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สารจากคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 

 
 สังคมไทยในปัจจุบันก ำลังเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่เรียกกันว่ำ “Disruption” หรือที่อำจจะแปลเป็น
ภำษำไทยได้ว่ำ “กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน” อย่ำงชัดเจน ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีอย่ำงก้ำว
กระโดดตั้งแต่ช่วงปลำย คริสศตวรรษที่ 20 ผสมผสำนกับควำมรู้ใหม่ ๆ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ท ำให้เกิดนวัตกรรม
ทำงเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแทนที่เทคโนโลยีเก่ำ แต่ยังเปลี่ยนแปลงกำรใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมไปสู่วิถีใหม่ด้วย เช่น 
กำรมีอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง หุ่นยนต์ปัญญำประดิษฐ์ เทคโนโลยีกำรพิมพ์ 3 มิติ และเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
 ควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลันทำงด้ำนเทคโนโลยีนี้ ก่อให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงในด้ำนอื่น ๆ ตำมมำ
ด้วย ในด้ำนโครงสร้ำงประชำกร เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัยท ำให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยำวยิ่งขึ้น  ในปี พ.ศ. 
2564 นี้ สังคมไทยได้เข้ำสู่ควำมเป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์แล้ว คือมีคนแก่อำยุ 60 ปีขึ้นไปมำกกว่ำร้อยละ 20 
ของประชำกรทั้งประเทศ ในด้ำนเศรษฐกิจ ตลำดแรงงำนมีควำมต้องกำรแรงงำนที่แตกต่ำงจำกในยุคก่อนมำก 
แรงงำนที่ขำดควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หำงำนท ำได้ยำกขึ้น  ต ำแหน่งงำนหลำยต ำแหน่ง
สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ท ำแทนได้ ส่งผลให้มีแรงงำนตกงำนจ ำนวนมำก มหำวิทยำลัยก็ต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้
ทันสมัยเพื่อผลิตแรงงำนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนอย่ำงเหมำะสมยิ่งขึ้น ทั้งกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ก็เป็น
ปัจจัยเร่งกำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้เร็วขึ้นเป็นเท่ำทวีคูณ โปรแกรมและแอพพลิเคช่ันที่ใช้เพื่อกำรประชุมออนไลน์
ต่ำงๆ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วและถูกน ำไปใช้งำนอย่ำงกว้ำงขวำง 
 คณะนิติศำสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตระหนักถึงผลกระทบทำงกฎหมำยของ
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลันนี้ กฎหมำยใหม่ ๆ จะค่อย ๆ ทยอยออกมำใช้บังคับเพื่อแก้ไขปัญหำที่ก ำลังจะเกิดขึ้น
จำกกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เป็นต้น นักกฎหมำยก็จะต้องเรียนรู้กฎหมำยใหม่เหล่ำนั้นเพื่อใช้กฎหมำยในกำรแก้ไข
ปัญหำให้เกิดควำมถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย ด้วยเหตุนี้เอง คณะฯ จึงเห็นควรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ
ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภำยใต้หัวข้อ „Law in Disruptive Society“ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดกำรตระหนักถึงผลกระทบทำง
กฎหมำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน และเพื่อเป็นเป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำกำร
ระหว่ำงนักกฎหมำย 
 

คณะนติิศำสตร์ปรีดี พนมยงค ์
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กําหนดการ 

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 2 
เร่ือง “Law in Disruptive Society” 

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 
******************* 

เวลา 09.00 – 10.00 น.  ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน (ผ่านระบบ ZOOM) 
เวลา 10.00 – 10.45 น.  รองคณบดฝี่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภริมย ์โกมลารชุน ผู้ด าเนินรายการกล่าวต้อนรับ 
   รองผู้อ านวยการหลักสตูรนติิศาสตรมหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร์ปรดีี พนมยงค์  
   อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลปิิพันธ์ กล่าวรายงาน 
   คณบดีคณะนติิศาสตร์ปรีดี พนมยงค์  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รตันชื่อสกุล กล่าวต้อนรับและเปดิการประชุม 
    เรื่อง “Law in Disruptive Society” 
   บรรยายพิเศษ เรื่อง “Law in Disruptive Society”  
   โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลิศไพฑูรย์  
   ศาสตราจารย์ประจ าภาควิชากฎหมายมหาชน และภาควิชานติิศึกษาทางสังคม  
   ประวัติศาสตร์ และปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   และกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย ์
เวลา 11.00 – 12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัย  
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  น าเสนอผลงานวิจัย (ต่อ) 
 
ห้อง 3-1 Zoom Meeting ID : Meeting ID: 936 1054 1386   Passcode: 3499397867 
   กลุ่มกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
เวลา 11.00 – 11.20 น.  สวิชญา ม่วงมิตร: การพิจารณาคดีอาญาลบัหลังจ าเลยในคดีอาญาไม่ร้ายแรง 
เวลา 11.20 – 11.40 น. ชลธิชา ถีระแก้ว: ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ 
เวลา 11.40 – 12.00 น.  กษิติ์เดช จีนฟุ้ง: อ านาจด าเนินคดีของอัยการสูงสดุในความผดิ 
    ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร 
เวลา 13.00 – 13.20 น.  ชัยพัฒน์ ช่ืนคุ้ม: กฎหมายบังคับโทษ: ศึกษาเฉพาะกรณี สิทธิในการเยี่ยมผู้ต้องขัง
    ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เวลา 13.20 – 13.40 น.  ชุติกาญจน์ ตันตสิุขสันต:์ ความรบัผิดทางอาญาของผู้ประกอบการก่อสร้าง 
เวลา 13.40 – 14.00 น.  ถิรดา กิตติเวช: มาตรการทางกฎหมายในการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกัน 
    และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
เวลา 14.00 – 14.20 น. อธิวัฒณ์ เจริญศรีวงษ์: การก าหนดเง่ือนไขในการลงโทษของความผดิฐานเป็นซ่องโจร 
 
ห้อง 3-2 Zoom Meeting ID : Meeting ID: 971 7983 8041  Passcode: 1819584786 
   กลุ่มกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
เวลา 11.00 – 11.20 น. ชนัตดา เดชกล้าหาญ: เหตุเพิ่มโทษในฐานความผิดชุลมุนต่อสู ้
    ในลักษณะที่เป็นการเพิ่มการก่ออันตราย 
เวลา 11.20 – 11.40 น. พักตร์สดุา พิมพ์โม:้ การก าหนดเหตุฉกรรจ์ : ศึกษาความรับผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย ์
    ที่มีความส าคัญ 
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เวลา 11.40 – 12.00 น.  ปิยาภรณ์ ตุ้ยแปง: การไมโ่อนคดกีรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรง 
    ไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา 
เวลา 13.00 – 13.20 น. พชร โตแย้ม: การก าหนดเหตุเพิม่โทษความผดิฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัย 
    แก่ทรัพย์สินท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะ  
เวลา 13.20 – 13.40 น. ธรรมภณ อยู่ศริ:ิ การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในคดีอาญา :  
    ศึกษากรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน 
เวลา 13.40 – 14.00 น.  จักริน สุวรรณมยั: การบันทึกประวัติอาชญากรของเด็กหรือเยาวชนท่ีต้องหา 
    ว่ากระท าความผิดกับมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา 
เวลา 14.00 – 14.20 น. ธราวรรษ ชูประสูตร: มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคมุการขนส่งสิง่ของผิดกฎหมาย 
 
ห้อง 3-3 Zoom Meeting ID : Meeting ID: 954 4496 5150 Passcode: 2748914861 
   กลุ่มกฎหมายเอกชนและธุรกจิ 
เวลา 11.00 – 11.20 น. ชลิน อาญาพิทักษ์: มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับการท าให้แพร่หลาย 
    ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา 
เวลา 11.20 – 11.40 น. ณัฏยา ภูมิพันธุ:์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิบัตรเครดติ 
    ในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณธีุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน 
เวลา 11.40 – 12.00 น. ภานุวัฒน์ พรหมอยู:่ ปัญหาทางกฎหมายบางประการในการก่อตั้งครอบครัวของคู่ชีวิต 
เวลา 13.00 – 13.20 น. จีรจิตร ศรีฤกษ:์ ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการส่งเงินสมทบตามกฎหมาย 
    กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมการออมผ่านระบบภาษีของประเทศไทย 
เวลา 13.20 – 13.40 น.  ธนิษฐ์ ลีลากิจทรัพย:์ ปัญหาการจัดเก็บภาษโีดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ 
    ในที่ดินและการก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษ ี
เวลา 13.40 – 14.00 น. ฐิติกานต์ ศรโีพธิ:์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้าง 
    บนท่ีดินตามพระราชบัญญัตภิาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
เวลา 14.00 – 14.20 น. วิทวัส นิลสนธ:ิ ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุม ก ากับดูแลกิจการประกันวินาศภยั  
    โดยผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีการคุม้ครองผูเ้อา 
    ประกันภัย 
เวลา 14.20 – 14.40 น. ปุญญสิา กลิ่นเกษร: มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ 
    ยาสูบประเภท IQOS ของประเทศไทย 
เวลา 14.40 – 15.00 น. ทองศุกร์ ธ ารงลักษณ์กุล: ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล 
    ของผู้เสียชีวิต  
เวลา 15.00 – 15.20 น. สุคันธรส กลับกลาย: มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดืม่ 
    แอลกอฮอลผ์่านระบบอิเล็กทรอนกิส ์
เวลา 15.20 – 15.40 น. ชนินทร์ โชติรัตน:์ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่ผูท้รงสิทธิบัตร 
    ตามพระราชบัญญัตสิิทธิบัตร พ.ศ. 2522: ศึกษากรณสีิทธิบัตรการประดิษฐ ์
เวลา 15.40 – 16.00 น. ธนวรรณ อิม่ละออ: มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบยีนคู่ชีวิตของบคุคลเพศเดยีวกัน 
 
ห้อง 3-4 Zoom Meeting ID : Meeting ID: 970 5682 2554 Passcode: 0748424867 
   กลุ่มกฎหมายมหาชน 
เวลา 11.00 – 11.20 น.  ดาริน รังสิวรารักษ:์ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมาย 
    ว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง:  
    ศึกษากรณีการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
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เวลา 11.20 – 11.40 น.  รชิตะ อัครชูวงศ:์ ปัญหาความเสมอภาคทางภาษีมรดกในการโอนทรัพย์สิน 
    ข้ามล าดับชั้นอาย ุ
เวลา 11.40 – 12.00 น.  พีรธรรม มั่งพล: ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกาศใช้กฎอัยการศึก 
เวลา 13.00 – 13.20 น.  ณัฐชนน ศิรพิงษ์สรุภา: ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการจดัซื้อจดัจา้งพสัดุของหน่วยงาน 
    ของรัฐ: พระราชบัญญัตกิารจดัซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เวลา 13.20 – 13.40 น.  ธรรมรตัน์ เกตุอินทร:์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดัท ารายงานการประเมินผล 
    กระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของไทย 
เวลา 13.40 – 14.00 น.  ดลนภา นันทวโรไพร: มาตรการทางกฎหมายต่อการปฏิบตัิตามพนัธกรณี 
    ของความตกลงระหว่างประเทศ ภายใต้กฎ ข้อบังคับขององค์การอาหาร 
    และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (IUU) และกฎข้อบังคับ ของสหภาพยโุรป  
    ที่มีผลกระทบต่อวิกฤติประมงไทย 
เวลา 14.00 – 14.20 น. จตุพล โถคนติย:์ ที่มา หน้าท่ี อ านาจ และความรับผิดของตุลาการศาลรัฐธรรมนญู  
    ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
เวลา 14.20 – 14.40 น สรภัทร สมจินตนากลุ: ปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากวิธีการได้มาซึ่งหน้าที่ 
    และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
    พุทธศกัราช 2560 
เวลา 14.40 – 15.00 น. สุทธิพงศ์ อุ่นเรือน: ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม  
    และการช่วยเหลือของภาครัฐ : ศกึษากรณีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 
เวลา 15.00 – 15.20 น. ณฐภัทร ลี้อิศรามาศ: มาตรการทางกฎหมายในการด าเนินงานของส านักงาน 
    สลากกินแบง่รัฐบาล ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้งกองทุนสลากกินแบง่ 
    รัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม 
เวลา 15.20 – 15.40 น. ปิยนันท์ ช่วงวงษ์หล้า: ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใช้ระบบการเลือกตั้ง 
    แบบจัดสรรปนัส่วนผสมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 
ห้อง 3-5 Zoom Meeting ID : Meeting ID: 984 8461 4690 Passcode: 9074024835 
   กลุ่มบทความกฎหมายและบทความทางด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ 
เวลา 11.00 – 11.20 น.  ศตพร ปิ่นเกษ: กฎหมายเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ การบรจิาคอวัยวะ  
    และการค้าอวัยวะมนุษย ์
เวลา 11.20 – 11.40 น.  ปาริชาต มั่นสกลุ: The Study of Organization Culture, Dynamic Judicial Process,  
    and Organizational Effectiveness: The Case of the Court of  
    Justice of Thailand 
เวลา 11.40 – 12.00 น.  จิรัชยา จิ้นสุริวงษ:์ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยีการสื่อสาร 
    ทางการแพทย์ : ศึกษากรณีการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย 
เวลา 13.00 – 13.20 น.  จิตรดารมย์ รตันวุฒิ: ปรัชญากฎหมายพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
    บรมนาถบพิตร     
เวลา 13.20 – 13.40 น.  เอกชัย ไชยนุวัติ: Magna Charta Universitatum 2020 กฎมหาบัตรแห่ง 
    มหาวิทยาลยั 2020 และการส่งเสริมหลักการเสรภีาพทางวิชาการ 
    ในระดับมหาวิทยาลยั  
เวลา 13.40 – 14.00 น.  สุวรรณ วงษ์การค้า: การก ากับดแูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความเป็นอิสระ 
    ตามพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 
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เวลา 14.00 – 14.20 น. คุ้มเกล้า จติรีขันธ:์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขุดดินและถมดิน  
เวลา 16.00 น.  สิ้นสุดการน าเสนอ 
 



vi 
ห้อง 3-1 Zoom Meeting ID : Meeting ID: 936 1054 1386   Passcode: 3499397867 
กลุ่มกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 
เวลาน าเสนอ ชื่อ-นามสกุล บทความ 

11.00 น. น.ส.สวิชญา ม่วงมิตร การพิจารณาคดีอาญาลับหลังจ าเลยในคดีอาญาไม่ร้ายแรง 
11.20 น. น.ส.ชลธิชา ถีระแก้ว ความรับผิดทางอาญาเกีย่วกับการคุกคามทางเพศ 
11.40 น. นายกษิติ์เดช จีนฟุ้ง อ านาจด าเนินคดีของอัยการสูงสดุในความผิดที่เกดิขึ้นนอกราชอาณาจักร 
13.00 น. 

นายชัยพัฒน์ ช่ืนคุ้ม 
กฎหมายบังคับโทษ: ศึกษาเฉพาะกรณี สิทธิในการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13.20 น. น.ส.ชุติกาญจน ์ตันตสิุขสันต ์ ความรับผิดทางอาญาของผู้ประกอบการก่อสร้าง 
13.40 น. 

น.ส.ถิรดา กิตติเวช 
มาตรการทางกฎหมายในการด าเนินคดีตามพระราชบัญญตัิป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

14.00 น. นายอธิวัฒณ ์เจรญิศรีวงษ ์ การก าหนดเงื่อนไขในการลงโทษของความผิดฐานเป็นซ่องโจร 
 
 

ห้อง 3-2 Zoom Meeting ID : Meeting ID: 971 7983 8041  Passcode: 1819584786 
กลุ่มกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 
เวลาน าเสนอ ชื่อ-นามสกุล บทความ 

11.00 น. นางสาวชนัตดา เดชกล้าหาญ เหตุเพิ่มโทษในฐานความผดิชุลมุนต่อสู้ในลักษณะที่เป็นการเพิ่มการก่ออันตราย 

11.20 น. นางสาวพักตรส์ุดา พิมพ์โม ้ การก าหนดเหตุฉกรรจ ์: ศึกษาความรับผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ที่มีความส าคัญ 

 
11.40 น. นางสาวปิยาภรณ ์ตุ้ยแปง 

การไมโ่อนคดีกรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรงไปพิจารณาใน
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา 

 
13.00 น. นายพชร โตแย้ม 

การก าหนดเหตุเพิม่โทษความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภยัแก่ทรัพย์สินท่ีใช้ใน
การขนส่งสาธารณะ 

 
13.20 น. นายธรรมภณ อยู่ศิร ิ

การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในคดีอาญา : ศึกษากรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน 

 
13.40 น. นายจักริน สุวรรณมัย 

การบันทึกประวตัิอาชญากรของเด็กหรือเยาวชนท่ีต้องหาว่ากระท าความผิดกับ
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดอีาญา 

14.00 น.  ส.ต.ท.ธราวรรษ ชูประสูตร มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคมุการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย 
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ห้อง 3-3 Zoom Meeting ID : Meeting ID: 954 4496 5150 Passcode: 2748914861 
กลุ่มกฎหมายเอกชนและธุรกิจ 

 
เวลาน าเสนอ ชื่อ-นามสกุล บทความ 

 
11.00 น. นางสาวชลิน อาญาพิทักษ์ 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับการท าให้แพร่หลาย ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 

 
11.20 น. นางสาวณัฏยา ภูมิพันธุ ์

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบตัรเครดติในประเทศไทย : ศึกษา
เฉพาะกรณีธุรกิจบตัรเครดติที่มิใช่สถาบันการเงิน 

11.40 น. นายภานุวัฒน์ พรหมอยู่ ปัญหาทางกฎหมายบางประการในการก่อตั้งครอบครัวของคู่ชีวิต 

 
13.00 น. นางสาวจีรจติร ศรีฤกษ์ 

ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการส่งเงินสมทบตามกฎหมายกองทุนส ารองเลีย้ง
ชีพเพื่อส่งเสริมการออมผา่นระบบภาษีของประเทศไทย 

 
13.20 น. นางสาวธนิษฐ์ ลีลากิจทรัพย ์

ปัญหาการจัดเก็บภาษีโดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินและการ
ก าหนดยกเว้นมลูค่าฐานภาษ ี

 
13.40 น. นายฐิติกานต ์ศรีโพธ์ิ 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน ตาม
พระราชบัญญัตภิาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ.2562 

 
14.00 น. นายวิทวัส นิลสนธ ิ

ปัญหาทางกฎหมายในการควบคมุ ก ากับดูแลกิจการประกันวินาศภยั โดยผู้รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีการคุม้ครองผูเ้อาประกันภัย 

 
14.20 น. นางสาวปุญญสิา กลิ่นเกษร 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS 
ของประเทศไทย 

14.40 น. นายทองศุกร์ ธ ารงลักษณ์กลุ ปัญหากฎหมายเกีย่วกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสยีชีวิต 

15.00 น. 
นางสาวสุคันธรส กลับกลาย 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหนา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
15.20 น. นายชนินทร์ โชติรัตน ์

ปัญหากฎหมายเกีย่วกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรตาม
พระราชบัญญัตสิิทธิบัตร พ.ศ. 2522: ศึกษากรณีสิทธิบัตรการประดษิฐ์ 

15.40 น. นางสาวธนวรรณ อ่ิมละออ มาตรการทางกฎหมายในการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดยีวกนั 
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ห้อง 3-4 Zoom Meeting ID : Meeting ID: 970 5682 2554 Passcode: 0748424867 
กลุ่มกฎหมายมหาชน 

 
เวลาน าเสนอ ชื่อ-นามสกุล บทความ 

 
11.00 น. 

น.ส.ดาริน รังสิวรารักษ ์

ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมือง : ศึกษากรณกีารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมลูฝอย 

11.20 น. นายรชิตะ อัครชูวงศ์ ปัญหาความเสมอภาคทางภาษมีรดกในการโอนทรัพยส์ินข้ามล าดับช้ันอายุ 

11.40 น. นายพีรธรรม มั่งพล ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 
13.00 น. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา 

ปัญหากฎหมายเกีย่วกับการจดัซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐ : 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
13.20 น. นายธรรมรัตน ์เกตุอินทร ์

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของไทย 

 
 

13.40 น. อ.ดร.ดลนภา นันทวโรไพร 

มาตรการทางกฎหมายต่อการปฏบิัติตามพันธกรณีของความตกลงระหว่างประเทศ 
ภายใต้กฎ ข้อบังคับขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (IUU) และกฎ
ข้อบังคับ ของสหภาพยุโรป ที่มผีลกระทบต่อวิกฤติประมงไทย 

 
14.00 น. นายจตุพล โถคนิตย ์

ที่มา หน้าท่ี อ านาจ และความรับผิดของตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 
14.20 น. นายสรภัทร สมจินตนากลุ 

ปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากวธิีการไดม้าซึ่งหน้าท่ีและอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 
14.40 น. นายสุทธิพงศ์ อุ่นเรือน 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดัสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ : 
ศึกษากรณีบตัรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 
15.00 น. นายณฐภัทร ลี้อิศรามาศ 

มาตรการทางกฎหมายในการด าเนินงานของส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาล ศึกษา
เฉพาะกรณีการจดัตั้งกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม 

 
15.20 น. น.ส.ปิยนันท์ ช่วงวงษ์หล้า 

ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการใช้ระบบการเลือกตั้งแบบจดัสรรปันส่วนผสม
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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ห้อง 3-5 Zoom Meeting ID : Meeting ID: 984 8461 4690 Passcode: 9074024835 
กลุ่มบทความกฎหมายและบทความทางด้านสังคมศาสตร์อ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
 บทความฉบับนี้ จะมุ่งศึกษาถึงขอบเขตอ านาจในการสอบสวนด าเนินคดีของอัยการสูงสุดในกรณี
ความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 20 ในกรณีของการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายมาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 6  
ที่กฎหมายถือว่าได้กระท าความผิด ในราชอาณาจักรว่าอ านาจในการสอบสวนด าเนินคดีจะเป็นของอัยการสูงสุดหรือ
เจ้าพนักงานต ารวจ ซึ่งจากผลแห่งการศึกษา พบว่า หากพิจารณาตามสถานที่เกิดเหตุในการกระท าความผิดตาม
ความเป็นจริงว่าลักษณะในการกระท าความผิดดังกล่าวได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทยหรือไม่นั้น พบว่าเฉพาะ
แต่กรณีตามมาตรา 4 วรรคสอง และมาตรา 6 เท่านั้นที่เป็นการกระท าความผิดนอกราชอาณาจักร แต่ในกรณีตาม
มาตรา 5 น้ัน สถานท่ีในการกระท าความผิดส่วนหนึ่งคือประเทศไทย ดังนั้น จึงถือว่าความผิดส่วนหนึ่งในเกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักรด้วยตามทฤษฎีรวมสถานท่ีเกิดเหตุ แต่หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์การตีความกฎหมาย หรือตามบท
สันนิษฐานเด็ดขาดตามกฎหมายแล้ว พบว่าความผิดดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดที่กระท าลงในราชอาณาจักรไทย 
แต่เมื่อได้พิจารณาถึงบทบาทขององค์กรที่ท าหน้าที่สอบสวนในคดีที่มีลักษณะเทียบเคียงกับการกระท าความผิด
ดังกล่าว พบว่า ทั้งในสาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธรัฐเยอรมนี หรืออังกฤษนั้น พนักงานอัยการต่างเป็นผู้รับผิดชอบ  
ในการสอบสวนหรือมีส่วนร่วมในการสอบสวนคดีดังกล่าวด้วยทั้งสิ้น 
 ดังนั้น เพื่อให้การสอบสวนด าเนินคดีในกรณีดังกล่าวที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ซึ่งถือเป็น
เรื่องละเอียดอ่อนและจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมและก ากับดูแลการ
สอบสวนโดยวิธีการพิเศษแตกต่างจากการสอบสวนคดีอาญาอื่นทั่วไป โดยให้บุคคลผู้ที่ท าหน้าที่สอบสวนและ
ฟ้องร้องด าเนินคดีในช้ันศาล คืออัยการสูงสุด เพื่อให้การสอบสวนและฟ้องร้องเป็นกระบวนการเดียวกัน ผู้เขียน  
จึงได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อัยการสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวที่มี
อ านาจในการด าเนินคดีในความผิดเหล่านี้ เพื่อสร้างบรรทัดฐานและการตีความกฎหมายที่มีความเป็นภววิสัย  
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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Abstract 
 This Article focused on the scope of Authority to prosecution of Attorney General in 
the offenses has been committed outside the Kingdom of Thailand under Section 20 of the Criminal 
Procedure Code in the case of an offense under Section 4, paragraph two, Section 5 and Section 
6 of Criminal Code, the law prescribed that the Attorney General or the police officer shall be the 
responsible inquirer for the offense shall be deemed as being committed within the Kingdom. From 
the results of this study, it was found that if considering the scene of action, whether the nature 
of the said offense was committed outside the Kingdom of Thailand or not, only the case under 
Section 4, paragraph two and Section 6 was considered as the offense committed outside the 
Kingdom. However, in the case of Section 5, offenses partially committed in Thailand. Therefore, it 
was considered that the offenses partially committed within the Kingdom as well according to the 
theory of the scene of action (Ubiquitätstheorie), but if the rules of legal interpretation was 
considered or it was considered according to the Irrebuttable Presumption, it can be said that 
offence it shall be deemed as being committed within the Kingdom; whereas, when considering 
the role of the investigative organization in cases similar to the crime, it was found that, in the 
French Republic, Federal Republic of Germany, or the United Kingdom (UK), the prosecutor was 
entirely responsible for the investigation or participation in the investigation of the said case. 
 Therefore, to investigate and prosecute the aforementioned issues related to foreign 
matters, this would be a sensitive matter, so an effective investigation would be necessary. The 
investigation would be controlled and supervised by a special method, unlike any other criminal 
investigation, in which the person who would be responsible for the investigation and prosecution 
in court would be the Attorney General, so that the investigation and prosecution would be 
pursued in the same direction. Hence, the author suggested ways to revise various relevant laws 
to provide the Attorney General with the sole power of investigation to prosecute these offenses 
in order to establish the norms and interpret the laws that would be objective in the criminal 
justice process. 
 
Keywords 
 The Attorney General, the power of investigation, the offense shall be deemed as being 
committed within the Kingdom, The offenses punishable under Thai law has been committed 
outside the Kingdom 
 
1. บทน ำ 
 เนื่องด้วยโลกในยุคปัจจุบันมีความก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยี ท าให้อาจปรากฏซึ่งการกระท าความผิด 
ซึ่งเป็นความผิดในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ หรือความผิดที่มีลักษณะที่เกี่ยวพันกันระหว่างประเทศ ที่ถือว่า  
เป็นเรื่องส าคัญที่มีความเกี่ยวพันถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งอ านาจหน้าที่ในการด าเนินคดีในกรณีความผิด
ซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 
บัญญัติให้การกระท าความผิดนอกราชอาณาจักรนั้นอยู่ในอ านาจสอบสวนของอัยการสูงสุด 
 ในกรณีของการกระท าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยซึ่งได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มีปัญหาที่จะต้องพิเคราะห์และศึกษาว่า 
ในกรณีของการกระท าความผิดตามบททั่วไปของประมวลกฎหมายอาญาที่การกระท าความผิดบางอย่างได้กระท า
นอกราชอาณาจักร หรือมีพฤติการณ์ของการกระท าความผิดที่ได้กระท าขึ้นทั้งในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการกระท าความผิดได้กระท าการดังกล่าวนอกราชอาณาจักร 
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อันถือเป็นการกระท าความผิดที่ถือว่ากระท าในราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 
วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 6 ซึ่งมีข้อพิจารณาว่าจะอยู่ในอ านาจสอบสวนของอัยการสูงสุดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 หรือไม่ โดยในกรณีปัญหาดังกล่าว ได้มีความเห็นแตกต่างกันในทาง
วิชาการเป็นสองฝ่ายด้วยกัน ดังนี้ 
 ความเห็นของฝ่ายแรก เห็นว่า ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 ที่จะอยู่อ านาจสอบสวนของอัยการสูงสุดนั้น หมายความ
รวมถึงกรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 6 ด้วย3 
 ส่วนความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่ ง  เห็นว่า  ความผิดซึ่ งมี โทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลง 
นอกราชอาณาจักรไทย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 ที่จะอยู่ในอ านาจสอบสวนของ
อัยการสูงสุดนั้น เป็นกรณีของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 เท่านั้น แต่ไม่
หมายความรวมถึงกรณีของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 64 
 นอกจากความเห็นที่มีความขัดแย้งกันในทางวิชาการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ก็ยังปรากฏอีก
ด้วยว่า แนวทางการวินิจฉัยกฎหมายของศาลฎีกาเกี่ยวกับความผิดที่ที่มีส่วนเกี่ยวพันกันทั้งในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ก็ยังเกิดความไม่ชัดเจนแน่นอนในการปรับใช้กฎหมายของศาลอีกด้วย ดังเช่นค าพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 6552/2559 ที่วินิจฉัยว่า เมื่อได้มีการกระท าความผิดส่วนหนึ่งในประเทศไทย แต่อีกส่วนหนึ่งได้กระท านอก
ราชอาณาจักร จึงเป็นการกระท าความผิดนอกราชอาณาจักร แต่เดิมทีมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2679/2559 และ
ฎีกาที่ 3118/2559 วินิจฉัยว่า กรณีเช่นนี้เมื่อมิใช่ความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักรอย่างเดียว แต่มีการกระท า
บางส่วนอยู่ในราชอาณาจักรด้วยจึงมิใช่ความผิดซึ่งมีโทษทางกฎหมายไทยเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไม่อยู่ในบังคับ
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 แต่อยู่ในบังคับของมาตรา 19 ซึ่งจะอยู่ในอ านาจสอบสวน
ของเจ้าพนักงานต ารวจ 
 
2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1  หลักการที่รัฐน ามาใช้ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อก าหนดขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญาบังคับแก่บุคคล 
  2.1.1 หลักดินแดน 
   การใช้กฎหมายอาญาบังคับแก่บุคคลที่กระท าความผิดตามดินแดนนี้ มีที่มาจาก “ทฤษฎีจ ากัด
ขอบเขตอ านาจศาล”5 ซึ่งถือว่ารัฐหนึ่งๆมีอ านาจแต่เพียงผู้เดียวท่ีจะลงโทษบุคคลที่ละเมิดกฎหมายอาญาของรัฐและ
ก่อให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นภายในอาณาเขตของรัฐ เพราะดินแดนของรัฐเป็นท่ีมาของความเด็ดขาดของอ านาจรัฐ 
เอกราชของรัฐและความเสมอภาคของรัฐที่มีอธิปไตยทั้งหลาย6 
  2.1.2 หลักรวมสถานท่ีเกิดเหตุ 
   สถานท่ีเกิดเหตุนั้นถือเป็นสิ่งส าคัญในการอ้างอ านาจลงโทษตาม “หลักดินแดน” ซึ่งในอดีตเคยมีข้อ
โต้แย้งในทางวิชาการว่าสถานที่เกิดเหตุควรหมายความอย่างไร โดยนักวิชาการฝ่ายหนึ่งเห็นว่า สถานที่เกิดเหตุ 
หมายถึง สถานที่ที่การกระท าได้กระท าลงหรือในกรณีละเว้นหรืองดเว้น คือสถานท่ีที่ผู้กระท าควรต้องกระท า และ
เรียกทฤษฎีสถานที่เกิดเหตุของตนนี้ว่า “ทฤษฎีสถานที่ที่การกระท าได้กระท าลง”(Tätigkeitstheorie) ส่วน
นักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า สถานท่ีเกิดเหตุหมายถึง สถานท่ีที่ผลของการกระท าเกิดขึ้น และเรียกทฤษฎีสถานที่
เกิดเหตุของตนว่า “ทฤษฎีสถานท่ีที่ผลของการกระท าเกิดขึ้น”(Eefolgstheorie) 

                                                           
 3 ความเห็นของฝ่ายแรกนี้ ได้แก่ความเห็นของศาสตราจารย์พิเศษคนึง ฦาไชย, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 
ศาสตราจารย์พิเศษจุลสิงห์ วสันตสิงห์, นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง, นายธานิศ เกศวพิทักษ ์และนายถาวร พานิชพันธ์ 
 4 ความเห็นของฝ่ายที่สองนี้ ได้แก่ความเห็นของศาสตราจารย ์ดร. หยุด แสงอุทยั, ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ, 
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
 5 ภาสกร ชุณหอุไร, “ปัญหาบางประการในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่20, (2533). 
 6 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพฯ : ส านักพมิพ์วิญญูชน, 2563), น. 107. 
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   แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ เห็นกันว่า สถานท่ีเกิดเหตุหมายรวมทั้งสถานท่ีที่การกระท าได้กระท า
ลงและสถานท่ีที่ผลของการกระท าเกิดขึ้น และเรียกทฤษฎีนี้ว่า “ทฤษฎีรวมสถานท่ีเกิดเหตุ” (Ubiquitätstheorie)7 
 2.2  หลักเกณฑ์การตีความกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  กฎหมายทุกฉบับต้องการการตีความ โดยการตีความบทบัญญัติของกฎหมาย คือ การค้นหาความหมายที่
แท้จริงของบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อที่จะใช้กับกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ8 และในการตีความกฎหมายอาญามี
หลักเช่นเดียวกับการตีความกฎหมายอื่น ๆ กล่าวคือ ต้องตีความตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ์ (Spirit)9 โดย
ประกอบด้วยหลักส าคัญ 4 ประการ คือ 
  1) การตีความตามหลักภาษา (Grammatical interpretation) จุดเริ่มต้นของการตีความกฎหมายอยู่ที่
ถ้อยค าของตัวบทกฎหมาย ความหมายของตัวบทกฎหมายย่อมเป็นกรอบของการตีความกฎหมายที่ส าคัญที่จะ
ป้องกันมิให้เกิดผลร้ายแก่บุคคล10 โดยที่ถ้อยค าของตัวบทกฎหมายเป็น “วัตถ”ุ (object) แห่งการตีความกฎหมาย 
ตามปกติจึงต้องพิจารณาตามหลักภาษาหรือพิจารณาการตีความตามหลักภาษาเป็นล าดับแรก11  
  2) การตีความตามความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบของกฎหมาย (Systematical interpretation) ในการ
ตีความกฎหมายนั้น แม้ผู้ตีความจะต้องถือความหมายในทางกฎหมายเป็นเกณฑ์ แต่ผู้ตีความก็ต้องระลึกด้วยว่า
ภาษากฎหมายเองก็อาจแตกต่างกันได้ ซึ่งความแตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบของกฎหมาย 
กฎหมายอาญาเองก็มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ และบางสิ่งที่ไม่มีอยู่ในกฎหมายอาญาแต่มีอยู่ในกฎหมายอื่น 
และเนื่องจากความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบของกฎหมาย กรณีจึงต้องน าหลักในกฎหมายอื่นนั้นมาใช้ในกฎหมาย
อาญา ดังเช่นในกรณีของค าว่า “ทรัพย์” เนื่องด้วยกฎหมายอาญาไม่มีบทนิยามศัพท์ค าว่า “ทรัพย์” ไว้ให้มี
ความหมายเพียงใด จึงต้องตีความโดยอาศัยความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างกฎหมายอาญากับกฎหมายอื่น ซึ่ง
ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 บัญญัติค าว่า “ทรัพย์หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง” เท่านั้น ดังนั้น ค าว่า 
“ทรัพย”์ ในกฎหมายอาญาจึงต้องตีความตามขอบเขตของความหมายตามที่กฎหมายบัญญัติเท่านั้น12 
  3) การตีความตามประวัติความเป็นมาของกฎหมาย (Historitical interpretation) คือการหาความหมาย
ของตัวบทกฎหมายจากประวัติความเป็นมาของตัวบทกฎหมายนั้น การพิจารณาประวัติความเป็นมาของกฎหมาย
นั้น อาจพิจารณาจากประวัติการยกร่างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้นร่าง เหตุผลในการร่าง เป็นต้น การตีความวิธี
นี้จะน าไปสู่ “การตีความตามความมุ่งหมายของตัวบทกฎหมาย”13 
  4) การตีความตามความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย (Teleological interpretation) คือการ
ค้นหาความมุ่งหมายของตัวบทกฎหมาย ในการตีความวิธีน้ี คุณธรรมทางกฎหมายจะเป็นเครื่องช่วยในการตีความได้
เป็นอย่างดี ในการตีความตามความมุ่งหมายของตัวบทกฎหมายนั้น นอกจากจ าเป็นที่จะต้องค้นหาคุณธรรมทาง
กฎหมาย14แล้ว อาจจ าเป็นต้องค านึงถึง “คุณค่า” ของการกระท าด้วย เป็นต้นว่า การกระท าต่อร่างกายในการ
รักษาพยาบาลย่อมไม่เป็นการท าร้ายในความหมายของความผิดฐานท าร้ายร่างกาย15 
 
 

                                                           
 7 Hans-Heinrich Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts : Allgemeiner, Teil.4, (Auflage : Munchen, 1988), 
S.159 f. อ้างถึงใน คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป, อ้างแลว้, น. 115. 
 8 คณิต ณ นคร, กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพว์ิญญูชน, 2561), น. 83. 
 9 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 16, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2537), น. 43. 
 10 Vgl. Harro Otto, Grundkur Strafrecht : Allgemein Strafrechtslehre, 7, (Auflage : Berlin, 2004, §2 
Randnummer, 41, S. 26. อ้างใน คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป, อ้างแล้ว, หน้า 76. 
 11 คณิต ณ นคร, กฎหมายวธิิพจิารณาความอาญา, อ้างแลว้, หน้า 83. 
 12 อัจฉรยีา ชูตินันทน,์ “นิติวิธีในการตีความกฎหมายอาญาของประเทศไทย”, วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 33 ฉบบัที่ 107, 
น. 256 (กรกฎาคม - กันยายน 2562). 
 13 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป, อ้างแล้ว, น. 78 – 79.  
 14 คณิต ณ นคร, “การตีความกฎหมายอาญา”, วารสารนิติศาสตร์ ฉบบัที่ 4 ปีที ่14, น. 59 (ธันวาคม 2527). 
 15 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป, อ้างแล้ว, น. 80 – 81. 
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 2.3  บทสันนิษฐานเด็ดขาดตามกฎหมายหรือหลักกฎหมายปิดปาก (Irrebuttable Presumption or Estoppel) 
  บทสันนิษฐานเด็ดขาดตามกฎหมายหรือหลักกฎหมายปิดปากนั้น มีนักนิติศาสตร์ได้ให้นิยามความหมายถึง
หลักการดังกล่าวไว้หลายท่าน เช่น รูเปิร์ต คอร์ส และแนนซี่ วิลกินส์ (Rupert Cross and Nancy Willkins) กล่าว
ว่า คือการที่คู่ความถูกตัดไม่ให้อ้างเป็นอย่างอื่นและไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานใดๆที่เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงนั้นอีกต่อไป16 อา เจ วอลเกอร์ และ เอ็ม เจ วอลเกอร์ (R.J. Walker and M.J. Walker) ก็ได้ให้ความหมาย 
ไว้ว่า คือการที่คู่ความถูกห้ามจากการที่จะกล่าวอ้างหรือปฏิเสธในข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหน่ึง17 
  กล่าวได้ว่าบทสันนิษฐานเด็ดขาดนี้จะต้องถือว่ามีผลตามที่ต้องสันนิษฐานโดยจะน าพยานหลักฐานมาสืบให้
ศาลรับฟังข้อเท็จจริงให้ผิดเพี้ยนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ เมื่อในคดีมีข้อเท็จจริงเช่นนี้ปรากฏ คู่ความจะไปโต้เถียงว่า
ความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่กฎหมายสันนิษฐานไว้เด็ดขาดเช่นนั้นไม่ได้ เนื่องจาก18มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นเด็ดแล้วว่า
ให้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้น แม้จะคลาดเคลื่อนไปจากความจริงก็ต้องถือว่าเป็นกรณียกเว้นที่สังคมจ าเป็นต้องตรา
กฎหมายให้เป็นอย่างน้ัน 
 
3. อ ำนำจหน้ำที่ในกำรสอบสวนด ำเนินคดีอำญำของพนักงำนอัยกำรในต่ำงประเทศ 
 3.1  สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  ระบบการด าเนินคดีอาญาของประเทศฝรั่งเศสนั้น ถือว่าการสอบสวนและการฟ้องร้องเป็นกระบวนการ
เดียวกัน โดยองค์กรอัยการถือเป็นองค์กรหลักที่ท าหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการสอบสวนด าเนินคดี โดย
ผู้รับผิดชอบคืออัยการแห่งสาธารณรัฐที่มีอ านาจเฉพาะตัวที่ส าคัญคือการฟ้องคดีอาญา ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจ
ดังกล่าวอัยการแห่งสาธารณรัฐอาจด าเนินการด้วยตนเองหรือให้มีการด าเนินการสืบสวนสอบสวนทุกเรื่องที่จ าเปน็ใน
การแสวงหาพยานหลักฐานและการฟ้องคดีอาญา19 
  ในการสอบสวนคดีต่างๆ หากอัยการแห่งสาธารณรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน หรือเป็นคดีความผิดร้ายแรงแล้ว อัยการแห่งสาธารณรัฐอาจร้องขอให้ผู้พิพากษาไต่สวนเปิดการสอบสวนได้ 
ซึ่งเรียกว่า “การไต่สวนคดีอาญา” (L’ instruction) ซึ่งความผิดที่ผู้พิพากษาไต่สวนมีอ านาจที่จะเข้าไปท าการ
สอบสวนมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ คดีประเภทแรกคือคดีความผิดอุกฤษฏ์โทษ (Les Crime) ซึ่งเป็นความผิดที่มี
โทษจ าคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และคดีประเภทที่สองคือคดีความผิดมัชฌิมโทษ (Les délites) ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษ
จ าคุกมากกว่า 2 เดือน ถึง 10 ปี ที่มีลักษณะของความผิดที่ร้ายแรงหรือมีความยุ่งยากซับซ้อน เช่น คดีความมั่นคง
แห่งรัฐ คดีทุจริตทางการเมืองหรือทางการเงิน เป็นต้น20 
 3.2  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
  การด าเนินคดีอาญาในเยอรมัน รัฐโดยพนักงานอัยการเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิด ส่วนเอกชนผู้เสียหายฟ้องคดีได้อย่างจ ากัด21 เมื่อมีการกระท าผิดเกิดขึ้นอัยการเยอรมันมีอ านาจ 
ในการเริ่มคดีได้เองหรือให้ต ารวจด าเนินการให้ได้ โดยในการด าเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนฟ้องร้องในเยอรมนีถือเป็น
กระบวนการเดียว ผู้รับผิดชอบในการด าเนินคดีอาญาช้ันนี้คืออัยการ 22 ซึ่งการสอบสวนฟ้องร้องคดีอาญาทั่วไป 

                                                           
 16 Rupert Cross and Nancy Willkins, An Outline of the law of Evidence, 5 the ed.  
(London : Butterworths, 1980), p. 163. 
 17 R.J. Walker and M.J. Walker, The English Legal System, 5 th ed, (London : Butterworths, 1980), p. 564. 
 18 จรัญ ภกัดีธนากุล, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 13, (กรุงเทพฯ : ส านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561), น. 4. 
 19 อุทัย อาทิเวช, “ต ารวจกับการสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส”, รวมบทความกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา
ฝรั่งเศส, พิมพ์ครั้งที่ 1, ม.ป.ป, น. 136. 
 20 เร่ืองเดิม, น. 185 – 186. 
 21 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณความอาญาเยอรมัน มาตรา 374 อ้างถึงใน คณิต ณ นคร, “อัยการเยอรมันและการ
ด าเนินคดีอาญาของอยัการเยอรมันก่อนฟ้อง”, น. 17. 
 22 VGL Wolfgang Heyde, อ้างถึงใน คณิต ณ นคร, “อัยการเยอรมันและการด าเนินคดีอาญาของอยัการเยอรมันก่อน
ฟ้อง”, อ้างแล้ว, หน้า 25. 
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เป็นงานในหน้าที่ของอัยการระดับมลรัฐ เว้นแต่การด าเนินคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ เช่น คดีกบฏ ซึ่ง
น าคดีมาพิจารณาพิพากษาที่ศาลสูงมลรัฐ โดยอัยการประจ าศาลสูงสุดของสหพันธรัฐมีอ านาจหน้าท่ีในการสอบสวน
ฟ้องร้องและคดีประเภทนี้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐ23 
 3.3  อังกฤษ 
  Crown Prosecution Service (CPS) คือสถาบันอัยการแห่งอังกฤษ มีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินคดีหรือปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกระบวนการทางอาญาทั้งหมดที่เคยอยู่ภายใต้การด าเนินการของต ารวจ24 
หน้าที่หลักของ CPS คือเป็นองค์กรที่มีอ านาจเด็ดขาดในการพิจารณาส านวนการสอบสวนของต ารวจและสิทธิ
เด็ดขาดที่จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาเหล่านั้น  โดยผู้บังคับบัญชาของ CPS ก็คือ Director of Public 
Prosecutions (DPP) 
  อ านาจหน้าที่ในการสอบสวนด าเนินคดีในความผิดที่คาบเกี่ยวกับต่างประเทศ หรือความผิดร้ายแรง หรือ
กระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐในอังกฤษนั้น พบว่าอาชญากรรมระหว่างประเทศที่เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อ
ความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร อยู่ในอ านาจหน้าท่ีด าเนินคดีของ CPS โดยหน่วยงานเฉพาะที่ช่ือว่า 
International Justice and Organised Crime Division (IJOCD)25 แต่กระบวนการในช้ันสอบสวนในอังกฤษนั้น 
ได้มีการจัดตั้งส านักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency (NCA))26 ให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน
การด าเนินการสอบสวนในความผิดร้ายแรงหรือความผิดที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของสหราช
อาณาจักร27 ซึ่งในการด าเนินคดีในความผิดร้ายแรง ความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐหรือคาบเกี่ยวกับ
ต่างประเทศเหล่านี้ ในช้ันเริ่มต้นคดี NCA จะรายงานหรือแจ้งไปยัง Director of Public Prosecutions (DPP) ให้
รับทราบ จากนั้น CPS ก็จะส่งอัยการที่มีความเช่ียวชาญในคดีประเภทต่าง ๆ ไปร่วมสอบสวนและให้ค าแนะน าแก่
ต ารวจตั้งแต่ชั้นเริ่มต้นคดี28 
 
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  จากผลแห่งการศึกษาถึงปัญหาเรื่องอ านาจด าเนินคดีของอัยการสูงสุดในความผิดที่เกิดขึ้นนอก
ราชอาณาจักรนั้น ผู้เขียนเห็นว่าสามารถพิจารณาถึงอ านาจสอบสวนของอัยการสูงสุดในปัญหาดังกล่าว โดยแบ่งแยก
ออกได้เป็น 3 ประการด้วยกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแต่ละประการจะได้ผลลัพธ์ที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
ออกไป ดังนี ้
  1) ประการที่หน่ึง หากพิจารณาตามลักษณะและพฤติการณ์ของการกระท าความผิดตามความจริง ในกรณี
การกระท าความผิดบนเรือไทยหรืออากาศยานไทย พบว่า ความผิดดังกล่าวถือว่าได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร
ตามความเป็นจริง เนื่องจากเรือไทยหรืออากาศยานไทยนั้น มิใช่ดินแดนอันเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย 
ดังนั้น อัยการสูงสุดจึงมีอ านาจสอบสวนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคสอง 
  ต่อมา ในกรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 5 พบว่าสถานที่ในการกระท าความผิดคือทั้งใน
ราชอาณาจักรไทยและนอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นสถานที่ท่ีการกระท าลงได้กระท าลงและสถานที่ที่ผลแห่งการ
กระท าได้เกิดขึ้นตามทฤษฎีรวมสถานที่เกิดเหตุ  จึงต้องถือว่าสถานที่ในการกระท าความผิดนั้นเกิดขึ้นใน

                                                           
 23 เป็นอ านาจของอยัการสูงสุดของสหพันธรัฐที่อาจไม่ด าเนินคดีในข้อหาเกีย่วกับความมั่นคงของรัฐโดยตรงได้ ถ้าเห็นว่า 
การด าเนินคดีจะน าผลเสียหายอย่างยิ่งมาสู่ประเทศในแง่ความปลอดภยัและความมั่นคงของประเทศ หรือเห็นวา่การด าเนินคดีนั้นขัดต่อ
ผลประโยชน์อันส าคัญของประเทศ (ดูประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 153 วรรคหนึ่ง) 
 24 Julia Flonda, Public Prosecutors and Discretion : A Comparative, (Clarendon Press : Oxford, 1995), p.140. 
 25 The Inspection of CPS International Justice and Organised Crime Division, An inspection of 
governance, leadership, resilience and stakeholder relationships January 2019, No 29. 
 26 Searched on 28 January 2021, from https://www.cps.gov.uk/international-justice-and-organised-crime-
division-ijocd 
 27 Searched on 28 January 2021, from https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/how-we-work 
 28 Anthony Roy Taylor, “A Provincial English Prosecutor View Orgarnized Crime”, RESOURCE MATERIAL 
SERIES No.43 p. 159 (1993). 
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ราชอาณาจักรไทยด้วย ดังนั้น จึงถือว่าอัยการสูงสุดไม่มีอ านาจสอบสวนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 5 ดังกล่าวนี้ 
  กรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 6 พบว่าสถานท่ีในการกระท าการเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน 
ได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร ดังนั้น อัยการสูงสุดจึงมีอ านาจสอบสวนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 6 
  2) ประการที่สอง หากพิจารณาตามหลักและทฤษฎีกฎหมายแล้ว พบว่า เมื่อตีความตามหลักเกณฑ์การ
ตีความกฎหมายอาญา ในกรณีตามมาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 6 ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 20 ตามหลักภาษา และตามหลักความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบของกฎหมายแล้ว ต้อง
ถือว่าทั้งกรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 6 นั้น เป็นความผิดใน
ราชอาณาจักรหรือได้กระท าในราชอาณาจักร อันจะส่งผลให้ไม่ใช่ความผิดที่ได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรตามนัย
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 ซึ่งอัยการสูงสุดย่อมไม่มีอ านาจในการสอบสวนในกรณีของ
ความผิดเหล่านี้ 
  แต่หากพิจารณาตามเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 6 
ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ตราขึ้นสอดคล้องกับการขยายอ านาจลงโทษของรัฐตามหลักดินแดน อันเป็นเรื่องของการใช้
กฎหมายอาญาบังคับแก่บุคคลเท่าน้ัน แต่ไม่ได้มุ่งประสงค์จะก าหนดว่าความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นภายในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักร ซึ่งหากพิจารณาเพียงเท่านี้ พบว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคสอง 
และมาตรา 6 จะอยู่ในอ านาจสอบสวนของอัยการสูงสุด แต่ไม่รวมถึงกรณีตามมาตรา 5 ด้วย เนื่องจาก แม้ตาม
ความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของหลักดินแดนจะไม่ได้ประสงค์ที่จะก าหนดสถานท่ีที่ความผิดได้กระท าลงก็ตาม แต่
กรณีตามมาตรา 5 นั้น สถานที่ในการกระท าความผิดส่วนหนึ่งนั้นคือราชอาณาจักรไทยด้วย ดังนั้น จึงไม่อยู่ใน
อ านาจสอบสวนของอัยการสูงสุดที่จะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 
  แต่เมื่อพิจารณาตามบทสันนิษฐานเด็ดขาดหรือหลักกฎหมายปิดปากแล้ว พบว่า บทบัญญัติมาตรา 4 วรรค
สอง มาตรา 5 และมาตรา 6 นี้ ล้วนแต่เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติโดยใช้ถ้อยค าว่า “ให้ถือว่า” ทั้งสิ้น อันถือเป็น
กรณีที่กฎหมายบัญญัติบทสันนิษฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาดว่า การกระท าความผิดตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวได้กระท าลงในราชอาณาจักร แม้ความเป็นจริงจะไม่อาจเป็นเช่นนั้นได้ เพราะกรณีตามมาตรา 4 วรรคสอง 
และมาตรา 6 ตามความเป็นจริงได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรก็ตาม แต่ เมื่อเป็นกรณีที่กฎหมายได้บัญญัติไว้โดย
เด็ดขาดแล้วว่าให้ถือข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างนั้น ไม่ว่าจะผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม 
เช่นนี้แล้วจึงไม่อาจกล่าวอ้าง โต้แย้ง หรือตีความหมายให้ผิดแผกแตกต่างไปจากข้อสันนิษฐานโดยเด็ดขาดตาม
กฎหมายได้  
  ดังนี้ เอง เมื่ออัยการสูงสุดมี เขตอ านาจในการสอบสวนในกรณีของความผิดที่ได้กระท าลงนอก
ราชอาณาจักร แต่กรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 6 บัญญัติข้อ
สันนิษฐานโดยเด็ดขาดไว้ว่า “ให้ถือว่า” เป็นการกระท าความผิดในราชอาณาจักร ดังนั้น อัยการสูงสุดจึงไม่อาจเป็น
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในกรณีของการกระท าความต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่านี้ได้ 
  3) ประการที่สาม หากพิจารณาตามความส าคัญและความเหมาะสมและจากผลสรุปจากการน าแนวทาง
ของต่างประเทศมาปรับใช้ว่าอัยการสูงสุดสมควรเป็นพนักงานสอบสวนในกรณีของการกระท าความผิดที่ถือว่าได้
กระท าในราชอาณาจักรหรือไม่นั้น พบว่า ความผิดที่ประมวลกฎหมายอาญาถือว่าได้กระท านอกราชอาณาจักรนี้ 
ย่อมมีลักษณะและพฤติการณ์ในการกระท าความผิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐต่างประเทศด้วยทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงของรัฐ ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง 
ตลอดจนตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ก็ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของอัยการสูงสุดในการ
ประสานงานเพื่อขอให้ส่งตัวบุคคลผู้กระท าความผิดมายังราชอาณาจักรไทย ประกอบกับพระราชบัญญัติความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 ก็ได้ก าหนดมาตรการความช่วยเหลือระหว่างประเทศให้อยู่ใน
อ านาจของอัยการสูงสุดโดยให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ประสานงานกลางเช่นกัน  ตลอดจนกฎหมายพิเศษอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะในการกระท าความผิดเกี่ยวพันกันทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาก็ได้ก าหนดให้กรณีของความผิด
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เหล่านี้อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 ซึ่งเป็นอ านาจสอบสวนของอัยการสูงสุด 
ดังนั้น อัยการสูงสุดจึงสมควรเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในกรณีของการกระท าความผิดต่าง ๆ เหล่านี้ 
  ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรที่ท าหน้าที่สอบสวนในกรณีของการ
กระท าความผิดที่เทียบเคียงหรือเป็นความผิดในลักษณะเดียวกันกับกรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรค
สอง มาตรา 5 และมาตรา 6 ในต่างประเทศแล้วนั้น พบว่าในสาธารณรัฐฝรั่งเศส แม้อ านาจในการสอบสวน
ด าเนินคดีจะเป็นอ านาจเฉพาะตัวของอัยการแห่งสาธารณรัฐก็ตาม แต่หากเป็นกรณีของความผิดร้ายแรงหรือคดี
ความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐนั้น นอกจากอัยการแห่งสาธารณรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน
ด าเนินคดีดังกล่าวแล้ว ฝรั่งเศสก็ยังได้ก าหนดให้ความผิดเหล่านี้ อัยการแห่งสาธารณรัฐสามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอให้
ผู้พิพากษาไต่สวนด าเนินการสอบสวนในคดีความผิดดังกล่าวได้  
  ส่วนในเยอรมันนั้น แม้ในสหพันธรัฐเยอรมันจะได้จัดลักษณะขององค์กรอัยการให้มีความเกี่ยวพันกับการ
ปกครองของรัฐและตามระดับของศาล โดยอ านาจสอบสวนด าเนินคดีจะเป็นอ านาจของอัยการระดับมลรัฐ แต่หาก
ปรากฏว่าความผิดใดที่เป็นคดีที่เกี่ยวที่ความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของ
สหพันธรัฐเยอรมันแล้ว อัยการสูงสุดก็เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินคดีหรือมีอ านาจที่จะปฏิเสธไม่ด าเนินคดีดังกล่าว 
ดังนั้นการกระท าความผิดเหล่านี้ จะอยู่ในความรับผิดชอบของอัยการสูงสุด มิใช่อัยการระดับมลรัฐเฉกเช่นการ
กระท าความผิดอื่นท่ัว ๆ ไป 
  ส่วนในอังกฤษน้ัน แม้ส านักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA) จะเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการด าเนินการ
สอบสวนในความผิดที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรก็ตาม แต่ก็ต้อง  
มีการรายงานให้ Director of Public Prosecutions (DPP) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขององค์กรอัยการ (CPS) ทราบ 
และ CPS ก็จะส่งพนักงานอัยการเข้าไปร่วมสอบสวนด้วยตั้งแต่ในช้ันเริ่มต้นคดี 
  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในกรณีของการกระท าความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐ ความผิดร้ายแรง หรือ
ความผิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ท้ังในสาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธรัฐเยอรมนี และอังกฤษ พนักงานอัยการ
ต่างเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนด าเนินคดีในความผิดเหล่านี้หรือมีส่วนร่วมด้วยในการสอบสวนตั้งแต่ชั้น
เริ่มต้นคดี อีกทั้งในเยอรมนี ยังก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้อัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐเป็นผู้รับผิดชอบใน  
การด าเนินคดี เช่นนี้ เมื่อกรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 6 เหล่านี้ ล้วน
แต่เกี่ยวข้องกับรัฐต่างประเทศและในการกระท าความผิดดังกล่าว ยังอาจเป็นความผิดที่กระทบกระเทือนต่อความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทยหรือความผิดร้ายแรงได้ ดังนี้แล้ว การกระท าความผิดต่าง ๆ เหล่านี้จึงมีเหตุผลอัน
สมควรที่จะอยู่ในเขตอ านาจสอบสวนของอัยการสูงสุดเช่นเดียวกัน 
  ด้วยเหตุนี้เอง ผู้เขียนจึงเห็นว่า หากได้มีการแก้ไขบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในเรื่องดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทยมีบรรทัดฐานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นภววิสัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
อัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในกรณีของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 วรรคสอง 
มาตรา 5 และมาตรา 6 อย่างสิ้นกระแสความและไร้ซึ่งข้อโต้แย้งนั้น ผู้เขียนสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้ดังนี้ กล่าวคือ 
  เสนอแนะให้มีการแก้ไขบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 เฉพาะความใน
วรรคแรก จากเดิมที่ว่า “ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้อัยการสูงสุด
หรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายหน้าที่น้ันให้พนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทนก็ได้” 
  แก้ไขเป็น “ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทยหรือความผิดที่ถือว่า
กระท าในราชอาณาจักร ให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ หรือจะมอบหมาย
หน้าท่ีนั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทนก็ได้” 
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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ขึ้นใช้บังคับใน
การควบคุมการขุดดินและถมดิน ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักเฉพาะเพียงฉบับเดียวท่ีใช้ในการควบคุมดังกล่าวให้เป็นไป
ตามกรอบของกฎหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ตามมา ได้แก่ การก าหนดพื้นที่บังคับใช้ การขอจดแจ้ง
การขุดดินและถมดิน การควบคุมระหว่างด าเนินการตลอดจนการป้องกันความเสียหายขั้นพ้ืนฐานที่จะเกิดขึ้นขณะ
ด าเนินการ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีกฎหมายที่บัญญัติมาเพื่อควบคุมการด าเนินการขุดดินและถมดินในปัจจุบัน
ช่วงเวลาที่ผ่านมายังคงมีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชนชน อาคารและทรัพย์สิน
ของประชาชนได้รับความเสียหาย ปัญหาสาธารณูปโภคได้รับผลกระทบจากการขุดดินและถมดิน ถนนพัง ปัญหา
สุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ อากาศ น้ า เป็นต้น จะเห็นได้ว่าไม่ว่า
จะเป็นการด าเนินการขุดดินและถมดินประเภทใดก็ตามย่อมก่อให้เกิดผลกระทบในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และสังคม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะมีมาตรการทางกฎหมายก าหนดให้ผู้ที่ด าเนินการ
ขุดดินและถมดินที่ก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่าวต้องรับผิดจากผลกระทบจากการกระท าของตนเอง แต่มาตรการ
ดังกล่าว ก็ไม่สามารถเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง หากเป็นการ
ด าเนินการโดยทั่วไปท าให้เกิดปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อบังคับในส่วนของการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขุดดินและถมดิน ว่ายังมีเนื้อหาหรือรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม โดยส่งผลให้การปฏิบัติ
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการออกกฎหมายล าดับรองมาเพื่อช่วยในการส่งเสริม
มาตรการการควบคุมการขุดดินและถมดินแล้วก็ตาม 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขุดดินและถมดิน 
ส าหรับการขุดดินและถมดินเพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ การประกอบกิจการขุดดินและถมดินเพื่อจ าหน่ายหน้าดิน ตาม
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 เพื่อป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากการขุด
ดินและถมดินอย่างถูกต้องเหมาะสมและรอบคอบ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะได้น ามาเป็นแนวทางในการก าหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากการด าเนินการขุดดินและถมดิน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวของราชอาณาจักรไทย ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 

                                                           
 1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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Abstract 
 Currently Thailand has drafted and promulgated the Soil Excavation and Filling Act 
B.E.2543 to control soil excavation and land filling. This legislation is considered the only special 
law used to control such activities so as to be in accordance with compulsory legal frameworks 
and to prevent and correct the consequences such as determining enforceable areas, requests to 
register the right to soil excavation and land filling, supervision and control during operation, and 
prevention of basic damage that will occur during operation, etc. 
 However, despite in the past there were laws that were enacted to regulate soil 
excavation and land filling operations, nowadays there are still reports of damage concerning 
people's livelihoods, damaged buildings and properties, deteriorated public utilities, collapsed 
roads, public health problems. as well as deterioration of ecosystems, surrounding environment, 
air, water, etc. It can be seen that any type of soil excavation and landfill operation will inevitably 
cause impact on natural resources the environment and socicl. Despite legal measures mandating 
people who conduct soil excavation and landfills and cause such adverse impact to be liable for 
the consequences of their actions. But such legal measures cannot truly remedy human suffering 
or environmental damage. In general practice cases, there are problems and arguments about 
regulations regarding compliance with the laws on soil excavation and land filling. The current legal 
measures in place still has content or details that is not exhaustive that should be amended and 
hence the current practice is not as effective as it should be; even though present legislations have 
been enacted to help promote measures to control soil excavation and land filling. 
 This thesis aims to study various legal measures to control of soil excavation and land 
filling  under the Soil Excavation Act and Landfilling B.E.2543 to prevent damage, to restore the 
environment, and to conduct operations properly and carefully. The said legal measures comprises 
of measures before taking action/ during the operation/ after completion of excavation and 
landfilling, as well as continuous monitoring and supervising so as to be used as a guideline for 
comparative study concerning the relevant laws of different countries including United States of 
America, United Kingdom, and the Federation of Malaysia. This research’s results will be taken as 
a measure to solve the hypothesized problems, to alleviate adverse impact from soil excavation 
and landfilling operations and to propose suggestions regarding solving such problems in Thailand 
so as to conduct the operation more appropriately and more efficiently. 
 
Keywords:  
Controlling soil excavation and landfilling, soil excavation, landfilling 
 
1.บทน า 
 เนื่องจากในปัจจุบันกฎหมายที่บัญญัติมาเพื่อควบคุมการด าเนินการขุดดินและถมดินของ
ราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมายังคงมีรายงานความเสียหายที่เกิด จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการขุดดินและถม
ดินประเภทใดก็ตามย่อมก่อให้เกิดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะมีมาตรการทางกฎหมายก าหนดให้ผู้ที่ด าเนินการขุดดินและถมดินที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ดังกล่าวต้องรับผิดจากผลกระทบจากการกระท าของตนเอง แต่มาตรการดังกล่าวก็ไม่สามารถเยียวยาแก้ไขความ
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เดือดร้อนหรือเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจาก
การขุดดินและถมดินอย่างถูกต้องเหมาะสม3 โดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาถึงกฎหมายหลักท่ีน ามาใช้ก าหนดมาตรการ
ในการควบคุมการขุดดินและถมดิน ส าหรับการขุดดินและถมดินเพื่อการพาณิชย์ คือ พระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ.2543 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการบังคับใช้ของกฎหมาย ได้แก่ ปัญหา
การติดตามตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล การก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานใต้ดิน และด้านสิ่งแวดล้อมในขณะประกอบกิจการขุดดินและถมดิน การเยียวยาความ
เสียหายต่อประชาชนที่เกิดขึ้น ตลอดจนมาตรการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบ
กิจการขุดดินและถมดิน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศมาเลเซีย เพื่อน ามาเป็นมาตรการแก้ไข
ปัญหาและผลกระทบจากการด าเนินการขุดดินและถมดิน และเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิด
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. ปัญหาและผลกระทบจากการขุดดินและถมดินในปจัจุบนั 
 การด าเนินการขุดดินและถมดินในปัจจุบันนั้นยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอท าให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต  
ให้ด าเนินการขุดดินและถมดินมีการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือขอบเขตของงานท่ีถูกต้อง มีการขุดดินใน
ปริมาณที่ลึกจนเกินไป โดยมิได้มีการค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรที่มีอยู่ เช่นเง่ือนไขที่ก าหนดความ
ลึกในการขุดดิน และปริมาณความสูงในการถมของชั้นดิน นอกจากนี้ยังมีการลักลอบขุดดินในพื้นที่ต่าง ๆ โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  การด าเนินการดังกล่าวที่ไม่ได้มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและประชาชนโดยรอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงปัญหาและผละกระทบของการขุดดินและถมดิน 
 
 2.1  ปัญหาผลกระทบการคมนาคมขนส่ง 
  ปัจจุบันนี้ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขนดินเป็นจ านวนมาก ซึ่งการขนดินดังกล่าว
ผู้ประกอบการไม่มีการป้องกันมิให้ดินรั่วไหลตกบนพื้นดิน ส่งผลให้ประชาชนผู้ซึ่งได้อาศัยบริเวณที่รถขนดินวิ่งผ่าน
ได้รับความเดือดร้อนมากมาย ทั้งเศษดินที่ตกเกลื่อนพื้นถนนและฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายของฝุ่น และการร่วงหล่น
ของทราย ตลอดจนเสียงดังรบกวนส่งผลกระทบต่อชุมชนซึ่งอยู่ข้างทาง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดวัสดุที่เหลือใช้ เช่น 
กรวด ซึ่งวัสดุเหล่านี้ถ้าไม่มีการจัดการให้ถูกต้องและเหมาะสม จะก่อให้เกิดปัญหาจากการกองทิ้งวัสดุเหลือใช้ใน
ระยะยาว ซึ่งการควบคุมดูแลตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
ต ารวจซึ่งจะต้องด าเนินการกวดขันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขุดดินและถมดินละเมิดกฎหมายและไมป่ฏบิตัติามบทบญัญตัิ

                                                           
 3 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. การใช้บังคับกฎหมายสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2542), น. 188. 



13 
ที่กฎหมายก าหนด และแม้จะมีการกวดขันและด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ก็ตาม แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดระวางโทษที่ต่ ามาก 
หากเทยีบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจขุดดินและถมดินไม่เกรงกลัว
ต่อการกระท าความผิด และยังคงกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติอย่างต่อไป อีกทั้งยังมีปัจจัยเรื่องอิทธิพลของ
นักการเมืองท้องถิ่นมาเป็นหลักที่ส าคัญ เป็นผลให้การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการคมนาคมขนส่งล าเลียงดินใน
การขุดดินและถมดินไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นผลสูงสุด 
 2.2  ปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
  การประกอบธุรกิจการขุดดินและถมดินเป็นการลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพจากพื้นดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ ให้กลายเป็นพื้นที่ดินที่มีความเสื่อมสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ผลที่ตามมาก็คือความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสูญเสียทัศนียภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในระยะยาวท้ัง
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนภาครัฐเนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมากเพื่อน ามาใช้แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการด าเนินการขุดดินและถมดิน เช่น องค์กรส่วนท้องถิ่นต้องฟื้นฟูท าถนนเพื่อซ่อมแซม
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการล าเลียงขนส่งดินจากรถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกินที่กฎกระทรวงก าหนดส่งผลให้ถนนช ารุด
เสียหาย นอกจากนี้พ้ืนท่ีที่เคยเป็นธรรมชาติต้นไม้ป่าท่ีเขียวขจี มีทัศนียภาพท่ีสวยงามต้องถูกท าลายไปเนื่องจากการ
ต้องปรับหน้าดินมาเพื่อใช้เป็นต้นทุนทางธุรกิจให้ได้ก าไรมหาศาล ส่งผลให้พ้ืนท่ีโดยรอบกลายเป็นที่รกร้างไม่สามารถ
ท ากินได้ถือเป็นการสูญเสียพื้นท่ีและโอกาสในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีนั้นได้อีกต่อไป 
 2.3  ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
  การขุดดินถมดินถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท าเพื่อเป็นการท าลายอย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญ
และเป็นองค์ประกอบอยู่ในชีวิตของทุกคน ในสังคม โดยเฉพาะดินถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยในการ
เพาะปลูกพืช หรือการเกษตรกรรม และเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ ตลอดจนต้นก าหนดของวงจรระบบนิเวศน์ในหลาย 
ๆ ระบบ อีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือ ยังเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ใช้ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ 
มากมาย 
  โดยเมื่อดินเสื่อมโทรมถึงระดับหนึ่งการแก้ไขดินให้กลับสู่สภาพเดิมนั้น จะท าได้ยากมากและหากจะฟื้นฟู
สภาพของดินให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือท าให้ระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อมโดยรอบมีความสมบูรณ์กลับมาใกล้เคียง
กับระบบนิเวศน์เดิมก่อนมีการด าเนินการขุดดินและถมดินนั้น ต้องใช้ระยะเวลานานมากและก็ต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมากและหากไม่สามารถฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมาสู่สภาพเดิมได้ ซึ่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายใดก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการขุดดินและถมดินท าการเยียวยาผลกระทบ หรือฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวภายหลัง
การเสร็จสิ้นด าเนินการ ดังเช่นในพื้นที่ต่างๆ ที่มีการประกอบกิจการขุดดินถมดินปล่อยให้พื้นที่นั้นกลายเป็นบ่อน้ า
หรือเป็นหุบเหว เป็นต้น จึงกลายเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบัน 
 
3. กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขุดดินและถมดินในต่างประเทศ 
 จากการได้ศึกษากฎหมายของประเทศต่าง ๆ ไม่พบตัวบทกฎหมายเฉพาะ (Specific Legislations) ที่
บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ ควบคุม หรือป้องกันในเรื่องของการขุดดินนี้โดยตรง แต่ในบางประเทศ ได้มีการสอดแทรก
มาตรการทางกฎหมายปกครองบางอย่างเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไว้ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มี
ขอบเขตครอบคลุมเรื่องอื่น ๆ ด้วย ส่วนประเทศอื่น ๆ ตรวจสอบไม่พบมาตรการในพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติ 
ซึ่งเข้าใจได้ว่าน่าจะมีการก าหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น (by-laws; ordinance) อันยากแก่การ
ตรวจสอบได้เหมือนในกฎหมายของราชอาณาจักรไทย Civil Law ในท านองเดียวกับพระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. 2543 ดังนี้  
 จึงได้ท าการศึกษากฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขุดดินและถมดินของ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบในการวางแนวทางก าหนด
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขุดดินและถมดินของราชอาณาจักรไทยต่อไปในอนาคต 
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 3.1  กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขุดดินและถมดินของสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของราชอาณาจักรไทย4 
  สหรัฐอเมริกาซึ่งปกครองด้วยระบอบสหพันธรัฐนั้นไม่มีกฎหมายกลางว่าด้วยการขุดดินหรือถมดิน  
ของประเทศ แต่สาระส าคัญจะอยู่ในรูปของ Ordinance ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งมีอ านาจทั่วไป 
ในการควบคุมดูแลสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในเขตพื้นที่มิให้กระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้อื่น ผ่านระบบอนุญาต (Permit System) ซึ่งท้องถิ่นมีอ านาจ และดุลพินิจในการพิจารณาหรือ
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ประกอบการอนุญาตค่อนข้างกว้างขวาง มาตรการเพิ่มเติมในวัตถุประสงค์ใกล้เคียงและมี
ความสืบเนื่องกันจะปรากฏอยู่ในรูปของกฎหมาย (State Statue, State Code) ในลักษณะของการก ากับดูแลผ่าน
ระบบการแจ้งก่อนด าเนินการก่อนการด าเนินการ (Notification System) ไปยังศูนย์รับแจ้งการขุดดิน เพื่อป้องกัน
และบรรเทาความเสียหายแก่ทุกบริเวณของมลรัฐในภาพรวม 
  ส าหรับเฉพาะกรณีอันเป็นผลสืบเนื่องจากการขุดดินที่ท าให้โครงสร้าง สาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ  
ที่ติดตั้งไว้ใต้ดินเกิดความเสียหาย โดยเป็นมาตรการที่สอดรับกัน และต้องกระท าทั้งสองประการ หากต้องด้วย
เงื่อนไขตามกฎหมายทั้งสองรูปแบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างที่ดีในการท าความเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่าง ระบบอนุญาต (Permit System) (เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจควบคุมดูแลกิจกรรมโดยมีดุลพินิจในการ
พิจารณาทั้งความถูกต้องและความเหมาะสมของการด าเนินการ เช่น เรียกหลักประกัน หรือเอกสารเพิ่มเติมจากที่
กฎหมายสารบัญญัติก าหนดเป็นขั้นต่ าตามความเหมาะสม แม้ว่าแท้จริงแล้วกฎหมายจะได้ก าหนดอย่างค่อนข้าง
ละเอียดมากแล้วก็ตาม และปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตให้ในบางกรณีแม้ว่าเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบการขอ
อนุญาตจะครบถ้วนถูกต้องทุกประการ) กับระบบการแจ้งก่อนด าเนินการ (Notification System) (ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐมีอ านาจเพียงการก ากับดูแลการด าเนินการให้เป็นไปโดยชอบตามที่กฎหมายก าหนดหากมีการแจ้งการด าเนินการ
ล่วงหน้าพร้อมด้วยเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายสารบัญญัติก าหนดแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ออกใบ
รับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้นั้นสามารถด าเนินกิจกรรมได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่มีดุลพินิจในการปฏิเสธหรือ
วางเงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับผู้แจ้งเป็นการเฉพาะราย) 
  กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินแม้ว่าหลักใหญ่ใจความจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง (Construction Law)5 แต่ในการบังคับใช้ดังกล่าว ก็ไม่มีการก าหนดข้อยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่มีเจตนารมณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน
แต่อย่างใด ในการบังคับการจึงจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายแต่ละฉบับก าหนดข้อยกเว้น โดย
ส่วนใหญ่ของกฎหมายหลักว่าด้วยการขุดดินและถมดินจะอยู่ในมิติของการควบคุมการก่อสร้างด้วยกัน เช่น หาก
ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (Building Permit) หรือ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีการควบคุมเฉพาะอื่น ๆแล้วก็ไม่
ต้องมาขอรับอนุญาตเกี่ยวกับการขุดดินหรือถมดินกับท้องถิ่นอีกเป็นต้น ซึ่งคล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติของไทย 
  จากการศึกษาพบว่า 1) มาตรการระบบการแจ้งก่อนด าเนินการเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากการ
ขุดดินใกล้โครงสร้างสาธารณูปโภค ซึ่งอาจมีความส าคัญต่อบริบทของราชอาณาจักรไทย ที่จะมีการย้ายอุปกรณ์
ดังกล่าวมาติดตั้งในบริเวณใต้ดินมากยิ่งขึ้น แต่ยังไม่มีเจ้าภาพตามกฎหมายที่จะเป็นผู้คอยประสานข้อมูลระหว่างผู้
ประสงค์จะขุดดินกับผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเพื่อให้ข้อมูลและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขุดที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการร่วมกัน ในส่วนนี้จึงอาจปรับใช้กับบริบทของกฎหมายราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นระบบการแจ้งก่อน
ด าเนินการได้อยู่แล้วโดยมีการส่งผ่านข้อมูลการแจ้งขอด าเนินการขุดดินผ่านศูนย์รับแจ้งไปยังผู้ให้บริการได้ต่อไปใน
อนาคต ทั้งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายของราชอาณาจักรไทยซึ่งก็เป็นเรื่องของการป้องกันความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเช่นเดียวกัน และ 
  2) มาตรการเรียกเงินประกัน และมาตรการเกี่ยวกับค่าปรับทางแพ่งเพื่อน าเงินมาแก้ไขเยียวยาปัญหาจาก
การขุดดินหรือถมดินให้แก้ผู้ต้องเสียหายนั้นอาจเป็นมาตรการเสริมที่ดี แต่อาจต้องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมโดยปรับให้

