายไดใ้หส้ิทธิ อ านาจและหนา้ที่ไวใ้นช่วงระยะเวลา

หนึ่ง ไม่ว่าจะก าหนดหนดไวโ้ดยกฎหมายหรือโดยผูท้ี่มอบหมายอ านาจให ้โดยบุคคลนัน้จะมีหนา้ที่ใช้

อ  านาจบางสว่นของรฐั เพื่อประโยชนข์องสาธารณชน๔๒๖ 

 สว่นรฐับญัญัติหมายเลข ๓๐๑๙  (Republic Act No. 3019) หรือกฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้น

การทุจริตและการฉ้อราษฎรบ์งัหลวง (Anti -Graft and Corrupt Practices Act 1960) ซึ่งใหค้  านิยาม 

เจา้หนา้ที่ของรฐั ในมาตรา ๒ (b) ว่าหมายถึง ผูท้ี่ถูกเลือกหรือถูกแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ เพื่อใหเ้ป็น

พนักงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นลักษณะสัญญาหรือลูกจ้างชั่ วคราว  (permanent or temporary)                 

ในต าแหน่งที่ต้องมีการคัดสรรตามคุณสมบัติ (classified) หรือต าแหน่งที่ ไม่ต้องมีการคัดสรร 

 
๔๒๖ “The term ‘public office’ is frequently used to refer to the right, authority and duty, created and 
conferred by law, by which, for a given period either fixed by law or enduring at the pleasure of the creating 
power, an individual is invested with some portion of the sovereign functions of government, to be 
exercised by that individual for the benefit of the public.” โปรดดู  Hector De Leon and Hector De Leon Jr. 
(2000), The Law on Public Officers and Election Law, p. 234.  



 ๑๖๔ 

(unclassified) หรือต าแหน่งที่ไดร้บัการยกเวน้ (exempt) ซึ่งไดร้บัค่าตอบแทนจากรฐับาล ไม่ว่าจะเป็น

จ านวนเท่าใด๔๒๗ 

 นอกจากนีย้ังมีความหมายตามรฐัธรรมนูญฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ขอ้ ๑๑ 

มาตรา ๑ ใหน้ิยามของเจา้หนา้ที่รฐั (public office) ว่าเจา้หนา้ที่รฐัคือความไวว้างใจของสาธารณชน 

(public trust) ตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อประชาชนในการท าหนา้ที่อย่างมีเกียรติยศ ศกัดิศ์รีอย่างสงูสดุ 

ดว้ยความรกัชาติ ความยติุธรรม และพอประมาณ๔๒๘   

 

สิทธิของเจา้หนา้ที่ของรฐั 

 เจา้หน้าที่ของรฐัมีสิทธิสวัสดิการตามหน่วยงานตน้สังกัด และมีสิทธิที่จะไดร้บัการปกป้อง   

ตามกฎหมายและรฐัธรรมนูญ อย่างไรก็ดี Hector S. De Leon และ Hector M. De Leon, Jr. ซึ่งเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญทางกฎหมายของฟิลิปปินสก์ล่าวว่า ดว้ยลักษณะของความเป็นสาธารณะในเนื ้องาน           

ที่จะต้องโปร่งใสและเปิดเผย เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง             

อย่างเดียวกันกับบุคคลธรรมดาทั่วไปจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่อสาธารณะในเรื่องของความ

เหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ที่และในเรื่องอื่น ๆ ในท านองเดียวกนั๔๒๙  

 ในระบบการให้รางวัลและสิ่งจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่มีสิทธิที่จะได้รับ

ค่าตอบแทนรวมไปถึงรางวัลจากการท างาน โดยรางวัลโบนัสปลายปีนั้นมีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่  และรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมสูงสุดในการท างาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการรางวัล               

เพื่อเจา้หน้าที่และพนักงานดีเด่นของรฐั (Committee on Awards to Outstanding Public Officials 

and Employees) ซึ่งประกอบดว้ย ผูต้รวจการแผ่นดิน และประธานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน

 
๔๒๗ "Public officer" includes elective and appointive officials and employees, permanent or temporary, 
whether in the classified or unclassified or exempt service receiving compensation, even nominal, from 
the government…, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1960/ra_3019_1960.html (ขอ้มลู
ล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๒๘ Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the 
people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and 
justice, and lead modest lives. 
๔๒๙ Hector De Leon and Hector De Leon Jr. (2000), The Law on Public Officers and Election Law, p. 155. 



 ๑๖๕ 

เป็นประธานคณะกรรมการรว่มกนั และประธานคณะกรรมาธิการตรวจสอบ และเจา้หนา้ที่จากรฐับาล            

อีกสองคนที่มาจากการแต่งตัง้ของประธานาธิบดี เป็นกรรมการ๔๓๐   

 คณะกรรมการมีหน้าที่ทบทวนผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการและเจา้หน้าที่ตามก าหนด

ระยะเวลาอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงาน และจัดท าระบบการใหร้างวัลและสิ่งจูงใจเพื่อที่จะเชิดชู

ข้าราชการและพนักงานที่มีความโดดเด่นบนฐานของมาตรฐานที่ก าหนด โดยการให้รางวัลนั้น                    

จะพิจารณาจากจ านวนปีที่ท างาน คณุภาพ และความสม ่าเสมอของการท างาน สถานะต าแหน่ง ระดบั               

ของเงินเดือน ความส าเรจ็ในแต่ละงาน และความเสี่ยงหรือความทา้ทายของงาน  

 รางวัลและสิ่งจูงใจประจ าปีอาจท าในรูปของพิ ธี เชิดชูเกียรติหรืออยู่ ในรูปแบบอ่ืน เช่น                                 

การให้การยกย่อง โบนัส การให้ต าแหน่งบริหารในรัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจของรัฐ  ทุนการศึกษา                    

ทัง้ในและต่างประเทศ รวมไปถึงการเลื่อนต าแหน่งและเงินเดือนใหสู้งขึน้ใหเ้หมาะสมกับคุณสมบัติ 

หรือในกรณีการเลื่อนต าแหน่งถัดไปยังไม่ว่าง ก็ให้ก าหนดต าแหน่งดังกล่าวในงบประมาณ                        

ของส านักงานนัน้ในการโยกยา้ยครัง้ต่อไป โดยให้คณะกรรมการก าหนดกฎของตนเองในการปฏิบติั

หนา้ที่ 

 นอกจากนี ้เพื่อที่จะรกัษาระดับการท างานของเจา้หนา้ที่รฐัใหอ้ยู่ในระดับสูงและมีคุณภาพ

ตามที่รัฐบาลมุ่งหวังไว้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องงดเว้นหรือหลีกเลี่ ยงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม                    

ทางการเมืองบางอย่าง แมว้่าจะเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานตามรฐัธรรมนูญก็ตาม หากว่ากิจกรรมเหล่านั้น             

ไม่สอดคล้องกับสถานะของความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของตน และเพื่อที่จะท าให้การจ ากัดสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้นถูกต้องชอบธรรม รัฐบาลจะต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลว่าการจ ากัดสิทธิ

ดงักล่าวนัน้จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะเจา้หนา้ที่ของรฐัมีประสิทธิภาพมากขึน้

ได้อย่างไร๔๓๑ ซึ่งปัญหาจะอยู่ตรงที่การหาจุดสมดุลระหว่างประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะ

ประชาชนคนหนึ่ง และประโยชนข์องรฐั ในฐานะนายจา้ง๔๓๒ ทัง้นี ้ภายใตป้ระมวลกฎหมายแรงงาน 

(Labor Code of the Philippines) ข้อ ๒๔๔ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐในสถาบันของรัฐและองค์กร

 
๔๓๐ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งรฐับัญญัติหมายเลข ๖๗๑๓ (Code of Conduct and Ethical Standards for public 
Officials and Employees), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1989/ra_6713_1989.html 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) 
๔๓๑ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๔๑๒, หนา้ ๑๗๙-๑๘๐.  
๔๓๒ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๔๑๒, หนา้ ๑๘๐.  



 ๑๖๖ 

รฐัวิสาหกิจมีสิทธิในการจดัตัง้สหภาพแรงงานเพื่อเจรจาต่อรองแบบรวมกลุม่กบันายจา้งได ้เท่าที่ไม่ขดั

ต่อกฎหมาย๔๓๓  

สิทธิประโยชนท์างการศกึษาของเจา้หนา้ที่รฐัเพื่อเพิ่มศกัยภาพ 

 ขา้ราชการหรือเจา้หน้าที่ของรฐัมีสิทธิที่จะไดร้บัทุนการศึกษาส าหรบัขา้ราชการโดยเฉพาะ 

โดยทุนนีจ้ะไม่เปิดให้กับประชาชนทั่วไป เช่น โครงการ Japan’s Young Leaders Program (YLP)             

ซึ่งจะมีใหเ้ฉพาะกบัขา้ราชการชาวฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเท่านัน้ โดยความส าคญัของโครงการนีคื้อการ

ร่วมมือกนัระหว่างรฐับาลฟิลิปปินสแ์ละรฐับาลญ่ีปุ่ นเพื่อใหค้นรุ่นใหม่ไดเ้ขา้ใจความรูใ้นหลาย ๆ ดา้น

โดยเฉพาะในกลุ่มเจา้หนา้ที่ของรฐัรุ่นใหม่ที่ตอ้งการหาประสบการณ ์และเพื่อสนับสนุนผลกัดันผูท้ี่ มี

ศักยภาพในการเขา้มาเป็นผูน้  าประเทศในอนาคต ทัง้ในเอเชียและประเทศอ่ืน ๆ นอกจากนีย้ังท าให้

ผูเ้ขา้ร่วมเขา้ใจเก่ียวกับประเทศญ่ีปุ่ นมากขึน้ ก็จะช่วยใหเ้ครือข่ายของผู้น าของชาติมีความสัมพันธ์     

ที่เป็นมิตรและมีกิจกรรมการวางแผนนโยบายที่ดีขึน้ในหมู่ประเทศในเอเชียและประเทศอ่ืน ๆ รวมทัง้

ประเทศญ่ีปุ่ น๔๓๔ โดยผูส้มคัรโครงการตอ้งอยู่ในสถานะเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั มีอายงุานอย่างนอ้ย ๓ ปี

ขึน้ไป และมีแนวโนม้ที่จะกา้วเขา้มาเป็นผูน้  าในอนาคต โดยมหีน่วยงานของผูส้มคัรเป็นผูแ้นะน า  

 นอกจากนี ้  TESDA (Technical Education and Skills Development Authority) หรือส านัก

อาชีวศึกษาและการพฒันาทกัษะอาชีพ  ยงัท าหนา้ที่จดัหาทุนการศึกษาในต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น ภายใต้

การสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่าประเทศแห่งญ่ีปุ่ น (Japan International Cooperation 

Agency: JICA) ส าหรบัเจา้หน้าที่รฐัเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถดา้นการจัดการและเทคนิค๔๓๕ 

 
๔๓๓ Article 244. Right of employees in the public service. Employees of government corporations established under 

the Corporation Code shall have the right to organize and to bargain collectively with their respective employers. 
All other employees in the civil service shall have the right to form associations for purposes not contrary to law.  
๔๓๔ Young Leaders’ Program, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.mext.go.jp/en/policy/education/highered/title02 

/detail02/sdetail02/sdetail02/1374094.htm (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๓๕ Japan International Cooperation Agency, Activities in the Philippines, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.jica.go.jp 
/philippine/english/activities/activity02_03_01.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๑๖๗ 

และทุนฝึกอบรมดา้นเทคนิคของประเทศสิงคโปรส์  าหรบัเจา้หน้าที่รฐัภายใต้โครงการความร่วมมือ

สิงคโปร ์ (Singapore Cooperation Programme)๔๓๖ เป็นตน้  

 อย่างไรก็ดี คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (Civil Service Commission: CSC) ยังคง

เป็นหน่วยงานหลกัที ่ก าก ับดูแล และรบัผิดชอบในการจัดหาทุนการศึกษาทัง้ในประเทศและ               

ในต่างประเทศใหก้ับเจา้หนา้ที่ของรฐั เนื่องจากเป็นหนึ่งในหนา้ที่หลกัของคณะกรรมการขา้ราชการ

พลเรือนในการพัฒนาขีดความสามารถของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่รฐั และภายใตร้ฐับญัญัติ                 

ว่าดว้ยประมวลมาตรฐานทางจริยธรรมของเจา้หนา้ที่และพนักงานของรฐั (Code of Conduct and 

Ethical Standards for Public Officials and Employees) หร ือ  ร ฐับญัญ ัต ิหมาย เลข  ๖๗๑๓ 

(Republic Act No. 6713) มาตรา ๖ วรรค ๓ ซึ ่งก าหนดใหทุ้นการศึกษาเป็นเครื ่องมือของรฐั           

อย่างหนึ่งในการใหร้างวัลและเป็นแรงจูงใจ (incentives and rewards) ใหก้ับเจา้หนา้ที่ของรฐั  

ตามผลการด าเนินงานอีกดว้ย๔๓๗  

 ในส่วนรูปแบบของสญัญาทุนการศึกษาระหว่างผู ไ้ดร้บัท ุนก ับหน่วยงานของรฐันัน้                 

มีก าหนดไวใ้นไวใ้นค าสั่งฝ่ายบริหาร เลขที่ ๑๒๙ ฉบับลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๘ (พ.ศ. 

๒๕๑๑) (Executive Order No. 129 Dated May 6, 1968) และค าสั่ง ฝ่ายบริหารเลขที่ ๓๖๗ 

ค.ศ. ๑๙๘๙ (พ.ศ. ๒๕๓๒) (Executive Order No. 367, s. 1989) ซึ ่งเป็นฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม 

โดยก าหนดใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัที่ส  าเร็จการศึกษาแลว้จะตอ้งมีพันธะผูกพัน (obligation) กลับมา

ท างานใหก้ับหน่วยงานของรฐัภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งแปรผันตามระยะเวลาของการศึกษา  

ดังนี ้๔๓๘:  

(ดูตารางหนา้ถดัไป) 

 

 

 
๔๓๖ Embassy of the Republic of Singapore (in) Manila, Singapore Cooperation Programme, สืบค้นได้ที่  
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/manila/singapore_cooperationprogramme.html 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๓๗ มาตรา ๖ วรรคสาม แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓.  
๔๓๘ ขอ้ ๒ ของ ค าสั่งฝ่ายบรหิารเลขที่ ๓๖๗ (Section 2 of Executive Order No. 367), สืบคน้ไดท้ี่ http://www 
.officialgazette.gov.ph/1989/08/21/executive-order-no-367-s-1989/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๑๖๘ 

 
รูปแบบหลกัสตูร 

 
ระยะเวลาของการศึกษาและฝึกอบรม  

 
ระยะเวลาชดใชทุ้น 

หลกัสตูรทางวิชาการและ
ไม่ใช่วิชาการ (academic 
and non-academic 
programs) รวมถึงกรณี 
ขยายเวลาการศกึษา 

 ๑ ปี หรือ นอ้ยกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๖ 
เดือน 

๒ ปี 

 นอ้ยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่นอ้ยกว่า  ๒ 
เดือน 

๑ ปี 

 นอ้ยกว่า ๒ เดือน  ๖ เดือน  

 

 กรณีตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ               

เป็นเวลาหนึ่งปีจะตอ้งกลบัมาท างานใหก้บัหน่วยงานที่เป็นผูแ้นะน า (recommender) และเป็นผูค้  า้ประกัน

ทุนการศึกษา (guarantor) เป็นเวลาสองปีหลังจากส าเร็จการศึกษา และหากผู้ที่ได้รับทุนส าเร็จ

การศึกษาในระยะเวลาสองปี จ าต้องกลับมาท างานให้กับรัฐเป็นเวลาสี่ปี ตามค าสั่งฝ่ ายบริหาร               

เลขที่ ๑๒๙ ค.ศ. ๑๙๖๘ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งฝ่ายบริหาร เลขที่ ๓๖๗  ค.ศ. ๑๙๘๙ 

(พ.ศ. ๒๕๓๒) (Executive Order No. 367 s. 1989) 

 

๓.๖ กฎหมายทีเ่กี่ยวกับสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิต 

 รัฐได้จัดท าระบบสวัสดิการสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง          

ซึ่งครอบคลุมหลายภาคส่วน เช่น การคุม้ครองเด็กและเยาวชนจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบติั 

การจัดหาที่อยู่อาศัยและสรา้งอาชีพให้กับสตรี การสนับสนุนทางการเงินให้กับกลุ่มชนพื ้นเมือง 

(Modified Conditional Cash Transfer: MCCT) การฝึกอาชีพใหก้บัผูพ้ิการ การยกระดบัคณุภาพชีวิต

ผูสู้งอายุและการสรา้งเสริมความสมัพันธ์ในครอบครัว เป็นตน้๔๓๙ ซึ่งก่อนสงครามโลกครัง้ที่สองนั้น             

ได้มีกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาดูแลงบประมาณทางสังคมซึ่งเป็นช่วง ๑๐ ปีแรกที่สหรัฐอเมริกาเข้ามา

 
๔๓๙ Department of Social Welfare and Development, History of DSWD, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dswd.gov.ph/ 
about-us/history-of-dswd/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๑๖๙ 

ครอบครองดินแดน โดยรฐับาลฟิลิปปินสเ์พิ่งจะไดเ้ขา้มาดแูลหน่วยงานหลกัที่เก่ียวขอ้งกับสวัสดิการ

สงัคมภายหลงัจากสงครามโลกครัง้ที่สอง  

 

ประวติัโดยย่อของการมีสวสัดิการสงัคมในฟิลิปปินส ์

ฟิลิปปินสไ์ดม้ีการด าเนินการจัดการเพื่อส่งเสริมสวัสดิการสงัคมครัง้แรกในปี พ.ศ. ๒๔๕๘           

ในระหว่างที่ฟิลิปปินสย์งัคงเป็นอาณานิคมของสหรฐัอเมริกาโดยมีการจดัตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ

สาธารณะ Public Welfare Board (PWB) ขึน้เพื่อศึกษาประสานงานและควบคุมงานภาครัฐและ

เอกชนทกุหน่วยงานที่มีสว่นรว่มในการใหบ้ริการทางสงัคม๔๔๐ 

 หกปีต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ คณะกรรมการสวสัดิการสาธารณะ (PWB) ไดถ้กูยกเลิก และถูก

แทนที่โดยกรมประชาสงเคราะห์ (the Bureau of Public Welfare) ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง

การศึกษาของรฐั (Department of Public Instruction) โดยในช่วงเกือบสองทศวรรษเมื่อฟิลิปปินสไ์ด้

อยู่ในเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกา ได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านสวัสดิการสังคมเกิดขึน้มากมาย โดย                    

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ กฎหมายที่เรียกว่าพระราชบญัญัติเครือจกัรภพหมายเลข ๔๓๙ (Commonwealth 

Act No. 439) ได้ถูกตราขึน้ใหม้ีการตั้งกระทรวงอนามัยและสวัสดิการสาธารณะ (Department of 

Health and Public Welfare) และหลังจากนั้นไม่นานก่อนการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองในปี                    

พ.ศ. ๒๔๘๔ กรมประชาสงเคราะห์ไดถู้กควบรวมและกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงอนามัย               

และสวัสดิการสาธารณะอย่างเป็นทางการและให้กรมประชาสงเคราะห์ท าหน้าที่ประสานงาน             

การบริการงานของทางภาครัฐและเอกชนทั้งให้มีการจัดการดูแลสถานรับเลีย้งเด็กที่เป็นของรัฐ 

(public child-caring institutions) รวมไปถึงสวสัดิการของเด็กและเยาวชนดว้ย 

 อีกการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฎชัดภายหลงัจากสงครามโลกครัง้ที่สอง คือหลังจากที่ประเทศ

ฟิลิปปินสไ์ดเ้ป็นอิสระจากสหรฐัอเมริกาในปี พ.ศ. ๒๔๘๙  ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ประธานาธิบดีมานูเอล

เอ โรซาส (Manuel A. Roxas) ได้ด าเนินการยุบกรมประชาสงเคราะห์และตั้งคณะกรรมาธิการ

สวัสดิการสังคมหรือ Social Welfare Commission (SWC) ขึน้ ให้อยู่ภายใต้การดูแลของส านัก

ประธานาธิบดี (Office of the President) โดยตรง และในปีต่อมา คือ พ.ศ. ๒๔๙๑ ประธานาธิบดี 

เอปิดิโอ กีริโน (Elpidio Quirino)ได้จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ในส่วน

 
๔๔๐ เรื่องเดียวกนั. 



 ๑๗๐ 

ประธานา ธิบ ดี  ( the President’s Action Committee on Social Amelioration:  PACSA)  โดยมี

วตัถปุระสงคท์ี่จะใหเ้กิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสงัคมในชนบทเพื่อที่จะรบัมือกบัความวุ่นวายและ

ความแตกต่างทางสงัคมของประเทศ๔๔๑ 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ SWC และ PACSA ไดถู้กรวมกันเขา้กับหน่วยงานการบริหารสวัสดิการ

สังคม หรือ SWA (Social Welfare Administration) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันของ

หน่วยงานสวัสดิการสังคมของฟิลิปปินส์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้มีการประกาศใช้รัฐบัญญัติ 

หมายเลข ๕๔๑๖ โดยกฎหมายฉบับนี ้รู ้จักกันในนาม “รัฐบัญญัติบัญญัติสวัสดิการสังคม                      

ค.ศ. ๑๙๖๘” (พ.ศ. ๒๕๑๑) (the Social Welfare Act 1968) ไดจ้ัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงคใ์นการ

ผลักดันใหห้น่วยงานการบริหารสวัสดิการสังคม (Social Welfare Administration: SWA) มีสถานะ

เป็นกระทรวงที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหาร และเป็นการยกระดับให้มีสถานะเทียบเท่ากับ 

กระทรวงศกึษาและกระทรวงสาธารณสขุ 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ฟิลิปปินสไ์ดม้ีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงสวสัดิการสงัคม (Department 

of Social Welfare) เป็นกระทรวงบริการสังคมและการพัฒนา หรือ DSSD (Department of Social 

Services and Development) โดยประธานาธิบดี เฟอรดิ์นาน อี มารก์อส (Ferdinand E. Marcos)    

ไดม้ีการลงนามในขอ้ก าหนดประธานาธิบดีหมายเลข ๙๙๔ (Presidential Decree No. 994) โดยในการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีจุดประสงคเ์พื่อที่จะใหเ้กิดการพัฒนาและรกัษาคุณภาพในหน่วยงาน ทัง้ให้

ครอบคลมุพนัธกิจของกระทรวงที่มีอยู่มากขึน้ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ กระทรวงบรกิารสงัคมและการพฒันาหรือ Department of Social Services 

and Development (DSSD) ไดร้บัการเปลี่ยนชื่อเป็น Ministry of Social Services and Development 

(MSSD) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการปกครองในประเทศขณะนัน้ที่มีการผ่องถ่าย

อ านาจจากรูปแบบที่ประธานาธิบดีเป็นศูนย์กลางของอ านาจ (presidential) ไปสู่สภาคองเกรส 

(parliamentary) โดยชื่อนีถู้กใชเ้รื่อยมาจนกระทั่งประธานาธิบดีมารก์อสพน้จากต าแหน่งและนางคอราซอน 

อาคีโน (Corazon Aquino) ไดเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดม้ีการ

ปรบัเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงสวสัดิการสงัคมและการพฒันา หรือ Department of Social Welfare and 

Development (DSWD)  ด้วยค าสั่ ง ฝ่ายบริหารหมายเลข ๑๒๓ โดยที่ชื่อของหน่วยงานได้ถูก

 
๔๔๑ เรื่องเดยีวกนั. 



 ๑๗๑ 

เปลี่ยนแปลงเพื่อใหส้อดคล้องกับหน้าที่ ความรบัผิดชอบ โครงการ ตลอดจนเพื่อใหส้อดคล้องกับ

กฎหมาย คือ ค าสั่งฝ่ายบรหิารหมายเลข ๒๙๒ ที่รูจ้กักนัในนาม“ประมวลกฎหมายปกครอง ฉบบัแกไ้ข 

ปี ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) (the Revised Administrative Code of 1987) นั่นเอง 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ หนา้ที่ในการบริการพืน้ฐานทั่วไปดา้นสุขภาพและสวัสดิการสังคม 

(basic services) เช่น การดูแลศูนย์สุขภาพและศูนย์รับเลี ้ยงเด็ก (health center and day-care 

center) และโครงการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ วณิพก เด็กเร่ร่อน ฯลฯ ของกระทรวง

สวสัดิการสงัคมและการพฒันาไดต้กไปอยู่กบัรฐับาลทอ้งถิ่น ภายหลงัจากที่ประมวลกฎหมายรฐับาล

ทอ้งถิ่น ค.ศ. ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔)๔๔๒ (Local Government Code of 1991) หรือที่รูจ้ักกันในนาม             

“รัฐบัญญัติ หมายเลข ๗๑๖๐ (Republic Act No. 7160)” ได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ภายหลังจากที่ประธานาธิบดี โจเซฟ เอสตราด้า  (Joseph Ejercito 

Estrada) ไดร้บัเลือก ไดม้ีการออกค าสั่งบริหารหมายเลข ๑๕ เพื่อใหก้ระทรวงสวัสดิการสังคมและ            

การพัฒนามีการปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กบัการบริหารหลงัจากที่มีการใชป้ระมวลกฎหมายรฐับาลทอ้งถิ่น               

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ แลว้ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๑๕ ไดร้บัการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งบริหาร

หมายเลข ๒๒๑ โดยประธานาธิบดี กลอเรีย อาโรโย (Gloria Macapagal Arroyo) โดยเนือ้หาของ

ค าสั่งนีไ้ดก้ล่าวถึง อาณัติ บทบาท อ านาจ และหนา้ที่ ของกระทรวงสวัสดิการสงัคมและการพัฒนา 

และในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงงบประมาณและการบริหาร (Department of Budget and 

Management: DBM) ไดร้บัรองแผนการปฏิรูปและการกระชับองคก์รของกระทรวงสวัสดิการสังคม

และการพัฒนา (Rationalization and Streamlining Plan: RSP) โดยแผนดังกล่าวจะเน้นย า้ถึงการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย หนา้ที่ และการท างานใหส้อดคลอ้งกบับทบาทที่มีความเป็นผูน้  ามากขึน้๔๔๓ 

ปัจจบุนั 

 ปัจจุบันกระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนายังคงอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหาร            

ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีหนา้ที่หลกัในการดูแลสวัสดิการใหแ้ก่ประชาชนชาวฟิลิปปินส ์โดยกระทรวง

 
๔๔๒ มาตรา ๑๗ (a)(b) แห่งประมวลกฎหมายรฐับาลทอ้งถิ่น ค.ศ. ๑๙๙๑ (Section 17 (a)(b) of Local Government 
Code of 1991) สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1991/ra_7160_1991.html (ขอ้มลูล่าสดุ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๔๓ มาตรา ๑๗ แห่งประมวลกฎหมายรฐับาลทอ้งถิ่น ค.ศ. ๑๙๙๑ 



 ๑๗๒ 

สวัสดิการสังคมและการพัฒนาไดป้ระกาศวิสัยทัศน์ว่า สังคมที่ยากจน เปราะบาง และดอ้ยโอกาส  

ควรจะตอ้งไดร้บัการดแูลและใหอ้ านาจเพื่อที่จะพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อที่จะบรรลุ

เปา้หมายนี ้กระทรวงสวสัดิการสงัคมและการพฒันาจะตอ้งมีมาตรฐานในระดบัสากลในการใหบ้ริการ

แก่สังคมและลดความยากจนในสังคมภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓๔๔๔ ดังนั้นขอ้ความที่ถูกประกาศโดย

กระทรวงสวสัดิการสงัคมและการพฒันาจึงถือเป็นเปา้หมายที่จะตอ้งท าใหไ้ดภ้ายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

 นอกจากนี ้กระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาไดป้ฏิบัติตามแนวทางของการพัฒนา 

น าไปปรบัใชแ้ละร่วมมือที่จะป้องกนัและลดความยากจนในสงัคมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนยากจน

และคนด้อยโอกาส โดยทางกระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาจะค านึงถึงสามสิ่งหลัก คือ 

“เคารพในศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ความซื่อสตัย ์และบริการที่เป็นเลิศ”๔๔๕ โดยถือว่าสามสิ่งนีคื้อสิ่งที่

กระทรวงตอ้งน าไปปฏิบัติเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อส่งเสริม และปรบัปรุงสวัสดิการ

สงัคมในฟิลิปปินส ์

 

กฎหมายเกี่ยวกับโครงการคุ้มครองด้านสังคม  

 กฎหมายเ ก่ียวกับโครงการคุ้มครองด้านสังคม  (Laws relating to Social Protection) 

ประกอบด้วย  ๔  เสาหลัก  (Four Social Protection Components) อัน ได้แก่  การแทรกแซง

ตลาดแรงงาน (Labor Market Intervention) หลักประกันทางสังคม (Social Insurance) สวัสดิการ

ทางสังคม (Social Welfare) และ โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Nets)๔๔๖ โดย

สวัสดิการทางสงัคมถือเป็นกฎหมายและมาตรการที่ส  าคัญที่รฐับาลประเทศฟิลิปปินสไ์ดก้ าหนดขึน้

ตามกรอบการคุม้ครองทางสงัคมตามความในค าสั่งฝ่ายปกครองที่ ๒๓๒ และ ๒๓๒-A ซึ่งไดร้บัการลง

นามโดยประธานาธิบดี กลอเรีย มาคาปากลั อาโรโย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (Administrative Order No. 

232, 232-A) โดยมีการพุ่งเปา้ไปที่การใหบ้รกิารทางสงัคมกบัประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการใหบ้รกิารดา้น

สาธารณสขุ ดา้นโภชนาการ การจดัการประชากร การศึกษา และการใหส้วสัดิการช่วยเหลื อดา้นที่อยู่

 
๔๔๔ Department of Social Welfare and Development, Vision/Mission/Values, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dswd 
.gov.ph/about-us/visionmissionvalues/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๔๕ เรื่องเดียวกนั. 
๔๔๖ NEDA-SDC Cabinet Resolution No. 1, Series 2007. 



 ๑๗๓ 

อาศัย และแผนงานดา้นการฝึกอบรมสรา้งความสามารถใหป้ระชาชนเป็นหลัก ผ่านโครงการหลาย

ดา้นที่ไดด้  าเนินการไปแลว้บางสว่น๔๔๗ อาทิ  

 ๑) โครงการสนบัสนุนดา้นการเงินแบบมีเงื่อนไขหรือ Conditional Cash Transfer (CCT)  คือ

โครงการที่ใหก้ารสนับสนุนและช่วยเหลือทางสงัคมส าหรบักลุ่มประชาชนบางกลุ่ม เช่น เด็กที่จะพึง

ขอรบัเงินสนับสนุน ผูป้กครอง มารดาของเด็ก หรือหญิงมีครรภเ์พื่อบรรเทาความยากล าบากในการ

ด ารงชีวิตและตัดวงจรความยากจนของประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่ องสุขภาพ โภชนาการ และ

การศึกษา อาทิ การใหเ้งินสนบัสนุนดา้นสขุภาพและโภชนาการใหก้บัครอบครวัต่าง  ๆ เป็นจ านวนเงิน 

๖,๐๐๐ เปโซต่อปี หรือ ๕๐๐ เปโซต่อเดือนต่อหนึ่งครอบครัว หรือเงินสนับสนุนด้านการศึกษา                 

เป็นจ านวน ๓,๐๐๐ เปโซต่อปีต่อเด็กหนึ่งคน หรือ ๓๐๐ เปโซต่อเดือน โดยหนึ่งครอบครวัสามารถ

ไดร้บัเงินสนบัสนุนส าหรบัเด็กไดไ้ม่เกิน ๓ คน โดยมีเงื่อนไขในการไดร้บัความช่วยเหลือแยกเป็นแต่ละ

กรณี๔๔๘ 

 ๒) โครงการให้การบริการทางสังคมอย่างครอบคลุมและบูรณาการ หรือ  Kalahi-CIDSS 

(Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services) ที่ เ ป็นโครงการเพื่ อการบรรเทา 

ความยากจนในชุมชนและใหอ้ านาจแก่ชุมชนทอ้งถิ่นในการดูแลตนเองดา้นการพัฒนา ลดความยากจน                         

จดัด าเนินการโดยกระทรวงสวสัดิการสงัคมและการพฒันา ซึ่งปัจจุบนัไดด้ าเนินการแลว้เสร็จในหลายส่วน 

อาทิ การช่วยสรา้งถนนเชื่อมต่อระหว่างฟารม์เกษตรกรรมชุมชนและตลาดในหมู่บา้น การสรา้งระบบ

น า้ด่ืมในชุมชน การก่อสรา้งโรงเรียนและหอ้งเรียนในหลากหลายพืน้ที่ การจัดตัง้สถานีอนามัย และ

โครงการดา้นไฟฟ้า๔๔๙ 

 ๓) โครงการใหค้วามช่วยเหลือในการประกอบอาชีพอิสระ หรือ SEA-K (Self-Employment 

Assistance Kaunlaran) เป็นโครงการที่ด  าเนินการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการสรา้งความสามารถและ

การฝึกอบรมทักษะดา้นการประกอบการใหก้ับครอบครวัที่ยากจนเพื่อใหเ้กิดการประกอบอาชีพและ

 
๔๔๗ Cabral, E.I. (2008), Social protection programs of the government [Presentation] หนา้ ๓-๖, สืบคน้ไดท้ี่ 
http://www.pdf.ph/downloads/Others/DSWDPDFPresentationSEICSocialVfinal.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๒). 
๔๔๘ เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๑๖-๑๘. 
๔๔๙ เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๒๗ และ ๒๙. 



 ๑๗๔ 

การจา้งงานตนเองใหเ้กิดความยั่งยืนในทอ้งถิ่น โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ SEA-K Level 1 และ 

SEA-K Level 2๔๕๐ 

 ๔) โครงการบัตรครอบครวัเพื่อการเขา้ถึง หรือ Family Access Cards (FAC) เป็นโครงการ           

ที่รฐับาลด าเนินการออกบัตรใหก้ับครอบครวัที่ยากจนในประเทศเพื่อใชใ้นการซือ้สินคา้จากรา้นคา้ 

(store) หรือรา้นจากโรงงาน (outlet) ที่ไดร้บัการสนับสนุนจากทางภาครฐั อาทิ ขา้วสาร ฯลฯ โดย

เบือ้งตน้ใหเ้ริ่มด าเนินการใชใ้นเมืองมะนิลาเป็นโครงการน ารอ่ง๔๕๑ 

 ๕) โครงการอาหารในโรงเรียน หรือ Food for School (FSP) ซึ่งเป็นโครงการที่รฐับาลใหก้าร

สนบัสนนุดา้นอาหารใหก้บัโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศ เช่น ขา้วเสรมิธาตเุหล็กในโรงเรียนเตรียมอนุบาล 

(pre-school) และในศูนยด์ูแลเด็กเล็ก (day-care center) เพื่อเป็นแรงจูงใจหรือแรงกระตุน้ส าหรับ

ผู้ปกครองในการให้เด็กไปโรงเรียนและได้รับการศึกษา ทั้งนี ้โครงการดังกล่าวยังได้ขยายความ

ครอบคลมุรวมไปถึงโรงเรียนในระดบัประถมภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงศกึษาธิการอีกดว้ย๔๕๒ 

 

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห ์

 สาธารณรฐัฟิลิปปินสม์ีกฎหมายที่ประกอบไปดว้ยบทบญัญัติดา้นสงัคมสงเคราะหอ์ยู่หลายฉบบั

ดว้ยกนัซึ่งต่างก็เป็นกฎหมายที่มีเนือ้หาดา้นการสง่เสริมและผลกัดนัดา้นสิทธิประโยชนใ์หแ้ก่คนชายขอบ 

โดยมุ่งไปที่การคุม้ครองสิทธิของสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายในสงัคม 

 

รฐัธรรมนญู ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

 ความยุติธรรมทางสงัคมเป็นเป้าหมายของรฐัธรรมนูญ ที่ประชาชนพึงไดร้บัการปฏิบติัอย่าง

เท่าเทียมกัน บทบญัญัติดา้นการสงัคมสงเคราะหไ์ดถู้กก าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญของประเทศในขอ้ที่ 

๑๓ มาตรา ๑ โดยไดก้ าหนดว่า “สภานิติบัญญัติจะตอ้งใหค้วามส าคัญเป็นอันดับแรกอย่างสูงสุด             

ต่อการบัญญัติหรือก าหนดมาตรการเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของประชาชนทุกคนโดย

ตระหนักถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

 
๔๕๐ เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๓๑-๓๓. 
๔๕๑ เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๓๘. 
๔๕๒ เรื่องเดียวกนั, หนา้ ๔๐. 



 ๑๗๕ 

การเมือง และสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมโดยการกระจายอ านาจทางการเมืองและความมั่ งคั่ ง                   

ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกนัเพื่อประโยชนร์ว่มกนัของประเทศ”๔๕๓ 

 

รฐับญัญัติหมายเลข ๗๒๗๗ (ค าประกาศสิทธิผูพ้ิการ)๔๕๔ 

 รฐับัญญัติหมายเลข ๗๒๗๗ หรือที่มีชื่อเรียกว่าค าประกาศสิทธิของผูพ้ิการ ใชบ้ังคับเมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๓๕ (Magna Carta for Disabled Persons: Republic Act 7277) เป็นกฎหมายที่ก าหนด

สิทธิและเอกสิทธิใหก้บัผูพ้ิการเพื่อใหส้ามารถอยู่ในสงัคมไดเ้ช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ โดยกฎหมายก าหนด

ว่ารฐัรบัรูร้บัทราบว่าผูพ้ิการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม และศกัยภาพของผูพ้ิการทัง้หลายจะตอ้งไดร้บัการ

พัฒนาและส่งเสริมจนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู ้พิการสามารถพึ่งตนเองและ                

ท าประโยชนใ์หก้บัสงัคมได ้ ดว้ยเหตนุีค้  าประกาศสิทธิผูพ้ิการฉบบันีจ้ึงไดร้บัการประกาศใชเ้พื่อรองรบั

และส่งเสริมแผนการฟ้ืนฟู การพัฒนาตนเอง และการพึ่งตนเอง เพื่อใหผู้พ้ิการมีทักษะที่จ  าเป็น และ            

มีศกัยภาพเพียงพอที่จะมีบทบาทส าคญัในชมุชนได ้ 

 ค าประกาศมีเนือ้หาว่าประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการท าใหผู้พ้ิการมีสิทธิเท่าเทียม             

กับคนทั่วไปในสังคม โดยผูพ้ิการตอ้งสามารถใชช้ีวิตไดอ้ย่างเสรีและมีอิสระเช่นเดียวกับคนอ่ืน ๆ                       

เท่าที่จะเป็นไปไดโ้ดยปราศจากการเลือกปฏิบติั (discrimination) จากสงัคม แผนการฟ้ืนฟู(rehabilitation) 

สมรรถภาพของผู้พิการควรจะต้องด าเนินการโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง (community-based)                   

เพื่อจะไดใ้หก้ารสนับสนุนอย่างเต็มที่ และท าใหภ้าคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนไดม้ีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง              

ในส่วนของภาคเอกชนนั้น กฎหมายก็ไดส้นับสนุนใหภ้าคเอกชนขยายบทบาทไปสู่การเป็นหุน้ส่วน            

กับภาครฐัในสงัคมเพื่อผลกัดันใหม้ีสวัสดิการส าหรบัผูพ้ิการเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการเฉพาะ

อย่างของผู้พิการ เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมให้ผู ้พิการสามารถดึงเอาศักยภาพของตนเองมาใช้ได้                   

อย่างเต็มที่ น าไปสูช่ีวิตที่ไดร้บัการเติมเต็มและมีคณุค่า 

 กฎหมายก าหนดใหร้ฐัสนับสนุนใหทุ้กคนเคารพในตัวผูพ้ิการเพื่อใหผู้ ้พิการสามารถอยู่ร่วม          

ในสงัคมได ้และรฐัจะตอ้งท าทกุวิถีทางเพื่อขจดัอปุสรรคทัง้ปวงที่เป็นการเลือกปฏิบติัต่อความสามารถ

 
๔๕๓ ขอ้ ๑๓ มาตรา ๑ ของรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐). 
๔๕๔ National Council on Disability Affairs, Republic Act No. 7277, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.ncda.gov.ph/ 
disability-laws/republic-acts/republic-act-7277/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๑๗๖ 

และศกัยภาพของผูพ้ิการ๔๕๕ โดยท่ีเนือ้หาการประกาศสิทธิ์ใหค้วามคุม้ครองคนพิการตามรฐับญัญัติ

สามารถแบ่งออกคร่าว ๆ  ไดเ้ป็น ๕ ส่วน คือ ๑) สิทธิดา้นการจา้งงานหรือการท างาน ๒) สิทธิดา้นการศกึษา 

๓) สิทธิดา้นสขุภาพ ๔) สิทธิดา้นการสื่อสาร ๕) สิทธิในทางพลเมืองและสิทธิอ่ืน ๆ ในทางการเมือง  

 ในดา้นสิทธิดา้นการจ้างงานหรือการท างาน กฎหมายไดก้ าหนดให้คนพิการมีสิทธิในการ

เขา้ถึงงานไดเ้ช่นเดียวกบัคนทั่วไปและหา้มมิใหม้ีการเลือกปฏิบติัต่อคนพิการในการจา้งงาน  (มาตรา ๕ 

และมาตรา ๓๒) โดยสนับสนุนให้เอกชนและองค์กรของรัฐทุกภาคส่วนรับคนพิการเข้าท างาน                 

ผ่านแรงจูงใจดา้นภาษีที่เอกชนอาจไดร้บัสิทธิลดหย่อนถึงกว่ารอ้ยละ ๒๕ ของจ านวนค่าจา้งที่ไดจ้่าย

ใหแ้ก่ลกูจา้งคนพิการ หรือกว่ารอ้ยละ ๕๐ ของค่าใชจ้่ายในการเพื่อจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกใหแ้ก่

คนพิการในการท างานส าหรบักรณีที่นายจา้งเอกชนไดด้ าเนินการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกใหแ้ก่

คนพิการในการท างาน (มาตรา ๘) ในขณะเดียวกนัหน่วยงานภาครฐั อาทิ กระทรวงสวสัดิการสงัคม 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ วฒันธรรมและกีฬา มีหนา้ที่จา้งงานผูพ้ิการใหไ้ดส้ัดส่วน   

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕ ของลูกจ้างที่ท างานในองค์กร (มาตรา ๕) ทั้งให้สิทธิ์แก่ผู้พิการ ๑) ในการ             

เป็นลกูมือฝึกหดั (apprenticeship) ก่อนการท างาน (มาตรา ๗) ๒) ในการไดร้บัการฟ้ืนฟูทกัษะอาชีพ

ในการท างานเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัในสงัคมได ้ (มาตรา ๙) และ ๓) ในการไดร้บัค าปรึกษาและแนะน า

แนวทางในการท างาน (มาตรา ๑๐) เช่นเดียวกบัคนทั่วไป  

 ในด้านสิทธิด้านการศึกษา ส่วนที่ ๒ มาตราที่ ๑๒ ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการ                

จัดใหผู้พ้ิการมีสิทธิในการไดร้บัการศึกษาและพัฒนาทักษะไดเ้ท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป โดยใหไ้ดร้บั                  

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ ความช่วยเหลือดา้นการเงินใหแ้ก่นักเรียนผูพ้ิการ (มาตรา ๑๓) หรือจดัให ้

มีการศึกษาแบบพิเศษในกรณีที่มีความจ าเป็นส าหรบัผูพ้ิการที่มีความผิดปกติทางดา้นการไดย้ินหรือ

ทางด้านจิตใจ (มาตรา ๑๔) พรอ้มให้รัฐจัดสรรเงินทุนเพื่อให้การช่วยเหลือหรือจัดให้มีหลักสูตร            

การฝึกอบรมอาชีวศกึษาหรือดา้นเทคนิคใหแ้ก่ผูพ้ิการตามความในมาตรา ๑๕  

 นอกจากนีส้่วนที่ ๓ ว่าดว้ยสิทธิดา้นสุขภาพยังไดก้ าหนดใหก้ระทรวงสาธารณสขุ โดยความ

ร่วมมือกับสภาสวัสดิการผูพ้ิการแห่งชาติ (National Council for the Welfare of Disabled Person)

จัดตั้งโครงการดา้นสุขภาพผูพ้ิการแห่งชาติ (มาตรา ๑๘) และศูนยฟ้ื์นฟูผูพ้ิการในโรงพยาบาลรัฐ

 
๔๕๕ มาตรา ๒ แหง่รฐับญัญัติหมายเลข ๗๒๗๗.  



 ๑๗๗ 

ประจ าจงัหวดัขึน้พรอ้มจดัสรรเงินทนุใหก้ารสนบัสนุน (มาตรา ๑๙) และใหค้วามคุม้ครอง สง่เสรมิสิทธิ

ของผูพ้ิการดา้นสขุภาพผ่านโครงการดา้นการพฒันาอ่ืนๆ (มาตรา ๒๐) 

 อนึ่ง ในสว่นเก่ียวกบัสิทธิดา้นการสื่อสาร มาตรา ๒๒ ไดก้ าหนดใหร้ฐัสง่เสรมิใหส้ถานีโทรทศัน์

ด าเนินการจัดใหม้ีภาษามือหรือค าบรรยายอักษรใตภ้าพเพื่อความสะดวกใหก้ับผูพ้ิการในการรบัชม 

(มาตรา ๒๒) ใหบ้ริษัทผูใ้หบ้ริการโทรศัพทจ์ัดใหม้ีอุปกรณเ์สริมพิเศษในโทรศัพท ์อาทิ เครื่องช่วยฟัง

หรืออักษรเบรลล ์(มาตรา ๒๓) และใหผู้พ้ิการไดร้บัสิทธิพิเศษดา้นการไปรษณียโ์ดยสามารถท าการ

จดัสง่ไดฟ้รีในกรณีต่าง ๆ ที่ก าหนดไวใ้นมาตรา ๒๔ 

 ดา้นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น มาตรา ๒๙ ถึง มาตรา ๓๑ ก าหนดใหผู้พ้ิการ

สามารถไดร้บัความช่วยเหลือจากบุคคลที่ตนเองเป็นผูก้  าหนด (a person of his choice) ในการลงคะแนน

เสียงเลือกตัง้ ณ คูหาเลือกตัง้ ทัง้ในระดับชาติและในระดับทอ้งถิ่นได ้มีสิทธิในการชุมนุมในที่สาธารณะ 

และมีสิทธิในการจดัตัง้องคก์รหรือสมาคม เป็นตน้  

 

๓.๖.๑ กฎหมายคุ้มครอง เด็ก สตรี และคนชรา 

 ในการใหค้วามคุม้ครองทางกฎหมายแก่เด็ก สตรี และคนชรานัน้ ประเทศฟิลิปปินสไ์ดม้ีการ

ก าหนดและตรากฎหมายเพื่อใหค้วามคุม้ครองบุคคลทัง้สามกลุ่มในประเด็นต่าง ๆ และในรฐับญัญัติ

หลายฉบับ อาทิ ๑) รัฐธรรมนูญแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ๒) รัฐบัญญัติหมายเลข ๙๒๐๘ ว่าด้วย                

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๓) รฐับัญญัติหมายเลข ๗๑๙๒ ว่าดว้ยการพัฒนาสตรี              

และการสร้างชาติ ๔) รัฐบัญญัติหมายเลข ๘๓๕๓ ว่าด้วยการต่อต้านการข่มขืน ๕) รัฐบัญญัติ                         

หมายเลข ๗๖๑๐ ว่าดว้ยการคุม้ครองเด็กเป็นพิเศษจากการล่วงละเมิด การแสวงหาประโยชนจ์ากเด็กและ

การเลือกปฏิบติั ๖) รฐับญัญัติหมายเลข ๙๒๖๒ ว่าดว้ยการต่อตา้นการใชค้วามรุนแรงต่อเด็กและสตรี             

๗) รฐับญัญัติหมายเลข ๘๙๗๒ ว่าดว้ยพ่อแม่เลีย้งเด่ียว ๘) รฐับญัญัติหมายเลข ๙๗๑๐ หรือ กฎบตัร

ว่าดว้ยสตรี ๙) ค าสั่งประธานาธิบดีหมายเลข ๖๐๓ หรือ ประกาศว่าดว้ยแนวปฏิบติัดา้นสวสัดิการเด็ก

และเยาวชน ๑๐) รัฐบัญญัติหมายเลข ๗๘๗๗ ว่าด้วยป้องกันการคุกคามทางเพศ ค.ศ.๑๙๙๕                

๑๑) รัฐบัญญัติหมายเลข ๖๙๗๒ ว่าด้วยการพัฒนาและคุ้มครองเด็กในระดับหมู่บ้าน/ต าบล                 

๑๒) รฐับัญญัติหมายเลข ๑๐๐๒๘ ว่าดว้ยการส่งเสริมการใหน้มแม่ ค.ศ. ๒๐๐๙ ๑๓) กฎหมาย                

วิ ธีพิจารณาความอาญา ๑๔) รัฐบัญญัติว่าด้วยการอุดหนุนสวัสดิการผู้สูงอายุขั้นสูง  และ                        



 ๑๗๘ 

๑๕) กฎหมายว่าดว้ยหลกัประกันสุขภาพเพื่อผูสู้งอายุ เป็นตน้ โดยในที่นีจ้ะขอกล่าวถึงรายละเอียด

ดา้นการคุม้ครองพอเป็นสงัเขป ดงันี ้ 

๑. รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ ข้อที่  ๑๓ (Article 13) ว่าด้วยสตรี มาตรา ๑๔ (Section 14) ได้

ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของรฐับาลในการใหค้วามคุม้ครองสตรีท างาน (working women) โดยใหค้วาม

ปลอดภัยและควบคุมก ากับใหส้ภาพการท างานเป็นไปอย่างดีและปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยใหพ้ิจารณา            

ถึงสถานะของหญิงท างาน อาทิ การเป็นมารดาที่ตอ้งดแูลบตุร (maternal functions) สิ่งอ านวยความสะดวก

ในที่ท างาน และโอกาสดา้นสวัสดิการเป็นส าคัญที่ควรจะส่งเสริมใหเ้กิดการตระหนักรูป้ระสิทธิภาพ

และความสามารถในการท างานของหญิงเหลา่นัน้ในชาติ๔๕๖ 

๒. รฐับญัญัติหมายเลข ๙๒๐๘ หรือ รฐับญัญัติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

ค.ศ. ๒๐๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) (Anti-Trafficking in Persons Act 2003: Republic Act 9208) ไดร้บัการ

ประกาศใชเ้ป็นกฎหมายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อป้องกันการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและ

สตรี โดยก าหนดหา้มมิใหม้ีการคา้มนุษยท์ี่เป็นเด็กและสตรีและก าหนดใหม้ีมาตรการต่าง ๆ ที่จ  าเป็น            

ในการคุม้ครองเด็กและสตรีที่ตกเป็นเหยื่อผ่านการด าเนินงานในองคก์รต่างๆ ทัง้ก าหนดโทษในทาง

อาญาส าหรับบุคคลผู้กระท าความผิดที่ ฝ่าฝืนบทบัญญัติในกฎหมาย ๔๕๗ เป็นกฎหมายที่ท าให้

ฟิลิปปินสเ์ป็นหนึ่งในไม่ก่ีประเทศในเอเชียที่มีกฎหมายหา้มการคา้มนุษยใ์นขณะนัน้๔๕๘ โดยกรณีที่จะถือ

ว่าเขา้ข่ายเป็นการคา้มนุษย ์คือ จะตอ้งมีการเคลื่อนยา้ยคนออกจากชุมชนที่พวกเขาอาศยัอยู่โดยการ

คกุคามหรือการใชค้วามรุนแรง ใชว้ิธีการหลอกลวงหรือการข่มขู่บงัคับเพื่อแสวงหาประโยชนจ์ากการ

ท างานโดยการบงัคบั ขู่เข็ญ หรือใชง้านอย่างทาส หรือเพื่อบ าบดักามารมย์๔๕๙ 

 นางลอเรน ลีการด์า (Loren Legarda) สมาชิกวฒุิสภา ไดก้ลา่วถึงประเด็นดงักลา่วไวใ้นสนุทรพจน์

ของเธอต่อวุฒิสภาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ว่า การค้ามนุษย์เป็นธุรกิจที่มีก าไรสูงมาก สามารถ                

 
๔๕๖ Family and Community Healing Center, Philippine Laws that Protect Women and Children, สืบค้นได้ที่  
https://fchc.wordpress.com/resources/philippine-laws-that-protect-women-and-children/ (ข้อมูลล่าสุด ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๕๗ เรื่องเดียวกนั. 
๔๕๘ Senator Loren Legarda (2008) .  THE FIGHT AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, สื บ ค้ น ไ ด้ ที่  
http://www.senate.gov.ph/press_release/2008/1210_legarda3.asp (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๕๙ เรื่องเดียวกนั. 



 ๑๗๙ 

ท าก าไรไดถ้ึง ๗,๐๐๐ ถึง ๑๒,๐๐๐ ลา้นเหรียญสหรฐัต่อปี การคา้มนุษยถื์อเป็นธุรกิจที่เป็นแหลง่ก าไร

อันดับสามของบรรดาองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ (organized transnational crime) รองจากยาเสพติด

และการก่อการร้าย นางได้กล่าวถึงรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์              

ค.ศ. ๒๐๐๓ ว่า กฎหมายฉบบันีม้ีนโยบายในการป้องกนัและลงโทษผูท้ี่กระท าความผิดฐานคา้มนษุย ์

โดยเฉพาะกบัเด็กและสตรี รวมไปถึงสรา้งกลไกที่จะเขา้มาปกปอ้งและใหก้ารช่วยเหลือผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อ 

และเพื่อผดุงไวซ้ึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์คุม้ครองประชาชนจากการข่มขู่คุกคามดว้ยความรุนแรง 

การแสวงหาประโยชน ์และลดแรงกดดันในการยา้ยถิ่นฐานโดยไม่สมัครใจและการจ ายอมเป็นทาส   

รบัใชข้องใครคนใดคนหนึ่ง นอกจากนีย้งัจะตอ้งฟ้ืนฟดูแูลผูท้ี่ถกูกระท าและท าใหเ้หยื่อสามารถกลบัคืน

สูส่งัคมใหไ้ดด้ว้ย๔๖๐ 

๓. รฐับญัญัติหมายเลข ๗๑๙๒ หรือ รฐับญัญัติว่าดว้ยการพฒันาสตรีและการสรา้งชาติ (Women 

Development and Nation Building Act: Republic Act No. 7192) เป็นรัฐบัญญัติที่ส่งเสริมความร่วมมือ

และการบูรณาการระหว่างสตรีและบุรุษในชาติในฐานะที่สตรีและบุรุษมีความสามารถในการพัฒนา

และการสรา้งชาติไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน โดยสตรีพึงไดร้บัโอกาสที่เท่าเทียมในการเขา้ร่วมพัฒนาชาติ

ผ่านองคก์รต่างๆ (มาตรา ๔) ทัง้ยงัมีสิทธิในการเขา้โรงเรียนเตรียมทหารเพื่อการปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่าง

เท่าเทียมกนัอีกดว้ย (มาตรา ๗)๔๖๑ 

๔. รัฐบัญญัติหมายเลข ๘๓๕๓ หรือ รัฐบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านการข่มขืน ค.ศ. ๑๙๙๗               

(พ.ศ.  ๒๕๔๐) (the Anti-Rape Law of 1997: Republic Act 8353) เ ป็นกฎหมายที่ ก าหนดให้                 

“การข่มขืน” เป็นอาชญากรรมต่อบุคคล (crime against person) ที่พงึตอ้งระวางโทษในทางกฎหมาย 

และก าหนดใหผู้ก้ระท าผิดตอ้งไดร้บัโทษประหารชีวิตหากกระท าการข่มขืนโดยรูว้่าตนนัน้ติดเชือ้ HIV 

หรือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธอ่ื์นใด และผูเ้สียหายไดติ้ดเชือ้จากการข่มขืนนัน้๔๖๒ 

 
๔๖๐ เรื่องเดยีวกนั. 
๔๖๑ Philippine Commission on Women, Republic Act No. 7192, สืบคน้ไดท้ี่ https://pcw.gov.ph/law/republic-
act-7192 (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒).  
๔๖๒ มาตรา ๒ แหง่รฐับญัญัตวิ่าดว้ยการต่อตา้นการข่มขืน ค.ศ. ๑๙๙๗ (Section 2 of the Anti-Rape Law of 
1997), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1997/ra_8353_1997.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๒).  



 ๑๘๐ 

๕. รฐับัญญัติหมายเลข ๗๖๑๐ หรือ รฐับัญญัติว่าดว้ยการคุม้ครองพิเศษส าหรบัเด็กต่อกรณี 

การลว่งละเมิดเด็ก การแสวงหาประโยชนจ์ากเด็ก และการเลือกปฏิบติัต่อเด็ก (Special Protection of 

Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act: Republic Act No. 7610)                      

เป็นกฎหมายที่ก าหนดเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปราม (deterrence) และการคุม้ครองพิเศษ                 

ต่อกรณีการล่วงละเมิดเด็ก การแสวงหาประโยชนจ์ากเด็ก การเลือกปฏิบัติต่อเด็กและกรณีอ่ืน  ๆ 

(มาตรา ๑๐) ทัง้การลว่งละเมิดทางเพศ (มาตรา ๕) การคา้เด็ก (มาตรา ๗) สิ่งพิมพล์ามกอนาจารและ

การกระท าอนาจารกบัเด็ก (มาตรา ๙) การจา้งแรงงานเด็ก (มาตรา ๑๒) และ การคุม้ครอง พฒันาและ

ไม่เลือกปฏิบติัต่อเด็กพืน้เมือง (มาตรา ๑๗-๒๐) เป็นตน้๔๖๓ 

๖. รฐับัญญัติหมายเลข ๙๒๖๒ หรือ รฐับัญญัติว่าดว้ยการต่อต้านการใชค้วามรุนแรงต่อเด็ก 

และสตรี ค.ศ. ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) (Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 

2004; Republic Act No. 9262) เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้การกระท าที่ เป็นการใช้ความรุนแรง                   

ต่อร่างกายและจิตใจ การคุกคามทางเพศหรือการคุกคามในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Abuse) หรือ             

ดา้นการเงินต่อสตรีและเด็กเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่ง และเป็นความผิดต่อแผ่นดิน (public crime)            

ซึ่งท าใหส้ามารถด าเนินคดีไดห้ากประชาชนผูใ้ดก็ตามที่รูถ้ึงการกระท าผิดมารอ้งทุกข์๔๖๔ ซึ่งมาตรา ๓ (a) 

ของรฐับัญญัติว่าด้วยการต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ค.ศ. ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)               

ไดใ้หค้  านิยามถึงความหมายของการกระท าที่ถือเป็นการใชค้วามรุนแรงต่อเด็กและสตรีว่าหมายถึง

การกระท าหนึ่งการกระท าใดหรือการกระท าอนัต่อเนื่องใดก็ตามโดยบุคคลหนึ่ง ต่อหญิงผูเ้ป็นภริยาก็ดี 

ผู้ที่ เคยเป็นภริยาก็ดี  หรือต่อหญิงใด ๆ ก็ดี ที่บุคคลผู้นั้นมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วย (sexual 

relationship) หรือเคยมีหรือที่เคยมีการนดัพบกนัฉันทช์ูส้าว (dating relationship) หรือกบัหญิงใดที่มี

บตุรรว่มกนัหรือต่อบุตรของหญิงนัน้ ไม่ว่าบตุรนัน้จะเป็นบุตรที่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ (against her 

 
๔๖๓ รฐับญัญัติหมายเลข ๗๖๑๐ (Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination 
Act), สืบค้นได้ที่  https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1992/ ra_7610_1992.html (ข้อมูล ล่าสุด  ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๒) 
๔๖๔ มาตรา ๒๕ แห่งรฐับัญญัติหมายเลข ๙๒๖๒ (Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation 
and Discrimination Act) ก าหนดว่า “Violence against women and their children shall be considered a public 
offense which may be prosecuted upon the filing of a complaint by any citizen having personal knowledge 
of the circumstances involving the commission of the crime.”, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes 
/repacts/ra2004/ra_9262_2004.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๑๘๑ 

child whether legitimate or illegitimate) และไม่ว่าจะเป็นการกระท าภายในครวัเรือนหรือนอกที่พกัอาศัย

ของครอบครวัซึ่งส่งผลหรืออาจส่งผลใหเ้กิดการไดร้บับาดเจ็บหรือการทรมานแก่กายหรือจิตใจหรือ       

ในเชิงเศรษฐกิจหรือการเงิน ทั้งนี ้ให้หมายรวมถึงการข่มขู่ การต่อสู้ (battery) การข่มขืนกายใจ 

(assault) การบีบบงัคับ (coercion) การคุกคาม (harassment) หรือการกระท าอย่างอ าเภอใจอย่างใดก็ตาม              

ที่เป็นการท าใหบ้คุคลเหลา่นัน้สญูเสียไปซึ่งเสรีภาพ๔๖๕ 

 โดยสรุป การใชค้วามรุนแรงตามที่ก าหนดในบทบญัญัติของกฎหมายอาจเกิดขึน้ไดจ้ากการ

กระท าของบคุคลดงัต่อไปนี ้

ก) สามีหรืออดีตสามี 

ข) คู่รว่มชีวิตที่ไดใ้ชช้ีวิตรว่มกนัหรือเคยใชช้ีวิตรว่มกนั (Live-in partner or ex-live in Partner) 

ค) คู่รกัเพศชายหรือหญิงหรืออดีตคู่รกัไม่ว่าเป็นเพศชายหรือหญิง (Boyfriend/girlfriend or  

ex-boyfriend/ex-girlfriend) 

ง) คู่นดัพบฉนัทช์ูส้าวหรืออดีตคู่นดัพบ (Dating partner or ex-dating partner) 

 ส าหรบัในสว่นของการใชค้วามรุนแรงทางกายภาพนัน้ (physical violence) กฎหมายไดน้ิยาม

ว่าใหห้มายความถึง “การกระท าทัง้หลายอันก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ เนือ้ตัวร่างกาย” (acts that 

include bodily or physical harm)๔๖๖ ในขณะที่การคกุคามทางเพศ (sexual violence)๔๖๗ นัน้ก็ใหห้มายถึง 

การกระท าใดก็ตามที่มีลกัษณะเก่ียวพนัธก์บัเรื่องทางเพศอนัไดก้ระท าต่อหญิงหรือบุตรของหญิงนัน้ซึ่ง

 
๔๖๕ มาตรา ๓ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๙๒๖๒. 
๔๖๖ มาตรา ๓ (a) A แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๙๒๖๒ ก าหนดว่า “‘Physical Violence’ refers to acts that include 
bodily or physical harm;”. 
๔๖๗ มาตรา ๓ (a) B แห่งรัฐบัญญัติหมายเลข ๙๒๖๒ ก าหนดว่า "Sexual violence" refers to an act which is 
sexual in nature, committed against a woman or her child. It includes, but is not limited to: 
a) rape, sexual harassment, acts of lasciviousness, treating a woman or her child as a sex object, making 
demeaning and sexually suggestive remarks, physically attacking the sexual parts of the victim's body, 
forcing her/him to watch obscene publications and indecent shows or forcing the woman or her child to do 
indecent acts and/or make films thereof, forcing the wife and mistress/lover to live in the conjugal home or 
sleep together in the same room with the abuser; 
b) acts causing or attempting to cause the victim to engage in any sexual activity by force, threat of force, 
physical or other harm or threat of physical or other harm or coercion; 
c) Prostituting the woman or child. 



 ๑๘๒ 

หมายรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัแต่เฉพาะการกระท าดงัต่อไปนี ้

ก)  การข่มขืน  การคุกคามทาง เพศ การกระท า เพื่ อการบ าบัดความใคร่  ( acts of 

lasciviousness) การปฏิบติัต่อหญิงหรือบุตรของหญิงนั้นในลกัษณะที่เป็นวัตถุทางเพศ การกระท า  

อนัเป็นการลดคณุค่าและสื่อในทางเพศ การกระท าในทางเพศต่อตวัผูเ้สียหาย การบงัคบัใหห้ญิงหรือ

บตุรของหญิงนัน้เสพสิ่งตีพิมพล์ามกอนาจารและใหแ้สดงเหตกุารณ ์(indecent shows) หรือการบงัคบั

ใหห้ญิงหรือบุตรของหญิงนัน้แสดงเหตกุารณใ์ดหรือถ่ายท าภาพยนตร ์(to do indecent acts and/or 

make films thereof) การบงัคบัใหภ้รยิาและภรยิานอ้ย/คู่รกัอาศยัอยู่รว่มกนั หรือนอนรว่มหอ้งเดียวกนั

กบัผูก้ระท าการลว่งละเมิดหรือใชค้วามรุนแรงนัน้ 

ข) การกระท าอันเป็นการท าให้หรือพยายามที่จะให้ผู ้เสียหายมีส่วนเก่ียวพันกับกิจกรรม           

ทางเพศใด ๆ (sexual activity) ดว้ยการบงัคับหรือข่มขู่ไม่ว่าดว้ยทางกายหรือการท ารา้ยดว้ยประการอ่ืน

หรือการบีบบงัคบัขู่เข็ญ (coercion) 

ค)  การคา้ประเวณีหญิงหรือบตุรของหญิงนัน้ 

 นอกจากนี ้กฎหมายดังกล่าวยังได้นิยามถึงการใช้ความรุนแรงต่อจิตใจ (psychological 

violence) ว่าใหห้มายความถึง “การกระท าใดหรือการไม่กระท าการใดทัง้หลายที่ก่อใหเ้กิดหรือมีความ

เป็นไปไดท้ี่จะก่อใหเ้กิดความทรมานทางอารมณห์รือจิตใจ (mental or emotional suffering) รวมถึง

แต่ไม่จ ากัดเพียง การท าให้กลัว ( intimidation) การคุกคาม (harassment) การสะกดรอยตาม 

(stalking) การท าลายซึ่งทรัพย์สิน (damage to property) การล้อเลียนหรือท าให้อับอายต่อ

สาธารณชน (public ridicule or humiliation) การคุกคามด้วยค าพูดอย่างต่อเนื่องและการนอกใจ 

(mental infidelity) ทัง้นีย้งัรวมถึงการยอมหรือปล่อยใหผู้เ้สียหายเห็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือการ

ใชค้วามรุนแรงทางกายหรือจิตใจต่อสมาชิกในครอบครวั การใหผู้เ้สียหายรบัชมสื่อลามกอนาจารไม่ว่า

ในรูปแบบใด หรือการลว่งละเมิดใชค้วามรุนแรงต่อสตัวเ์ลีย้ง หรือการกระท าใดอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

หรือที่ไม่พงึปรารถนาอนัสง่ผลใหส้ญูเสียไปซึ่งสิทธิในการดแูลบุตรและ/หรือสิทธิในการเยี่ยมบุตร”๔๖๘ 

 
๔๖๘ มาตรา ๓ (a) C แห่งรัฐบัญญัติหมายเลข ๙๒๖๒ ก าหนดว่า "Psychological violence" refers to acts or 
omissions causing or likely to cause mental or emotional suffering of the victim such as but not limited to 
intimidation, harassment, stalking, damage to property, public ridicule or humiliation, repeated verbal 
abuse and mental infidelity. It includes causing or allowing the victim to witness the physical, sexual or 
psychological abuse of a member of the family to which the victim belongs, or to witness pornography in 



 ๑๘๓ 

 ส าหรบัในส่วนของการล่วงละเมิดในเชิงเศรษฐกิจ (Economic abuse) ๔๖๙  นัน้ตามกฎหมาย

หมายถึง “การกระท าใดก็ตามที่ท าใหห้รือพยายามใหห้ญิงนัน้จ าตอ้งพึ่งพาทางการเงิน (financially 

dependent)” ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการกระท าดงัต่อไปนี ้ 

 ๑. ถอนการสนับสนุนทางการเงินหรือขัดขวางมิใหผู้เ้สียหายมีส่วนเก่ียวขอ้งในการประกอบ

วิชาชีพ อาชีพ ธุรกิจ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ชอบดว้ยกฎหมาย เวน้แต่ในกรณีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอีกฝ่าย

หนึ่งจะคัดคา้นดว้ยเหตุที่รบัฟังได ้เป็นสาระส าคัญ และชอบดว้ยศีลธรรม ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 

๗๓ ของประมวลกฎหมายครอบครวั  

 ๒. ลิดรอนหรือขู่ว่าจะลิดรอนทรพัยากรทางการเงินและสิทธิในการใชแ้ละแสวงหาประโยชน์

จากสินสมรส ทรพัยส์ินที่ท ามาหาไดร้ว่มกนั หรือทรพัยส์ินที่เป็นเจา้ของรว่มกนั 

 ๓. ท าลายทรพัยส์ินในครวัเรือน 

 ๔. ควบคมุเงินหรือทรพัยส์ินที่ผูเ้สียหายเป็นเจา้ของ หรือควบคมุเงินหรือทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการ

สมรส แต่เพียงผูเ้ดียว 

 นอกจากนี ้ผลกระทบจากการใชค้วามรุนแรงอาจก่อใหเ้กิดโรค Battered Woman Syndrome 

หรือสภาวะความตึงเครียดที่เกิดขึน้ภายหลงัจากการถูกทารุณกรรมอันเกิดจากการที่หญิงผูเ้สียหาย           

ไดถู้กทารุณกรรมอย่างรุนแรงทัง้ทางกายหรือจิตใจอย่างยาวนานและถือเป็นรูปแบบของโรคทางจิต

 
any form or to witness abusive injury to pets or to unlawful or unwanted deprivation of the right to custody 
and/or visitation of common children. 
๔๖๙ มาตรา ๓ (a) D แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๙๒๖๒ ก าหนดว่า "Economic abuse" refers to acts that make or 
attempt to make a woman financially dependent which includes, but is not limited to the following: 
1. withdrawal of financial support or preventing the victim from engaging in any legitimate profession, 
occupation, business or activity, except in cases wherein the other spouse/partner objects on valid, serious 
and moral grounds as defined in Article 73 of the Family Code; 
2. deprivation or threat of deprivation of financial resources and the right to the use and enjoyment of the 
conjugal, community or property owned in common; 
3. destroying household property; 
4. controlling the victims' own money or properties or solely controlling the conjugal money or properties. 



 ๑๘๔ 

และพฤติกรรมประเภทหนึ่ง๔๗๐ และในมาตรา ๒๖ อนัถือเป็นขอ้ต่อสูข้องหญิงนัน้ตามกฎหมายอันท า

ใหห้ญิงนัน้ไม่ตอ้งรบัผิดในทางแพ่งและอาญาหากไดร้บัการวินิจฉยัว่าเป็นโรคดงักลา่วจากนกัจิตวิทยา

หรือจิตแพทยอี์กดว้ย๔๗๑ 

 นอกจากนีแ้ลว้ รฐับญัญัติฉบบันี ้มีสาระส าคญัดงันี ้

 ๑. ก าหนดมาตรการเพื่อคุม้ครองหญิงหรือบุตรของหญิงจากความรุนแรง และบรรเทาทุกข ์

(Protection Orders) โดยค าสั่งดังกล่าว อาจเป็นการหา้มกระท าการ เช่น หา้มผูถู้กกล่าวหาจากการ           

ขู่ว่าจะท า หรือจากการกระท าความรุนแรง หา้มล่วงละเมิด ก่อกวน โทรศพัท ์ติดต่อ หรือสื่อสาร ไม่ว่า

ดว้ยวิธีการใด ๆ ต่อผูร้อ้งขอ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือค าสั่งดังกล่าวอาจมีเนือ้หาก าหนด

สิทธิและหนา้ที่ เช่น ใหผู้ร้อ้งขอสามารถใชท้รพัยส์ินส่วนบุคคลที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพหรือรถยนตไ์ด ้

โดยไม่ค านึงถึงว่าผูใ้ดจะเป็นผูม้ีกรรมสิทธิ์ โดยใหเ้จา้หนา้ที่พาผูร้อ้งขอกลบัที่พกัอาศยัเพื่อความปลอดภยั   

สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสั่งให้หน่วยงานที่เหมาะสมด าเนินการเพื่อผู้ร ้องขอ (มาตรา ๘ แห่ง                      

รฐับญัญัติหมายเลข ๙๒๖๒)  

 ๒. ก าหนดใหม้ีการจัดตัง้ คณะกรรมการระหว่างหน่วยงานดา้นความรุนแรงต่อสตรีและบุตร 

(Inter-Agency Council on Violence Against Women and Their Children (IAC-VAWC)) ขึ ้น เพื่ อ

เป็นหน่วยงานจัดท าโปรแกรมและโครงการเพื่อขจัดความรุนแรงต่อสตรีและบุตร โดยประกอบด้วย

กรรมการ ๑๒ คน จากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ เช่น กระทรวงยติุธรรม ส านกังานขา้ราชการพลเรือน 

คณะกรรมาธิการดา้นสิทธิมนุษยชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสอบสวน

สืบสวนแห่งชาติ (มาตรา ๓๙ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๙๒๖๒) 

 ๓. ก าหนดสิทธิของเหยื่อจากความรุนแรงในการไดร้บัการเยียวยาความเสียหาย โดยใหม้ีสิทธิ

ไดร้บัค่าเสียหายที่แทจ้รงิ ค่าเสียหายทางจิตใจ ค่าชดเชย และค่าเสียหายเชิงลงโทษ (มาตรา ๓๖) และ

สิทธิในการได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและมีศักดิ์ศรี สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือ                       

 
๔๗๐ มาตรา ๓ (c) แห่งรัฐบัญญัติหมายเลข ๙๒๖๒ ก าหนดว่า  "Battered Woman Syndrome" refers to a 
scientifically defined pattern of psychological and behavioral symptoms found in women living in battering 
relationships as a result of cumulative abuse. 
๔๗๑ มาตรา ๒๖ แห่งรัฐบัญญัติหมายเลข ๙๒๖๒ ก าหนดว่า Battered Woman Syndrome as a Defense. – 
Victim-survivors who are found by the courts to be suffering from battered woman syndrome do not incur 
any criminal and civil liability notwithstanding the absence of any of the elements for justifying 
circumstances of self-defense under the Revised Penal Code. 



 ๑๘๕ 

ทางกฎหมาย และการไดร้บัการสนับสนุนจากกระทรวงสวัสดิการสงัคมและการพฒันาและนักสงัคม

สงเคราะหข์องรฐั สิทธิในการไดร้บัการแจง้เก่ียวกับสิทธิและบริการ รวมทัง้สิทธิในการขอมาตรการ

คุม้ครอง ตลอดจนรบัรองสิทธิตามประมวลกฎหมายครอบครวัของเหยื่อ (มาตรา ๓๕)  

 

 กรณีศกึษา 

 ในคดี Rustan Ang v. Court of Appeals ได้มีการกล่าวถึง การก่ออาชญากรรมอันเป็น 

ความรุนแรงต่อสตรี กลา่วคือเมื่ออดีตแฟนหนุ่มของผูห้ญิงไดท้ าการสง่ภาพของผูห้ญิงเปลือยไปหาเธอ 

โดยตัดต่อน าใบหน้าของเธอติดเอาไว้ แฟนหนุ่มถูกตัดสินว่ามีความผิด ตามมาตรา ๕ (h) แห่ง                

รฐับญัญัติหมายเลข ๙๒๖๒ เนื่องจากไดม้ีการส่งภาพเปลือยที่มีการตัดต่อใบหน้าของหญิงสาวผู้เป็น

อดีตแฟนลงไป ผ่านการสง่ขอ้ความทางโทรศพัท ์ศาลไดต้ดัสินโดยยึดวตัถุประสงคข์องกฎหมายฉบบันี ้

ในการป้องกันเด็กและสตรี แมผู้ก้ระท าผิดจะอา้งว่าการส่งภาพเปลือยตัดต่อนั้นไดก้ระท าเพียงครัง้เดียว       

จึงไม่น่าจะถือเป็นการล่วงละเมิด แต่ศาลใหเ้หตผุลว่าการกระท าดงักล่าวแมเ้พียงครัง้เดียวก็ตอ้งถือว่า

เป็นการล่วงละเมิด (harassment) แลว้ เพราะหากศาลตัดสินว่าตอ้งกระท าซ า้ ๆ หลายครัง้ถึงจะถือ

เป็นการล่วงละเมิดแล้ว ก็เท่ากับส่งเสริมให้เกิดการกระท าแบบเดียวกันนี ้อีกในลักษณะกระท า                          

แยกครัง้กนั๔๗๒ 

 อีกกรณีหนึ่งคือ กรณีของ  NORMA A. DEL SOCORRO  v. ERNST JOHAN BRINKMAN 

VAN WILSEM ศาลวางหลกัโดยอาศยัรฐับญัญัติหมายเลข ๙๒๖๒ ว่า การกีดกนัหรือการปฏิเสธการ

สนับสนุนทางการเงินกับเด็กถือว่าเป็นการก่อความรุนแรงต่อเด็กและผูห้ญิงเช่นกัน แมว้่าบุพการี

ผู ้สนับสนุนเงินที่จะต้องจ่ายให้กับเด็กจะเป็นชาวต่างชาติก็ตาม๔๗๓ เพราะภายใต้กฎหมายของ

ฟิลิปปินส ์ผูป้กครองที่เป็นชาวต่างชาติก็มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหก้ับบุตรที่ยังเป็น

ผูเ้ยาวด์ว้ยเช่นกนั 

๗. รัฐบัญญัติหมายเลข ๘๙๒๗ หรือ รัฐบัญญัติว่าด้วยพ่อแม่เลีย้งเด่ียว ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. 

๒๕๔๓) (Solo Parent’s Welfare Act of 2000: Republic Act 8927) เป็นรฐับญัญัติที่ก าหนดใหส้ิทธิ

 
๔๗๒ G.R. No. 182835 (2010), สืบคน้ไดท้ี่ http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2010/april2010/182835 
.htm (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๗๓ G.R. No. 193707, สืบคน้ไดท้ี่, http://www.chanrobles.com/cralaw/2014decemberdecisions.php? 
id=1048 (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) 



 ๑๘๖ 

ประโยชน์หรือสิทธิพิเศษตามกฎหมายแก่คุณพ่อหรือคุณแม่เลีย้งเด่ียวที่ต้องดูแลบุตรแต่ล าพัง                 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงสิทธิในการไดร้บัเงินช่วยเหลือเพื่อการดแูลบุตร๔๗๔ 

๘. กฎบตัรว่าดว้ยสตรี หรือ รฐับญัญัติหมายเลข ๙๗๑๐ (Magna Carta of Women: Republic 

Act No. 9710) เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสตรีเพศที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่าง             

เท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั ทัง้ตอ้งใหก้ารยอมรบั คุม้ครอง ตอบสนอง และสง่เสรมิสิทธิดา้นต่าง ๆ

ใหก้บัสตรีในประเทศฟิลิปปินส์๔๗๕ 

๙. ประกาศค าสั่งประธานาธิบดีหมายเลข ๖๐๓ (Presidential Decree No. 603) หรือ ประมวล

กฎหมายว่าดว้ยแนวปฏิบัติดา้นสวัสดิการเด็กและเยาวชน (The Child and Youth Welfare Code)

เป็นกฎหมายที่บญัญัติถึงสิทธิเด็กโดยไม่จ ากัดเพศ สถานะ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ฯลฯ 

และพึงไดร้บัการยอมรบัตามหลกัสิทธิมนุษยชนทั่วไป ที่ควรไดร้บัการดแูลไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อกาย

และจิตใจและไดร้บัโอกาสในการศึกษา พฒันา การเติบโต และการไดร้บัการดูแลและสุขภาพอนามัยที่ดี 

(ขอ้ ๓ ประกอบกับขอ้ ๑๑ และ ๑๒) พรอ้มทัง้หนา้ที่ต่อตนเอง ครอบครวั และสงัคมในขณะเดียวกัน 

(ขอ้ ๔) ทัง้ยังไดก้ล่าวถึงอ านาจปกครองเด็ก (Parental Authority) ในหมวดเอ (Section A) (ขอ้ ๑๗ 

ถึง ๒๐) การดูแลเด็กที่ถูกทอดทิง้ (ขอ้ ๒๑) การรบัเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (หมวดบี) (Section B) (ขอ้ ๒๗ 

ถึง ๔๒)  การเขา้รบัการศึกษาในโรงเรียนของเด็ก (ขอ้ ๗๑ ถึง ๗๕) และการท างานของเด็ก (ขอ้ ๑๐๗ 

ถึง ๑๑๐) ฯลฯ๔๗๖ 

 ๑๐. รัฐบัญญัติหมายเลข ๗๘๗๗ หรือรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการคุกคามทางเพศ                  

ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) (Anti-Sexual Harassment Act of 1995: Republic Act No. 7877) ไดร้บั

การตราขึน้เพื่อสนับสนุนนโยบายในการส่งเสริมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ เพื่อปราบปรามการ             

ล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศอนัเกิดจากการใชอ้  านาจโดยมิชอบในสถานศึกษา สถานที่ท างานหรือ

สถานฝึกอบรมที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งประโยชนใ์นทางเพศ (sexual favors) ไม่ว่าจะเป็นการกระท า

 
๔๗๔ Solo Parent’s Welfare Act of 2000 (Republic Act No. 8972), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/ 
statutes/repacts/ra2000/ra_8972_2000.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๗๕ The Magna Carta of Women (Republic Act No. 9710), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/ 
repacts/ra2009/ra_9710_2009.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๗๖ The Child and Youth Welfare Code (Presidential Decree No. 603), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net 
/statutes/presdecs/pd1974/pd_603_1974.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๑๘๗ 

ต่อรา่งกายหรือโดยทางวาจาและไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นการกระท าต่อชายหรือหญิงก็ตาม โดยทัง้นี ้

ไดม้ีการก าหนดเป็นโทษทางอาญาไวเ้ป็นการเฉพาะ๔๗๗ 

 อนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลสงูสดุไดม้ีค  าตดัสินว่า การคกุคามทางเพศ (Sexual Harassment) 

คือการใช้ความมีอ านาจที่เหนือกว่า (superiority) ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์

ในทางเพศ (Sexual Advance) ซึ่งเพียงพอที่จะส่งผลใหลู้กจา้งมีก าลังใจและความก้าวหน้าในการ

ท างานลดนอ้ยถอยลง ซึ่งสง่ผลต่อจิตส านึกผิดชอบชั่วดี และท าใหช้ีวิตของลกูจา้งตอ้งเปลี่ยนไป๔๗๘ 

คดี Aquino v. Acosta๔๗๙ 

 กรณีนีผู้ถู้กกล่าวหาไดห้ลดุพน้จากขอ้กล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศ ในคดี Aquino v. 

