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บทคัดย่อ
กิจการกาชาดเป็นกิจการที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลกและมีบทบาทในทางระหว่างประเทศ ในฐานะที่
เป็นองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจด้านมนุษ ยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในยามสงบและในยามสงคราม มีบทบาทในด้านการ
บรรเทาทุ กข์ และมี บ ทบาทในกิ จการสาธารณสุ ขในหลายประเทศ ภายใต้ เครื่องหมายเดี ย วกัน ที่ เป็ น สากล คื อ
เครื่องหมายกาชาดสีแดงบนพื้นสีขาว หรือเป็นรูปเสี้ยววงเดือนแดง (สาหรับกลุ่มประเทศมุสลิม)
ในประเทศไทยก็มีการดาเนินการของกิจการกาชาดเช่นกัน ภายใต้ชื่อ “สภากาชาดไทย” โดยมีกฎหมายที่
เกี่ยวกับสถานะ โครงสร้าง และอานาจหน้าที่ของสภากาชาดไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนับได้ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช 2461,พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยามเพิ่มเติม พระพุทธศักราช 2463
และพระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499
สาหรับสภากาชาดไทย นั้น มีจุดเริ่มต้นการดาเนินกิจการ รวมทั้งมีกฎหมายฉบับแรกที่บัญญัติขึ้นรับรอง
สถานะ มาตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งในขณะนั้นพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์และอานาจรัฐยั งนับได้
ว่ า เป็ น สิ่ งเดี ย วกั น ต่ อ มา เมื่ อ มี การเปลี่ ย นแปลงการปกครองมาสู่ ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย์
เป็นประมุข ซึ่งมีการจัดองค์กรในรูปแบบใหม่แล้ว ก็ยังคงมีความเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองในช่วงแรก ก็ไม่ได้มีการแก้ไขกฎหมาย โครงสร้าง สถานะและความสัมพันธ์ของสภากาชาดไทยกับ
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ก็ ยั ง คงเป็ น เช่ น เดิ ม หากแต่ ในทางปฏิ บั ติ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป และท าให้ ลั ก ษณะ
ในทางมหาชนเริ่ม เด่ น ชั ด ขึ้น คื อการที่ พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงโปรดเกล้ า แต่ งตั้ ง บุ ค คลสภานายิ กา และอุ ป นายก
ผู้อานวยการสภากาชาดไทย ที่มีรัฐมนตรีคนหนึ่งลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เสมือนหนึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ในกิจการเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
สถานะทางกฎหมายของสภากาชาดไทยยิ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช 2461 เมื่อปี พ.ศ. 2550 คือการกาหนดลักษณะทางมหาชนให้แก่สภากาชาด
ไทย ทั้งในเรื่องสิทธิในทางทรัพย์สินไม่ตกอยู่ภายใต้ความรับผิดแห่งการบังคับคดี และการบังคับทางปกครอง รวมถึง
การเป็นหน่วยงานที่สามารถของบประมาณจากรัฐบาลได้โดยตรงผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
บทความฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาเพื่อค้นหาสถานะที่แท้จริงของสภากาชาดไทยว่าจะมีสถานะใดในระบบกฎหมาย
โดยพิจารณาเปรียบเทียบตามลักษณะความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแต่ละช่วงเวลา และศึกษาในเชิง
ประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงพัฒนาการของสภากาชาดไทย และความเกี่ยวข้ องกับบริบททางการเมือง และกฎหมาย
ในแต่ละช่วงเวลา
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คาสาคัญ
สภากาชาดไทย, สถานะทางกฎหมาย, อุณาโลมแดง
ABSTRACT
The Red Cross is an affairs that widely known throughout the world and has a role in
international affairs as a humanitarian organization perform both in peacetime and time at war.
Red Cross Societies provides a relief for a victims and provides a public health services in many
countries, under the same international sign, The Red Cross symbol on a white background or the
Red Crescent (For Muslim countries)
In Thailand, there is also the operation of the Red Cross as well, in the name of "The Thai
Red Cross Society" and There are 3 laws relating to the status, structure and authority of the Thai
Red Cross Society which are currently in use, the Law on Thai Red Cross Society BE 2461, The
Siamese Red Cross Act Amendment in BE 2463 and the Red Cross Act BE 2481
For the Thai Red Cross Society, The starting point for the operation. Including the first law
that constituted and certified status of the Thai Red Cross Society was created since the absolute
monarchy era when the royal power of the King and State’s power still counted as one. Later,
when there was a change in political system and move to constitutional monarchy, Thai Red Cross
Society is still associated with the monarchy .Changing of Political System did not amend or effect
the law of the Thai Red Cross Society including structure and status of the Thai Red Cross Society,
Relations of the Thai Red Cross Society and the monarchy were still the same. But in practice
there have been changed and make the Thai Red Cross Society’s public characteristic appear more
by the King has appointed the person to be the President and Vice President of the Thai Red Cross
Society with a minister signing the Royal Command as if it were a part of the administrative affairs
of the country
The legal status of the Thai Red Cross is even more complicated. when there is an
amendment in 2550 BE which lead to define more public characteristics for the Thai Red Cross
both in terms of property rights are not being under the execution and administrative enforcement
including being a unit that can request budget directly from the government through the Annual
Expenditure Budget Act
This article therefore aims to study to find the true legal status of the Thai Red Cross
Society, from the study found that General characteristics of the universal Red Cross is one of the
important characteristics that Red Cross have to be an autonomous status without being
dominated or controlled by state or its government power and Red Cross Society must always be
able to operate in accordance with the fundamental principles of the Red Cross at all time,
therefore the Red Cross may associated with the state as a voluntary relief organization and
as an advocate for the state in the humanitarian mission.