                                                           
 4 มานิตย ์จุมปา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2553 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน) 
 5 Byron Shibata, ‘Land-Use Law in The United Statesand and Japan: A Fundamental Overview and 
Comparative Analysis’ (2002) 10 Washington University Journal of Law & Policy. 
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เหมาะกับบริบทของระบบการแจ้งก่อนด าเนินการ  (Notification System) และระบบกฎหมาย Civil Law ของ
ราชอาณาจักรไทย กล่าวคือ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการวางหลักประกันไว้อย่างชัดแจ้งในกฎหมายล าดับรอง และอาจ
ปรับปรุงความผิดอาญาบางฐานซึ่งก าหนดความผิดส าหรับการฝ่าฝืน กฎหมายแต่เพียงโทษปรับอาญาเป็นโทษปรับ
ทางปกครอง เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถสั่งปรับเพื่อลงโทษและบังคับค่าปรับได้เอง โดยไม่ต้องฟ้องบังคับคดี
ต่อศาล และอาจก าหนดให้สามารถน าเงินจากค่าปรับมาใช้ในการแก้ไขเยียวยาความเสียหายต่อไปผ่านกองทุนได้6  
 3.2 กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขุดดินและถมดินของประเทศอังกฤษเปรียบเทียบ  
กับกฎหมายของราชอาณาจักรไทย 
  จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขุดดินและถมดินของประเทศอังกฤษประกอบไปด้วย คือ  
1) กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างทั่วไป และ 2) กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกิจกรรม 
การขุดดินและถมดินโดยตรง คือ Health and Safety at Work etc. Act 1974 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่กฎหมาย
เนื้อหาของมาตรการการขุดดินและถมดินในงานก่อสร้าง โดยก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน 
Construction (Design and Management) Regulations 2015 กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดนิยามของการขุดดิน
และการก่อสร้างและก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการ ขุดดินและการก่อสร้างเอาไว้ นอกจากนี้ยังปรากฏแนว
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการขุดดิน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม Health 
and Safety at Work etc. Act 1974 และ Construction (Design and Management) Regulations 2015 ผ่าน
ลักษณะของคู่มือการขออนุญาตซึ่งง่ายและสะดวกต่อประชาชนในการท าความเข้าใจและปฏิบัติการตามกฎหมาย 
  ประเทศอังกฤษยังมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน Health and Safety 
at Work etc. Act 1974 และHealth and Safety (Enforcing Authority) Regulations 1998 ซึ่งปรากฏหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอัน ได้แก่ คณะกรรมการมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and 
Safety Commission) ส านักงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Executive, 
HSE) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and 
Safety Commission) มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการก าหนดมาตรฐานการก่อสร้างซึ่งรวมถึงการขุดดินและถมดิน
ด้วย ในขณะที่คณะกรรมการมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Commission) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตให้ขุดดิน7 
   กฎหมายของประเทศอังกฤษ คือ การพิจารณาความปลอดภัยของสาธารณะรวมไปถึงความเสียหาย
อันอาจเกิดขึ้นจากการขุดดินในบริเวณใกล้เคียงกับโครงสร้างสาธารณูปโภค ซึ่งมีแนวคิดใกล้เคียงกับกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาแต่ต่างวิธีการบังคับใช้กฎหมายโดยกฎหมายของสหราชอาณาจักรรวมกระบวนการตรวจสอบไว้ในช้ัน
ของการอนุญาตขุดดินเสียในคราวเดียวกัน และสหราชอาณาจักรสนับสนุนความช านาญด้านวิชาชีพในการ  
ตรวจสอบและรับรองจากภาครัฐอันเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประกอบกับรัฐบาลให้การสนับสนนุ
การใช้มาตรฐาน BSI ซึ่งเป็นมาตรฐานทางเทคนิคจากองค์กรภาคเอกชนท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากลผ่านระบบ
อนุญาต ท าให้เกิดความคล่องตัวและมีมาตรฐานอยู่เสมอ และยังก าหนดให้มีมาตรการการแจ้งล่วงหน้าแก่เจ้าของ
ที่ดินข้างเคียง และการป้องกันความปลอดภัยเมื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงร้องขอโดยผู้ด าเนินการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
และการเปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงเข้าตรวจสอบ ตาม Party Wall etc. Act 1996 นั้น หากจะน ามาปรับใช้
กับกระบวนการแจ้งต่อการด าเนินการตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย โดยอาจมีการก าหนดกระบวนการส่งต่อ
ข้อมูลการแจ้งการด าเนินการขุดดินหรือถมดินจากภาครัฐไปยังเจ้าของที่ดินในแปลงข้างเคียงเพื่อให้ได้ทราบถึง
ข้อเท็จจริงและร่วมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ของการด าเนินการขุดดินหรือถมดิน เพื่อให้ภาครัฐได้รับทราบ
ซึ่งข้อมูลและสามารถใช้อ านาจในการเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที8 
 

                                                           
 6 มานิตย์ จุมปา และพรสันต ์เลีย้งบุญเลิศชยั, รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา, 2552 (กรุงเทพฯ: วญิญูชน) 
 7 ณรงค์เดช สรุโฆษิต, การควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครองในประเทศอังกฤษ, 2553 (กรุงเทพฯ วิญญูชน) 
 8 ศูนย์วิจยัและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, โครงการ พัฒนาและปรับปรุงจัดท าประมวล
ข้อบังคับอาคาร (Building Code) ส าหรับประเทศไทย โครงการย่อย ที่ 8 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน. 
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ภาพที่ 3.1 แสดงการเว้นระยะหา่งจากท่ีดินและผิวนอกสุดข้างอาคาร หรือโครงสรา้งกฎหมายก าหนด 
ให้ต้องแจ้งเจ้าของท้องที่ติดกัน 

 
 3.3  กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขุดดินและถมดินของประเทศมาเลเซียเปรยีบเทียบ
กับกฎหมายของราชอาณาจักรไทย9 
  จากการศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายรวมไปถึงหน้าที่องค์กรที่รับผิดชอบในเรื่องการขุดดินและถมดิน
ของประเทศมาเลเซียแล้ว จะเห็นว่ากฎหมายและหลักเกณฑ์ทุกฉบับมุ่งควบคุมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีการให้อ านาจเจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานส าหรับการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยสะท้อนออกมาเป็นหลักการส าคัญของการมีกฎหมายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการขุด
ดินและถมดินออกเป็นประการต่าง ๆ ดังนี้  
  (1) เป็นกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คุ้มครองลูกจ้างและประชาชนด้าน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากผู้ด าเนินการดังกล่าว  
  (2) เป็นกฎหมายที่มีลักษณะกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งส าหรับประเทศมาเลเซียค าว่า “ท้องถิ่น” 
หมายถึง หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีระดับมลรัฐดังที่ปรากฏว่ามีการให้อ านาจหน่วยงานท้องถิ่น  
  (3) เนื่องจากในการปฏิบัติงานเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่  รัฐทั้งส่วนกลาง และ
ระดับมลรัฐนั้น เข้าลักษณะของการใช้“อ านาจทางปกครอง” ดังนั้น หากมีข้อพิพาท เกิดขึ้นจะด้วยการละเมิดสิทธิ
ของประชาชน หรือแม้แต่ผู้ประกอบการเกินสมควรหรือไม่ก็ตาม ต้องถือเป็น “คดีปกครอง” ซึ่งจะต้องมีการยื่นค า
ร้องต่อศาลยุติธรรม  ท้ังนี้ เนื่องจากมาเลเซียเป็นประเทศที่ใช้ระบบ ศาลเดี่ยว (Unified Court) ตามอย่างประเทศ
อังกฤษ ซึ่งมีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law System)  ดังนั้น จะไม่มีศาลปกครองในมาเลเซีย 
ทุกคดีมีความเท่าเทียมกัน จะต้องขึ้นศาลระบบเดียวกัน คือ ศาลยุติธรรม ซึ่งมีอยู่เพียงระบบเดียวเท่านั้น ซึ่งใน
ท้ายท่ีสุดการจะด าเนินการเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากท่ีดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ภาครัฐท้ังในระดับท้องถิ่นและรัฐบาลกลางต้องเข้ามามีบทบาทตามที่กฎหมายให้อ านาจในการ
ก ากับ ควบคุมดูแลตรวจสอบ ตลอดจนการด าเนินคดีและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อให้การใช้อ านาจตาม
กฎหมายในการบริหารงานเกี่ยวกับงานขุดดินและถมดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  มีการวางหลักว่า “ในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วว่างานดินนั้นก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มว่าอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตหรือทรัพย์สิน หน่วยงานของรัฐ ส่วนท้องถิ่นอาจออกค าสั่งระงับงานดินส่วน
หนึ่งหรือทั้งหมดได้ และให้การออกค าสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด และไม่อาจอุทธรณ์หรือขอให้ทบทวนต่อไปยังศาลใด ๆ 

                                                           
 9 ศูนย์วิจยัและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, โครงการ พัฒนาและปรับปรุงจัดท าประมวล
ข้อบังคับอาคาร (Building Code) ส าหรับประเทศไทย โครงการย่อย ที่ 8 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน. 
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ได้”ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง “อ านาจทางปกครอง ที่เด็ดขาดของหน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุส าคัญอย่างยิ่ง
เพื่อประโยชน์สาธารณะ” ที่สามารถ “ออกค าสั่งทางปกครอง” ในการระงับการด าเนินงานดินท้ังหมดหรือบางส่วน
ในกรณีที่มีหลักฐานจากการตรวจสอบแล้วว่าเกิดหรือมีแนวโน้มเกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยกฎหมายให้
ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนถึงขนาดที่ห้ามมิให้มีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไม่ว่าในกระบวนการฝ่าย
บริหารหรือต่อศาลระบบอนุญาตในกฎหมายฉบับดังกล่าวก็ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอย่างค่อนข้างกว้างขวาง 
ทั้งในส่วนของการก าหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาต การก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ไป จนถึงมาตรการทางปกครอง
เพื่อบังคับการตามกฎหมายและระบบอนุญาตที่มีความยืดหยุ่นดังกล่าว ย่อมเปิดช่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถ
ก าหนดให้ใช้มาตรฐานทางเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น Malaysian Standard (กรณีภาครัฐได้มีการศึกษาแล้ว) หรือ British 
Standard (ในฐานะมาตรฐานสากล) บังคับต่อกิจกรรมการขุดดินหรือถมดินได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีความ
จ าเป็นต้องระบุให้ใช้บังคับไว้ในกฎหมาย 
  จากการศึกษาพบว่ากฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการก่อสร้างของประเทศมาเลเซีย  มิได้แยกกระบวนการ
ขออนุญาตขุดดินหรือถมดินเพื่อการก่อสร้างออกจากกรณีขุดดินหรือถมดินทั่วไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความง่ายใน
การบังคับใช้กฎหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ซึ่งแยกกระบวนการขุดดินทั่วไป
กับการขุดดินเพื่อการก่อสร้างอาคารไว้ต่างหากจากกันและบังคับการตามกฎหมายคนละฉบับอันก่อให้เกิดช่องว่าง
ในทางกฎหมายบางประการ เช่น กรณีพบว่ามีการเปลี่ยนเจตนาเป็นการก่อสร้างอาคารในภายหลัง หรือมาตรการ 
EIA ที่ยังไม่อาจบังคับให้ด าเนินการได้ อย่างไรก็ตามโดยกฎหมายฉบับนี้ก็ได้ก าหนดโทษอาญากรณีการฝ่าฝืนและ
กระท าความผิดไว้ ค่อนข้างสูง การน าบทบัญญัติเกี่ยวกับโทษทางอาญาในกรณีดังกล่าวมาใช้ศึกษา เปรียบเทียบจึง
ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ เนื่องจากอาจเป็นโทษขั้นสูงที่กฎหมายมุ่งประสงค์จะลงโทษ ในกรณีการขุดดินหรือ
ถมดินเพื่อการก่อสร้างมากกว่าการขุดดินหรือถมดินในกรณีทั่วไป 
 
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขุดดินและถมดินของราชอาณาจักรไทย 
 4.1  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  4.1.1 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
   เป็นกฎหมายหลักซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน  
ตลอดจนมาตรการบังคับการตามกฎหมายผ่านกระบวนการก ากับดูแลของภาครัฐเพื่อให้การด าเนินกิจกรรม การขุด
ดินและถมดินเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เกิดความปลอดภัยและป้องกันความเดือดร้อนที่จะเกิดแก่
ประชาชนในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาการพังทลายเลื่อนไถล หรือฐานรากทรุดตัวของดินที่เกิดจากการขุด
ดินหรือการปรับถมที่ดิน หรือปัญหาอันสืบเนื่องจากกิจกรรมขุดดินหรือถมดินประการอื่น โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   1) เป็นพระราชบัญญัติที่คุ้มครองประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม
สุขอนามัย ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากผู้ด าเนินการดังกล่าว 
   2) พระราชบัญญัตินี้มีลักษณะการกระจายอ านาจไปสู่ส่วนท้องถิ่น กล่าวคือราชการส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจในการออกข้อก าหนด หรือข้อบัญญัติของท้องถิ่น ซึ่งสามารถใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นได้ และให้อ านาจแก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการควบคุมดูแลโดยการออกค าสั่งให้แก้ไขปรับปรุงการรับแจ้งหรือไม่รับแจ้ง  การสั่งพักใช้
หรือเพิกถอนการรับแจ้ง รวมทั้งเปรียบเทียบคดี เป็นต้น ทั้งนี้โดยถือว่าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองที่มา
จากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งน่าจะปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
   3) เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมายจึงได้ก าหนดให้มีเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจตรวจตราผู้ด าเนินการขุดดิน ถม
ดินให้ค าแนะน าในการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินการผู้ประกอบการ ระหว่างการด าเนินการ 
   4) ก าหนดให้มีคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน เป็นองค์การส่วนกลาง มีบทบาทในการควบคุม
ก ากับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติของราชการส่วนท้องถิ่น โดยเสนอแนะแผนงานนโยบายและมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัย รวมทั้งเสนอออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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   5) พระราชบัญญัตินี้ให้สิทธิแก่ประชาชน หรือผู้ประกอบการที่ได้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเห็นว่าไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง มีสิทธิที่ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือคณะกรรมการการขุดดินและ
ถมดิน กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกค าสั่งได้แล้วแต่กรณี 
  4.1.2 พระบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
   การขุดดินซึ่งด าเนินการแบบประกอบกิจพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ถือเป็นการด าเนิน
กิจกรรมประเภทโรงงานล าดับที่ 3 (2) และการประกอบกิจการขุดดินและถมดิน เป็นโรงงานล าดับที่ 3 (4) ซึ่ง
จัดเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ตามบัญชีท้ายกระทรวง (พ.ศ. 2535) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 คือ โรงงานประเภทชนิดและขนาดที่การตั้งโรงงานต้องได้รับใบอนุญาตก่อน จึงจะด าเนินได้โดยมีขั้นตอนการ
ขออนุญาต และการพิจารณา ควบคุมการประกอบกิจการ ดังนี้ แจ้งตั้งและประกอบกิจการโรงงาน จ าพวกที่ 3 ที่
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ขุดดิน หรือท าบ่อดิน บ่อทรายหรือ ถมดิน ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ให้รัฐมนตรีกระทรวง
อุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจให้ออกกฎกระทรวงก าหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือ
ขนาดใด เป็นโรงงานจ าพวกท่ี 1 โรงงานจ าพวกท่ี 2 หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 แล้วแต่กรณี โดยค านึงถึงความจ าเป็นใน
การควบคุม ดูแล การป้องกันเหตุเดือนร้อนร าคาญ การป้องกันความเสียหายและการป้องกันอันตรายตามระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชน และให้ผู้ขออนุญาตตั้งและประกอบการโรงงาน ได้ยื่นขออนุญาตจาก
ผู้อนุญาต ซึ่งตามความหมายของในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา  5 ได้แก่ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่ง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายตามความเหมาะสม  ซึ่งในกรณีของต่างจังหวัดมักจะมอบให้อุตสาหกรรม
จังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้อนุญาตส าหรับการประกอบกิจการขุดดิน  ถมดิน ผู้ประกอบกิจการ  ส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการจะใช้รถแบ็คโฮหรือรถขุด และรถตัก เป็นเครื่องมือในการขุดดิน ถมดิน ซึ่งเครื่องจักรหรือยานพาหนะ
ดังกล่าวจัดเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ซึ่งเป็นโรงงานประเภท ชนิดและขนาดที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาต
ก่อน จึงจะด าเนินการขุดดินได้ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยผู้ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ความมั่นคง ความ
ปลอดภัยของประเทศ หรือของสาธารณชนก่อน หากผู้อนุญาตเห็นว่าไม่มีข้อบกพร่องแล้ว ก็จะออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3 ตามแบบ ร.ง.4 ให้ผู้ขอซึ่งการด าเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมจ าพวกที่ 3 จากเจ้าพนักงานนี ้การก าหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 
14 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีก าหนด 5 ปี การนับอายุใบอนุญาตให้นับแต่วันเริ่มต้นประกอบกิจการและ
สิ้นสุดใบอนุญาตให้ปีแห่งปฏิทิน หรือผู้อนุญาตโดยอนุมัติของรัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตให้อายุสั้นกว่าที่ก าหนด 5 ปี ก็ได้ 
 4.2 ปัญหามาตรการทางกฎหมายของไทยในการควบคุมการขุดดินและถมดิน 
  4.2.1 ปัญหาการขาดมาตรการความปลอดภัยจากการขุดดินอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบโครงสร้าง
พื้นฐานใต้ดินและอ านวยความสะดวกในการแจ้งการขุดดินและถมดิน  
   ปัจจุบันบทบัญญัติ ไม่มีการก าหนดข้อห้ามหรือข้อควรระวังการขุดและถมดินในบริเวณใกล้เคียง
ระบบสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการต่างๆ เช่น ท่อก๊าซ ท่อประปา หรือเสาไฟฟ้าแรงสูง ประกอบกับข้อมูลการ
แจ้งการขุดดินหรือถมดินยังไม่มีการก าหนดการด าเนินการกับข้อมูลของผู้ ให้บริการสาธารณูปโภคหรือ  
สาธารณูปการพื้นฐานใต้ดิน และแม้ว่าในทางข้อเท็จจริงกฎหมายฉบับนี้ส่วนใหญ่จะมีการใช้บังคับนอกเขตเมืองซึ่ง
มิได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินเอาไว้มากนัก แต่ในเชิงหลักการแล้วนั้นกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับในเขตเมืองเป็น
เบื้องต้น ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของสังคมอาจยังผลให้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินในอนาคต เช่น 
ไฟฟ้า ท่อก๊าซ กระจายทั่วทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากยังไม่มีมาตรการตามกฎหมายกลางว่าด้วยการขุดดินหรือ
ถมดินที่เพิ่มข้อมูลระหว่างผู้ด าเนินการขุดดินหรือถมดิน กับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานท่ีสะดวกรวดเร็วแต่อย่างใด 
ประกอบกับระบบการแจ้งก่อนด าเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงจ ากัดตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยแบบพิธีในการ
แสดงเจตนาตามหลักกฎหมาย ดั้งเดิมที่ได้ตราหรือก าหนดขึ้นในสมัยที่การติดต่อสื่อสารยังกระท าโดยใช้กระดาษเปน็
หลัก (Paper-based Environment) ดังปรากฏให้เห็นจากการที่มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ.2543 ที่ก าหนดให้การแจ้งหรือการส่งค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ต้องท าเป็นหนังสือส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือท าเป็นหนังสือ และให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือช่ือรับแทนการส่งทางไปรษณีย์
และในกรณีที่ไม่อาจส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือท าเป็นหนังสือดังกล่าวได้ให้ปิดประกาศส าเนาหนังสือ
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แจ้งหรือค าสั่งไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขุดดินหรือถมดิน จึงจะเห็นได้ว่าสมควรต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงให้มีระบบเช่ือมโยงการแจ้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังเช่น สหรัฐอเมริกา โดยสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่ออ านวยความสะดวกต่อประชาชนและประสานข้อมูลการแจ้ง
ขุดดินหรือถมดินกับข้อมูลการวางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใต้ดิน เพื่อมีมาตรการป้องกันความ
ปลอดภัยร่วมกันได้ต่อไปในอนาคต  
  4.2.2 ปัญหาด้านมาตรการในการตรวจสอบและก ากับดูแลที่ไม่เป็นมาตรฐานสากล 
   กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายก่อสร้างของประเทศโดย
หลักการ จึงย่อมจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกี่ยวข้องมาตรการในเชิงเทคนิคเพื่อความมั่นคงปลอดภัยตามหลัก
วิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักวิชาในทางวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งมีความซับซ้อนยากแก่การบัญญัติ
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ท่ีบทบัญญัติของกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วนทุกมาตรการ โดยมิให้ดุลพินิจแก่ฝ่ายปกครองที่ใช้
เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นเป็นหลักเกณฑ์ ในการใช้ระบบการแจ้งก่อนการด าเนินการกับกฎหมาย ก่อสร้างหรือ
ด าเนินการขุดดินและถมดิน จึงมีข้ออ่อนกว่าระบบอนุญาตในส่วนที่ไม่อาจปรับใช้มาตรการทางเทคนิคผ่าน
กระบวนการออกค าสั่งทางปกครองต่อผู้ขอรับอนุญาตในลักษณะรูปธรรมเฉพาะรายตามความเหมาะสม ตาม
ข้อเท็จจริง คุณภาพของบุคคลผู้ด าเนินการคุณภาพของสิ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินการ และสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา หรือพื้นที่เป็นรายกรณี โดยไม่ต้องมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ขึ้นในลักษณะรูปธรรมขึ้นใช้กับบุคคลเป็นการ
ทั่วไปได้ดังปรากฏว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ หรือแม้แต่กฎกระทรวงที่ออกตามความมาตรา 6 ของ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 จะพยายามลดความเสี่ยงเสียหายจากการก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
เช่น การก าหนดในพระราชบัญญัติให้การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไม่เกินสามเมตรจะต้องจัดการป้องกัน
การพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระท าในกรณีที่ขุดใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความ
ลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน หรือการที่กฎกระทรวงก าหนดให้ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินในกรณีที่ขุดลึกมากกว่า 20 เมตร หรือการก าหนดมาตรฐาน
ทางวิชาชีพให้ผู้ท ารายการค านวณต้องมีคุณสมบัติตราที่ก าหนด และไม่มีข้อแนะน าส าหรับวิธีการป้องกันการ
พังทลายของดินหรือความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง หรือกระบวนการฟื้นฟูพื้นที่ด าเนินการหลังจากขุดดินหรือถมดิน
แล้วเสร็จ เป็นต้น ในทางปฏิบัติผู้ด าเนินการจึงต้องใช้ประสบการณ์หรือแนวทางตามที่ตนมีความเช่ียวชาญ ลักลั่น
ขาดซึ่งมาตรฐานในการตรวจสอบท่ีชัดเจน 
   โดยในปัจจุบันบทบัญญัติของกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ยังไม่เปิดช่องให้สามารถบังคับใช้
มาตรฐานการขุดดินหรือถมดินของภาคเอกชนที่ได้รับการยอมรับ เช่น มาตรฐาน International Building Code 
(IBC) หรือ British Standard Institution (BSI) มาบังคับใช้เป็นหลักเกณฑ์ตามกฎหมายภายในกับระบบการแจ้ง
ก่อนด าเนินการได้ ดังเช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ ซึ่งจากสภาพปัญหาการไม่ได้มีบทบัญญัติก าหนด
มาตรฐานทางเทคนิคในการใช้ก ากับดูแลกิจกรรมการขุดดินและถมดินในทางปฏิบัติ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้
มีการศึกษาและก าหนดมาตรฐาน (มาตรฐาน มยผ.) ออกมาแล้วในปัจจุบันก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีผลใช้บังคับเป็น
กฎหมายให้ผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมายต้องปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่อย่างใด และในเมื่อระบบการแจ้งก่อน
ด าเนินการของพระราชบัญญัตินั้น ฝ่ายปกครองผู้ออกใบรับการแจ้งไม่มีดุลพินิจตัดสินใจวางเง่ือนไขประกอบการ
ออกค าสั่งให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคใดๆ เพิ่มเติมได้แล้ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมบท
บทบัญญัติหรือมาตรการทางด้านเทคนิคในการด าเนินการตรวจสอบและการก ากับดูแลที่มีมาตรฐานระดับสากล 
โดยก าหนดให้สามารถบังคับใช้รายละเอียดด้านเทคนิคตามหลักวิชาการได้อย่างเหมาะสมซึ่งพระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ.2543 ได้เปิดช่องให้สามารถออกกฎกระทรวง โดยก าหนดให้ผู้ขุดดินและถมดินต้องหรือถมดินท า
การขุดดินให้ถูกต้องตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
รวมทั้งต้องรับผิดในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 
  4.2.3 ปัญหาในการควบคุมปริมาณและการจ ากัดพื้นที่ในการขุดดินและถมดิน 
   ในการด าเนินการขุดดินและถมดินนั้น การขออนุญาตจดแจ้งและการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ขุดดินและถมดินจะต้องมีการก าหนดเขตพื้นท่ีในการขุดดินและถมดิน และมีการส ารวจว่าในพ้ืนที่ท่ีจะด าเนินการขุด
ดินและถมดินในแต่ละพื้นที่มีสภาพของดินเป็นอย่างไรก่อนท่ีจะมีการอนุญาต เพื่อป้องกันมิให้การขุดดินและถมดิน
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เป็นการด าเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบรวมทั้งต้องมีการส ารวจ
โครงสร้างของดินที่มีอยู่ และความลาดชันของแนวดินในแต่ละแห่งอีกด้วยว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด เพราะหากมี
การอนุญาตให้ด าเนินการขุดดินและถมดินโดยไม่มีการป้องกัน ก็ย่อมส่งผลกระทบถึงความเสียหายของธรรมชาติ 
ระบบนิเวศน์ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมโดยรอบในอนาคตได้10 
   โดยมาตรการทางกฎหมายปัจจุบันที่บังคับใช้อยู่ ได้มีการก าหนดพื้นที่ในการขุดดินและถมดินว่า
สามารถด าเนินการขุดดินและถมดินได้ ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินการดังกล่าวเป็นเพียงหลักเกณฑ์ทั่วไป 
ยังไม่มีการก าหนดเขตพื้นท่ีและหน่วยงานท่ีก าหนดพื้นที่อย่างแน่ชัด เช่น ก าหนดระยะห่างจากแนวคันดินในพ้ืนท่ีท า
การขุดดินหรือถมดิน แต่ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานก าหนดปริมาณความลึกหรือระดับความสูงของช้ันดินในการขุด
ดินหรือถมดิน ให้พิจารณาถึงความปลอดภัยในเชิงมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยก าหนดให้ระบุยื่นประกอบเอกสารใน
การอนุญาตจดแจ้งและการขอใบอนุญาตการขุดดินและถมดิน เพื่อมิให้มีการขุดดินในปริมาณที่ลึกเกินไปโดย
ปราศจากการควบคุม ในการก าหนดการควบคุมปริมาณและการจ ากัดพื้นที่ในการขุดดินและถมดินนั้น หน่วยงานที่
เป็นผู้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ ได้ยึดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นที่ตามที่กฎระเบียบที่ก าหนดของแต่ละ
หน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างกว้างซึ่งไม่มีข้อก าหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนสัมพันธ์
กัน  ดังนั้น การก าหนดพื้นที่ส าหรับการขุดดินและถมดินนั้น ควรมีหน่วยงานผู้เช่ี ยวชาญเพียงหน่วยเดียวเป็น
ผู้ส ารวจพื้นที่ และก าหนดเขตพื้นท่ีในการอนุญาตโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในทุกประเภทในการพิจารณาตรวจสอบ
และก าหนดพื้นที ่
  4.2.4 ปัญหาด้านมาตรการในการป้องกันความเสียหายหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายแก่ชีวิตหรือ
ทรัพย์สินของประชาชน 
   ปัญหาด้านมาตรการในการป้องกันความเสียหายหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายแก่ชีวิตหรือ
ทรัพย์สินของประชาชนในส่วนของความเสียหายที่เป็นตัวเงินน้ัน ส าหรับระบบการแจ้งก่อนด าเนินการขุดดินหรือถม
ดินของไทย ฝ่ายปกครองไม่อาจก าหนดมาตรการหรือเงื่อนไขใด ๆ ประกอบค าสั่งรับแจ้งเพิ่มเติมเพื่อป้องกัน ความ
เสียหายหรือก าหนดให้ผู้แจ้งด าเนินการขุดดินหรือถมดิน ยื่นเอกสารเกี่ยวกับหลักประกันการก่อสร้าง (Bond) 
ประกอบการแจ้ง และไม่อาจก าหนดเป็นเงื่อนไขในการออกค าสั่งอนุญาตเพื่อเพ่ิมความระมัดระวัง ในการด าเนินการ
ของผู้แจ้งเอง และเพิ่มโอกาสให้ทางราชการหรือผู้เสียหายสามารถได้รับการเยียวยา ความเสียหายอันสืบเนื่องจาก
การด าเนินกิจกรรมที่แจ้งจากหลักประกันของสถาบันการเงินได้อย่างทันท่วงที  
   การฟ้องร้องเรียกให้ผู้แจ้งการขุดดินและถมดินรับผิดทางแพ่งเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่
ชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการนั้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าต้องเป็นการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมายให้เกิดความเสียหาย กรณีที่ผู้แจ้งขุดดิน
หรือถมดินกระท าการโดยฝ่าฝืนตามหลักเกณฑ์การอนุญาต และส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบ
นิเวศน์ หรือสาธารณะสมบัติได้รับความเสียหาย ก็ย่อมฟ้องร้องให้ผู้นั้นต้องรับผิด ตามมาตรานี้ได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องมี
ภาระในการพิสูจน์ถึงตัวผู้กระท าความผิดว่าเป็นผู้ใด เพราะความเสียหายที่ปรากฏส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ปรากฏความ
เสียหายในทันที ซึ่งความเสียหายเกิดขึ้นผู้แจ้งการขุดดินหรือถมดินอาจจะเลิกด าเนินการ หรือเปลี่ยนตัวผู้ด าเนินการ
ไปแล้ว ซึ่งต้องมาพิสูจน์ตามหลักการความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลว่าความเสียหายที่เกิดขึ้ นเป็นเหตุมา
จากผลจากการขุดดินหรือถมดินนั้นหรือไม่ และผู้ใดเป็นผู้กระท าความผิด 
   หากความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจปรากฏเห็นหลังจากที่ผู้แจ้งการขุดดินและถมดินเลิกด าเนินการไป
แล้วหรือเปลี่ยนตัวผู้ด าเนินการไปแล้ว กรณีนี้จะเรียกร้องความรับผิดต่อผู้ใด ซึ่งเป็นภาระต้องน าพิสูจน์ความสัมพันธ์
ระหว่างการกระท าและผลของหน่วยงานผู้ฟ้องคดี ว่าการประกอบกิจการขุดดินและถมดินเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
ความเสียหายจริงหรือไม่ และผู้ใดเป็นผู้กระท า และเป็นไปได้อย่างสูงว่าจะไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดได้ ดังนั้น 
ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า ควรส่งเสริมให้มีการจัดเก็บเงินวางประกัน โดยให้ผู้แจ้งขุดดินและถมดินท่ีได้รับใบอนุญาต

                                                           
 10 ยงยุทธ  มหาเวชาศิริ,“มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการมลพิษดินภายในบริเวณโรงงาน,” (วิทยานพินธ์นิติศาสตรมหา
บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557) 
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ในการขุดดินและถมดินจะต้องเสียค่าเงินวางประกันให้กับเจ้าหน้าท่ีที่มีหน้าท่ีออกใบอนุญาตให้ โดยให้เรียกเก็บจาก
ผู้ที่ได้รับอนุญาตในวันที่ออกใบอนุญาตให้ขุดดินและถมดิน  ทั้งนี้ เพื่อ เป็นการประกันความเสียหายที่จะเกิดใน
อนาคตและเป็นค่าปรับหากมีการด าเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมายข้อบังคับ ซึ่งหลักดังกล่าวสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดไว้ใน
เง่ือนไขการขอแจ้งการขุดดินและถมดินด้วย โดยก าหนดให้มีการวางหลักประกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งคล้ายคลึงกับมาตรการในการจัดเก็บค่าตอบแทนและการวางเงินประกันของการประกอบ
กิจการดูดทรายและหลักเกณฑ์การขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ ซึ่งถือเป็นหลักการที่ดีและเหมาะสม ผู้ศึกษาเห็นว่า
ควรแต่งตั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นท่ีเป็นหน่วยงานจัดเก็บดูแลเงินประกันดังกล่าว โดยให้จัดเก็บ
เงินวางประกันความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมแบบเสียเปล่าจากผู้ประกอบการ และไม่ต้องคืนเงินให้กับผู้ประกอบ
กิจการขุดดินและถมดิน โดยก าหนดวงเงินที่แน่นอน เช่น 20,000 บาท ต่อปี และก าหนดกลักเกณฑ์ในการน าเงิน
ประกันความเสียหายนี้มาใช้ เพื่อน ามาแก้ไขเยียวยาความเสียหาย ซ่อมแซมทรัพย์สินและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมถูก
ท าลายอันผลเป็นผลกระทบจากการขุดดินและถมดินที่ในระยะยาว 
  4.2.5 ปัญหาในการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
   ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการขุดดินและถมดินนั้น ไม่ปรากฏว่ามีการก าหนดให้ผู้แจ้ง
ด าเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ท าการขุดดินและถมดินแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการละเลยในความรับผิดชอบต่อการ
บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในดินในพื้นที่น้ัน  
   โดยตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
และที่ฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบันต่างไม่ได้มีการก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการขุดดินและถมดินเข้ามาฟื้นฟูพื้นท่ีที่ท า
การขุดดินและถมดินระหว่างที่ได้รับอนุญาตหรือภายหลังสิ้นอายุการอนุญาต เนื่องจากผู้ที่ขออนุญาตขุดดินและถม
ดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของที่ดินว่าต้องการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพ
หรือไม่ หากไม่มีการฟื้นฟูสภาพและปล่อยให้เป็นบ่อดินร้าง กรณีนี้ดินบริเวณขอบบ่ออาจถูกชะล้างพังทลาย ก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อที่ดินข้างเคียงได้ ผู้ศึกษาเห็นว่าความมีการก าหนดให้มีมาตรการบังคับให้ผู้ประกอบกิจการขุดดิน
และถมดินมีส่วนรับผิดชอบในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ท าการขุดดินและถมดินภายหลังจากการใช้ประโยชน์แล้ว โดยการ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังจากการขุดดินและถมดินแล้วนั้น ผู้ประกอบกิจการควรจัดท าแผนการฟื้นฟูเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต เพื่อให้คณะกรรมการผู้พิจารณาอนุญาตได้พิจารณาความเป็นไปได้และแนวทางใน
การวางแผนฟื้นฟูพ้ืนท่ีด าเนินการขุดดินและถมดินมีผลบังคับใช้ตามใบอนุญาต และหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการ
ควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ก็ควรมีบทก าหนดโทษและค่าปรับตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้นเช่นกัน มิใช่แต่เพียงค่าปรับในช่วงเวลาที่อยู่ในใบอนุญาตการขุดดินและถมดินเท่านั้น 
   การฟื้นฟูพ้ืนที่ท่ีประกอบกิจการขุดดินและถมดินนั้น กระท าเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวที่มีการเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์กลับคืนมาสู่ระบบนิเวศ์ที่ใกล้เคียงคล้ายคลึงกับพื้นที่เดิมให้มากท่ีสุด และ
ให้กลับมาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันกับพื้นที่ก่อนที่จะท าการขุดดินและถมดินได้ หรือให้มีคุณสมบัติทางนิเวศวิทยา 
และให้สามารถใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นที่แตกต่างไปจากเดิมก่อนหน้ามีการขุดดินและถมดิน เช่น การปรับพื้นที่
เดิมเป็นแหล่งท่องเที่ยว (แกรนแคนยอน)  ทั้งนี้ ควรมีการวางแผนการจัดการ และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพ้ืนท่ีที่ท า
การขุดดินและถมดินเป็นแผนเสนอก่อนมีการออกใบอนุญาต และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วผู้ประกอบกิจการขุดดิน
และถมดินควรจะด าเนินการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการประกอบกิจการ เพื่อให้การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมได้ผลอย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูอีกด้วย โดยต้องมีการวางแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
ก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทางในการฟื้นฟู ก าหนดวิธีการเป็นช่วง คือช่วงระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ 
ซึ่งในส่วนนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นผู้พิจารณาแผนการฟื้นฟู และช่วยแนะน าแนวทางที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการ โดยผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมกันนี้รัฐต้องมีมาตรการในการควบคุมและออกค าสั่ง
เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ผลตามแผนการอีกทีด้วย และในกรณีที่ไม่มีการท าการฟื้นฟูพื้นท่ีที่ท าการขุดดินและถมดินไม่ว่า
กรณีใด ๆ รัฐจึงควรมีการก าหนดโทษทางปกครองในกรณีไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือฝ่าฝืน ส่วนความรับผิดทางแพ่งนั้น 
เป็นกรณีที่ประชาชนได้รับความเสียหาย หรือเกิดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม อัน
เกิดจากการประกอบกิจการขุดดินและถมดิน โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องบังคับทางแพ่ง ให้ผู้ประกอบการ
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ชดใช้ความเสียหาย หรือค่าชดเชย รวมทั้งค่าชดเชยให้แก่รัฐ ตามมูลค่าของทรัพยากรที่ถูกท าลาย สูญหายหรือเสีย
หายไป ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 อีกด้วย 
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 5.1  บทสรุป 
  จากการศึกษาในข้างต้นแก้ไขปัญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขุดดินและถมดิน ส าหรับการ
ขุดดินและถมดินเพื่อการพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ในกรณีการขาดมาตรการ
ความปลอดภัยจากการขุดดินอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินและอ านวยความสะดวกใน
การแจ้งการขุดดินและถมดิน ปัญหาด้านมาตรการในการตรวจสอบและก ากับดูแลที่ไม่เป็นมาตรฐานสากล ปัญหาใน
การควบคุมปริมาณและการจ ากัดพื้นที่ในการขุดดินและถมดิน ปัญหาด้านมาตรการในการป้องกันความเสียหายหรือ
แก้ ไขเยียวยาความเสียหายแก่ ชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนปัญหาในการฟื้นฟูแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติภายหลังเสร็จสิ้นการขุดดินและถมดิน เป็นต้น ควรแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาหรือรายละเอียดที่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แม้ว่าในปัจจุบันจะมี
การออกกฎหมายล าดับรองมาเพื่อช่วยในการส่งเสริมมาตรการการควบคุมการขุดดินและถมดินแล้วก็ตาม  ดังนี้ 
จากที่กล่าวมาแล้วเพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการควบคุมการขุดดินและถมดินของราชอาณาจักรไทย
อย่างเหมาะสม และมีมาตรฐาน เป็นสากล จึงควรน ามาตรการทางกฎหมายของประเทศดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อวาง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิต่อไป 
 5.2  ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 การปรับปรุงข้ันตอนการขอจดแจ้งการขุดดินและถมดิน 
   เนื่องจากการขอจดแจ้งขุดดินและถมดินมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกันหลายฉบับ และมีหน่วยงานเป็น
ผู้พิจารณาอนุญาตหลายหน่วยงาน จึงมีความยุ่งยากซับซ้อนในการขออนุญาตอีกทั้งสร้างความสับสนแก่
ผู้ประกอบการ และก่อให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุญาต ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงขั้นตอนและ
องค์กรในการอนุญาตให้เป็นเอกเทศชัดเจนและง่ายแก่การเข้าใจ โดยรัฐอาจตั้งเป็นหน่วยงานส่วนกลางหน่วยงาน
เดียว เพื่อรับยื่นค าขออนุญาต และพิจารณาออกใบอนุญาตในคราวเดียว คือ การขออนุญาตจดแจ้งการขุดดินและ
ถมดิน และการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประเภท 3 แล้วให้หน่วยงานกลางประสานงานกับคณะกรรมการ
พิจารณาอนุญาตขุดดินและถมดิน เป็นผู้พิจารณาการอนุญาตเนื่องจากคณะกรรมการอุตสาหกรรมเป็น
คณะกรรมการชุดเดียวกันอยู่แล้ว และหลักเกณฑ์ในการพิจารณานั้นก็ใกล้เคียงกัน ส่วนเรื่องที่ต้องพิจารณาเฉพาะ
เรื่องตามความเช่ียวชาญของหน่วยงาน ก็ให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความเช่ียวชาญพิจารณา และพิจารณา
เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อลงมติพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตต่อไปแล้วจึงออกใบอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตตามประเภท
ของการอนุญาตของแต่ละหน่วยงาน 
  5.2.2 การก าหนดให้มีมาตรฐานการติดตามตรวจสอบท่ีเป็นมาตรฐานสากลเพื่อแก้ไขปัญหาความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ 
   ปัจจุบันราชอาณาจักรไทยยังขาดการที่บัญญัติกฎหมายหรือมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการขุดดิน
และถมดินที่เป็นมาตรฐาน มีแต่เพียงการก าหนดมาตรฐานการควบคุมและติดตามตรวจสอบตั้งแต่ก่อนด าเนินการ
ขณะด าเนินการและหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการขุดดินและเพียงเบื้องต้นเท่านั้น ดังนี้ ก่อให้เกิดความเสียหาย และ
ผลกระทบในหลายๆ ด้าน  
   จากการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันบทบัญญัติของกฎหมายของราชอาณาจักร
ไทยยังไม่เปิดช่องให้สามารถบังคับใช้มาตรฐานการขุดดินหรือถมดินของภาคเอกชนที่ได้รับการยอมรับ เช่น 
มาตรฐาน  International Building Code (IBC) หรื อ  British Standard Institution (BSI) มาบั งคั บ ใ ช้ เป็ น
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายภายในกับระบบการแจ้งก่อนด าเนินการได้ และซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เล็งเห็นถึง
สภาพปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง (มาตรฐาน มยผ.) ออกมาแล้วในปัจจุบันก็
ตาม แต่เนื่องจากก็ยังไม่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายให้ผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมายต้องปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึง
เสนอแนะให้มีการออกฎหมายล าดับรองมาเพื่อรองรับให้ราชอาณาจักรไทยสามารถน ามาตรฐานดังกล่าวมาใช้บังคับ
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ได้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมติดตามตรวจสอบการขุดดินและถมดินอีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการ
ป้องกันความเสียหายต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นมาตรฐานสากลทัดเทียมต่างประเทศได้ 
  5.2.3 การจัดเก็บค่าวางเงินประกันส าหรับบ ารุงรักษาและเยียยาความเสียหาย 
   เนื่องจากการประกอบกิจการขุดดินและถมดิน มักจะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในท้องถิ่น
เสมอในเรื่องการพังทลายของตลิ่งและความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์โดยรอบของพื้นที่ที่
ด าเนินการขุดดินและถมดิน เพื่อให้เป็นการประกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเห็นความให้เรียกเก็บเงิน
ประกันส าหรับบ ารุงรักษาและเยียยาความเสียหายที่ต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมในวันที่ออกใบอนุญาตให้กับผู้
ประกอบกิจการขุดดินและถมดินเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการน าหลักการจัดเก็บเงินวางประกันจาก
มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวของสหรัฐอเมริกามาเป็นแนวทางในการศึกษาเทียบเคียงได้  
   อีกทั้ง กรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าให้เกิดความเสียหาย และการกระทบนั้นเป็น
สาเหตุส าคัญให้เกิดความเสียหายจริงหรือไม่ การฟ้องเรียกร้องความรับผิดในทางแพ่งอาจไม่เป็นผล จึงเห็นสมควรให้
มีการเก็บค่าวางเงินประกันฯ เช่นเดียวกับการดูดทราย และหลักเกณฑ์การขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ มีการ
ก าหนดให้เก็บค่าวางประกันดังกล่าว ซึ่งถือเป็นหลักการที่ดีและเหมาะสม โดยเสนอให้มีการเรียกเก็บค่าเงินประกัน
ดังกล่าว เมื่อมีการให้อนุญาตใหม่หรือให้อนุญาตส าหรับการต่อใบอนุญาตทุกครั้ง เช่น ครั้งละ 20,000 บาทต่อพื้นที่ 
หรือจ านวนมากกว่านั้น โดยเงินส่วนนี้จะไม่มีการเรียกคืนให้กับผู้ประกอบการ โดยเสนอว่าการอนุญาตสั่งจ่ายให้อยู่
ในอ านาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ขุดดินและถมดินประจ าจังหวัดพิจารณาหากเห็นสมควร 
  5.2.4 ส่งเสริมให้มีก าหนดมาตรการในการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายหลังเสร็จสิ้ นการประกอบ
กิจการขุดดินและถมดิน 
   ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบันต่างไม่ได้มีการก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการขุดดินและถมดินเข้ามาฟื้นฟูพื้นที่ที่ท าการขุด
ดินและถมดินระหว่างที่ได้รับอนุญาตหรือภายหลังสิ้นอายุการอนุญาต เนื่องจากผู้ที่ขอแจ้งการขุดดินและถมดินและ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของที่ดินว่าต้องการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพหรือไม่ หาก
ไม่มีการฟื้นฟูสภาพและปล่อยให้เป็นบ่อดินร้าง กรณีนี้ดินบริเวณขอบบ่ออาจถูกชะล้างพังทลาย ก็อาจส่งผลกระทบ
ต่อที่ดินข้างเคียงได้ ผู้เขียนเห็นว่าความมีการก าหนดให้มีมาตรการบังคับให้ผู้ประกอบกิจการขุดดินและถมดินมีส่วน
รับผิดชอบในการฟื้นฟูพ้ืนท่ีที่ท าการขุดดินและถมดินภายหลังจากการใช้ประโยชน์แล้ว โดยการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภาย
หลังจากการขุดดินและถมดินแล้วนั้น ผู้ประกอบกิจการควรจัดท าแผนการฟื้นฟูเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาต เพื่อให้คณะกรรมการผู้พิจารณาอนุญาต ซึ่งในปัจจุบันพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้โครงการหรือกิจการใดที่ท าขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้วย 
   ดังนี้ จึงควรก าหนดให้มีการจัดท าแนวทางในการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ด าเนินการขุดดินและถมดิน
ประกอบการท าประเมินผลกระทบดังกล่าว โดยการฟื้นฟูพ้ืนท่ีที่ประกอบกิจการขุดดินและถมดินนั้น กระท าเพื่อให้
พื้นที่ดังกล่าวท่ีมีการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์กลับคืนมาสู่สภาพพื้นที่เดิมและให้กลับมา
ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันกับพื้นที่ก่อนที่จะท าการขุดดินและถมดิน หรือให้มีคุณสมบัติทางนิเวศวิทยาคล้ายคลึงกับ
พื้นที่เดิมให้มากท่ีสุด และให้สามารถใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนท่ีแตกต่างไปจากเดิมก่อนหน้ามีการขุดดินและถมดิน
ทั้งนี้ ควรมีการวางแผนการจัดการ และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่ท่ีท าการขุดดินและถมดินเป็นแผนเสนอก่อนมี
การออกใบจดแจ้ง และเมื่อได้รับใบจดแจ้งแล้วผู้ประกอบกิจการขุดดินและถมดินควรจะด าเนินการฟื้นฟูควบคู่ไปกับ
การประกอบกิจการ เพื่อให้การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมได้ผลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การฟื้นฟูอีกด้วย โดยต้องมีการวางแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทางในการฟื้นฟู 
ก าหนดวิธีการเป็นช่วง คือช่วงระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการ ซึ่งในส่วนนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นผู้
พิจารณาแผนการฟื้นฟูและช่วยแนะน าแนวทางที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามามี
ส่วนร่วมด้วย  
   โดยรัฐต้องมีมาตรการในการควบคุมและออกค าสั่งเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ผลตามแผนการอีกทีด้วย
และในกรณีที่ไม่มีการท าการฟื้นฟูพื้นที่ที่ท าการขุดดินและถมดินไม่ว่ากรณีใดๆ รัฐจึงควรมีการก าหนดโทษทาง
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ปกครองในกรณีไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือฝ่าฝืน ส่วนความรับผิดทางแพ่งนั้น ดังเช่นประเทศมาเลเซีย เป็นกรณีที่
ประชาชนได้รับความเสียหาย หรือเกิดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการขุดดินและถมดิน โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องบังคับทางแพ่ง ให้ผู้ประกอบการชดใช้ความ
เสียหาย หรือค่าชดเชยรวมทั้งค่าชดเชยให้แก่รัฐตามมูลค่าของทรัพยากรที่ถูกท าลาย สูญหายหรือเสียหายไป  
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บทคัดย่อ 
 ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีท่ีผ่านมานับตั้งแต่มีการตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นในประเทศไทย จะพบปัญหา
ในเรื่องที่มา หน้าที่และอ านาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนื่องมาจากปัญหาทางกฎหมายที่ส าคัญ คือการก าหนด
ที่มา หน้าที่และอ านาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เหมาะสมตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
กล่าวคือการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องอาศัยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ทางด้านกฎหมายมหาชนเป็นหลักเพื่อให้การวินิจฉัยคดีที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรมและตรงตามปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางด้านกฎหมายมหาชน แต่ที่ผ่านมาพบว่า
การวินิจฉัยคดียังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางด้านกฎหมาย
มหาชนเท่าที่ควรจะเป็น ปัญหาส าคัญประการต่อมาคือตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ ทุกองค์กรไม่ว่าองค์กรนิติ
บัญญัติ บริหาร ตุลาการ จะต้องถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน และจะต้องสามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของทั้ง
สามองค์กรหลักได้ ปัญหาทางการตรวจสอบและความรับผิดของตุลาการยังมีช่องทางและวิธีการที่จ ากัดเป็นไปได้
ยากโดยไม่เคยด าเนินการได้ส าเร็จซึ่งประเด็นปัญหาทั้งหมดดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นศรทัธา
ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในการอ านวย
ความยุติธรรมตามหน้าที่และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ 
 ดังนั้นประเทศไทยควรก าหนดที่มา หน้าท่ีและอ านาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมโดยการ
ค านึงถึงบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายมหาชนเป็นหลักรวมทั้ งน าปรัชญา 
แนวคิด ทฤษฎีทางด้านกฎหมายมหาชนมาปรับใช้กับการก าหนดหน้าที่และอ านาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ตลอดจนการก าหนดช่องทางในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้
เหมาะสม โดยจะต้องมีการยึดโยงกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ
ทั้งปวง ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อความเช่ือมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญเกิดความสงบสุขในบ้านเมือง 
ประเทศชาติพัฒนาเจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
ค าส าคัญ 
ที่มา, หน้าท่ีและอ านาจ, ความรับผิดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

                                                           
 1 นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
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ABSTRACT 
 Over the past 20 years since the establishment of the Constitutional Court in Thailand, 
issues have arisen regarding the selection, duties, and powers of Constitutional Court judges as a 
result of significant legal problems. Firstly, the provisions on the selection, duties, and powers of 
Constitutional Court judges are not appropriately in line with the objective of establishing a 
Constitutional Court. The performance of judicial functions of Constitutional Court judges must be 
carried out by a qualified person with expertise and experience primarily in public law so as to 
ensure that the adjudication of cases within the jurisdiction of the Constitutional Court is done so 
with accuracy, impartiality, and in accordance with the philosophy, ideologies, and theories of 
public law. However, it has been found that adjudication of cases has not duly been in accordance 
with the objectives of the law, or the philosophy, ideologies, and theories of public law. Another 
significant legal problem concerns the principle of separation of powers. Pursuant to such principle, 
each organization, whether legislative, executive, or judiciary, must balance each other’s powers 
and must be able to review the performance of duties of the main three organizations. The review 
and accountability mechanism of Constitutional Court judges is still limited and difficult and has 
never been implemented. This directly affects public confidence in the performance of duties of 
Constitutional Court judges and the Office of the Constitutional Court in the administration of 
justice in accordance with the duties and objectives of establishing a Constitutional Court.  
  Consequently, Thailand should stipulate the selection, duties, and powers of 
Constitutional Court judges in an appropriate manner. Due consideration must be given to persons 
with knowledge, expertise, and experience in public law. Philosophy, ideologies, and theories of 
public law should appropriately govern provisions establishing the powers and duties of a 
Constitutional Court judge as well as mechanisms in reviewing the performance of duties and 
determining the accountability of Constitutional Court judges. These provisions must reflect the 
genuine connection to the people to whom sovereignty truly belongs. This is to ensure that 
Constitutional Court judges perform their duties in accordance with the Constitution and the law, 
with honesty, impartiality, and without bias, thereby contributing to public confidence in the 
Constitutional Court, peace and order, and national development under a constitutional monarchy 
regime. 
 
Keywords 
 Selection, Duties and Powers, Accountability of Constitutional Court Judges 
 
1. บทน า  
 ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรหลักในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามหลัก
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of constitution) ตลอด 20 กว่าปีท่ีผ่านมานับแต่มีการตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาในประเทศไทยมักจะพบปัญหาส าคัญที่สุดคือการสรรหาบุคคลซึ่งจะมาท าหน้าที่ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร มีความรู้ความสามารถหรือมีความเช่ียวชาญทางด้านใดบ้างเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบหลักของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากผู้พิพากษาของศาลฎีกาซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญคดีแพง่
และคดีอาญา แต่การท าหน้าที่ในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องอาศัยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญ
ทางด้านกฎหมายมหาชนเป็นหลัก ซึ่งมีนิติวิธี แนวคิด ทฤษฎีที่แตกต่างจากการพิจารณาคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทั่วไป
อย่างสิ้นเชิง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่อมาคือมาจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แม้ศาลปกครองจะเป็นองค์กร
ที่ใช้กฎหมายมหาชนเป็นหลักตุลาการศาลปกครองจึงต้องมีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายมหาชนแต่ก็ยังไม่
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เป็นที่คาดหมายได้ว่าจะมีความเช่ียวชาญคดีรัฐธรรมนูญ องค์ประกอบประการสุดท้ายคือผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ 
ได้แก่ สายวิชาการ และสายข้าราชการระดับสูงการก าหนดไว้เช่นนี้ย่อมเป็นการยากที่จะสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านคดีรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงมาปฏิบัติหน้าที่ เพราะตลอดเวลาของการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ
เหล่านี้ล้วนแต่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญแต่อย่างใด จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญซึ่งอาจท าให้
ค าวินิจฉัยคดีออกมาด้วยความไม่เป็นธรรมหรือขัดต่อหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์
ทางด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจที่แท้จริงตามหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอาจขาดความเช่ือถือศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งอาจ
ขาดความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
 ประเด็นปัญหาที่ส าคัญประการสุดท้ายคือหากมีการพบว่าตุลาการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ความรับผิดของตุลาการจะเป็นไปอย่างไร การตรวจสอบการใช้อ านาจของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยมีการก าหนดไว้หรือไม่ และสามารถด าเนินการได้โดยวิธีใด เนื่องจากตลอด 20 กว่าปีที่
ผ่านมาพบว่าการตรวจสอบการใช้อ านาจของตุลาการ รวมทั้งการด าเนินการ ในเรื่องความรับผิดของตุลาการนั้น
เกิดขึ้นน้อยมากหรือแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยในประเทศไทย ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะปัญหาและอุปสรรคหลายประการ
ซึ่งจะได้ด าเนินการศึกษาต่อไป 
 
2. แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับที่มา อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 2.1  แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีมาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
  ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป เช่น สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักรสเปน ได้มีการก าหนดจ านวนและ
องค์กรที่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังนี้ 
  1. จ านวนตุลาการ 
  การก าหนดตุลาการศาลรัฐธรรมในประเทศต่างๆ นั้นจะก าหนดแตกต่างกันออกไป อยู่ระหว่าง 9 – 16 คน
ตามความส าคัญ อ านาจหน้าที่และความเหมาะสมของแต่ละประเทศ3 
  2. องค์กรที่มีส่วนร่วมในกระบวนการแต่งตั้ง4 
  ส่วนใหญ่แล้วจะให้องค์กรนิติบัญญัติเข้ามามีส่วนร่วมในการแต่งตั้ง เช่น ในเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
และเบลเยี่ยม จะให้รัฐสภาเข้ามีส่วนร่วมโดยตรงในการเลือก ส่วนโปรตุเกส ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือก 10 คน 
จาก 13 คน ส าหรับอิตาลี สเปน ก าหนดให้องค์กรต่างๆ เป็นผู้เลือก และยังให้องค์กรตุลาการมีส่วนในการเลือกด้วย 
  ในประเทศที่มี 2 สภา ที่เป็นสหพันธรัฐที่ให้องค์กรนิติบัญญัติเลือกตุลาการ เช่น เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์
จะก าหนดให้ทั้ง 2 สภามีส่วนร่วมในการเลือกโดยจะแยกแต่ละสภา ส่วนอิตาลี สเปน ให้ทั้งสองสภาร่วมกันแต่ง
ตั้งแต่ในโปรตุเกสเป็นอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร5 
  3. การมีส่วนร่วมของพรรคการเมือง 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นพรรคการเมืองสถาบันทางการเมืองที่มีความส าคัญ ซึ่งมีอิทธิพลในการ
เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นเง่ือนไขส าคัญของการมีบทบาทดังกล่าว 
อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่อาจมีอิทธิพลโดยเด็ดขาดเพราะสภาพบังคับที่ท าให้พรรค

                                                           
 3 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัศาลรัฐธรรมนูญ, วิญญูชน ,พิมพ์ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 60, อ้างจาก, 
Albrecht Weber, Generalbericht :  Verfassungsgerichtsbarkiet in Westeuropa, in: Verfassungsgerichtsbarkiet in 
Westeuropa, 1986, S.49 ff. 
 4 เร่ืองเดียวกัน, หน้าเดียวกัน, อ้างจาก, Kurt Heller, Der Supreme Court der Vereinig Staaten von Amerikas; 
Probleme eines Hochstgerichts, EuGRZ, 1985, S.693 
 5 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 61, อ้างจาก, Albrecht Weber, อ้างแล้ว, หน้า 50 
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การเมืองต้องหันหน้ามาตกลงกันเพื่อจะได้คะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตุลาการคนใดคนหนึ่ง เช่น ในเยอรมนี 
และอิตาลี ก าหนดให้ได้รับความเห็นชอบสองในสาม6 ของสมาชิกรัฐสภา 
 2.2  แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
  เมื่อพิจารณาถึงแนวความคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแล้วจะเห็นได้ว่าอ านาจ
หน้าที่หลักของศาลรัฐธรรมนูญก็คือ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เพื่อคงไว้ซึ่งหลักความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ที่จะส่งผลให้กฎหมายใดที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญจะมิอาจใช้บังคับได้ 
นอกจากอ านาจหน้าที่หลักนี้แล้วรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศในทวีปยุโรป ก็ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศของตนไว้แตกต่างกันออกไป 
 2.3  แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  1. หลักคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
  ปัจจุบันประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแทบจะทุกประเทศได้ให้ความส าคัญกับหลักการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างมากทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิเสรีภาพของบุคคลถูกละเมิดจากการ
กระท าของรัฐ การใช้อ านาจของรัฐในทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการนั้นจะต้องชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือมี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ก าหนดอ านาจไว้ให้กระท าได้และสามารถตรวจสอบได้ 
  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะประสบผลส าเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยหลักการส าคัญนั่นก็คือหลักการ
แบ่งแยกอ านาจ ซึ่งได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร อ านาจตุลาการ โดยแต่ละอ านาจเหล่านี้จะต้องมี
กระบวนการควบคุมตรวจสอบซึ่งกันแหละกัน และถ่วงดุลกัน (Check and Balance) ทั้งจะต้องไม่มีอ านาจใดอยู่
เหนืออ านาจอื่นโดยเด็ดขาด หลักการแบ่งแยกอ านาจจึงถือได้ว่าเป็นหลักการพื้นฐานที่ส าคัญมากของหลักนิติรัฐ 
เนื่องจากหากไม่มีหลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักนิติรัฐก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้7 
  2. หลักไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ 
  เป็นหลักที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองบุคคลจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักการนี้จะถือว่าฝ่าย
ปกครองจะกระท าการใดๆ ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่ได้หากไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ านาจไว้ ดังนั้น 
แม้การใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายแม้จะได้รับความคุ้มกันหรือมีเอกสิทธิพิเศษที่
เหนือกว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือฝ่ายปกครองอื่นๆ แต่การใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการก็ต้องอยู่ภายใต้หลักไม่มีกฎหมาย 
ไม่มีอ านาจ เช่นเดียวกันกับทุกองค์กรของรัฐ8 
  3. ลักษณะความรับผิดของตุลาการ  
  ลักษณะความผิดพลาดที่เกิดจากการกระท าทางตุลาการนั้นอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอันจะท าให้ตุลา
การต้องมีความรับผิด โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้9 
  กระบวนการพิจารณาของศาลนั้นจะประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วน คือ  
  1. ส่วนที่เป็นวิธีการจะเป็นเรื่องของการกระท าต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาซึ่งอาจจะเป็นการกระท าของ
ศาลเอง เช่น การพิจารณา และวินิจฉัยคดี หรือเป็นการกระท าของคู่ความ ซึ่งการกระท าเหล่านี้จะเกี่ยวพันด้วย
ความชอบด้วยกฎหมาย  
  2. ส าหรับส่วนท่ีเป็นเนื้อหานั้น คือเป้าหมายของกระบวนการพิจารณา เช่น การค้นหาความจริง การปรับ
ข้อเท็จจริงเข้ากับบทบัญญัติของกฎหมาย และการก าหนดโทษ  
  ดังนั้นผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ท าหน้าท่ีจึงต้องมีบทบาทอยู่ในท้ังสองโครงสร้างดังกล่าวความผิดพลาดอาจ
เกิดขึ้นได้จากขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในกระบวนพิจารณา ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
ก. กระบวนการพิจารณาที่ผิดพลาด 

                                                           
 6 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 61, อ้างจาก, Albrecht Weber, อ้างแล้ว, หน้า 51 
 7 สุนิสา อิทธชัยโย,ความรับผิดของรัฐและผู้พิพากษาอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจตุลาการ, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2547,หน้า 9 
 8 เร่ืองเดียวกัน,หน้า 13 
 9 เร่ืองเดียวกัน,หน้า 17-20 
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  ข. การใช้ดุลพินิจผิดกฎหมาย 
  3. ที่มา อ านาจหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และความรับผิดของตุลาการในต่างประเทศ  
 3.1 ที่มาและอ านาจหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐออสเตรีย  
  ศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐออสเตรียประกอบด้วย ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน และตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ อีก 12 คน รวมทั้งตุลาการส ารองอีก 6 คน  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงมีทั้งหมด 14 คน แต่จะมี
ตุลาการส ารองอีก 6 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี ประธานศาลรัฐธรรมนูญรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 6 คน ตุลาการส ารอง 3 คน ให้ประธานาธิบดีแต่งตั้ง ตามข้อเสนอของรัฐบาลสหพันธ์ 
(Bundesregienrung) กลุ่มบุคคลซึ่งได้รับการเสนอจากรัฐบาลสหพันธ์อยู่ในกลุ่มของบุคคลผู้เป็นผู้พิพากษา 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง และศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย ส่วนการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญส่วนท่ีเหลือ คือ ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ 6 คน และตุลาการส ารอง 3 คนนั้นให้ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากการเสนอของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (Nationsrat) โดยให้เสนอแต่งตั้งส าหรับ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน และตุลาการส ารอง 2 คน ส่วน
สภาแห่งสหพันธ์ (Bundesrat) ให้เสนอเพื่อแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน และตุลาการส ารอง 1 คน10 
  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐออสเตรียจึงมาจากกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้พิพากษาอาชีพ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง ศาสตราจารย์ทางกฎหมาย และอาชีพทางกฎหมายอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐออสเตรียได้
ก าหนดไว1้1 
  อ านาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียมี ดังน้ี12 
  1. เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของสหพันธ์ มลรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้
สิทธิทางศาลได้ หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองไม่สามารถด าเนินการได้ 
  2. ข้อพิพาทเรื่องอ านาจหน้าที่ระหว่างศาลกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และระหว่างศาลปกครองกับศาลอื่น 
รวมทั้งข้อพิพาทระหว่างสหพันธ์กับมลรัฐ หรือระหว่างมลรัฐกับมลรัฐ 
  3. วินิจฉัยอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร เป็นอ านาจของสหพันธรัฐหรือของมลรัฐ 
  4.วินิจฉัยความขัดแย้งระหว่างองค์กรผู้ตรวจสอบบัญชีกับองค์กรสูงสุดของฝ่ายปกครอง  
  5. ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาในสหพันธรัฐ 
  6. การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
  7. ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้ ง  การวินิจฉัย เกี่ยวกับสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการวินิจฉัยเกี่ยวกับการโต้แย้งผลการลงประชามติ  
  8. วินิจฉัยเกี่ยวกับการฟ้ององค์กรของรัฐของสหพันธ์หรือของมลรัฐให้รับผิดตามรัฐธรรมนูญอัน
เนื่องมาจากการละเมิดกฎหมาย 
  9. ท าหน้าที่เป็นศาลปกครองพิเศษ 
  3.2 ที่มาและอ านาจหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรสเปน   
 ศาลรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสเปนประกอบด้วยตุลาการ 12 คน ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ โดยมีที่มา
จาก 4 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1. มาจากสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบด้วยเสียง 3 ใน 5 ขึ้นไป จ านวน 4 คน กลุ่มที่ 
2. มาจากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยเสียง 3 ใน 5 ขึ้นไป จ านวน 4 คน กลุ่มที่ 3. มาจากการเสนอช่ือโดยรัฐบาล 
จ านวน 2 คน และกลุ่มที่ 4. มาจากการเสนอช่ือโดยคณะกรรมการขององค์กรใช้อ านาจตุลาการจ านวน 2 คน 
โดยคุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นนักกฎหมายให้คัดเลือกจากผู้พิพากษา อัยการ ศาสตราจารย์

                                                           
 10 บรรเจิด สิงคะเนติ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัศาลรัฐธรรมนูญ, วิญญูชน ,พิมพ์ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560,อ้างจาก, มาตรา 
147 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (-VG)   
 11 เร่ืองเดียวกัน, หน้าเดียวกัน 
 12 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 80 – 81 
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ทางนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และทนายความ แต่ส่วนใหญ่มาจากผู้พิพากษา และศาสตราจารย์ 
มากกว่าอาชีพอ่ืน13 
  อ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญสเปน14 
  1. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้กฎหมายขัดหรือ
แย้งกับรัฐธรรมนูญ และรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปน ค.ศ. 1978 เนื่องจาก
ประเทศสเปน เกิดจากการรวมตัวของแคว้นปกครองตนเองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปนจึ งให้อ านาจแคว้น
ปกครองตนเองมีอ านาจในการตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับภายในแคว้นของตนเอง แต่หากมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า
กฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสเปนได้มอบหมายให้ศาล
รัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณา  
  2. การตัดสินปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีขององค์กร ได้แก่ 
  3. ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
  4. การร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญ 
 3.3  ที่มาและอ านาจหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลี 
  ที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้15 
  1. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการแต่งตั้งหรือคัดเลือกของสภาแห่งชาติ จ านวน 3 คน  
  2. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการคัดเลือกของประธานาธิบดี จ านวน 3 คน  
  3. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการคัดเลือกโดยประธานศาลฎีกา จ านวน 3 คน 
  คุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นถูกก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
เกาหลี ค.ศ. 1988 มาตรา 5 ดังนี1้6 
  1. มีอายุ 40 ปี ข้ึนไป 
  2. มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี  
  1) ผู้พิพากษา อัยการหรือทนายความ 
  2) เป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันทนายความโดยปฏิบัติหน้าที่ทางด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท่ีรัฐบาลร่วมทุน หรือบริษัทอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
  3) เป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันทนายความและเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับ
การรับรองจากรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าหรือสูงกว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยกตัวอย่างเช่น เป็นอาจารย์
สอนวิชากฎหมายในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือต าแหน่งที่สูงกว่า  
  อ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลีถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและรัฐบัญญัติว่าด้วยศาล
รัฐธรรมนูญดังนี้17 
  1) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยค าร้องขอของศาลอื่น 
  2) พิจารณาวินิจฉัยการถอดถอนออกจากต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีของรัฐระดับสูงโดยสภาแห่งชาติ 
  3) พิจารณาวินิจฉัยการยุบพรรคการเมือง  
  4) พิจารณาวินิจฉัยข้อโต้แย้งเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน หรือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือในระหว่างหน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้วยกัน  

                                                           
 13 ปิยบุตร  แสงกนกกุล, ศาลรัฐธรรมนูญและคดีรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายสเปน, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 36 : 4 , 
(ธันวาคม 2550) หน้า 518 
 14 พิมล  ธรรมพิทักษพ์งษ์ ,วารสารศาลรัฐธรรมนูญ,ปีที่ 11 เล่มที่ 33 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2552,หน้า 17 – 23 
 15 น าพงษ์ ไกยเดช, วิทยานิพนธ,์ การก าหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากับความเป็นอิสระของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ: ศึกษาเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี                และ
ญี่ปุ่น, พ.ศ. 2554 ,มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช,หน้า 136 – 137 
 16 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 143 - 144 
 17 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 142 , รัฐธรรมนูญ มาตรา 111 
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  5) พิจารณาวินิจฉัยการร้องทุกข์เกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายก าหนด 
 3.4  ความรับผิดของตุลาการในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law System) ความรับผิด
ของตุลาการในประเทศอังกฤษ18 
  ความรับผิดของตุลาการในประเทศอังกฤษนั้น เป็นข้อยกเว้นของหลักความรับผิดของรัฐ ซึ่งได้ก าหนด
ข้อยกเว้นนี้ไว้ในมาตรา 2 (5) ของ The Crown Proceedings Act 194719 เป็นการก าหนดข้อยกเว้นหากเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้อ านาจตุลาการ และการด าเนินกระบวนพิจารณา เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ านาจดังกล่าวกระท าละเมิดก่อให้เกิดความ
เสียหาย ราชบัลลังก์ไม่ต้องรับผิด และยังขยายความไปต่ออีกว่าตัวผู้พิพากษาเองก็ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวหาก
การท าค าพิพากษานั้นอยู่ภายในขอบเขตอ านาจและด้วยความสุจริต โดยมีเหตุผลส าคัญคือ เนื่องจากการใช้อ านาจ
ตุลาการจะต้องเป็นไปด้วยความอิสระ ราชบัลลังก์ไม่มีอ านาจที่จะไปสั่งผู้พิพากษาตุลาการ ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะให้
ราชบัลลังก์ต้องมีความรับผิดจากการกระท าละเมิดของผู้พิพากษาตุลาการแม้จะมีการลงโทษผิดก็ตาม 
  ในประเทศอังกฤษตุลาการไม่ต้องรับผิดในทางแพ่งเพราะประเทศอังกฤษยึดหลักท่ีว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตุลาการที่กระท าไปในขอบเขตอ านาจนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากการถูกฟ้องละเมิดทั้งนี้เพื่อให้ผู้
พิพากษามีความอิสระ การพิจารณาพิพากษาคดีจะต้องไม่ตกอยู่ในความกลัวต่อความรับผิดเหมือนบุคคลธรรมดา 
จะเห็นได้ว่าตุลาการได้รับความคุ้มกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้พิพากษากระท าโดยทุจริต 
ผู้นั้นก็จะต้องรับผิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีตุลาการเช่นกัน 
  ข้อยกเว้นความคุ้มกันฝ่ายตุลาการในประเทศอังกฤษ 
  ถึงแม้ว่าตุลาการในประเทศอังกฤษจะได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกันอย่างมากมาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความคุม
กันนี้จะมีอย่างเด็ดขาด แต่จะมีข้อยกเว้นอยู่บางประการที่จะท าให้ความคุ้มกันลดน้อยลงหรือบางกรณีอาจจะเป็น
การยกเลิกความคุ้มกันไปเลย เช่น ข้อจ ากัดความคุ้มกันเนื่องจากการกระท าละเมิดโดยผิดกฎหมายและโดยเจตนา 
เมื่อบุคคลใดกระท าละเมิด โดยผิดกฎหมายต่อบุคคลอื่นโดยเจตนา ก็จะต้องมีความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการกระท าละเมิดนั้น ผู้พิพากษาตุลาการในประเทศอังกฤษก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกัน หากผู้
พิพากษาใช้อ านาจทางตุลาการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายและโดยเจตนาก็จะต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย  
  ตัวอย่างคดีที่ผู้พิพากษาจะไม่ได้รับความคุ้มกันและจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  1. ผู้พิพากษากระท าการที่อยู่นอกเขตอ านาจ ผู้พิพากษานั้นจะไม่ได้รับความคุ้มกันในทุกกรณีโดยจะต้อง
รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ซึ่งได้รับอันตรายจากการกระท านั้น20 
  2. คดีที่ justice of the peace ถูกฟ้องเนื่องจากการสั่งลงโทษผิดพลาดและก้าวล่วงไปออกค าสั่งกักขัง
ผู้เยาว์โดยไม่แจ้งสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมาย ซึ่งผู้เยาว์สามารถมีผู้แทนได้ตามกฎหมาย21 
 3.5  ความรับผิดของตุลาการในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil law System) ความรับผิด
ของตุลาการในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี22 

                                                           
 18 สุนิสา  อิทธชยัโย,ความรับผิดของรัฐและผู้พิพากษาอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจตุลาการ, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2547,หน้า 42 – 51 
 19 2. Liability of the Crown in tort.  
 (5) No proceedings shall lie against the Crown by virtue of this section in respect of anything done or 
omitted to be done by any person while discharging or purporting to discharge any responsibilities of a judicial 
nature vested in him, or any responsibilities which he has in connection with the execution of judicial process.  
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/10-11/44/section/2 สืบค้นวันที่ 5 มิถุนายน 2564 
 20 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 45, อ้างจาก, Examples concerning magistrates are Jone v.Gurdon (1842) 2 QB 600; 
Clark v. Woods (1848) 2 Ex. 395; R.v. Manchester Magistrates’ Court ex p. Davies (1988) 1 Wlr 667; and see 
Beaurian v. Scott (above, p. 497). But honest mistake of fact was a defence : Pease v. Chaytor (1861) 1 B. & s. 658; 
London Corporation v. cox (1867) LR 2 HL 239 at 263. 
 21 เร่ืองเดียวกัน, หน้าเดียวกัน, อ้างจาก, Re McC. (above), decided on the preliminary question whether the 
action lay. 
 22 เร่ืองเดียวกัน,หน้า 86 – 90 
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  ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีผู้พิพากษามีสถานะเป็น “ข้ารัฐการ” โดยมีผลมาจากรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มีการขยายความกฎหมายแพ่ง ผู้พิพากษาเยอรมันจึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและกฎหมายแพ่งประกอบกันโดยประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 
83923 วรรคสองและวรรคสาม ได้บัญญัติความรับผิดของผู้พิพากษาไว้ว่า   
  “ข้ารัฐการผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท าการละเมิดหน้าที่ทางการงานซึ่งเขาได้รับมอบหมายต่อ
บุคคลภายนอก จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกนั้น เพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแต่การละเมิดนั้น 
ถ้าความประมาทเลินเล่อนั้นเป็นแต่เพียงให้ถือเอาได้ว่าเป็นความผิดของข้ารัฐการผู้นั้น เขาจะต้อง   รับผิดก็ต่อเมื่อ
ผู้เสียหายไม่สามารถจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากทางอื่น 
  ในกรณีที่ข้ารัฐการกระท าการอันเป็นการละเมิดหน้าที่การงานในการพิพากษาอรรถคดี ข้ารัฐการผู้นั้นต้อง
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าวนั้น ถ้าการกระท านั้นเป็นการละเมิดหน้าที่ซึ่งเป็นความผิด
อาญา บทบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการปฏิเสธไม่ปฏิบัติหน้าท่ีหรือการปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งล่าช้า 
  หน้าที่ในการใช้ค่าสินไหมทดแทนย่อมไม่เกิดขึ้น ถ้าบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย จงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ในการละเว้นกระท าการเพื่อที่จะขจัดปัดเป่าหรือบรรเทาความเสียหายโดยอาศัยกระบวนการยุติธรรม” 
  เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ขยายความคลอบคลุมไปถึงกฎหมายแพ่ง จึงเป็น การ
โอนความรับผิดของผู้พิพากษาไปเป็นความรับผิดของรัฐ เมื่อประชาชนผู้ได้รับความเสียหายฟ้องผู้พิพากษากรณีนี้จึง
ไม่ใช่การฟ้องผู้พิพากษาเป็นการส่วนตัวแต่เป็นการฟ้องรัฐให้รับผิด เมื่อรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายไป
แล้วก็สามารถไล่เบี้ยเอาจากตัวผู้พิพากษาได้ ซึ่งกรณีนี้จะมีลักษณะเช่นเดียวกับข้ารัฐการฝ่ายปกครองกระท าละเมิด
ตามต าแหน่งหน้าที่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายนั่นเอง แต่ตัวผู้พิพากษานั้นจะได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน
เหนือกว่าข้ารัฐการฝ่ายปกครองทั่วๆ ไป แต่ในกรณีของผู้พิพากษาเมื่อได้กระท าละเมิดในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งเป็นการ
ประมาทเลินเล่อธรรมดาเป็นเหตุให้บุคคลได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการตัดสินคดี ผู้เสียหายในกรณีนี้จะไม่
สามารถฟ้องรัฐให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่จะฟ้องรัฐได้ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้พิพากษากระท าผิดพลาด
นั้นถึงขนาดที่เข้าองค์ประกอบความผิดอาญา ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบความผิดอาญาฐานกระท าผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ซึ่งหากพบว่ากระท าผิดอาญาจริง ผู้เสียหายก็สามารถฟ้องรัฐให้รับผิดได้ เมื่อรัฐได้
ชดใช้ค่าเสียหายไปแล้วก็สามารถไล่เบี้ยเอาจากผู้พิพากษาได้ แต่การไล่เบี้ยจะเกิดขึ้นทุกกรณีเพราะการที่ศาลตัดสิน
ว่ามีความผิดอาญา ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะตัดสินว่าผู้พิพากษานั้นกระท าผิดจริง 
  แต่มีข้อมีข้อยกเว้นอยู่ในวรรคสอง ซึ่งเป็นกรณีการฟ้องรัฐให้รับผิดจากการกระท าละเมิดของผู้พิพากษา
นั้น จะฟ้องได้เมื่อการกระท านั้นเป็นความผิดอาญาต่อในตอนท้ายของวรรคได้ก าหนดข้อยกเว้นไว้สองกรณี คือ การ
ปฏิเสธไม่ปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า ซึ่งทั้งสองกรณีแม่จะไม่มีความผิดอาญา ผู้เสียหายก็
สามารถฟ้องรัฐได้ 

                                                           
 23 German Civil Code BGB 
 Section 839  
 Liability in case of breach of official duty 
 (1) If an official intentionally or negligently breaches the official duty incumbent upon him in relation to 
a third party, then he must compensate the third party for damage arising from this. If the official is only 
responsible because of negligence, then he may only be held liable if the injured person is not able to obtain 
compensation in another way. 
 (2) If an official breaches his official duties in a judgment in a legal matter, then he is only responsible 
for any damage arising from this if the breach of duty consists in a criminal offence. This provision is not 
applicable to refusal or delay that is in breach of duty in exercising a public function. 
 (3) Liability for damage does not arise if the injured person has intentionally or negligently failed to 
avert the damage by having recourse to appeal.  
(English Version) https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 



34 
  ส่วนกรณีที่เป็นการกระท าความผิดอาญาที่รัฐจะต้องรับผิดแทนผู้พิพากษาตามมาตรา 839 ก็คือความผิด
ฐานบิดเบือนกฎหมาย ตามมาตรา 33924 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันและผู้พิพากษารับสินบน 
  ความผิดฐานบิดเบือนกฎหมายนั้นนอกจากผู้พิพากษา เจ้าพนักงานของรัฐแล้วยังหมายความรวมถึง
อนุญาโตตุลาการด้วย ความผิดฐานบิดเบือนกฎหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 339 บัญญัติว่า 
“ผู้พิพากษา เจ้าพนักงาน  ของรัฐ หรืออนุญาโตตุลาการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมาย กระท า
การบิดเบือนกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์หรือความเสียหายของคู่ความ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี”25 
 