Acosta ขอ้เท็จจริงคือ Susan Aquino หวัหนา้ฝ่ายกฎหมายของศาลอุทธรณ์ภาษีอากร (Chief of the 

Legal and Technical Staff of the Court of Tax Appeals:  CTA)  ฟ้องร้องว่าผู้พิพากษา Ernesto 

Acosta ได้ท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อเธอโดยอ้างว่ามีหลายเหตุการณ์ที่ผู ้พิพากษา Acosta                      

ไดพ้ยายามจบู กอด และเอามือโอบไหลข่องเธอ๔๘๐ 

 เรื่องนี ้ศาลสูงสุดได้พิพากษายืน เห็นด้วยกับศาลอุทธรณ์ โดยสรุปได้ว่า จากเหตุการณ์                     

ที่เกิดขึน้ ผูถู้กกล่าวหาไดท้ าการเอาแก้มไปประกบกับแก้มของโจทก์ ซึ่งเขา้ใจไดว้่าเป็นการกระท า  

ที่ท าขึน้เพื่อแสดงออกในบางโอกาสตามงานพบปะต่างๆ และไม่มีการยืนยนัว่าหลงัจากนัน้ผูพ้ิพากษา 

Acosta ไดอ้ยู่เพียงล าพงักับผูถู้กกล่าวหาเพื่อท าอะไรเกินเลยแต่อย่างใด ส่วนการชนแกม้ก็เป็นเพียง

การแสดงออกถึงความเป็นมิตร ไม่มีการมุ่งรา้ย และปราศจากความลามก ขอ้เท็จจริงที่การทักทาย    

โดยใชแ้กม้ชนกนัหรือจูบที่แกม้ (beso-beso) โดยปราศจากเจตนารา้ย คือการแสดงออกบางครัง้เวลา

ที่คนพบเจอกันในโอกาสส าคัญ เช่น วันเกิด วันคริสต์มาส วันปีใหม่ หรือแม้กระทั้งวันวาเลนไทน์             

 
๔๗๗ Anti-Sexual Harassment Act of 1995 (Republic Act No. 7877, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net 
/statutes/repacts/ra1995/ra_7877_1995.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๗๘ G.R. No. 124617 (2000), สืบคน้ไดท้ี่ http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2000/apr2000/124617 
.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๗๙ A.M. No.CTA-01-1 (2002), สืบคน้ไดท้ี่ http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2002/apr2002/am_cta 
_01_1.htm (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๘๐ G.R. No. 155831 (2008), สืบคน้ไดท้ี่ http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2008/feb2008/155831.htm 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๑๘๘ 

ที่น่าสนใจคือ มีบางโอกาสที่เจ้าหน้าที่หญิงของศาลจะท าการทักทายโดยการน าแก้มชนแก้มกับ                

ผูพ้ิพากษา ซึ่ง Aquino ก็คือหนึ่งในกลุม่เจา้หนา้ที่หญิงที่ท าการทกัทายนัน้ 

 สรุปคือ ทัง้หกครัง้ที่มีการน าแกม้มาชนกันที่ผูพ้ิพากษา Acosta กระท าต่อนาง Aquino นัน้

เป็นเพียงแค่การทักทายตามปกติประเพณีนิยม ไม่มีหลักฐานใด ๆ แสดงใหเ้ห็นถึงการล่วงละเมิด         

ทางเพศตามที่ไดก้ล่าวอา้ง๔๘๑ ศาลจึงไดต้ัดสินใหผู้พ้ิพากษา Acosta พน้ขอ้หาจากการล่วงละเมิด           

ทางเพศ 

 ๑๑. รฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๒ หรือรฐับญัญัติว่าดว้ยการพฒันาและคุม้ครองเด็กในระดับ

หมู่บ้าน/ต าบล (Barangay-Level Total Development and Protection of Children Act: Republic 

Act 6972)๔๘๒ เป็นกฎหมายท่ีสง่เสรมิและมุ่งพฒันาใหส้ตรีทอ้งถิ่นสามารถประกอบอาชีพและกิจกรรม

ที่หลากหลายนอกเหนือจากการเลีย้งดูบุตรตามปกติ โดยมีการจัดตัง้ศูนยด์ูแลเด็กเล็กรายวัน (day 

care center) เพื่อช่วยเหลือหญิงที่มีบุตรในการแบ่งเบาภาระอันจะส่งผลใหม้ารดาสามารถมีเวลา              

ในการท างาน หรือศกึษาต่อยอดไดม้ากขึน้ 

 ๑๒. รฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๒๘  (Republic Act No. 10028) หรือ รฐับญัญัติว่าดว้ยการ

ส่งเสริมการให้นมแม่ ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) (Expanded Breastfeeding Promotion Act of 

2009)๔๘๓ เป็นกฎหมายท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมรฐับญัญัติหมายเลข ๗๖๐๐ หรือรฐับญัญัติว่าดว้ยการใหน้มแม่

และการอาศัยอยู่ร่วมกันหลังคลอด ค.ศ. ๑๙๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) (Rooming-in and Breastfeeding 

Act of 1992) (ซึ่งรฐับญัญัติหมายเลข ๗๖๐๐ นีย้งัคงใชบ้งัคับอยู่ในส่วนของมาตราที่ไม่ถูกแกไ้ขโดย

รฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๒๘) โดยกฎหมายของปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นีมุ้่งที่จะใหม้ารดาผูค้ลอดบุตรใหม่

และทารกแรกเกิดได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อความจ าเป็นหรือความต้องการพื ้นฐาน

ทางดา้นรา่งกาย อารมณแ์ละจิตใจ๔๘๔ 

 
๔๘๑ เรื่องเดียวกนั.  
๔๘๒ รฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๒, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1990/ra_6972_1990 
.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) 
๔๘๓ รฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๒๘, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2010/ra_10028 
_2010.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๘๔ มาตรา ๒ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๒๘. 



 ๑๘๙ 

 มาตรา ๓ (v) ของรฐับญัญัติดังกล่าวไดน้ิยามค าว่า การอาศัยร่วมกันหลงัคลอด (Rooming-in) 

ว่าใหห้มายถึง “การใหท้ารกที่เกิดใหม่ไดอ้าศยัอยู่ในหอ้งเดียวกนักบัมารดาภายหลงัการคลอดเพื่อให้

ความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตรมีความแน่นแฟ้นมากขึ ้นและเพื่อสนับสนุนให้มีการให ้

นมบุตรด้วยตนเองของมารดา โดยอาจนอนร่วมเตียงเดียวกันหรือแยกกันแต่นอนในเตียงนอน  

เด็กขา้งมารดาก็ได”้๔๘๕ ซึ่งการส่งเสริมการใหน้มแม่และการอาศยัร่วมกนัหลงัคลอดดงักล่าวไดร้บัการ

ส่งเสริมโดยรฐับาลของสาธารณรฐัฟิลิปปินสแ์ละสถาบนัสขุภาพเอกชน (private health institutions)

ต่าง ๆ เรื่อยมาและไดร้บัการช่วยเหลือเพื่อใหเ้กิดการบงัคบัใชจ้รงิในทางปฏิบติั 

 นอกจากนี ้มาตรา ๒ ยงัไดเ้นน้ย า้ถึงเจตนารมณข์องกฎหมายว่า การใหน้มแม่มีขอ้ดีทัง้ต่อเด็ก

และมารดา รวมไปถึงโรงพยาบาลและประเทศชาติ ถือเป็นจุดเริ่มตน้ในการดูแลสุขภาพของเด็กแรกเกิด 

รวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก นอกจากนี ้ยังช่วยประเทศชาติลดการน าเข้านม             

จากต่างประเทศด้วย๔๘๖  ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายนี ้นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง

ความสมัพนัธแ์ละความเป็นอยู่ที่ดีของแม่และเด็กแลว้ ยงัท าใหส้ามารถลดการน าเขา้นมส าเรจ็รูปดว้ย 

 ในส่วนของการน าไปปฏิบัตินั้น มาตรา ๙ ของระเบียบว่าด้วยการน ารฐับัญญัติหมายเลข 

๑๐๐๒๘ ไปปฏิบติั ก าหนดใหส้ถานที่ท างานทุกแห่งจะตอ้งพัฒนาแนวทางที่ชัดเจนในการคุม้ครอง 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการใหน้มแม่๔๘๗ และมาตรา ๑๒ ก าหนดใหพ้นกังานที่อยู่ในช่วงใหน้มบุตรตอ้ง

ได้รับเวลาพักระหว่างวันเพิ่มขึน้จากเวลาพักทานอาหารตามปกติ เพื่อให้นมแก่บุตร หรือป๊ัมนม  

ใหแ้ก่บุตร โดยก าหนดว่าช่วงเวลาหยดุพกัใหน้มบุตรจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า ๔๐ นาที จากการท างานทุก ๆ 

๘ ชั่วโมง๔๘๘ 

 
๔๘๕ มาตรา ๓ แหง่รฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๒๘. 
๔๘๖ มาตรา ๒ แหง่รฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๒๘. 
๔๘๗ The Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 10028 (2011), สืบคน้ไดท้ี่ https:// 
extranetwho.int/nutrition/gina/sites/default/files/PHL%202011%20The%20Implementing%20Rules 
%20and%20Regulation%20of%20Republic%20Act%20No.%2010028.pdf ( ข้อมูล ล่าสุด  ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๒). 
๔๘๘ มาตรา ๑๒ แห่ง The Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 10028 (2011). 



 ๑๙๐ 

 ดังนีจ้ะเห็นไดช้ัดว่า กฎหมายไดม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อจะใหม้ารดาที่ก าลังเลีย้งดูบุตรสามารถ

กลับไปท างานได้หลังจากคลอดบุตร ซึ่งอาจจะถือเป็นชัยชนะอีกขั้นหนึ่งของผู้หญิงด้วยเหตุว่า

กฎหมายนีท้ าใหส้ภาพการท างานนัน้เอือ้กบัผูห้ญิงที่ก าลงัเลีย้งดบูุตรอยู่ 

 ๑๓. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ดา้นการด าเนินคดีในทางอาญา ไดม้ีการกล่าวถึงประเด็นในการคุม้ครองสตรีอยู่ส่วนหนึ่ง 

กล่าวคือ ในส่วนของการด าเนินคดีอาญาในฟิลิปปินส์นั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ของฟิลิปปินสก์ าหนดใหก้ารฟ้องคดีที่เก่ียวกับการกระท าผิดอาญาจะตอ้งกระท าภายใตก้ารควบคมุ

หรือการก าหนดทิศทางโดยพนักงานอัยการ (public prosecutor) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พนักงาน

อยัการมีปริมาณงานมาก หรือในกรณีที่มีพนกังานอยัการไม่เพียงพอ ผูเ้สียหายสามารถด าเนินคดีเอง

โดยตัง้ทนายความได ้(private prosecutor) โดยตอ้งไดร้บัอนญุาตจากหวัหนา้ส านกังานอยัการ (Chief 

of the Prosecution Office) หรืออยัการส่วนภูมิภาค (Regional State Prosecutor) เป็นลายลกัษณอ์ักษร 

(authorized in writing) และได้รับการรับรองจากศาลให้สามารถด าเนินคดีได้ (subject to the 

approval of the court) ทั้งนี ้ เมื่อได้รับอนุญาตให้ด าเนินคดีอาญาได้เองแล้ว ผู้ฟ้องคดีสามารถ

ด าเนินคดีไปไดเ้องโดยไม่จ าตอ้งมีอยัการได้จนเสร็จสิน้ขัน้ตอนของการสืบพยาน (trial) เวน้แต่อ านาจ

ในการฟ้องคดีไดเ้องนัน้ไดถ้กูยกเลิกหรือเพิกถอนในภายหลงั๔๘๙ 

 ความผิดฐานคบชูห้รือมีภรรยานอ้ยนัน้จะไม่สามารถด าเนินคดีได ้เวน้แต่จะมีการยื่นฟ้องคดี

โดยคู่สมรสฝ่ายที่เป็นผูเ้สียหาย ทัง้นี ้ผูเ้สียหายไม่อาจเริ่มด าเนินคดีอาญาไดห้ากไม่ไดร้วมผูก้ระท าผิด

ทัง้หมดเขา้ไวด้ว้ย (ตวัคู่สมรสที่กระท าผิด และชายชูห้รือภรรยานอ้ย) หากทัง้สองฝ่ายยงัมีชีวิตอยู่และ

ในกรณีที่ผูเ้สียหายไดย้ินยอมใหม้ีการกระท าความผิด หรือไดใ้หอ้ภัยผูก้ระท าผิดแลว้ ก็ไม่สามารถ

ด าเนินคดีได้๔๙๐  

 ความผิดฐานยั่วยวน (seduction) ชิงตัว (abduction) และความผิดฐานกระท าเพื่อบ าบัด

ความใคร่ (act of lasciviousness) นัน้ไม่อาจมีการด าเนินคดีอาญา (prosecute) ได ้เวน้แต่จะมีการ

ฟ้องคดีโดยผู้เสียหายหรือโดยบุพการี ปู่ ย่าตายาย หรือผู้ปกครองของผู้เสียหาย  และไม่สามารถ

 
๔๘๙ A.M. No. 02-2-07-SC, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/courts/supreme/am/am_02-2-07-sc_2002.html 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๙๐ มาตรา ๕ (Section 5) แห่ง Rule 110 of the Revised Rules of Criminal Procedure, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.lawphil.net/courts/rules/rc_110-127_crim.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๑๙๑ 

ด าเนินคดีกับผูก้ระท าผิดไดห้ากผูเ้สียหายหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งขา้งตน้ไดใ้หอ้ภัยผูก้ระท าผิดโดย     

ชัดแจง้แลว้ หากผูเ้สียหายถึงแก่ความตายหรือตกเป็นผูไ้รค้วามสามารถก่อนมีการฟ้องคดี และไม่มี

บุพการี ปู่ ย่าตายายหรือผูป้กครองที่สามารถฟ้องคดีแทนไดแ้ลว้ ใหร้ฐัเป็นผูด้  าเนินคดีแทนในนาม

ผูเ้สียหาย๔๙๑ 

 ผูเ้สียหายแมเ้ป็นผูเ้ยาว ์ก็มีสิทธิที่จะฟ้องคดีอาญาไดด้ว้ยตนเองในคดีความผิดฐานยั่วยวน  

ชิงตวั และกระท าเพื่อบ าบดัความใคร่ โดยไม่ตอ้งอาศยัอ านาจจากบุพการี ปู่ ย่าตายาย หรือผูป้กครอง 

เวน้แต่ผูเ้สียหายเป็นคนไรค้วามสามารถหรือไม่สามารถกระท าเช่นนั้นได ้และหากผูเ้สียหายที่เป็น

ผูเ้ยาวไ์ม่อาจฟ้องคดีได ้ใหบุ้พการี ปู่ ย่าตายาย หรือผูป้กครองสามารถฟ้องคดีได ้และเมื่อสิทธิในการ

ฟ้องคดีตกไปอยู่กบับพุการี ปู่ ย่าตายาย หรือผูป้กครองแลว้ผูอ่ื้นจะไม่สามารถใชส้ิทธินีไ้ดอี้ก และผูท้ี่ได้

สิทธิจะตอ้งใชส้ิทธิการฟ้องนีไ้ปตามล าดับที่ระบุไวใ้นวรรคนี ้(บุพการี ปู่ ย่าตายาย ผูป้กครอง) เวน้แต่

เป็นไปตามกรณีที่บญัญัติไวใ้นวรรคก่อน 

 หา้มไม่ใหม้ีการด าเนินคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทที่เก่ียวกับการกล่าวหาว่าผู้หนึ่งผู้ใดว่า

กระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่งที่ระบไุวใ้นวรรคก่อน เวน้แต่ผูเ้สียหายไดเ้ริ่มฟ้องคดีแลว้  

 ส าหรบัการด าเนินคดีอาญาที่มีมลูเหตจุากการฝ่าฝืนกฎหมายพิเศษอ่ืน ๆ นัน้ ใหเ้ป็นไปตามที่

กฎหมายนัน้ ๆ บญัญัติไว้๔๙๒ 

 ๑๔. รฐับญัญัติว่าดว้ยการเพิ่มการอดุหนนุสวสัดิการแกผู่ส้งูอาย ุค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 รฐับญัญัติหมายเลข ๙๙๙๔ หรือรฐับญัญัติว่าดว้ยการเพิ่มการอดุหนุนสวสัดิการแก่ผูส้งูอายุ 

(Expanded Senior Citizens Act: Republic Act 9994) หรือชื่อเต็มว่ารฐับญัญัติว่าดว้ยการเพิ่มการ

อุดหนุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุให้มากที่สุดเพื่อการสร้างชาติ ให้ทุน และสิทธิพิเศษ และเพื่อ

วัตถุประสงค์อ่ืน  (An Act to Maximize the Contribution of Senior Citizens to National Building, 

Grant Benefits and Special Privileges and for other Purposes)๔๙๓ เป็นกฎหมายเก่ียวกบัผูส้งูอายุ 

โดยกฎหมายฉบบันีน้อกจากจะใหน้ิยามค าว่าผูส้งูอายุว่าหมายถึงบุคคลที่มีอายุกว่า ๖๐ ปีขึน้ไปและ

ไดก้ าหนดใหผู้ส้งูอายุมีสิทธิไดร้บัเบีย้ยงัชีพตามที่กล่าวไวใ้นหวัขอ้ ๓.๓.๒ แลว้ ยงัก าหนดใหผู้ส้งูอายุ

 
๔๙๑ มาตรา ๕ แห่ง Rule 110 of the Revised Rules of Criminal Procedure. 
๔๙๒ มาตรา ๕ แห่ง Rule 110 of The Revised Rules of Criminal Procedure. 
๔๙๓ Expanded Senior Citizens Act of 2010 (Republic Act No. 9994), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/ 
statutes/repacts/ra2010/ra_9994_2010.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๑๙๒ 

ตอ้งมีบตัรประจ าตัวผูสู้งอายุเพื่อใชร้บัสิทธิต่างๆ ที่เป็นประโยชนก์ับผูสู้งอายุ เช่น สิทธิในการไดร้ับ

ยกเวน้ภาษีมลูค่าเพิ่ม (VAT exemption) และสิทธิในการไดร้บัส่วนลดกว่ารอ้ยละ ๒๐ในการซือ้ของใช้

หรือยาที่จ  าเป็นบางอย่าง การเขา้รบัการรกัษาจากแพทย ์หรือการพกัอาศยัในสถานรบัเลีย้งดผููส้งูอายุ 

รวมทัง้ส่วนลดในการใชบ้ริการขนส่งสาธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถเมล ์รถ jeepney (คลา้ยรถสองแถว) 

เครื่องบินและเรือภายในประเทศ รวมทัง้การเขา้สถานที่สนัทนาการต่างๆ เป็นตน้๔๙๔  

๑๕. กฎหมายว่าดว้ยหลกัประกนัสขุภาพเพื่อผูส้งูอายุ  

 กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ หรือ รัฐบัญญัติหมายเลข ๑๐๖๔๕  

(Republic Act No. 10645) เป็นกฎหมายภาคบังคับ (mandatory) ที่ก าหนดให้ผู้สูงอายุ  (Senior 

Citizens) มีสิทธิพึงได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพจากโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(PhilHealth) ทกุคน๔๙๕ เป็นกฎหมายท่ีไดร้บัการบญัญัติขึน้เพื่อแกไ้ขรฐับญัญัติหมายเลข  ๗๔๓๒ เดิม 

โดยประกอบไปดว้ยบทบญัญัติเพียง ๓ มาตรามีใจความและหลกัการส าคัญอยู่ในมาตรา ๑ ในการ

ก าหนดรวมผูส้งูอายทุัง้หลายที่ยงัคงไม่ไดร้บัสิทธิในการรกัษาพยาบาลตามกฎหมายฉบบัเดิม ใหไ้ดร้บั

สิทธิตามรฐับัญญัติฉบับนีแ้ละมีสิทธิไดร้บัเงินทุนสนับสนุนดา้นการรกัษาพยาบาลจากกองทุนการ

ประกนัสขุภาพแห่งชาติ(National Health Insurance Fund of PhiHealth) ถือเป็นกฎหมายที่ไดร้บัผล

การตอบรบัที่ดีจากผูส้งูวัยในฟิลิปปินสโ์ดยเฉพาะผูท้ี่อยู่ในฐานะล่างถึงปานกลาง เนื่องจากผูสู้งอายุ        

มีแนวโนม้จะตอ้งพึ่งพาบริการทางการแพทยม์ากกว่าวยัอ่ืนๆ และไดร้บัประโยชนจ์ากประกนัสุขภาพ

ภาคบงัคบันี ้ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๖๔๕ นีไ้ดร้บัการแกไ้ขโดยรฐับญัญัติ

หมายเลข ๙๙๙๔ หรือรัฐบัญญัติว่าด้วยการเพิ่มการอุดหนุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุตามที่ได้                     

กลา่วไปแลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 
๔๙๔ Biron Law Firm, expanded senior citizens act of 2010 (ra9994), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.jamesbiron.com/ 
2010/02/expanded-senior-citizens-act-of-2010-ra-9994-provides-evat-exemption/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๒). 
๔๙๕ Section 5, Republic Act No. 10645, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2014/ra 
_10645_2014.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). และดเูพิ่มเติมที่หวัขอ้ ๓.๓.๒.  



 ๑๙๓ 

๓.๖.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

การคุม้ครองแรงงานในกิจการประมง 

 หน่วยงานแรงงานโพ้นทะเลแห่งฟิลิปปินส์ ( the Philippines Overseas Employment 

Administration) หรือ POEA ไดอ้อกระเบียบว่าดว้ยการจดัหาและจา้งแรงงานประมงโพน้ทะเล (Rules 

and Regulations Government the Recruitment and Employment of Seafarers) ซึ่งมีการทบทวน

และใชบ้งัคับมาจนถึงปัจจุบนั โดยระเบียบดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ก ากับดูแลการจัดหาและการจา้ง

แรงงานประมงโพน้ทะเล ซึ่งขอ้กฎหมายส่วนใหญ่เป็นการลอ้มาจากรฐับญัญัติหมายเลข ๘๐๔๒๔๙๖             

ซึ่งเป็นบทบัญญัติหลักที่ใช้คุ้มครองแรงงานโพน้ทะเลของฟิลิปปินสซ์ึ่งมีจ านวนเกือบสามลา้นคน                     

เป็นที่รูจ้ักกันในนามรฐับัญญัติว่าดว้ยแรงงานอพยพและแรงงานฟิลิปปินสโ์พน้ทะเล ค.ศ. ๑๙๙๕                  

(พ.ศ.๒๕๓๘) (Migrant Workers and Oversea Filipinos Act of 1995) โดยไดก้ าหนดมาตรฐานดา้น

สวัสดิภาพแรงงานอพยพและแรงงานฟิลิปปินสโ์พน้ทะเลไวเ้ป็นจ านวนทัง้สิน้ ๔๓ มาตรา ทัง้การจา้งงาน 

โดยผิดกฎหมาย (มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๓) การจัดหาให้ซึ่งแรงงาน (มาตรา ๔ ถึงมาตรา ๕)                        

การใหบ้ริการแรงงานและการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่แรงงานอพยพ (มาตรา ๑๔            

ถึงมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ ถึงมาตรา ๒๖) และการจัดตั้งหน่วยงานภาครฐัเพื่อก ากับดูแล (มาตรา ๒๓) ฯลฯ                 

โดยกฎที่ POEA ใชบ้งัคบันี ้มีขอ้กฎหมายส าคญัหลายประการ เช่น การก าหนดความรบัผิดร่วม (joint 

and solidary liability) ของนายหนา้จดัหาแรงงานประมง (manning agency) การหา้มไม่ใหเ้รียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจัดหางานกับลูกเรือประมง ก าหนดหน้าที่ ให้ส  านักงานแรงงานโพ้นทะเล                     

แห่ ง ฟิลิปปินส์ ( the Philippines Overseas Labor Office:  POLO)  ตรวจสอบความเหมาะสม                    

ของนายจา้งชาวต่างประเทศ และตรวจสอบสภาพการจา้งว่าไดม้าตรฐานตามที่ POEA ก าหนดไว้

หรือไม่ จดัใหม้ีสญัญาจา้งแรงงานมาตรฐานส าหรบัลกูเรือประมงโพน้ทะเลชาวฟิลิปปินส ์ มาตรการ 

ในการต่อสู้กับการจัดหาแรงงานที่ผิดกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหาย               

จากการจดัหาแรงงานที่ผิดกฎหมาย ก าหนดมลูเหตทุี่ POEA จะสามารถด าเนินมาตรการทางกฎหมาย

หรือด าเนินกระบวนการต่างๆ ต่อนายจา้งหรือตวัการชาวต่างประเทศ และก าหนดเหตทุี่ลกูเรือประมง             

 
๔๙๖ Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 (Republic Act No. 8042), สืบคน้ไดท้ี่ http://www 

.poea.gov.ph/laws&rules/files/Migrant%20Workers%20Act%20of%201995%20(RA%208042).html (ขอ้มูล
ล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๑๙๔ 

โพน้ทะเลชาวฟิลิปปินสจ์ะสามารถปฏิเสธที่จะไม่ออกไปท างาน ณ สถานที่ท างาน หรือเหตุที่ลูกเรือ

สามารถละทิง้งานหรือยกเลิกสญัญาจา้งงานได้๔๙๗ 

 

รฐับัญญัติว่าด้วยการห้ามการสั่งซือ้จัดหาหญิงชาวฟิลิปปินสท์างไปรษณีย์เพื่อเป็นเจ้าสาว (Law 

Prohibiting Filipino Mail-Order Brides) 

 กฎหมายว่าดว้ยการหา้มการสั่งซือ้จัดหาหญิงชาวฟิลิปปินสท์างไปรษณียเ์พื่อเป็นเจ้าสาวคือ

รัฐบัญญัติหมายเลข ๖๙๕๕๔๙๘ (An Act to Declare Unlawful the Practice of Matching Filipino 

Women for Marriage to Foreign National on Mail-Order Basis and Other Similar Practices, 

Including the Advertisement, Publication, Printing or Distribution of Brochures, Fliers and 

Other Propaganda Materials in Furtherance Thereof and Providing Penalty Therefore: 

Republic Act No. 6955) เป็นกฎหมายที่มีเนือ้หาเก่ียวกับการก าหนดใหก้ารจับคู่หญิงชาวฟิลิปปินส์

กบัชายต่างชาติเพื่อจดัใหม้ีการสมรส โดยค าสั่งซือ้จดัหาทางไปรษณียห์รือโดยช่องทางอื่นที่มีลกัษณะ

คลา้ยกันรวมถึงการโฆษณา การประกาศ การตีพิมพห์รือเผยแพร่โดยสิ่งพิมพ ์แผ่นพับ ใบปลิว เอกสาร 

และวัสดุเพื่อการประชาสมัพันธ์อ่ืนใด เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์              

ที่จะคุม้ครองหญิงชาวฟิลิปปินสโ์ดยเฉพาะหรืออาจกล่าวไดอี้กนัยหนึ่งว่า เป็นการป้องกันการคา้มนุษย์

ผ่านค าสั่งซือ้ทางไปรษณียเ์พื่อจัดหาหญิงนั้นใหเ้ป็นเจา้สาวเพื่อแต่งงานกับชายต่างชาติซึ่งไม่เคย                

ไดพ้บหรือรูจ้กักนัมาก่อนนั่นเองอันจะส่งผลใหเ้กิดปัญญาการใชค้วามรุนแรงทางกาย จิตใจ อารมณ์

และปัญหาการพึ่งพาทางการเงินของหญิงนัน้เมื่อมีการสมรสออกไปนอกประเทศ 

 ทัง้นี ้การแต่งงานระหว่างชาวต่างชาติกบัหญิงชาวฟิลิปปินสไ์ม่ใช่เรื่องตอ้งหา้ม สิ่งที่กฎหมาย

ห้ามคือ “การปฏิบัติหาก าไรจากการจับคู่ในหนังสือพิมพห์รือนิตยสารที่มีการเผยแพร่คอลัมนเ์ชิง

โฆษณาใหส้  าหรบัชาวต่างชาติที่ก าลงัมองหาหญิงชาวฟิลิปปินสม์าเป็นภรยิา”๔๙๙ 

 
๔๙๗ International Labour Organization, Work in fishing in the ASEAN region: Protecting the rights of migrant 
fishers, p. 9-10, สืบค้น ได้ที่  http: / /www. ilo.org/wcmsp5/groups/public/ - - -asia/ - - - ro-bangkok/ - - -sro-
bangkok/documents/publication/wcms_306645.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๙๘ Republic Act No. 6955 (1990), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1990/ra_6955_ 
1990.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๔๙๙ มาตรา ๒ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๕๕.   



 ๑๙๕ 

ประวติัโดยสงัเขป 

 เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี ้เนื่องมาจากการที่จ  านวนของหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์                    

ที่เขา้มาสูก่ารเป็นเจา้สาวทางไปรษณียม์ีการเพิ่มขึน้อย่างน่าตกใจ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๓ หนงัสือพิมพ ์       

ไดตี้พิมพบ์ทความว่าเรื่องเหล่านีถื้อเป็นเรื่องที่น่าอบัอายของชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งผูท้ี่มีบทบาทส าคญั

ในการออกกฎหมายฉบบันีคื้อ นาง Lorna Verano Yap สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยท่านไดก้ล่าวว่า  

“เป็นการด าเนินการโดยบุคคลที่ไรย้างอายและโหดรา้ย การกระท าเช่นนีไ้ม่เพียงแต่ท าใหผู้ห้ญิงเรา

ตอ้งไดร้บัความอับอายในระดับนานาชาติ แต่ยงัท าใหช้าวฟิลิปปินสท์ี่ยากจนหลายพนัคนตอ้งเผชิญ

กบัความทุกขม์ากขึน้ไปอีกจากการตอ้งไปใชช้ีวิตกับคู่สมรสชาวต่างชาติ” และท่านไดก้ล่าวต่ออีกว่า

การท าธุรกิจทางไปรษณียแ์บบนีน้ัน้เปรียบเทียบไดก้บัการคา้ประเวณี เพราะผูห้ญิงชาวฟิลิปปินสน์ัน้

จะถกูกระท าเสมือนเป็นสินคา้ที่พรอ้มสง่ทนัทีเมื่อสามารถตกลงราคากนัได้๕๐๐ 

 

ปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบันี ้

 แมจ้ะมีกฎหมายในเรื่องวิธีการปฏิบัติของการส่งเจา้สาวตามใบสั่งจากไปรษณีย์ไปต่างประเทศ 

ปัญหาของการจัดหาเจา้สาวทางไปรษณีย์ก็ยังไม่ไดร้บัการก าจัดใหห้มดไป สองทศวรรษที่ผ่านมา

หลงัจากที่มีการออกกฎหมายหา้มจัดหาเจา้สาวทางไปรษณียก็์แทบจะไม่ช่วยในการหยุดยัง้ผู ้หญิง 

ชาวฟิลิปปินส์จากการเสนอตัวเองเป็นเจ้าสาวทางไปรษณีย์ ประธานองค์กรเฝ้าระวังสิทธิของ              

ชาวฟิลิปปินส์อพยพ (Philippine Migrants’ Rights Watch: PMRW) นาย Carmelita Nuqui ยังได้

กล่าวว่า การออกกฎหมายนีเ้พียงแค่ท าใหข้บวนการจดัหาเจา้สาวทางไปรษณียน์ัน้หลบไปกระท าการ

ใตดิ้นเท่านัน้ ซึ่งไม่ไดส้ง่ผลอย่างมีนยัส าคญัในการคา้ระหว่างประเทศเลย๕๐๑ 

 นอกจากนี ้ยังมีผู ้ที่ เห็นว่ากฎหมายว่าด้วยการห้ามการสั่ งซื ้อจัดหาหญิงชาวฟิลิปปินส์ 

ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นเจ้าสาวนีเ้ป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ดี แต่ไม่มีการบังคับใช้ เช่นเดียวกับ               

รัฐบัญญัติหมายเลข ๙๒๐๘ หรือรัฐบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ค.ศ. ๒๐๐๓                    

 
๕๐๐ Carmela Fonbuena (2009). Out-Sourcing the Wife: Dreams turned Sour, สืบค้นได้ที่  http://news.abs-
cbn.com/special-report/09/17/09/out-sourcing-wife-dreams-turned-sour (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๕๐๑ เรื่องเดียวกนั.  



 ๑๙๖ 

(พ.ศ. ๒๕๔๖) (the 2003 Anti-Trafficking in Persons Act) อันเป็นผลมาจากระบบยุติธรรมของ

ฟิลิปปินสท์ี่เชื่องชา้และไม่มีประสิทธิภาพ๕๐๒ 

 คณะกรรมาธิการว่าดว้ยชาวฟิลิปปินสโ์พน้ทะเล (the Commission on Filipino Overseas: 

CFO) รายงานว่า ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ มคีู่สมรสชาวฟิลิปปินสท์ัง้หมด ๔๕๕,๔๕๘ คน

ที่ได้รับการสนับสนุนส าหรับการขอวีซ่าในการเดินทางจากชาวต่างชาติ CFO รายงานเพิ่มเติมว่า                

คู่สมรสชาวฟิลิปปินส์จ านวน ๑๙๓,๖๖๑ คน ไดเ้ดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา และ ๑๑๗,๓๖๒ คน

เดินทางไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นและคู่สมรสชาวฟิลิปปินสย์งัยา้ยไปที่อ่ืน ๆ อีกตามล าดบั คือ ออสเตรเลีย 

แคนาดา เยอรมนั เกาหลีใต ้สหราชอาณาจกัร ไตห้วนั นอรเ์วย ์สวีเดน และอื่น ๆ 

 โดยจ านวนที่ถือเป็นเจา้สาวทางไปรษณียน์ัน้ ยงัคงไม่สามารถค านวณไดอ้อกมาเป็นตวัเลขที่

แน่ชดัเพราะมีคู่สมรสจ านวนมากที่แต่งงานกบัชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึน้ซึ่งเป็นที่รบัรูก้นั  

ก็คือ มีผูร้อ้งเขา้มาว่า มีการแจง้ประวัติเท็จของตัวคู่สมรสชาวต่างชาติและถูกท ารา้ยร่างกายจาก        

คู่สมรส๕๐๓ ซึ่งทางสถานทูตฟิลิปปินส ์ไดม้ีการแจง้เตือนให้ระมัดวังตัวแทนจัดหาคู่ในต่างประเทศ                

ว่ามีการละเมิดกฎหมายทอ้งถิ่น และมีการโฆษณาหลอกลวง 

 อย่างไรก็ดี เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ไดม้ีการประกาศใชร้ฐับญัญัติว่าดว้ย

การป้องกันและปราบปรามการจัดหาคู่สมรสทางไปรษณีย์ฉบับล่าสุด หรือรัฐบัญญัติหมายเลข 

๑๐๙๐๖ (Anti-Mail Order Spouse Act: Republic Act 10906) ซึ่งมุ่งป้องปรามการจัดหาคู่ครอง              

ทัง้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง และใหฐ้านความผิดครอบคลมุการจดัหาคู่ครองทางอินเตอรเ์น็ตดว้ย๕๐๔ 

 

๓.๗ กฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

 รฐัธรรมนูญ ขอ้ ๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติว่า “รฐัจะตอ้งคุม้ครองสิทธิของประชาชน โดยสิทธิ

 
๕๐๒ Crispin R.  Arnada (2015) , Male Order Brides, สืบค้น ได้ที่  http: / /www.manilatimes.net/male-order-
brides/158083/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๕๐๓ เรื่องเดียวกนั. 
๕๐๔ Anti-Mail Order Spouse Act (Republic Act No. 10906), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.senate.gov.ph/republic_ 
acts/ra%2010906.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๑๙๗ 

ดังกล่าวจะตอ้งมีความสมดุลกับระบบนิเวศ สอดคลอ้งกับจังหวะและความกลมกลืนของธรรมชาติ” 

นอกจากนี ้ในรฐัธรรมนูญขอ้ ๑๒ มาตรา ๒ ก็ไดก้ล่าวว่า “ใหส้ตัวป่์า ดอกไม ้พืชและอ่ืน ๆ เป็นของรฐั

และการจ าหน่าย พฒันา และใชป้ระโยชน ์จะตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคมุและก ากบัดแูลจากรฐั”  

 

รฐับญัญัติว่าดว้ยการคุม้ครองความหลากหลายทางพนัธุพ์ืช  

 รฐับญัญัติว่าดว้ยการคุม้ครองความหลากหลายทางพนัธุพ์ืช ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) หรือ

รฐับัญญัติหมายเลข ๙๑๖๘ (Plant Variety Protection Act of 2002: Republic Act No. 9168) เป็น

รฐับญัญัติที่ก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองความหลากหลายทางพนัธุพ์ืชใหม่อันเป็น

ระบบในการคุม้ครองที่ส  าคัญในทางทรพัยส์ินทางปัญญา โดยประกอบดว้ยบทบญัญัติจ านวน ๑๒ บรรพ 

จ านวน ๘๐ มาตรา๕๐๕ ว่าดว้ยการใหส้ิทธิและคุม้ครองผูป้รบัปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeders) ในการ

แพร่พนัธุข์องพืชที่ไดร้บัการปรบัปรุงใหม่ คือ สิทธิในการอนุญาตใหผู้อ่ื้นสามารถผลิต ท าซ า้ สามารถ

ก าหนดเงื่อนไขในการแพร่ขยายพันธุ์พืชที่ ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ของตน การเสนอขาย ขาย                        

ท าการตลาด สง่ออก น าเขา้ และกกัตนุเพื่อประโยชนใ์นการขา้งตน้ โดยมีการจดัตัง้ส  านกังานคุม้ครอง

ความหลากหลายทางพันธุ์พืช (The Plant Variety Protection Office: PVPO) และคณะกรรมการ

คุ้มครองความหลากหลายทางพันธุ์พืชแห่งชาติ (the National Plant Variety Protection Board) 

ภายใตส้งักดัของกระทรวงการเกษตรและอตุสาหกรรมพนัธุพ์ืช (Department of Agriculture-Bureau 

of Plant Industry) เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการรบัจดทะเบียนและด าเนินการตรวจสอบค าขอคุม้ครอง

ความหลากหลายพนัธุพ์ืช ตลอดจนจดัท าและเก็บรกัษาฐานขอ้มลูพนัธุพ์ืชใหม่ที่ไดร้บัการคุม้ครองจาก

หน่วยงานโดยรวบรวมจากหน่วยงานทัง้ในทอ้งถิ่นและในต่างประเทศ ฯลฯ โดยเงื่อนไขในการขอรบัความ

คุม้ครองจะเป็นไปตามบรรพ ๓ (Title III) ในมาตรา ๕ ถึง มาตรา ๘ การจดัแบ่งประเภทตามหลกัเกณฑ์

ในบรรพ ๔ (Title IV) และเนือ้หาของค าขอที่ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในบรรพที่ ๖ (Title VI) อันถือเป็น

ใจความหลกัที่ส  าคญัของรฐับญัญัติฉบบันี ้๕๐๖ 

 
๕๐๕ Plant Variety Protection Act of 2002 (Republic Act No. 9168), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.wipo.int 
/wipolex/en/text.jsp?file_id=225015 (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๕๐๖ ECOLEX, Philippine Plant Variety Protection Act of 2002 (Republic Act No. 9168), สืบคน้ไดท้ี่ https:// 
www.ecolex.org/details/legislation/philippine-plant-variety-protection-act-of-2002-republic-act-no-9168-
lex-faoc050701/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๑๙๘ 

รฐับญัญัติว่าดว้ยการจดัการขยะมลูฝอยในระบบนิเวศวิทยา 

 รฐับญัญัติว่าดว้ยการจดัการขยะมลูฝอยในระบบนิเวศวิทยา ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) หรือ

รัฐบัญญั ติหมายเลข ๙๐๐๓ (Ecological Solid Waste Management Act of 2000 : Republic Act                  

No. 9003) เป็นบทบัญญัติทางกฎหมายที่ได้รับการตราขึน้สืบเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ

จัดการขยะไม่ถูกต้องและถือเป็นกฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่ส  าคัญฉบับหนึ่งของประเทศ

ฟิลิปปินสใ์นการจัดการกับจ านวนขยะในประเทศที่เพิ่มมากขึน้ทุกที โดยรัฐบัญญัติฉบับนี ้มีการ

กลา่วถึงแนวนโยบายแห่งรฐัในการจดัการขยะมลูฝอยที่จะสง่ผลต่อระบบนิเวศวิทยาของประเทศอย่าง

เป็นระบบและครอบคลุม เพื่อเป็นการรกัษาสุขอนามัยที่ดีของประชาชนโดยก าหนดใหม้ีการจัดเก็บ  

คัดกรอง แบ่งแยก ล าเลียง ท าลาย และจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบผ่านมาตรการต่าง ๆ                   

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ส่งเสริมการลดจ านวนของขยะ โดยมีการชีใ้หเ้ห็นถึงความส าคัญและประโยชนข์อง 

การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ (re-use) กระบวนการ Recycle และมีการจัดตั้งคณะท างานว่าด้วย                 

การจดัการขยะมลูฝอยแห่งชาติ (The National Solid Waste Management Commission: NSWMC) ขึน้ 

ซึ่งประกอบดว้ยตัวแทนจากหน่วยงานของทางภาครฐัและเอกชน ท าหนา้ที่คอยประสานงาน พัฒนา 

และอนุมัติโครงการต่าง ๆ ในการจัดการขยะมูลฝอย นอกจากนีย้ังมีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าดว้ย           

การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management Board: SWMB) สังกัดรัฐบาลท้องถิ่น (Local 

Government Unit: LGU) ที่ท าหนา้ที่ในการด าเนินโครงการดา้นการจดัการขยะมลูฝอยในระบบนิเวศ

โดยมีกรอบระยะเวลาของแผนงานจ านวน ๑๐ ปี เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืนโดยเน้นที่การน าขยะ

กลบัมาใชใ้หม่ (re-use) และกระบวนการ Recycle ขยะ๕๐๗ 

 อนึ่ง เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รฐับัญญัติว่าดว้ยการจัดการขยะมูลฝอย ฯ ยังได้

ก าหนดมาตรการจูงใจดา้นภาษีต่างๆ ทั้งการลดและการยกเวน้ภาษีเป็นระยะเวลาสูงสุดถึง ๑๐ ปี  

ให้แก่อุปกรณ์น าเข้า เครื่องมือ ยานพาหนะ เงินบริจาค และอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย 

นอกเหนือจากมาตรการจูงใจที่มิใช่ทางด้านภาษี อาทิ การอ านวยความสะดวกในการลดขั้นตอน  

การน าเขา้เครื่องมือ เครื่องจักร อะไหล่ วัสดุอุปกรณใ์หม่ ๆ รวมทัง้ลดขัน้ตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์            

ที่ผ่านกระบวนการ re-use หรือ recycle นอกจากนั้นยังมีการก าหนดโทษในหมวดที่ ๖ ในกรณีที่                 

 
๕๐๗ Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region, Ecological Solid Waste 
Management Act: Environmental Protection Through Proper Solid Waste, สืบคน้ไดท้ี่ http://ap.fftc.agnet 
.org/ap_db.php?id=153&print=1 (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๑๙๙ 

มีการฝ่าฝืนกฎหมาย อาทิ ๑) การทิง้ขยะในสาธารณะ ๒) การเผาขยะในที่สาธารณะ ๓) การไม่แยกขยะ  

๔) การผลิต ใช ้น าเขา้สินคา้บริโภคที่ไม่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ๕) การจดัตัง้ที่เก็บฝังขยะในที่โล่งแจง้ 

การทิง้ขยะในแหลง่น า้หรือตน้น า้ ฯลฯ เป็นตน้๕๐๘ 

 ทัง้นี ้รฐับญัญัติหมายเลข ๙๐๐๓ ไดร้บัการตราเป็นกฎหมายโดยมติของสภาคองเกรสแห่ง

ประเทศฟิลิปปินสเ์มื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ ๒๕๔๓) และไดร้บัการอนุมัติรบัรองจาก

ส านกังานประธานาธิบดีเมื่อวนัที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. ๒๐๐๑) ประกอบดว้ยบทบญัญัติ

กฎหมายจ านวน ๖๖ มาตรา แบ่งออกเป็น ๗ หมวด (Chapter) ซึ่งถือเป็นการตรากฎหมายตาม

นโยบายของรฐับาลโดยตรงเพื่อการจดัการกบัปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพ๕๐๙ 

 

รฐับญัญัตวิ่าดว้ยอากาศสะอาด 

 โดยที่รัฐมีหน้าที่ในการด าเนินนโยบายในการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศ  

และการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเหตุในการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยอากาศสะอาด ค.ศ. ๑๙๙๙                 

(พ.ศ. ๒๕๔๕) หรือรัฐบัญญัติหมายเลข ๘๗๔๙  (The Philippine Clean Air Act 1999: Republic 

Act No. 8749) โดยมีการพิจารณาก าหนดโครงสรา้งและมาตรการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ                   

ที่ยั่งยืน๕๑๐ กลา่วคือ  

 ๑) จัดท านโยบายแห่งรัฐเพื่อจัดกิจกรรมและโครงการในการจัดการกับปัญหามลภาวะ 

ที่เป็นพิษของประเทศโดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะผูแ้ทนต่าง ๆ ในหน่วยงานรฐัที่รบัผิดชอบ         

ในการประสานงานและจดักิจกรรม 

 ๒)  สนับสนุนให้เ กิ ดความร่ วมมื อกันและการก าหนดนโยบายเฉพาะในองค์ กร  

กลุ่มอุตสาหกรรมและในชุมชนว่าด้วยการจัดการกับมลภาวะที่เป็นพิษผ่านสิทธิประโยชน์ทาง

การตลาดต่าง ๆ ที่จะไดร้บั (incentives market-based instruments) 

 ๓) ใหค้วามส าคัญในการป้องกันไม่ใหเ้กิดมลภาวะที่เป็นพิษมากกว่าการควบคุม โดยมีการ

จดัท าโครงการเพื่อการจดัการกบัมลภาวะทางอากาศที่ครอบคลมุ 

 
๕๐๘ เรื่องเดยีวกนั. 

๕๐๙ เรื่องเดยีวกนั. 
๕๑๐ The Philippine Clean Air Act of 1999 (Republic No. 8749), สืบคน้ไดท้ี่ https://lawphil.net/statutes 
/repacts/ra1999/ra_8749_1999.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๐๐ 

 ๔) ส่งเสริมการศึกษาและการใหข้อ้มูลที่เพียงพอแก่สาธารณะเพื่อใหเ้กิดแรงขับเคลื่อนจาก

ภาคประชาชนในการด าเนินการจดัท าแผนการจดัการคุณภาพทางอากาศ ตลอดจนการติดตามก ากบั

ดแูล 

 ๕) จดัท าระบบและใชร้ะบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือ พฒันา ปรบัปรุงและแกไ้ขผลกระทบที่

ไม่พึงประสงคท์ี่อาจเกิดขึน้จากโครงการหรือกิจกรรมดา้นสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนและมาตรการในการฟ้ืนฟูสภาพอากาศให้บริสุทธิ์หรือการฟ้ืนฟูสภาพ

สิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนการชดเชยค่าเสียหายใหแ้ก่เอกชนที่อาจไดร้บัผลกระทบ๕๑๑ 

 ทั้งนี ้ รัฐบัญญัติหมายเลข ๘๗๔๙ ยังได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องทั้งหลาย

ด าเนินการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการดังต่อไปนี ้ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินนโยบายตาม

บทบญัญัติแห่งรฐับญัญัติ คือ  

๑. ให้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรือ DENR (Department of Environment and 

Natural Resources) เป็นหน่วยงานที่มีอ  านาจก ากับดูแลในการจัดท ารายงานสรุปสถานะ

คุณภาพอากาศของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการจัดท ากรอบการฟ้ืนฟูคุณภาพ

อากาศแบบบูรณาการ (Integrated Air Quality Improvement Framework) โดยมีอ านาจใน

การออกกฎ ระเบียบ เพื่ออนวุติัตามรฐับญัญัติฉบบันี ้(มาตรา ๖) 

๒. กระทรวงการสื่ อสารและการขนส่ง  หรือ DOTC (Department of Transportation and 

Communication) มีอ านาจในการก าหนดและจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลภาวะ             

ที่ เป็นพิษสู่อากาศส าหรับยานพาหนะที่มีการปล่อยไอเสีย และให้ร่วมมือกับกระทรวง

ทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มในการก าหนดและจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการปลอ่ยมลพิษสูอ่ากาศ

ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเทคนิคดา้นสิ่งแวดลอ้มและการออกแบบ

ของยานพาหนะที่มีการปล่อยไอเสียและลกัษณะของโรงงานอุตสาหกรรม และใหก้ารจดัเก็บ

ดงักลา่วเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการต่ออายุทะเบียนยานพาหนะ หรือโรงงานอตุสาหกรรม 

(แลว้แต่กรณี) (มาตรา ๑๓) 

๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือ  DOST (Department of Science and 

Technology) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  

 
๕๑๑ มาตรา ๓ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๘๗๔๙.   



 ๒๐๑ 

ภาควิชาการ NGOs และองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ จัดท าโครงการเพื่อการพัฒนาวิจัย

แห่งชาติเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการป้องกนัและควบคมุมลภาวะทางอากาศที่เป็นพิษ (มาตรา ๑๕) 

๔. ใหก้ระทรวงการคา้และอตุสาหกรรม หรือ DTI (Department of Trade and Industry) รว่มกบั

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทอ้งถิ่นและกระทรวงทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มพฒันา

แผนปฏิบติัการในการจดัการและควบคมุมลภาวะทางอากาศจากยานพาหนะที่ประกอบดว้ย

ชิน้ส่วนของมอเตอรโ์ดยให้บูรณาเข้ากับกรอบการ ฟ้ืนฟูคุณภาพอากาศแบบบูรณาการ 

(Integrated Air Quality Management Framework) (มาตรา ๒๑ (b)) 

๕. ให้กระทรวงการสื่อสารและการขนส่ง กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และกระทรวง

ทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มร่วมกนัตัง้กระบวนการในการตรวจสอบยานพาหนะที่ประกอบดว้ย

ชิน้ส่วนของมอเตอรแ์ละการทดสอบการอัตราการปล่อยมลพิษเพื่อการตรวจวัดความเขม้ข้น

ของอากาศเสียที่ปลอ่ยออกมา (มาตรา ๒๑ (c))  

๖. ใหก้ระทรวงการพลงังาน หรือ DOE (Department of Energy) รว่มกบักระทรวงทรพัยากรและ

สิ่งแวดลอ้ม และกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับส่วนการก าหนด

มาตรฐานสินคา้ (Bureau of Product Standards) ในสงักดักระทรวงการคา้และอตุสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มนักวิชาการและผู้บริ โภค ก าหนดรายละ เ อียด 

(Specifications) ในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าที่ใช้เชือ้เพลิง (และที่เก่ียวกับ

เชือ้เพลิง) ทุกชนิดในการลดการปล่อยมลภาวะที่เป็นพิษเขา้สู่อากาศหรือใหม้ีประสิทธิภาพ

มากขึน้ เป็นตน้ (มาตรา ๒๖)  

 

ผลกระทบจากการใชก้ฎหมายฉบบันี ้

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการแสดงความเห็นว่า“ที่ผ่านมาหนึ่งทศวรรษหลังจากมีการออก

กฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดพบว่าการต่อสู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของอากาศให้ดีขึน้ส  าหรับ 

ชาวฟิลิปปินส์นั้นมีความก้าวหน้าน้อยมาก”๕๑๒ โดยชาวฟิลิปปินส์เห็นว่ากฎหมายฉบับนี ้มี

ประสิทธิภาพนอ้ย เพราะในเมืองหลวงคือกรุงมะนิลายังคงมีความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองที่เกินระดับ

มาตรฐานอยู่รวมไปถึงการตรวจสอบพบปรมิาณของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดแ์ละไนโตรเจนออกไซดท์ี่

 
๕๑๒ Rey Gamboa (2009). An Imperiled Clean Air Act, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.philstar.com/business/482841/ 
imperiled-clean-air-act (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๐๒ 

มีค่าเกินมาตรฐานความปลอดภยัในบางครัง้ 

 อนึ่ง แมก้ฎหมายฉบบันีจ้ะก าหนดโทษปรบัสงูสุดถึง ๑๐๐,๐๐๐ เปโซในทุก ๆ วนั ที่ยงัมีการ

กระท าความผิดอยู่ หรือโทษจ าคุกที่สูงสุดไม่เกิน ๑๐ ปี ซึ่งก าหนดไวใ้น มาตรา ๔๕ ถึงมาตรา ๔๘                 

ก็ตาม ก็ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไวใ้นมาตรา ๓ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสมดุล 

ควบคู่ไปกบัการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม เนื่องจากการขาดการบงัคบัใชก้ฎหมาย (lack of enforcement) 

และขาดระบบเฝ้าระวัง (monitering system) ที่มีประสิทธิภาพ ท าใหใ้จกลางกรุงมะนิลายังคงถูก               

ปกคลมุไปดว้ยมลภาวะในอตัราสงู๕๑๓ 

 

รฐับญัญัติแห่งชาติว่าดว้ยการคุม้ครองและการจดัการแหลง่ถ า้ธรรมชาติ  

 รฐับัญญัติแห่งชาติว่าด้วยการคุม้ครองและการจัดการแหล่งถ ้าธรรมชาติ หรือ รฐับัญญัติ

หมายเลข ๙๐๗๒๕๑๔ (National Caves and Cave Resources Management and Protection Act: 

Republic Act No. 9072) เป็นรัฐบัญญัติที่บัญญัติหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายในการสงวนรักษา 

คุม้ครอง และจดัการแหล่งถ า้และทรพัยากรถ า้ตามธรรมชาติอนัถือเป็นส่วนหนึ่งของทรพัยากรที่มีคณุค่า

ของประเทศ ซึ่ง “ถ ้า” ตามความแห่งรัฐบัญญัติ หมายถึง ช่องว่าง รู/โพรง ซอกเล็ก หรือการเชื่อมต่อ          

ทบัซอ้นกนัใตเ้ปลือกผิวโลก หรือภายใตห้นา้ผาหรือแนวหินที่ยื่นมาจากหนา้ผาซึ่งเกิดขึน้ตามธรรมชาติ

และมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอที่บุคคลธรรมดาสามารถเขา้ไปได ้ไม่ว่าทางเขา้จะตัง้อยู่ในพืน้ที่ของเอกชน

หรือในบริเวณพืน้ที่สาธารณะก็ตาม และไม่ว่าทางเขา้นัน้จะเกิดขึน้ตามธรรมชาติหรือจากการกระท า         

ของมนษุย ์ทัง้นีใ้หห้มายรวมถึงหลมุตามธรรมชาติและสว่นอ่ืน ๆ ที่เป็นสว่นขยายของทางเขา้ 

 รฐับญัญัติหมายเลข ๙๐๗๒ ประกอบดว้ยบทบญัญัติจ านวนทัง้สิน้ ๑๕ มาตรา ซึ่งนอกเหนือจาก

ก าหนดนิยามของค าว่าถ ้าแล้ว ยังได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ คือ กระทรวงทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม (Department of Environment and Natural Resources) เป็นหน่วยงานหลักในการ

ด าเนินการใหบ้รรลวุตัถุประสงคต์ามรฐับญัญัตินีใ้นการดแูลรกัษาแหล่งถ า้ตามธรรมชาติ โดยร่วมมือ

 
๕๑๓ Jhesset O. Enao (2019). Clean Air Act 20 years later: Edsa still ‘worst place to be’, สืบคน้ไดท้ี่ https:// 
newsinfo.inquirer.net/1135618/clean-air-act-20-years-later-edsa-still-worst-place-to-be (ข้อมูลล่าสุด ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒). 
๕๑๔ National Caves and Cave Resources Management and Protection Act (Republic Act No. 9072), สืบคน้
ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2001/ra_9072_2001.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๐๓ 

กบักระทรวงการท่องเที่ยว (Department of Tourism; DOT) พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ สถาบนัประวติัศาสตร์

แห่งชาติ (National Historical Institute) และหน่วยงานท้องถิ่นที่ เ ก่ียวข้องในการด าเนินการ

ประสานง าน  และก าหนดให้รัฐ มี หน้ าที่ โ ดยตร ง ในกา รผลักดัน ให้ เ กิ ดความ ร่ วมมื อ 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนท้องที่ที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งถ ้า  

ตามธรรมชาติทัง้นีไ้ม่ว่าเพื่อการศึกษา เพื่อประโยชนท์างวิทยาศาสตร ์เพื่อการนันทนาการ หรือเพื่อ

การท่องเที่ยวก็ตาม ทั้งนี ้ใหก้ระทรวงทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มมีอ านาจในการ ๑) จดัท าและพฒันา

โครงการเพื่อการจัดการ คุม้ครองและรกัษาไวซ้ึ่งแหล่งถ ้าธรรมชาติ ๒) เผยแพร่ขอ้มูลและท าการ

รณรงคแ์สดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในการตอ้งดูแลสงวนรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยากรถ า้ ๓) ออกใบอนุญาต 

ในการจดัเก็บและเคลื่อนยา้ยปุ๋ ยมลูคา้งคาว (guano) ที่เกิดจากแหล่งถ า้ตามธรรมชาติโดยพิจารณา

ถึงความหลากหลายทางชีววิทยาและคุณค่าในทางโบราณคดีของแหล่งถ า้ต่าง ๆ เป็นส าคญั ทัง้มีอ  านาจ       

ในการก าหนดหลกัเกณฑใ์หแ้ก่ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตใหด้ าเนินการปฏิบติัตาม ฯลฯ  

 นอกจากนี ้รัฐบัญญัติหมายเลข ๙๐๗๒ ยังได้ก าหนดข้อห้ามมิให้บุคคลใดก็ตามท าการ

ก่อกวน ท าลาย ท าใหเ้สียหรือใหเ้กิดต าหนิ ท าใหเ้สียหาย ปรบัเปลี่ยน หรือเคลื่อนยา้ยออก ซึ่งหินถ า้

หรือท าการเคลื่อนยา้ยสัตว ์สิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ต่างๆเขา้และออกจากถ ้า ตลอดจนห้ามการเก็บ 

ครอบครอง บรโิภค ขาย มีไวเ้พื่อขาย แลกเปลี่ยน และอ่ืน ๆ โดยไม่ไดร้บัอนญุาต ซึ่งทรพัยากรที่เกิดจากถ า้ 

โดยไดก้ าหนดโทษในทางอาญาไวส้  าหรบัผูท้ี่ฝ่าฝืนอีกดว้ย 

 

รฐับญัญัติว่าดว้ยวิกฤติการณน์ า้ 

 รฐับญัญัติหมายเลข ๘๐๔๑ หรือที่รูจ้กักนัในนามรฐับญัญัติว่าดว้ยวิกฤติการณน์ า้ ค.ศ. ๑๙๙๕ 

(พ.ศ. ๒๕๓๘) (National Water Crisis Act of 1995: Republic Act No. 8041)๕๑๕ เป็นรัฐบัญญัติที่ ได้               

รบัการตราขึน้จากการเห็นความส าคัญของปัญหาและความจ าเป็นของวิกฤติการณ์ดา้นทรพัยากรน า้             

ของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ความกินดีอยู่ดี การผลิตอาหาร และการด าเนินงานดา้น

อุตสาหกรรมของประชาชน ที่รฐับาลจ าเป็นต้องด าเนินการก าหนดมาตรการต่าง  ๆ อย่างเร่งด่วน             

ในการจดัการและรบัมือ 

 
๕๑๕ National Water Crisis Act of 1995 (Republic Act No. 8041), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.chanrobles.com/ 
republicactno8041.htm#.WyKzpKczbGg (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๐๔ 

 ทัง้นี ้แมร้ฐับญัญัติฉบบัดังกล่าวจะประกอบดว้ยบทบญัญัติจ านวนเพียง ๑๗ มาตรา แต่ได้

ก าหนดบทบัญญัติที่จ  าเป็นด้านการจัดการทรพัยากรน า้ทั้งหลายไว ้อาทิ การจัดหา การแจกจ่าย  

การแปรรูปรฐัวิสาหกิจของการประปา การคุม้ครองและรกัษาไวซ้ึ่งแหลง่ก าหนดตน้น า้ การปลอ่ยน า้ทิง้

และการจัดการต่อน า้เสีย และการจัดการกับปัญหาการทุจริตในกรมการประปาไดอ้ย่างครอบคลุม 

โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในการวางแผนและนโยบายด้านวิกฤติการณ์น ้า                     

ภายใน  ๓๐ วนันบัแต่วนัที่รฐับญัญัติฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบั ทัง้จากกระทรวงการสาธารณะและทางหลวง 

(Department of Public Works and Highways) และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(Department of Environment and Natural Resources) จากสภาคอง เกรส  และวุฒิสภาและ                     

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจในการในการด าเนินการที่จ  าเป็นทั้งหลายเพื่อให้ค าปรึกษา                  

ด าเนินการศึกษาเชิงลึกดา้นโครงสรา้งการจัดการและการจัดหาทรัพยากรน า้ ใหเ้กิดการบูรณาการ                

ในการท างานหน่วยงานต่าง ๆ ของรฐัในการจัดท านโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการน า้ การก าหนด

มาตรการที่จ  าเป็นในการจัดการ จัดหา และจ่ายน า้อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์            

ของรฐับัญญัติดังที่ก าหนดไวใ้นมาตรา ๔ ทั้งใหม้ีอ  านาจในการให้หน่วยงานรฐัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

ด าเนินการจดัท ารายงาน ขอ้มลูเชิงเทคนิค พรอ้มขอ้เสนอแนะที่จ  าเป็นในการจดัการน า้ การก าหนดให้

หยดุใชแ้หลง่น า้บางแห่งเพื่อการฟ้ืนฟ ูฯลฯ  

 นอกจากนี ้รฐับญัญัติฉบบัดังกล่าวยังก าหนดใหร้ฐัเขา้ท าสญัญาในโครงการต่าง ๆ เพื่อการ

ก่อสรา้ง ซ่อมบ ารุง การฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่สภาพเดิม และพฒันาสาธารณูปโภคดา้นน า้ (water facilities)

ใหแ้ก่ประชาชน ภายใน ๑ ปีนบัแต่วนัที่รฐับญัญัติมีผลบงัคบัและเพื่อแกปั้ญหาการทุจริตใน ๑) การประปา

นครหลวงและระบบการจัดการน า้ทิง้ (Metropolitan Waterworks and Sewerage System: MWSS) 

และ ๒) การประปาและการบริหารสาธารณูปโภคส่วนภูมิภาค (Local Waterworks and Utilities 

Administration: LWUA) ใหป้ระธานาธิบดีมีอ านาจในการออกค าสั่งเพื่อปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งการ

บริหารงานขององค์กร รวมทั้งการแปรรูปรฐัวิสาหกิจของภาคส่วนงานต่าง  ๆ ไดต้ามความจ าเป็น

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่รัฐบัญญัติ                     

มีผลบงัคบั  

 อนึ่ง มาตรา ๘ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๘๐๔๑ ไดก้ าหนดหา้มมิใหบุ้คคลทั่วไปกระท าการใด

อันเป็นการ ๑) ท าลาย ท าให้เสียหาย ซึ่งทรัพยากรน า้ แม่น า้ล  าคลอง ท่อส่งน า้ ฯลฯ อันเก่ียวกับ

สาธารณูปโภคน า้ของประเทศ ๒) กระท าการที่จะส่งผลรา้ยต่อปริมาณและคณุภาพของน า้หรือท าให้



 ๒๐๕ 

เสียหายซึ่งระบบการจดัการน า้เสีย ๓) การลกัลอบใชน้ า้โดยมิไดร้บัอนุญาต ๔) การรบกวนการท างาน

ดา้นการก่อสรา้ง จัดส่ง ทรพัยากรน า้ของประเทศ ฯลฯ และไดก้ าหนดโทษในทางอาญาส าหรบัผูท้ี่              

ท าการฝ่าฝืนไวใ้นมาตรา ๑๑ อีกดว้ย 

 

รฐับญัญัติว่าดว้ยการควบคมุสารพิษ ของเสียอนัตราย และขยะนิวเคลียร ์ 

 รฐับัญญัติว่าดว้ยการควบคุมสารพิษ ของเสียอันตราย และขยะนิวเคลียร ์หรือ รฐับัญญัติ

หมายเลข ๖๙๖๙๕๑๖ (Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act of 

1990: Republic Act No. 6969) เป็นกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดหลักเกณฑ ์ขอ้จ ากัด และขอ้หา้ม          

ในการน าเขา้ ผลิต ขาย จ าหน่าย ใช ้ท าลายทิง้ซึ่งสารพิษหรือสิ่งปนเป้ือนสารพิษซึ่งสง่ผลใหเ้กิดความเสี่ยง

หรืออนัตรายต่อสขุภาพอนามยัของมนษุยแ์ละสตัว ์หรือสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเห็นควรใหม้ีการก าหนดขอ้หา้ม

มิใหม้ีการน าเขา้หรือล าเลียงขยะนิวเคลียรห์รือของเสียอันตรายผ่านประเทศฟิลิปปินส ์หรือหา้มมิให้

น าเขา้มาทิง้ในประเทศ โดยในการตรากฎหมายมีการกล่าวถึงผลเสียที่จะเกิดขึน้จากวัตถุอันตรายดังกล่าว               

ซึ่งสมควรไดร้บัการควบคมุและจดัการตลอดทัง้กระบวนการตัง้แต่การน าเขา้ ผลิต  การผ่านกระบวนการ การจดัเก็บ 

การขนส่ง การขาย การจ าหน่าย การใช ้การท าลายทิง้ที่ถูกตอ้ง และให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มเป็นหน่วยงานที่รบัผิดชอบในการด าเนินการและออกกฎระเบียบ (implement) ที่จ  าเป็น 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การขึน้ทะเบียนผู้ก่อของเสียอันตราย (hazardous wastes generators)              

ผูบ้  าบดัของเสียอันตราย (hazardous wastes treater) ผูล้  าเลียงขนส่งของเสียอันตราย (hazardous 

wastes transporter)๕๑๗ เพื่อใหก้ารเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดย 

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายด้านสุขภาพที่อาจเกิดมีขึ ้น                   

ต่อประชาชน และให้มีสภาให้ค าปรึกษาระหว่างองค์กร  (Inter-Agency Advisory Council)                        

เป็นหน่วยงานที่คอยใหก้ารช่วยเหลือในการด าเนินงาน ทัง้นี ้รฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๖๙ ไดก้ าหนด

 
๕๑๖ Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act of 1990 (Republic Act No. 6969), 
สืบค้นได้ที่  https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1990/ra_6969_1990.html (ข้อมูลล่าสุด ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๒). 
๕๑๗ มาตรา ๖ แห่ง Implementing Rules and Regulations of Republic Act 6969 สืบคน้ไดท้ี่ https://www.env 

.go.jp/en/recycle/asian_net/Country_Information/Law_N_Regulation/Philippines/DAO%201992-29.pdf 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๐๖ 

ความรบัผิดในทางอาญาทัง้ของบุคคลทั่วไปและเจา้หนา้ที่ของรฐัไวใ้นมาตรา ๑๔ ซึ่งรวมถึงโทษจ าคุก 

ปรบั ไล่ออก การยึดทรพัยท์ี่เป็นสารก่อใหเ้กิดอันตราย หรือการส่งสารอันตรายออกนอกประเทศ หรือ                 

การเนรเทศบคุคลต่างดา้วที่กระท าผิดบทบญัญัติตามกฎหมายออกนอกประเทศอีกดว้ย 

 อนึ่ง รฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๖๙ ประกอบดว้ยบทบญัญัติจ านวน ๒๐ มาตราและมีผลใชบ้งัคับ

ทั่วประเทศฟิลิปปินส ์

 

ค าสั่งประธานาธิบดีว่าดว้ยการรกัษาและพฒันาทรพัยากรปะการงั 

 ค าสั่ งประธานาธิบดีหมายเลข ๑๒๑๙ หรือ ค าสั่ งประธานาธิบดีว่าด้วยการรักษา 

และพัฒนาทรพัยากรปะการงั แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ค าสั่งประธานาธิบดี หมายเลข ๑๖๙๘ (The Coral 

Resources Development and Conservation Decree :Presidential Decree No. 1219 as 

amended by Presidential Decree No. 1698)๕๑๘ เป็นประกาศแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินสท์ี่ก าหนด 

ใหถื้อเป็นนโยบายแห่งรฐัในการสง่เสรมิ สนบัสนนุ และวางหลกัเกณฑใ์นการส ารวจ แสวงหาประโยชน ์                      

ใชแ้ละสงวนรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยากรปะการงัไม่ว่าจะตัง้อยู่ในเขตน่านน า้อธิปไตยหรือในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษทางน า้ของประเทศภายใตก้ฎหมายที่มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในอาณาจกัร มอบหมายใหร้ฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ (Secretary of National Resources) เป็นผูก้  ากบัดแูล และใหส้  านกังาน

ทรัพยากรสัตว์น ้าทางทะเล (Bureau of Fisheries and Aquatic Resources) รับผิดชอบในการบังคับใช้

กฎหมาย ใหก้ารส ารวจ แสวงหาประโยชน ์ใช ้และสงวนรกัษาทรพัยากรปะการงัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยรฐัมนตรีมีอ  านาจในการออกใบอนุญาตพิเศษ (Special Permit) ใหก้ับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

หรือองคก์รใดท าการจดัเก็บปะการงัเพื่อวตัถุประสงคใ์นการท าการศึกษาหรือคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร ์

(มาตรา ๖) และการอนุญาตใหท้ าการเก็บตัวอย่างปะการงัเพื่อการทดลอง (มาตรา ๗) และอ านาจ                        

ในการก าหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็น เพื่อการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง (มาตรา ๑๐)               

ทั้งการก าหนดสัดส่วนหุ้นของหน่วยงานที่จะพึงขออนุญาตที่ต้องมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวฟิลิปปินส์                     

อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด (มาตรา ๗) และอ านาจในการห้ามมิให้ผู ้ใด                               

 
๕๑๘  The Coral Resources Development and Conservation Decree (Presidential Decree No. 1219 as 

amended by Presidential Decree No. 1698), สืบคน้ไดท้ี่ https://savethephilippinecoralreefs.files.wordpress 
.com/2012/12/presidential-decree-no-1219.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๐๗ 

ท าการส่งออกปะการังพิเศษบางจ าพวก (precious and semi-precious coral) ตามความของบทบัญญัติ

มาตรา ๙ โดยมาตรา ๑๑ ไดก้ าหนดโทษในทางอาญาไวส้  าหรบัผูฝ่้าฝืนค าสั่งประธานาธิบดีฉบบันี ้

 

ค าสั่งประธานาธิบดีว่าดว้ยแนวปฏิบติัดา้นสิ่งแวดลอ้มแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์

 ค าสั่งประธานาธิบดีหมายเลข ๑๑๕๒ ค าสั่งประธานาธิบดีว่าดว้ยแนวปฏิบติัดา้นสิ่งแวดลอ้ม

แห่ งสาธารณรัฐ ฟิลิป ปินส์ (Philippine Environment Code: Presidential Decree No. 1152)                   

เป็นค าสั่งที่ออกโดยมีวัตถุประสงคใ์นการพัฒนาและด ารงคุณภาพของสภาพอากาศใหไ้ดม้าตรฐาน

เพื่อป้องกนัอนัตรายที่จะเกิดแก่สขุภาพอนามยัของประชาชน สตัว ์สิ่งมีชีวิตและพืชพนัธุต่์าง ๆ ของประเทศ 

และสง่เสรมิการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศใหเ้กิดควบคู่กนัไปไดอ้ย่างยั่งยืน ประกอบดว้ย

บทบัญญัติทั้งสิน้จ านวน ๖๔ มาตรา แบ่งออกเป็น ๗ ลักษณะ (7 titles) ครอบคลุมขอบเขตของ

กฎหมายในการก าหนดหลกัเกณฑว์่าดว้ยการจัดการและการสงวนรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ อันรวมถึง             

แต่ไม่จ ากัดเพียง ทรพัยากรทางน า้และการประมง สตัวป่์า ป่าไม ้การรกัษาผืนดิน การควบคุมและ

จดัการกบัปัญหาน า้ท่วมและภยัพิบติั การพฒันาแหลง่พลงังาน การใชแ้ละสงวนรกัษาไวซ้ึ่งน า้ผิวดินและ

แหล่งน า้บาดาล และแหล่งแร่ตามธรรมชาติ โดยก าหนดให้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม            

ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในการด าเนินงานตามความในประกาศฯ โดยตรง ให้มีระบบการใช้หรือ

แสวงหาประโยชนจ์ากการท าการประมงและจับสตัวน์ า้ที่ฉลาดและรอบคอบเพื่อใหเ้กิดผลิตผลสูงสุด

อย่างยั่งยืนโดยใหม้ีสว่นรว่มจากภาคประชาชน (มาตรา ๒๖)๕๑๙ 

 ทั้งนี ้ระบบการท าการประมงและจับสัตว์น า้ที่ฉลาดและรอบคอบอาจเป็นมาตรการหรือ             

แนวปฏิบติัดา้นสิ่งแวดลอ้มที่มีลกัษณะดงัต่อไปนี ้คือ  

๑. เป็นระบบที่ประกอบดว้ยกฎเกณฑท์ี่ก าหนดขอบเขตในการซือ้ขายสตัวน์ า้จากแหล่งน า้หรือ

การประมงตามธรรมชาติที่ก าลงัใกลส้ญูพนัธุ ์

๒. เป็นระบบที่อนุรกัษ์สตัวน์ า้ที่ก าลงัใกลสู้ญพนัธุ์หรือทรพัยากรทางน า้ที่ใกลส้ญูสิน้ไป และการ

รกัษาไวซ้ึ่งเขตรกัษาพนัธุป์ลาและสตัวน์ า้อ่ืน ๆ 

 
๕๑๙ Philippine Environment Code (Presidential Decree No. 1152), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/ 
statutes/presdecs/pd1977/pd_1152_1977.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๐๘ 

๓. เป็นระบบที่มีการทบทวนแกไ้ขบทบญัญัติหรือขอ้บงัคบัทัง้หลายที่เก่ียวขอ้งว่ากบัการแสวงหา

ประโยชน์จากการท าการประมงหรือจากทรัพยากรทางทะเล เป็นประจ า เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้๕๒๐ 

 อนึ่ง เพื่อการจดัท าโครงการดา้นการคุม้ครองและการจัดการสิ่งแวดลอ้มที่ครอบคลมุ ภายใต้

กรอบนโยบายที่มีการกล่าวถึงมาตรฐานดา้นคุณภาพสิ่งแวดลอ้มที่ชัดเจน กฎหมายไดก้ าหนดแนวปฏิบติั 

ว่าดว้ยการจัดการและพัฒนาคุณภาพน า้ (management guideline) ใหม้ีการแบ่งประเภทของแหล่งน า้

ภายในประเทศ ก าหนดมาตรฐานคณุภาพน า้ใหช้ดัเจน อธิบายถึงแนวทางในการคุม้ครองและพฒันา

คุณภาพของแหล่งน า้นั้น และให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังและบรรเทาปัญหามลพิษ ทั้งนี ้ ยังก าหนด                

ใหม้ีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจัดการ ใหม้ีการส่งเสริม               

ใหเ้กิดการศึกษาและแรงกระตุน้ทางสงัคมเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่อาจถูกท าลายหรือป้องกัน

การสูญเสียทรพัยากรธรรมชาติที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ใหม้ีการน าขยะที่ใชแ้ลว้น ากลับมาใช้ใหม่            

ลดการก่อใหเ้กิดของเสียใหม่ ๆ ที่ปล่อยสู่สิ่งแวดลอ้ม และใหม้ีมาตรการในการจดัการขยะที่ไม่ใชแ้ลว้

อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ขยะมลูฝอย ขยะเปียกและอื่น ๆ เป็นตน้๕๒๑ 

 

ค าสั่งว่าดว้ยนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติฟิลิปปินส ์ 

 ค าสั่งประธานาธิบดีหมายเลข ๑๑๕๑ หรือ ค าสั่งประธานาธิบดีว่าดว้ยนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้ม

แห่งชาติฟิลิปปินส์ (Presidential Decree on Establishing the Philippine Environmental Policy: 

Presidential Decree No. 1151)๕๒๒ เป็นกฎหมายดา้นสิ่งแวดลอ้มที่ไดร้บัการตราขึน้มากกว่า  ๔๐ ปี 

คือ นบัแต่วนัที่ ๖ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๗๗ (พ.ศ. ๒๕๒๐) สืบเนื่องจากปัญหาความไม่สมดลุของการเติบโต

ของประชากร การขยายความเจรญิของเมืองและอตุสาหกรรมเขา้รุกล า้ธรรมชาติ และความตอ้งการใช้

ทรพัยากรธรรมชาติที่มีเพิ่มมากขึน้ที่ก่อใหเ้กิดความจ าเป็นในการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้มที่ทัง้มนุษยแ์ละ

ธรรมชาติควรอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสมดลุและมีสภาพแวดลอ้มที่ดี ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพประชาชน 

 
๕๒๐ มาตรา ๒๗ แห่งค าสั่งประธานาธิบดีหมายเลข ๑๑๕๒. 
๕๒๑ Water Environment Partnership in Asia (WEPA), Philippine Environmental Code, สืบคน้ไดท้ี่ http:// 
www.wepa-db.net/policies/law/philippines/pd1152.htm (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๕๒๒ Philippine Environmental Policy (Presidential Decree No. 1151), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/ 

statutes/presdecs/pd1977/pd_1151_1977.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๐๙ 

จึงมีการตราค าสั่ง เพื่อการจดัท านโยบายดา้นการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้มที่มีลกัษณะบรูณาการ เขม้ขน้ และ

ครอบคลมุ (intensive and integrated program of environmental protection) ผ่าน ๑) ความรว่มมือ

ระหว่างรฐัและเอกชนและองคก์รต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อวางแนวทางปฏิบัติที่สอดคลอ้งกับนโยบาย   

ดา้นอ่ืน ๆ ของประเทศ และ ๒) ระบบการประเมินผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นีโ้ดยให ้ก) ตระหนัก              

ถึงภาระหนา้ที่ของคนรุ่นปัจจุบนัที่พึงสงวนรกัษาสิ่งแวดลอ้มไวเ้พื่อคนรุ่นหลงั ข) ประชาชนมีความมั่นใจ 

ว่าได้ด ารงชีวิตและอาศัยในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ อุดมสมบูรณ์ และ              

มีความสุนทรี ย์  (safe, decent, healthful, productive and aesthetic environment) ค ) ส่ ง เสริม                 

และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ไม่ลดทอนคุณค่าหรือก่อให้เกิดอันตราย                  

กับสิ่งมีชีวิต สุขภาพอนามัย หรือความปลอดภัยของมนุษย์ หรือกระท าการใดที่เป็นการขัดต่อ

ธรรมชาติทั้งการเกษตรกรรม การค้า ฯลฯ ง) สงวนรักษาไว้ซึ่งมรดกแห่งชาติด้านประวัติศาสตร์                   

และวฒันธรรม จ) เกิดการใชท้รพัยากรที่สมดลุกบัจ านวนและความตอ้งการของมนษุย ์และ ฉ) พฒันา

รูปแบบและวิธีการใช้ทรัพยากรทั้งประเภทที่ใช้แล้วไม่หมดสิน้ และประเภทที่ใช้แล้วหมดสิน้ไป          

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ๕๒๓ 

 อนึ่ง เพื่อใหว้ัตถุประสงคข์า้งตน้สามารถบรรลุผล กฎหมายก าหนดใหอ้งคก์รและหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในสังกัดของรฐับาล รวมถึงรฐัวิสาหกิจทั้งหลายและองคก์รภาคเอกชน หา้งรา้น และบริษัท

ด าเนินการจัดท ารายงานผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยใหม้ีเนือ้หาระบุถึง ๑) ผลกระทบที่เกิดขึน้           

ต่อสิ่งแวดลอ้มที่เกิดจากการด าเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานดังกล่าว ๒) ผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม            

ที่ไม่พึงประสงคท์ี่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้๓) ทางเลือกในการด าเนินการที่เหมาะสม และ ๔) การพิจารณา

ถึงการใชท้รพัยากรระยะสัน้ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและเป็นการด ารงไวแ้ละเพิ่มศกัยภาพ

การบริโภคในระยะยาว ซึ่งหากเป็นการจ าเป็นตอ้งใชท้รพัยากรที่ไม่อาจทดแทนได ้ใหส้ามารถกระท าได้

ต่อเมื่อไดร้บัการรบัรองเท่านัน้๕๒๔ 

 

 

 

 
๕๒๓ มาตรา ๒ แห่งค าสั่งประธานาธิบดีหมายเลข ๑๑๕๑, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/presdecs/ 

pd1977/pd_1151_1977.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒).  
๕๒๔ มาตรา ๔ แห่งค าสั่งประธานาธิบดีหมายเลข ๑๑๕๑. 