Keywords
The Thai Red Cross Society, Legal Status
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บทนา
สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่เริ่ มดาเนินกิจการอย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2436 ต่อมา
ได้ รั บ การรั บ รองฐานะให้ มี ส ถานะในทางกฎหมายเป็ น ครั้ ง แรก คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยสภากาชาดสยาม
พระพุ ท ธศั ก ราช 2461 ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ ยั ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ อยู่ จ นถึ งปั จ จุ บั น และก็ ได้ ผ่ า นการแก้ ไขแล้ ว ทั้ ง สิ้ น
รวม 5 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจ ารณาวิเคราะห์ถึงสถานะทางกฎหมายของสภากาชาดไทย
อีก 1 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499 เนื่องจากพระราชบัญญัติกาชาดจะเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นในการให้
ความคุ้มครองและการใช้เครื่องหมายกาชาดให้เป็นไปตามอนุสัญญาในทางระหว่างประเทศซึ่งรัฐบาลสยามได้ลงนาม
ผูกพันเป็นภาคี
สภากาชาดไทยเป็นองค์กรประเภทหนึ่งในระบบกฎหมายไทยที่ยังมีปัญหาความชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานทาง
มหาชน หรือเป็น หน่ วยงานในทางเอกชน กล่ าวคือสภากาชาดไทยไม่ อาจถูกจัด เข้าไว้ในหน่ วยงานมหาชน หรือ
หน่วยงานในทางเอกชนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีลักษณะที่ผสมระหว่างหน่วยงานทั้ งสองประเภท ซึ่งการจัดประเภท
หน่วยงานที่ถูกต้องจะทาให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นว่าในความสัมพันธ์ระหว่างสภากาชาดกับหน่วยงานเอกชน หรือใน
ความสัมพันธ์ระหว่างสภากาชาดกับหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนนิติสัมพันธ์ต่าง ๆ จะต้องอยู่ภายใต้นิติสัมพันธ์แบบใด
และสามารถปรับใช้กฎหมายให้ถูกต้องตรงกับนิติสัมพันธ์และสถานะที่แท้จริงของสภากาชาดไทย
1. ประวัติสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทยเริ่มต้นดาเนินกิจการตามประวัติอย่างเป็นทางการของสภากาชาดไทย เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2436
ในช่วงที่ราชอาณาจักรสยามอยู่ในภาวะการสู้รบกับฝรั่งเศสท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ (ภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ ) โดยได้ เริ่ม ต้น แนวคิด ที่ จะก่อตั้งกลุ่ มสตรีขึ้น ในการให้ การสนั บ สนุ นกิจการด้ านการพยาบาลและการจัด หา
เวชภัณฑ์ให้แก่ราชการทหารของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภาวะการสู้รบ โดยได้มีการทูลเชิญพระราชวงศ์ชั้นสูงเข้าเป็น
สภานายิกา และ ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นองค์ทานมยูปถัมภก (ผู้บารุงการสูงสุด) และ
เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติและพระมหากษัตริย์ ซึ่งภายหลังการสู้รบยุติลง บทบาทของสภาอุณาโลมแดง
ก็ซบเซาลง จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทาให้กิจการกาชาดในประเทศไทย
กลับมาอีกครั้งเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช 2461 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ฉบับแรกเกี่ยวกับสภากาชาดในประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้นยังปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และมีข้อสงสัย
ว่าสภากาชาดยังเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลทาให้สภากาชาดสยามในเวลานั้นยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ เนื่องจากยังไม่มีอิสระที่แท้จริง ทาให้ในเวลาต่อมา มีการพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาด
สยามเพิ่มเติม พระพุทธศักราช 2463 1 ที่ให้อานาจสภานายกในการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของ
สภากาชาดสยามเพิ่มเติม ทาให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red
Cross) ให้ การรับ รองสถานะให้ ส ภากาชาดสยามเป็ น สภากาชาดประจ าประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2463 และสภากาชาดไทยได้เข้าร่วมเป็นสันนิบาตสภากาชาด (League of the Red Cross) ซึ่งในเวลาต่อมาคือ
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2464 ซึ่งสภากาชาดไทยก็ได้
มีตัวตนและเป็นที่ยอมรับในทางระหว่างประเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
2. พัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทยที่มีผลกระทบต่อสถานะของสภากาชาดไทย
2.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช 2461
พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช 2461 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อรับรองสถานะ
ของกลุ่มบุคคลที่ดาเนินการภายใต้ชื่อสภาอุณาโลมแดงอย่างเป็นทางการฉบับแรก โดยกฎหมายฉบับนี้ ตราขึ้นในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะทาให้กิจการของสภาอุณาโลม
แดงเป็ น ที่ ยอมรับ ในทางระหว่างประเทศ และมีหลั กฐานมั่ น คงขึ้น โดยในช่วงเวลาดั งกล่ าวยังอยู่ ภายใต้ ระบอบ
1

มาตรา 3 บัญญัติว่า ให้สภานายกฤาสภานายิกา เมื่อได้รับอนุมัติและความยินยอมของคณะกรรมการแห่งสภาแล้ว
มีอานาจวางข้อบังคับว่าด้วยความประสงค์ ว่าด้วยรเบียบการปกครอง และวิธีดาเนินการของสภา...
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สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ดังนั้น การกระทาของพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐและในฐานะส่วนพระองค์ยังไม่ได้
แยกขาดจากกันอย่างชัดเจน ทาให้ยังมีความเข้าใจในทางระหว่างประเทศว่า สภากาชาดสยามที่ตั้งขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐบาลของพระมหากษัตริย์ ทาให้สภากาชาดสยามก็ยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ (ICRC) (ในขณะนั้นเรียกว่า สากลกาชาด) ในทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี ปรากฏตามคาปรารภของ
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวว่า สภากาชาดเป็นสมาคมที่ตั้งขึ้นโดยพระราชวงศ์และประชาชนพร้อมเพรียงกันออกเงิน
ตั้งขึ้น ประกอบกับในช่วงที่การประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยสมาคม
พระพุทธศักราช 2457 แล้วซึ่งกาหนดให้สมาคมนั้นต้องไปจดทะเบียนต่อแขวงเมืองอันเป็นที่ตั้งของสานักงานแห่ง
ใหญ่ แต่ก็ไม่ปรากฏว่า สภาอุณาโลมแดงมีการดาเนินการใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมดังกล่าว
2.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยามเพิ่มเติม พระพุทธศักราช 2463
การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นผลมาจากการที่สภากาชาดสยามไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม ใน
การประชุมสันนิบาตสภากาชาด เนื่องจาก สากลกาชาด (คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ) มองว่า สภากาชาด
สยามยังไม่ใช่สมาคมโดยแท้ ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลซึ่งในขณะนั้นพระมหากษัตริย์เป็นหัวหน้ารัฐบาล
และดารงตาแหน่งผู้ บารุงการสูงสุดของสภาด้วย ดังนั้น สภากาชาดสยามจึงยังไม่มีคุณสมบัติในด้านความเป็นอิสระ
จากการครอบงาของรัฐ ที่จะได้รับการรับรองให้ มีฐานะเป็นสภากาชาดในทางระหว่างประเทศ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อให้อานาจสภานายกในการออกข้อบังคับของสภาได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นทาให้โครงสร้างของสภากาชาดไทยเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม คือทาให้องค์กรสูงสุดในการบริหารกิจการสภากาชาดไทยกลายเป็นอานาจของคณะกรรมการสภากาชาด2