4. ปัญหาเกี่ยวกับที่มา หน้าที่ อ านาจ และความรับผิดของตุลาการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 
 4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับท่ีมาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   
  รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 200 ก าหนดให้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จ านวน 9 คน  มาจากผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่
น้อยกว่าสามปี จ านวน 3 คน โดยต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านกฎหมายเอกชนและกฎหมายอาญาเป็น
หลัก และกฎหมายอื่นรวมอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ใช่ด้านกฎหมายมหาชน เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่
อาจคาดหมายได้ว่าจะมีความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมายมหาชน ในส่วนที่มาจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่ง
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวน 2 คน การปฏิบัติหน้าที่ของตุลา
การศาลปกครองนั้นจะต้องใช้กฎหมายมหาชนเป็นหลักและด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี ย่อมมีประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่จึงถือได้ว่าเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญด้าน
กฎหมายมหาชนมากกว่ากลุ่มตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา แต่กลับมีจ านวน
น้อยกว่า จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มนี้ยังไม่เหมาะสม 
  ปัญหาประการต่อมาพบว่าในกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมี
ผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์นั้น เป็นการก าหนดคุณสมบัติไว้สูงเกินไป และเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของ
ศาสตราจารย์สาขานิติศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีจ านวนน้อยจ ากัด
อยู่เพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จึงเป็นการยากท่ีจะสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายบัญญัติ 
จากการศึกษาพบว่าในกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์โดยที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
นิติศาสตร์ทางด้านกฎหมายมหาชนนั้น อาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการวินิจฉัยคดีตามหน้าท่ีและอ านาจ 
  ปัญหาประการสุดท้ายคือกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต าแหนง่ไมต่่ า
กว่า อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จาก
การศึกษาพบว่ากลุ่มนี้แม้จะมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ตาม แต่
ประสบการณ์ในการรับราชการหรือบริหารราชการแผ่นดินนั้นล้วนเป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ หรือตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งซึ่งอาจจะมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายมหาชนอยู่บ้างในส่วนของ
กฎหมายปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที ่
ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับการการใช้แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวกับการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญเลย 
 
                                                           
 24 German Criminal Code 
 Section 339 Judicial perversion of justice 
 Judges, other public officials or arbitrators who, in the course of conducting or deciding a legal matter, 
bend the law for the benefit or to the detriment of a party incur a penalty of imprisonment for a term of 
between one year and five years. (English Version)  
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p3234 สืบค้นวันที่ 5 มิถุนายน 2564   
 25 เหมือน  สขุมาตย ์(2560), ความผิดฐานบิดเบือนกฎหมายของผู้พิพากษา : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายเยอรมัน, 
วิทยานพินธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต ,สาขากฎหมายอาญา,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 59 
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  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวน 9 คน มีเพียงตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในกลุ่มที่มาจากตุลาการศาลปกครองสูงสุดเท่านั้นท่ีพอจะคาดหมายได้ว่ามีประสบการณ์ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชน ซึ่งจะมีเพียง 2 คน ส่วนตุลาการในกลุ่มอื่นๆ อีก 7 คนนั้น จะพบว่า อาจจะมี 1 
คนท่ี มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ แต่ก็ไม่สามารถคาดหมายได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
มหาชนอย่างแท้จริง เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ แต่อีกจ านวน 5 คนนั้นไม่อาจเป็นที่คาดหมายได้เลยว่าจะมี
ความเช่ียวชาญด้านกฎหมายมหาชน หรือมีความเช่ียวชาญด้านการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ (โปรดดูโครงสร้างที่มา
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หน้าถัดไป) 
  จากการศึกษาพบว่าเมื่อองค์ประกอบของตุลาการมีสัดส่วนท่ีไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญท าให้ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหลายๆ คดีที่ผ่านมามีปัญหา หรือไม่เป็นไปตามหลักพ้ืนฐาน 
เจตนารมณ์แนวความคิดทางทฤษฎีด้านกฎหมายมหาชน ท าให้นักกฎหมาย นักวิช าการและประชาชน
วิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ อาจส่งผลกระทบต่อหลักนิติรัฐ นิติธรรม และความเช่ือถือศรัทธาต่อระบบยุติธรรมของ
ประเทศไทย เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรหลักที่จะควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ รวมถึงคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 

โครงสร้างที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256026 
 

1. ที่มา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด - ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิสายขา้ราชการ 

 
 
 
 

2. คัดเลือกโดย ที่ประชมุใหญ่ศาลฎีกา ที่ประชมุใหญ่ศาลปกครองสูงสุด - ประธานศาลฎีกา 
- ประธานศาลปกครองสูงสดุ 
- ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
- ผู้น าฝ่ายค้าน 
- บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้ง  

 
 
 
 

3. แตง่ตั้ง สมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบ 
 

 
 
 
 

ประธานวุฒิสภาน าขึ้นทูลเกล้าฯ แตง่ตั้ง 
 

 
 4.2  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

                                                           
 26 สรุปรัฐธรรมนูญ 2560 : เปิดที่มาศาลรัฐธรรมนูญในรอบ 20 ปี ลดจ านวนตุลาการสายวิชาการ เพิ่มขา้ราชการ, 
11 พ.ค. 2563 โดย iLaw , https://ilaw.or.th/node/5655 สืบค้นวันที่ 8 มิถนุายน 2564   

https://ilaw.or.th/node/5655
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  จากการศึกษาเปรียบเทียบกับหน้าท่ีและอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศแล้วพบว่าหน้าที่และ
อ านาจศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นมีขอบเขตที่กว้างขวางมากกว่าในต่างประเทศอยู่ค่อนข้างมากซึ่งปัจจุบัน
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมามักจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการ หรือนักกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง
ว่าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎี หรือนิติวิธีทางด้านกฎหมายมหาชน 
  ด้วยความเคารพต่อค าวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้เขียนจึงได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมายในส่วนของหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยคดีซึ่งผู้เขียนเห็นว่าไม่เป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎี 
ทางด้านกฎหมายมหาชน และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในค าวินิจฉั ยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2564 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256027 มาตรา 213 ที่บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” ความมุ่งหมายและค าอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 213 ก าหนดหลักการและวิธีการในการคุ้มครองบุคคลจากการกระท าอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ค าอธิบายประกอบ 
  “บทบัญญัตินี้เป็นหลักการใหม่ ซึ่งเป็นบทบัญญัติรองรับกับมาตรา 5 ที่บัญญัติว่า “รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระท านั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้” โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2560  ได้ขยายสิทธิของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อใช้สิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้
ขยายรวมถึง “การกระท า” ที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งเดิมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 (มาตรา 212) ให้สิทธิบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เฉพาะกรณี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเท่าน้ัน การที่ความคุ้มครองของมาตรานี้ขยายไปถึงการกระท านั้น 
เป็นการเพิ่มความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วยการอุดช่องว่างในกรณีที่ไม่มีอ านาจของศาลใดเข้าไป
คุ้มครอง และเพื่อให้ความคุ้มครองไม่เพียงแต่การละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่เกิดจากการกระท าของหน่วยงานของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานซึ่งใช้อ านาจรัฐ หรือแม้แต่การกระท าของเอกชนก็อยู่ในข่ายที่อาจถูกโต้แย้งว่าเป็น
การขัดต่อรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน ซึ่งได้ให้สิทธิแก่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิ
ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเพื่อมีค าวินิจฉัยว่าการกระท าน้ันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่  
  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขยายการคุ้มครองสิทธิตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่องที่อาจมีขอบเขตกว้างขวาง 
และเพื่อมิให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องรับภาระเกินสมควร จึงได้มีการก าหนดเง่ือนไขการใช้สิทธิตามมาตรานี้ไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” 
  เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 ความมุ่งหมายและ
ค าอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 และ มาตรา 
46 มาตรา 47 มาตรา 48 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 
จะพบว่าเจตนารมณ์แห่งกฎหมายมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพนั้น จึงจะมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยมีขั้นตอนและกระบวนการตามที่ก าหนดในมาตรา 46 
มาตรา 47 และมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2561 แต่ข้อเท็จจริงของคดีนี้พบว่าผู้ร้องเรียนเป็นหน่วยงานของรัฐคือกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพจากมติที่ประชุมใหญ่ศาลปกครอง จึงร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน
จากนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องได้ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา 213 ว่ามติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 18/2545 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2545 
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรคสอง 

                                                           
 27 ความมุ่งหมายและค าอธิบายประกอบรายมาตราของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 
213,หน้า 366 
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มาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 25 วรรคสาม มาตรา 188 และมาตรา 197 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้รับค าร้องไว้วินิจฉัย
โดยให้เหตุผลว่า กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข จึงรับค าร้องไว้วินิจฉัย โดยไม่ได้ให้เหตุผลว่า 
กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียน
ตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้อย่างไร จากนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ามติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ครั้งที่ 18/2545 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง และ มาตรา 
197 วรรคสี่ 
  ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นด้วยความเคารพต่อค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผู้เขียนจึงเห็นว่าค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2564 ยังไม่เป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎี หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 4.3  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของตุลาการ  
  จากการศึกษาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้นแล้วพบว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวได้ก าหนดความรับผิดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้ค่อนข้างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายก าหนดความรับผิดและวิธีการด าเนินการเอาไว้ แต่ประเด็นปัญหาที่พบก็คือขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ
หรือด าเนินการนั้นเป็นไปได้ยากมากและที่ผ่านมาพบว่าไม่มีผู้ใดด าเนินการในเรื่องนี้ส าเร็จเลยเนื่องจากมีขั้นตอนที่
ยุ่งยาก ประกอบกับความไม่ชัดเจนในเรื่องหน้าที่และอ านาจขององค์กรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการตรวจสอบหรือ
ด าเนินการดังกล่าวก็ไม่ได้ยึดโยงไปถึงประชาชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่แท้จริงในการตรวจสอบหรือ
ด าเนินการเอาผิดกับตุลาการในกรณีพบว่ามีการกระท าการทุจริตหรือมีการกระท าที่ฝ่า ฝืนบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือแม้แต่กระบวนการถอดถอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 208 (5) ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพราะ
เหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วกระบวนการ
ถอดถอนนี้เป็นไปได้ยาก เพราะองค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคงไม่ด าเนินการถอดถอนกันเองและกรณีเช่นนี้
ไม่เคยเกิดขึ้นเลย 
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาถึงปัญหาที่มา หน้าที่ อ านาจ และความรับผิดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งผู้เขียนได้ท าการศึกษาปรัชญา แนวความคิด ทฤษฎีพื้นฐาน 
ตลอดจนนิติวิธีทางด้านกฎหมายมหาชนท าให้ได้ทราบถึงปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับท่ีมา หน้าท่ี อ านาจ และความ
รับผิดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังนี้ 
 5.1 ปัญหาเกี่ยวกับท่ีมาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  1. องค์ประกอบยังไม่เหมาะสมโดยมีสัดส่วนท่ีมาจากผู้พิพากษาศาลฎีกามากเกินไป 
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์มีน้อยและอยู่ในวงจ ากัดมีเพียงไม่กี่
มหาวิทยาลัยของรัฐเท่าน้ันและอาจจะไม่ใช่ศาสตราจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน 
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากข้าราชการระดับสูงปัญหาคือประสบการณ์ในการบริหารงานนั้น
ล้วนแต่เป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับคดีรัฐธรรมนูญ จึงไม่อาจคาดหมายได้ว่าเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญ  
 5.2  ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  1.ค าวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่เป็นไปตาม
แนวคิด ทฤษฎี หรือนิติวิธีทางด้านกฎหมายมหาชน และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ 5/2564 
  2. การหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่างกว้างขวางนั้น จะพบว่าการน าคดีขึ้นสู่ศาล
รัฐธรรมนูญนั้นสามารถท าได้ง่ายและมีหลายช่องทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาจะพบว่าเป็นคดีทางการเมือง
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จ านวนมาก ศาลรัฐธรรมนูญอาจตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองในการน าคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อท าลายฝ่ายตรงข้ามซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดความวุ่นวายทางด้านการเมืองเหมือนที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีท่ีผ่านมา 
 
 
 5.3  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของตุลาการ 
  1. แม้จะมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายก าหนดความรับผิดและวิธีการด าเนินการเอาไว้ แต่ประเด็นปัญหาที่
พบก็คือขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบหรือด าเนินการนั้นเป็นไปได้ยากมากและที่ผ่านมาพบว่าไม่มีผู้ใดด าเนินการใน
เรื่องนี้ส าเร็จเลยเนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ประกอบกับความไม่ชัดเจนในเรื่องหน้าที่และอ านาจขององค์กรที่
เกี่ยวข้อง อีกท้ังการตรวจสอบหรือด าเนินการดังกล่าวก็ไม่ได้ยึดโยงไปถึงประชาชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่
แท้จริง 
  2. ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานบิดเบือนกฎหมาย 
 5.4  ข้อเสนอแนะ  
  (1) ข้อเสนอแนะเรื่องที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
  1. สัดส่วนท่ีมาจากตุลาการศาลปกครองสูงสุดควรมีมากกว่าที่มาจากผู้พิพากษาศาลฎีกาดังน้ันควรมีที่มา
จากตุลาการศาลปกครองสูงสุด จ านวน 3 คน และ ท่ีมาจากผู้พิพากษาศาลฎีกา จ านวน 2 คน 
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์นั้นจะต้องเป็นผู้เ ช่ียวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนอย่างแท้จริ ง
โดยเฉพาะด้านรัฐธรรมนูญด้วย และต ารงต าแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการสอนกฎหมาย
มหาชน และรัฐธรรมนูญ ไม่น้อยกว่า15 ปี มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ จ านวน 2 คน 
  3. ไม่ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากข้าราชการระดับสูง เนื่องจากไม่สามารถคาดหมายได้เลย
ว่าประสบการณ์จากการท างานนั้นจะน ามาเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องอาศัยความรู้ความ
เข้าใจ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางด้านกฎหมายมหาชนและรัฐธรรมนูญเป็นหลัก แต่ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ที่เคยหรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
จ านวน 2 คน  
  (2) ข้อเสนอแนะเรื่องหน้าท่ีและอ านาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
  1. ก าหนดขอบเขตของหน้าที่และอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมเป็นไปตามแนวความคิด 
ทฤษฎี เกี่ยวกับหน้าท่ีและของศาลรัฐธรรมนูญ 
  2. ก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เหมาะสม  
  (3) ข้อเสนอแนะเรื่องความรับผิดของตุลาการ 
  1. เพิ่มช่องทางการตรวจสอบ ถ่วงดุล ให้ยึดโยงกับประชาชน 
  2. มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้กับการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือ
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาตลอดจนผลกระทบเนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ยัง
ขาดมาตรการในการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเด็กและเยาวชนทั้งในกรณีที่เด็กและเยาวชนเข้าสู่มาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในช้ันก่อนฟ้องคดี และเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่ต้องถูก
บันทึกประวัติอาชญากรอันเป็นการสร้างตราบาปติดตัวและเป็นการตัดโอกาสเด็กและเยาวชนในการกลับคืนสู่สังคม
ตามปกติ 
 ส าหรับในประเทศไทยของเรานั้นยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการบันทึกประวัติอาชญากรเป็นพระราช
บัญญัติ มีแต่ ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การ
พิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบนี้ใช้กับการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระท า
ความผิดและผู้ใหญ่ และประเทศไทยนั้นก็ยังไม่มีการลบทะเบียนประวัติอาชญากร มีเพียงแต่การคัดแยกออกจาก 
สารบบเท่านั้น ทั้งการคัดแยกดังกล่าวก็กระท าได้ยากและไม่มีก าหนดเวลาที่แน่นอนที่จะต้องท าการคัดแยกประวัติ
นั้นออกจากสารบบ โดยการบันทึกประวัติอาชญากรอาจส่งผลกับตัวเด็กและเยาวชนมีผลท าให้เด็กหรือเยาวชนผู้นั้น
ใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไปไม่ได้ เพราะโดนตราหน้าหรือตีตราบาปไว้ด้วยทะเบียนประวัติอาชญากร ทั้งที่เด็กและ
เยาวชนเป็นเพียงผู้ที่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ไม่ใช่อาชญากร โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชนนั้นได้เข้าสู่มาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญากับเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ที่มีความมุ่งหมายที่จะพยายามน าเด็กหรือเยาวชนนั้นออกจาก
กระบวนการโดยไม่ต้องฟ้องคดีขึ้นสู่ศาล 
 ฉะนั้น ผู้เขียนจึงมีแนวคิดว่าประเทศไทยควรจัดให้มีวิธีการบันทึกประวัติการกระท าผิดโดยแยกวิธีและ
รูปแบบของเด็กหรือเยาวชนออกจากผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในกรณีที่เด็กและเยาวชนนั้นสามารถเข้าสู่มาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญาตามมาตรา 86 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 หรือเด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มของผู้มีสิทธิยื่นขอคัดแยกทะเบียน
ประวัติอาชญากร โดยให้ไปจัดเก็บให้อยู่ในรูปแฟ้มอย่างอื่นต่างหากจากรูปแบบของประวัติอาชญากร เช่น แฟ้ม
ประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน โดยแฟ้มนี้ไม่ควรให้มีอยู่ไปตลอด โดยอาจจะให้มีเพียงแค่ 3 ปี หรือ 
5 ปีเท่านั้น ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดโดยพิจารณาอัตราโทษ และความเสี่ยงการหวนกลับมา
กระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนนั้น และส าหรับกรณีเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์การใช้มาตรการ

                                                           
 1 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง, พนักงานอยัการ ต าแหน่งอัยการผูช้่วย ส านักงานอยัการสูงสุด 
 2 รองศาตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 
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พิเศษดังกล่าวก็ควรมีการลบทะเบียนประวัติอาชญากรออกจากฐานข้อมูลประวัติอาชญากรโดยให้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
คดี ถ้าไม่ใช่คดีอุจฉกรรจ์ให้เก็บไว้มีก าหนด 3 ปี และในกรณีที่เป็นคดีอุจฉกรรจ์ให้เก็บไว้มีก าหนด 5 ปี นับแต่วันพ้น
โทษหรือพ้นก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน โดยให้เป็นบทบังคับท่ีเจ้าพนักงานผู้
มีหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวต้องท าการลบออกโดยไม่ต้องมีการท าค าร้องขอให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้น 
 
ค าส าคัญ 
การแยกการบันทึกประวัติการกระท าความผิด , การลบทะเบียนประวัติอาชญากร , มาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญา 
 
Abtract 
 This research is a study which taking into consideration not only the legal problems 
but also the impacts on the lack of measures to protect the rights and interests of children and 
young people, especially children or youth who have taken special measures in lieu of criminal 
prosecution as well as children or youth who are not available to such special measures. They 
have been recorded in criminal records which might be the stigma and deter their opportunities to 
reintegrate back into society. 
 The research reveals that there is no Act relating to criminal records in Thailand. While, 
there is the provisions concerning criminal records under Regulations of the Royal Thai Police on 
code of police regulations unrelated to case Category 32 Fingerprint (Volume 4) B.E.2561. In 
addition, the Regulations aforesaid shall apply to juvenile offenders as well as adult offenders. 
Furthermore, there is no provision which is designed to expunge criminal records in Thailand. On 
the other hand, there is the criminal record classification, but Thai criminal record classification 
processes shall be long and complex. In short, Thai criminal records might negatively affect children 
or youth even if they have taken special measures under section 86 of Juvenile and Family Court 
and Procedure Act B.E.2553 which are designed to promote rehabilitation plans that are prepared 
for such children or young people in lieu of criminal prosecution. Therefore, such stigmatized 
children or young people might face the challenges of reintegration into society. On the contrary, 
children or young people aforesaid shall be considered as the deviants, who need rehabilitation, 
rather than the criminals. 
 The study suggests that the juvenile record processes in Thailand shall vary from 
criminal records which are designed for adult offenders. Moreover, the research suggests guidelines 
for implementing the provisions relating to juvenile records, especially children or youth who are 
qualified to apply for crime record classification as well as children or youth who have taken special 
measures in lieu of criminal prosecution under section 86 and section 90 of Juvenile and Family 
Court and Procedure Act B.E. 2553, by setting up a separate collection of juvenile records from 
criminal records. In addition, such juvenile records shall be stored for a limited time depending on 
the sanctions and the possibility of recidivism. In terms of the children or youth who are not 
available to special measures aforesaid, the study suggests appropriate guidelines for establishing 
suitable timeframes for the juvenile record expungement in order to eliminate the consequences 
of juvenile delinquency. In short, children or young people who are classified as serious offenders 
shall have their records cleared within five years after the expiration of the period originally 
prescribed for the juvenile procedure or release date. While, children or young people who are 
not classified as serious offenders shall have their records expunged within three years after the 
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expiration of the period originally prescribed for the juvenile procedure or release date. Therefore, 
the officials who might be involved shall strictly comply with the timeframes for juvenile record 
expungement. Hence, the latest legislative trend is to make it easier for youth by providing the 
expungement of juvenile records without any action on the part of the youth. Therefore, children 
or young people are not required to file a request with the court asking for juvenile record 
expungement. 
 
Key words: Crime record classification, Criminal record expungement, Special measure in place of 
criminal prosecution. 
 
 ปัจจุบันนี้ระบบเศรษฐกิจ สังคม และโลกนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาดังกล่าวนี้ยังส่งให้มีลักษณะของการประกอบอาชญากรรมให้มีหลายรูปแบบเพิ่มขึ้นจาก
เดิม และมีความซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเด็กและเยาวชนก็สามารถที่จะประกอบอาชญากรรมได้เช่นกัน โดยในทาง
กฎหมายนั้นจะไม่เรียกเด็กหรือผู้เยาว์ที่กระท าผิดว่าเป็นอาชญากรแต่จะเรียกว่า ผู้กระท าผิดหรือผู้มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน (Delinquent หรือ Juvenile Delinquent) ซึ่งสาเหตุการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนนั้นอาจแบ่งได้
ออกเป็น 3 สาเหตุ3 ด้วยกันคือ 
 1) สาเหตุแห่งการกระท าผิดในแง่ของกฎหมาย ในกรณีนี้จะถือว่าการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชนนั้นเกิดจากความเยาว์วัย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือโดนผู้ใหญ่หลอกใช้ เป็นต้น 
 2) สาเหตุแห่งการกระท าผิดในแง่ของสังคมมีนักสังคมวิทยาได้อธิบายว่า สาเหตุนั้นมาจากการคบหา 
ผู้ที่มีความประพฤติไม่ดี อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ซึ่งเด็กและเยาวชนยังเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนแออยู่จึงถูก
ครอบง า หรือชักจูงได้ง่าย โดยสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนกระท าความผิดมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น สภาพ
ครอบครัวที่แตกแยก ความยากจน การขาดการศึกษา การอาศัยอยู่ในชุมชนที่แออัดซึ่งแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพ  
เป็นต้น  
 3) สาเหตุในแง่ของจิตวิทยา ซึ่งสาเหตุมักจะมาจากการขาดความยับยั้งช่ังใจ ไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้เพราะด้วยสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนท่ียังอ่อนแออยู่ 
 เมื่อเด็กหรือเยาวชนถูกกล่าวหาและถูกตัดสินว่ากระท าความผิดแล้วก็ย่อมต้องโดนลงโทษ หรือเข้า
มาตรการในการควบคุมการกระท าความผิดตามกฎหมาย  ซึ่งโดยปกติแล้ววัตถุประสงค์ในการลงโทษนั้นจะมี
วัตถุประสงค์เพื่อยับยั้ง ข่มขู่ แก้แค้นทดแทน หรือฟื้นฟูเยียวยา และเมื่อพิจารณาถึงความมุ่งหมายของการลงโทษ
เด็กเละเยาวชน กฎหมายจะมุ่งเน้นที่การคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน โดยมุ่งหมายที่
จะบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูอันเป็นเยียวยามากกว่าการลงโทษ ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินกระบวน
พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากคดีธรรมดาทั่วไปทั้งนี้ก็เพื่อสวัสดิภาพของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งปัจจุบันก็มีพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553 ได้ก าหนดถึงการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไว้เป็นพิเศษแล้ว ค าว่าเด็กและเยาวชน
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553  ได้
ก าหนดค านิยามของเด็กและเยาวชนไว้ ดังน้ี 

                                                           
 3 สมพร อมรชัยนพคุณ, “กระบวนการยุติธรรมกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน,”สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551, จาก
http://www.openbase.in.th/http:/%252Fwww.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0
%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8
%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0
%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%25, 1 มกราคม 2551, หน้า 3. 



43 
 (1) เด็ก คือ บุคคลที่มีอายุเกินกว่าที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่ยังไม่
เกินสิบห้าปีบริบูรณ์4 
 (2) เยาวชน หมายความว่า บุคคลอายุมากกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ต้องยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์5 
 นอกจากการลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดแล้วพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของมาตรการพิเศษแทนการด าเนิน
คดีอาญาในช้ันก่อนฟ้องคดี ไว้ในมาตรา 86 โดยมีหลักเกณฑ์ของมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง
คดีว่า จะใช้ในกรณีที่เด็กกระท าผิดที่มีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยต้อง
ค านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกายสภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่ง
การกระท าความผิดโดยเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าผิดจะต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และการที่จะจัดท าแผนแก้ไขฟ้ืนฟูได้นั้น
ต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชน และผู้เสียหายด้วยในกรณีที่คดีนั้นมีผู้เสียหาย เมื่อเข้าหลักมาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องคดีให้พนักงานสอบสวนงดการสอบสวนและด าเนินการใด ๆ แก่เด็กและ
เยาวชนท่ีต้องหาว่ากระท าความผิด ถือได้ว่ากระบวนการก่อนฟ้องช้ันในนี้เป็นการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม6 
 ในกรณีการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูจ าเลยตามมาตรา 86 หรือมาตรการเบนคดีออกจาก
กระบวนการยุติธรรมในช้ันก่อนฟ้องนั้น มีกฎหมายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 87 ความว่า ในการจัดท าแผนในมาตรา 86 นั้นให้
ผู้อ านวยการสถานพินิจเชิญฝ่ายเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าผิด ฝ่ายผู้เสียหาย นักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์  และถ้าหากศาลเห็นสมควรจะเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบ
จากการกระท าความผิด หรือพนักงานอัยการเข้าร่วมประชุมจัดท าแผน โดยผู้อ านวยการสถานพินิจต้องจัดท าแผน
ให้แล้วเสร็จและเสนอพนักงานอัยการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนส านึกในการกระท า ซึ่งแผนฯนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชน เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือ
เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และต้องไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กหรือเยาวชน 
ทั้งนี้ระยะเวลาการปฏิบัติตามแผนต้องไม่เกิน 1 ปี7 
 เมื่อแผนการฟื้นฟูได้รับความเห็นชอบและเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติตามแผนแก้ไขฟื้นฟูแล้ว ถ้าผู้ที่มีหน้าที่
ในการปฏิบัติตามแผน (ไม่จ าเป็นต้องเป็นเด็กหรือเยาวชน อาจจะเป็นบิดาหรือมารดาของเด็กหรือเยาวชนก็ได้) 
ปฏิบัติตามแผนครบถ้วนทั้งระยะเวลา และเง่ือนไขที่ก าหนดแล้ว ให้ผู้อ านวยการสถานพินิจรายงานให้พนักงาน
อัยการทราบ หากพนักงานอัยการเห็นชอบด้วยให้พนักงานอัยการมีอ านาจสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้นและค าสั่งไม่
ฟ้องนั้นให้เป็นที่สุด ถ้าไม่เห็นชอบกับรายงานนั้น พนักงานอัยการก็ต้องแจ้งให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีต่อไป แต่
ถ้าผู้ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามแผนไม่ครบถ้วนโดยมีเจตนาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแผน กรณีเช่นนี้
ไม่ต้องรอให้ครบก าหนดระยะเวลา ผู้อ านวยการสถานพินิจมีอ านาจสั่งยุติการใช้มาตรการตามแผนได้ทันทีและแจ้ง
ให้พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนด าเนินคดีต่อไป แต่ถ้าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแผนเกิดขึ้นจากเหตุ
สุดวิสัย หรือมีเหตุจ าเป็นอันสมควรก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการสถานพินิจว่าจะสั่งยุติหรือไม่8 
ในระหว่างการจัดท าแผนและการปฏิบัติตามแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูนั้นให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการงดการ
สอบปากค าหรือด าเนินการใด ๆ กับเด็กและเยาวชนท่ีต้องหาว่ากระท าผิด กล่าวคือ นับตั้งแต่วันท่ีผู้อ านวยการสถาน

                                                           
 4 อัจฉรียา ชูตินันทน์, การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกรณีที่เด็กและเยาวชนกระท า
ความผิดอาญาร้ายแรง ตามกฎหมายของประเทศไทย, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2562), หน้า274. 
 5 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 4, หน้า274. 
 6 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพีิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86   
 7 สหรัฐ กิติ ศุภการ, พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 
87, หน้า 193 – 196.  
 8 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 7 หน้า 197 – 198.  
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พินิจเริ่มจัดท าแผนไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนอยู่ในระหว่างนี้พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนจะ
สอบปากค าเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าผิดไม่ได้ รวมถึงห้ามด าเนินการใด ๆ ด้วยเช่น ห้ามน าเด็กไปช้ีที่เกิด
เหตุ ห้ามน าไปค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม เป็นต้น โดยห้ามเฉพาะการกระท าต่อเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่า
กระท าความผิดเท่านั้น ไม่รวมถึงบิดาและมารดาของเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าความผิด เด็กหรือเยาวชนที่
เป็นผู้เสียหาย เจ้าพนักงานต ารวจผู้จับกุม การท าแผนที่โดยสังเขป และอื่น ๆ สามารถกระท าต่อไปได้ไม่จ าต้องงด 
ถ้าฝ่าฝืนมาตรานี้ถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา 226 
โดยในระยะเวลาการจัดท าแผนแก้ไขฟ้ืนฟูและการปฏิบัติตามแผนนี้ระยะเวลาในระหว่างนี้มิให้นับรวมเขา้กบัก าหนด
ระยะเวลาตามมาตรา 789 คือมิให้นับระยะเวลารวมไปในเรื่องของระยะเวลาการฟ้องคดีและระยะเวลาการขอ 
ผัดฟ้อง10 
 ภายหลังหากถูกฟ้องไปแล้วไม่ได้เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามมาตรา 86 ศาลก็
อาจน าเด็กหรือเยาวชนท่ีถูกฟ้องได้เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาตรา 90 ได้ โดยถ้าศาลเห็นว่าคดี
ที่เด็กหรือเยาวชนถูกฟ้องนั้นมีอัตราโทษตามกฎหมายอย่างสูงไม่เกิน 20 ปี และเด็กหรือเยาวชนนั้นไม่เคยได้รับโทษ
ตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกมาก่อน ยกเว้นคดีที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ก่อนท่ีศาลที่จะมีค า
พิพากษาหากเด็กหรือเยาวชนนั้นส านึกในการกระท าความผิดและผู้เสียหายยินยอม และโจทก์ไม่คัดค้าน ถ้า
พฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยต่อสังคมเกินสมควร โดยศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้ และ
ผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาตามสมควรหากน าเด็กและเยาวชนนั้นเข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา 
และเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและเยาวชนนั้นมากกว่าการพิจารณาพิพากษา ศาลก็สามารถสั่งให้ผู้อ านวยการสถาน
พินิจจัดท าแผนได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 9011 
 ส าหรับเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาและต้องถูก
ศาลพิพากษา เด็กหรือเยาวชนกลุ่มนี้ก็อาจถูกศาลพิพากษาให้จ าคุกแล้วเปลี่ยนโทษหรือใช้วิธีการส าหรับเด็กและ
เยาวชนได้ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ.2553 ที่ก าหนดให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน
แทนการลงโทษอาญา หรือวิธีเพื่อการปลอดภัยได้โดยเปลี่ยนโทษจ าคุกหรือการใช้วิธีเพื่อความปลอดภัยเป็นการส่ง
ตัวเด็กและเยาวชนนั้นไปควบคุมเพื่อฝึกอบรม ซึ่งสถานฝึกอบรมอาจจะเป็นศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถาน
ฝึกอบรม หรือสถานแนะน าทางจิต แห่งใดแห่งหนึ่งหนึ่งก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่สถานพินิจ การส่งไปควบคุมเพื่อฝึกอบรม
ต้องไม่เกินกว่าเด็กและเยาวชนนั้นมีอายุครบ 24 ปีบริบูรณ์12 หรือมีอ านาจในการเปลี่ยนโทษปรับเป็นคุมประพฤติ
โดยก าหนดเง่ือนไขก่ีข้อก็ได้ตามมาตรา 13813 ก็ได้ ตัวอย่างเช่น ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนเข้าไปในสถานท่ีหรือท้องที่
ใดอันอาจชักน าให้เด็กหรือเยาวชนนั้นกระท าผิด, ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานท่ีอยู่อาศัยในเวลากลางคืน 
เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นหรือได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย เป็น
ต้น หรือไม่ก าหนดก็ได้ แต้ถ้าก าหนดข้อก าหนดไว้ให้น ามาตรา 138 วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา 139 14  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 นอกจากนี้ศาลเยาวชนยังมีอ านาจในการรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษแม้ว่าเด็กหรือเยาวชน
นั้นจะเคยได้รับโทษจ าคุกมาแล้ว หรือศาลจะก าหนดโทษจ าคุกเกิน 3 ปี หรือโทษท่ีจะลงแก่เด็กและเยาวชนเป็นโทษ
อย่างอื่นนอกจากโทษจ าคุก15 หรือมีอ านาจเพื่อฝึกอบรมแทนค่าปรับ16 

                                                           
 9 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 7  หน้า 198 – 199. 
 10 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 7 หน้า 159 – 170. 
 11 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพจิารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 90. 
 12 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 7, หน้า 283 – 286. 
 13 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพจิารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 138. 
 14 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพจิารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 139. 
 15 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพจิารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 144. 
 16 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพจิารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 145. 
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 เด็กหรือเยาวชนที่ได้กระท าความผิดมาแล้วย่อมต้องโดนบันทึกประวัติอาชญากร แม้การบันทึกประวัติ
อาชญากรจะมีประโยชน์ในเชิงของการควบคุมการก่ออาชญากรรม แต่เมื่อน ามาใช้กับเด็กหรือเยาวชนย่อมส่งผลเสีย
กับเด็กที่ต้องโดนตราหน้าว่าเป็นอาญากร ทั้งยังเป็นการตัดโอกาสของเด็กหรือเยาวชนนั้นทางสังคมที่จะกลับไปใช้
ชีวิตอย่างปกติสุขได้เพราะสังคมเราไม่ค่อยจะเปิดโอกาสกับผู้ที่เคยกระท าความผิดมาก่อน 
 เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ไม่ว่าจะอยู่ในหลักเกณฑ์มาตรการพิเศษทนการ
ด าเนินคดีในช้ันก่อนฟ้องหรือไม่ก็ต้องถูกบันลงในทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นประวัติติดตัวเป็นตราบาปไปตลอด 
จึงควรมีกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนในส่วนของประวัติอาชญากรนี้ ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนในส่วนนี้มากเพียงพอ 
 
1. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ และรักษาผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน 
 การกระท าความผิดนั้นสามารถพบได้ในบุคคลทุกเพศทุกวัย และสาเหตุในการกระท าความผิดก็ล้วนมี
ความแตกต่างกัน โดยเมื่อพิจารณาถึงวัย ความคิด และความยับยั้งช่ังใจแล้วเด็กและเยาวชนย่อมมีความแตกต่าง
จากผู้ใหญ่ ทั้งสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ในการกระท าความผิดก็แตกต่างจากผู้ใหญ่จึงเห็นว่าควรให้ความคุ้มครอง
ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งกระท าความผิดมากกว่าผู้กระท าความผิดที่ เป็นผู้ใหญ่ กับทั้งการด าเนิน
คดีอาญาเด็กและเยาวชนนั้นมุ่งที่จะอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนๆซึ่งเป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในด้าน
ส่วนตัว และด้านสังคมทั่วไปก็มิได้มุ่งที่การลงโทษ แม้ว่าจะมีการลงโทษเด็กและเยาวชนอยู่ด้วยก็ตาม ดังนั้นการ
ด าเนินคดีเด็กและเยาวชนจึงมีเป้าหมายเพื่อการอบรมสั่งสอนและแก้ไขปรับปรุงตัวเด็กและเยาวชน17 
 ในเรื่องของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเราควรจะศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างค าว่า 
“พฤติกรรมอาชญากรรม” และ “พฤติกรรมเบี่ยงเบน” ก่อน โดย “พฤติกรรมอาชญากรรม” (Criminal Behavior) 
คือการกระท าผิดกฎหมายอาญา ส่วน“พฤติกรรมเบี่ยงเบน” (Deviant Behavior) คือ การกระท าหรือพฤติกรรมที่
แปลกแยกไปจากจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และความเช่ืออันเป็นบรรทัดฐานของสังคม โดยค าสอง
ค านี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งแตกต่างกันเพียงพฤติกรรมอาชญากรรมมีมาตรการของการควบคุมอย่างเป็น
ทางการ (Formal Control) เป็นตัวก าหนดหลักเกณฑ์ ในขณะที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนมีเพียงการควบคุมอย่างไม่เป็น
ทางการเป็นตัวช้ีวัดเท่านั้น โดยค าจ ากัดความหรือค านิยามของค าว่า “การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน” นั้น
จะมีความคิดที่หลากหลายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสังคมนั้น ๆ ซึ่งความหมายหรือค านิยามของค าว่าการกระท า
ความผิดของเด็กหรือเยาวชนที่น่าสนใจมีดังนี้18 
 พจนานุกรมทางกฎหมายของแบล็ก (Black's Law Dictionary) ให้ค าจ ากัดความของค าว่า 
“delinquent child” ว่า “an infant of not more than specified age, who has violated any law, or who 
is incorrigible” ซึ่งหมายความว่า ผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกินที่ก าหนดไว้ซึ่งได้ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ซึ่งการกระท านั้นไม่
สามารถแก้ไขเยียวยา 
 บุญเพราะ แสงเทียน19 ได้กล่าวไว้ว่า การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน หมายถึง “การกระท าผิดทาง
อาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา และการกระท าผิดกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งบัญญัติให้
เป็นอ านาจหน้าท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัวที่จะพิพากษาหรือมีค าสั่ง” ซึ่งเป็นการให้ความหมายโดยเทียบเคียง
กับค าว่า "Juvenile Delinquency ในภาษาอังกฤษ 
 นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล20 กล่าวว่า การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน หมายถึง “การกระท าผิดที่ฝ่าฝืน
กฎระเบียบ ค่านิยม วัฒนธรรม และจารีตของสังคมนั้น ๆ” และให้หมายรวมถึง “การกระท าผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
อาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญาด้วย ซึ่งทั้งสองความหมายนี้เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคม

                                                           
 17 คณิต ณ นคร, (พฤษภาคม 2564) “กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา”, พิมพค์รั้งที่ 10, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, หน้า 495. 
 18 มาตราลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, กฎหมายเบือ้งต้นเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน, พิมพ์ครั้งที่ 1, 
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2551 ,หน้า 28 – 31. 
 19 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 18 
 20 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 18 
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หรือบุคคลอื่น ๆ” ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนมีความหมายกว้าง และแตกต่างกับการ
ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งเป็นอาชญากรโดยทั่วไปที่จ ากัดไว้เฉพาะการกระท าผิดกฎหมายอาญาเท่านั้น ซึ่งตรงกับ
ความหมายของค าว่า “Juvenile Delinquency” 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถท่ีจะแยกลักษณะของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ได้เป็น 2 
ประเภทดังนี้ 
 (1) การกระท าผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญา ถ้าผู้ใหญ่กระท าผิดสังคมจะมีความรู้สึกและเข้าใจว่าการ
กระท าดังกล่าวเป็นอาชญากรรมและผู้กระท าความผิดเป็นอาชญากร แต่เมื่อผู้กระท าผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน สังคม
จะมองว่าเป็นเพียงพฤติกรรมที่ผิด หรือเป็นเพียงผู้กระท าผิดกฎหมายเท่าน้ันมิใช่อาชญากร 
 (2) การกระท าผิดในลักษณะเชิงพฤติกรรมที่รัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าไปแทรกแซง ท้ังนี้รัฐ
จะเข้าแทรกแซงภายใต้เง่ือนไขอันจ ากัดเฉพาะกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นเด็กและเยาวชนเท่านั้น อาทิเช่น การ
หลบหนีออกจากบ้าน การหนีโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งรัฐจะเข้าไปหรือควบคุมดูแลเด็กหรือเยาวชนดังกล่าวเพื่อแก้ไข 
ปรับปรุง และฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนดังกล่าวให้กลับเข้ามาอยู่ในกรอบของสังคม และเป็นการป้องกันมิให้กระท าผิดใด 
ๆ ที่รุนแรงและเลวร้ายมากยิ่งขึ้น 
 โดยการที่จะกระท าการใด ๆ กับเด็กและเยาวชนจะต้องค านึงถึง “หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก” 
“หลักความเท่าเทียม” และ “การไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก” ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจึงได้ก าหนดพันธกรณีให้
ประเทศภาคีสมาชิกต้องด าเนินการคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยจ าแนกการคุ้มครองออกเป็น 421 ประการ 
1. สิทธิในการมีชีวิตและการอยู่รอด (Right of Survival)22 คือสิทธิของเด็กที่คลอดออกมาแล้วจะต้องมีชีวิตอยู่รอด
อย่างปลอดภัย  
 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection)23  คือเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้อง
คุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ในทุกรูปแบบ ทั้งนี้รัฐต้องให้ความคุ้มครองเด็กที่ลี้ภัยเข้ามาในประเทศของตนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติด้วย ซึ่งเด็กมีสิทธิได้รับการคุ้มครองในด้านต่าง ๆ 
 3. สิทธิในการพัฒนา (Right of Development)24 หมายถึง การพัฒนาท้ังทางร่างกายและสติปัญญา 
 4. สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation)25 สิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กในรูปแบบต่าง ๆ 
ถือเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งส าหรับประเทศทางตะวันออกที่มีแนวปฏิบัติในการไม่นิยมเปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงความคิดเห็น ซึ่งอนุสัญญาฯ เน้นถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็กโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
เด็ก และรัฐภาคีต้องด าเนินมาตรการให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น อีกทั้งต้องให้น้ าหนักต่อความคิดเห็นนั้นตามควรแก่
อายุและวุฒิภาวะของเด็กด้วย 
 
2. ความเป็นมาของประวัติอาชญากรของประเทศไทย ประโยชน์ และผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 
 ในสมัยโบราณ เมื่อมีผู้กระท าผิดบุคคลเหล่านั้นก็จะต้องถูกลงโทษด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความร้ายแรง
ของการกระท าความผิด แต่ไม่มีการจดบันทึกหรือท าเป็นทะเบียนประวัติอาชญากร คงมีเพียงการลงโทษท่ีเป็นการ
ประจานหรือท าให้อับอาย ซึ่งการลงโทษดังกล่าวจะท าให้ทุกคนท่ีได้พบเห็นทราบว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่เคยกระท าความผิด
นั้น ๆ มาแล้ว ส าหรับประเทศไทยในซีกโลกตะวันตกจะใช้การประทับตราที่ท าด้วยเหล็กซึ่งเป็นรูปหรืออักษรที่เป็น
เครื่องหมายบอกแสดงความผิดไปเผาไฟให้ร้อนจัดแล้วกดประทับบนใบหน้า หรือตามผิวหนังส่วนที่เห็นได้ชัดตาม
ร่างกาย เมื่อแผลไหม้ไฟหายก็จะเกิดเป็นแผลเป็นซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความช่ัวไปตลอดชีวิต ส าหรับรูปหรืออักษร
ที่ประทับเป็นรูปตัว R เป็นต้น 

                                                           
 21 มาตราลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, รายงานฉบบัสมบูรณ์ “หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้แนวคิดเกีย่วกบัประโยชน์สูงสุดของ
เด็ก”, 2561, หน้า 5. 
 22 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 21, หน้า 54. 
 23 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 21, หน้า 56. 
 24 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 21, หน้า 57. 
 25 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 21, หน้า 58. 
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 ส าหรับประเทศไทยในช่วงก่อนที่มีการใช้กฎหมายลักษณะอาญา วิธีการลงโทษโดยการประจานมักจะ
มีควบคู่ไปกับการลงโทษประหารชีวิต และการลงโทษท่ีทรมานร่างกาย ซึ่งวิธีการลงโทษด้วยวิธีการประจาน เช่น 
 1) การสัก มักจะกระท าบนใบหน้าโดยจะสักให้เห็นเด่นชัดและยากที่จะลบเลือน ซึ่งจะสักช่ือความผิด
ที่ได้กระท าลงไป อย่างไรก็ตามการลงโทษแบบนี้ยิ่งท าให้ผู้ต้องโทษกลายเป็นผู้ร้ายมากข้ึน เพราะเข้าสังคมไม่ได้ 
 2) การใช้เฉลวไขว้ปะหน้า เป็นการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานคบชู้สู่ชาย เครื่องมือชนิดนี้ท าด้วยไม้
ไผ่สานท าเป็นรูปห้าเหลี่ยมขึ้นไป และผูกติดกับใบหน้าของผู้กระท าผิดไว้ แล้วทัดดอกชบาแดง หูร้อยดอกชบาเป็น
มาลัยใส่ศีรษะใส่คอ โดยมีนายฉะมองตีฆ้องน าหน้าประจาน 3 วัน อันเป็นการประจานผู้กระท าความผิดโดยตรง 
 ระบบทะเบียนประวัติอาชญากรนี้เริ่มปรากฏมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2443 โดย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้ทรงจัดตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้นที่กองลหุโทษ ซึ่งท่านได้ทรงสอนวิธี
ตรวจเส้นลายมือและวิธีเก็บพิมพ์ลายมือส าหรับตรวจลายพิมพ์น้ิวมือผู้ต้องหาในคดีอาญา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
เพิ่มโทษผู้กระท าความผิดหลายครั้งที่ไม่เข็ดหลาบ ซึ่งเป็นต้นแบบและจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือของ
ผู้กระท าความผิดอาญาที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับผิดชอบในปัจจุบัน26 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติในสมัยที่มีฐานะเป็นกรมต ารวจ เริ่มเห็นความส าคัญของการน าทะเบียน
ประวัติอาชญากรมาใช้ในการสอบสวนเมื่อปี พ.ศ. 2475 ซึ่งในช่วงแรกได้รวบรวมงานพิสูจน์หลักฐานและงาน
ทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ด้วยกัน โดยตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดต ารวจสันติบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้มี
การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ กรมต่าง ๆ ในกระทรวงมหาดไทย โดยพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวก าหนดให้กองก ากับการ 3 กอง ต ารวจสันติบาลมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิมพ์ลายนิ้วมือ บันทึกแผน
ประทุษกรรม พิสูจน์ หลักฐานบัญชีโจรผู้ร้ายและเนรเทศ27 
 ในปี พ.ศ. 2483 กรมต ารวจได้มีการปรับปรุงหน่วยงานภายในกรมต ารวจใหม่ โดยมีการจัดตั้งกอง
ต ารวจสอบสวนกลางขึ้นมา และได้โอนงานด้านวิทยาการกองก ากับการ 3 กรม ต ารวจสันติบาลขึ้นกับกองก ากับการ
สอบสวนกลางโดยกองวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาได้ยกฐานะของกองต ารวจสอบสวนกลางขึ้นเป็นกองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง มีกองพิเศษดูแลงานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร เมื่อปี พ.ศ. 2497 กองพิเศษได้ถูกยุบไป
รวมกับกองวิทยาการ ซึ่ง มีฐานะเป็นกองบังคับการท างานด้านตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน ครั้งถึงปี พ.ศ. 2508 ได้มีการ
ยกฐานะ กองพิสูจน์หลักฐานและกองทะเบียนประวัติอาชญากรขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ ขึ้นตรงต่อ
กองบัญชาการต ารวจแบบส่วนกลาง โดยในปี พ.ศ. 2535 พระราชกฤษฎีแบ่งส่วนราชการ กรมต ารวจ ได้ก าหนดให้
กองทะเบียนประวัติอาชญากรอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน วิทยาการต ารวจ28 
 วัตถุประสงค์ของทะเบียนประวัติอาชญากร29 มีดังนี ้
 1. รักษาประโยชน์สาธารณะ ในการสืบหาตัวบุคคลผู้กระท าความผิด ทั้งในระบบงานราชการ และ
ในทางสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
 2. ป้องกันสังคมในการให้ข้อมูลกับสาธารณชนให้ทราบถึงตัวอาชญากร 
 3. ฟื้นฟูแก้ไขให้โอกาสผู้กระท าความผิดที่กลับตัวเป็นคนดีแล้วให้กลับคืนสู่สังคมได้ 
 แม้ประวัติอาชญากรจะมีประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แต่ก็เป็นการตีตราบาป30หรือตราหน้า31 
โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่ต้องถูกบันทึกประวัติอาชญากรเมื่อได้กระท าความผิดไปตลอดอันเป็นผลร้ายต่อเด็ก
และเยาวชน จึงเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวควรถูกลบไปเมื่อกาลเวลาผ่านไปตามสิทธิที่จะถูกลืม โดยสิทธิที่จะถูกลืมแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ สิทธิในการลบข้อมูลเมื่อพ้นช่วง ระยะเวลาพอสมควร (Right to have data deleted 

                                                           
 26 กานต์ชนก แสงแห่งธรรม.“การคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด”.วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2558, หน้า 21. 
 27 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 24, หน้า 21. 
 28 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 26, หน้า 22 
 29 ปกป้อง ศรีสนิท, นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ 60 ปี “การปฏิรูปทะเบียนประวัติอาชญากรกับแนวคิดการก าหนดโทษให้
เหมาะสมกับผู้กระท าความผิด”, โรงพิมพ์เดือนตุลา, หน้า 151-152. 
 30 Isidore Silver, Criminology, (New York : Barnes & Noble Books, 1981), p. 72 
 31 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 18 
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in due time) สิทธิในการเริ่มต้นใหม่ (Right to have a ‘clean slate’) และสิทธิในการเช่ือมโยงกับข้อมูลที่
ทันสมัย (Right to be connected to present 32information) 
 
3. การบันทึกและการคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของประเทศไทย 
 ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดจะต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อบันทึกรายการ
ประวัติอาชญากรตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 
32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องจัดให้พิมพ์คดีอาญาทุกประเภท เว้นแต่คดีลหุโทษ หรือคดีที่
มีอัตราโทษไม่สูงกว่าคดีลหุโทษ หรือความผิดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก รวมทั้งความผิดอื่น ๆ ซึ่งได้เปรียบเทียบ
ปรับแล้ว ถ้าผู้ต้องหาไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือก็อาจจะมีความผิดทางอาญาได้ เมื่อบันทึกประวัติอาชญากรไปแล้วการที่
จะคัดแยกหรือท าลายแผ่นลายพิมพ์นิ้วมือได้นั้นจะต้องกระท าโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับการ
กองทะเบียนประวัติอาชญากรจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยประธานกรรมการต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองผู้บังคับการ 
เพื่อท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกแผ่นลายพิมพ์นิ้วมือและเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกประเภทแยกออกจากสารบบ หรือ
ฐานข้อมูลประวัติอาชญากรตามหลักเกณฑ์33 โดยประเภทข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน เช่น  คดีที่มีข้อหาว่าเด็ก
หรือเยาวชนกระท าความผิด โดยศาลมิได้มีค าพิพากษาลงโทษถึงจ าคุก หรือมีการเปลี่ยนโทษเป็นวิธีการส าหรับเด็ก
หรือเยาวชน, คดีเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ตามมาตรา 86 และมาตรา 90 แห่ง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เป็นต้น 
 เมื่อคณะกรรมการได้คัดเลือกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือข้างต้นเสร็จแล้วให้จัดท าบัญชีรายช่ือเสนอผู้บังคับ
การกองทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อพิจารณาและเสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเพื่ออนุมัติให้ท าลายหรือคัด
แยกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ และเมื่อผู้บัญชาการต ารวจมีค าสั่งอนุมัติแล้ว ให้ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
แต่งตั้งกรรมการอีกชุดหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องตรงกันกับบัญชีที่คณะกรรมการชุดแรกเสนอหรือไม่ เมื่อเห็นว่า
ถูกต้องแล้วให้ด าเนินการดังต่อไป โดยรายงานเสนอผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อสั่งการหน่วยงาน
ในสังกัดที่เกี่ยวข้องปรับฐานข้อมูลแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือให้ถูกต้อง, 
 ส าเนาบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติพร้อมแนบส าเนาแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือส่งให้หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกบั
การจัดเก็บข้อมูลแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือด าเนินการปรับฐานข้อมูลแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือให้ถูกต้อง, ด าเนินการท าลาย
แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการเผาหรือย่อยสลาย ตามล าดับ 
 ส าหรับประวัติอาชญากรที่อยู่ในหลักเกณฑ์ถูกคัดแยกตั้งแต่ข้อท่ี 2 ถึงข้อที่ 17 ท่ีถูกคัดแยกไว้แล้วเพื่อ
ประโยชน์ในทางราชการ สามารถน ามาตรวจสอบประวัติบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1) เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม สืบสวน สอบสวน การรักษาความปลอดภัยของทางราชการ และการพิจารณาใน
กระบวนการยุติธรรม 2) มีกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการก าหนดให้ด าเนินการตรวจสอบประวัติการกระท า
ความผิดเพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่จะบรรจุเข้ารับราชการ หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าคัญในองค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐ แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้มีการเปิดเผยเมื่อมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น กฎหมายว่าด้วยศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  3) กรณีอื่นๆที่ผู้บัญชาการต ารวจอนุญาตให้
ตรวจสอบได้ 
 
4. หลักกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการระงับการบันทึกประวัติอาชญากรรม  และการแยกแฟ้มประวัติ
อาชญากรรม รวมถึงการลบประวัติอาชญากรรม 
ประเทศแคนนาดา  

                                                           
 32 นายยุกต์กฤต กัณฑมณ. “การคุ้มครองสิทธิที่จะถกูลืม”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2561, หน้า 24. 
 33 ระเบียบส านกังานต ารวจแห่งชาตวิ่าด้วยประมวลระเบยีบการต ารวจไม่เกีย่วกบัคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมอื 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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 ประเทศแคนนาดามีกฎหมายช่ือว่า The Youth Criminal Justice Act 2002 หรือ YCJA34 ซึ่ ง
ประกาศใช้วันท่ี 1 เมษายน 2546 เพื่อรองรับเด็ก หรือเยาวชนที่กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในทุก ๆ 
ช้ันของกระบวนการยุติธรรม โดยได้ก าหนดวิธีการในการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนไว้ใน
มาตรา 3 โดยเน้นท่ีการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน โดยการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีนั้นจะต้องกระท าไปด้วยความ
รวดเร็ว เป็นธรรม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือภาษา ใด
ก็ตาม โดยรัฐต้องพึงคิดถึงการพัฒนาของเด็กและเยาวชน ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนการคืนสู่สังคมของเด็กและ
เยาวชน35 
 โดยมาตรการการคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรรมการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น 
ประเทศแคนนาดามีกฎหมายเฉพาะส าหรับเด็กและเยาวชนนั้นจะมีกฎหมายเฉพาะที่มีช่ือว่า Loi sur le système 
de justice pénale pour les adolescents ในส่วนของการลบทะเบียนประวัติอาชญากร มีขึ้นเพื่อปล่อยตัว
ผู้กระท าผิดที่บ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูเรียนร้อยแล้ว ท าให้เด็กและเยาวชนไม่ถูกตัดสิทธิหลังพ้นโทษ 
 การเก็บบันทึกที่เป็นผลมาจากมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญานั้นจะไม่ถูกท าลายอัตโนมตัเิมือ่
มีอายุครบ 18 ปี ถ้าเยาวชนนั้นได้ไปกระท าความผิดลหุโทษ หมายถึง ความผิดที่สามารถพิจารณาคดีได้โดยเร็วและ
ไม่ต้องพิจารณาคดีโดยลูกขุนซึ่งมักจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ (A Summary Conviction Offence)36 บันทึกนั้นสามารถเข้าถึงได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีหลังจากเสร็จ
การพิจารณาคดี แต่ถ้าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ หมายถึงคดีที่ต้องมีการฟ้อง ไต่สวนและพิจารณาโดยลูกขุน (Indictable 
Offence)37 สามารถเข้าถึงได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหลังจากพิจารณาคดีเสร็จสิ้นโดยไม่ต้องค านึงถึงอายุ
เยาวชน ดังนั้นหากเยาวชนกระท าความผิดในขณะที่บันทึกนั้นยังมีผลอยู่ระยะเวลาของบันทึกนั้นก็จะขยายเวลา
ออกไปอีก และถ้ากระท าความผิดภายหลังอายุ 18 ปีไปแล้วและบันทึกนั้นยังมีผลอยู่ บันทึกดังกล่าวนั้นก็จะ
กลายเป็นส่วนหน่ึงของประวัติอาชญากรในฐานะที่ผู้กระท าความผิดเป็นผู้ใหญ่38  
 ถ้าบันทึกการกระท าความผิดของเยาวชนถูกปิดแล้วจะถูกท าลาย หรือถูกน าไปจัดเก็บไว้ที่หอจดหมาย
เหตุเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง แต่จะไม่สามารถใช้เพื่อระบุการกระท าความผิดของเยาวชนได้อีก39 
 เครือรัฐออสสเตรเลีย 
 เครือรัฐออสสเตรเลียรัฐนิวเซาท์เวลส์มีการคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรส าหรับเด็กและเยาวชน
ของประเทศออสเตรเลียนั้นยังไม่ชัดเจนโดยได้เสนอแนวทางใน ALRC 84 ที่จะให้สิทธิแก่เยาวชนที่จะลบทะเบียน
ประวัติอาชญากร เพราะถ้าหากเด็ก หรือเยาวชนนั้นยังมีประวัติติดตัวย่อมส่งผลต่อเด็ กในการประกอบอาชีพ40 
ตลอดจนผลกระทบอ่ืน ๆ เช่น 
 - ใบอนุญาตที่ต้องตรวจสอบบันทึกประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณารับเข้าท างาน41 
 - ความน่าเชื่อถือในการประกอบอาชีพทางกฎหมาย42 

                                                           
 34 Department of justice Canada, The Youth Criminal Justice Act 2002  
 35 Form Makarenko Jay. Op.cit. (p.1) อ้างในกานต์ชนก แสงแห่งธรรม, วิทยานิพนธ์ “การคัดแยกทะเบียนประวัติ
อาชญากรของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด”, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2558, หน้า 57 
 36 กานต์ชนก แสงแห่งธรรม.“การคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด”.วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2558, หน้า 57 
 37 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 7 
 38 The Youth Criminal Justice Act 2002. Section 119 (9)   
 39 The Youth Criminal Justice Act 2002. Section 128  
 40 Australian Law Reform Commission 84,Art. 19, Section.19.117. อ้างใน กานต์ชนก แสงแห่งธรรม, วิทยานิพนธ์
“การคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด”. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2558, หน้า 63 
 41 Australian Law Reform Commission 84,Art. 19, Section.19.117.อ้างใน กานต์ชนก แสงแห่งธรรม, วิทยานิพนธ์
“การคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด”. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2558, หน้า 63 
 42 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 34, หน้า 65 
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 โดยการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กโดยการท าลายแผ่นภาพลายพิมพ์นิ้วมือถือว่า
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียมลรัฐนิวเซาท์เวล และยังถูกก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติวิธีพิจารณาเด็ก 1987 
มาตรา 48V43 โดยมีหลักการด าเนินการดังนี้ 
 1) ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 38 มีขอบเขตรวมถึงค าสั่งของศาลคดีเด็กภายใต้มาตรา 48R(2) ได้แก่ 
มาตรา 48R (1) คือค าร้องขอลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดที่ท าขึ้นตามระเบียบ และเป็นท่ีพอใจแก่ศาลว่า
เด็กได้ประพฤติตนตามเง่ือนไขของศาลในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว มาตรา48R(2) คือค าสั่งที่ศาลยกฟ้องว่าเด็กไม่ได้
กระท าความผิด44 
 2) กรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในอนุมาตรา (1) ให้จ ากัดค าร้องขอตามมาตรา 38 เรื่องค าตัดสินที่ออกโดย
ศาลคดีเด็กว่าไม่ได้กระท าผิดในความผิดที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความซึ่งได้ตัดสินตามทางการเพิกถอนค าสั่งศาลที่ให้
ด าเนินการเกี่ยวกับเด็ก45 
 แต่ถ้าหากเป็นคดีที่ร้ายแรงหรือความผิดที่เกี่ยวกับเพศจะไม่สามารถขอลบได้ 
 ประเทศนิวซีแลนด์ 
 มีวิธีการในการลบประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนของประเทศนิวซีแลนด์นี้มีกฎหมาย
ที่ใช้ในการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด ได้แก่ The Criminal Records (Clean Slate) Act 2004 ซึ่ง
กฎหมายนี้มีขึ้นเพื่อให้บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการลบทะเบียนประวัติอาชญากรรมสามารถท่ีจะกลา่วอา้งไดต้นไม่
เคยมีประวัติมูลการกระท าความผิด  
 บุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดนั้นจะต้องไม่ได้กระท า
ความผิดตามที่กฎหมายระบุเอาไว้ เช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ ประกอบกับบุคคลนั้นจะต้องได้ผ่านการฟื้นฟูครบตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว โดยยื่นค าร้องต่อศาล Digtriel Court เพื่อให้ศาลพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การที่จะได้ลบประวัติการกระท าความผิด หากศาลไม่อนุญาต ผู้นั้นสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ High Court ได้ อย่างไรก็
ตามถ้าหากเป็นประเด็นเกี่ยวกับความยุติธรรม หรืออาชีพที่ส าคัญก็สามารถที่จะเปิดเผยประวัติการกระท าความผิดได้46 
 ประเทศฝร่ังเศส 
 ประเทศฝรั่งเศสนี้มีกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรอยู่ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (Code de Procédure pénale) มาตรา 768 ถึงมาตรา 781 โดยระบบทะเบียนประวัติ
อาชญากรจะแบ่งออกเป็น 3 แฟ้ม ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นเมื่อผ่านพ้นไประยะเวลาหนึ่งหลังพ้นโทษ หรือผู้
เคยต้องโทษจะร้องขอให้ลบประวัตินั้นได้ หรือล้างมลทินเพื่อลบช่ือออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร โดยจะขอ
กล่าวเฉพาะในเรื่องการล้างมลทินเพื่อลบช่ือออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้47 
 การล้างมลทินนี้ถูกก าหนดไว้เพื่อให้ผู้กระท าความผิดที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วกลับคืนสู่สังคมได้ โดยหลัก
ในการล้างมลทินมีดังนี้ หากเป็นคดีประเภท crime (จ าคุกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป) ผู้พ้น โทษสามารถร้องขอต่อศาลให้
ลบทะเบียนประวัติได้เมื่อพ้นโทษมาแล้ว 5 ปี ถ้าเป็นคดีประเภท délit (จ าคุกไม่เกิน 10 ปี) ผู้พ้นโทษสามารถร้อง
ขอต่อศาลให้ลบประวัติได้เมื่อพ้นโทษมาแล้ว 3 ปี  และหากเป็นคดีประเภท contravention (ลหุโทษที่มีแต่โทษ
ปรับ และจ ากัดสิทธิ) สามารถร้องขอให้ลบได้เมื่อพ้นโทษแล้ว 1 ปี  
 การให้เวลาผู้พ้นโทษระยะหนึ่งภายหลังจากพ้นโทษข้ึนอยู่กับความรุนแรงของความผิดที่ได้กระท าขึ้น
เพื่อพิสูจน์ตนเองว่าสามารถกลับตัวเป็นคนดีในสังคมได้ และให้โอกาสยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อล้างมลทินและเมื่อ
ศาลสั่งล้างมลทินแล้วประวัติจะถูกลบออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรทั้งหมด 
 ดังนี้จะเห็นได้ว่าประเทศต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง 4 ประเทศนี้ให้ความส าคัญในการที่จะคุ้มครอง
สิทธิของเด็กและเยาวชน แม้วิธีการ ข้ันตอน หรือหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการที่จะลบทะเบียนประวัติการกระท า

                                                           

 43 Children (Criminal Proceedings) Act 1987 - section 48V 

 44 Children (Criminal Proceedings) Act 1987 - section 48R 
 45 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 36, หน้า 61 
 46 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 36, หน้า 71-72 
 47 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 29, น.158-164 
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ความผิดก็ตาม แต่ทั้งนี้การลบประวัติการกระท าความผิดของแต่ละประเทศก็มีขึ้นมาเพื่อมิให้เด็กและเยาวชนมีตรา
บาปหรือมลทินติดตัว ซึ่งถ้าเด็กนั้นโดนบันทึกประวัติการกระท าความผิดนั้นก็อาจส่งผลต่ออนาคตของเด็ก และ
เยาวชนนั้นได้ 
 
5. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 
 ประเทศแคนาดาก็มีกฎหมายเฉพาะที่มีช่ือว่า Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents48 ในส่วนของการลบทะเบียนประวัติอาชญากร มีขึ้นเพื่อปล่อยตัวผู้กระท าผิดที่บ าบัดแก้ไขฟื้นฟู
เรียบร้อยแล้ว ท าให้เด็กและเยาวชนไม่ถูกตัดสิทธิหลังพ้นโทษ แต่มิใช่พอพ้นโทษเสร็จจะท าการลบประวัติการ
กระท าความผิดออกไปทันที จะมีระยะเวลาก าหนดเอาไว้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการกระท าความผิดซ้ า
ของเด็กซ้ าหลังจากท่ีได้รับการบ าบัดฟื้นฟูแล้วและยังเป็นการติดตามผลการท าการบ าบัดฟื้นฟูได้อีกด้วยวา่การบ าบดั
ฟื้นฟูดังกล่าวมีผลเป็นประการใด  
 ส าหรับประเทศออสเตรเลียนี้ก็ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองเด็ก หรือเยาวชนที่กระท าความผิดเท่าที่ควร
แม้จะมีการน าเสนอแนวทางไว้ใน ALRC 84 แล้วก็ตาม เพราะถ้าเด็กมีประวัติการกระท าความผิดติดตัวจะส่งผล
กระทบอย่างอื่นต่อเด็ก หรือเยาวชนด้วย เช่น ความน่าเช่ือถือในการประกอบอาชีพทางกฎหมาย 49เป็นต้น แต่
ส าหรับประเทศออสเตรเลียนั้นมีเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะพิเศษของการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของ
เด็กหรือเยาวชนอยู่ โดยจะมีการท าลายแผ่นภาพลายพิมพ์นิ้วมือเลยที่มลรัฐนิวเซาท์เวล โดยประเทศไทยนั้น ส าหรับ
ผู้ที่เคยต้องโทษเพราะกระท าความผิดก็มีสิทธิที่จะถูกตัดสิทธิในการประกอบอาชีพทางกฎหมายบางประเภท 
 ส าหรับประเทศนิวซีแลนด์นี้จะใช้กฎหมาย The Criminal Records (Clean Slate) Act 2004 ใน
การลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน แต่เด็กหรือเยาวชนนั้นจะต้องไม่ได้กระท าความผิด
ตามที่กฎหมายระบุเอาไว้ เช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ ประกอบกับบุคคลนั้นจะต้องได้ผ่านการฟื้นฟูครบตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้วโดยยื่นต่อ Digtriel Court หากศาลไม่อนุญาต ผู้นั้นสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ High 
Court ได้ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความยุติธรรม หรืออาชีพท่ีส าคัญก็สามารถท่ีจะเปิดเผยประวัติการกระท าความผิด
ได้50 ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดให้อ านาจตัวผู้กระท าความผิดในการที่จะยื่นค าร้องต่อศาลให้ลบประวัติการ
กระท าความผิดได้ 
 ส าหรับประเทศฝรั่งเศส มีเรื่องการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดเป็นบทบัญญัติอยู่ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้เลย ซึ่งการที่จะลบได้หรือขอลบได้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราโทษตามกฎหมาย 
ซึ่งเมื่อครบตามก าหนดระยะเวลาแล้ว หรือผู้เคยกระท าความผิดร้องขอ ประวัติอาชญากรนั้นก็จะถูกลบ ซึ่งเห็นได้ว่า
แม้แต่ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ก็สามารถขอลบได้ 
 ทั้ง 4 ประเทศข้างต้นล้วนมีวิธีการที่จะส่งตัวเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดกลับคืนสู่สังคมโดยไม่
ต้องมีประวัติติดตัวไป ซึ่งต่างกับประเทศไทยท่ีไม่มีกฎหมายคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนในส่วนนี้ 
 
6. การวิเคราะห์อนุอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกับการบันทึกประวัติอาชญากร 
 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (The U.N. Convention on the Rights of the Child 1989) 
ซึ่งประเทศไทยได้ท าการลงนามภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 
ด้วยได้มีหลักหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก และเพื่อให้การ กระท าใด ๆ ของรัฐเป็นไปอย่างสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของอนุสัญญาดังกล่าวให้มากที่สุด โดยต้องการค านึงถึง “หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก” “หลักความเท่า
เทียม” และ “การไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก” ซึ่งการที่น าเด็กหรือเยาวชนมาบันทึกประวัติอาชญากรนั้นอาจส่งผมให้เด็ก
หรือเยาวชนนั้นถูกตัดโอกาสออกจากสังคม อันถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน และท าให้เกิดความไม่
เทียมส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (The 

                                                           
 48 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 36, หน้า 57 
 49 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 36, หน้า 65. 
 50 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 36, หน้า71-72 



52 
U.N. Convention on the Rights of the Child 1989 ที่ประเทศไทยได้ท าการลงนามไว้ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะ
คุ้มครองเด็กหรือเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในการกระท าความผิด 
 
7. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ประเทศไทยเรานี้ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการบันทึกประวัติอาชญากรเป็นพระราชบัญญัติ หรือ
กฎหมายที่มีฐานะเดียวกันกับพระราชบัญญัติไว้เป็นบทบัญญัติเฉพาะ และไม่มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องที่จะระงับการ
บันทึกประวัติอาชญากร หรือมีดังเช่นในประเทศแคนนาดา หรือดังประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ซึ่งมีบาง
กรณีที่ไม่สมควรที่บันทึกประวัติการกระท าผิดของเด็กหรือเยาวชนลงในทะเบียนประวัติอาชญากร อย่างในกรณีที่
เด็กหรือเยาวชนนั้นได้เข้าสู่การใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในช้ันก่อนฟ้อง ที่มีความมุ่งหมายที่จะ
พยายามน าเด็กหรือเยาวชนนั้นออกจากกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูเด็กที่กระท าความผิดให้
สามารถกลับตัว และส่งกลับคืนสู่สังคมให้ใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไปได้ด้วยวิธีการที่ไม่ต้องฟ้องคดีขึ้นสู่ศาล หรือเข้าสู่
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีตามมาตรา 90 หรืออยู่ในกลุ่มเด็กหรือเยาชนที่ขอคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญา
กรได้ แต่การที่น าเด็กหรือเยาวชนนี้มาท าการบันทึกเป็นประวัติอาชญากรไว้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างตราบาปให้ติด
ตัวเด็กไปตลอดซึ่งอาจส่งผลกับตัวเด็กหรือเยาวชนที่มีผลท าให้เด็กหรือเยาวชนผู้นั้นใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไปไม่ได้ 
เพราะโดนตราหน้าหรือตีตราบาปไว้ด้วยทะเบียนประวัติอาชญากร ทั้ง ๆ ที่เด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดนั้น
ไม่ใช่อาชญากร แต่เป็นเพียงผู้ที่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเท่านั้น และยังส่งผลถึงอนาคตของเด็กหรือเยาวชนคนนั้นอีก
ด้วย ตัวอย่างเช่น การหางานอาจจะหาได้ยากเพราะสังคมไทยของเรานั้นไม่ค่อยจะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เคยกระท า
ความผิดมาก่อนซึ่งอาจท าให้ผู้นั้นหันกลับไปประกอบอาชญากรรมอีกเพราะไม่มีทางเลือก และอาจจะประกอบ
อาชญากรรมที่รุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ จึงขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขดังนี้ 
 แก้ไขเพิ่มเติมลงไปในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว  และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ในหมวด 6 มาตรา 70 โดยเพิ่มเรื่องการแยกและลบการบันทึกประวัติการกระท าความผิด 
และจัดท ากฎหมายเพื่อลบทะเบียนประวัติอาชญากรเด็กและเยาวชนท่ีพ้นโทษหรือพ้นก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ส าหรับวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา
ส าเร็จมีประวัติการกระท าความผิดติดตัวไปตลอด 
เพิ่มข้อเป็นมาตรา 70/1 ให้มีใจความว่า 
 “ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าความผิดที่เด็กหรือเยาวชนได้กระท านั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่
สามารถน าเด็กหรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท าความผิดเข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาตรา 
86 ได้ ให้พนักงานสอบสวนแยกการบันทึกประวัติการกระท าความผิดไว้ก่อน และระงับส่งลายพิมพ์นิ้วมือเพ่ือ
การบันทึกประวัติอาชญากรไว้ก่อน และให้ด าเนินการแจ้งไปยังผู้อ านวยการสถานพินิจเพ่ือพิจารณาถึงการใช้
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาตรา 86 โดยเร็วและให้ผู้อ านวยการสถานพินิจแจ้งผลมายังพนักงาน
สอบสวนโดยเร็ว ทั้งนี้ให้ค านึงถึงหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ 
 ถ้าพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งจากผู้อ านวยการสถานพินิจว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นได้เข้าสู่มาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาได้ ให้เก็บข้อมูลประวัติลายพิมพ์นิ้วมือนั้นไว้ก่อนในรูปแบบอย่างอื่นที่มิใช่ฐาน
ประวัติข้อมูลอาชญากรไว้จนกว่าจะเข้ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา และมีอยู่ต่อไปจนครบก าหนด
ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยความผิดซ่ึงมีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกินสามปีให้เก็บไว้ต่อไปอีกสามปี ถ้า
เป็นความผิดซ่ึงมีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกินห้าปีให้เก็บต่อไปอีกห้าปีนับแต่ปฏิบัติตามแผนส าเร็จ เมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวให้ลบหรือท าลายข้อมูลประวัติดังกล่าวนั้นเสียให้สิ้น  
 ถ้าพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งจากผู้อ านวยการสถานพินิจว่าเด็กหรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท า
ความผิดไม่สามารถเข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องได้ หรือการเข้าสู่มาตรการพิเศษแทน
การด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องนั้นไม่เป็นที่พอใจ ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนต่อไป” 
 เพิ่มข้อเป็นมาตรา 70/2 ให้มีใจความว่า 
 “ในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าความผิดที่เด็กหรือเยาวชนได้กระท านั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่
สามารถน าเด็กหรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท าความผิดเข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามาตรา 
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90 หรือเป็นเด็กหรือเยาวชนผู้มีสิทธิยื่นคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรตามระเบียนของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ได้ ให้พนักงานสอบสวนแยกการบันทึกประวัติการกระท าความผิดไว้ก่อน และระงับส่งลายพิมพ์นิ้วมือ
เพ่ือการบันทึกประวัติอาชญากรไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา  
 กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้เด็กหรือเยาวชนนั้นเข้ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามมาตรา 
90 และเด็กหรือเยาวชนนั้นปฏิบัติตามแผนครบถ้วน หรือศาลมีค าพิพากษาท่ีอยู่ในเกณฑ์ที่เด็กหรือเยาวชนผู้มี
สิทธิยื่นคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรตามระเบียนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ให้เก็บข้อมูลประวัติการ
กระท าความผิดนั้นไว้ก่อนในรูปแบบอย่างอื่นที่มิใช่ฐานประวัติข้อมูลอาชญากร ถ้าความผิดนั้นมีอัตราโทษอย่าง
สูงไม่เกินห้าปีให้เก็บประวัติการกระท าความผิดไว้เป็นระยะเวลาสามปีนับแต่เด็กหรือเยาวชนนั้นปฏิบัติตามแผน
ครบถ้วนหรือพ้นระยะเวลาที่ศาลก าหนดในกรณีที่มิได้มีค าพิพากษาถึงลงโทษจ าคุก หรือมีการเปลี่ยนโทษเป็น
วิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชน ถ้าความผิดนั้นมีอัตราโทษอย่างสูงกว่าห้าปีขึ้นไปให้เก็บประวัติการกระท า
ความผิดไว้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่เด็กหรือเยาวชนนั้นปฏิบัติตามแผนครบถ้วนหรือพ้นระยะเวลาที่ศาล
ก าหนดในกรณีที่มิได้มีค าพิพากษาถึงลงโทษจ าคุก หรือมีการเปลี่ยนโทษเป็นวิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชน และ
ถ้าในระหว่างเวลาที่ประวัติอาชญากรยังไม่ถูกลบเด็กหรือเยาวชนนั้นกระท าความผิดอีกให้ขยายระยะเวลาการ
จัดเก็บนั้นออกไปอีกแต่ต้องไม่เกินกว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว
ให้ลบหรือท าลายข้อมูลประวัติดังกล่าวนั้นเสียให้สิ้น 
 ในกรณีนอกเหนือจากวรรคก่อนให้พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ด าเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการในกระบวนการยุติธรรมต่อไป” 
 ส าหรับเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์การใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในช้ัน
ก่อนฟ้องก็ควรมีการลบประวัติอาชญากรออกโดยจัดท าข้ึนเป็นกฎหมายใหม่โดยจัดท าเป็นพระราชบัญญัติขึ้นมาเพื่อ
เป็นกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  โดยให้มีหลักเกณฑ์การลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรดังกล่าว ดังนี้ 
 1. ก าหนดค านิยามหรือความหมายของค าว่าลบทะเบียนประวัติอาชญากรให้หมายความว่า  
 “การลบหรือท าลายข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรที่เด็กหรือเยาวชนถูกบันทึกไว้เมื่อได้กระท า
ความผิด และให้ถือเสมือนว่าเด็กหรือเยาวชนที่ได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นมิได้เคยกระท า
ความผิดดังกล่าวเลย” 
 2. ก าหนดค านิยามของค าว่าเด็กและเยาวชนท่ีมีสิทธิได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากร โดยค าว่า
เด็กและเยาวชน ให้มีความหมายดังนี้ 
 “เด็ก หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์” 
 “เยาวชน หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงถึงสิบแปดปีบริบูรณ์” 
 3. หลักเกณฑ์ในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรรมควรมีใจความส าคัญในการลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรดังนี ้
 “ในความผิดที่เป็นความผิดอุจฉกรรจ์ หรือความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงต้ังแต่ห้าปีขึ้นไปให้
เก็บทะเบียนประวัติดังกล่าวไว้ต่ออีก 5 ปีนับแต่วันพ้นโทษหรือพ้นก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับวิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชน” 
 “ในความผิดที่ไม่ใช่ความผิดอุจฉกรรจ์หรือความผิดที่มีอัตราโทษอย่าสูงต่ ากว่าห้าปีให้เก็บ
ทะเบียนประวัติดังกล่าวไว้ต่ออีก 3 ปีนับแต่วันพ้นโทษหรือพ้นก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับวิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชน” 
 “ในกรณีที่มีการกระท าความผิดดังกล่าวอีกภายในก าหนดเวลาที่ประวัติอาชญากรนั้นยังมิได้ลบ
ออกไปให้ขยายระยะเวลาการเก็บนั้นออกไปอีก แต่รวมกันแล้วประวัติความผิดที่กระท าในขณะที่เป็นเด็กและ
เยาวชนนั้นจะต้องถูกลบออกทั้งหมดเมื่อเด็กและเยาวชนนั้นอายุครบ 24 ปีบริบูรณ์” 
 4. ให้เป็นบทบังคับให้เจ้าพนักงานท่ีมีหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินการลบทะเบียนประวัติอาชญากรของ
เด็กและเยาวชนที่ครบก าหนด 3 ปี หรือ 5 ปี หรือเมื่อเด็กและเยาวชนนั้นอายุครบ 24 ปีบริบูรณ์ดังกล่าวโดยไม่ต้อง
มีการร้องขอ โดยให้มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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 “เมื่อครบก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บทะเบียนประวัติอาชญากรตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้
เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บทะเบียนประวัติอาชญากรด าเนินการลบทะเบียนประวัติเด็กและ
เยาวชนที่ได้ถูกบันทึกประวัติการกระท าความผิดนั้นในทันที” 
 5. ในระหว่างที่ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรนี้ยังไม่ได้ถูกลบควรมีบทบัญญัติป้องกันข้อมูลประวัติ
อาชญากรของเด็กและเยาวชน โดยให้บทบัญญัติมีใจความว่า 
 “ในระหว่างเวลาที่ข้อมูลยังอยู่ในระยะเวลาการจัดเก็บตามที่กฎหมายก าหนด ห้ามไม่ให้เปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ในการรวมรวมพยานหลักฐานในการกระท าความผิดกรณีเด็กและเยาวชน
ได้กระท าความผิดซ้ า หรือเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาล” 
ถ้าได้มีการแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้ ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเด็ก โดยเด็กและเยาวชนนั้น
สามารถกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ โดยไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เคยกระท าผิดพลาดมาในอดีต และจะเกิดผลประโยชน์ต่อ
สังคมประเทศชาติที่จะมีผู้ที่มาช่วยในการพัฒนาประเทศชาติ สังคมได้มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักและแนวคิดปรัชญากฎหมายกับความยุติธรรมของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชนาถบพิตร เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักและแนวคิด
ปรัชญากฎหมายกับความยุติธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชนาถบพิตรกับ
ส านักคิดทางกฎหมายต่างประเทศ และเพื่อทราบหลักและแนวความคิดปรัชญากฎหมายกับความยุติธรรมของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่น ามาเป็นต้นแบบและรากฐานของแนวคิด
ปรัชญากฎหมายที่เหมาะสมกับสังคมไทยด้วยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร(Documentary research) โดยการ
เปรียบเทียบปรัชญากฎหมายและความยุติธรรมของส านักคิดทางกฎหมายต่างประเทศกับพระบรมราโชวาทและ
พระราชด ารัสเกี่ยวกับกฎหมายและความยุติธรรมของพระองค์ท่าน ซึ่งได้จากการรวบรวมในหนังสือ บทความ 
งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรวมถึงการเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบค าถามปลายเปิดที่มี
ลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) จากนั้นก็จะได้ประมวลองค์ความรู้น ามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงปรัชญากฎหมายและความยุติธรรมของพระองค์ท่านที่เหมาะสมกับสังคมไทย โดยใช้วิธี
เขียนแบบพรรณนาความ 
 จากการวิจัยพบว่า ทฤษฎีกฎหมาย(Theory of Law) พระองค์ท่านทรงเห็นว่า กฎหมาย คือ กฎที่
บัญญัติขึ้นเป็นอย่างเดียวกันและเสมอภาคกันหมดส าหรับคนท้ังประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อความสงบสุขและผดุง
ความยุติธรรม กฎหมายเป็นหลักในการปกครอง กฎหมายจึงเปรียบเสมือนขื่อแปของบ้านเมือง กฎหมายจึงเป็น
ความมั่นคง ความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ดังนั้น ถ้ามีกฎหมาย
บัญญัติไว้ นักกฎหมายต้องเคารพกฎหมาย ยึดถือกฎหมาย ตรงกับหลักนิติธรรม(Rule of Law) ในระบบกฎหมาย
สากล พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระองค์ท่านในบริบทของกฎหมายบางส่วนจึงใกล้เคียงกับส านักคิด
ในทางกฎหมายธรรมชาติ (Natural law) และบางส่วนสอดคล้องกับแนวคิดทางนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา 
(Sociological Jurisprudence) ส่วนคุณค่าของกฎหมาย (Theory of Legal Science) นั้น พระองค์ได้ทรงแยก
กฎหมายฝ่ายบ้านเมือง(กระบวนการบัญญัติโดยชอบธรรม) กับกฎหมายที่ไม่แท้จริง(กฎหมายที่บัญญัติไม่ตรงกับ
สภาพความเป็นอยู่จริง) การออกกฎหมายจึงต้องให้ตรงกับสภาพความเป็นอยู่ท่ีเป็นจริง ประชาชนทราบและปฏิบัติ
ได้ ไม่ใช่แต่การบัญญัติให้เป็นกฎหมายเท่านั้น โดยกฎหมายท าหน้าที่ 2 ประการ คือ ใช้เป็นแบบแผนแห่งความ
ประพฤติปฏิบัติของมหาชนสถานหนึ่ง กับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติปฏิบัติอีกสถานหนึ่ง  อัน
เป็นแนวความคิดที่มีฐานมาจากส านักคิดทางประวัติศาสตร์กฎหมายและสังคมวิทยาทางกฎหมาย ส าหรับมาตรฐาน
ทางกฎหมาย หรือทฤษฎีความยุติธรรม (Theory of Justice) พระองค์ทรงเห็นว่า ความยุติธรรม คือสารัตถะ หรือ
หลักชัยของกระบวนการยุติธรรม ความยุติธรรมจึงเป็นอุดมคติหรือเป้าหมายสูงสุดของกฎหมาย โดยกฎหมายนั้น
เป็นเพียงวิถีทาง ปัจจัย หรือเครื่องมือเพียงอย่างหนึ่งที่จะน าไปสู่ความยุติธรรม ดังนั้น จึงต้องรักษาความยุติธรรมไว้
เป็นแก่น ไม่ใช่รักษาตัวเครื่องมือ ความยุติธรรมจึงต้องมาก่อนและอยู่เหนือกฎหมาย นักกฎหมายจึงไม่ควรถือว่า
ความยุติธรรมมีเฉพาะในกฎหมาย ความยุติธรรมจึงควรขยายขอบเขตให้ถึงศีลธรรมจรรยาและข้อเท็จจริงทางสังคม
ด้วย อันเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับส านักกฎหมายธรรมชาติและนิติศาสตร์แนวพุทธ พระบรมราโชวาทและพระราช

                                                           
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี 
 2 ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี 
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ด ารัสเกี่ยวกับกฎหมายและความยุติธรรมของพระองค์ท่านส่งผลต่อความเป็นรากฐานของหลักนิติธรรมไทย ที่ทรงให้
ถือกฎหมายเป็นใหญ่ ให้เคารพกฎหมาย ยึดถือกฎหมาย ตรงกับหลักนิติธรรม (Rule of Law) ในระบบกฎหมายสากล 
 ข้อเสนอแนะ พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระองค์ท่านทรงช้ีแนะนักกฎหมายให้ถือความ
ยุติธรรมเป็นอุดมคติสูงสุด โดยใช้สิ่งที่กฎหมายทิ้งไว้ให้โดยไม่ตั้งใจ(ช่องว่างกฎหมาย) หรือสิ่งที่กฎหมายทิ้งไว้โดย
ตั้งใจ(ดุลยพินิจ) เพื่ออ านวยความยุติธรรมตามความเป็นธรรม  นักกฎหมายเป็นพลวัตทางสังคม นักกฎหมายจึงต้อง
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง การบังคับใช้กฎหมายจึงเหมาะสมกับกับเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย ส่วนการบัญญัติและการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ฝ่ายนิติบัญญัติต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในสังคม (Stakeholders Participation) 
เพราะกฎหมายเป็นกติกาส าหรับอยู่ร่วมกันของคนในชาติบ้านเมือง ปรัชญากฎหมายและความยุติธรรมของพระองค์
ท่านจึงเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการกฎหมายของประเทศไทย ควรที่จะน าไปเป็นเนื้อหาในรายวิชากฎหมาย หรือ
จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณชน อันเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ
ในการสอน เตือน แนะช้ีแนะแนวทางให้กับนักกฎหมาย 
 
ค าส าคัญ 
นิติปรัชญา, ทฤษฎีกฎหมาย, คุณค่าของกฎหมาย, ความยุติธรรม 
 
Abstrac 
 The research purposes to examine concepts, philosophical perspectives in law and 
justice on behalf of the King Bhumibol Adulyadej. This is also to explore a comparative between 
the King Bhumibol Adulyadej’s legal and justice concepts and the concepts of law and justice by 
Schools of Legal Thought in global contexts. Besides, the research aims to recognise the principal 
conception of philosophy in law and justice on half of the King in order to be a guide generating 
the philosophy of aw that is proper in Thailand. 
 Documentary research is employed for the comparative in between the international 
Schools of Legal Thought and the Royal Guidance and Quotes of the King Bhumibol Adulyadej. 
There are variations of academic materials are served such as books, journal articles, researches 
and related documents. Furthermore, data collection of the research is organised by open-ended 
questions which carry out an in-depth interview. The data is analysed and synthesised to perceive 
the philosophy of law and justice that is appropriate for Thai society. A method of description is 
arranged for the analysis and synthesis. 
 The research findings explore that the King Bhumibol Adulyadej gave an opinion 
relating to Theory of Law. He opined that law is enacted for the uniqueness and equivalence for 
Thai citizens, in order to provide a smooth functioning society and uphold the justice of law. Hence, 
the partial context of the King’s Royal Guidance and Quotes in accordance with legal resemble the 
concepts of Natural Law School and the concepts of Sociological Jurisprudence. For the value of 
law or Theory of Legal Science, the King separated Positive Law (legitimate legislative process) from 
the law which is not true law. The legislation has to be consistent with the reality that the law 
should be noticed and practiced by Thai citizens. In other words, the law should not be legislated 
as merely in theorical but it should also be able to be executed. The circumstance grounds from 
the concepts by the School of Historical law and Sociology of Law. For the standard of law or 
Theory of Justice, the King asserted that a justice is the essence or the ultimate goal of the judicial 
process. The law is merely pondered as if a tool leading to the justice. Hereinafter, the tool should 
not be relevant but the justice. Also, lawyers should not contemplate that the justice is existent 
merely under the law. The matter of justice should be extended to be consistent with morality 
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and society. This will harmonise with the notion of the Natural Law School and Buddhist Law. 
Moreover, the King emphasised the significance of law as it is the rule of administration. The law, 
therefore, is the stability, peace and enhancement of the country. Accordingly, implementing law 
is the core that citizens must obey. The lawyers have to implement in wherever the law is legislated 
and the Rule of Law is required in accordance with the international contexts. 
 The researcher suggests that the justice has to be valued as the supreme ideal of 
lawyers. Bear in mind, the law is merely a tool facilitating to a justice which beyond the legislation. 
The law should be extended to be consistent with other rules and society. The lawyers have to 
understand that the law could be varied depends on an environment of society and executors. 
Hereinafter, the law should be harmonised with the current circumstance and be enforced in 
proper. The legislation branch should also legislate and amend legal provisions considering 
Stakeholders Participation. This is to respond the law is the rule employed to coordinate citizens 
in peace. 
 