 ๒๑๐ 

ค าสั่งประธานาธิบดีว่าดว้ยเรื่องน า้ 

 ค าสั่งประธานาธิบดีหมายเลข ๑๐๖๗ ว่าดว้ยเรื่องน า้ (The Water Code of the Philippines: 

Presidential Decree No. 1067)๕๒๕ เป็นกฎหมายของฟิลิปปินสท์ี่ได้ประมวลหลกัเกณฑว์่าดว้ย “น า้” 

ของประเทศเข้าไว้ด้วยกัน ออกโดยอาศัยอ านาจของฝ่ายบริหารก าหนด (decree) โดยมีลักษณะ             

เป็นการแกไ้ขและรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีกรรมสิทธิ์ การเขา้ถือเอา การแสวงหาประโยชน ์

การใช ้การพฒันา การสงวนรกัษา การคุม้ครองแหลง่น า้เขา้ดว้ยกนัและมีวตัถุประสงคใ์นการ 

๑. วางหลกัเกณฑแ์ละโครงสรา้งเก่ียวกบัการเขา้ถือ การก ากบัควบคมุ และการสงวนรกัษาไว้ซึ่ง

แหลง่น า้เพื่อใหม้ีการใชท้รพัยากรน า้อย่างเหมาะสมและเพื่อการพฒันาอย่างสงูสดุ 

๒.  ก าหนดขอบเขตแห่งสิทธิและหนา้ที่ของผูใ้ชน้ า้และผูม้ีกรรมสิทธิ์ในแหล่งน า้ ซึ่งรวมถึงหนา้ที่

ในการช่วยคุม้ครองและดแูล ตลอดจนก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัสิทธินัน้ดว้ย 

๓. วางหลักกฎหมายพืน้ฐานเก่ียวกับการมีกรรมสิทธิ์ในแหล่งน า้ การเขา้ถือเอา การแสวงหา

ประโยชน์ การใช้ การพัฒนา การสงวนรักษา การคุ้มครองแหล่งน ้าและสิทธิในที่ ดินบน  

แหลง่น า้ 

๔. เพื่อก าหนดหน่วยงานในการก ากับดูแลที่มีพันธะหน้าที่ในการอนุวัติและบังคับใชป้ระกาศ

ค าสั่งฉบบันี ้

 อนึ่ง ค าสั่งฯ นีไ้ดก้ าหนดหลกัเกณฑส์ าคญั ดงันี ้

๑. ใหป้ระเทศหรือรฐัมีกรรมสิทธิ์เหนือ “น า้” ทัง้หลายท่ีมีอยู่ในประเทศ 

๒. ใหก้ารมีกรรมสิทธิ์ตามขอ้ ๑ ไม่มีก าหนดระยะเวลา 

๓. รฐัมีอ  านาจในการอนญุาตใหบ้คุคลใดใชแ้ละพฒันาไดผ้่านกระบวนการการสมัปทาน 

๔. การใช ้การแสวงหาประโยชน ์การพฒันา การสงวนรกัษา และการคุม้ครองแหล่งน า้ ตอ้งอยู่

ภายใตก้ารควบคุมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยรฐับาล คือ สภาทรพัยากรน ้า                

ตามธรรมชาติ (Natural Water Resources Council) 

๕. การใช้และพัฒนาน า้จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการใช้ การบริโภคและความจ าเป็น  

ในการเปลี่ยนแปลงของประเทศเป็นส าคญั  

 
๕๒๕ The Water Code of the Philippines (Presidential Decree No. 1067), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/ 

statutes/presdecs/pd1976/pd_1067_1976.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๑๑ 

 ทัง้นี ้“น า้” ท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของรฐัตามขอ้ ๑) ตามประกาศฉบบันีห้มายถึง แม่น า้และเสน้ทาง

น า้ธรรมชาติ น า้พแุละล าธารที่ไหลต่อเนื่องหรือที่ส่งผ่านต่อกนัไปตามเสน้ทางน า้ธรรมชาติ ทะเลสาบ

และบึงขนาดใหญ่ แหล่งน า้บนผิวดินประเภทอ่ืนที่ผุดออกเหนือพืน้ดิน น า้จากน า้ตกไม่ว่าจะเกิดขึน้

ตามธรรมชาติที่สรา้งขึน้ น า้ที่ไหลออกจากการท าการเกษตรหรือที่ระบายออกจากการเกษตร น า้ใน

อากาศหรือชัน้บรรยากาศน า้ใตดิ้น และน า้ที่อยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรอันอยู่ในน่านน า้ของประเทศ

ฟิลิปปินส ์และให้หมายรวมถึงน า้ที่ตั้งอยู่บนที่ดินของเอกชนที่ไหลต่อเนื่องหรือที่ส่งผ่านต่อกันไป 

บนที่ดินดังกล่าว ทะเลสาบและบึงน า้ขนาดใหญ่ที่ผุดออกเหนือพืน้ดินของเอกชน น า้ฝนที่ตกลงบน

ที่ดินเอกชน น า้ใตดิ้น น า้ในหนองน า้หรือแอ่งน า้ของเอกชนทัง้หลายดว้ย โดยที่เอกชนนัน้ยงัคงสามารถ

ใช้น า้ทั้งหลายดังที่กล่าวข้างต้นได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน (domestic 

purposes) โดยไม่จ าตอ้งขออนุญาต (water permit) จากรฐั (หากเป็นกรณีอ่ืนตอ้งไดร้บัอนุญาตตาม

ความในมาตรา ๖) แต่ทั้งนีใ้ห้ด าเนินการขึน้ทะเบียนจดแจ้งหากสภาทรัพยากรน า้ตามธรรมชาติ

เห็นสมควร อาทิ ในกรณีมีมีเหตุฉุกเฉินอันจ าเป็น หรือเพื่อเป็นการป้องกันการทิง้รา้งให้เสียเปล่า         

ไรป้ระโยชนซ์ึ่งน า้ในที่ดินเอกชน๕๒๖ 

 

ค าสั่งประธานาธิบดีว่าดว้ยมลพิษทางทะเล 

 ค าสั่งประธานาธิบดีหมายเลข ๙๗๙ หรือที่ รูจ้ักกันในนาม ค าสั่งว่าด้วยมลพิษทางทะเล              

ค.ศ. ๑๙๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๙) (Marine Pollution Decree of 1976: Presidential Decree No. 979)๕๒๗ 

เป็นบทบญัญัติทางกฎหมายที่ไดร้บัการตราขึน้โดยมีวัตถุประสงคใ์นการป้องกัน ลด และขจดัปัญหา

มลภาวะทางน า้ที่เป็นพิษอันเกิดจากการเพิ่มขึน้ของการปล่อยของเสียลงสู่ทะเลจากแหล่งต่าง  ๆ               

ที่จะใชบ้งัคับทั่วประเทศ ดว้ยเห็นถึงความส าคัญของทรพัยากรทางทะเล และสิ่งแวดลอ้มทางทะเล          

ที่ส  าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนษุยแ์ละสตัวท์ี่ลว้นไดร้บัประโยชนแ์ละอาศยัซึ่งกนัและกนั ที่จ  าเป็นตอ้ง

ไดร้บัการคุม้ครองและจัดการที่ดีใหม้ีคุณภาพ และดว้ยเห็นถึงความจ าเป็นที่การใช้ประโยชน์ของ

ภาครฐัและเอกชน กิจกรรมทัง้หลายที่อาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศนใ์นทะเลจ าตอ้งไดร้บัการควบคุม

 
๕๒๖ Summary of the Water Code of the Philippines (P.D. No. 1067), สืบคน้ไดท้ี่ https://zh.scribd.com/doc/ 

71400930/Summary-of-the-Water-Code-of-the-Philippines (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๖ พฤษจิกายน ๒๕๖๑). 
๕๒๗ Marine Pollution Decree of 1976 (Presidential Decree No. 979), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/ 
statutes/presdecs/pd1976/pd_979_1976.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๑๒ 

ผ่านกระบวนการก าจดัของเสียก่อนลงสูท่ะเลที่ไดร้บัการพฒันาใหเ้หมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อระบบ

นิเวศน ์

 ทัง้นี ้เพื่อวตัถปุระสงคด์งักลา่วขา้งตน้ กฎหมายฉบบัดงักลา่วไดก้ าหนดให ้

๑. มอบหมายให้คณะกรรมการว่าด้วยการควบคุมมลพิษแห่งชาติ หรือ National Pollution 

Control Commission เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ก ากับดูแลและรับผิดชอบในการออก

กฎหมาย หลักเกณฑห์รือนโยบายที่จ  าเป็นเพื่อบังคับใชใ้นประเทศโดยมีหน่วยยามชายฝ่ัง

ฟิลิปปินส ์(Philippine Coast Guard) เป็นที่ปรกึษา 

๒. มอบหมายให้หน่วยยามชายฝ่ังฟิลิปปินสเ์ป็นผูม้ีหน้าที่รบัผิดชอบเบือ้งต้นในการบังคับใช้

กฎหมาย หลกัเกณฑห์รือขอ้บงัคบัใดเก่ียวกบัมลพิษทางน า้ทะเล 

๓. ใหก้ารกระท าดงัต่อไปนีถื้อเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย คือ 

ก. การปลดทิง้ (discharge) การปล่อย (dump) การอนุญาต (permit) ใหป้ล่อยน า้มัน

หรือสารมีพิษออกจากเรือ พาหนะทางน า้ เรือบรรทุก หรือพาหนะทางน า้อ่ืนใด หรือ

ออกจากสิ่งก่อสรา้งที่ตั้งอยู่บนทะเลที่มนุษย์สรา้งขึน้ หรือไม่ว่าด้วยวิธีใดหรือใน

ลกัษณะใดที่เป็นการกระท าลงในหรือบนน่านน า้อันอยู่ในอ านาจอธิปไตยหรือในเขต

น่านน า้เดินเรือของประเทศฟิลิปปินส ์

ข. การทิ ้ง  (throw) การปลดทิ ้ง  (discharge) ขับออก  (deposit) ปล่อย  (dump)                   

การก่อใหเ้กิด (cause) หรือการเตรียมการ (procure) เพื่อการทิง้ การปลดทิง้ หรือ 

การปล่อยจากหรือออกจากเรือ พาหนะทางน า้ เรือบรรทุก หรือพาหนะลอยน า้อ่ืนใด 

หรือจากชายฝ่ัง ท่าเรือ โรงงานผลิตหรือโรงสี หรือโรงงานโม่ ไม่ว่าในลกัษณะใด และ

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปฏิกูลชนิดใดที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีสภาพเหลวที่ไหลลงสู่เสน้ทางสายย่อย

ของเขตน่านน า้เดินเรือจากถนนหนทางหรือท่อระบายปกติ (other than that flowing 

from streets and sewers and passing therefrom in a liquid state into tributary 

of any navigable water) 

ค. การขับออกหรือการก่อให้เกิด หรือการเตรียม (procure) เพื่อการขับออกซึ่งวัตถุ 

ชนิดใดและไม่ว่าประเภทใด ไม่ว่าในที่แห่งใดบนชายฝ่ังของเขตน่านน า้เดินเรือ 

(material of any kind in any place on the bank of any navigable water) หรือบน

ชายฝ่ังของเสน้ทางสายย่อยของเขตน่านน า้เดินเรือ (any tributary of any navigable 



 ๒๑๓ 

water) หรือไม่ว่าที่ใดที่อาจก่อให้เกิดการชะล้างระบายลงสู่ เขตน่านน ้าเดินเรือ 

(where the same shall be liable to be washed into such navigable water) ซึ่ ง

อาจเป็นการชะลา้งตามปกติวิสยัตามธรรมชาติ หรือโดยพายุ หรือโดยกระแสน า้ท่วม 

โดยที่จะก่อใหเ้กิดมลภาวะทางน า้ที่เป็นพิษหรือก่อใหเ้กิดการกั้นขวางหรือกีดขวาง

น่านน า้เดินเรือ (กล่าวคือ บทบญัญัตินี ้หา้มการขบัออก เช่น การปล่อยขยะหรือของ

เสียลงตามที่ต่างๆ ซึ่งต่อมาอาจไดร้บัการชะลา้งโดยฝนหรือน า้ท่วมตามธรรมชาติจน

ต่อมาท าใหกี้ดขวางน่านน า้เดินเรือ) 

 โดยใหผู้ก้ระท าความผิดตามวรรคขา้งตน้มีความผิดตามกฎหมายที่อาจไดร้บัโทษจ าคุกหรือ

ปรบัอันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญานอกเหนือจากความรบัผิดในทางแพ่งในการแกไ้ขเยียวยา       

ซึ่งมลพิษทัง้หลายท่ีไดป้ลอ่ยลงสูท่ะเลหรือที่กระท าการลงไป นอกจากนี ้ใหห้น่วยยามชายฝ่ังฟิลิปปินส์

เป็นผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาความทกัษะความสามารถดา้นการจัดเก็บและกู้คืน

น า้มนัที่รั่วไหลลงสูท่ะเลเพื่อการรกัษาคณุภาพสภาพแวดลอ้มตามค าสั่งฉบบันี ้๕๒๘ 

 อนึ่ง ฟิลิปปินสไ์ด้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United 

Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) เมื่อวนัที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งจะ

ส่งผลใหต้อ้งปฏิบัติตามพันธะกรณีที่ก าหนดในอนุสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา ๑๙๒ ถึง 

มาตรา ๑๙๖ ของอนุสญัญาซึ่งเก่ียวกบัการคุม้ครองและอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มทางทะเล โดยไม่สามารถ

น ากฎหมายภายในมาเป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบติัตามบทบญัญัติในอนุสญัญาได ้และหากมีขอ้พิพาท

ทางทะเลกับประเทศสมาชิกดว้ยกันก็จะตอ้งน าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาของศาลกฎหมายทะเล

ระหว่างประเทศ (International Tribunal of the Law of the Sea) อีกดว้ย๕๒๙ 

  

 

 

 
๕๒๘ มาตรา ๘ แห่งค าสั่งประธานาธิบดีหมายเลข ๙๗๙, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/presdecs 
/pd1976/pd_979_1976.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒).  
๕๒๙ Department of Environment and Natural Resourses, International Agreements on Environment and 
Natural Resources, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), สืบคน้ไดท้ี่ http://intl.denr 
.gov.ph/index.php/database-un-conventions/article/14 (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒).  



 ๒๑๔ 

ค าสั่งประธานาธิบดีว่าดว้ยการก าจดัขยะดว้ยวิธีการไม่เหมาะสม 

 ค าสั่งประธานาธิบดีหมายเลข ๘๒๕ หรือ ค าสั่งว่าดว้ยการก าจดัขยะดว้ยวิธีการไม่เหมาะสม 

(Presidential Decree No. 825 Providing Penalty for Improper Disposal of Garbage and Other 

Forms of Uncleanliness and for Other Purposes)๕๓๐ เป็นค าสั่ งตามกฎหมายที่ มีการก าหนดโทษ                  

ในทางอาญาส าหรบับุคคล ตลอดจนกรรมการหรือตวัแทนนิติบุคคลหรือองคก์รที่ก าจดัขยะดว้ยวิธีการ

ที่ไม่ถูกตอ้งเหมาะสม คือ การทิง้ขยะมลูฝอย ขยะ หรือสิ่งสกปรก หรือของที่ไม่ใชแ้ลว้ในที่สาธารณะ 

ถนนหนทาง แม่น า้ล  าคลอง หรือในพืน้ที่สวนสาธารณะ และก าหนดโทษทางอาญาไวต้ัง้แต่ปรบัตัง้แต่ 

๑๐๐ เปโซ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เปโซ หรือจ าคกุตัง้แต่ ๕ วนั แต่ไม่เกิน ๑ ปี (มาตรา ๒) โดยกฎหมายนี ้

ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของประชาชนชาวฟิลิปปินสแ์ละที่อยู่อาศยัในประเทศฟิลิปปินสท์ุกคนที่ตอ้งดแูล

รกัษาสภาพแวดลอ้มหรือสิ่งแวดลอ้มใหส้ะอาด (มาตรา ๑) และถูกสุขลักษณะไม่เป็นแหล่งสะสม            

ของเชือ้โรคและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ อาทิ ยุง แมลงวัน หนู และสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ 

(มาตรา ๓) บนพืน้ฐานของวตัถุประสงคท์ี่จะใหป้ระชาชนในประเทศมีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใตก้าร

ก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานสาธารณะ การขนส่งและการสื่อสาร (มาตรา ๔) ซึ่งประกอบด้วย                   

บทบญัญัติทัง้สิน้จ านวนเพียง ๖ มาตรา  

 

รฐับญัญัติเหมืองแร ่ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘)  

 รัฐบัญญัติหมายเลข ๗๙๒๔๕๓๑ หรือ รัฐบัญญัติเหมืองแร่ ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

(Philippine Mining Act of 1995: Republic Act No. 7924)  วางหลักส าคัญไว้ในมาตรา  ๒  ว่ า 

“ทรัพยากรแร่ทั้งหมดในที่ดินสาธารณะ ในพืน้ดินอาณาเขตส่วนบุคคลและเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ             

ของสาธารณรฐัฟิลิปปินสถื์อว่าเป็นของรฐัทัง้หมด”๕๓๒ และก าหนดใหร้ฐัมีหนา้ที่ส่งเสริมในการส ารวจ 

การพฒันา การใชป้ระโยชน ์และอนรุกัษท์รพัยากรแร่๕๓๓ 

 
๕๓๐ Presidential Decree No. 825, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/presdecs/pd1975/pd_825 

_1975.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๕๓๑ Philippine Mining Act of 1995 (Republic Act No. 7924), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.chanrobles.com/RA7942 

.htm#.VmtmtusxH3A (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๕๓๒ มาตรา ๒ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๗๙๒๔.  
๕๓๓ มาตรา ๒ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๗๙๒๔. 
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 นอกจากนีใ้นมาตรา ๔ ยังก าหนดอีกว่า ทรพัยากรแร่เป็นของรฐั และการส ารวจ การพัฒนา 

การใช้ประโยชน์ และการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแล 

โดยรฐั๕๓๔ และกฎหมายยังไดก้ าหนดพืน้ที่ว่าบริเวณใดเป็นพืน้ที่เปิดหรือปิดส าหรบัการท าเหมืองแร่  

อีกทัง้ยงัก าหนดว่าในการท าเหมืองแร่แบบเปิดในพืน้ที่บรรพบรุุษ (ancestral land) จะตอ้งไดร้บัความ

ยินยอมจากชมุชนพืน้เมือง (indigenous cultural community) เสียก่อน๕๓๕ 

 

ความส าคญัของอตุสาหกรรมเหมืองแรใ่นฟิลิปปินส ์

 การท าเหมืองแร่ในฟิลิปปินสน์ั้นมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

เพราะแร่เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่ส  าคัญที่ใชเ้ป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต การก่อสรา้ง และงาน

บริการสาขาต่างๆ อีกทัง้ยงัสามารถส่งออกแร่เพื่อดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศใหเ้ขา้มาในประเทศ และ

ช่วยสรา้งงานและอาชีพใหแ้ก่ชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะในบริเวณที่ท าเหมืองแร่ที่ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจ

ของชมุชน๕๓๖ 

 แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถจะปฏิเสธผลกระทบเชิงลบของอุตสาหกรรมเหมืองแร่              

ที่มีต่อสิ่งแวดลอ้มได ้จุดมุ่งหมายของกฎหมายเหมืองแร่จึงมีวัตถุประสงคเ์พื่อท าใหเ้กิดความสมดุล

ระหว่างการปกป้องสิ่งแวดลอ้มและการใชป้ระโยชนจ์ากเหมืองแร่ ควบคู่ไปกับการสรา้งความส าเร็จ

ทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 

 

ผลกระทบจากการใชก้ฎหมาย 

 เนื่องดว้ยการด าเนินการกิจการเหมืองแร่ นับแต่วันประกาศใชร้ฐับัญญัติจ าต้องได้รับการ

อนุมัติและถูกควบคุมก ากับดูแลโดยรฐั ดังนีจ้ึงส่งผลใหเ้กิดการเพิ่มปริมาณของอุปสงคใ์นการขอรบั

ใบอนุญาตในประเทศมากขึน้ ประกอบกบัการรณรงคข์องรฐับาลใหก้ารท ากิจการเหมืองแร่เขา้มาอยู่

 
๕๓๔ มาตรา ๔ แหง่รฐับญัญัติหมายเลข ๗๙๒๔. 
๕๓๕ มาตรา ๑๖ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๗๙๒๔. 
๕๓๖ Dr. Roberto B. Raymundo (2014). The Philippine Mining Act of 1995: Is the law sufficient in achieving 

the goals of output growth, attracting foreign investment, environmental protection and preserving 
sovereignty?, p. 1, สืบคน้ไดท้ี่  https://xsite.dlsu.edu.ph/conferences/dlsu_research_congress/2014/_pdf 
/proceedings/SEE-III-026-FT.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๑๖ 

ในระบบเพื่อประโยชนใ์นการควบคมุดูแล โดยในปี พ .ศ . ๒๕๔๕ มีปริมาณการรบัใบอนุญาตโดยรวม

ครอบคลุมพืน้ที่ในประเทศฟิลิปปินสท์ัง้สิน้จ านวนกว่า ๒.๑๖ ลา้นเฮกเตอร ์ซึ่งรฐับาลไดด้ าเนินการ

ออกใบอนุญาตไปแลว้กว่า ๒๐๐ ฉบบั๕๓๗ แต่ทัง้นีใ้นทางปฏิบติั ประเทศฟิลิปปินสย์งัคงประสบปัญหา

ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยจากการศึกษาปรากฎผลเชิงลบว่าบริษัทเอกชนมีการปลอมแปลงการท า

ความยินยอมจากชุมชนพื ้นเมือง (Free and Prior Informed Consent: FPIC)๕๓๘ และประชากร

พืน้เมืองมีการพลัดถิ่นเพิ่มมากขึน้๕๓๙ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาความรุนแรงและความขัดแยง้ในพืน้ที่ต่าง ๆ         

ของประเทศที่ไดร้บัผลกระทบ และเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการใชช้ีวิตของชนทอ้งถิ่น อาทิ ตอ้งจัดหา

แหล่งน ้าเพื่อด ารงชีพที่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัยเนื่องจากแหล่งน ้าเดิมนั้นน ้าแห้งไปหมดจากการ               

ท าเหมือง เป็นตน้๕๔๐ ส่งผลใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์กล่าวคือ ไม่สามารถ

พฒันาอตุสาหกรรมเหมืองแรใ่หเ้ขา้กบัวิถีทอ้งถิ่นไดอ้ย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  

 

รฐับญัญัตเิลื่อยไฟฟ้า ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

 รัฐบัญญัติ หมายเลข ๙๑๗๕๕๔๑ หรือ รัฐบัญญัติเลื่อยไฟฟ้า ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) 

(Chain Saw Act of 2002: Republic Act No. 9175)  เกิดขึ ้นเพื่ อมุ่ งอนุรักษ์  พัฒนาและปกป้อง

ทรพัยากรป่าไม้โดยมุ่งไปยังการจัดการอย่างยั่งยืน๕๔๒ กฎหมายฉบับนีก้ล่าวถึงการได้รับอนุญาต             

ในการผลิต ขาย น าเขา้ ใช ้และครอบครองเลื่อยไฟฟ้า๕๔๓ โดยเพิ่มเติมก าหนดว่า การครอบครอง              

 
๕๓๗ Raymundo D. Rovillos et. al. (2004), When ‘Isles of Gold’ turn into Isels of Dissent: A Case Study on 

the Philippine Mining Act of 1995, p. 8, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication 
/2010/08/eirinternatwshopphilippinecaseeng.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๕๓๘ เรื่องเดียวกนั หนา้ ๙. 
๕๓๙ เรื่องเดียวกนั หนา้ ๑๐. 
๕๔๐ เรื่องเดียวกนั หนา้ ๑๒. 
๕๔๑ Chain Saw Act 2002 (Republic Act No. 9175), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.chanrobles.com/republicactno 

9175.html#.Vmttk-sxH3A (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๕๔๒ มาตรา ๒ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๙๑๗๕. 
๕๔๓ มาตรา ๔ และ มาตรา ๕ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๙๑๗๕. 



 ๒๑๗ 

เลื่อยไฟฟ้าจะตอ้งมีการลงทะเบียนและขอใบอนุญาตการครอบครองไวก้ับกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม๕๔๔ 

 

เลือ่ยไฟฟา้ทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบียน 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค ๘ (Department of 

Environment and Natural Resources office in Region VIII: DENR-8) เรียกรอ้งใหเ้จา้ของหรือผูถื้อครอง

เลื่อยไฟฟ้ามาลงทะเบียนและขอใบอนุญาตถือครองเลื่อยไฟฟ้า๕๔๕ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ              

และเป็นการรกัษาความปลอดภยั เพราะหลงัจากเกิดไตฝุ้่ นโยลนัดาในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รฐับาลไดเ้ห็นถึงความส าคัญของเลื่อยไฟฟ้า เพราะตอ้งใช้เลื่อยจ านวนมากในการฟ้ืนฟูสภาพของ

บา้นเรือนจ านวนมากที่ถูกท าลาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีความจ าเป็นที่รฐัจะตอ้งรบัลงทะเบียนเลื่อยไฟฟ้า

ก่อนที่จะมีการใชง้านในกรณีดงักลา่ว 

 

ผลกระทบจากการใชก้ฎหมาย 

 แมว้่ากฎหมายจะไดร้บัการตราขึน้และบงัคับใชน้ับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓) ขอ้มูล            

ว่าดว้ยการออกใบอนุญาตเริ่มปรากฎขึน้จริงในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) เป็นตน้มาเท่านัน้และ           

ไม่มีความแน่นอนในเชิงตัวเลขจวบจนปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (ค.ศ. ๒๐๐๘) ซึ่งหากนับจ านวนรวมทั้งสิน้             

ของใบอนุญาตที่ออกโดยอาศยัอ านาจของรฐับญัญัติเลื่อยไฟฟ้าจะปรากฎอยู่ เพียง ๖๑๖ ฉบบั ในเขต

พืน้ที่ปาลาวัน (Palawan) แต่หากพิจารณาถึงจ านวนในภาพรวม ใบอนุญาตที่ได้รับการอนุมัติมี            

เพิ่มมากขึน้กว่ารอ้ยละ ๓๗.๖๖ หรือกว่า ๑,๔๖๔ ฉบบั ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ทัง้นี ้จ  านวน

ดังกล่าวไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการในการใชไ้มห้รือการตัดไมท้ี่มีเพิ่มมากขึน้ในประเทศที่อาจ

คาดการณ์ไดว้่าจ านวนของการตัดไมโ้ดยผิดกฎหมาย (หรือโดยไม่ไดร้บัอนุญาต) ก็มีแนวโน้มที่จะ            

เพิ่มมากขึน้ควบคู่ไปกบัจ านวนเลื่อยไฟฟ้าที่ไดร้บัการอนญุาตเช่นกัน๕๔๖ 

 
๕๔๔ มาตรา ๖ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๙๑๗๕. 
๕๔๕ Restituto A. Cayubit (2014).  Chainsaw owners urged to secure permit, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.mb 

.com.ph/chainsaw-owners-urged-to-secure-permit/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๕๔๖  Maria Luz A. Martinez, A Review of the Chainsaw Policy Implemented by the Palawan Council for 

Sustainable Development of Palawan, p. 9, สืบคน้ไดท้ี่ http://pcsd.gov.ph/wp-content/uploads//2016/03/11-



 ๒๑๘ 

 อนึ่ง จากขอ้มูลทางสถิติในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๓)  ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ค.ศ. ๒๐๑๕) พบว่าในเขตพืน้ที่ ปาลาแบ๊ก (Balabac) มีปริมาณการตัดตน้ไมม้ากที่สุดในประเทศ   

ซึ่งคิดเป็นจ านวนรอ้ยละ ๑๓.๘๑ ของปรมิาณป่าทัง้หมดในจงัหวดั แต่เป็นที่น่าสนใจว่ามีจ านวนเลื่อยไฟฟ้า

ที่ไดร้บัการอนุญาตในพืน้ที่จ  านวนเพียงรอ้ยละ ๑.๒๘ ของจ านวนเลื่อยไฟฟ้าทัง้หมดที่ไดร้บัอนุญาต

เท่านั้น ในขณะที่ เขตพื ้นที่ปาลาวัน ข้อมูลทางสถิติในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) พบว่า 

มีจ านวนป่าไมล้ดลงกว่ารอ้ยละ ๔๖ หรือคิดเป็นจ านวนกว่า ๖๖๖,๓๓๘ เอเคอร ์และมีการเพิ่มจ านวน

ขึน้เล็กนอ้ยกว่ารอ้ยละ ๒ คือ เพิ่มขึน้เป็นจ านวน ๔๐,๗๐๗ เอเคอรใ์นปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๐) 

อันแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีการบัญญั ติใช้กฎหมายดังกล่าวในประเทศแล้ว  ปริมาณของ 

การตัดไมก้็ยังไม่ไดล้ดจ านวนลงอย่างมีนัยส าคัญเท่าที่ควรโดยเฉพาะในเขตพืน้ที่เมืองปาลาวันที่ได้

ท าการศกึษา๕๔๗ 

 

รฐับญัญัติคุม้ครองสตัวป่์า 

 รัฐบัญญัติ หมายเลข ๙๑๔๗๕๔๘ หรือ รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ป่า (Wildlife 

Resources Conservation and Protection Act: Republic Act No. 9147) เป็นกฎหมายที่ไดร้บัการตราขึน้

เพื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรสัตวป่์าของประเทศและที่อยู่อาศัยของสตัวป่์าอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด

ความสมดลุในระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีววิทยา โดยก าหนดใหเ้ป็นนโยบายแห่งรฐั

ที่ต้องสงวนและรักษาไว้ซึ่งสัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อให้เกิดความยั่ งยืน ๕๔๙ 

ประกอบดว้ยบทบญัญัติทัง้สิน้จ านวน ๔๑ มาตรา แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนส าคญั คือ ๑) การอนุรกัษ์และ

คุม้ครองแหลง่สตัวป่์า (Conservation and Protection of Wildlife Resources) ในสว่นของบทบญัญัติ

ทั่วไป ๒) การคุม้ครองพนัธุส์ตัวท์ี่ถูกคกุคาม (Protection of Threatened Species) และ ๓) การขึน้ทะเบียน

และจดทะเบียนสตัวท์ี่ก าลงัถูกคุกคามและสตัวพ์ันธุ์ต่างประเทศ (Registration of Threatened and 

 
A-Review-of-the-Chainsaw-Policy-implemented-by-the-Palawan-Council-for-Sustainable-Development-
for-Palawan.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒).  
๕๔๗ เรื่องเดยีวกนั หนา้ ๑๐-๑๑. 
๕๔๘ Wildlife Resources Conservation and Protection Act (Republic Act No. 9147), สืบคน้ไดท้ี่ http://www 

.chanrobles.com/republicactno9147.html#.Vmt9BusxH3A (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๕๔๙ มาตรา ๒ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๙๑๔๗.    



 ๒๑๙ 

Exotic Species) โดยที่มาตรา ๓ ในส่วนของบททั่วไปก าหนดขอบเขตการใชบ้งัคับรฐับัญญัติฉบับนีว้่า 

ครอบคลุมถึงสัตว์ป่าทุกชนิดที่พบได้ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวมถึงพื ้นที่ในเขตก าหนดพิเศษ                  

ตามความในรัฐบัญญัติหมายเลข ๗๕๘๖๕๕๐ และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่อยู่ในวิกฤติ และ               

ให้บังคับใช้กับสัตว์พันธุ์ต่างถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการค้าสัตว์ป่า การเพาะพันธุ์  การมีไว้ในครอบครอง            

หรือการสะสมของเอกชนรายใดที่มีไวเ้พื่อประโยชนส์่วนตน ซึ่งก็จะถูกควบคุมดว้ยรฐับญัญัติฉบับนี ้

เช่นกนั  

 โดยในมาตรา ๔ ไดก้ าหนดใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (Department of 

Environment and Natural Resources) มีหน้าที่ ในการก ากับดูแลพันธุ์พืชและสัตว์  เช่น เต่าบก            

และเต่าทะเล จระเข้ นกน า้ และปลาพะยูน ให้กระทรวงการเกษตร (Department of Agriculture)           

มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาสัตวน์ า้และที่อยู่อาศัยที่ส  าคัญทางน า้ของสัตวท์ี่อยู่ในภาวะวิกฤติ  

แหล่งน า้ธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพันธุ์ปลา พันธุ์พืชน า้ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและ           

สตัวท์ะเล (ยกเวน้พะยูน) โดยใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และ

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรมีอ านาจในการตรวจทานการออกค าสั่งร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน            

การแก้ไข และการปรบัปรุงรายการเก่ียวกับพันธุ์พืชและสัตวไ์ดต้ามสมควร และใหม้ีอ  านาจในการ              

ออกใบอนุญาตเพื่อการควบคมุการครอบครอง การสะสม การขนสง่ การสง่ออก น าเขา้ การเพาะพนัธุ์

และจดัตัง้ฟารม์ ฯลฯ รวมทัง้สิน้ ๕ ประเภทใบอนุญาต ตามความในมาตรา ๒๐ แห่งรฐับญัญัติฉบบันี ้

ทั้งยังก าหนดให้มีวิธีการคัดกรองความปลอดภัย(security clearance) ก่อนที่จะมีการน าสัตว์ป่า                   

ที่แปลกใหม่ (exotic wildlife) เขา้มา ในฟิลิปปินส ์อีกดว้ย๕๕๑ 

 

๓.๘ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) 

 รฐัธรรมนญูแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินสไ์ดก้ าหนดเก่ียวกบัศิลปะและวฒันธรรมไวใ้นมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ของขอ้ที่ ๑๔  โดยมาตรา ๑๔ ไดก้ล่าวถึงการที่รฐัจะส่งเสริม

 
๕๕๐ National Integrated Protected Areas System Act of 1992 (Republic Act 7586), สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.lawphil.net/statutes/repacts/ra1992/ra_7586_1992.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๕๕๑ มาตรา ๑๓ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๗๕๘๖.  



 ๒๒๐ 

วัฒนธรรมไวว้่า “รฐัจะตอ้งส่งเสริมและอนุรกัษ์วัฒนธรรมอันเป็นวิถีแห่งชาติฟิลิปปินสต์ามหลกัการ

ของความเป็นเอกภาพในความหลากหลายทางการแสดงออกทางศิลปะและภมูิปัญญา” 

 สว่นมาตรา ๑๕ นัน้ไดก้ าหนดว่า “ศิลปะและวรรณศิลป์ (arts and letters) ต่าง ๆ จะไดร้บัการ

อุปถัมภจ์ากภาครฐั” และในมาตรา ๑๖ ระบุว่า "งานศิลปะทุกประเภทและประวัติศาสตรท์ัง้หมดถือ

เป็นสมบติัทางวฒันธรรมของชาติ และตอ้งอยู่ภายใตก้ารคุม้ครองของรฐั” ในมาตรา ๑๗ ไดก้ล่าวว่า 

“รฐัพึงตระหนัก เคารพและปกป้องสิทธิของชุมชนพืน้เมืองในเรื่องการรักษาและพัฒนาวัฒนธรรม 

ประเพณี และสถาบัน” และในส่วนของมาตรา ๑๘ ก็ได้บัญญัติไว้ว่า รัฐมีหน้าที่ที่จะต้อง ๑) ให้

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน (equal access to cultural 

opportunities) ผ่านมาตรการและกลไกดา้นการศึกษา ใหป้ระชาชนมีโอกาสในการเขา้ถึงหน่วยงาน

ดา้นวฒันธรรมทัง้ของภาครฐัและเอกชน ใหม้ีโอกาสในการเขา้ถึงทุน งบประมาณ หรือสิทธิประโยชน์

พิเศษอ่ืนใด (incentives) และ ๒) ใหก้ารสนบัสนนุประชาชนดา้นการวิจยัและการศกึษาเก่ียวกบัศิลปะ

และวฒันธรรม๕๕๒ 

 

รฐับญัญัติสิทธิชนพืน้เมือง ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

 รฐับญัญัติหมายเลข ๘๓๗๑๕๕๓ หรือที่มีชื่อเรียกว่า รฐับญัญัติสิทธิชนพืน้เมือง ค.ศ. ๑๙๙๗ 

(พ .ศ .  ๒๕๔๐)  (The Indigenous Peoples Rights Act of 1997: Republic Act No. 8371)  โดย

กฎหมายนีจ้ะเนน้และสง่เสรมิสิทธิทางวฒันธรรมของกลุม่ชมุชนพืน้เมืองและชนพืน้เมือง (Indigenous 

Cultural Communities/ Indigenous Peoples: ICCs/IPs) ซึ่งในมาตรา ๓ ของรฐับญัญัติฉบบันีไ้ดใ้ห้

นิยามของค าว่า “ดินแดนบรรพบุรุษ” (ancestral domains) ว่าหมายถึงดินแดนทั้งหลายที่เป็นของ

กลุ่มชุมชนพื ้นเมืองและชนพื ้นเมือง ซึ่งรวมถึงที่ ดิน แหล่งน ้าในที่ ดิน  พื ้นที่ ใกล้ชายฝ่ัง และ

ทรพัยากรธรรมชาติในท่ีดงักลา่วท่ีถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยกลุม่ชมุชนพืน้เมืองและชนพืน้เมือง 

ไม่ว่าจะเป็นการถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองดว้ยตนเองหรือท่ีไดร้บัตกทอดมาจากบรรพบุรุษมาอย่าง

ต่อเนื่องจวบจนปัจจุบนั และ ที่มีความจ าเป็นต่อเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและสวสัดิภาพของกลุ่มชมุชน

พืน้เมืองและชนพืน้เมือง    

 
๕๕๒ ขอ้ ๑๔ มาตรา ๑๕ ถึง มาตรา ๑๗ แห่งรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐).  
๕๕๓ The Indigenous Peoples Rights Act of 1997 (Republic Act No. 8371), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.chanrobles 
.com/republicactno8371.htm#.VmuDnOsxH3A (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๒๑ 

 ในขณะที่  “ที่ ดินบรรพบุ รุษ”  (ancestral lands) หมายถึง  ที่ ดินที่ ครอบครองและใช้                   

โดยครอบครวัหรือโดยส่วนตัว (individuals) ของสมาชิกกลุ่มชุมชนพืน้เมืองและชนพืน้เมืองที่ไดร้บั         

ตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือครอบครองและใชด้ว้ยตนเองมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบนั ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จ ากัดเพียง ที่ ดินที่อยู่อาศัย (residential lots) บันไดนาข้าวหรือทุ่งนา (rice terraces or 

paddies) พื ้นที่ป่าของเอกชน (private forests) ฯลฯ และ “กลุ่มชุมชนพื ้นเมืองและชนพื ้นเมือง” 

(Indigenous Cultural Communities/Indigenous People)  หมายถึง กลุ่มประชากรหรือบุคคล หรือ

การรวมตวักันของบุคคลเป็นสงัคมที่มีการร่วมกนัดูแลและตัดสินใจระหว่างสมาชิกในกลุ่มผูซ้ึ่งอาศัย

อยู่ร่วมกนัเป็นหลกัแหล่ง โดยมีเขตแดนท่ีชดัเจนท่ีตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือท่ีตนเองการครอบครองหรือ          

ที่ไดร้บัตกทอดมาจากบรรพบุรุษมาอย่างต่อเนื่อง และมีการใชภ้าษา วัฒนธรรม ประเพณี หรือธรรมเนียม

รว่มกนั 

 ในขณะที่มาตรา ๑๓ ไดร้บัรองสิทธิของกลุม่ชมุชนพืน้เมืองในการดแูลและการปกครองตนเอง

ระหว่างในกลุ่มชนพื ้นเมืองเพื่อเคารพไว้ซึ่งความสมบูรณ์ คุณค่า และความเป็นกลุ่มก้อนไว้                     

สว่นมาตรา ๒๑ จะเนน้ย า้ในเรื่องการไดร้บัความคุม้ครองที่เท่าเทียมกนัและการไม่เลือกปฏิบติัต่อกลุ่ม

ชุมชนพืน้เมืองและชนพืน้เมือง ส่วนมาตรา ๒๓ ไดบ้ัญญัติว่าชุมชนพืน้เมืองและกลุ่มชนพืน้เมือง

จะตอ้งไม่ถูกเลือกปฏิบติั และมีสิทธิไดร้บัโอกาสและการปฏิบติัอย่างเท่าเทียม กฎหมายนีย้งัไดร้บัรอง

เกียรติภูมิทางวัฒนธรรม (cultural integrity) ของชนพืน้เมืองรวมถึงสิทธิในการธ ารงไว้ซึ่งศาสนา 

สถานที่ทางวฒันธรรมและพิธีกรรมของกลุม่ชนพืน้เมือง๕๕๔ และก าหนดใหก้ารกระท าดงัต่อไปนีถื้อเป็น

การกระท าที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย คือ 

 ก. การส ารวจ ค้นหา หรือ การขุดในพื ้นที่โบราณ (Archeological Sites) ของกลุ่มชุมชน

พืน้เมืองเพื่อวตัถุประสงคใ์นการหาสิ่งของที่มีมลูค่าทางวฒันธรรม โดยไม่ไดร้บัความยินยอม

โดยสมคัรใจจากชมุชนที่เก่ียวขอ้ง  

 ข. ท าใหเ้สื่อมเสีย เสียหาย หรือท าลายซึ่งโบราณวตัถุที่มีความส าคญัยิ่งต่อการอนุรกัษ์มรดก

ทางวฒันธรรมของกลุม่ชนพืน้เมือง ๕๕๕ 

 
๕๕๔ มาตรา ๓๓ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๘๓๗๑.  
๕๕๕ มาตรา ๓๓ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๘๓๗๑. 



 ๒๒๒ 

 นอกจากนีก้ฎหมายนีย้ังตระหนักถึงสิทธิของกลุ่มชนพืน้เมืองในการเขา้ถึง “ระบบการเรียนรู้

และการพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติส  าหรับชนพืน้เมืองเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

(Indigenous Knowledge Systems and Practices and to develop their own Sciences and 

Technologies)” ๕๕๖ และใหม้ีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยกลุ่มชนพืน้เมือง (National 

Commission on ICCs/IPs: NCIP) ซึ่งจะเป็นหน่วยงานราชการหลักที่รบัผิดชอบในการก าหนดและ

การด าเนินนโยบาย แผน และโปรแกรมเพื่อส่งเสริม และปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

พืน้เมืองรวมถึงรบัรองสถานที่ของบรรพบรุุษตลอดจนสิทธิต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งดว้ย๕๕๗ 

 ในส่วนของตุลาการซึ่งในระบบกฎหมายของฟิลิปปินสท์ี่รบัเอานิติวิธีแบบ Common Law  

จากสหรฐัอเมริกาซึ่งถือว่าค าพิพากษาของศาลเป็นบ่อเกิดของกฎหมายดว้ยนัน้ ก็เคยวางหลกัในการ

ตีความกฎหมายฉบับนี ้ว่า “การที่สภาได้ตรารัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิชนพืน้เมืองนี ้ ถือเป็นการน า

แนวความคิดในลักษณะสุดโต่ง (radical concept) มาใชใ้นการบญัญัติกฎหมายในระบบกฎหมาย

ของฟิลิปปินสซ์ึ่งอนัที่จรงิแลว้เป็นการขดักบัหลกัการเดิมตามรฐัธรรมนูญและกฎเกณฑเ์ชิงนิตินยั (jural 

precept) ที่โดยปกติจะก าหนดใหก้รรมสิทธิ์ในที่ดิน (lands of the public domain) และทรพัยากรธรรมชาติ

ในประเทศเป็นของรฐั๕๕๘ ซึ่งการจะเขา้ใจความหมายและความละเอียดอ่อน (sense and subtleties) 

ของกฎหมายฉบบันีท้ี่รองรบัสิทธิในที่ดินของชนพืน้เมือง จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะเฉพาะทาง

สงัคมวิทยาและประวติัความเป็นมาที่ซบัซอ้นที่มีมากกว่าบทบญัญัติในรฐัธรรมนูญ ดงันัน้การตีความ

กฎหมายสิทธิชนพืน้เมืองนี ้จึงจ าตอ้งพิจารณาถึงจิตวิญญาณภายใตก้ฎหมายอนัเป็นประวัติศาสตร์

ของชาติ ซึ่งสุดทา้ยแลว้จะเห็นไดว้่า การตรารฐับญัญัติฉบบันีโ้ดยสภาคองเกรส ไม่เพียงแค่เป็นการ

ด าเนินรอยตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญของฟิลิปปินสใ์นการคุม้ครองสิทธิของกลุ่มชนพืน้เมือง     

ของประเทศเท่านัน้ แต่ยังเป็นการแกไ้ขความผิดพลาดในทางประวัติศาสตรค์รัง้เดิม คือ ความอยุติธรรม    

ที่ เ ร า ได้ เคยท า ไ ว้กับกลุ่ มชนพื ้น เมื องนี ้ด้ว ย  (to correct  a grave historical injustice to our 

indigenous people)”๕๕๙ 

 
๕๕๖ มาตรา ๓๔ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๘๓๗๑. 
๕๕๗ มาตรา ๓๘ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๘๓๗๑. 
๕๕๘ ขอ้ ๑๒ มาตรา ๒ แห่งรฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔).  
๕๕๙ G.R. No. 135385 (2000), สืบคน้ไดท้ี่ http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2000/dec2000/135385 
_puno.htm (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๒๓ 

 ปัจจบุนั สถานที่ที่คนพืน้เมืองอาศยัอยู่ คือบรเิวณ ภเูขาลซูอน (Luzon) มินดาเนา (Mindanao) 

มินโดโร (Mindoro) นีโกรส (Negros) ซามา (Samar) เลเต (Leyte) หมู่เกาะพาลาวนั (Palawan) และ 

ซูล ู(Sulu) อนัประกอบไปดว้ย ชนเผ่าทัง้หมด ๑๑๐ เผ่า๕๖๐ 

 

รฐับญัญัติมรดกทางวฒันธรรมแห่งชาติ ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) 

รฐับาลฟิลิปปินสไ์ดอ้อกรฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๖๖ หรือที่รูจ้ักกันในนามรฐับญัญัติมรดก

ทางวัฒนธรรมแห่ งชา ติ  (National Cultural Heritage Act of 2009: Republic Act No. 10066)                            

ขึน้เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒)๕๖๑  เพื่อ ๑) เป็นการส่งเสริม สนับสนุน คุม้ครองและสงวนรกัษาไว้ 

ซึ่งมรดกดา้นวัฒนธรรมของประเทศ ๒) จัดตัง้และผลกัดันใหเ้ขม้แข็งซึ่งองคก์ร/สถาบนัและบุคลากร

ดา้นวัฒนธรรมใหเ้กิดการพัฒนาที่เป็นมืออาชีพและอย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดใหร้ฐัมีหนา้ที่ในการสรา้ง

ความสมดุลในการสงวนรกัษาไวซ้ึ่งมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ 

โดยก าหนดใหง้านอันมีลกัษณะ ๗ จ าพวก ไดแ้ก่ ๑) งานที่สรา้งสรรคโ์ดยเป็นกลุ่มชน Manlilikhang 

Bayan  ๒) งานที่สรา้งสรรคโ์ดยศิลปินแห่งชาติ ๓) งานโบราณคดีและชาติพนัธุว์ิทยา ๔) งานที่สรา้งสรรค์

โดยวีรบุรุษ/สตรีแห่งชาติ ๕) งานที่มีการท าเครื่องหมายไว้ (marked structure) ๖) งานที่มีอายุ                  

กว่า ๕๐ ปีขึน้ไป และ ๗) วัตถุหรือเอกสารส าคัญ (archival material/document) ที่มีอายุกว่า ๕๐ ปี

ขึ ้นไป หรือเรียกรวมกันว่า “งานอันเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ส  าคัญ (Important Cultural 

Property)” เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองและได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง                

ในด้านงบประมาณเพื่อการสงวนรักษาและจัดเก็บ และให้เจ้าหน้าที่ผู ้มีอ  านาจในการจัดท า

เครื่องหมายสิ่งของโบราณ (Official Heritage Marker) มีอ านาจในการก าหนดและประกาศ                        

ให้โบราณสถาน ( immovable cultural property) ใด ๆ เป็นงานอันเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม                    

ที่ส  าคญัไดต้ามกฎหมาย 

 นอกจากนี ้รฐับัญญัติมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) (National 

Cultural Heritage Act of 2009: Republic Act No. 10066) ยังเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อปกป้อง

 
๕๖๐ เรื่องเดียวกนั. 
๕๖๑ National Cultural Heritage Act of 2009 (Republic Act No. 10066), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/ 
statutes/repacts/ra2010/ra_10066_2010.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๒๔ 

ทรพัยส์ินทางวฒันธรรมใหพ้น้จากการส่งออก เปลี่ยนแปลง หรือ การท าลาย๕๖๒ โดยในขอ้ที่ ๓ มาตรา 

๔ ไดม้ีการจดัประเภททรพัยส์ินทางวฒันธรรมของประเทศฟิลิปปินสไ์วด้งัต่อไปนี ้

 (ก) สมบติัทางวฒันธรรมแห่งชาติ 

 (ข) ทรพัยส์ินทางวฒันธรรมที่ส  าคญั 

 (ค) สถานที่มรดกโลก 

 (ง) สถานที่เคารพบชูาที่เป็นประวติัศาสตรข์องชาติ (National Historical Shrine) 

 (จ) อนสุาวรียท์างประวติัศาสตรแ์ห่งชาติ และ 

 (ฉ) สถานที่ทางประวติัศาสตร ์

 นอกจากนีก้ฎหมายฉบบัดงักล่าวไดเ้พิ่มเติมว่า รฐัจะตอ้งท างานอย่างใกลช้ิดร่วมกับองคก์าร 

การศกึษาวิทยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก (UNESCO) และคณะกรรมการ

แห่งชาติฟิลิปปินสใ์นการอนุรกัษ์และดูแลวัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลก และทรพัยส์ินทางวัฒนธรรม

ประเภทอ่ืน ๆ ในประเทศฟิลิปปินสด์้วย๕๖๓ ในขณะที่มาตรา ๗ ได้ก าหนดใหร้ัฐต้องมีการจัดสรร

งบประมาณในการดูแล ป้องกัน อนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูทรพัยส์ินทางวัฒนธรรมก่อนงานหรือทรัพย์สิน

ประเภทอ่ืน (priority government funding)  

 ทัง้นี ้ยังมีการก าหนดการดูแล และก าหนดเขตพืน้ที่ที่เป็นมรดกโลกเพื่อการดูแลรกัษาไว้ใน

มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ของบทบัญญัติขอ้ที่ ๓ ในขณะที่มาตรา ๑๔ ของขอ้ที่  ๕ ไดก้ าหนดใหม้ี

การลงทะเบียนและอนุรกัษ์ทรพัยส์ินทางวฒันธรรม ในขณะที่มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ ของขอ้ที่ ๖ 

เป็นการกลา่วถึงขอ้บงัคบัของการสง่ออก น าเขา้ ขนสง่ และการสง่คืนทรพัยส์ินทางวฒันธรรม 

นอกจากนี ้กฎหมายก าหนดให้จัดตั้งส านักทะเบียนงานวัตถุทางวัฒนธรรมแห่งชาติ หรือ 

Philippine Registry Cultural Property (PRECUP) ขึน้ และใหห้น่วยงานทอ้งถิ่นมีหน้าที่ในการเก็บ

และ/หรือรกัษาโบราณวตัถุหรือโบราณสถานผ่านหน่วยงานทอ้งถิ่นโดยใหใ้ชร้ะบบการด าเนินงานดา้น

การเก็บรักษาที่ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในทางระหว่างประเทศ ทั้งต้องจัดท าเอกสารก ากับ              

งานศิลปะสมัยใหม่และศิลปะโบราณ (รวมถึงงานประดิษฐ์ที่ท าด้วยมือ) ตลอดจนกระบวนการ

 
๕๖๒ มาตรา ๕ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๖๖. 
๕๖๓ มาตรา ๖ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๖๖.  



 ๒๒๕ 

ทัง้หลายใหค้รบถว้นและเก็บรกัษาตน้แบบงานศิลปะนัน้ไวใ้หอ้ยู่ในสภาพที่ดี โดยส่งเสริมงานศิลปะ 

เชิงเศรษฐกิจมากขึน้ กลา่วคือ เป็นงานสรา้งสรรคท์ี่อาจสรา้งมลูค่าหรือรายไดใ้หก้บัชมุชนทอ้งถิ่น๕๖๔ 

และเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทการท าหน้าที่ของคณะกรรมการดา้นศิลปะและวัฒนธรรม

แห่ งชา ติ  (National Commission for Culture and the Arts: NCCA) ตามรัฐบัญญั ติฉบับนี ้  จึ ง

ก าหนดใหค้ณะกรรมการดา้นศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติและหน่วยงานดา้นวัฒนธรรมในสงักัด      

มีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

๑. ออกค าสั่งยกเลิก หยดุ หรือระงบักิจกรรมต่าง ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือท าใหเ้สียหายหรือ

ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงต่อส่วนส าคัญของงานอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศ 

(national cultural treasure) หรืองานอันเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ส  าคัญของประเทศ 

(important cultural properties) 

๒. ออกค าสั่งในการซ่อมบ ารุง ในกรณีที่โบราณสถานของเอกชนไม่ไดร้บัการดูแลรกัษาใหค้งอยู่

ในสภาพที่ดีหรือเกิดการทรุดโทรมเนื่องจากการเลินเล่อของผูเ้ป็นเจา้ของที่จะส่งผลต่อการ

สงวนรกัษามรดกทางวฒันธรรม 

๓. มีอ านาจในการเขา้เยี่ยมชมและตรวจสอบงานอันเป็นสมบติัทางวฒันธรรมของประเทศ หรือ

งานอนัเป็นทรพัยส์ินทางวฒันธรรมที่ส  าคญัของประเทศ หรือแหลง่โบราณสถานแห่งชาติ หรือ

อนสุาวรียไ์ดต้ลอดเวลาเพื่อใหเ้กิดการดแูลรกัษาที่ดีและต่อเนื่อง 

๔. ออกค าสั่งใหห้น่วยงานราชการอ่ืนปฏิบัติงานแทนตามสมควรเพื่อให้ปฏิบัติการตามความ         

ในรฐับญัญัติฉบบันีเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

๕. ออกค าสั่งให้น ากลับคืนมาซึ่งทรพัยส์ินทางวัฒนธรรมของประเทศที่อยู่ ในการครอบครอง          

ของรฐับาลหรือบคุคลในต่างประเทศ๕๖๕ 

ทัง้นี ้ใหก้ระทรวงกิจการภายในและหน่วยราชการทอ้งที่มีหนา้ที่ในการควบคมุก ากบัดแูลผ่าน

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมิใหม้ีการ ๑) ท าลาย ท าใหเ้สียหาย รือ้ถอน ท าใหใ้ชก้ารไม่ไดซ้ึ่งแหล่งมรดกโลก 

งานอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศ หรืองานอันเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ส  าคัญ          

ของประเทศ หรือแหล่งโบราณสถานแห่งชาติ หรือ ๒) ปรบั เปลี่ยน แกไ้ข หรือท าลายลกัษณะดัง้เดิม 

 
๕๖๔ มาตรา ๑๔ แหง่รฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๖๖.  
๕๖๕ มาตรา ๒๕-๓๐ แห่งรฐับญัญัตหิมายเลข ๑๐๐๖๖. 



 ๒๒๖ 

หรือก่อสรา้งเพิ่มเติม หรือพัฒนาอสังหาริมทรพัยใ์นเขตพืน้ที่ศาลเจา้ อนุสาวรีย ์สิ่งปลูกสรา้ง หรือ

แหลง่ประวติัศาสตรว์ฒันธรรมอื่น ซึ่งผูก้ระท าผิดจ าตอ้งรบัโทษในทางอาญาตามกฎหมาย๕๖๖ 

 

กรณีคดขีอง Torre de Manila 

 เมื่อวนัที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลสงูสดุไดม้ีการออกค าสั่งยบัยัง้ชั่วคราว (Temporary 

Restraining Order: TRO) ใหห้ยุดการสรา้งโครงการคอนโดมิเนียม Torre de Manila ซึ่งเป็นอาคารชุด  

สูง ๔๖ ชัน้ เนื่องมาจากโครงการดังกล่าวอาจจะท าลายทัศนียภาพ (sightline) ของอนุสาวรียไ์รซอล 

(Rizal Monument) ซึ่งอยู่ในสวนสาธารณะไรซอล (Rizal Park)๕๖๗ ทั้งนี ้โฮเซ ไรซอล (Jose Rizal)             

ถือเป็นหนึ่งในวีรบุรุษของชาติ และการสรา้งโครงการนีอ้ยู่ในจุดที่อนุสาวรียต์ัง้อยู่พอดี โดยมีการยก           

รฐับญัญัติมรดกทางวฒันธรรมแห่งชาติขึน้มาเป็นกฎหมายส าคญัในคดีนี ้เพื่อที่จะปกป้องทศันียภาพ

ของอนุสาวรียไ์รซอล ค ารอ้งไม่เพียงแต่ขอใหศ้าลออกค าสั่งยับยัง้โครงการชั่วคราว แต่ยังขอใหศ้าล             

สั่งใหม้ีการรือ้ถอนในสว่นที่สรา้งไปแลว้ดว้ย  

 อย่างไรก็ดี เมื่อวนัที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศาลสงูสดุไดต้ดัสินยกเลิกค าสั่งยบัยัง้ชั่วคราว 

และอนุญาตให้การก่อสรา้งคอนโดมิเนียมด าเนินต่อไปได้ โดยให้เหตุผลว่าศาลไม่มีอ านาจเหนือ

ประเด็นพิพาท และผูร้อ้งไม่ใช่ผูท้ี่ไดร้บัความเสียหายจากการก่อสรา้ง๕๖๘ 

 

รฐับญัญัติสรา้งเสรมิความรกัชาติของประชาชนดว้ยประวติัศาสตรฟิ์ลิปปินส ์

รัฐบัญญัติหมายเลข ๑๐๐๘๖ หรือ รัฐบัญญัติสร้างเสริมความรักชาติของประชาชน                     

ด้วยประวัติศาสตรฟิ์ลิปปินส์ (Strengthening Peoples' Nationalism Through Philippine History 

 
๕๖๖ มาตรา ๓๒ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๖๖. 
๕๖๗ Rey G.  Panaligan (2015) .  Supreme Court issues TRO on Torre de Manila construction, สืบค้นได้ที่  
https://www.pressreader.com/philippines/manila-bulletin/20150617/281487864981170 ( ข้อมูล ล่าสุด  ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๒). 
๕๖๘ Ina Reformina, SC allows Torre de Manila construction, สืบคน้ไดท้ี่ https://news.abs-cbn.com/news 

/04/25/17/sc-allows-torre-de-manila-construction (ข้อมูลล่าสุด ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) และ Knight of Rizal v. 
DMCI HOMES, INC. (GR. No. 213948) สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/judjuris/juri2017/apr2017/pdf 
/gr_213948_2017.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๒๗ 

Act: Republic Act 10086) ๕๖๙เป็นกฎหมายที่ได้รับการตราขึน้เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเปลี่ยน            

ชื่อเรียกสถาบนัดา้นประวติัศาสตรข์องประเทศ (National Historical Institute) เป็น คณะกรรมาธิการ

งานประวัติศาสตรแ์ห่งชาติ หรือ National Historical Commission of the Philippines (NHCP) โดยก าหนด

วัตถุประสงคใ์นการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพในการสงวนรกัษาและส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง

ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมตามความแห่งรัฐธรรมนูญที่ได้ก าหนดให้งานอันเป็น            

สมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง โดยรฐัมีอ านาจในการออกกฎระเบียบ                

เพื่อการจดัการที่จ  าเป็นได ้(มาตรา ๒) และใหร้ฐับาลด าเนินการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความหวงแหน

และรักชาติ ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรูถ้ึงความส าคัญของชาติและประวัติศาสตรข์องชาติและ  

บูรณาการใหเ้ขา้กบัการด ารงชีวิตของประชาชน พรอ้มยกย่องวีรบุรุษและวีรสตรี ทัง้ใหส้่งเสริมใหเ้กิด

การศึกษาวิจัยดา้นประวัติศาสตรแ์ละการคุม้ครองและการสงวนรกัษาสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตรใ์ห้

มากขึน้  

ทัง้นี ้รฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๘๖ ประกอบดว้ยบทบญัญัติทั้งสิน้จ านวน ๓๐ มาตรา โดยที่ 

มาตรา ๕ ก าหนดใหค้ณะกรรมการงานประวติัศาสตรแ์ห่งชาติเป็นหน่วยงานเบือ้งตน้ในการรบัผิดชอบ

งานดา้นประวติัศาสตรแ์ละมีอ านาจในการพิจารณาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัประวติัศาสตรข์องประเทศเพื่อ

ประโยชนใ์นการ 

๑. ศกึษาวิจยัและสนบัสนนุใหเ้กิดการวิจยัเก่ียวกบัชนชาติฟิลิปปินสแ์ละประวติัศาสตรท์อ้งถิ่น 

๒. พฒันาสื่อดา้นการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ จดักิจกรรมการศึกษาดา้นประวติัศาสตรช์าติ

ใหก้บัประชาชน เผยแพรข่อ้มลูเก่ียวกบัเหตกุารณท์ี่ส  าคญั (รวมถึงวนัที่ สถานที่ และตวับคุคล) 

ในประวติัศาสตรข์องประเทศ  

๓. ด าเนินการและก าหนดลักษณะของการฟ้ืนฟู สงวน และคุ้มครองรักษาสังหาริมทรัพย์                  

และอสงัหารมิทรพัยอ์นัเป็นมรดกทางประวติัศาสตรข์องประเทศ 

๔. ด ารงไวแ้ละบริหารจัดการศาลเจา้ อนุสาวรีย ์สถานที่ทางประวัติศาสตร ์ตึก และสถานที่ที่มี

ความส าคญัทางประวติัศาสตร ์

 
๕๖๙ Strengthening Peoples' Nationalism Through Philippine History Act (Republic Act No. 10086), สืบคน้ได้
ที่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2010/ra_10086_2010.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๒๘ 

๕. ตดัสินใจในประเด็นปัญหาขอ้ขดัแยง้ดา้นประวติัศาสตรว์่าดว้ยบุคคลส าคญั สถานที่ วนั  และ

เหตกุารณส์ าคญัทางประวติัศาสตร ์

และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ  (board) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๙ คน เป็น

ผูป้ฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ไดว้างไวจ้ากคณะกรรมาธิการงานประวติัศาสตรแ์ห่งชาติ (มาตรา ๖) 

ทัง้ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจในการปรบัโครงสรา้งองคก์รของสถาบนัดา้นประวัติศาสตรข์องประเทศ

การงานประวัติศาสตรแ์ห่งชาติได้ตามความเหให้เหมาะสมกับลักษณะของคณะกรรมาธิ มาะสม 

(มาตรา ๑๙) มีการจัดตั้งศูนยข์อ้มูลดา้นแหล่งประวัติศาสตรแ์ละสิ่งก่อสรา้งทางประวัติศาสตรข์ึน้

การก ากับดูแลของคณะกรรมาธิการงานประวัติศาสตรแ์ห่งชาติเพื่อทดแทนแผนกการส ารวจภายใต้

และขอ้มลูทางประวติัศาสตร์  (Survey and Documentation Section  ) (มาตรา ๒๐) ภายใตโ้ครงการ

บร ิหารเดิม สรา้งเคร ือข ่ายดา้นประว ัต ิศาสตร  ์ (Local Historical Committees Network) ก ับ

คณะกรรมการท้องถิ่น (Local Historical Committees Network—LHCN) ที่จะจัดตั้งขึน้เพื่อประสานงาน                               

และบูรณาการงานในองคร์วม (มาตรา ๒๑) และใหจ้ัดตั้งแผนกงานดา้นการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ 

(Materials Research Conservation Division - MRCD) (มาตรา ๒๒) พร้อมมีงบประมาณในการบริหาร                        

จดัการงานตามความในมาตรา ๒๕ ขึน้อีกกรณีหนึ่ง 

รฐับญัญัติว่าดว้ยพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ  

รัฐบัญญัติหมายเลข ๘๔๙๒ หรือ รัฐบัญญัติว่าด้วยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ค.ศ. ๑๙๙๘                         

(พ .ศ .  ๒๕๔๑)  (National Museum Act of 1998: Republic Act No. 8492)๕๗๐ เ ป็นรัฐบัญญั ติ                        

ที่กล่าวถึงนโยบายดา้นศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ตามความในมาตรา ๒ ที่ก าหนดใหร้ฐัมีหน้าที่               

ในการสนับสนุนและพัฒนาวัฒนธรรมของประชาชนชาวฟิลิปปินสบ์นพืน้ฐานของความหลากหลาย  

ในเชิงภูมิศาสตรแ์ละการแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะทอ้งถิ่นผ่านมาตรการด้านการ  

สงวนรักษาไว้ การก่อให้เกิดคุณค่าขึน้ และวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส ์ดว้ยการปรบัปรุงโครงสรา้งการบริหารงานในพิพิธภัณฑแ์ห่งชาติ 

(national museum) ให้เป็นในรูปแบบของกองทุนการบริหารสินทรัพย์ของรัฐบาล (trust of the 

government) เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงานมากขึน้ โดยใหพ้ิพิธภัณฑแ์ห่งชาติแยกออก

 
๕๗๐ National Museum Act of 1998 (Republic Act No. 8492), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes 
/repacts/ra1998/ra_8492_1998.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๒๙ 

จากการบริหารดูแลของ ๑) กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรมและกีฬา และ ๒) คณะกรรมาธิการดา้น

ศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติ (National Commission of Culture and the Arts) และใหข้ึน้กับการก ากับ

ดูแลและการบริหารงานงบประมาณของส านักงานประธานาธิบดีโดยตรงแต่เพียงแห่งเดียว ทั้งให้

พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเป็นสถาบนัถาวรดา้นศิลปะวฒันธรรมที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่ใหบ้ริการ พฒันา และ

ให้เกิดการเข้าถึงแก่ชุมชนและเพื่อให้เป็นที่จัดเก็บ ศึกษา และด ารงไว้ซึ่งหลักฐานส าคัญทาง

ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรข์องมนุษยชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนจัดกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง        

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและสันทนาการด้วย (มาตรา ๓) ด้วยการด าเนินงานภายใต้กรอบ

วตัถปุระสงคท์ี่ไดบ้ญัญัติไวใ้นมาตรา ๖ เช่น 

๑. เป็นสถาบนัเพื่อการศกึษา และเป็นสถาบนัน าในการเผยแพรข่่าวสารขอ้มลูดา้นประวติัศาสตร ์

ศิลปะ และวฒันธรรมฟิลิปปินส ์และเพื่อพฒันากลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญผูท้รงความรูด้า้นการอนุรกัษ์ 

(preservation) การเพิ่มคุณค่า (enrichment) และการประเมินผลแบบต่อเนื่อง (dynamic 

evaluation) ของวฒันธรรมประจ าชาติ 

๒. เป็นสถาบนัทางวิทยาศาสตร ์ที่สง่เสรมิการท าโครงการดา้นการศึกษาวิจยัอย่างเป็นระบบและ

บูรณาการเขา้กับการคน้ควา้วิจัยทางหอ้งปฏิบัติการและการลงพืน้ที่ส  ารวจ และเก็บรกัษา

แหล่งอา้งอิงทางศิลปะ วฒันธรรม และประวติัศาสตรท์ัง้หลายดงักล่าว พรอ้มทัง้ส่งเสริมการ

พฒันาวิทยาศาสตรใ์นประเทศ 

๓. เป็นศูนยก์ลางดา้นวัฒนธรรม ในการน าสงัคมในการอนุรกัษ์รกัษาศิลปะอันทรงคุณค่าและ

มรดกทางวฒันธรรมของประเทศ 

ทัง้นี ้รฐับญัญัติว่าดว้ยพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ ยงัประกอบดว้ยบทบญัญัติที่ก าหนดใหพ้ิพิธภัณฑ์

แห่งชาติมีหนา้ที่ตามมาตรา ๗ อนุมาตรา ๑ ถึงอนุมาตรา ๒๓ ในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จ ากดัเพียง 

๑. จัดเก็บ สะสม สงวนรกัษา ด ารงไว ้บริหารจัดการ และจัดแสดงต่อสาธารณชนซึ่งศิลปวัตถุ 

(objects of art) โบราณวัตถุ  (archaeological artifacts) วัตถุทางวัฒนธรรม  (cultural 

materials)  และสิ่งอื่นที่ทรงคณุค่าดา้นวฒันธรรมและโดยสภาพเป็นมรดกทางวฒันธรรมของ

ชาติและอาจรวมถึงของประเทศอ่ืนดว้ย 



 ๒๓๐ 

๒. ด าเนินการศึกษาวิจยัดา้นโบราณคดีและวิทยาศาสตรเ์ก่ียวกบัพืชและสตัวท์ี่ขึน้เฉพาะทอ้งถิ่น 

(flora and fauna) ทั้งมีหน้าที่ในการจัดเก็บ สงวนรกัษาและท าการบ่งชี ้ระบุ และจัดแสดง           

ต่อสาธารณะซึ่งพันธุ์พืชและสตัวต่์าง ๆ ที่พบไดใ้นฟิลิปปินสแ์ละจัดพิมพบ์ทความเผยแพร่

ความรูพ้รอ้มเก็บรกัษาแหลง่อา้งอิงเก่ียวกบัสิ่งทัง้หลายเหลา่นัน้ 

๓. จัดท าเอกสารก ากับวัตถุตาม ๑) และ ๒) ทัง้หลายดังกล่าวที่เก็บรกัษาไวใ้นพิพิธภัณฑ์ หรือ          

ที่ ยืมมาจากแหล่ง อ่ืน ( in its collections or borrowed by the Museum) โดยจดแจ้งลง             

ในระบบเอกสารรายการสิ่งของ (inventory) และจัดการใหม้ีระบบติดตามวัตถุดังกล่าวได้             

ในกรณีที่มีการเคลื่อนยา้ยวัตถุระหว่างหน่วยงานหรือองคก์ร โดยเบือ้งตน้อาจใชเ้ป็นระบบ

กระดาษเอกสารและอาจมีการพฒันาเปลี่ยนเป็นการจัดท าในรูปแบบของระบบคอมพิวเตอร ์

เป็นตน้ 

รฐับญัญัติว่าดว้ยพิพิธภัณฑแ์ห่งชาติก าหนดใหม้ีคณะกรรมการกองทุนการบริหารสินทรพัย ์

โดยมีประธานพิพิธภัณฑจ์ านวน ๑ คนและผูช้่วยอีกจ านวน ๒ คนในการดูแลจัดการการด าเนินงาน

ของพิพิธภัณฑใ์หเ้ป็นไปตามนโยบายทั้งหมด (มาตรา ๑๑) ทั้งใหม้ีการส่งเสริม ฝึกอบรมเพื่อการ

พฒันาบคุคลากรของพิพิธภณัฑท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ อีกดว้ย (มาตรา ๑๔) 

รฐับญัญัติว่าดว้ยคณะกรรมาธิการดา้นศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติ 

รัฐบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ หรือ รัฐบัญญัติ

หมายเลข ๗๓๕๖ (Law Creating the National Commission for Culture and the Arts: Republic 

Act No. 7356)๕๗๑ เป็นกฎหมายที่ตราขึน้เพื่อด าเนินการก่อตัง้คณะกรรมาธิการฯเพื่อดูแลและก ากบั

งานดา้นศิลปะและวัฒนธรรม (มาตรา ๑) และกองทุนรบับริจาคแห่งชาติ (บรรพ ๒) ประกอบดว้ย

บทบญัญัติทัง้สิน้จ านวน ๒๗ มาตรา โดยใหก้ารรบัรองถึงสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานและเสรีภาพในการ

แสดงออกซึ่งความคิดและความเชื่อของประชาชนซึ่งควรไดร้บัการเคารพและถือ เป็นส่วนหนึ่งของ

วฒันธรรม (มาตรา ๒) ตลอดจนความส าคญัของวฒันธรรมที่ถือเป็นอตัลกัษณแ์ละคณุค่าของคนในชาติ 

(มาตรา ๓) โดยกฎหมายก าหนดให้คณะกรรมาธิการดา้นศิลปะและวัฒนธรรมฯ ซึ่งประกอบด้วย

 
๕๗๑ Law Creating the National Commission for Culture and the Arts (Republic Act 7356), สืบคน้ไดท้ี่ http:// 
www.chanrobles.com/republicacts/republicactno7356 .html#.XIpeVygzbDc ( ข้อมูล ล่ าสุด  ๒๐  มี นาคม 
๒๕๖๒). 



 ๒๓๑ 

สมาชิกจากองคก์รดา้นวฒันธรรมต่างๆ (มาตรา ๙) มีหนา้ที่ในการจดัท านโยบายเพื่อการพฒันาศิลปะ               

และวัฒนธรรม และอนุวัติใหเ้กิดการด าเนินการตามนโยบายโดยร่วมมือกับองคก์รหรือหน่วยงาน             

ที่เก่ียวขอ้งทางดา้นวฒันธรรมตามความในบรรพ ๒ แห่งรฐับญัญัติ (มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒) โดย 

๑) ส่งเสริมให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาซึ่งพหุวัฒนธรรม (pluralistic culture) ไม่ว่า                

จะเป็น  

ก) การสนับสนุนใหป้ระชาชนมีอิสรภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด โดยก าจัดหรือลดทอน

มาตรการดา้นการตรวจสอบ (censorship) ที่จะลดทอนอิสรภาพหรือแรงบนัดาลใจในการ

สรา้งสรรคง์านศิลปะ  

ข) ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินหรือสนบัสนุนงบการเงินใหก้บัศิลปินเพื่อส่งเสริมการพัฒนา

ดา้นวฒันธรรม  

ค) กระจายโอกาสในการแสดงออกซึ่งการสร้างสรรค์งานออกสู่ท้องถิ่นผ่านองค์กรด้าน

วฒันธรรมสว่นภมูิภาค  

ง) สง่เสรมิการคน้ควา้วิจยัในศิลปะประเพณีของชาติที่อาจพิจารณาต่อยอดไปสูง่านศิลปะ 

    รว่มสมยั หรือ  

จ) วางมาตรการหรือบญัญัติหลกัเกณฑท์างกฎหมายที่จะคุม้ครองสิทธิในทางทรพัยส์ินทาง

ปัญญาของศิลปินและผูท้  างานดา้นศิลปะวฒันธรรมของประเทศ ฯลฯ  

๒) อนรุกัษ ์สงวนรกัษาและสนบัสนนุมรดกทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร ์ไม่ว่าจะเป็น            

ก) การสนบัสนุน ควบคมุติดตาม และจดัใหม้ีระบบการดแูลรกัษาและการฟ้ืนฟูซ่อมแซมวัตถุ

โบราณดา้นประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมโดยมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ                 

ข) ส่งเสริมใหเ้กิดการศึกษาและอนุรกัษ์ทรพัยากรทางวัฒนธรรมที่ก าลงัจะสูญหายไป อาทิ 

การเตน้ งานช่างฝีมือ  

ค) สง่เสรมิการอนรุกัษแ์หลง่ประวติัศาตรข์องชาติ อนสุาวรีย ์สถานที่ที่เป็นจดุเด่น  

ง) ส่งเสริมการจัดตัง้หน่วยงานดูแลศิลปะวฒันธรรม อาทิ พิพิธภณัฑ ์หอ้งสมดุ หอจดหมายเหตุ 

ทัง้ที่เป็นของภาครฐัและเอกชน  

จ) ใหก้ารสนบัสนุนทุนในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัประเพณี วฒันธรรม ศิลปะ และงานช่างฝีมือ

ของฟิลิปปินส ์เป็นตน้ 



 ๒๓๒ 

๓) เผยแพร่ผลิตภณัฑง์านศิลปะวฒันธรรมของประเทศทัง้ในฟิลิปปินสแ์ละในต่างประเทศให้

มากที่สุด โดยความร่วมมือกับกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรมและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยว 

กระทรวงการมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ หรือหน่วยงานรฐัอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

ทั้งนี ้ ให้มีการจัดตั้ง กองทุนรับบริจาคแห่งชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม (National 

Endowment Fund for Culture and Arts: NEFCA) ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๓.h 

อนึ่ง ใหค้ณะกรรมาธิการดา้นศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติ มีอ านาจหนา้ที่ ๑) ประสานงาน

เครือข่ายในองคก์รทัง้ระดบัภมูิภาคและระดบัทอ้งถิ่นในการสนบัสนนุใหเ้กิดโครงการและการปฏิบติัให้

เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายได้อย่างราบรื่น  ๒) จัดตั้งส านักงาน

เลขาธิการ (The Secretariate) ภายใต้การก ากับการของกรรมการบริหารเพื่อบริหารงานของ

คณะกรรมาธิการในแต่ละวัน (มาตรา ๑๔) ๓) ตั้งระบบเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างองค์กร

ภาครฐัที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดการอนุวัติปฏิบติังานตามกลยุทธ์และแผนงานไดอ้ย่างราบรื่น ๔) จัดตัง้

อนุกรรมการประสานงานและออกค าสั่งใหห้น่วยงานของทัง้รฐัและเอกชนใหด้ าเนินการใหค้วามช่วยเหลือ

ตามที่จ  าเป็นและสมควร ๕) รบัการบรจิาค ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงิน หรืออปุกรณ ์หรือการบริการ 

เพื่อประโยชนต์ามวตัถปุระสงคท์ัง้หลายที่ก าหนดไวใ้นรฐับญัญัติฉบบันี ้๖) จดัท างบประมาณประจ าปี

และใหค้ าปรึกษาประธานาธิบดีตามความจ าเป็นเก่ียวกับกิจการงานดา้นศิลปะและวัฒนธรรม และ  

๗) ออกกฎหมาย ขอ้บงัคับ หรือบทบญัญัติตลอดจนมาตรการที่จ  าเป็นเพื่อการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม            

รฐับญัญัติฉบบันี ้(มาตรา ๑๓) 

รฐับญัญัติว่าดว้ยการสง่เสรมิความสามารถในการแข่งขนัดา้นการออกแบบ 

รฐับัญญัติหมายเลข ๑๐๕๕๗๕๗๒ เป็นรฐับัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมความสามารถในการ

แข่งขันดา้นการออกแบบของประเทศฟิลิปปินส ์ซึ่งไดร้บัการตราเป็นกฎหมายเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๓                       

(พ .ศ .  ๒๕๕๖)  (Philippine Design Competitiveness Act of 2013: Republic Act No. 10557) 

ภายใตบ้ริบทดา้นการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ประกอบดว้ยบทบัญญัติทั้งสิน้จ านวน  ๑๕ มาตรา โดย

กล่าวถึงหลกัการและเหตุผลของการตรารฐับญัญัติว่าตราขึน้เพื่อเพิ่มศักยภาพดา้นการแข่งขันและ

นวัตกรรมของสินคา้ของประเทศฟิลิปปินสท์ี่ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด เพื่อความยั่งยืน           

 
๕๗๒ Philippine Design Competitiveness Act of 2013 (Republic Act No. 10557), สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.lawphil.net/statutes/repacts/ra2013/irr_10557_2013.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๓๓ 

ในการแข่งขนัของประเทศในเชิงเศรษฐกิจต่อบริบทโลก โดยถือใหเ้ป็นหนา้ที่ของรฐัในการส่งเสริมและ

ขบัเคลื่อนใหเ้กิดการออกแบบและงานสรา้งสรรคท์ี่สอดรบักบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมในยุคปัจจุบนั

ไดท้นัท่วงที และแสดงถึงอตัลกัษณด์า้นวฒันธรรมและความเป็นฟิลิปปินส ์พรอ้มทัง้ใชก้ฎหมายดา้น

ทรพัยส์ินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการคุม้ครองความคิดหรือนวตักรรมดงักลา่ว (มาตรา ๒) 

ทัง้นี ้บทบญัญัติในมาตรา ๓ ไดก้ าหนดวตัถปุระสงคข์องการตรารฐับญัญัติไว ้ดงันี ้ 

๑. สรา้งแนวทางการด าเนินงานที่มีการบรูณาการทัง้ความคิดที่กา้วไกล (forward-thinking) และ

ที่มีทิศทางดา้นการออกแบบที่ตอบโจทยไ์ด้หลากหลาย (long-range direction) และกลยุทธ์

ในการแข่งขนัใหก้บัอตุสาหกรรมการออกแบบของประเทศ 

๒. จดัท าแนวทางและกรอบการด าเนินงานระยะยาวในการส่งเสริมการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการใช้

การออกแบบเป็นเคร่ืองมือในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจใหก้บัคนในชาติ 

๓. บูรณาการและใช้การออกแบบเข้าประยุกต์กับอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ของประเทศเพื่อสรา้ง           

อุปสงคใ์นการบริโภคสินคา้งานออกแบบที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ สงัคมและสภาพแวดล้อม

โดยรวม 

๔. บูรณาการและใชก้ารออกแบบเป็นส่วนส าคญัในการประยุกตก์บัการวางแผนและการพัฒนา

ของประเทศ 

๕. ขับ เคลื่ อนและส่ ง เสริมนวัตกรรม เพื่ อ เ ป็นพื ้นฐานในการพัฒนาวัตถุ ดิบ  แหล่ ง

ทรัพยากรธรรมชาติและการสรา้งสรรค์ทั้งหลายเพื่อให้ฟิลิปปินสเ์ป็นเลิศในทางระหว่าง

ประเทศ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคด์งักล่าว กฎหมายก าหนดใหม้ีการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งดา้น

การบริหารงาน กล่าวคือ ใหป้รบัเปลี่ยนโครงสรา้งของศนูยพ์ฒันาสินคา้และการออกแบบของประเทศ 

(Product Development and Design Center of the Philippines: PDDCP) โดยให้ไปอยู่ ภ าย ใต้

กระทรวงการอตุสาหกรรมและการคา้ (Department of Trade and Industry: DTI) และเปลี่ยนชื่อเป็น

ศูนย์การออกแบบแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Design Center of the Philippines) มีหน้าที่ในการ

ส่งเสริมงานดา้นการออกแบบในฐานะที่เป็นเครื่องมือในงานสรา้งสรรคท์ี่จะสามารถพฒันาคุณภาพ

และความสามารถในการแข่งขนัสินคา้ของสินคา้ของประเทศฟิลิปปินสใ์นตลาดโลกและในฐานะที่เป็น

เครื่องมือที่ส  าคัญในการสรา้งมลูค่าให้แก่ประเทศเพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนและในฐานะ    



 ๒๓๔ 

ที่ เ ป็นเครื่องมือนวัตกรรมที่จะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ ดีให้แก่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ อาทิ                              

๑) ด าเนินการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์และแนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ และกระบวนการ             

ทางเทคโนโลยี ๒) การสร้าง พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการออกแบบของสินค้าและงานบริการ             

ของฟิลิปปินส ์รวมถึงการน าไปใช้ในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ๓) จัดงานสัมมนา               

และงานวิชาการเชิงปฏิบติัการเพื่ออบรมการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ ์๔) จดัแสดงงานดา้นการ

ออกแบบ ๕) ส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมของประเทศ ฯลฯ 

(มาตรา ๔) และใหศ้นูยก์ารออกแบบมีอ านาจดงัต่อไปนี ้

๑. ก าหนดนโยบายด้านการออกแบบแห่งชาติ (National Design Policy: NDP) ที่สัมพันธ์กับ

วาระในการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจของประเทศ 

๒. จัดท าแผนด าเนินงาน ๕ ปีที่สัมพันธ์และสอดคลอ้งกับนโยบายดา้นการออกแบบแห่งชาติ          

ที่สะทอ้นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศและต่างประเทศ 

๓. ประสานงาน ก ากบัและติดตาม และประเมินผลการอนุวติันโยบายดา้นการออกแบบแห่งชาติ 

(NDP) และปรบัปรุงนโยบายดา้นการออกแบบแห่งชาติในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อให้ทัน            

กบัสถานการณข์องตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

๔. จดัตัง้ระบบในการประเมินผลการปฏิบติังานตามนโยบายดา้นการออกแบบแห่งชาติเพื่อการ

พฒันา 

๕. ประสานความร่วมมือระดบัประเทศกบัองคก์รใหค้ าปรกึษาดา้นนโยบายที่มีลกัษณะคลา้ยกนั

เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลเชิงลึกและส ารวจการท างานขององค์กรที่มีลักษณะคลา้ยคลึงกันใน

ต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ เพื่อน ามาใชใ้นการพัฒนางานออกแบบในทางปฏิบัติและ

น าองคค์วามรูด้งักลา่วมาพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมและเศรษฐกิจของฟิลิปปินส ์

๖. สรา้งแรงกระตุ้นให้กับนักออกแบบเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาไปตามนโยบาย             

ดา้นการออกแบบแห่งชาติ  

๗. จัดหาใหซ้ึ่งเวทีในการพบปะระหว่างนักออกแบบและผูถื้อผลประโยชนร์่วม (stakeholder)                

ในงานออกแบบเพื่อพฒันาวิชาชีพการออกแบบในปัจจุบนั 

๘. สง่เสรมิอาชีพดา้นการออกแบบและคณุค่าของงานการออกแบบ ฯลฯ 



 ๒๓๕ 

กฎหมายยังได้ก าหนดให้จัดตั้งสภาที่ปรึกษาว่าด้วยการสรา้งสรรค์งานด้านการออกแบบ 

(Creation of the Design Advisory Council: DAC) ประกอบดว้ยตวัแทนจ านวน ๑๕ คน จากภาครฐั

และเอกชน คอยใหค้ าปรึกษาศูนยก์ารออกแบบในการด าเนินงานจัดท านโยบายและการด าเนินการ

ตามนโยบายอันจะเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินคา้และบริการของฟิลิปปินส ์

(มาตรา ๕ และมาตรา ๗) ทั้งมีอ านาจในการส่งเสริมใหเ้กิดกลยุทธ์ดา้นการออกแบบที่จะส่งผลให้

เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรงและยั่งยืนต่อไปได ้ไม่ว่าจะเป็น ๑) การใหค้ าปรึกษาขอ้มูลเชิงลึก ทัง้จาก             

มุมมองของภาครฐัและเอกชน ๒) ใหค้ าปรึกษาในโครงการสรา้งศักยภาพดา้นการแข่งขันใหก้ับงาน

ออกแบบและการตดัสินใจดา้นนโยบายของรฐัเก่ียวกบันวตักรรม ๓) ทบทวนและสง่เสรมินโยบายดา้น

การออกแบบ และ ๔) ใหค้ าปรกึษาแกส่ถาบนัการศึกษาดา้นการออกแบบในการพัฒนาหลกัสตูรใหไ้ด้

มาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาการออกแบบให้กับท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น 

(มาตรา ๖)  

 

ประมวลวิธีปฏิบติัราชการทอ้งถิ่น 

รัฐบัญญัติหมายเลข ๗๑๖๐ หรือประมวลวิธีปฏิบัติราชการท้องถิ่น (Local Government 

Code of 1991: Republic Act No. 7160)๕๗๓ เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอ านาจ             

ในการจัดการเก่ียวกับสวัสดิการทั่วไปตามความในมาตรา ๑๖ กล่าวคือ ในกรณีที่รฐับาลท้องถิ่น

เห็นสมควร  มีความจ าเป็น หรือมีเหตใุด ๆ (indicental) อนัจ าตอ้งใชอ้  านาจปกครองเพื่อใหง้านดา้น

สวัสดิการทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใหร้ฐับาลหรือหน่วยงานทอ้งถิ่นมีอ านาจในการจัดการ  

เพื่อการส่งเสริม อนุรักษ์ รักษา และท าให้ดีขึน้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งมีอ านาจในการด าเนินการ

ส่งเสริมงานดา้นสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิทธิของประชาชนในการด ารงอยู่ในระบบนิเวศ              

ที่สมดุล สนับสนุนใหเ้กิดการพฒันาที่เหมาะสมโดยยืนอยู่ไดบ้นความสามารถดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีของประเทศตนเอง ให้เกิดการพัฒนาด้านการมีจิตสาธารณะ เพิ่มความเจริญรุ่งเรือง                

ทางเศรษฐกิจแห่งชาติ สรา้งความยุติธรรมทางสงัคม ก่อใหเ้กิดการจา้งงานในระดับประชาชนที่มากขึน้ 

รกัษาความสงบเรียบรอ้ยในบา้นเมือง เพื่อใหป้ระชาชนด ารงชีวิตไดอ้ย่างปกติสขุ 

 
๕๗๓ Local Government Code of 1991 (Republic Act No. 7160), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/ 
repacts/ra1991/ra_7160_1991.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 



 ๒๓๖ 

รฐับญัญัติว่าดว้ยการจดัสรรทั่วไป ค.ศ. ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙)  

รัฐบัญญัติหมายเลข ๑๐๗๑๗ หรือ รัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดสรรทั่ วไป ค.ศ. ๒๐๑๖                    

(พ.ศ. ๒๕๕๙) (General Appropriations Act 2016: Republic Act No. 10717)๕๗๔ เป็นรัฐบัญญัติ

ไดร้บัการตราขึน้โดยมีความเก่ียวพนักับรฐับญัญัติว่าดว้ยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ค.ศ. ๒๐๐๙ 

(พ.ศ. ๒๕๕๒) โดยมีเนือ้หาหลกัก าหนดไวใ้นมาตรา ๔๓ ใหก้ารปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง แกไ้ขมรดก        

ทางวัฒนธรรม ทรพัยส์ินทางวัฒนธรรม (cultural property) และแหล่งทางวฒันธรรมทัง้หลาย ไม่ว่า

จะอยู่นอกอาคารหรือในอาคารที่ไดร้บัการประกาศโดยรฐับาลหรือหน่วยงานรฐับาลดา้นวัฒนธรรม

หรือที่เห็นว่ามีคุณค่าความส าคัญทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอาคารประจ าจังหวัด 

(provincial capital building) ศาลากลาง (city hall/municipal hall) อนสุาวรีย ์น า้พ ุสวนสาธารณะและ

ลานสาธารณะ โรงเรียน วิทยาลยัของรฐั มหาวิทยาลยั ป้อมปราการ ประภาคาร สะพาน โรงพยาบาลรฐั 

สถานีรถไฟ พิพิธภัณฑ ์หอสมุดสาธารณะ สนามกีฬา เรือนจ า และส านักงานหรือที่ท างานของรัฐ 

(government office) จะกระท าได้ด้วยได้รับการอนุมัติจากทางหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของรัฐ                    

ที่เก่ียวขอ้งเท่านัน้และผ่านการปรกึษาหารือกับผูถื้อผลประโยชนร์ว่ม (stakeholder) และกลุม่งานดา้น

วัฒนธรรม (cultural groups) ภายใต้ก ากับดูแลของรัฐแล้วเท่านั้น(มาตรา ๔๓ วรรค ๑) และให้

กระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีหน้าที่ในการวางแผน ออกแบบ ก่อสรา้ง และรักษาซึ่งถนน 

สะพาน อันเป็นสาธารณสมบติัของประเทศที่มีความส าคญัและจะส่งผลต่อความเป็นมรดกทางวฒันธรรม

ของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามรัฐบัญญัติว่าด้วยมรดกทาง

วฒันธรรมแห่งชาติ ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) (มาตรา ๔๓ วรรค ๒)  

 

รฐับญัญัติว่าดว้ยการจดัสรรทั่วไป ค.ศ. ๒๐๑๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐)  

รัฐบัญญัติหมายเลข ๑๐๙๒๔ หรือรัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดสรรทั่ วไป ค.ศ. ๒๐๑๗                            

(พ.ศ. ๒๕๖๐) (General Appropriations Act 2017: Republic Act No. 10924)๕๗๕ ไดร้บัการตราขึน้

 
๕๗๔ General Appropriations Act of 2016 (Republic Act No. 10717), สืบคน้ไดท้ี่ https://data.gov.ph/sites/ 
default/files/GAA%20General%20Provisions%202016.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒). 
๕๗๕ Republic Act No. 10924, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.dbm.gov.ph/wp-content/uploads/GAA/GAA2017/ 
VolumeI/GENPRO.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒).  
 