2.3 พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2481 เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นจากกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ริเริ่มโดยมี จุดมุ่งหมาย
ในการให้ความคุ้มครองการใช้เครื่องหมายกาชาด ในต้นร่างฉบับกระทรวงกลาโหมนั้น กาหนดให้สภากาชาดอยู่ใน
ความควบคุ ม ของกระทรวงกลาโหม ซึ่ ง สภากาชาดสยามพิ จ ารณาร่ า งดั ง กล่ า วแล้ ว ได้ มี ข้ อ พิ จ ารณา 3 ไปยั ง
กระทรวงกลาโหม เพื่อยืนยันสถานะว่าสภาชาดไทยต้องมีความเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวง
หรือ กรมของรัฐบาล การที่จะให้สภากาชาดตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลผ่านทางกระทรวงกลาโหม ย่อมจะ
กระทบต่อสถานะของสภากาชาดไทยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ผลจากข้อขัดข้อง
ดังกล่าวทาให้มการเพิ่มถ้อยคาว่า...เว้นแต่ในเรื่องธรรมดาธุรกิจอันจะต้องดาเนินไปตามระเบียบแห่งคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศและสั น นิ บ าตกาชาด ซึ่งต่ อมา เมื่ อมี การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ในปี พ.ศ. 2485 และมี การตรา
พระราชบั ญ ญั ติ ก าชาด พ.ศ. 2499 ได้ ก าหนดในลั ก ษณะเดี ย วกั น แม้ ว่ า ในทางปฏิ บั ติ จ ะไม่ เคยปรากฏว่ า
กระทรวงกลาโหม หรือกระทรวงสาธารณสุข จะเข้ามามีบทบาทในการครอบงาหรือเป็นผู้นาในกิจการของสภากาชาด
ไทย และการบริหารและโครงสร้างของสภากาชาดไทยยังคงเป็นไปตามเดิม แต่การกาหนดในลักษณะดังกล่าวทาให้
สภากาชาดไทยเริ่มมีความไม่ชดั เจนเกี่ยวกับสถานะขึ้นว่าเป็นองค์กรประเภทใด ระหว่างหน่วยงานในทางมหาชน หรือ
หน่วยงานในทางเอกชน
ในช่ ว งของการใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ าว เป็ น ช่ วงภายหลั งการเปลี่ ย นแปลงการปกครองจาก ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การที่พระมหากษัตริย์อ้างพระราช
อานาจตามกฎหมายในการแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งทางการบริหารของสภากาชาด ปรากฏครั้งแรกในการ
ประกาศแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ ระบรมราชินีนาถ ให้ดารงตาแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ต่อจาก
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2499 โดยมีนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น คือ จอมพล ป.
พิบูลสงคราม ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ นอกจากนี้ยังมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอุปนายก
2

สุดา ปริวัติธรรม, “สภากาชาดไทย : กาเนิดและพัฒนาการ (พ.ศ. 2436-2485),” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิ ต คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), น.60.
3
บันทึกสภากาชาดสยาม ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2480.
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ผู้อานวยการสภาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) อีกหลายคน แม้จะ
เป็น การแต่งตั้งโดยมีผู้ลงนามรับ สนองพระบรมราชโองการแต่ก็มิได้อ้างพระราชอานาจตามกฎหมาย จนกระทั่ ง
ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศเป็นอุปนายกผู้อานวยการ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2503 ภายหลังจากนั้นเป็นต้นมา ก็มีก ารอ้างอานาจตามกฎหมายและมีผู้ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ ทาให้ในการโปรดเกล้าแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว มีลักษณะเสมือนหนึ่งว่าเป็นกิจการเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินมาโดยตลอด
2.4 ปัจจุบัน : พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 เป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด และเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่ทาให้ลักษณะทางมหาชนของสภากาชาดไทยปรากฏมากขึ้น ทั้งใน
เรื่องการเป็นหน่วยรับงบประมาณจากรัฐได้โดยตรง 4ผ่านทางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การที่ไม่ต้องส่งเงิน
หรือรายได้ให้กระทรวงการคลัง 5 การกาหนดให้ทรัพย์สินของสภากาชาดไทยไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ตลอดจนการบั งคับ ทางปกครอง 6 เป็ น ต้ น ในช่ ว งเวลานี้ มี การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ในการตราพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 สภากาชาดไทยในช่วงเวลาปัจจุบันจึงมีความโน้มเอียง
ออกจากการเป็นหน่วยงานในทางเอกชนเข้าหาความเป็นหน่วยงานในทางมหาชนมากขึ้น ทั้งนี้ สภากาชาดไทยยังไม่
อาจจั ด ว่า เป็ น หน่ ว ยงานทางมหาชนได้ เนื่ องจาก ความเป็ น อิ ส ระจากรัฐ เป็ น เงื่อนไขหนึ่ งในการคงสถานะเป็ น
สภากาชาดที่จะได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และสามารถคงสถานะเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การกาชาดในทางระหว่างประเทศได้
3. สภากาชาดไทย ศึกษาเปรียบเทียบองค์กรประเภทต่าง ๆ
3.1 สภากาชาดไทยกับการเป็นส่วนราชการ
ลักษณะที่เด่นชัดและมีลักษณะเฉพาะของการเป็นส่วนราชการ คือการเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชาหรือกากับดูแลของรัฐผ่านทางรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง และลักษณะของการเป็นส่วนราชการที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน คือในแง่ของการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นส่ วนราชการจะต้องยึดถื อตามระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัด
และภารกิจขององค์กรประเภทส่วนราชการมักเป็นไปในทางด้านการรักษาความสงบ และความมั่นคงแห่งรัฐ รวมไป
ถึงภารกิจด้านเศรษฐกิจในระดับมหภาค และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นภารกิจหลักและอาจจะมีภารกิจรอง
ในการส่งเสริมวัฒนธรรม พัฒนาการศึกษา รวมไปถึงบริการด้านสาธารณสุข และส่วนราชการเป็นหน่วยงานของรัฐ ก็
จะต้องถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย
เมื่อพิจารณาสถานะของสภากาชาดไทยจากลักษณะของการก่อตั้งจะเห็นว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ยุคสมัย
คือ ในช่วงที่เป็นสภาอุณาโลมแดง ก่อนที่จะได้มีการตรากฎหมายขึ้นรองรับ สถานะ และในช่วงของสภากาชาดสยาม
ภายหลังจากที่มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช 2461 รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติดังกล่าวในปี พ.ศ. 2463 จากข้อมูลที่เป็นทางการของสภากาชาดไทยได้เริ่มนับอายุของ ตนโดยนับ
เนื่องเริ่มต้นมาจากยุคก่อตั้งเป็นสภาอุณาโลมแดง แต่ในอีกความเห็นหนึ่ง 7ก็เห็นว่าสภากาชาดไทยจะเริ่มนับอายุการ
ก่อตั้งได้ก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่มีการตรากฎหมายขึ้นรับรองสถานะและจะมีตัวตนในทางระหว่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

4

มาตรา 10/1 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช 2461
มาตรา 10/2 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช 2461
6
มาตรา 10/3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช 2461
7
พั ฒ นไชย ไชยยันต์, “หลักมนุษยธรรมกับหลักปฏิบัติในประเทศไทย,” ในการสรุปผลการสัมมนา เรื่อง หลัก
มนุษ ยธรรมกับ สภากาชาดไทย, จัด โดยสภากาชาดไทยโดยความร่ว มมือ คณะนิติศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย
กรุงเทพมหานคร, 2533, น. 15.