Keyword:  
Philosophy of law, Theory of Law, Theory of Legal Science, Theory of Justice . 
 
 อิทธิพลทางความคิดในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายของไทยจึงมีผล
ต่อการก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครองสูงสุด ให้ด ารงตนทรงอยู่ในฐานะธรรมราชา 
บนพ้ืนฐานของหลักการหรือกฎเกณฑ์ซึ่งสังคมยอมรับว่าศักดิ์สิทธ์ิและล่วงละเมิดไม่ได้ พระมหากษัตริย์จึงทรงอยู่ใน
ฐานะที่จะผดุงความเป็นธรรม และทรงถืออ านาจในการลงโทษผู้กระท าความผิด กล่าวคือ ผู้น าในการปกครองและ
รักษากฎหมาย 2) พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ตรากฎหมาย และ 3)พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้พิพากษาสูงสุดและทรง
รับฎีกาจากประชาชน ด้วยเหตุนี้ พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงมีหน้าที่ส าคัญอยู่ 2 
ประการในฐานะเป็นผู้ปกครองสูงสุดและในฐานะเป็นผู้อ านวยความยุติธรรมแก่อาณาประชาราษฎร์พระมหากษัตริย์
จึงต้องมีความเข้าใจในหลักคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ พระราชนิติศาสตร์ และพระราชนิติคดี หลักการทั้งสามเป็นสิ่งที่
ละเมิดไม่ได้ เป็นรากฐานของกระบวนการยุติธรรมและการรักษาความสงบสุข 
 ปรัชญากฎหมายของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันจึงสะท้อนผ่านพระราชศาสตร์ พระราช
นิติศาสตร์หรือพระราชนิติประเพณี ในลักษณะค าวินิจฉัยคดีของพระมหากษัตริย์ และกฎหมายที่พระมหากษัตริย์
ตรงตราขึ้นใช้บังคับ  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระบรมราโชวาทและพระราช
ด ารัส พระราชทานแก่นักกฎหมายในวโรกาสต่าง ๆ ทั้งในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตาม
หลักสูตรของส านักศึกษาอบรมแห่งเนติบัณฑิตยสภา การเข้าเฝ้าของผู้พิพากษาก่อนรับต าแหน่งหน้าท่ี หรือพระราช
ด ารัสแกค่ณะบุคคลและบุคคลในวโรกาสอื่นๆ ล้วนบ่งบอกถึงพระปรีชาญาณด้านกฎหมายและพระราชหฤทยัทีเ่ปีย่ม
ล้นด้วยพระเมตา ทรงมีพระประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรมและความสงบสุขในสังคมอย่างแท้จริง โดยประเด็น
ส าคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชวาทย้ าเตือนนักกฎหมายอยู่เสมอคือการประพฤติตนให้อยู่ใน
ความถูกต้องเที่ยงธรรมซื่อสัตย์สุจริต ค านึงถึงเหตุและผลความเป็นจริง พระองค์ทรงให้ความส าคัญกับผู้น ากฎหมาย
ไปบังคับใช้ เนื่องจากเป็นแก่นส าคัญที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรม ส่วนกฎหมายเป็นแต่เพียงเครื่องมือที่จะน าไปสู่
ความยุติธรรมเท่าน้ัน กฎหมายจะคงความศักดิ์สิทธ์ิและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ได้ จึงข้ึนอยู่กับตัวบุคคลผู้ใช้
กฎหมายเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อบทบัญญัติในกฎหมายอาจมิได้มีความหมายตรงตามตัวอักษรทั้งหมด แต่
จะต้องประสานเข้ากับการตีความตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายด้วยพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสตรงกับ
รากฐานของความเป็นธรรมที่ว่า ผู้ใช้กฎหมายจะต้องค านึงถึงความเป็นธรรมก่อนกฎหมาย โดยเหตุนี้กฎหมายจึงเป็น
เพียงแต่เครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ผู้ร่างกฎหมายบัญญัติไว้เพื่อน าไปสู่ความเป็นธรรม โดยผู้ร่างกฎหมายเชื่อ
ว่าถ้าเราท าตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายแล้ว นั้นคือความเป็นธรรม หรือจะน าไปสู่ความเป็นธรรมได้ แต่ในทางปฏิบัติ
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หาเป็นเช่นนั้นเสมอไปไม่ เพราะบางครั้งเมื่อน าไปใช้อาจพบปัญหาใหม่เกิดขึ้นที่ผู้ร่างกฎหมายไม่เคยคาดคิดมาก่อน 
รวมทั้งบางครั้งการแปลใช้กฎหมายตรง ๆ อาจไม่เป็นธรรมหรือขัดกับความเป็นธรรมได้ ฉะนั้น ในการพิจารณา
ปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ จะต้องหาความเป็นธรรมในเรื่องนั้นให้ได้เสียก่อน เมื่อได้ความเป็นธรรมแล้ว จึงผันหรือ
ปรับความเป็นธรรมนั้นให้เข้ากับกฎหมาย แนวปรัชญากฎหมายของพระองค์ท่านที่กล่าวมานี้อาจท าให้เข้าใจได้ว่า 
พระองค์ท่านแยกส านักกฎหมายบ้านเมืองออกจากความยุติธรรมตามแนวคิดของส านักคิดกฎหมายธรรม จึงเป็นสิ่ง
ที่ควรศึกษาวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งแก่นแท้ในทางปรัชญากฎหมาย 
 ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจบริหารราชการแผ่นดินผ่านรัฐบาล อ านาจ
ในการนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา และอ านาจตุลาการผ่านทางศาล แต่ในทางนิติ โบราณราชประเพณี 
พระมหากษัตริย์ยังคงมีอ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (นายกรัฐมนตรีอาจขอค าปรึกษาหรือ
รายงานกิจการบ้านเมืองต่อพระมหากษัตริย์ได้) ควบคุมการออกกฎหมายของรัฐสภา(การยับยั้งกฎหมาย) หรือการ
พิจารณาลงโทษผู้กระท าผิด(การอภัยโทษ) เป็นต้น บทบาทของพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวกับนิติปรัชญาด้านกฎหมาย
จึงมีผลต่อทัศนคติของกฎหมายและความยุติธรรมในสังคมไทยพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศผู้ทรงเป็นทั้ง
ผู้ปกครองและผู้รักษาความยุติธรรม ได้ยึดถือปฏิบัติตามปรัชญากฎหมายตามนิติโบราณราชประเพณีตลอดมา 
 แนวปรัชญากฎหมายและความยุติธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตรปรากฏผ่านพระบรมราโชวาท และพระราชด ารัส ซึ่งได้พระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 
2495 - 2559 จากการรวบรวมจากแหล่งต่างท่ีสามารถสืบค้นได้มีทั้งสิ้นมากกว่า 120 องค์ อันล้วนแต่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อกฎหมายและหลักความยุติธรรมของประเทศไทย ทั้งกระบวนการออกกฎหมาย การน ากฎหมายไปปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ และแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง โดยจ าแนกแหล่งที่มาเกี่ยวกับ
กฎหมายและความยุติธรรมของพระองค์ท่านได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1) พระบรมราโชวาท พระราชทานในงานพิธีการต่างๆอย่างเป็นทางการเช่นพระบรมราโชวาท
พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ ตามหลักสูตรการศึกษาของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะผู้พิพากษาประจ ากระทรวงในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อน
เข้ารับต าแหน่ง พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อย พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่
กรรมการจัดงานและสมาคมต่างๆ เป็นต้น 
 2) พระราชด ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลและนักกฎหมายที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอรับ
พระราชทานพระราชด าริ หรือกราบบังคมทูลถวายรายงานความคืบหน้าในงานต่างๆหรือในถวายเงินโดยเสด็จพระ
ราชกุศลการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด พระราชด ารัสส่วนใหญ่จะพระราชทาน 
“สด” เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกพระสุรเสียงไว้แล้วถอดความในภายหลังอีกช้ันหนึ่ง เช่น ในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสน าผู้พิพากษา
เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับต าแหน่งหน้าที่ หรือพระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะกรรมการ คณะบุคคล 
หรือบุคคล เป็นต้น 
 นิติปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตร จึงเป็นหลักการและ
แนวคิดทางกฎหมายที่มีผลต่อรากฐานทางกฎหมายในสังคมปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับนิติปรัชญากฎหมาย
ต่างประเทศแล้ว ควรจัดให้พระองค์ท่านอยู่ในส านักคิดทางกฎหมายใด 
 พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตรเกี่ยวกับกฎหมายและความยุติธรรมเน้นการประยุกต์ใช้กฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพในสังคมไทยยิ่งกว่าจะ
เป็นการทั่วไป ทรงแสดงความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับความส าคัญของกฎหมาย บทบาทของนักกฎหมาย การสร้าง
ความยุติธรรม การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างชัดเจนจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยหัวใจแห่งพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสคงอยู่ที่เรื่อง “กฎหมายกับความยุติธรรม” ซึ่งเช่ือมโยง
โดยใกล้ชิดกับเรื่องกฎหมายกับสภาพความเป็นจริงของสังคม พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสส่วนใหญ่ทรง
มุ่งเน้นความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย หรืออยู่เหนือกฎหมาย  แต่เมื่อพิจารณาพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส
โดยตลอดแล้วพบว่า พระองค์ยังทรงให้ถือกฎหมายและเคารพกฎหมายเป็นหลักเพราะกฎหมายคือความมั่นคงของ
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ประเทศเปรียบเสมือนขื่อแปของบ้าน เพียงแต่ว่าความยุติธรรมของพระองค์ท่านไม่ได้จ ากัดขอบเขตอยู่ที่ตัวบท
กฎหมายเท่านั้น พระองค์ท่านทรงเห็นว่าความยุติธรรมควรจะขยายออกไปให้ถึงศีลธรรม จรรยา จารีตประเพณี 
ตลอดจนเหตุผลและความจ าเป็นด้วย 
 พระองค์ทรงช้ีทางว่า หากกฎหมายขัดแย้งต่อความเป็นธรรมแล้ว ให้ยึดถือหลักกฎหมายก่อน จากนั้น
จึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับใช้กฎหมายที่จะอ านวยความยุติธรรมโดยการใช้มโนธรรมของผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือช่อง
โหว่ของกฎหมายหรือดุลยพินิจ น าเข้ามาแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนั้นเท่าท่ีจะอ านวยความเป็นธรรมได้ ทรงใช้ค า
ว่า “และถ้าอย่างไรก็อาจแก้ไขได้บ้างหรือแก้ไขในวิธีการปัจจุบัน”และเมื่อมีโอกาสที่จะแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
นั้นในภายหน้า ก็ต้องด าเนินการแก้ไขกฎหมายให้เป็นธรรม แต่ถ้ากฎหมายไม่เปิดช่องให้ตีความเพื่อความเป็นธรรม
แล้ว นักกฎหมายก็ต้องยึดถือกฎหมายเป็นหลัก เพราะการจะอ้างความยุติธรรมโดยไม่ยึดกฎหมายนั้น ไม่สามารถท า
ได้ เนื่องจากความเป็นธรรมของแต่ละบุคคลย่อมแปรเปลี่ยนไป แม้ในแต่ล่ะชั้นศาลก็แตกต่างกัน  
 ปรัชญากฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
 1) แนวความคิดของพระองค์ท่านที่ให้ถือความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย หรือความยุติธรรมอยู่เหนือ
กฎหมาย กรณีนี้จึงจัดอยู่ในแนวความคิดของส านักกฎหมายธรรมชาติ 
 2) แนวคิดของพระองค์ท่านที่ทรงให้ยึดถือกฎหมายเป็นหลัก หรือการปกครองที่มีกฎหมายเป็นใหญ่ 
แต่กฎหมายนั้นจะต้องเป็นกฎหมายที่แท้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะยังความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นได้ ต้องตรา
ขึ้นตามสภาพการณ์และสภาพชีวิตที่แท้จริงของบ้านเมืองและบุคคล ถือเป็นแนวความคิดทางประวัติศาสตร์กฎหมาย 
 3) แนวคิดคิดของพระองค์ที่ว่า “โดยที่กฎหมายที่มีอยู่ทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาตั้งขึ้นมา 
บางทีก็ไม่ตรงกับประเด็นที่ของคดี” ผู้พิพากษาตุลาการถือเป็นปูชนียบุคคล เป็นบุคคลอันประเสริฐที่ต้องถือความ
ยุติธรรมเป็นอุดมการณ์สูงสุด กฎหมายที่สิ่งที่สมมุติขึ้นเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมือง เป็นแนวความคิด
นิติศาสตร์แนวพุทธ ดังพระราชด ารัสที่ว่า “จึงไม่สมควรจะถือว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินมีวงกว้างอยู่เพียง
แค่ขอบเขตของกฎหมาย จ าเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามเป็นจริงด้วย ” 
หรือไม่ควรยึดหลักความยุติธรรมตามกฎหมายเท่าน้ัน 
 4) พระองค์ทรงเห็นว่าแก่นแท้ของกฎหมายคือความยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยตัวบทกฎหมายส่วนหน่ึง
และผู้บังคับใช้กฎหมายอีกส่วนหนึ่ง อันเป็นการพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของนักกฎหมาย หรือการท างานของ
กฎหมายมากกว่าตัวบทที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับความเห็นของส านักคิดทางสังคมวิทยาเห็นว่า 
“กฎหมายย่อมมีจุดหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม การใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายต้องมุ่งไปสู่
จุดหมายของกฎหมายนักกฎหมายจะแก้ปัญหาได้ ต้องหาจุดมุ่งหมายที่ ไม่ได้ปรากฏอยู่ในตัวบทกฎหมาย” 
นักกฎหมายจึงมีบทบาทส าคัญในการอ านวยความยุติธรรมทั้งในขณะบังคับใช้กฎหมาย หรือการแก้ไขกฎหมาย  
ในอนาคต  
 5) พระองค์ทรงเห็นว่า ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ภายใต้เง่ือนไข
เคารพสิทธิผู้อื่นและกฎหมาย ดังพระบรมราโชวาทที่ว่า “คนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่มากแม้ได้ช่ือว่าเป็นอิสรชนก็ใช้
อิสรภาพคือความเป็นใหญ่ของตนเต็มที่ไม่ได้ หากจ าเป็นต้องจ ากัดไว้ด้วยกฎข้อบังคับและวินัยอันเหมาะสมเพื่อให้
แต่ละคนมีอิสรภาพสม่ าเสมอกันทั้งมิให้ล่วงละเมิดกันและกันกฎที่บังคับใช้แก่ทุกคนได้ก็มีอยู่อย่างเดียวคือ
กฎหมาย” พระองค์ได้ถือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลักส าคัญ  
 6) พระองค์ทรงทรงยึดถือหลักทศพิธราชธรรม (ข้ออวิโรธนะ คือ ความไม่มีพิรุธวิปริต ความไม่
บกพร่อง ความไม่เกินขอบเขต ความไม่แหวกแนว ความไม่ผิดไปจากท านองคลองธรรม หรือเป็นความเที่ยงธรรม 
ทรงรักษาความยุติธรรมไม่ให้แปรผันจากสิ่งที่ตรง และด ารงพระอาการไม่ยินดี ยินร้าย ต่ออ านาจคติทั้งปวง) หลัก
ปราศจากอคติ 4 หลักพรหมวิหารธรรม จึงเห็นได้ว่า แนวคิดของพระองค์ท่านทรงเดินตามนิติปรัชญากฎหมายไทย 
ที่ปรากฏในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ หลักอินทภาษ และพระไอยการลักษณะตระลาการ อันเป็นภูมิปัญญาทาง
กฎหมายที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ พระองค์จึงได้ทรงกล่าวถึงจริยธรรมของผู้พิพากษาที่สอดคล้องกับหลักอินทภาษ 
จึงถือได้ว่าแนวคดิของพระองค์เป็นปรัชญากฎหมายไทย 
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 การวิเคราะห์ทฤษฏีกฎหมาย (Theory of Law) 
 การศึกษาทฤษฎีกฎหมาย(Theory of Law) เป็นศึกษาถึงแก่นแท้ของกฎหมายว่ากฎหมายที่แท้จริง
คืออะไร เจตจ านงหรือจุดมุ่งหมายสูงสุดของกฎหมายคืออะไร 
 พระองค์ทรงแยกกฎหมายออกเป็น 2 กรณี คือ กฎหมายบ้านเมือง กับกฎหมายที่ไม่แท้ โดยกฎหมาย
ที่ใช้บังคับจะต้องเป็นกฎหมายแท้ต้องเป็นกฎหมายที่ประชาชนทราบและปฏิบัติได้ ไม่ใช่การบัญญัติให้เป็นกฎหมาย 
วิธีที่จะให้ได้กฎหมายแท้ก็คือการออกกฎหมายให้ตรงกับสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นจริง เมื่อนักกฎหมายต้องบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่แท้จริง จึงต้องใช้ช่องว่างของกฎหมาย หรือดุลยพินิจเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม  
 กฎหมาย คือ กฎที่บัญญัติขึ้นเป็นอย่างเดียวกันและเสมอภาคกันหมดส าหรับคนทั้งประเทศ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อความสงบสุขและผดุงความยุติธรรม   
 กฎหมายมีจุดประสงค์หลักเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองและเพื่อธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม  
 พระองค์ทรงให้ความส าคัญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักใหญ่ หรือกฎหมายเป็นหลักการ
ปกครองประเทศ แต่พระองค์ทรงเน้นบทบาทของผู้ใช้กฎหมายที่จะต้องมีความเป็นธรรม ในการอ านวยความ
ยุติธรรม ไม่ควรจ ากัดความยุติธรรมอย่างแคบไว้เพียงแต่บทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น แต่ควรขยายขอบเขตให้ถึง
ศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามเป็นจริงด้วย ซึ่งเป็นหลักที่ว่าให้ถือความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายหรืออยู่
เหนือกฎหมาย แนวคิดดังกล่าวจึงโน้มเอียงไปทางกฎหมายธรรมชาติ นอกจากนี้ การที่พระองค์ท่านทรงเห็นว่า 
กฎหมายเป็นแต่เพียงเครื่องมือหรือปัจจัยส าหรับการรักษาความยุติธรรม โดยเน้นมโนธรรมของผู้พิพากษาหรือผู้
บังคับใช้กฎหมายในกรอ านวยความยุติธรรมนั้น จึงตรงกับบริบทกฎหมายของนิติศาสตร์ทางสังคมวิทยา 
(Sociological Jurisprudence) ที่มองว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือของสังคม ในการก าหนดกฎเกณฑ์ของการอยู่
ร่วมกันในสังคม (social control) และในการบัญญัติกฎหมายนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานตามความเป็นจริง
(reality)ของสภาพทางสังคม ซึ่งจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ในทางวิชาการ เมื่อกฎเกณฑ์เดิมไม่อาจบังคับให้
เกิดความเป็นธรรมได้ จึงต้องศึกษากฎหมายในบริบทอื่น ๆ เช่น บริบทของสังคม สภาพแวดล้อม ประวัติศาสตร์ 
หรือลักษณะทางการเมืองการปกครอง รวมถึงการเน้นบทบาทของกฎหมายในฐานะที่เป็น นักกฎหมายเป็น
วิศวกรรมสังคม (Social Engineer) ซึ่งเป็นงานที่มีเป้าหมายในการสร้างโครงสร้างของสังคมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
(เท่าที่จะเป็นไปได้) โดยท าให้เกิดความพอใจให้แก่ความต้องการของมนุษย์ให้มากที่สุด และความขัดแย้งและความ
เสียเปล่าให้น้อยท่ีสุด 
 การวิเคราะห์คุณค่าของกฎหมาย (Theory of Legal Science) 
 การประเมินคุณค่าของกฎหมาย เพื่อที่จะทราบว่ากฎหมายอยู่ที่ไหน และกฎหมายท าหน้าที่อะไรใน
สังคม เป็นการศึกษาถึงทฤษฎีความรู้ของนิติศาสตร์ (Theory of Legal Science) 
 พระองค์เห็นว่า ความไม่รู้กฎหมายของประชาชนบางครั้งเป็นความบกพร่องของส่วนราชการที่ไม่
ประกาศกฎหมายให้ประชาชนทราบ “หลักที่ว่าทุกคนต้องทราบถึงกฎหมายและต้องท าตามกฎหมายนั้นรู้สึกว่า
บางครั้งก็ใช้ไม่ได้ เพราะว่ากฎหมายไม่ถึงประชาชน ต้องนึกบ้างว่าเป็นความผิดทางราชการ ที่ไม่สามารถจะน า
กฎหมายไปให้ถึงประชาชน” บางครั้งอาจเป็นความผิดของผู้บัญญัติกฎหมายเองที่บัญญัติกฎหมายไม่ตรงต่อความ
เป็นจริงนั้น “ค าที่ว่าทุกคนในบ้านเมืองย่อมต้องทราบถึงกฎหมายก็ไม่เป็นความจริง เป็นความผิดของนักกฎหมาย
ด้วยที่สร้างกฎหมายที่ไม่เหมาะกับสภาพของภูมิประเทศและเป็นความจริงไม่ได้เพราะเป็นความผิดของทางปกครอง
ด้วยที่จะต้องแจ้งให้คนทราบถึงกฎหมาย” หรือพระราชด ารัสที่ว่า “ทางราชการบุกรุกบุคคล ไม่ใช่บุคคลบุกรุก
กฎหมายบ้านเมือง” การน าบทบัญญัติที่ปฏิบัติไม่ได้ตามสภาพที่เป็นจริงของชีวิตมาบังคับใช้ดังกล่าวมานี้ จึงเป็น
ต้นเหตุแห่งความเดือดร้อน แตกแยกในชาติและประชาชน บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะยังความสงบเรียบร้อยให้
เกิดขึ้นได้ ต้องตราขึ้นตามสภาพการณ์และสภาพชีวิตที่แท้จริงของบ้านเมืองและบุคคล เผยแพร่ความรู้ในด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน 
 พระองค์ทรงเห็นว่ากฎหมายมีบทบาทหน้าที่ 2 ประการ คือ ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติ
ปฏิบัติของมหาชนสถานหนึ่ง กับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติปฏิบัติอีกสถานหน่ึง  ดังพระบรม
ราโชวาทที่ว่า “...กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นปัจจัยส าหรับรักษาความยุติธรรม กล่าวโดยสรุปคือ 
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ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบัติของมหาชนสถานหนึ่ง กับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความ
ประพฤติปฏิบัตินั้นๆ ให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง...” 
 พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับคุณค่าของกฎหมายตรงกับแนวความคิดของส านัก
ประวัติศาสตร์กฎหมายและสังคมวิทยาทางกฎหมาย 
 การวิเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกับความยุติธรรม (Theory of Justice)  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงเห็นว่า ความยุติธรรมคือ
สารัตถะ หรือหลักชัยของกระบวนการยุติธรรม ส่วนกฎหมายนั้นเป็นเพียงวิถีทาง ปัจจัย หรือเครื่องมือที่จะน าไปสู่
ความยุติธรรม ดังนั้น จึงต้องรักษาความยุติธรรมไว้เป็นแก่น ไม่ใช่รักษาตัวเครื่องมือ ความยุติธรรมจึงต้องมาก่อน
และอยู่เหนือกฎหมาย “โดยที่กฎหมายเป็นแต่เพียงเครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรจะถือว่ามี
ความส าคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมาย การ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดยค านึงถึงแต่ความผิดถูกตามกฎหมายเท่านั้น ดูจะไม่ เพียงพอ จ าต้องค านึงถึงความ
ยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมายและได้ผลที่ควรจะได้ ” ทรงย้ าว่า “ผู้ที่ได้
ผ่านส านักอบรมศึกษากฎหมายทุกคน ควรได้รับการช้ีแจงเน้นหนักให้ทราบชัดว่า กฎหมายไม่ใช่ตัวความยุติธรรม 
หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัยที่ตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรม... จึงไม่สมควรจะถือว่าการรักษาความ
ยุติธรรมในแผ่นดินมีวงกว้างอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย จ าเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจน
เหตุและผลตามเป็นจริงด้วย” พระองค์ทรงเห็นว่า ความยุติธรรมเป็นเง่ือนไขส าคัญยิ่งส าหรับการด ารงอยู่ของ
ประเทศชาติดังพระราชด ารัสว่า “ถ้าหากว่าขาดความยุติธรรม ประเทศก็จะอยู่ยาก มีเหมือนกันที่เขามีการปกครอง
อย่างไม่มีความยุติธรรม แต่ว่าประเทศไทยก็คงต้องมีความยุติธรรมมาตลอด ถึงมีความเจริญได้ มีความมั่นคงได้อย่าง
มหัศจรรย์” ความยุติธรรมจึงเป็นคุณธรรมส าคัญสูงสุด อันเป็นหลักเป็นประธานของการปกครองบ้านเมือง แม้ตัว
บทกฎหมายและการใช้กฎหมายก็ต้องตราขึ้นหรือใช้กฎหมายให้เดินไปสู่เป้าหมายปลายทาง คือ การอ านวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชน ไม่ควรถือว่าตัวกฎหมายนั้นเองคือความยุติธรรม 
 พระบรมราโชวาทองค์หนึ่งที่ว่า “กฎหมายนั้นเป็นปัจจัยหรือเครื่องมือที่มีเพื่อรักษาความยุติธรรม 
หรือใช้เป็นแบบแผนความประพฤติของประชาชน และใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติของ
ประชาชน ตัวกฎหมายเองจึงต้องมีความยุติธรรมอยู่ด้วย ที่ส าคัญคือต้องตราขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะรักษาความ
ยุติธรรมในบ้านเมือง ไม่ใช่กดขี่ข่มเหงประชาชนในบ้านเมือง กฎหมายที่กดขี่ข่มเหงประชาชน หรือรังแกประชาชน 
ท าให้ประชาชนในบ้านเมืองเดือดร้อนเป็นกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม” พระองค์ท่านจึงไม่ไม่ได้ปฏิเสธกฎหมายที่ไม่เป็น
ธรรม แต่การบังคับใช้กฎหมายของนักกฎหมายอาจจะให้กฎเกณฑ์ทางสังคมอื่นเท่าที่ช่องทางกฎหมายจะเปิดช่องให้
อ านวยความยุติธรรมได้ 
 พระองค์ทรงเห็นว่า ความยุติธรรมต้องมีประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผู้ใช้กฎหมายส่วนหนึ่ง และมาจาก
ตัวบทกฎหมายอีกส่วนหนึ่ง นักกฎหมายยังต้องมีความสามารถในการใช้กฎหมายให้ตรงตามความประสงค์ ท้ังต้อง
ระวังช่องโหว่ของกฎหมายอีกด้วย รวมถึงนักกฎหมายต้องมีจิตวิญญาณในการการรักษาความเป็นธรรมซึ่งถือเป็น
อุดมคติสูงสุด ดังพระบรมราโชวาทที่ว่า “เมื่อตัวบทกฎหมายถูกต้องเป็นธรรมปราศจากช่องโหว่ความไม่เป็นธรรม
หากจะเกิดขึ้นในการตัดสินอรรถคดี ไม่น่าจะอยู่ที่ตัวบทกฎหมาย แต่อยู่ที่ตัวบุคคล” เมื่อผู้บังคับใช้กฎหมายเห็นว่า
กฎหมายขัดแย้งกับความเป็นธรรม สิ่งที่นักกฎหมายควรระลึกอยู่เสมอคือความยุติธรรมต้องมาก่อนกฎหมาย ด้วย
การใช้ดุลยพินิจที่กฎหมายเปิดช่อง หรือช่องโหว่ที่กฎหมายทิ้งให้ไว้ โดยความยุติธรรมของพระองค์ไม่ได้หมายความ
ว่าให้ละเลยต่อกฎหมาย แต่ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถใช้ดุลยพินิจในการก าหนดโทษส าหรับการกระท าผิดต่อ
กฎหมายนั้น ให้เกิดความเป็นธรรมได้ หรือความยุติธรรมที่เขาควรจะได้ แต่หากไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้  
นักกฎหมายต้องถือตัวบทกฎหมายเป็นหลัก อันเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับส านักกฎหมายธรรมชาติและนิติศาสตร์
แนวพุทธ 
 การวิเคราะห์ปรัชญากฎหมายที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
 พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับกฎหมายและความยุติธรรมของพระองค์ท่าน ทรงให้ถือ
กฎหมายต้องเป็นใหญ่ แต่กฎหมายนั้นต้องเป็นธรรม  โดยผู้บังคับใช้กฎหมายต้องกฎหมายต้องใช้อย่างเป็นธรรมด้วย 
ถึงระลึกอยู่เสมอว่าความยุติธรรมคือเจตนารมณ์สูงสุด ความยุติธรรมจึงเป็นเป้าประสงค์ของกระบวนการยุติธรรม 
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นักกฎหมายจึงต้องมีความยุติธรรมเป็นพื้นฐานและถือความยุติธรรมเป็นจุดหมายปลายทาง นักกฎหมายจึงไมค่วรยดึ
ติดกับตัวบทกฎหมาย หรือทฤษฎีทางกฎหมายเท่านั้น  พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับกฎหมายและ
ความยุติธรรมของพระองค์ท่านส่งผลต่อความเป็นรากฐานของหลักนิติธรรมไทยตรงกับหลักนิติธรรม ( Rule of 
Law) ในระบบกฎหมายสากล  
 ส าหรับการบัญญัติและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนั้น พระองค์ทรงช้ีแนะว่า การออกกฎหมายที่ไม่
ตรงกับความจริง กฎหมายนั้นย่อมขาดความเป็นธรรม ซึ่งการน าบทบัญญัติที่ปฏิบัติไม่ได้ตามสภาพที่เป็นจริงของ
ชีวิตมาบังคับใช้ เป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อน แตกแยกในชาติและประชาชน บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะยัง
ความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นได้ ต้องตราขึ้นตามสภาพการณ์และสภาพชีวิตที่แท้จริงของบ้านเมืองและบุคคล 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะยังความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นได้ ต้องตราขึ้นตามสภาพการณ์และสภาพชีวิตที่แท้จริง
ของบ้านเมืองและบุคคล เพื่อความเป็นอยู่ดีของทวยชนโดยตรง  และควรจะให้อ านวยความยุติธรรมถูกต้องแก่ทวย
ชนได้อย่างทั่วถึงแท้จริง พระองค์ทรงเตือนฝ่ายนิติบัญญัติว่า การน าเอาหลักการบัญญัติกฎหมายมาบัญญัติเป็น
กฎหมายอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในสังคมไทย จึงท าให้กฎหมายที่บัญญัตินั้นไม่สามารถปฏิบัติได้ ผู้
บัญญัติกฎหมายจึงต้องศึกษาประวัติศาสตร์และการปกครองของไทยด้วย ดังพระราชด าริที่ว่า “..หลักวิชานิติศาสตร์
ของเราเป็นหลักวิชาที่เราได้ศึกษามาจากต่างประเทศเป็นส่วนมาก..แต่ก็เป็นการยากล าบากท่ีจะเอาหลักวิชาโดยแท้
โดยตรงมาประกอบการปฏิบัติในประเทศของเรา เพราะว่าสถานการณ์ไม่เหมือนกับต่างประเทศ โดยเฉพาะทาง
ประวัติศาสตร์และทางปกครองที่มีมา” หรือ“...กฎหมายที่น ามาใช้ปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าเป็นหลักกฎหมายที่ได้มาจาก
ต่างประเทศ... ในการน าหลักการของกฎหมายไปปฏิบัตินั้นก็ย่อมแล้วแต่สถานที่แล้วแต่บุคคลและแล้วแต่ความ
เป็นอยู่ของประชาชน” 
 ส่วนนักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร ทรงตักเตือนและแนะน าผู้ประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย โดยเฉพาะผู้พิพากษาซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเป็น
ส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการอ านวยความยุติธรรม ผู้พิพากษาเป็นปูชนียบุคคลพระราชด ารัสที่ว่า “ผู้พิพากษานั้นเป็น
บุคคลที่ประชาชนจะมองเป็นท่ีพึ่ง ทั้งในโรงศาลทั้งนอกโรงศาล เพราะค าว่าผู้พิพากษานั้นเท่ากับคนท่ีประเสริฐ คน
ที่เป็นปูชนียบุคคล ถ้าหากว่าท่านได้ท าตัวและท างานอย่างเป็นที่น่านับถือ ทั้งบ าเพ็ญตนตลอดทั้งอยู่ในศาลทั้งอยู่
นอกศาลให้เป็นที่นับถือได้ เป็นที่พ่ึงได้ ท่านก็จะปฏิบัติหน้าท่ีสมบูรณ์...”   
 ในการศึกษาพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับกฎหมายและความยุติธรรมแบ่งเป็น 2 กรณี 
คือ กฎหมายกับความยุติธรรมซึ่งเป็นปรัชญากฎหมาย กับ จริยธรรมแห่งวิชาชีพซึ่งเป็นส่วนจริยธรรม 
 บทสรุป 
 กฎหมาย คือ กฎที่บัญญัติขึ้นเป็นอย่างเดียวกันและเสมอภาคกันหมดส าหรับคนทั้งประเทศ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อความสงบสุขและผดุงความยุติธรรม 
 กฎหมายที่รัฐบัญญัติใช้ในบ้านเมืองประกอบด้วยกฎหมายที่บัญญัติโดยชอบธรรม กับกฎหมายไม่แท้ 
การบังคับใช้กฎหมายจึงต้องอะลุ่มอะหล่วย ใช้หลักนิติศาสตร์ควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ และหากมีโอกาสที่จะแก้ไข
กฎหมายได้ก็ให้ด าเนินการเสีย 
  กฎหมายต้องประกอบด้วยหลักธรรมที่ถูกต้อง ตรงสิ่งที่เป็นจริง จึงต้องมีการยุติธรรม คือสิ่งที่ถูกต้อง
และยุติก็ยุติ 
 กฎหมายมีบทบาทหน้าที่ 2 ประการ คือ กฎหมายท าหน้าที่ใน 2 กรณี คือ การใช้เป็นแบบแผนแห่ง
ความประพฤติปฏิบัติของมหาชน(เป็นข้อก าหนด) กับการใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติปฏิบัติ
นั้นๆ (ใช้ระงับข้อพิพาท)  
 นักกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมายจึงต้องยึดถือความยุติธรรมเป็นอุดมคติสูงสุด ซึ่งความยุติธรรมไม่
ควรจ ากัดขอบเขตไว้แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่ควรขยายขอบเขตไปถึงศีลธรรมจรรยา และข้อเท็จจริงในสังคมด้วย 
 ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวบทกฎหมายที่ดีอย่างหนึ่ง กับผู้ปฏิบัติ 
หน้าท่ีที่ดีอีกอย่างหนึ่ง 
 นักกฎหมายจะต้องเข้าใจบริบทของสังคม โดยกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมซึ่งอาจเกิดจาก
ผู้บังคับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์เปลี่ยนไป จึงจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยกฎหมายว่า การแก้ไขกฎหมายที่
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ชราภาพ ควรจะแก้ไขวิธีการอย่างไรบ้างหรือมีวิธีปฏิบัติอย่างไรโดยที่จะท าให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์และมี
ประโยชน์ต่อสังคม โดยอาจแก้ไขได้บ้างหรือแก้ไขในวิธีการปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เพราะการที่บ้านเมือง
มีกฎหมาย สามารถท่ีจะอยู่ร่วมกันโดยสันติ  ก็จะเป็นการท าให้บ้านเมืองมีความมั่นคงได้ 
 ส าหรับหลักและแนวความคิด ปรัชญากฎหมายกับความยุติธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่น ามาเป็นต้นแบบและรากฐานของแนวคิดปรัชญากฎหมายที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย สรุปได้ คือ กระบวนการบัญญัติกฎหมายต้องให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคม นักกฎหมาย
ต้องยึดถือกฎหมายเป็นหลัก นักกฎหมายจะต้องใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม  และความยุติธรรมและความสงบ
เรียบร้อยเป็นจุดประสงค์ของกฎหมาย 
 ข้อเสนอแนะ 
 นักกฎหมายและผู้ที่บังคับใช้กฎหมายจึงควรยึดถือหลักเกี่ยวกับกฎหมายและความยุติธรรม ดังนี้ 
 1) กฎหมายเป็นเครื่องมือไปสู่ความยุติธรรมกฎหมายนั้นต้องใช้โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงและ
บริบทของสังคม 
 2) กฎหมายต้องเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงมองกฎหมายอย่างมีพลวัตหรือมีชีวิต 
 3) การตรากฎหมายต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในสังคม (Stakeholders Participation) 
ผู้วิจัยเห็นว่า ปรัชญากฎหมายและความยุติธรรมของพระองค์ท่าน เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการกฎหมายของประเทศ
ไทย ควรที่จะน าไปเป็นเนื้อหาในรายวิชากฎหมาย หรือจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อสาธารณชน อันเป็นการ
เทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในการสอน เตือน แนะช้ีแนะแนวทางให้กับนัก
กฎหมาย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ และข้อมูล
บุคคล ของผู้ป่วย เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยที่มีอยู่
ในปัจจุบันไม่สามารถให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเป็นการเฉพาะเมื่อมีเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล
ของผู้ป่วยเข้ามาเกี่ยวข้องโดยศึกษาการวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา กับกฎหมายของประเทศไทย 
เพื่อหาแนวทางในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท าให้รูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยมี
ความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุขท่ีให้ไว้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์มีข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การตรวจ
วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยถูกบันทึกและจัดเก็บในรูปแบบเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record -EMR) ซึ่งมีความสะดวก และรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลของผู้ป่วย 
และส่งข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเพื่อความต่อเนื่องในการรักษาของผู้ป่วย การให้ความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ป่วยในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์จึงมีความส าคัญอย่างมาก เพราะมีความเสี่ยงท่ีข้อมูลของผู้ป่วยจะถูกเปิดเผย
ซึ่งเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ หรือบุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ดี โดยการท าลายความปลอดภัย
ของระบบป้องกันข้อมูล หรือที่เรียกว่า “แฮคเกอร์ (Hackers)” และการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ (Viruses 
Computer) เป็นต้น ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยถูกเปิดเผยหรือเสียหาย อันส่งผลเสียต่อเจ้าของข้อมูลไม่ว่า
ด้านช่ือเสียง ความปลอดภัย หรือทรัพย์สิน ซึ่งในปัจจุบันมีกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 มาตรา 32 ซึ่งให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลแต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคล แต่กิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุขไม่เป็นกิจการที่อยู่ในบังคับ ซึ่งท าให้ไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และไม่มีบทบัญญัติให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยในเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ และไม่มีก าหนดความรับผิดกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยถูกเปิดเผยโดยปราศจากความ

                                                           
 1 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง, นิติกรปฏิบัติการ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น. 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
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ยินยอม อีกทั้งยังขาดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยในเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ จึงส่งผลให้ไม่มีมาตรการทางกฎหมายให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยในเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม 
 จากการศึกษาปัญหาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้เสนอแนะให้มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย ดังนี้ (1) 
บัญญัติกฎหมายที่มีความเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย (2) 
ก าหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยไว้โดยชัดแจ้ง (3) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความ รับผิด 
กรณีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยถูกแทรกแซงและได้รับความเสียหาย (4) ก าหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ และ (5) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  
ค าส าคัญ 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย, เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ 
 
ABSTRACT 
 The objective of this research was to investigate the legal measures on medical 
technology and patient personal data, as current legal measures on the protection of patient 
personal data cannot provide protection of patient personal data specifically, especially when 
patient data collection technology was involved. This research studied, analyzed, and compared 
between foreign laws including the European Union, Federal Republic of Germany, Commonwealth 
of Australia, the United Kingdom and United States of America, and the laws of Thailand to 
determine legal measures for the protection of patient personal data appropriately and efficiently. 
 Today, advances in technology have dramatically changed the way the personal data 
of patients are collected. The personal data of patients attending public health services that are 
provided to healthcare professionals includes the following important data useful for diagnosis and 
for health promotion, disease prevention, diagnosis, medical treatment, and rehabilitation. Personal 
data is recorded and stored in an electronic medical record (EMR) format, which is convenient and 
fast in querying patient data and sending data between hospitals for continuity of treatment of 
patients. Protecting patient's personal data in electronic medical records is very important because 
there is a risk that patient data will be disclosed due to the actions of medical staff or third parties 
who have a bad intention by destroying the security of data protection systems known as 
“hackers”, releasing the virus computer, etc. This causes patient personal data to be disclosed or 
damaged that adversely affects the owner of the data, whether in reputation, safety, or property. 
At present, Thai laws relating to the protection of personal data appear in the Constitution of the 
Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017), Chapter 3, Section 32, which provides protection for personal 
data, but does not cover patient personal data in electronic form and the Personal Data Protection 
Act, 2562 B.E. (2019). The controller of personal data must establish measures for the security of 
personal data. However, medical and public health businesses are not compulsory, so there is no 
electronic protection of patient personal data, no provision to protect patient personal data in 
electronic medical records, and there is no liability limit if patients' personal data is disclosed 
without their consent. There is also a lack of staff and departments responsible for the protection 
of patient personal information in electronic medical records. As a result, there are no legal 
measures to properly protect patient personal data in electronic medical records. 
 Based on the study of the above problems, the student suggestions define legal 
measures as follows : (1) Enact laws specific to medical communication technology and personal 
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data of Patients. (2) Specify the patient's personal data protection explicitly. (3) Establish criteria 
for determining liability in the case of patient personal data being interrupted and damaged. (4) 
Establish a body responsible for the protection of patient personal data in electronic medical 
records. (5.)Amending other relevant laws. 
 
Keywords 
Patient Personal Data, Electronic Medical Records, Medical Communication Technology 
 
บทน า 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยซึ่งรับบริการทางสาธารณสุข 3หรือการรับบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขท่ีให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ทั้งนี้ให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 4 ซึ่งผู้เข้ารับบริการหรือผู้ป่วยจะให้ข้อมูลแก่
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะท าการซักประวัติของผู้ป่วย เพื่อให้ได้
เรื่องราวความเจ็บป่วยของผู้ป่วย โดยมีประวัติที่จ าเป็นต้องซักถามกับผู้ป่วย ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว อาการส าคัญ 
ประวัติการเจ็บป่วย ในปัจจุบัน ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและประวัติครอบครัว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยของ
แพทย์ และการวางแผนการรักษาของแพทย์ โดยข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล5 ซึ่งไม่สามารถ
น าไปเปิดเผยอันเป็นประการที่น่าจะท าให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผย
ของข้อมูลนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง แต่ปัญหาส าคัญประการหนึ่งของการ
ปกป้องข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ภัยคุกคามด้านความปลอดภัย (Security) ที่มีความเสี่ยงต่อข้อมูล 
ของผู้ป่วยท้ังทางด้านสุขภาพ ช่ือเสียง และทรัพย์สิน ซึ่งเป็นอันตรายต่อข้อมูลที่ถูกบันทึกและเก็บรักษาไว้ 
 เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และถูกน ามาใช้ในธุรกรรมด้านต่าง ๆ ซึ่ง
รวมถึงด้านการแพทย์และสาธารณสุขท่ีน าใช้ทางด้านการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย รวมถึงการบันทึกและจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยซึ่งเข้ารับบริการทางการแพทย์ในรูปแบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Medical Record – EMR) แม้ว่าประเทศไทยได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ แต่
ไม่ได้ก าหนดมาตรการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรศึกษา
เพื่อบัญญัติกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและมี
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยเจ้าของข้อมูล 
 
สภาพปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย 
 การเก็บข้อมูลของผู้ป่วยอยู่ในเวชระเบียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อมูลที่เป็นเอกสารหรือข้อความ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสะดวกต่อการสืบค้นของผู้ป่วยซึ่งมาเข้ารับการรักษา การเพิ่มเติมข้อมูลของ
ผู้ป่วยโดยแพทย์ ซึ่งท าหน้าที่ตรวจ รักษาผู้ป่วย และการเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อส่งข้อมูลของผู้ป่วยระหว่าง
โรงพยาบาลเพื่อความต่อเนื่อง ในการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลชองผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถเปิดเผย
แก่บุคคลภายนอก แม้ว่าแพทย์จะต้องการแถลงอาการป่วยของผู้ป่วย กรณีที่ผู้ป่วยนั้นเป็นบุคคลซึ่งสังคมรู้จักและ
ติดตามจ านวนมากก็ไม่อาจกระท าได้ เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อตัวผู้ป่วยเองแล้ว ยังมีผลต่อบุคคลรอบข้างของผู้ป่วย 
เช่น พ่อแม่พี่น้อง หรือญาติ เป็นต้น อีกทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพ ช่ือเสียง และทรัพย์สินของผู้ป่วยได้ หรือแม้แต่บุคคล

                                                           
 3 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550, มาตรา 3 ให้ค านิยามค าว่า “บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการต่าง 
ๆ อันเกี่ยวกับการสร้างเสริม สุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดสภาวะ ความ
เจ็บป่วย และการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน. 
 4 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545, มาตรา 3. 
 5 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, มาตรา 7. 
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ใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ หรือญาติพี่น้อง ก็ไม่อาจเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยโดยปราศจากความยินยอมของ
ผู้ป่วยได้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามก็พบปัญหา คือ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยโดยบุคคลอื่นซึ่งผู้ป่วยเจ้าของข้อมูล
ไม่ได้ยินยอม แม้จะเป็นการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ทางแพทย์ ซึ่งไม่ใช่การน าออกข้อมูลเพื่อการรักษาผู้ป่วย แต่น า
ข้อมูลไปเปิดเผยแก่ภายนอก ไม่ว่าการเข้าถึงตามระบบ หรือถูกเข้าถึงด้วยการท าลายความปลอดภัยของระบบ
ป้องกันข้อมูล หรือท่ีเรียกว่า “แฮคเกอร์ (Hackers)” และการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ (Viruses Computer) เพื่อ
ท าลายระบบด้วยวิธีการใด ๆ อันท าให้ข้อมูลรั่วไหลออกไปยังสาธารณชนภายนอก และมีความเสียหายต่อผู้ป่วย 
ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยจากอันตรายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้กระท าละเมิดต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ป่วยอาจต้องมีความรับผิดทางแพ่ง และทางอาญา แต่กฎหมายไทยไม่ได้มีการก าหนดความรับผิด
กรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นการเฉพาะ อีกทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย 
 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) ถือเป็นสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีนานา
ประเทศต่างให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นส่วนหน่ึงของการคุ้มครองสิทธิความ
เป็นส่วนตัว   (Right of Privacy) เนื่องจากความเป็นส่วนตัวนั้น หมายความรวมถึง ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล 
(Information Privacy) ความเป็นส่วนตัวในชีวิตร่างกาย (Bodily Privacy) ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร 
(Communication Privacy) และความเป็นส่วนตัวในเคหสถาน (Territorial Privacy) ซึ่งเรื่องการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้น มีการรับรองสิทธิดังกล่าว อย่างชัดเจนในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 12 บุคคลใดจะถูก
แทรกแซงตามอ าเภอใจ ในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและ
ช่ือเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ และในส่วน
ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย มีก าหนดไว้ในค าประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ในสิทธิของ
ผู้ป่วย ข้อ 6 ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติตาม
หน้าท่ีของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย 
 แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะในบางเรื่อง แต่ไม่มี
กฎหมายฉบับใดที่บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับทางด้านการแพทย์ เมื่อน า
หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศและกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่ได้บัญญัติให้การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลในประเทศไทยมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ซึ่งจะพบว่าแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 หมวด 3 มาตรา 32 ได้มีการบัญญัติ  การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างชัดแจ้งก็ตาม แต่เป็น
ลักษณะการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับกว้าง เพื่อให้ประชาชนทุกคนในประเทศได้รับความคุ้มครอง
ให้สิทธิที่พึงมีพึงได้เป็นการทั่วไป เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองในลักษณะเป็นการเฉพาะและมี
รายละเอียดของหลักเกณฑ์หรือมาตรการต่าง ๆ ไว้ในรัฐธรรมนูญได้ นอกจากนี้เพียงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพียง
อย่างเดียวก็ไม่อาจให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลมีประสิทธิภาพและมีผลในการปฏิบัติ จึงควรมีการก าหนดมาตรการและรายละเอียดในการให้การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ประชาชนซึ่งเข้ารับบริการทางการแพทย์ ไม่ว่าในรูปแบบผู้ป่วยนอกหรือ
ผู้ป่วยในก็ตาม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล 
และก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จึงจะท าให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มี
ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมุ่งเน้นความส าคัญไปท่ีองค์กร 
หน่วยงาน หรือนิติบุคคล เพื่อให้มีมาตรฐานในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งมี
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมุ่งเน้นว่า เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม (Consent) ในการเก็บรวบรวม การ
ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เก็บรวบรวม ผู้ใช้ แจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วเท่านั้น อีกนัยหนึ่ง
คือการเปิดเผยข้อมูลหรือกระท าการอย่างใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน และผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูลต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือถูกเข้าถึงโดยผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามยังมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ก าหนดเพื่อประโยชน์ในการคุ้ มครอง
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ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  ส่วนบุคคล6 ซึ่งต้อง
ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค 
(Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุม
การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control)7 ซึ่งในปัจจุบันนี้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานและกิจการที่ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ยกเว้นการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางหมวด เป็นระยะเวลา 1 ปี จนถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 โดยในหมวดที่ยกเว้นดังกล่าวนั้น ยกเว้นกิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งส่งผลให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ป่วยซึ่งใช้บริการทางแพทย์ อาจไม่ได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่โรงพยาบาล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ในการให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่มีข้อจ ากัดในการให้ความคุ้มครองอยู่ เนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ให้ความคุ้มครองเพียงเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองและควบคุมดูแลของ
หน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ไม่ครอบคลุมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในภาคเอกชน ซึ่งมีปริมาณข้อมูลใน
การจัดเก็บไม่ต่างไปจากข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชน ข้อมูล
ของลูกค้าธนาคารที่ไม่ใช่ของภาครัฐ ข้อมูลของพนักงาน ในบริษัทหรือองค์กรในภาคเอกชนอื่น ๆ หรือข้อมูลของ
สมาชิกเพื่อรับบริการในด้านต่าง ๆ เช่น สมาชิกร้านอาหาร สถานบริการและองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เพื่อรับส่วนลดหรือ
สะสมแต้มจากการใช้บริการ ส่วนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพของ
บุคคล และเก็บรักษาความลับของผู้ป่วย ไม่ให้บุคคลอื่นใดน าไปเปิดเผยในประการที่น่าจะสร้างความเสี ยหายแก่
บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล แต่ไม่ได้มีการกล่าวถึงการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเจตนารมณ์ในการก าหนดฐานความผิดและบทลงโทษรวมทั้งการก าหนดเกี่ยวกับอ านาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการโดยครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ 
โดยเน้นการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ หรือเจาะข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อความลับ (Confidentiality) ความ
ครบถ้วน (Integrity) สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) แต่ไม่ได้มีการก าหนดไว้เป็นความรับผิดโดยเฉพาะในกรณีที่
มีบุคคลเจาะเข้าไป ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลที่ทางโรงพยาบาล แพทย์ และเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ให้ความควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นบทบัญญัติของ
กฎหมายที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมอย่างมาก 
คอมพิวเตอร์มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในหลายรูปแบบและได้มีการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือสื่อสาร ซึ่ง
กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ คือ การก าหนดฐานความผิดและบทลงโทษรวมทั้งการก าหนดเกี่ยวกับอ านาจพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ โดยครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ โดยเน้น
การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ หรือเจาะข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อความลับ (Confidentiality) ความ
ครบถ้วน (Integrity ) สภาพพร้อมใช้งาน ( Availability ) ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 น้ัน มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระท าความ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันซึ่งมีรูปแบบการกระท าความผิดที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามการพัฒนาของ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้งบท
                                                           
 6 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2563, นิยาม “ความมั่นคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การธ ารงไว้ซ่ึงความลับ (confidentiality) ความถูกต้อง
ครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ. 
 7 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Ministry of Digital Economy and Society, ดีอีเอส คลอดประกาศมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคล, https://www.mdes.go.th/news/detail/. 
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ก าหนดโทษของความผิดนั้น อีกทั้งการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ แต่มีได้ระบุถึง “ผู้ควบคุมข้อมูล” หรือ “ผู้ประมวลผลข้อมูล” อีกทั้งก าหนดขอบเขตหน้าท่ี และ
ความรับผิดกรณีข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมถูกเข้าถึงจากบุคคลอื่น และกรณีให้ความร่วมมือบุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลที่
อยู่ในความควบคุม อีกทั้งความรับผิดทางแพ่งและทางปกครอง 
 
มาตรการทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้ป่วยของต่างประเทศ 
 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย  
ในต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา โดยประเทศท่ีท าการศึกษามีกฎหมายที่ก าหนดมาตรการในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ป่วย ดังนี ้
 1. สหภาพยุโรป (European Union : EU) 
 สหภาพยุโรปมีหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ Directive 95/46/EC หรือ Directive 
95/46/EC of The European Parliament and of The Council of 24 October 1995 (พ.ศ. 2538) on the 
Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data on the Free Movement of 
such Data ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเสรีภาพของบุคลธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิใน
ความเป็นอยู่ส่วนตัว และก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย และ  วางหลักการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสม อีกทั้งในมาตรา 
26 (1) Directive 95/46/EC ก าหนดให้สามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้หากเจ้าของข้อมูลยินยอมให้โอนข้อมูลได้ 
และมีหลักเกณฑ์การโอนระหว่าเจ้าของข้อมูลกับผู้ควบคุมประมวลข้อมูล และมีอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (The 
European Convention on Human Rights หรือ ECHR) มาตรา 8 มีหลักว่า บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยไม่สามารถถูกแทรกแซงได้แม้ว่าเป็นหน่วยงานของรัฐก็ตาม เว้นแต่เกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์ด้านความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะเพื่อป้องกันอาชญากรรม เพื่อปกป้องสุขภาพหรือศีลธรรม 
หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 ภายหลังสหภาพยุโรป ได้ออกกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เรียกกัน
ว่า “GDPR” หรือ “General Data Protection Regulation” ซึ่งมีบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมี
ข้อก าหนดให้องค์กรต่าง ๆ ที่มีธุรกรรมหรือการด าเนินการบนอินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่เข้มงวดขึ้นเพ่ือเพิ่มความคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมาย
เดิม (EU Data Protection Directive 95/46/EC) ซึ่งใช้บังคับมานานมากว่า 20 ปี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลักการที่ส าคัญ คือ การก าหนดใช้อ านาจนอกอาณาเขต (Extraterritorial Jurisdiction) ก าหนดบทลงโทษสูงขึ้น 
ก าหนดให้การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลต้องชัดเจนและชัดแจ้ง (Clear and Affirmative Consent) 
ก าหนดการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหล ก าหนดขอบเขตสิทธิของเจ้าของข้อมูล ก าหนดรับรองสิทธิในการโอน
ข้อมูลไปยังผู้ประกอบการอื่น (Right to Data Portability) และก าหนดรับรองสิทธิที่จะถูกลืม (Right to be 
Forgotten) 
 2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic Germany) 
 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
(German Constitution) ซึ่งเป็นกรอบการคุ้มครองที่ส าคัญส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองโดยตรง
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งห้ามมิให้มีการเข้าไปแทรกแซงในสิทธิส่วนบุคคล และ Federal Data Protection 
Act 2018 (พ.ศ. 2561) (BDSG) หรือรัฐบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ของรัฐบาลกลาง ซึ่งมีการ
ทบทวนแก้ไขครั้งสุดท้าย ในปี 2017 (พ.ศ. 2560) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวมการประมวลผล และการใช้ ซึ่งใช้บังคับกับทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยตามมาตรา 67 การประเมินผลกระทบต่อการคุ้มครองข้อมูล ในกรณีที่ประเภทของการประมวลผลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีใหม่และค านึงถึงธรรมชาติขอบเขตบริบทและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลมีแนวโน้มที่
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จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อผลประโยชน์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังก าหนดให้มี
เจ้าหน้าท่ีซึ่งท าหน้าท่ีผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อรักษาประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลและป้องกันความปลอดภัยแก่ข้อมูลไม่ให้
บุคคลภายนอก ก าหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล และเพื่อไม่ให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย 
 นอกจากนี้ Federal Data Protection Act 2018 (พ.ศ. 2561) (BDSG) ยังมีส่วนท่ีก าหนดบทลงโทษ
แก่ผู้กระท าความผิดในการด าเนินคดีอาญาหรือความรับผิดทางปกครอง และมาตรการเยียวยาแก่เจ้าของข้อมูลซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากการถูกกระท าละเมิดโดยเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ตามกฎหมายฉบับน้ีโดยตรง8 
 3. เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) 
 เครือรัฐออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านระบบด้านสุขภาพประเทศ หนึ่ง 
มีพระราชบัญญัติบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยตัวเอง ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) (Personally 
Controlled Electronic Health Records Act 2012 : PCEHR หรือ E-Health) ซึ่งระบบจะท าการรวมข้อมูลสรุป
ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดท าโดยผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพท่ีได้รับมอบหมายในการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการ
ทางการแพทย์ โดยจะท าการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการทางการแพทย์เป็นรายบุคคล ซึ่งมีเพียงผู้ได้รับมอบหมาย
ในบันทึกข้อมูลทางแพทย์เท่าน้ันท่ีสามารถจัดการแก้ไขข้อมูลในระบบได้ และ Personally Controlled Electronic 
Health Records Act 2012 (พ.ศ. 2555) และพระราชบัญญัติหลักความเป็นส่วนตัว ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) 
(Principles under the Privacy Act 1988) ซึ่งก าหนดวิธีการบันทึกข้อมูลลงใน E-Health โดยมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดเข้าถึงเวชระเบียนของผู้ป่วย ซึ่งจะมีการแจ้งวัน เวลา สถานที่ 
เข้าถึงข้อมูลนั้น นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่น ๆเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ป่วย เช่น การเข้ารหัสเช่นเดียวกับ
การเข้าสู่ระบบ และรหัสผ่านท่ีปลอดภัย โดยบันทึกของผู้ป่วยจะถูกระบุโดยใช้รหัสสุขภาพส่วนบุคคล ( IHI) ที่ได้รับ
จาก Medicare ซึ่งเป็นระบบการดูแลสุขภาพของเครือรัฐออสเตรเลียที่ให้บริการโรงพยาบาลการแพทย์ และต้อง
ลงทะเบียนผู้ป่วยซึ่งจะต้องใช้หมายเลขของ Medicare และมีมาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้มีการ
เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และไม่สามารถน าข้อมูลส่วนบุคคลไปดัดแปลง หรือแก้ไข
ประการใด ๆ ได้ 
 4. สหราชอาณาจักร (United Kingdom : UK) 
 สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) ได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) (The Data Protection Act of 
1998) ขึ้นเป็นกฎหมายกลาง (Comprehensive Law) และให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของ
ยุโรป โดยบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีหลักที่
เข้มงวดที่เรียกว่า “หลักการปกป้องข้อมูล (Data Protection Principles)” และมีความคุ้มครองข้อมูลที่มีความ
เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเมื่อเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลทางชาติพันธุ์ ข้อมูลความเช่ือทางศาสนา ข้อมูล ไบโอ
เมตริกซ์ (Biometrics) ที่ใช่เพื่อการระบุตัวตน และข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นต้น และมีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีเกี่ยวข้องกับการตัดสินลงโทษทางอาญาและความผิดทางอาญาแยกออกมาต่างหาก 
 นอกจากนี้ยังมีระบบการป้องกันเกตเวย์โดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักรซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท
ไมโครซอฟท์ โปรแกรมนี้เรียกว่า “การพัฒนาระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมการด าเนินการ (ERDIP)” และ  
The Clinical Record Interactive Search System (CRIS) หรือระบบค้นหาทางคลินิกบันทึกโต้ตอบซึ่งคอย
จัดการลบข้อมูลจากเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจระบุตัวบุคคล จากนั้นจะสร้างฐานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อใช้
ส าหรับการวิจัย เช่น องค์กร NHS Trust ต้องการพูดคุยกับผู้ป่วยโรคจิตเภทซึ่งเป็นเพศหญิงและมีอายุระหว่าง 25 - 
45 ปี ก็จะใช้ระบบ CRIS เพื่อค้นหาฐานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและค้นหาว่ามีกี่คนท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ก าหนด
ไว้ซึ่งข้อมูลไม่ระบุตัวตนนี้จะมีการลบข้อมูลเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย เช่น ช่ือ -นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์ ที่อยู่ และหมายเลข NHS จะถูกลบออกเพื่อลดโอกาสข้อมูลของผู้ป่วยจะถูกเปิดเผยได้ 
 5. สหรัฐอเมริกา (United States of America) 

                                                           
 8 Federal Data Protection Act 2018, Section 83. 
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 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้รูปแบบการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบกฎหมาย
เฉพาะเรื่อง (Sectoral Law) ซึ่งท าให้สามารถก าหนดมาตรการทางกฎหมายให้มีความเหมาะสม และเป็นการเฉพาะ
ได้ โดยกฎหมายส าคัญที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสิ์ โดยมีกฎหมายทีส่ าคัญ ได้แก่ รัฐ
บัญญัติประกันสุขภาพพกพาและรัฐบัญญัติความรับผิดชอบ ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) (Health Insurance 
Portability and Accountability Act of 1996 : HIPAA) ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ก าหนดให้มีการสร้าง
มาตรฐานระดับชาติเพื่อปกป้องข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งมีความอ่อนไหวจากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้ป่วย นอกจากนี้ได้วางหลักมาตรฐานของความเป็นส่วนตัวทางการแพทย์ของผู้ป่วย แพทย์ และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์ รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล ทั้ง
การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการกระท าความผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญา กรณีการกระท าความผิดละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ระหว่างกฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ เช่น 
สหภาพยุโรป สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เห็นว่า ประเทศ
ไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายเหล่านั้นมิได้
ครอบคลุมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยที่ได้บันทึกไว้ในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกฎหมายของสหภาพยุโรป สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา ผู้ศึกษาเห็นว่ามีกฎหมายที่เป็นการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยซึ่งถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครือรัฐออสเตรเลียถูกบัญญัติไว้เป็นกฎหมายเฉพาะ และมีระบบบันทึกสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยตัวเอง (PCEHR) (E-Health) การก าหนดผู้ควบคุมข้อมูลและหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การดูแลความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ทั้งมีการก าหนดโทษและความรับผิดแก่ผู้กระท าผิดซึ่งละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ทั้งในทางอาญา และมาตรการเยียวยาความเสียหายในทางแพ่ง อันเป็นการให้ความ
เชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล 
 ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานควบคุมเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ดังน้ี 
 1. ควรมีการบัญญัติกฎหมายที่มีความเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์และข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ป่วย เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันและความมั่นใจให้แก่ผู้มารับบริการทางแพทย์ และเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้อมูลของผู้ป่วยถูกเข้าถึงโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของข้อมูล 
 2. เพื่อให้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการก าหนดการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของผู้ป่วยไว้โดยชัดแจ้ง ซึ่งเห็นว่าควรก าหนดหลักเกณฑ์ โดยอาศัยแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ 
เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองส่วนข้อมูลของผู้ป่วย 
 3. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความรับผิด กรณีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยถูกแทรกแซงและได้รับ
ความเสียหาย และก าหนดโทษและความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา 
 4. ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยในเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 
 5. แก้ไขปรับปรุงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกัน 
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บทคัดย่อ 
 พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 มีขึ้นเพื่อรองรับและสนับสนุนการออมเงินเพื่อการ
ชราภาพของพนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างภาคเอกชน เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ต้องการให้สมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพมีการออมเงินระยะยาวเพื่อให้เพียงพอแก่การด ารงชีพภายหลังเกษียณ แต่ยังพบว่ามีปัญหาข้อ
กฎหมายในทางปฏิบัติหลายประการ เมื่อได้ท าการศึกษาจึงทราบถึงปัญหาที่มีและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและได้ศึกษา
ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศประกอบกัน รวมทั้งวิเคราะห์ผลในทางกฎหมายเพื่อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 มีปัญหาข้อกฎหมายในทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและปัญหาการคุ้มครองเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของสมาชิก
หลายประการ 
 ประการแรกปัญหาระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมีลักษณะเป็นภาคสมัครใจกล่าวคือลูกจ้างสามารถลา
ออกจากกองทุนได้โดยที่ไม่ต้องลาออกจากงาน เพื่อที่จะน าเงินที่สะสมไว้ในกองทุนออกมาใช้ก่อน โดยใน
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ก็มิได้มีมาตราใดก าหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องเป็นภาคบังคับเพื่อให้สมาชิกได้
ทราบว่าหากเข้าสู่การเป็นกองทุนของสมาชิกแล้วจะไม่สามารถลาออกจากกองทุนได้ เนื่องจากเจตนารมณ์ของ
กฎหมายฉบับนี้นั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้คนไทยมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณหรือเมื่อชราภาพลงซึ่งในขณะนั้นไม่
สามารถหาเลี้ยงชีพได้เหมือนอย่างวัยหนุ่มสาว และการก าหนดให้วิธีการจ่ายเงินของกองทุนต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายจ้างเป็นผู้ก าหนด ย่อมท าให้สมาชิกเกิดสิทธิแตกต่างกันตามข้อบังคับของแต่ละ
กองทุนส่งผลให้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การแก้ไขจึงควรท าความเข้าใจระบบและหลักการของกฎหมายให้ชัดเจน
และต้องปรับใช้กฎหมายให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย รวมทั้งต้องบังคับใช้กฎหมายฉบับเดียวกันอย่างเท่าเทียมซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 ประการที่สองปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินกองทุนของสมาชิกซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 24 ที่
ให้ความคุ้มครองเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจากการถูกบังคับคดีทั้งในหนี้ท่ัวไปและกรณีลูกจ้างตกเป็นผู้ล้มละลาย ใน
กรณีหนี้ทั่วไปพบว่าการช าระหนี้ต่อนายจ้างหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานของสมาชิกมีลักษณะเอื้อประโยชน์
ในการเรียกช าระหนี้จากเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของสมาชิก ซึ่งอาจเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายและไม่สอดคล้อง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเงินกองทุนในกรณีลูกจ้างตกเป็นผู้ล้มละลายก็พบว่าเงินกองทุนของ
ลูกจ้างจะไม่ได้รับความคุ้มครองแต่จะถูกรวบรวมเข้ากองทรัพย์สินเพื่ อไปช าระหนี้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

                                                           
 1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
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ล้มละลาย ซึ่งตามมาตรา 24 ได้ก าหนดความคุ้มครองเงินกองทุนจากการบังคับคดีไว้โดยไม่มีระบุข้อยกเว้น ปัญหา
ข้อกฎหมายจึงสมควรได้รับการพิจารณาแก้ไขในฐานะเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งแม้ใน
ต่างประเทศก็พบว่ากฎหมายให้ความคุ้มครองเงินกองทุนการออมเพื่อการชราภาพไว้ทั้งในกรณีหนี้ทั่วไปและหนี้
ล้มละลาย 
 
Abstract 
 Provident Fund Act, B.E. 2530 It is intended to support and support savings for the 
retirement of state enterprise employees and private sector employees. The law requires members 
The provident fund has long-term savings to provide enough for living after retirement. But there 
are still many practical legal problems. After studying, he realized the problems that had and the 
impact that occurred and had studied both Thai law and foreign law together. as well as analyzing 
legal results to suggest solutions. The results of the study showed that Provident Fund Act, B.E. 
2530 There are legal problems in practice regarding the management of the provident fund system. 
and many problems of protecting the provident fund of the members. 
 First, the problem of the provident fund system is voluntary, that is, employees can 
leave the fund without resigning from their job. in order to bring the money accumulated in the 
fund to be used first In the Provident Fund Act There are no clearly defined laws. to be compulsory 
for members Entering into a member's fund will not be able to resign from the fund. The purpose 
of this law is to provide Thai people with savings for retirement. At that time, he could not earn a 
living like he did when he was young. and the method of payment of the Fund must be in 
accordance with the rules and procedures prescribed by the employer. cause members to have 
different rights according to the regulations of each fund resulting in not being the same standard 
The amendment therefore should have a clear understanding of the legal system and principles 
and the law must be applied to the context of Thai society. and must enforce the same law 
equally, which will result in a course of action that is consistent with the spirit of the law. 
 Problems with the protection of the member's capital in accordance with the 
provisions of Article 24 Provides protection for the provident fund from lawsuits both in general 
debt and in the event of bankruptcy of the employee. General debt found that debt payments to 
employers or cooperatives The member's agency has the advantage of collecting debt from the 
member's provident fund. It is a circumvention of the law and inconsistent with the intent of the 
law to protect the coffers. In the event that the employee becomes bankrupt, it is found that the 
employee's coffers will not be protected, but will be collected into the property to pay off debts 
according to the provisions. of bankruptcy law Section 24 provides for protection of the fund from 
the execution without specifying any exceptions. The legal issue therefore deserves to be 
considered as a specific enforcement law. Even abroad, it is found that the law provides protection 
for the Old Age Savings Fund in both general debt and bankruptcy. 
 