 ๒๓๗ 

เพื่อ ๑) ด าเนินแผนงาน กิจกรรม และโครงการตามที่ไดร้บัการอนุญาตตามรฐับญัญัตินี ้โดยใหอ้งคก์ร

ตามที่ระบุในรัฐบัญญัติหมายเลข ๑๐๐๖๖ และรัฐบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ               

ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ด าเนินการประสานงานและปรึกษาหารือ กับคณะกรรมาธิการแห่งชาติ

ดา้นศิลปะและวฒันธรรมอย่างใกลช้ิดเพื่อใหก้ารปฏิบติังานตามรฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๐๖๖ เป็นไป

อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และ ๒) ให้การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือรือ้ถอน ก) อาคารที่เป็นมรดก              

ทางวัฒนธรรม (built heritage) ทรพัยส์ินทางวัฒนธรรม (cultural property) และภูมิทัศนว์ัฒนธรรม

ทัง้หลาย (cultural landscapes) ไม่ว่าจะอยู่นอกอาคารหรือในอาคารที่ไดร้บัการประกาศโดยรฐับาล

หรือหน่วยงานรฐัดา้นวัฒนธรรม หรือ ข) ทรพัยส์ินทางวัฒนธรรมที่เห็นว่ามีคุณค่าและความส าคัญ              

ซึ่ ง รวมถึ งแ ต่ ไม่ จ ากั ด เพี ยงอาคารประจ าจั งหวั ด  (provincial capital building) ศาลากลาง                                            

(city hall/municipal hall) อนุสาวรีย ์น า้พุ สวนสาธารณะและลานสาธารณะ โรงเรียน วิทยาลยัของรฐั 

มหาวิทยาลัย ป้อมปราการ ประภาคาร สะพาน โรงพยาบาลรัฐ สถานีรถไฟ พิพิธภัณฑ์ หอสมุด

สาธารณะ สนามกีฬา เรือนจ า และส านกังานหรือที่ท างานของรฐั (government office) จะกระท าได้

ต่อเมื่อไดร้บัการอนุมัติจากทางหน่วยงานดา้นวัฒนธรรมของรฐัที่เก่ียวขอ้งเท่านัน้และตอ้งผ่านการ

ปรกึษาหารือกบัผูถื้อผลประโยชนร์่วม (stakeholder) และกลุ่มงานดา้นวฒันธรรม (cultural groups) 

ภายใตก้ ากบัดแูลของรฐัมาแลว้เท่านัน้ (มาตรา ๓๔ วรรค ๑)  

อนึ่ง ใหก้ระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมีหนา้ที่ในการวางแผน ออกแบบ ก่อสรา้ง และดแูล

รกัษาถนนและสะพานอันเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินที่มีความส าคญัและส่งผลต่อความด ารงอยู่

ของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรกัษ์ศิลปะวัฒนธรรมตามรฐับัญญัติ 

ว่าดว้ยมรดกทางวฒันธรรมแห่งชาติ ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) (มาตรา ๓๔ วรรค ๒) 

 

 



๒๓๘ 
 

บทที ่๔  

กฎหมายเก่ียวกับการเมืองและความมั่นคง 
๔.๑ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ข้อมูลข่าวสารของราชการ และ                     

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่

บททั่วไป  

 หลกันิติศาสตรข์องฟิลิปปินสย์ึดถือมาโดยตลอดว่าขา้ราชการจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความ

ซื่อสัตยแ์ละอุทิศตนให้กับหน้าที่ตลอดเวลา เกียรติและวินัยถือเป็นข้อก าหนดส าคัญส าหรับการ

บริการสาธารณะ ต าแหน่งหนา้ที่ราชการ (public office) นัน้ ถือเป็นความไวว้างใจของประชาชน    

อันเป็นหลักการส าคัญที่อยู่เบือ้งหลังกฎหมายที่ใช้ควบคุมเจา้หน้าที่ของรฐัโดยถือเอาประโยชน์

สาธารณะเป็นส าคญัเหนือสิ่งอื่นใด ดงันัน้การตรวจสอบอย่างเขม้งวดกบัเจา้หนา้ที่ของรฐัและกับการ

ปฏิบติัหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ของรฐัจึงถือเป็นบรรทัดฐานเพื่อใหป้ระชาชนมั่นใจว่าขา้ราชการไดอุ้ทิศตน

เพื่อปฏิบติัหนา้ที่อย่างซื่อสตัย ์ 

 

๔.๑.๑ บทบัญญัติว่าด้วยจรรยาบรรณและมาตรฐานว่าด้วยจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่และ

พนักงานของ รัฐ  (The Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and 

Employees)  

 รฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓ (Republic Act No. 6713) หรือที่มีชื่อเต็มว่า บทบญัญัติว่าดว้ย

จรรยาบรรณและมาตรฐานว่าดว้ยจริยธรรมส าหรบัเจา้หนา้ที่และพนกังานของรฐัเพื่อการด ารงไวซ้ึ่ง

หลกัปฏิบติัอนัทรงเกียรติของเจา้หนา้ที่เก่ียวกบัความไวว้างใจของสาธารณชน หลกัการใหร้างวลัและ

แรงจูงใจแก่เจา้หนา้ที่เพื่อการเป็นตวัอย่างที่ดีดา้นบริการ การกระท าและธุรกรรมที่ตอ้งหา้ม และบท

ก าหนดโทษจากการประพฤติผิดของเจา้หนา้ที่และพนกังานของรฐั และเพื่อวตัถุประสงคป์ระการอ่ืน 

(An Act Establishing a Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and 

Employees, to Uphold the Time-Honored Principle of Public Office Being a Public Trust, 

Granting Incentives and Rewards for Exemplary Service, Enumerating Prohibited Acts and 

Transactions and Providing Penalties for Violations thereof and for Other Purposes)๕๗๖ เ ป็น

 
๕๗๖ REPUBLIC ACT NO. 6713 (1989), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1989/ra_ 
6713_1989.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๔ มกราคม ๒๕๕๙). 



๒๓๙ 
 

บทบัญญัติที่กล่าวถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานว่าดว้ยจริยธรรมส าหรบัเจา้หน้าที่และพนักงาน       

ของรฐั ประกอบดว้ยเนือ้หาเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัอนัทรงเกียรติของเจา้หนา้ที่ว่าดว้ยนโยบาย ปทสัถาน 

ระบบใหแ้รงจูงใจและรางวัล การกระท าและธุรกรรมที่ต้องห้าม การเปิดเผยสถานะทางการเงิน 

ผลประโยชนข์ัดกัน กระบวนการตรวจสอบและทบทวนและการบงัคับใชก้ฎหมาย เพื่อการด ารงไว้     

ซึ่งความไวว้างใจของสาธารณชน ประกอบดว้ยบทบญัญัติทัง้สิน้จ านวน ๑๗ มาตรา ดงันี ้ 

๑) นโยบายและปทสัถาน  

 มาตรา ๒ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓ ไดก้ าหนดใหเ้ป็น “นโยบายของรฐัในการสง่เสริม

มาตรฐานด้านจริยธรรมขั้นสูงในการให้บริการปฏิบัติหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ                  

ซึ่งพึงตอ้งด าเนินการดว้ยความรบัผิดชอบ ประกอบดว้ยศกัดิ์ศรี การใชค้วามสามารถ ความซื่อสตัย ์

และความยุติธรรมอย่างสงูสดุ เพื่อความผาสกุแห่งรฐัและเพื่อประโยชนส์าธารณะเหนือผลประโยชน์

ส่วนบุคคล”  ๕๗๗  ทั้งยังต้องพึงค านึงถึง (๑) ความมุ่งมั่นในการท างานเพื่อประโยชน์สาธารณะ                      

(๒) ความเป็นมืออาชีพ (๓) ความยุติธรรมและความจริงใจ (๔) ความเป็นกลางทางการเมือง                      

(๕) ความรับผิดชอบต่อสังคม (๖) ความเป็นชาตินิยมและความรักชาติ (๗) การยึดมั่นในหลัก

ประชาธิปไตย และ (๘) การใชช้ีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่เสมอในการปฏิบติัหนา้ที่ใหบ้ริการแก่ประชาชน

ซึ่งถือเป็นงานที่สาธารณชนมีความคาดหวังค่อนขา้งสูงต่อรฐั ตามความในมาตรา ๔ แห่งรฐับัญญัติ 

ฉบบัดงักลา่วดว้ย๕๗๘  

๒) หนา้ที ่ 

เจา้หนา้ที่และพนกังานของรฐัมีหนา้ที่ในการ (๑) ด าเนินการใหบ้ริการแก่ประชาชนต่อค ารอ้งขอ

หรือเอกสารที่ไดร้บัยื่นโดยทันที (ภายใน ๑๕ วันท าการหลังจากการไดร้บั) (๒) น าส่งรายงานผล          

การปฏิบัติงานประจ าปี (ภายใน ๔๕ วันท าการนับตั้งแต่วันสุดท้ายของวันท าการของแต่ละปี)            

(๓) ด าเนินงานเอกสารทุกอย่างของทางราชการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สมควร                           

(๔) ด าเนินการโดยทันทีอย่างกระตือรือรน้ซึ่งธุรกรรมทั้งหลายของประชาชน (public's personal 

transactions) และ (๕) จัดใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ของรฐัได ้ตามความในมาตรา ๕ 

ของรฐับญัญัตหิมายเลข ๖๗๑๓๕๗๙ 

 
๕๗๗ มาตรา ๒ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓. 
๕๗๘ มาตรา ๔ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓. 
๕๗๙ มาตรา ๕ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓. 



๒๔๐ 
 

๓) ระบบใหแ้รงจูงใจและรางวลั 

 นอกจากนี ้ เพื่อเป็นการสรา้งขวัญและก าลังใจในการท างาน รัฐบัญญัติฉบับที่ ๖๗๑๓                 

ได้ก าหนดระบบการให้แรงจูงใจและรางวัลแก่ เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่                     

อย่างมีมาตรฐานขัน้สงูดา้นจริยธรรมไวใ้นมาตรา ๖ โดยมีการจดัตัง้คณะกรรมการขึน้เป็นการเฉพาะ

ในการพิจารณามอบรางวัลในแต่ละปี และถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการพิจารณาและ

ทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดของรัฐและสร้างกลไกให้ระบบเป็นที่ รู ้จัก                

แก่เจา้หนา้ที่และพนักงานของรฐัทัง้ต่อสาธารณชนอีกดว้ย ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวจะพิจารณา          

ถึงอายุงาน ประสิทธิภาพในการท างาน ความสม ่าเสมอ ฐานเงินเดือนในการท างาน ความโดดเด่น              

อนัเป็นที่ประจกัษ์โดยเฉพาะในผลงาน และระดบัความเสี่ยงของงานและสิ่งเรา้อนัจะท าใหป้ระพฤติ

ผิดหนา้ที่ โดยชื่อผูไ้ดร้บัรางวัลจะไดร้บัการประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งรางวัลอาจอยู่ในรูป

ของเงินเพิ่มพิเศษ (เงินโบนัส) การได้รับการอ้างอิงหรือขนานนาม การได้รับแต่งตั้งเข้าบริหาร

หน่วยงานรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานภายใตก้ารก ากับการของรฐั การใหทุ้นทัง้ในและต่างประเทศ 

การไดห้ยุดพักผ่อนโดยยังไดร้บัสินจา้ง หรือสิ่งอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน หรือไดร้บัการเลื่อนต าแหน่ง

พรอ้มค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัความสามารถ เป็นตน้ 

๔) การกระท าและธุรกรรมทีต่อ้งหา้ม 

 บทบัญญัติว่าด้วยการกระท าที่ เป็นการต้องห้ามปรากฏอยู่ในมาตรา ๗ ของรัฐบัญญัติ

หมายเลข ๖๗๑๓ ซึ่งไดก้ าหนดหลักเกณฑ์โดยสรุปในการหา้มเจา้หน้าที่และพนักงานของรฐั คือ                     

(๑) มีผลประโยชนใ์นทางการเงินหรือสิ่งของ (๒) ประกอบกิจการงานอย่างอ่ืน (๓) เปิดเผยขอ้มูล  

หรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผิด (๔) รับของขวัญ อันถือเป็นอีกบทบัญญัติหนึ่งที่ส  าคัญ

เก่ียวกบัจรรยาบรรณและมาตรฐานว่าดว้ยจริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่และพนักงาน

ของรฐั 

ทั้งนี ้มาตรา ๗ ไดก้ าหนด “หา้มมิใหเ้จา้หน้าที่และพนักงานของรฐัเขา้ไปมีผลประโยชน์            

ทางการเงินหรือส่วนไดส้่วนเสียอันเป็นสาระส าคัญในธุรกรรมที่อยู่ภายใตข้อบเขตอ านาจหน้าที่              

ในการพิจารณาอนุมติัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม”๕๘๐ ทัง้ยงัก าหนดหา้มมิใหเ้จา้หนา้ที่หรือพนักงาน   

ของรัฐ (๑) เข้าไปมีส่วนเก่ียวพันกับงานใดนอกขอบเขตแห่งงานหรืออ านาจหน้าที่หรือกิจกรรม              

 
๕๘๐ มาตรา ๗ (a) แห่ง รฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓. 



๒๔๑ 
 

ที่อยู่นอกขอบเขตทั้งหลายดังกล่าว๕๘๑ หรือ (๒) ปฏิบัติงานในลักษณะของการประกอบวิชาชีพ

เอกชน (private practice of one’s profession) เวน้แต่กฎหมายไดก้ าหนดอนุญาตใหไ้ว้ ทัง้นี ้การ

ปฏิบติังานดังกล่าวจะตอ้งไม่ปรากฎว่าเป็นการขดัหรือมีแนวโนม้ที่จะขัดต่อลกัษณะงานสาธารณะ                         

ของเจา้หนา้ที่หรือพนักงานของรฐันัน้  (๓) หา้มมิให้เจา้หนา้ที่หรือพนักงานของรฐัใชอ้  านาจหนา้ที่

ของตนในการแนะน าหรือฝากเขา้ท างานในต าแหน่งใดในหน่วยงานเอกชนใดที่มีธุรกรรมการท างาน

กบัหน่วยงานรฐัของตนหรือที่มีธุรกรรมคา้งการพิจารณาในหน่วยงานนัน้ ๆ อยู่  

อนึ่ง ขอ้หา้มทัง้หลายดงักล่าวขา้งตน้ไม่ใหใ้ชบ้งัคับกับบุคคลผูไ้ดล้าออก เกษียณอายุ หรือ

แยกตวัออกจากงานหรือหน่วยงานของรฐันัน้ ๆ มาแลว้กว่า ๑ ปีขึน้ไป เวน้แต่ขอ้หา้มตาม (๒) ที่ให ้

ใชบ้งัคบัแก่กรณีของงานที่เก่ียวพนักบังานเดิมในหน่วยงานรฐัเดิมที่ตนเคยท างานมาดว้ย (except in 

connection with any matter before the office he used to be with)๕๘๒  

การก าหนดถึงกิจกรรมอนัเป็นขอ้หา้มของเจา้หนา้ที่รฐันีย้งัไดก้ าหนดหา้มการเปิดเผยขอ้มลู

ที่เป็นความลบัหรือการใชข้อ้มลูที่เป็นความลบัในทางที่ผิดซึ่งเป็นขอ้มลูที่ไดม้าจากการปฏิบติัหน้าที่

ในฐานะเจา้หนา้ที่หรือพนกังานของรฐั อีกทัง้หา้มมิใหก้ระท าการใดที่จะเป็นผลใหส้าธารณะชนทั่วไป

เขา้ถึงขอ้มลูดงักลา่วอีกดว้ย๕๘๓ 

ในส่วนของการเรียกรอ้งหรือรบัสินบน กฎหมายไดก้ าหนดหา้มไม่ใหเ้จา้หน้าที่ของรฐัหรือ

พนักงานของรฐัเรียกรบัหรือรบัสินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มซึ่งของขวัญ เงินค่าตอบแทนพิเศษ 

ความช่วยเหลือ ( favor) บริการสันทนาการ (entertainment) การให้กู้ยืมเงินหรือสิ่งใดก็ตาม                          

ที่สามารถคิดเป็นมูลค่าเป็นเงินได้ไม่ว่าจากบุคคลใดก็ตามที่ เกิดขึน้เนื่องจากการปฏิบัติงาน                     

ในต าแหน่งหนา้ที่นัน้ ๆ หรือที่ธุรกรรมของบุคคลเหล่านัน้อยู่ภายใตก้ารพิจารณาดแูลของเจา้หน้าที่

หรือพนักงานของรัฐที่อาจได้รับผลประโยชน์จากการพิจารณาดังกล่าว อย่างไรก็ตามกฎหมาย             

ไดอ้นุญาตใหส้ามารถมอบของขวัญ หรือของที่ระลึกแก่เจา้หน้าที่หรือพนักงานของรฐัได้ในกรณี             

ที่เป็นการแสดงน า้ใจตามมารยาทและเป็นของขวัญหรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าในระดับปกติทั่วไป        

ซึ่งหมายรวมถึงการมอบหรือการใหทุ้น การใหก้ารรกัษา การมอบค่าใชจ้่ายหรือค่าเดินทางอ่ืนใดดว้ย๕๘๔ 

 
๕๘๑ มาตรา ๗ (b) แหง่รฐับญัญตัิหมายเลข ๖๗๑๓.  
๕๘๒ มาตรา ๗ (b) แหง่รฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓. 
๕๘๓ มาตรา ๗ (c) แหง่รฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓. 
๕๘๔ มาตรา ๗ (d) แหง่รฐับญัญตัิหมายเลข ๖๗๑๓. 



๒๔๒ 
 

๕) การเปิดเผยสถานะทางการเงนิ 

บทบญัญัติว่าดว้ยการเปิดเผยสถานะทางการเงินปรากฏอยู่ในมาตราที่ ๘ ของรฐับญัญัติ

หมายเลข ๖๗๑๓ ซึ่งก าหนดใหเ้จา้หนา้ที่หรือพนกังานของรฐัตอ้งส าแดงเอกสารทางการเงินทัง้หลาย

อนัเก่ียวกบัสินทรพัย ์หนีส้ิน มลูค่ารวมและผลประโยชนท์างการเงินและธุรกิจทัง้ของตนเอง คู่สมรส 

และบุตรในปกครองที่ยงัมไิดส้มรสและมีอายุต ่ากว่า ๑๘ ปีที่อาศยัอยู่ร่วมกนั๕๘๕ ซึ่งในความเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นกฎหมายบางท่านเห็นว่าเป็นบทบญัญัติทางกฎหมายที่มุ่งประสงคใ์หส้าธารณชน

เกิดความมั่นใจในการท างานของรฐับาลของประเทศตลอดจนเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่และพนักงาน         

ของรฐั ทัง้เป็นการป้องกนัปัญหาผลประโยชนท์ับซอ้นที่อาจมีขึน้ หรือปัญหาการทุจริต และเป็นการ

ให้สาธารณะชนได้รับทราบถึงข้อมูลด้านสถานะทางการเงินภายหลังจากการเข้ารับต าแหน่ง         

ของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเพื่อเป็นข้อมูลในการ

พิจารณาตัดสินใจถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของบุคคลเหล่านั้นว่ามีความเหมาะสมในการ

ปฏิบติัหนา้ที่ในต าแหน่งงานใดในอนาคต ซึ่งในขอ้ ๒ มาตรา ๒๘ ของ รฐัธรรมนูญฟิลิปปินสก์็ได้

ก าหนดบทบญัญัติใหบ้คุลากรของรฐัทัง้หลายจ าตอ้งเปิดเผยซึ่งขอ้มลูทางดา้นการเงินเช่นกนั๕๘๖ 

๖) ผลประโยชนข์ดักนั 

นอกจากนี ้ บทบัญญัติใน มาตรา ๙ ยังได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ                      

ต้องพยายามหลีกเลี่ยงในการเข้าไปมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๕๘๗ ซึ่งกรณีดังกล่าว กฎหมายได้

ก าหนดใหเ้จา้หนา้ที่และพนกังานของรฐัตอ้งออกจากกิจการงานของเอกชนที่มีลกัษณะทับซอ้นนัน้

ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เขา้รับต าแหน่งในหน่วยงานเอกชนและ /หรือออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น       

ของเอกชนหรือการเขา้ไปมีผลประโยชนใ์นหน่วยงานเอกชนนัน้ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ไดเ้ขา้ไป    

ถือหุน้หรือเขา้ไปมีผลประโยชนแ์ลว้แต่กรณี๕๘๘ 

 

 

 
๕๘๕ มาตรา ๘ แหง่รฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓. 
๕๘๖ Hector S. De Leon and Hector M. De Leon Jr. (2000), The Law on Public Officers and Election Law 
p. 160, และ State v. Taylor, 144 N.W. 2d. 289. 
๕๘๗ มาตรา ๙ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓. 
๕๘๘ มาตรา ๙ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓. 



๒๔๓ 
 

กรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง: คดปีระพฤตผิดิศลีธรรม/จรรยาบรรณอดตีหวัหนา้ผูพ้พิากษา เรนาโต ้โคโรนา่  

คดีประพฤติผิดศีลธรรม/จรรยาบรรณของอดีตประธานศาลฎีกา นายเรนาโต้ โคโรน่า 

(Former Chief Justice Renato Corona) ถือเป็นคดีแรกของผูพ้ิพากษาที่ไดถู้กถอดถอนออกจาก

ต าแหน่งและไดร้บัการพิสจูนว์่ามีความผิดจรงิในการประพฤติผิดศีลธรรม/จรรยาบรรณของเจา้หนา้ที่

ระดับสูงของรัฐ๕๘๙ ด้วยข้อเท็จจริงปรากฏว่านายโคโรน่า อดีตประธานศาลฎีกาจงใจไม่ส  าแดง

รายงานด้านการเงินในบัญชีสินทรัพย์ หนี ้สินและมูลค่ารวมหรือ SALN (Statement of Assets, 

Liabilities and Net Worth) ตามที่กฎหมายก าหนดเมื่อเขา้รบัต าแหน่งซึ่งประกอบไปดว้ยเงินสกุลเป

โซฟิลิปปินสแ์ละเงินดอลลา่รส์หรฐั๕๙๐ 

ในการพิจารณาคดีดังกล่าว  วุฒิสภาได้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้ใช้อ  านาจตุลาการ 

(Impeachment Court) พิจารณาประเด็นการกล่าวโทษว่าเจ้าหน้าที่ประพฤติผิด ศีลธรรม /

จรรยาบรรณโดยวุฒิสภาไดม้ีค าวินิจฉัยดว้ยมติ ๒๐ ต่อ ๓ เสียง๕๙๑ ตัดสินใหน้ายเรนาโต ้โคโรน่า                

มีความผิดจริงภายหลงัการพิจารณาคดีกว่า ๔๓ วันและตลอดระยะเวลาหลายรอ้ยชั่วโมงของการ  

สืบพยานหลกัฐาน นอกจากนีย้ังมีมติใหอ้ดีตประธานศาลฎีกาพน้จากต าแหน่ง อันเป็นผลมาจาก  

การท่ีนายโคโรน่าส าแดงเอกสารดา้นการเงินอนัประกอบดว้ยเงินฝากในธนาคารและเงินลงทุน (cash 

and investments) นอ้ยกว่าความเป็นจริงคือเพียง ๓.๕ ลา้นเปโซ ในขณะที่ขอ้เท็จจริงในทางน าสืบ 

ผูจ้ดัการธนาคารของธนาคาร Bank of Philippine Islands และ Philippine Savings Bank ไดใ้หก้าร

ว่านายโคโรน่ามีเงินทัง้หมดกว่า ๓๑ ลา้นเปโซที่ฝากอยู่กบัธนาคาร๕๙๒ 

๗) กระบวนการตรวจสอบและทบทวน 

บทบญัญัติมาตรา ๑๐ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓ ไดก้ าหนดกระบวนการตรวจสอบ

และทบทวนโดยให้คณะกรรมการพิจารณาที่ประกอบด้วยตัวแทนจากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและ

วุฒิสภามีอ านาจในการก าหนดกระบวนการเพื่อตรวจสอบถึงความสมบูรณ์และความถูกต้อง                  

 
๕๘๙ Shielo Mendoza (2012), Chief Justice Renato Corona: Guilty as charged, สืบคน้ไดท้ี่ https://sg.news 
.yahoo.com/verdict-is-out.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙). 
๕๙๐ เ รื่ อ ง เ ดี ย วกั น , โ ป ร ด ดู  Corona found guilty, removed from office (May 29, 2012) , สื บค้น ได้ที่  
http: / /www. rappler.com/nation/special-coverage/corona- trial/6099-corona- found-guilty (ข้อมูลล่าสุด                  
๔ มกราคม ๒๕๕๙). 
๕๙๑ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๕๘๙. 
๕๙๒ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๕๘๙. 



๒๔๔ 
 

ของเอกสารและรายงานทั้งหลาย และหากตรวจพบความไม่เหมาะสมหรือการด าเนินการจัดท า              

ที่ไม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐที่ เก่ียวข้องให้ด าเนินการแก้ไข                   

ตามที่จ  าเป็นโดยทันที๕๙๓ ทัง้ยังมีอ านาจในการใหค้วามเห็นเป็นลายลกัษณอ์ักษรแก่เจา้หนา้ที่หรือ

พนักงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อประโยชนใ์นการตีความบทบญัญัติตามรฐับญัญัติฉบบันี ้ โดยที่ความเห็น

ดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัการเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจากท่ีประชมุคณะกรรมการ๕๙๔ 

๘) การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ในการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา ๑๒ แห่งรัฐบัญญัติหมายเลข ๖๗๑๓ ได้ก าหนดให้                 

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (Civil Service Commission) มีอ านาจหน้าที่หลักในการก ากับ

ดูแลบงัคับใชก้ฎหมายฉบบันี ้และเสนอเรื่องต่อหน่วยงานที่มีอ  านาจเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย            

กบัเจา้หนา้ที่หรือพนกังานรฐัผูป้ฏิบติัละเมิดบทบญัญัติใดในรฐับญัญัติฉบบันี ้ต่อไป โดยอาจก าหนด

เป็นมาตรการทางปกครอง (Administrative Actions) หรือมาตรการทางวินัย (Disciplinary 

Measures) ตามกฎหมาย ทัง้นีโ้ดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ของสภาคองเกรสในการลงโทษทางวินัยตาม

กฎหมายต่อพฤติกรรมที่ไม่เคารพกฎระเบียบแต่ประการใด๕๙๕ 

๙) ขอ้บังคบัว่าดว้ยการใชร้ัฐบัญญัติว่าดว้ยจรรยาบรรณและมาตรฐานว่าดว้ยจริยธรรมส าหรับ

เจ้าหนา้ที่และลูกจ้างของรัฐ (รัฐบัญญัติหมายเลข ๖๗๑๓) (Rules Implementing the Code of 

Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees) 

เพื่อให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามรัฐบัญญัติหมายเลข ๖๗๑๓ เป็นไปอย่าง                           

มีประสิทธิภาพตามความในมาตรา ๑๒ สาธารณรฐัฟิลิปปินสย์งัไดม้ีการประกาศใชข้อ้บงัคบัว่าดว้ย

การใชบ้ทบญัญัติว่าดว้ยจรรยาบรรณและมาตรฐานว่าดว้ยจริยธรรมส าหรบัเจา้หนา้ที่และลูกจา้ง

ของรัฐ  ซึ่ งในข้อที่  ๓ (Rule III) ว่าด้วยการปฏิ รูประบบการปกครองแห่งรัฐ (Reforms  on Public 

Administrative Systems) ไดก้ าหนดใหท้กุหน่วยงาน ตวัแทน หรือองคก์รของรฐัจะตอ้งเริ่มด าเนินแผน

โครงการเพื่อการพฒันาคณุค่าในองคก์รขึน้ (Value Development Programs) โดยเร็วหรืออย่างชา้

ภายใน ๙๐ วนันบัแต่วนัประกาศใชข้อ้บงัคบันี ้เพื่อส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ที่หรือพนกังานของรฐั มีพนัธะ

กรณีที่จะตอ้งสนบัสนนุและสง่เสรมิงานบริการสาธารณะเพื่อประโยชนส์าธารณชนในการปฏิบติังาน        

 
๕๙๓ มาตรา ๑๐ (a) แห่งรฐับญัญตัิหมายเลข ๖๗๑๓. 
๕๙๔ มาตรา ๑๐ (b) แหง่รฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓. 
๕๙๕ มาตรา ๑๒ แหง่รฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓. 



๒๔๕ 
 

โดยในแผนงานจะตอ้งประกอบดว้ยประเด็นที่มุ่งพฒันาทัง้คณุค่าทางดา้น (๑) จรยิธรรมและศีลธรรม 

(๒) สิทธิหนา้ที่ และความรบัผิดในฐานะเจา้หนา้ที่หรือพนกังานของรฐั (๓) ชาตินิยมและความรกัชาติ 

(๔) ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (๕) ประชาธิปไตยในสงัคม  เที่ยงธรรมและมีอิสรภาพ (free 

and just society) (๖) ประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม และอารยธรรมของชนชาติฟิลิปปินส ์(๗) สภาวะ

ทางสงัคมและเศรษฐกิจในประเทศ และความจ าเป็นที่ตอ้งมีหลกัปฏิบติัและมาตรฐานดา้นจริยธรรม 

(Code of Conduct and Ethical Standards) ทั้งยังตอ้งจัดใหม้ีงานสัมมนาหรือหลักสูตรเพื่อส่งเสริม

คณุค่าทัง้หลายดงักล่าวอยู่เสมอ๕๙๖ และใหเ้ป็นหนา้ที่ความรบัผิดชอบของหน่วยงานทัง้หลายในการ

ด าเนินการใหเ้จา้หนา้ที่หรือพนกังานของรฐัในสงักดัตนเขา้รว่มโครงการฯนัน้ ๆ๕๙๗ 

นอกจากนี ้หน่วยงานทัง้หลายยงัตอ้งด าเนินการศึกษาและวิเคราะหอ์ย่างต่อเนื่องถึงระบบ

และกระบวนการในการท างานของตนเพื่อพัฒนาการใหบ้ริการ ซึ่งการศึกษาและวิเคราะหด์งักล่าว

ตอ้งสามารถระบุไดถ้ึงระบบหรือกระบวนการที่ส่งผลในแง่ลบดา้นพฤติกรรมเก่ียวกบัระบบเจา้ขุนมลูนาย

ในองคก์ร (negative bureaucratic behavior) การลดกฎระเบียบและขัน้ตอนที่ยุ่งยาก การปรบัเปลี่ยนหรือ

ปรบัใชร้ะบบที่จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและจริยธรรมมากขึน้ในบุคคลากร ซึ่งอาจพัฒนาขึน้             

ในรูปแบบของคู่มือหรือตารางแผนการท างาน (workflow chart) ที่ชี ้ให้เห็นถึงขั้นตอนและ                        

การด าเนินงานทัง้ทางดา้นเอกสาร สงักดัและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง อนึ่ง ใหก้ระทรวงงบประมาณและ

การจัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินการตามความในข้างต้นตามความในมาตรา ๔          

วรรคทา้ยเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ๕๙๘ และใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการจัดท าการส ารวจความคิดเห็น 

ผลการด าเนินงานจากประชาชนเพื่อประสิทธิภาพในการท างานและพัฒนาระบบการด าเนินงาน

ต่อไป๕๙๙ 

 
๕๙๖ ข้อ ๓ มาตรา ๑ แห่งข้อบังคับว่าดว้ยการใช้รัฐบัญญัติว่าดว้ยจรรยาบรรณและมาตรฐานว่าดว้ยจริยธรรม
ส าหรบัเจา้หนา้ที่และลกูจา้งของรฐั (รฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ombudsman.gov.ph 
/docs/republicacts/Implementing_Rules_of_RA_6713.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙).  
๕๙๗ ขอ้ ๓ มาตรา ๓ แห่งขอ้บังคับว่าดว้ยการใชร้ฐับัญญัติว่าดว้ยจรรยาบรรณและมาตรฐานว่าดว้ยจริยธรรม
ส าหรบัเจา้หนา้ที่และลกูจา้งของรฐั (รฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓). 
๕๙๘ ข้อ ๓ มาตรา ๔ แห่งข้อบังคับว่าดว้ยการใชร้ัฐบัญญัติว่าดว้ยจรรยาบรรณและมาตรฐานว่าดว้ยจริยธรรม
ส าหรบัเจา้หนา้ที่และลกูจา้งของรฐั (รฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓). 
๕๙๙ ขอ้ ๓ มาตรา ๕. แห่งขอ้บังคับว่าดว้ยการใชร้ฐับัญญัติว่าดว้ยจรรยาบรรณและมาตรฐานว่าดว้ยจริยธรรม
ส าหรบัเจา้หนา้ที่และลกูจา้งของรฐั (รฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๑๓). 



๒๔๖ 
 

๔.๑.๒ ประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐ (ค.ศ. ๑๙๘๗) 

ประมวลกฎหมายปกครองฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (The Administrative Code of 1987) เป็น

บทบัญญัติที่ ได้กล่าวรับรองถึงความในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๐ (1987 Philippine 

Constitution)๖๐๐ มาตรา ๑ ขอ้ ๑๑ ที่ไดก้ลา่วว่า หน่วยงานของรฐัคือความเชื่อมั่นของประชาชน ดงันี ้

เจา้หนา้ที่และพนักงานของรฐัจึงตอ้งเป็นที่พึ่งใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปโดยใหก้ารบริการแก่ประชาชน

อย่างเต็มความสามารถ มีความรบัผิดชอบอย่างเต็มท่ี มีศกัดิ์ศรีและความภกัดี อีกทัง้มีความรกัชาติ

และยุติธรรมตลอดจนด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ (lead modest lives)๖๐๑ อันสอดคล้องกับ                  

ค านิยามว่าด้วยลักษณะของหน่วยงานของรัฐ (nature of public office) ตามมาตรา ๓๒ แห่ง

ประมวลกฎหมายปกครองปี พ.ศ. ๒๕๓๐ 

กฎหมายปกครองและวิธีการทางปกครองในประเทศฟิลิปปินสม์ีลักษณะคล้ายคลึงกับ

กฎหมายปกครองในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกฎหมายนีถื้อเป็นหนึ่งในโครงสรา้งหลักในการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารงานของรัฐบาล รวมทั้งถูกออกแบบมาเพื่อความต้องการของ

ประชาชน โดยแต่ละบรรพจะมีเนือ้หาดงันี ้

บรรพ ๑ รฏัฐาธิปัตยแ์ละเรือ่งปกครองทั่วไป  

ในบรรพที่หนึ่งกลา่วถึงเขตอธิปไตยและสญัชาติ ความคุม้กนัของรฐัจากการถูกฟ้องรอ้งและ

ความรบัผิดของรฐับาลผูแ้ทนรฐั สัญลักษณ์ประเทศ ภาษาทางการ การใชแ้ละผลของกฎหมาย                   

รฐักิจจานุเบกษา วนัหยุดแห่งชาติและวนัส าคญั หน่วยมาตรวดัต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ หลกัทั่วไป

ของเจา้หนา้ที่ของรฐั ค าสาบานในการเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั รายงานของทางการ สญัญาสาธารณะ

และการโอนสิทธิ และส่วนที่เก่ียวพนัโดยตรงกบัหลกัเกณฑว์่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง คือ 

ในบทที่ ๙ ว่าดว้ยหลกัทั่วไปของเจา้หนา้ที่ของรฐั มาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๙ ที่ไดก้ าหนดใหห้น่วยงาน

ของรฐั (Public Offices) เป็นหน่วยงานแห่งความเชื่อถือเชื่อมั่นของประชาชน และเจา้หน้าที่หรือ

พนักงานของรัฐจะต้องเป็นบุคคลที่ไว้วางใจไดข้องประชาชน ใหบ้ริการอย่างเต็มความสามารถ                

ในหน้าท่ี ประกอบศักดิ์ศรีและความซื่อสัตย ์ปฏิบัติตนอย่างสุจริตยุติธรรม๖๐๒ โดยเจา้หน้าที่และ

 
๖๐๐ ประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐ (Administrative Code of 1987), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.chanrobles 
.com/administrativecodeofthephilippinesfulltext.html#.VoT-AhFYl8c (ขอ้มลูล่าสดุ  ๔ มกราคม ๒๕๕๙). 
๖๐๑ บรรพ ๑ มาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐.  
๖๐๒ บรรพ ๑ มาตรา ๓๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๔๗ 
 

พนักงานของรัฐมีหน้าที่ ในการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี ้สินทั้งก่อนก่อนเข้ารับและ                

ในระหว่างการด ารงต าแหน่งใด ๆ ตามกฎหมาย๖๐๓ ทั้งยังผูกพันตามหลักเกณฑว์่าดว้ยหลักดา้น

จริยธรรม (Code of Ethics) ดังที่จะมีการตราขึน้โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (Civil 

Service Commission)๖๐๔ และไม่อาจเขา้ซือ้ทรพัยส์ินปลอดภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่น าออกขายโดย

รฐับาล ซึ่งหากฝ่าฝืนจะสง่ผลใหก้ารซือ้ขายดงักลา่วเป็นโมฆะ๖๐๕ 

อนึ่ง เป็นที่น่าสนใจว่าในมาตรา ๓๘ ของหลักทั่วไปของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้กล่าวถึง

หลักเกณฑ์ว่าด้วยความรับผิดของเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาไว้ โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่หรือ            

เจา้พนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ที่ไม่ตอ้งรบัผิดในความเสียหายใดในทางแพ่งระหว่างการปฏิบติังาน เวน้แต่             

จะเป็นการกระท าโดยเจตนาทุจริต ดว้ยมุ่งรา้ย หรือประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรง๖๐๖ หรือดว้ยความ

ประมาทไม่ด าเนินการปฏิบติัหนา้ที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือระยะเวลาตามสมควร

ตามกฎหมายโดยปราศเหตุอันจะกล่าวอา้งได ้(just cause) ที่จะตอ้งรบัผิดในความเสียหายใด ๆ               

ที่เกิดขึน้ต่อบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนความรบัผิดตามกฎหมายอ่ืนใด (หากมี)๖๐๗ และให้

ผูบ้ังคับบัญชาของเจา้หน้าที่ไม่ตอ้งรบัผิดในทางแพ่งต่อการกระท าละเมิด การละเลยการปฏิบัติ

หนา้ที่ ความประมาท หรือการกระท าผิดของผูใ้ตบ้งัคับบญัชาตามสายงานของตน เวน้แต่จะเป็น

ความเสียหายที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นการ

ปฏิบติัผิดพลาดจากที่ไดร้บัมอบหมายที่กลา่วไวน้ัน้๖๐๘  

มาตรา ๓๙ ไดก้ าหนดให้เจา้หนา้ที่ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา (subordinate officers) ไม่ตอ้งรบัผิด

ในทางแพ่งหากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความสุจริต เวน้แต่จะเป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย 

ศีลธรรม ขดัต่อนโยบายสาธารณะ และจารีตประเพณีอนัดีงามถึงแมจ้ะเป็นการปฏิบติังานตามค าสั่ง

ของผูบ้งัคบับญัชาก็ตาม๖๐๙ 

 
๖๐๓ บรรพ ๑ มาตรา ๓๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๐๔ บรรพ ๑ มาตรา ๓๕ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๐๕ บรรพ ๑ มาตรา ๓๖ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๐๖ บรรพ ๑ มาตรา ๓๘ (๑) แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๐๗ บรรพ ๑ มาตรา ๓๘ (๒) แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๐๘ บรรพ ๑ มาตรา ๓๘ (๓) แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๐๙ บรรพ ๑ มาตรา ๓๙ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๔๘ 
 

บรรพ ๒ การแบ่งอ านาจของรฐั 

ในบรรพสองไดม้ีการกล่าวถึงหลกัการและนโยบาย อ านาจฝ่ายนิติบญัญัติ อ านาจฝ่ายบริหาร 

อ านาจฝ่ายตลุาการ อ านาจคณะกรรมการตามรฐัธรรมนูญ๖๑๐ และองคก์รอ่ืน โดยไดก้ าหนดใหก้าร

ใช้อ านาจของรัฐจะต้องเป็นไปตามหลักและนโยบายที่ว่า (๑) ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ เ ป็น

ประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรฐั อนัมีประชาชนเป็นผูใ้ชอ้  านาจรฏัฐาธิปัตย์ผ่านทางหน่วยงานของรฐั                                         

(๒) รฐัพึงใหคุ้ณค่ากับเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทุกคนและรับรอง คุม้ครองสิทธิ              

ในความเป็นมนษุย ์(๓) พลเรือนถือเป็นผูม้ีอ  านาจสงูสดุแห่งรฐัเหนือฝ่ายทหาร (๔) รฐัมีหนา้ที่จ  าตอ้ง

ส่งเสริมความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการปกครองตนเอง (๕) เขตอธิปไตยและ

หน่วยการปกครองของสาธารณรฐัฟิลิปปินสม์ีการแบ่งออกเป็นจงัหวัด เมือง เทศบาล และหมู่บา้น 

(Barangays) และใหม้ีเขตปกครองตนเองตามที่ไดร้บัรองและคุม้ครองโดยรฐัธรรมนูญของประเทศ

ในบริเวณมุสลิมมินดาเนาและเทือกเขา Cordilleras ตามที่กฎหมายก าหนด (๖) รัฐกับศาสนา            

ย่อมแยกออกจากกัน  (๗) ประชาชนทุกคนและองค์กรทุกองค์กรมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของประเทศและสิทธินั้นไม่อาจถูกยกเลิกได้                    

รฐัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดกลไกการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ

ระหว่างกันในสงัคม (๘) อ านาจที่ไดก้ าหนดมีไวใ้ห้ฝ่ายใด (branch) ของรฐั ไม่อาจถ่ายโอนใหแ้ก่          

ฝ่ายอ่ืนไดเ้วน้แต่มีบทบญัญัติใหอ้  านาจไวต้ามรฐัธรรมนญู๖๑๑ 

บรรพ ๓ ส านกัประธานาธิบด ี

โดยในบรรพนี ้ ส่วนที่ ๑ ไดก้ล่าวถึงอ านาจของประธานาธิบดีในการบริหารประเทศ อ านาจ

ในการออกประกาศค าสั่ง อ านาจเหนือบุคคลสญัชาติต่างดา้ว (Power Over Aliens) (อาทิ อ านาจ

ในการเนรเทศ อ านาจในการเปลี่ยนแปลงสถานะผูเ้ขา้เมือง ฯลฯ) อ านาจในการเวนคืนหรือเรียกคืน

ที่ดิน อ านาจในการดแูลรกัษาที่ดินและสาธารณะประโยชนต่์าง ๆ และอ านาจในการแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ 

สว่นที่ ๒ ไดก้ลา่วถึงต าแหน่งในองคก์ร ส านกัประธานาธิบดี 

ส่วนที่  ๓ หน้าที่ต่าง ๆ ในส่วนของประธานาธิบดี ส านักงานฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่

สนบัสนนุ ผูช้่วยประธานาธิบดีและที่ปรกึษา 

 
๖๑๐ ได้แก่  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (Civil Service Commission) คณะกรรมการการเ ลือกตั้ง 
(Commission on Election) และ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (Commission on Audit)  
๖๑๑ บรรพ ๒ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐.  



๒๔๙ 
 

บรรพ ๔ ฝ่ายบริหาร 

บรรพ ๔ ถือเป็นบรรพที่มีความส าคัญเพราะเป็นกฎหมายแบ่งส่วนราชการแผ่นดินของ

ประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้กล่าวถึงหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงรายละเอียดในแต่ละหน่วยงาน                   

ที่เก่ียวขอ้งกบัฝ่ายบริหาร โดยเริ่มจากกระทรวง รฐัมนตรี ผูช้่วยผูช้่วยรฐัมนตรี หน่วยงานที่ใหบ้ริการ 

อ านาจหนา้ที่ของหัวหนา้ในส่วนต่าง ๆ ความสมัพันธ์ทางปกครองและความสมัพันธ์ต่อหน่วยงาน

ต่าง ๆ รวมไปถึงการแต่งตัง้และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย

หน่วยงานที่ส  าคญัทัง้สิน้จ านวน ๑๘ หน่วยงานหลกั (หวัขอ้ที่ ๑ ถึง ๑๘) ไดแ้ก่ (๑) กระทรวงการต่างประเทศ 

(๒) กระทรวงการคลงั (๓) กระทรวงยุติธรรม (๔) กระทรวงการเกษตร (๕) กระทรวงสาธารณูปโภค

และทางหลวง (Public Works and Highways) (๖) กระทรวงการศึกษา วฒันธรรม และกีฬา (๗) กระทรวง

แรงงานและการจา้งงาน (Labor and Employment) (๘) กระทรวงกลาโหม (๙) กระทรวงสาธารณสขุ 

(๑๐) กระทรวงการคา้และอตุสาหกรรม (๑๑) กระทรวงการปฏิรูปเกษตรกรรม (๑๒) กระทรวงรฐับาล

ท้องถิ่น (๑๓) กระทรวงการท่องเที่ยว (๑๔) กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                     

(๑๕) กระทรวงการขนส่งและการสื่อสาร (๑๖) กระทรวงสวัสดิการสงัคมและการพัฒนา (๑๗) กระทรวง

งบประมาณและการจดัการ (๑๘) กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 ทัง้นี ้ในบางกระทรวงจะมีกฎหมายในระดบัรฐับญัญัติใชบ้งัคบัในฐานะเป็นกฎหมายจดัตัง้

หน่วยงาน (establishment law) เป็นการเฉพาะ ซึ่งออกมาใช้บังคับภายหลังประมวลกฎหมาย

ปกครอง การจัดองค์กรของกระทรวงเหล่านั้นจึงต้องยึดถือตามกฎหมายที่ออกมาภายหลังและ              

เป็นการเฉพาะ โดยที่บทบญัญัติของประมวลกฎหมายปกครองในบรรพนีก้็ยังมีผลใชบ้งัคับ เท่าที่         

ไม่ขดัต่อบทบญัญัติในกฎหมายจดัตัง้ของแต่ละกระทรวง  

กระทรวงที่มีกฎหมายจัดตัง้เป็นการเฉพาะซึ่งออกมาใชบ้งัคับภายหลงัที่ประมวลกฎหมาย

ปกครองมีผลใชบ้งัคบั (ภายหลงัวนัที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐) ไดแ้ก่  

(๑) กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education) ซึ่งชื่อเดิมคือกระทรวงการศึกษา 

วัฒนธรรมและกีฬา (Department of Education, Culture and Sports) อยู่ภายใตบ้ังคับของรฐับัญญัติ

หมายเลข ๙๑๕๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (Republic Act No. 9155) (ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมในหวัขอ้ ๕.๑.๒) 

(๒) กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) อยู่ภายใตค้ าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข 

๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ (Executive Order No. 102, s. 1999) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม                    



๒๕๐ 
 

พ.ศ. ๒๕๔๒ (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ ๕.๑.๓)  

(๓)  กระทรวงกิจการภายในและรัฐบาลท้องถิ่น (Department of Interior and Local 

Government ซึ่งชื่อเดิมคือกระทรวงรฐับาลทอ้งถิ่น (Department of Local Government) อยู่ภายใต้

บงัคบัของรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (Republic Act No. 6975) 

(ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ ๕.๑.๗) 

(๔) กระทรวงการท่องเที่ยว (Department of Tourism) อยู่ภายใต้บังคับของรัฐบัญญัติ

หมายเลข ๙๕๙๓ ลงวนัที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (Republic Act No. 9593) 

(๕) กระทรวงการขนส่ง (Department of Transportation) ซึ่งชื่อเดิมคือกระทรวงการขนส่ง

และการสื่อสาร (Department of Transportation and Communications) โดยส่วนงานด้านการ

สื่อสารถูกยา้ยไปสงักดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Department of Information 

and Communications Technology) ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายหลงัประมวลกฎหมายปกครองมีผลใชบ้งัคับ 

โดยผลของรัฐบัญญัติหมายเลข ๑๐๘๔๔ (Republic Act No. 10844) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ 

มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ ๕.๑.๔) 

(๖) กระทรวงพลังงาน  (Department of Energy) ซึ่งเป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ ้นภายหลัง

ประมวลกฎหมายปกครองมีผลใชบ้งัคับ โดยอยู่ภายใตร้ฐับญัญัติหมายเลข ๗๖๓๘ (Republic Act 

No. 7638) โดยมีการลงนามประกาศใชเ้มื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม                  

ในหวัขอ้ ๕.๑.๘)  

นอกจากนีย้งัมีบางกระทรวงที่มีกฎหมายจัดตัง้อยู่แลว้ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายปกครอง

บังคับใช ้แต่แมป้ระมวลกฎหมายปกครองจะมีผลใช้บังคับแล้วกฎหมายจัดตั้งฉบับเดิมก็ยัง เป็น

กฎหมายหลกัที่ใชบ้งัคบัอยู่เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญัติในประมวลกฎหมายปกครอง ไดแ้ก่ 

(๑) กระทรวงการคลัง (Department of Finance) อยู่ภายใต้บังคับของค าสั่งฝ่ายบริหาร

หมายเลข ๑๒๗ และ ๑๒๗ – A (Executive Order No. 127, 127- A, s. 1987) ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัเมื่อ 

๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(๒) กระทรวงการเกษตร (Department of Agriculture) อยู่ภายใต้บังคับของค าสั่ งฝ่าย

บรหิาร หมายเลข ๑๑๖ (Executive Order No. 116) ซึ่งมีผลบงัคบัใชเ้มื่อ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(๓) กระทรวงสาธารณปูโภคและทางหลวง (Department of Public Works and Highways) 

อยู่ภายใตบ้ังคับของค าสั่งฝ่ายบริหาร หมายเลข ๑๒๔ พ.ศ. ๒๕๓๐ (Executive Order No. 124,            



๒๕๑ 
 

s. 1987) ซึ่งมีผลบงัคบัใชเ้มื่อ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐  

(๔)  กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน  (Department of Labor and Employment) อยู่

ภายใตบ้ังคับของค าสั่งฝ่ายบริหาร หมายเลข ๑๒๖ (Executive Order No. 126) ซึ่งมีผลใชบ้ังคับ

เมื่อ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(๕) กระทรวงกลาโหม (Department of National Defense) อยู่ภายใต้บังคับของค าสั่ง                 

ฝ่ายบรหิารหมายเลข ๒๓๐ พ.ศ. ๒๔๘๒ (Executive Order No. 230, s. 1939) ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัเมื่อ 

๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยมีผลเป็นการบังคับใช ้ (implement) รฐับัญญัติว่าด้วยการป้องกัน

ประเทศ (National Defense Act) หรืออีกชื่ อหนึ่ ง คือ รัฐบัญญั ติ เครือจักรภพหมายเลข ๑ 

(Commonwealth Act No. 1)  

(๖) กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry) อยู่ภายใต้

บงัคับของค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๑๓๓ พ.ศ. ๒๕๓๐ (Executive Order No. 133, s. 1987) ซึ่งมี

ผลใชบ้งัคบัเมื่อ ๒๗ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(๗) กระทรวงการปฏิรูปเกษตรกรรม (Department of Agrarian Reform) อยู่ภายใตบ้ังคับ

ของรฐับญัญัติหมายเลข ๖๓๘๙ (Republic Act No. 6389) ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัที่ ๑๐ กนัยายน 

พ.ศ. ๒๕๑๓ 

(๘) กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (Department of Environment and 

Natural Resource) อยู่ภายใตบ้งัคบัของค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๑๙๒ พ.ศ. ๒๕๓๐ (Executive 

Order No. 192, s. 1987) ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัที่ ๑๐ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(๙) กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Department of Science and Technology) อยู่ภายใต้

บงัคับของค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๑๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๐ (Executive Order No. 128, s. 1987) มีผล

ใชบ้งัคบัเมื่อวนัที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐  

หัวข้อที่  ๑ (Title I) ได้กล่าวถึงกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้ก าหนดให้มีหน้าที่ในการ

ด าเนินนโยบายดา้นต่างประเทศและความสมัพันธ์ระหว่างประเทศกับรฐัหรือประเทศอ่ืน ๖๑๒ และ

ด าเนินการวางแผน จดัการ และประเมินผลการด าเนินนโยบายดา้นต่างประเทศ๖๑๓ ตลอดจนด ารงไว้

ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและการมีตัวแทนประจ าอยู่ในประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศต่าง  ๆ                 

 
๖๑๒ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๑๓ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑ มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๕๒ 
 

ที่ประเทศฟิลิปปินสม์ีความสมัพันธ์ในทางระหว่างประเทศร่วมอยู่ดว้ย อาทิ องคก์ารสหประชาชาติ 

สมาคมสหประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ (ASEAN) ฯลฯ ทัง้ด าเนินการเขา้เจรจาต่อรอง        

ในการจัดท าสนธิสัญญาในทางระหว่างประเทศ การส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 

ความสัมพันธ์ดา้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม การดูแล

บุคคลสัญชาติฟิลิปปินสใ์นต่างประเทศ การด าเนินการทั้งหลายเก่ียวกับเอกสารในทางระหว่าง

ประเทศ และอื่น ๆ๖๑๔ อนัประกอบดว้ยโครงสรา้งการบรหิารจดัการที่มีหน่วยงานกลาง (Department 

Proper) ที่ประกอบดว้ยส านักงานรฐัมนตรี ส  านักงานปลดักระทรวง ส านักงานผูช้่วยรฐัมนตรี และ

หน่วยงานภายใต้สังกัดอ่ืน (Home Offices)๖๑๕ ตลอดจนสถานทูต สถานกงสุล และตัวแทนใน

ต่างประเทศ๖๑๖ หน่วยงานดา้นบรกิาร (Department Services) ๖๑๗ และคณะกรรมการที่เก่ียวขอ้ง๖๑๘ 

เป็นฝ่ายด าเนินการ 

ทั้งนี ้ในส่วนของต าแหน่งและการบริหารบุคคล กฎหมายได้ก าหนดให้ต้องด าเนินการ             

ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนที่  ๙ มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๔ การแต่งตั้ง ค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามส่วนที่  ๑๐ มาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๓๘ การเลื่อนขั้นให้เป็นไปตาม                         

ส่วนที่ ๑๑ มาตรา ๓๙ ถึงมาตรา ๔๒ ส่วนการโอนย้ายได้ก าหนดอยู่ในส่วนที่ ๑๒ มาตรา ๔๓                     

ถึงมาตรา ๔๗  

อนึ่ง ในเรื่องการด าเนินงานเก่ียวกับหนังสือเดินทาง ได้มีบทบัญญัติก าหนดหลักการ                    

ไวโ้ดยเฉพาะในสว่นที่ ๑๓ มาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๕๔ (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ ๕.๗.๒) 

หวัขอ้ที่ ๒ (Title II) ว่าดว้ยกระทรวงการคลงั ไดก้ าหนดใหก้ระทรวงการคลงัมีหนา้ที่ในการ  

(๑) ด าเนินการด าเนินการจัดการด้านการเงินและการคลังให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นทรัพยากร             

ทางการเงินให้กับภาครัฐ หน่วยงาน องค์กร และตัวแทนของภาครัฐอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงาน๖๑๙                         

(๒) รับผิดชอบในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อด าเนินงานเป็นสถาบันทางด้านการเงินการคลัง                         

 
๖๑๔ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๑๕ รายละเอียดปรากฏตามบทบญัญัติในส่วนท่ี ๒ (Chapter 2) มาตรา ๕ ถึง มาตรา ๙. 
๖๑๖ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐.  
๖๑๗ รายละเอียดปรากฏตามบทบญัญัติในส่วนท่ี ๓ (Chapter 3) มาตรา ๑๐ ถึง มาตรา ๑๔. 
๖๑๘ รายละเอียดปรากฏตามบทบญัญัติในส่วนท่ี ๔ และ ๕ (Chapter 4-5) มาตรา ๑๕ ถึง มาตรา ๑๘. 
๖๑๙ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๒ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐.  



๒๕๓ 
 

ของประเทศในการก ากับดูแลนโยบายทางดา้นการเงินโดยประสานงานกับหน่วยงาน  องคก์ร และ

ตัวแทนของภาครฐัอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง (๓) จดัหาและบริหารแหล่งเงินทุนใหม้ีเพียงพอในการด าเนินนโยบาย

และวัตถุประสงคเ์พื่อการพัฒนา (๔) ด าเนินการพิจารณาทบทวน อนุมัติ และจัดการหนีส้าธารณะ

ทั้งหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้การกู้ยืมเงินตรานั้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๖๒๐                  

(๕) วางแผนระยะกลาง ระยะสัน้ และแผนประจ าปีเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรพัยากร

ของรัฐโดยประสานงานกับหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง (๖) จัดท าแผนและบริหารจัดการนโยบาย                

ดา้นการเงินและภาษี (๗) ใหค้ าปรกึษา ก ากบัดแูล และจดัเก็บภาษี (๘) ด าเนินการและใหค้ าปรึกษา

ดา้นการเจรจาและการปรบัโครงสรา้งหนีท้ั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพ

ทางดา้นความสามารถทางดา้นการเงินของประเทศ (๙) ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนของรฐัในการด าเนิน

นโยบายทางด้านการเงิน สินทรัพย์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเงินระหว่างประเทศ การค้าและ               

การลงทุน และอ่ืน ๆ๖๒๑ และให้โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบไปด้วยหน่วยงานกลาง 

(Department Proper) ภายในกระทรวงที่ประกอบดว้ยส านกังานรฐัมนตรี ส านกังานปลดักระทรวง 

ส านกังานผูช้่วยรฐัมนตรี กรมข่าวกรองดา้นเศรษฐกิจและการสืบสวน (Economic Intelligence and 

Investigation Bureau) ตลอดจนหน่วยปฏิบติัการ (Operation Groups) และส านกังานส่วนภมูิภาค 

(Regional Office) ๖๒๒ หน่ วยงานด้านบริกา ร  (Department Services) ๖๒๓ และหน่ วยงานที่

เก่ียวขอ้ง๖๒๔ เป็นฝ่ายด าเนินการ 

หัวข้อที่  ๓ (Title III) ว่าด้วยกระทรวงยุติธรรม ได้ก าหนดให้กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่                 

เป็นตวัแทนหลกัของรฐัในดา้นกฎหมาย ทัง้ในการท าหนา้ที่เป็นที่ปรกึษาและหน่วยงานในการบงัคับใช้

กฎหมายของรฐั (prosecution arm) ดแูลระบบความยุติธรรมในทางอาญาซึ่งรวมถึงการสืบสวนคดี

อาชญากรรม การด าเนินคดีในทางกฎหมายต่อผูก้ระท าผิด ก ากับและควบคุมระบบทัณฑสถาน 

ด าเนินการและบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการพ านักอาศัยของบุคคลสัญชาติต่างด้าว (stay of 

aliens) การเป็นพลเมือง (citizenship) ระบบการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน (land titling system)  

 
๖๒๐ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๒ มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๒๑ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๒ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๒๒ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๒ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๒๓ รายละเอียดปรากฏตามบทบญัญัติในหวัขอ้ที่ ๒ ส่วนท่ี ๓ (Chapter 3) มาตรา ๘ ถึง มาตรา ๑๕. 
๖๒๔ รายละเอียดปรากฏตามบทบญัญัติในหวัขอ้ที่ ๒ ส่วนท่ี ๖ (Chapter 6) มาตรา ๔๒ ถึง มาตรา ๔๓. 



๒๕๔ 
 

การระงับข้อพิพาทเก่ียวกับท่ีดินระหว่างผู้ถือกรรมสิทธิ์รายย่อย (small landowners) กับกลุ่ม              

ชนพืน้เมืองส่วนน้อยในพืน้ที่ และการใหค้ าปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใชจ้่ายแก่ประชาชน            

ที่ยากไร้๖๒๕  

ทั้งนี ้ กระทรวงยุติธรรมมีโครงสร้างขององค์กรอันประกอบไปด้วยหน่วยงานกลาง 

(Department Proper) ภายในกระทรวง ส านกังานที่ปรกึษารฐัวิสาหกิจ (Office of the Government 

Corporate Counsel) กรมสืบสวนแห่งชาติ (National Bureau of Investigation) ส านกังานทนายรฐั 

กรมราชทณัฑ ์(Bureau of Corrections) ส  านกังานจดทะเบียนที่ดิน (Land Registration Authority) 

คณะกรรมการระงับขอ้พิพาทเก่ียวกับที่ดิน (Commission on the Settlement of Land Problems) 

และอ่ืน ๆ๖๒๖ ซึ่งรายละเอียดว่าดว้ยโครงสรา้งและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานจะ

ปรากฎอยู่ในส่วนที่ ๒ ถึง ๑๒ อันประกอบดว้ยบทบญัญัติทัง้สิน้ ๓๓ มาตรา คือ มาตรา ๕ ถึงมาตรา 

๓๗ (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดใูนหวัขอ้ ๕.๑.๖)  

หัวขอ้ที่ ๔ (Title IV) ว่าดว้ยกระทรวงการเกษตร ไดก้ าหนดใหก้ระทรวงการเกษตรมีหนา้ที่ 

ในการส่งเสริมใหช้าวนา เกษตรกรผูเ้ช่าไร่นา ชาวประมง และชนชัน้แรงงานในพืน้ที่ห่างไกลมีความ

อยู่ดีกินดี โดยการสรา้งสภาวะแวดลอ้มอันจะก่อใหเ้กิดการสรา้งรายได ้พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ 

และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อบรรลวุตัถุประสงคด์งักล่าว รฐัมีหนา้ที่ที่

จะตอ้งพฒันาการเกษตรและส่งเสริมการผลิตดา้นเกษตรกรรม ประมง ปศสุตัวใ์หก้บัประชาชนโดย

ใชท้รพัยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ทัง้นีโ้ดยใชร้ะบบการท าการเกษตรสมยัใหม่และ

เทคโนโลยีเขา้ประยุกตอ์ันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนดา้นอาหารเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อ

การส่งออก ทั้งตอ้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนให้เกิดผู้ริเริ่มในการท าธุรกิจเก่ียวกับ

การเกษตรเพื่อผลิต สง่ออกและน าเขา้สินคา้อปุโภคบริโภค๖๒๗ 

บทบัญญัติในมาตรา ๒ ได้ก าหนดให้กระทรวงการเกษตรมีสถานะตามกฎหมาย                           

เป็นหน่วยงานหนึ่งของรฐับาลในอันที่จะตอ้งด าเนินการพฒันาการเกษตรโดยการ (๑) จัดท ากรอบ

การด าเนินนโยบาย (policy framework) (๒) ด าเนินการลงทุนภาครัฐ (public investment) และ  

(๓) สนับสนุนและใหบ้ริการที่จ  าเป็นแก่ผูป้ระกอบการในประเทศและนักธุรกิจหรือผูป้ระกอบการ  

 
๖๒๕ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๓ มาตรา ๑ และมาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๒๖ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๓ มาตรา ๑ และมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๒๗ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๔ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๕๕ 
 

ดา้นการสง่ออก (export-oriented enterprises)๖๒๘ 

ทัง้นี ้นอกเหนือจากหน้าที่ดังที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ กระทรวงการเกษตรยังมีหน้าที่ในการ

บรหิารจดัการการเกษตรของประเทศอย่างบูรณาการ ทัง้ดา้นการผลิต การอปุโภคบริโภค การสงวนรกัษา 

และการใชท้รพัยากรทางการเกษตรและการประมง มีอ านาจในการจดัท าแผนงาน การออกระเบียบ

ขอ้บงัคบั การบงัคบัใชก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้งดงักล่าว และติดตามแผนการด าเนินการดา้นการเกษตร 

การผลิตและการจัดหาทรพัยากรดา้นอาหาร (food production and supply) การสงวนรกัษาและ

การใชท้รพัยากรทางการเกษตรและการประมง ทัง้มีอ  านาจในการจดัฐานระบบขอ้มลูส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค การท าการตลาด การจัดหาแหล่งเงินทุน การใหบ้ริการและโครงการฝึกอบรมใหก้ับ

ชาวนาและเกษตรกร หรือผูป้ระกอบการใหม่ โดยด าเนินการศึกษาวิจัยดว้ยตนเองในการพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลผลิตดา้นการเกษตรและการประมงหรือสินคา้อุปโภคบริโภคอ่ืน หรือ

ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งเพื่อการท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็อย่างเป็นองคร์วม๖๒๙ 

อนึ่ง ใหก้ระทรวงการเกษตรมีโครงสรา้งขององคก์รประกอบไปดว้ย (๑) หน่วยงานกลาง 

(Department Proper) ภายในกระทรวงประกอบดว้ยส านักงานรฐัมนตรี ส  านักงานปลัดกระทรวง 

ส านกังานผูช้่วยรฐัมนตรี (๒) ส านกังานสว่นภมูิภาค (Regional Office) (๓) ส านกังานประจ าจงัหวัด 

ประจ าเทศบาล และส านักงานประจ าหมู่บ้าน (Provincial, Municipal, and Barangay Offices) 

และ (๔) หน่วยงานย่อยต่าง ๆ (Bureaus) โดยแบ่งแยกย่อยตามงานที่รบัผิดชอบ อาทิ กลุ่มก ากับ

ดูแลงานด้านการผลิต กลุ่มงานด้านวิจัยและฝึกอบรม กลุ่มจัดท าแผนงานและติดตามผลการ

ด าเนินงาน เป็นต้น๖๓๐ โดยที่รายละเอียดว่าด้วยกรอบโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของแต่ละ

หน่วยงานดงักลา่ว จะเป็นไปตามบทบญัญัติในสว่นที่ ๒ ถึงสว่นที่ ๖ มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๔๙  

หวัขอ้ที่ ๕ (Title V) ว่าดว้ยกระทรวงสาธารณปูโภคและทางหลวง กฎหมายไดก้ าหนดใหเ้ป็น

หน่วยงานดา้นวิศวกรรมก่อสรา้งของภาครฐัมีหนา้ที่ในการ (๑) พัฒนาเทคโนโลยีดา้นการก่อสรา้ง

เพื่อความปลอดภัยในระบบสาธารณูปโภค ทางหลวง และงานก่อสรา้งสาธารณะของประเทศ และ 

(๒) จัดท าแผนงาน ออกแบบ ก่อสรา้ง และบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ        

 
๖๒๘ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๔ มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๒๙ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๔ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๓๐ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๔ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๕๖ 
 

ทางหลวง การควบคุมน า้ท่วม ระบบชลประทาน และงานก่อสรา้งของรฐัทั่วไป๖๓๑ โดยใหม้ีอ  านาจ   

ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓ ในการ (๑) จัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และคู่มือ                           

ดา้นความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพของระบบการก่อสรา้งทั้งของภาครัฐและเอกชน          

ในประเทศ (๒) ดูแลและก ากับการด าเนินงานตามแผนงานของภาครฐัใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์

มาตรฐาน และคู่มือด้านความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพของระบบการก่อสร้าง                                

(๓) ใหค้ าปรึกษาด้านการก่อสรา้งแก่หน่วยงานของทางภาครัฐที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามกรอบแผนงานและรายละเอียดที่ได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาล (๔) ดูแลรักษาระบบ        

การปอ้งกนัและจดัการน า้ท่วม ทางหลวง และงานสาธารณะอื่นในประเทศทัง้หมด ยกเวน้งานภายใต้

ความรบัผิดชอบของหน่วยงานที่ไดร้บัมอบหมายโดยประธานาธิบดีโดยตรง (๕) จัดท าแผนบูรณาการ          

ในการพฒันาระบบทรพัยากรน า้ การควบคมุและปอ้งกนัน า้ท่วม และทางหลวง (๖) แบ่งประเภทและ

จัดสรรพืน้ที่การดูแลและก ากับการถนนและทางหลวงทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับ

จงัหวดั ระดบัเมือง ระดบัเทศบาล และระดบัหมู่บา้น (Barangay) เพื่อการด าเนินงานใหบ้รรลไุดต้าม

วตัถปุระสงค ์และ (๗) มอบหมายสั่งการเพื่อการด าเนินงานแก่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง๖๓๒ 

ทัง้นี ้ใหก้ระทรวงสาธารณูปโภคและทางหลวงมีโครงสรา้งการบริหารงานอนัประกอบไปดว้ย

(๑) หน่วยงานกลาง (Department Proper) ภายในกระทรวงประกอบด้วยส านักงานรัฐมนตรี 

ส  านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานผูช้่วยรฐัมนตรี หน่วยงานดา้นการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit Service) หน่วยงานด้านข้อมูลและการก ากับดูแล (Monitoring and Information Service) 

หน่วยงานดา้นการวางแผน (Planning Service) หน่วยงานดา้นการจดัการการเงินและการตรวจสอบ

บัญชี (Comptrollership and Financial Management Service) หน่วยงานด้านกฎหมาย (Legal 

Service) หน่วยงานด้านการปกครองและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Administrative and 

Manpower Management Service)  (๒) หน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถึง หน่วยงานดา้นวิจยัและมาตรฐาน 

หน่วยงานด้านการออกแบบ หน่วยงานด้านการก่อสร้าง หน่วยงานด้านการบ ารุงรักษา และ

หน่วยงานดา้นบริภณัฑ ์(equipment) และ (๓) ส านกังานประจ าพืน้ที่ (Field Offices) ประกอบไปดว้ย

ส านักงานส่วนภูมิภาค (Regional Office) จ านวน ๑๔ แห่ง โดยแบ่งออกเป็น ๑๒ ภูมิภาค และ

 

๖๓๑ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๕ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๓๒ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๕ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๕๗ 
 

ส านักงานประจ าอ าเภอ๖๓๓ โดยที่รายละเอียดว่าดว้ยกรอบโครงสรา้งและอ านาจหน้าที่ของแต่ละ

หน่วยงานตามที่กล่าว จะเป็นไปตามบทบญัญัติในส่วนที่ ๒ ถึงส่วนที่ ๖ มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๒๕ (ดู

เพิ่มเติมในหวัขอ้ ๕.๑.๑๐)  

หัวข้อที่  ๖ (Title VI) ว่าด้วยกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม และกีฬา  ซึ่งกฎหมาย                          

ได้ก าหนดให้มีหน้าที่ในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของประชาชนทุกคนด้านการศึกษาในทุกระดับ                  

และด าเนินการตามสมควรเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ โดยรัฐมีหน้าที่                      

(๑) จดัตัง้ รกัษาและสนบัสนนุระบบการศึกษาอย่างบรูณาการ เพียงพอและครบถว้นใหก้บัประชาชน

ตามความจ าเป็นของแต่ละชุมชนนัน้ ๆ (๒) จดัตัง้และด ารงไวซ้ึ่งระบบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ระดับ

ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย) ใหก้ับประชาชนโดยไม่มีค่าใชจ้่าย และโดยไม่จ ากัดสิทธิ

ตามธรรมชาติของผูป้กครองในการเลีย้งดบูุตร (๓) จดัตัง้และด ารงไวซ้ึ่งระบบการใหทุ้น การใหเ้งิน

กูย้ืม การใหค้วามช่วยเหลือ และการให้สิ่งจูงใจดา้นการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทั้งของรฐัและ

เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ดอ้ยโอกาส (๔) ส่งเสริมการเรียนรูท้ัง้ในระบบและนอกระบบ 

และระบบการเรียนรูใ้นท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและนอกเหนือจากการเรียนรู้              

ในหอ้งเรียนตามความจ าเป็นของแต่ละพืน้ที่ และ (๕) จัดหาใหซ้ึ่งระบบการศึกษาและการฝึกฝน

ทักษะที่เหมาะสมใหก้ับผู้ใหญ่ ผูพ้ิการ และการศึกษานอกโรงเรียน นอกเหนือจากระบบการศึกษา

ปกติ๖๓๔ 

ทัง้นี ้มาตรา ๒ ก าหนดใหก้ระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม และกีฬา มีหนา้ที่โดยตรงในการ

จัดท า วางแผน ด าเนินการ และประสานงานด้านนโยบายและโครงการต่าง ๆ ด้านการศึกษา                   

ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบในพื ้นที่ ต่าง ๆ และในทุกระดับชั้น ทั้งให้ค าปรึกษา                             

แก่สถาบนัการศึกษาทัง้ของรฐัและเอกชน และจัดตัง้ระบบการศึกษาแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์

และเพียงพอเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายในการพฒันาประเทศ๖๓๕ 

นอกจากนี ้กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม และกีฬา ยังมีอ านาจในการจัดท า วางแผน 

ด าเนินการ และประสานงานดา้นนโยบายและโครงการต่าง ๆ ทัง้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา          

การพลศึกษา (Physical Education) การศึกษานานาชาติ (International Education) การศึกษา            

 

๖๓๓ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๕ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๓๔ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๖ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๓๕ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๖ มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๕๘ 
 

ทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาในระดับโพลีเทคนิค การศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ                 

การพฒันาดา้นวฒันธรรม เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้๖๓๖ ประกอบดว้ยโครงสรา้งอนัมี

หน่วยงานกลาง (Department Proper) ภายในกระทรวงเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินงาน และ

ประกอบดว้ย หน่วยงานอ่ืน ๆ  (Bureau) และส านกังานสว่นภมูิภาค (Regional Office) เป็น ฝ่ายสนบัสนนุ๖๓๗ 