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ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า แม้ว่าในทางข้อเท็จจริงสภากาชาดไทยจะเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ชื่อสภาอุณาโลม
แดง แต่ในทางนิตินัย ย่อมไม่อาจถือได้ว่าสภาอุณาโลมแดงมีสถานะใด ๆ ในระบบกฎหมาย ดังนั้น หากจะนับอายุการ
เริ่มต้นของสภากาชาดไทย จึงควรนับแต่วันที่พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช 2461 ใช้บังคับ
และควรจะต้องถือว่าสภากาชาดไทยได้มีสถานะทางกฎหมายขึ้นโดยผลของพระราชบัญญัติดังกล่าว สภากาชาดไทย
จึงเป็นองค์กรที่มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ยังคงมีผลใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน ในแง่ของกฎหมายจัดตั้งอาจทาให้สภากาชาดไทยมีลักษณะคล้ายองค์กรในทางมหาชนโดยทั่วไป
แต่การจะเป็นส่วนราชการหรือไม่ย่อมต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น สถานะของบุคลากร รวมทั้งงบประมาณด้วย
นอกจากนี้ลักษณะความสัมพันธ์กับรัฐขององค์กรประเภทส่วนราชการนั้ นจะมีลักษณะเฉพาะคือการบังคับ
บัญ ชาของรัฐบาล แต่หากพิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของสภากาชาดไทยจะเห็น ว่าโครงสร้างองค์กรของ
สภากาชาดไทยมีพระมหากษัตริย์ดารงฐานะองค์ทานมยูปถัมภก (ผู้บารุงการสูงสุด) แต่สาหรับการบริหารกิจการ
สภากาชาดไทยที่แท้จริงนั้น อยู่ภายใต้การควบคุมและกากับทั่วไปโดยคณะกรรมการสภากาชาด ซึ่งมีสภานายก (หรือ
สภานายิกา) เป็นประธาน8 และในกรณีที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการสภากาชาด ผู้มีอานาจในการกากับดูแลกิจการ
ของสภากาชาดไทย หรือ อนุ มั ติ แทนคณะกรรมการสภากาชาดไทย ก็คื อ คณะกรรมการบริห ารซึ่ ง มี อุ ป นายก
ผู้อานวยการ (หรืออุปนายิกาผู้อานวยการ) เป็นประธาน 9 จะเห็นได้ว่า แม้ตามกฎหมายในพระราชบัญญัติกาชาด
พ.ศ. 2499 จะกาหนดให้ สภากาชาดไทยอยู่ภายใต้ การควบคุม ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข 10ก็ต าม
แต่ในการบริหารกิจการโดยทั่วไปของสภากาชาดไทยไม่มีรัฐบาลเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือควบคุม กิจการของสภากาชาดไทย
อย่างเต็มที่เหมือนส่วนราชการอื่น ๆ ประกอบกับเหตุผลในทางความสัมพันธ์ระหว่างสภากาชาดไทยกับคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ที่กาหนดเงื่อนไขให้สภากาชาดของประเทศต่าง ๆ ต้องมีความเป็นอิสระจากรัฐเพียง
พอที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดได้เสมอ ทาให้สภากาชาดไทยไม่อาจถูกจัดให้
อยู่ในฐานะเป็นส่วนราชการได้
3.2 สภากาชาดไทยกับการเป็นวิสาหกิจมหาชน
แม้ว่าสภากาชาดจะเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านสาธารณสุข และมีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีการขายสินค้าที่ระลึกอั นมีลักษณะเป็นการหารายได้ก็ตาม แต่วัตถุประสงค์ของกิจกรรมทั้งหลาย
ดังกล่าวไม่ได้เป็นลักษณะของการหารายได้เพื่อนามาใช้ในกิจการและภารกิจด้านมนุษยธรรม ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการแสวงกาไรมาแบ่งปันกันจึงไม่อาจอยู่ในฐานะของรัฐวิสาหกิจได้ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงสถานะของรัฐใน
กิจการของสภากาชาดไทยแล้ว ไม่ได้มีลักษณะเป็นการเข้าถือหุ้นในกิจการของสภากาชาดไทยในลักษณะที่จะถือได้ว่า
เป็นรัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจมหาชนได้
3.3 สภากาชาดไทยกับการเป็นองค์การมหาชน
ลักษณะของสภากาชาดไทยหากจะเปรียบเทียบกับการเป็นองค์การมหาชน นั้น สภากาชาดไทยมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับองค์การมหาชน ในลักษณะที่เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเฉพาะของ
ตนเองโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลแห่งหนึ่งแยกจากรัฐ พร้อมทั้งโดยลักษณะของการได้รับ เงินจากรัฐในลักษณะเป็นเงิน
อุดหนุน และสาหรับองค์การมหาชนนั้น จะบริหารภายใต้รูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งหากจะเทียบกับลักษณะของ
สภากาชาดไทยแล้ว ก็อาจเทียบได้กับคณะกรรมการสภากาชาดไทย หรือคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย
แม้จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการเป็นองค์การมหาชน แต่สภากาชาดไทยก็ยังไม่อาจถูกจัดเข้าเป็นองค์กร
ประเภทนี้ได้ นอกจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงเรื่องความเป็นอิสระจากรัฐ ซึ่งโดยลักษณะขององค์การมหาชน
ยังเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การกากับของรัฐผ่านทางรัฐมนตรีคนหนึ่ง ก็ยังมีเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การมหาชน
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ข้อบังคับสภากาชาดไทย หมวดที่ 5 คณะกรรมการสภากาชาด ข้อ 22 ประกอบ ข้อ 25
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องค์การมหาชนยังมีบริบทในความเป็นรัฐอยู่ และมิได้มีการเปิดรับสมาชิกเป็นการทั่วไปโดยการเสียค่าบารุงเป็นรายปี
เหมือนกับกรณีของสภากาชาดไทย
ในส่วนบุคลากรของสภากาชาดไทยนั้น ในที่นี้พิจารณาเฉพาะตาแหน่งที่มีลักษณะประจาซึ่งเป็นตาแหน่งใน
ระดับ ปฏิบั ติ แม้ว่าจะมีร ะบบการสรรหาบุคลากร โดยการสอบคัด เลื อก และบรรจุแต่ งตั้ง โดยการขึ้นบั ญ ชี ไว้มี
กาหนดระยะเวลา 2 ปี เช่นเดียวกับ กรณีของส่วนราชการ แต่สถานะของบุคลากรสภากาชาดไทยไม่ได้มีฐานะเป็น
ข้าราชการ ทั้ งบุคลากรสภากาชาดไทยยั งมี ข้อห้ามที่ สาคัญ คือ ห้ ามมิ ให้ เป็น ผู้ มีต าแหน่ งหน้ าที่ กระท าการใด ๆ
ในทางราชการ11อีกด้วย จึงอาจกล่าวโดยสรุปในชั้นนี้ได้ว่า สภากาชาดไทยไม่มีฐานะเป็นส่วนราชการ วิสาหกิจมหาชน