1. บทน า 
 สภาพสังคมในปัจจุบันหลายประเทศก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโดยก าลังเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วประเทศไทยก็เช่นกัน เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการด ารงชีพและ
การรักษาพยาบาลต่างๆของผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ไม่มีรายได้จากการท างานแล้ว จึงเป็นภาระที่รัฐจะต้องน าเงินภาษีเข้า
มาจุนเจือเป็นจ านวนมหาศาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจของรัฐโดยรวม ระบบการคุ้มครอง
ผู้สูงอายุของสังคมไทยนั้นยังไม่ครอบคลุมดูแลคนชราได้อย่างสมบูรณ์ ปัจจัยดังกล่าวจึงมีความส าคัญอย่างมากที่
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ลูกจ้างซึ่งยังสามารถท างานหาเลี้ยงชีพได้อยู่ จะต้องมีการวางแผนอนาคตไว้ เมื่อหากไม่สามารถท างานหาเลี้ยงชีพ
ตนเองได้แล้วก็จะมีเงินเพียงพอ ส าหรับไว้ด ารงชีพในวัยที่ไม่สามารถหาเงินเลี้ ยงชีพได้ เพราะการใช้จ่ายเงินหรือ
ความจ าเป็นในการด ารงชีพนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล หาเลี้ยงครอบครัว ซื้ออาหาร
ประทังชีพ ยิ่งไปกว่านั้นค่าด ารงชีพของคนไทยในปัจจุบันค่อนข้างสูง ประกอบกับมูลค่าของเงินในปัจจุบันนั้นด้อยค่า
ลงหรือที่เรียกกันว่า เงินเฟ้อ ตลอดจนพฤติกรรมการซื้อสินค้าตามกระแสทุนนิยม เหล่านี้ล้วนน ามาซึ่งการใช้จ่ายที่
มากเกินกว่าจะเก็บออมได้ จนเป็นเหตุให้เกิดการเป็นหนี้และไม่สามารถเก็บออมเงินไว้ใช้ภายหลังการเกษียณได้ 
 ดังนั้น จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของไทยในปัจจุบัน มีบทบัญญัติของ
กฎหมายใช้บังคับอยู่ ส าหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างภาคเอกชน จึงถือได้ว่ามีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการวางแผนในวัยเกษียณให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้มีเงินใช้ด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายหลังจากการ
เกษียณอายุงานแล้ว 
 วัตถุประสงค์ของการออมโดยผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คือการที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น 
โดยทั้งสองฝ่ายน าเงินของตนมาส่งเข้ากองทุน เงินที่ลูกจ้างจ่ายเงินสะสม ส่วนเงินที่นายจ้าง เงินสมทบ กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพเป็นลักษณะสมัครใจโดยลูกจ้างสามารถตัดสินได้เองว่าจะเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนหรือไม่ ซึ่งตาม
กฎหมายยังเปิดช่องเป็นแบบสมัครใจ โดยถือว่าเป็นสวัสดิการของนายจ้างที่มีให้กับลูกจ้างของตน เพื่อเป็น
หลักประกันความมั่นคงทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและครอบครัวที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆว่า
หากภายหลังเกษียณอายุงานแล้วจะมีเงินเพียงพอในการด ารงชีพต่อไป ซึ่งการตั้งกองทุนนี้ต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของภาครัฐควบคุมผ่านกฎหมายที่เรียกว่า พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 
2. หลักการทั่วไปของการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 ภาษีอากรเป็นเรื่องบังคับจัดเก็บ โดยรัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัติให้ประชาชนมีหน้าที่เสียภาษีอากร
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจัดเก็บภาษีมีผลกระทบถึงความมั่งคั่งของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความสมัคร
ใจในการเสียภาษี ภาษีอากรควรมีลักษณะดังนี้3 
 หลักการท ารายได้ (Rendement) เนื่องจากรายได้ประเภทภาษีอากรเป็นรายได้ที่ส าคัญเป็นอันดับ
หนึ่งของประเทศ ดังนั้น ภาษีจึงต้องท ารายได้ให้แก่รัฐอย่างเพียงพอ การท ารายได้ดี ได้แก่ การมีจ านวนรายได้ 
(หลังจากหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี) มากพอท่ีสามารถน าไปใช้จ่ายในการสาธารณะ ซึ่งภาษีจะท ารายได้ดี
หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ และที่ส าคัญย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของภาษีด้วย 
 หลักการบริหารภาษีอากรที่ดีของ Adam Smith 
 สาระส าคัญของหลักการ 4 ประการที่เกี่ยวกับภาษี ซึ่ง Adam Smith ได้กล่าวมาสรุปเป็นหลักการ 4 
ประการ และเป็นที่ยอมรับจนถึงปัจจุบัน ได้แก่4 หลักความเป็นธรรม (Equity) หลักความแน่นอน (Certainly) หลัก
ความสะดวก (Convenience)หลักความประหยัด (Economy) 
 - หลักความเป็นธรรม (Equity) 
 เนื่องจากประชาชนของรัฐจ าต้องบริจาคหรือสละเงินให้แก่รัฐที่เขาเหล่านั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครอง
ตามสัดส่วนของรายได้ที่ครอบครองอยู่ แนวคิดดังกล่าวถือ เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญของหลักความยุติธรรมทางภาษี 
การจัดเก็บภาษีอย่างยุติธรรมจึงต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นความสามารถหรือสิ่งที่แสดงความสามารถของผู้เสียภาษี 
รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการวัดความสามารถและหลักการในการแบ่งสรรภาระสาธารณะต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่บังคับ
โดยทั่วไปและโดยทั่วกัน ทั้งนี้การยกเว้นภาษีหรือการเพิ่มอัตราภาษีผู้บัญญัติกฎหมายพึงกระท าด้วยความระมดัระวงั
โดยค านึงถึงจ านวนภาษีข้ันต่ าที่ประชาชนทุกคนแบบรับไว้เสมอหน้ากัน โดยส่วนใหญ่ความสามารถ ความเป็นอยู่ท่ีดี

                                                           
 3 ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง, ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร, พิมพ์ครั้งที่ 3  
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2560), น. 12. 
 4 ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง, ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร, พิมพ์ครั้งที่ 3  
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2560), น. 15. 



79 
ทางเศรษฐกิจ หรือเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์แก่คนทั่วไป (Economic well-being) อาจวัดได้จากรายได้ (Income) 
ความมั่งมี (Wealth) หรือการใช้จ่าย (Expenditure) 
 - หลักความแน่นอน (Certainly) 
 ภาษีที่จัดเก็บต้องมีความแน่นอนชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นฐานภาษี เทคนิคการประเมินภาษี และวิธีการ
จัดเก็บภาษี ความแน่นอนท่ีกล่าวถึงนี้ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผล ไม่ใช่มาจากการกระท าตามอ าเภอใจของฝ่าย
ผู้จัดเก็บและฝ่ายผู้เสียภาษี5 
 - หลักความสะดวก (Convenience) 
 ภาษีทุกประเภทควรต้องเรียกเก็บตรงตามเวลา วิธีการช าระภาษีต้องท าให้ผู้เสียภาษีได้รับความ
สะดวกมากที่สุด ซึ่งอาจรวมถึงช่วงเวลาที่ผู้เสียภาษีมีความสะดวกที่จะช าระภาษี ได้แก่ ช่วงเวลาที่มีรายได้เข้ามา 
(เช่น ในประเทศเกษตรกรรมประชาชนที่เป็นชาวนาสามารถมีรายได้มาช าระภาษีได้ก็ต่อเมื่อถึงฤดูหน้าข้าว เพราะ
สามารถน าเข้าออกขายเป็นรายได้) ส่วนสถานท่ีจัดเก็บภาษีต้องสะดวกในการเดินทางมาติดต่อหรือมีการขนส่งเข้าถึง
ได้ของผู้เสียภาษี6 
 - หลักความประหยัด (Economy) 
 ภาษีทุกประเภทที่จัดเก็บเพื่อน ารายได้เข้าสู่คลังควรมีจ านวนที่ใกล้เคียงกับจ านวนภาษีที่ผู้เสียภาษี
ได้รับช าระแก่รัฐ ซึ่งหมายถึงว่า รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีให้น้อยที่สุดและผู้เสียภาษีเสียค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับภาษีนั้น ๆ น้อยที่สุดด้วย ทั้งนี้เพราะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง หรือความยุ่งยากอื่น ๆ ที่เกิด
จากวิธีการช าระภาษี เป็นภาระที่ผู้เสียภาษีต้องแบกรับเพิ่มมากขึ้นจากจ านวนภาษีท่ีถูกเรียกเก็บ รัฐต้องมีมาตรการ
ควบคุมการใช้จ่ายในการจัดเก็บ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบภาษีให้มากที่สุด อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษีมี
จ านวนน้อย แต่ต้องมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ7  
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ 
ตามที่กฎหมายก าหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใด ๆ ผู้
มีรายได้มีหน้าที่ต้องน าไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่ก าหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคม
ของปีถัดไป ส าหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังก าหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี ส าหรับรายได้ ที่เกิดขึ้น
จริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องช าระและเงินได้บางกรณี กฎหมายก าหนดให้ ผู้จ่ายท า
หน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยช าระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย 
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากร โดยมีบุคคลธรรมดาเป็นผู้เสีย
ภาษ ีเมื่อบุคคลใดมีเงินได้มากอัตราภาษีจะยิ่งสูงขึ้นแบบขั้นบันได ซึ่งปัจจุบันอัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 35 โดยมี
กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษี8 
 1) ฐานภาษี หมายถึง สิ่งที่เป็นมูลเหตุหรือเง่ือนไขให้บุคคลต้องเสียภาษี กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประมวลรัษฎากรก าหนดว่า ผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษี ฐานภาษีได้แก่เงินได้ 
 2) เงินได้สุทธิหมายถึงเงินได้พึงประเมินท่ีหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนแล้ว9 
 3) การหักค่าใช้จ่าย เงินได้พึงประเมินแต่ละประเภท มีนิติกรรมหรือธุรกรรมอันเป็นที่มาของเงินได้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จ่ายเงินได้กับผู้มีเงินได้แตกต่างกัน และที่ส าคัญคือ ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการหาเงินได้ซึ่งมี
ผลต่อจ านวนภาษีที่ผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีโดยตรง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่การเสียภาษี10 

                                                           
 5ทัศนีย์ เหลืองเรอืงรอง, ความรู้ทัว่ไปกฎหมายภาษตีามประมวลรษัฎากร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2560), น. 18.  
 6 เพิ่งอ้าง, น. 20. 
 7 วิทย์ ตันตยกุล. (2526). กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร. กรุงเทพมหานคร : ส านักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา.น.48 
 8 วิทย์ ตันตยกุล. (2526). กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร. กรุงเทพมหานคร : ส านักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา.น.16 
 9 สุพจน์ ศักดิพ์ิบูลย์จิตต,์ ย่อหลักกฎหมายภาษีอากร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2539), น. 19. 
 10 เพิ่งอ้าง. 
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 4) ค่าลดหย่อน คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เสียภาษีน้อยลง ประมวลรัษฎากร 
สามารถเปิดช่องว่างให้ส าหรับการหักลดหย่อนภาษี ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับเงินได้
ที่บุคคลนั้น ๆ หาได้มา11 
 
3. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายของระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 ปัจจุบันพบว่าพนักงานท่ีเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพสามารถลาออกจากกองทุนได้โดยน าเงิน
ในกองทุนออกมาใช้ได้ก่อน โดยไม่ต้องรอเกษียณอายุ และสามารถกลับเข้ามาเป็นสมาชิกได้ใหม่โดยมีเง่ือนไขตามที่
บริษัทเอกชนต่างๆเป็นผู้ก าหนด เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย เนื่องจากเจตนารมณ์ของ
กฎหมายฉบับนี้ภาครัฐมองเห็นว่าพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น ไม่มีเงินบ านาญเหมือนเช่นพนักงาน
ราชการ หากเกษียณอายุงานแล้วจะไม่มีเงินเพียงพอแก่การยังชีพ จึงจัดให้มีการออกเป็นพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 เพื่อให้ประชาชนที่ท างานในภาคเอกชนมีเงินส ารองไว้ด ารงชีพภายหลังจากการ
เกษียณอายุ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ไม่มีมาตราใดก าหนดชัดเจนว่าการเข้า
เป็นสมาชิกนั้นจะต้องเป็นภาคบังคับ กล่าวคือสมาชิกสามารถลาออกจากกองทุนได้แม้ไม่ได้ลาออกจากงาน เมื่อ
ภาคเอกชนใช้ช่องโหว่ของกฎหมายข้อนี้เพื่อน าเงินที่เก็บออมไว้ในกองทุนออกมาใช้ก่อนจึงท าให้ขัดกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่แท้จริงที่ต้องการให้คนไทยมีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ หากว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะ
ด ารงชีพในวัยชราก็จะท าให้รัฐบาลต้องน าเงินงบประมาณส่วนหนึ่งออกมาเพื่อดูแลในส่วนนี้ หากประเทศเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุมากขึ้นจะท าให้การบริหารและพัฒนาประเทศมีปัญหาต่อไปในอนาคต ในส่วนปัญหาการล้มละลายของ
ลูกจ้างเป็นผลโดยตรงต่อทรัพย์สินของลูกจ้างที่จะต้องถูกรวบรวมเข้ากองทรัพย์สินเพื่อน าไปแบ่งช าระแก่เจ้าหนี้ล้มละลาย 
 การล้มละลายเป็นกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจึงไม่สามรถน าทรัพย์สินที่ตนมีอยู่ขณะนั้นไปใช้ได้ 
ทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้ากองทรัพย์สินเพื่อช าระหนี้ท้ังหมดโดยอาจจะมีเพียงค่าเลี้ยงชีพเล็กน้อยต่อเดือน 
กฎหมายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของไทยไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหากลูกหนี้นั้น ตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว
เงินกองทุนจะได้รับความคุ้มครอง หรือไม่ได้รับความคุ้มครอง เพราะในมาตรา 24 ไม่ได้มีการระบุไว้ในกรณีนี้ แต่
ในทางปฏิบัติ หากลูกหนี้ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย โดยปกติเงินกองทุนก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง ลูกจ้าง
จะต้องส่งเงินกองทุนนี้ให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อรวบรวมเข้ากองทรัพย์สิน และช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งใน
มาตรา 24 คุ้มครองแต่เพียงว่า เมื่อสิทธิในกองทุนของสมาชิกยังไม่เกิดขึ้น จนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง แม้จะมี
การฟ้องร้องเป็นคดีแล้ว เจ้าพนักงานของรัฐก็ไม่อาจด าเนินการบังคับคดีหรือรวบรวมเงินท่ีสมาชิกได้ส่งเข้ากองทุนได้ 
หากต่อมาสมาชิกสิ้นสภาพสมาชิกเฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้น เงินกองทุนซึ่งสมาชิกมีสิทธิได้รับภายหลังสิ้นสมาชิกภาพ
ก็จะได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องถูกบังคับช าระหนี้ ตามมาตรา 24 แห่ง พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ส่วนคดีล้มละลายกฎหมายไม่คุ้มครองไว้ ดังนั้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถเข้ามารวบรวมเงินกองทุน
ของสมาชิกไปช าระเจ้าหนี้ได้12 
 ในประเทศไทย มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 กรณีลูกจ้างยังเป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย เมื่อศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกจ้าง เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์จะมีอ านาจรวบรวมเงิน ทรัพย์สิน รวมทั้งค่าจ้างที่ลูกจ้างจะได้รับจากการท างานต่างๆเข้าเป็นกองกลางเพื่อ
แบ่งสรรให้กับเจ้าหนี้ตามล าดับ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างและครอบครัวตาม
สมควรแก่ฐานานุรูป13ป ซึ่งในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถก าหนดให้เงินสะสมจากเงินที่ลูกจ้างต้อง
ส่งเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นส่วนหนึ่งของค่าเลี้ยงชีพของลูกจ้าง กล่าวคือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องให้เงิน
สะสมแก่ลูกจ้างโดยรวมเงินดังกล่าวไว้ในค่าเลี้ยงชีพของลูกจ้าง ส่วนนายจ้างก็ต้องน าส่งพร้อมเงินสมทบที่นายจ้าง
ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนตามปกติ ซึ่งเงินดังกล่าวนี้ถือเป็นทรัพย์สินของกองทุน เมื่อลูกจ้างสิ้นสภาพจากการเป็น

                                                           
 11 โกเมนทร์ สมวิเศษ, ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2548), น. 22. 
 12 โกเมนทร์ สมวิเศษ, ว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2548) น.15 
 13 ป๋วย อิ๊งภากณ์. (2498). ค าบรรยายวิชาการคลังมหาวิทยาลยัธรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทประมวลมิตร. น.20 
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สมาชิกของกองทุน เงินที่สมาชิกได้จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถยึดบังคับช าระหนี้ 
เอาจากกองทุนดังกล่าวได้ เพื่อน ามาช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ 
 
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าการน ากฎหมายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของไทยไปใช้ในทางปฏิบัติยัง
ขาดความเข้าใจในระบบและหลักการอย่างเพียงพอจึงท าให้เกิด ปัญหาข้อกฎหมายในทางปฏิบัติ การบริหารเงินของ
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในประการต่างๆตามมาตามที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งส่งผลให้ไม่อาจเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 1. ผู้วิจัยเห็นว่า ลูกจ้างที่ยังมีงานท าและยังสามารถหารายได้หรือมีเงินเดือนควรจะมีการออมเงินเป็น
ภาคบังคับ เป็นการวางแผนระยะยาวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการออมเพื่อไว้ใช้วัยเกษียณตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่แท้จริงการที่กฎหมายยังให้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพยังคงเป็นภาคสมัครใจ ถือเป็นการเปิดช่องว่างให้ฝ่าย
นายจ้างที่จะไม่ส่งเงินสมทบ และตัดโอกาสฝ่ายลูกจ้างที่จะไม่ได้รับเงินสมทบจากนายจ้าง ในส่วนนี้ได้ลูกจ้าง
ภาคเอกชนบางแห่งหากมีสวัสดิการอื่นก็ส่งผลแค่เพียงเสียโอกาสในการออมเงินและการน าเงินไปลงทุน แต่ส าหรับ
บริษัทเอกชนบางแห่งที่อยู่ภายใต้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียว หากข้อบังคับของนายจ้างบางแห่งไม่เปิด
ช่องให้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนได้หรือสามารถกลับเข้ามาได้แต่มีข้อก าหนดการเว้นระยะเวลาการกลับเข้ามา 
หรือเปิดโอกาสให้ตัวสมาชิกสามารถเลือกได้ว่าจะไม่กลับเข้ามาเป็นสมาชิกอีกได้ ย่อมจะส่งผลในระยะยาวลูกจ้างที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุน ก็จะไม่ได้รับเงินสมทบจากนายจ้าง สิทธิสวัสดิการเพื่อการชราภาพของลูกจ้างก็จะ
หายไปและจะไม่อยู่ในระบบสวัสดิการใดๆทั้งสิ้น ซึ่งหากบุคคลเหล่านี้เกษียณอายุจะน าเงินส่วนใดมาใช้ในการด ารง
ชีพ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรท าความเข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของพระราชบัญญัติฉบับนี้และการปิดช่องว่างของ
กฎหมาย เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมกับลูกจ้างทั้งภาคเอกชนและราชการ กฎหมายกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพควรมีการปรับปรุงระบบกฎหมายโดยเปลี่ยนจากให้สมาชิกสามารถเลือกเข้าร่วมกองทุน ด้วยความสมัครใจและ
สามารถที่จะลาออกจากกองทุนเมื่อใดก็ได้ เป็นการบังคับให้ลูกจ้างต้องเป็นสมาชิกในกองทุนจนกว่าจะเกษียณอายุ
งานและไม่สามารถน าเงินในกองทุนออกไปช าระหนี้ได้ก่อน เป็นแนวคิดเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ
โดยสามารถศึกษาได้จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตัวของสมาชิกและครอบครัวมากกว่าภาค
สมัครใจ และหากปัจจุบันกฎหมายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพยังไม่มีการบังคับให้สมาชิกจะต้องอยู่ในกองทุนจนกว่าจะ
เกษียณอายุงานเป็นภาคสมัครใจอยู่ก็ควรบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจน และก าหนดข้อสรุปประเด็นปัญหาต่างๆที่ จะ
ตามมา เช่น เรื่องการได้รับเงินสมทบจากนายจ้างในกรณีลูกจ้างลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากงาน ว่าหาก
เป็นกรณีนี้จะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นข้อตกลงและใช้บังคับไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ในกรณีที่ลูกจ้างมีหนี้ท่ียังช าระไม่หมดต่อนายจ้างหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ภายในหน่วยงานที่ลูกจ้าง
สังกัดอยู่ หนี้ท่ีลูกหนี้ค้างช าระในส่วนนี้ หากลูกจ้างเกษียณอายุก่อนก าหนด และลูกจ้างยังมีหนี้สินที่ยังช าระไม่หมด 
เมื่อลูกจ้างออกจากงานไปแล้วนายจ้างจะไม่สามารถหักค่าผ่อนช าระจากเงินเดือนของลูกจ้างได้อีก แม้ยังคงเป็น
สมาชิกและถือหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ก็ตาม เมื่อเป็นเช่นนี้นายจ้างจึงได้ท าข้อตกลงกับลูกจ้าง ให้นายจ้าง
สามารถหักเงินกองทุนของลูกจ้างมาช าระหนี้ ในส่วนท่ียังช าระไม่หมดตามสัญญาเงินกู้ได้ นายจ้างกับลูกจ้างจะตกลง
กันในทางปฏิบัติว่า ให้ลูกจ้างขอออกเช็คแยกเป็น 2 ฉบับ โดยเช็คฉบับแรกให้นายจ้างแจ้งไปยังนายทะเบียนของ
กองทุนให้ออกเช็คแยกต่างหาก 1 ฉบับ เพื่อน ามาช าระหนี้แก่นายจ้างในนามของลูกจ้าง วิธีนี้เป็นการเลี่ยงการ
ฟ้องร้องบังคับคดีทางศาลที่นายจ้างใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการที่จะได้รับช าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ผู้วิจัยเห็น
ว่าโดยหลักการแล้วเจ้าหนี้ทุกคนที่เป็นเจ้าหนี้สามัญควรได้รับการปฏิบัติในการช าระหนี้อย่างเท่าเทียมกฎหมายควร
ออกกฎหมายมาปิดช่องโหว่ในส่วนนี้ไม่ให้นายจ้างได้รับช าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น เพื่อให้เจ้าหนี้ทุกคนได้รับช าระ
หนี้อย่างเท่าเทียมกัน และควรจะมีการวิจัยวิเคราะห์ถึงปัญหานี้อย่างลงลึกของทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถปิด
ช่องว่างของกฎหมายที่นายจ้างใช้เพื่อให้ตนได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น 
 3. ในกรณีมาตรา 24 แห่ง พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ลูกจ้างตกเป็นบุคคล
ล้มละลาย ได้ก าหนดให้ความคุ้มครองเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกองทุนหรือการบังคับคดีจากเงินของกองทุน 
แต่ไม่ได้มีการระบุถึงข้อยกเว้นไว้อย่างชัดเจน ซึ่งหากมีการระบุข้อยกเว้นไว้ในกฎหมายว่าหากลูกจ้างตกเป็นบุคคล
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ล้มละลายแล้ว จะไม่อยู่ในบังคับแห่งมาตรา 24 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถยึดเงินกองทุนดังกล่าวเข้าสู่
กองกลางเพื่อน าไปช าระหนี้แก่เจ้าหนี้รายอื่นๆได้ กฎหมายควรระบุให้ชัดเจนและเมื่อพิจารณาประกอบกับหลักการ
นิติวิธีแล้ว จะเห็นได้ว่ากฎหมายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นกฎหมายที่มีล าดับศักดิ์เช่นเดียวกับกฎหมายล้มละลาย 
แต่มีการใช้อย่างเฉพาะเจาะจงมากกว่า จึงสมควรต้องน ากฎหมายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมาปรับใช้เสียก่อน 
กฎหมายควรให้ความคุ้มครองเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง  
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแม้ภายหลังจะมีการบัญญัติเพิ่มเติม แต่ก็ควรที่จะพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพให้เข้าใจว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้นออกมาเพื่อ คุ้มครองเงินกองทุนไว้ให้
ลูกจ้างไว้ใช้ในยามเกษียณ และพิจาณาเหตุและผลที่เกิดขึ้นประกอบด้วยกัน เพื่อให้กฎหมายที่ออกมามีความยุติธรรม 
 4. ภาครัฐควรให้ความส าคัญและส่งเสริมประชาชน เปิดโอกาสและทางเลือกในการออมเงินเพื่อการ
ชราภาพในรูปแบบอ่ืนๆให้มากขึ้น มีทางเลือกเพิ่มเติมในการออมเงินระยาวเพื่อการชราภาพ เช่น มีโครงการใหม่ๆ
ออกมาเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่ก าลังอยู่ในวัยท างานมีทางเลือกในการออมเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการที่
สมาชิกลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากงานแล้วไม่มีสิทธิสวัสดิการใดๆรองรับเมื่อเกษียณอายุงาน ท้ังนี้จะเห็น
ได้ว่าในต่างประเทศมีแนวคิดเรื่องการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ (Mandatory Provident Fund) เป็น
ภาคบังคับของการออมเงินของลูกจ้างหรือพนักงาน จากปัจจุบันท่ีลูกจ้างหรือพนักงานออมเงินเพื่อการชรภาพแบบ
สมัครใจจากการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบริษัทนายจ้างของตนที่ไม่ได้ประสบความส าเร็จมากเทา่ทีค่วร 
นอกจากนี้ระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ (Mandatory Provident Fund) อาจจะสามารถเพิ่มแรงจูงใจ
ให้แก่ลูกจ้างด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ามาในกองทุนโดยหักค่าลดหย่อน
เป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นกัน และถึงแม้ว่าจะมีลักษณะที่เพิ่มภาระให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง แต่เมื่อ
ช่ังน้ าหนักของผลเสียที่จะตามมาว่า หากลูกจ้างไม่มีเงินออมจะเป็นภาระทางสังคมในอนาคตและเป็นภาระด้าน
งบประมาณของรัฐ รวมถึงเป็นปัญหาด้านความเป็นอยู่และการด ารงชีพ จึงเห็นว่าแม้จะมีความล าบากในการเก็บ
ออมเงินอยู่บ้างเนื่องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจท่ีก าลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ แต่ทุกคนควรจะต้องให้ความส าคัญ 
และมีการเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามชราภาพ และฝ่ายนายจ้างเองก็สามารถได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนทางภาษี
เพิ่มขึ้นและอาจเริ่มสมทบให้ลูกจ้างตั้งแต่จ านวนเงินน้อยและค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดต่อไปได้ในภายหลังตาม
อายุงานของลูกจ้างของตน 
 5. ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประเทศไทยมีระบบสวัสดิการหลักท่ีครอบคลุมระบบการออมเพื่อการชราภาพ
ส าหรับลูกจ้างคือระบบประกันสังคม แต่การที่นายจ้างมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้ด้วยย่อมเป็นการเพิ่มทางเลือก
ให้แก่สมาชิกในการเก็บออมเงินและการสร้างผลประโยชน์ในการลงทุน และเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระแก่นายจ้าง
และลูกจ้างจนเกินไป จึงมีการก าหนดให้ลูกจ้างสามารถก าหนดอัตราเงินสะสมได้ด้วยตนเอง ตามมาตรา 10 โดยจะมี
เพียงการก าหนดขั้นต่ าและขั้นสูงไว้ เมื่อลูกจ้างเลือกอัตราการส่งเงินสะสมแล้ว นายจ้างก็จะจ่ายเงินสมทบให้ตาม
อัตราเดียวกับที่ลูกจ้างจ่ายเงินสะสม เมื่อลูกจ้างมีเงินเพียงพอในวัยเกษียณ ก็จะเป็นการลดภาระของรัฐในด้าน
งบประมาณ ในการดูแลสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้สูงอายุ และลดความเสี่ยงให้แก่ตัวลูกจ้างเองที่จะไม่มี
เงินเพียงพอในยามเกษียณ เกษียณ เงินกองทุนนี้ยังเป็นแหล่งเงินส ารองให้แก่สมาชิกยามจ าเป็นหรือเร่งด่วน หากมี
เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น ต้องมีการช าระค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาหาความรู้ของบุตร ก็สามารถน าเงินส่วนนี้
ออกมาใช้ได้ หากต่อมาภายหลังเมื่อสมาชิกสามารถบรรเทาภาระหนี้สินและพร้อมที่จะสะสมเพิ่มเติมก็สามารถ
กลับมาเป็นสมาชิกกองทุนได้อีกครั้ง ถือเป็นการให้สิทธิเสรีภาพในการท าสัญญาต่อตัวลูกจ้างและนายจ้าง 
 จากการศึกษามาตรการและข้อก าหนดต่างๆ ของกฎหมายต่างประเทศประกอบกันนั้น ในทุกประเทศ
ที่น ามาศึกษา กฎหมายของแต่ละประเทศได้ให้ความส าคัญและคุ้มครองเงินบ าเหน็จเพื่อการชรา รัฐต่างประเทศ
ต้องการให้ประชาชนของตนนั้นมีการด ารงชีพที่มีคุณภาพ จากเงินออมที่ตนได้สะสมไว้ในช่วงอายุที่ยังสามารถ
ท างานหาเลี้ยงชีพได้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนท่ีอยู่ในวัยเกษียณสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระต่อ
สังคม และยังสามารถช่วยให้รัฐสามารถน าเงินภาษีไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่ง
แต่ละประเทศจะมีข้อก าหนดและการให้ความคุ้มครองบุคคลชราภาพ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งรายละเอียด 
เงื่อนไข ก็จะเป็นไปตามบริบทของสังคมของแต่ละประเทศ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของการลงโทษในความผิด
ฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย โดยความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ตามมาตรา 
294 และมาตรา 299 เป็นความผิดอันมีลักษณะเป็นการก่ออันตราย และเป็นความผิดที่กฎหมายต้องการผล คือ 
ความตาย หรืออันตรายสาหัสที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ ความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ในปัจจุบันบ่อยครั้ง
เมื่อมีการชุลมุนต่อสู้เกิดขึ้นแล้วมักมีการมีหรือใช้อาวุธเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ด้วย และยังเป็นเรื่องที่กระท าลงใน
สถานที่สาธารณะ ซึ่งเป็นการก่อความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนส่วนรวม โดยเฉพาะการมีหรือใช้อาวุธในการเข้าร่วม
ชุลมุนต่อสู้ย่อมเป็นข้อบ่งช้ีให้เห็นถึงภยันตรายของความร้ายแรงของอาวุธจึงเป็นการเพิ่มการก่ออันตรายและเพิ่ม
ระดับความเสียหายให้รุนแรงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เมื่อมีการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ในสถานที่มี
ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น อาทิเช่น โรงเรียนหรือสถานพยาบาล วัด สถานที่จัดการแข่งขันกีฬา หรือการแสดง
คอนเสิร์ต ย่อมเป็นการเพิ่มการก่ออันตรายแก่ประชาชนเป็นวงกว้างและเป็นการเพิ่มปริมาณความเสี ยหายอันไม่
อาจค านวณได้ 
 ผู้เขียนจึงเห็นว่าในความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ของไทยยังไม่ได้มีการบัญญัติครอบคลุมไปถึง
การมีหรือใช้อาวุธในการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ และการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ที่ได้กระท าลงในสถานท่ีสาธารณะหรือ
สถานที่ที่มีประชาชนอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจสร้างความเสียหายของ
อาชญากรรมที่รุนแรงมากขึ้น จึงขอเสนอให้มีการก าหนดเหตุเพิ่มโทษในลักษณะที่เป็นการเพิ่มการก่ออันตรายใน
ลักษณะดังกล่าวแก่ผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ที่มีหรือใช้อาวุธให้ต้องรับโทษหนักขึ้นกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ในบท
ธรรมดา และเพิ่มโทษแก่ผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนในสถานท่ีสาธารณะหรือในสถานท่ีที่ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น
ให้ต้องรับโทษหนักขึ้นทุกคนที่เข้าร่วมในการนั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยับยั้งข่มขู่ผู้กระท าความผิดและป้องกันความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของประชาชนในสังคม 
 
ค าส าคัญ 
อันตราย, สาหัส, อาวุธ 
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Abstract 
 The ultimate aim of the study is to consider the Criminal Code of Thailand concerning 
Affray Offenses by taking into consideration not only the development process of the punishment 
but also the legal concepts and theories of law. According to the Criminal Code of Thailand, there 
are Affray Offenses under section 294 and section 299. Affray Offense shall be considered as violent 
offenses which cause harm to life and grievous bodily harm. Therefore, the participants in such 
affray shall be criminally liable only when death or grievous bodily harm is caused. With regard to 
many Affray Offenses occurred, the participants in such affray usually get involved with lethal 
weapons and Affray Offenses often take place in public. These factors shall be considered as 
aggravating circumstances concerning Affray Offense which causes additional harm. Hence, the 
aggravating circumstances aforesaid significantly cause public safety issues. Moreover, the 
willingness to get involved with deadly weapons may indicate that these armed offenders are more 
dangerous than the unarmed ones and tend to be the significant circumstances that greatly and 
rapidly cause more severe public safety issues. In addition, Affray Offenses which take place in 
public or in crowded locations, such as schools, infirmaries, religious places, sport events or 
concerts etc., considerably cause extensive public safety issues and cause more unassessable 
damage. 
 The study reveals that there is no provision relating to Affray Offense which causes 
additional harm under Thai laws especially Affray Offenses involving lethal weapons and Affray 
Offenses which take place in public or in crowded locations. Therefore, the study suggests 
appropriate guidelines for implementing the provisions relating to aggravating circumstances 
concerning Affray Offense which causes additional harm under Thai laws in order to cover more 
crimes and take legal action against offenders inclusively and efficiently as well as promote the 
punishments which are equivalent to the severity of crime and the damage incurred. Hence, the 
participants in such affray who get involved with lethal weapons shall get more severe 
punishments. While, all of the participants in such affray which takes place in public or in crowded 
location shall be equally punished with more severe punishments. Therefore, the enforcement of 
Criminal Law will ensure that public safety and deterrence from committing crimes are deliberated. 
 
Keywords 
Harm, Severe, Weapons 
 
 กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์และเป็นเครื่องมือ
คุ้มครองสังคม ในปัจจุบันปัญหาการก่ออาชญากรรมมีจ านวนเพิ่มขึ้นท าให้เกิดความรุนแรงและความเสียหายที่
กระจายเป็นวงกว้างต่อสังคมอย่างทวีคูณ ปัญหาการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้แล้วท าให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดถึงแก่ความตาย
หรือได้รับอันตรายสาหัส ถือเป็นปัญหาระดับต้นๆ ท่ีสร้างความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมเป็นอย่างมาก 
 ความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้มีการการบัญญัติไว้ในมาตรา 
294 และมาตรา 299 ซึ่งเป็นความผิดที่กฎหมายต้องการผลคือ ความตายหรืออันตรายสาหัส โดยมีคุณธรรมที่
กฎหมายมุ่งคุ้มครองคือ ภยันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยในร่างกาย3 กล่าวได้ว่ากฎหมายจะลงโทษผู้กระท า
ความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ได้นั้นต้องเกิดผลคือมีความตายหรืออันตรายสาหัสเกิดขึ้น อีกทั้งความผิดฐานเข้าร่วม
ชุลมุนต่อสู้ยังเป็นความผิดที่มีลักษณะเป็นการก่ออันตราย โดยความผิดในลักษณะนี้ความสมควรลงโทษอยู่ที่การ
                                                           
 3 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพว์ิญญูชน, 2559), น. 206. 
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กระท าความผิดดังกล่าวนั้นใกล้ที่จะก่อให้เกิดผลที่เป็นอันตรายต่อคุณธรรมทางกฎหมายที่บุคคลอื่นได้รับความ
คุ้มครอง บ่อยครั้งที่การเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนมักจะมีหรือใช้อาวุธในการเข้าร่วมชุลมุนนั้นด้วย 
อีกทั้งมักเป็นเรื่องที่กระท าลงในสถานที่สาธารณะ ซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นการเพิ่มการก่ออันตราย
มากกว่าการชุลมุนต่อสู้ในกรณีทั่วไป ฉะนั้นบทความนี้ผู้เขียนจึงมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวคิด ทฤษฎี และเหตุผล
ในการบัญญัติความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้กับวิเคราะห์ถึงเหตุเพิ่มโทษในลักษณะที่เป็นการเพิ่มกา รก่อ
อันตราย โดยศึกษาถึงหลักเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎี ของต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้
มาเปรียบเทียบกับของไทย 
 
1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1.1  หลักการก าหนดความผิดอาญา 
  กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระท าอย่างใดเป็นความผิดและได้มีการก าหนดโทษส าหรับ
ความผิดนั้น ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ดังนั้นกฎหมายอาญาจึง
จ าเป็นต้องมีการบัญญัติถึงการกระท าท่ีเป็นความผิดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามหลักท่ีส าคัญของกฎหมายอาญาคอื 
หลัก“หลักไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” (no crime, no punishment without Law) เป็นหลักที่
รับรองว่าการกระท าของบุคคลใดจะเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาได้ต่อเมื่อการกระท านั้นมีกฎหมายบัญญัติไว้
ในขณะกระท าว่าเป็นความผิด4 แนวคิดการบัญญัติความผิดอาญานั้น ช่วงแรกจะใช้เกณฑ์ทางศีลธรรมเป็นมาตรการ
วัด กล่าวได้ว่าการใดผิดศีลธรรมการนั้นผิดกฎหมายอาญาด้วย ต่อมาเมื่อสังคมขยายตัวข้ึนกฎหมายจึงค่อยๆ เคลื่อน
ตัวออกจากศีลธรรม กล่าวคือบางกรณีอาจผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม แต่ในบางกรณีผิดกฎหมายแต่ไม่ผิดศีลธรรม
นั้นเอง5 โดยวัตถุประสงค์ในการลงโทษตามกฎหมายอาญานั้นก็เพื่อเป็นการยับยั้งการกระท าความผิดโดยมีการ
ก าหนดบทลงโทษตามความหนักเบาตามลักษณะการกระท าความผิดและลงโทษเพื่อให้เป็นบทเรียนไม่ให้กระท า
ความผิดนั้นขึ้นอีกในอนาคต6 
 1.2.  หลักการก าหนดเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจ์ 
  หลักการก าหนดเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจ์นั้นมีแนวคิด ทฤษฎีมาจากแนวความคิดเกี่ยวกับอาชญาวิทยา
ในเรื่องวัตถุประสงค์ของการลงโทษ โดยวัตถุประสงค์หลักๆของการลงโทษเพื่อให้ผู้กระท าความผิดเกรงกลัวต่อ
บทลงโทษและไม่กล้าที่จะกระท าความผิด ซึ่งการก าหนดบทลงโทษก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยและ
วิวัฒนาการของสังคม อีกทั้งการก าหนดบทลงโทษยังมีการก าหนดให้ได้สัดส่วนและความเหมาะสมในแต่ลักษณะ
ของการกระท าความผิดและความร้ายแรงที่แตกต่างกันออกไป และเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบันจึงท าให้การก าหนดบทลงโทษในแบบเดิมไม่สามารถยับยั้งอาชญากรรมได้ จึงท าให้มีการก าหนดเหตุเพิ่มโทษ
หรือเหตุฉกรรจ์ในบางกรณี 
  แนวคิดในการก าหนดเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจ์มีปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยโรมัน ในโต๊ะที่ 8 ว่าด้วยการ
ละเมิด มีการน าเอาช่วงเวลาของการลักทรัพย์มาก าหนดให้ต้องรับโทษในอัตราที่แตกต่างกัน และก าหนดให้ต้องรับ
โทษหนักข้ึนในการกระท าความผิดในปัจจัยอื่นๆ อาทิเช่น การน าเอาลักษณะของผู้กระท าความผิด ความช่ัวร้ายของ
ผู้กระท าหรือจุดมุ่งหมายที่กระท ารวมถึงพฤติการณ์แวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยอายุ ฐานะของผู้กระท าความผิดมา
เป็นเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจ์ โดยหลักการก าหนดเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายอาญาของ
ไทยได้มีการก าหนดความผิดเป็นฐานความผิดต่างๆ และมีการก าหนดโทษหนักเบาแตกต่างกันออกไปตามความ
ร้ายแรงของการกระท า ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ผู้ร่างประมวลกฎหมายอาญาซึ่งให้ความส าคัญในการก าหนดโทษสูงและ
ต่ าเพื่อให้เหมาะสมกับความผิด ตามแนวความคิดการลงโทษให้ได้สัดส่วนกับการกระท าความผิดอันน ามาสู่
เจตนารมณ์ในการร่างกฎหมายอาญาของไทย โดยก าหนดให้ฐานความผิดบางฐานมีทั้งบทลงโทษแบบกรณีธรรมดา
และบทฉกรรจ์ซึ่งเป็นเหตุเพิ่มโทษ ซึ่งแต่ละฐานความผิดต้องมีหลักเกณฑ์พื้นฐานหลักเดียวกันกล่าวคือ บทฉกรรจ์

                                                           
 4 ทวีเกียรต ิมีนะกนิษฐ, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2564), น. 23. 
 5 ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์วญิญูชน, 2563), น. 23. 
 6 อัจฉรยีา ชูตินันทน,์ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพว์ิญญูชน, 2551), น. 209. 
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จะต้องมีพื้นฐานความผิดมาจากบทธรรมดาก่อนและที่ส าคัญคือต้องเป็นบทกฎหมายที่มีอัตราโทษสูงขึ้นตาม
พฤติการณ์ประกอบกับข้อเท็จจริง อีกทั้งต้องเป็นความร้ายแรงที่มากกว่าบทธรรมดาที่ได้บัญญัติไว้ รวมทั้งต้องมีการ
กระท าที่ครบองค์ประกอบความผิดตามโครงสร้างความรับผิดทางอาญาเช่นเดียวกับบทธรรมดา7 กล่าวได้ว่าหากไม่
เป็นความผิดตามบทธรรมดาย่อมไม่ผิดบทฉกรรจ์ด้วย 
  ส าหรับการบัญญัติเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนั้นมีเจตนารมณ์เพื่อ
เป็นการยับยั้งขู่ผู้กระท าความผิดให้เกรงกลัวต่อบทกฎหมาย และมุ่งคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้ถูกกระท า โดย
ผู้เขียนเห็นว่าการก าหนดเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจ์ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมไปถึงบทบัญญัติในความผิดฐานเขา้รว่ม
ชุลมุนต่อสู้แล้วเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัสอันเนื่องจากการมีหรือใช้อาวุธในการเข้าร่วม
ชุลมุนต่อสู้ หรือการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ที่มีประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น 
เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติดังกล่าวคงมีเพียงบทธรรมดาเท่านั้น เมื่อความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้อันมี
ลักษณะเป็นเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจ์โดยผู้กระท าความผิดมีความช่ัวร้ายมากกว่าต่อสู้ธรรมดา และเมื่อการชุลมุน
ต่อสู้นั้นมีหรือใช้อาวุธร่วมด้วยหรือได้กระท าลงในสถานที่สาธารณะผู้กระท าย่อมเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดความตายหรือ
อันตรายสาหัสและเกิดความร้ายแรงเพิ่มมากกว่ากรณีทั่วไป เมื่อบทกฎหมายที่จะลงโทษผู้กระท าความผิดได้คงมี
เพียงบทธรรมดาเท่านั้นจึงไม่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น อีกท้ังยังท าให้ผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัวต่อบท
กฎหมายและกระท าความผิดนั้นอีก 
 1.3  เหตุผลความเป็นมาในการบัญญัติความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ 
  ความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ของไทยนั้นเป็นความผิดที่ต้องการผลกล่าวได้ว่าผู้กระท าความผิดจะต้อง
รับโทษโดยมีเง่ือนไขคือจะต้องมีความตาย หรืออันตรายสาหัสเกิดขึ้นจากการชุลมุนต่อสู้ หากการเข้าร่วมในการ
ชุลมุนต่อสู้กันแล้วไม่มีความตายหรือผู้ได้รับอันตรายสาหัสก็จะไม่มีความผิดในฐานดังกล่าว ประวัติความเป็นมาใน
การบัญญัติความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้แบ่งสองได้ช่วงเวลาคือ ความผิดต่อชีวิตและร่างกายตามกฎหมาย
ตราสามดวง และความผิดต่อชีวิตและร่างกายตามกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 
  ความผิดต่อชีวิตและร่างกายตามกฎหมายตราสามดวงมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับการช าระ
ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยมีการจัดรวบรวมกฎหมายที่กระจัดกระจายให้มาอยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่และตัดทอนที่
ซ้ าซ้อนกันออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมในยุคนั้น ในกฎหมายตราสามดวงมีการก าหนดการกระท าอัน
เป็นความผิดและก าหนดโทษส าหรับความผิดต่อชีวิตและร่างกายไว้ในพระอัยการรวม 4 ลักษณะ ได้แก่พระอัยการ
หลวง พระอัยการอาญาราษ พระอัยการลักษณะโจร และพระอัยการลักษณะวิวาทตีด่ากัน ในความผิดต่อชีวิตไม่ได้
ปรากฏว่ามีการแยกเป็นหมวดหมู่  ยังมีการใช้ปะปนกับความผิดต่อร่างกาย และปะปนกับความผิดฐานอื่นๆด้วย 
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 บทพระอัยการดังกล่าวก็มีการยกเลิกไป8เพราะไม่อาจ
ตอบสนองตามสภาพสังคมที่มีการแปรผันไปท าให้ขาดบทบัญญัติในการใช้บังคับกับความผิดใหม่ๆ 
  ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้แต่เดิมเรียกว่า“ความผิดฐานวิวาทต่อสู้กัน”โดยมีการบัญญัติไว้ใน
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ในส่วนท่ี 7 ว่าด้วยความผิดประทุษร้ายแก่ชีวิตร่างกาย หมวดที่ 1 มาตรา 2539 ซึ่ง
วรรคแรกบัญญัติว่า “ถ้ามีผู้ถูกบาดเจ็บถึงแก่ความตายในที่วิวาทต่อสู้กันระหว่างคนตั้งแต่สามคนขึ้นไป ท่านว่า
นอกจากคนที่ปรากฏว่าได้ต่อสู้เพราะจ าเป็นต้องป้องกันภยันตรายแก่ตัวเองมันแล้ว บรรดาคนที่วิวาทกันในที่นั้นมี
ความผิด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินห้าร้อยบาท อีกโสดหนึ่งด้วยกันทุกคน” วรรคสองบัญญัติ
ว่า “แต่โทษที่ว่าในมาตรานี้ท่านมิให้เอาไปใช้ลบล้างโทษฐานฆ่าคนตาย หรือกระท าร้ายแก่ร่างกายในการวิวาทนั้น” 
และยังได้มีการบัญญัติไว้ในหมวดที่ 2 มาตรา 25810  โดยความผิดตามมาตรานี้มีนัยเช่นเดียวกับมาตรา 253 แต่ใน
                                                           
 7 ทวีพร คงแกว้, “เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานท าร้ายร่างกาย,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), น. 41. 
 8 ฉันชาย โรจนสโรช, “การศึกษากฎหมายอาญาใหม่ในร่างพระราชก าหนดลักษณะประทุษร้ายแก่ร่างกายและชวีิตมนุษย์ 
รัตนโกสิน ศก 118,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), น.16-20. 
 9 หยุด แสงอุทัย, ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127, พิมพ์ครั้งที่ 7. (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 
2561), น. 372. 
 10 หยุด แสงอุทัย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น. 374. 
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มาตรา 253 เป็นกรณีที่มีการวิวาทกันถึงแก่ความตาย เป็นการแตกต่างจากมาตรา 258 นี้ซึ่งเป็นการวิวาทกันและ
เกิดการบาดเจ็บสาหัสและมีอัตราโทษที่น้อยกว่าโดยในมาตรานี้มิได้ประสงค์ว่าถ้ามีการประทุษร้ายแก่ร่างกายอย่าง
สาหัสเกิดขึ้นในที่วิวาทต่อสู้กันระหว่างคนตั้งแต่สามคนขึ้นไปบรรดาคนท่ีอยู่ในที่วิวาทจะต้องมีความผิดหมดด้วยกัน
ทุกคนแต่ทั้งนี้จะต้องได้ความว่าผู้ที่อยู่ในที่วิวาทนั้นได้กระท าวิวาทกับเขาด้วย และต้องไม่มีเหตุแก้ตัวว่าจ าเป็นต้อง
ต่อสู้เพื่อป้องกันภยันตราย จึงจะมีความผิด 
  จากบทบัญญัติในมาตรา 253 และมาตรา 258 นั้นมีที่มาจากประมวลกฎหมายลักษณะอาชญาวิทยาของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์มาตรา 306 โดยผู้ร่างกฎหมายอาญาเดิมกล่าวไว้ในหมายเหตุส าหรับมาตรา 253 ว่าการวิวาท
ต่อสู้ท าร้ายกันมีมากชุกชุมในประเทศไทย และเป็นเรื่องที่มักจะหาพยานหลักฐานที่ยื นยันให้รู้แน่ชัดว่าผู้ใดเป็น
ผู้กระท าความผิด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการบัญญัติรวมลงโทษผู้ที่ร่วมในการวิวาท จากบทบัญญัติดังกล่าวได้มี
ความเห็นทางต าราอธิบายว่า ลักษณะการกระท าท่ีจะมีความผิดฐานวิวาทต่อสู้กันนั้น จะต้องมีการเข้าร่วมวิวาทต่อสู้
กันตั้งแต่สามคนขึ้นไปและมีความตาย หรืออันตรายสาหัสเกิดขึ้นจากการวิวาทต่อสู้กันนั้น โดยพิสูจน์ไม่ได้ว่าผลที่
เกิดขึ้นเป็นการกระท าของผู้ใดท่ีเข้าร่วมในการวิวาท โดยธรรมดาการวิวาทต่อสู้กันมักไม่ทราบว่าผู้ใดท าให้เกิดความ
ตาย หรืออันตรายสาหัส เนื่องจากพวกหนึ่งต่างช่วยกันทุบตีท าร้ายอีกพวกหลายมือด้วยกัน จะหยิบยกเอาผลที่
เกิดขึ้นนั้นให้กับคนใดคนหนึ่งว่าเป็นผู้ท าให้เกิดความตาย หรืออันตรายสาหัสนั้นไม่ได้ จึงมีมาตรา 253 และมาตรา 
258 บัญญัติไว้ว่าถ้ามีความตาย หรือผู้ใดรับอันตรายสาหัสในที่วิวาทต่อสู้และไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้ใดเป็นผู้กระท า ทุก
คนท่ีวิวาทกันนั้นต้องรับผิดในความตาย หรืออันตรายสาหัสที่เกิดขึ้นนั้นด้วยกันทุกคน เว้นแต่ปรากฏว่าคนใดที่อยู่ใน
การวิวาทต่อสู้นั้นได้กระท าเพื่อป้องกันอันตรายแก่ตัวมันเอง ผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากความรับผิดไป แต่หากสามารถรู้
ได้ว่าพวกที่วิวาทต่อสู้กันนั้น ผู้ใดเป็นผู้กระท าให้เกิดความตาย หรืออันตรายสาหัส ผู้นั้นต้องรับโทษฐานฆ่าคนตาย
ตามมาตรา 249 หรือฐานท าร้ายถึงตายตามมาตรา 351 หรือฐานท าร้ายอย่างสาหัสตามมาตรา 256 แล้วแต่กรณี ใน
กรณีที่มีการวิวาทต่อสู้กันแต่ไม่มีผู้ใดถูกท าร้ายถึงตาย หรือได้รับอันตรายสาหัสและโจทก์สืบไม่ได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ลงมือ
ท าร้าย ก็ไม่มีกฎหมายที่จะลงโทษผู้กระท าความผิดได้เลย11 
  ต่อมากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ได้ถูกยกเลิกไปและมีการใช้ประมวลกฎหมายอาญาแทนตั้งแต่วันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2500 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน และได้มีการบัญญัติความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ไว้ในลักษณะที่ 10 
ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย หมวดที่ 1 มาตรา 29412 วรรคแรกบัญญัติว่า “ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่าง
บุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ ถึงแก่ความตายโดยการ
กระท าในการชุลมุนต่อสู้นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ” วรรค
สองบัญญัติว่า “ถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่าได้กระท าไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้น หรือเพื่อ
ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ” 
  หมวดที่ 2 มาตรา 299 วรรคแรกบัญญัติว่า “ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนข้ึน
ไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ รับอันตรายสาหัสโดยการกระท าในการชุลมุน
ต่อสู้นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้ งจ าทั้งปรับ” วรรคสองบัญญัติว่า 
“ถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่า ได้กระท าไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้น หรือเพื่อป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมาย ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ” สังเกตได้ว่าเดิมกฎหมายในความผิดฐานนี้บัญญัติว่า “วิวาท” ประกอบกับค า
พิพากษาของศาลฎีกาใช้ค าว่า “วิวาทต่อสู้กัน” ต่อมาประเทศไทยได้มีการยึดรูปแบบตามประมวลกฎหมายอาญา
สวสิเซอร์แลนด์ จึงได้เปลี่ยนมาเป็นค าว่า “เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้” แทน ทั้งนี้เพื่อให้มีความหมายคลอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน อาจกล่าวได้ว่าความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ตามมาตรา 294 และมาตรา 299 นั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
จะแตกต่างกันเพียงผลของการกระท าที่เกิดขึ้นเท่านั้น หากเป็นการชุลมุนต่อสู้แล้วมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถึงแก่
ความตายจะมีความผิดตามาตรา 294 แต่หากการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้แล้วมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับอันตรายสาหัส
จะเป็นไปตามมาตรา 299 นั้นเอง 

                                                           
 11 อัจฉรยีา ชูตินันทน,์ “เหตุผลในการบัญญัติความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้กับลักษณะของการกระท าที่เป็นการ
เพิ่มการก่ออันตรายให้เกิดความตายหรอือันตรายสาหัส”,สุทธิปริทัศน,์ ฉบับที่ 108, ปีที่ 33, น. 276 (ตุลาคม-ธันวาคม, 2562). 
 12 อัจฉรยีา ชูตินันทน,์ กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพว์ิญญูชน, 2556), น. 275. 
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2.  ลักษณะการกระท าความผิดและเหตุเพ่ิมโทษในความผิดฐานชุลมุนต่อสู้กับการเพ่ิมการก่ออันตราย 
  การพิจารณาความรับผิดในทางอาญาสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นประการแรก คือการกระท าของมนุษย์ แต่การ
จะท าความผิดอาญาฐานใดขึ้นอยู่กับว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการท าอันตราย หรือการก่ออันตรายต่อคุณธรรมทาง
กฎหมาย ทั้งนี้เพราะว่ากฎหมายมิได้เฉพาะแต่เพียงการกระท าท่ีเป็นการท าอันตรายโดยตรงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ
กระท าท่ีเป็นการก่ออันตรายต่อคุณธรรมทางกฎหมายด้วย13  
  ความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตราย สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ14 ใหญ่ๆคือ ความผิดอาญาที่เป็นการก่อ
อันตรายอย่างลอย ๆ และความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตรายที่ประจักษ์ รูปแบบแรกความผิดอาญาที่เป็นการก่อ
อันตรายอย่างลอย ๆ เป็นความผิดอาญาที่มีความสมควรลงโทษอยู่ในตัวเองเสมอ เกิดจากแนวความคิดว่าการ
กระท าอย่างใดอย่างหน่ึงของผู้กระท าเป็นอันตรายโดยทั่วไปต่อคุณธรรมทางกฎหมายที่บุคคลอื่นได้รับความคุ้มครอง
แล้ว โดยที่การกระท าของผู้กระท าความผิดไม่จ าต้องปรากฏผลของอันตรายที่ประจักษ์ในทางองค์ประกอบความผิด
กล่าวคือพิจารณาจากประสบการณ์โดยทั่วไป โดยความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตรายอย่างลอย ๆ น้ีโดยทั่วไปแล้ว
จะพบอยู่ในความผิดประเภทที่เป็นการละเมิดต่อระเบียบ ตัวอย่างเช่น ในกฎหมายจราจร หรือกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตรายอย่างลอย ๆ จึงไม่ได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อลงโทษต่อการ
ก่อให้เกิดความเสียหายที่เห็นได้อย่างประจักษ์ แต่ถูกบัญญัติเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในสังคม ส่วนมากความผิด
อาญาประเภทนี้มักจะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประมวลกฎหมายอาญา  ในรูปแบบที่สองเป็นความผิด
อาญาที่เป็นการก่ออันตรายที่ประจักษ์ ซึ่ งเกิดจากแนวความคิดที่ว่าการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้กระท า
ความผิดในคดีที่เฉพาะเจาะจงได้ปรากฏผลของอันตรายที่เห็นได้ประจักษ์ต่อคุณธรรมทางกฎหมายที่ผู้อื่นได้รับความ
คุ้มครอง ดังนั้นผลของอันตรายในกรณีของความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตรายเป็นประจักษ์จึงเป็นที่ยอมรับใน
ฐานะขององค์ประกอบในทางภาวะวิสัย การวินิจฉัยความผิดในทางอาญาจึงต้องประกอบไปด้วยการกระท าที่ครบ
องค์ประกอบความผิดและผลของการก่ออันตราย ทั้งนี้ก็เพราะเป็นการช่วยให้การตีความกฎหมายในกรณีที่
บทบัญญัติของมาตรานั้น ๆ ไม่มีความชัดเจนนั้นเอง ดังนั้นหลักการและแนวคิดเรื่องอันตรายจึงสามารถน ามาใช้ใน
เรื่องของการก าหนดการกระท าท่ีควรเป็นความผิดได้อย่างดี15  
  ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ตามมาตรา 294 และมาตรา 299 ต่างก็เป็นความผิดอาญาที่เป็นการ
ก่ออันตรายที่ประจักษ์ แต่ทั้งนี้ก็เป็นการก่ออันตรายอย่างลอย ๆ เช่นกันเนื่องจากลักษณะในการกระท าความผิด
เป็นความผิดที่ไปกระทบต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิต หรือร่างกายของบุคคลที่เห็นได้อย่างประจักษ์และเป็นเรื่องที่
กระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ แต่ทั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากต่อการพิสูจน์ว่าผลที่เกิดจากการเข้าร่วมในการชุลมุน
ต่อสู้เป็นการกระท าของผู้ใด พื้นฐานการลงโทษในความผิดฐานนี้คือต้องเกิดผลคือความตาย หรืออันตรายสาหัสซึ่ง
เป็นเง่ือนไขการลงโทษในทางภาวะวิสัย หากการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้แล้วไม่เกิดผลดังกล่าวก็จะไม่มีความผิดฐานนี้ 
บ่อยครั้งในความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้มักจะมีอาวุธหรือใช้อาวุธเข้าร่วมในการชุลมุนด้วยซึ่งเป็นการสร้าง
ความหวาดกลัวให้กับประชาชนส่วนรวม เมื่อพิจารณาถึงค าว่า “อาวุธ” ย่อมเป็นสิ่งที่อันตรายและมีวัตถุประสงค์ใน
การท าลายชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินได้โดยตัวของมันเอง ดังนั้นเมื่อมีหรือใช้อาวุธเข้าร่วมในการกระท าความผิดใน
การชุลมุนนั้นด้วยย่อมเป็นการเพิ่มการก่ออันตรายมากขึ้นเนื่องจากอาวุธสามารถท าให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมากกว่าการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ในกรณีทั่วไป อีกทั้งการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้มักกระท าลงใน
สถานท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีที่ประชาชนอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น ท าให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดความ
เสียหายถึงชีวิตและร่างกายแก่บุคคลทั่วไปในบริเวณดังกล่าวอันไม่อาจค านวณได้ ดังนั้นผู้กระท าความผิดในลักษณะ
ดังกล่าวจึงรับโทษเท่ากับความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ในกรณีทั่วไป เมื่อเทียบลักษณะการกระท าความผิดที่เป็น
ลักษณะการเพิ่มการก่ออันตรายและปริมาณความเสียหายและอัตราในการลงโทษยังคงไม่เหมาะสมกับลักษณะใน

                                                           
 13 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน,์ “ผลของการกระท าในทางอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีผลที่เป็นการก่ออันตราย,” (วิทยานพินธ์
มหาบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543) น. 1. 
 14 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน,์ “ความผิดอาญาที่เป็นการกอ่อันตรายตามกฎหมายอาญาเยอรมัน”,ดุลพาหะเล่ม, เล่ม 5, ปีที่ 
41, น. 136 (2562). 
 15 Herbert L. Packer. (1968). The Limits of the Criminal Sanction, California : Stanford University Press. P. 267. 
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การกระท าความผิดดังกล่าว ผู้เขียนจึงเห็นว่าในความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ในประมวลกฎหมายอาญาของไทยยงั
ไม่ครอบคลุมถึงการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ในกรณีที่ผู้หนึ่งผู้ใดมีหรือใช้อาวุธ หรือการชุลมุนที่ได้กระท าลงใน
สถานท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีที่ประชาชนอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น  
 
3. กฎหมายต่างประเทศ 
  จากการที่ผู้เขียนศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ในต่างประเทศ ท าให้ทราบ
ว่ามีการก าหนดเกี่ยวกับลักษณะการกระท าความผิดและองค์ประกอบของความผิดที่แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสม และตามความร้ายแรงของอาชญากรรมของแต่ละประเทศ ดังนี้ 
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil law) โดยบัญญัติ
ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (German Criminal Code 1998) 
ลักษณะที่ 17 มาตรา 23116 มีสาระส าคัญดังนี้ 
  (1) ผู้ใดเข้าไปมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาท หรือเข้าไปมีส่วนร่วมต่อสู้ท าร้ายบุคคลหนึ่งบุคคลใด และเป็น
การกระท าของบุคคลมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป หากมีความตายหรืออันตรายสาหัสเกิดขึ้นผู้มีส่วนร่วมทุกคนต้องมีความ
รับผิดทางอาญา และต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ 
  (2) ผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทนั้นหรือร่วมต่อสู้ท าร้ายโดยไม่มีเหตุอันควรโดนต าหนิ ผู้นั้น
ย่อมไม่มีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน (1) 
  ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันมาตรา 231 เทียบได้กับ
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยในมาตรา 294 และมาตรา 299 กล่าวคือเป็นความผิดที่ต้องการผลคือ “ความตาย” 
หรือ “อันตรายสาหัส” เป็นตัวก าหนดเหตุในการลงโทษ หากเมื่อมีการชุลมุนต่อสู้แล้วไม่เกิดผลดังกล่าวก็ไม่สามารถ
ลงโทษผู้กระท าความผิดได้ เมื่อเทียบกับองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยคงแตกต่างกันใน
เรื่องของจ านวนผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ ซึ่งของไทยมีการก าหนดจ านวนผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้คือ ตั้งแต่
สามคนขึ้นไปแต่ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันก าหนดผู้ที่เข้าร่วมไว้คือมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป และเป็น
ความผิดที่ผนวกผลของการกระท าความผิดไว้ในมาตรา 231 มาตราเดียวแต่ของไทยแยกเป็นสองมาตรา คือมาตรา 
294 และมาตรา 299 
  นอกจากนี้ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียังมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการมีหรือใช้อาวุธในการ
กระท าความผิดซึ่งก าหนดเป็นเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจ์ด้วย ตัวอย่างเช่นในหมวดที่ 7 หมวดฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ของสังคม ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 125 การจลาจล17 และมาตรา 125a กรณีร้ายแรงจากการจลาจล18 กล่าวคือเป็น
เหตุเพิ่มโทษถ้าการกระท าความผิดนั้นได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธจะต้องได้รับโทษหนักข้ึนตามมาตรา 125a ซึ่งเป็น
กรณีร้ายแรงกว่าหากการกระท าน้ันมีจุดประสงค์ท าให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการมีหรือใช้อาวุธ 
  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร หรือระบบประมวล
กฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญาสวิสเซอร์แลนด์ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ ค.ศ. 1937 และมีการแก้ไขปรับปรุงและ
ใช้ในปัจจุบันตั้งแต่  1 มกราคม 2013 โดยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ได้ก าหนด
ไว้ในภาค 2 ซึ่งเป็นเฉพาะ หมวดที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย มาตรา 13319 ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

                                                           
 16 German Penal Code Chapter Seventeen Offences Against The Person section 231 Taking part in a brawl 
 (1) Whosoever take part in a brawl or an attack committed against one person by more than one 
person shall be liable for this participation to imprisonment not exceeding three years or a fine if the death of a 
person or grievous bodily harm is caused by the brawl or the attack 
 (2) Whosoever took part in the brawl or the attack without being to blame for it shall not be liable 
under subsection (1) above. 
 17 Chapter Seven Crimes Against Public Order Section 125 : Breach of the Peace.  
 18 Section 125a Especially Serious Case of Breach of the Peace. 
 19 Swiss Criminal Code 1927 Section 133.  
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  (1). ผู้ใดเข้าไปมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทซึ่งท าให้เกิดความตาย หรือได้รับบาดเจ็บจากการกระท านั้น 
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือต้องโทษปรับ 
  (2). ผู้ใดมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาท และได้กระท าไปเพื่อป้องกันตนเองหรือเพื่อห้ามการทะเลาะวิวาท
นั้น ผู้นั้นไม่ได้กระท าความผิดอาญา 
  บทบัญญัติดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ตามประมวลกฎหมายอาญาของ
ไทยตามมาตรา 294 และมาตรา 299 คงมีความแตกต่างกันในเรื่องขององค์ประกอบความผิดซึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญาสวิสเซอร์แลนด์มาตรา 133 ไม่ได้มีการก าหนดจ านวนผู้ที่เข้าร่วมในการทะเลาะวิวาทว่ามีจ านวน
เท่าใด แต่ตามกฎหมายอาญาของไทยได้ก าหนดจ านวนผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ไว้ คือตั้งแต่สามคนข้ึนไปจึงจะ
เป็นความผิดในฐานนี้ และข้อแตกต่างอีกประการคือ ผู้ที่กระท าความผิดตามมาตรา 133 นั้นจะได้รับโทษต่อเมื่อ
เกิดผล คือ “ความตาย”หรือ “อันตรายแก่กาย” ซึ่งในความผิดของไทยในลักษณะดังกล่าวจะผนวกไว้กับผลคือ 
“ความตาย”หรือ “อันตรายสาหัส” หมายความว่าต้องเกิดผลคือความตาย หรืออันตรายแก่กาย โดยไม่จ าต้องถึง
ขนาดสาหัสก็มีความผิดตามาตรา 133 แห่งประมวลกฎหมายอาญาสวิสเซอร์แลนด์แล้วนั้นเอง 
  ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่มีการใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) ในความผิดฐาน
เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษไม่ได้มีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะ แต่ได้มีการ
บัญญัติไว้ในลักษณะเดียวกับความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ของไทย โดยความผิดในลักษณะดังกล่าวของประเทศ
อังกฤษนั้นได้มีการบัญญัติไว้เป็นความผิดอาญาอันมีลักษณะเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ 
(Public Order Act 1986) ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ในส่วนที่ 1 ความผิดใหม่ โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา 1 
ความผิดฐานก่อการจลาจล (Riot)20 มาตรา 2 ความผิดฐานก่อให้เกิดความไม่สงบอย่างร้ายแรง (Violent 
disorder)21 และมาตรา 3 ความผิดฐานทะเลาะวิวาท (Affray)22 ซึ่งลักษณะการกระท าทั้งสามมาตราดังกล่าวนั้น
เป็นลักษณะของการกระท าของบุคคลตั้งแต่ 12 คน 3 คน และ 2 ขึ้นไปและรับโทษตามความร้ายแรงของการ
กระท า โดยทั้งมาตรา 1 2 และมาตรา 3 ต่างก็มีความคล้ายคลึงกันกล่าวคือเป็นลักษณะการกระท าโดยการขู่เข็ญว่า
จะใช้ความรุนแรงอันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระท านั้นอาจท าให้บุคคลอื่นกลัวว่าจะไม่ได้รับความ
ปลอดภัย และไม่จ าเป็นว่าการกระท าในลักษณะดังกล่าวจะได้กระท าลงในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ส่วนตัว 
และผู้ที่กระท าความผิดจะต้องรับผิดแม้จะยังไม่เกิดผลที่เป็นอันตรายขึ้นเพียงแค่มีเจตนาก็มีความผิดแล้ว หรือมี
พฤติการณ์ว่าจะใช้ความรุนแรงและการกระท านั้นอาจท าให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหาย อีกทั้ง
ผลที่เกิดไม่จ าจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงทรัพย์สินด้วย 
  การใช้อาวุธในการประกอบการกระท าความผิดของประเทศอังกฤษได้มีการก าหนดไว้ในก าหนดการที่ 21 
เป็นการก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าที่เกี่ยวกับการบังคับโทษจ าคุก มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 5 23แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาอังกฤษ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการมีอาวุธในการประกอบการกระท าความผิด จะเห็นได้ว่าการมีอาวุธหรือ
การพกพาอาวุธติดตัวไปในสถานที่สาธารณะของประเทศอังกฤษนั้นมีโทษถึงจ าคุก ทั้งนี้เพราะเห็นว่าอาวุธเป็นสิ่งที่
อันตรายจึงมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อป้องกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับการมีหรือใช้อาวุธเอาไว้ 
 
 
 

                                                           
1. Any person who participates in a brawl that results in the death of or in an assault causing injury is 

liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty. 
2. A participant in a brawl who acts exclusively in self-defense or in order to separate the other 

participants not liable to a penalty. 
 20 Public Order Act 1986 section 1 Riot. 
 21 Public Order Act 1986 section 2 Violent disorder.  
 22 Public order Act 1986 section 3 Affray. 
 23 Criminal Justice Act 2003 Schedule 21 Determination of minimum term in relation to mandatory life 
sentence 5A(1)(2). 
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4. วิเคราะห์ปัญหาความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ในลักษณะการกระท าที่เป็นการเพ่ิมการก่ออันตราย 
  ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบันปัญหาในเรื่องการทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันถือเป็น
ปัญหาอาชญากรรมระดับต้น ๆ ของประเทศโดยส่วนมากจะเป็นการกระท าของกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษา ถือเป็นปัญหา
ของสังคมที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้ลดลงได้ ดังที่ปรากฏตามข่าวโซเชียลมิเดีย หรือตามสื่อต่างๆ ตัวอย่างเช่น ข่าว
วัยรุ่นตีกันกลางงานบุญกฐินหรือการวิวาทต่อสู้กันกลางงานคอนเสิร์ตที่จัดบริเวณวัด หรือการยกพวกตีกันใน
โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาผู้เขียนได้ทราบถึงปัญหาหลายประการในการบังคับใช้กฎหมายดังจะกล่าว
ต่อไปนี ้
  ปัญหาประการแรกคือ การกระท าในลักษณะเป็นการเพิ่มการก่ออันตรายในกรณีของการมีหรือใช้อาวุธใน
การเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้แล้วเป็นเหตุให้เกิดความตายหรืออันตรายสาหัส จากการศึกษาบ่อยครั้งการเข้ าร่วมในการ
ชุลมุนต่อสู้มักจะมีหรือใช้อาวุธในการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ด้วย เมื่อกล่าวถึงค าว่า “อาวุธ” แล้วย่อมเป็นสิ่งที่อันตราย
และสามารถที่จะใช้ในการกระท าความผิดได้อยู่ตลอดเวลา และเมื่อมีการใช้อาวุธในการกระท าความผิดในการชุลมุน
ต่อสู้ยิ่งเป็นการเพิ่มปริมาณความรุนแรงและความเสียหายทั้งต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ตัวอย่างค าพิพากษาเรื่องหนึ่ง ผู้ตายถูกท าร้ายร่างกายในขณะเกิดเหตุชุลมุนต่อสู้หรือสมัครใจวิวาทกันระหว่างผู้ตาย
และจ าเลยซึ่งได้เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ตั้งแต่สามคนขึ้นไป โดยไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้เข้าร่วมในการชุลมุนคนใดใช้มีด
แทงท าร้ายร่างกายผู้ตายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย เช่นนี้จะถือว่าผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้
ทั้งหมดมีเจตนาร่วมกันฆ่าผู้ตายไม่ได้ จ าเลยคงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 294 เท่านั้น24จาก
ตัวอย่างค าพิพากษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าไม่ว่าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้คนใดคนหนึ่งจะมีหรือใช้อาวุธหรือไม่ ผู้ที่
เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้คงได้รับโทษเพียงบทธรรมดาซึ่งเป็นการชุลมุนต่อสู้กรณีทั่วไปเท่านั้น เมื่อพิจารณาอัตรา
โทษในความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา 294 และมาตรา 299 ได้มี
การก าหนดโทษไว้ในกรณีเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นบทธรรมดา ดังนั้นเมื่อผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้แล้วมีหรือใช้อาวุธ
ร่วมด้วยและเกิดผลคือ ความตาย หรือผู้ได้รับอันตรายสาหัสจากการชุลมุนต่อสู้นั้นโดยไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้กระท า 
เท่ากับผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ก็จะได้รับโทษเช่นเดียวกับความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนกรณีทั่วไปท่ีไม่มีการ
ใช้อาวุธซึ่งเป็นกรณีทั่วไปโดยใช้บทธรรมดา และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติที่จะสามารถลงโทษผู้กระท าความผิดใน
ลักษณะดังกล่าวได้คงมีความผิดตามมาตรา 379 ซึ่งเป็นความผิดฐานชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาท ซึ่งมาตรา
ดังกล่าวเป็นเพียงความผิดลหุโทษเท่านั้น เมื่อเทียบกับปริมาณความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะการกระท าที่
เป็นการเพิ่มการก่ออันตรายจากการมีหรือใช้อาวุธจึงเป็นการไม่เหมาะกับโทษที่ผู้กระท าความผิดได้รับ ส่ งผลให้
ผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ และไม่สามารถยับยั้งอาชญากรได้ อีกทั้งยังท าให้บุคคลอื่นเอาเป็น
เยี่ยงอย่างในการกระท าความผิด แต่ทั้งนี้ความสมควรลงโทษในกรณีก าหนดให้มีการเพิ่มโทษให้หนักขึ้น ควรใช้กับ
ผู้กระท าความผิดที่มีหรือใช้อาวุธเท่านั้น เนื่องจากบุคคลผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้บางคนนั้นอาจไม่ได้มีเจตนาที่
จะเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้แล้วก่อให้เกิดผลเสียหายคือความตาย หรืออันตรายสาหัสเนื่องจากการมีหรือใช้อาวุธ 
เพราะจิตใจของผู้กระท าในการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ไม่ได้มีจิตใจต้องการให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายจาก
การมีหรือใช้อาวุธ ดังนั้นควรเพิ่มเหตุเพิ่มโทษให้ผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ที่มีหรือใช้อาวุธเป็นรายบุคคลไปเท่านั้น 
  ปัญหาประการที่สอง คือการกระท าในลักษณะที่เป็นการเพิ่มการก่ออันตรายในกรณีการเข้าร่วมในการ
ชุลมุนต่อสู้ในสถานที่สาธารณะหรือในสถานที่ที่มีประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายใน
ลักษณะการกระท าความผิดดังกล่าว การชุลมุนต่อสู้มักจะกระท าลงในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ส าคัญ ๆ อาทิ
เช่นสถานท่ีจัดงานคอนเสิร์ต สถานศึกษา โรงพยาบาลหรือสถานท่ีจัดการแข่งขันกีฬา ดังนั้นเมื่อมีการเข้าร่วมในการ
ชุลมุนต่อสู้ในสถานท่ีดังกล่าวย่อมเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง อาจมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการชุลมุนต่อสู้นั้นโดยอาจ
โดนลูกหลงจากการต่อสู้ และเกิดความตายหรืออันตรายสาหัสขึ้นได้ ดังนั้นการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ในสถานท่ีที่
ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นย่อมเป็นการเพิ่มการก่ออันตรายมากกว่าสถานที่อื่น หากเมื่อมีการเข้าร่วมในการ
ชุลมุนต่อสู้แล้วไม่มีผู้ใดตายหรือได้รับอันตรายสาหัสย่อมไม่เป็นความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้  ความผิดที่
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อาจลงโทษได้คงมีเพียงมาตรา 372 ซึ่งเป็นความผิดฐานทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในทางสาธารณะเท่านั้นซึ่งเป็น
ความผิดลหุโทษ 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่าความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา 294 และ
มาตรา 299 เป็นความผิดที่ต้องการผลคือ ความตายหรืออันตรายสาหัสที่เกิดขึ้นจากการชุลมุนต่อสู้ ดังนั้นเมื่อไม่
เกิดผลดังกล่าวย่อมไม่มีความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ อีกท้ังความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ยังไม่ครอบคลุม
ถึงการมีหรือใช้อาวุธในการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ และการชุลมุนต่อสู้ที่ได้กระท าลงในสถานที่สาธารณะหรือ
สถานที่ที่ประชาชนอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น ผู้เขียนจึงเห็นว่าความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ดังกล่าวยังมีความไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากการมีหรือใช้อาวุธหรือการชุลมุนต่อสู้ที่ได้กระท าลงในสถานที่ประชาชน
อยู่รวมกันอย่างหนาแน่น เป็นลักษณะการกระท าที่เป็นการเพิ่มการก่ออันตรายมากกว่าการชุลมุนต่อสู้ในกรณีทั่วไป 
ดังนั้นเมื่อเทียบกับอัตราโทษที่ผู้กระท าความผิดได้รับอัตราโทษในฐานดังกล่าวยังคงน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณ
ความเสียหาย ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าเพื่อเป็นการสกัดกั้นการกระท าความผิดควรมีบทบัญญัติที่เป็นเหตุเพิ่มโทษในกรณี
ดังกล่าว โดยบัญญัติเป็นเหตุฉกรรจ์แยกออกมาจากบทบัญญัติที่เป็นบทธรรมดาที่บัญญัติไว้ในมาตรา 294 และ
มาตรา 299 โดยเพิ่มอัตราโทษให้หนักขึ้นจากกรณีการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ในกรณีธรรมดา ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมือง และข่มขู่ผู้กระท าความผิดให้ไม่กล้ากระท าความผิดนั้น 
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  กฎหมายอาญามีฐานะเป็นเครื่องมือควบคุมและป้องกันสังคมจากสภาพความเป็นอันตรายจากการก่อ
อาชญากรรม ซึ่งกล่าวได้ว่าการก าหนดความรับผิดทางอาญาจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงระดับความเป็นอันตรายต่อสังคม
และความรุนแรงของการกระท าเป็นส าคัญ และความผิดอาญาอันมีลักษณะเป็นการก่ออันตรายความสมควรลงโทษ
ผู้กระท าความผิดอยู่ที่การกระท าดังกล่าวใกล้ที่จะก่อให้เกิดผลที่เป็นการท าอันตรายต่อคุณธรรมทางกฎหมายของ
ผู้อื่นที่ได้รับความคุ้มครอง  
  ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 294 และมาตรา 299 เป็น
ความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ภยันตรายต่อชีวิต” หรือ “ภยันตรายต่อร่างกาย” แล้วแต่กรณี โดยความผิด
ทั้งสองมาตรานี้มีลักษณะการกระท าความผิดและองค์ประกอบความผิดเหมือนกัน จะแตกต่างกันเพียงผลของการ
กระท า คือ “ความตาย” หรือ “อันตรายสาหัส” เท่านั้น โดยความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นี้จะลงโทษ
ผู้กระท าความผิดได้ ต้องครบองค์ประกอบความผิดคือ ต้องเป็นการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ของบุคคลตั้งแต่  3 คนข้ึนไป 
แล้วมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในชุลมุนนั้นหรือไม่ก็ตาม ตายหรือได้รับอันตรายสาหัส ซึ่ ง “ความ
ตาย” หรือ “อันตรายสาหัส” ถือเป็น “เง่ือนไขแห่งการลงโทษในทางภาวะวิสัย” ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงอันเป็น
องค์ประกอบของความผิด จึงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ “รู้” ถึงผลนั้นด้วย ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้จึง
ไม่จ าเป็นต้องประสงค์ต่อผลที่เกิดขึ้น เมื่อการชุลมุนต่อสู้เป็นเรื่องที่ยากท่ีจะพิสูจน์ได้ว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าให้เกิดความ
ตาย หรืออันตรายสาหัสกฎหมายในความผิดฐานนี้จึงลงโทษผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้อย่างเท่าเทียมกันทุกคนใน
ผลที่เกิดขึ้น แต่หากพิสูจน์ได้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของบุคคลหนึ่งบุคคลใด บุคคลผู้กระท าความผิดนั้น
นอกจากจะต้องรับผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้แล้ว ยังต้องรับผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามมาตรา 288 หรือฐานท า
ร้ายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา 297 แล้วแต่กรณี 
  ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมักจะพบปัญหาการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้อยู่บ่อยครั้ง 
และยังคงมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดมักจะเกิดจากการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น นิสิต
นักศึกษา เมื่อเราพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายที่น ามาปรับใช้ คือความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ตามมาตรา 
294 และมาตรา 299 แต่ทั้งนี้บทบัญญัติทั้งสองมาตรานั้นไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ในกรณี
ที่มีหรือใช้อาวุธหรือในกรณีที่ได้กระท าลงในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ที่ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น ซึ่งการ
กระท าในลักษณะดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีเป็นลักษณะการเพิ่มการก่ออันตราย เนื่องจากการมีหรือใช้อาวุธหรือการ
ชุลมุนต่อสู้ในสถานท่ีที่ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น ย่อมเป็นเพิ่มปริมาณความเสียหายให้รุนแรงและรวดเร็วเป็น
วงกว้างมากกว่าการชุลมุนต่อสู้ในกรณีทั่วไป ดังนั้นเมื่อผู้กระท าความผิดคนใดมีหรือใช้อาวุธในการเข้าร่วมในการ
ชุลมุนต่อสู้หรือที่ได้กระท าลงในสถานที่สาธารณะ ต้องรับโทษเท่ากับกรณีการชุลมุนต่อสู้ในกรณีธรรมดาย่อมเป็น
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การไม่เหมาะสมกับความผิด และความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้เขียนจึงเห็นควรว่าในความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุน
ต่อสู้ควรบัญญัติเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจ์ขึ้นในกรณีที่มีหรือใช้อาวุธในการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ และการเข้าร่วมใน
การชุลมุนต่อสู้ที่ได้กระท าลงในสถานที่ที่ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น โดยเพิ่มอัตราโทษให้หนักขึ้นกว่าความผิด
ฐานชุลมุนต่อสู้ในกรณีทั่วไปโดยบัญญัติแยกเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจ์ออกมาต่างหากจากบทธรรมดาในมาตรา 
294 และมาตรา 299 ทั้งนี้เพื่อเป็นการข่มขู่และเป็นการป้องกันการเกิดอาชญากรรมและให้ผู้กระท าความผิดเกรง
กลัวต่อบทลงโทษและไม่กล้ากระท าความผิดนั้นอีก อีกทั้งเพื่อให้สามารถบังคับใช้กับสังคมในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะเห็นควรให้มีการบัญญัติกฎหมายใหม่โดยให้ก าหนดเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจ์
ส าหรับความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ในกรณีที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีหรือใช้อาวุธในการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ 
โดยเพิ่มโทษให้หนักกว่าบทธรรมดา เฉพาะผู้ที่มีหรือใช้อาวุธในการเข้าร่วมชุลมุนเท่านั้น  
  ผู้เขียนขอเสนอแนะให้มีการก าหนดเหตุเพิ่มโทษในกรณีที่มีการเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้กันในสถานที่
สาธารณะหรือสถานท่ีที่ประชาชนอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น อาทิเช่น สถานศึกษา สถานรักษาพยาบาลหรือสถานที่
จัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น โดยถือว่าการกระท าในสถานที่ดังกล่าวเป็นเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุฉกรรจ์จากการชุลมุน
ต่อสู้ในสถานท่ีกรณีทั่วไป เพื่อให้ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษหนักข้ึนกว่าบทบัญญัติซึ่งเป็นบทธรรมดา โดยก าหนด
เป็นเหตุลักษณะคดีให้ผู้เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ทุกคนต้องรับโทษหนักข้ึน โดยบัญญัติบทกฎหมายใหม่เป็นเหตุเพิ่ม
โทษในประมวลกฎหมายอาญา เป็นมาตรา 294/1 และ 299/1 ดังนี ้
  มาตรา 294/1 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 294 ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธ หรือเป็นการกระท าใน
สถานท่ีดังต่อไปนี้ 
  (1) โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานท่ีออกก าลังกาย ร้านอาหาร หรือสถานบริการอันเป็นสาธารณะ 
  (2) โรงเรียนสถานศึกษา หรือสถานท่ีอบรมอันเป็นสาธารณะ 
  (3) โรงมโหรสพ งานเทศกาล งานพิธีตามธรรมเนียมประเพณี 
  (4) วัด ส านักสงฆ์ หรือสถานท่ีอันเป็นที่เคารพทางศาสนา 
  (5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ยวดยานสาธารณะ 
  ผู้กระท าต้องระวางโทษ… 
  มาตรา 299/1 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 294 ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธ หรือเป็นการกระท าใน
สถานท่ีดังต่อไปนี้ 
  (1) โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานท่ีออกก าลังกาย ร้านอาหาร หรือสถานบริการอันเป็นสาธารณะ 
  (2) โรงเรียนสถานศึกษา หรือสถานท่ีอบรมอันเป็นสาธารณะ 
  (3) โรงมโหรสพ งานเทศกาล งานพิธีตามธรรมเนียมประเพณี 
  (4) วัด ส านักสงฆ์ หรือสถานท่ีอันเป็นที่เคารพทางศาสนา 
  (5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ยวดยานสาธารณะ 
  ผู้กระท าต้องระวางโทษ… 
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บทคัดย่อ 
 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้มุ่งเน้นให้ความคุ้มครอง หรือประโยชน์แก่ตัวผู้ประดิษฐ์เพียงเท่านั้น 
แต่ก าหนดให้ค านึงถึงผลประโยชน์ หรือความคุ้มครองแก่สาธารณชน กฎหมายสิทธิบัตรจึงเปรียบเสมือนการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้ประดิษฐ์ และสาธารณชน โดยมีรัฐเป็นผู้ท าหน้าที่คอยดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้ ง
สองฝ่ายเพื่อให้เกิดความสมดุล 
 ทั้งนี้กฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทยในเรื่องระยะเวลาในการยื่นคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรภายใน 90 
วัน นับแต่ได้มีการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร ในเรื่องระยะเวลาในการยื่นค าขอตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 
5 ปี หลังจากมีการประกาศโฆษณาการยื่นขอรับสิทธิบัตร หรือในเรื่องของขอบเขตของข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร
เพื่อการทดลอง ค้นคว้า หรือวิจัยปัจจุบัน ตามประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นการมุ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประดิษฐ์
มากกว่าให้ความคุ้มครองสาธารณชน ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของ Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPs หรือข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า) และ
เจตนารมณ์ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที่มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตร 
และผลประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 
ค าส าคัญ 
สิทธิบัตร ,คัดค้านค าขอรับสิทธิบัตร ,ค าขอตรวจสอบการประดิษฐ์สิทธิบัตร ,ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร 
 
ABSTRACT 
 Intellectual property law does not focus on protection or benefit only the inventor 
but determined to take into account the benefits or protection for the public Patent law is 
therefore an exchange of interests between the inventor and the public, with the state acting in 
charge of the interests of both parties to achieve a balance. 
 Therefore, the patent law in Thailand regarding the time period for filing an opposition 
to the patent application is within 90 days from the publication of the patent application. Regarding 
the period of submitting an application for invention inspection within 5 years after the publication 

                                                           
 1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย์ 
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of the patent application or on the subject of patent infringement exceptions for experiments or 
research. Currently, the issue is aimed at protecting the inventor rather than protecting the public. 
This is against the spirit of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPs) and the spirit of the Intellectual Property Law. Which focuses on balancing the interests of 
the patent holder and public interest. 
 