อนึ่ง รายละเอียดว่าดว้ยกรอบโครงสรา้งและอ านาจหนา้ที่ของแต่ละหน่วยงานตามที่กล่าว 

ใหเ้ป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๒ ถึงส่วนที่ ๙ มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๒๙  อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน 

กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education) ที่จัดตั้งขึน้โดยรัฐบัญญัติหมายเลข ๙๑๕๕              

เป็นหน่วยงานหลกัที่รบัผิดชอบดา้นการศกึษาของฟิลิปปินส ์(รายละเอียดโปรดดหูวัขอ้ ๕.๑.๒)  

หัวข้อที่  ๗ (Title VII) ว่าด้วยกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน ได้ก าหนดให้กระทรวง                    

มีหน้าที่ในการ (๑) คุม้ครองแรงงานและส่งเสริมการจา้งงานและความเท่าเทียมกันในการได้รับ

โอกาสในการท างาน โดยการใหค้วามคุม้ครองซึ่งสิทธิในการท างาน การรวมกลุ่มเขา้ต่อรองสิทธิ             

กับหน่วยงานหรือองคก์ร หรือการรวมตัวกันท ากิจกรรมดา้นแรงงานอย่างสงบ รวมถึงการประทว้ง

ตามกรอบที่ก าหนดไวต้ามกฎหมาย (๒) สง่เสรมิหลกัการในความรบัผิดดา้นแรงงานทัง้ทางฝ่ังลกูจา้ง

และนายจา้ง และการใชก้ระบวนการในการระงบัขอ้พิพาทระหว่างลกูจา้งนายจา้งโดยสมคัรใจ และ 

(๓) สรา้งกฎเกณฑก์ าหนดความสมัพันธ์ระหว่างลูกจา้งและนายจา้ง โดยรองรบัสิทธิดา้นแรงงาน                

ที่เป็นธรรมและเป็นประโยชนต่์อทั้งสองฝ่ายที่จะส่งผลใหเ้กิดความสมดุล ใหผู้ป้ระกอบการไดร้บั

ผลประโยชนท์ี่เป็นธรรมจากการลงทุนของตน (reasonable returns on investments) และสามารถ

เติบโตและขยายกิจการต่อไปได้๖๓๘  

ทัง้นี ้ใหก้ระทรวงฯ รบัผิดชอบในการ (๑) ด าเนินการส่งเสริมใหเ้กิดการจา้งงานในประเทศ

และใชท้รพัยากรบุคคลของประเทศใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด (๒) ส่งเสริมสวสัดิการใหแ้ก่ผูใ้ชแ้รงงาน       

ทัง้ในส่วนของสภาพการจา้งและเงื่อนไขของการจา้งงาน และ (๓) ด ารงไวซ้ึ่งบรรยากาศของการท างาน             

ที่สงบโดยปราศจากขอ้พิพาทดว้ยการสง่เสรมิความสามคัคี ความเท่าเทียม และความสมัพนัธใ์นการ

จา้งงานที่ยั่งยืนระหว่างลกูจา้งและนายจา้ง๖๓๙ โดยที่กระทรวงมีอ านาจในการ (๑) ออกกฎหมายและ

 

๖๓๖ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๖ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๓๗ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๖ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๓๘ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๗ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๓๙ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๗ มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๕๙ 
 

บงัคบัใชก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้งดา้นแรงงานและสงัคมเพื่อการคุม้ครองแรงงาน (๒) ออกกฎเกณฑแ์ละ

บงัคบัใชก้ฎเกณฑเ์ก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างลกูจา้งและนายจา้ง การด าเนินการตามแผนพัฒนา 

จัดสรร ฝึกฝน และการใชแ้รงงาน (๓) ออกกฎเกณฑแ์ละบังคับใชก้ฎเกณฑเ์ก่ียวกับการจา้งงาน

แรงงานต่างดา้ว รวมถึงการขึน้ทะเบียนและการออกใบอนุญาตการท างาน (๔) จัดท าคู่มือว่าดว้ย

สินจา้ง (ค่าแรง) และนโยบายดา้นรายรบั (guidelines concerning wage and income policy) และ

ท าความเห็นในการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งด้านสินจา้งหรือค่าแรงที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ (๕) ด าเนินการในกิจการทั้งหลายเพื่อให้บรรลุหน้าที่และ

วัตถุประสงคข์า้งตน้๖๔๐ ทัง้นีโ้ดยผ่านส านักงานรฐัมนตรี ส  านักงานปลดักระทรวง ส านักงานผูช้่วย

รฐัมนตรี และหน่วยงานอื่น (Bureaus) ตลอดจนส านกังานสว่นภมูิภาค (Regional Office) ที่มีหนา้ที่

หลกัในการด าเนินงานอีกดว้ย๖๔๑ 

อนึ่ง รายละเอียดว่าดว้ยกรอบโครงสรา้งและอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานดังกล่าว 

เป็นไปตามบทบญัญัติในสว่นที่ ๒ ถึงสว่นที่ ๖ มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๒๕ 

หัวขอ้ที่ ๘ (Title VIII) ว่าดว้ยกระทรวงกลาโหม ไดก้ าหนดใหก้ระทรวงมีหน้าที่หลกัในการ 

(๑) ใหบ้ริการและคุม้ครองประชาชน โดยรฐัมีอ านาจในการเกณฑก์ าลงัพลเพื่อการปกป้องประเทศ

ไดต้ามที่กฎหมายก าหนด ภายใตห้ลกัการที่ว่าประชาชนเป็นผูม้ีอ  านาจสงูสดุในประเทศเหนือกองทพั 

และกองทพัตอ้งเป็นผูคุ้ม้กนัประชาชนในประเทศเพื่อปกป้องอ านาจอธิปไตยและศกัดิ์ศรีของประเทศ

ฟิลิปปินส์๖๔๒ และ (๒) จัดตั้งและด ารงไวซ้ึ่งกองก าลังทหารที่มีศักยภาพสูงสุดในดา้นการรบเพื่อ              

คุม้กันประเทศจากภัยรุกรานทัง้ในและนอกประเทศเพื่อความสงบสุขแห่งชาติและการพัฒนาด้าน

สังคมและเศรษฐกิจ๖๔๓ โดยใหม้ีการจัดตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Council)    

เพื่อเป็นหน่วยงานหลกัของรฐัในการประสานงานและจดัท านโยบายดา้นความมั่นคงของประเทศ๖๔๔ 

มีอ านาจในการ (๑) ให้ความเห็นต่อประธานาธิบดีในประเด็นเก่ียวกับนโยบายภายในประเทศ 

นโยบายต่างประเทศ กองทพั การเมือง สงัคม เศรษฐกิจ และการศึกษาในภาพรวมที่มีส่วนสมัพันธ์

 

๖๔๐ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๗ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๔๑ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๗ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๔๒ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๘ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๔๓ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๘ มาตรา ๑๕ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๔๔ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๘ มาตรา ๓ แหง่ประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๖๐ 
 

กับความมั่นคงแห่งชาติ (๒) ประเมินและวิเคราะหข์อ้มูล เหตุการณ์ และสถานการณ์ความเสี่ยง

ทัง้หลายที่อาจเป็นภยัต่อความมั่นคงแห่งรฐัเพื่อน าเสนอความเห็นต่อประธานาธิบดีไดอ้ย่างทนัท่วงที                       

(๓) ก ากับดูแลแผนนโยบายให้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และ (๔) จัดท าความเห็น                       

และขอ้เสนอแนะใหแ้ก่ประธานาธิบดีในเรื่องอ่ืนที่เก่ียวขอ้งตามแต่สถานการณ์๖๔๕ ทัง้ใหม้ีการจดัตัง้

สภากองทัพ  (General Military Council) ขึ ้น เพื่ อ ให้ค าปรึกษาและช่ วยเหลือให้ความเห็น                            

แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในด้านนโยบายว่าด้วยการจัดตั้งกองก าลังทหาร และเพื่อ

พิจารณารายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการ๖๔๖  

ทั้งนี ้ โครงสร้างของกระทรวงกลาโหมประกอบไปด้วยส านักงานรัฐมนตรี ส  านักงาน

ปลดักระทรวง ส านกังานผูช้่วยรฐัมนตรี และเจา้หนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้งตามที่กฎหมายก าหนด๖๔๗ 

อนึ่ง รายละเอียดว่าดว้ยกรอบโครงสรา้งและอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานดังกล่าว 

เป็นไปตามบทบญัญัติในสว่นที่ ๒ ถึงสว่นที่ ๑๒ มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๗๑ (ดเูพิ่มเติมในหวัขอ้ ๕.๗.๑) 

หวัขอ้ที่ ๙ (Title IX) ว่าดว้ยกระทรวงสาธารณสขุ ไดก้ าหนดใหก้ระทรวงมีหนา้ที่หลกัในการ                            

(๑) ปกป้องและส่งเสริมสิทธิของประชาชนดา้นสุขภาพอนามัย (๒) ประยุกตใ์ชร้ะบบที่ครอบคลุม

และบูรณาการเพื่อพฒันาสขุภาพใหแ้ก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ผูป่้วยที่ยากไร ้ผูส้งูอายุ 

คนพิการ เด็กและสตรี (๓) จัดหาผลิตภัณฑท์ี่จ  าเป็นและการบริการดา้นสุขภาพและสังคมให้แก่

ประชาชนในราคาที่สามารถเขา้ถึงได ้(๔) จัดท าและด าเนินการดา้นระบบและหลักเกณฑว์่าดว้ย

อาหารและยาที่มีประสิทธิภาพ (๕) พฒันางานวิจยัและทรพัยากรบุคคลอย่างเหมาะสมที่ตอบสนอง

ต่อความจ าเป็นและปัญหาดา้นสาธารณสขุของประเทศ๖๔๘ และ (๖) จดัท า วางแผน ด าเนินการ และ

ประสานงานดา้นนโยบายและโครงการดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบัสขุภาพ๖๔๙ 

ทัง้นี ้ใหก้ระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจตามบทบญัญัติแห่งมาตรา ๓ ในการ (๑) บงัคับใช้

กรอบการด าเนินงานและน าเสนอแผนการด าเนินงานดา้นสุขภาพแห่งชาติที่สอดคลอ้งกับกรอบ

นโยบายและแผนงานของรฐับาล (๒) จดัท าโครงการการใหบ้ริการดา้นสขุภาพตามที่จ  าเป็น ภายใต้

 

๖๔๕ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๘ มาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๔๖ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๘ มาตรา ๑๖ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๔๗ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๘ มาตรา ๑๘ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๔๘ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๙ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๔๙ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๙ มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๖๑ 
 

งบประมาณที่ไดร้บัและหลักเกณฑต์ามกฎหมาย (๓) ประสานงานกับชุมชนทอ้งถิ่น องคก์ร และ         

ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ (๔) ออก

กฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสขุภาพ รวมถึงกฎหมายในการกกักนัสินคา้ อาหาร และ

ความปลอดภัยในการใช้ยา (๕) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ด้านสุขภาพ          

ของประเทศ น าเสนอ และให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย (๖) ด าเนินการวิจัยและจัดฝึกอบรม                 

ด้านสุขภาพและการแพทย์เพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ (๗) จัดท าหลักเกณฑ์ในการ

ด าเนินงานและการออกใบอนุญาตให้กับโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน คลินิก รา้นขายยา 

ธนาคารเลือด ฯลฯ และ (๘) ออกค าสั่งหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการน านโยบายด้านสุขภาพ                

ไปปฏิบติั (implementation)๖๕๐  

อนึ่ง ให้กระทรวงสาธารณสุขมีโครงสร้างองค์กรอันประกอบไปด้วยหน่วยงานกลาง 

(Department Proper) ภายในกระทรวงเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินงาน และหน่วยงานดา้นการ

ให้ความสะดวกด้านสุขภาพแห่งชาติ  (National Health Facilities) ส านักงาน ส่วนภูมิภาค 

(Regional Office) ส านกังานสขุภาพประจ าจงัหวัด (Provincial Health Offices) ส านกังานสุขภาพ

ประจ าอ าเภอ (District Health Offices) และส านักงานตัวแทนดา้นสุขภาพทอ้งถิ่น (Local Health 

Agencies) ในการสนบัสนุน๖๕๑ และใหร้ายละเอียดว่าดว้ยกรอบโครงสรา้งและอ านาจหนา้ที่ของแต่

ละหน่วยงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนที่  ๒ ถึงส่วนที่  ๖ มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๒๕  (ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ ๕.๑.๓)  

หัวข้อที่  ๑๐ (Title X) ว่าด้วยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม กฎหมายได้ก าหนดให้                  

มีหน้าที่ ในการ (๑)  พัฒนาเศรษฐกิจแบบเป็นอิสระและพึ่ งพาตนเองได้ (self-reliant and 

independent) และด าเนินการโดยชาวฟิลิปปินส  ์โดยตระหนักถึงบทบาทอันส าคัญของภาคเอกชน 

การส่งเสริมผูป้ระกอบการภาคเอกชน และใหแ้รงจูงใจแก่ภาคเอกชนในการลงทุนในด้านต่าง ๆ          

ที่จ  าเป็น (๒) ส่งเสริมงานอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาและการปฏิรูปด้านการเกษตร ผ่านกลุ่ม

อตุสาหกรรมต่าง ๆ  และสง่เสรมิการจา้งงานและการใชท้รพัยากรทางธรรมชาติและทรพัยากรบุคคล

อย่างเต็มประสิทธิภาพอันจะส่งผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางการค้า                     

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และคุ้มครองผู้ประกอบการชาวฟิลิปปินส์จากการแข่งขันและ            

 

๖๕๐ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๙ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๕๑ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๙ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๖๒ 
 

การปฏิบติัทางการคา้ที่ไม่เป็นธรรม (๓) ด าเนินนโยบายดา้นการคา้ที่เป็นการส่งเสริมสวสัดิการและ

การแลกเปลี่ยนทักษะบนพืน้ฐานของความเท่าเทียมกัน (๔) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขอ้หา้มว่าดว้ย

การผูกขาดทางการคา้และการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรมเพื่อประโยชนส์าธารณะ โดยรฐัจ าตอ้งคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคจากการคา้โดยมิชอบ (trade malpractices) และการซือ้ขายสินคา้ที่ไม่ไดม้าตรฐานหรือ  

เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ๖๕๒ 

ทัง้นี ้บทบญัญัติในมาตรา ๒ ไดก้ าหนดใหก้ระทรวงการคา้และอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงาน

หลกัในการท าความรว่มมือ สง่เสรมิ สนบัสนนุ และจดัท าหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวเนื่องกบัการคา้ การลงทนุ 

และงานด้านอุตสาหกรรม ทั้งยังต้องส่งเสริมและพัฒนาโครงการงานด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ                 

ที่ควบคุมโดยชาวฟิลิปปินส์๖๕๓ โดยให้กระทรวงฯ มีอ านาจตามบทบัญญัติในมาตรา ๓ ในการ                     

(๑) จัดท าและด าเนินการแผนนโยบายและโครงการด้านการพัฒนา การขยายตัว (expansion)                

การส่งเสริม และการจัดท าหลักเกณฑ์ด้านการค้า การลงทุน และงานด้านอุตสาหกรรม                             

(๒) ประสานงานและด าเนินงานรว่มกนัในการส่งเสรมิการสง่ออก การสง่เสรมิความหลากหลายและ

การกระจายตัวของกลุ่มงานอุตสาหกรรมและการพฒันาการคา้ระหว่างประเทศ (๓) สนบัสนุนและ

สง่เสรมิใหอ้ตุสาหกรรมของประเทศขยายตวัและเติบโตโดยการใชท้รพัยากรธรรมชาติและทรพัยากร

บุคคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและเสริมสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ทัง้ในประเทศ

และระหว่างประเทศ (๔) ด าเนินมาตรการที่ เหมาะสมเพื่อปกป้องกลุ่มอุตสาหกรรมท้องถิ่น                  

ฟิลิปปินสจ์ากการแข่งขนัและระเบียบทางการคา้ที่ไม่เป็นธรรมของต่างประเทศ (๕) สรา้งแรงจูงใจ  

ในการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก       

ของประเทศ (๖) จัดท ากฎเกณฑว์่าดว้ยการน าเขา้สินค้าของผู้ผลิต (producer item) และสินค้า          

ที่จ  าเป็นส าหรับผู้บริโภค  (essential consumer items) เพื่อให้เกิดกลไกในการแข่งขันราคาที่              

เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค (๗) ก าหนดมาตรการว่าดว้ยการควบรวมหรือการรวมกลุ่มกันทางการคา้ที่จะ

ส่งผลใหเ้กิดการคา้และการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม (๘) พฒันาขีดความสามารถของผูผ้ลิตทอ้งถิ่นและ

พัฒนาคุณภาพสินคา้เพื่อให้แข่งขันไดใ้นตลาดโลก (๙) สรา้งกลไกที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทาง          

ในการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประเทศ  (๑๐) สรา้งกลยุทธ์ด้านการส่งออกสินค้าและ             

จัดกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งเพื่อส่งเสริมการส่งออกของฟิลิปปินสส์ู่ต่างประเทศ (๑๑) ด าเนินการเจรจา

 

๖๕๒ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๐ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๕๓ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๐ มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๖๓ 
 

และทบทวนความตกลงทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (๑๒) พิจารณาตัดสินและออกค าสั่ง                 

ในประเด็นว่าด้วยการลงโทษและการปรับผู้กระท าผิดตามกฎหมายที่ เ ก่ียวกับการค้าและ

อตุสาหกรรม เป็นตน้๖๕๔ 

อนึ่ง กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมมีโครงสรา้งองค์กรอันประกอบไปดว้ยส านักงาน

รฐัมนตรี ส  านักงานปลดักระทรวง ส านักงานผูช้่วยรฐัมนตรี และศูนยใ์หบ้ริการแห่งชาติ (National 

Service Centers) ส านักงานส่วนภูมิภาค  (Regional Office) ตัวแทนการค้า  (Line Corporate 

Agencies) และหน่วยงานรฐัอื่น (Government Entities)๖๕๕ และใหร้ายละเอียดว่าดว้ยกรอบโครงสรา้ง

และอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนที่  ๒ ถึงส่วนที่  ๗                 

มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๕ 

หัวขอ้ที่ ๑๑ (Title XI) ว่าดว้ยกระทรวงการปฏิรูปเกษตรกรรม ไดก้ าหนดใหม้ีหนา้ที่ในการ 

(๑) ด าเนินการโครงการดา้นการปฏิรูปเกษตรกรรมส าหรบัเกษตรกรและกลุม่เกษตรกรแรงงานที่ไม่มี

ที่ดินเป็นของตัวเองหรือไม่มีที่ดินร่วมในชุมชน (collectively own the lands) หรือเกษตรกรในกลุ่ม

ประเภทอ่ืน เพื่อใหไ้ดร้บัส่วนแบ่งของผลประกอบการที่เป็นธรรม โดยรฐัตอ้งตระหนกัและรบัรองสิทธิ

ของชาวนาและเกษตรกร กลุ่มแรงงานเกษตรกร (farmworkers) และเจา้ของที่ดินแปลงเกษตร หรือ

องคก์รทางการเกษตร ในการมีส่วนร่วมในการวางแผน การวางโครงสรา้ง และการจดัการโครงการ                     

การปฏิ รูปที่ ดิน (land reform program) (๒) ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี  งานวิจัย และ                     

การสนบัสนุนดา้นงบประมาณที่เพียงพอต่อการผลิต การท าการตลาด และการบริการดา้นอ่ืนใหแ้ก่

ชาวนาและเกษตรกร (๓) สรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่ชาวนาและเกษตรกรในการเขา้ร่วมแบ่งปันที่ดินเพื่อ

การเกษตรโดยสมัครใจใหก้ับชุมชน (voluntary land-sharing) เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนที่ดิน

ในการท าการเกษตร๖๕๖ (๔) ให้กระทรวงเป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ในการด าเนินการและ

ประสานงานโครงการเพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรมของประเทศ ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลใหผู้เ้ช่า

ที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถมีโอกาสในการเป็นเจ้าของที่ ดินท ากินเองในลักษณะเศรษฐกิจ               

ครอบครัวได้ในอนาคต (owner-cultivators of economic family-size farms) เพื่อคุณภาพชีวิต                 

ที่ ดีขึน้ และ (๕) จัดท า วางแผน และด าเนินการนโยบายและโครงการเพื่อการแจกจ่ายและ                       

 
๖๕๔ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๐ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๕๕ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๐ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๕๖ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๑ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๖๔ 
 

ใช้ประโยชน์ในที่ ดินเพื่ อการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเกษตรกร ชาวนา                                  

กลุม่เกษตรกรแรงงาน และเจา้ของที่ดินแปลงเกษตร และองคก์รทางการเกษตร๖๕๗  

ทั้งนี ้ใหก้ระทรวงการปฏิรูปเกษตรกรรมมีอ านาจตามความในมาตรา ๓ ในการบังคับใช้

กฎหมาย และด าเนินการโครงการและนโยบายตามกฎหมายเพื่อการปฏิบติัหนา้ที่ทัง้หลายดงัที่กล่าว 

ซึ่งรวมถึง (๑) อ านาจในการ ประเมินมลูค่าที่ดิน แบ่งที่ดิน พฒันา จ าหน่าย จดัสรรและแจกจ่ายที่ดิน 

(๒) ใหค้วามช่วยเหลือดา้นกฎหมายแก่ชาวนาและเกษตรกรในโครงการฯ ทัง้การเรง่รดัการแกปั้ญหา

และการด าเนินการระงบัขอ้พิพาทตามโครงการปฏิรูป (๓) ท าการส ารวจที่ดินในโครงการฯ และออก

สิทธิบตัรใหแ้ก่ชาวนาหรือเกษตรกรภายใตโ้ครงการปฏิรูป ทัง้ของภาครฐัและเอกชน (๔) สรา้งสรรค์

และพัฒนาที่ดินใหเ้กิดทางเลือกในการใชท้ี่ดินในรูปแบบใหม่และมีนวัตกรรมและระบบการใหเ้ช่า

ที่ดินเพื่อการเกษตร (๕) พิจารณาอนุมติัเปลี่ยนแปลงลกัษณะการใชท้ี่ดินทางการเกษตร รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงจากที่ดินที่ใชใ้นการเกษตรเป็นการใชเ้พื่อวัตถุประสงคอ่ื์น อาทิ เพื่อการอยู่อาศัย หรือ

เพื่อประโยชนด์า้นอุตสาหกรรม ตามกรอบของกฎหมาย (๖) ชดใชค่้าเสียหายตามกฎหมายใหแ้ก่

เจ้าของที่ดินในโครงการฯ และ (๗) บูรณาการการด าเนินงานตามโครงการปฏิรูปกับธนาคาร           

เพื่อการเกษตรแห่งชาติ (Land Bank of the Philippines) หน่วยงานภาครัฐทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน  

และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ในการปฏิรูปทางการเกษตร๖๕๘ 

อนึ่ง ให้กระทรวงการปฏิรูปเกษตรกรรมมีโครงการองค์กรอันประกอบไปด้วยส านักงาน             

รฐัมนตรี ส  านกังานปลดักระทรวง ส านกังานผูช้่วยรฐัมนตรี และหน่วยงานดา้นงานบริการ (Services)  

หน่วยงานด้านบุคลากร (Staff Bureau) ส านักงานส่วนภูมิภาค (Regional Office) ส านักงานประจ า

จังหวัด  (Provincial Offices) และส านักงานคณะผู้ด  า เนินงาน (Team Offices)๖๕๙ และให้

รายละเอียดว่าดว้ยกรอบโครงสรา้งและอ านาจหนา้ที่ของแต่ละหน่วยงาน ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติ

ในสว่นที่ ๒ ถึงสว่นที่ ๕ มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๒๑ 

หัวข้อที่  ๑๒ (Title XII) ว่าด้วยกระทรวงรัฐบาลท้องถิ่น ได้ก าหนดให้กระทรวงมีหน้าที่                    

(๑) รบัรองความมีอิสรภาพในการปกครองตนเองของรฐับาลทอ้งถิ่นภายใตร้ะบบการกระจายอ านาจ 

(๒) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและจัดสรรทรพัยากรให้หน่วยงานในแต่ละท้องถิ่น ส่งเสริมการ

 
๖๕๗ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๑ มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๕๘ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๑ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๕๙ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๑ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๖๕ 
 

รวมตัวกันระหว่างท้องถิ่น และความร่วมมือด้านทรัพยากรระหว่างกัน (๓) จัดสรรงบประมาณ      

จากภาษีใหแ้ต่ละทอ้งถิ่นในสดัส่วนที่พอเพียงและเป็นธรรม๖๖๐ และ (๔) ใหค้ าปรึกษาแก่ประธานาธิบดี             

ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของรฐับาลทอ้งถิ่น๖๖๑ ทัง้ในการออกนโยบาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคับ 

และประกาศ 

ทัง้นี ้ใหก้ระทรวงรฐับาลทอ้งถิ่นมีอ านาจในการด าเนินการทัง้หลายตามกรอบหนา้ที่ตามที่

ก าหนดในวรรคก่อน นอกจากนัน้ ยงัมีอ านาจในการ (๑) จดัท าแผนงาน นโยบาย และโครงการเพื่อ

การเสริมสรา้งความเขม้แข็งในการบริหารและความสามารถทางดา้นการเงินและการแข่งขนัใหก้บั

ส านักงานรัฐบาลท้องถิ่น (Local Government Offices) และ (๒) จัดท าแผนงาน นโยบาย และ

โครงการเพื่อการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศ ทั้งที่ เกิดจากมนุษย์และเกิดจาก                    

ภยัธรรมชาติ๖๖๒ 

อนึ่ง ใหก้ระทรวงรฐับาลทอ้งถิ่นมีโครงสรา้งองคก์รอันประกอบไปดว้ยส านักงานรฐัมนตรี 

และหน่วยงานต่าง ๆ ในสงักัด (Line Offices) ประกอบไปดว้ย (๑) หน่วยงานใหค้ าปรึกษารฐับาล

ทอ้งถิ่น (Bureau of Local Government Supervision) (๒) หน่วยงานดา้นการพฒันารฐับาลทอ้งถิ่น 

(Bureau of Local Government Development) (๓) ส านักงานด าเนินงานระดับหมู่บา้น (National 

Barangay Operations Office) (๔)  ส่วนงานดา้นบริการพัฒนาโครงการ (Project Development 

Services) (๕) ส่วนงานด้านบริการในกระทรวง (Department Services) (๖) ส านักงานกิจการ

สาธารณะ  (Office of Public Affairs) และ  (๗) ส านักงานส่วนภูมิภาค  (Regional Office) และ

ส านักงานประจ าพื ้นที่ (Field Offices)๖๖๓ และใหร้ายละเอียดว่าด้วยกรอบโครงสรา้งและอ านาจ

หนา้ที่ของแต่ละหน่วยงานตามที่กล่าว ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติในส่วนที่ ๒ ถึงส่วนที่ ๖ มาตรา ๕ 

ถึงมาตรา ๑๙  ทั้งนี ้ กระทรวงรัฐบาลท้องถิ่นได้มีการควบรวมกับกระทรวงกิจการภายใน                      

เป็นกระทรวงกิจการภายในและรฐับาลทอ้งถิ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดหูวัขอ้ 

๕.๑.๗)  

 

 

๖๖๐ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๒ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๖๑ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๒ มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๖๒ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๒ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๖๓ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๒ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๖๖ 
 

หวัขอ้ที่ ๑๓ (Title XIII) ว่าดว้ยกระทรวงการท่องเที่ยว ไดก้ าหนดใหก้ระทรวงมีหนา้ที่ในการ 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักแห่งชาติที่จะส่งเสริม             

การลงทุนของภาคเอกชน ก่อใหเ้กิดการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและสงัคม การไดป้ระโยชนจ์ากการ

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากจ านวนนกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศทัง้คนฟิลิปปินสเ์อง

และคนต่างชาติ ก่อใหเ้กิดการจา้งงาน และการกระจายรายไดไ้ปในภาคส่วนต่าง ๆ๖๖๔ (๒) จัดท า

นโยบาย แผนงาน และโครงการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (๓) ก ากับดูแล 

ประสานงาน และใหค้ าปรกึษากิจกรรมและโครงการใหก้ับหน่วยงานของทางภาครฐัที่เก่ียวขอ้งกับ

การท่องเที่ยว (๔) ใหค้ าปรึกษาแก่ประธานาธิบดีในการตรากฎหมายดา้นนโยบาย แผนงาน และ

โครงการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว (๕) ยกเลิกอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว บูรณาการ

และลดหลักเกณฑ์ข้อบังคับด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ           

เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยว (๖) เป็นตัวแทนรฐับาลในการเขา้ร่วมการประชุมและงาน

สมัมนาต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าสนธิสัญญา ขอ้ตกลง และขอ้ผูกพันดา้นการท่องเที่ยว  (๗) จัดท า

มาตรฐานขั้นต ่าส าหรบัการประกอบการดา้นการท่องเที่ยวเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการอ านวย

ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานและธรรมเนียมปฏิบัติในทางระหว่าง

ประเทศและธรรมเนียมปฏิบติัทอ้งถิ่น (๘) พิจารณาอนุมติัมาตรฐานดา้นการก่อสรา้งที่เก่ียวขอ้งกับ

การท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึง โรงแรม รีสอรท์ บา้นพกั ฯลฯ และสิ่งปลกูสรา้งเพื่ออ านวยความสะดวกและ

การให้บริการทางการท่องเที่ยว (๙) คุ้มครองและด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติด้านการ

ท่องเที่ยวของประเทศ ทัง้โบราณสถาน โบราณวตัถุ สถานทีทางวฒันธรรม ฯลฯ โดยร่วมด าเนินงาน

กับหน่วยงานของทางภาครฐัและเอกชนที่เก่ียวขอ้ง (๑๐) ท าการศึกษาวิจัย ส ารวจ และวิเคราะห์

แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อการการท่องเที่ยว (๑๑) จัดเก็บข้อมูลด้านอุตสาหกรรม              

การท่องเที่ยว (๑๒) ออกแบบโครงการที่ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนดา้นการท่องเที่ยวและ

กิจกรรมดา้นการท่องเที่ยว (๑๓) จัดตัง้หน่วยงานดา้นการท่องเที่ยวในต่างประเทศเพื่อส ารวจและ     

ท าการตลาดในการส่งเสริมกิจกรรมดา้นการท่องเที่ยว และ (๑๔) จัดสรรและแปรสภาพที่ดินที่ติด          

กับแหล่งท่องเที่ยว (reclamation of any land adjacent to or adjoining a tourist zone) เมื่อเห็นสมควร

โดยประสานงานและรว่มมือกบัหน่วยงานรฐัที่เก่ียวขอ้ง๖๖๕ 

 
๖๖๔ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๓ มาตรา ๑ และมาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๖๕  บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๓ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๖๗ 
 

ทั้งนี ้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวมีโครงการองค์กรอันประกอบไปด้วยหน่วยงานกลาง 

(Department Proper) ภายในกระทรวง  ประกอบไปด้วยส านักงาน รัฐมนตรี  ส  านักงาน                 

ปลดักระทรวง ส านักงานผูช้่วยรฐัมนตรี เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานวางแผนและพัฒนา

นโยบายและโครงการของกระทรวงฯ และมีสว่นงานดา้นบรกิารในกระทรวง (Department Services) 

ส  านักงานส่วนภูมิภาค (Regional Office) หน่วยงานและส านักงานเพิ่มเติมอ่ืน  ๆ (Bureaus and 

Offices) และส านกังานในต่างประเทศ (Foreign Offices) เป็นฝ่ายสนบัสนนุ๖๖๖  

อนึ่ง รายละเอียดว่าดว้ยกรอบโครงสรา้งและอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานดังกล่าว 

เป็นไปตามบทบญัญัติในสว่นที่ ๒ ถึงสว่นที่ ๖ มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๒๑  

หัวขอ้ที่ ๑๔ (Title XIV) ว่าดว้ยกระทรวงสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ ไดก้ าหนดให้

กระทรวงมีหน้าที่ในการ (๑) ส ารวจ พัฒนา ใช้ จัดการ จ าหน่าย ยกเลิก และด ารงรักษาไว้                          

ซึ่งทรพัยากรดิน ป่า แร่ น า้ และสตัวป่์าสตัวน์ า้ ทัง้พืน้ที่นอกชายฝ่ังและแหล่งทรพัยากรธรรมชาติอ่ืน

อย่างเหมาะสมเพื่อประโยชนข์องประชาชนชาวฟิลิปปินส ์และใหส้อดคลอ้งกับความจ าเป็นและ

ความสมดุลในระบบนิเวศ ป้องกันและส่งเสริมคุณภาพดา้นสิ่งแวดลอ้ม (๒) ตระหนักรูถ้ึงตน้ทุน               

ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเสียไปจากการใชท้รพัยากรธรรมชาติ และน าระบบที่เหมาะสม              

มาประยุกต์ใช้ในการใช้ พัฒนา และด ารงรักษาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ๖๖๗ (๓) ควบคุมและ                          

ใหค้  าปรึกษาดา้นการส ารวจ พัฒนา ใช ้และด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยากรธรรมชาติของประเทศ ๖๖๘               

(๔) สรา้งความยั่งยืนและการเขา้ถึงทรพัยากรธรรมชาติ ทัง้ในดา้นการใช ้และการฟ้ืนฟูและทดแทน 

ที่เป็นระบบให้กับประชาชน (๕) เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนอง                  

ต่ออุปสงคก์ารอุปโภคและบริโภคทรพัยากรป่า แร่ ดิน และน า้ที่มีเพิ่มมากขึน้จากการขยายจ านวน

ประชากร (๖) เพิ่มศกัยภาพในการจดัสรรทรพัยากรธรรมชาติเพื่อการพฒันาทางสงัคมและเศรษฐกิจ

ของประเทศ (๗) ส่งเสริมการเขา้ถึงทรพัยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกนัในสงัคม และ (๘) รกัษาไว้

ซึ่งดินแดนและน่านน า้ของฟิลิปปินสท์ี่อุดมไปดว้ยมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน      

ในอนาคต๖๖๙  

 

๖๖๖ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๓ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๖๗ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๔ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๖๘ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๔ มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๖๙ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๔ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๖๘ 
 

ทั้งนี ้ ให้กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีอ านาจตามมาตรา ๔ ในการ                        

(๑) ให้ค าปรึกษาแก่ประธานาธิบดีและรัฐสภาในการออกกฎหมายที่ เ ก่ียวพันกับการส ารวจ                

การพัฒนา การใช้ การก าหนดหลักเกณฑ์ และการด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ              

และการควบคุมมลภาวะ (๒) จัดท า ด าเนินการ และให้ค าปรึกษาด้านนโยบาย แผนงาน และ

โครงการเก่ียวกบัการจดัการ การบ ารุงรกัษา การพฒันา และการใชท้รพัยากรธรรมชาติของประเทศ 

(๓) ออกระเบียบและขอ้บงัคบัตามกฎหมายว่าดว้ยการส ารวจ การพฒันา การบ ารุงรกัษา การจ าหน่าย 

การใช้ และการกระท าอ่ืนอันมีลักษณะเป็นไปในทางการค้าที่จะส่งผลให้เกิดการขาดแคลน

ทรพัยากรธรรมชาติหรือท าใหท้รพัยากรธรรมชาติทรุดโทรม (๔) ควบคุมพืน้ที่ป่าและการจ าหน่าย

จ่ายโอนที่ดินสาธารณะและทรพัยากรแร่ทางธรรมชาติ โดยอาจใชม้าตรการทางภาษี การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ฯลฯ (๕) ส่งเสริมการหารือในประเด็นว่าดว้ยการส ารวจ การพัฒนา การใช ้ 

และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ระหว่างรฐัและภาคเอกชนที่เหมาะสมร่วมกนั (๖) ส ารวจแหล่ง

ภูมิศาสตรข์องประเทศ รวมถึงน่านน า้ (๗) ออกใบอนุญาตในกิจการที่เก่ียวขอ้งกับการใชแ้ละการ

พฒันาทรพัยากรทางน า้ การหาสมบติั (treasure hunting) การกูซ้ากเรือที่จม (salvaging of sunken 

vessels) ฯลฯ (๘) จัดท าและด าเนินนโยบายเก่ียวกับการส่งเสริม พัฒนา และการขยายตัวของ

อตุสาหกรรมที่จ  าตอ้งพึ่งพาทรพัยากรธรรมชาติ  และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติในพืน้ที่ห่างไกล (rural resource management) (๙) ประเมิน พิจารณาทบทวน 

และชีแ้นะการด าเนินงานหน่วยงานของทางภาครฐัที่เก่ียวขอ้ง และที่เก่ียวกบัการด าเนินงานโครงงาน

ด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงาน (๑๐) ออกระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมมลภาวะ           

ทาง ดิน น า้ และอากาศ (๑๑) ออกกฎเกณฑว์่าดว้ยมาตรฐานดา้นคณุภาพน า้และอากาศ (๑๒) ออก

นโยบาย หลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบัว่าดว้ยการอนุรกัษ์พนัธุพ์ืช พนัธุส์ตัวแ์ละสตัวท์ี่ใกลส้ญูพนัธุ ์และ 

(๑๓) วางแผนยทุธศาสตรเ์พื่อการบรูณาการดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติของประเทศ๖๗๐ 

อนึ่ง กระทรวงสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติมีโครงสรา้งองคก์รอันประกอบไปดว้ย

หน่วยงานกลาง (Department Proper) ภายในกระทรวง ส านักงานและหน่วยงานดา้นเจ้าหน้าที่  

(Staff Offices and Staff Bureaus) ส  านักงานส่วนภูมิภาค  (Regional Office) ส  านักงานประจ า

จงัหวดั (Provincial Offices) และส านกังานชุมชน (Community Offices) เป็นหน่วยงานหลกัในการ

 

๖๗๐ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๔ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๖๙ 
 

ด าเนินงาน๖๗๑ และใหร้ายละเอียดว่าด้วยกรอบโครงสรา้งและอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน             

ตามที่กล่าว ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติในสว่นที่ ๒ ถึงส่วนที่ ๕ มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๒๓ (รายละเอียด

เพิ่มเติมโปรดดหูวัขอ้ ๕.๑.๕) 

หัวข้อที่ ๑๕ (Title XV) ว่าด้วยกระทรวงการขนส่งและการสื่อสาร ได้ก าหนดให้มีหน้าที่                 

ในการ (๑) บ ารุงรกัษาและขยายระบบการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว ปลอดภัยและเชื่อถือได้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในพื ้นที่ไม่มี            

การลงทุนโดยภาคเอกชน๖๗๒ (๒) จัดท านโยบาย วางแผน ด าเนินโครงการ ประสานงาน ดา้นการ

ส่งเสริม พัฒนา และออกกฎระเบียบที่เก่ียวกับระบบการขนส่งและการสื่อสาร ในฐานะที่ เป็น

หน่วยงานทางปกครองหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายบริหาร๖๗๓ (๓) จัดท าและน าเสนอนโยบายและคู่มือ

การด าเนินงานเก่ียวกับ การเตรียมความพร้อมและการด าเนินงานด้านระบบการขนส่งและ                        

การสื่อสารแบบบูรณาการและครบวงจรทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และในระดับท้องถิ่น 

(local level) (๔) จดัตัง้และควบคมุดแูลโครงการระบบการขนส่งและการสื่อสารแบบบูรณาการและ

ครบวงจรตามขอ้สาม โดยการประสานความร่วมมือกบัตวัแทนและองคก์รทัง้ของภาครฐัและเอกชน                

(๕) ประเมิน พิจารณาทบทวน และใหแ้นวทางในการด าเนินโครงการดา้นการวิจัยและพัฒนาการ

คมนาคมขนส่งและการสื่อสารร่วมกับสถาบนัต่าง ๆ (๖) ก ากบัดแูลและบงัคับใชก้ฎหมาย ระเบียบ 

และขอ้บงัคับเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร (๗) ประสานงานและร่วมมือกับกระทรวง

สาธารณูปโภคและทางหลวงในการออกแบบ ก าหนดต าแหน่ง พัฒนา ฟ้ืนฟู ก่อสรา้ง บ ารุงรกัษา 

และซ่อมแซมสาธารณูปโภคพืน้ฐานทัง้หลายของประเทศ และอาจมอบหมายใหห้น่วยงานภายใต้

สังกัด ด าเนินการโครงการดา้นการสื่อสาร ท่าเรือ อากาศยาน การเดินรถไฟฟ้าไดต้ามค าสั่งของ

ประธานาธิบดีหรือที่ได้ก าหนดไว้โดยกฎหมาย (๘) จัดตั้ง ด าเนินการ และด ารงไว้ซึ่งระบบ               

การไปรษณีย์ในประเทศซึ่งรวมถึงการส่งไปรษณีย ์ขนส่ง และการด าเนินงานบริการดา้นการเงิน                  

(๙) อนุมัติโครงการการใหบ้ริการขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางรถไฟ (๑๐) จัดท าและออก

กฎระเบียบเก่ียวกบัการก าหนดเสน้ทางและเขตพืน้ที่เพื่อการด าเนินงานใหบ้ริการสาธารณะทางบก 

(public land services) (๑๑) จัดท าและออกกฎระเบียบเก่ียวกับการตรวจสอบและจดทะเบียน

 

๖๗๑ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๔ มาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๗๒ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๕ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๗๓ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๕ มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๗๐ 
 

ยานพาหนะขนส่งและอุปกรณส์ื่อสาร ทัง้ทางบกและทางอากาศ (๑๒) จัดท าและออกกฎระเบียบ

เก่ียวกบัการออกใบอนุญาตใหก้บัผูข้บัขี่และผูค้วบคมุยานพาหนะและบุคลากรทางการบิน (airmen) 

(๑๒) จัดท าและออกกฎระเบียบเพื่อการบงัคับใชก้ฎหมายเก่ียวกับการคมนาคมขนส่งภาคพืน้ดิน 

ทางอากาศ การขนส่งไปรษณีย ์อันรวมถึงการก าหนดอัตราโทษเมื่อมีการกระท าผิดตามกฎหมาย 

และ (๑๓) พิจารณาและก าหนดอัตราค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมส าหรบัการขนส่งทางไปรษณียแ์ละ

การคมนาคมขนสง่สาธารณะทางบกและทางอากาศ๖๗๔ เป็นตน้ 

โครงสรา้งของกระทรวงการขนสง่และการสื่อสารประกอบดว้ยหน่วยงานกลาง (Department 

Proper) ภายในกระทรวง ส านักงานส่วนภูมิภาค (Regional Office) คณะกรรมการควบคุมกิจการ 

ว่าดว้ยการใหส้ิทธิในการด าเนินงานคมนาคมขนสง่ทางบก (Land Transportation Franchising and 

Regulatory Board) และหน่วยงานตัวแทนภายใตส้ังกัด๖๗๕ โดยใหร้ายละเอียดว่าดว้ยกรอบโครงสรา้ง             

และอ านาจหนา้ที่ของแต่ละหน่วยงานดงักล่าวเป็นไปตามบทบญัญัติในส่วนที่ ๒ ถึงสว่นที่ ๖ มาตรา 

๕ ถึงมาตรา ๒๔ ทัง้นี ้ไดม้ีการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงการขนส่ง หลงัจากมีการโอนยา้ยหน่วยงาน

ดา้นการสื่อสารไปยงักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียด

เพิ่มเติมโปรดดหูวัขอ้ ๕.๑.๔)  

หัวขอ้ที่ ๑๖ (Title XVI) ว่าดว้ยกระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา กฎหมายไดก้ าหนด                

ใหม้ีหน้าที่ในการ (๑) ดูแล คุม้ครอง และฟ้ืนฟูประชาชน ครอบครวั และชุมชนทั้งในการใหค้วาม

ช่วยเหลือดา้นสวัสดิการสงัคม และการมีโอกาสท างานในสงัคมเพื่อใหก้ลไกทางสงัคมด าเนินไปได้

อย่างราบรื่นด้วยการมีส่วนร่วมกัน๖๗๖ (๒) จัดหาและด ารงไว้ซึ่งระบบสวัสดิการที่สมดุลให้แก่

ประชาชน โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นและผลประโยชนข์องประชาชน อนัจะเป็นการป้องกนัวิกฤติ 

ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตหรือจัดการกับวิกฤติที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ใหร้วมถึงการ

ด าเนินกิจการด้านการดูแล คุ้มครอง และฟ้ืนฟูด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้พิการ การจัดหาให้          

ซึ่งสวัสดิการในรูปแบบบูรณาการ (integrated welfare package) ใหแ้ก่ผูพ้ิการตามความจ าเป็น

รายบุคคลโดยการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนให้เพื่อการอ านวย                    

 

๖๗๔ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๕ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๗๕ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๕ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๗๖ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๖ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๗๑ 
 

ความสะดวก ตลอดจนใหค้ าปรึกษาดา้นนโยบายและมาตรการดา้นสวัสดิการสงัคม๖๗๗ (๓) จัดท า 

พฒันา และด าเนินแผนงานและโครงการดา้นสวสัดิการสงัคมและการพฒันา (๔)  วางนโยบายใหก้ับ

หน่วยงานดา้นบริการของทางภาครฐัและเอกชนเพื่อใหโ้ครงการดา้นสวสัดิการสงัคมเป็นไปไดอ้ย่าง   

มีประสิทธิภาพ (๕) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเพื่อการจัดตั้ง ขยาย และด ารงไวซ้ึ่งการ

ใหบ้ริการ โครงการ หรือการอ านวยความสะดวกดา้นสวัสดิการสงัคม (๖) จัดตัง้ ด าเนินการ รกัษา

และสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก โครงการและบริการที่มีความยั่ งยืนเพื่ อประชาชน                   

(๗) สนบัสนุนและส่งเสริมระบบสวสัดิการดว้ยการพึ่งพาตนเองขององคก์รภาคประชาชน (people’s 

organization for a self-directing welfare system) ในระดับรากหญ้า (๘) ส่งเสริม สนับสนุนและ

ประสานงานเครือข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อระบุตัวตนและเขา้ช่วยเหลือประชาชนผูร้บั

สวัสดิการได้อย่างเหมาะสม (๙) ให้การรับรองสถาบันและองค์กรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรม

สวัสดิการสงัคม และใหค้ าปรึกษาและขอ้มูลกับสถาบันและองคก์รเหล่านัน้  (๑๐) วิจัยและศึกษา              

ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับประชาชนผู้รับสวัสดิการ (๑๑) ริเริ่ม ส่งเสริมและรกัษาความสัมพันธ์แบบ              

ทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อความร่วมมือเฉพาะด้านกับกระทรวงการต่างประเทศ  (๑๒) บริการ                       

ให้ค าปรึกษา พัฒนา และด าเนินงานเก่ียวกับมาตรฐานการฝึกงานและแผนงานด้านบุคลากร                  

ผู้ท างานเพื่อสังคม (social workers) นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมจากประเทศอ่ืน ๆ เพื่อการ

ประกอบอาชีพและการพฒันาบุคลากรผ่านกิจกรรมดา้นสวสัดิการสงัคมต่าง ๆ (๑๓) กระจายและ

เผยแพร่ขอ้มลูดา้นสวสัดิการสงัคมและการพฒันา (๑๔) มอบหมายใหห้น่วยงานบงัคับใชก้ฎหมาย

เพื่อช่วยเหลือในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูถู้กกระท าละเมิด ผูถ้กูทารุณกรรม และ

ถูกเอารดัเอาเปรียบ (๑๕) ก ากบัดแูลเงินทุน การระดมทุน การบริจาคอนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการกศุล

หรือสวสัดิการ (๑๖) วางมาตรฐาน ใหก้ารรบัรองและเฝ้าระวงัการด าเนินงานของกิจกรรมเพื่ อสงัคม

ต่าง ๆ ทั้งในภาครฐัและภาคเอกชน (๑๗) ก ากับดูแลผูท้  างานเพื่อสังคม ที่ท างานในภาครัฐหรือ

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศาล โรงพยาบาล โรงเรียนและเคหะชุมชน ในดา้นเทคนิคและการท างาน   

(๑๘) มอบหมายหน่วยงานของรฐับาลทอ้งถิ่นและหน่วยงานอ่ืนของรฐัตามที่จ  าเป็นเพื่อบรรเทา           

ภัยพิบัติ (๑๙) ประสานงานดา้นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามแผนงานและ         

แผนความช่วยเหลือผูพ้ิการ ผูส้งูอายแุละผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมอื่น ๆ (๒๐) ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนใดตามที่

 

๖๗๗ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๖ มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๗๒ 
 

กฎหมายก าหนด๖๗๘  

 ทั้งนี ้ให้กระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนามี โครงการองค์กรอันประกอบไปด้วย

หน่วยงานกลาง (Department Proper) ภายในกระทรวง ประกอบไปด้วยส านักงานรัฐมนตรี  

ส  านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน และมี

ส านักงานส่วนภูมิภาค  (Regional Office) ส  านักงานประจ าจังหวัด ส านักงานประจ าเทศบาล 

ส านักงานประจ าอ าเภอ และหน่วยงานเพิ่มเติมอ่ืน (Bureaus) เป็นหน่วยงานสนับสนุน๖๗๙ โดยให้

รายละเอียดว่าด้วยกรอบโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานดังกล่าวเป็นไปตาม

บทบัญญัติในส่วนที่ ๒ ถึงส่วนที่ ๑๐ มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๒๖ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในหัวข้อ 

๕.๑.๑๑) 

หวัขอ้ที่ ๑๗ (Title XVII) ว่าดว้ยกระทรวงงบประมาณและการจดัการ ไดก้ าหนดใหก้ระทรวง

มีหน้าที่ในการ (๑) จัดท าและด าเนินงานด้านงบประมาณแห่งชาติที่ตอบสนองต่อแผนงานและ

วตัถุประสงคข์องชาติ สอดคลอ้งต่อแผนงานดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมและ และอยู่ภายใต้

กรอบโครงสร้างการบริหารงานแบบกระจายอ านาจให้งบประมาณเข้าถึงพื ้นที่  (regionalized 

government structure) ในฐานะที่งบประมาณเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และ (๒) ก ากับดูแล

ใหก้ารใชง้บประมาณโดยหน่วยงานของรฐัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการ

บริหารประเทศ๖๘๐ ทั้งนีโ้ดยใหก้ระทรวงมีภาระหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประธานาธิบดี                

ในการจัดเตรียมทรัพยากรของชาติและงบประมาณด้านรายจ่าย (national resources and 

expenditures budget) และมีอ านาจในการด าเนินการและควบคมุงบประมาณของประเทศทัง้หมด 

รวมถึงการจัดท าและควบคุมระบบบัญชีที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงานด้านงบประมาณ ตลอดจน

พิจารณาทบทวนและประเมินผลดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององคก์รต่าง ๆ และการเสนอ

กฎหมายท่ีเก่ียวกบังบประมาณและการเงิน๖๘๑ 

อนึ่ง ให้กระทรวงงบประมาณและการจัดการมี โครงสร้างองค์กรอันประกอบไปด้วย

หน่วยงานกลาง (Department Proper) ภายในกระทรวง ประกอบไปด้วยส านักงานรัฐมนตรี  

 
๖๗๘ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๖ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๗๙ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๖ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๘๐ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๗ มาตรา ๑ และมาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๘๑ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๗ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๗๓ 
 

ส านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน และ                 

มีหน่วยงานดา้นงานบริการและหน่วยงานเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานสนบัสนุน โดยใหร้ายละเอียด

ว่าดว้ยกรอบโครงสรา้งและอ านาจหนา้ที่ของแต่ละหน่วยงานตามที่กล่าวเป็นไปตามบทบญัญัติใน

สว่นที่ ๒ ถึงสว่นที่ ๔ มาตรา ๔ ถึงมาตรา ๑๒ 

หวัขอ้ที่ ๑๘ (Title XVIII) ว่าดว้ยกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ไดก้ าหนดใหก้ระทรวง

มีหน้าที่ในการ (๑) ใหก้ารสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทอ้งถิ่นเพื่อการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศและในทอ้งที่ต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนา

ประเทศโดยองค์รวม (๒) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                     

ในทอ้งถิ่นที่จะสง่ผลใหพ้ึ่งพาตนเองได ้(๓) สนบัสนนุและสง่เสรมิความรว่มมือกนัระหว่างภาครฐัและ

เอกชนเพื่อใหเ้กิดการพึ่งพาตนเอง (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการคิดริเริ่มด้านวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีภาคเอกชน โดยการสรา้งแรงจูงใจและใหค้วามช่วยเหลือที่จ  าเป็นใหม้ีส่วนร่วมในการ

พัฒนาด้านวิจัยและพัฒนาของชาติ๖๘๒ (๕) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและชีน้  าในการ

ด าเนินงานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ (๖) จดัท า 

ส่งเสริม และด าเนินนโยบาย แผนงาน และโครงการดา้นการพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 

ทัง้ในภาครฐัและเอกชน (๗) พิจารณาทบทวนระดับความจ าเป็นดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ของประเทศเพื่อการบรรลุเป้าหมายดา้นการพฒันาอย่างต่อเนื่อง๖๘๓ (๘) จดัท าแผนการด าเนินงาน               

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติฉบบัสมบูรณ ์ (a comprehensive National Science and 

Technology Plan) อนัประกอบไปดว้ยรายละเอียดว่าดว้ยเปา้หมาย นโยบาย แผนงาน และโครงการ

ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระหว่างสภา (Inter-Council Review Board) ที่ได้

น าเสนอเพื่อการอนมุติัต่อประธานาธิบดี ทัง้คอยก ากบัติดตามและประสานงานดา้นงบประมาณและ

การด าเนินงานระหว่างหน่วยงานของรฐั (๙) สง่เสรมิเทคโนโลยีเฉพาะถิ่น (indigenous technology) 

และการสรา้งนวัตกรรมจากเทคโนโลยีที่น าเขา้ และพัฒนาต่อยอดในเชิงการค้าโดยอาจร่วมทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน (๑๐) ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  

จากงานวิจยัและพฒันาสู่ประชาชน (๑๑) ส่งเสริมและใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคโนโลยีการเกษตร 

อตุสาหกรรม การขนส่ง ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (๑๒) พฒันาและรกัษาไวซ้ึ่งระบบและฐานขอ้มลูดา้น

 

๖๘๒ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๘ มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๘๓ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๘ มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๗๔ 
 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีใหก้ับภาครฐัและเอกชน (๑๓) ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนา

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรมในภาครัฐและเอกชน และ                 

(๑๔) สรา้งความตระหนกัรูใ้หก้บัชมุชนเก่ียวกบัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เป็นตน้๖๘๔ 

ทั้งนี ้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีโครงสร้างองค์กรอันประกอบไปด้วย

ส านักงานรฐัมนตรี ส  านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานผูช้่วยรฐัมนตรี เป็นหน่วยงานหลักในการ

ด าเนินงาน และมีหน่วยงานดา้นงานบริการ คณะกรรมการพิจารณาทบทวนระหว่างสภา สภาดา้น

การวางแผน (Sectoral  Planning Councils) และสถาบันและส านักงานส่วนภูมิภาค (Institutes 

and Regional Offices) เป็นหน่วยงานสนับสนุน๖๘๕ โดยใหร้ายละเอียดว่าดว้ยกรอบโครงสรา้งและ

อ านาจหนา้ที่ของแต่ละหน่วยงานดงักล่าวเป็นไปตามบทบญัญัติในส่วนที่ ๒ ถึงส่วนที่ ๖ มาตรา ๕ 

ถึงมาตรา ๓๕ (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดหูวัขอ้ ๕.๑.๙)  

บรรพ ๕ คณะกรรมการตามรฐัธรรมนูญและองคก์รอืน่ 

ในบรรพนี ้กล่าวถึงส านักงานงานขา้ราชการพลเรือน นโยบายดา้นสิทธิของเจา้หนา้ที่และ

พนกังาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการการเลือกตัง้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดิน ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

บรรพ ๖ นโยบายการเงนิการคลงัตามรฐัธรรมนูญ 

ในบรรพนีจ้ะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของงบประมาณเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยเฉพาะ                

ในสว่นของการจดัท าและการอนมุติังบประมาณ และการจดัสรรกองทนุงบประมาณ 

บรรพ ๗ วธิีพจิารณาทางปกครอง 

บรรพนีก้ล่าวถึง กฎระเบียบขอ้บงัคับในทางปกครอง การระงบัขอ้พิพาท อนุญาโตตลุาการ 

การน าเสนอพยานหลกัฐาน และการอทุธรณใ์นทางปกครอง 

อ านาจทางปกครองถือเป็นอ านาจเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามนโยบายและน ามาปฏิบติั

ใช้โดยหน่วยงานของรัฐตามที่ เหมาะสม และช่วยให้ประธานาธิบดีสามารถแก้ไข ตรวจสอบ  

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ตรวจสอบการท างานในหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงออกค าสั่ง

ทางปกครอง กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง  ๆ  กฎหมายนี ้ถือเป็นหนึ่งในโครงสรา้งหลักในการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารงานของรัฐบาล รวมทั้งถูกออกแบบมาเพื่อความต้องการ                       

 
๖๘๔ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๘ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๘๕ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๘ มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๗๕ 
 

ของประชาชน 

ประมวลกฎหมายปกครองฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นกฎหมายท่ีมีบทก าหนดโทษใหเ้จา้หนา้ที่

ของรฐัทัง้หลายผูซ้ึ่งเลินเล่อในการปฏิบติัหนา้ที่  กล่าวคือ หากเจา้หนา้ที่ผูใ้ด (๑) ไม่ท าการในหนา้ที่

ของตนให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมายหรือตามบทบัญญัติข้อบังคับใด หรือ                      

(๒) ไม่ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาอันสมควรในกรณีที่ไม่ปรากฏก าหนดระยะเวลา                

ชดัแจง้โดยกฎหมาย โดยปราศจากเหตอุนัสมควรอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เอกชน จะตอ้งรบัผิด              

ในความเสียหายนัน้ อีกทัง้ไม่เป็นการจ ากดัสิทธิเอกชนในการเรียกรอ้งค่าเสียหายอ่ืนตามกฎหมายดว้ย๖๘๖ 

ผูท้ี่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประมวลกฎหมายปกครอง ไดแ้ก่ (๑) กระทรวง หน่วยงาน ส านกังาน 

คณะกรรมการ เจา้หนา้ที่ หรือผูใ้ชอ้  านาจในนามของรฐับาลตามกฎหมายหรือค าสั่งประธานาธิบดี 

ในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่งอนญุาต การใหส้ิทธิ สิทธิพิเศษใด หรือในการพิจารณาวินิจฉัยขอ้

พิพาททางปกครอง (adjudicate cases) (๒) สถาบนัวิจัยในเรื่องการพิจารณาอนุญาต (research 

institutions with respect to licensing functions) (๓) รฐัวิสาหกิจที่เก่ียวพัน กบัการออกกฎเกณฑ์

ดา้นสิทธิเอกชน การใหส้ิทธิพิเศษ และ (๔) เจา้หนา้ที่ผูใ้ชอ้  านาจในทางวินัย (disciplinary power) 

ทัง้หมดตามกฎหมาย๖๘๗ ทัง้นี ้มาตรา ๓ ไดก้ าหนดใหห้น่วยงานตามที่กล่าวขา้งตน้มีหนา้ที่จ  าตอ้ง

น าส่งระเบียบและขอ้บงัคับทัง้หลายภายในหน่วยงานของตนที่มีผลบงัคับใชอ้ยู่ใหก้ับศนูยก์ฎหมาย

ของมหาวิทยาลยัแห่งชาติฟิลิปปินส ์(University of the Philippines Law Center) ภายในสามเดือน

นับแต่วันที่ประมวลกฎหมายปกครองฉบับนี ้มีผลใช้บังคับเพื่อการรวบรวมและประกาศต่อไป              

มิเช่นนั้นกฎหมายที่ไม่ได้รับการน าส่งจะไม่มีผลตามกฎหมายในอันจะน าไปใช้ได้ในภายหลัง

ต่อไป๖๘๘ 

ในการระงับขอ้พิพาทในทางปกครองที่เก่ียวกับการขัดกันแห่งสิทธิ (involving conflicting 

rights) หรือกรณีที่การด าเนินคดีจะมีค่าใชจ้่ายสูง บทบญัญัติในมาตรา ๑๐ ไดก้ าหนดใหพ้ึงพิจารณา         

ใชว้ิธีการระงบัขอ้พิพาทแบบสนัติดว้ยการประนีประนอมยอมความกนัหรือดว้ยวิธีอนุญาโตตลุาการ 

โดยค านึงถึงประโยชนข์องสาธารณชนเป็นหลกัแทนการฟ้องรอ้งด าเนินคดีกนั อนัจะเป็นการส่งเสรมิ

 
๖๘๖ บรรพ ๑ มาตรา ๓๘ (๒) แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๘๗ บรรพ ๗ มาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๘๘ บรรพ ๗ มาตรา ๓ แหง่ประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๒๗๖ 
 

การตกลงกนัอย่างฉนัทม์ิตรระหว่างคู่กรณี๖๘๙  

ทั้งนี ้ในการด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทในทางปกครอง หากหน่วยงานต้นสังกัด                    

ไดพ้ิจารณาวินิจฉยัเป็นเช่นใดแลว้ (final decision of the agency) คู่กรณียงัคงมีสิทธิ์ในการอทุธรณ์

ค าวินิจฉัยดังกล่าวนัน้ไดต่้อหน่วยงานที่ด  ารงต าแหน่งสูงสุดในสายงานนัน้ได ้ (department head) 

ดว้ยผลของมาตรา ๑๙ ซึ่งการอุทธรณน์ัน้ตอ้งด าเนินการภายใน ๑๕ วันนับแต่วันไดร้บัค าวินิจฉัย 

ทั้งนี ้ให้หน่วยงานที่ พึงพิจารณาประเ ด็นข้ออุทธรณ์ (appellate agency) จ าต้องพิจารณา

พยานหลักฐานประกอบก่อนท าค าวินิจฉัยซึ่งสามารถเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการ

พิจารณาได้๖๙๐  

อนึ่ง คู่ความยังคงสามารถใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยดังกล่าวต่อไปยังศาลได้                   

หากเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีไดก้ าหนดไวต้ามมาตรา ๒๕ หรือท่ีไดร้บัสิทธิ์ตามกฎหมายอ่ืน 

 

๔.๑.๓ รัฐกิจจานุเบกษา (Official Gazette) 

 รัฐกิจจานุเบกษาหรือ Official Gazette เป็นเอกสารหรือวารสารทางการของประเทศ

ฟิลิปปินส์๖๙๑ ที่ ใช้ในการประกาศเนื ้อหาเก่ียวกับกฎหมาย ค าสั่ งของฝ่ายบริหาร ประกาศ                 

ค าพิพากษาของศาล บทสนุทรพจน ์รายงาน ค าแถลง ข่าวประชาสมัพนัธแ์ละขอ้มลูต่าง ๆ ของส านกั

ประธานาธิบดีและหน่วยงานของรฐับาลใหก้บัประชาชนทราบ ซึ่งจะไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่

เสมอ มีการใชเ้ป็นครัง้แรกเมื่อวนัที่ ๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๔๕ (ค.ศ. ๑๙๐๒) ตามความในรฐับญัญัติ

ฉบับที่  ๔๕๓ (An Act providing for the publication by the Insular Government of an Official 

Gazette) และรฐับัญญัติเครือจักรภพหมายเลข ๖๓๘ (Commonwealth Act No. 638) และไดร้ับ

การจัดท าโดย Insular Government of an Official Gazette ภายใต้การก ากับของส านักงาน                     

ให้ค าแนะน าแก่ประชาชน หรือ Department of Public Instruction ซึ่งต่อมาได้มีการจัดท าเป็น

เอกสารออนไลนเ์มื่อวนัที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๐) เป็นตน้มา๖๙๒ 

 

 

๖๘๙ บรรพ ๗ มาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๙๐ บรรพ ๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ แหง่ประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๖๙๑ Official Gazette, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.officialgazette.gov.ph/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๔ มกราคม ๒๕๕๙). 
๖๙๒ เรื่องเดียวกนั. 



๒๗๗ 
 

๔.๑.๔ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๙) วุฒิสภาไดอ้นุมัติร่างกฎหมายข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ (Freedom of Information Act) ที่ไดร้บัการตราขึน้เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถึงขอ้มลูสาธารณะที่ส  าคญัของหน่วยงานต่าง ๆ ของรฐัได ้ตามความในมาตรา ๔ ไม่ว่าจะอยู่ใน

รูปแบบของ (๑) ความรู ้(knowledge) (๒) บนัทึก (record) (๓) เอกสาร (document) (๔) กระดาษ 

(paper) (๕) รายงาน (report) (๖) จดหมาย (letter) (๗) สญัญา (contract) (๘) รายงานการประชมุ 

(minutes) (๙) หนังสือรับรองการประชุม (transcripts of official meetings) (๑๐) แผนที่ (maps) 

(๑๑) หนังสือ (books) (๑๒) ภาพถ่าย (photographs) (๑๓) ขอ้มูล (data) (๑๔) เอกสารงานวิจัย 

(research material) (๑๕) ภาพยนตร ์(film) (๑๖) แผ่นบนัทึกเสียงบนัทึกภาพ (sound and video 

recording) (๑๗) แถบแม่เหล็กบันทึกเสียงหรือแถบบันทึกเสียงประเภทอ่ืน  (magnetic or other 

tapes) (๑๘) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic data) (๑๙) ข้อมูลจัดเก็บโดยคอมพิวเตอร์ 

(computer stored data) ฯลฯ หรือในรูปแบบอ่ืนใดภายใตก้ารครอบครองหรือดแูลโดยหน่วยงานรฐั

ตามกฎหมาย ค าสั่ง กฎระเบียบหรือขอ้บงัคบั หรือมีความเก่ียวพันกบัการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่

และของรฐัไม่ว่าในหน่วยงานใด๖๙๓  

 โดยที่หน่วยงานของรัฐทั้งหลายตามความในมาตรา ๔ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล                       

ใหป้ระชาชนทั่วไปสามารถเขา้ถึงไดแ้ละเพื่อใหป้ระชาชน (๑) สามารถตรวจสอบหน่วยงานของรฐัได ้

และ (๒) มีสิทธิ์ในการท าซ า้ไดต้ามกรอบท่ีกฎหมายก าหนด๖๙๔ ซึ่งประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได้

โดยการด าเนินการยื่นค ารอ้งตามความในมาตรา ๙ ต่อหน่วยงานที่ตนประสงคจ์ะไดร้บัขอ้มูลดว้ย

ตนเอง หรือทางไปรษณีย ์หรือโดยทางการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใด โดยจะตอ้ง

ระบุชื่อและขอ้มลูที่ประสงคจ์ะทราบใหช้ดัเจน พรอ้มทัง้เหตใุนการยื่นขอ พรอ้มแนบเอกสารที่จ  าเป็น 

อาทิ ส  าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารการช าระภาษี  ทั้งนี ้ หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง                 

ตอ้งด าเนินการตามค าขอใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัเรื่อง แต่สามารถขยายระยะเวลา

ดงักลา่วไดใ้นกรณีที่มีความจ าเป็นตามมาตรา ๙ (f) อนึ่ ง  หน่วยงานของรัฐมีสิท ธิในการปฏิ เสธ                  

 

๖๙๓ มาตรา ๔ แห่งร่างกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ, Senate Committee Report No. 534, หน้า ๕ 
(S.B. No. 3308), สืบค้นได้ที่ , https://senate.gov.ph/lisdata/1168610296!.pdf,  (ข้อมูลล่าสุด ๔ มกราคม 
๒๕๕๙). 
๖๙๔ มาตรา ๖ แห่งรา่งกฎหมายขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ. 



๒๗๘ 
 

การเปิดเผยขอ้มลูไดห้ากพบว่าเขา้ตามเงื่อนไขดงัที่ไดร้ะบุไวใ้นมาตรา ๗ และมาตรา ๘ อาทิ (๑) เป็นการ

เปิดเผยที่จะขัดต่อรฐัธรรมนูญ หรือ (๒) เป็นการเปิดเผยที่จะมีผลกระทบต่อประโยชนส์าธารณะ             

เป็นตน้ ซึ่งกฎหมายขอ้มูลข่าวสารของทางราชการถือว่าเป็นกฎหมายท่ีจะมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งใน

การใชต้รวจสอบหน่วยงานของรฐัซึ่งหากพบเจา้หนา้ที่กระท าผิดไม่ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูตามที่ระบุไว ้ 

ตามกฎหมายก็มีโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑ เดือน ถึง ๖ เดือน๖๙๕ อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายฉบับนีย้ังอยู่

ระหว่างการพิจารณาในชัน้ของสภาคองเกรส และยงัไม่ไดร้บัการตราออกมาเป็นกฎหมาย๖๙๖  

 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ประเทศฟิลิปปินสไ์ด้มีการออกกฎหมายเก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร               

ของทางราชการแลว้ คือ ค าสั่งฝ่ายบริหาร ฉบับที่ ๒ (Executive Order No. 2)๖๙๗  หรือที่รูจ้ักกัน         

ในนาม Freedom of Information Order ซึ่งไดร้บัการประกาศใชเ้มื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โดยค าสั่งนีถื้อเป็นกฎหมายฉบับแรกในฟิลิปปินสท์ี่ ไดร้บัการตราขึน้ว่าดว้ยเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการที่ใชบ้งัคับกับทุกหน่วยงานในสงักัดฝ่ายบริหารซึ่งถือเป็นขอ้มูลสาธารณะ     

ซึ่งประชาชนทกุคนมีสิทธิ์รบัรู ้ซึ่งในขณะเดียวกนัเป็นการคุม้ครองขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ

ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรฐั ยกเวน้ขอ้มูลในส่วนของความมั่นคงของชาติเท่านั้นที่         

ไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหแ้ก่สาธารณชนทราบ  

 ค าสั่งฉบบันีม้ีวัตถุประสงคใ์หม้ีการเปิดเผยขอ้มลูของรฐัที่เก่ียวขอ้งกับประโยชนส์าธารณะ

และคงไวซ้ึ่งสิทธิตามรฐัธรรมนูญของประชาชนในดา้นขอ้มลูข่าวสารและเป็นสิ่งที่ประชาชนสนใจ 

 โดยที่มาตรา ๓ บญัญัติว่า “ประชาชนชาวฟิลิปปินสท์ุกคนตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มลู ขอ้มลู 

ที่เป็นทางการ ขอ้มลูสาธารณะ เอกสารและเอกสารที่เป็นทางการ การท าธุรกรรม และขอ้มลูวิจยัของ

รฐัที่ท าขึน้เพื่อการพฒันาในดา้นต่าง ๆ”๖๙๘ 

 โดยความหมายของค าว่า “ขอ้มูล” นัน้หมายถึง บนัทึก เอกสาร ใบงาน รายงาน จดหมาย 

สญัญา บนัทกึและขอ้มลูการประชมุ แผนที่ หนงัสือ ภาพถ่าย ขอ้มลูวิจยั ภาพยนตร ์บนัทกึเสียงและ

 
๖๙๕ มาตรา ๑๖ แห่งรา่งกฎหมายขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ. 
๖๙๖ Official Gazette, Freedom of Information Bill, สืบค้นได้ที่  http://www.officialgazette.gov.ph/foi/ (ข้อมูล
ล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๖๙๗ ค าสั่งฝ่ายบรหิาร ฉบบัที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ (Executive Order No. 2, s. 2016), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.officialgazette 
.gov.ph/2016/07/23/executive-order-no-02-s-2016/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๖๙๘ มาตรา ๓ แห่งค าสั่งฝ่ายบรหิาร ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙. 



๒๗๙ 
 

ภาพ เทป ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ขอ้มลูคอมพิวเตอรไ์ม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไฟลป์ระเภทใดทัง้ออฟไลน์

และออนไลนซ์ึ่งรฐัเป็นผูจ้ัดท าขึน้หรือเป็นผูร้บั หรือถูกเก็บไวโ้ดยหน่วยงานของรฐั ค าสั่งบริหาร กฎ

หรือขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการกระท าการหรือการท าธุรกรรมของหน่วยงานของรฐัทุกหน่วยงาน๖๙๙ 

โดยมีโครงสรา้งหรือสาระส าคญัคลา้ยกับร่างกฎหมายขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ (Freedom of 

Information Act of 2009) ฉบับร่างโดยวุฒิสภา โดยหากเปรียบเทียบแล้ว ในค าสั่งฝ่ายบริหาร            

ฉบบัที่ ๒ บทบญัญัติว่าดว้ย (๑) หน่วยงานที่มีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลู จะปรากฏอยู่ในมาตรา ๒ (๒) 

สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของประชาชนจะอยู่ในมาตรา ๓ (๓) ขัน้ตอนการด าเนินการรอ้งขอ เป็นไป

ตามมาตรา ๙ (๔) ข้อยกเว้นและสิทธิ์ในการปฏิเสธเป็นไปตามมาตรา ๔ และ (๕) ความรับผิดของ

เจา้หนา้ที่เป็นไปตามมาตรา ๑๕   

 

๔.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย 

บททั่วไป 

 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ให้ความส าคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยมาช้านาน  และ                         

เนื่องดว้ยลกัษณะของเขตแดนที่มีลกัษณะเป็นเกาะแก่งต่าง ๆ นอ้ยใหญ่มากมาย ท าใหก้ารรกัษา

ความสงบเรียบรอ้ยเป็นเรื่องที่ทา้ทายอย่างยิ่ง รฐัธรรมนูญฟิลิปปินส ์พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ้ ๒ มาตรา ๕ 

ก าหนดว่า การรกัษาความสงบเรียบรอ้ย การพิทักษ์ชีวิต เสรีภาพ และทรพัยส์ิน และการส่งเสริม

สวัสดิภาพอย่างทั่วถึง เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าภายใต้

ระบอบประชาธิปไตย  

 

๔.๒.๑ รัฐบัญญัติว่าด้วยกระทรวงกิจการภายในและรัฐบาลท้องถ่ิน (the Department of the 

Interior and Local Government Act of 1990: Republic Act No. 6975) 

 เพื่อเป็นการด าเนินนโยบายของประเทศในการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 

ฟิลิปปินสจ์ึงไดม้ีการบัญญัติกฎหมาย คือ รฐับัญญัติว่าดว้ยกระทรวงกิจการภายในและรัฐบาล

ทอ้งถิ่นขึน้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ หรือรฐับัญญัติหมายเลข ๖๙๗๕ (the Department of the Interior 

and Local Government Act of 1990: Republic Act No. 6975)๗๐๐  โดยรัฐบัญญัติฉบับนี ้ นอกจาก               

 

๖๙๙ มาตรา ๑ (a) แห่งค าสั่งฝ่ายบรหิาร ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙.  
๗๐๐ รฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1990/ra_6975_1990 



๒๘๐ 
 

จะมีผลเป็นการจัดตัง้กระทรวงกิจการภายในและรฐับาลทอ้งถิ่นแลว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 

๕.๑.๗) ยงัมีเจตนารมยท์ี่จะสรา้งและใหค้วามมั่นใจแก่ประชาชนในการรกัษาความปลอดภยัและสรา้ง

ความเขม้แข็งใหแ้ก่รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อให้การบริการขั้นพืน้ฐานต่าง ๆ แก่ประชาชนเป็นไปอย่าง                   

มีประสิทธิภาพผ่านการจดัตัง้กองก าลงัต ารวจในแต่ละทอ้งที่๗๐๑ 

 ทัง้นี ้หากกล่าวถึงกฎหมายดงักล่าวในเชิงโครงสรา้งแลว้ รฐับญัญัติว่าดว้ยกระทรวงกิจการ

ภายในและรัฐบาลท้องถิ่ นได้ก าหนดให้กระทรวงรัฐบาลท้องถิ่ น  (Department of Local 

Government) เขา้รวมกับกระทรวงกิจการภายในและรฐับาลทอ้งถิ่น (Department of the Interior 

and Local Government)๗๐๒ ซึ่งประกอบไปดว้ยหน่วยงานกลาง (Department Proper) ส านักงาน

และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสงักัดส านักงานรฐับาลทอ้งถิ่น (existing bureaus and offices of the 

Department of Local Government) วิทยาลยัความมั่นคงแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์(the Philippine 

Public Safety College) กรมป้องกันอัคคีภัย (Bureau of Fire Protection) กรมจัดการคุกและ              

ทัณฑวิทยา  (Bureau of Jail Management and Penology)  ส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  ( the 

Philippine National Police) และคณะกรรมการต ารวจแห่งชาติ (National Police Commission)๗๐๓ 

โดยมีการก่อตั้งคณะกรรมการต ารวจแห่งชาติหรือ NAPOLCOM (the National Police Commission)  

ขึน้เป็นการเฉพาะเพื่อใหม้ีอ  านาจหนา้ที่ในการก ากับดแูลส านกังานต ารวจแห่งชาติ ( the Philippine 

National Police: PNP)๗๐๔ ซึ่งก็ไดร้บัการจัดตั้งขึน้โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวเช่นกัน๗๐๕  เพื่อเป็น

หน่วยงานที่จะด ารงไวซ้ึ่งความสงบเรียบรอ้ยและปฏิบติัภารกิจอื่นที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุ

วัตถุประสงคด์า้นความสงบ๗๐๖ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการบงัคับใชก้ฎหมายและขอ้บญัญัติใหม้ี

ประสิทธิภาพสงูสดุเพื่อการปอ้งกนัชีวิตและทรพัยส์ินของประชาชน๗๐๗  

 

.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๔ มกราคม ๒๕๕๙). 
๗๐๑ มาตรา ๒ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕. 
๗๐๒ มาตรา ๔ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕. 
๗๐๓ มาตรา ๖ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕. 
๗๐๔ มาตรา ๑๔ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕. 
๗๐๕ มาตรา ๒๓ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕. 
๗๐๖ มาตรา ๒๔ (b) แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕. 
๗๐๗ มาตรา ๒๔ (a) แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕. 



๒๘๑ 
 

 ส าหรบักรมป้องกันอัคคีภัย รฐับัญญัติว่าดว้ยกระทรวงกิจการภายในและรฐับาลทอ้งถิ่น             

ได้ก าหนดใหจ้ัดตั้งขึน้๗๐๘เพื่อให้มีพันธกิจในการป้องกันอัคคีภัย๗๐๙ เช่นเดียวกับกรมจัดการคุก

และทัณฑวิทยาที่ได้ก่อตั้งขึน้๗๑๐ เพื่อการก ากับดูแลทัณฑสถานในพื ้นที่และเมืองต่าง ๆ ของ

ประเทศ๗๑๑ และวิทยาลยัความมั่นคงแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์(PPSC) ที่ไดร้บัการจดัตัง้เพื่อใหเ้ป็น

สถาบนัการศกึษาชัน้น าในการให ้๑) การฝึกอบรมดา้นการพฒันาทรพัยากรบุคคลและ ๒) การศกึษา

แบบต่อเนื่อง ใหแ้ก่บุคลากรทั้งหลายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมป้องกันอัคคีภัยและกรม

จดัการคกุและทณัฑวิทยานั่นเอง๗๑๒ 

 

๔.๒.๒ สถานการณ์ฉุกเฉินของชาติ (National Emergency)๗๑๓ 

 ค าว่า “สถานการณฉ์กุเฉินของชาติ” (national emergency) ปรากฎอยู่ในรฐัธรรมนญูฉบบัปี 

พ.ศ. ๒๕๓๐ (1987 Constitution) ดงันี ้

 ก. มาตรา ๒๓ ข้อ ๖ ในหมวดเก่ียวกับฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislative Department) โดย

ก าหนดว่า “ในกรณีเกิดสงครามหรือสถานการณ์ฉุกเฉินของชาติในรูปแบบอ่ืนใด รัฐสภา (the 

Congress) สามารถใหอ้ านาจประธานาธิบดี โดยมีการก าหนดกรอบเวลาและข้อจ ากัดที่ชัดเจน               

ใหส้ามารถใชอ้ านาจเท่าที่จ  าเป็นและเหมาะสมในด าเนินนโยบายของชาติตามที่ประกาศไว้ ทัง้นี ้             

ใหอ้  านาจดงักลา่วสิน้สดุลงเมื่อรฐัสภาหมดอาย ุ(next adjournment) เวน้แต่จะมีการเพิกถอนอ านาจ

นัน้เสียก่อนโดยรฐัสภา”    

 ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของชาติในรูปแบบนี ้ รัฐสภาของฟิลิปปินสจ์ะผ่านกฎหมาย                  

ที่ก าหนดอ านาจและขอบเขตแห่งอ านาจของประธานาธิบดี ว่าสามารถท าอะไรไดบ้า้ง  และตามที่

รฐัธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ก าหนดไวว้่าตอ้งมีการก าหนดกรอบเวลา เงื่อนไข และขอ้จ ากัด               

 
๗๐๘ มาตรา ๕๓ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕. 
๗๐๙ มาตรา ๕๔ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕. 
๗๑๐ มาตรา ๖๐ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕. 
๗๑๑ มาตรา ๖๑ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕. 
๗๑๒ มาตรา ๖๖ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕. 
๗๑๓ The Varieties of National Emergency in the Philippine Legal System, สืบคน้ไดท้ี่ https://bitsinbits 
.wordpress.com/2016/09/07/the-varieties-of-national-emergency-in-the-philippine-legal-system/  
(ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙). 