หรือองค์การมหาชน
3.4 สภากาชาดไทยกับการเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงกาไร
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าสภากาชาดไทยมีจุดประสงค์ในการดาเนินงานด้านมนุษยธรรมมิใช่เพื่อประโยชน์ในการ
แสวงหากาไร เหมือนเช่นองค์กรทางธุรกิจโดยทั่วไป ในแง่นี้จึงศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะองค์กรเอกชนประเภทไม่แสวง
กาไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรประเภทสมาคม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงกาไร เช่น สมาคม
หรือมูลนิธิ กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในฐานะกฎหมายทั่วไป การเป็นองค์กรเอกชนประเภท
สมาคมตามกฎหมายทั่วไป ตั้งแต่พระราชบัญญัติสมาคม พระพุทธศักราช 2457 ใช้บังคับ จวบจนปัจจุบัน ก็ไม่ปรากฏ
ว่า สภากาชาดไทย ได้ มี ก ารด าเนิ น การจดทะเบี ย นใด ๆ ตามท่ กาหนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ยสมาคม ซึ่ ง ในช่ ว งที่
พระราชบัญญัติว่าด้วยสมาคม ดังกล่าวใช้บังคับ เป็นช่วงก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาด
สยาม พระพุทธศักราช 2461 ยังคงเป็นช่วงการดาเนินการของสภาอุณาโลมเดง แต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการนาสภาอุณา
โลมแดงไปดาเนินการตามพระราชบัญ ญั ติว่าด้วยสมาคมดังกล่า วแต่อย่างใด จนกระทั่งมีการประกาศใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ฉบับปัจจุบัน ก็ยังไม่มีการดาเนินการใด ๆ ส่วนของข้อบังคับของสภากาชาดไทยเป็น
ข้อบังคับที่มิได้มีลักษณะเป็นข้อบังคับอย่างข้อบังคับสมาคมทั่วไป เป็นข้อบังคับที่ออกโดยกฎหมายของตนโดยแท้ มิได้
มีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยสมาคม พระพุทธศักราช 2457 หรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่
อย่างใด ในส่วนของสถานะการเป็นมูลนิธินั้น สภากาชาดไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคลในลักษณะองค์กรมิใช่ในลักษณะ
กองทรัพย์สินจึงไม่เข้าลักษณะของการเป็นมูลนิธิได้ตามกฎหมาย
สภากาชาดไทยในแง่นี้จึงไม่เข้าลักษณะของการเป็นสมาคม หรือมูลนิธิตามความหมายทั่วไป และแม้ว่า
คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีความเห็นในเรื่องเสร็จที่ 1007/2554 ว่าสภากาชาดไทยเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงกาไร
แต่ก็เป็นการตีความโดยมีข้อจากัดว่า มีฐานะดังกล่าวเฉพาะขอบเขตของการใช้ พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
เท่านั้น จึงไม่อาจถือเป็นบรรทัดฐานได้เป็นการทั่วไปว่าสภากชาดไทยจัดอยู่ในองค์กรประเภทนี้
3.5 ความเห็นองค์กรที่มีอานาจในการวินิจฉัยตีความกฎหมาย
3.5.1 ศาลฎีกา
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ยังไม่
มีการแบ่งอานาจศาลโดยแยกคดีปกครองออกมา ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงที่ไม่ได้
อยู่ในเขตอานาจของศาลทหาร หรือศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งกรณีของสภากาชาดไทยก็เคยมีกรณีพิพาทขึ้นสู่การพิจารณา
พิพากษาของศาลฎีกาแล้ว เช่นกัน โดยคาพิพากษาศาลฎีกาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ
กรณีที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปล่อยปละละเลยไม่ดูแลการเบิกจ่ายเงินของเหล่ากาชาดจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบ
ของสภากาชาดไทยทาให้เกิดความเสียหายแก่สภากาชาดไทยต้องร่วมรับผิดในความเสียหายดังกล่าวด้วย12 และ กรณี
ที่ ส ภากาชาดไทยยื่ น ค าร้องในการจั ด การมรดกโดยอ้ า งว่ า เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ งขึ้น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ย
สภากาชาดไทย พระพุทธศักราช 2461 ศาลมีคาพิพากษาว่าสภากาชาดไทยมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่สามารถเป็น
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ผู้จัดการมรดกได้13 เป็นต้น ในส่วนคาพิพากษาของศาลฎีกาทั้งสองคดีเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก่อนการแยกคดีปกครอง
ออกจากศาลยุติธรรม ดังนั้น จึงไม่อาจใช้เป็นหลักในการพิจารณาได้ว่าหากคดีลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นจะอยู่ในอานาจ
ของศาลใด
3.5.2 ศาลปกครอง
ศาลปกครองเป็น องค์กรตุลาการที่มี อานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการวินิจฉัยชี้ ขาดคดี ปกครองระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
เอกชน โดยคดีพิพาทเกี่ยวกับสภากาชาดไทยเคยเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครอง ซึ่งแต่เดิมนั้นศาลปกครองเคยมี
คาสั่งในกรณี ฟ้องเพิก ถอนคาสั่งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ ของสภากาชาดไทย แม้ว่าในคดีดังกล่าวศาลจะไม่รับคาฟ้องไว้
พิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายก็ตาม แต่ในคาสั่งก็มีคาวินิจฉัยส่วนหนึ่งว่าสภากาชาด
ไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลในความควบคุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึ งเป็นหน่วยงานทางปกครอง14
แต่ต่อมา มีค ดีพิ พาทในลักษณะคล้ายกัน เกิดขึ้น อีก และคดี ได้ขึ้น สู่การพิ จารณาของศาลปกครองสูงสุดและศาล
ปกครองสูงสุดมีคาสั่งไม่รับคาฟ้องไว้พิจารณาโดยให้เหตุผลว่า 15 แม้สภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช 2461 แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางปกครอง รวมทั้งตามคาปรารภยังกาหนดให้
สภากาชาดไทยมี ส ถานะเป็ น สมาคม สภากาชาดไทยจึ ง ไม่ อ ยู่ ในความหมายของหน่ ว ยงานทางปกครองตาม