Keywords 
Patent, Opposition to the patent application, Request for invention examination of patent, Exceptions 
to patent right 
 
บทน า 
 ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใหม่ๆ ถือว่ามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ โดย
สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ บุคคลผู้ริเริ่มย่อมต้องลงทุนลงแรง ใช้ทรัพยากรในส่วนขององค์ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษาวิจัย คิดค้น พัฒนาและปรับปรุง ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม
ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ดังนั้นกฎหมายจึงให้ความคุ้มครองในสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานอันเกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งเป็นสิทธิทางกฎหมายที่มีอยู่เหนือผลงานการสร้างสรรค์
ทางปัญญาของบุคคลที่ได้มีการคิดค้น ประดิษฐ์ หรือสร้างสรรค์ผลงานท่ีเกิดขึ้นจากความสามารถของตน โดยรัฐจะ
ออกเป็นหนังสือส าคัญให้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานทางปัญญา “สิทธิบัตร” จึงถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ชนิดหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ในรูปแบบของการประดิษฐ์ หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าเง่ือนไขตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ เมื่อได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว ผู้ประดิษฐ์ดังกล่าวจะ
เปลี่ยนฐานะตามกฎหมายสิทธิบัตรจะเรียกว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตร” จะมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆตามที่กฎหมายได้ก าหนด 
โดยสิทธิในทางกฎหมายถือว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ผู้ทรงสิทธิบัตรจะมีสิทธิเด็ดขาดที่จะ
แสวงหาผลประโยชน์จากสิทธิบัตร มีสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อเสนอขายหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือผลิตภัณฑ์โดย ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร และยังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถใช้
สิทธิตามสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว เช่นเดียวกับสิทธิที่กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียว 
 หลักเกณฑ์ในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ท่ีสามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประกอบไป
ด้วยลักษณะ 1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 2. เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนสูงขึ้น 3.เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถ
ประยุกต์ได้ในทางอุตสาหกรรม โดยเจ้าของสิทธิบัตรจะมีสิทธิเด็ดขาด หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหา
ประโยชน์จากการประดิษฐ์ และสิทธินั้น จะมีอยู่เพียงช่วงระยะเวลาที่จ ากัด ตามกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทยซึ่ง
บัญญัติอายุความคุ้มครองสิทธิบัตรเป็นระยะเวลา 20 ปี เพื่อเป็นการตอบแทนท่ีนักประดิษฐ์ได้มีการคิดค้นนวัตกรรม
เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน อีกทั้งส่งเสริม หรือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักประดิษฐ์มีการคิดค้น วิจัยและพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาสู่สาธารณชน 
 ปัจจุบันปัญหาของสิทธิบัตรโดยเฉพาะสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กฎหมายให้สิทธิแก่ ผู้ทรงสิทธิมากกว่า
สิทธิของสาธารณชน และผู้ทรงสิทธิบัตรใช้สิทธิของตนเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายสิทธิบัตรได้ให้ไว้ กล่าวคือ 
กฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทยเป็นการมุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิมากกว่าผลประโยชน์ของ
สาธารณชน ผู้ทรงสิทธิได้รับสิทธิมากกว่าสิทธิของสาธารณชนจะได้รับจากรัฐ ซึ่งปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลท าให้เกิด
ความเสียหายต่อสาธารณชน และขัดต่อเจตนารมณ์ของ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights(TRIPs หรือข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า)  ที่มุ่งเน้นให้เกิดความ
สมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตร และผลประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงศึกษาเปรียบเทียบจากกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และแนวค า
พิพากษาศาลสูงของต่างประเทศ เพื่อใช้ในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทย เพื่อท าให้เกิดความ
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สมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตร และผลประโยชน์ต่อสาธารณชนและสอดคล้องตามเจตนารมณ์
กฎหมายสิทธิบัตร และข้อตกลง TRIPs โดยผู้ศึกษาได้แยกประเด็นของปัญหาของกฎหมายที่ให้สิทธิแก้ผู้ทรงสิทธิใช้
สิทธิของตนเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายสิทธิบัตรไว้เป็น 3 ประเด็นดังน้ี 
 ประเด็นที่ 1 ประเด็นปัญหาระยะเวลาในการยื่นขอตรวจสอบการประดิษฐ์สิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติ 
พ.ศ. 2522 มาตรา 29 วรรคแรก บัญญัติว่า “เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นค า
ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วัน
ประกาศโฆษณา ในกรณีที่มีการคัดค้านและมีการอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 33 และมาตรา 34 ให้ยื่นค าขอ
ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ ค าวินิจฉัยถึงที่สุด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงที่หลัง ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นภายใน
เวลาที่ก าหนดไว้ ให้ถือว่าละทิ้งค าขอรับสิทธิบัตร” 
 เมื่อพิจารณาถึง ระยะเวลาในการการยื่นขอตรวจสอบการประดิษฐ์กฎหมายได้บัญญัติระยะเวลานาน
เกินกว่าสมควร ส่งผลกระทบท าให้มีค าขอรับสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างรอการด าเนินค้างเป็นจ านวนมาก อีกท้ัง ยังส่งผล
กระทบทางอ้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาการขยายระยะเวลาความคุ้มครองสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับ
ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522 มาตรา 27 แม้ว่ามีการก าหนดกรอบระยะเวลาหากผู้ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอก
ราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ หรือรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ขอรับไว้สิทธิบัตร
นั้นภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน แต่ในทางปฏิบัติประเด็นปัญหาดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง เนื่องจากมักจะมี
การยื่นค าร้องในการขอขยายระยะเวลาในการส่งผลตรวจสอบการประดิษฐ์ หรือรายละเอียดการประดิษฐ์ท่ีขอรับไว้
นอกราชอาณาจักร บริษัทยาข้ามชาติ หรือบริษัทยาต้นแบบอาศัยช่องว่างของกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทยที่
ก าหนดกรอบระยะเวลาที่ยื่นขอตรวจสอบการประดิษฐ์ถึง 5 ปี หลังจากมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว 
ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในข้อสิทธิต่างๆเพื่อครอบคลุมให้ตนมีสิทธิทั้งหมดใน
สิ่งประดิษฐ์นั้นๆ แต่บางครั้งบริษัทยาต้นแบบก็ไม่ประสงค์ให้มีการยื่นขอตรวจสอบการประดิษฐ์ หรือถ่วงเวลาในการ
ยื่นขอตรวจสอบการประดิษฐ์ในระยะเวลาที่ใกล้ครบตามที่กฎหมายได้ก าหนด ซึ่งถือเป็นการกีดกันการวิจัยและ
พัฒนาของอุตสาหกรรมยา หรือนักวิจัยในประเทศ โดยกระบวนการดังกล่าวเห็นได้ว่าแม้จะยังไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทย แต่การยื่นขอตรวจสอบการประดิษฐ์ล่าช้าเป็นผลกระทบทางอ้อมที่ส่งผลให้มี
การขยายระยะเวลาในการคุ้มครองสิทธิบัตร กล่าวคือ บริษัทยาดังกล่าวไม่มีจุดประสงค์ที่จะให้สิ่งประดิษฐ์ที่ได้ยื่น
ขอรับสิทธิบัตรไว้ ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร แต่เป็นการกีดกันไม่ให้บริษัทอื่นๆน าตัวยาที่อยู่ ระหว่างยื่นขอรับ
สิทธิบัตรไปด าเนินการวิจัย และพัฒนา เนื่องจากบริษัทอื่นๆ หรือบุคคลใดไม่กล้าหรือกลัวในข้อกฎหมาย หากตนได้
ด าเนินการวิจัย และพัฒนาในตัวยาที่อยู่ระหว่างยื่นขอรับสิทธิและภายหลังได้รับการจดทะเบียนสิทธิก็จะเป็นการ
ละเมิดตามกฎหมายสิทธิบัตร หรือแม้ว่าภายหลังสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ในการเสนอให้มีการแก้ไขให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นค าขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 5 ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันประกาศโฆษณา 
ให้ลดลงเหลือ 2 ปี นับแต่วันประกาศโฆษณา ระยะเวลาตามที่ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางแก้ไข เป็นระยะเวลาค่าเฉลี่ย
ที่ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าในกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายของสหภาพยุโรป ก าหนดระยะเวลาในการยื่น
ตรวจสอบการประดิษฐ์ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือกฎหมายประเทศญี่ปุ่นก าหนดระยะเวลาในการยื่นตรวจสอบ
การประดิษฐ์ ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือกฎหมายของสหพันธรัฐมาเลเซีย ก าหนดระยะเวลาในการยื่นตรวจสอบ
การประดิษฐ์ ภายในระยะเวลา 18 เดือน และเพิ่มเติมรายละเอียดในมาตรา 27 วรรคสี่ จากเดิมกฎหมายบัญญัติให้
อ านาจแก่อธิบดีขยายระยะเวลาในการยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือยื่นผลการตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ หรือรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 27 วรรคสอง เป็นดุลพินิจซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจน เห็นควรให้ก าหนดเพิ่มเติมรายละเอียดไว้ในประกาศกระทรวง ถึงเง่ือนไขที่ชัดเจนที่จะขอขยายระยะเวลา
ดังกล่าว โดยไม่ให้ใช้ดุลพินิจให้การขยายระยะเวลา ในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายนี้ เพื่อไม่ให้เป็น
ช่องว่างทางกฎหมายที่ก่อให้เกิดการกีดกันการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยรายอื่น และเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาตามสากลประเทศ และยังเป็นการลดระยะเวลาในการพิจารณาสิทธิบัตรลงได้อีก อีก
ทั้งเป็นการลดจ านวนสิทธิบัตรที่คงค้างที่รอการตรวจสอบ โดยในการแก้ไขลดระยะเวลาในการยื่นตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ว่าลดลงจากเดิม ไม่ถือเป็นการลดรอนสิทธิของผู้ยื่นขอรับสิทธิบัตร โดยหากผู้ยื่นขอรับสิทธิบัตรมี
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จุดมุ่งหมายต้องการให้สิ่งประดิษฐ์ได้รับความคุ้มครองย่อมต้องรีบด าเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หากมีการด าเนินการที่ล่าช้าย่อมส่งผลกระทบต่อตัวผู้ยื่นขอรับสิทธิบัตรที่จะได้รับความคุ้มครองที่สั้นลงไป 
เนื่องจาก อายุความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรย้อนหลังไปถึงวันที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร เพราะฉะนั้นการแก้ไขโดย
การลดระยะเวลาที่ให้ยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ลดลงย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ยื่นขอรับสิทธิบัตรอย่างแท้จริง แต่
เป็นการลดระยะเวลาที่บริษัทยาข้ามชาติ หรือผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร แต่ไม่มีเจตนาที่จะให้สิทธิบัตรดังกล่าวได้รับการ
จดทะเบียน จึงถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทอื่นๆ หรือนักวิจัยได้มีโอกาสในการที่จะวิจัยและพัฒนาในตัว
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ไม่สมควรจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อก่อให้เกิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติที่สูงข้ึนหรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนกว่าเดิม 
 ประเด็นที่ 2 ประเด็นปัญหาระยะเวลาในการยื่นคัดค้านก่อนออกสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติ   
พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิรับ
สิทธิบัตรดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นว่าค าขอรับสิทธิบัตรใดไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 
มาตรา 11 และมาตรา 14 จะยื่นค าคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่ต้องยื่นภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศ
โฆษณาตามมาตรา 28” 
 เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการยื่นคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตร ระยะเวลาที่ยื่นค าร้องคัดค้านที่สั้น
เกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถยื่นคัดค้านได้ทันภายในก าหนดระยะเวลา ก่อให้เกิดปัญหาการขยายระยะเวลาในการ
คุ้มครองออกไปอย่างไม่มีสิ้นสุด โดยเฉพาะในประเด็นของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในสิทธิบัตรยา บริษัทยาที่ได้รับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรนั้น ย่อมก าหนดราคายาดังกล่าวไว้มีมูลค่าสูงท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้ หรือ
รัฐบาลแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยบริษัทยาต้นแบบมีการวางแผน และใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อยืดระยะเวลา
ความคุ้มครองสิทธิบัตรเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากยาของตนให้ยาวนานไม่มีวันสิ้นสุด รวมถึงสร้างกระบวนการ
สร้างข้อพิพาทกับบริษัทยาสามัญเพื่อด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีสิทธิบัตรเกิบ 700 คดี รวมถึงการท าข้อตกลงใน
คดีความกับบริษัทยาสามัญอันอาจส่งผลกระทบให้ด าเนินการน ายาช่ือสามัญออกวางจ าหน่ายในตลาดล่าช้าออกไป
โดยมูลค่าความเสียหายอันเกิดจากการใช้ระบบสิทธิบัตรในทางที่ผิดดังกล่าวเป็นจ านวน 3,000 ล้านเหรียญ หรือ
ประมาณ 126,000 ล้านบาท 
 การตรวจสอบถึงรายละเอียดของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ว่าเป็นสิทธิบัตรที่สมควรได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรือไม่ โดยจากสถิติการยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยส่วนมากจะเป็นบริษัทที่มีสัญชาติต่างประเทศ 
เอกสารดังกล่าวจะเป็นในรูปแบบของภาษาต่างประเทศท าให้ในการตรวจสอบถึงข้อถือสิทธิ และรายละเอียดใน
เอกสารที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรนั้น จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลเอกสาร และเนื้ อหารายละเอียดของ
สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีเข้าตามเงื่อนไขที่กฎหมายสิทธิบัตรได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
 
ตารางสถิติท่ีขอยืน่รับสิทธบิัตร และสถิตสิิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบยีนในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2561 

ประเทศ สถิติการยื่นขอรบัสิทธบิัตร สถิติการได้รบัจดทะเบยีนสิทธิบตัร 
ไทย 7,918 546 
สหรัฐอเมริกา 7,730 1,507 
สหภาพยุโรป 9,452 2,170 
ญี่ปุ่น 22,050 8,973 
อาเซียน 627 146 
อื่นๆ 8,291 1,099 
รวม 56,068 14,441 

ที่มากรมทรัพยส์ินทางปัญญา ,สืบค้นจาก http://www.ipthailand.go.th/en/ 
 โดยผู้ศึกษาได้เสนอแนวทาง ในการแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 ในมาตรา 31 
โดยให้เพิ่มระยะเวลาในการยื่นคัดค้านภายใน ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 ระยะเวลา
ตามที่ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางแก้ไข เป็นระยะเวลาค่าเฉลี่ยที่ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าในกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ 
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กฎหมายของประเทศอินเดีย ก าหนดระยะเวลาในการคัดค้านก่อนออกสิทธิบัตร ภายในระยะเวลา 6 เดือน และ
ภายหลังที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือกฎหมายสหภาพยุโรปก าหนดระยะเวลาในการ
คัดค้านก่อนออกสิทธิบัตร ภายในระยะเวลา 9 เดือน หรือกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ก าหนดระยะเวลาในการ
คัดค้านก่อนออกสิทธิบัตร ภายในระยะเวลา 6 เดือน และเสนอแก้ไขให้มีการยื่นค าร้องขอคัดค้านหลังการออก
สิทธิบัตร (Post-grant Opposition) ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่มีการประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียน
สิทธิบัตร แม้ว่ากฎหมายจะได้มีการบัญญัติให้มีการร้องขอเพิกถอนสิทธิบัตรได้ แต่ระยะเวลาของกระบวนการในการ
พิจารณาที่ต้องผ่านระบบศาลที่มีความยุ่งยากและต้องใช้ระยะเวลาที่นาน ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่า
ระบบการยื่นคัดค้านค าขอรับสิทธิบัตรผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 โดยแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษากฎหมายของประเทศต่างๆที่
เป็นต้นแบบในการก าเนิดแนวคิดกฎหมายสิทธิบัตร ยังคงให้ความส าคัญเรื่องการยื่นคัดค้านสิทธิบัตร เพื่อเป็นการ
ป้องกันการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือเป็นการขยายระยะเวลาความคุ้มครองสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย และส่งผลกระทบอย่างมหาศาลกับรัฐบาล เนื่องจาก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หรืออารยประเทศ ได้มีการก าหนดสิทธิ และเสรีภาพในส่วนของการเข้าถึงการรักษาของคนในชาติ ซึ่งรัฐบาลต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในราคาที่สูงเกินกว่าความจริง ซึ่งหากมาตรการป้องกันการเกิดการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือ
เป็นการขยายระยะเวลาความคุ้มครองสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระบบการยื่นค าขอคัดค้านสิทธิบัตรดังกล่าว
ไม่ว่าจะคัดค้านก่อนมีการออกสิทธิบัตร (Pre-grant Opposition) และการยื่นคัดค้านภายหลังมีการออกสิทธิบัตร
แล้ว (Post-grant Opposition) จะเป็นการยับยั้งสิทธิบัตรการประดิษฐ์ท่ีไม่สมควรได้รับจดทะเบียน โดยเฉพาะใน
สิทธิการประดิษฐ์ของสิทธิบัตรยาที่จะเปิดโอกาสให้บริษัทยาสามัญ สามารถด าเนินการผลิตยาต้นแบบที่หมดอายุ
ความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรท าให้ยาที่เป็นความต้องการของตลาดมีราคาที่ถูกลง ส่งผลให้ผู้ป่วยย่อม
สามารถเข้าถึงยารักษาโรค และเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าความจ าเป็นของรัฐบาล 
 ประเด็นที่ 3 ประเด็นปัญหาการได้รับสิทธิบัตรในกรณีการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง ค้นคว้า 
ตามพระราชบัญญัติพ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542 มาตรา 36 วรรคสอง (1) 
บัญญัติว่า “ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ (1) การกระท าใดๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือ
วิจัย ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ท าให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรม
ของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร” 
 เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นการลดโอกาสในการพัฒนา ต่อยอด และคิดค้นเพื่อให้ ได้
สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ แม้กฎหมายสิทธิบัตรได้มีการก าหนดข้อยกเว้นให้บุคคลอื่นสามารถน าสิ่งประดิษฐ์ที่
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย แต่ต้องไม่ขัดต่อการใช้
ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ท าให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร 
โดยในประเด็นปัญหาดังกล่าว กฎหมายสิทธิบัตรก าหนดให้บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตร สามารถน าสิ่งประดิษฐ์
ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร กล่าวคือ เป็นการน ามาใช้
ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลอง หรือเรียกว่า “ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง” แต่เมื่อมีผู้
ละเมิดสิทธิบัตรเพื่อการทดลอง วิจัยและพัฒนา โดยเกิดสิ่งประดิษฐ์เข้าหลักเกณฑ์ หรือเง่ือนตามที่กฎหมาย
สิทธิบัตรไทยได้บัญญัติไว้ แต่กฎหมายสิทธิบัตรไม่ เปิดช่องให้สิ่งประดิษฐ์นั้นสามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรได้ตาม
กฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทย กล่าวคือ แม้ในประเทศไทยได้มีการก าหนดข้อยกเว้นไว้ แต่การก าหนดเง่ือนไข
ดังกล่าวเป็นการจ ากัดขอบเขตของข้อยกเว้นที่ค่อนข้างแคบ โดยไม่มีการกล่าวถึงหากผู้ที่ละเมิดสิทธิบัตรจากการ
ทดลอง วิจัยและพัฒนาตัวยาที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 
36 วรรคสอง (1) จะสามารถน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ โดยแรงจูงใจท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา หรือต่อยอดสิทธิบัตร
เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ น้ันสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือผู้ที่ด าเนินการดังกล่าว ย่อมมีจุดประสงค์หลักที่
จะให้สิ่งประดิษฐ์ที่ตนได้พัฒนา หรือต่อยอดนั้นสามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้ การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตามข้อยกเว้นการละเมิดนั้น ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ เป็นการใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ย่อมต้องค านึงถึงการไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร โดยผู้ศึกษาเห็น
ควรโดยยกเลิกข้อความตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
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(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ในมาตรา 36 วรรคสอง (1) และให้ใช้ข้อความเพิ่มเติม “การกระท าใดๆ เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย และท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าเง่ือนไขภายใต้บังคับมาตรา 5 ก าหนดให้ ผู้
ประดิษฐ์มีสิทธิสามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ ทรงสิทธิบัตรเดิม 
และไม่ท าให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร” 
 ถึงแม้ว่า ผู้ศึกษาจะพิจารณาให้มีการปรับข้อกฎหมายหากสิ่งประดิษฐ์เกิดจากข้อยกเว้นเพื่อการการ
ละเมิดในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย และยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้น แต่หากสิ่งประดิษฐ์ใดเกิดจาก
ข้อยกเว้นเพื่อการการละเมิดในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรโดยมีสาระส าคัญตาม
การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรเดิมเป็นส่วนหน่ึงซึ่งเป็นสาระส าคัญของการประดิษฐ์ท่ีเกิดขึ้นใหม่ และหากผู้ทดลองจะ
ยื่นขอรับสิทธิบัตร หรือใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์นั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรต้องขออนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรเพื่อ
ขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรเดิมด้วย เว้นแต่หากมีสาระส าคัญตามการ
ประดิษฐ์ท่ีได้รับสิทธิบัตรเดิม แต่ตามสิทธิบัตรที่ยื่นขอรับใหม่นั้นไม่ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 
 นอกจากนี้ การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราดังกล่าว เป็นการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจท าให้เกิด
การพัฒนาต่อยอด นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ซึ่งส่งผลในการพัฒนาทางอุตสาหกรรม 
และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และส่งเสริมในทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังท าให้สาธารณชนได้รับประโยชน์ใน
สิ่งประดิษฐ์นั้นๆ กล่าวคือ ได้รับความสะดวกสบายที่มากยิ่งขึ้น หรือในกรณีสิทธิบัตรยาผู้ป่วย หรือผู้บริโภคได้รับ
การรักษาโรคที่ดีขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังเป็นการรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตร และประ โยชน์ของ
สาธารณชนสอดคล้องตามข้อตกลง TRIPs ข้อ 30 แต่ทั้งนี้ ยังต้องพิจารณาถึงสิทธิเดิมของเจ้าของสิทธิบัตร คือต้อง
ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตรเดิม และไม่ท าให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรง
สิทธิบัตรเกินสมควร อีกทั้ง เมื่อพิจารณาถึงแนวค าพิพากษาศาลสูงของต่างประเทศ ในหลายๆประเทศเริ่มมีการ
ก าหนดขอบเขตในการพิจารณาถึงข้อยกเว้นการละเมิดเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ให้สามารถยื่นขอรับ
สิทธิบัตรได้ โดยหากประเทศไทยไม่มีการแก้ไขข้อกฎหมายดังกล่าว และขยายค าจ ากัดความของข้อยกเว้นเพื่อ
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยไว้อย่างกว้าง ก็อาจส่งผลเสียต่อนักวิจัย และนักพัฒนา ในประเทศ ที่ไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลองค์ความรู้ของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรของต่างชาติที่เข้ามาจดทะเบียนสิทธิบัตรใน
ประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดความคิดท าให้เกิดนวัตกรรม เทคโนโลยีต่อประเทศชาติ ในทาง
กลับกันหากผู้ประดิษฐ์ได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศที่ได้มีการวางแนวค าพิพากษาถึงขอบเขตข้อยกเว้นเพื่อ
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยไว้อย่างกว้าง บุคลากรในประเทศนั้นๆ ย่อมสามารถน าข้อมูล หรือองค์ความรู้
เกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ท่ีได้มีการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ต่อสาธารณชน น ามาใช้ประโยชน์
ในการต่อยอดความคิด หรือพัฒนาจนก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยการกระท านั้นมิถือว่าเป็นการกระท าอันเป็น
การละเมิดสิทธิบัตรตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว 
บทสรุป 
 จากประเด็นปัญหากฎหมายดังกล่าว ที่ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรมากกว่าสิทธิของ
สาธารณชน หรือผู้ทรงสิทธิได้ใช้สิทธิเกินขอบเขตที่กฎหมายสิทธิบัตรได้บัญญัติไว้ ในการที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ใน
ประเด็นปัญหา โดยเปรียบเทียบจากกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และแนวค าพิพากษาศาลสูง
ของต่างประเทศ เพื่อใช้ในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทย การเสนอให้มีการแก้ไขข้อกฎหมาย
สิทธิบัตรดังกล่าวไม่ได้เป็นการรอนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรลงแต่อย่างใด โดยผู้ทรงสิทธิบัตรยังคงมีสิทธิตามที่
กฎหมายสิทธิบัตรได้ก าหนดไว้ทุกประการ เพียงแต่เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตร
และผลประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์กฎหมายสิทธิบัตร และข้อตกลง TRIPs โดยในการ
เสนอให้แก้ไขในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มความส าคัญให้แก่สิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม เนื่องจาก เป็นการเปิดโอกาสให้แก่บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อตรวจสอบถึง
คุณสมบัตรของสิทธิบัตรที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรว่าเป็นสิทธิบัตรที่สมควรได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือเข้าตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายสิทธิบัตรได้บัญญัติหรือไม่ อีกท้ัง ยังเป็นการลดภาระของหน่วยงานราชการที่ไม่ต้องมีสิทธิบัตร
คงค้างเพื่อรอผู้ยื่นขอรับสิทธิบัตรยื่นค าขอตรวจสอบการประดิษฐ์สิทธิบัตร และในท้ายที่สุดนี้เป็นการเปิดโอกาส
ให้แก่นักประดิษฐ์ หรือนักวิจัยและพัฒนาให้แก่บุคลากรในประเทศนั้นๆ ย่อมสามารถน าข้อมูล หรือองค์ความรู้
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เกี่ยวกับการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ท่ีได้มีการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ต่อสาธารณชน น ามาใช้ประโยชน์
ในการต่อยอดความคิด หรือพัฒนาจนก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และสร้างชีวิตความเป็นอยู่และความสะดวกสบาย
ให้แก่สาธารณชน อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับมาตรการลงโทษความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศใน
ประมวลกฎหมายอาญาของไทย เนื่องจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของไทยยังไม่มีการก าหนดมาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศทั้งที่เป็นการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและ
กระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างในปัจจุบัน 
 ประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้ก าหนดเรื่องการคุกคามไว้ในมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา ซึ่งเป็นการบัญญัติเกี่ยวกับการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระท าให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนร าคาญ 
และวรรคสองของมาตรา 397 เป็นการกระท าอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศซึ่งเป็นเหตุเพิ่มโทษ
เกี่ยวกับการคุกคามตามมาตรา 397 วรรคหนึ่ง โดยก าหนดอัตราโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่น
บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ เป็นเพียงมาตราเดียวในประมวลกฎหมายที่ก าหนดมาตรการลงโทษเกี่ยวกับการคุกคามทาง
เพศไว้และอัตราโทษค่อนข้างน้อยกว่าการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศในหมวด 9 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็น
อย่างมาก เนื่องจากการคุกคามทางเพศเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศเช่นเดียวกับความผิดฐานกระท าอนาจาร อีกทั้งการ
คุกคามทางเพศและความผิดฐานกระท าอนาจารมีความแตกต่างกันในพฤติกรรม การคุกคามทางเพศถือเป็นการ
ละเมิดทางเพศอย่างหนึ่งเฉกเช่นการกระท าความผิดฐานอนาจารตามมาตรา 278 อีกทั้งกฎหมายมาตรา 397 
ดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบันที่พฤติกรรมการกระท าการคุกคามทางเพศนั้นเกิดขึ้นใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ดังนั้นผู้เขียนจึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศ โดยการเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิด
เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ โดยเพิ่มเติมมาตรา 278/1 ให้อยู่ในภาค 2 ความผิดลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา เพื่อก าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศให้ตรงตามเจตนารมณ์
และสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน และเพิ่มเติมบทนิยามการคุกคามทางเพศโดยการบัญญัติกฎหมาย
มาตรา 1 (19) ในภาค 1 ความผิดลักษณะ 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เป็นการบัญญัติค านิยามการคุกคามทาง
เพศเพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตการตีความของกฎหมายดังกล่าวให้ชัดเจนและแน่นอน  
 
ค าส าคัญ 
คุกคาม, ล่วงเกิน, อนาจาร, เพศ, อินเทอร์เน็ต 
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Abstract 
 The objective of this research is to study the legal measures against Sexual Harassment 
Act in Thailand, for the reason that the provisions of the Criminal Code in Thailand lack advance 
legal measures against Sexual Harassment Act despite the fact that it is an offense that has been 
a long and ongoing occurrence, which is still affecting Thai society at present. 
 Sexual Harassment Act is in the Thai Criminal Code as Section 397, which indicates 
bullying, threatening others, or humiliating a person to an extent that is troublesome; In Section 
397, paragraph two – implies as an act that has an implication in the way of sexual harassment, 
which is the reason for increasing threat penalties under Section 397, paragraph one, that implies 
setting the imprisonment penalty for a term of not more than one month or a fine of not more 
than ten thousand baht or both. It is the only section in the code that imposes sanctions on sexual 
harassment, which clearly shows that the punishment rate is significantly lower than Sex Offenses 
Act in Chapter 9 by the Criminal Code. 
 For the reason that sexual harassment is a sexual offense as well as an indecent 
offense, moreover, sexual harassment and indecent offenses differ in behavior; Sexual harassment 
is considered as a sexual violation, as is the commission of an indecent offense under Section 278, 
in addition Section 397 is not consistent according to current social situations in which sexual 
harassment behavior and acts can take place electronically. 
 Therefore, the researcher has proposed a solution on how to address the issue 
regarding to the Sexual Harassment Act, by adding provisions for offenses related to sexual 
harassment and adding Section 278/1 to be placed in Book 2. Specific offenses, Title 9. Offences 
related to sexuality by the Code of Law. The changes are to establish legal measures against sexual 
harassment that are intentional and consistent with the current social situation, and by adding the 
definition “Sexual Harassment” in Article 1(19), Book 1. General provisions - offenses, Title 1. Of 
the Criminal Code, it will provide a clear definition of sexual harassment in order to precisely define 
the scope of the law’s interpretation. 
 
Keywords: 
Threats, Harassment, Indecent, Sex, Interne 
 
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีเหตุผลและกฎหมายก็มีไว้ส าหรับผู้มีเหตุผลด้วย การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ใน
สังคมย่อมก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งได้ เนื่องจากต่างก็เช่ือในเหตุผลของตนเองและไม่ยอมซึ่งกันและกัน หากปล่อย
ให้ต่างคนต่างกระท าตามเหตุผลของตนก็ท าให้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและท าให้เกิดการขัดแย้งและความไม่สงบสขุ
ขึ้นได้ ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมด้วยกฎหมาย3 
 วิธีการควบคุมสังคมในปัจจุบันคือการบังคับใช้กฎหมายอาญา โดยค านึงถึงพฤติกรรม จิตใจ รวมทั้ง
ผลประโยชน์ร่วมกันในสังคมด้วย ซึ่งบทบัญญัติความผิดฐานต่าง ๆ รวมเอาสิ่งที่เป็นพื้นฐานของความคิดไว้ด้วยกัน 
คือ ผู้กระท า การกระท า กรรมของการกระท า ผลของการกระท า และคุณธรรมทางกฎหมาย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในทาง
ความคิด ซึ่งการละเมิดประโยชน์หรือคุณค่าจึงเป็นการละเมิดคุณธรรมทางกฎหมาย ดังนั้นการคุกคามทางเพศจึง

                                                           
 3 ทวีเกียรต ิมีนะกนิษฐ, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรงุเทพมหานคร: ส านักพิมพว์ิญญูชน, 
2564). น.15-16. 
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เป็นการท าให้บุคคลปราศจากความปลอดภัยในร่างกาย ถือเป็นคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนบุคคล และเป็นการ
ละเมิดทางเพศอีกด้วย4 
 การคุกคามทางเพศ เป็นพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในอดีตรูปแบบพฤติกรรมการคุกคามทางเพศมักเกิดขึ้นในสถานที่ท างานหรือ
สถานศึกษา โดยมีข้อแลกเปลี่ยนทั้งการเลื่อนขั้นในต าแหน่งหน้าที่ เพิ่มขั้นเงินเดือน หรือแม้แต่กระท าเพื่อแลกกับผล
การศึกษาที่ดีขึ้น มักเกิดจากผู้มีอ านาจเหนือตน เช่น นายจ้ าง หัวหน้างาน เป็นต้น แต่ในปัจจุบันเป็นยุคของ
เทคโนโลยีและเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน จึงก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
คุกคามทางเพศรูปแบบใหม่ คือพฤติกรรมการคุกคามทางเพศบนอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง 
ๆ เช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น เหล่านี้เรียกว่า “สื่อสังคมออนไลน์” จึงก่อให้เกิดเป็นอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime)  
 ด้วยเหตุนี้การคุกคามทางเพศบนอินเทอร์เน็ตจึงเป็นภัยคุกคามทางเพศรูปแบบใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สังคมเป็นวงกว้าง และสามารถก่อพฤติกรรมการกระท าความผิดได้ง่ายขึ้น จึงควรก าหนดให้เป็นความผิดเกี่ยวกับ
เพศฐานหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายอาญาของไทยยังไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อ
รองรับความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ จึงท าให้เกิดเป็นช่องโหว่ของกฎหมายอาญา5 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ 
 ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้น าประโยชน์มหาศาลมาสู่สังคมมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีไปในทางที่ไม่ถูกต้องได้เช่นกัน การกระท าความผิดโดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สามารถท าได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว อันเป็นการกระท าความผิดโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกว่า 
“อาชญากรรมคอมพิวเตอร์” โดยเฉพาะในปัจจุบันเกิดการคุกคามทางเพศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ผู้ตกเป็น
เหยื่อจากพฤติกรรมดังกล่าวคือผู้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และผู้กระท าความผิดก็คือผู้ใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตนั้นด้วยเช่นกัน 
 ปัจจุบันนิยามค าว่า “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์” ที่ชัดเจนและครอบคลุมยังไม่ปรากฏ เนื่องจาก
ความรวดเร็วของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อลักษณะ วิธีการ เครื่องมือ รูปแบบ รวมถึงเป้าหมายของ
การกระท าความผิด มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการคุกคามทางเพศเป็นรูปแบบของ
การก่ออาชญากรรมหรือการรบกวนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Networking Malfeasance) เป็นการกระท าที่เกิด
ในอินเทอร์เน็ตและผลก็เกิดในอินเทอร์เน็ตเช่นกัน ซึ่งวิธีการกระท าความผิดไม่จ าเป็นต้องกระท าทางกายภาพใน
สังคม ทั้งยังใช้เวลารวดเร็วในการกระท าความผิด และไร้พรมแดน จึงเกิดเป็นการละเมิดทางเพศ อันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก  
 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิประจ าตัวของมนุษย์ทุกคนโดยไม่เลือกสัญชาติ สถานท่ีเกิด เพศ หรือต้นก าเนิด
ทางชาติพันธ์ ทุกคนล้วนเท่าเทียมกันและมีสิทธิมนุษยชนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ6 ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ให้
ความส าคัญในความเป็นมนุษย์หรือคุณค่าในความเป็นคนของผู้อื่นซึ่งเป็นสิทธิติดตัวมนุษย์ทุกคนมาแต่ก าเนิด โดยไม่
แบ่งแยกด้วยเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นบุคคลทุกคนในสังคมจะต้องยอมรับและเคารพความเป็นมนุษย์ จะ
กระท าการใดที่เป็นการละเมิดหรือเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นไม่ได้ ซึ่งกฎหมายของไทยได้มี
การรับรองเพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักการของสิทธิมนุษยชนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 แต่มิได้ก าหนดไว้โดยตรงว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิทธิ แต่อย่างไรก็ตามมีบาง
มาตราเมื่ออ่านแล้วมีนัยส าคัญว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับความคุ้มครองอยู่ ตัวอย่างเช่น 

                                                           
 4 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพว์ิญญูชน, 2563), น.158-164. 
 5 จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน, การคุกคามทางเพศบทอินเตอร์เน็ตศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในประเทศไทย 
อังกฤษ และสาธารณรัฐเกาหลี, วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ฉบับที่ 2, ปีที่ 6, น.367-368, (กรกฎาคม-ธนัวาคม, 2563). 
 6 ปกป้อง ศรีสนิท, สิทธิมนษุยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพว์ิญญูชน, 2563),  
น.13-18. 
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 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับ
การคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน” 
 นอกจากนี้ยังปรากฏในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560  
 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 “สิทธิมนุษยชน” หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล 
บรรดาที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี
และมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม”7 
 การบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในรัฐธรรมนูญมิได้มีจุดมุ่งหมายก าหนดให้บุคคลสามารถ
เรียกร้องสิทธิของตนได้เท่านั้น แต่เป็นการก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนที่แสดงให้เห็นว่าการ
ด ารงอยู่ของรัฐเป็นผลมาจากการสร้างของมนุษย์ เมื่อพิจารณาเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนั้น
มุ่งคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนความเสมอของประชาชน จึงอนุมานได้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการที่
ได้รับการรับรองและคุ้มครองเช่นเดียวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ท้ังยังผูกพันการใช้อ านาจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงอีกด้วย8 รัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐ
มีอ านาจหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ความ
จริงในคดีอาญา การใช้อ านาจรัฐดังกล่าวเป็นการกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการ
ใช้อ านาจรัฐในการด าเนินคดีอาญาจึงต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความจ าเป็นและ
ได้สัดส่วน9 
 ความผิดทางอาญามีขึ้นเพื่ออธิบายว่าการกระท าใดเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งจะพิจารณาไปที่ความ
สงบเรียบร้อยของสังคม Bermard Bpuloc กล่าวว่า ปรากฏการณ์อาชญากรรม คือการกระท าที่ถูกก าหนดและถูก
ลงโทษโดยกฎหมายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม (Order Social) เมื่อ
ความผิดอาญาถูกก าหนดโดยฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อลงโทษการกระท าท่ีกระทบกระเทือนความสงบเรียบรอ้ยของสงัคม10 
ซึ่งการบัญญัติความผิดอาญาต่าง ๆ มีคุณธรรมทางกฎหมายเป็นพื้นฐานในทางความผิด แม้ผู้บัญญัติจะมิได้ก าหนด
คุณธรรมทางกฎหมายก่อนการบัญญัติก็ตามแม้คุณธรรมทางกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่เป็นคุณค่า
ในทางความคิดของระเบียบสังคมซึ่งเกี่ยวพันกับความมั่นคง และความเป็นอยู่ในสังคม การละเมิดต่อประโยชน์หรือ
คุณค่าการอยู่ร่วมกันจึงเป็นการละเมิดต่อคุณธรรมทางกฎหมาย11  
 ความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็เป็นหลักพื้นฐานอีกหลักหนึ่งที่มีอยู่ในกฎหมายทุกระบบเนื่องจาก
เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้สังคมด ารงอยู่ได้และเป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทั่วไปของประชาชนโดย
ส่วนรวม จึงต้องห้ามมิให้มีการฝ่าฝืนไม่ว่ากฎหมายนั้นจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ก าหนดไว้โดยชัดแจ้งหรือไม่ก็ตาม 
 เมื่อการกระท าความผิดเกิดขึ้นในสังคม รัฐต้องหาวิธีในการก าหนดโทษเพื่อน ามาบังคับใช้กับผู้กระท า
ความผิด ซึ่งการลงโทษผู้กระท าความผิดมีที่มาจากทฤษฎีการก าหนดโทษทีห่ลากหลายทฤษฎีด้วยกัน ทฤษฎีที่น ามา
ปรับใช้กับการก าหนดมาตรการการคุกคามทางเพศในกรณีศึกษาของวิจัยนี้ คือทฤษฎีการก าหนดโทษเพื่อป้องกัน
ความผิด (Deterrence Theory of Punishment) ทฤษฎีนี้มองว่าโทษทางอาญามีไว้เพื่อป้องกันหรือป้องปรามมิให้
มีการกระท าความผิดอีกและกลับตนเป็นคนดี จึงถือว่าเป็นการป้องกันเฉพาะ รวมทั้งมีผลต่อบุคคลทั่วไปเพื่อไม่ให้
เอาเป็นเยี่ยงอย่าง จึงต้องมีการลงโทษที่รุนแรงเพื่อให้บุคคลทั่วไปเกิดความเกรงกลัว ซึ่งอาจไม่ยุติธรรมแก่ผู้ต้องรับ
โทษ ดังนั้นการปรับใช้แนวคิดนี้จึงต้องค านึงถึงความแตกต่างในลักษณะของความผิด  โอกาสที่จะก่อให้เกิดการ
                                                           
 7 โปรดดู พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2560, น.2. 
 8 อุดม รัฐอมฤต, ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยร์ากฐานของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, เล่มที่ 59, 
ปีที่ 20, น.267-268, (พฤษภาคม-สิงหาคม, 2561). 
 9 ปกป้อง ศรีสนิท, อา้งแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น.117-118. 
 10 ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์วญิญูชน, 2563), น.25-27. 
 11 คณิต ณ นคร, พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วญิญูชน, 2563), น.87-89. 
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กระท าความผิด และการบังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ าเสมอ12 และอีกทฤษฎีหนึ่งคือ ทฤษฎีการก าหนดโทษเพื่อสร้าง
จิตส านึก (Consciousness Theory) ทฤษฎีนี้มองว่าการลงโทษเพื่อเป็นการยับยั้งผู้กระท าความผิด เป็นการสร้าง
จิตส านึกของบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการลงโทษเป็นการเตือนจิตส านึกของบุคคลทั่วไปเพื่อมิให้มีการ
ละเมิดต่อกฎหมาย เพราะโทษเป็นตัวช้ีให้เห็นว่าการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และการกระท าอย่าง
ใดเป็นสิ่งทีไ่ม่ถูกต้องถือเป็นส่วนหน่ึงของการป้องกัน13  
 การพิจารณาถึงหลักการลงโทษทางอาญา ใช้หลักพื้นฐานทางกฎหมายอาญาเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งหลัก
พื้นฐานนี้บางหลักได้รับการยอมรับนับถือเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(UDHR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( ICCPR) หลักพื้นฐานกฎหมายอาญาที่
น ามาปรับใช้การคุกคามทางเพศในการก าหนดมาตราการการลงโทษ ได้แก่ หลักการปรับใช้โทษให้เหมาะสมกับ
ผู้กระท าความผิดแต่ละคน (Le Principle d’individualisation des peines) เป็นหลักท่ีได้รับการรับรองไว้ในข้อ 8 
แห่งค าประกาศสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองฝรั่งเศส 1789  การก าหนดโทษให้เหมาะสมส าหรับผู้กระท าความผิด
เป็นราย ๆ (Individualization) เป็นทฤษฎีกฎหมายอาญาที่น ามาใช้ 3 ตอน 
 ขั้นตอนแรก คือ การก าหนดขนาดของบทลงโทษในกฎหมาย 
 ขั้นตอนท่ีสอง คือ การใช้ดุลพินิจก าหนดโทษโดยค าพิพากษา 
 ขั้นตอนท่ีสาม คือ การปรับใช้โทษให้เหมาะสมกับผู้กระท าความผิดแต่ละคน14 
 อย่างไรก็ดีสิ่งแวดล้อมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลในการกระท าความผิด โดย
สิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกระตุ้นการตัดสินใจของบุคคลให้กระท าความผิด ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความคิดที่จะกระท า
ความผิดอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ โดยหลักความเป็นจริงแล้วมนุษย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่ในการตัดสินใจของบุคคลเพื่อประการใดย่อมขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทางจิตใจของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่าง
กันไปในแต่ละบุคคล ดังนั้นการกระท าความผิดของบุคคลจึงมีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย15 
 
2. ความเป็นมาการคุกคามทางเพศ 
 การคุกคามทางเพศเริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1976 โดยนักวิชาจากประเทศสหรัฐอเมริกาส ารวจถึงต้นตอของ
ปัญหาเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการคุกคามทางเพศ ต่อมาสหราชอาณาจักรได้ท าการส ารวจในปี ค.ศ. 1981-
1982 และได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อก าหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นนโยบาย
อย่างเป็นทางการและทันต่อสถานการณ์ในปี ค.ศ. 1980 การคุกคามทางเพศจึงได้ถูกนิยามไว้ในฐานะรูปแบบที่ผิด
กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระท า 
 ความหมายของการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) โดย Black’s Law Dictionary ได้ให้
ความหมายของค าว่า “Sexual Harassment หรือคุกคามทางเพศ” หมายความว่า การคุกคามทางเพศหรือการล่วง
ละเมิดทางเพศ เป็นการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานประเภทหนึ่งซึ่ งประกอบด้วย การล่วงละเมิดทางวาจาหรือทาง
กายในลักษณะทางเพศ เป็นการล่วงละเมิดทางเพศท่ีใช้ความพึงพอใจของความต้องการทางเพศเป็นพื้นฐานของการ
ตัดสินใจในการจ้างงาน16 
 The United Kingdom Equal Opportunities Commission (EOC) ก็ได้ให้ค าจัดความการคุกคาม
ทางเพศไว้เช่นกัน ว่าเป็นการกระท าท่ีไม่สามารถจะยอมรับได้ รวมถึงการพิจารณาวิพากษ์วิจารณ์ การจ้องมอง การ
สัมผัสแตะต้อง หรือเช้ือเชิญเรียกร้องในทางเพศอันไม่เป็นท่ียินดีของผู้ถูกกระท า17 

                                                           
 12 ปกป้อง ศรีสนิท, อา้งแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น.203-204. 
 13 ทวีเกียรต ิมีนะกนิษฐ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.219. 
 14 ปกป้อง ศรีสนิท, อา้งแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น.145—146. 
 15 อัจฉรยีา ชูตินันทน์, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพว์ิญญูชน, 2563),  
น.234-235. 
 16 Garner, Bryan A, Black’s Law Dictionary, (2004), p.4286. 
 17 Hazel Houghton-James, Sexual Harassment, (London: Cavendish Publishing, 1995), p.6. 



110 
 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women 1979: cedaw) ก็ได้กล่าวถึงการคุกคามทางเพศไว้ว่า การ
คุกคามทางเพศเป็นการละเมิดต่อสิทธิสตรี ซึ่งมิได้จ ากัดเพียงการคุกคามทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคุกคาม
ทางเพศในรูปแบบอื่น ๆ และการกระท าท่ีมีผลกระทบต่อจิตใจอีกด้วย18 
 Fitzgerald ได้แบ่งลักษณะพฤติกรรมของการคุกคามทางเพศไวด้ังนี ้
 1. การล่วงละเมิดทางเพศ 
 2. การคุกคามทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ และ 
 3. การบีบบังคับทางเพศ 
 และรูปแบบของการคุกคามทางเพศบนอินเทอร์เน็ต จากการศึกษาของ  Powell and Henry พบว่า
การคุกคามทางเพศบนอินเทอร์เน็ตมีอยู่ 4 รูปแบบดังนี ้
 1. การส่งข้อความชักชวนบนอินเทอร์เน็ต (Sexual Solication on the Internet) เป็นการคุกคาม
ทางเพศโดยการส่งข้อความไปยังผู้อื่น เพื่อน าไปสู่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือความสัมพันธ์ทางเพศ 
 2. การคุกคามทางเพศโดยการส่งภาพถ่ายบนอินเทอร์เน็ต ( Image-Based Harassment on the 
Internet) เป็นการส่งรูปภาพโป๊เปลือย ภาพลามกไปยังผู้อื่น อาจเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวและในบางกรณี
อาจเป็นภาพถ่ายอวัยวะเพศของผู้คุกคาม 
 3. ประทุษวาจาเหยียดเพศบนอินเทอร์เน็ต (Gender-Based Hate Speech on the Internet) โดย
ปกติการคุกคามประเภทนี้มาในรูปแบบข้อความที่สร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่ผู้รับ (Offensive message) โดย
ข้อความเหล่านั้นเป็นข้อความที่แสดงความเกลียดชัง ลดคุณค่าและท าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกกระท า 
(เหยื่อ) โดยอิงกับเพศสภาพหรือรสนิยมทางเพศ (Sexual orientation) ของบุคคลนั้น 
 4. การข่มขู่ว่าจะข่มขืนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online Rape Threats) ผู้คุกคามข่มขู่ว่าจะข่มขืนเหยื่อ 
โดยใช้วิธีการส่งข้อความผ่านช่องทางการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต19 
 
3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในประเทศไทย 
 ความผิดฐานคุกคามทางเพศไม่มีปรากฏในกฎหมายตราสามดวง หรือกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 
127 มีเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมหนึ่งครั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 เท่านั้น 
โดยการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยเพิ่มการคุกคามเข้ามาบัญญัติในมาตรา 
397 วรรคหนึ่ง  
 “มาตรา 397 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา่ ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ตอ่ผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง 
คุกคาม หรือกระท าให้รับได้รบัความเดือดร้อนร าคาญ ต้องระวางโทษ...” 
 และเหตุเพิ่มโทษตามมาตรา 397 วรรคสอง ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าในที่
สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก านัลหรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ20 เมื่อตีความ
กฎหมายมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยังมีความไม่ชัดเจนและแน่นอนขององค์ประกอบความผิด 
ซึ่งการบัญญัติองค์ประกอบส าหรับการกระท าความผิดมีลักษณะเป็นการบัญญัติกฎหมายไว้อย่างกว้าง และไม่
สอดคล้องกับลักษณะของกฎหมายอาญาที่ต้องบัญญัติให้การกระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดต้องมีความชัดเจน
และแน่นอนในส่วนของการคุกคามอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศตามมาตรา 397 วรรคสองจึงขัดต่อ
หลักความชอบด้วยกฎหมายอาญา ซึ่งปรากฏในมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา คือบุคคลต้องรับโทษทาง
อาญาตามความผิดฐานคุกคามในมาตรา 397 ได้บทบัญญัติดังกล่าวจะต้องมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเพียงพอว่า

                                                           
 18 เจนวิทย ์นวลแสง, ภัทราภรณ์ เกษตรสาร และอชิรญา ภูพ่งศกร, ความรับผิดทางอาญาและการเยยีวยาผู้เสียหายจาก
การคุกคามทางเพศ : ศึกษากรณีประเทศไทย สหพันธรัฐเยอรมนีและเครือรัฐออสเตรเลีย, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 
ฉบับที่ 2, ปีที่ 8, น.331, (พฤษภาคม-สงิหาคม, 2559). 
 19 จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน, อ้างแลว้ เชิงอรรถที่ 5, น.369-370. 
 20 คณะวิชาการ, ประมวลกฎหมายอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์ พิมพ์อกัษร, 2564), น.141. 
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พฤติกรรมการคุกคามทางเพศใดที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความผิดโดยปราศจากความคลุมเครือหรือข้อสงสัยในการกระท า
ความผิดดังกล่าว 
 เมื่อการบัญญัติตามมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีความไม่ชัดเจนแน่นอนจึงส่งผลต่อการ
ตีความของกฎหมายตามอ าเภอและก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงขอบเขตของพฤติกรรม เนื่องจากมิได้มีการบัญญัติบทนิยาม
ส าหรับการกระท าการคุกคามไว้เป็นการเฉพาะ อีกท้ังบทบัญญัติมาตรา 397 ดังกล่าวเพิ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ
ไม่นาน จึงยังไม่มีแนวค าพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยถึงความผิดฐานดังกล่าวไว้เป็นบรรทัดฐานและยังไม่สอดคล้องกับ 
สภาวการณ์ในสังคมปัจจุบันอันเป็นยุคของเทคโนโลยี 
 กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศยังปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่นๆ อีกหลายฉบับ ไม่ว่าจะ
เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 บัญญัติไว้ในมาตรา 16 ก าหนดว่า “ห้าม
มิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน กระท าล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง” เป็นการบัญญัติเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมิให้ถูกล่วงเกิน21 บทบัญญัติดังกล่าวคุ้มครองเฉพาะ
ลูกจ้างซึ่งเป็นชายหรือหญิง รวมทั้งเด็กจากการถูกคุกคามทางเพศของนายจ้างหรือผู้มีอ านาจบังคับเหนือลูกจ้าง 
อันมีพฤติกรรมที่มีการคุกคามทางเพศในลักษณะตัวต่อตัวในสถานที่ท างานหรือตามสถานที่ต่าง ๆ หากผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา 16 ต้องโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทตามมาตรา 147 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พบปัญหาการคุกคามทางเพศในหน่วยงาน
ราชการ อันเป็นการปรับใช้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานใช้
บังคับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในภาคเอกชน แต่โดยสภาพปัญหาเดียวกันเกิดขึ้นในข้าราชการ จึงได้
มีการบัญญัติในลักษณะเดียวกันกับมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานขึ้นในมาตรา 83 ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ปรากฏในมาตรา 83 (8) ก าหนดว่า ข้าราชการพลเรือน
สามัญต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ซึ่งความผิดตามมาตรา 
83 นี้เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง แต่หากการกระท าดังกล่าวเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงจะถือเป็น
ความผิดวินัยร้ายแรงตามมาตรา 85 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 255122  
และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 เนื่องจากอากาศยานเป็นสถานท่ีที่มี
พื้นจ ากัด การมีพฤติกรรมหรือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมถือเป็นปัญหาที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีความ
รุนแรงสูง พนักงานแอร์โฮสเตสถูกคุกคามทางเพศจากการท างาน ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 กรณี 
 1. คุกคามทางวาจา 
 2. คุกคามโดยการแสดงท่าทาง 
 3. คุกคามทางร่างกาย 
 ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 บัญญัติคุ้มครองลูกจ้าง
จากการถูกคุกคามทางเพศไว้ในมาตรา 11 ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระท าต่อร่างกายผู้อื่นอันเป็น
การมุ่งหมายในทางเพศ กระท าการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารก านัลโดยเปลือยหรือเปิดเผยส่วนของร่างกาย หรือใช้
วาจาลวนลามหรือแสดงกิริยาท่าทางอันเป็นการลามกอย่างอื่น23 โดยก าหนดมาตรการการลงโทษส าหรับความผดิแก่
ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบิน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ และทางสายการบินสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งส าหรับค่าใช้จ่ายในกรณีที่ท าให้สายการ
บินเกิดความเสียหาย ทั้งยังติดแบล็คลิสต์ไม่ให้ขึ้นสายการบินอีกด้วย ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบิน24 
 
                                                           
 21 เกษมสันต์ วิลาวรรณ, ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2551), น.52. 
 22 พนิดา โรจน์รัตนชัย, อย่างไรจึงเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551, ส านักมาตรฐานวินัย ส านักงาน ก.พ., น.1. 
 23 ชุดาปณี ชิบายามา่, ประสบการณ์การถูกคุกคามทางเพศจากการท างาน : กรณีศึกษาลูกเรือของบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน), (วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), น.95. 
 24 สุริศา นิยมรัตน์, “ความรับผิดทางอาญา : กรณีการคุกคามทางเพศ,” (วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560), น.72-73. 
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4. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศตามกฎหมายต่างประเทศ 
 การคุกคามทางเป็นปัญหาที่กระทบต่อสังคมทั่วโลก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้ตกเป็นเหยื่อ ท า
ให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในร่างกาย อีกทั้งเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนในปัจจุบันก่อให้เกิดการคุกคามทางเพศได้
สะดวก รวดเร็ว ดังนั้นหลาย ๆ ประเทศเริ่มให้ความสนใจในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครอง
ประชาชนและแก้ไขกฎหมายให้เข้ากับสภาวการณ์สังคมในปัจจุบัน 
 การคุกคามทางเพศในประเทศออสเตรเลีย 
 ประเทศออสเตรเลียให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศเป็นอย่างมาก The Australia 
Right Commission เป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริม ป้องกันปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนและมี
หน้าที่ดูแลและจัดการปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน โดยปัญหาการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในอ านาจการดูแล
ขององค์กรนี้ ซึ่งสามารถร้องทุกข์ได้ตาม The Sex Discrimination Act 1984 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีหลากหลาย
ช่องทางในการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย 
 การคุกคามทางเพศในประเทศออสเตรเลียได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายระดับสหพันธรัฐออสเตรเลีย 
อยู่ในกฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติทางเพศ (The Sex Discrimination Act 1984) โดยมีผลบังคับใช้กับทุกมล
รัฐในประเทศออสเตรเลีย และการคุกคามทางเพศเป็นความผิดทั้งทางแพ่งโดยรับการเยียวยาความเสียหาย และการ
คุกคามทางเพศบางประเภทเป็นความผิดทางอาญาอีกด้วย ซึ่งผู้กระท าความผิดต้องรับผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาออสเตรเลียด้วย เช่น การลวนลามทางกายหรือการล่วงเกินทางกาย การสื่อสารที่ลามกอนาจาร25  
 การคุกคามทางเพศในออสเตรเลียปรากฏอยู่ในมาตรา 28A (1) แห่ง The Sex Discrimination Act 
1984 บัญญัติถึงการคุกคามทางเพศไว้โดยเฉพาะและได้ก าหนดค านิยามไว้ว่า การคุกคามทางเพศเป็นการกระท าอัน
ไม่พึงปรารถนาทางเพศ การร้องขอที่ไม่พึงปรารถนาเพื่อความต้องการทางเพศต่อผู้ถูกคุกคามทาง หรือการกระท า
อื่นที่ไม่พึงปรารถนาอันเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุกคาม ซึ่งในสถานการณ์เช่นว่านั้นบุคคลทั่วไปอาจ
คาดหมายได้ว่าเป็นการคุกคาม ท าให้ผู้ถูกกระท าขายหน้า เสียเกียรติ หรือท าให้รู้สึกหวาดกลัวและในบทบัญญัติ 
มาตรา 28A (1A) บัญญัติรับรองการกระท าการคุกคามทางเพศว่าไม่จ ากัดเพศ อายุ รูปร่าง เพศสภาพ และสถานะ
ของบุคคล ไม่ว่าจะสมรสแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งความเช่ือทางศาสนา เช้ือชาติ สัญชาติหรือชาติก าเนิดของ
ผู้ถูกกระท า หรือแม้แต่สีผิว และผู้พิการอีกด้วย ส่วนมาตรา 28A (1B) ให้ความคุ้มครองการถูกคุกคามทางเพศจาก
การจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หรือผู้มีอ านาจเหนือตน โดยสถานท่ีท างานรวมถึงสถานท่ีท างานบนเรือ 
เครื่องบิน หรือยานพาหนะด้วย และการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในองค์กรที่ได้รับการจดทะเบียน รวมถึงการกระท า
ของสมาชิกในองค์กรและบุคคลที่จะมาเป็นสมาชิกในองค์กรในอนาคตก็ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 28A (1A) 
(d) และหากเป็นการกระท าการคุกคามทางเพศอันเป็นการกระท าต่อสาธารณชนหรือต่อหน้าบุคคลไม่ว่าจะเป็นการ
กระท าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ตามก็เป็นความผิดตามมาตรา 28A (2) ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การคุกคามทางเพศ
สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกคนไม่เว้นแม้แต่บุคคลทุพพลภาพ ผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตใจหรือร่างกาย ซึ่งได้รับ
การคุ้มครองตามมาตรา 28A (1A) (c)26 
 ในกรณีของการคุกคามทางเพศบนอินเทอร์เน็ตประเทศออสเตรเลียยังไม่มีข้อก าหนดเฉพาะหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ก็ปรากฏความผิดหลายประการที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศบนอินเทอร์เน็ตดังกล่าวตาม 
The Criminal Code Act 1995 ตัวอย่างเช่น มาตรา 474.17 ก าหนดให้การใช้โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตเพื่อข่มขู่ 
คุกคามท าให้ผู้อื่นขุ่นเคืองใจร้ายแรง อาจถือเป็นการคุกคามทางเพศได้ 
 การคุกคามทางเพศในประเทศอังกฤษ 
 ประเทศอังกฤษมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศอยู่หลายฉบับด้วยกันซึ่งครอบคลุ มถึง
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศบนอินเทอร์เน็ตด้วยดังน้ี 

                                                           
 25 เจนวิทย ์นวลแสง, ภัทราภรณ์ เกษตรสาร และอชิรญา ภูพ่งศกร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 18, น.352. 
 26 โปรดดู The Sex Discrimination Act 1984. 
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 The Protection of Harassment Act 1997 มาตรา 1 ก าหนดให้การคุกคามบุคคลอื่นโดยการส่ง
ข้อความชักชวนทางเพศ การส่งภาพ ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปจึงถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศตามมาตรานี้ 
ดังนั้นการส่งข้อความเพียงครั้งเดียวจึงไม่เข้าฐานความผิดตาม The Protection of Harassment Act 1997 
 The Malicious Communication Act 1988 เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งบัญญัติคุ้มครองการส่ง
ข้อความไปหาผู้อื่นผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ โดยมีเจตนาให้ผู้รับข้อความเกิดความทุกข์ใจ ร้อนใจ หรือความกังวล ถือ
เป็นความผิดอาญา นอกจากนี้มาตรา 1 (2A) (b) ระบุถึงค าว่า “สื่อ” ในที่นี้รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประการ
ส าคัญผู้ที่ส่งข้อความตาม The Malicious Communication Act 1988 ไม่จ าต้องกระท าการตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป
เหมือน The Protection of Harassment Act 1997  การกระท าดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ถือเป็นความผิดตาม 
The Malicious Communication Act 1988 แล้ว  
 พระราชบัญญัติสุดท้ายที่คุ้มครองการคุกคามทางเพศบนอินเทอร์ เน็ตด้วยเช่นกันคือ The 
Communication Act 2003 โดยมาตรา 127 บัญญัติให้การส่งข้อความที่มีลักษณะสร้างความขุ่นเคืองใจหรือไม่
เหมาะสมผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยประสงค์จะท าให้ผู้รับเกิดความร าคาญ ความไม่สะดวกหรือความกังวลใจโดยไม่
จ าเป็น เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้นจึงน ามาปรับใช้กับการส่งข้อความชักชวนทางเพศผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้กับการส่งข้อความผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่มี
ลักษณะเป็นสาธารณะได้ และมาตรา 127 ใช้กับกรณีการส่งภาพลามกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะที่ท าให้เกิด
ความร าคาญ ความไม่สะดวก หรือความกังวลโดยไม่จ าเป็นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นกัน27 
 การคุกคามทางเพศในประเทศเกาหลีใต้ 
 ประเทศเกาหลีมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศ Act on Social Cases Cornering 
the Punishment, ETC. of Sexual Crimes ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมและมีผลบังคับใช้เมื่อปี ค.ศ. 2018 กฎหมาย
ฉบับนี้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการสื่อเนื้อหาทางเพศที่เป็นการคุกคามผ่านสื่อไว้เป็นการเฉพาะ โดยในมาตรา 13 
ก าหนดให้ผู้ใดส่งข้อความไปหาผู้อื่นทางคอมพิวเตอร์หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นโดยข้อความ  เป็นเหตุให้ผู้รับเกิด
ความละอายทางเพศถือเป็นความผิด ซึ่งมาตรานี้มีขอบเขตครอบคลุมถึงการส่งภาพลามกผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวด้วย ในกรณีของการประทุษวาจาเหยียดเพศบนอินเทอร์เน็ตยังไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นการเฉพาะ อาจต้อง
น ากฎหมายที่มีอยู่มาปรับใช้กับการประทุษวาจาเหยียดเพศเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยน ามาตรา 44-7(3) แก้ไขเพิ่มเติม
และมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2019 ห้ามให้มีการส่งซ้ า ๆ ซึ่งข้อมูลที่มีเนื้อหาก่อให้เกิดความหวาดกลัว หรือความ
หวาดหวั่น ในรูปแบบข้อความ เสียง ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้การข่มขู่ว่าจะ
ข่มขืนตามประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐเกาหลีต้องน ามาตรา 283 มาปรับใช้ไม่ว่าจะข่มขู่ด้วยวิธีการใดก็ตาม28 
 การคุกคามทางเพศในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเห็นความส าคัญปัญหาการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในประเทศและในฐานะ
ที่เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจึงน า EU Directive 2006/54/EC ซึ่งพัฒนามาจาก EU Directive 2002/73/EC 
เพื่อรองรับความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง โดยน ามาสร้างเป็นกฎหมายมี ช่ือว่า General Equal 
Treatment Act โดยได้นิยามค าว่า “คุกคามทางเพศ” ไว้ในมาตรา 2,1 (d) ว่าหมายถึงการกระท าที่ไม่พึงปรารถนา 
ไม่ว่าจะเป็นการพูด การใช้ท่าทาง หรือการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีลักษณะสื่อไปในทางเพศ มีวัตถุประสงค์เพื่อละเมิด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือท าให้ผู้ถูกกระท ารู้สึกถูกคุกคาม การคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในสถานท่ีท างานจะได้รับ
การคุ้มครองตามมาตรา 9 แห่ง EU Directive2006/54/EC และมาตรา 174 ถึง มาตรา 174A แห่งประมวล
กฎหมายอาญาเยอรมัน และการคุกคามทางเพศในสถานท่ีอื่นใดจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 177 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาเยอรมันเช่นกัน ในการคุกคามทางเพศโดยอาศัยความไว้วางใจหรือสภาพของผู้ถูกกระท า ต าแหน่ง
หน้าท่ี หรือความรับผิดชอบของผู้กระท าในการประพฤติผิดทางเพศ เป็นความผิดตามมาตรา 174 ถึง มาตรา 174C 
แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันด้วยเช่นกัน  

                                                           
 27 จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน, อ้างแลว้ เชิงอรรถที่ 5, น.371-373. 
 28 จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน, อ้างแลว้ เชิงอรรถที่ 5, น.370-375. 