๒๘๒ 
 

ในการใชอ้  านาจไวด้ว้ย แต่รฐัธรรมนญูก็ไม่ไดก้ าหนดว่ากรอบเวลาดงักล่าวจะตอ้งสัน้หรือยาวแค่ไหน 

ดังนัน้ถา้รฐัสภาไม่ไดก้ าหนดกรอบเวลาไว ้ก็ตอ้งถือว่าสภาวะสถานการณฉ์ุกเฉินดังกล่าวสามารถ          

มีระยะเวลาไดถ้ึง ๓ ปี ซึ่งเท่ากบัอายุของรฐัสภา เนื่องจากกฎหมายก าหนดใหร้ฐัสภาตอ้งปิดเพื่อให้    

มีการเลือกตัง้สมยัสามญักลางเทอมทกุ ๆ ๓ ปี (the regular mid-term elections)  

 ข. มาตรา ๑๗ ขอ้ ๑๒ ในเรื่องเก่ียวกับเศรษฐกิจและสมบัติของชาติ (National Economy 

and Patrimony) ก าหนดว่า “ในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินของชาติ และเพื่อประโยชน์แห่ง

สาธารณะ (public interest) รฐัสามารถเขา้ยึดครองหรือก าหนดทิศทางการบริหารของธุรกิจหรือ

กิจการสาธารณปูโภคที่เอกชนเป็นเจา้ของหรือธุรกิจที่กระทบต่อประโยชนส์าธารณะที่ด  าเนินการโดย

เอกชนไดช้ั่วคราวและภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล” ซึ่งเคยเกิดขึน้มาแลว้ในสมัย

ประธานาธิบดีกลอเรีย อาโรโย  (Gloria Arroyo)  โดยมีการออกประกาศหมายเลข ๑๑๐๗ 

(Proclamation No. 1107) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ค. มาตรา ๕ วรรค ๗ ของ ขอ้ ๑๖ ว่าดว้ยบททั่วไป ซึ่งก าหนดว่า “ระยะเวลาการปฏิบติัหนา้ที่

ของผู้บัญชาการเหล่าทัพสูงสุด ( the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines) 

จะตอ้งไม่เกินสามปี แต่ในกรณีที่มีศึกสงครามหรือสถานการณฉ์ุกเฉินของชาติอ่ืนใดที่ประกาศโดย

รฐัสภา ประธานาธิบดีอาจขยายระยะเวลาการปฏิบติัหนา้ที่ออกไปไดต้ามที่เห็นสมควร” 

 นอกจากนี ้ประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินของชาติ ยังมีบัญญัติไวใ้นรฐับัญญัติ

หมายเลข ๖๘๒๖ ซึ่งตราขึน้โดยรฐัสภาเพื่อใหอ้  านาจฉุกเฉินแก่ประธานาธิบดี คอราซอน อาคีโน 

(Corazon Aquino) เพื่อจดัการกบัการก่อรฐัประหารในวนัที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยกลุ่มกบฏ

ประกอบไปด้วยกองทัพฟิลิปปินส์บางส่วนและประชาชนบางส่วนที่ยังคงสนับสนุนอดีต

ประธานาธิบดีเฟอร์ดินาน มาร์กอส (Ferdinand Marcos)  โดยกฎหมายดังกล่าวให้อ านาจ

ประธานาธิบดีอาคีโนหลายประการ อาทิเช่น 

 (๑) คุม้ครองประชาชนจากการกักตุนสินคา้ การฉวยโอกาสคา้ก าไรเกินควร การเก็งก าไร             

ที่ท าเกิดความเสียหาย การป่ันราคา การลวงขายสินคา้ การสมยอมราคา การผกูขาด หรือการกีดกนั

ทางการค้าในรูปแบบอ่ืนใด หรือการกระท าที่ท าให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่การผลิต การจัด

จ าหน่าย และการขนส่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยาและเวชภัณฑ ์อุปกรณแ์ละเครื่องใชข้องส านักงาน

และโรงเรียน น า้มนั ปุ๋ ย สารเคมี วสัดกุ่อสรา้ง เครื่องใชไ้มส้อย เครื่องจกัรและอะไหล่ที่จ  าเป็นตอ้งใช้



๒๘๓ 
 

เพื่อการเกษตรกรรม อตุสาหกรรม และบรกิาร รวมถึงสิ่งของที่จ  าเป็นอย่างยิ่งอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะน าเขา้มา

หรือผลิตในประเทศก็ตาม  

 (๒) เข้าครอบครองหรือเข้าควบคุมดูแลเป็นการชั่ วคราวซึ่งสาธารณูปโภคที่ เอกชน                

เป็นเจา้ของหรือธุรกิจที่กระทบต่อประโยชนส์าธารณะซึ่งฝ่าฝืนต่อนโยบายแห่งชาติที่ประกาศไว ้ทัง้นี ้        

ใหก้ารด าเนินกิจการหรือธุรกิจที่เขา้ยึดครองดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของประธานาธิบดีหรือ

ผูท้ี่ประธานาธิบดีมอบหมาย และเมื่อประธานาธิบดีเห็นว่าการด าเนินกิจการหรือธุรกิจดังกล่าว          

โดยรฐับาลนัน้ไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป ใหคื้นกิจการหรือธุรกิจนัน้กลบัสูผู่ท้ี่มีสิทธิมาแต่เดิม  

 (๓) เปลี่ยนแปลงชั่วโมงท างาน และปรบัตารางเวลาท างานของพนักงานและลูกจา้งของรฐั

ให้มีความยืดหยุ่น และในกรณีมีความจ าเป็น สามารถก าหนดในส่วนของลูกจ้างและพนักงาน               

ของหน่วยงานเอกชนได ้ 

 (๔) รกัษาและก ากบัดแูลการแจกจ่ายและการใชพ้ลงังานและเชือ้เพลิง และท าใหเ้กิดความ

มั่นคงในการผลิตพลงังาน  

 

๔.๒.๓ รัฐบัญญัติยาราคาถูก พ.ศ. ๒๕๕๑ (Cheap Medicines Act of 2008)  

 รฐับญัญัติยาราคาถกู หรือรฐับญัญัติหมายเลข ๙๕๐๒ (Republic Act No. 9502) ใชบ้งัคบั

เมื่อมีการประกาศสถานการณฉ์กุเฉินแห่งชาติโดยประธานาธิบดี ซึ่งจะใหอ้ านาจส านกังานทรพัยส์ิน

ทางปัญญาแห่งฟิลิปปินส์ (the Intellectual Property Office of the Philippines) สามารถออก

มาตรการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (compulsory licenses) เพื่อที่บริษัทยาในประเทศจะได้

สามารถผลิตยาที่มีสิทธิบตัรได ้เพื่อน ามาแจกจ่ายใหก้บัคนในประเทศ  

 

๔.๒.๔  รัฐบัญญัติว่าด้วยราคา พ.ศ. ๒๕๓๕ (the Price Act) 

 ในส่วนของมาตรการทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินของชาติ รัฐบัญญัติหมายเลข 

๗๕๘๑ หรือมีชื่อว่า รฐับญัญัติว่าดว้ยราคา พ.ศ. ๒๕๓๕ (the Price Act) ใหอ้  านาจประธานาธิบดี 

ในการก าหนดเพดานราคาสินคา้ (price ceiling) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 

 (๑) ในกรณีเกิดภยัพิบติั 

 (๒) ในกรณีเกิด หรือคาดว่าจะเกิดเหตกุารณฉ์ุกเฉิน  

 (๓) ในกรณีเกิดการบิดเบือนราคาโดยผิดกฎหมาย 
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(๔) ในกรณีเกิดเหตุการณท์ี่ท าใหร้าคาของสินคา้ที่จ  าเป็นหรือสินคา้โภคภัณฑส์ูงขึน้อย่าง            

ไม่สมเหตสุมผล และ  

(๕) เมื่อราคาตลาดของสินคา้ที่จ  าเป็นหรือสินคา้โภคภณัฑเ์พิ่มขึน้จนถึงระดบัที่ไม่สมเหตสุมผล 

 กฎหมายฉบบันีม้ขีึน้เพื่อสรา้งความมั่นใจใหป้ระชาชนว่า จะสามารถซือ้สินคา้อปุโภคบริโภค

ที่จ  าเป็นในราคาที่ยุติธรรมได้ตลอดเวลา และเป็นการป้องการกักตุนสินค้า การคา้ก าไรเกินควร                

หรือการรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางการคา้ หรือการควบคมุกิจการใด ๆ ของสินคา้ที่มีลกัษณะเดียวกัน 

โดยรฐัจะเขา้มาเป็นผูพ้ัฒนาและส่งเสริมผลิตภาพในสินคา้อุปโภคบริโภคขัน้พืน้ฐาน พัฒนาระบบ

ขนส่งและการจัดจ าหน่าย ออกมาตรการเพื่อรกัษาความมั่นคงในราคาสินคา้ ก าหนดบทลงโทษ               

ที่เหมาะสมส าหรบัการการขึน้ราคาที่ละเมิดต่อกฎหมายฉบบันี ้และสรา้งกลไกที่จะป้องกนัผูบ้ริโภค

จากกรณีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ตลอดจนการขึน้ราคาในสภาวะเหตการณ์ฉุกเฉิน

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่จ  าเป็น หรือบา้นเมืองอยู่ในสภาวะฉกุเฉิน 

 ซึ่งต่อมากฎหมายฉบบันีไ้ดร้บัการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยรฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๖๒๓ กฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภคโดยการก าหนดราคาสินค้าที่จ  าเป็น ซึ่งให้อ านาจประธานาธิบดีในการขยาย

ระยะเวลาของการควบคมุราคาได ้แต่ไม่เกินหกสิบวนั  

 

๔.๒.๕ รัฐบัญญัติว่าด้วยวิกฤติพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๓๖ (the Electricity Power Crisis Act of 

1993)  

 หรือรฐับัญญัติหมายเลข ๗๖๔๘ โดยกฎหมายฉบับนีท้  าขึน้ตามนโยบายพลังงานของรัฐ

ส าหรับการจัดการและการวางมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับวิกฤติพลังงานไฟฟ้า         

เพื่อไม่ให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหยุดชะงักเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสาธารณะ          

โดยให้อ านาจประธานาธิบดี (ในขณะนั้นคือ นายฟิเดล รามอส (Fidel V. Ramos)) ในการออก

ใบอนุญาตใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (independent power producers (IPP)) เพื่อการก่อสรา้ง ซ่อมแซม 

บูรณะ ปรบัปรุงหรือบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า โครงการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทัง้จัดตัง้

คณะกรรมการของแต่ละสภาเพื่อสงัเกตการณ ์โดยการใหอ้ านาจดังกล่าวมีระยะเวลา ๑ ปีเท่านั้น          

นบัแต่วนัที่รฐับญัญัติฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบั๗๑๔ 

 

๗๑๔ มาตรา ๗ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๗๖๔๘, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.officialgazette.gov.ph/1993/04/05/ 
republic-act-no-7648/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ มิถนุายน ๒๕๖๐). 
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๔.๒.๖ รัฐบัญญัติวิกฤตการณ์น ้าของชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ (National Water Crisis Act of 1995) 

 มาตรการที่ใชใ้นสถานการณฉ์ุกเฉินอีกประการหนึ่งคือรฐับัญญัติวิกฤตการณ์น า้ของชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๘ (National Water Crisis Act of 1995) หรือรฐับญัญัติหมายเลข ๘๐๔๑ เป็นกฎหมาย

ประกาศนโยบายของรัฐในกรณีเร่งด่วน ที่จะจัดการกับวิกฤติน ้าเพื่อสุขภาพความเป็นอยู่ที่ ดี                 

ของประชาชน รวมไปถึงการผลิตอาหารและอตุสาหกรรมต่าง ๆ โดยจดัตัง้คณะกรรมาธิการรว่มฝ่ายบรหิาร 

และนิ ติบัญญั ติ  เพื่ อจัดการวิกฤตการณ์น ้า  ( the Joint Executive-Legislative Water Crisis 

Commission: JELWCC) มีเลขาธิการฝ่ายบรหิาร (Executive Secretary) เป็นประธานรบัมอบหมาย

งานจากรฐัสภา เพื่อท าหนา้ที่ใหค้  าปรึกษาทั่วประเทศเก่ียวกับวิกฤตการณ์น า้และศึกษาแหล่งน า้

ทัง้หมดรวมทัง้โครงสรา้งในการจดัการน า้ และเพื่อสง่เสรมิความรว่มมือระหว่างรฐัสภาและหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละน านโยบายและยุทธศาสตรใ์นการจัดการวิกฤตการณน์ า้

ของรฐับาลไปปฏิบติั  

  

๔.๒.๗ กฎอัยการศึก (martial law) 

 ในสว่นของกฎอยัการศึก (martial law) นัน้ ในรฐัธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ้ ๗ มาตรา 

๑๘ ระบไุวว้่า ใหป้ระธานาธิบดีเป็นผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุของทุกเหล่าทพั (Commander-in-Chief) 

ของฟิลิปปินส ์และเมื่อมีความจ าเป็น ประธานาธิบดีสามารถสั่งการให้เหล่าทัพกระท าการเพื่อ

ป้องกันหรือยับยั้งความรุนแรงจากสภาวะไรก้ฎหมาย (lawless) หรือการบุกรุกหรือการกบฏได้                 

ในกรณีถ้ามีการบุกรุกหรือการกบฏ และเพื่อผดุงไว้ซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ ประธานาธิบดี

สามารถระงบัสิทธิในการส่งค ารอ้งเพื่อตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการจับกุมคมุขงั (the 

writ of habeas corpus) หรือประกาศใหฟิ้ลิปปินสห์รือพืน้ที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของฟิลิปปินส์ตกอยู่

ภายใตก้ฎอัยการศึก ไดใ้นระยะเวลาไม่เกินหกสิบวัน และภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลงัจากที่มีการ

ประกาศกฎอัยการศึกหรือมีการระงับสิทธิในการส่งค ารอ้งเพื่อตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย  

ของการคุมขังแล้ว ให้ประธานาธิบดีรายงานไปยังรัฐสภาด้วยตนเองหรือเป็นลายลักษณ์อักษร               

เมื่อไดร้บัรายงานแลว้ รฐัสภาโดยการลงมติร่วมกันดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของสมาชิกทั้งหมด           

ในสมัยประชุมสามัญหรือวิสามัญอาจเพิกถอนประกาศหรือการระงับสิท ธิดังกล่าวได้                              

โดยประธานาธิบดีไม่สามารถลบลา้ง (set aside) การเพิกถอนดงักล่าวได ้เมื่อประธานาธิบดีรอ้งขอ 

รฐัสภาสามารถขยายการประกาศกฎอยัการศกึหรือขยายการระงบัสิทธินัน้ไดต้ามระยะเวลาที่รฐัสภา



๒๘๖ 
 

เห็นควร หากว่าการบุกรุกหรือการกบฏนัน้ยังคงมีอยู่และการขยายระยะเวลานัน้เป็นไปเพื่อผดุงไว ้      

ซึ่งความปลอดภยัสาธารณะ (public safety)  

 หากไม่ไดอ้ยู่ในสมัยประชุม รฐัสภาจะต้องเปิดประชุมภายใต้กฎเกณฑ์ที่ก าหนดภายใน            

ยี่สิบสี่ชั่ วโมงนับแต่มีการประกาศกฎอัยการศึกหรือการระงับสิทธิ  โดยไม่ต้องมีการร้องขอ                        

ใหเ้ปิดประชมุตามแบบพิธี (without need of a call)  

 เมื่อมีผูร้อ้งเรียนตามขัน้ตอนที่เหมาะสม ศาลสงูสดุ (the Supreme Court) สามารถทบทวน 

(review) ความเหมาะสมของเหตุแห่งการประกาศกฎอัยการศึกหรือการระงบัสิทธิในการส่งค ารอ้ง

เพื่อตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการคมุขงัได ้และศาลจะตอ้งมีค าตัดสินในเรื่องดังกล่าว

ภายในสามสิบวนันบัแต่มีการรอ้งเรียน  

 ทัง้นี ้สถานะของกฎอยัการศกึนัน้ไม่เป็นเหตใุหก้ารบงัคบัใชบ้ทบญัญัติต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญ

ต้องถูกระงับ ไม่ได้เข้าแทนที่การปฏิบัติงานของศาลในคดีแพ่งหรือฝ่ายนิติบัญญัติ และไม่ได้                     

ใหศ้าลทหารและหน่วยงานของศาลทหารมีเขตอ านาจเหนือพลเรือนที่ไดร้บัการพิจารณาคดีในศาล

พลเรือนที่ยังสามารถปฏิบัติงานได้ และไม่ถือเป็นการระงับสิทธิในการส่งค ารอ้งเพื่อตรวจสอบ

ความชอบดว้ยกฎหมายของการคมุขงัโดยอตัโนมติั 

 การระงับสิทธิในการส่งค ารอ้งเพื่อตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของการจับกุมคุมขัง 

(habeas corpus) นั้นให้มีผลแต่เฉพาะกับบุคคลที่ถูกศาลตั้งข้อหาว่ากบฏ หรือถูกต้องข้อหาว่า

กระท าความผิดที่เก่ียวโดยออ้มหรือโดยตรงกบัการบุกรุกดินแดน (invasion) เท่านัน้ 

 ในระหว่างที่สิทธิในการส่งค ารอ้งขอใหม้ีการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการ              

คุมขังนั้นถูกระงับ จะต้องมีการตั้งข้อหาโดยศาลต่อบุคคลที่ถูกจับกุมหรือคุมขังภายในสามวัน                  

มิเช่นนัน้ใหป้ลอ่ยตวัผูท้ี่ถกูจบักมุหรือถูกคมุขงัไป๗๑๕  

 

 

 

 

 

 

๗๑๕ รฐัธรรมนญูฟิลิปปินส ์พ.ศ. ๒๕๓๐, ขอ้ ๗ มาตรา ๑๘, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.officialgazette.gov.ph/ 
constitutions/1987-constitution/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๔ มกราคม ๒๕๕๙). 



๒๘๗ 
 

๔.๓ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๔.๓.๑ รัฐบัญญัติว่าด้วยเดือนแห่งการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 รฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๕๘๙ (Republic Act No. 10589) หรือ รฐับญัญัติว่าดว้ยเดือนแห่ง

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (Anti-Corruption Month Act) ๗๑๖ ซึ่ งประกาศใช้เมื่อ                     

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้เดือนธันวาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งการป้องกันและปราบปราม                       

การทุจริตของประเทศ โดยที่หน่วยงานทัง้หลายของรฐัมีหนา้ที่ในการจดักิจกรรมรณรงคต์า้นการทุจริต

เพื่อสรา้งจิตส านึกใหแ้ก่ประชาชนถึงผลกระทบจากการทจุริตที่จะเกิดขึน้กบัประเทศ๗๑๗ 

 

๔.๓.๒ ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข (Revised Penal Code) 

 ในการแกไ้ขปรบัปรุงประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรฐัฟิลิปปินส์ครัง้ล่าสุด (Act No. 

3815) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ ประกอบไปดว้ยประเด็นต่าง ๆ ที่ส  าคญัอนัเก่ียวกบับทบญัญัติที่ใชป้้องกัน

และปราบปราม การทุจริต ได้แก่ การแก้ไขบทนิยามของค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” โดยให้มี                     

ความชัดเจนเป็นไปตามนักวิชาการดา้นกฎหมายทั้งหลายและอดีตผูพ้ิพากษา นายหลุยซ ์เรเยส 

(Luis B.  Reyes)  ที่ ได้เคยนิยามลักษณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ โดยอ้างอิงคดี Maniego v. 

People๗๑๘ โดย ไดใ้หน้ิยามค าว่า “เจา้หนา้ที่ของรฐั” ว่าหมายถึง “ขา้ราชการทุกคนทุกต าแหน่งไม่ว่า

ต าแหน่งสูงหรือต ่า” ซึ่งได้แก้ไขประเด็นปัญหาข้อถกเถียงถึงมาตรฐานความแตกต่างของค าว่า 

“เจา้หนา้ที่” และ “พนกังาน” ของรฐัที่เคยมีมา๗๑๙ 

 นอกจากนี ้ในมาตรา ๒๑๐ (Article 210) ของประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ขก าหนดให้

เจา้หนา้ที่ของรฐัโดยอาศยัอ านาจตามต าแหน่งที่ตกลงจะกระท าการใดอนัเป็นความผิดเพื่อเป็นการ

ตอบแทน ขอ้เสนอ อามิสสินจา้ง ของขวัญ หรือของก านัล จะตอ้งไดร้บัโทษจ าคุกตั้งแต่ ๖ ปี ถึง              

๑๒ ปี (prision mayor) และโทษปรบัเป็นเงินไม่นอ้ยกว่าสามเท่าของมลูค่าของของก านลัที่ไดร้บั๗๒๐ 

 

๗๑๖ รฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๕๘๙, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2013/ra_10589_ 
2013.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๔ มกราคม ๒๕๕๙). 
๗๑๗ มาตรา ๒ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๕๘๙.  
๗๑๘ G.R. No. L-2971 (1951), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/judjuris/juri1951/apr1951/gr_l-2971_1951 
.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙). 
๗๑๙ Luis B. Reyes (1998), The Revised Penal Code, หนา้ ๓๕๔.    
๗๒๐ มาตรา ๒๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/acts/act 



๒๘๘ 
 

 มาตรา ๒๑๑ ก าหนดบทลงโทษกับเจา้หน้าที่รฐัที่กระท าความผิดฐานรับสินบนโดยอ้อม 

(indirect bribery) ไวว้่า หากเจา้หนา้ที่ของรฐัไดต้กลงรบัของก านัลที่มีผู ้เสนอใหด้ว้ยเหตุจากการที่

เจา้หนา้ที่ของรฐัด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง (by reason of his office) แมจ้ะไม่มีการรอ้งขอให้

หรือตกลงใหเ้จา้หนา้ที่รฐักระท าการใด ๆ ก็ตาม เจา้หนา้ที่ของรฐัตอ้งรบัโทษจ าคกุตัง้แต่ ๖ เดือน ถึง 

๖ ปี (prision correccional)๗๒๑  

 นอกจากนี ้มาตรา ๑๒๔ ถึง มาตรา ๑๒๗ ยังได้ก าหนดให้เจา้หน้าที่รัฐผู้กระท าผิดหรือ

พยายามกระท าผิดในการควบคุมตัวหรือขับไล่โดยพลการ ( to commit arbitrary detention or 

expulsion) ตอ้งรบัโทษในทางอาญา และใหห้มายรวมถึงการกระท าของเจา้หนา้ที่ของรฐัที่เป็นการ

ละเมิดสิทธิในเคหสถานของบุคคลอ่ืน (violate the domicile of another individual)๗๒๒ หรือผูซ้ึ่ง

กระท าการขดัขวาง ก่อกวน หรือสลายการชุมนุมโดยสงบของประชาชน๗๒๓ หรือการกระท าที่ถือเป็น

อาชญากรรมต่อพิธีกรรมทางศาสนา (crimes against religious worship) ซึ่งในกรณีของการกระท า

ที่เป็นอาชญากรรมต่อพิธีกรรมทางศาสนา โดย มาตรา ๑๓๓ ไดก้ าหนดบทลงโทษไม่แต่เฉพาะ

เจา้หนา้ที่ของรฐัหากแต่ยงัครอบคลมุถึงบุคคลธรรมดาทัง้หลายที่ไดก้ระท าการใดอนัเป็นการต่อตา้น

ในทางเสื่อมเสีย (perform acts notoriously offensive to the feelings of the  faithful) ซึ่งศรัทธา

และความรูส้กึของประชาชนในระหว่างการประกอบพิธีกรรมหรือการเฉลิมฉลองทางศาสนา๗๒๔ 

 อนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ขยังได้ก าหนดใหก้ารกระท าอันเป็นการประพฤติผิด

ต่อหนา้ที่ (Malfeasance) และการกระท าที่ไม่สมควร (Misfeasance) จะตอ้งไดร้บัโทษดว้ยผลของ

กฎหมาย๗๒๕ ทัง้นี ้อดีตผูพ้ิพากษาเรเยส (Luis B. Reyes) ไดใ้หค้  านิยามของค าว่า “การประพฤติผิด

ต่อหน้าที่” ว่าหมายถึง “การกระท าทั้งหลายที่ไม่ควรกระท า (performance of some act which 

ought not to be done)” และ “การกระท าที่ไม่สมควร”๗๒๖ ว่าหมายถึง “การกระท าทั้งหลายที่                    

 

_3815_1930.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๔ มกราคม ๒๕๕๙). 
๗๒๑ มาตรา ๒๑๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบับแกไ้ข และ ดู ค าพิพากษาศาลสงูสดุ ที่ G.R. No. L-62439 (1984), 
สืบคน้ไดท้ี่ https://lawphil.net/judjuris/juri1984/oct1984/gr_l62439_1984.htm (ขอ้มลูล่าสดุ ๔ มกราคม ๒๕๕๙) 
๗๒๒ มาตรา ๑๒๔ ถึง มาตรา ๑๒๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.   
๗๒๓ มาตรา ๑๓๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  
๗๒๔ มาตรา ๑๓๒ และ มาตรา ๑๓๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  
๗๒๕ มาตรา ๒๐๔ ถึง มาตรา ๒๐๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  
๗๒๖ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๕๖. 



๒๘๙ 
 

ไม่สมควรถึงแมว้่าจะเป็นการกระท าที่ไม่ผิดกฎหมายก็ตาม (the improper performance of some act 

which might lawfully be done)”๗๒๗ 

 ลกัษณะ ๗ หมวด ๒ สว่นที่ ๑ (Title Seven: Chapter two: Section One) (มาตรา ๒๐๔ ถึง 

มาตรา ๒๐๙) ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไขได้กล่าวถึงความผิดที่ถือว่าเป็นการละทิง้              

การปฏิบติัหนา้ที่ (dereliction of duty) ไดแ้ก่ 

๑) การพิพากษาตัดสินคดีโดยปราศจากความยุติธรรมโดยเจตนา (Knowingly rendering unjust 

judgment) ๗๒๘  

 หมายถึง การพิพากษาตดัสินคดีอนัมีลกัษณะที่เป็นการจงใจและมีเจตนารา้ยโดยรูส้  านึกถึง

การกระท าดังกล่าว๗๒๙ ซึ่งบุคคลที่จะตอ้งไดร้บัโทษจากการดังกล่าวจะตอ้งมีพยานหลกัฐานโดยชัดแจง้                  

ในการพิสจูนถ์ึงการกระท าผิด ว่าผูน้ัน้กระท าผิดจรงิ๗๓๐ 

๒) การพิพากษาตดัสินคดีโดยเลินเลอ่ (Judgment rendered through negligence)๗๓๑ 

 หมายถึง การพิพากษาตัดสินคดีที่ไม่ยุติธรรมโดยชัดแจง้ (manifestly unjust judgment)        

อันเป็นการขัดต่อกฎหมายโดยประจักษ์ในลกัษณะที่คนทั่วไปผูไ้ม่รูก้ฎหมายพึงพิจารณาเห็นไดถ้ึง

ความไม่ยุติธรรมดังกล่าว๗๓๒ โดยมีองค์ประกอบความผิด คือ (๑) ผู้กระท าผิดเป็นผู้พิพากษา                     

(๒) ผูพ้ิพากษาไดม้ีการพิพากษาคดีที่ตนไดร้บัมอบหมายใหต้ัดสิน (๓) ค าพิพากษานัน้ไม่ยุติธรรม

โดยชัดแจ้ง และ (๔) เป็นเหตุอันเนื่องมาจากความเลินเล่อหรือละเลยที่ไม่อาจให้อภัยได้  ทั้งนี ้                   

ไม่จ าเป็นตอ้งมีเจตนารา้ย (bad faith) เป็นองคป์ระกอบความผิดแต่อย่างใด ๗๓๓ 

 

 

 
๗๒๗ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๕๖. 
๗๒๘ มาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  
๗๒๙ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๕๗. 
๗๓๐ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๕๘. 
๗๓๑ มาตรา ๒๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  
๗๓๒ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๕๙. 
๗๓๓ Evangelista vs. Baes (1974), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/judjuris/juri1974/dec1974/ac_000 
_1974.html (ขอ้มลูล่าสดุ ขอ้มลูล่าสดุ ๔ มกราคม ๒๕๕๙). 



๒๙๐ 
 

๓) ค าสั่งระหว่างการพิจารณาคดีที่ไม่ยติุธรรม (Unjust interlocutory order) ๗๓๔ 

 ค าสั่งระหว่างการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม หมายถึง ค าสั่งที่ไม่ยุติธรรมที่ออกโดยศาล

ในช่วงระหว่างการพิจารณาคดีหลงัยื่นฟ้อง/ค ารอ้งและก่อนมีค าพิพากษา (หรือค าสั่งแลว้แต่กรณี) 

ซึ่งไดม้ีการพิจารณาตัดสินในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอันมิใช่เป็น              

ค าพิพากษาตดัสินในประเด็นแห่งคดี๗๓๕ เช่น การที่ศาลอนุญาตหรือยกค าขอค าสั่งคุม้ครองชั่วคราว

ก่อนพิพากษา (preliminary injunction) โดยไม่มีเหตุผลอันชอบธรรมมารองรบัการอนุญาตหรือยก            

ค าขอนัน้ 

๔) ความล่าช้าในการบริหารงานยุติธรรมอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Malicious delay in the 

administration of justice)๗๓๖ 

๕) การประมาทเลินเลอ่ในการด าเนินคดีและการเพิกเฉยต่อการกระท าความผิด๗๓๗ 

๖) การท าการอนัเป็นปฏิปักษ์ต่อความเชื่อถือของทนายความ (Betrayal of trust by an attorney or 

solicitor) ๗๓๘ 

 คือการเปิดเผยซึ่งข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้รับจากลูกความในฐานะทนายความในคดี                 

ที่ไดร้บัมอบหมายซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาแมจ้ะเป็นการกระท าที่ ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย๗๓๙ 

อาทิ การเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นทนายแก้ต่างให้กับคู่ความฝ่ายตรงข้ามในคดีเดียวกันกับ                  

ลูกความเดิมโดยไม่ได้รับความยินยอมภายหลังจากที่ เคยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความ                   

ของลกูความคนก่อนหรือภายหลงัจากท่ีไดร้บัขอ้มลูอนัเป็นความลบันัน้มาจากลกูความคนก่อน๗๔๐  

๗) การติดสินบนเจา้พนกังาน (Bribery)  

 ก าหนดไวใ้น ลกัษณะ ๗ หมวด ๒ สว่นที่ ๒ (Title Seven: Chapter Two: Section Two) โดย 

การติดสินบนเจา้หนา้ที่ของรฐัในทุกรูปแบบเป็นการกระท าความผิดในทางอาญาที่ตอ้งระวางโทษ   

 
๗๓๔ มาตรา ๒๐๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข. 
๗๓๕ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๖๐. 
๗๓๖ มาตรา ๒๐๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  
๗๓๗ มาตรา ๒๐๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข. 
๗๓๘ มาตรา ๒๐๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  
๗๓๙ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๖๔. 
๗๔๐ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๖๔-๓๖๕. 



๒๙๑ 
 

ซึ่งกฎหมายไดก้ าหนดบทลงโทษไวท้ั้งเจา้หน้าที่ของรฐัผูทุ้จริต  และ บุคคลธรรมดาผูเ้สนอใหห้รือ

สญัญาว่าจะใหห้รือใหซ้ึ่งของขวญัหรือของก านลัใดแก่เจา้หนา้ที่ของรฐันัน้๗๔๑ อนึ่ง อดีตผูพ้ิพากษา 

เรเยส ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การมอบของก านัลหรือของขวัญนั้นไม่จ าเป็นต้อง เป็นการกระท า                    

ต่อเจา้หน้าที่ของรฐัโดยตรงเพียงเท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงการกระท าต่อบุคคลที่สาม อันเป็น               

คนกลางของเจา้หนา้ที่ของรฐัซึ่งเป็นไปตามความในกฎหมายที่ไดก้ าหนดว่า “การกระท าอนัถือเป็น

ความผิดไม่จ ากดัอยู่เฉพาะแต่ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัจะตอ้งไดร้บัมอบของขวญัหรือของก านลันัน้

จริงแต่เพยีงเท่านัน้ หากแต่ใหร้วมถึงการตอบรบัการเสนอใหห้รือการสญัญาว่าจะใหซ้ึ่งของขวญัหรือ 

ของก านัลก็เป็นการเพียงพอที่ถือเป็นการกระท าความผิด (“gift or present need not be actually 

received by the public officer, as an accepted offer or promise of gift is sufficient”)๗๔๒ ทั้งนี ้  

ของขวัญหรือของก านัลนั้นจะต้องมีมูลค่าหรือประเมินเป็นมูลค่าได้๗๔๓ ซึ่งอาจเป็นเงิน ทรัพย์สิน                    

การบรกิาร หรือสิ่งอ่ืนที่มีราคาค่างวดโดยไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาว่ามีมลูค่ามากแค่ไหน ขอใหม้ีมลูค่า

ก็เพียงพอแลว้ (any value is sufficient)๗๔๔  

๘) ฉอ้โกง (Fraud)  

ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ขไดม้ีบทก าหนดโทษในทางอาญาไวส้  าหรบัการกระท า             

ที่เป็นการฉ้อโกงเก่ียวกับทรพัยส์ินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (public treasury) หรือการ

กระท าผิดที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน (similar offenses) ไวใ้น ลักษณะ ๗ หมวด ๓ (Title Seven: 

Chapter Three) ๗๔๕ ซึ่งรวมถึงการกระท าโดยเจา้หน้าที่ของรฐัผูม้ีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปเก่ียวข้อง                 

ในสญัญาหรือธุรกิจกบัเอกชนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียในสญัญาหรือธุรกิจ

ดังกล่าว (The same with a “public officer who directly or indirectly, shall become interested 

in any contract or business in which it is his official duty to intervene”)๗๔๖ ทัง้นี ้อดีตผูพ้ิพากษาเรเยส

ไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมในกรณีดงักล่าวว่า จะตอ้งเป็นกรณีที่ผูก้ระท าความผิดเป็นผูม้ีหนา้ที่ในฐานะ

 

๗๔๑ มาตรา ๒๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  
๗๔๒ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๖๘. 
๗๔๓ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๖๘. 
๗๔๔ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๖๘. 
๗๔๕ มาตรา ๒๑๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  
๗๔๖ มาตรา ๒๑๖ แหง่ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  



๒๙๒ 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเอกชนอันเก่ียวกับ ๑) การจัดหาให้ซึ่งวัสดุ  

(furnishing supplies) หรือ ๒) การท าสัญญา (making of contracts) หรือ ๓) การแก้ไขบัญชี 

(adjustment of accounts) หรือ ๔) การช าระบัญชี  (settlement of accounts ) ที่ เก่ียวเนื่องกับ

สาธารณะสมบัติหรือกองทุนทั้งหลายของแผ่นดิน๗๔๗ โดยอดีตผูพ้ิพากษาไดเ้น้นย า้ถึงขอ้เท็จจริง

ในทางพิจารณาที่การกระท าของเจา้หนา้ที่ของรฐันั้นจะตอ้งเป็นการกระท าการในต าแหน่งหน้าที่ 

(act in his or her official capacity) ๗๔๘ และแสวงหาประโยชนจ์ากการใชต้ าแหน่งหนา้ที่ดงักล่าวนัน้๗๔๙ 

๙) การกระท าอนัเป็นการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง (Malversation)  

ก าหนดไว้ใน ลักษณะ ๗ หมวด ๔ (Title Seven: Chapter Four) หมายถึง การกระท า                  

อันเป็นการยักยอก๗๕๐ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาฉบับแกไ้ขไดก้ าหนดบทสันนิษฐานใหเ้จา้หน้าที่

ของรัฐผู้มีหน้าที่ในการดูแลกองทุนหรือทรัพย์สินของรัฐ (public funds or property) ผู้ได้น าเอา

กองทุนหรือทรพัยส์ินดังกล่าวมาเป็นของตนหรือน าไปหรือใชใ้นทางที่ผิด หรือยินยอมหรืออนุญาต       

ใหบุ้คคลภายนอกไดไ้ปซึ่งกองทุนหรือทรพัยส์ินดังกล่าวในระหว่างการปฏิบติัหนา้ที่ไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดและไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ มีความผิดฐานยักยอกทรพัยข์องรฐั๗๕๑ และ                   

ให้หมายรวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่  ฯ ไม่น าส่งบัญชีสรุปรายงานกองทุนหรือทรัพย์สิน (Failure to 

render accounts of such funds or property) ๗๕๒ การน าไปใชโ้ดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายซึ่งกองทุน

หรือทรพัยส์ินดงักล่าวที่เป็นสาธารณะสมบติัของแผ่นดิน (illegal use of public funds or property)๗๕๓ 

หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ส่งมอบคืนซึ่งกองทุนหรือทรัพย์สินดังกล่าว (Failure to make 

delivery of public funds or property)๗๕๔ ที่จะตอ้งระวางโทษในทางอาญาดว้ย 

 

๗๔๗ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๙๗. 
๗๔๘ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๙๗. 
๗๔๙ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๔๐๐. 
๗๕๐ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๔๐๕. 
๗๕๑ มาตรา ๒๑๗ แหง่ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข. 
๗๕๒ มาตรา ๒๑๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข. 
๗๕๓ มาตรา ๒๒๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข. 
๗๕๔ มาตรา ๒๒๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  



๒๙๓ 
 

ทั้งนี ้อดีตผู้พิพากษาเรเยสได้ให้ความเห็นว่า “การน าเอากองทุนหรือทรัพย์สินดังกล่าว               

มาเป็นของตน หมายรวมถึงลักษณะของการกระท าที่ เป็นความพยายามจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์

เหล่านั้นโดยไม่มีสิทธิ์”๗๕๕ และในกรณีที่เป็นการประมาทเลินเล่อจะต้องพิจารณาโดยวิเคราะห์              

ถึงมาตรฐานทั่วไปในการรักษาทรัพย์ที่ จะต้องได้สัดส่วนกันกับมูลค่าของทรัพย์หรือกองทุน                

เพื่อพิจารณาถึงระดบัของความประมาทที่ไดใ้ชใ้นการดแูลทรพัยเ์หลา่นัน้๗๕๖ 

๑๐) การประพฤติที่เป็นการไม่ซื่อสตัยข์องเจา้หนา้ที่ของรฐั (Infidelity of public officers) 

ก าหนดไว้ในลักษณะ ๗ หมวด ๕ ส่วนที่  ๑ และส่วนที่  ๒ (Title Seven: Chapter Five: 

Section One and Section Two) หมายถึง การประพฤติที่เป็นการไม่ซื่อสตัยต่์อหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่

ของรัฐซึ่งได้แก่ การประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ในการดูแลนักโทษ๗๕๗ ในการดูแลรักษาเอกสาร                  

ของหน่วยงาน๗๕๘ หรือการเปิดเผยซึ่งความลบั๗๕๙ ซึ่งตอ้งระวางโทษอาญาตามกฎหมาย 

ทัง้นีใ้นการประพฤติมิชอบต่อหนา้ที่ในการดูแลนักโทษ ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแก้ไข

ได้นิยามว่าเป็นลักษณะของการกระท าความผิดโดยเป็นการยินยอมให้นักโทษหรือผู้ต้องหา                 

หนีออกไปจากการคุมขัง จากการควบคุมตัวของตน ซึ่งกรณีดังกล่าวอดีตผูพ้ิพากษาเรเยสได้ยก

ขอ้เท็จจริงในคดี U.S. V. Bandino๗๖๐ เพื่ออธิบายประกอบค านิยามซึ่งในคดีดังกล่าวเป็นกรณีที่

เจา้หนา้ที่ของรฐัไดรู้เ้ห็นเป็นใจ (ตกลงร่วมกนั) กบันกัโทษผูถู้กคมุขงัในการหลบหนีจากการดูแล ๗๖๑ 

และส าหรบักรณีของการประมาทหรือเลินเล่อในกรณีดงักล่าวที่จะถือเป็นความผิดจะตอ้งเป็นความ

ประมาทหรือเลินเล่อในเชิงกระท าการ (positive carelessness) ที่ผูก้ระท าไดข้าดซึ่งความรอบคอบ

ในการปฏิบัติงานหรือหน้าที่อันเป็นสาระส าคัญของการกระท าผิดฐานการประพฤติที่เป็นการ                    

ไม่ซื่อสตัยต่์อหนา้ที่ตามมาตรา ๒๒๔ เท่านัน้ (short of deliberate non-performance of his duties 

 

๗๕๕ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๔๑๒. 
๗๕๖ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๔๑๕. 
๗๕๗ มาตรา ๒๒๓ ถึง มาตรา ๒๒๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข. 
๗๕๘ มาตรา ๒๒๖ ถึง มาตรา ๒๒๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข. 
๗๕๙ มาตรา ๒๒๙ และ มาตรา ๒๓๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  
๗๖๐ G.R. No. 9964 (1915), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.chanrobles.com/cralaw/1915februarydecisions.php?id 
=38 (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙). 
๗๖๑ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๔๒๗. 



๒๙๔ 
 

as guard that is the gravamen of the crime) ทั้งนี ้โดยอ้างอิงจากข้อเท็จจริงในคดี People v. 

Reyes et al.๗๖๒ 

นอกจากนี ้อดีตผูพ้ิพากษาเรเยส ยงัไดแ้สดงความเห็นต่อประเด็นการประพฤติอันเป็นการ   

ไม่ซื่อสตัยใ์นการดแูลรกัษาเอกสารของหน่วยงานว่าเป็นกรณีของการยกัยา้ยออกไปหรือท าลายหรือ

ปกปิดเอกสารหรือข้อมูลใดที่อยู่ในอ านาจการดูแลตามต าแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งกรณีดังกล่าว            

เป็นการกระท าความผิดในอีกลกัษณะหนึ่งที่แตกต่างจากการกระท าผิดทั่วไป๗๖๓ 

นอกจากนี ้ การกระท าความผิดในกรณีดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ                 

ผู้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาเอกสารเปิดเผยเอกสารหรืออนุญาตให้มีการเปิดเผยเอกสารซึ่งเป็น

ความลับ๗๖๔ อนึ่ง อดีตผูพ้ิพากษาเรเยสไดใ้หค้ าอธิบายเพิ่มเติมถึงการกระท าผิดในกรณีนีว้่าเป็น             

การที่เจา้หนา้ที่ของรฐันัน้มีหนา้ที่ในการคุม้กันหรือดแูลรกัษาเอกสารนัน้ใหป้ลอดภัยแต่มิไดก้ระท า          

ตามหนา้ที่ ทัง้นี ้โดยไม่จ าตอ้งพิจารณาว่าการเปิดเผยหรืออนุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูนัน้จะก่อใหเ้กิด

ความเสียหายหรือไม่ เพียงแค่การเปิดเผยดงักลา่วสง่ผลกระทบต่อผลประโยชนส์าธารณะ (affecting 

public interests) ก็เป็นการเพียงพอแล้ว โดยที่เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับตามประมวล

กฎหมายอาญาฉบับแก้ไขนีไ้ม่ครอบคลุมถึงข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับของเอกชนบุคคล

ธรรมดาทั่วไป และเป็นบทบญัญัติที่ไม่ครอบคลมุถึงการกระท าความผิดในฐานการจารกรรมขอ้มูล       

ที่เป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายอ่ืน๗๖๕ 

๑๑) การกระท าอ่ืนที่เป็นความผิด (Other punishable acts) 

การกระท าอ่ืนที่เป็นความผิดส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐและต้องระวางโทษในทางอาญาตาม

ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไขนี ้ก าหนดไว้ในลักษณะ ๗ หมวด ๖ (Title Seven: Chapter Six)                       

ซึ่งครอบคลุมถึง ๑) การไม่เชื่อฟัง (disobedience) ๒) การปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือ (refusal of 

assistance) ๓) การกระท าทารุณกรรมต่อนักโทษ (maltreatment of prisoners)๗๖๖ ๔) การเตรียมการ 

การขยายระยะเวลา และการละทิ ้งหน้าที่ และอ านาจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน 

 

๗๖๒ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๔๓๐. 
๗๖๓ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๔๓๕. 
๗๖๔ มาตรา ๒๒๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  
๗๖๕ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๔๓๙-๔๔๑. 
๗๖๖ มาตรา ๒๓๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข. 



๒๙๕ 
 

(Anticipation, prolongation, and abandonment of the duties and powers of public office)๗๖๗ 

๕) การยึด/แย่งอ านาจหรือการแต่งตั้งใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย (usurpation of powers and 

unlawful appointments) ๗๖๘ ๖) การกระท าอันเป็นการข่มเหงหรือละเมิดพรหมจรรย์ (abuses 

against chastity) ๗๖๙ ซึ่งจะตอ้งเป็นการกระท าต่อหญิงเท่านัน้และถือใหเ้ป็นความผิดส าเร็จแมเ้ป็น

เพียงค าเสนอ๗๗๐ โดยไม่จ าตอ้งพิจารณาว่าหญิงนัน้หลงไปตามค าเสนอหรือค าชกัชวนนัน้หรือไม่๗๗๑  

ส าหรบักรณีของการกระท าความผิดฐานปฏิเสธไม่ใหค้วามช่วยเหลือนัน้ จะตอ้งเป็นกรณี            

ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด ๆ แก่ประโยชน์สาธารณะหรือบุคคลที่สามเท่านั้นจึงจะถือว่า                   

มีความผิด ทัง้นี ้ไม่ว่าความเสียหายนัน้จะมากหรือนอ้ยก็ตาม อนึ่ง ผูก้ระท าความผิดอาจตอ้งระวาง

โทษที่สูงขึน้หากการไม่ใหค้วามช่วยเหลือนัน้ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลที่สามหรือประโยชน์

สาธารณะอย่างรุนแรง (serious damage) ในขณะที่หากเป็นความเสียหายเล็กนอ้ยก็จะไดร้บัโทษ

ตามสดัสว่นแห่งการกระท าความผิด๗๗๒ 

 

๔.๓.๓ รัฐบัญญัติว่าด้วยการก าหนดและลงโทษการกระท าผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ 

(An Act Defining and Penalizing the Crime of Plunder)  

หรือ รฐับญัญัติหมายเลข ๗๐๘๐ (Republic Act No. 7080) ซึ่งใชบ้งัคับเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

ไดก้ าหนดใหก้ารกระท าความผิดฐานยักยอกโดยเจา้พนักงานเป็นการกระท าความผิดที่ตอ้งไดร้ับ

โทษในทางอาญา๗๗๓  ซึ่งหมายถึงการกระท าผิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใด หรือการกระท า                         

ที่มีลกัษณะการสมคบคิด(เจตนาลวง)ร่วมกับบุคคลในครอบครวั ญาติ หรือผูท้ี่มีความสมัพันธ์กัน               

ในเชิงธุรกิจ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืน  ทั้งนี ้ การยักยอกทรัพย์คือการกระท าที่เป็นลักษณะ               

การรวมเขา้กัน (amassing) การสั่งสม (accumulating) หรือการท าใหไ้ดม้า (acquiring) ซึ่งความมั่งคั่ง

 

๗๖๗ มาตรา ๒๓๖ ถึง มาตรา ๒๓๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข. 
๗๖๘ มาตรา ๒๓๙ ถึง มาตรา ๒๔๔ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  
๗๖๙ มาตรา ๒๔๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  
๗๗๐ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๔๕๘. 
๗๗๑ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๔๕๘. 
๗๗๒ มาตรา ๒๓๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ข.  
๗๗๓ รฐับญัญัติหมายเลข ๗๐๘๐, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1991/ra_7080_1991 
.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๔ มกราคม ๒๕๕๙). 



๒๙๖ 
 

ร  ่ารวยในทางที่ผิด (ill-gotten wealth) ดว้ยการกระท าความผิดอาญาในลักษณะที่ต่อเนื่อง (through a 

combination or series of overt or criminal) โดยผู้ที่กระท าความผิดฐานนี ้จะต้องมีมูลค่าทรัพย์สิน                   

ที่ยกัยอกรวมกนัแลว้กว่า ๗๕ ลา้นเปโซขึน้ไป จึงจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายฉบบันี ้

อนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระท าความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามความในมาตรานีจ้ะต้อง             

ไดร้ะวางโทษจ าคกุตลอดชีวิตและถูกตดัสิทธิ์ในการรบัราชการตลอดชีวิตไม่ว่าในต าแหน่งใด รวมถึง

บุคคลธรรมดาผู้ใดก็ตามที่สมรู้ร่วมคิดหรือเข้าร่วมในการกระท าดังกล่าวที่จักต้องระวางโทษ             

อย่างเดียวกนั๗๗๔ 

กรณีศกึษาการกระท าความผดิฐานเจา้พนกังานยกัยอกทรพัย์ของอดตีประธานาธิบด ี

ก. อดีตประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดา้ (Joseph Ejercito Estrada) 

อดีตประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราด้าเป็นดารานกัแสดงที่ไดผ้นัตัวเขา้เล่นการเมือง๗๗๕ และ

ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ (ค.ศ. ๑๙๙๘)  ในปี                      

พ.ศ.๒๕๔๔ (ค.ศ. ๒๐๐๑) นายเอสตราด้าได้ถูกปลดออกจากต าแหน่ง๗๗๖ พรอ้มขอ้กล่าวหาว่า                  

ไดก้ระท าความผิดฐานเจา้พนักงานยักยอกทรพัย์ (plunder) โดยมีการยื่นคดีต่อศาลป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (Philippine Anti-Graft Court) หรือศาลซันติกันบายันในภาษาฟิลิปปินส์ 

(Sandiganbayan Court) ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) ศาลไดม้ีค าพิพากษาว่านายเอสตราดา้

ไดก้ระท าผิดจรงิภายหลงัจากการใชเ้วลาในการพิจารณาและสืบพยานอย่างยาวนานกว่า ๖ ปี๗๗๗ 

ทัง้นี ้ความลา่ชา้ในการพิจารณาคดีไดร้บัการเปิดเผยจากส านกัข่าวทอ้งถิ่นว่าเป็นเพราะเหตุ

ในการประวิงคดีของนายเอสตราดา้เอง โดยขัน้ตน้ นายเอสตราดา้ไดด้ าเนินการถอดถอนทนายความ

ของตนเองทัง้หมดเพื่อไม่ใหม้ีทนายความแกต่้างและใหก้ารพิจารณาคดีในชัน้ศาลปราศจากทนาย

จ าเลยและกลายเป็นการพิจารณาโดยมิชอบ ต่อมาศาลไดม้ีการจัดหาและแต่งตัง้ทนายเขา้แกต่้าง 

ในคดีแทนแต่ไดร้บัการปฏิเสธโดยนายเอสตราดา้ ก่อนที่นายเอสตราดา้จะมีการแต่งตัง้ทนายเขา้สู้คดี         

 

๗๗๔ มาตรา ๒ (Section 2) แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๗๐๘๐.  
๗๗๕ Joseph Estrada Biography, สืบค้นได้ที่  http: / /www.biography.com/people/ joseph-estrada-39942 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙). 
๗๗๖ เรื่องเดียวกนั. 
๗๗๗ Aries C.  Rufo and Reynaldo Santos, Jr. , No closure yet on Erap Estrada’s plunder case (2013), 
สืบคน้ไดท้ี่ http://www.rappler.com/newsbreak/investigative/56007-closure-estrada-plunder-case (ขอ้มลู
ล่าสดุ ๔ มกราคม ๒๕๕๙). 



๒๙๗ 
 

อีกครั้ง กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประวิงเวลาเพื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่ในเดือน

พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) ที่เพื่อนสนิทของนายเอสตราดา้คือนายเฟอรน์ันโด โพ 

จูเนียร ์(Fernando Poe, Jr.) ไดเ้ขา้ลงชิงต าแหน่งประธานาธิบดีดว้ย โดยการเกลีย้กล่อมของนาย            

เอสตราดา้ เพื่อที่หากนายโพไดร้บัชัยชนะในการเลือกตัง้ จะไดท้ าการยกเลิกขอ้หาทัง้หมดของนาย    

เอสตราดา้ 

ครัน้เมื่อนายเฟอรน์ันโดไดร้บัความปราชัยในการเลือกตัง้ การพิจารณาคดีของนายเอสตราดา้            

จึงไดด้  าเนินต่อไป นายเอสตราดา้ต่อมาไดพ้ยายามท าลายความน่าเชื่อถือของศาลโดยพยายาม

เชื่อมโยงและชีใ้หเ้ห็นว่าการด าเนินคดีกับตนเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีพืน้ฐานมาจากความขัดแยง้     

ทางการเมืองที่ท าใหเ้ขาถูกปลดออกจากต าแหน่ง ทัง้ที่ขอ้เท็จจริงในทางพิจารณาแทบไม่ปรากฎเลย

ว่าทนายจ าเลยไดท้ าการต่อสูใ้นประเด็นขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ ที่ถกูกลา่วหาในชัน้ศาล๗๗๘ 

หนึ่งเดือนครึ่งใหห้ลงัภายหลงัจากที่ศาลมีค าพิพากษาตัดสินในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗)             

ใหน้ายเอสตราดา้มีความผิด ประธานาธิปดีกลอเรีย มากาปากัล อารโ์รโย (Gloria Macapagal-

Arroyo) ไดม้ีการพิจารณาออกบทลดหย่อนผ่อนโทษของฝ่ายบริหาร (executive clemency) ต่อการ

กระท าผิดของนายเอสตราดา้ ซึ่งก่อใหเ้กิดความไม่พอใจต่อกลุ่มภาคประชาสงัคมตลอดจนอัยการ 

ในคดี รวมทั้งอดีตประธานาธิบดีฟิเดล รามอส (Fidel Ramos) ก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์                   

การลดหย่อนผ่อนโทษครัง้นี ้ ๗๗๙ อนึ่ง ส  านกัข่าวทัง้หลายในขณะนั้นไดร้ายงานถึงเหตกุารณด์งักล่าว

ว่าเป็นลกัษณะของการออกกฎหมายโดยฝ่ายบริหารเพื่อการอภัยโทษโดยนางอารโ์รโย๗๘๐ ส่งผลให้

นายเอสตราดา้ต่อมาไดร้บัสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองกลบัคืนทัง้หมดดว้ยผลของกฎหมาย

ดงักลา่ว๗๘๑ 

ทัง้นี ้การออกกฎหมายเพื่อเป็นการอภัยโทษต่อนายเอสตราดา้ของนางอารโ์รโยไดร้ับการ

วิเคราะหแ์ละวิจารณ์จากนักวิชาการและบุคคลในแวดวงการเมืองอย่างมากมาย โดยอดีตทนาย           

 

๗๗๘ Rodel Rodis (2013), Estrada’s plunder conviction remembered, สืบคน้ไดท้ี่ http://globalnation 
.inquirer.net/84269/estradas-plunder-conviction-remembered (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙). 
๗๗๙ PCIJ (2007), Estrada pardon: Transactional politics yet again?, สืบค้นได้ที่ https://perma.cc/J2PG-
69XN (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙). 
๗๘๐ Marichu Villanueva (2007), GMA Pardons Erap, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.philstar.com/headlines/23673 
/gma-pardons-erap (ขอ้มลูล่าสดุ ๔ มกราคม ๒๕๕๙). 
๗๘๑ เรื่องเดียวกนั. 



๒๙๘ 
 

ของนายเอสตราด้าและสมาชิกวุฒิสภาเรเน่ ซากุยแซก (Rene Saguisag) ได้กล่าวว่าการออก

กฎหมายอภัยโทษถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดส าหรบัสถานการณท์างการเมืองในช่วงดังกล่าวส าหรับ

ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วนับแต่ปี ๒๕๔๔ (ค.ศ. ๒๐๐๑) (pardon was also the ‘best 

solution’) ๗๘๒ ซึ่งคดีดงักลา่วไม่ไดเ้ป็นเพียงท่ีกลา่วขานถึงเพียงเท่านัน้ แต่ก็ถือเป็นสิทธิ์ของประชาชน

ส่วนใหญ่ของประเทศเช่นกันที่จะเลือกเดินหนา้ประเทศต่อไปเช่นนัน้ (“It is not only popular but 

also right for the vast majority of our people”) ๗๘๓  

ในขณะที่ศาสตราจารย์แฮรี่ โรกค์ (Harry Roque) แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ 

(University of the Philippines) ไดแ้สดงความเห็นไวต่้อการออกกฎหมายอภยัโทษดงักลา่วว่าจรงิ ๆ

แลว้การออกกฎหมายดังกล่าวมิใช่เป็นเพื่อประโยชนแ์ก่นายเอสตราดา้ หากแต่มีขึน้เพื่อประโยชน์

ของนางอารโ์รโยเองเพื่อใหส้ถานการณท์างการเมืองมีความมั่นคงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรฐับาล

ของนางอารโ์รโยและจะท าใหเ้ธอท างานต่อไปไดแ้มว้่ารฐับาลของเธอจะถูกกลา่วว่าไม่มีธรรมาภิบาล

ในการบริหารก็ตาม ทั้งนี ้ ค ากล่าวของศาสตราจารยโ์รกค ์มีลักษณะที่เป็นไปในท านองเดียวกับ

ความเห็นของโลเรตา้ แอน โรเซล (Loreta Ann Rosales) หวัหนา้กิตติคุณในระบบบญัชีรายชื่อของ

พรรคอคับายนั (Akbayan party-list chair emeritus) ที่ไดแ้สดงความเห็นไวว้่าอ านาจตามกฎหมาย

ในการออกกฎหมายเพื่ออภัยโทษเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารในการตราโดยประธานาธิบดีแต่เพียง

เท่านั้น ซึ่งในกรณีนีก้็อาจพิจารณาเห็นไดว้่าอดีตประธานาธิบดีอารโ์รโยมีเจตจ านงอย่างชัดแจ้ง        

ในการตรากฎหมายดังกล่าว ดังนีจ้ึงเป็นกรณีที่นางอารโ์รโยก็มีคาดหวังว่าตัวเธอเองจะไดร้บัสิทธิ           

ในลกัษณะเดียวกนัหากมีการกระท าผิดในฐานความผิดและตอ้งระวางโทษเป็นอย่างเดียวกนัเกิดขึน้

เพื่อเป็นการสรา้งบรรทดัฐานไวใ้นอนาคต๗๘๔ 

ข. อดีตประธานาธิบดีกลอเรีย มากาปากลั อารโ์รโย (Gloria Macapagal-Arroyo) 

ผูส้ืบทอดอ านาจต่อจากนายเอสตราดา้ อดีตประธานาธิบดีกลอเรีย มากาปากัล อารโ์รโย 

เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาว่าด้วยการยักยอกทรัพย์สินแผ่นดิน (plunder)                  

หากกลา่วถึงภมูิหลงั นางอารโ์รโยเป็นบุตรีของอดีตประธานาธิบดีออสดาโด มากาปากลัป์ และมีการ

เติบโตในต าแหน่งหนา้ที่การงานมาจากการเป็นปลดักระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม (Trade and 

 

๗๘๒ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๗๗๙. 
๗๘๓ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๗๗๙. 
๗๘๔ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๗๗๙. 



๒๙๙ 
 

Industry Undersecretary) ก่อนที่จะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานาธิบดี                   

ในเวลาต่อมา ภายหลงัจากที่นายเอสตราดา้ไดถู้กปลดออกจากต าแหน่งในปี ๒๕๔๔ (ค.ศ. ๒๐๐๑) 

นางอารโ์รโยได้เข้าสืบทอดอ านาจโดยได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินสใ์นปี            

พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔)  ๗๘๕ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๐) และปี พ.ศ. ๒๕๕๖                             

(ค.ศ. ๒๐๑๓) นางอารโ์รโยชนะการเลือกตัง้ไดร้บัแต่งตัง้เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจากจังหวัด 

พัมพันกา (Pampanga) ทัง้ ๆ ที่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เธอไดถู้กควบคุมตัวในโรงพยาบาล (under 

hospital arrest)  

ทัง้นี ้การถูกจับกุมและควบคุมตัวของนางอารโ์รโยเกิดจากขอ้กล่าวหาถึงการวางแผนลับ          

เพื่อการจ าหน่ายจ่ายโอนเงินกองทุนสาธารณะกว่า ๓๖๖ ลา้นเปโซโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายซึ่งเป็น

งบประมาณที่มีไว้ใช้ด าเนินการของส านักงานสลากกินแบ่งเพื่อการกุศลแห่งชาติฟิลิปปินส์ 

(Philippine Charity Sweepstakes Office)๗๘๖ โดยนางอารโ์รโยถูกควบคุมตัวในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(ค.ศ. ๒๐๑๒) ๗๘๗ โดยถูกควบคุมตัวไวใ้นศูนย์การแพทยใ์นเมืองเควียซอน (Veterans Memorial 

Medical Center in Quezon City) ในขณะที่ก าลงัถูกไต่สวนว่ากระท าความผิดในการยกัยอกทรพัย์

แผ่นดิน (“while being tried on charges of plunder”) ๗๘๘ และเป็นไปตามขอ้กล่าวอา้งเรื่องปัญหา

ดา้นสขุภาพที่จ  าเป็นที่จะตอ้งไดร้บัการดแูลในโรงพยาบาลอย่างใกลช้ิดในวยั ๖๙ ปี ณ เวลาปัจจบุนั 

(ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) ทัง้นีก้ารควบคมุตวันางอารโ์รโยไดร้บัการผ่อนผนัเป็นครัง้คราวเพื่อเดินทางไปตรวจ

ร่างกายในสถานพยาบาลต่าง ๆ หรือเพื่อเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวซึ่งร่วมถึงการเดินทางไปยัง

บา้นพกัของเธอในช่วงครสิตม์าสหรือปีใหม่ดว้ย 

 

๗๘๕ Gloria Macapagal Arroyo, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.britannica.com/biography/Gloria-Macapagal-Arroyo 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙). 
๗๘๖ Patricia Denise Chiu, No more witnesses vs.  Arroyo in PCSO plunder case (May 14, 2014) , สืบค้น            
ไดท้ี่ http://www.gmanetwork.com/news/story/361036/news/nation/no-more-witnesses-vs-arroyo-in-pcso-
plunder-case (ขอ้มลูล่าสดุ ๗ มกราคม ๒๕๕๙). 
๗๘๗ Carmen Pedrosa, Lawyer:  UN rules GMA detention violates international law (October 8, 2015) , 
สืบค้นได้ที่  http: / /www.philstar.com/headlines/2015/10/08/1508366/ lawyer-un- rules-gma-detention-
violates-international-law (ขอ้มลูล่าสดุ ๒ มกราคม ๒๕๕๙). 
๗๘๘  Tetch Torres- Tupas ( 2015, SC stops Gloria Arroyo’ s plunder trial for 30 days, สื บ ค้ น ไ ด้ ที่  
http://newsinfo.inquirer.net/732971/sc-stops-arroyos-plunder-trial-for-30-days (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๙).  



๓๐๐ 
 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นายอามาล คลนูี่ (Amal Clooney) ทนายความชาวองักฤษไดย้ื่นค ารอ้ง

ต่อองคก์ารสหประชาชาติโดยกล่าวหาว่าการควบคมุตวันางอารโ์รโยเป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

ระหว่างประเทศ กล่าวคือ การควบคุมตัวในฐานความผิดทางอาญาของเธอแทจ้ริงแลว้มีมูลเหตุ            

มาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ตามรายงานระบุว่า นายคลูนี่ได้กล่าวว่าหน่วยงาน                 

ขององคก์ารสหประชาชาติไดพ้ิจารณาแลว้พบว่าการควบคุมตัวนางอารโ์รโยเป็นไปโดยอ าเภอใจ 

และเป็นการกระท าที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายเพราะการพิจารณาคดีของศาลป้องกันและปราบปราม   

การทุจริต (Philippine Anti-Graft Court) หรือศาลซนัติกันบายัน (Sandiganbayan Court) ในเวลานัน้

ไม่ไดพ้ิจารณาถึงประเด็นปัญหาส่วนตัวดา้นสุขภาพของนางอารโ์รโย ไม่ไดพ้ิจารณาถึงทางเลือก        

ในการใชม้าตรการอ่ืนนอกเหนือจากการคมุขงัก่อนการพิจารณา และเกิดความความล่าชา้เกินควร            

ในการด าเนินการพิจารณาคดีของนางอารโ์รโย (“the Sandiganbayan failed to take into account 

her individual circumstances, failed to consider measures alternative to pretrial detention, 

and because of undue delays in proceedings against her”) 

ตามค ากล่าวอ้างของนายคลูนี่  หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติได้มีการกล่าวเน้น                  

ถึงประเด็นการตดัสินใจของอดีตประธานาธิบดีอาคิโนในการใชอ้  านาจทางปกครองในการหา้มนางอารโ์รโย

เดินทางออกนอกประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่าเป็นการกระท าที่ขัดกับค าสั่งของศาลสูง                 

ที่ไดอ้นญุาตใหน้างอารโ์รโยสามารถเขา้รบัการบ าบดัอาการป่วยที่คอและกระดกูสนัหลงัได้๗๘๙  

 

๔.๓.๔ รัฐบัญญัติว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๒ (The Ombudsman Act of 1989) 

รัฐบัญญัติหมายเลข ๖๗๗๐ (Republic Act No. 6770) หรือที่ รูจ้ักกันในนามรัฐบัญญัติ                

ว่าดว้ยผูต้รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๒๗๙๐ เป็นกฎหมายที่มีการกล่าวโดยชัดแจง้ว่า “รฐัมีพันธกิจ             

ท่ีจะตอ้งด ารงไวซ้ึ่งความซื่อสตัยแ์ละศกัดิ์ศรีในการบริการสาธารณะตลอดจนด าเนินมาตรการต่าง ๆ

ในทางสรา้งสรรค ์(เชิงบวก) และมีประสิทธิภาพเพื่อต่อตา้นการทุจริต” ๗๙๑  โดยกฎหมายฉบับนี ้          

 

๗๘๙ Gil C. Cabacungan(2016),  UN slams Arroyo detention, สืบคน้ไดท้ี่ http://globalnation.inquirer.net/ 
129335/un-slams-arroyo-detention (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙). 
๗๙๐ รฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๗๐, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1989/ra_6770_1989 
.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๖ มกราคม ๒๕๕๙). 
๗๙๑ มาตรา ๒ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๗๐.  



๓๐๑ 
 

มีการตราบทบัญญัติในการจัดตัง้ส  านักผูต้รวจการแผ่นดินขึน้และก าหนดบทบาทหน้าที่ตลอดจน

พนัธกิจที่เก่ียวขอ้งขององคก์รอีกทัง้บคุคลผูด้  ารงต าแหน่งผูต้รวจการแผ่นดินดว้ย 

นอกจากนี ้ รัฐบัญญัติว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้กล่าวถึงหน้าที่ของบุ คคลผู้ด  ารง

ต าแหน่งผูต้รวจการแผ่นดินใหค้รอบคลมุถึงการเป็น “ผูอ้ารกัขาหรือปกป้องประชาชน” (protectors 

of the people)  ๗๙๒ กล่าวคือ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่จ  าต้องด าเนินการหรือปฏิบัติการใด

ปฏิบติัการหนึ่งโดยทันทีเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรียนทัง้หลายอันเก่ียวกับการประพฤติของเจา้หน้าที่หรือ

พนักงานของรฐัหรือองคก์ร หน่วยงาน หรือหน่วยงานย่อยของรฐัซึ่งรวมถึงองคก์รรฐัวิสาหกิจหรือ

องคก์รเอกชนที่รฐัมีอ านาจควบคมุและ/หรือมีอ านาจในการบงัคบัดา้นการบริหารปกครอง การบงัคับ

ในทางแพ่งหรืออาญาจากประชาชนไม่ว่าในรูปแบบใดในทกุกรณีที่มีหลกัฐานพิสจูนไ์ดถ้ึงการกระท าผิด

หรือการกระท าอันไม่ชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านัน้เพื่อส่งเสริมใหก้ารบริการ

ของภาครัฐแก่ประชาชนเกิดประสิทธิภาพ๗๙๓ ทั้งนี ้ ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน                  

พ.ศ. ๒๕๓๒ ส านักผูต้รวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวนและตรวจสอบหาความจริง                  

อนัเก่ียวกบัขอ้รอ้งเรียนที่ไดร้บัมาต่อเจา้หนา้ที่หรือพนกังานของรฐั 

 

๔.๓.๕ รัฐบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและการฉ้อราษฎร์บังหลวง (Anti-graft and 

Corrupt Practices Act) 

รฐับญัญัติหมายเลข ๓๐๑๙ หรือที่รูจ้กักนัในนามรฐับญัญัติว่าดว้ยการต่อตา้นการทจุรติและการ

ฉ้อราษฎรบ์ังหลวง ซึ่งใชบ้ังคับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓๗๙๔ เป็นกฎหมายที่ไดก้ าหนดถึงลักษณะของการ

กระท าของเจา้หน้าที่ของรฐัอันพึงตอ้งหา้มเพิ่มเติมขึน้จากที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ซึ่ง

ก าหนดใหค้รอบคลมุถึงลกัษณะของการทุจริตทางออ้มเขา้ไวด้ว้ย เช่น การรบัหรือเรียกรบัซึ่งสินบน

หรือของก านลัจากธุรกรรมใด ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัภาครฐั (in connection with any transaction 

with the government)๗๙๕ อีกทั้งก าหนดห้ามมิ ให้สมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ของรัฐเข้าไป                                              

 

๗๙๒ มาตรา ๑๓ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๗๐. 
๗๙๓ มาตรา ๑๓ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๗๗๐. 
๗๙๔ รฐับญัญัติหมายเลข ๓๑๐๙ , สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1960/ra_3019_1960 
.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๖ มกราคม ๒๕๕๙). 
๗๙๕ มาตรา ๓ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๓๐๑๙.  



๓๐๒ 
 

มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่ว โดยกฎหมายไดบ้ญัญัติว่าการหา้มรบัหรือเรียกรบัตามบทบญัญัติ

นีใ้หใ้ชบ้งัคบัถึง “คู่สมรสหรือญาติพี่นอ้งของประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี ประธานวฒุิสภา และ

โฆษกสภาผูแ้ทนราษฎร ไม่ว่าสายเลือดเดียวกนัหรือต่างสายเลือดกันและต่างระดับชั้นกันไปทัง้สิน้

สามล าดบั (within the third civil degree) ๗๙๖ และใหค้รอบคลมุถึงเอกชนบุคคลธรรมดาที่หา้มมิให ้

“เรียกรบัหรือรบัซึ่งของก านลั ของขวญัหรือผลประโยชนต์อบแทนหรือประโยชนอ่ื์นใดทัง้ที่เป็นตวัเงิน

และไม่ใช่ตัวเงินจากบุคคลอ่ืนเพื่อธุรกิจ ธุรกรรม การสมัคร การยื่นค ารอ้ง หรือการท าสัญญาใด ๆ                   

กับรัฐบาล (business, transaction, application, request or contract with the government) ที่อยู่

ภายใต้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะเข้าแทรกแซงได้ และให้หมายรวมถึงการใช้ 

“ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นส่วนตัว (close personal relation)” ๗๙๗ ในการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์              

จากเจา้หนา้ที่ของรฐันัน้ ซึ่งถือเป็นการบญัญัติกฎหมายโดยมีวัตถุประสงคท์ี่มุ่งส่งเสริมใหเ้จา้หน้าที่

และพนักงานของรัฐปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและมุ่งพัฒนาระดับของจริยธรรมและคุณธรรม         

ของเจา้หนา้ที่และพนกังานในการใหบ้ริการประชาชน๗๙๘ สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของอดีตผูพ้ิพากษาเรเยส

ที่ได้มีการอ้างอิงถึงคดี  Morfe v. Mutuc ซึ่งเป็นคดีที่มีการพูดถึงนโยบายแห่งรัฐโดยกล่าวว่า            

ถือเป็นกฎหมายที่มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการที่ว่า หน่วยงานของรฐัคือความเชื่อมั่นของประชาชน 

ในอันที่จะตอ้งปราบปรามการกระท าต่าง ๆ อันเป็นการทุจริตหรือติดสินบนหรือการใดที่จะน าไปสู่

การทุจริตหรือการติดสินบนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการกระท าต่อหรือโดยเจา้หนา้ที่ของรฐัหรือบุคคล

ธรรมดาที่มีลกัษณะเป็นอย่างเดียวกนั (public officers and private persons alike)๗๙๙ 

อนึ่ง อดีตผูพ้ิพากษาเรเยสไดก้ล่าวถึงกรณีของโทษที่ไดร้ะวางไวส้  าหรบัสมาชิกครอบครัว

หรือเอกชนบุคคลใดที่ได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเรียกรับหรือรับซึ่ง              

ของก านลั ของขวญัหรือผลประโยชนต์อบแทนหรือประโยชนอ่ื์นใดไวว้่าเป็นลกัษณะของการกระท าผิด           

ที่ผู ้กระท ามีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในลักษณะที่ เ ป็นสมาชิกในครอบครัวหรือ                           

มีความสัมพันธ์ส่วนตัวในอันที่จะให้เจ้าหน้าที่ผู ้นั้นเข้าแทรกแซงในธุรกิจ ธุรกรรม การสมัคร                        

 

๗๙๖ มาตรา ๕ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๓๐๑๙. 
๗๙๗ มาตรา ๔ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๓๐๑๙. 
๗๙๘ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๗๙. 
๗๙๙ G.R. No. L-20387 (1968), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/judjuris/juri1968/jan1968/gr_l-20387 
_1968.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙). 



๓๐๓ 
 

การยื่นค ารอ้ง หรือการติดต่อที่รฐับาลมีกบับุคคลภายนอกใด ๆ ได ้และการกระท าอนัจะเป็นความผิด

ตามกฎหมายฉบบันีจ้ะตอ้งปรากฎขอ้เท็จจริงดว้ยว่ามีการไดไ้ปซึ่งผลประโยชนห์รือไดใ้ชป้ระโยชน์

หรือมคีวามไดเ้ปรียบจากการเป็นสมาชิกในครอบครวัหรือจากการมีความสมัพนัธอ์นัใกลช้ิดเพื่อเรียก

รบัหรือรบัของก านัล ของขวัญหรือผลประโยชนต์อบแทนหรือประโยชนอ่ื์นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและ 

ไม่ใช่ตวัเงินจากบุคคลอ่ืนเพื่อธุรกิจ ธุรกรรม การสมคัร การยื่นค ารอ้ง หรือการติดต่อโดยประการใด     

ที่มีกบัรฐับาลทัง้นีไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม๘๐๐ 

 

๔.๓.๖ กฎหมายต่อต้านการทุจริต 

 ปัญหาการทุจริตถือเป็นอุปสรรคส าคัญในการบริหารประเทศ เพราะเป็นการกระท า                        

ที่ก่อใหเ้กิดผลประโยชนท์ับซอ้นและเสียหายต่อทั้งระบบเศรฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม              

จากการศึกษาล่าสุด ประเทศฟิลิปปินสติ์ดอันดับ ๑๑๑ ของประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดในโลก 

(ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๙๖)  ประจ าปี ๒๕๖๐ จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก ๘๐๑ แสดงใหเ้ห็นว่า          

มีการทจุรติจากการติดสินบนในทุกระดบัชัน้ ตัง้แต่เล็ก ๆ นอ้ย ๆ จนถึงในระดบัภาครฐั จนเป็นเหตใุห้

อารยประเทศกลวัและไม่กลา้ไปลงทนุในประเทศฟิลิปปินส ์ 

 ขณะนีม้ีความพยายามอย่างมากในการต่อต้านการทุจริต เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิก

องคก์รสหประชาชาติในการต่อตา้นการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption 

(UNCAC)) ซึ่งรวมถึงการวางกรอบทางด้านกฎหมาย ทั้งในระดับภาครัฐตลอดจนองค์กร                 

ภาคประชาชนและสื่อต่าง ๆ เขา้ร่วมมือกันแก้ไข แต่อย่างไรก็ดี หลายคนยังคงเชื่อว่าการต่อตา้น                   

การทุจริตยังคงมีอุปสรรคที่ยากล าบากต่อการแก้ไข โดยเฉพาะการแย่งชิงอ านาจในการเลือกตัง้ 

อ านาจการบริหารจากกลุ่มผู้น าในอดีต ผู้น าบางท่านซึ่งเคยเป็นความหวัง ก็ยังคงไม่ประสบ

ความส าเร็จ ทัง้นี ้ประเทศฟิลิปปินสม์กัจะมีข่าวอือ้ฉาวเก่ียวกบัการทุจริตที่เก่ียวขอ้งกบันกัการเมือง

ทุกระดบัตัง้แต่ประธานาธิบดีไปจนถึงสมาชิกพรรคฝ่ายคา้น จนท าใหป้ระเทศฟิลิปปินสเ์ป็นประเทศ

ที่พฒันาไดเ้ชื่องชา้มาก 

 

๘๐๐ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๗๑๙, หนา้ ๓๘๕. 
๘๐๑ Corruption Perceptions Index 2017, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.transparency.org/news/feature/corruption 
_perceptions_index_2017 (ขอ้มลูล่าสดุ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑).  



๓๐๔ 
 

 ทัง้นี ้ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดม้ีการตรารฐับญัญัติหมายเลข ๓๐๑๙ ว่าดว้ยการต่อตา้น

การทจุรติและการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง (the Anti-Graft and Corrupt Practices Act)๘๐๒ โดยกฎหมาย

ฉบับนีถื้อได้ว่าเป็นฉบับแรก ที่มีการก าหนดรายละเอียดว่า การกระท าใดบ้างของเจ้าหน้าที่รัฐ                

หรือเอกชนที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และก าหนดใหก้ารกระท าดังกล่าวเป็นการกระท า              

ที่ผิดกฎหมาย อีกทัง้ยงัก าหนดโทษ ไดแ้ก่ โทษจ าคกุ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี การไลอ่อกจากราชการ และการ

ยึดทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สินอ่ืนใดที่ไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปได้เพื่อประโยชนต่์อรัฐ นอกจากนี ้

กฎหมายฉบบัดงักล่าวยงัก าหนดใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัทุกคนจะตอ้งยื่นบญัชีแสดงทรพัยส์ินและหนีส้ิน 

(asset and liabilities) ทุก ๆ ปีอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นกฎหมายส าคัญอย่างยิ่งในเวลานั้น ทั้งนี ้เมื่อปี       

พ.ศ. ๒๕๓๖ นายมานูเอล โซซา (Manuel Zosa) สมาชิกสภาคองเกรส วิพากษ์วิจารณว์่ากฎหมาย

ดังกล่าวถูกตราขึน้เพื่อเอาใจสาธารณชนมากกว่าที่จะตราขึน้เพราะมีความจ าเป็นจริง ๆ และไม่มี

ความจ าเป็นเร่งด่วนอะไรเลยในการตรากฎหมายฉบับนีเ้พราะว่าขณะนั้นประเทศก็มีประมวล

กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ เพียงพออยู่แลว้ในการน าผูก้ระผิดขึน้สูศ่าล๘๐๓  

 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั กฎหมายฉบบันีถื้อว่าเป็นกฎหมายหลกัในการต่อตา้นการทุจริต๘๐๔ 

โดยระบุการกระท าการของเจ้าหน้าที่รัฐที่ ถือว่าเป็นการให้สินบน การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ                 

หรือการกระท าที่ทจุรติ เช่น การเชือ้เชิญ ชีน้  า กระตุน้ หรือการกระท าใด ๆ ที่สง่ผลใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐั

กระท าความผิดต่อหนา้ที่ การรบัของก านัล การรอ้งขอ การแบ่งเปอรเ์ซ็นต ์การกระท าเพื่อผลประโยชน ์                

ต่อตนเองหรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกับการท าสญัญาหรือการท าธุรกรรมระหว่างรฐับาลกบับุคคลอ่ืน  

โดยที่เจา้หน้าที่ของรฐัมีส่วนเก่ียวข้องหรือสามารถแทรกแซงได ้นอกจากนีย้ังมีการกระท าอ่ืน  ๆ           

ที่ถือว่าเป็นการกระท าโดยทจุริตต่อหนา้ที่เช่นกนั เช่น การรบัของขวญัหรือเงินหรือผลประโยชนอ่ื์นใด

เพื่ออนุญาตหรือออกใบอนุญาตใด ๆ การก่อใหเ้กิดความเสียหายกับคู่สญัญารวมไปถึงหน่วยงาน

ของรฐั การรบัผลประโยชนส์่วนตวัเพื่อการละเวน้ไม่ปฏิบติัหนา้ที่หรือปฏิบติัหนา้ที่โดยทุจริต ละเลย

 

๘๐๒ รฐับญัญัติหมายเลข ๓๐๑๙, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1960/ra_3019_1960 
.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙). 
๘๐๓ Nelson Nogot Moratalla, Graft and Corruption: The Philippine Experience, p. 505, สืบคน้ไดท้ี่ http:// 
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan019122.pdf (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙). 
๘๐๔ Rdrigo Quimbo et. al., Anti-Corruption in the Philippines, สืบคน้ไดท้ี่ https://globalcompliancenews 
.com/anti-corruption/anti-corruption-in-the-philippines/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙). 



๓๐๕ 
 

หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่เวลาตามเวลาที่เหมาะสม หรือท าใหบุ้คคลภายนอกไดเ้ปรียบโดยไม่สมควร 

เลือกปฏิบัติเฉพาะบุคคลที่มีผลประโยชน์ เข้าท าสัญญาในนามของรัฐหรือการแลกเปลี่ ยนใด ๆ          

ก็ตามที่ท าใหร้ฐัเสียผลประโยชน ์มีผลประโยชนใ์นธุรกิจสญัญาโดยที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในหนา้ที่  หรือ      

มีผลประโยชน์สัญญาที่โดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนใดห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นเข้าไป                      

มีผลประโยชน์๘๐๕  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

๘๐๕ มาตรา ๓ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๓๐๑๙.   