พระราชบัญญั ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จึงไม่ อยู่ในอานาจการพิจารณาพิพ ากษาของศาล
ปกครอง
3.5.3 คณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการท าความเห็ น ทางกฎหมายเกี่ย วกั บ การตี ความ การเป็ น องค์กรภาคเอกชนตามพระราชบั ญ ญั ติ
การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎี กา16 เห็นว่า สภากาชาดไทยไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
แต่พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพระพุทธศักราช 2461 เป็นเพียงการวางระเบียบให้เท่านั้น และใช้คาปรารภ
ของพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงตีความว่าเป็นสมาคมและอยู่ในความหมายของการเป็นองค์กรเอกชนตามกฎหมาย
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกาสงวนไว้ว่าเป็นการตีความเฉพาะตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น จึง
ไม่อาจใช้เป็นแนวทางได้ว่าในบริบทอื่น ๆ สภากาชาดไทยจะเป็นองค์กรเอกชนด้วย ส่วนในกรณี การพิจารณาร่าง
พระราชบัญ ญั ติว่าด้วยสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่....) พ.ศ. .... คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า
สภากาชาดไทยไม่ เป็น ส่วนราชการและไม่เป็นหน่วยงานของรัฐและเหตุที่สามารถกาหนดให้ ได้รับ ความคุ้มครอง
ทรั พ ย์ สิ น ไม่ ให้ อ ยู่ ในบั ง คั บ คดี แ ละการบั ง คั บ ทางปกครองได้ เนื่ อ งจาก มี ภ ารกิ จ ด้ า นสาธารณประโยชน์ 17
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เมื่อปี พ.ศ. 2550 ก็ไม่ได้ทาให้สถานะของสภากาชาดไทยเปลี่ยนแปลงไป 18 ดังนั้น จึงอาจ
กล่าวได้ โดยสรุป ว่า ในความเห็น ของคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็ นไปในแนวทางว่าสภากาชาดไทยไม่ เป็ น
หน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นสมาคม
4. องค์กรกาชาดต่างประเทศ
จากการศึกษาลักษณะของสภากาชาดในต่างประเทศทั้งในประเทศที่มีรูปของรัฐเป็นรัฐเดี่ยวและรัฐรวม
ตลอดจนรูปแบบการปกครองของรัฐที่เป็นสาธารณรัฐหรือราชอาณาจักร สภากาชาดของแต่ละประเทศมีลักษณะที่
คล้ า ยคลึ ง กัน คื อ เกื อบทั้ งหมดมั ก ถู กจั ด อยู่ ในองค์ กรฝ่ า ยเอกชน และแม้ ว่ า จะสภากาชาดของประเทศต่ าง ๆ
จะมี ลั กษณะการก่ อ ตั้ ง และรูป แบบในทางกฎหมายที่ แตกต่ า งกั น กล่ า วคื อ มี ก ฎหมายที่ รับ รองสถานะในกรณี
13

คาพิพากษาฎีกาที่ 3166/2529
คาสั่งศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1025/2546
15
คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 585/2554 และ คาสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.181/2560
16
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 1007/2554
17
เรื่องเสร็จที่ 416/2550
18
เรื่องเสร็จที่ 183/2556
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ที่ เป็ น องค์ ก รที่ เกิ ด ขึ้น ก่อ น หรือ มี กฎหมายในระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก่อตั้ งองค์กรและกาหนดโครงสร้า งขึ้ น เป็ น
การเฉพาะ หรือในบางประเทศก็ไม่ได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะแต่ จัดตั้งโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
เอกชนในระบบปกติ เช่น สมาพันธรัฐสวิส แต่ความแตกต่างเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ทาให้สภากาชาดแต่ละประเทศมี
สถานะที่แตกต่างกันในมุมมองของรัฐ สภากาชาดแต่ละประเทศก็ยังคงได้รับการรับรอง และมีฐานะเป็นสภากาชาด
ประจาชาติและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ สาหรับกลุ่มประเทศที่มีกฎหมายรับรองสถานะหรือจัดตั้งสภากาชาด
ขึ้นโดยเฉพาะ การมีกฎหมายเฉพาะในการจัดตั้ง หรือจัดระเบียบบริหารภายในองค์กรไม่ได้ทาให้สภากาชาดมีลักษณะ
ในทางมหาชน เนื่องจาก ยังขาดลักษณะในทางมหาชนหลายประการ เป็นต้นว่า การได้รับงบประมาณจากรัฐ การใช้
อานาจมหาชน หรือ การอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือกากับดูแลโดยรัฐ แม้ว่าสภากาชาดของประเทศต่าง ๆ จะ
ได้รับมอบหมายและอยู่ในฐานะผู้สนับสนุนของรัฐให้จัดทาบริการที่อาจจัดได้ว่าเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง เช่น
กิจการศูนย์บริการโลหิต หรือกิจการด้านการสาธารณสุขต่าง ๆ การช่วยเหลือกู้ภัยและกิจการบรรเทาทุกข์ในยามสงบ
และภารกิจในการเป็นฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ให้แก่กองทัพของรัฐในยามสงครามก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มีอานาจหน้าที่
โดยเฉพาะ หรือมีการใช้อานาจในลักษณะที่เป็นการใช้อานาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองที่จะสามารถอาศัยอานาจตาม
กฎหมายออกคาสั่งทางปกครองและสามารถบังคับตามคาสั่งนั้นได้เอง แต่สาหรับสภากาชาดไทยปรากฏว่า มีฝ่ายรัฐ
เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในการดาเนินกิจการของสภากาชาดไทย ทั้งในส่วนการแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง การ
อุ ด หนุ น งบประมาณประจ าปี และ การก าหนดบุ ค คลที่ มี ต าแหน่ ง ทางมหาชน เข้า มามี ส่ ว นร่ว มในกิ จ การของ
สภากาชาดไทย ซึ่งองค์กรเอกชนโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสมาคม หรือมูลนิธิ ไม่อาจมีอานาจในลักษณะดังกล่าวได้
บทสรุป
เมื่อพิจารณาสถานะของสภากาชาดไทยในปัจจุบันภายใต้หลักเกณฑ์การแบ่ง นิติบุคคลเอกชนและนิติบุคคล
มหาชน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 4 ประการ19 ดังนี้
1. การก่อตั้งนิติบุคคล