114 
 ในทางอาญาผู้ถูกคุกคามทางเพศได้รับความคุ้มครองจาก  Civil Legal Protection from Violent 
Acts and Stalking Offences สามารถยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อให้อยู่ห่างจากผู้กระท าได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุ
ร้ายแรงขึ้นเสียก่อน การก าหนดโทษส าหรับความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศศาลจะพิจารณาลงโทษจ าเลยและ
ก าหนดค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งที่จ าเลยต้องชดใช้ นอกจากนี้ยังมีเหตุเพิ่มโทษในกรณีที่มีการดูถูกเหยียดหยาม
ทางเพศตามมาตรา 185 Strafgesetzbuch ต้องระวางโทษปรับและจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้เมื่อความผิดที่มีความ
รุนแรงต้องระวางโทษหนักข้ึนจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ และหากการกระท าดังกล่าวมีการกระท าต่อเนื้อตัวร่างกาย 
ผู้ตกเป็นเหยื่อมีสิทธิในการป้องกันตนเองในขณะที่เกิดการคุกคามทางเพศและตามมาตรา 223 Strafgesetzbuch 
ผู้ใดกระท าการทารุนกรรมหรือท าร้ายผู้อื่นจะถูกลงโทษหนักข้ึน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ29 
 
5. การคุกคามทางเพศเปรียบเทียบกับความผิดฐานกระท าอนาจาร 
 การกระท าอนาจารในประมวลกฎหมายอาญาปรากฏอยู่ในหลายมาตราด้วยกัน เช่น เป็นธุระจัดหา 
ล่อไป พาไป เพื่อการอนาจารในมาตรา 282 มาตรา 283 มาตรา 283 ทวิ มาตรา 284 และการกระท าอนาจาร
มาตรา 278 และมาตรา 279  ซึ่งความหมายของการกระท าอนาจารได้มีค าพิพากษาศาลฎีกาได้วินิจฉัยให้
ความหมายไว้เป็นบรรทัดฐานในค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4836/2547 วินิจฉัยว่า “อนาจาร” มีความหมายว่าเป็นการ
กระท าต่อเนื้อตัวบุคคลที่ไม่สมควรทางเพศ ซึ่งมิได้หมายความเฉพาะการประเวณีหรือความใคร่เท่านั้น แต่รวมถึง
การกระท าให้อับอายขายหน้าในทางเพศด้วย 30 และยังมีนักกฎหมายได้ให้ความหมายไว้หลายท่านดังนี้  
 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ให้ความหมายของการกระท าอนาจารไว้ว่าเป็นการกระท าที่ในทาง
ภาวะวิสัยเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนความรู้สึกอับอายในทางเพศโดยทั่วไปอย่างร้ายแรง และเป็นการกระท าที่
ในทางอัตวิสัยได้ถูกกระท าลงด้วยความต้องการทางเพศหรือความใคร่31 
 ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย อธิบายค าว่าอนาจารว่าเป็นการกระท าที่ไม่สมควรทางเพศต่อ
ร่างกายของบุคคลอื่น เช่น กอดจูบ ลูบคล า ร่างกายของหญิงหรือชาย เป็นการแสดงความใคร่ทางเพศ เช่น เอาของ
ลับของตนไปสัมผัสกับอวัยวะของชายด้วยกัน เป็นต้น32 
 ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ อธิบายว่าความผิดฐานกระท าอนาจารตามมาตรา 278 เช่นเดียวกับ
ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 276 เป็นความผิดที่เกิดขึ้นโดยการบังคับขู่เข็ญหลอกลวง ความผิด
เหล่านี้ถ้าปรากฏว่าผู้เสียหายยินยอมให้กระท าโดยบริสุทธ์ิใจ การกระท าก็ย่อมไม่เป็นความผิดอยู่ 33 ซึ่งการคุกคาม
ทางเพศยังไม่มีนักกฎหมายใดให้นิยามความหมายไว้แต่อย่างใด มีเพียงความหมายจากองค์การสหประชาชาติ และ
The Unites Kingdom Equal Opportunities Commission (EOC) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เมื่อพิจารณา
การกระท าอนาจารเป็นพฤติกรรมการการสัมผัสเนื้อตัวร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพฤติกรรมของการคุกคามทางเพศ 
ซึ่งรองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันท์ มีความเห็นว่าการกระท าที่จะถือว่าเป็นการอนาจารหรือไม่นั้น ไม่ได้จ ากัด
เฉพาะเรื่องความต้องการทางเพศตามความประสงค์ของผู้กระท าเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาตามพฤติการณ์ที่ผู้กระท า 
กระท าให้ปรากฏออกมาภายนอกด้วย การกระท าเช่นนั้นกระท าให้เกิดความอับอายขายหน้าในทางเพศหรือไม่ ถ้า
การกระท าตามที่ปรากฏเป็นการกระท าให้เกิดความอับอายขายหน้าในทางเพศ แม้กระท าเพราะโทสะก็เป็นการ
กระท าอนาจาร34  

                                                           
 29 Gasley Jenner, Germany: Law Protection Journalists from Online Harassment International Law, 
(September 2019), p.71-77. 
 30 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4836/2547 (deka.in.th). 
 31 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพว์ิญญูชน, 2553), น.433. 
 32 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 2-3, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), น.170. 
 33 จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1, น.789. อ้างใน เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, กฎหมายอาญา ภาคความผิดเล่ม 2, 
พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์พับลิชชิ่ง, 2553), น.463. 
 34 อัจฉรยีา ชูตินันท์, ค าอธบิายกฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2556), น.347. 

https://deka.in.th/view-411236.html
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 ผู้วิจัยมีความเห็นแตกต่างว่าการคุกคามทางเพศไม่ควรรวมพฤติกรรมการกระท าที่มีการสัมผัสเนื้อตัว
ร่างกาย เพราะก่อให้เกิดปัญหาในการตีความหมายในการแบ่งแยกพฤติกรรมของการกระท าระหว่างการกระท า
อนาจารและการคุกคามทางเพศ การคุกคามทางเพศควรเป็นการกระท าท่ีไม่สัมผัสเนื้อตัวร่างกาย แต่เป็นการกระท า
โดยการจ้องมอง หรือการวิพากษ์วิจารณ์ในทางเพศ หรือการเหยียดเพศเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการ
คุกคามทางเพศบนอินเทอร์เน็ต และให้ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายตามมาตรา 278 ความผิดฐานกระท า
อนาจาร ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 4836/2547ได้วินิจฉัยให้ความหมายไว้ เมื่อพฤติกรรมการคุกคามทางเพศไม่รวม
การสัมผัสเนื้อตัวร่างกาย จึงไม่สามารถน ามาตรา 278 มาปรับใช้กับการกระท าความผิดตามมาตรา 278 ได้ ดังนั้น
การนิยามความหมายของการคุกคามทางเพศและการกระท าอนาจารควรนิยามให้แตกต่างกันอย่างชัดเจน อีกทั้ง
องค์ประกอบของมาตรา 278 ไม่สามารถน ามาปรับใช้กับการคุกคามทางเพศได้ เนื่องจากการกระท าความผิดคุกคาม
ทางเพศย่อมไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานกระท าอนาจารตามมาตรา 278 ดังกล่าว 
 ในกรณีของการคุกคามตามมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จากท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นส าหรับ
มาตรา 397 นี้ ผู้วิจัยเห็นว่าการบัญญัติมาตรา 397 มีความไม่ชัดเจนแน่นอนของกฎหมายซึ่งขัดแย้งต่อหลักประกัน
ในกฎหมายอาญาที่ต้องต้องชัดเจนแน่นอน ทั้งยังไม่สอดคล้องต่อสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน จึงไม่เพียงพอที่จะ
ลงโทษผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ และผู้วิจัยเห็นว่าอัตราโทษที่ก าหนดในมาตรา 397 ยังน้อย
เกินไปส าหรับการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการกระท าความผิดฐานกระท าอนาจารอัน
เป็นการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศเช่นกัน มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท กับอัตราโทษ
ฐานคุกคามตามมาตรา 397 ก าหนดไว้เพียงโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และเหตุเพิ่มโทษเมื่อมีการกระท าอันมี
ลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศตามมาตรา 397 วรรคสอง ระวางโทษจ าคุกเพียงไม่เกินหน่ึงเดือนและปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับเท่านั้น เห็นว่าอัตราโทษแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งที่เป็นการกระท าความผิด
เกี่ยวกับเพศเช่นเดียวกัน 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การคุกคามทางเพศเป็นพฤติกรรมการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นได้ง่ายในสังคมปัจจุบัน การคุกคามทาง
เพศจึงเป็นการล่วงละเมิดทางเพศท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในร่างกายและชีวิต เกิดการวิตกกังวล และ
ความเดือดร้อนร าคาญเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ซึ่งการคุกคามทางเพศในประเทศไทยก็
ปรากฏอยู่ในกฎหมายอยู่หลายฉบับด้วยกัน 
 จากการศึกษาถึงกฎหมายต่างประเทศที่บัญญัติคุ้มครองการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลีย 
อังกฤษ เกาหลีใต้ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาการคุกคามทางเพศ โดยการตรา
กฎหมายขึ้นเป็นพระราชบัญญัติเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระท าการคุกคามทางเพศทั้งในสังคมทางกายภาพและสังคมบน
อินเทอร์เน็ต ทั้งยังสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบันและมาตรการการลงโทษทางกฎหมายมีความเหมาะสม
กับโทษและผู้กระท าความผิดฐานคุกคามทางเพศ แม้จะไม่มีการบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา แต่การคุกคาม
ทางเพศในบางประเภทก็ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาของแต่ละประเทศเช่นกัน การคุกคามทางเพศใน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนียังสามารถเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งได้อีกด้วย 
 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในประเทศไทยตามมาตรา 397 เพิ่งได้รับการแก้ไข
เพิ่มเติมเมื่อไม่นาน โดยการเพิ่มเติมการคุกคามในมาตรา 397 วรรคหนึ่งและเหตุเพิ่มโทษที่เกี่ยวกับการคุกคามทาง
เพศในวรรคสอง แต่เนื่องจากอัตราโทษยังน้อยเกินไปส าหรับการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศดังกล่าว ทั้งยังไม่ทันต่อ
สภาวการณ์สังคมในปัจจุบันท่ีเกิดรูปแบบของการกระท าขึ้นบนอินเทอร์เน็ต ประกอบกับการบัญญัติความหมายของ
กฎหมายมาตรา 397 ยังไม่ชัดเจนแน่นอนซึ่งขัดแย้งกับหลักประกันของกฎหมายอาญา แม้การคุกคามทางเพศจะ
ปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่น ๆ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558  เมื่อเทียบอัตรา
โทษกับมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญาแล้วยังมีโทษน้อยกว่ากฎหมายอื่น ๆ อย่างมาก อีกทั้งการคุกคาม
ทางเพศเป็นละเมิดทางเพศเช่นเดียวกับความผิดฐานกระท าอนาจารตามมาตรา 278 ดังนั้นเมื่อบุคคลถูกละเมิดทาง
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เพศ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งจึงควรมีกฎหมายบัญญัติคุ้มครองและก าหนดมาตรการการลงโทษให้
เหมาะสมกับผลของการกระท า และสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน 
 ดังนั้นจึงมีปัญหาในกรณีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพฤติกรรมการคุกคามทางเพศตาม
กฎหมายอาญาของไทยยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน อีกทั้งมาตรการในการลงโทษ
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศยังไม่เหมาะสมกับพฤติการณ์ของผู้กระท า เนื่องจากการคุกคามทาง
เพศเป็นความผิดที่ละเมิดต่อเพศของบุคคลอื่นทั้งยังกระทบต่อความสงบเรียบร้อยต่อสังคมเป็นวงกว้าง และใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วการคุกคามทางเพศจึงเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้น ดังนั้นกฎหมายควรก าหนด
มาตรการในการคุ้มครองผู้ถูกกระท าทั้งในสังคมทางกายภาพและสังคมบนอินเทอร์เน็ตอย่างครอบคลุม และ
มาตรการการลงโทษผู้กระท าความผิดควรจะก าหนดให้ผู้กระท าความผิดมีจิตส านึก เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกของ
บุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยการลงโทษนี้เป็นการเตือนจิตส านึกของบุคคลเพื่อมิให้มีการละเมิดต่อ
กฎหมายอีก 
 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 (1) ก าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญา โดยการบัญญัติเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายอาญาในภาค 2 ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 278/1 
วรรคหนึ่ง เป็นการคุ้มครองการคุกคามทางเพศโดยทั่วไป และการคุกคามทางเพศดังกล่าวต้องเกิดการกระท าตั้งแต่
สองครั้งขึ้นไปจึงจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ และวรรคสองเป็นเหตุเพิ่มโทษเมื่อได้กระท าการคุกคามทางเพศผู้อื่น
บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันดังนี้ 
 “มาตรา 278/1 ผู้ใดกระท าการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการคุกคามทางเพศผู้อื่น โดยกระท า
ความผิดตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป อันควรขายหน้าต่อหน้าธารก านัลหรือต่อสาธารณสถาน โดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น ให้ได้รับความเดือดร้อนร าคาญและอับอายในทางเพศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อันมี
ลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ” 
 (2) ก าหนดให้มีการบัญญัติบทนิยามของค าว่า “คุกคามทางเพศ” ให้ครอบคลุมถึงพฤติกรรมการ
กระท าความผิดว่าการกระท าลักษณะใดจึงจะเป็นความผิดตามมาตรา 278/1 ตามข้อ (1) เพื่อให้กฎหมายเป็นไป
ตามหลักประกันของกฎหมายอาญาที่มีความชัดเจนและแน่นอน และเพื่อมิให้เกิดการตีความของกฎหมายตาม
อ าเภอใจและกว้างเกินสมควรจนเป็นโทษแก่ผู้กระท าความผิดเกินสมควร โดยบัญญัติค านิยามไว้ดังน้ี 
 “มาตรา 1 (19) “คุกคามทางเพศ” หมายความว่า การละเมิดทางเพศหรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่พึง
ปรารถนาอันเกี่ยวกับเพศ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางวาจา กิริยาท่าทาง รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ การจ้องมอง 
อันเป็นการแสดงออกที่ส่อไปในทางเพศ” 
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บทคัดย่อ 
 โลกได้เข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนในสังคมโดยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ปัจจัยในการด ารงชีวิต คงไม่มีใครปฏิเสธว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันแทบทุกประเทศในโลกล้วนต้องการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ด้วยการการ
สร้างสรรค์และคิดค้นงานสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ จนก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมากมายที่
อาศัยเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการท างาน ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิตอลที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงข้อความเสียง หรือรูปภาพให้อยู่ในรูปดิจิทัลคอนเทนต์ (เนื้อหา) ได้อย่างง่ายดาย ทรัพย์สินทางปัญญาที่
เห็นได้อย่างชัดเจนคืองานลิขสิทธิ์ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานให้อยู่ในรูปดิจิทัล ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้คิดขึ้นได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ 
ความทันสมัยและรวดเร็วเหล่านี้ยังก่อให้เกิดการละเมิดของทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยการหาช่องทางในการ
เผยแพร่งาน หรือหาก าไรจากงานท่ีได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ จนท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อผู้สร้างสรรค์ ไม่เพียงเท่านั้นยังกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย 
 แม้ประเทศไทยจะก าหนดมาตรการทางกฎหมาย แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อท่ีมีความรวดเร็ว ครอบคลุมทั่วโลก การระบุตัวตนของผู้กระท าความผิด
ท าได้ยาก ท าให้ยากแก่การป้องกันรวมทั้งการแสวงหาพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด 
 จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีแนวคิดให้ความคุ้มครองผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยน ามาตรการ
แจ้งเตือนและน าออก (Notice and Take down) จากกฎหมายลิขสิทธ์ิแห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium 
Copyright Act 1998: DMCA) ของประเทศอเมริกามาปรับใช้ โดยได้ถูกน ามาบัญญัติ ไว้ ในมาตรา 32/3  
แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่ง
ประยุกต์ใช้กับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 20 
โดยในกฎหมายทั้งสองฉบับได้ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ที่จะสามารถระงับ หรือยุติการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยสามารถยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งระงับ หรือยุติการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ พบว่า มีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับใช้บทบัญญัติข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการ
หลายประการ อาทิ ผู้ให้บริการไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งศาลที่ให้น างานที่อ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์

                                                           
 1 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นิติกรปฏบิัติการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ออกจากระบบคอมพิวเตอร์เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ที่พบงานดังกล่าวอยู่ต่างประเทศ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่สามารถ
ด าเนินคดีต่อผู้กระท าละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการกระท าท่ีอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสทิธิ์
หรือน างานท่ีอ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธ์ิออกจากระบบคอมพิวเตอร์เนื่องจากไม่สามารถหาตัวผู้กระท าละเมิด
ได้ ความสับสนต่อขั้นตอนและกระบวนวิธีในทางปฏิบัติ โดยเกี่ยวเนื่องด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และวิธีการ
ยื่นค าร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ และปัญหาในการตีความกรณีเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช้ัน
ศาลเกี่ยวกับการยื่นค าร้องของเจ้าของสิทธิ เป็นต้น 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 มาตรา 32/3 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 20 สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย  
จึงควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยการก าหนดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมฐานความผิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และปัญหาในทาง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์กรณีขั้นตอนการยื่นค ากล่าวหาและฟ้องร้อง ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในให้ความ
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการแนะน า คัดกรอง และจัดเตรียมพยานหลักฐานแก่ผู้ร้องมากขึ้น มีการท างาน
แบบบูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิเข้ามาร่วมกันในการระดมความคิดเห็น  
การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก เกี่ยวกับขั้นตอนที่ถูกต้อง และชัดเจนในการด าเนินการเพื่อระงับการท าให้แพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการจัดให้มีการท าความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดตั้งองค์กรเพื่อระงับ  
การเผยแพร่ข้อมูลที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง เพื่อให้การปฏิบัติการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
ค าส าคัญ:  
การระงับ, การเผยแพร่, ข้อมูลคอมพิวเตอร์ค่ะ 
 
ABSTRACT 
 The world has entered the digital era in which technology plays a role in the lives of 
people in society as part of their living factors. No one would deny that technology has a great 
influence on human life. Especially nowadays, almost every country in the world strives to gain a 
competitive advantage over other countries by creating and inventing new technology knowledge 
which has created a lot of intellectual property that relies on technology to drive their work. As 
can be seen from the development of digital technology that can easily transform text, voice or 
images into digital content. Copyright work is an example of intellectual property that clearly has 
been transformed into digital form which allowing everyone to access their work through the 
internet including able to disseminate information quickly. This modernization and speed also 
constitute a breach of the intellectual property of others by finding a way to disseminate or to 
make a profit from the created work without permission from the right owner until causing damage 
to the rights owner. Not only that, but it also impacts economic development in creating added 
value to products and services to enhance the country's competitiveness. 
 Although Thailand has stipulated legal measures, it has not been able to effectively 
solve the problem because the internet is a fast and globally inclusive medium, it is difficult to 
identify perpetrators and is also difficult to prevent, as well as to seek proof of evidence. 
 From the study, it was found that Thailand has a concept of protecting internet service 
providers (ISPs) by adopting notice and take down measures from the Digital Millennium Copyright 
Act 1998: DMCA of the United States of America and it was enacted in Section 32/3 of the Copyright 
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Act B.E. 2537 (1994) as amended by the Copyright Act (No. 2) B.E. 2558 (2015), which applies to the 
Computer-Related Crime Act (No. 2) B.E. 2560 (2017), Section 20. Both editions of the law establish 
procedures and criteria to be able to suspend or terminate the popularization of computer 
information with copyright infringement by submitting a request to the court for an order to 
suspend or terminate the dissemination of the said information. However, it was found that there 
were several practical problems in enforcing the provisions of the limitation of liability of service 
providers, for example, the service provider was unable to comply with a court order to remove 
the work claimed to have been infringed from the computer system because the server of data 
storage is in abroad, or the copyright owner can not prosecute the infringer within the period of 
the court's order to suspend the act claiming to be copyright infringement or remove the work 
claimed to have been infringed from the computer system because the infringer cannot be found, 
or confusion over the procedures and practices of government officers and the measures to file a 
complaint with responsible government agencies, and problems in interpreting cases of intellectual 
property infringement in court regarding submission of right owner claims, etc. 
 Therefore, for the implementation of the Copyright Act (No. 2) B.E. 2558 (2015), which 
applies to the Computer-Related Crime Act (No. 2) B.E. 2560 (2017), Section 20 can be implemented 
effectively and solve law enforcement problems. It should amend the Copyright Act by defining 
the liability of Internet service providers and other intellectual property laws to cover offenses of 
intellectual property infringement and practical problems in accordance with the copyright law, in 
case of the process of filing allegations and prosecutions, which requires more officers to assist in 
the recommending, screening and providing evidence for the petitioner and working in an 
integrated system of relevant government agencies and the private sector which is the right owner 
to come together to brainstorm ideas and promoting public relations to create knowledge and 
understanding of the people who own intellectual property rights with small and medium-sized 
enterprises about the correct and clear steps to suspend the proliferation of computer data, 
including organizing international cooperation in establishing an organization to seriously suppress 
the dissemination of information that violates intellectual property in order to make law 
enforcement more effective. 
 
Keywords:  
Suppression, Dissemination, Computer Data 
 
 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทกับสังคมมากขึ้น ประสิทธิภาพของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยให้การเข้าถึง เช่ือมต่อ การเจาะระบบข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น ท าให้
ผู้ประกอบการในประเทศไทยส่วนใหญ่หันมาท าการค้าขายทางออนไลน์มากข้ึน เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและ
ง่ายในการติดต่อสื่อสาร ปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่เป็นผลโดยตรงจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร คือปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบอินเทอร์เน็ต การละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นอย่างมาก การสืบสวนสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อหาตัว
ผู้กระท าความผิดมีความยากล าบาก เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วโลก ประกอบกับลักษณะที่
สลับซับซ้อนของเทคโนโลยีซึ่งเอื้อต่อการกระท าความผิด แต่ไม่เอื้อต่อการแสวงหาพยานหลักฐาน ดั งนั้น จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายเป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ด าเนินการกับผู้กระท าความผิดละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ และป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
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คอมพิวเตอร์ ซึ่งในบทนี้จะได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับ
การท าให้แร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีแนวคิดให้ความคุ้มครองผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยน ามาตรการแจ้งเตือนและน าออก 
(Notice and Take down) จากกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act 
1998: DMCA) ของประเทศอเมริกามาปรับใช้ ระบบนี้จะช่วยคุ้มครองผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ให้ต้องรับผิด หา
กลบข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในระบบของผู้ให้บริการได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนการกระท าผิดกฎหมาย โดยมาตรการในการ “แจ้งเตือนและน าออก” เริ่มเมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกระท า
การละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการน างานอันมีลิขสิทธิ์มาท าซ้ าในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัลบน
อินเทอร์เน็ต หรือน ามาเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หลังจากนั้น 
เจ้าของลิขสิทธิ์จะแจ้งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่าพบงานละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวปรากฏอยู่บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ และขอให้ผู้ให้บริการน างานดังกล่าวออกจากเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตหรือด าเนินการ
เพื่อให้สาธารณชนไม่สามารถเข้าถึงงานดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้ก าหนดการบังคับใช้มาตรการ
ดังกล่าว การน ามาตรการดังกล่าวมาใช้จึงเป็นการด าเนินการโดยสมัครใจ (Voluntary) หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยน างานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 
หรือด าเนินการเพื่อท าให้ผู้ใดไม่สามารถเข้าถึงงานดังกล่าวเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ไม่ต้องรับผิดส าหรับการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในทางกลับกันหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่
ปฏิบัติตาม ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้มาตรการดังกล่าว แต่สามารถสู้คดีในช้ันศาลได้และกฎหมายก็ไม่ได้
ก าหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อบังคับใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ของตน โดยเจ้าของลิขสิทธิ์
สามารถด าเนินการฟ้องร้องในช้ันศาลเกี่ยวกับการ กระท าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
 นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปร์ได้มีการน ามาตรการแจ้งเตือนและน าออกมาใช้เช่นกัน โดยมีการควบคุม
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดูแล และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการแจ้งเตือนและน าออก 
เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมาตรการดังกล่าวปรากฏอยู่ใน Copyright Act (Chapter 63 ) 19873 ซึ่งได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 โดยบัญญัติไว้ในหมวดที่ 9A ว่าด้วยงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิที่
เกี่ยวเนื่องที่อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นการก าหนดข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการที่ไม่ต้องรับ
ผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ หากได้ด าเนินการตามเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนดแล้ว โดยมีการจ ากัดความรับผิดของ  
ผู้ให้บริการตามประเภทของการให้บริการไว้ในมาตรา 193B มาตรา 193C และมาตรา 193D4 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น มาตรการแจ้งเตือนและน าออกได้ถูกน ามาบัญญัติไว้ในมาตรา 32/3 แห่ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์ที่เช่ือว่ามีการกระท าละเมิด
ลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนสามารถยื่นค าร้องให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นได้5 ทั้งนี้กฎหมายลิขสิทธิ์ยังได้ประยุกต์ใช้กับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
                                                           
 3 Copyright Act - Singapore Statutes Online from, https://sso.agc.gov.sg/Act/CA1987.  
 4 พิทยา ไชยมหาพฤกษ์, “มาตรการแจ้งเตือนและเอาออก : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย กับ
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสิงคโปร์”, วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ , ฉบับที่ 2, ปีที่ 2, น. 
39-47 (มกราคม - มิถุนายน 2561). 
 5 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข,  มาตรา 32/3 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อมีค าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์
นั้น”เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ให้บริการ หมายความว่า 
 (1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่นโดยผ่านทางระบบ
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 
 (2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดโดยชัดแจ้ง
ซ่ึงข้อมูล หลักฐาน และค าขอบังคับ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้บริการ 
 (2) งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 
 (3) งานที่อ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 
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คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 มาตรา 206 โดยเจ้าของสิทธินั้นสามารถยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อมีค าสั่งให้ผู้ให้
บริการระงับการละเมิดหรือระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้นได้  
 จากการศึกษาพบว่า การด าเนินการระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาเรื่องความรับผิดของผู้ให้บริการ ( ISP) 
และปัญหาในทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ได้แก ่
 1. การละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น ปัญหาส าคัญคือ จะ
เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดอย่างไร เนื่องจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
อาจมีเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายนั้นไม่อาจมีผลให้ครอบคลุมไปยังนอกราชอาณาจักร
ได้ นอกจากนี้ ด้วยระยะเวลาในการด าเนินการทางศาลที่ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควร แม้ว่าจะได้มีการสั่งปิด
เว็บไซต์แล้วก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาได้ชั่วคราวเท่านั้น เว็บไซต์ดังกล่าวก็จะเปิดขึ้นใหม่โดยการใช้ข้อมูลช่ือเว็บไซต์ 
(Domain Name) หรือต าแหน่งที่อยู่ของข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต (Uniform Resource Location: URL) ขึ้นมา
ใหม่ท้ังหมด 
 2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ส าหรับการกระท าความผิด
ละเมิดลิขสิทธ์ิในระบบคอมพิวเตอร์นั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
มิได้บัญญัติให้อ านาจหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไว้โดยเฉพาะ ท าให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ไม่มีอ านาจที่จะขอข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวกับการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ การด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์จึงเป็น
การด าเนินคดีอาญาไปตามปกติ กล่าวคือ ด าเนินการโดยเจ้าพนักงานต ารวจ ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิพิจารณา
ความอาญาก็ ไม่ ได้มีบทบัญญัติ ให้อ านาจเจ้าพนักงานต ารวจหรือพนักงานสอบสวนที่จะสามารถขอ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในฐานะที่ตนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด้วย จึงต้องอาศัยอ านาจ
ศาลในการออกหมายเรียกพยานหลักฐาน ในการขอหมายเรียกและออกหมายเรียกซึ่งต้องมีหลักฐานประกอบค าร้อง
พอสมควรเพื่อให้ศาลเช่ือว่ามีความจ าเป็นที่ต้องเรียกข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มาเป็น
พยานหลักฐานส าคัญในคดี แต่เมื่อหลักฐานเบื้องต้นที่จะต้องใช้ประกอบการขอหมายเรียกดังกล่าว อยู่ในรูปของ

                                                           
 (4) กระบวนการสืบทราบ วันและเวลาที่พบการกระท า และการกระท าหรือพฤติการณ์ ตลอดทั้งหลักฐานเกี่ยวกับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 (5) ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 (6) ค าขอบังคับให้ผู้ให้บริการน างานที่ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือระงับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีอื่นใด 
 เมื่อศาลได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลท าการไต่สวน หากศาลเห็นวา่ค าร้องมีรายละเอียดครบถว้นตามวรรคสาม และมี
เหตุจ าเป็นที่ศาลสมควรจะมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้องนั้น ให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ใหบ้ริการระงับการกระท าที่อา้งว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือน างานที่อ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพวิเตอร์ของผู้ให้บริการตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด โดยค าสั่งศาลให้
บังคับผู้ให้บริการได้ทันที แล้วแจ้งค าสั่งนั้นให้ผู้ให้บริการทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าของลิขสิทธิ์ด าเนินคดีต่อผู้กระท าละเมิด
ลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการกระท าที่อ้างวา่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือน างานที่อ้างวา่ได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์
ออกจากระบบคอมพิวเตอร ์
 6 พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 มาตรา 20  ในกรณีที่มีการท าให้
แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพวิเตอร์ ดังต่อไปนี้ พนักงานเจา้หน้าทีโ่ดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นค าร้องพร้อมแสดง
พยานหลกัฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจขอให้มีค าสั่งระงับการท าให้แพร่หลายหรอืลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
 (3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกบัทรัพย์สินทางปญัญาหรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพวิเตอร์
นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาได้ร้องขอ 
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ข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ท่ีเจ้าพนักงานต ารวจหรือพนักงานสอบสวนไม่สามารถรวมรวบมา
ประกอบการขอออกหมายเรียกได้เพราะไม่มีอ านาจตามกฎหมาย จึงท าให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในส่วน
ของการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ 
 3. ขั้นตอนการด าเนินการระงับข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าของลิขสิทธิ์
จะต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐก่อนหรือไม่หากด าเนินการแล้วในล าดับถัดมาต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ด าเนินการไปยังศาลต่อไป หรือมีค าร้อง
ต่อผู้ให้บริการให้น าเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของตนออกจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัญหา
เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินคดีของประเทศไทยอาจเกิดขึ้นเพราะการที่มีการบัญญัติขั้นตอนการระงับการท าให้
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็นการแก้ไขจากกฎหมายที่มีอยู่เดิม ท าให้ต้องอาศัยการ
ด าเนินการและประยุกต์ใช้ร่วมกันของกฎหมายทั้งสองฉบับ ส่งผลให้เกิดความสับสน ไม่มีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน 
ทั้งนี้ อาจเพราะขั้นตอนการด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตยังคงเป็นเรื่องใหม่ส าหรับสังคมไทย การบังคับ
ใช้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ดังกล่าวยังคงขาดความคล่องตัวในการด าเนินการอยู่มาก  
 ซึ่งหากเปรียบเทียบขั้นตอนการด าเนินการกับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนั้น จะมีการบัญญัติขั้นตอน
การด าเนินการไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act 1998: DMCA) ไว้
ว่า โดยในเบื้องต้นหากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือขายอินเทอร์เน็ต เจ้าของสิทธิจะต้องแจ้งการ
ละเมิดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยตรงก่อน และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องด าเนินการตรวจสอบโดยไม่ชักช้า  
และหากตรวจสอบและพบการละเมิดดังกล่าวจริง ผู้ให้บริการต้องด าเนินการยุติการเข้าถึงข้อมูลที่มีการละเมิดนั้น 
ซึ่งหากผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามค าร้องของเจ้าของสิทธิ ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้มีการ
ด าเนินการตามค าร้องขอต่อไป โดยกฎหมายได้ก าหนดโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาไว้แก่ผู้ท าการอันละเมิด
บทบัญญัติดังกล่าวดว้ย  
 4. ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้ก าหนดมาตรฐานความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ รวมทั้งยังไม่มีแนวค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีจะเป็นบรรทัดฐานการฟ้องร้องด าเนินคดีผู้ให้บรกิาร
อินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับความผิดที่เกิดจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้กระท าด้วยตนเอง  
แม้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์จะไม่ต้องรับผิดในกรณีนี้ตามกฎหมาย เปลี่ยนเป็นการให้ความร่วมมือในการปิดเว็บไซต์
ตามมาตรา 32/3 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้ผู้ให้บริการ
ระงับการละเมิดลิขสิทธ์ินั้นก็ตาม แต่กฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติถึงความรับผิดในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ด าเนินการปิดกั้น
เว็บไซต์ตามค าสั่งศาล ซึ่งหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ด าเนินการระงับการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  
ผู้ให้บริการจะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิดังกล่าว โดยค าสั่งศาลที่ออกตามมาตรา 32/3 นั้น เป็นเพียง
การสั่งให้มีการระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลอันละเมิดลิขสิทธิ์ ต่างจากกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล 
(Digital Millennium Copyright Act 1998: DMCA) ทีใ่ห้อ านาจแก่ศาล ในการใช้ดุลยพินิจได้อย่างกว้างขวางกว่า 
ในการออกค าสั่งยุติการกระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ต่อไป หรือการออกค าสั่งเรื่อง
ค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ การจงใจละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อการแสวง
ผลประโยชน์ทางการเงินของตนเอง อาจมีโทษหนักทางอาญาและทางแพ่งด้วย นอกจากนี้ มาตรการทางกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ได้มีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไว้ชัดเจน โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้รับ
แจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และได้ด าเนินการเพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงงานอันละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว ย่อมไม่ต้องรับผิดส าหรับ
การกระท าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต แต่ในทางกลับกันหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ปฏิบัติตาม ก็จะไม่ได้
รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ในส่วนของความรับผิดของผู้ให้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาลจะไปปรากฏอยู่ใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา 18 หรือมาตรา 20 หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลตาม
มาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท จนกว่าจะปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง” 
 5. ปัญหาการด าเนินคดีเจ้าของลิขสิทธิ์บางรายไม่สามารถด าเนินคดีทางศาลได้เพราะไม่มีทุนทรัพย์
มากพอในการฟ้องร้องด าเนินคดี เจ้าของลิขสิทธิ์จึงได้ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือในการติดต่อ  
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ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในการระงับหรือยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์แทน บางครั้งอาจต้องใช้การขอความ
ร่วมมือจากผู้ให้บริการในการด าเนินการดังกล่าวแทนการร้องขอต่อศาล เพราะเป็นการด าเนินการที่ใช้เวลาน้อยกว่า
การด าเนินการร้องขอต่อศาล นอกจากนี้ ยังพบปัญหาในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการน าคดีเข้าสู่ศาลไม่ว่าจะเป็นการ
รวบรวมพยานหลักฐาน ท่ีการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็น
ผู้เสียหายจากผู้ละเมิด เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการทั้งหมด ฉะนั้นพนักงานสอบสวน 
ผู้มีอ านาจจึงเป็นเพียงผู้เดียวที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เท่านั้น ปัญหาการปฏิบัติตามค าสั่งศาล ในกรณีที่
ศาลมีค าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์หากผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล เจ้าของลิขสิทธ์ิจะสามารถ
ด าเนินคดีกับผู้ให้บริการได้หรือไม่ ผู้ให้บริการต้องรับผิดอย่างไรต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ และในกรณีที่ผู้ให้บริการปฏิบัติ
ตามค าสั่งศาลแล้ว ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิด เท่ากับว่าผู้ให้บริการไม่ต้องให้ข้อมูลผู้ใช้บริการแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือ
ศาลเพื่อน ามาประกอบการด าเนินคดีได้ และปัญหาเกี่ยวกับค าร้องที่ยื่นต่อศาลที่เกิดขึ้นจากการมาตรา 32/3 กรณีที่
เจ้าของลิขสิทธิ์ยื่นค าร้องต่อศาล เพื่อมีค าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่าน
พนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่า ในกรณีที่ผู้ร้องยื่นค าร้องเป็นคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ต่อศาลนั้น 
จะต้องมีการบรรยายค าร้องด้วยองค์ประกอบการกระท าความผิดที่ครบถ้วน และกระบวนการสืบทราบ วันเวลาที่
พบการกระท าความผิด หรือพฤติการณ์ตลอดทั้งหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิด ซึ่งผู้ร้องจะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัว
ผู้กระท าผิดก่อนจึงจะยื่นค าร้องได้ มิฉะนั้นจะขาดองค์ประกอบความผิดในข้อน้ี เนื่องด้วยอุปสรรคบางประการของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ร้องท าให้การแสวงหาพยานหลกัฐานทางอิเล็กทรอนิกสม์ีข้อจ ากัด เป็นผลให้ศาลสั่งยกค ารอ้ง 
จากกรณีปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ระงับการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 
 1. ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดยการก าหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้กรณีหากได้ด าเนินการปิดเว็บไซต์แล้ว เพื่อเป็นสิ่งจูงใจแก่ผู้ให้บริการในการท าหน้าที่ระงับ
การเข้าถึงข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ นอกจากนี้ ควรบัญญัติให้มีการก าหนดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแจ้งเตือนผู้ให้
บริการได้โดยตรง เพื่อให้การระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยผู้ให้บริการต้องจัด
ให้มีช่องทางในการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ โดยให้ผู้ให้บริการต้องด าเนินการตรวจสอบด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้  
หากผู้ให้บริการพบว่ามีบัญชีผู้ใช้งานใด เมื่อมีการแจ้งเตือนและระงับการเผยแพร่ข้อมูลนั้นลงแล้ว บัญชีผู้ใช้งานท่ีอยู่
ในความดูแลของผู้ให้บริการยังคงด าเนินการอยู่ ก็สามารถด าเนินการยุติการใช้บัญชีนั้นถาวร เพื่อให้กระบวนการ
ทางมาตรการแจ้งเตือนและน าออกได้ลดขั้นตอน หรือกลไกเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินคดีต่อศาลลงในเบื้องต้นได้ 
 2. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 โดย
ก าหนดให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นมีอ านาจ
ประสานความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อขอ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ส าหรับความผิดที่มีโทษอาญาได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือกับพนักงาน
สอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น โดยสามารถที่จะเข้าถึงหรือขอข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ส าหรับการกระท า
ความผิดที่มีโทษอาญาได้ตามกฎหมาย 
 3. กรณีขั้นตอนการยื่นค ากล่าวหาและฟ้องร้อง ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในให้ความช่วยเหลืออ านวย
ความสะดวกในการแนะน า คัดกรอง และจัดเตรียมพยานหลักฐานแก่ผู้ร้องมากขึ้น โดยอาจจัดเตรียมแบบฟอร์ม 
ตัวอย่างการเขียนค าร้อง หรือการแนะน าประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อลดปัญหาในการน าคดีเข้าสู่ศาล แล้วขาด
หลักฐานท่ีจ าเป็นจนน าไปสู่การยกฟ้องคดีต่าง ๆ ท้ังนี้ ศาลควรมีค าสั่งให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในกรณีที่ค าร้องนั้น
ขาดตกบกพร่องในสัดส่วน ส่วนหน่ึงในเบื้องต้นก่อนที่จะมีค าสั่งว่าเห็นควรต้องปิดเว็บไซต์หรือไม่ โดยทั้งนี้ส่วนส าคัญ
คือเจ้าหน้าที่ท่ีต้องพิจารณาก ากับดูแลในส่วนนี้เป็นส าคัญ 
 4. ควรมีการปรับปรุงโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และยกสถานะ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการท างาน
ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอาจจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะ 
องค์กร ภาคี ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาบนอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้อาจมีการท างาน
แบบบูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิเข้ามาร่วมกันในการระดมความคิดเห็น 
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ศึกษา วิจัย อย่างเป็นระบบ ถึงข้อดีข้อเสีย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ต่าง ๆ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ทรัพย์สิน 
ทางปัญญาที่ดีมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริง ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้มีการด าเนินคดีทางแพ่ง  
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ ซึ่งเจ้าของสิทธิควรจะได้รับการเยียวยาที่สมควรตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความเป็นธรรมระหว่างคู่กรณีที่จะพิสูจน์ข้อกล่าวหาที่ได้รับ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์จากการยอมความในคดีได้ 
 5. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เกี่ยวกับขั้นตอนที่ถูกต้อง และชัดเจนในการด าเนินการเพื่อระงับการ
ท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ภาครัฐจะต้องสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ และผู้
ให้บริการระบบแพลตฟอร์มทางอินเทอร์เน็ตให้ความร่วมมือ ร่วมทั้งผู้ให้บริการแฟลตฟอร์มในต่างประเทศที่มี
ตัวแทนในประเทศ เช่น เฟซบุ๊ก อินตราแกรม และทวิตเตอร์ ในการประสานการป้องปรามการละเมิดทางระบบ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจจัดให้มีการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือหรือสมาคมของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเหล่านั้น เพื่อ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายได้ 
 6. ภาครัฐควรจัดให้มีการท าความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดตั้งองค์กรเพื่อระงับการเผยแพร่
ข้อมูลที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้สมาชิกองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาประสาน
ความร่วมมือกันปิดกั้นเว็บไซต์ตามค าร้องขอผ่านทางตัวแทนฑูตพาณิชย์ของไทย ตัวแทนจากกงสุลหรือ 
สถานทูต โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นภาครัฐที่คอยตรวจสอบและประสานหน่วยงานรัฐภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 สิทธิในการติดต่อสื่อสารถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ประเทศไทยมีการบัญญัติรับรองและ
คุ้มครองสิทธิในการติดต่อสื่อสารของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยเป็น
การรับรองสิทธิที่จะติดต่อสื่อสารถึงกันได้ไม่ว่าในทางใด ๆ ซึ่งหมายรวมถึงการติดต่อสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย เช่น การส่งอีเมล การส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อทางไกลผ่านจอภาพ 
เป็นต้น 
 ในกรณีของผู้ต้องขังนั้นแม้จะอยู่ในกระบวนการของการบังคับโทษจ าคุก อันส่งผลให้ต้องสูญเสีย
เสรีภาพหรือถูกจ ากัดสิทธิบางประการ แต่ผู้ต้องขังก็ยังถือเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับประชาชน
ทั่วไป จึงควรได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิในการติดต่อสื่อสารเช่นเดียวกัน โดยหากมีความจ าเป็นในการจ ากัด
สิทธิดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ การจ ากัดสิทธินั้นก็ควรกระท าให้น้อยที่สุด ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ที่เป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการบังคับโทษของไทยรวมถึงระเบียบกรมราชทัณฑ์ก็มีการรับรอง
สิทธิผู้ต้องขังในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือได้รับการเยี่ยมจากครอบครัว ญาติมิตรเพื่อประโยชน์
ทางด้านแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นคนดีก่อนกลับคืนสู่สังคม แต่การรับรองสิทธิ
ดังกล่าวก็เฉพาะกรณีการเยี่ยมภายในเรือนจ าเท่าน้ัน การรับรองสิทธิในการติดต่อสื่อสารหรือการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกลับยังไม่มีความชัดเจน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ติดต่อสื่อสารหรือการเยี่ยมจาก
ครอบครัว ญาติมิตรกลับเป็นทางเลือกของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งให้แต่ละเรือนจ าเป็นผู้พิจารณาน ามาใช้และก าหนด
หลักเกณฑ์ของตนเอง 
 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงควรปรับปรุงกฎหมายให้มีการรับรองสิทธิในการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเรือนจ า ตลอดจนอาจน าผู้ให้บริการ
เอกชนที่มีความพร้อมและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้บริการแก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถใช้สิทธิการ
เยี่ยมจากครอบครัว ญาติมิตรได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระด้านการบริการและด้านการรักษาความ
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกรมราชทัณฑ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
ค าส าคัญ: 
สิทธิ เยี่ยม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ABSTRACT 
 The right of a prisoner to communicate is a basic right owed to the prisoner. In Thailand, 
the guarantee and protection of the right to communicate can be found prescribed in the 
Constitution of Thailand B.E. 2560, which guarantees the right to communicate with each other in 
any way. This includes communication via information technology in various forms as well, such as 
e-mail, electronic messaging, and video conferencing, etc. 
 Even while under the enforcement of imprisonment that has resulted in the prisoner 
losing his freedom and having certain rights restricted, the prisoner is still a Thai citizen and falls 
under the same constitution, and is entitled to receive the guarantee and protection of 
communication rights without limitation, or as necessary for the enforcement of punishment, the 
limitation of communication rights should be held at a minimum. 
 In accordance with the Correction Act B.E. 2560 which is the Master Law on Penalty in 
Thailand, including the related regulations of the Department of Corrections, prisoners are 
guaranteed the right to communicate with third parties or the right to visit family and relatives in 
order that their conduct is rehabilitated, at which point they are reintegrated into normal society 
once again but only in the case of a formal visit to the prison. However, the guarantee of the right 
to communicate or visit through information technology is not yet evident in the Act. Using 
information technology for communication with family, relatives or close relations, visits are within 
the scope of rights of the Department of Corrections, and making rules for using technology is to 
be considered by each prison. If the prison in which the prisoner is detained or imprisoned does 
not possess the technology, then prisoners will not have that right. 
 For this reason, the Department of Corrections should revise the punishment law to 
enact the right to visit families, relatives, or close relations through information technology clearly. 
Guidelines should be set as a standard. In addition, a private service provider, with competence 
and expertise, should be brought in to service prisoners, so that prisoners have access to family 
and relatives visits to the fullest. It also reduces the burden on the Department of Corrections and 
makes visiting through information technology more secure as well.  
 
Keyword: 
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1. บทน า 
 การจ าคุกถือเป็นมาตรการบังคับโทษที่มุ่งเน้นในการแยกตัวผู้ต้องขังออกจากสังคมปกติ เพื่อเป็นการ
ป้องกันและยับยั้งการกระท าความผิดของผู้ต้องขัง และเพื่อป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากการกระท าความผิดของผู้
นั้นช่ัวระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะมีการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี
ก่อนคืนตัวผู้นั้นออกสู่สังคมโดยไม่กลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญา 
อย่างไรก็ตามการบังคับโทษจ าคุกย่อมเป็นผลให้ผู้ต้องขังสูญเสียอิสรภาพหรือถูกจ ากัดสิทธิบางประการจากการ
ต้องโทษ แต่ในขณะเดียวกันผู้ต้องขังก็ยังถือเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป จึงควร
ได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิในการติดต่อสื่อสารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 36 
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าทางใด ๆ การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคล
สื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจึงกระท ามิได้ 
เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” โดยหากมีความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิ
ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ การจ ากัดสิทธินั้นก็ควรกระท าเท่าที่จ าเป็นและกระทบต่อสิทธิอันพึงมี
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ตามกฎหมายของผู้ต้องขังน้อยที่สุดเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของเรือนจ า หรือเพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ท้ังนี้สิทธิในการเยี่ยมผู้ต้องขังอยู่ก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของสิทธิในการ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งสิทธิดังกล่าวอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 60 โดยวิธีการปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือ
ติดต่อการงานกับเรือนจ า พ.ศ. 2561 
 
2. แนวคิดการบังคับโทษและรูปแบบการเย่ียมผู้ต้องขังของไทย 
 กฎหมายราชทัณฑ์ เป็นการใช้มาตรการบังคับทางอาญาประเภทหนึ่ง คือ โทษจ าคุก เพื่อให้เกิดสภาพ
บังคับ (Sanction) ได้อย่างแท้จริงตามภารกิจของกฎหมายอาญาในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดอัน
เป็นการคุ้มครองสังคมภายหลังจากมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก ในประเทศไทยงานราชทัณฑ์มีภารกิจใน
การควบคุมผู้กระท าผิดกฎหมายอาญาเพื่อการลงโทษและอบรมฟื้นฟูจิตใจและบุคลิกภาพของผู้กระท าความผิด จึง
ได้มีการพัฒนาเรือนจ าและทัณฑสถานให้มีกระบวนการและมาตรการที่สามารถท าให้เกิดการปรับปรุงพฤตกิรรมของ
ผู้กระท าผิดได้ โดยมีพระราชบัญญัติราชทัณฑ์เป็นตัวก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบและขอบข่ายของงานราชทัณฑ์
ในการบังคับโทษ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  
 (1) ควบคุม กักขังผู้ต้องหาและผู้กระท าความผิดไว้มิให้หลบหนี ตลอดระยะเวลาที่ศาลก าหนดโทษ
และด าเนินการประหารชีวิตส าหรับผู้ต้องโทษประหารชีวิต  
 (2) แก้ไข อบรมผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นคนดี เพื่อให้สังคมปลอดภัยเมื่อเขาพ้นโทษ  
 (3) ฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ จะได้ด ารงชีวิตเป็น
พลเมืองดี และเป็นการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เกิดประโยชน์ 
 งานราชทัณฑ์จึงเป็นงานท่ีส าคัญมากในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปรียบเสมือนเป็นเครื่องกรอง
น้ าท่ีปรับสภาพน้ าเสียเทเข้าไปในเครื่องพอไหลออกมากลายเป็นน้ าดี มีความจ าเป็นต้องใช้วิทยาการและบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถหลายด้านได้แก่ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ และวิชาชีพหลายด้าน เช่น 
งานช่างฝีมือต่าง ๆ ช่างเทคนิค ฯลฯ กับการบริหารจัดการที่ดี เพื่อด าเนินการควบคุม อบรม แก้ไขและฝึกอาชีพแก่
ผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและให้ผลดี อันจะเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและการกระท า
ความผิดซ้ า ท าให้ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษได้รับการปล่อยตัวแล้วสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างยั่งยืนปกติสุข3 
 กฎหมายราชทัณฑ์ของไทยฉบับท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้แก่ “พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560” 
ได้พัฒนาจากกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 โดยที่พระราชบัญญัติฉบับล่าสุดนี้เป็นฉบับที่ได้
แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเดิมให้มีความสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น มีการปรับนโยบายและทิศทางใน
การบริหารงานราชทัณฑ์และปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง กับ
ทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอื่นในการบริหารจัดการกระบวนงานของกรมราชทัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การเยี่ยมผู้ต้องขังหรือการได้รับการติดต่อจากครอบครัว ญาติมิตรนั้นถือเป็นส่วนส าคัญหนึ่งในการแก้ไข บ าบัด 
ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ซึ่งกรมราชทัณฑ์เองก็ให้การยอมรับหลักการดังกล่าวเห็นได้จากบทบัญญัติใน
มาตรา 42 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู และ
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีให้อธิบดีจัดให้มีระบบการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยวิธีการและ
แนวทางที่เหมาะสม โดยให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษา การอบรมทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม การท างาน การฝึก
อาชีพ การปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงาม กิจกรรมสันทนาการ กีฬา รวมทั้งจะต้องมีโอกาสได้รับการ
ติดต่อกับครอบครัว ญาติมิตร องค์กรเอกชนที่มีภารกิจเพื่อแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังและ
รับรู้ข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ” นับได้ว่าการให้โอกาสผู้ต้องขังได้เยี่ยมครอบครัวและญาติ เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้ต้องขังและเป็น
สิ่งที่กรมราชทัณฑ์ควรต้องให้ความส าคัญและหามาตรการที่เหมาะสมมาใช้โดยไม่มีข้อจ ากัดใด ๆ หรือหาก
จ าเป็นต้องมีข้อจ ากัดก็ควรท าให้น้อยที่สุด โดยด าเนินตามแนวทางของข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติ
                                                           
 3 ธาน ีวรภัทร,์ กฎหมายราชทัณฑ,์ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558), น.54-55. 
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ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง4 ซึ่งข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็น
ข้อก าหนดที่วางมาตรฐานขั้นต่ าในการบริหารจัดการเรือนจ าที่ดี รวมทั้งต้องมีการรับประกันสิทธิของผู้ต้องขังว่าจะ
ได้รับการเคารพ ซึ่งข้อก าหนดนี้ได้ริเริ่มจากสมัชชาแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ให้ด าเนินการ
ปรับปรุง (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners-SMR) โดยรัฐสมาชิกเห็นชอบกับการ
ปรับปรุงและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หน่วยงานของสหประชาชาติ องค์การระหว่างรัฐบาล ภาคประชาสังคม 
และนักวิชาการได้เข้าร่วมในขั้นตอนการปรับปรุงดังกล่าว โดยได้ประชุมร่วมกันครั้งแร กในปี พ.ศ. 2554  
(ค.ศ. 2011) และเริ่มมีการประชุมเพื่อเจรจาในอีก 3 ครั้งต่อมาเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ปี  1995 (Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners-SMR) ใน 8 หัวข้อส าคัญเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานด้านการราชทัณฑ์และสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
นับตั้งแต่ปี 1955 จนกระทั่งได้รับการลงมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมัชชาแห่งสหประชาชาติ ณ เมืองเคป
ทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ ในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ที่ประชุมจึงตกลงที่จะเรียกข้อก าหนดนี้ว่า 
“ข้อก าหนดแมนเดลา” เพื่อเป็นเกียรติแด่ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ผู้ล่วงลับซึ่งท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ ายาวนาน
ถึง 27 ปี และรณรงค์เพื่อสิทธิของผู้ต้องขังมาโดยตลอด ส าหรับหลักการส าคัญของข้อก าหนดแมนเดลาในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ านั้นได้ถูกก าหนดไว้ในหมวดการติดต่อกับโลกภายนอกเรือนจ ากรณี
ครอบครัวและเพื่อน (ข้อ 58 ข้อ 59 ข้อ 60 และข้อ 70) ซึ่งตามข้อก าหนดดังกล่าวได้ให้สิทธิผู้ต้องขังได้รับอนุญาต
ให้สื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนของตนตามระยะเวลาที่เหมาะสมได้โดยให้มีการก ากับดูแลจากหน่วยงานเท่า ที่
จ าเป็นไม่ว่าจะเป็นช่องทางการเขียนจดหมายและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล และช่องทางอื่นใด รวมถึง
การเยี่ยม 
 จากข้อก าหนดแมนเดลาในหมวดที่ว่าด้วยการติดต่อกับโลกภายนอกเรือนจ าของผู้ต้องขังนี้ เห็นได้ชัด
ว่าการเยี่ยมจากครอบครัวและเพื่อน หรือการสื่อสารไปยังโลกภายนอกทางจดหมายหรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นเป็น
สิทธิที่ผู้ต้องขังควรได้รับการรับรอง อย่างไรก็ตามหน่วยงานราชทัณฑ์ก็มีสิทธิปฏิเสธการเข้าเยี่ยมได้เช่นกันหากไม่ได้
รับความร่วมมือจากผู้เข้าเยี่ยมในการปฏิบัติตามกฎว่าด้วยความปลอดภัยของเรือนจ า ซึ่งนอกเหนือจากการให้
บุคคลภายนอก (ครอบครัวและเพื่อน) เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังภายในเรือนจ าแล้ว หน่วยงานราชทัณฑ์จะต้องอนุญาตให้
ผู้ต้องขังได้รับสิทธิในการออกไปนอกเรือนจ าได้ หากญาติใกล้ชิดหรือคู่สมรสของผู้ต้องขังเจ็บป่วยร้ายแรงหรือ
เสียชีวิต โดยจะต้องอนุญาตให้เดินทางไปเยี่ยมหรือไปร่วมพิธีศพได้ 
 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับเอาข้อก าหนดมาตรฐานสากลมาปรับใช้ประเทศไทยจึงได้มีการน ามาก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดกรุงเทพ เพื่อขับเคลื่อนให้กระบวนการบังคับโทษมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามที่
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกของข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
(ข้อก าหนดแมนเดลา) หรือ The Nelson Mandela Rules การที่ข้อก าหนดแมนเดลาได้วางหลักและให้ความส าคัญ
กับสิทธิผู้ต้องขังในการเยี่ยมเนื่องจากเล็งเห็นว่าการให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมหรือสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนนั้น
จะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัวให้ยังคงแน่นแฟ้น เพราะครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งที่
จะช่วยให้ผู้ต้องขังได้รับการฟื้นฟู เยียวยาพฤตินิสัยให้กลับตัวเป็นคนดีไม่กลับไปกระท าความผิดซ้ า และสามารถ
กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ดังทฤษฎีพันธะทางสังคมของ Hirschi (1969) ที่ได้ยกมาอ้างอิงในรายงานวิจัยฉบับ
หนึ่งว่า บุคคลที่มีความผูกพันกับองค์กรหรือกลุ่มในสังคมได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อน มีแนวโน้มที่จะไม่ก่อ
อาชญากรรมเพราะเหตุผล 4 ประการ ได้แก่ 
 1. ความผูกพัน (Attachment) หมายถึง การที่บุคคลมีความรักใคร่ต่อบุคคลอื่นและมีความสนใจใน
ความรู้สึกของบุคคลอื่น ซึ่งความผูกพันนี้ท าให้บุคคลยอมรับบรรทัดฐานของสังคม สร้างสามัญส านึกควบคุมตนเอง
ให้เป็นคนดีของสังคม  

                                                           
 4 United Nations General Assembly, “Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the 
Nelson Mandela Rules),” dated 8 January 2016. 
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 2. ข้อผูกมัด (Commitment) หมายถึง การที่บุคคลด าเนินชีวิตตามจารีตของสังคม เช่น การศึกษา
เพื่อประกอบอาชีพสุจริต การมีครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อประกันความส าเร็จในชีวิตท าให้บุคคลนั้นไม่กระท าผิด
กฎหมายเนื่องจากต้องสูญเสียความส าเร็จในชีวิต  
 3. การเข้าร่วม (Involvement) หมายถึง การที่บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมท าให้ไม่มีเวลา
ไปก่ออาชญากรรม เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับกิจกรรมของสังคม  
 4. ความเช่ือ (Belief) หมายถึง ความเช่ือต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม ถ้าหากบุคคลมีความ
เชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคมสูง จะไม่ท าผิดกฎระเบียบของสังคม  
 ซึ่งโดยสรุป บุคคลที่มีความผูกพันทางสังคมน้อยมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมอาชญากร และพฤติกรรม
อาชญากรมีสาเหตุมาจากปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม ท าให้บุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสังคม และก่ออาชญากรรม5 
 ทั้งนี้ รูปแบบการเยี่ยมผู้ต้องขังของไทยในปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  
 1. การเยี่ยมแบบพบเจอตัวผู้ต้องขังภายในเรือนจ า เป็นวิธีการที่เรือนจ าใช้เป็นปกติในการเยี่ยมญาติ 
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีสิ่งกีดขวางอาจเป็นลูกกรงท้ังสองด้านห่างกันเวลาพูดต้องใช้วิธีออกเสียงดัง หรือผ่านตาข่ายช้ันเดียว
หรือผ่านกระจกเจาะรูให้พูดถึงกันได้ หรือน่ังคุยคนละด้านของกระจกแล้วพูดผ่านโทรศัพท์6 ซึ่งการเยี่ยมในลักษณะนี้
จะขาดความเป็นส่วนตัวในการพูดคุยสนทนา อีกท้ังระยะเวลาในการพบปะพูดคุยก็ถูกจ ากัดรวมถึงไม่สามารถสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้มาเยี่ยมได้ หรือการเยี่ยมแบบพบเจอตัวผู้ต้องขังภายในเรือนจ าอีกแบบคือการเยี่ยมแบบใกล้ชิด ซึ่งในปี
หนึ่งเรือนจ าจะจัดการเยี่ยมญาติประเภทนี้เพียงไม่กี่ครั้งโดยจะเรียกว่า  “วันพบญาติ” ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ได้ออก
หลักเกณฑ์มาใช้กับการเยี่ยมในลักษณะนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดตลอดทั้งปี”7 โดยอนุญาตให้
ผู้ต้องขังและญาติที่มาเยี่ยมสามารถพูดคุยใกล้ชิด รับประทานอาหารร่วมกันและสามารถสัมผัสตัวกันได้   
 ซึ่งการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ านั้นมีข้อจ ากัดและอุปสรรคหลายประการไม่ว่าจะเป็นระเบียบที่เข้มงวด 
การขาดความเป็นส่วนตัวในการพูดคุยสนทนา ช่วงเวลาในการเข้าเยี่ยมซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นวันและเวลาราชการซึ่งไม่
สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ผู้เยี่ยมอาจมีภารกิจหน้าที่การงานตรงกับช่วงเวลาดังกล่าว ท าให้
ต้องสูญเสียรายได้จากการขาดงานเพื่อมาเยี่ยมผู้ต้องขัง หรือในกรณีผู้มาเยี่ยมยังศึกษาอยู่ก็ต้องขาดเรียนเพื่อมาเยีย่ม
ผู้ต้องขัง ระยะเวลาในการเยี่ยมต่อหนึ่งครั้งก็เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไปไม่อาจพูดคุยสนทนาปรับทุกข์สุขกันได้อย่าง
เต็มที่ รวมทั้งหากผู้เยี่ยมอยู่ในที่ห่างไกลก็อาจไม่สะดวกในการเดินทางซึ่งจะมีภาระค่าใช้จ่ายทั้ งในส่วนของค่า
เดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พักในการมาเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจ า ท าให้ไม่อาจเดินทางไปเยี่ยมได้บ่อยครั้งตามความ
ต้องการที่แท้จริง ซึ่งในท้ายท่ีสุดผู้ต้องขังบางรายอาจไม่มีครอบครัวและญาติมาเยี่ยมอีกเลย 
 2. การเยี่ยมแบบพบเจอตัวผู้ต้องขังภายนอกเรือนจ า คือการที่ผู้ต้องขังออกไปเยี่ยมญาติและครอบครัว
ภายนอกเรือนจ า ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการลาของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. 2561 ซึ่งการลาใน
ลักษณะนี้จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เข้มงวด ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์อนุญาตเฉพาะลาไปเพื่อประกอบพิธีเกี่ยวกับ
งานศพเท่านั้น8 หากเป็นกรณีที่เกี่ยวด้วยกิจธุระส าคัญหรือกิจการในครอบครัวอย่างอื่นนอกจากการประกอบพิธีศพ
ก็อาจไม่ได้รับการอนุญาต  
 3. การเยี่ยมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีในการสื่อสารก้าวหน้าขึ้นอย่าง
รวดเร็วมีระบบการส่งผ่านท้ังสัญญาณภาพและเสียงผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้สนทนาสามารถเห็นหน้าและ
ได้ยินเสียงจากคู่สนทนาอีกฝ่ายได้แทบจะในทันที เปรียบเสมือนการได้พูดคุยและสนทนาอยู่ต่อหน้าซึ่งกันและกัน ซึ่ง
กรมราชทัณฑ์ก็ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศของการสื่อสารประเภทน้ีเข้ามาใช้ในการบริหารงานเรือนจ า เป็นไปตาม

                                                           
 5 นิติพล ธาระรูป, “รายงานผลการวิจัย เรื่องโครงการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปเรอืนจ าและกระบวนการคืนผู้ต้องขังสู่ชุมชน
สันติสุข,” (รายงานวจิัยจากทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561), น. 9. 

 6 ปกป้อง มะล,ิ “กฎหมายวา่ด้วยการบังคับโทษ ศึกษากรณีสิทธิได้รับการเยีย่มของผู้ต้องขังเด็ดขาด,” วารสารมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย,์ น. 321. 

 7 หลักเกณฑ์การเยีย่มญาตแิบบใกล้ชิดตลอดทั้งปี. 
 8 หลักเกณฑ์ในการลากิจของนักโทษเด็ดขาด (เฉพาะการลาไปประกอบพธิีเกี่ยวกับงานศพ). 
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พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 34 วรรค 2 โดยมีการน ามาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการอัน
เกี่ยวเนื่องกับศาล เช่น การอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลสูงในลักษณะของการประชุมทางจอภาพ9 หรือการ
สอบถามผู้ต้องหาหรือท าการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ10 
โดยผู้ต้องขังหรือผู้ถูกไต่สวนไม่ต้องเดินทางออกจากเรือนจ าไปศาล นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์ยังได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้เป็นทางเลือกในการเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจ าโดยมีการกล่าวไว้ในระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการ
เยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจ า พ.ศ. 256111 ข้อ 
31 ซึ่งในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้มีเรือนจ า ทัณฑสถาน และสถานกักขังที่น าเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านแอปพลิเคชันไลน์มาใช้ทดแทนการเยี่ยมที่เรือนจ าแล้วเป็นจ านวนท้ังสิ้น 142 เรือนจ า12 แต่เป็นที่น่า
เสียดายที่การเยี่ยมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงเป็นเพียงทางเลือกของเรือนจ ามิใช่เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่จะ
สามารถเรียกร้องเพื่อขอใช้สิทธิดังกล่าวได้ ทั้งยังขาดหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติที่ชัดเจน ท าให้แต่ละเรือนจ าออก
หลักเกณฑ์น าไปปฏิบัติแตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องความเสมอภาคและอาจขัดต่อ
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกด้วย   
 
3. สิทธิการเย่ียมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในปัจจุบันแม้กรมราชทัณฑ์ของไทยจะได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เยี่ยมผู้ต้องขังแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงในรูปแบบทางเลือกที่จะน ามาใช้หรือไม่ตามความพร้อมของแต่ละเรือนจ า  
ยังไม่ได้บัญญัติให้เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่จะเรียกร้องเพื่อใช้สิทธิการเยี่ยมผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ผู้เขียนจึงได้
ท าการค้นคว้าข้อมูลของการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของต่างประเทศ ซึ่งได้ข้อสรุปดังน้ี 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา (รัฐวอชิงตัน) มีการก าหนดสิทธิการเยี่ยมผู้ต้องขังโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือที่เรียกว่า Video Visiting ไว้ในนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในลักษณะเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ต้องขัง ตาม 
DOC450.300: Visits for incarcerated Individual Policy ข้อ F. ที่ว่า “Video Visiting opportunity are available 
per Attachment 1” โดยใน Attachment 1 จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับ Video Visit Expectation ที่ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเยี่ยมแบบ Video Visiting ที่ผู้ต้องขังและครอบครัวผู้ต้องขังต้องปฏิบัติตาม โดยทางกรม
ราชทัณฑ์ของมลรัฐวอชิงตันเล็งเห็นถึงความยากล าบากของครอบครัวของผู้ต้องขังที่มีถิ่นพ านักที่ห่างไกลจาก
เรือนจ า การเดินทางจากบ้านมาเรือนจ าหรือการเดินทางข้ามรัฐอาจใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง13 จึงได้ท าสัญญา
กับ JPay Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเอกชนที่มีศักยภาพและความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยได้รับเลือกตามขั้นตอนท่ีถูกต้องและเปิดเผย14  ให้เข้ามาเป็นตัวกลางในการให้บริการแก่ผู้ต้องขังและครอบครัว 
โดยเป็นการให้บริการแบบครบวงจรได้แก่ การให้บริการโอนเงินแก่ผู้ต้องขังทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งอีเมลและ
ข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเยี่ยมแบบ Video Visitation โดยผู้ให้บริการเอกชนจะเป็นผู้น าเครื่องมือและ
อุปกรณ์มาติดตั้งภายในเรือนจ ารวมถึงจัดหาและเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่ผู้ต้องขัง โดย
ครอบครัวและญาติของผู้ต้องขังที่จะใช้บริการสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการเอกชนได้โดยตรง หากมีข้อสงสัยหรือมี
                                                           

 9 หนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ ยธ 0702.2/543 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เร่ืองการอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลสูงใน
ลักษณะการประชุมทางจอภาพ. 

 10 กรุงเทพธุรกิจ, “ศาล-ราชทัณฑ์ เชื่อมขอ้มูลผู้ต้องขัง ยกระดับคุ้มครองสิทธิฯ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จาก 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872325. 

 11 ระเบียบกรมราชทัณฑว์่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขงัและการเข้าดูกจิการหรอืติดต่อการงาน
กับเรือนจ า พ.ศ. 2561.   

 12 หนังสือกรมราชทัณฑ์ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0705.3/9649 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เร่ือง มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 หรือ COVID-19 กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นกลุ่มก้อน ในเรือนจ าจังหวัดนราธิวาส และบันทึกขอ้ความกรมราชทัณฑ์ 
กองบริการทางการแพทย์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0705.3/9650 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เร่ือง มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ COVID-19 กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นกลุ่มก้อน ในเรือนจ าจังหวัดนราธวิาส. 

 13 Washington State Department of Corrections, “Video Visits,” สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563, จาก 
https://www.doc,wa,gov/corrections/incarceration/visiting/video-visit.html. 

 14 Department of Corrections, State of Washington, “DOC220.010 Contract Policy”. 
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ปัญหาในการสื่อสารผู้ให้บริการเอกชนก็จะเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญญาเหล่านั้นให้ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ท า
หน้าที่เพียงตรวจสอบและอนุมัติการเยี่ยมตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ  ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ญาติและผู้ต้องขัง อีกท้ังยังเป็นการลดภาระให้กับภาครัฐในการให้บริการ แต่ทั้งนี้การให้บริการดังกล่าว
จะมีการคิดค่าบริการเป็นจ านวนเงินตามอัตราที่ผู้ให้บริการเอกชนก าหนดภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 
 ประเทศออสเตรเลีย (รัฐนิวเซาท์เวลส์) มีการบัญญัติสิทธิในการเยี่ยมผู้ต้องขังไว้ โดยนอกจากการ
เยี่ยม ณ เรือนจ าที่ผู้ต้องขังอยู่ในความรับผิดชอบแล้ว ผู้เข้าเยี่ยมยังสามารถเยี่ยมผ่านวิดีโอ หรือ Video contact ได้
อีกช่องทางหนึ่งตามข้อ 8.10 Family video contact ของนโยบายและวิธีปฏิบัติการคุมขังนักโทษ (Custodial 
Operations Policy and Procedures : COPP)15 ซึ่งข้อก าหนดดังกล่าวได้กล่าวถึงสิทธิผู้ต้องขังที่จะได้รับการเยี่ยม
หรือติดต่อครอบครัวและญาติมิตรผ่าน Video Conference ไว้อย่างชัดเจน โดยหน่วยงานราชทัณฑ์รัฐนิวเซาท์เวลส์
ได้ให้สิทธิผู้ต้องขังในการเยี่ยมหรือติดต่อครอบครัวผ่าน Video Conference หรือท่ีเรียกว่า FVC ได้อีกหนึ่งครั้งต่อ
เดือนโดยไม่กระทบต่อสิทธิการเยี่ยม ณ เรือนจ า16 ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 ได้ก าหนดให้เยี่ยมแบบ Video Visit เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เยี่ยม ณ เรือนจ าเพราะค านึงถึงความปลอดภัยของทั้ง
ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หน่วยงานราชทัณฑ์รัฐนิวเซาท์เวลส์มีการน าโปรแกรมอันประกอบด้วย 1.
โปรแกรม “Webex User Guide for Family and Friends”17 2.โปรแกรม “Zoom User Guide for Family 
and Friends”18 และ 3.โปรแกรม “Jabber Guest Guide for Family and Friends”19 ซึ่งเป็นโปรแกรมเฉพาะ
ทางในการส่งสัญญาณภาพและเสียงมาใช้ในการเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งการใช้โปรแกรมดังกล่าวเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ญาติที่อยู่ห่างไกลไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมที่เรือนจ า แต่การด าเนินการดังกล่าวภาครัฐเป็น
ผู้ด าเนินการเอง จึงท าให้ภาครัฐมีภาระในการให้บริการ อย่างไรก็ตามหน่วยงานราชทัณฑ์รัฐนิวเซาท์เวลส์ก็จัดให้มี
มาตรการช่วยเหลือญาติหรือคนในครอบครัวของผู้ต้องขังที่ขาดแคลนอุปกรณ์หรือขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้
งานเทคโนโลยี โดยร่วมมือกับส านักงานบูรณาการสังคม หรือ Community Restorative Centre (CRC) ในการ
จัดหาพื้นที่และอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารให้กับครอบครัวและญาติของผู้ต้องขัง อันถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทางหนึ่งด้วย  
 ประเทศสกอตแลนด์ มีการบัญญัติรับรองสิทธิการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเดียวกัน
กับสองประเทศท่ีกล่าวมาก่อนหน้าน้ีแล้ว โดยนอกเหนือจากการเยี่ยม ณ เรือนจ าแล้วผู้ต้องขังยังได้รับสิทธิการเยี่ยม
แบบ Virtual Visit ซึ่งหมายถึงการเยี่ยมผ่านวิดีโอลิงค์ โดยหลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติเป็นไปตามที่ผู้บังคับการก าหนด 
ภายใต้ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการเยี่ยม (Rule of the Prison and Young Offenders Institution Rules 2011)20 
ทั้งนี้ประเทศสกอตแลนด์ได้ให้บริษัทเอกชนที่ช่ือ APEX เข้ามาดูแลการใช้เทคโนโลยี Video link เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับครอบครัวของผู้ต้องขัง โดยการจัดตั้งศูนย์บริการ Virtual Contact Center ไว้ในเมืองใหญ่ที่มีความ
สะดวกในการเดินทาง เพื่อให้บริการห้องที่มีความปลอดภัยขั้นสูงสุดซึ่งได้ติดตั้งอุปกรณ์และระบบการเยี่ยมที่ทันสมัย 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการและให้ค าแนะน าจึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวของผู้ต้องขังและยังช่วย
ลดภาระให้แก่เจ้าหน้าท่ีในการให้บริการ 
 ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบสิทธิการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการสิทธิ
ดังกล่าวของแต่ละประเทศได้ตามตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 ตอ่ไปนี ้

                                                           
 15 Custodial Operations Policy and Procedures: COPP, Section 8.10 Family video contact effective date 

24 April 2018. 
 16 Custodial Operations Policy and Procedures: COPP, Section 8.10 Family video contact.   
 17 Department of Communities and Justice, “Cisco Webex Meetings Family Guide,” สืบค้นเมื่อวันที่ 23 

กันยายน 2563, จาก https://correctiveservices.dcj.nsw.gov.au.    
 18 Department of Communities and Justice, “HOW TO USE ZOOM TO JOIN A MEETING,” สืบค้นเมื่อวันที่ 23 

กันยายน 2563, จาก https://correctiveservices.dcj.nsw.gov.au.     
 19 Department of Communities and Justice, “Jabber Guest - Personal Computer User Guide,” สืบคน้เม่ือ

วันที่ 23 กันยายน 2563, จาก https://correctiveservices.dcj.nsw.gov.au.       
 20 Custodial Operations Policy and Procedures, Virtual visits, Clause 78(A) 
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ตารางที่ 3.1 แสดงการเปรียบเทียบสิทธิการเย่ียมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(รัฐวอชิงตัน) 

ประเทศออสเตรเลีย 
(รัฐนิวเซาท์เวลส์) 

ประเทศสกอตแลนด ์ ประเทศไทย 

มีการรับรองสิทธิการ
เยี่ยมผู้ต้องขังผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศไว้
ในกฎหมายราชทัณฑ์
ของมลรัฐวอชิงตัน 
(Department of 

Correction) DOC450.300: 
Visits for incarcerated 

Individual Policy 

มีการรับรองสิทธิการเยีย่มผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ใน
พระราชบัญญัติอาชญากรรม 
(การบริหารการลงโทษ) ค.ศ. 

2014 (Crimes Administration of 
Sentences Regulation 2014) 
และนโยบายและหลักปฏิบัต ิ

Custodial Operation Policy and 
Procedure : COPP) 

มีการรับรองสิทธิการ
เยี่ยมผู้ต้องขังผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศไว้
ในกฎหมายราชทัณฑ์
ของประเทศ (Rule of 
the Prison and Young 
Offenders Institution 

Rules 2011) 

ยังไม่มีการรับรองสิทธิการเยีย่ม
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แต่
ได้กล่าวเอาไว้ในระเบียบกรม

ราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยีย่มฯ ขอ้ 
31 โดยเป็นทางเลือกของ

เรือนจ าในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเยี่ยม

ผู้ต้องขัง) 

 
ตารางที่ 3.2 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารจัดการสิทธิการเย่ียมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(รัฐวอชิงตัน) 

ประเทศออสเตรเลีย 
(รัฐนิวเซาท์เวลส์) 

ประเทศสกอตแลนด ์ ประเทศไทย 

เลือกน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
เยี่ยมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
(ค.ศ. 2010) โดยตกลง

ท าสัญญากับ
บริษัทเอกชน Jpay Inc.  

เข้ามาให้บริการแบบครบ
วงจร มีการก าหนด

เง่ือนไขเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

เลือกน าระบบโปรแกรม 
WebEx, Zoom และ 

Jabber ซ่ึงเป็นโปรแกรม
เฉพาะทางมาใช้ในการ

เยี่ยมผู้ต้องขัง และ
ร่วมมือกับองค์กรในการ
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่ชื่อ 
Community Restorative 

Center : CRC 

เลือกน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการเยี่ยมผู้ต้องขัง โดย
ตกลงท าสัญญากับ APEX ซ่ึง
เป็นบริษัทเอกชนให้เข้ามา

ให้บริการ โดยจัดตั้ง
ศูนย์บริการ Virtual Contact 
Center และมีเจ้าหน้าที่คอย
ให้บริการแก่ครอบครัวของ

ผู้ต้องขัง 

เลือกน า Application Line มาใช้
ในการเยี่ยมผู้ต้องขัง โดย

เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ของแต่ละเรือนจ ายังมีความ

แตกต่างในทางปฏิบัติ และทาง
เรือนจ าเป็นผู้ด าเนินการเอง

ทั้งหมด 

 
 เห็นได้ว่าในระดับสากลมีการก าหนดสิทธิการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเอาไว้และยังมี
มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัว ญาติและผู้ต้องขังให้สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้โดยสะดวกอีกด้วย 
ซึ่งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเยี่ยมผู้ต้องขังนอกจากจะสร้างความสะดวกให้กับครอบครัว ญาติและตัว
ผู้ต้องขังแล้วยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งผู้เขียนจะ
ได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 
 
4. สิทธิการเย่ียมผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 
 การเยี่ยมผู้ต้องขังนอกจากจะเป็นกระบวนการในการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
ในตัวเองอยู่แล้ว ยังสามารถน าสิทธิดังกล่าวมาใช้เป็นบ าเหน็จรางวัลเพื่อจูงใจให้ผู้ต้องขังพัฒนาพฤตินิสัยของตนเอง
ได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังเช่นในกรณีของการจัดล าดับชั้นนักโทษ ซึ่งตามกฎกระทรวงฯ ได้แบ่งล าดับชั้นนักโทษเด็ดขาด
ไว้เป็น 6 ช้ันด้วยกัน21 โดยในแต่ละล าดับชั้นก็จะได้รับความสะดวกท่ีแตกต่างกันไป22 รวมถึงโอกาสในการได้รับการ
เยี่ยมของแต่ละล าดับชั้นก็จะได้มากน้อยลดหลั่นกันไปตามล าดับ23 ดังนี้   
 1. นักโทษเด็ดขาดชั้นเยีย่มได้รับโอกาสเยี่ยมเยียนจากญาติสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 
                                                           

 21 กฎกระทรวงก าหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเง่ือนไขที่นักโทษเด็ดขาดซ่ึงได้รับวันต้องโทษจ าคุกหรือการพกัการ
ลงโทษและได้รับการปล่อยตวัต้องปฏบิตัิ พ.ศ. 2562. 