๓๐๖ 
 

บทที ่๕  

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงภาครัฐและ

เอกชน 

 การจดัตัง้องคก์รหรือสมาคมในประเทศฟิลิปปินสน์ัน้สามารถกระท าไดโ้ดยง่าย เพื่อรองรบั

วัตถุประสงคท์ี่หลากหลาย ประเทศฟิลิปปินสจ์ึงประกอบไปดว้ยองคก์รหรือหน่วยงานจ านวนมาก              

ในแทบทุกภาคส่วนรวมถึงในเมืองและในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมต่าง  ๆ โดยในจ านวนนี ้

ประกอบด้วยองค์กรหรือหน่วยงานของภาคเอกชน (non-governmental organization) ที่มีอยู่

จ  านวนมากและมีจ านวนเพิ่มขึน้ในทุก ๆ วัน แต่ในบทนีจ้ะหยิบยกมาเพียงบางส่วนเฉพาะส าหรับ

องคก์รหรือหน่วยงานที่ถือเป็นองคก์รหรือหน่วยงานที่มีบทบาทส าคญัต่อประเทศเท่านัน้ 

 

๕.๑ หน่วยงานและองคก์รของรัฐด้านสังคม  

๕.๑.๑ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยชนเผ่าพืน้เมือง (National Commission on Indigenous 

People: NCIP) 

คณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยชนเผ่าพืน้เมือง หรือ NCIP ไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ดว้ยอ านาจของ

บทบญัญัติว่าดว้ยการบงัคบัใชร้ฐับญัญัติหมายเลข ๘๓๗๑ หรือที่รูจ้กักนัในนาม รฐับญัญัติว่าดว้ย              

สิทธิของชนเผ่าพื ้นเมืองปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (The Indigenous People’s Rights Act of 1997)๘๐๖                 
โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการอยู่ภายใตก้ารดแูลของส านักประธานาธิบดี (Office of the President) 

และเป็นหน่วยงานพืน้ฐานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท านโยบายและด าเนินกิจการ

ทั้งหลายตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร ์แผนงานและโครงการที่ก าหนดเพื่อรบัรอง ปกป้องและ

สนับสนุนสิทธิของชนเผ่าพื ้นเมืองตลอดจนวัฒนธรรมชุมชนทั้งหลายของชนเผ่าพื ้นเมือง 

(Indigenous Cultural Communities/Indigenous People: ICCs/IPs) ดงักลา่วในประเทศ  

วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน  

คณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยชนเผ่าพืน้เมืองมีพนัธกิจในการคุม้ครองและสง่เสรมิสนับสนุน

ความเป็นอยู่ที่ ดีและผลประโยชน์ของชนเผ่าพื ้นเมืองและวัฒนธรรมชุมชนของชนเผ่าพื ้นเมือง                 

โดยอยู่บนพืน้ฐานของความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบติัและประเพณีที่ท าสืบต่อกันมาของชุมชน อีกทัง้

 

๘๐๖ The Rules and Regulations Implementing Republic Act No. 8371 (1997), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.wipo 
.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph083en.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 



๓๐๗ 
 

ประกอบดว้ยวิสยัทศันท์ี่มุ่งไปสูก่ารเป็นหุน้ส่วนที่มีศกัยภาพและเป็นผูน้  าในการใหค้วามช่วยเหลือแก่

ชนเผ่าพืน้เมืองและชุมชน เพื่อใหส้ิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีในทุกมิติของชนเผ่าพืน้เมืองและชุมชน

ได้รับการรับรอง เคารพ และส่งเสริม อันน าไปสู่ความเป็นเอกภาพของชาติและการพัฒนาของ

ประเทศ  

พนัธกิจของหนว่ยงาน 

เป็นหน่วยงานหลกัของรฐัที่เป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัท านโยบายและด าเนินกิจการทัง้หลาย                  

ตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการที่ก าหนดอันเป็นการรับรอง ปกป้องและ

สนับสนุนสิทธิของชนเผ่าพืน้เมืองตลอดจนวัฒนธรรมชุมชนทัง้หลายของชนเผ่าพืน้เมืองตามธรรมเนียม              

ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาของบรรพบุรุษและของชุมชน ตามอ านาจที่มีอยู่ (ซึ่งรวมถึงการมีสิทธิที่จะ

ปกครองดูแลตนเอง) ตามหลักความเป็นธรรมในสังคมและตามหลักหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจน

ศกัดิศ์รีในดา้นวฒันธรรม ๘๐๗  
โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

 คณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยชนเผ่าพืน้เมืองประกอบไปดว้ยคณะกรรมการจ านวน ๗ คน        

ที่แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี ก ากับดูแลส านักงาน (office) ซึ่งรับผิดชอบงานในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 

ส  านกังานดินแดนบรรพบุรุษ (Ancestral Domain Office) ส านกังานฝ่ายนโยบาย วางแผนและวิจัย 

(Office on Policy, Planning and Research) ส านักงานฝ่ายการศึกษา วัฒนธรรมและสุขภาพ 

(Office of Education, Culture and Health) ส านักงานฝ่ายบริการเศรษฐกิจ สังคม และกิจการ

พิเศษ (Office on Socio-Economic Services and Special Concerns) ส านักงานฝ่ายเสริมสร้าง

ศักยภาพและสิทธิมนุษยชน (Office of Empowerment and Human Rights) และส านักงานฝ่าย

บรหิาร (Administrative Office) และส านกังานฝ่ายกฎหมาย (Legal Affairs Office)๘๐๘   

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

๑) เป็นหน่วยงานหลกัของรฐับาลที่ชมุชนและชนเผ่าพืน้เมืองสามารถขอความช่วยเหลือจาก

รฐัไดใ้นฐานะเป็นตัวกลาง และท าใหชุ้มชนและชนเผ่าพืน้เมืองได้รบัความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

 

๘๐๗ National Commission on Indigenous Peoples, Mandate, Vision, Mission, Power and Functions, สืบคน้
ไดท้ี่ https://www.ncipro67.com.ph/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 
๘๐๘ มาตรา ๔๖ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๘๓๗๑, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1997/ 
ra_8371_1997.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 



๓๐๘ 
 

 ๒) ทบทวนและประเมินขอ้ก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัชุมชนและชนเผ่าพืน้เมือง ซึ่งรวมถึง

นโยบายและกฎหมายที่ใชบ้งัคับ รวมทัง้เสนอกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดบทบาท

ของชมุชนและชนเผ่าพืน้เมืองในการพฒันาประเทศ  

๓) ก าหนดกรอบและน านโยบาย แผนงาน วิธีการ และโครงการไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนและชนเผ่าพืน้เมือง และติดตามตรวจสอบการท างาน

ดงักลา่ว  

๔) รอ้งขอและจดัหาบริการและการสนับสนุนของผูเ้ชี่ยวชาญจากหน่วยงานอ่ืนของรฐั หรือ

จดัจา้งผูเ้ชี่ยวชาญและที่ปรกึษาจากเอกชน ตามที่ตอ้งการเพื่อปฏิบติัภารกิจใหบ้รรลเุปา้หมาย  

๕) ออกใบรบัรองสิทธิในที่ดินและดินแดนบรรพบรุุษ  

๖) เขา้ท าสญัญา ขอ้ตกลง หรือการตกลงใด ๆ กับรฐับาลหรือหน่วยงานของเอกชนเท่าที่

จ  าเป็นและกฎหมายใหอ้ านาจ เพื่อบรรลวุตัถุประสงคข์องรฐับญัญัติว่าดว้ยสิทธิของชนเผ่าพืน้เมือง 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินของรฐัหรือสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการ

ปฏิบติังาน โดยผ่านการรบัรองของประธานาธิบดี๘๐๙  

 

 ๕.๑.๒ กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education) 

กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education: DepEd.) ๘๑๐ ก่อตั้งขึ ้นด้วยอ านาจ               

ของรัฐบัญญัติหมายเลข ๙๑๕๕๘๑๑ หรือที่ รู ้จักกันในนาม รัฐบัญญัติว่าด้วยการจัดการศึกษา                   
ขั้นพื ้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (Governance of Basic Education Act of 2001) เป็นหน่วยงานที่มี

อ  านาจหนา้ที่ในการจัดท า ด าเนินการ และประสานงานต่าง ๆ เก่ียวกบันโยบาย แผนงาน หลกัสูตร

หรือโครงการที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษาขัน้พืน้ฐานทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ( formal and 

non- formal basic education)  อีกทั้งมีอ านาจในการดูแลให้ความเห็นแก่สถาบันการศึกษา                        

ทัง้ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงการศึกษาทางเลือกทัง้หลาย ทัง้ที่เป็นของรฐัและ

 

๘๐๙ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๐๖ และ ดมูาตรา ๔๔ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๘๓๗๑.  
๘๑๐ เดิมคือกระทรวงการศกึษา วฒันธรรม และกีฬา (Department of Education, Culture and Sport: DECS)  
๘๑๑ รฐับญัญัติหมายเลข ๙๑๕๕, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2001/ra_9155_2001 
.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 



๓๐๙ 
 

ของเอกชน  ตลอดจนมีอ านาจหนา้ที่ในการจดัตัง้และก ากบัดแูลใหร้ะบบการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นไป

อย่างบรูณาการ สมบรูณ ์เพียงพอและเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในการพฒันาชาติ๘๑๒ 

วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 

 มุ่งหมายใหช้าวฟิลิปปินส ์มีความจงรกัภกัดีต่อประเทศชาติอย่างแรงกลา้ ตระหนกัถึงคณุค่า

และศกัยภาพที่มีอยู่ของตนเองอย่างเต็มที่ และอทุิศตนอย่างแข็งขันใหก้ับการสรา้งชาติ นอกจากนี ้

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นสถาบันของรฐัที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีความมุ่งมั่นที่จะ

ปรบัปรุงองคก์รอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รกิารแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุคน  

พนัธกิจของหนว่ยงาน 

 ๑) ปกป้องและส่งเสริมสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชนชาวฟิลิปปินสใ์นการเขา้ถึงการศึกษา                 

ขั้นพื ้นฐานที่มีคุณภาพ มีความเท่าเทียมกัน และตั้งอยู่บนพื ้นฐานของวัฒนธรรมของประเทศ                  

ซึ่งนกัเรียนจะไดร้บัการศึกษาในสภาพแวดลอ้มที่เป็นมิตร ปลอดภยั และตระหนกัถึงความแตกต่าง

ระหว่างเพศ (gender-sensitive) และเป็นสภาพแวดลอ้มที่สรา้งแรงผลกัดนัหรือแรงกระตุน้ใหก้ับเด็ก

 ๒) ใหค้รูเป็นผูส้่งเสริมสนับสนุนดา้นการศึกษาเรียนรูแ้ละใหก้ารเอาใจใส่ดูแลเด็กนักเรียน 

โดยที่ผูบ้ริหารและพนักงานในสถาบนัจะตอ้งเป็นผูจ้ัดใหส้ถาบนัการศึกษาของตนมีสภาพแวดลอ้ม               

ที่มีลกัษณะสนับสนุนและเป็นประโยชนใ์นการเสริมสรา้งความสามารถและการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ

ใหแ้ก่เด็ก 

 ๓) กระตุ้นให้ครอบครัว ชุมชน และผู้มีผลประโยชน์ร่วมทั้งหมดมีส่วนเก่ียวข้องและ

รบัผิดชอบรว่มกนัในการพฒันาการเรียนรูต้ลอดชีวิต (life-long learning)๘๑๓ 

ทั้งนี ้จะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเก่ียวข้องในกิจการแทบทั้งหมดที่เ ก่ียวกับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐานของประเทศฟิลิปปินสซ์ึ่งรวมถึงการให้ค าปรึกษาแก่โรงเรียนทั้งของรัฐและ

เอกชนดว้ย 

โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

๑. สว่นกลาง  

 

๘๑๒  Department of Education, Vision, Mission, Core Values and Mandate, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.deped 
.gov.ph/about-deped/vision-mission-core-values-and-mandate/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 
๘๑๓ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๑๒. 
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 ส านักงานรัฐมนตรี (Office of the Secretary) เป็นหน่วยงานก ากับดูแลสูงสุด มีหน้าที่             

ใหค้  าแนะน าแก่ประธานาธิบดีในดา้นการศึกษา รวมถึงวางนโยบายและแผนงาน ออกกฎเกณฑ์            

ต่าง ๆ ดา้นการศึกษา โดยมีหน่วยงานในสงักดัประกอบดว้ย เลขาธิการสภาที่ปรกึษาดา้นครุศาสตร ์

(Teacher Education Council Secretariat) ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Service) และ          

มีกรม (Bureau) ในสังกัดซึ่งรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กรมพัฒนาหลักสูตร (Bureau of 

Curriculum Development) กรมสื่ อการ เรียน รู้ (Bureau of Learning Delivery ) กรมประเมิน

คุณภาพการศึกษา (Bureau of Education Assessment) กรมทรัพยากรการเรียนรู้ (Bureau of 

Learning Resource) กรมบริการสนับสนุนผู้เรียน (Bureau of Learner Support Services) และ

กรมทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กร (Bureau of Human Resource and Organizational 

Development)๘๑๔ 

๒. ฝ่ายบรหิาร  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (Secretary of Education) เ ป็นผู้บริหารสูงสุด

ปลัดกระทรวง (Undersecretary) ๗ คน และผูช้่วยรฐัมนตรี (Assistant Secretary) ๔ คน ท างาน

ภายใตก้ารบงัคับบญัชาของรฐัมนตรี ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงหัวหนา้คณะท างาน (Undersecretary, 

Chief of Staff) ปลัดกระทรวงฝ่ายหลักสูตรและการเรียนการสอน (Undersecretary for Curriculum and 

Instruction ) ปลดักระทรวงฝ่ายวางแผน ทรพัยากรบุคคล และการพัฒนาองคก์ร และการปฏิบัติงาน

ภาคสนาม (Undersecretary for Planning, Human Resource and Organizational Development, 

and Field Operations) ปลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ฝ่ า ยบ ริ ห า ร  (Undersecretary for Administration) 

ปลัดกระทรวง ฝ่ายการ เ งิ น  (Undersecretary for Finance) ปลัดกระทรวง ฝ่ายกฎหมาย 

(Undersecretary for Legal Service) ปลัดกระทรวงฝ่ายกิจการนิติบัญญัติ การมีส่วนร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก และกีฬาของสถานศึกษา (Undersecretary for Legislative Liaison Office 

External Partnerships Service and School Sports) ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายจัดซือ้จัดจา้ง และจัดการ

โครงการ  (Assistant Secretary for Procurement Service and Project Management Service) 

ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายกิจการสาธารณะและระบบการศึกษาทางเลือก (Assistant Secretary for Public 

Affairs Service and Alternative Learning System) ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายหลกัสตูรและการเรียนการสอน 

 

๘๑๔ Department of Education, Central Office Organizational Structure, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.deped 

.gov.ph/about-deped/central-office/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 
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(Assistant Secretary for Curriculum and Instruction) และผู้ช่ วยรัฐมนตรี รับผิ ดชอบ ฝ่ าย

งบประมาณการคลังและตรวจสอบโครงการ (Assistant Secretary, Officer-in -Charge Finance – 

Budget and Program Monitoring)๘๑๕ 

๓. หน่วยงานอื่น ๆ ในสงักดั (Attached Agencies) 

 กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังกัด ไดแ้ก่ สภาการดูแลเด็กปฐมวัยและการ

พัฒนา  (Early Childhood Care and Development Council: ECCD Council) คณะกรรมการ

พัฒนาหนังสือแห่งชาติ (National Book Development Board: NBDB) สภาแห่งชาติเพื่อโทรทัศน์

ของเด็ก (National Council for Children’s Television: NCCT) พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ (National 

Museum) และโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายแห่งฟิลิปปินสเ์พื่อศิลปะ (Philippine High School for the 

Arts)๘๑๖  

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

 มาตรา ๗ แห่งรัฐบัญญัติหมายเลข ๙๑๕๕ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกระทรวงก าหนด

อ านาจหนา้ที่ของกระทรวงศกึษาในระดบัชาติไวด้งันี ้

 ๑) ก าหนดกรอบนโยบายดา้นการศกึษาของประเทศ 

  ๒) ก าหนดแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศ 

  ๓) ประกาศใชม้าตรฐานทางการศกึษาแห่งชาติ  

  ๔) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรูแ้ห่งชาติ (national learning outcomes) 

 ๕) ท าการศกึษาวิจยัดา้นการศึกษาของชาติ  

 ๖)  ยกระดับสถานภาพการจา้งงาน ความสามารถทางวิชาชีพ สวัสดิการและสภาพการ

ท างาน ของบคุลากรทกุคนในกระทรวง และ 

๗) ยกระดับการพัฒนาโดยรวมของผู้เรียน ผ่านแผนงานในระดับชาติและในระดับ

ทอ้งถิ่น๘๑๗ 

 

๘๑๕ Department of Education, DepEd Executive Committee, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.deped.gov.ph/about-
deped/deped-executive-committee/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 
๘๑๖ Department of Education, Attached Agencies, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.deped.gov.ph/about-deped/ 
attached-agencies/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 
๘๑๗ มาตรา ๗ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๙๑๕๕.  
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๕.๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) 

กระทรวงสาธารณสุข (DOH) ไดถู้กจัดตัง้ขึน้โดยค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๙๔ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

(Executive Order No. 94, s. 1947) โดยประธานาธิบดี มานูเอล โรซาส (Manuel Roxas) เพื่อให้เป็น

หน่วยงานในระดับกระทรวงของฝ่ายบริหาร (executive department) ของรัฐบาลฟิลิปปินส์              

มีหน้าที่รบัรองสิทธิในการเขา้ถึงบริการสุขภาพขั้นพืน้ฐานของชาวฟิลิปปินสท์ุกคน ดว้ยการออก

ขอ้ก าหนดว่าดว้ยบริการทางการแพทยท์ี่มีคุณภาพ และการก ากับดูแลบริการและผลิตภัณฑ์ด้าน

สาธารณสุข มีบทบาทส าคัญในการเป็นผูน้  า ผูเ้สริมสรา้งศักยภาพดา้นสุขภาพ และเป็นผูบ้ริหาร

จดัการบรกิารเฉพาะดา้นสาธารณสขุ๘๑๘  

วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 

 มุ่งหมายให้ชาวฟิลิปปินส์เป็นประชาชนที่มีสุขภาพดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และดีที่สุดในเอเชียภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๓ รวมทัง้เป็นผูน้  าระดับโลกในดา้น

ผลลพัธท์างสขุภาพ (health outcomes) มีระบบดแูลสขุภาพที่มีขีดความสามารถในการแข่งขนัและ

ตอบสนองไดอ้ย่างทนัท่วงที และมีความเป็นธรรมทางการเงินในการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสขุ๘๑๙   

พนัธกิจของหนว่ยงาน 

 เป็นผูน้  าของประเทศในการการพฒันาระบบสขุภาพที่มีประสิทธิผล ยืดหยุ่น เท่าเทียม ยั่งยืน 

มีคณุภาพและมีประชาชนเป็นศนูยก์ลาง โดยเฉพาะส าหรบัผูย้ากไร้๘๒๐ 

โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

๑. สว่นกลาง  

ส านักงานรฐัมนตรี (Office of the Secretary) เป็นหน่วยงานก ากับดูแลสูงสุด มีรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข (Secretary of Health) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด หน่วยงานในสังกัด ได้แก่   

กรมความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ (Bureau of International Health Cooperation: 

BIHC) กรมการพัฒนาและระบบสุขภาพท้องถิ่ น  (Bureau of Local Health Systems and 

 

๘๑๘ Department of Health, DOH Profile, สืบค้น ได้ที่  https://www.doh.gov.ph/profile ( ข้อมูล ล่ าสุด  ๒๔ 
มิถนุายน ๒๕๖๑).  
๘๑๙ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๑๘ และ ดู Department of Health, Mission and Vision, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.doh 
.gov.ph/mission-vision (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๒๐ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๑๘. 
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Development: BLHSD) กรมกักกันโรค (Bureau of Quarantine) กรมป้องกันและควบคุมโรค 

(Disease Prevention and Control Bureau) กรมระบาดวิทยา (Epidemiology Bureau) องค์การ

อาหารและยา (Food and Drug Administration) กรมจดัการการแพทยฉ์กุเฉิน (Health Emergency 

Management Bureau) กรมก ากบัดแูลสถานพยาบาลและบริการทางการแพทย ์ (Health Facilities 

and Services Regulatory Bureau: HFSRB) กรมพัฒนาสถานพยาบาล  (Health Facilities 

Development Bureau) กรมพัฒนานโยบายสุขภาพและวางแผน (Health Policy Development 

and Planning Bureau: HPDPB) และกรมส่งเสริมสุขภาพและบริการทางการสื่อสาร (Health 

Promotion and Communication Bureau: HPCS)๘๒๑ 

๒. ฝ่ายบรหิาร  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (Secretary of Health) เป็นผู้บริหารสูงสุด และมี

ปลดักระทรวง (Undersecretary) รบัผิดชอบงานสาธารณสขุในดา้นต่าง ๆ จ านวน ๗ คน และผูช้่วย

รัฐมนตรี (Assistant Secretary) จ านวน ๗ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงฝ่ายบริการสาธารณสุข 

(Undersecretary of Health, Public Health Service Team) ปลดักระทรวงหวัหนา้คณะท างานและ

การก ากับดูแลด้านสาธารณสุข (Undersecretary of Health, Office of the Chief of Staff and 

Health Regulation Team) ปลดักระทรวงฝ่ายนโยบายสุขภาพและพัฒนาระบบ (Undersecretary 

of Health, Health Policy and Systems Development Team) ปลดักระทรวงฝ่ายบรหิารและจดัการ

ด้านการ เ งิ น  (Undersecretary of Health, Administration and Financial Management Team) 

ปลัดกระทรวง ฝ่ายจัดซื ้อจัดจ้า งและจัดการห่ ว ง โซ่ อุปทาน  (Undersecretary of Health, 

Procurement and Supply Chain Management Team) ปลัดกระทรวงฝ่ายปฏิบัติงานภาคสนาม

และประสานงาน (Undersecretary of Health, Field Implementation and Coordination Team) 

ปลัดกระทรวงฝ่ายสถานพยาบาลและการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน (Undersecretary of Health, 

Health Facilities and Infrastructure Development Team) ผูช้่วยรฐัมนตรีหวัหนา้คณะท างานและ

ก ากับดูแลด้านสาธารณสุข  (Assistant Secretary of Health, Office of the Chief of Staff and 

Health Regulation Team) ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายบริการสาธารณสขุ (Assistant Secretary of Health, 

Public Health Services Team) ผู้ช่ วยรัฐมนตรี ฝ่ายนโยบายสุขภาพและและพัฒนาระบบ 

 

๘๒๑ Department of Health, Organizational Chart, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.doh.gov.ph/organizational-chart 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
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(Assistant Secretary of Health, Health Policy and Systems Development Team) ผูช้่วยรฐัมนตรี

ฝ่ายปฏิบัติงานภาคสนามและประสานงาน (เกาะลูซอน) (Assistant Secretary of Health, Field 

Implementation and Coordination Team (Luzon)) ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายปฏิบติังานภาคสนามและ

ประสานงาน (เขตนครหลวงและโรงพยาบาลในเขตมหานครมะนิลา) (Assistant Secretary of 

HealthField Implementation and Coordination Team (NCR and MMH) ผู้ช่ วยรัฐมนตรี ฝ่ าย

ปฏิบัติงานภาคสนามและประสานงาน (เกาะวิซายัสและมินดาเนา ) (Assistant Secretary of 

Health, Field Implementation and Coordination Team (Visayas and Mindanao) และผู้ช่ วย

รฐัมนตรีฝ่ายสถานพยาบาลและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน (Assistant Secretary of Health, Health 

Facilities and Infrastructure Development Team)๘๒๒  

๓. หน่วยงานอื่น ๆ ในสงักดั (Attached Agencies)  

 กระทรวงสาธารณสขุมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสงักดั ไดแ้ก่ สถาบนัการดแูลสขุภาพทางเลือกและ

การแพทยพ์ืน้บา้นแห่งฟิลิปปินส ์(Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care: 

PITAHC) บรรษัทประกนัสขุภาพแห่งฟิลิปปินส ์(Philippine Health Insurance Corporation: PHIC)     

คณะกรรมการโรคเอดสแ์ห่งชาติ (Philippine National AIDS Council: PNAC) และคณะกรมมการ

โภชนาการแห่งชาติ (National Nutrition Council: NNC)๘๒๓  

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

 ภายใตบ้งัคบัของมาตรา ๓ แห่งค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ (Executive 

Order No. 102, s. 1999) ซึ่งเป็นกฎหมายจดัตัง้องคก์รฉบบัลา่สดุที่ใชบ้งัคบักบักระทรวงสาธารณสขุ 

ก าหนดใหก้ระทรวงสาธารณสขุ มีอ  านาจหนา้ที่ที่ส  าคญัดงันี ้

 ๑) ก าหนดกรอบนโยบายแห่งชาติและมาตรฐานดา้นสาธารณสขุ 

 ๒) ปอ้งกนัและควบคมุสาเหตขุองโรคภยัไขเ้จ็บและความพิการ 

 ๓) พฒันาระบบเฝา้ระวงัโรคภยัไขเ้จ็บและระบบขอ้มลูสขุภาพ 

 

๘๒๒ Department of Health, Executive Committee, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.doh.gov.ph/executive-committee 
-directory (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๒๓ Department of Health, Attached Agencies, สืบค้นได้ที่  https://www.doh.gov.ph/doh-attached-agencies-
directory (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
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๔) บ ารุงรกัษาสถานพยาบาลของประเทศและโรงพยาบาลดว้ยความสามารถที่กา้วหนา้และ 

ทนัสมยัเพื่อสนบัสนนุบรกิารของทอ้งถิ่น 

๕) สง่เสรมิสขุภาพและความเป็นอยู่ที่ดีผ่านการรบัรูข้่าวสารและจดัหาขอ้มลูที่เก่ียวกับความ

เสี่ยงและอนัตรายทางสขุภาพใหก้บัสาธารณชนไดอ้ย่างทนัท่วงที 

๖) สรา้งสภาวะแวดลอ้มเพื่อการพฒันากลุม่อตุสาหกรรมดา้นสขุภาพ 

๗) เป็นผูน้  าดา้นสาธารณสขุเมื่อเกิดภาวะฉกุเฉิน ภยัพิบติั หรือระบบลม้เหลว 

๘) รับรองคุณภาพของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขของระบบ                 

การดแูลสขุภาพในทกุระดบั 

๙) ก ากับดูแลระบบการเงินของภาคส่วนสาธารณสุข และรบัรองความเป็นธรรมและการ

เขา้ถึงบรกิารสาธารณสขุ๘๒๔ 

 

๕.๑.๔ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Department of Information and 

Communications Technology: DICT) 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดร้บัการจัดตัง้ขึน้โดยรฐับญัญัติหมายเลข 

๑๐๘๔๔ (Republic Act No. 10844) หรือ รัฐบัญญัติว่าด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ                 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (Department of Information and Communications Technology Act of 2015) โดย

กฎหมายมีผลใชบ้งัคับเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นทางการ๘๒๕ ทั้งนี ้มีการโอนย้ายหน่วยงานหลายหน่วยงาน

โดยเฉพาะหน่วยงานที่เก่ียวกับการสื่อสาร จากกระทรวงการขนส่งและการสื่อสาร (Department of 

Transportation and Communications: DOTC) ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงการขนส่ง 

(Department of Transportation: DOTR) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ     

และการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลกัในการก าหนดนโยบาย วางแผน ประสานงาน ปฏิบติังาน และเป็น

 
๘๒๔ มาตรา ๓ แห่งค าสั่งฝ่ายบรหิาร หมายเลข ๑๐๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ (Executive Order No. 102, s. 1999), สืบคน้
ได้ที่  https://www.officialgazette.gov.ph/1999/05/24/executive-order-no-102-s-1999/ ( ข้อมูล ล่ าสุด  ๒๔ 
มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๒๕ Department of Information and Communications Technology, Department of ICT Law takes effect 
today, สืบคน้ไดท้ี่ https://dict.gov.ph/department-of-ict-law-takes-effect-today/ (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๑). 



๓๑๖ 
 

หน่วยงานทางปกครองของฝ่ายบริหารของรฐับาลเพื่อการวางแผน พัฒนา และส่งเสริมแผนการ

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ๘๒๖  

วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งมั่นที่พัฒนาประเทศฟิลิปปินสใ์หรุ้่งเรือง

ด้วยนวัตกรรมและด้วยการพัฒนาที่ยั่ งยืนของเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อให้

ฟิลิปปินสเ์ป็นชาติที่กา้วหนา้ ปลอดภยั มั่นคง เขม้แข็ง และผาสกุ๘๒๗ 

พนัธกิจของหนว่ยงาน 

 “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน เพื่อประชาชน” 

๑) ท าใหป้ระชาชนชาวฟิลิปปินสท์ุกคนสามารถเขา้ถึงบริการและโครงข่ายขั้นพืน้ฐานทาง          

สารสนเทศและการสื่อสาร (infostructure and services)  

๒) ด ารงไวซ้ึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมของฟิลิปปินสท์ี่ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเป็นตวัขบัเคลื่อน เพื่อใหม้ีการสรา้งงานเพิ่มมากขึน้ 

๓) สรา้งรฐับาลดิจิทลัเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกนัของชาติ๘๒๘  

๔) สนบัสนนุการบรหิารงานเพื่อบรรลเุปา้หมายอย่างเต็มที่ 

๕) เป็นผูคิ้ดคน้ และเป็นผูน้  าในการผลกัดันการพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนผ่านไปสู่

เศรษฐกิจดิจิทลัในระดบัโลก๘๒๙  

 

 

 

 

๘๒๖ มาตรา ๕ แห่ง รฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๘๔๔, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.officialgazette.gov.ph/2016/05/23/ 
republic-act-no-10844/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๒๗ Department of Information and Communications Technology, Mission and Vision, สืบคน้ไดท้ี่ https:// 
dict.gov.ph/about-us/vision-and-mission/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๒๘ เป็นแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศฟิลิปปินสเ์พื่อให้การท างานของหน่วยงานภาครฐัเกิดการบูรณาการ 
มีความความโปรง่ใส และการมีส่วนรว่มของประชาชน เพื่อการพฒันาประเทศ ดู Department of Information and 
Communications Technology, E-Government Masterplan 2022, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.ictecosystem.org 
.ph/wp-content/uploads/2019/06/EGMP_Book_Abridged_vp05.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๘ กนัยายน ๒๕๖๒).  
๘๒๙ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๘๒๗.  



๓๑๗ 
 

โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

๑. สว่นกลาง  

 ส านักงานรฐัมนตรี (Office of the Secretary) เป็นหน่วยงานก ากับดูแลสูงสุด มีรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Secretary of Information and Communications 

Technology) เป็นผูบ้งัคับบญัชาสูงสุด มีหน่วยงานในสงักดั ไดแ้ก่ กรมจัดการโครงข่ายขัน้พืน้ฐาน 

(Infostructure Management Bureau) กรมความมั่ นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity 

Bureau) กรมพฒันาความรูค้วามเขา้ใจและศกัยภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy and 

Competency Development Bureau) กรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government 

Digital Transformation Bureau) กรมวางแผนนโยบายและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ             

การสื่อสารแห่งชาติ (National ICT Planning Policy and Standards Bureau) และกรมพฒันาอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Industry Development Bureau)  

๒. ฝ่ายบรหิาร  

 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Secretary of Information 

and Communications Technology) เป็นผู้บริหารสูงสุด และมีปลัดกระทรวง (Undersecretary) 

รบัผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดา้นต่าง ๆ จ านวน ๕ คน และผูช้่วยรฐัมนตรี 

(Assistant Secretary) จ านวน ๕ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงฝ่ายปฏิบัติการ (Undersecretary for 

Operations) ปลัดกระทรวงฝ่ายความต้องการพิเศษ (Undersecretary for Special Concerns) 

ปลดักระทรวงฝ่ายกฎหมาย การวางแผนนโยบายและการคลงั (Undersecretary for Legal Affairs, 

Policy, Planning & Finance) ปลัดกระทรวง ฝ่ายบริหารทั่ ว ไป (Undersecretary for General 

Administration) ปลดักระทรวงฝ่ายดชันีสินทรพัยท์างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 

(Undersecretary for the National Information and Communications Technology Assets Index) 

ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายบริหาร (Assistant Secretary for Administration) ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายดิจิทลัฟิลิปปินส ์

(Assistant Secretary for Digital Philippines) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายแผนงานโครงข่าย การสื่อสาร

ความเร็วสงูแห่งชาติและการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตแบบไรส้ายโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายในสถานที่สาธารณะ 

(Assistant Secretary for the National Broadband Plan Backbone and Free Wi-Fi Internet 

Access) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายระบบจัดการข้อมูลทางทะเลและน่านน ้า (Assistant Secretary for 

Maritime and Aquatic Information Management Systems) และผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายการสื่อสาร



๓๑๘ 
 

ฉุกเฉินของรฐับาลเพื่อการตอบสนองที่ทันท่วงที (Assistant Secretary for Resilient Government 

Emergency Communications)๘๓๐    

๓. หน่วยงานอื่น ๆ ในสงักดั (Attached Agencies) 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังกัด ได้แก่  

คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecommunications Commission) คณะกรรมการ

ความเป็นส่วนตัวแห่งชาติ (National Privacy Commission) และศูนย์สืบสวนและประสานงาน

อาชญากรรมทางไซเบอร ์(Cybercrime Investigation and Coordination Center)๘๓๑   

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

 ภายใต้มาตรา ๕ แห่งระเบียบว่าด้วยการน ารัฐบัญญัติหมายเลข ๑๐๘๔๔ ไปปฏิบัติ               

พ .ศ .  ๒๕๕๙ (the Implementation Rules and Regulations of R.A. No. 10844)๘๓๒ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ  านาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้ 

๑. ดา้นนโยบายและการวางแผน 

ก) ก าหนด แนะน า และบงัคับใชน้โยบาย แผน แผนงาน และแนวปฏิบติั เพื่อส่งเสริมการ

พฒันาและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากความกา้วหน้าของ

เทคโนโลยี 

ข) ก าหนดนโยบายและริเริ่มการท างานเพื่อพฒันาและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการศึกษาโดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education: 

DepED) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (the Commission on Higher Education: CHED) และ

ส านักงานอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะ (Technical Education and Skills Development 

Authority: TESDA) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและวัตถุประสงคข์องประเทศ และตอบสนองต่อ

 
๘๓๐ Department of Information and Communications Technology, Officials, สืบคน้ไดท้ี่ https://dict.gov.ph/ 
about-us/officials/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๓๑ Department of Information and Communications Technology, Attached Agencies, สืบคน้ไดท้ี่ https:// 
dict.gov.ph/about-us/officials/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๓๒ มาตรา ๕ แห่งระเบียบว่าดว้ยการน ารัฐบัญญัติหมายเลข ๑๐๘๔๔ ไปปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๙, สืบคน้ได้ที่  
https://dict.gov.ph/wp-content/uploads/2019/11/IRR_RA_10844.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 



๓๑๙ 
 

ความต้องการทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านบริการที่ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพืน้ฐาน (ICT-enabled services)  

ค) จดัท ากรอบการท างานเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัทรพัยากรและเครือข่าย

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาลในทุกภาคส่วนเพื่อก าหนดและจัดล าดับ

ความส าคญัของระบบรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์(E- Government) และการใชง้านระบบ ตามที่ก าหนด

ไวส้  าหรบัแผนแม่บทรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์(E- Government Masterplan) และแผนพฒันาฟิลิปปินส ์ 

(the Philippine Development Plan) 

๒. ดา้นการปรบัปรุงการเขา้ถึงบรกิารสารสนเทศและการสื่อสารในที่สาธารณะ 

 ก) ก าหนดกฎเกณฑ์และระเบียบส าหรับการสรา้ง การปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษา

โครงสร้างพื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในพื ้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส 

(unserved and underserved areas) โดยปรึกษากับหน่ วยงานของรัฐบาลท้องถิ่ น  (local 

government units :LGUs อ ง ค์ก ร ภ าคป ร ะ ช าสั ง คม  (civil society organizations: CSOs) 

ภาคเอกชน และสถาบนัการศกึษา 

 ข) สรา้งระบบบริการอินเทอรเ์น็ตโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายที่สามารถเขา้ถึงได้ในบริเวณพืน้ที่

สาธารณะและส านักงานของหน่วยงานของรฐั โดยใชเ้ทคโนโลยีทางโทรคมนาคมที่มีความคุม้ค่า 

ด้านต้นทุนและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด (most cost-effective) ผ่านทางหุ้นส่วนโดยผู้ให้บริการ

เอกชนเท่าที่จ  าเป็น  

๓. ดา้นการแบ่งปันทรพัยากรและการสรา้งขีดความสามารถ 

 ก) ผสมผสานแผนงานและแผนความริเริ่มในระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ              

การสื่อสารทุกแผน เพื่อรบัรองว่าหน่วยงานของรฐัทุกหน่วยงานจะมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู ้ขอ้มลู และทรพัยากร และฐานขอ้มลู เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวัตถุประสงคข์องแผน

แม่บทรฐับาลอิเล็กทรอนิกสแ์ละแผนในระดบัชาติ  

 ข) รบัรองการพัฒนาและการคุม้ครองการออกแบบและโครงสรา้งพืน้ฐานของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของรฐัที่มีการบรูณาการ  

 ค) ช่วยเหลือและจัดหาผูเ้ชี่ยวชาญทางเทคนิคใหก้ับหน่วยงานของรฐัในการพัฒนาคู่มือ

ปฏิบัติเพื่อการบังคับใชแ้ละบริหารกฎหมาย มาตรฐาน กฎ และระเบียบที่ใชบ้ังคับกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
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 ง) ประเมินผล ทบทวน และสนบัสนนุการวิจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

การพฒันาแผนงานของรฐับาล โดยรว่มมือกบักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Department of 

Science and Technology: DOST) และสถาบนัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 จ) ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรและมาตรฐานของคุณสมบัติในด้านอ่ืน ๆ ที่จ  าเป็น              

เพื่อการพัฒนาและการท างานที่มีประสิทธิภาพของโครงสรา้งพื ้นฐานและระบบของรัฐในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 ฉ) พัฒนาแผนงานที่เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรที่ท างานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหก้บัรฐับาล 

 ช) เผยแพร่ข้อมูลส าคัญที่จ  าเป็นเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยที่ เกิดจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 ซ) เป็นตวัแทนและเจรจาในระดบันานาชาติเพื่อผลประโยชนข์องประเทศฟิลิปปินสใ์นเรื่องที่

เ ก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ 

(Department of Foreign Affairs: DFA) และสถาบนัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

๔. ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคและการพฒันาอตุสาหกรรม 

 ก) รบัรองและคุม้ครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้บริโภคและกลุ่มธุรกิจในเรื่องความเป็น

ส่วนตวั ความปลอดภยัและความลบัที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ภาคเอกชนและองคก์รระหว่างประเทศ 

 ข) สนบัสนุนการส่งเสริมโอกาสทางการคา้และการลงทุนในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และภาคบริการที่ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพืน้ฐาน โดยร่วมมือกับ

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry: DTI) และหน่วยงานอ่ืน

ของรฐัที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้ภาคเอกชน 

 ค) จัดท าแนวปฏิบัติเพื่อการร่วมทุนระหว่างรฐัและเอกชนในการด าเนินโครงการเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรบัหน่วยงานของรฐั 

 ง) ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสถาบันต่าง ๆ                        

ที่ด  าเนินการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขนั            
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ในตลาดโลกดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและภาคบริการที่ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเป็นพืน้ฐานของแรงงาน บรษิัท หา้งรา้น และวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของฟิลิปปินส ์

๕. ดา้นความปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละความรว่มมือในการท างาน 

 ก) ก าหนดแผนความปลอดภัยทางไซเบอรแ์ห่งชาติซึ่งประกอบดว้ยยุทธศาสตรท์ี่แข็งแกร่ง

และมีความสอดคลอ้งกนั ซึ่งจะลดความเสี่ยงดา้นความมั่นคงของชาติใหเ้หลือนอ้ยที่สดุ เพื่อสง่เสริม

สภาวะแวดลอ้มทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สงบสขุ มั่นคง เปิดกวา้งและเป็นมิตร  

 ข) เพิ่มความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีเพื่อการปราบปรามการกระท าความผิดทางไซเบอรแ์ละการ

โจมตีทางไซเบอรท์ี่กระท าต่อสาธารณูปโภคที่ส  าคัญ และ/หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  

ผ่านศูนย์ประสานการรักษาความมั่ นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (a computer emergency 

response team: CERT)  

 ค) จัดใหม้ีมาตรการตอบโตใ้นเชิงรุกของรฐับาลเพื่อก าหนดและคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจ

เกิดขึน้ทัง้จากในประเทศและนอกประเทศที่อาจส่งผลต่อโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ (cyberspace) ของ

ฟิลิปปินส ์และภยัคกุคามทางทางความปลอดภยัทางไซเบอรท์ี่มีต่อประเทศฟิลิปปินส ์ 

 ง) เพิ่มความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรฐัและเอกชนในดา้นการแบ่งปันขอ้มูลที่เก่ียวกับ

การโจมตีทางไซเบอร ์ภัยคุกคาม และจุดอ่อน และร่วมมือกันเพื่อจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและ                   

มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร ์ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติ

หมายเลข ๑๐๑๗๕ (Republic Act No. 10175)๘๓๓ 

 จ) ติดตามตรวจสอบอาชญากรรมทางไซเบอรท์ี่ก าลังถูกด าเนินคดีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง             

โดยหน่วยงานผูด้  าเนินคดี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในดา้นข่าวกรอง การสืบสวน การ

ฝึกอบรม และการสรา้งศักยภาพ ที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกัน ปราบปราม และด าเนินคดีอาชญากรรม             

ทางไซเบอร ์

 ฉ) ประสานงานเพื่อสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ หน่วยงานรฐับาลทอ้งถิ่น และองคก์ร

ที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) ในการท างานเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร ์และโครงการอ่ืน ๆ                  

ที่เก่ียวขอ้ง 

 
๘๓๓ รัฐบัญญัติป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร ์พ.ศ. ๒๕๕๖ (Cybercrime Prevention Act of 2012) ก าหนด
นิยามของอาชญากรรมทางไซเบอร ์และบทลงโทษ, สืบคน้ไดท้ี่  https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2012/ra_ 
10175_2012.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
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 ช) ใหค้ าแนะน าในการออกกฎหมาย ค าสั่ง มาตรการและนโยบายที่เหมาะสม 

 ซ) สั่งการใหห้น่วยงานใด ๆ ของรฐัด าเนินการช่วยเหลือใหพ้ันธกิจและการท างานของกระทรวง

ส าเรจ็ลลุว่ง  

 ฌ) ด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์                      

ซึ่งรวมถึงการสรา้งขีดความสามารถ การใชอ้  านาจ และการปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนใด เท่าที่จ  าเป็นเพื่อบงัคบัใช้

รฐับญัญัติหมายเลข ๑๐๑๗๕ (Republic Act No. 10175)  

๖. ดา้นการพฒันาชนบท  

 ก) ก าหนดนโยบายโดยการปรกึษากบัหน่วยงานรฐับาลทอ้งถิ่นและผูม้ีส่วนไดเ้สียในทอ้งถิ่นและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อใชยุ้ทธศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง

ทนัท่วงที ตรงประเด็น และครอบคลมุ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารและบริการที่ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพืน้ฐาน ในเขตจงัหวดันัน้ ๆ เพื่อ

พัฒนาการลงทุนที่สมดุลระหว่างพืน้ที่ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง และพืน้ที่ที่มีการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต ่า และเพื่อส่งเสริมใหก้ารใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              

มีการพฒันาและแพร่หลาย  

 ข) พัฒนาแผนและโครงการโดยร่วมมือกับหน่วยงานรฐับาลท้องถิ่นและผูม้ีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ              

ในทอ้งถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อรบัรองว่าจะท าใหก้ารเขา้ถึงบริการและโครงสรา้งพืน้ฐานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อสรา้งการลงทุนและ

โอกาสใหก้บัพืน้ที่ในชนบทหรือพืน้ที่ที่ไม่ไดร้บัความสนใจจากภาคเอกชน  

  ค) ช่วยเหลือ แนะแนวทาง และสนับสนุนกิจกรรมและการริเริ่มที่ เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจของชนบท และ 

 ง) สง่เสรมิและช่วยเหลือหน่วยงานรฐับาลทอ้งถิ่นและผูม้ีสว่นไดเ้สียในทอ้งถิ่นในการพฒันา

พืน้ที่เพื่อการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะ โดยจัดหาความช่วยเหลือ

ด้านเทคนิคและด้านอุตสาหกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อปรับปรุง

คุณภาพของการให้บริการภาครฐัที่ส  าคัญ เพื่อการพัฒนาและเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม การ

ท่องเที่ยวของทอ้งถิ่น และเพื่อเพิ่มทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัและพฒันาผูม้ีศกัยภาพ

สงูของทอ้งถิ่น 
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๕.๑.๕ กระทรวงส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Department of Environment and 

Natural Resources: DENR) 

 กระทรวงสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติไดร้ับการจัดตั้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดย

ค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๑๙๒ พ.ศ. ๒๕๓๐(Executive Order No. 192, s. 1987) โดยเปลี่ยนชื่อ

จากกระทรวงสิ่งแวดลอ้ม พลงังาน และทรพัยากรธรรมชาติ (Department of Environment, Energy 

and Natural Resources)๘๓๔ มาเป็นกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อท าหน้าที่

อนรุกัษ ์จดัการ พฒันา รวมทัง้ใชป้ระโยชนจ์ากสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติของประเทศอย่าง

เหมาะสม โดยเฉพาะป่าไม ้ทุ่งหญา้ และทรพัยากรแร ่ซึ่งรวมถึงเขตสงวน พืน้ที่ลุม่น า้ และที่ดินที่เป็น

สาธารณสมบติัของแผ่นดิน รวมทัง้มีหนา้ที่ออกใบอนุญาตและก ากบัดแูลทรพัยากรธรรมชาติตามที่

กฎหมายก าหนด เพื่อท าใหเ้กิดการแบ่งปันผลประโยชนท์ี่เป็นธรรม เพื่อสวัสดิภาพของประชาชน       

ชาวฟิลิปปินสท์ัง้ในรุน่ปัจจบุนัและในอนาคต๘๓๕  

วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 

ท าใหฟิ้ลิปปินสเ์ป็นประเทศที่ใชแ้ละรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มที่สะอาด

และเป็นคุณกับสุขภาพ  (A nation enjoying and sustaining its natural resources and a clean 

and healthy environment.)๘๓๖  

พนัธกิจของหนว่ยงาน 

 เพื่ อระดมพลเมือง  (to mobilize our citizenry) ในการปกป้อง อนุรักษ์  และจัดการ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพลเมืองทุกคนในรุ่นปัจจุบัน  (for the present) และเพื่อ

อนชุนรุน่หลงั (future generation)๘๓๗ 

 

 

 

 

๘๓๔ งานดา้นพลังงานถูกโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของส านักประธานาธิบดี (Office of the President) และ
ภายหลงัไดร้บัการยกระดบัเป็นกระทรวงพลงังาน (Department of Energy) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕.  
๘๓๕ Department of Environment and Natural Resources, DENR Mandate, Mission & Vision, สืบค้น ได้ที่  
https://www.denr.gov.ph/index.php/about-us/mission-vision (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๓๖ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๘๓๕. 
๘๓๗ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๓๕.  
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โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

๑. สว่นกลาง  

 ส านักงานรฐัมนตรี (Office of the Secretary) เป็นหน่วยงานก ากับดูแลสูงสุด มีรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ (Secretary of Environment and Natural Resources) 

เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมเหมืองแร่และธรณีวิทยา (Mines and 

Geosciences Bureau) กรมจัดการป่าไม ้ (Forest Management Bureau) กรมจัดการที่ดิน (Land 

Management Bureau) กรมจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Management 

Bureau) กรมวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystems Research and Development Bureau) 

และกรมจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Environment Management Bureau)  

๒. ฝ่ายบรหิาร  

 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ (Secretary of Environment 

and Natural Resources) เป็นผู้บริหารสูงสุด และมีปลัดกระทรวง (Undersecretary) และผู้ช่วย

รฐัมนตรี (Assistant Secretary) รบัผิดชอบงานเก่ียวกับสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติในดา้น

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงหวัหนา้คณะท างาน (Undersecretary and Chief of Staff) ปลดักระทรวง

ด้านการบริหาร การคลัง ทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูล กฎหมาย นิติบัญญัติ และปราบปราม                 

ก า ร ทุ จ ริ ต  (Undersecretary for Administration, Finance, Human Resources, Information 

Systems, Legal, Legislative Affairs and Anti-Corruption) ปลัดกระทรวง ฝ่ายงานด้านการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ กิจการเหมืองแร่ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (Undersecretary 

for Climate Change Service, Mining Concerns and Attached Agencies) ปลัดกระทรวงด้าน

นโยบาย วางแผน และการต่างประเทศ (Undersecretary for Policy, Planning and International 

Affairs) ปลัดกระทรวง ฝ่ายปฏิบั ติ ง านภาคสนาม  (Undersecretary for Field Operations) 

ปลดักระทรวงฝ่ายจดัการขยะมลูฝอย และดแูลหน่วยงานรฐับาลทอ้งถิ่น (Undersecretary for Solid 

Waste Management and Local Government Units Concerns) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายปราบปราม

การทุจริต (Assistant Secretary for Anti-Corruption) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายงานนโยบายและการ

วางแผน (Assistant Secretary for Policy and Planning Service) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายปฏิบัติงาน

ภาคสนาม (Assistant Secretary for Field Operations) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย (Assistant 

Secretary for Legal Affairs) ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายกิจการเหมืองแรแ่ละการคลงั (Assistant Secretary 
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for Mining Concerns and Finance) ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายปฏิบติังานภาคสนาม (Assistant Secretary 

for Field Operations) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูล และนิติบัญญัติ 

(Assistant Secretary for Human Resource Development, Information Systems and 

Legislative Affairs) ผู้ช่วยรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร (Assistant Secretary for Administration) และ

ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายเจา้หนา้ที่ส  านกังาน (Assistant Secretary for Staff Bureaus)๘๓๘   

๓. หน่วยงานอื่น ๆ ในสงักดั  

 กระทรวงสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสงักดั ไดแ้ก่  หน่วยพฒันา

ทะเลสาบลากนูา (Laguna Lake Development Authority: LLDA) หน่วยงานจดัท าแผนที่และขอ้มลู

ท รัพ ย า ก ร แ ห่ ง ช า ติ  (National Mapping and Resource Information Authority: NAMRIA) 

คณะกรรมการทรพัยากรน า้แห่งชาติ (National Water Resources Board: NWRB) บรรษัทพัฒนา

ทรพัยากรธรรมชาติ (Natural Resources Development Corporation: NRDC) สภาแห่งปาลาวัน

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Palawan Council for Sustainable Development: PCSD) บรรษัท

พัฒนาเหมืองแร่แห่ง ฟิลิปปินส์ (Philippine Mining Development Corporation: PMDC) และ

หน่วยงานบกุเบิกที่ดินแห่งฟิลิปปินส ์(Philippine Reclamation Authority: PRA)๘๓๙   

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

 มาตรา ๕ แห่งค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๑๙๒ พ.ศ. ๒๕๓๐ (Executive Order No. 192, 

s. 1987) ก าหนดอ านาจหนา้ที่ของกระทรวงสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติไวด้งันี ้

 ๑) ใหค้ าแนะน าแก่ประธานาธิบดีในการออกกฎหมายที่เก่ียวกบัการพฒันา การใช ้และการ

อนรุกัษณท์รพัยากรธรรมชาติของประเทศและการควบคมุมลภาวะ 

 ๒) ก าหนด บงัคับใช ้และก ากับดูแลนโยบาย แผนและโครงการที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการ             

การอนรุกัษ ์การพฒันา การใชแ้ละการฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติของประเทศ 

 

๘๓๘ Department of Environment and Natural Resources, DENR Directory of Key Officials, สืบค้นได้ที่  
https://www.denr.gov.ph/index.php/about-us/denr-directory (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๓๙ Department of Environment and Natural Resources, Organizational Chart, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.denr.gov.ph/index.php/about-us/organizational-structure (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
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 ๓) ออกกฎและระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับการส ารวจ การพัฒนา                    

การอนุรักษ์ การสกัด การทิ ้ง การใช้ และกิจกรรมเชิงพาณิชย์อ่ืนใดที่มีแนวโน้มที่จะท าให้

ทรพัยากรธรรมชาติของประเทศลดลงหรือเสื่อมคณุภาพลง  

 ๔) ก ากับดูแลและควบคุมพืน้ที่ป่าไม ้พืน้ที่รกรา้งเสื่อมโทรม และทรพัยากรแร่ โดยใชว้ิธี            

เรียกเก็บค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าเช่า หรือเรียกเก็บโดยรูปแบบอ่ืนใดเพื่อน ามาเป็น

รายไดจ้ากผูท้ี่ท  าการส ารวจ พฒันา ใชป้ระโยชน ์หรือรวบรวมทรพัยากรดงักลา่ว  

 ๕) ท าการส ารวจ ประเมิน จดัแบ่งประเภท และจดัเก็บทรพัยากรธรรมชาติของประเทศโดย

ใชก้ารส ารวจภาคพืน้ดิน การตรวจจบัทางไกล และเทคโนโลยีอ่ืนใดที่ทนัสมยั  

 ๖) ส่งเสริมใหม้ีการปรกึษาหรือที่เหมาะสมรว่มกนักบัภาคเอกชนเก่ียวกบัการพฒันา การใช้

และการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ 

 ๗) ท าการส ารวจผืนดินและผืนน า้ทัง้หมดของประเทศในทางภมูิศาสตร ์

 ๘) จดัท านโยบายและด าเนินแผนงานดงัต่อไปนี ้

(ก) จัดเก็บ ส ารวจ แบ่งประเภทของที่ดิน ป่าไม้ และทรัพยากรแร่ที่รวดเร็ว โดยใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้การประเมินปริมาณและคุณภาพของทรพัยากรมีความ

แม่นย ามากขึน้ 

(ข) แบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็นธรรมด้วยการบริหารที่มีวิจารณญาณ ก ากับดูแล                   

ใชท้รพัยากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสุด พฒันาและอนุรกัษ์ที่ดินของรฐั ป่าไม ้และทรพัยากรแร่ 

(รวมถึงเขตสงวนแหลง่แร)่ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนก์บัชาวฟิลิปปินสใ์นจ านวนที่มากขึน้   

(ค) สง่เสรมิ พฒันา และขยายอตุสาหกรรมที่ใชท้รพัยากรธรรมชาติเป็นพืน้ฐาน 

(ง) รกัษามรดกทางวฒันธรรมและมรดาทางธรรมชาติโดยการอนุรกัษส์ตัวป่์าและพนัธุพ์ืช

และการก าหนดเขตอทุยานแห่งชาติและพืน้ที่อนรุกัษอ่ื์น ๆ  

(จ) บ ารุงรกัษาสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติที่สมบูรณ์โดยการบงัคับใชก้ฎหมายคุม้ครอง

สิ่งแวดลอ้ม และ 

(ฉ) ส่งเสริมใหป้ระชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมและเป็นผูบุ้กเบิกในดา้นการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติใหม้ากขึน้ 

๙) ออกกฎเกณฑแ์ละระเบียบที่จ  าเป็นเพื่อจดุประสงคด์งัต่อไปนี ้
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(ก) เร่งรดัการส ารวจที่ดินเพื่อออกเอกสารสิทธิ การวางแผนการใชท้ี่ดินและการใหส้ิทธิ  

ท ากินบนท่ีดินของรฐั 

(ข) จดัการทรพัยากรป่าไมด้ว้ยวิธีที่ยั่งยืนเพื่อการพฒันาชนบท สนบัสนุนอตุสาหกรรม 

ที่ใชป่้าไมเ้ป็นพืน้ฐาน และจัดหาวัตถุดิบเพื่อตอบสนองความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่

ยงัสงวนรกัษาความมั่นคงทางสิ่งแวดลอ้ม (environmental stability) ไวใ้หเ้พียงพอ 

(ค) กระตุ้นให้มีการส ารวจทรัพยากรแร่ ส่งเสริมการผลิตแต่โลหะและอโลหะ และ

สง่เสรมิการท าการตลาดของแร ่ 

 ๑๐) ก ากับดูแลการพัฒนา การทิง้ การสกัด การส ารวจ และการใชท้รพัยากรป่าไม ้ผืนดิน

และทรพัยากรแร ่

 ๑๑) รบัผิดชอบการประเมิน การพฒันา การคุม้ครอง การอนุรกัษ์ การออกใบอนุญาต และ

การก ากบัดแูลตามที่กฎหมายก าหนดและตามที่สามารถใชบ้งัคับได ้ซึ่งทรพัยากรธรรมชาติทัง้มวล 

รับผิดชอบการก ากับดูแลและตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้ถือใบอนุญาต ผู้เช่าและ                

ผู้ได้รับอนุญาตที่กระท าการสกัด ส ารวจ พัฒนา และแสวงหาประโยชน์จากผลิตผลของ

ทรพัยากรธรรมชาติ รบัผิดชอบในการน าแผนงานและมาตรการต่าง ๆ ไปปฏิบติั โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ส่งเสริมความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างรฐับาลและภาคเอกชน จดัหมวดหมู่หลกัและหมวดหมู่ย่อย

ของที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และบงัคับใชก้ฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบว่าดว้ย

ทรพัยากรธรรมชาติ 

 ๑๒) ออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการท าข้อตกลงเก่ียวกับการผลิตร่วมกัน             

การรว่มทนุ การแบ่งปันผลผลิต การออกใบอนุญาต การอนญุาต การใหส้มัปทาน การเช่า และสิทธิพิเศษ

และขอ้ตกลงอ่ืนใดอันเก่ียวกับการพัฒนา การส ารวจและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติของ

ประเทศ รวมทัง้ก ากบัดูแล ควบคมุและตรวจตราทรพัยากรของประเทศ และท าการยกเลิกเพิกถอนสิทธิ

พิเศษและข้อตกลงเช่นว่านั้นทันทีเมื่อพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือค าสั่งใด ๆ               

ที่จ  าเป็นต่อการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและการส่งเสรมิผลประโยชนข์องชาติ  

๑๓) ใชอ้  านาจเป็นการเฉพาะเพื่อจัดการและจัดสรรที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

รวมทัง้เป็นหน่วยงานเดียวที่รบัผิดชอบในการจดัหมวดหมู่หลกั และการจดัหมวดหมู่ย่อย การส ารวจ และ

การใหส้ิทธิท ากินในที่ดิน โดยหารือรว่มกบัหน่วยงานที่เหมาะสม (with appropriate agencies) 
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 ๑๔) บังคับใช้มาตรการเพื่อก ากับดูแลและควบคุมกระบวนการสรา้งผลิตภัณฑ์จากป่าไม้                      

การจดัระดับ (grading) และการตรวจสอบไม ้และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ จากป่าไม ้และเฝ้าระวงัการเคลื่อนที่           

ไมซุ้งและผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ จากป่าไม ้(other forest products)  

 ๑๕) ออกกฎและระเบียบเพื่อควบคมุมลภาวะทางน า้ อากาศและพืน้ดิน 

 ๑๖) ก าหนดมาตรฐานคณุภาพน า้และอากาศที่ปล่อยและแพร่กระจายออกมา รวมถึงระดบั

ที่สามารถอนญุาตไดใ้นการปลอ่ยมลภาวะและการแผ่รงัสี 

 ๑๗) ออกนโยบาย กฎและระเบียบเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางพันธุกรรมและความ

หลากหลายทางชีวภาพ และถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ใกลส้ญูพนัธุข์องประเทศ 

 ๑๘) ก าหนดยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์แห่งชาติ (National Conservation Strategy) ที่มีการ       

บูรณาการจากหลายภาคส่วนและจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งจะน าเสนอต่อคณะรฐัมนตรีเพื่อขอ

ความเห็นชอบจากประธานาธิบดี 

 ๑๙) ใชอ้  านาจ ปฏิบติัหนา้ที่และกระท าการตามที่จ  าเป็นเหมาะสมและโอกาสอ านวย เพื่อให้

บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละพนัธกิจของกระทรวง  

    

๕.๑.๖ กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) 

 กระทรวงยุติธรรมไดร้บัการจัดตัง้ขึน้เป็นครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยใชช้ื่อว่ากระทรวง

คุณงามความดีและความยุติธรรม (Department of Grace and Justice) และมีการเปลี่ยนแปลง

ทางโครงสร้างองค์กรหลายครั้ง จนกลายมาเป็นกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice)                     

ในปัจจุบนั ซึ่งไดร้บัการจดัตัง้โดยประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐ (Administrative Code of 

1987) หรืออีกชื่อหนึ่งคือค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๒๙๒ (Executive Order No. 292) โดยเป็น

หน่วยงานหลักในด้านกฎหมายของฟิลิปปินส์ ซึ่งท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย (legal 

counsel) และเป็นกลไกในการด าเนินคดีทางกฎหมาย (prosecution arm)๘๔๐ 

 

 

 

 
๘๔๐ Department of Justice, History, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.doj.gov.ph/history-of-doj.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ 
มิถนุายน ๒๕๖๑). 



๓๒๙ 
 

วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 

เพื่อใหส้งัคมมีความยุติธรรมและสงบสขุโดยยึดโยงอยู่กบัหลกัความโปรง่ใส ความน่าเชื่อถือ               

ความเป็นธรรม และความจรงิ๘๔๑  

พนัธกิจของหนว่ยงาน 

 การบรหิารงานยติุธรรมที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นธรรม๘๔๒  

โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

๑. สว่นกลาง  

 ประกอบไปด้วย ส านักงานรัฐมนตรีและปลัด (the Office of the Secretary and the 

Undersecretaries) และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังกัด ได้แก่ ส  านักงานอัยการแห่งชาติ (National 

Prosecution Service) พนักงานฝ่ายกฎหมาย (Legal Staff) ส านักงานแข่งขันทางการคา้ (Office 

for Competition) ส านักงานอาชญากรรมทางไซเบอร ์ (Office of Cybercrime) ส านักวางแผนและ

การจัดการ (Planning and Management Service) ส านักการเงิน (Financial Service) เจ้าหน้าที่

เทคนิค (Technical Staff) และส านกัตรวจสอบภายใน (Internal Audit Service)๘๔๓  

๒. ฝ่ายบรหิาร 

 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (Secretary of Justice) เป็นผูบ้ริหารสูงสุด ประกอบดว้ย

ปลัดกระทรวง  (Undersecretary) ๓ คน  และผู้ช่ วยรัฐมนตรี  (Assistant Secretary) ๕  คน                       

โดยปลดักระทรวงท าหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้ 

๑) ใหค้ าแนะน าและช่วยเหลือรฐัมนตรีในการก าหนดและน านโยบาย แผน โครงการต่าง ๆ ไปปฏิบติั            

๒) สอดสอ่งดแูลการท างานของกระทรวง 

๓) ประสานงานในแผนและโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บรหิารงาน 

๔) รกัษาการณแ์ทนรฐัมนตรี (deputy for the Secretary)  

 
๘๔๑ Department of Justice, Vision, Mission, Quality Policy/ Objectives, Mandate and Functions, สืบคน้ได้
ที่ https://www.doj.gov.ph/vision-mission-and-mandate.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๔๒ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๔๑. 
๘๔๓ Department of Justice, Organizational Structure, สืบค้นได้ที่  https://www.doj.gov.ph/the-doj-organizational-
structure.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 



๓๓๐ 
 

 ๕) ปฏิบติัหนา้ที่ในต าแหน่งรฐัมนตรีเมื่อไดร้บัมอบหมายระหว่างที่รฐัมนตรีไม่อยู่หรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ที่ได ้ 

 ๖) ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่รฐัมนตรีมอบหมาย เพื่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการท างานในแนวหนา้ (frontline service)๘๔๔   

๓. หน่วยงานอ่ืน ๆ ในสงักดั  

 กระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสงักดั ไดแ้ก่ กรมราชทณัฑ ์(Bureau of Corrections: 

BuCor) กรมตรวจคนเข้าเมือง (Bureau of Immigration: BI) ส านักงานจดทะเบียนที่ ดิน (Land 

Registration Authority: LRA) กรมสืบสวนแห่ งชา ติ  (National Bureau of Investigation: NBI) 

ส านักงานที่ปรึกษาบรรษัทของรฐับาล (Office of the Government Corporate Counsel: OGCC) 

ส านักงานนิติกรแห่งรฐั (Office of the Solicitor General: OSG)๘๔๕ กองทัณฑบ์นและคุมประพฤติ 

(Parole and Probation Administration: PCGG) คณะกรรมการของประธานาธิบดีว่าด้วยธรรมาภิบาล 

(Presidential Commission on Good Government: PCGG) ส านกังานทนายรฐั (Public Attorney’s 

Office: PAO)๘๔๖ และส านักงานระงับข้อพิพาททาง เลื อก  (Office for Alternative Dispute 

Resolution: OADR)  

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

 ภายใตบ้รรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๓ มาตรา ๓ (Book IV, Title III, Section 3) แห่งประมวลกฎหมาย

ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๐ กระทรวงยติุธรรมมีอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้  

 ๑) ท าหนา้ที่เป็นหน่วยงานหลกัในดา้นกฎหมายของรฐับาล และเป็นที่ปรกึษาและผูแ้ทนของ

รฐับาลเมื่อรฐับาลตอ้งการ 

 ๒) สืบสวนการกระท าความผิดทางอาญา ด าเนินคดีกับผูก้ระท าผิด และบริหารงานระบบ

ราชทณัฑแ์ละทณัฑบ์น 

 
๘๔๔ บรรพ ๔ หัวขอ้ที่ ๓ มาตรา ๖ (Book IV, Title III, Section 6) แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
(Administrative Code of 1987), สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/executive/execord/eo1987/eo_292_ 
1987.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๔๕ ท าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ รวมทั้งว่าความแก้ต่างให้กับหน่วยงานของรัฐ, สืบค้นได้ที่   
http://www.osg.gov.ph/about / (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๔๖ เป็นหน่วยงานที่จัดหาทนายความให้กับผู้ยากไรห้รือด้อยโอกาส ให้ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย                
โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.pao.gov.ph/page.php?id=19 (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 



๓๓๑ 
 

 ๓) ใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายและการเป็นทนายความให้กับผู้ยากไร้และยากจน                   

โดยไม่คิดค่าใชจ้่ายในคดีอาญาและขอ้พิพาทในคดีแพ่งที่ไม่ใช่คดีเชิงพาณิชย ์(non-commercial 

civil disputes) 

 ๔) คุม้ครองกรรมสิทธิในที่ดินโดยการจดทะเบียนที่สมบรูณ ์

 ๕) สืบสวนและชีข้าดขอ้พิพาทในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ที่เก่ียวขอ้งกบัเจา้ของที่ดินรายย่อย

และสมาชิกของชมุชนวฒันธรรมพืน้เมือง 

 ๖) ท าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและด าเนินการแปลงสญัชาติ และบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกับ

สญัชาติ การเขา้ประเทศและการพ านกัอาศยัของคนต่างดา้ว  

 ๗) ให้บริการทางกฎหมายกับรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง รวมถึงบรรษัทที่รัฐบาล                

เป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคมุ และบรรษัทย่อยของบรรษัทเหลา่นัน้ และ 

 ๘) ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด 

 

๕.๑.๗ กระทรวงกิจการภายในและรัฐบาลท้องถ่ิน (Department of the Interior and Local 

Government: DILG) 

 กระทรวงกิจภายภายในและรฐับาลทอ้งถิ่นไดร้บัการจดัตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยมาตรา ๑๕ 

แห่งรฐัธรรมนญู ฉบบัปี พ.ศ. ๒๔๔๐ (Biak-na-Bato Constitution) โดยในขณะนัน้ใชช้ื่อว่ากระทรวง

กิจการภายใน (Department of Interior) ซึ่งมีหน้าที่ครอบคลุมทั้งในด้านสถิติของชาติ ถนนและ

สะพาน เกษตรกรรม การประชาสมัพนัธแ์ละไปรษณีย ์และการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย จนกระทั่ง

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยอ านาจของรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕ (Republic Act No. 6975) กระทรวง

กิจการภายในได้ควบรวมกับกระทรวงรัฐบาลท้องถิ่น (Department of Local Government) 

กลายเป็นกระทรวงกิจการภายในและรฐับาลทอ้งถิ่นในปัจจบุนั๘๔๗  

 

 

 

 

 
๘๔๗ Department of the Interior and Local Government, Who we are, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.dilg.gov.ph/ 
page/Who-we-are/19 (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
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วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 

 เป็นกระทรวงที่มีความมั่นคงและเป็นที่ไวว้างใจในอนัที่จะท านุบ ารุงและสรา้งศกัยภาพใหก้ับ

หน่วยงานของรฐับาลทอ้งถิ่นและหน่วยงานที่ท าหนา้ที่รกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภัย  

เพื่อผดงุไวซ้ึ่งชมุชนที่สงบสขุ กา้วหนา้และเขม้แข็ง ซึ่งประชาชนอยู่อาศยัอย่างผาสกุ๘๔๘  

พนัธกิจของหนว่ยงาน 

 สง่เสรมิความสงบสขุเรียบรอ้ย รบัรองความปลอดภยัสาธารณะ สรา้งศกัยภาพใหห้น่วยงาน

รัฐบาลท้องถิ่นมีความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของประชาชนและข้าราชการ                   

ที่มีความเป็นมืออาชีพ๘๔๙  

โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

๑. สว่นกลาง 

 ประกอบไปดว้ย ส านกังานรฐัมนตรี (Office of the Secretary) เป็นหน่วยงานบงัคับบญัชา 

และมีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่  กรมพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น Bureau of Local Government 

Development: BLGD) กรมก ากบัดแูลรฐับาลทอ้งถิ่น (Bureau of Local Government Supervision: 

BLGS) ส านักงานบริการการพัฒนาโครงการ (Office of Project Development Services: OPDS) 

และส านกังานปฏิบติัการบารงัไกแห่งชาติ๘๕๐ (National Barangay Operations Office: NBOD)๘๕๑  

๒. ฝ่ายบรหิาร 

 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและรฐับาลทอ้งถิ่น (Secretary of the Interior and 

Local Government) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีปลัดกระทรวง (Undersecretaries) และผู้ช่วย

รัฐมนตรี (Assistant Secretaries) รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวงฝ่ายรัฐบาล

ทอ้งถิ่น (Undersecretary for Local Government) ปลดักระทรวงฝ่ายปฏิบติัการ (Undersecretary 

for Operations) ปลดักระทรวงฝ่ายวางแผน กิจการสาธารณะและการสื่อสาร (Undersecretary for 

 
๘๔๘ Department of the Interior and Local Government, Vision & Mission, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.dilg.gov 
.ph/page/Vision-Mission/20 (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๔๙ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๔๘.  
๘๕๐ บารงัไก (Barnagay) เป็นหน่วยการปกครองทอ้งถิ่นขนาดเล็กที่สดุ คลา้ยหมู่บา้น  
๘๕๑ Department of the Interior and Local Government, Key Officials, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.dilg.gov.ph/ 
key-officials/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
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Plans, Public Affairs and Communication) ปลดักระทรวงฝ่ายความสงบเรียบรอ้ย (Undersecretary for 

Peace and Order) ปลัดกระทรวงฝ่ายความปลอดภัยสาธารณะ (Undersecretary for Public 

Safety) ปลดักระทรวงฝ่ายกิจการบารงัไก (Undersecretary for Barangay Affairs) ปลดักระทรวง

ฝ่ายนิติบญัญัติและกิจการภายนอก (Undersecretary for External and Legislative Affairs) ผูช้่วย

รัฐมนตรีฝ่ายบริหาร การเงินและการตรวจสอบบัญชี (Assistant Secretary for Administration, 

Finance and Comptrollership) ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายวางแผนและโครงการ (Assistant Secretary for 

Plans and Programs) ผู้ช่ วยรัฐมนตรี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Assistant Secretary for 

Human Resources Development) ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและกิจการบารงัไก 

(Assistant Secretary for Community Participation and Barangay Affairs) ผู้ช่วยรัฐมนตรี ฝ่าย

กิจการมินดาเนาและความตอ้งการพิเศษ (Assistant Secretary for Mindanao Affairs and Special 

Concerns) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายความสงบเรียบรอ้ย (Assistant Secretary for Peace and Order) 

และผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคง (Assistant Secretary for Public 

Safety and Security)๘๕๒  

๓. หน่วยงานอื่น ๆ ในสงักดั  

 กระทรวงกิจการภายในและรฐับาลทอ้งถิ่นมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังกัด ไดแ้ก่ ส  านักอบรม

รัฐบาลท้องถิ่น (Local Government Academy) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Philippine National 

Police) กรมป้องกันอัคคีภัย (Bureau of Fire Protection) กรมจัดการคุกและทัณฑวิทยา (Bureau 

of Jail Management and Penology)๘๕๓ วิทยาลัยความปลอดภัยสาธารณะแห่ง ฟิลิป ปินส์ 

(Philippine Public Safety College) และคณะกรรมการต า ร วจแห่ งชา ติ  (National Police 

Commission)๘๕๔     

 

 

 

๘๕๒ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๕๑.  
๘๕๓ อ านาจหนา้ที่ต่างกับ กรมราชทณัฑ ์(Bureau of Correction) คือ กรมราชทณัฑจ์ะรบัผิดชอบเรือนจ าขนาดใหญ่ 
และดูแลเฉพาะผู้ตอ้งขังที่ศาลพิพากษาแลว้และตอ้งโทษจ าคุก ๓ ปีขึน้ไป ส่วนกรมจัดการคุกและทัณฑวิทยาจะ
รบัผิดชอบดแูลคกุประจ าทอ้งที่และผูถ้กูคมุขงัระหว่างรอค าพิพากษาถึงที่สดุและผูต้อ้งขงัที่ตอ้งโทษนอ้ยกว่า  ๓ ปี  
๘๕๔ Department of the Interior and Local Government, Attached Agencies, สืบคน้ไดท้ี่ http://region3.dilg 
.gov.ph/index.php/about/attached-agencies (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 



๓๓๔ 
 

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน๘๕๕ 

 ภายใต ้บรรพ ๔ หัวขอ้ที่ ๑๒ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐ และ

มาตรา ๕ แห่งรฐับัญญัติหมายเลข ๖๙๗๕ กระทรวงกิจการภายในและรบับาลท้องถิ่นมีอ านาจ

หนา้ที่ดงันี ้

  ๑) ช่วยเหลือประธานาธิบดีในการก ากบัดแูลรฐับาลทอ้งถิ่นเป็นการทั่วไป  

  ๒) ใหค้ าปรกึษาแก่ประธานาธิบดีในการออกนโยบาย กฎ ระเบียบและค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งเก่ียวกับ

การก ากบัดแูลรฐับาลทอ้งถิ่นเป็นการทั่วไป และความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภยั 

  ๓) สรา้งและออกกฎ ระเบียบและค าสั่ง เพื่อบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวกบัความสงบเรียบรอ้ย

และความปลอดภัย และการก ากับดูแลรฐับาลทอ้งถิ่น และที่เก่ียวกับการส่งเสริมความเป็นอิสระ         

ของทอ้งถิ่นและชมุชน รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และค าสั่งเหลา่นัน้  

 ๔) ใหค้วามช่วยเหลือในการร่างกฎหมายเก่ียวกบัรฐับาลทอ้งถิ่น การบงัคบัใชก้ฎหมายและ                   

ความปลอดภัยสาธารณะ สร้างและก าหนดแผน นโยบาย แผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริม           

ความสงบเรียบร้อย รับรองความปลอดภัยสาธารณะและสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน             

และบคุลากรของรฐับาลทอ้งถิ่น ทัง้ในดา้นการบรหิาร เทคนิค และการเงิน 

  ๕) ก าหนดแผน นโยบายและแผนงานซึ่งจะตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของทอ้งถิ่น               

ที่เกิดขึน้จากภัยพิบัติธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดขึน้จากมนุษย ์สรา้งระบบการประสานงานและ                    

ความร่วมมือกันระหว่างประชาชน ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นและกระทรวงเพื่อรบัรองความมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของการใหบ้รกิารขัน้พืน้ฐานกบัประชาชน  

  ๖) จดัระเบียบ ฝึกอบรม และปลกูฝังการปฏิบติัหนา้ที่ของต ารวจที่มีเขตอ านาจทั่วประเทศ                     

ในลกัษณะของพลเรือน (national in scope and civilian in character)๘๕๖  

 
๘๕๕ Department of the Interior and Local Government, Powers and Functions, สืบคน้ไดท้ี่ https://dilg.gov 
.ph/page/Powers-Functions/21 (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๕๖ ต ารวจฟิลิปปินสแ์ต่เดิมไม่มียศทางทหาร (military rank) เช่น นายพล นายรอ้ย นายสิบ แต่ใชต้  าแหน่งทาง           
พลเรือน (civilian rank) เช่น นกัสืบ (inspector) ผูก้าร (superintendent) หรือ ผูก้  ากบั (director) เนื่องจากมาตรา 
๖ หมวด ๑๖ แห่งรฐัธรรมนูญฟิลิปปินส ์พ.ศ. ๒๕๓๐ (Article 6, Section XVI of 1987 Philippine Constitution) 
ก าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานาธิบดี โรดิโก ดูเตอรเ์ต้ ได้ลงนาม              
ในรัฐบัญญัติหมายเลข ๑๑๒๐๐ (Republic Act No. 11200) ซึ่งก าหนดให้ต ารวจทั้งหมดของฟิลิปปินส์ใช้ยศ         
ทางทหารในการบงัคบับญัชา โดยใหเ้หตุผลว่าเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและประสิทธิภาพในการบงัคบับญัชา และ   



๓๓๕ 
 

๕.๑.๘ กระทรวงพลังงาน (Department of Energy) 

 กระทรวงพลังงานไดร้บัการจัดตั้งขึน้เป็นครัง้แรกโดยประธานาธิบดีเฟอรดิ์นาน มารก์อส  

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ภายใตค้ าสั่งประธานาธิบดีหมายเลข ๑๒๐๖ (Presidential Decree No. 1206)   

โดยมีหน่วยงานในสังกัดคือบรรษัทพลังงานแห่งชาติ (National Power Corporation) และบริษัท

น า้มนัแห่งชาติฟิลิปปินส ์(Philippine National Oil Company) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ กระทรวงพลงังาน

ถูกลดระดับเป็นส านักงานกิจการพลงังาน (Office of Energy Affairs) จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ในสมัยของประธานาธิบดีฟิเดล รามอส ไดป้ระกาศใชรฐับญัญัติหมายเลข ๗๖๓๘ (Republic Act                      

No. 7638) จัดตั้งกระทรวงพลังงาน (Department of Energy: DOE) ขึน้เพื่อรับผิดชอบงานด้าน

พลงังานทัง้หมดของประเทศ จนถึงปัจจบุนั๘๕๗  

วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 

 เป็นกระทรวงที่มีศกัยภาพการแข่งขนัในระดบัโลก ท าใหฟิ้ลิปปินสม์ีระบบพลงังานที่สะอาด 

มีประสิทธิภาพ แข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งจะสรา้งความมั่งคั่ง ขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมและปฏิรูปความ

เป็นอยู่ของประชาชนและอนชุนรุน่หลงั๘๕๘ 

พนัธกิจของหนว่ยงาน 

ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนชาวฟิลิปปินสโ์ดยการก าหนดและบงัคบัใชน้โยบายและ

แผนงานเพื่อรบัรองว่าพลังงานของประเทศจะยั่งยืน มีเสถียรภาพ มั่นคง เพียงพอ เขา้ถึงไดแ้ละ                

มีราคาที่สมเหตสุมผล๘๕๙   

 

ท าใหก้ารประสานงานกับหน่วยงานบงัคับใชก้ฎหมายอื่น ๆ มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวกับภารกิจ
ต่อตา้นการก่อการรา้ยและภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งมีผูแ้สดงความเห็นว่ากฎหมายนี ้       
อาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว แต่ทางฝ่ายผู้เสนอกฎหมายยืนยันว่าเป็นเพียงการเปล่ียนชื่อ
ต าแหน่งเท่านัน้ แต่ลกัษณะการปฏิบตัิหนา้ที่ของต ารวจยงัคงมีลกัษณะของความเป็นพลเรือนเหมือนเดิม (civilian 
in character) ดู https://www.bworldonline.com/Duterte-signs-law-modifying-police-rank-designations/ และ 
https://news.abs-cbn.com/news/02/21/19/new-law-modifies-pnp-rank-classification ( ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด  ๒๑ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒).  
๘๕๗ Department of Energy, Who We Are, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.doe.gov.ph/who-we-are (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ 
มิถนุายน ๒๕๖๑).  
๘๕๘ Department of Energy, Mandate, Vision and Vision, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.doe.gov.ph/transparency 
/mandate-mission-and-vision-0 (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑).  
๘๕๙ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๘๕๘. 



๓๓๖ 
 

โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

๑. สว่นกลาง  

ประกอบไปดว้ย ส านกังานรฐัมนตรี (Office of the Secretary) เป็นหน่วยงานบงัคับบญัชา 

และมีหน่วยงานในสงักัด ไดแ้ก่ กรมพัฒนาทรพัยากรพลงังาน (Energy Resource Development 

Bureau) กรมจัดการการใช้ประโยชน์จากพลังงาน (Energy Utilization Management Bureau)          

กรมบริหารอุตสาหกรรมพลังงาน  (Energy Industry Administration Bureau) กรมวางแผนและ          

เฝ้าระวงัพลงังาน (Energy Planning and Monitoring Bureau) และส านกังานสนบัสนุนการบริหาร 

(Administrative Support Services)๘๖๐  

๒. ฝ่ายบรหิาร 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (Secretary of Energy) เ ป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด                        

มีปลดักระทรวง (Undersecretary) จ านวนไม่เกิน ๓ คน ซึ่งมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้ 

  ๑) ใหค้ าแนะน าและช่วยเหลือรฐัมนตรีในการก าหนด บังคับใชน้โยบายและปฏิบัติตาม

เปา้หมาย (objectives) ของกระทรวง 

  ๒) ก ากบัดแูลการปฏิบติังานของกระทรวงตามที่ตนมีหนา้ที่รบัผิดชอบ 

  ๓) ประสานงานแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของกระทรวง และรบัผิดชอบใหก้ารบริหาร

เป็นไปอย่างคุม้ค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๔) รักษาการณ์แทนรัฐมนตรี  (deputy to the Secretary) ในการใด ๆ ที่ เ ก่ียวกับการ

ปฏิบติังานของกระทรวง 

  ๕) ปฏิบติัหนา้ที่เป็นการชั่วคราวในต าแหน่งรฐัมนตรีในกรณีที่รฐัมนตรีไม่อยู่หรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ที่ไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ หรือในกรณีต าแหน่งดงักลา่วว่างลง เวน้แต่มีกฎหมายก าหนดเป็น

อย่างอ่ืน ในกรณีที่มีปลัดกระทรวงมากกว่าหนึ่งคน ให้รัฐมนตรีเป็นผู้จัดสรรอ านาจหน้าที่  ทั้งนี ้

ประธานาธิบดีจะเป็นผูแ้ต่งตัง้ต าแหน่งรกัษาการรฐัมนตรีจากปลดักระทรวงที่มีอยู่ และ 

  ๖) ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด๘๖๑     

 

๘๖๐ มาตรา ๑๒ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๗๖๓๘, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1992/ 
ra_7638_1992.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๖๑ มาตรา ๙ แหง่รฐับญัญัติหมายเลข ๗๖๓๘.  