สถานะของสภากาชาดไทยในระบบกฎหมายเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช 2461 มีลักษณะเป็นสมาคมตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ
สภากาชาดไทยมีลักษณะเป็นสมาคมที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสมาคมทั่วไป และมีการก่อตั้งสถานะตามกฎหมายโดย
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ดังนั้น สถานะในปัจจุบันของสภากาชาดไทย จึงเข้าหลักเกณฑ์การเป็นองค์กรที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
2. วัตถุประสงค์
เมื่อพิจารณาถึงภารกิจที่สภากาชาดไทยได้ดาเนินการในปัจจุบัน ก็พิจารณาได้ว่าได้รับมอบหมายจากรัฐให้
จัดทาบริการสาธารณะ เช่น ในเรื่องการให้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคอวัยวะ ซึ่งสภากาชาด
ไทยเป็นหน่วยงานกลางของประเทศเพียงแห่งเดียวที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องการบริจาคอวัยวะ หากพิจารณาในแง่นี้
อาจมองได้ว่าสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทาบริการสาธารณะในด้านการสาธารณสุขจากรัฐ
และอาจอยู่ในฐานะหน่วยงานทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองได้ แม้ว่าจะ
เป็นองค์กรที่มีลักษณะค่อนไปในทางเอกชนมากกว่าองค์กรมหาชนก็ตาม
3. ความสัมพันธ์กับอานาจรัฐ
ในปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย 2 ฉบับ คือพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระ
พุทธศักราช 2461 และ พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499 ซึ่งในทางความสัมพันธ์กับอานาจรัฐตามกฎหมายฉบับ
แรกนั้น กาหนดให้มีสถานะเป็นสมาคมเช่นเดียวกับข้อบังคับสภากาชาดไทยเองก็กาหนดสถานะของตนเองให้เป็น
สมาคม แต่ในส่วนความสัมพันธ์กับอานาจรัฐ สภากาชาดไทยสามารถดาเนินการต่าง ๆ ได้โดยอิสระไม่ถูกครอบงา
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ภายใต้ อิท ธิพ ลใด ๆ ของรัฐ โดยที่ รัฐให้ การสนั บ สนุ น ทั้งในด้านงบประมาณ หรือในด้านทรัพยากรและบุคลากร
ในบางโอกาส ในแง่นี้สภากาชาดจึงไม่อยู่ในฐานะที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของรัฐ อานาจรัฐมีบทบาทในกิจการของ
สภากาชาดไทยแต่เพียงรูปแบบ เช่น ในการมีนายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการในการโปรดเกล้าแต่งตั้ง
สภานายก (สภานายิกา) และอุปนายก (อุปนายิกา) ผู้อานวยการเป็นต้น
4. เอกสิทธิ์ตามกฎหมายมหาชน
ปัจจุบันสภากาชาดไทยมีเอกสิทธิในทางมหาชนที่ปรากฏอย่างชัดเจน คือการที่ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี รวมถึงการบังคับทางปกครอง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะเฉพาะที่มีเพียง
องค์กรในทางมหาชนเท่านั้นที่ทรัพย์ สินจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี ซึ่งแม้ในกรณีของ
หน่วยงานที่มีการดาเนินกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์เหมือนกัน เช่น สมาคมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ก็ยังไม่ปรากฏ
ว่าได้รับความคุ้มครองในทางทรัพย์สินเหมือนอย่างเช่นของสภากาชาดไทย เมื่อพิจารณาจากหลั กเกณฑ์ทั้งหมดใน
ปัจจุ บัน แล้ ว ผู้ เขียนเห็ น ว่า สภากาชาดไทยในปัจ จุบั นมี ลักษณะที่ ใกล้ เคียงกับ การเป็ น องค์การมหาชนมากที่ สุ ด
เนื่องจาก สภากาชาดไทยมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับการเป็นองค์กรมหาชน คือ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญั ติ และได้รับเงินอุ ดหนุนจากรัฐโดยตรงผ่านทางพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
อย่ า งไรก็ดี ในการพิ จ ารณาสถานะของสภากาชาดไทยไม่ อาจพิ จ ารณาแต่ เพี ย งกฎหมายภายในของรัฐ เท่ า นั้ น
สภากาชาดไทยเป็นส่วนหนึ่งของกิจการกาชาดในทางระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นต้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับการรับรอง
สถานะจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศตามธรรมนูญกาชาดระหว่างประเทศ ซึ่งคุณสมบัติที่สาคัญประการ
หนึ่ง คือ ความเป็นอิสระจากรัฐ คือสามารถพร้อมที่จะดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ และหลักการพื้นฐานทั้ง 7
ประการขององค์การกาชาดได้ทุกเมื่อโดยไม่อยู่ภายใต้อานาจใด ๆ ของรัฐ ซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า ใน
โครงสร้างองค์กรของสภากาชาดในแต่ละประเทศจะไม่สามารถมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจมหาชนเข้า
มาเกี่ยวข้องเลย แต่อย่างใด แต่การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้มีตาแหน่งในทางมหาชนต้องไม่มากพอที่จะถึงขนาด
กาหนดทิศทางและการตั ดสินใจของสภากาชาดได้ ประกอบกับ เมื่อลักษณะของความเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงที่จะมี
ความสามารถในการดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการกากับของรัฐ ไม่อาจมีได้ใน
องค์การมหาชน ซึ่งแม้จะมีอิสระมากกว่าองค์กรของรัฐประเภทอื่น แต่ก็ยังตกอยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐ ผ่านทาง
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ ง ดั งนั้ น หากจะพิ จ ารณากาหนดสถานะของสภากาชาดไทยในทุ กมิ ติ โดยการสรุป ว่ า
สภากาชาดไทยมีสถานะเป็นองค์การมหาชน ย่อมต้องปรับใช้หลักการทางกฎหมายมหาชน ในนิติสัมพันธ์ใด ๆ ของ
สภากาชาดไทยกั บ บุ ค คลภายนอก หรือ แม้ แต่ ก ารที่ รัฐ จะเข้ า มามี บ ทบาทในกิ จ การของสภากาชาดไทยในมิ ติ
ความสัมพันธ์กับ รัฐ ซึ่งจะขัดต่อหลักเกณฑ์ ตามที่ธรรมนูญ กาชาดระหว่างประเทศ (Statutes of the Red Cross
and Red Crescent Movement) กาหนด ทาให้อาจจะกระทบต่อการเป็นองค์การกาชาดในทางระหว่างประเทศที่