๓๓๗ 
 

 นอกจากนีย้ังมีต าแหน่งผูช้่วยรฐัมนตรี (Assistant Secretary) จ านวน ๓ คน ไดแ้ก่ ผูช้่วย

รัฐมนตรีฝ่ายปฏิบัติการ (Assistant Secretary for Operations) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายนโยบายและ

แผนงาน (Assistant Secretary for Policy and Programs) และผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายงานบริหาร 

(Assistant Secretary for Administrative Services)๘๖๒ 

๓. หน่วยงานอ่ืน ๆ ในสงักดั 

 กระทรวงพลังงานมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังกัด  ได้แก่ บริษัทน ้ามันแห่งชาติฟิลิปปินส์ 

(Philippine National Oil Company: PNOC) บรรษัทพลังงานแห่งชาติ (National Power Corporation: 

NPC) และการไฟฟ้าแห่งชาติ (National Electrification Administration: NEA)๘๖๓   

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

 ภายใตบ้งัคับมาตรา ๕ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๗๖๓๘ กระทรวงพลงังานมีอ านาจหน้าที่

ดงัต่อไปนี ้

 ๑) ก าหนดนโยบายเพื่อวางแผนและด าเนินแผนงานที่ครอบคลมุเพื่อการจัดหาและการใช้

พลงังานอย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแผนเศรษฐกิจของชาติที่ผ่านการรบัรองแลว้ 

และสอดคลอ้งกับนโยบายคุม้ครองและอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มและการรกัษาสมดุลของระบบนิเวศน ์

และจัดใหม้ีกลไกเพื่อการบูรณาการ การจัดระเบียบ และการประสานงานแผนงานต่าง ๆ ในดา้น

พลงังานของรฐับาล 

 ๒) พฒันาและปรบัปรุงแผนงานดา้นพลงังานของฟิลิปปินสท์ี่มีอยู่ที่จะท าใหเ้กิดการส ารวจ           

ที่ครอบคลุมและบูรณาการ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ การแบ่งสรรปันส่วนและการอนุรักษ์

ทรพัยากรพลงังาน โดยใหค้วามส าคัญมากกว่ากับแหล่งพลงังานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม มาจาก

ธรรมชาติ และมีราคาถูก แผนงานดังกล่าวจะตอ้งมีทิศทางนโยบายที่มุ่งไปสู่การแปรรูปหน่วยงาน

ของรฐัที่เก่ียวขอ้งกบัพลงังานใหเ้ป็นเอกชน (privatization) ผ่อนคลายขอ้ก าหนดที่เก่ียวกบัพลงังาน

และอุตสาหกรรมด้านพลังงานและลดการพึ่งพาโรงไฟฟ้าพลังงานน า้มัน และแผนงานดังกล่าว

จะต้องมีการปรับปรุงภายในเก้าเดือนนับแต่แผนงานนั้นเสร็จสิ ้น แต่ต้องไม่เกินวันที่สิบห้า               

ของเดือนกนัยายนของทกุปี     

 

๘๖๒ มาตรา ๑๐ แห่งรฐับญัญตัิหมายเลข ๗๖๓๘.  
๘๖๓ มาตรา ๑๓ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๗๖๓๘. 



๓๓๘ 
 

 ๓) จัดท าและบริหารแผนงานเพื่อการส ารวจ การขนส่ง การตลาด การจัดจ าหน่าย การใช้

ประโยชน ์การอนุรกัษ์ การเก็บสะสมและการเก็บรกัษาทรพัยากรพลังงานในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

รูปแบบตามปกติหรือรูปแบบพิเศษ  

 ๔) ก ากับดูแลและควบคุมกิจกรรมของรฐับาลที่เก่ียวขอ้งกับโครงการดา้นพลงังาน เพื่อใหเ้ป็น              

ไปตามเปา้หมายตามมาตรา ๒ ของรฐับญัญัติฉบบันี ้๘๖๔  

 ๕) ก ากบัดแูลกิจกรรมของภาคเอกชนใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยที่ทางกระทรวงจะตอ้ง

พยายามสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและอย่างมีอิสระของภาคเอกชนและ         

เอือ้ต่อการลงทนุของภาคเอกชนในกิจกรรมทกุอย่างในดา้นพลงังาน  

 ๖) ประเมินความตอ้งการ จดัล าดบัความส าคญั ก าหนดทิศทาง และเผยแพรข่อ้มลูที่เป็นผล

จากการวิจัยด้านพลังงานและแผนงานเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุด              

ของการผลิตพลงังานในหลากหลายรูปแบบและการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี  

 ๗) ก าหนดและด าเนินแผนงานซึ่งรวมถึงระบบสรา้งแรงจูงใจและการลงโทษ เพื่อการใช้

พลงังานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพในทกุภาคสว่นของระบบเศรษฐกิจที่มีการบรโิภคพลงังาน 

 ๘) ก าหนดและด าเนินแผนงานเพื่อเร่งการพัฒนาระบบพลงังานทางเลือกและเพื่อส่งเสริม

การใชพ้ลงังานทางเลือกในเชิงพาณิชย ์ 

 ๙) หาหนทางและวิธีการที่จะท าให้จังหวัด เมือง หรือเทศบาล โดยเฉพาะชุมชนและ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่พืน้ที่ของตนกลายเป็นแหล่งทรัพยากรพลังงานและ /หรือ

กลายเป็นสถานที่ตัง้ของแหลง่ผลิตพลงังาน ไดร้บัผลประโยชนเ์ป็นล าดบัแรก โดยตรงและเป็นธรรม 

 ๑๐) สง่เสรมิวิสาหกิจเอกชนที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการดา้นพลงังาน ซึ่งรวมถึงบรษิัท กลุม่ความ

ร่วมมือและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการกระจายความเป็นเจา้ของ และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป                 

มีกรรมสิทธิ์ในบรษัิทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน 

 ๑๑) ก าหนดกฎและระเบียบตามที่จ  าเป็นเพื่อการบรรลจุุดประสงคข์องรฐับญัญัติหมายเลข 

๗๖๓๘ และ  

 

๘๖๔ มาตรา ๒ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๗๖๓๘ ก าหนดเป็นนโยบายของรฐัในการสรา้งความมั่นคงดา้นพลงังาน 
รวมทัง้ส่งเสรมิการพ่ึงพาตนเองในดา้นพลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  



๓๓๙ 
 

 ๑๒) ใชอ้  านาจอ่ืนใดตามที่จ  าเป็นหรือตามที่โอกาสอ านวย เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องรฐั

บญัญัติหมายเลข ๗๖๓๘๘๖๕ 

 

๕.๑.๙ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Department of Science and Technology) 

 กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไดร้บัการจัดตัง้ขึน้เป็นครัง้แรกเมื่อวนัที่ ๑๓ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๐๑ ในรูปแบบของคณะกรรมการโดยใชช้ื่อว่าคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ 

(National Science and Development Board: NSDB) ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔  

ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งองคก์ร และเปลี่ยนเป็น “ส านกัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(National Science and Technology Authority: NSTA)”  จนกระทั่ ง เมื่ อวันที่  ๓๐  มกราคม                     

พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดม้ีการลงนามในค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๑๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๐ (Executive Order 

No.128, s. 1987) ยกฐานะของหน่วยงานให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายปกครองในรูปแบบ                    

ของกระทรวง โดยใช้ชื่อว่ากระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Department of Science and 

Technology: DOST) มาจนถึงปัจจบุนั๘๖๖  

วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 

 กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเป็นผู้น าเสนอวิธีการ (solution provider) ในด้าน

วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับโลก อนัจะน าไปสู่ผลิตภาพที่สงูขึน้และคุณภาพชีวิต          

ที่ ดีขึน้ และเพื่อให้ฟิลิปปินส์เป็นศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นน า                 

ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕๘๖๗ 

พนัธกิจของหนว่ยงาน 

 ภายใต้ค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๑๒๘ กระทรวงจะต้องเป็นศูนย์กลางในการก าหนด

ทิศทาง เป็นผู้น า และเป็นผู้ประสานงานในกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุน                    

 

๘๖๕ มาตรา ๕ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๗๖๓๘.  
๘๖๖ Department of Science and Technology, History and Logo, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dost.gov.ph/ 
transparency/about-dost/history-and-logo.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๖๗ Department of Science and Technology, Mandate, Mission, and Vision, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dost 
.gov.ph/transparency/about-dost/mandate-mission-and-vision.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 



๓๔๐ 
 

ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และรบัรองว่าผลจากความพยายามดงักล่าวนัน้จะไดร้บัการสง่เสริม

และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อประชาชนในดา้นเศรษฐกิจและสงัคม๘๖๘ 

โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

๑. สว่นกลาง  

 ประกอบไปดว้ย ส านกังานรฐัมนตรี (Office of the Secretary) เป็นหน่วยงานบงัคับบญัชา 

และมีหน่วยงานในสงักดั ไดแ้ก่ ส  านกับรหิารและกฎหมาย (Administrative & Legal Service) ส านกั

พัฒนาบทบาทเพศสภาพและสนับสนุนด้านภูมิภาค (Gender & Development & Regional 

Support Service) ส านักตรวจสอบภายใน (Internal Audit Service) ส านักการคลงัและการจัดการ 

(Finance & Management Service) ส านกัวางแผนและประเมิน (Planning & Evaluation Service) 

ส านักงานปลดักระทรวง (Office of the Undersecretary) และส านักงานผูช้่วยรฐัมนตรี (Office of 

the Assistant Secretary)๘๖๙   

๒. ฝ่ายบรหิาร 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Secretary of Science and 

Technology) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีปลัดกระทรวง (Undersecretary) และผู้ช่วยรัฐมนตรี 

(Assistant Secretary) ช่วยเหลืองานในส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงฝ่ายการลดความเสี่ยงจาก

ภัยพิบติัและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Undersecretary for Disaster Risk and Climate 

Change) ปลัดกระทรวงฝ่ายปฏิบัติการส่วนภูมิภาค (Undersecretary for Regional Operations) 

ปลัด ก ร ะท ร ว ง ฝ่ า ย วิ จั ย แ ล ะพัฒนา  (Undersecretary for Research and Development) 

ปลดักระทรวงฝ่ายงานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคนิค (Undersecretary for Scientific and Technical 

Service) ผู้ช่วยรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร (Assistant Secretary for Administration) ผู้ช่วยรัฐมนตรี               

ฝ่ายการเงิน (Assistant Secretary for Finance) และผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายประสานงานระหว่าง

ประเทศ (Assistant Secretary for International Cooperation)๘๗๐  

 

 

๘๖๘ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๘๖๗. 
๘๖๙ Department of Science and Technology, Organizational Structure, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dost.gov.ph/ 
transparency/about-dost/organizational-structure.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๗๐ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๘๖๙. 



๓๔๑ 
 

๓. หน่วยงานอื่น ๆ ในสงักดั 

 กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังกัด ได้แก่ คณะกรรมการ                 

เพื่อวิจัยและพัฒนาการเกษตร พืชและสตัวน์ า้ และทรพัยากรธรรมชาติแห่งฟิลิปปินส ์ (Philippine 

Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development :PCAARRD) 

คณะกรรมการเพื่อการวิจยัและพฒันาดา้นสขุอนามยัแห่งฟิลิปปินส ์(Philippine Council for Health 

Research and Development: PCHRD) สภาเพื่อการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม พลังงานและ

เทคโนโลยีอุบัติ ใหม่แห่ ง ฟิลิปปินส์ (Philippine Council for Industry, Energy and Emerging 

Technology Research and Development: PCIEERD) สถาบนัเพื่อความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (Advanced Science and Technology Institute: ASTI) สถาบันวิจัยอาหารและ

โภชนาการ (Food and Nutrition Research Institute: FNRI) สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์             

จ าก ป่ า  (Forests Product Research and Development Institute: FPRDI) สถาบันพัฒนา

เทคโนโลยีดา้นอุตสาหกรรม (Industrial Technology Development Institute: ITDI) ศูนยว์ิจัยและ

พัฒนาอุตสาหกรรมโลหะ  (Metal Industry Research and Development Center: MIRDC) 

สถาบนัวิจัยนิวเคลียรแ์ห่งฟิลิปปินส ์ (Philippine Nuclear Research Institute: PNRI) สถาบันวิจัย

สิ่งทอแห่งฟิลิปปินส ์(Philippine Textile Research Institute: PTRI) ส านกักิจการดา้นชัน้บรรยากาศ 

ธรณี ฟิสิ กส์และดาราศาสตร์แห่ ง ฟิ ลิป ปินส์ (Philippine Atmospheric, Geophysical and 

Astronomical Services Administration: PAGASA) สถาบันวิทยาภูเขาไฟและวิทยาแผ่นดินไหว 

(Philippine Institute of Volcanology and Seismology: PHIVOLCS) โ ร ง เ รี ยนมั ธ ยมศึ กษา                                                  

ด้านวิทยาศาสตร์แห่ ง ฟิลิป ปินส์ (Philippine Science High School: PSHS) สถาบันข้อมูล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology Information Institute: STII) สถาบัน                

การประยุกต์และส่งเสริมเทคโนโลยี (Technology Application and Promotion Institute: TAPI) 

ศูนยท์รพัยากรเทคโนโลยี (Technology Resource Center: TRC) สถาบันอบรมวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่ งชาติ  (National Academy of Science and Technology: NAST) และสภาวิจัย

แห่งชาติฟิลิปปินส ์(National Research Council of the Philippine: NRCP)๘๗๑   

 

 

๘๗๑ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๘๖๙. 



๓๔๒ 
 

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

 มาตรา ๕ แห่งค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๑๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๐ (Executive Order No. 128, 

s. 1987) ก าหนดอ านาจหนา้ที่ของกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไวด้งันี ้

๑) ก าหนดและรบัรองแผนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงเป้าหมาย             

ที่เฉพาะเจาะจง นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการร่วมเพื่อการ

ทบทวน และเฝ้าระวงัและประสานงานการสนบัสนุนทางการเงินและการด าเนินงานของแผนดงักลา่ว

โดยหน่วยงานของรฐับาลและสถาบนัต่าง ๆ ภายใตค้วามเห็นชอบของประธานาธิบดี 

 ๒) สง่เสรมิ ช่วยเหลือ และท าการวิจยัทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีและพฒันาตามที่เหมาะสม

ในเรื่องที่ เห็นว่าส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์สูงสุด                

จากทรพัยากรที่ไดใ้ชไ้ป    

 ๓) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพืน้บ้าน และการประยุกต์ใช้และการปรับปรุงต่อยอด

เทคโนโลยีที่น าเข้ามาอย่างเหมาะสม และเพื่อการนี ้จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถใช้ได้                    

ในเชิงพาณิชย ์โดยเฉพาะการรว่มทนุกบัภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรฐั 

 ๔) ออกแบบและด าเนินงานด้านวิศวกรรมเพื่อท าให้กลไกด้านการวิจัยและการพัฒนา              

มีความสมบรูณ ์

 ๕) ส่งเสริม ช่วยเหลือ และด าเนินการเมื่อมีความเหมาะสมเพื่อน าผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการวิจัย

ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีและการพฒันาไปสูผู่บ้ริโภคปลายทาง 

 ๖) สง่เสรมิ ช่วยเหลือ และด าเนินการเพื่อใหบ้รกิารทางเทคโนโลยีที่จ  าเป็นส าหรบัการเกษตร 

อตุสาหกรรม การขนสง่และประชาชนทั่วไป อย่างเหมาะสม 

 ๗) พฒันาและรกัษาระบบขอ้มลูและคลงัขอ้มลูดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพื่อการใชง้าน

โดยภาครฐัและภาคเอกชน  

 ๘) ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาและด าเนินแผนงานเพื่อเสริมสรา้ง

ศักยภาพทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยการฝึกอบรมบุคลากร 

และสรา้งสถาบนัและโครงสรา้งพืน้ฐานและองคก์รที่เป็นระบบ ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน 

 ๙) สง่เสรมิใหป้ระชาชนทั่วไปมีความตระหนกัรูใ้นดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 



๓๔๓ 
 

 ๑๐) ด าเนินการวิจัยนโยบาย ศึกษาการประเมินเทคโนโลยี ศึกษาความเป็นไปได้และ                  

ศกึษาดา้นเทคนิค๘๗๒ 

 

๕.๑.๑๐ กระทรวงสาธารณูปโภคและทางหลวง (Department of Public Works and Highways) 

 กระทรวงสาธารณูปโภคและทางทางหลวงไดร้บัการจดัตัง้ขึน้เป็นครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑ 

โดยถูกน าไปรวมกับกิจการสงครามโดยใชช้ื่อว่ากระทรวงสงครามและสาธารณูปโภค ต่อมาในปี    

พ.ศ. ๒๔๔๘ ได้ถูกลดระดับลงไปเป็นเป็นกรมสาธารณูปโภค (Bureau of Public Works) สังกัด

กระทรวงพาณิชยแ์ละต ารวจ (Department of Commerce and Police) จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ 

ไดถู้กยกระดับขึน้มาเป็นกระทรวงพาณิชยแ์ละการสื่อสารคมนาคม (Department of Commerce 

and Communications) และได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหน่วยงานอีกหลายครั้งโดยมีการ                 

น างานดา้นสาธารณูปโภค (Public Works) เขา้มาอยู่ในความรบัผิดชอบของกระทรวง จนกระทั่ง 

เมื่อวนัที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดม้ีการลงนามในค าสั่งฝ่ายบรหิารหมายเลข ๑๒๔ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(Executive Order No. 124, s. 1987) จดัตัง้กระทรวงสาธารณปูโภคและทางหลวง (Department of 

Public Works and Highways: DPWH) รับผิดชอบงานด้านการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง                    

การบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานต่าง ๆ ของประเทศ รวมทัง้ระบบป้องกันอุทกภัย โครงการพัฒนา

ทรพัยากรน า้และงานสาธารณปูโภคอ่ืน ๆ จนถึงปัจจบุนั๘๗๓ 

วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 

 ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ กระทรวงสาธารณูปโภคและทางหลวงจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับชีวิตของชาวฟิลิปปินสท์ุกคนด้วยโครงสรา้งพืน้ฐานที่มี

คณุภาพ๘๗๔ 

 

 

 

๘๗๒ มาตรา ๕ แห่งค าสั่งฝ่ายบรหิารหมายเลข ๑๒๘ พ.ศ. ๒๕๓๐, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.officialgazette.gov 
.ph/1987/01/30/executive-order-no-128-s-1987/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๗๓ Department of Public Works and Highways, History, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dpwh.gov.ph/dpwh/about/ 
history (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๗๔ Department of Public Works and Highways, About DPWH, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dpwh.gov.ph/dpwh/ 
content/about-dpwh (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
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พนัธกิจของหนว่ยงาน 

 กระทรวงสาธารณูปโภคและทางหลวงมีพนัธกิจในการวางแผนโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น ถนน

และสะพานสาธารณะ การควบคมุน า้ท่วม โครงการทรพัยากรน า้และงานสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ และ 

ออกแบบ ก่อสรา้ง และบ ารุงรกัษาถนนและสะพานสาธารณะและระบบหลกัในการควบคมุน า้ท่วม๘๗๕  

โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

๑. สว่นกลาง  

 ประกอบไปดว้ยส านักงานรฐัมนตรี (Office of the Secretary) เป็นหน่วยงานบงัคับบัญชา 

และมีหน่วยงานในสงักดั ไดแ้ก่ กรมการออกแบบ (Bureau of Design) กรมการก่อสรา้ง (Bureau of 

Construction) กรมการบ า รุ ง รักษา  (Bureau of Maintenance) กรม เครื่ อ งมื อ  (Bureau of 

Equipment) กรมการวิจยัและมาตรฐาน (Bureau of Research & Standard) และกรมคณุภาพและ

ความปลอดภยั (Bureau of Quality & Safety)๘๗๖  

๒. ฝ่ายบรหิาร 

 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณูปโภคและทางหลวง (Secretary of Public Works and 

Highways) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  มีปลัดกระทรวง (Undersecretary) และผู้ช่วยรัฐมนตรี  

(Assistant Secretary) รบัผิดชอบงานในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ

ระหว่างรฐักับเอกชน (Undersecretary for Planning & PPP) ปลัดกระทรวงฝ่ายบริการสนับสนุน 

(Undersecretary for Support Services) ปลดักระทรวงฝ่ายปฏิบติัการภูมิภาคลูซอน (Undersecretary 

for Regional Operations in Luzon) ปลดักระทรวงฝ่ายปฏิบติัการภมูิภาควิซายสั (Undersecretary 

for Regional Operations in Visayas) ปลดักระทรวงฝ่ายปฏิบติัการภูมิภาคมินดาเนา (Undersecretary 

for Regional Operations in Mindanao) ปลดักระทรวงฝ่ายปฏิบติัการประจ าส านกับริหารโครงการ

รวมและบรกิารดา้นเทคนิค (Undersecretary for UPMO๘๗๗ Operations and Technical Services) 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายส านักรัฐมนตรีและกิจการพิเศษ (Assistant Secretary for the Office of the 

Secretary & Special Concerns) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายบริการสนับสนุน (Assistant Secretary for 

 

๘๗๕ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๘๗๔.   
๘๗๖ Department of Public Works and Highways, Organizational Chart, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dpwh.gov 
.ph/dpwh/about/org-chart/org-chart-main (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๗๗ UMPO = Unified Project Management Office  
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Support Services) ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคลูซอน (Assistant Secretary for Reginal 

Operations in Luzon) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาควิซายัส (Assistant Secretary for 

Regional Operations in Visayas) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคมินดาเนา (Assistant 

Secretary for Operations in Mindanao) และผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายบริการด้านเทคนิค (Assistant 

Secretary for Technical Services)๘๗๘  

๓. หน่วยงานอื่น ๆ ในสงักดั 

 กระทรวงสาธารณูปโภคและทางหลวงมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสงักดั ไดแ้ก่  ส  านกัระบบประปา

และการระบายน ้านครหลวง (Metropolitan Waterworks and Sewerage System: MWSS) และ

ส านกัจดัการการใชน้ า้ทอ้งถิ่น (Local Water Utilities Administration: LWUA)๘๗๙  

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

 มาตรา ๕ แห่งค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๑๒๔ พศ. ๒๕๓๐ (Executive Order No. 124,       

s. 1987) ก าหนดอ านาจหนา้ที่ของกระทรวงสาธารณปูโภคและทางหลวงไวด้งันี ้

 ๑) ให้บริการด้านเทคนิคเพื่อการวางแผน ออกแบบ ก่อสรา้ง บ ารุงรักษาและ /หรือการ

ปฏิบติังานของสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 ๒) พัฒนาและบังคับใชก้ฎระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่มีเหตุผลเพื่อรบัรองความ

ปลอดภัยของสิ่งปลูกสรา้งของรัฐและเอกชนในประเทศ และรับรองประสิทธิภาพและคุณภาพ                    

ที่เหมาะสมของสิ่งปลกูสรา้งที่เป็นสาธารณปูโภค 

 ๓) รบัรองว่าแผนสาธารณูปโภคและแบบการด าเนินโครงการทุกชิน้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

และแนวปฏิบติัในปัจจบุนั 

 ๔) ควบคมุดแูลการก่อสรา้งสาธารณูปโภคทุกงาน และรบัรองว่าการก่อสรา้งนัน้เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดและแผนที่รฐับาลไดร้บัรองแลว้  

 

๘๗๘ Department of Public Works and Highways, Organizational Chart, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dpwh.gov 
.ph/dpwh/about/org-chart/org-chart-main (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๗๙ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๗๘. อนึ่ง คณะกรรมการถนน (Road Board) ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณูปโภคและทางหลวง ไดถู้กยุบเลิกไปเมื่อวนัที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยประธานาธิบดี โรดิโก ดูเตอรเ์ต ้
ซึ่งเป็นผูล้งนามในกฎหมายยบุเลิกคณะกรรมการถนน ไดใ้หเ้หตผุลในการยบุเลิกว่าคณะกรรมการถนนเป็นเสมือน 
“อู่ข้าวอู่น ้า” (milking cow) ของการทุจริต ดู  Philippine News Agency, PRRD signs law abolishing Road 
Board, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.pna.gov.ph/articles/1064995 (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒). 
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 ๕) ก าหนด วางแผน จดัเตรียมงบประมาณส าหรบัแผนงาน การออกแบบ การก่อสรา้ง หรือ

ตรวจสอบคุณสมบติั จดัการประมูลและเขา้ท าสญัญากับผูช้นะการประมูลโครงการสาธารณูปโภค 

ยกเวน้โครงการเฉพาะบางโครงการที่กระท าโดยบรรษัทของรฐับาลที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

และ  ก ากบัดแูลโดยประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส ์หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

 ๖) ช่วยเหลือหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถึงรฐับาลทอ้งถิ่น ในการคัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสม

ที่สดุเพื่อรบัผิดชอบการก่อสรา้งโครงการสาธารณปูโภคต่าง ๆ  

 ๗) บ ารุงรักษาหรือจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางหลวงทุกสาย ระบบควบคุมน า้ท่วม และ

สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ เวน้แต่เป็นจุดที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผูร้บัผิดชอบ ในการก ากบัดแูลของ

ประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส ์หรือตามที่กฎหมายก าหนด  

 ๘) จดัท าแผนบูรณาการส าหรบัทางหลวง ระบบควบคมุน า้ท่วม และระบบพฒันาทรพัยากรน า้ 

และสาธารณปูโภคอ่ืน ๆ  

 ๙) จดัแบ่ง เปลี่ยน หรืออนุญาตใหม้ีการเปลี่ยนระดบัของถนนและทางหลวง โดยแบ่งออกเป็น 

ถนนและทางหลวงระดบัชาติ ระดบัภมูิภาค ระดบัจงัหวดั ระดบัเมือง ระดบัเทศบาลและบารงัไก โดยใช้

เกณฑว์ดัที่เป็นมาตรฐาน  

 ๑๐) มอบหมายใหห้น่วยงานอ่ืนที่เห็นว่ามีความสามารถทางเทคนิคเพียงพอ ใชอ้  านาจและ

ปฏิบติัหนา้ที่ดงักลา่วขา้งตน้๘๘๐  

 

๕.๑.๑๑ กระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (Department of Social Welfare and 

Development) 

 กระทรวงสวัสดิการสงัคมและการพัฒนาไดร้บัการจัดตัง้ขึน้เป็นครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรฐั (Public Welfare Board: PWB) จนกระทั่งเมื่อปี 

พ.ศ. ๒๔๖๔ คณะกรรมการสวัสดิการแห่งรฐั ถูกยุบเลิกไปและถูกแทนที่ดว้ยกรมสวัสดิการแห่งรฐั 

(Bureau of Public Welfare) อยู่ภายใต้กระทรวงธรรมการ (Department of Public Instruction) 

และเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้ถูกโอนย้ายมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแห่งรัฐ 

(Department of Health and Public Welfare) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ มีการประกาศใช้รัฐบัญญั ติ

 

๘๘๐ มาตรา ๕ แห่งค าสั่งฝ่ายบรหิารหมายเลข ๑๒๔ พ.ศ. ๒๕๓๐, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.officialgazette.gov.ph/ 
1987/01/30/executive-order-no-124-s-1987/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 



๓๔๗ 
 

หมายเลข ๕๔๑๖ (Republic Act No. 5416) จัดตั้งกระทรวงสวัสดิการสังคม (Department of 

Public Welfare) ขึน้ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของฝ่ายบรหิาร และต่อมาไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวง

สวสัดิการสงัคมและการพฒันา (Department of Public Welfare and Development) โดยอยู่ภายใต้

ค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๑๒๓ พ.ศ. ๒๕๓๐ (Executive Order No. 123, s. 1987) และประมวล

กฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐ (Administrative Code of 1987)  

วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 

 กระทรวงสวสัดิการสงัคมและการพฒันามุ่งมั่นที่จะใหช้าวฟิลิปปินสท์ุกคนปราศจากความ

หิวโหยและความยากจน มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาส ในสังคมที่มีความเป็นธรรม 

ยติุธรรมและผาสกุ๘๘๑  

พนัธกิจของหนว่ยงาน 

 น าไปสู่การวางหลักเกณฑ์ การปฏิบัติ และการร่วมมือกันในนโยบายและแผนงานของ

สวสัดิการสงัคมและการพฒันาเพื่อผูย้ากไร ้อ่อนแอ และดอ้ยโอกาส๘๘๒  

โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

๑. สว่นกลาง  

 ประกอบไปดว้ยส านักงานรฐัมนตรี (Office of the Secretary) เป็นหน่วยงานบงัคับบัญชา 

และมีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Bureau of Emergency Assistance)  

กรมสวัสดิการครอบครวัและชุมชน (Bureau of Family and Community Welfare) กรมสวัสดิการ             

ผูพ้ิการ (Bureau of Disabled Persons Welfare) กรมสวสัดิการสตรี (Bureau of Womens Welfare) 

กรมสวสัดิการเด็กและเยาวชน (Bureau of Child and Youth Welfare)๘๘๓ กรมพฒันานโยบายและ

การวางแผน (Policy Development and Planning Bureau) กรมมาตรฐาน (Standards Bureau) 

กรมจดัการการตอบสนองต่อภยัพิบติั (Disaster Response Management Bureau) กรมเทคโนโลยี

สังคม  (Social Technology Bureau) กรมจัดการแผนงาน  (Program Management Bureau)                

กรมพัฒนาสวัสดิการสงัคมอย่างยั่งยืน (Social Welfare Institutional Development Bureau) และ

 

๘๘๑ Department of Social Welfare and Development, About Us, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.dswd.gov.ph/ 
about-us/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๘๒ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๘๑. 
๘๘๓ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๖ มาตรา ๑๑ (Book IV, Title XVI, Section 11) แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๓๔๘ 
 

กรมจัดการการตอบสนองและการส่งก าลังบ ารุงแห่งชาติ (National Response and Logistics 

Management Bureau)๘๘๔  

๒. ฝ่ายบรหิาร 

 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสวสัดิการสงัคมและการพฒันา (Secretary of Social Welfare and 

Development) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีปลัดกระทรวง (Undersecretary) และผู้ช่วยรัฐมนตรี 

(Assistant Secretary) รบัผิดชอบงานในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงฝ่ายสวัสดิการสงัคมและการ

พฒันา (Undersecretary for Social Welfare and Development) ปลดักระทรวงฝ่ายมาตรฐานและ

การสรา้งศักยภาพ (Undersecretary for Standards and Capacity Building) ปลัดกระทรวงฝ่าย

กลุ่มงานบริหารทั่ วไปและสนับสนุนบริการ (Undersecretary for General Administration and 

Support Services Group) ปลัดกระทรวง ฝ่ายปฏิบั ติ การ  (Undersecretary for Operations) 

ปลดักระทรวงฝ่ายกลุ่มจดัการการตอบสนองต่อภยัพิบติั (Undersecretary for Disaster Response 

Management Group) ปลัดกระทรวงฝ่ายนโยบายและแผน (Undersecretary for Policy and 

Plans) ปลัดกระทรวง ฝ่ายความต้องการพิ เ ศษ  (Undersecretary for Special Concerns) 

ปลัดกระทรวงฝ่ายโครงการพิเศษ (Undersecretary for Special Projects) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่าย             

กลุ่มงานบริหารทั่วไปและสนับสนุนบริการ (Assistant Secretary for General Administration and 

Support Services Group) ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายนโยบายและแผน (Assistant Secretary for Policy 

and Plans) ผู้ช่ วยรัฐมนตรี ฝ่ายมาตรฐานและการสร้างศักยภาพ (Assistant Secretary for 

Standards and Capacity Building) ผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายกิจการเกาะลูซอน ( Assistant Secretary 

for Luzon Affairs) ผู้ช่ วยรัฐมนตรี ฝ่ายโครงการพิ เศษ (Assistant Secretary for Specialized 

Programs) และผูช้่วยรฐัมนตรีฝ่ายโครงการจดัตัง้ ( Assistant Secretary for Statutory Programs)๘๘๕  

๓. หน่วยงานอื่น ๆ ในสงักดั 

 กระทรวงสวัสดิการสงัคมและการพัฒนามีหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสงักัด ไดแ้ก่  คณะกรรมการ 

เพื่ อสวั สดิ การเด็ ก (Council for the Welfare of Children) คณะกรรมการการรับบุ ตรบุญธรรม                                      

 

๘๘๔ Department of Social Welfare and Development, DSWD Directory of Officials, สืบคน้ไดท้ี่ https://www 
.dswd.gov.ph/directory/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๘๘๕ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๘๘๔. 



๓๔๙ 
 

ระหว่างประเทศ (Inter-Country Adoption Board) และคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อกิจการผู้พิการ 

(National Council for Disability Affairs)  

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

 ภายใตบ้รรพ ๔ หัวขอ้ที่ ๑๖ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐ (Book IV, 

Title XVI, Section 3 of Administrative Code of 1987) กระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา มี

อ านาจหนา้ที่ดงันี ้

  ๑) จดัท า พฒันา และด าเนินแผนงานและโครงการดา้นสวสัดิการสงัคมและการพฒันา 

  ๒)  วางนโยบายใหก้บัหน่วยงานดา้นบริการของทางภาครฐัและเอกชนเพื่อใหโ้ครงการดา้น

สวสัดิการสงัคมเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเพื่อการจัดตัง้ ขยาย และด ารงไวซ้ึ่งการใหบ้ริการ 

โครงการ หรือการอ านวยความสะดวกดา้นสวสัดิการสงัคม 

  ๔) จัดตัง้ ด าเนินการ รกัษาและสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก โครงการและบริการที่มี

ความยั่งยืนเพื่อประชาชน 

  ๕) สนับสนุนและส่งเสริมระบบสวัสดิการดว้ยการพึ่งพาตนเองขององคก์รภาคประชาชน 

(people’s organization for a self-directing welfare system) ในระดบัรากหญา้ 

  ๖) ส่งเสริม สนบัสนุนและประสานงานเครือข่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อระบุตัวตน

และเขา้ช่วยเหลือประชาชนผูร้บัสวสัดิการไดอ้ย่างเหมาะสม 

  ๗) ให้การรับรองสถาบันและองค์กรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมสวัสดิการสังคม และ          

ใหค้  าปรกึษาและขอ้มลูกบัสถาบนัและองคก์รเหลา่นัน้ 

  ๘) วิจยัและศกึษาในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัประชาชนผูร้บัสวสัดิการ 

  ๙) ริเริ่ม ส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์แบบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อความร่วมมือ           

เฉพาะดา้นกบักระทรวงการต่างประเทศ 

  ๑๐) บรกิารใหค้ าปรกึษา พฒันา และด าเนินงานเก่ียวกบัมาตรฐานการฝึกงานและแผนงาน

ดา้นบุคลากร ผูท้  างานเพื่อสงัคม (social workers) นกัเรียนนกัศึกษาและผูเ้ขา้ร่วมจากประเทศอ่ืน ๆ เพื่อ

การประกอบอาชีพและการพฒันาบคุลากรผ่านกิจกรรมดา้นสวสัดิการสงัคมต่าง ๆ 

  ๑๑) กระจายและเผยแพรข่อ้มลูดา้นสวสัดิการสงัคมและการพฒันา 



๓๕๐ 
 

  ๑๒) มอบหมายใหห้น่วยงานบงัคับใชก้ฎหมายเพื่อช่วยเหลือในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อ

คุม้ครองสิทธิของผูถ้กูกระท าละเมิด ผูถ้กูทารุณกรรม และถกูเอารดัเอาเปรียบ             

  ๑๓) ก ากับดูแลเงินทุน การระดมทุน การบริจาคอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลหรือ

สวสัดิการ                                 

  ๑๔) วางมาตรฐาน ใหก้ารรบัรองและเฝ้าระวงัการด าเนินงานของกิจกรรมเพื่อสงัคมต่าง ๆ 

ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน  

  ๑๕) ก ากับดูแลผู้ท างานเพื่อสังคม ที่ท างานในภาครัฐหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศาล 

โรงพยาบาล โรงเรียนและเคหะชมุชน ในดา้นเทคนิคและการท างาน 

  ๑๖) มอบหมายหน่วยงานของรฐับาลทอ้งถิ่นและหน่วยงานอ่ืนของรฐัตามที่จ  าเป็นเพื่อ

บรรเทาภยัพิบติั 

  ๑๗) ประสานงานด้านกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามแผนงานและ         

แผนความช่วยเหลือผูพ้ิการ ผูส้งูอายแุละผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมอื่น ๆ และ 

  ๑๘) ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด๘๘๖ 

 

๕.๒ หน่วยงานและองคก์รเอกชนด้านสังคม  

ประเทศฟิลิปปินสม์ีหน่วยงานและองคก์รเอกชนดา้นสงัคมอยู่มาก ทัง้ที่เป็นองคก์รเก่ียวกับ

การกุศล ศาสนา องคก์รสมาคมทางวิชาชีพ (fraternity) สมาคมสตรี (sorority) หรือที่เป็นสถาบัน

หรือองคก์รที่มีลกัษณะคลา้ยกนั ซึ่งไม่ว่าเป็นองคก์รในลกัษณะใดมกัมีการรวมกลุ่มกนัขึน้ตามความ

จ าเป็นและความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม ของแต่ละผูน้ับถือศาสนา หรือขององคก์รนัน้ ๆ เป็นการเฉพาะ 

ซึ่งในส่วนนีจ้ะขอกล่าวถึงเพียงแค่ the Iglesia ni Cristo หรือ “โบสถข์องชาวคริส” ซึ่งถือเป็นองคก์ร

ทางศาสนาที่เกิดขึน้ครัง้แรกในประเทศฟิลิปปินสแ์ละไดม้ีการเผยแพรไ่ปยงัประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อ

เป็นตวัอย่างในการท าความเขา้ใจ 

 

โบสถ์ของชาวคริสต์ (the Iglesia ni Cristo: INC) 

The Iglesia ni Cristo หรือ หากแปลตรงตัวตามอักษรหมายถึง “โบสถ์ของชาวคริสต์” 

(Church of Christ: INC) เป็นองคก์รทางศาสนาของประเทศฟิลิปปินสท์ี่ไดก้่อตั้งขึน้โดย เฟลิกส ์               

 

๘๘๖ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑๖ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 



๓๕๑ 
 

มานาโล (Felix Manalo) ที่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง                       

อย่างเป็นทางการกับรฐับาลเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ (ค.ศ. ๑๙๑๔) ๘๘๗ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๑               
(ค.ศ. ๑๙๖๘) ไดม้ีการขยายเผยแพร่ออกไปและจัดตัง้ในเมืองต่าง ๆ นอกประเทศ๘๘๘ เป็นองคก์ร               
ที่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นโบสถท์างศาสนาคริสตท์ี่แทจ้ริงเพียงแห่งเดียว (the one true church) 

และมีขนาดขององคก์รทางศาสนาที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ ๓ ในประเทศรองจากโบสถข์องโรมนั คาทอลิค 

และโบสถอิ์สลาม (Roman Catholic Church and Islam) โดยที่ปัจจบุนัโบสถข์องชาวครสิตม์ีจ  านวน

สมาชิกขององคก์รอยู่ทัง้สิน้ในประเทศฟิลิปปินสเ์ป็นจ านวน ๒,๒๕๑,๙๔๑ คน๘๘๙ 

นกัการเมืองในประเทศมกัใชห้รือกล่าวถึงโบสถข์องชาวคริสตอ์ยู่เสมอเมื่อมีการหาเสียงเพื่อ

ประโยชน์ในการเลือกตั้ง ด้วยเหตุที่ โบสถ์ของชาวคริสต์เป็นองค์กรที่ เข้มแข็ง ประกอบกับ

แนวความคิดของสมาชิกกลุ่มที่ต่างเห็นว่าการเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่อันเก่ียวกับศาสนาที่สมควร

จะตอ้งออกไปเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้ของตนเพื่อด าเนินการตามค าสั่งของผูน้  าศาสนา (to carry out 

the command of their leaders) ๘๙๐ ดงันี ้การออกเสียงเลือกตัง้ของสมาชิกในองคก์รจึงมีลกัษณะที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัแทบทัง้หมด (vote as a bloc) 

วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

โบสถข์องชาวคริสตถื์อเป็นองคก์รของคริสตศ์าสนาที่มีวตัถุประสงคพ์ืน้ฐานในการรบัใชแ้ละ

เคารพบชูาพระผูเ้ป็นเจา้ผูม้ีอ  านาจบนัดาลในทกุสิ่งและอยู่บนพืน้ฐานของค าสอนของพระองคด์งัที่ได้

บันทึกไวใ้นค าภีรไ์บเบิล๘๙๑ และแมช้ื่อองคก์รในภาษาสเปนจะประกอบด้วยค าว่า “Cristo” ทั้งนี ้ 

เป็นที่น่าสังเกตว่าโบสถ์ของชาวคริสต์นั้นมิได้นับถือพระเยซูเสมือนเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่นับถือ        

ในฐานะเป็นบตุรของพระผูเ้ป็นเจา้ (the Son of God)   

 
๘๘๗ Iglesia Ni Cristo, Our History, สืบคน้ไดท้ี่ https://iglesianicristo.net/eng/about/history (ขอ้มูลล่าสุด ๒๔ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 
๘๘๘ เรื่องเดียวกนั. 
๘๘๙ Michael Bueza (2014),  MAP: Iglesia ni Cristo in the Philippines, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.rappler.com/ 
newsbreak/iq/64391-map-iglesia-ni-cristo-population-philippines (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐).  
๘๙๐  Aries Rufo (2014), How potent is the INC’s vote delivery system?, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.rappler.com/ 
newsbreak/64448-potent-inc-vote-delivery-system (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐).  
๘๙๑ The Iglesia Ni Cristo, About Us, สืบค้น ได้ที่  https://iglesianicristo.net/eng/about ( ข้อมูล ล่ าสุด  ๒๔ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐).  



๓๕๒ 
 

โครงสรา้งขององคก์ร  

โบสถ์ของชาวคริ สต์ป ระกอบด้วย ผู้น า ศาสนาจารย์  (Executive Minister หรื อ 

Tagapamahalang Pangkalahatan ในภาษาฟิลิปปินส์) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้น าขององค์กรและมี

หนา้ที่ในการบริหารจดัการกิจการทัง้หลายของโบสถ ์โดยมีสภาเศรษฐกิจโบสถ ์(Church Economic 

Council หรือ Lupon ng Sanggunian ในภาษาฟิลิปปินส)์ ท าหน้าที่เป็นศูนยก์ลางในการบริหาร

องคก์ร มีสมาชิกประกอบไปดว้ยศาสนาจารยอ์าวโุสอ่ืน ๆ (senior ministers)  

ทั้งนีจ้วบจนถึงปัจจุบัน โบสถ์ของชาวคริสต์มีผู ้น าศาสนาจารย์ที่ท าหน้าที่ในการบริหาร

องค์กรมาแล้วทั้งสิน้จ านวน ๓ คน เริ่มจากผู้เริ่มก่อตั้ง คือ นายเฟลิกส ์มานาโล (Felix Manalo) 

บุตรชายของนายเฟลิกส ์คือ นายอีรานิโอ มานาโล (Eranio Manalo) และบุตรชายของนายอีรานิโอ 

คือ นายอีดอูารโ์ด มานาโล (Eduardo Manalo) ซี่งไดป้ฏิบติัหนา้ที่เป็นผูน้  าศาสนาจารยข์ององคก์ร

อยู่ในปัจจบุนั    

 

๕.๓ หน่วยงานและองคก์รของรัฐด้านวัฒนธรรม  

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยศิลปะและวัฒนธรรม (National Commission for Culture and 

the Arts: NCCA) 

การก่อตัง้และวตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยศิลปะและวัฒนธรรมหรือ NCCA ได้รับการก่อตั้งขึน้ในปี   

พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๙๒) โดยรัฐบัญญัติหมายเลข ๗๓๕๖  (Republic Act No. 7356)๘๙๒                
เป็นหน่วยงานที่มีหนา้ที่ทัง้หลาย อนัเก่ียวกบัการจดัท านโยบาย ประสานงาน และจดัสรรงบประมาณ

ตลอดจนมอบหมายหน่วยงาน ในสงักดัใหด้ าเนินการเพื่อการอนุรกัษ์ พฒันา และส่งเสรมิศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังรับหน้าที่ในการบริหารจัดการดูแลกองทุนการเงินเพื่อศิลปะและ

วัฒนธรรมแห่งชาติหรือ NEFCA (National Endowment Fund for Culture and the Arts) ซึ่งเป็น

งบประมาณที่ไดร้บัการจัดสรรเป็นการเฉพาะเพื่อใชใ้นการจัด/ด าเนินงานโครงการหรือหลักสูตร              

ที่เก่ียวกบัศิลปะและวฒันธรรมของฟิลิปปินส์๘๙๓ 

 

๘๙๒  รัฐบัญญัติหมายเลข ๗๓๕๖, สืบค้นได้ที่  http://ncca.gov.ph/republic-act-7356/ (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 
๘๙๓ National Commission for Culture and the Arts, History and Mandate, สืบคน้ไดท้ี่ http://ncca.gov.ph 



๓๕๓ 
 

โดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยศิลปะและวัฒนธรรมมีวิสัยทัศน์ว่า วัฒนธรรม                        

ของฟิลิปปินสถื์อเป็นตน้ก าเนิดและรากฐานของความเป็นชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของสงัคมโลก 

(envisions the Filipino culture as the wellspring of national and global well-being) ๘๙๔ 

โครงสรา้งของหนว่ยงาน  

รฐับาลฟิลิปปินสไ์ดด้  าเนินการสนับสนุนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาดา้นวัฒนธรรมและ

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดา้นวัฒนธรรมในประเทศเรื่อยมา  โดย หน่วยงานดา้นวัฒนธรรม             

ในสังกัดของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยศิลปะและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน                

ที่ตั้งขึน้โดยค าสั่ งฝ่ายบริหารหมายเลข ๘๐ (Executive Order No. 80)๘๙๕ อันประกอบไปด้วย                

๑) ศนูยว์ฒันธรรมแห่งชาติ (Cultural Center of the Philippines) ๒) คณะกรรมการประวัติศาสตร์

แห่งชาติ (National Historical Commission of the Philippines) ๓) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

(National Museum) ๔) หอสมุดแห่งชาติ (National Library of the Philippines) และ ๕) ส านัก

จดหมายเหตุแห่งชาติ (National Archives of the Philippines) ซึ่งต่อมาบทบญัญัติของรฐับัญญัติ

หมายเลข ๙๑๕๕ ไดม้ีการเพิ่มคณะกรรมการว่าดว้ยภาษาแห่งชาติ (Commission on the Filippino 

Language) หรือ Komisyon sa Wikang Filipino ในภาษาฟิลิปปินส ์เขา้ไปอยู่ในหา้หน่วยงานในสังกัด

ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยศิลปะและวัฒนธรรมนีด้ว้ย ทัง้นี ้อาจกล่าวไดว้่าคณะกรรมการ

แห่งชาติว่าดว้ยศิลปะและวฒันธรรมในปัจจุบนัไดป้ฏิบติัหนา้ที่เสมือนหนึ่งเป็นกระทรวงวฒันธรรม

ของประเทศในทางปฏิบติั (de facto Ministry of Culture)๘๙๖ 

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

 ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายของสภาในระดับภูมิภาคและระดับ

ทอ้งถิ่นดา้นศิลปวฒันธรรรม  

 ๒) สรา้งระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานของรฐัที่ดแูลดา้นวฒันธรรมเพื่อการปฏิบติังานที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

/about-ncca-3/history-and-mandate/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 
๘๙๔ เรื่องเดียวกนั. 
๘๙๕ มาตรา ๑ แห่งค าสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข ๘๐, สืบคน้ไดท้ี่ http://ncca.gov.ph/about-ncca-3/history-and-
mandate/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๑๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 
๘๙๖ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๙๓.   



๓๕๔ 
 

 ๓) ใหค้ าแนะน าแก่ประธานาธิบดีในเรื่องที่เก่ียวกบัวฒันธรรมและศิลปะ  

 ๔) ออกกฎระเบียบเก่ียวกับกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการอนุรักษ์/รักษามรดก/ทรัพย์สิน             

ทางวฒันธรรมของชาติ 

 ๕) มอบหมายให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครอง

วฒันธรรมและศิลปะ๘๙๗ 
 

๕.๔ หน่วยงานเอกชนทีเ่กี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 

ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานเอกชนที่ส  าคัญที่ดูแลทางด้านนี ้  มีเพียงแค่องค์กรกลุ่มเล็ก ๆ 

มากมาย โดยองค์กรเหล่านี ้ตั้งขึน้เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล ยกตัวอย่างเช่น วงการนักแสดง                    

ผูก้  ากบัภาพยนตร ์ฯลฯ 

 

๕.๕ หน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้องกับการเมือง 

คณะกรรมการการเลือกตัง้ (Commission on Elections)  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (COMELEC) เป็นหน่วยงานราชการที่จัดตั้งโดยรฐัธรรมนูญ           

มีหน้าที่ดูแล บังคับใช ้จัดการกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินการเลือกตั้งทัง้หมด               

ตวัองคก์รเองถูกออกแบบตามรฐัธรรมนูญใหเ้ป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญัติ และตลุาการ 

เพื่อให้รัฐบาลด าเนินการ การเลือกตั้งอย่างมีอิสระ ยุติธรรม และมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา              

โดยรฐัธรรมนูญไดม้อบอิสระทางการเงินเพื่อให ้COMELEC การท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง๘๙๘ 

แต่สิ่งที่เกิดขึน้ในความเป็นจรงิคือ คณะกรรมการการเลือกตัง้ส่วนใหญ่ ถกูต าหนิในเรื่องต่าง 

ๆ ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง และถูกมองเป็นภาพด้านลบ ทั้งจากผู้สมัครฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งและ

ผูส้นับสนุนของฝ่ายที่แพก้ารเลือกตั้ง อีกทั้งมักจะถูกกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้ง โดยฝ่ายผูช้นะ             

การเลือกตัง้ ทัง้การเลือกตัง้ในระดบัชาติและระดบัทอ้งถิ่น 

 

 

๘๙๗ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๘๙๓.   
๘๙๘ Commission on Elections, Organizational Info, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.comelec.gov.ph/?r=About 

COMELEC/OrganizationalInfo (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 



๓๕๕ 
 

โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบไปด้วยประธานกรรมการ (Chairman) หนึ่งคนและ

กรรมการ (commissioners) หกคน ซึ่งไดร้บัการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส ์                

มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีและไม่สามารถจะกลับมาด ารงต าแหน่งเดิมได้อีก  โดยมี

ผูอ้  านวยการบริหาร (executive director) ที่รบัผิดชอบจัดการกิจการประจ าวันและการด าเนินงาน

ทั่วไปของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องด าเนินการตามนโยบายและน าการตัดสินใจ                 

ของคณะกรรมการ โดยการควบคมุดแูลงานดา้นบริหาร (administrative affairs) ตลอดจนท าหนา้ที่

สื่อสารและเชื่อมโยงการท างานระหว่างเจา้หนา้ที่และคณะกรรมการ ผูอ้  านวยการบริหารจะมีผูช้่วย 

คือ รองผู้อ  านวยการฝ่ายบริหาร (Deputy Executive Director for Administration: DEDA) และ             

รองผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติังาน Deputy Executive Director for Operations (DEDO)๘๙๙ 

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

นอกเหนือจากภารกิจหลกัในการจดัการเลือกตัง้แลว้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ยงัท าหนา้ที่

ดา้นตลุาการ ก ากบัดแูล ออกกฎและบริหารงาน  หนา้ที่ดา้นตลุาการประกอบไปดว้ยการตัดสินคดี       

ขอ้พิพาทเก่ียวกบัการเลือกตัง้ คะแนนเสียง และคณุสมบติัของผูม้ีสิทธิไดร้บัเลือกตัง้ทัง้ในระดบัภูมิภาค 

ระดับจังหวัด และระดับทอ้งถิ่น และมีเขตอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์อันเก่ียวกับการเลือกตั้ง            

ในระดับเทศบาลและในระดับบารังไก (barangay) ที่ศาลชั้นต้นตัดสินแล้ว รวมไปถึงมีอ านาจ

พิจารณาเก่ียวกบัสิทธิเลือกตัง้และประเด็นใด ๆ ที่มีผลต่อการเลือกตัง้ รวมทัง้มีอ  านาจในการก าหนด

สถานที่และจ านวนของหน่วยเลือกตัง้ การแต่งตัง้เจา้หนา้ที่การเลือกตัง้ ผูต้รวจสอบ และการลงทะเบียน              

ผูม้ีสิทธิลงคะแนนเสียง ๙๐๐ 

 

๕.๖ หน่วยงานเอกชนทีเ่กี่ยวข้องกับการเมือง 

 มีพรรคการเมืองจ านวนหลายพรรคในฟิลิปปินส ์อย่างไรก็ตามมีเพียงสองพรรคเท่านั้น                  

ซึ่งถือว่าเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ ซึ่งก็คือ พรรคนาซิโอนาลิสตา (Nacionalista) และ พรรคเสรีนิยม 

(Liberal Party)  

 

 

๘๙๙ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๙๘. 
๙๐๐ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๘๙๘. 



๓๕๖ 
 

๕.๖.๑ พรรคนาซิโอนาลิสตา (Nacionalista Party) 

พรรคนาซิโอนาลิสตาก่อตัง้ขึน้ในวันที่ ๒๙ เมษายน ค.ศ. ๑๙๐๗ พรอ้มกับค ากล่าวอา้งว่า 

เป็นพรรคที่โดดเด่น เนื่องจากมีความยั่งยืนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายไม่เฉพาะ               

ในประเทศฟิลิปปินส ์แต่รวมถึงทัง้เอเชียดว้ย ๙๐๑ โดยพรรคนีไ้ดส้รา้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขึน้มา

หกคน โดยสี่ในหกถือว่าไดร้บัความนิยมเป็นอย่างสูง ประธานาธิบดีสี่คนที่ชนะเลือกตั้งไดแ้ก่ มานูเอล                      

เคซอน (Manuel L. Quezon) (พ.ศ. ๒๔๗๘ และได้รับเลือกตั้งอีกวาระหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๘๔)                  

รามอน แมกไซไซ (Ramon Magsaysay) (พ.ศ. ๒๔๙๖) คารล์อส การเ์ซีย (Carlos P. Garcia)                  

(พ.ศ.๒๕๐๐) และเฟอรดิ์นานด ์มารก์อส (Ferdinand Marcos) (พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดร้บัเลือกอีกวาระ

หนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๒) ส่วนอีกสองคนที่มาจากพรรคนี ้และได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี คือ                

เซอรจ์ิโอ ออสมีนา (Sergio Osmena) ซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีในสมบัที่นายมานูเอล เคซอน ด ารง

ต าแหน่งประธานาธิบดี แต่เขา้มาด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีแทน เนื่องมาจากนายเคซอนเสียชีวิต

ลงในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ในระหว่างที่สงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนอีกคนคือนาย โฮเซ ลอเรล (Jose                  

P. Laurel) ไดร้บัเลือกเป็นประธานาธิบดีของสาธารณรฐัฟิลิปปินสภ์ายใตก้ารยึดครองประเทศญ่ีปุ่ น 

ประธานาธิบดีฟิลิปปินสค์นอ่ืน ๆ ก็เคยไดเ้ป็นสมาชิกของพรรค แต่ไดม้ีการเปลี่ยนแปลง

พรรคไปก่อนลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี รวมไปถึงวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ ๒๐               

ก็ยงัคงอยู่ฝ่ังเดียวกบัพรรคนี ้

วตัถปุระสงคข์องพรรค 

 ค าขวญัของพรรคนาซิโอนาลิสตา คือ “ประเทศชาติอยู่เหนือทุกสิ่ง” (the country above all 

things) เนื่องจากในอดีตอดีตพรรคการเมืองนีมุ้่งบรรลคุวามเป็นอิสระจากการปกครองแบบเมืองขึน้ 

จนกระทั่ งฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชก็เปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นการมุ่งตรงต่อการบรรลุอิสรภาพ                     

ทางเศรษฐกิจแทน๙๐๒ 

 

 

 

๙๐๑  Nacionalista Party, About us (2005), สืบคน้ไดท้ี่  http://www.nacionalistaparty.com/index.php/about-
us (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 
๙๐๒ Nacionalista Party, Frequently asked questions (2005), สืบคน้ไดท้ี่ http://www.nacionalistaparty.com 
/index.php/faqs (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 



๓๕๗ 
 

โครงสรา้งของพรรค 

พรรคประกอบไปดว้ยประธานพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค โดยเปิดใหป้ระชาชน

ชาวฟิลิปปินสท์ี่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีเป็นต้นไปสามารถสมัครได้ แม้จะไม่ได้อยู่ในระหว่างช่วง

เลือกตัง้ นอกจากนี ้จะมีการพบปะกนัระหว่างสมาชิกเป็นประจ าทุกเดือน มีกิจกรรมชนิดต่าง ๆ และ

มีการสนบัสนนุกิจกรรมซึ่งสง่เสรมิชาตินิยมหรือเหตกุารณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัชาตินิยม๙๐๓ 

 

๕.๖.๒ พรรคเสรีนิยม (Liberal Party) 

พรรคเสรีนิยม ก่อตั้งขึน้เมื่อวันที่  ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยนายมานูเอล โรซาส 

(Manuel Roxas) ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์นายโรซาสครัง้หนึ่งเคยเป็น “ฝ่าย

เสรีนิยม” (Liberal Wing) ของพรรคการเมืองเก่าอย่างนาซิโอนาลิสตา โดยมีประธานาธิบดีสองคน

ของฟิลิปปินสไ์ดร้บัเลือกจากพรรคนีคื้อ นาย เอลปิดิโอ คีริโน (Elpidio Quirino) และ นาย ดิออสดาโด                

มาคาปากัล (Diosdado Macapagal) และมีอีกสองคนที่ไดร้บัเลือกเป็นประธานาธิบดีซึ่งเป็นอดีต

สมาชิกพรรค แต่ต่อมาไปร่วมกับพรรคนาซิโอนาลิสตา คือ นาย รามอน แมกไซไซ (Ramon Magsaysay) 

และ นายเฟอรดิ์นานด ์มารก์อส (Ferdinand Marcos)๙๐๔ 

พนัธกิจ 

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ เราจะก้าวหน้าสู่เสรีนิยมอันเป็นอุดมคติของสังคม ความยุติธรรม                   

สิทธิมนษุยชน เศรษฐกิจตลาดเสรี ประชาธิปไตยแบบมีสว่นรว่ม และสมานฉนัทก์บัทกุประเทศ 

วตัถปุระสงค ์

- พฒันาและธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นสถาบนัของพรรค อดุมการณท์างการเมืองและปรชัญา 

- เพิ่มความนิยมใหก้ับตัวพรรคและขยายบทบาทของผูน้  าทางการเมือง และยกระดับของจิตส านึก

ทางการเมือง และช่วยสรา้งระบบการเมืองพหนุิยมที่แข็งแกรง่ ๙๐๕ 

 

 

๙๐๓ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๙๐๑. 
๙๐๔ Council of Asian Liberals and Democrats, Liberal Party of the Philippines, สืบคน้ไดท้ี่ http://cald.org 
/member-parties/liberal-party-of-the-philippines/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 
๙๐๕ Political Party Forum Southeast Asia, Liberal Party of the Philippines, สืบคน้ไดท้ี่ https://partyforumseasia 
.org/liberal-party-of-the-philippines/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐). 



๓๕๘ 
 

โครงสรา้งของพรรค 

พรรคเสรีนิยมมีการน าโดยสภาบริหารงานแห่งชาติ (National Executive Council: NECO) 

ซึ่งประกอบไปดว้ยผูส้มคัรที่ไดร้บัเลือกจากสมชัชาใหญ่ของพรรค (General Assemblies) จากแต่ละ

พืน้ที่ทางภูมิศาสตรท์ี่ส  าคัญทัง้สี่ของประเทศ คือ ลูซอน วิซายาส มินดาเนา และเขตภูมิภาคเมือง

หลวง (Luzon, Visayas, Mindanao and the National Capital Region) ๙๐๖   

 

๕.๗  หน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้องกับความมั่นคง   

๕.๗.๑ กระทรวงกลาโหม (Department of National Defense: DND)   

ประเทศฟิลิปปินส์ก็มีนโยบายการป้องกันซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับหน่วยงานป้องกัน

ประเทศมาตัง้แต่ในยุคสมัยก่อนการปกครองของสเปน โดย ในแต่ละบารงัไก (หมู่บา้น) จะมีกลุ่ม              

ที่ประกอบไปดว้ยชายฉกรรจข์องหมู่บา้นท าหนา้ที่ป้องกนัชุมชนจากกองก าลงัศัตรู ซึ่งการรวมกลุ่ม   

ในลกัษณะนีถื้อเป็นจดุเริ่มตน้ของกองทพัในปัจจุบนั๙๐๗  

กระทรวงกลาโหมก่อตั้งขึน้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๒ โดย                

รฐับญัญัติเครือจกัรภพหมายเลข ๑ (Commonwealth Act No. 1) หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ารฐับญัญัติ

ว่าด้วยการป้องกันประเทศ (National Defense Act) ในระหว่างที่สหรฐัอเมริกายึดครองประเทศ

ฟิลิปปินส์ โดยมีนายมานูเอล เคซอน เป็นประธานาธิบดี และโดยการก่อตั้งกระทวงกลาโหม            

อย่างเป็นทางการนีท้  าให้นายพลดักลาส แมคอาเธอร ์ (Douglas McArthur) ผูบ้ญัชาการเหล่าทัพ

ของอเมริกาซึ่งดูแลฟิลิปปินสใ์นขณะนัน้ไม่มีอ  านาจสั่งซือ้อาวุธยุทโธปกรณ ์รบัสมคัรก าลงัพล หรือ

เขา้ท าสญัญาเพื่อสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกทางทหารอีกต่อไป เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจาก

ประธานาธิบดีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสียก่อน๙๐๘   

 

 

 
 

๙๐๖ Officers and structure, สืบค้นได้ที่  https://liberalph.wordpress.com/members/officers-and-structure/ 
(ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๐).  
๙๐๗ Department of National Defense, Brief History of the Department of National Defense, หน้า ๑, สืบคน้
ไดท้ี่ http://www.dnd.gov.ph/pdf/history.pdf (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒). 
๙๐๘ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๙๐๗, หนา้ ๒.  



๓๕๙ 
 

วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 

 ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๑ กระทรวงกลาโหมจะเป็นกระทรวงที่รบัประกนัความมั่นคง เกียรติภมูิ

แห่งดินแดนและอธิปไตยของประเทศฟิลิปปินส ์และเป็นหุน้ส่วนที่เชื่อถือไดใ้นการพัฒนาประเทศ 

รวมทัง้มีบทบาทเชิงยทุธศาสตรใ์นภาคพืน้เอเชียแปซิฟิก๙๐๙  

พนัธกิจของหนว่ยงาน 

 ป้องกนัประเทศจากภัยคุกคามภายนอกและภายในที่กระทบต่อเกียรติภูมิแห่งดินแดนและ

อธิปไตย และส่งเสริมสวสัดิภาพของประชาชน เพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มที่มั่นคงปลอดภยัอนัน าไปสู่

การพฒันาประเทศ 

โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

๑. สว่นกลาง 

 ประกอบไปดว้ย ส านกังานรฐัมนตรี (Office of the Secretary) เป็นหน่วยงานบงัคับบญัชา 

และมีหน่วยงานในสังกัด  ได้แก่  กองทัพแห่งฟิลิปปินส์ (Armed Forces of the Philippines)                 

กรมสรรพาวุธ (Government Arsenal) วิทยาลัยป้องกันประเทศ (National Defense College) 

ส านกังานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (Office of the Civil Defense) และส านกังานกิจการทหารผ่านศกึ            

แห่งฟิลิปปินส ์(Philippine Veterans Affair Office)๙๑๐  

๒. ฝ่ายบรหิาร  

 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (Secretary of National Defense) เป็นผูบ้ังคับบัญชาสูงสุด             

มีปลัดกระทรวง (Undersecretary) และผู้ช่วยรัฐมนตรี  (Assistant Secretary) รับผิดชอบงาน                        

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  ปลัดกระทรวง ฝ่ายกลาโหม  (Undersecretary of National Defense) 

ปลัดกระทรวง ฝ่ายปฏิบั ติการป้องกันประ เทศ (Undersecretary for Defense Operations) 

ปลดักระทรวงฝ่ายนโยบายป้องกันประเทศ (Undersecretary for Defense Policy) ปลดักระทรวง

ฝ่ายกิจการพลเรือน ทหารผ่านศึกและผู้ปลดประจ าการ (Undersecretary for Civil, Veterans, and 

 
๙๐๙ Department of National Defense, DND Vision and Mission, DND Proper Mission and DND Proper 
Quality Policy, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dnd.gov.ph/transparency/about-dnd/dnd-visionand-mission-dnd-
proper-mission-anddnd-proper-quality-policy.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒). 
๙๑๐ Department of National Defense, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dnd.gov.ph/index.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒). 



๓๖๐ 
 

Retiree Affairs) ปลดักระทรวงฝ่ายการเงินและเสบียง (Undersecretary for Finance and Materiel) 

ปลัดกระทรวง ฝ่ายกิจการพิ เศษ (Undersecretary for Special Concerns) ผู้ช่ วยรัฐมนตรี                        

ฝ่ายจัดการด้านการเงิน  ( Assistant Secretary for Financial Management) ผู้ช่ วยรัฐมนตรี                    

ฝ่ายประเมินและการต่างประเทศ (Assistant Secretary for Assessments and International 

Affairs) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Assistant Secretary for Human Resource) ผู้ช่วย

รฐัมนตรีฝ่ายพลาธิการและการจดัซือ้ (Assistant Secretary for Logistics and Acquisitions) ผูช้่วย

รัฐมนตรี ฝ่ายฐานทัพและการป้องกันประเทศแบบพึ่ งพาตนเอง  (Assistant Secretary for 

Installations and Self-Reliant Defense Posture) และผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายวางแผนและแผนงาน 

(Assistant Secretary for Plans and Program)๙๑๑ 

๓. หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักระทรวงกลาโหม ไดแ้ก่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (National 

Security Council) ส านักประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ (National Intelligence Coordination 

Agency) และบรรษัทพัฒนาอากาศยานแห่ งฟิลิปปินส์ (Philippine Aerospace Development 

Corporation)  

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

 ๑) มีหน้าที่รบัผิดชอบในการปกป้องประเทศจากภัยคุกคามภายนอกและภายใน ก ากับ 

วางแผนและควบคุมดูแลแผนงานป้องกันประเทศ รกัษากฎหมายและระเบียบทั่วประเทศ รวมทั้ง

ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด  

 ๒) ใช้อ านาจบริหารในการควบคุมดูแล (executive supervision) กองทัพแห่งฟิลิปปินส ์

กองทัพแห่งฟิลิปปินส ์กรมสรรพาวุธ (Government Arsenal) วิทยาลยัป้องกันประเทศ ส านักงาน

ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ส านกังานกิจการทหารผ่านศกึแห่งฟิลิปปินส ์และวิทยาลยัปอ้งกนัประเทศ 

 ๓) มีหน้าที่ควบคุมดูแลแผนงานป้องกันประเทศ (National Defense Program) รวมทั้ง

รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติการภาคสนาม (field operations) เพื่อรับรองว่ามีการ

 

๙๑๑ Department of National Defense, DND Officials, สืบคน้ไดท้ี่ http://www.dnd.gov.ph/transparency/dnd-
officials-2.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒). 



๓๖๑ 
 

ด าเนินแผนงานด้านความมั่ นคงแห่งชาติและการป้องกันประเทศอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ๙๑๒ 

 

๕.๗.๒ กระทรวงการต่างประเทศ (Department of Foreign Affairs) 

 กระทรวงการต่างประเทศได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อฟิลิปปินสไ์ด้รับเอกราช               

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยรฐับญัญัติเครือจักรภพหมายเลข ๗๓๒ (Commonwealth 

Act No. 732) โดยมีบทบาทในการช่วยฟ้ืนฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก าหนดนโยบาย

สง่เสรมิการลงทุนและสถาปนาความสมัพนัธท์างการทูตกบัประเทศต่าง ๆ และท าหนา้ที่แสดงจุดยืน

ของฟิลิปปินสใ์นทางการเมืองระหว่างประเทศตลอดมาไม่ว่าจะเป็นในยุคสงครามเย็น สงคราม

เกาหลี รวมทัง้ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ กระทรวงการต่างประเทศก็มีบทบาทส าคัญในการจัดตัง้สมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) อีกดว้ย๙๑๓  

วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 

 ใชก้ารต่างประเทศที่ยืดหยุ่นเพื่อใหฟิ้ลิปปินสเ์ป็นประเทศที่เขม้แข็ง 

พนัธกิจของหนว่ยงาน 

 สง่เสรมิและคุม้ครองผลประโยชนข์องประเทศฟิลิปปินสใ์นสงัคมโลก  

โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

๑. สว่นกลาง  

 ประกอบไปดว้ย ส านกังานรฐัมนตรี (Office of the Secretary) เป็นหน่วยงานบงัคับบญัชา 

และมีหน่วยงานในสงักัด ไดแ้ก่ ส านักงานกิจการเอเชียและแปซิฟิก (Office of Asian and Pacific 

Affairs) ส านกังานกิจการตะวนัออกกลางและแอฟรกิา (Office of Middle East and African Affairs) 

ส านกังานกิจการอเมรกิา (Office of American Affairs) ส านกังานกิจการยโุรป (Office of European 

Affairs) ส านักงานกิจการอาเซียน (Office of ASEAN Affairs) ส านักงานสหประชาชาติและองคก์ร

ระหว่ า งประ เทศ อ่ืน  (Office of the United Nations and Other International Organizations) 

 

๙๑๒ The Lawphil Project, Department of National Defense, สืบคน้ไดท้ี่ https://lawphil.net/administ/dnd/ 
dnd.html (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒). 
๙๑๓ Department of Foreign Affairs, Historical Background, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.dfa.gov.ph/about/ 
history-of-dfa (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒). 



๓๖๒ 
 

ส านักงานกิจการเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา (Office of International Economic 

Affairs and Development) ส านักงานกิจการวัฒนธรรมและบริการข้อมูลสาธารณะ (Office of 

Cultural Affairs and Public Information Services) ส านักงานบุคลากรและงานบริหาร (Office of 

Personnel and Administrative Services) ส านักงานจัดการด้านการเงิน (Office of Financial 

Management Services) และส านกังานกงสลุ (Office of Consular Services)๙๑๔  

๒. ฝ่ายบรหิาร 

 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Secretary of Foreign Affairs) เป็นผูบ้งัคบับญัชา

สูงสุดมีปลัดกระทรวง (Undersecretary) รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ปลัดกระทรวง                   

ฝ่ายบริหาร (Undersecretary for Administration) ปลัดกระทรวงฝ่ายนโยบาย (Undersecretary 

for Policy) ปลัดกระทรวงฝ่ายความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Undersecretary for 

International Economic Relations) ปลดักระทรวงฝ่ายกิจการแรงงานอพยพ (Undersecretary for 

Migrant Workers Affairs) และปลัดกระทรวง ฝ่ายความมั่ นคงพลเรื อนและกิ จการกงสุล 

(Undersecretary for Civilian Security and Consular Concerns)๙๑๕  

๓. หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกระทรวงการต่างประเทศ ไดแ้ก่ สถาบนักิจการต่างประเทศ 

(Foreign Service Institute) คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการแห่งฟิลิปปินส์ (Technical 

Cooperation Council of the Philippines) และคณะกรรมการยูเนสโกแห่งฟิลิปปินส ์ (Philippine 

National Commission for UNESCO: UNACOM)๙๑๖ 

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

 ภายใตบ้รรพ ๔ หัวขอ้ที่ ๑ มาตรา ๓ (Book IV, Title I, Section 3) แห่งประมวลกฎหมาย

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐ กระทรวงการต่างประเทศมีอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

  ๑) ปฏิบติังานดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

  ๒) รกัษาและพฒันาท่าทีการแสดงออกของประเทศที่มีต่อรฐับาลของต่างประเทศ 

 
๙๑๔ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑ มาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐. 
๙๑๕ Department of Foreign Affairs, Organizational Structure, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.dfa.gov.ph/about/ 
organizational-structure (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒). 
๙๑๖ อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๙๑๕. 



๓๖๓ 
 

  ๓) เป็นตวัแทนของฟิลิปปินสใ์นสหประชาชาติ ประชาคมอาเซียน และองคก์รระหว่างประเทศอ่ืน  ๆ

  ๔) เป็นสื่อกลางในประเด็นที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นช่องทาง            

การสื่อสารที่เป็นทางการของสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์

  ๕) เจรจาสนธิสัญญาและความตกลงอ่ืน ๆ ตามค าแนะน าของประธานาธิบดี และ

ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรฐั  

  ๖) ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ กับ

ประเทศต่าง ๆ โดยประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรฐั  

  ๗) ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งคุ้มครองและส่งเสริม

ภาพลกัษณข์องฟิลิปปินสใ์นต่างประเทศ  

  ๘) ท าหนา้ที่ใหข้อ้มลูกับประชาคมระหว่างประเทศเก่ียวกับประเทศฟิลิปปินส์ โดยร่วมมือ

กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรฐั 

  ๙) คุม้ครองและช่วยเหลือชาวฟิลิปปินสใ์นต่างประเทศ 

 ๑๐) ด าเนินการเก่ียวกบัเอกสารทางกฎหมายตามที่กฎหมายก าหนด 

 ๑๑) เฝ้าระวังและวิเคราะหเ์หตุการณใ์นประเทศต่าง ๆ และรายงานใหป้ระธานาธิบดีและ

หน่วยงานอื่น ๆ ของรฐัรบัทราบตามที่สมควร 

 ๑๒) ริเริ่ม ก าหนด รวบรวมและส่งมอบนโยบายและแผนงานดา้นการต่างประเทศในระยะสั้น 

ระยะกลางและระยะยาวใหก้บัประธานาธิบดี โดยรว่มมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรฐั  

 ๑๓) ดแูลและก ากบัเจา้หนา้ที่และพนกังานที่ไดร้บัมอบหมายจากกระทรวงการต่างประเทศ

และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและ                 

ความตกลงระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

 ๑๔) สรรหา รกัษาและพฒันาบคุลากรวิชาชีพดา้นการต่างประเทศดว้ยระบบคณุธรรม และ 

 ๑๕) ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด๙๑๗ 

 

๕.๗.๓ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (the Philippine National Police) 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติของฟิลิปปินสเ์ริ่มต้นจากการจัดตั้งเป็นกองก าลังต ารวจ (the 

Philippine Constabulary: PC) เมื่อวนัที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยเป็นกองก าลงัต ารวจภาคพืน้

 

๙๑๗ บรรพ ๔ หวัขอ้ที่ ๑ มาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๐ 



๓๖๔ 
 

หมู่เกาะภายใตก้ารปกครองของสหรฐัอเมริกา จนกระทั่งในวนัที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ หลงัจากที่

ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราช มีการออกค าสั่ งประธานาธิบดีหมายเลข ๗๖๕ จัดตั้งกองก าลัง                           

ต ารวจร่วมแห่งชาติ (the Philippine Constabulary Integrated National Police: PC/INP) เพื่อรวบรวม

หน่วยงานต ารวจทอ้งถิ่นที่กระจดักระจายเขา้มาเป็นกองก าลงัต ารวจแห่งชาติ  

 หลงัจากการปฏิวติัโดยประชาชน (the People’s Revolution) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ รฐัธรรมนญู

ได้ก าหนดให้ต ารวจต้องมีเขตอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ทั่ วประเทศในลักษณะของพลเรือน  

(national in scope and civilian in character)๙๑๘ จึ งมีการออกรัฐบัญญั ติหมายเลข  ๖๙๗๕             

เพื่อจัดรูปแบบขององคก์รใหต้ ารวจอยู่ภายใตส้งักัดของกระทรวงกิจการภายในและรฐับาลทอ้งถิ่น 

(Department of the Interior and Local Government: DILG) มาจนถึงปัจจบุนั๙๑๙   

วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 

 ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ส านกังานต ารวจแห่งชาติจะท างานอย่างมีศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

และเชื่อถือได ้โดยร่วมมือกับชุมชนที่ตอ้งการที่จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่ออยู่อาศัย ท างานและ

ประกอบธุรกิจ๙๒๐ 

พนัธกิจของหนว่ยงาน 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติจะบงัคับใชก้ฎหมายเพื่อป้องกนัและควบคมุอาชญากรรม รกัษา

ความสงบเรียบร้อยและรับรองความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงภายในด้วยการ

สนบัสนนุอย่างแข็งขนัของชมุชน๙๒๑ 

โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

 ส านกังานต ารวจแห่งชาติฟิลิปปินสม์ีผูบ้ญัชาการส านกังานต ารวจแห่งชาติ (Chief of PNP)

เป็นผูบ้ังคับบัญชาสูงสุด และมีรองผูบ้ัญชาการ (Deputy Chief) ๒ คนดูแลดา้นงานบริหารทั่วไป 

(Administration) และด้านปฏิบัติงาน (operation) และในระดับเดียวกันนี ้ยังมีต าแหน่งหัวหน้า               

 
๙๑๘ ดเูชิงอรรถที่ ๘๕๖.  
๙๑๙ Official Gazette, The Philippine National Police, สืบคน้ไดท้ี่ https://www.officialgazette.gov.ph/ 
featured/about-the-pnp/ (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒).  
๙๒๐ Philippine National Police, About Us, สืบค้นได้ที่  http://www.pnp.gov.ph/about-us (ข้อมูลล่าสุด ๒๐ 
มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๙๒๑ อา้งแลว้ เชิงอรรถที่ ๙๒๐.  



๓๖๕ 
 

ฝ่ายก ากับดูแลพนักงาน (The Chief of the Directorial Staff) ซึ่งมีต าแหน่งใต้บังคับบัญชาหลาย

ต าแหน่ง ท าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ  (Directorate) ไดแ้ก่ ฝ่ายจัดการเจา้หน้าที่และทะเบียนประวัติ 

(Directorate for Personnel and Records Management) ฝ่ ายส่ งก าลังบ า รุ ง  (Directorate for 

Logistics) ฝ่ายบญัชี (Directorate for Comptrollership) ฝ่ายจดัการขอ้มลูและเทคโนโลยีการสื่อสาร 

(Directorate for Information & Communications Tech Management) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ

พัฒนากฎระเบียบ (Directorate for Human Resource and Doctrines Development) ฝ่ายวิจัย

และพฒันา (Directorate for Research and Development) ฝ่ายวางแผน (Directorate for Plans) 

ฝ่ายงานสืบสวนสอบสวน (Directorate for Investigation and Detective Management)  ฝ่ายปฏิบติัการ 

(Directorate for Operations) ฝ่ายบรูณาการงานต ารวจ (Directorate for Integrated Police Operations) 

และฝ่ายชมุชน-ต ารวจสมัพนัธ ์(Directorate for Police-Community Relations) ๙๒๒    

อ านาจหนา้ทีข่องหนว่ยงาน 

 ภายใตม้าตรา ๒๔ แห่งรฐับญัญัติหมายเลข ๖๙๗๕ (Republic Act No. 6975) ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติมีหนา้ที่ดงันี ้

 ๑) บงัคบัใชก้ฎหมาย 

 ๒) รกัษาความสงบเรียบรอ้ย 

 ๓) ปอ้งกนัและสืบสวนคดีอาชญากรรมและน าผูก้ระท าผิดเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม 

 ๔) บงัคบัใชก้ฎหมายโดยอาศยัอ านาจจากรฐัธรรมนญูและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ๕) ควบคมุตวัผูท้ี่ถกูจบักมุในระยะเวลาที่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

 ๖) บงัคบัใชก้ฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัอาวธุปืนและการควบคมุระเบิด 

 ๗) ก ากับดูแลและควบคุมการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการรักษา

ความปลอดภยั๙๒๓ 

 

 

 

 

๙๒๒  Philippine National Police, Organizational Structure, สื บ ค้ น ไ ด้ ที่  http://www.pnp.gov.ph/about-
us/organizational-structure (ขอ้มลูล่าสดุ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๖๑). 
๙๒๓  อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ ๙๒๒. 



๓๖๖ 
 

๕.๘ หน่วยงานเอกชนทีเ่กี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคงของประเทศ 

ความปลอดภัยแห่งชาติดูแลโดยหน่วยงานจากรฐับาลเท่านั้น และอยู่ ภายใตอ้ านาจของ

หน่วยงานกลาโหมตามที่กลา่วไวข้า้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖๗ 
 

บทที ่๖ 

บทสรุป  

 เนื่องจากฟิลิปปินสเ์ป็นประเทศที่ตกอยู่ภายใตอ้าณานิคมของชาติมหาอ านาจมาตลอด และ

ไดร้บัอิทธิพลทางปรชัญาการปกครองจากสเปนและสหรฐัอเมรกิา ท าใหก้ฎหมายฟิลิปปินสเ์นน้ย า้ถึง

สิทธิ เสรีภาพและความเป็นมนุษย์ค่อนข้างมาก รวมทั้งผสมผสานแนวคิดจากระบบกฎหมาย 

Common Law และ Civil Law ไวอ้ย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการปกครองที่ประธานาธิบดี             

ซึ่งมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชน จะเป็นผูร้บัผิดชอบงานของฝ่ายบริหารทัง้หมด ท าให้

ประธานาธิบดีมีอ านาจมาก ซึ่งหลายครัง้ก็น าไปสู่การใชอ้  านาจในทางที่ผิด ยึดติดกบัระบบอปุถัมภ์

และพวกพอ้งจนท าใหป้ระชาชนตอ้งรวมตวักนัขบัไล่  

 ในส่วนของการศึกษาและวัฒนธรรมนั้น เนื่องจากฟิลิปปินส ์มีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ              

เป็นสงัคมพหวุฒันธรรม และมีประชากรที่เป็นชนเผ่าพืน้เมืองอยู่มาก ไม่สะดวกในการเดินทาง ท าให้

กฎหมายการศึกษาของฟิลิปปินสน์ัน้ ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาทางเลือกค่อนขา้งมากโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการศกึษาแบบเรียนที่บา้นหรือ home school และการศกึษาแบบใชห้ลายภาษาเป็นสื่อกลาง

ในการเรียนการสอน และเน้นย ้าถึงความส าคัญของวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาของชนเผ่า                      

ที่มีความหลากหลาย   

   

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