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และอาจกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของสภากาชาดไทย
ในทางระหว่างประเทศด้วย
นอกจากเหตุที่สภากาชาดไทยเป็นองค์กรที่มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วเหตุที่
ทาให้สถานะของสภากาชาดไทยมีความไม่ชัดเจนในระบบกฎหมายประการหนึ่ง คือ การที่ส ภากาชาดไทยได้มีกาหนด
ระเบียบของตนเองในหลาย ๆ เรื่องโดยการอนุโลมตามระเบียบของทางราชการ เช่น ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ20
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในส่วนเงินเดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 21 หรือหากไม่ได้อนุโลม
ตามระเบียบของทางราชการก็มักบัญญัติให้มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับระเบียบของทางราชการ ทั้งในส่วนระเบียบการ
บริหารงานบุคคล หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลา รวมถึงวันหยุดราชการ เป็นต้น เมื่อระเบียบของทางราชการ
เปลี่ยนแปลงไป สภากาชาดไทยก็มักจะมีแ นวโน้มในการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ทาให้ในทางปฏิบัติของสภากาชาด

20
21
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ไทยมีความคล้ายคลึงกับการเป็นส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐจนอาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าสภากาชาด
ไทยเป็นส่วนราชการ
ผู้เขียนจึงมีความเห็นสรุปว่า ในทางระหว่างประเทศสภากาชาดไทยมีความสัมพันธ์ในฐานะที่ เป็นสภากาชาด
ประจาชาติไทยโดยมีสถานะในทางระหว่างประเทศตั้งแต่ที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศให้การรับรองเมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1920 (พ.ศ. 2463) โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามธรรมนูญกาชาดระหว่างประเทศ (Statutes
of the International Red Cross and Red Crescent Movement) เช่นเดียวกับองค์การกาชาดในประเทศต่าง ๆ
และเนื่องด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง แม้ว่าโดยลักษณะของสภากาชาดไทย หากพิจารณาแต่เฉพาะในมิติตามกฎหมาย
ภายในแล้ว จะเห็นว่าสภากาชาดไทยในปัจจุบันจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการเป็นองค์การมหาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การกาหนดให้รายได้ไม่ต้องนาส่งกระทรวงการคลัง หรือกรณีที่ทรัพย์สินได้รับความคุ้มครองไม่อยู่ภายใต้การบังคับคดี
รวมไปถึงการบังคับทางปกครอง แต่ก็ไม่อาจจัดเป็นองค์การมหาชน หรือกาหนดนิติสัมพันธ์ให้เป็นไปในทางมหาชนได้
จึงเห็นว่า สถานะของสภากาชาดไทยหากจะพิจารณาสถานะของสภากาชาดไทยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธะ
ผูกพันของสภากาชาดไทยในทางระหว่างประเทศรวมทั้งสอดคล้องกับสภากาชาดในประเทศต่าง ๆ น่าจะจัดสภากาชาด
ไทยเข้าเป็นสมาคมและเป็นองค์กรภาคเอกชน ตามกฎหมายของตนเองที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากสมาคมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป สิทธิหน้าที่รวมไปถึงอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทยอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติเฉพาะกาหนดไว้ ไม่ตกอยู่ภายใต้การเป็นสมาคมตามกฎหมายทั่วไป ในการ
ปรับใช้กฎหมายแก่กรณีต่าง ๆ ที่สภากาชาดไทยเข้าเป็นคู่กรณีในนิติสัมพันธ์ก็ต้องถือว่าสภากาชาดไทยมีลั กษณะไป
ในทางเอกชน มากกว่ามหาชน
ข้อเสนอแนะ
เมื่ อได้ ข้อสรุป แล้ วว่า สภากาชาดไทยไม่ อาจจั ดอยู่ในหน่วยงานทางมหาชนได้ ผู้ เขียนจึงเห็ นว่า เพื่ อให้
สภากาชาดไทยกลับไปมีสถานะอยู่ในทางเอกชนตามเจตนารมณ์แรกตั้งกิจการกาชาด ณ สมาพันธรัฐสวิส และเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจการกาชาด สมควรที่จะแก้ไขลักษณะทางมหาชนที่ไม่จาเป็นของสภากาชาดไทย
ดังนี้
1. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
1.1. ตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดให้ทรัพย์สินของสภากาชาดไทยไม่ให้อยู่ภายใต้การบังคับคดีหรือการ
บังคับทางปกครอง (มาตรา 10/3) หรือมีการบัญญัติการให้ความคุ้มครองคู่กรณีให้มากขึ้น
1.2 ตัดบทบัญ ญั ติที่ กาหนดให้ รายได้ของสภากาชาดไทยไม่ ต้องนาส่งกระทรวงการคลั ง (มาตรา 10/2)
เนื่องจาก เมื่อสภากาชาดไทยไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ย่อมไม่มีหน้าที่หรือมีกฎหมายบังคับว่าจะต้องส่ง
รายได้ให้กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินอยู่แล้ว การคงบัทบัญญัติลักษณะดังกล่าวไว้จะทาให้เกิดความสับสนใน
สถานะของสภากาชาดไทยได้
2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช
2461 ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ กิ จ การของสภากาชาดไทยโดยตั ด สถาบั น พยาบาลศรีส วริน ทิ รา ออกจากกิ จ การของ
สภากาชาดไทยตามข้อบังคับ เนื่องจาก สถาบันการพยาบาลดังกล่าวได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งและกาหนดให้มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ไม่อยู่ภายใต้สภากาชาดไทยอีกต่อไป
3. ในทางปฏิบัติ
เมื่อสภากาชาดไทยมีลักษณะเป็นองค์กรเอกชน ดังนั้น การดาเนินการในทางบริหารของสภากาชาดไทย
คือ การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสภานายก (หรือสภานายิกา) หรืออุปนายกผู้อานวยการสภา (อุปนายิกา
ผู้อานวยการ) ก็สมควรปฏิบัติ ก็ไม่ควรต้องมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เพื่อให้สอดคล้องกั บสถานะที่
แท้จริงของสภากาชาด
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