 22 ระเบียบกรมราชทัณฑว์่าด้วยการก าหนดความสะดวกในเรือนจ าส าหรับนกัโทษเด็ดขาด พ.ศ. 2561. 
 23 ข้อบังคับอธบิดีกรมราชทัณฑ์ ฉบบัที่ 3 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480. 
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 2. นักโทษเด็ดขาดชั้นดมีากได้รับโอกาสเยี่ยมเยียนจากญาติ 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง  
 3. นักโทษเด็ดขาดชั้นดไีดร้ับโอกาสเยี่ยมเยียนจากญาติ 3 สัปดาหต์อ่ 1 ครั้ง  
 4. นักโทษเด็ดขาดชั้นกลางไดร้ับโอกาสเยี่ยมเยียนจากญาติ 5 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง  
 5. นักโทษเด็ดขาดชั้นเลว (ปัจจุบนัคือนักโทษเด็ดขาดชั้นต้องปรับปรุง)24 ได้รับโอกาสเยี่ยมเยียนจากญาติ 
5 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง และ 
 6. นักโทษเด็ดขาดชั้นเลวมาก (ปัจจุบันคือนักโทษเด็ดขาดช้ันต้องปรับปรุงมาก)25 ได้รับโอกาสเยี่ยมเยียน
จากญาติ 6 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง 
 ซึ่งโดยปกติแล้วนักโทษเป็นผู้ที่ถูกจ ากัดอิสรภาพให้อยู่แต่ภายในเรือนจ าย่อมต้องมีความคิดถึงครอบครัว
ญาติมิตรเป็นธรรมดาอยู่แล้ว จึงมีความต้องการที่จะได้รับโอกาสในการเยี่ยมที่บ่อยครั้งขึ้นเพื่อให้คลายความเหงา
และความกังวลที่ต้องถูกตัดขาดจากครอบครัวและโลกภายนอก ดังนั้นหากบัญญัติให้การเยี่ยมผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสิทธิของผู้ต้องขังก็สามารถน ามาก าหนดเป็นโอกาสที่จะได้รับการเยี่ยมเพิ่มขึ้นได้ แต่ทั้ งนี้การเยี่ยม
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิการเยี่ยมในเรือนจ าตามปกติที่พึงมีอยู่แล้ว กล่าวคือ นอกจาก
สิทธิการเยี่ยมในเรือนจ าที่นักโทษเด็ดขาดได้รับอยู่แล้วยังจะได้สิทธิและจ านวนครั้งเพิ่มเติมในการเยี่ยมผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย เช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลียที่ให้สิทธิการเยี่ยมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่
กระทบต่อสิทธิการเยี่ยมในเรือนจ า26 ซึ่งผู้เขียนมองว่าหากมีการก าหนดสิทธิประโยชน์ในการเยี่ยมผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศในลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเป็นทวีคูณเพื่อให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาพฤตินิสัย
ของตนเอง 
 ทั้งนี้นอกจากการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อให้ได้รับการเลื่อนล าดับช้ันดังท่ีกล่าวไปแล้วสิทธิในการเยี่ยมผู้ต้องขัง
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศยังอาจน ามาใช้ประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังซึ่งก็ถือเป็นข้อที่
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังได้อีกด้วย โดยนักโทษเด็ดขาดที่เหลือโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี 
หรือก าหนดระยะเวลาตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดให้เข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว 27 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและการเตรียมตัวกลับสู่สังคม เพื่อให้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ครอบครัวและสังคมได้28 ผู้ต้องขังมีสิทธิร้องขอพบกับบุคคลในครอบครัว29 ซึ่งสิทธิการร้องขอในลักษณะเช่นนี้
สามารถน าการเยี่ยมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส่งเสริมสิทธิได้ โดยให้สิทธิผู้ต้องขังเป็นผู้ติดต่อจากเรือนจ าผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศออกไปหาครอบครัวและญาติมิตร อันเป็นลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการเยี่ยมตามปกติที่
ครอบครัวและญาติมิตรซึ่งอยู่ภายนอกเรือนจ าจะเป็นผู้เดินทางมาเยี่ยมหรือแจ้งขอเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศจากภายนอกเข้ามาในเรือนจ า การเตรียมความพร้อมในลักษณะนี้จึงควรให้สิทธิในการเยี่ยมเพิ่มขึ้นกว่า
สิทธิการเยี่ยมโดยปกติทั่วไป เพราะเหตุที่เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวจึงควรให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสในการ
ติดต่อครอบครัวญาติพี่น้องและซึมซับบรรยากาศภายนอกเรือนจ าและบรรยากาศของความเป็นครอบครัวให้ได้มาก
ที่สุด โดยอาจน าหลักเกณฑ์ขอประเทศออสเตรเลียที่สามารถเยี่ยมผู้ต้องขังนอกเวลาเยี่ยมปกติได้ ซึ่งอาจเป็นเวลา
ภายหลังจากท่ีผู้ต้องขังต้องขึ้นเรือนนอนไปแล้วหรือการเยี่ยมในช่วงวันหยุดราชการซึ่งโดยปกติจะไม่ได้รับอนุญาตให้
เยี่ยมในช่วงเวลาดังกล่าว30 ซึ่งหากสามารถด าเนินการได้ผลดีก็จะส่งผลให้เมื่อผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว
สามารถปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้โดยปกติสุข  
 
 
 
                                                           

 24 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 19. 
 25 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 19. 
 26 Custodial Operations Policy and Procedures: COPP. Op.cit. 
 27 ระเบียบกรมราชทัณฑว์่าด้วยการเตรียมความพร้อมกอ่นปล่อยตัวผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561, ข้อ 5. 
 28 ระเบียบกรมราชทัณฑว์่าด้วยการเตรียมความพร้อมกอ่นปล่อยตัวผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561, ข้อ 7(3). 
 29 ระเบียบกรมราชทัณฑว์่าด้วยการเตรียมความพร้อมกอ่นปล่อยตัวผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561, ข้อ 12. 
 30 Custodial Operations Policy and Procedures, Article 75 Visiting hours. 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การเยี่ยมผู้ต้องขังในลักษณะเดิมมีอุปสรรคและข้อจ ากัดหลายประการ เ ช่น ความยากล าบากของ
ครอบครัวและญาติในการเดินทางมาเยี่ยมผู้ต้องขัง ณ เรือนจ า จ านวนผู้เข้าเยี่ยมและระยะเวลาการเยี่ยมต่อครั้งที่
น้อยเกินไปท าให้ผู้ต้องขังไม่อาจคลายความคิดถึงบ้านและครอบครัวลงได้  รวมถึงระเบียบด้านความมั่นคงของ
เรือนจ าที่มีความเข้มงวดจนกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้ให้
โอกาสผู้ต้องขังเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่กลับยังไม่มีการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังให้
ได้รับการเยี่ยมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่อย่างใด อีกทั้งระเบียบหรือข้อก าหนดที่กล่าวถึงการเยี่ยมผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศก็ยังไม่มีความชัดเจนจนท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารงานของเรือนจ าที่ไม่เป็นไปในแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกันก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสได้รับการเยี่ยมของผู้ต้องขังซึ่งอยู่ในแต่ละเรือนจ า รวมถึง
ปัญหาด้านการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การไม่สามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาส่งเสริมการแก้ไข บ าบัดฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งการ
ด าเนินการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมของโปรแกรมที่น ามาใช้ 
ความพร้อมในการให้บริการ ความปลอดภัยในการใช้งาน ด้านความเสถียรของระบบ ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่
เรือนจ า ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคส าคัญของงานราชทัณฑ์ท าให้ไม่สามารถบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานเรือนจ าและเพื่อประโยชน์ทางด้านการแก้ไข ฟ้ืนฟู บ าบัดและพัฒนาพฤตินิสัย
ของผู้ต้องขัง ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้กรมราชทัณฑ์แก้ไข กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้
 1.กรมราชทัณฑ์ควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อ
ของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจ า พ.ศ. 2561 ข้อ 31 โดยก าหนดให้
เป็นสิทธิของผู้ต้องขังในการเยี่ยมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้กับทุกเรือนจ าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2.กรมราชทัณฑ์ต้องออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์มารองรับสิทธิการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้อ านาจเจ้าพนักงานเรือนจ าในการตรวจสอบและควบคุมการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงของเรือนจ าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการฟังการ
สนทนา บันทึกภาพหรือเสียงและตัดการสื่อสาร โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการตรวจสอบควบคุม ซึ่งหากเป็น
ผู้ต้องขังในคดีไม่ร้ายแรงและมีความประพฤติเรียบร้อยก็ไม่ควรถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยม 
 3.กรมราชทัณฑ์ควรน าสิทธิในการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อจูงใจในการพฒันาพฤติ
นิสัยหรือเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังอย่างเป็นรูปธรรมโดย 
 (1) ก าหนดล าดับช้ันของผู้ต้องขังที่มีสิทธิได้รับการเยี่ยมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยได้สิทธิลดหลั่นกัน
ตามล าดับชั้นของนักโทษ ซึ่งการเยี่ยมประเภทน้ีจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิการเยี่ยมในเรือนจ าที่มีอยู่เดิม 
 (2) ส าหรับผู้ต้องขังที่เข้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวควรได้รับสิทธิร้องขอการเยี่ยมครอบครัว
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจากเรือนจ าออกไปได้เป็นกรณีพิเศษ และสามารถร้องขอติดต่อบุคคลได้มากกว่ารายชื่อที่
อยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมโดยการพิจารณาอนุญาตของผู้บัญชาการเรือนจ า 
 4.กรมราชทัณฑ์ควรน าสิทธิการเยี่ยมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของเรือนจ าและเพื่อทดแทนข้อจ ากัดทางกฎหมายบางประการ โดย 
 (1) ก าหนดจ านวนรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีจ านวนที่เหมาะสมหรืออาจ
ก าหนดจ านวนได้เกินกว่า 10 คน และหากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายช่ือก็ให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
โดยก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมเยี่ยมพร้อมกันต่อครั้งได้หลายคน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ซึมซับบรรยากาศความอบอุ่นของ
ครอบครัวในลักษณะเช่นเดียวกับการเยี่ยมในวันพบญาติ และก าหนดระยะเวลาการเยี่ยมซึ่งอย่างน้อยควรไม่ต่ ากว่า 
30 นาทีต่อครั้ง 
 (2) ควรเพิ่มสิทธิในการเยี่ยมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศนอกวันและเวลาราชการเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ครอบครัวและญาติของผู้ต้องขังที่อาจมีภาระในการท างานหารายได้หรือมีภาระการศึกษาในช่วงวันและเวลา
ราชการ  
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 (3) ก าหนดให้สิทธิร้องขอการเยี่ยมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ต้องขังที่ขาดคุณสมบัติ
หรือไม่เข้าเง่ือนไขการลาไปเพื่อไปประกอบพิธีศพ แต่ทั้งนี้ผู้ลาต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อให้ผู้บัญชาการ
เรือนจ าพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป ซึ่งอาจน ามาใช้ในกรณีผู้ตายเป็นบุคคลที่อยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์ในการลาเพื่อ
ไปประกอบพิธีศพ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น หรือใช้ในกรณีเยี่ยมไข้ดูใจบุคคลในครอบครัวหรือญาติ
สนิท หรือใช้ในกรณีการเยี่ยมภรรยาภายหลังเพิ่งคลอดบุตร 
 5.กรมราชทัณฑ์ควรใช้แนวทางในการน าผู้ให้บริการเอกชนที่มีความพร้อมความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ
ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแก่ครอบครัว ญาติและผู้ต้องขังเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวก ซึ่งอาจมีการคิดใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการในอัตราที่ไม่สูงมาก โดยผู้ให้บริการเอกชนจะต้องเป็นผู้รับภาระในการ
จัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ต และติดตั้งอุปกรณ์ภายในเรือนจ า และยังควรสร้างความร่วมมือกับองค์กรเอกชน หรือ
ท าความตกลงกับผู้ให้บริการเอกชนที่เข้ามารับงานเพื่อตั้งศูนย์บริการกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อคอยให้ความ
ช่วยเหลือครอบครัวและญาติของผู้ต้องขังที่ขาดความพร้อมทั้งทางด้านทุนทรัพย์หรือขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจมีการจัดหาทุนช่วยเหลือรวมถึงจัดหาสถานท่ี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่จ าเป็น 
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บทคัดย่อ 
 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผู้ประกอบการ
ก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการก่อสร้างที่เป็นนิติบุคคล เนื่องจากแม้จะมีมาตรการอาญาบังคับใช้ต่อ
ผู้ประกอบการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่ก็ไม่สามารถข่มขู่ยับยั้งท าให้ผู้กระท า
ความผิดเกิดความเข็ดหลาบได้ แสดงให้เห็นจากอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ท าการศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายควบคุมอาคารในเรื่องการก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผู้ประกอบการก่อสร้างในต่างประเทศ
ทั้งระบบกฎหมายของซีวิลลอว์ และคอมมอนลอว์ เพื่อให้ทราบผลและการลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนวทาง
ในการแก้ไข เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนเป็นบริษัท มักมีพฤติการณ์ที่ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
มาท าการก่อสร้างและขาดความระมัดระวังทั้งในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและการก่อสร้างที่ ไม่ได้มาตรฐาน 
ส่งผลให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายแม้จะมีการฟ้องร้องบังคับตามสัญญาแต่ก็ไม่อาจเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังพบว่าการรับเหมาก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานและน าไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
จ านวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้ว่าจ้างไม่อาจตรวจสอบมาตรฐานในการก่อสร้างได้อย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่
จะต้องอาศัยผู้มีความรู้เฉพาะทางเพื่อเข้ามาท าการตรวจสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับสัญญารับเหมาก่อสร้างใน
ต่างประเทศ จะเห็นได้ว่ามีการก าหนดให้สัญญารับเหมาก่อสร้างมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดในทางอาญา ทั้งนี้
เนื่องจากมีความเห็นว่าสัญญารับเหมาก่อสร้างเป็นสัญญาที่จะต้องให้ความส าคัญและควรมีการออกกฎหมายเพื่อ
เป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการก่อสร้างท าการก่อสร้างซึ่งขาดมาตรฐานและน าไปสู่การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการก าหนดให้การกระท าบางประการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของ
ผู้ประกอบการก่อสร้าง ให้มีความรับผิดทางอาญาอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการก่อสร้างเกิดความเข็ดหลาบ ไม่
กล้ากระท าความผิดซ้ าอีก และเพื่อให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: 
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Abstract 
 The purpose of this research study about the problem of criminal liability of the 
contractor. In particular, the contractor that are legal entities. Because despite the criminal measure 
enforced on the contractor under the Building Control Act B.E. 2 5 2 2 , but they cannot intimidate 
the offender to become flustered. Demonstrated from the incident that occurred from the 
construction work that occurred continuously Therefore, a comparative study of the building 
control law on criminal penalties for the foreign contractor was conducted in Civil Law and 
Common law. In order to know the results and effective implementation Proposal of solutions. A 
construction business juristic person, in particular, being registered as a company causes 
construction contractors to rely on personally liable for construction without due care. It's both 
safety and construction standards. As a result, the employer is damaged despite the mandatory 
litigation under the contract, but it cannot belong, the damages that can be entirely incurred. Also, 
during the past period, non-standard construction has been found to lead to many lives and 
property loss. This is because the employer is unable to verify the standard of construction 
thoroughly. Because it is knowledgeable, that will require specialized knowledge to investigate. 
Compared to offshore construction contracts, construction contracts are determined to be 
involved in criminal liability. This is because there is an opinion that construction contracts are 
contracts that must be prioritized and there should be legislation to prevent contractor operators 
from doing construction which is lacking standard and leading to loss of life and property. The 
construction is clearly criminal liability. So that the construction operators are afraid Do not dare 
to repeat the wrongdoing. And to make the contractor work as efficient as possible. 
 
Keywords:  
Criminal Liability, Construction Contracts, Building Safety, Juristic Person Liability 
 
1. บทน า 
 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีเหตุการณ์ตึกถล่ม หรืออุบัติเหตุจากงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง จนน าไปสู่การ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมหาศาล3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการควบคุมมาตรฐานการรับเหมา
ก่อสร้างกับผู้ประกอบการก่อสร้าง4 แม้ในประเทศไทยจะมีกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการควบคุมการก่อสร้าง5 เช่น 
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 หรือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้ว 4 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดแก้ไขเมื่อปี พ.ศ. 2558 ก็ตาม6 แต่ก็ยังคงมีปัญหาที่เกิดขึ้น
ในส่วนของมาตรการก าหนดโทษทางอาญา กล่าวคือ โทษท่ีบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
นี้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ไม่มีผลเป็นการยับยั้งผู้ประกอบการก่อสร้างที่กระท าความผิด 7 เนื่องจากการก าหนด
โทษน้ัน กล่าวคือ โทษปรับ จะเป็นลักษณะที่ก าหนดระวางโทษข้ันสูงไว้ คือ ปรับไม่เกิน...จึงท าให้ในบางกรณีเกิดการ
ใช้ดุลพินิจในการปรับในมูลค่าที่น้อยมาก อีกทั้งไม่ว่าจะเป็นการปรับไม่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด หรือ โทษปรับ
รายวันในกรณีความผิดต่อเนื่อง มีมูลค่าต่ ากว่าผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการก่อสร้างได้รับ หรือแม้จะมีการปรับเป็น 
                                                           
 3 ชูเลิศ จิตเจือจุน, “ถอดบทเรียนปัญหาการวิบัติในงานวิศวกรรมโยธา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563, จาก 
http://physdo.op.swu.ac.th/Portals/47/Case%20Building%20Failure%202019_1.pdf.   
 4 ในบทความฉบบันี้ “ผู้ประกอบการก่อสร้าง” หมายถึง ผู้รับเหมาก่อสรา้งที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยด าเนินธุรกิจรับจ้าง
ในการออกแบบ ก่อสร้าง เพือ่มุ่งหวังผลก าไรที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจของตนเอง.  
 5 สมาคมสถาปนิกสยามฯ, “กฎหมายอาคาร,” สืบค้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 จาก https://asa.or.th/laws-and-regulations/. 
 6 สนิท สนั่นศิลป์, วิเคราะห์คดีควบคุมอาคาร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สตูรไพศาล, 2559).  
 7 วรชยั แสนสีระ. “พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ กฎหมายเสอืกระดาษ...?,” จุลนิต,ิ ฉบับที ่2., ปีที่ 6, น. 97-106 (มนีาคม-เมษายน 2552). 
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2 เท่า8 ของโทษท่ีบัญญัติไว้ หากน ามาเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ของผู้ประกอบการก่อสร้างที่ฝ่าฝืนกฎหมาย9 โดย
เฉพาะงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชยกรรมที่ได้รับค่าจ้างสูงมาก ถือว่าโทษปรับยังไม่มีผลกระทบต่อฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้ประกอบการก่อสร้าง จึงท าให้ผู้ประกอบการก่อสร้างเลือกที่จะยอมเสี่ยงกระท าความผิดโดยการฝ่า
ฝืนกฎหมาย10 ทั้งที่วัตถุประสงค์ของการลงโทษปรับ11 นั้น มีไว้เพื่อให้ผู้กระท าความผิดได้รับผลกระทบทางด้าน
การเงินเกิดความเข็ดหลาบไม่กล้าที่จะกระท าความผิดซ้ าอีกและเป็นการยับยั้งข่มขู่เป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามแม้ว่าใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ นี้จะมีโทษจ าคุก แต่ก็ถือว่าเป็นโทษจ าคุกในระยะสั้น ซึ่งหากจ าเลยให้การรับ
สารภาพ โทษที่ได้รับก็อาจจะลดลงกึ่งหนึ่งก็จะได้รับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด และในปัจจุบันผู้ประกอบการ
ก่อสร้างส่วนใหญ่จะมีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งโทษจ าคุกนี้ก็ไม่สามารถมีผลใช้บังคับกับนิติบุคคลได้12 เมื่อพิจารณา
ต่อไปแม้ว่าจะมีการบัญญัติความรับผิดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง หรืองานออกแบบไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
22713 ก็ตาม แต่บทมาตรานี้มุ่งที่จะลงโทษต่อผู้มีวิชาชีพ 14 ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ออกแบบ เท่านั้น เช่น 
วิศวกร15 หรือ สถาปนิก16 เป็นต้น หมายความว่า หากผู้ประกอบการก่อสร้างนั้นไม่ได้เป็นผู้มีวิชาชีพก็รับโทษได้เพียง
แค่ผู้สนับสนุน ทั้งที่ความจริงแล้วผู้ประกอบการก่อสร้างสมควรที่จะได้รับโทษเท่าผู้มีวิชาชีพ เนื่องจากในบางกรณี
ผู้ประกอบการก่อสร้างอาจเป็นผู้ว่าจ้างผู้มีวิชาชีพซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจมากกว่า และอาจยังมีความสามารถใน
การจ่ายค่าปรับมากกว่าผู้มีวิชาชีพ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีการลงโทษทางอาญาต่อผู้ประกอบการก่อสร้าง 
 2.1  หลักการก าหนดความรับผิดและโทษทางอาญา 

                                                           
 8 มาตรา 70 บัญญัติว่า ถ้าการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม การศึกษาหรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระท าในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรอืจ าหน่ายโดยมีค่าตอบแทน
ซ่ึงอาคารใด ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ.   
 9 ชุมพล นาวงษ์, “ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522,” (การศึกษาอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2559).  
 10 ตัวอย่างจาก ค าพพิากษาฎีกาที ่5003/2545 จ าเลยกระท าความผิดฐานก่อสรา้งอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 
21 มาตรา 65 วรรคสอง พิพากษาลงโทษปรับจ าเลยวันละ 40 บาท เป็นเวลา 188 วัน เป็นเงิน 7,520 บาท จ าเลยให้การรับสารภาพ 
ลดโทษกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงปรับ 3,760 บาท.  
 11 เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตรผู้บริหารด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูงรุ่นที่ 6, “การก าหนดโทษทางอาญากับ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563, จาก 
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/article77/file77/c07.pdf.  
 12 ชญานี เลียบทวี, “มาตรการก าหนดโทษทางอาญาตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522,” (วิทยานิพนธ์นิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555). 
 13 “มาตรา 227 ผู้ใดเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุมหรือท าการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือรื้อถอน อาคารหรือ 
สิ่งปลูกสร้างใด ๆ ไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ หรือวิธกีารอันพึงกระท าการนั้น ๆ โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแกบุ่คคลอื่น 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าป ีหรือปรบัไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”. 
 14 พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายค าว่า “วิชาชีพ” ว่า “อาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความ
ช านาญ วิชาที่จะน าไปใช้ประกอบอาชีพ”.  
 15 พระราชบัญญัตวิิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 4 บัญญัติวา่ “วิชาชีพวิศวกรรม” หมายความวา่ วิชาชีพวิศวกรรมในสาขา
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และ วิชาชีพวิศวกรรมอื่น ๆ   
ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง. 
 16 พระราชบัญญัติสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 4 บัญญัติว่า “วิชาชพีสถาปัตยกรรม หมายความวา่ วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมที่ใช้ศาสตร์และศิลป์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในสาขาสถาปัตยกรรมหลกั สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง”. 
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  2.1.1 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง การลงโทษเพื่อการข่มขู่ยับยั้ง มีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การป้องกัน
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท กล่าวคือ การยับยั้งเฉพาะบุคคลและการยับยั้ง
โดยทั่วไป17 
   การยับยั้งเฉพาะบุคคล (Specific Deterrence) เป็นการลงโทษเพื่อให้ผู้กระท าความผิดได้รับ
ความทุกข์ทรมานจากการลงโทษและเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท าความผิดซ้ าอีก 
   การยับยั้งโดยทั่วไป (General Deterrence) เป็นการลงโทษผู้กระท าความผิดเพื่อเป็นการยับยั้ง
หรือเตือนบุคคลอื่น ๆ ในสังคมมิให้กระท าความผิดแบบเดียวกันเพราะเกรงกลัวท่ีจะถูกลงโทษ 
   ทั้งนี้การลงโทษจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการข่มขวัญและการป้องกันการกระท าความผิดต้องมี
ลักษณะส าคัญ 4 ประการ18  
   (1) การลงโทษต้องมีความแน่นอนในการน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ กล่าวคือ เมื่อมีการ
กระท าความผิดเกิดขึ้นแล้ว จะต้องท าให้โอกาสของผู้กระท าความผิดหลุดรอดจากการถูกจับกุมจากการลงโทษ
เป็นไปได้ยาก ซึ่งจะมีผลต่อการข่มขวัญและยับยั้งผู้กระท าความผิดให้เกิดความเกรงกลัว 
   (2) การลงโทษต้องกระท าด้วยความรวดเร็ว คือ เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นแล้วจะต้อง
สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้โดยเร็ว จึงจะท าให้ผู้กระท าความผิดและคนทั่วไปเห็นว่าเมื่อกระท า
ความผิดแล้วจะได้รับผลเช่นไร 
   (3) การลงโทษจะต้องมีความเสมอภาค โดยผู้กระท าความผิดจะต้องถูกลงโทษเท่าเทียมกัน ไม่มี
การเลือกปฏิบัติ การลงโทษจึงจะเป็นการข่มขู่ยับยั้ง  
   (4) การลงโทษจะต้องกระท าให้ได้สัดส่วนและเหมาะสม กล่าวคือ หากโทษเบาเกินไปไม่ได้สัดส่วน
กับการกระท าความผิด ก็จะท าให้ผู้กระท าความผิดยังมีความอยากท่ีจะกระท าความผิดอยู่ ไม่เกิดการเข็ดหลาบ แต่
หากหนักเกินไปก็อาจจะท าให้ผู้กระท าความผิดปกปดดการกระท าของตนเองโดยการท าร้ายเหยื่อก็เป็นได้ 
  2.1.2 ทฤษฎีการลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท าความผิด การลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและตัวผู้กระ
ท าความผิดนั้น มีพื้นฐานตามความเป็นจริงที่ว่ามนุษย์แต่ละคนกระท าความผิดย่อมมาจากสภาพพฤติการณ์แห่งคดี 
ประวัติการกระท าความผิด อายุ สุขภาพทางกายและภาวะแห่งจิต ประวัติการศึกษา ครอบครัว สิ่งแวดล้อม ภูมิหลัง
ต่าง ๆ ประวัติการท างาน บุคลิก อุปนิสัย และพฤติการณ์ภายนอกต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อมรอบข้างของผู้กระท า
ความผิด เนื่องจากสิ่งแวดล้อมนี้ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดด้วย
เช่นกัน และการที่บุคคลนั้น จะตัดสินใจอย่างไรก็ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพพื้นฐานในจิตใจของบุคคลนั้น ๆ ด้วย ซึ่งก็จะ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละคน จึงกล่าวได้ว่า การที่คน ๆ หนึ่งจะกระท าความผิดนั้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเลือก
ตัดสินใจของตนเองเป็นส าคัญ19 ดังนั้นการลงโทษให้เหมาะสมกับตัวผู้กระท าความผิด จึงต้องพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริง 2 ส่วนท่ีส าคัญในการบังคับได้คือ20 
   (1) ข้อเท็จจริงที่เป็นพฤติการณ์ของการกระท าความผิด 
   (2) ข้อเท็จจริงที่เป็นส่วนบุคคล กล่าวคือ ความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติเป็นอาจิณ 
   ซึ่งทั้ง 2 ข้อน าไปสู่การพิจารณาใช้ดุลพินิจในการก าหนดโทษ และการบังคับโทษตามความ
เหมาะสมกับผู้กระท าความผิดรายบุคคล 
  2.1.3 ทฤษฎีการลงโทษปรับ โทษปรับ ถือได้ว่าเป็นโทษอย่างหนึ่งทางอาญา และเป็นโทษที่นิยมใช้ลงโทษ
กับผู้กระท าความผิด เนื่องจากการปรับเป็นเครื่องมือการลงโทษท่ีเป็นตัวเงิน (Monetary Sanction) เป็นการลงโทษ
ผู้กระท าความผิดทางทรัพย์สิน ซึ่งมีผลในการถ่ายโอนเงินจากผู้กระท าความผิดมาสู่รัฐ อีกทั้งยังเป็นมาตรการทาง
                                                           
 17 Andrew Ashworth, Sentencing and Criminal Justice, 6th edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 
2015), p.83. 
 18 ภัทรวรรณ ทองใหญ่, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2562), น. 122-124. 

19 อัจฉรยีา ชูตินันทน์, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2563), น. 
234-235. 

20 ธาน ีวรภัทร์, มาตรการบังคับทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพว์ิญญชูน, 2557), น. 64-66. 
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อาญาที่สามารถบังคับใช้ได้กับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งโทษปรับนี้ถือว่าเป็นโทษที่ ดีอีกทางหนึ่ง หาก
ต้องการให้ผู้กระท าความผิดได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจ อย่างเช่น ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ไม่ใช้ความ
ระมัดระวังในการท างานจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน และส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก่อสร้างก็มักจะจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล จึงท าให้ไม่สามารถลงโทษจ าคุกนิติบุคคลได้ ดังนั้น การลงโทษที่ถือว่าเป็นโทษที่เหมาะสม
ที่สุดต่อผู้ประกอบการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน ก็คือโทษปรับ เนื่องจากการถูกบังคับเอากับทรัพย์สินที่สามารถส่งผล
กระทบทางด้านการเงินและเศรษฐกิจของผู้ประกอบการก่อสร้างได้ โดยที่โทษปรับนี้ต้องเป็นโทษที่มีอัตราที่ สูง
เพียงพอให้ผู้ประกอบการก่อสร้างเกิดความเข็ดหลาบตามทฤษฎีข่มขู่ยับยั้ง ท าให้ผู้ประกอบการก่อสร้างเกิดความ
กลัว ลดความอยากท่ีจะกระท าความผิด จนไม่กล้ากลับมากระท าความผิดซ้ า21 
  2.1.4 แนวคิดการลงโทษทางอาญาตามหลักนิติเศรษฐศาสตร์ นิติเศรษฐศาสตร์ (economic analysis of 
law) เป็นแนวความคิดแบบใหม่ที่น าพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายและปรับใช้ควบคู่กับกฎหมาย โดยข้อ
สมมติฐานของหลักนี้คือ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนผู้กระท าความผิด 
หรืออาชญากร ล้วนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ มีเหตุผลทางเศรษฐกิจในตัวของทุกคนกล่าวคือ แต่ละฝ่ายจะตัดสินใจกระท า
สิ่งใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้นโดยจะตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความคุ้มค่ามากที่สุด และ
เลือกทางที่ตนเองได้รับผลประโยชน์สูงที่สุด ภายใต้เง่ือนไขที่ตนเองต้องเผชิญ22 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวของอาชญา
กรเขาจะตัดสินใจกระท าความผิดเมื่อได้ประเมินหรือช่ังน้ าหนักระหว่างต้นทุนที่ใช้ในการกระท าความผิดและ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท าความผิด ถ้าหากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท าความผิดอยู่ในสถานะที่ไม่
แน่นอนและมีน้อยกว่าต้นทุน นั่นหมายความว่าอาจจะไม่สามารถกระท าความผิดส าเร็จหรืออาจจะถูกจับได้ ก็จะไม่
กระท าความผิดนั้น แต่ถ้าหากในทางตรงกันข้าม ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท าความผิดนั้นอยู่ในสถานะที่
แน่นอนมากกว่าต้นทุนในการกระท าความผิด อาชญากรก็จะเลือกที่จะกระท าความผิด เพราะคุ้มค่าที่จะเสี่ยง 23 
อย่างเช่น การกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ในบ้านผู้เสียหาย จะต้องมีการประเมินก่อนว่าโอกาสจะลักทรัพย์ส าเร็จ
เท่าใด จะได้ทรัพย์สินมาจ านวนมากหรือไม่ โอกาสที่จะถูกจับกุมมีมากน้อยเพียงใด และหากถูกจับกุมแล้วจะได้รับ
โทษเพียงใด เป็นต้น  
  กล่าวโดยสรุป ในทางนิติเศรษฐศาสตร์ บุคคลจะเลือกที่จะกระท าความผิดหากผลประโยชน์ของการ
กระท าความผิดสูงกว่าต้นทุน ดังนั้น ระบบการลงโทษตามแนวคิดนิติเศรษฐศาสตร์นี้จึงมีว่า การลงโทษท่ีสามารถจะ
ยับยั้งหรือข่มขู่ผู้กระท าความผิดได้ ต้องเป็นการลงโทษที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มต้นทุนของผู้กระท าความผิด ซึ่ง
ต้นทุนในท่ีนี้ เช่น โทษท่ีได้รับ หรือโอกาสที่จะถูกจับกุม และลดผลประโยชน์ของผู้กระท าความผิดไปในตัว24 
 2.2  หลักการลงโทษทางอาญาต่อนิติบุคคล โทษท่ีจะใช้ลงกับนิติบุคคลนั้นมีความเห็นออกเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายที่
เห็นว่านิติบุคคลไม่อาจมีความรับผิดทางอาญาได้ เห็นว่าโทษตามกฎหมายจะเป็นโทษที่ได้กระท าต่อชีวิต ร่างกาย 
และทรัพย์สิน เช่นที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 คือ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบ
ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นไปได้ว่ากฎหมายอาญาก าหนดโทษไว้ส าหรับบุคคลธรรมดา เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การลงโทษคือ เพื่อการทดแทน เพื่อการข่มขู่ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และเพื่อมิให้มีโอกาสในการกระท าความผิดอีก 
การลงโทษนิติบุคคลย่อมเห็นได้ว่าไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญาได้ และมีโทษหลายประการที่
ใช้ลงกับนิติบุคคลไม่ได้ เช่น โทษท่ีกระท าต่อร่างกาย เป็นต้น แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าวัตถุประสงค์ในการออกกฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญาก็ตาม ย่อมใช้บังคับกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วย เพราะมิฉะนั้น
แล้วบรรดาระเบียบและความมั่นคงของกฎหมายจะตกอยู่ในภาวะที่น่าจะเป็นอันตราย (the order of state and 

                                                           
21 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “การก าหนดโทษทางอาญากับประสิทธภิาพในการบังคับใช้กฎหมาย,” ในเอกสาร

ประกอบการบรรยาย หลักสูตรผู้บริหารด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูงรุ่นที่ 6,  สบืค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563, จาก 
http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/article77/file77/c07.pdf. 

22 Gary Becker, “Criminal and Punishment: An Economic Approach,” Retrieved April 1, 2021, from 
http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf.  

23 ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์วญิญูชน, 2561), น. 91.  
24 ปกป้อง ศรีสนิท. “การวิเคราะหโ์ทษทางอาญาดว้ยหลกัเศรษฐศาสตร์,” วารสารนิติศาสตร์, ฉบับที ่3, ปีที่ 3,  

น. 519-520 (กันยายน 2553). 

http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/article77/file77/c07.pdf
http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf


145 
legal security) แม้โทษบางประการจะใช้ลงกับนิติบุคคลไม่ได้ก็ตาม ถึงกระนั้นก็ยังมีโทษปรับและริบทรัพย์สินซึ่งใช้
ลงโทษกับนิติบุคคลได้ผลดี ส่วนโทษประหารชีวิตก็เทียบได้กับการเลิกนิติบุคคลนั้น ๆ นอกจากนั้นแล้ว ศาลอาจใช้
วิธีการเพื่อความปลอดภัย เช่น การสั่งห้ามการด าเนินกิจการหรือสั่งเลิกประกอบกิจการก็ได้ ในความผิดส่วนใหญ่ที่
เกิดขึ้นกับนิติบุคคลนั้น ศาลไทยจะลงโทษนิติบุคคลเพียงแค่ปรับเท่าท่ีกฎหมายเปดดช่องให้สามารถลงโทษได้ 
  ส าหรับการลงโทษนิติบุคคลนั้นเห็นว่าการที่นิติบุคคลได้มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่าง
มากนั้นท าให้เล็งเห็นได้ว่าการด าเนินงานของนิติบุคคลใด ๆ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและส่วนรวมได้ และ
ผลกระทบท่ีสังคมและส่วนรวมได้รับน่าจะมีจ านวนที่มากกว่าการกระท าผิดของบุคคลธรรมดา จากเหตุดังกล่าวจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดโทษส าหรับนิติบุคคลขึ้น ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการประกอบการของนิติ
บุคคลนั้น ๆ ซึ่งถือเป็นนโยบายทางอาญา (China bicy) นอกจากนี้ผู้เขียนยังเห็นว่าการก าหนดโทษนิติบุคคล
ดังกล่าวน่าจะเป็นไปตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข  (Reformation) เพื่อมิให้นิติบุคคลกระท า
ความผิดอีกหรือเป็นไปตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อชดเชยความเสียหาย  (Recitation) ตามที่นิติบุคคลเป็นผู้ก่อขึ้น
นั่นเอง25  
 
3. กฎหมายควบคุมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
   ในต่างประเทศทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส มีกฎหมายที่มีการ
บัญญัติไว้โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในทุกบริบท โดยการบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุม
การก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน กล่าวคือ การก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า หรือที่เรียกว่า Building code เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในลักษณะป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ก็จะถือว่าเป็นการกระท าความผิดทางอาญา 
มีโทษทางอาญา จากการศึกษาพบว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารของประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ หรือประเทศฝรั่งเศส แสดงให้เห็นว่ามีการบัญญัติความรับผิดของผู้ประกอบการ
ก่อสร้าง รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก วิศวกร รวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวอย่าง
ชัดเจน โดยกฎหมายนั้นมีความหลากหลายและมีการพัฒนามากกว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของ
ประเทศไทยอยู่มาก โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส จะมีการก าหนดมาตรฐานขั้น
ต่ าเกี่ยวกับงานก่อสร้างนั้น ๆ ไว้เพื่อให้ทุกที่ทั่วประเทศใช้มาตรฐานเดียวกัน และหากมีการฝ่าฝืนมาตรฐานก็จะให้
ถือว่าเป็นการกระท าความผิดทางอาญารับโทษทางอาญา กล่าวคือ  
   ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีรูปแบบ
กฎหมายที่มีความซับซ้อนมีการจัดแบ่งกฎหมายออกเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของมลรัฐ ดังนั้น 
เพื่อให้การศึกษามีความเป็นเอกภาพและสามารถเจาะจงตัวกฎหมายที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายก่อสร้างได้ ผู้เขียนจึงท าการศึกษากฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องจากรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่มีขนาด
ใหญ่และมีการควบคุมการก่อสร้างที่มีมาตรฐาน ส าหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการก่อสร้างของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย คือ จะมีมาตรการขั้นต่ าในการก่อสร้างไว้เรียกว่า “California Building Code” ซึ่งถือว่าเป็น
หลักเกณฑ์ในข้อบังคับอาคารที่เป็นข้อบังคับทางเทคนิคท่ีจัดท าขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานข้ันต่ าส าหรับการควบคุมให้การ
ออกแบบ การก่อสร้าง โดยจะน ามาใช้ควบคู่กับพระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัย 26 ในเรื่องการใช้งาน
อาคารมีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และก่อให้เกิดสวัสดิภาพแก่ผู้ใช้อาคารและสาธารณะชน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นเจ้าของ ผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้าง ผู้ก ากับดูแล และผู้ใช้อาคารต้องปฏิบัติตาม ซึ่งสภาพบังคับของมาตรฐานการ
ท างานนี้มีสภาพบังคับทางอาญาโดยมีหลักที่ว่า บุคคลฝ่าฝืน Code ถือว่ากระท าความผิดอาญาย่อมต้องได้รับ
บทลงโทษทางอาญา  

                                                           
 25 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ, “ร่างประมวลกฎหมายอาญาเปรียบเทียบวา่ด้วยโทษและทฤษฎีการลงโทษ,” วารสารกฎหมาย, เล่ม 1, 
ปีที่ 3, น. 43 (มกราคม - เมษายน 2520). 
 26 HEALTH AND SAFETY CODE – HSC. 
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   ประเทศอังกฤษ บทบัญญัติที่มีความเด่นชัดเกี่ยวกับการควบคุมการกระท าความผิดในทางอาญากับ
ธุรกิจก่อสร้างของประเทศอังกฤษ คือพระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัย ค.ศ.  197427 และยังมีกฎระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจก่อสร้างซึ่งใช้ควบคู่กับพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้การควบคุมการประกอบ
ธุรกิจก่อสร้างเกิดมาตรฐานสูงสุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของพระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัย ค.ศ. 
1974 จะพบว่าประเทศอังกฤษมีการออกมาตรฐานอาคารแห่งชาติซึ่งมีการใช้บังคับมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965  และมี
การปรับปรุงมาตรฐานอาคารแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานของรูปแบบอาคารในการ
ก่อสร้างอาคารให้มีความปลอดภัยและมีการระบุขอบเขตของอาคารต่าง ๆ ที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 
และการก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการก่อสร้างก็ต้องกระท าในการก่อสร้างภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตั้งแต่เริ่มท าการก่อสร้างจนเสร็จสิ้นการท างาน และมีการก าหนดรูปแบบเฉพาะในการควบคุมการออกแบบ
อาคารและการก่อสร้าง ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติตารางซึ่งเป็นบทก าหนดโทษทางอาญาไว้ท้าย
พระราชบัญญัติด้วย28 กล่าวคือ มีโทษไว้ 2 สถาน คือโทษปรับ ซึ่งแบ่งเป็นโทษหลักและโทษปรับรายวันไว้ส าหรับ
การกระท าความผิดต่อเนื่อง และโทษจ าคุก โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารนี้ถือว่าการฝ่าฝืน
กฎหมายที่ท าให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ คือความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามภาระหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด ต้องรับโทษทางอาญา  
   ประเทศฝรั่งเศส จะมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับข้อบังคับในการก่อสร้าง29 ซึ่งจะมีบทก าหนดโทษไว้
อย่างชัดเจน คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องรหัสการก่อสร้างและที่อยู่อาศัย30 จะมีข้อก าหนดเกี่ยวกับระเบียบของ
งานก่อสร้าง รวมทั้งการก าหนดคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้ประกอบการก่อสร้าง31 เสมือนเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน การรื้อถอน บ ารุงรักษา ซ่อมแซม รวมทั้งการออกใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองดูแลความปลอดภัยใน
ทุก ๆ ด้าน โดยพระราชบัญญัตินี้จะมุ่งเน้นไปที่โทษปรับในอัตราที่สูง ซึ่งผู้เขียนขอแยกความรับผิดดังนี้  
   1. หากมีการฝ่าฝืนกฎทั่วไปหรือข้อก าหนดต่าง ๆ ของการก่อสร้างอาคาร32 เช่น การฝ่าฝืนค าสั่งให้
ปรับปรุงอาคาร การฝ่าฝืนว่าด้วยเรื่องข้อบังคับและความปลอดภัยภายในอาคาร หรือการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร เป็นต้น จะถือว่าเป็นการกระท าละเมิด33 โดยจะมีการลงโทษทางอาญา34 คือ จะมีโทษปรับเป็นเงิน 42,000 
ยูโร โดยทั้งผู้ประกอบการก่อสร้าง สถาปนิก และวิศวกร ต้องร่วมกันรับผิด ซึ่งในความรับผิดนี้หากผู้กระท าความผิด
ได้มีการกระท าความผิดซ้ าขึ้นอีก ก็จะมีการเพิ่มโทษเป็นโทษจ าคุกเข้ามา โดยจะมีโทษจ าคุก 6 เดือน และมี
ข้อสังเกตว่าบทก าหนดโทษตามมาตรานี้ หากเป็นการฝ่าฝืนข้อก าหนดในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับประชาชนแล้ว
เกิดความเสียหายขึ้น เช่น การสร้างอาคารสาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกัน35 ผู้กระท าความผิดจะต้องรับโทษหนักข้ึน
นอกจากพระราชบัญญัตินี้คือ รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้แทน
ของผู้ประกอบการก่อสร้างหากกระท าภายในขอบเขตของบริษัทก็ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยเช่นกัน 
โดยที่มาตรการทางอาญาที่ลงโทษต่อบริษัทน้ีจะเป็นโทษปรับเท่าน้ัน36 ตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสนั้น จะเห็น

                                                           
 27 Health and Safety at work etc. Act 1974.   
 28 The National Archives. “SCHEDULE 3AOFFENCES: MODE OF TRIAL AND MAXIMUM PENALTY.” Retrieved April 
5, 2021, from http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37#commentary-c19975251.  
 29 The Legal500. “Comparative Legal Guide France: Construction.” Retrieved April 5, 2021, from 
http://www.fairwayavocats.com/wp-content/uploads/2018/05/France_-Construction-
2.pdf?fbclid=IwAR2D3meIRCRdiMvl83z_ llc8qcCMSSGZKMBECf7Dl1H_ODmmjB_A9kfaahU.  
 30 code de la construction et de l'habitation”. 
 31 Livre II: Statut des constructeurs. (Articles L200-1 à L291-4). 
Titre Ier: Statut des sociétés de construction. (Articles L210-1 à L215-8). 
 32 ReplierLivre Ier: Dispositions générales. (Articles L101-1 à L161-3). 
 33 L152-1 code de la construction et de l'habitation. 
 34 L152-4 code de la construction et de l'habitation. 
 35 L111-7-3 code de la construction et de l'habitation. 
 36 Article 131-8 Code pénal. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006128681/#LEGISCTA000006128681
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006143524/#LEGISCTA000006143524
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006128678/#LEGISCTA000006128678
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2564-04-20/
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ได้ว่านิติบุคคลสามารถมีความรับผิดทางอาญาได้จากการกระท าของผู้แทน37 ซึ่งการฝ่าฝืนที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนนี้บริษัทที่เป็นผู้ประกอบการก่อสร้างจะต้องมีความรับผิดทางอาญากล่าวคือ จะถูกลงโทษปรับห้าเท่าที่
กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับบุคคลธรรมดา 
   2. หากการกระท าความผิดนั้นเป็นการฝ่าฝืนเกี่ยวกับค าสั่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนโดยค า
พิพากษาของศาลที่ก าหนดระยะเวลารื้อถอนไว้ ผู้ประกอบกิจการก่อสร้าง เจ้าของบ้าน ผู้ครอบครอง จะถูกลงโทษ
ปรับตั้งแต่ 3 ถึง 75 ยูโร ต่อวันท่ีล่าช้า ซึ่งถือได้ว่าการลงโทษปรับในลักษณะนี้เป็นการลงโทษปรับต่อเนื่องจนกว่าจะ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งหากผู้กระท าความผิดยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ถูกต้องภายในหนึ่งปีนับแต่มีค าสั่งของศาล 
พระราชบัญญัตินี้ให้อ านาจพนักงานอัยการจะขอเพิ่มโทษปรับโดยสูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดได้ แต่ในมุมกลับกัน 
หากผู้กระท าความผิดพิสูจน์ได้ว่าสาเหตุที่ไม่สามารถกระท าการรื้อถอนได้ภายในก าหนด เพราะถูกขัดขว้าง รวมทั้ง
เพราะเหตุสุดวิสัย ศาลก็มีอ านาจสั่งคืนเงินค่าปรับบางส่วนท่ีช าระมาแล้วได้38 
   จากมาตรการลงโทษข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ประเทศฝรั่งเศสมีอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างน้อยเนื่องจาก
การบังคับใช้กฎหมายและมีบทลงโทษที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบ่งช้ีให้เห็นว่าต่างประเทศให้ความส าคัญเป็นพิเศษจาก
สัญญาทางแพ่งอื่น ๆ ทั่วไป เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ัวไป 
 
4. การก าหนดโทษทางอาญาที่ชัดเจนแก่ผู้ประกอบการก่อสร้าง 
   เมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับความรับผิดในทางอาญากับผู้ประกอบการก่อสร้าง ผู้เขียนเห็น
ว่ามีความจ าเป็นที่รัฐจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อใช้ในการควบคุมผู้ประกอบการก่อสร้าง โดยให้การกระท า
ทั้งหลายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างให้มีความรับผิดในทางอาญาอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการลงโทษปรับและริบทรัพย์สิน
กับนิติบุคคลในเชิงลงโทษท่ีมีความแรงได้เพียงพอที่จะท าให้ผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นนิติบุคคลเพิ่มความระมัดระวงัใน
การก่อสร้างให้มากข้ึนกล่าวคือ 
   1. เรื่องการก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   1.1) จากการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าอัตราโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ นี้ แสดงให้เห็นว่ายัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอให้เป็นการยับยั้งผู้กระท าความผิด เนื่องจากยังมีการฝ่าฝืนกฎหมายและท าให้เกิดความ
เสียหายขึ้นอยู่มากจากเหตุการณ์ต่าง ๆ สาเหตุหลักมาจากผู้กระท าความผิดเล็งเห็นแล้วว่าโทษของการฝ่าฝืนนั้นมี
อัตราที่น้อยกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับ หรือเรียกได้ว่ามีความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงกระท าความผิด ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่า
ควรแก้ไขในส่วนของโทษให้มีความเหมาะสม กล่าวคือ โดยเฉพาะการลงโทษปรับ เนื่องจากผู้ประกอบการก่อสร้าง
ในปัจจุบันนี้มสีถานะเป็นนิติบุคคลเป็นส่วนใหญ่ โดยน าหลักนิติเศรษฐศาสตร์มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มต้นทุน
ในการกระท าความผิดและลดประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งประเมินรายได้หรือผลประโยชน์ของผู้กระท าความผิดที่
ได้รับท่ีว่า มนุษย์ทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง การที่จะท าให้มนุษย์ไม่กระท าความผิดจะต้องกระท าโดยการเพิ่มต้นทุน
และลดผลประโยชน์ไปพร้อม ๆ กัน39 เพื่อให้เกิดการลงโทษที่เหมาะสมกับตัวผู้กระท าความผิด40 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
บทก าหนดโทษปรับในปัจจุบันมีลักษณะเป็นโทษปรับที่เป็นการก าหนดระวางโทษข้ันสูงไว้ แต่ไม่มีการก าหนดอัตรา
โทษขั้นต่ าไว้ จึงท าให้เกิดปัญหาการปรับลดโทษลงได้ เช่น กรณีจ าเลยรับสารภาพ ก็สามารถลดโทษปรับได้กึ่งหนึ่ง 
เป็นต้น ฉะนั้นผู้เขียนจึงเห็นสมควรที่จะแก้ไขกฎหมายเป็นการปรับขั้นต่ าไว้ เพื่อเป็นการป้องกันการปรับลดโทษปรับ
ที่ต่ าเกินไป เช่น ตามมาตรา 65 บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 
32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

                                                           
 37 Article 121-2Code pénal. 
 38 L152-7 code de la construction et de l'habitation. 
 39 ปกป้อง ศรีสนิท, อา้งแล้ว เชิงอรรถที่ 22, น. 6. 
 40 ธาน ีวรภัทร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 19, น. 5. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2564-04-20/
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   นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 32 
มาตรา 34 หรือมาตรา 57 ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะ
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” โดยการแก้ไขค าว่า ปรับไม่เกิน... เปลี่ยนเป็น ปรับตามมูลค่าการก่อสร้าง...แทน  
   1.2) จากการศึกษาพระราชบัญญัติฉบับนี้พบว่าไม่ได้มีการก าหนดโทษทางอาญาไว้ส าหรับนิติบุคคล
อย่างชัดเจน ผู้เขียนจึงเห็นควรว่า ควรมีการก าหนดโทษในทางอาญาที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพกับ
นิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการก่อสร้าง โดยรูปแบบในการลงโทษจะมุ่งเน้นการลงโทษปรับและริบทรัพย์สินเป็น
ส าคัญ และจะต้องเป็นการลงโทษที่มีน้ าหนักมากเพียงพอในการที่จะส่งผลให้ผู้กระท าความผิดเกรงกลัวในการ
ลงโทษปรับ ซึ่งโดยปกติย่อมจะต้องเป็นการลงโทษปรับที่มีความรุนแรงเพื่อให้กระทบถึงทางด้านเศรษฐกิจหรือ
การเงินของนิติบุคคลนั้น ๆ ตามหลักวัตถุประสงค์ของการลงโทษปรับ โดยผู้เขียนน าเสนอให้มีการลงโทษปรับโดย
พิจารณาจากขนาดขององค์กรและรายรับรายจ่ายที่ผ่านมาของนิติบุคคล โดยมีการก าหนดระดับขั้นของโทษปรับ
ตามขนาดขององค์กร หากองค์กรใดมีขนาดใหญ่ที่มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างจ านวนมากย่อมต้องมี
โทษปรับที่มีอัตราสูงกว่าองค์กรขนาดเล็ก แต่การพิจารณาขนาดขององค์กรที่จะเกี่ยวพันกับอัตราการปรับนั้น 
จะต้องพิจารณาจากบริบทโดยภาพรวมขององค์กรนั้น โดยไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่จ านวนทุนจดทะเบียนของนิติบคุคล 
เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้ประกอบการก่อสร้างมักมีการจดทะเบียนนิติบุคคลโดยก าหนดทุนจดทะเบียนค่อนข้างต่ าไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั้นการให้อ านาจดุลพินิจแก่ศาลในการพิจารณาว่าองค์กรใดควรถูกลงโทษปรับมาก
น้อยเพียงใดจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ แต่จะต้องมีการก าหนดรายละเอียดให้มีความชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็นการลงโทษโดย
ขาดบรรทัดฐานที่ชัดเจน นอกจากนี้อาจต้องหามาตรการอื่นในการลงโทษนิติบุคคล เช่น การลงโทษเพื่อถอน
ใบอนุญาตการลงโทษโดยการเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระท าอันไม่ชอบด้วยกฎหมายของนิติบุคคลหรือ
การเผยแพร่เอกสารที่เป็นการรับรองหรือให้รางวัลหรือให้หลักประกันคุณภาพกับนิติบุคคลซึ่งได้มีการกอ่สรา้งภายใต้
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด โดยมีการตรวจสอบและมีกระบวนการในการก าหนดระดับมาตรฐานของบริษัทรบัเหมา
ก่อสร้างที่มีความชัดเจนและมีการประกาศให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลในการประเมินศักยภาพและความ
น่าเชื่อถือของนิติบุคคลเหล่านั้น 
   1.3) การก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า Building code ตามต่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เช่นกัน เพื่อที่จะได้มีการสร้างมาตรฐานในงานก่อสร้างให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
บังคับใช้เหมือนกันท่ัวประเทศ และเพื่อความสะดวกในการบังคับใช้กฎหมาย 
   2. จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาของความรับผิดทางอาญาของผู้ประกอบการก่อสร้างตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 227 พบว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 มีประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา
ของผู้ประกอบการก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีมาตรการลงโทษทางอาญาที่จะน ามาบังคับใช้โดยตรง มีเพียงแต่บทลงโทษ
ต่อผู้มีวิชาชีพเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นความรับผิดเฉพาะตัว ท าให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้มีวิชาชีพ แต่มีลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ร่วมกระท าความผิดหรือเป็นผู้ใช้ให้กระท าความผิดจะถูกลงโทษและให้รับผิดแค่เพียง
ผู้สนับสนุนเท่านั้น รวมทั้งกฎหมายอาญายังไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอถึงผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีสถานะเป็นนิติ
บุคคล ประกอบกับผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีพฤติกรรมการทิ้งงาน การก่อสร้างล่าช้า และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จท า
ให้ทรัพย์สินนั้น ๆ เกิดการช ารุดบกพร่อง  หรือระหว่างการก่อสร้างจนน่าจะก่อให้เกิดอันตราย จนท าให้เกิดความ
เสียหายต่อประชาชนท่ีเป็นบุคคลภายนอก ก็ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีต่อผู้ประกอบกิจการให้รับผิดทางอาญาใน
การร่วมกระท าความผิดในฐานะผู้กระท าความผิดได้โดยตรง เนื่องจากมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 29 ก าหนดไว้ว่า บุคคลจะต้องได้รับโทษทางอาญา ก็ต่อเมื่อมี
กฎหมายก าหนด ท าให้ไม่มีการยับยั้งการกระท าความผิดของผู้ประกอบกิจการได้ ดังนั้นจึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุง 
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 227 ดังนี ้
   2.1) ควรเพิ่มเติมมาตรา 227 ในส่วนของความรับผิดทางอาญาของผู้ประกอบการก่อสร้างเข้าไปด้วย 
ไม่ใช่มีเพียงมาตรการลงโทษทางอาญาเฉพาะตัวผู้มีวิชาชีพเท่านั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการก่อสร้างใช้ความระมัดระวัง
ใส่ใจในงานให้มากขึ้น เนื่องจากมาตรการลงโทษทางอาญาจะสามารถท าให้ผู้ประกอบการก่อสร้างเข็ดหลาบมากกว่า
แค่การจ่ายค่าชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งฐานละเมิดเพียงไม่กี่บาท ซึ่งบางครั้งอาจจะน้ อยกว่า
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ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการก่อสร้างได้รับก็เป็นได้ การน ามาตรการลงโทษทางอาญามาบังคับใช้จึงเปรียบเสมือน
การลดความอยากในการกระท าความผิดของผู้ประกอบการก่อสร้าง สุดท้ายแล้วก็จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วย 
   นอกจากนั้นควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 เพื่อให้มีถ้อยค าที่กว้างขึ้น 
เหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ หรือประเทศฝรั่งเศส ที่น ามาตรการทางอาญามาบังคับใช้กับ
ผู้ประกอบการก่อสร้างหรือผู้รับจ้างด้วย หากก่อให้เกิดความเสียหายแม้จะเป็นลักษณะของคดีแพ่ง แต่ก็ก าหนดให้มี
โทษทางอาญาด้วย โดยการเพิ่มวรรค 2 ดังนั้นมาตรา 227 วรรค 2  บัญญัติว่า หากผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง
เป็นผู้ประกอบการในการ...ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
   การที่ผู้เขียนเปลี่ยนโทษปรับเป็นค าว่า “ปรับตามมูลค่าการก่อสร้าง...” แทนค าว่า “ปรับไม่เกิน...” ใน
วรรคนี้ เนื่องจากจ านวนเงินการลงโทษปรับตามวรรคหนึ่งหากมองในมุมของผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
แล้วนั้น จะเห็นได้ว่า โทษปรับนั้นเป็นโทษท่ีเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ท่ีผู้ประกอบการนั้นจะได้รับ ซึ่งอาจจะ
ไม่มีผลเป็นการยับยั้งผู้กระท าความผิดได้ 
   2.2) ควรก าหนดความผิดอาญา กรณีที่การกระท าความผิดใดตามบทบัญญัติกฎหมายที่ได้กระท าลง
โดยผู้ประกอบการที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลร่วมรับผิดทางอาญาด้วย ดังเช่นของประเทศอังกฤษที่ศาลลงโทษนิติ
บุคคลทางอาญาด้วย ในความผิดฐานละเว้นการกระท าการในการไม่ซ่อมแซมทางหลวงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตาม
หน้าที่ที่ตนได้กระท าขึ้นตามสัญญาสัมปทานกับรัฐ รวมทั้งให้บุคคลซึ่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ๆ ร่วมรับผิดทางอาญาด้วย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลงโทษผู้บริหารบริษัทใน
คดี United States V. Mitsubishi เพื่อเป็นการสร้างมาตรการป้องกันการกระท าความผิดของผู้ประกอบการ
ก่อสร้างมากขึ้น โดยการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 โดยเห็นว่าควรเพิ่ม วรรค 3 ดังนี ้
   มาตรา 227 วรรค 3 บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้ประกอบการก่อสร้างเป็นนิติบุคคล ได้กระท าความผิดตาม
วรรคหนึ่งให้ร่วมรับผิดในการกระท านั้นด้วย รวมทั้งถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกนั้นเกิดจากกรรมการ หรือ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่วรรคสองได้ก าหนดไว้  
 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
   จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็นว่าช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวท าให้ผู้ประกอบการก่อสร้างสามารถ
ใช้ช่องว่างของกฎหมายนี้ในการกระท าความผิด เพราะเนื่องจากไม่มีบทลงโทษทางอาญาที่เข้มงวด จนน าไปสู่
มาตรฐานในการก่อสร้างของประเทศไทยท่ียังพบเห็นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือกระบวนการในการก่อสร้างที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนใกล้เคียงอยู่ตลอดเวลา แม้จะมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 
หรือควบคุมอาคาร เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ถือว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
   หากพิจารณาแล้วจะพบว่าโดยสภาพของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ นี้ จะมีบทลงโทษโดยการน า
มาตรการบังคับทางอาญามาบังคับใช้ต่อผู้ประกอบการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโทษจ าคุก หรือโทษปรับก็ตาม แต่ก็ยังคง
ไม่สามารถใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพได้ แสดงให้เห็นจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักก็มาจาก
บทลงโทษไม่สามารถยับยั้งผู้กระท าความผิดได้ เพราะหากบทลงโทษนั้นสามารถท าให้ผู้ประกอบการก่อสร้างเข็ด
หลาบได้ การเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ หรือความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากงานก่อสร้างก็น่าจะลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โทษปรับนั้น มีอัตราโทษที่ต่ ากว่าเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการก่อสร้างได้รับ จึงท าให้
ผู้ประกอบการก่อสร้างยอมที่จะเสี่ยงกระท าความผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมาย อีกทั้งโทษปรับตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จะมีลักษณะที่เป็นการก าหนดโทษขั้นสูงไว้กล่าวคือ “การปรับไม่เกิน...” จึงท าให้
เกิดการใช้ดุลพินิจในการลงโทษปรับขั้นต่ าเท่าไหร่ก็ได้ เช่น หากคดีนั้นจ าเลยรับสารภาพ และศาลลดโทษกึ่งหนึ่ง ก็
จะส่งผลให้โทษปรับลดลง ดังนั้นหากต้องการให้อุตสาหกรรมการรับเหมาก่อสร้างมีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น การ
ก่อสร้างมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน การก าหนดให้การกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดทางอาญาของผู้ประกอบการ
ก่อสร้างโดยให้มีบทลงโทษที่เหมาะสมต่อผู้กระท าความผิด เพื่อให้ผู้ประกอบการก่อสร้างที่กระท าความผิดได้รับ
ผลกระทบจากการถูกลงโทษ เกิดการเข็ดหลาบที่จะกระท าความผิด โดยเฉพาะผู้ประกอบการก่อสร้างที่เป็นนิติ
บุคคลเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการที่รัฐจะต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในส่วนบทลงโทษ เพื่อใช้
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บังคับให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้มีความชัดเจนในลักษณะที่เป็นการข่มขู่ในเชิงป้องกัน
ไม่ให้มีการกระท าความผิดในทางอาญาเกี่ยวกับการก่อสร้างให้มากที่สุด เพียงแต่ความรับผิด ในทางอาญาที่จะ
ก าหนดให้ผู้ประกอบการก่อสร้างจะต้องรับผิด จะต้องมีความชัดเจนและมีความเหมาะสม กล่าวคือ การลงโทษนั้น
ต้องเป็นการยับยั้ง หรือลดผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการก่อสร้างคาดคะเนไว้ว่าจะได้รับ โดยการเพิ่มต้นทุนคาดคะเน
ตามหลักนิติเศรษฐศาสตร์ และจากโดยสภาพของการที่ผู้ประกอบการก่อสร้างโดยส่วนใหญ่จะมีสภาพเป็นนิติบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในรูปของบริษัทการลงโทษนิติบุคคลอาจจะต้องเป็นการลงโทษที่มีความ
เฉพาะเจาะจง ตั้งแต่การลงโทษปรับที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในแง่ของจ านวนเงินที่จะใช้ในการลงโทษผู้กระท า
ความผิดที่เป็นนิติบุคคลให้หลาบจ าและเป็นการข่มขู่ไม่ให้นิติบุคคลอื่น ๆ หรือผู้ประกอบการก่อสร้างอื่นกระท า
ความผิดซ้ ากับผู้ที่มีการกระท าความผิดอยู่ก่อน ซึ่งหมายความว่าโทษที่จะลงกับนิติบุคคลที่จะกระท าได้มีแค่เพียง
โทษปรับและริบทรัพย์สิน ซึ่งทั้งโทษปรับและริบทรัพย์สินควรจะต้องมีความรุนแรงเพียงพอและมีศักยภาพเพียงพอ
ในการลงโทษนิติบุคคล  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มามุ่งเน้นศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บ
ภาษีสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ต่างประเทศ คือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และน าทฤษฎีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมามาบังคับใช้ จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่ามีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษาปัญหาประเด็นที่ส าคัญ 3 ประเด็น คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนด
ประเภทสิ่งปลูกสร้างและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินในการก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ และปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดข้อยกเว้นการเก็บภาษสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน
บางประเภท ซึ่งปัญหาทั้งสามก่อให้เกิดการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และบทบัญญัติของกฎหมาย 
 ปัญหาทั้งสามของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ยังสร้างความ
เดือดร้อนและผลกระทบต่อประชาชนในประเทศไทยเป็นจ านวนมากจากการใช้บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว หากมี
การแก้ไขปัญหาทั้งสามของพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ผลที่ได้รับจะท าให้ท้องถิ่นมีรายได้
จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากขึ้นและสามารถเก็บภาษีได้อย่างเป็นธรรมและประหยัดแก่ผู้เสียภาษี 
 
ค าส าคัญ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีสิ่งปลูกสร้าง 
 
ABSTRACT 
 This article focuses on problems and solutions to legal problems related to the process 
of collecting buildings on land. According to the Land and Buildings Tax Act of 2019 in comparison 
with the foreign law, the Republic of France Republic of the Philippines New York State, United 
States and Washington State, United States, and the relevant legal theory has been applied. From 
the comparative study, it was found that there are several problems that need to be improved.  

                                                           
 1 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง, นิติกรปฏิบัติการ องค์การบรหิารสว่นต าบลอา่งทอง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น. 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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 The researcher studied 3 important issues, namely, legal problems relating to building 
types and building appraisal prices. Legal issues concerning buildings on land in determining 
utilization rules and legal problems regarding the exemption of taxation on certain types of land 
constructions. The three problems caused the enforcement of the Land and Buildings Tax Act B.E. 
2562 did not meet the objectives and provisions of the law. 
 The three problems of the Land and Buildings Tax Act B.E. 2562 also cause a lot of 
trouble and impact on the people of Thailand from the implementation of such law provisions.  
If all three issues of the Land and Buildings Tax Act B.E. and save for taxpayers. 
 
Keyword 
Land and building tax, building tax. 
 
 การศึกษาครั้งนี้จะมุ่งเน้นเฉพาะการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ในสมัยก่อน และปัจจุบันเป็นพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นภาษีที่
จัดเก็บเป็นรายได้ของท้องถิ่นเป็นภาษีที่มีความส าคัญเป็นอันมากของท้องถิ่นเพราะเก็บจากอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่
ในเขตท้องถิ่น แต่ เนื่องจากกฎหมายภาษีสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดิน  และประกาศกระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ยังมีปัญหาในด้านการจัดเก็บ ท้ังในเรื่องการประเมิน
ราคา อัตราภาษีของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ประเภทของสิ่งปลูกสร้างในการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ท าให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้น้อย ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นจ านวนมาก ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ
ในเรื่องการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินและกระบวนการในการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์ปัญหาวา่เหตใุด
จึงจัดเก็บภาษีได้น้อยกว่าภาษีโรงเรือนในอดีต พร้อมผลดี ผลเสีย และเสนอข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา  
 การศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้พบประเด็นปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดประเภทสิ่งปลูกสร้างและการประเมินราคาของสิ่งปลูก
สร้างบนท่ีดิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน 
 1.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดประเภทสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าว
เป็นการก าหนดค านิยามค าว่า “สิ่งปลูกสร้าง” ในมาตรา 5 หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย  
กรรมและให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย ประเด็น
ปัญหาดังกล่าวในการก าหนดค านิยามที่มีฐานภาษีแคบจนเกินไป ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งถ้าเทียบกับ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ท้ัง 77 จังหวัด จะมีประเภทสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 33 ประเภทสิ่ง
ปลูกสร้าง ถ้าหากมีการก าหนดค านิยามเพิ่มเติมเช่นเดียวกับบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะท าให้ฐานภาษีในการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน
ที่ราคาที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อการเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินเพิ่มขึ้นด้วย 
 1.2 ปัญหาการประเมินราคาสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดิน เพื่อใ ช้ในการจัดเก็บภาษีสิ่ งปลูกสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามมาตรา 35 (2) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุน
ทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และมาตรา 35 (3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุน
ทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ ปัญหาประเด็นท่ีส าคัญคือ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็น 
 ผู้ประเมิน และก าหนดราคาของประเภทสิ่งปลูกสร้างราคาบาท ต่อตารางเมตร ซึ่งปัจจุบัน 
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ยังคงใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2559 - 2562) ซึ่งในปัจจุบันปี พ.ศ. 2564 แล้วนั้น ท าให้ราคา
ประเมินสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินไม่เป็นปัจจุบันเพราะเหตุที่ว่าให้หน่วยงานของรัฐ กรมธนารักษ์ หน่วยงานเดียวเป็นผู้
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ประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างทั้ง 77 จังหวัด ท าให้เกิดความล่าช้า และก่อให้เกิดการประเมินที่ไม่ตรงตามราคาที่เป็น
จริงของราคาสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวถ้าหากมีการก าหนดราคาประเมินที่คิดจากตามวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรง ที่แท้จริง ตามราคาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างราคาตลาดที่แท้จริง ก็จะท าให้ปัญหากรณีการคิดราคาประเมินจาก
กรมธนารักษ์เพียงหน่วยงานเดียวหมดปัญหากรณีดังกล่าวไป 
 2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินในการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ใน
สิ่งปลูกสร้าง ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ส าคัญในการใช้บทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยแบ่งการใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเป็น 4 ประเภท กล่าวคือ 1.การใช้ประโยชน์
เกษตรกรรม 2.การใช้ประโยชน์เพื่อที่อยู่อาศัย 3.การใช้ประโยชน์เพื่อการค้าหรือพาณิชย์ หรือการใช้ประโยชน์
ลักษณะอื่นๆ 4.สิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินรกร้างว่างเปล่าปัญหาการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เกิดปัญหาว่า
กรณีสิ่งปลูกสร้างใช้เพื่ออยู่อาศัย หรือใช้เพื่อหาผลประโยชน์ในเชิงการค้า หรือสิ่งปลูกสร้างว่างเปล่าไม่มีผู้ใดอยู่ ควร
เก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินเป็นการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบใด ซึ่งปัญหาที่ส าคัญกรณี การใช้เช่าสิ่ง
ปลูกสร้างบนท่ีดิน เช่น การใช้เช่าห้องชุด การใช้เช่าคอนโดมิเนียม มีปัญหาว่าจะคิดในอัตราการใช้ประโยชน์สิ่งปลูก
สร้างบนที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย หรือจะคิดในอัตราการใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินเป็นการค้าเพื่อหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ และกรณีใดถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีบุคคลใดอาศัยอยู่ หรือ
เข้าไปหาผลประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างนั้น เป็นระยะเวลาเท่าใด จึงถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่รกร้างว่างเปล่า ในส่วน
การให้เช่าหอพักหรืออพาร์ทเมนท์ ปัจจุบันผู้ให้เช่ารายวันกับรายเดือนมีการเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ส าคัญในพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่จะต้องแก้ไข 
 3. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดข้อยกเว้นการเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินบางประเภท
และก าหนดอัตราภาษีสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 3.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดข้อยกเว้นการเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินปัญหานี้เป็น
ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในบทบัญญัติพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังกล่าว
โดยเร็ว เพราะหากมีการเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน โดยไม่มีการยกเว้น หรือ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีสิ่งปลูก
สร้างบนท่ีดินกรณีดังกล่าวแล้ว จะสร้างปัญหาและผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ไร้ความสามารถ
ผู้ทุพพลภาพ ที่มีรายได้น้อย เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย หารายได้ไม่ได้และถ้าหากมีทรัพย์สินหรือ
สิ่งปลูกสร้างใดๆ ท่ีมีราคาประเมินที่สูงมาก ท าให้มีการเก็บอัตราภาษีสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินที่สูงขึ้นตามไปด้วยบุคคล
เหล่านี้ไม่มีเงินท่ีจะต้องเสียภาษี ท าให้เกิดการขายทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อท่ีจะไม่ต้องเสียภาษี หรือเพื่อน าเงินดังกล่าว
ไปเสียภาษีประเภทอื่นๆ อีก จะให้ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ออกพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  
2562 ฉบับนี้ ท่ีต้องการใช้ประชาชนผู้ที่มีทรัพย์สินมาก ได้กระจายทรัพย์สินดังกล่าวและได้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินที่ได้
ถือครองไว้ อีกท้ังเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ทั่วประเทศไทย 
 3.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดอัตราภาษีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ มีอัตราที่เพดานที่แตกต่างกันจนเกินไป การใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง
เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีอัตราเพดานการเสียภาษีอยู่ร้อยละ 0.3 % ซึ่งแตกต่างกันมากกับการใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้าง
บนที่ดินที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยกรรม ที่มีอัตราเพดาน 1.2 % ท าให้การเก็บภาษีใน
อัตราทั้งสองอัตราที่ความแตกต่างกันอย่างมาก จนท าให้การใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างเพื่อการค้า หรือหา
ผลประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินนั้น มีปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ. 2562 เป็นอย่างมาก หากไม่เข้ากรณีการใช้เพื่อการเกษตรหรือการใช้เพื่ออยู่อาศัย ก็จะต้องเสียในอัตราภาษี
ร้อยละ 0.3 ของราคาประเมิน ปัญหาในอัตราภาษีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดังกล่าว เห็นควรก าหนดอัตราภาษีสิ่งปลูกสร้าง
บนท่ีดินที่มีอัตราใกล้เคียงกันกับการใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินที่เหมือนกัน 
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 หลักการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี 
 Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษแห่งส านัก Classic ได้เสนอหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี 
(Four Canons of Taxation) นี้ไว้ ในปีคริสต์ศักราช 1776 ในหนังสือ An Inquiry into the Nature and Causes 
of the Wealth of Nations) โดยเสนอหลัก 4 ประการ ดังนี้3  
 1) หลักความเสมอภาคหรือหลักความเป็นธรรม (Equity) 
 พลเมืองของรัฐหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐใดก็ตาม ควรมีส่วนช่วยรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ในการบริหาร
หรือปกครองประเทศ โดยการบริจาคทรัพย์สินตามส่วนแห่งความสามารถในการหารายได้หรือทรัพย์สินที่ได้มา
เพราะได้รับการคุ้มครองจากรัฐ  
 ระบบภาษีที่ดีต้องเป็นระบบที่มีความเป็นธรรมทั้งในระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกันเองและระหว่างรัฐผู้
จัดเก็บภาษีกับประชาชน ผู้เสียภาษีอากรทั้งหลาย หลักความเป็นธรรมนี้นับเป็นหัวใจของระบบภาษีอากรที่ดี ถ้า
หากระบบภาษีอากรใดปราศจากความเป็นธรรมแล้ว ความยินยอมเสียภาษีโดยสมัครใจ (Voluntary Compliance) 
ก็คงจะเกิดขึ้นได้ยาก  
 2) หลักความแน่นอนชัดเจน (Certainty) 
 ภาษีที่ปัจเจกชนแต่ละคนมีหน้าที่ต้องรับภาระในการจ่ายควรที่ต้องมีความแน่นอนชัดเจน ไม่มีการใช้
อ านาจตามอ าเภอใจ เวลาในการจ่ายภาษี วิธีการจ่าย จ านวนภาษีที่จะต้องจ่ายทั้งหลายเหล่านี้จะต้องมีความชัดเจน
และง่ายแก่ผู้จ่ายภาษีและต่อผู้อื่น ทุกๆ คน หากระบบภาษีการจัดเก็บภาษีอากรใดมีความแน่นอนและชัดเจน
ดังกล่าวแล้ว ย่อมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีอากรได้ดีขึ้น นอกจากนี้หลักความแน่นอนชัดเจนดังกล่าวแล้ว 
ย่อมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีอากรได้ดีขึ้น นอกจากนี้หลักความแน่นอนชัดเจนยังกินความไปถึงว่ารัฐ
จะต้องมีนโยบายที่แน่นอนในการจัดเก็บภาษี คือ ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยเพื่อธุรกิจภาคเอกชนจะได้วางแผนของตนเอง
ได้ซึ่งถ้าหากรัฐไม่มีความแน่นอนในการจัดเก็บภาษี มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ การวางแผนของธุรกิจเอกชนย่อมได้รับ
การกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงภาษี  
 3) หลักความสะดวกในการจ่ายภาษี (Convenience of Payment) 
 ภาษีทุกๆ ชนิดควรที่จะถูกจัดเก็บตามเวลาหรือตามวิธีการที่น่าจะสะดวกมากที่สุดส าหรับผู้จ่ายภาษี 
โดยหลักการนี้มีจุดมุ่งหมายว่า เมื่อประชาชนมีภาระหน้าที่เสียภาษีให้รัฐ รัฐก็ควรที่จะเป็นฝ่ายอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เสียภาษีในทุกๆ ด้าน โดยหลักความสะดวกนี้ หากวางไว้อย่างเหมาะสมแล้ว ย่อมเป็นการจูงใจประชาชนให้
ความร่วมมือเสียภาษี ท าให้รัฐสามารถเก็บภาษีได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น 
 4) หลักความประหยัดในการจัดเก็บภาษี (Economy in Collection) 
 ภาษีทุกๆ ชนิดควรที่จะถูกออกแบบทั้งในแง่วิธีการดึงเงินออกจากกระเป๋าของประชาชนจะต้องท า
อย่างประหยัดที่สุด และเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระเป๋าเงินของประชาชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกเหนือจากเงิน
ที่ภาษีน าเข้าไปสู่คลังสาธารณะ 
 
วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
 1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดประเภทสิ่งปลูกสร้างและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างบน
ที่ดิน และแนวทางแก้ไขปัญหา 
 1.1 ปัญหาการก าหนดประเภทของสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 5 ในค าว่า “สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า 
โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้หรือท่ีใช้เป็นท่ีเก็บสินค้าหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพท่ีบุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือ

                                                           
 3 Adam Smith. The Wealth of Nations. p.888-889. 2000. อ้างถึงใน จิรศักดิ์ รอดจันทร์. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : 
หลักการและบทวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2555. น.5-6. อ้างถึงใน วรศิลป์ สะแลแม. “ปัญหาการหนีและหลบ
หลีกภาษีศุลกากรและภาษีสรรพาสามิต: ศึกษากรณีการหนีและหลบหลีกภาษกีารน าเข้ารถยนต์” วิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 2557. น.23-24. 
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ที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย ค าว่าสิ่งปลูกสร้าง มีความหมายตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เท่านั้น แต่ในราคาประเมินของกรมธนารักษ์ตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่ง
ปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2559-2562) ที่ใช้ในการจดทะเบียน
นิติกรรมเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของกรมที่ดิน ประเภทสิ่งปลูกสร้างจะมี 36 ประเภท กรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
ประเภทของสิ่งปลูกสร้างในบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและ  
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2559-2562) มีประเภทสิ่งปลูกสร้างได้มากกว่าความหมายตามมาตรา 5 
ดังนี้ ผู้ศึกษาจึงเห็นควรเพื่อเป็นการใช้บทบัญญัติของกฎหมายที่เข้าใจง่ายและตรงตามวัตถุประสงค์ของการเก็บภาษี
สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินทุกๆ ประเภท อีกท้ังการก าหนดประเภทสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ตามบัญชีกรณีดังกล่าว 
เป็นการก าหนดที่ครอบคลุมประเภทของสิ่ งปลูกสร้างเกือบครบทุกประเภท ย กเว้น เครื่ องจักรกล  
เป็นต้น ดังนี้ผู้ศึกษาจึงเห็นควรที่จะใช้ประเภทสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูก
สร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2559-2562) ของกรมธนารักษ์ ที่ปัจจุบัน
กรมที่ดินได้ใช้บัญชีดังกล่าวประเมินสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เพื่อใช้ในการจดทะเบียนนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์  
สิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน 
 1.2 ปัญหาราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ผู้ศึกษาได้พบปัญหาว่าราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างบน
ที่ดินซึ่งก าหนดโดยกรมธนารักษ์ ปัจจุบันใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2559-2562) จากการศึกษาของผู้ศึกษาในปี 2564 กรมธนารักษ์ยัง
มิได้ส่งราคาประเมินให้แก่กรมที่ดิน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยบัญชีดังกล่าวใช้
ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งปัจจุบันราคาประเมินได้มีราคาสูงขึ้นแล้ว การที่ให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ประเมินราคาของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างบนที่ดินทั่วทั้งประเทศ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการประเมินสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และหากมีราคาสูงขึ้น
มากกว่าปี 2559 – 2562 ที่ใช้จะก่อให้เกิดความสับสนและประชาชนจะไม่เข้าใจในการปรับขึ้นของราคาประเมินสิ่ง
ปลูกสร้างบนท่ีดิน ที่ใช้มานานกว่า 6 ปีแล้วนั้น ในการนี้ผู้ศึกษาได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาที่ในกฎหมายต่างประเทศ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินหรือการจัดเก็บอสังหาริมทรัพย์บนท่ีดินของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่จะ
ใช้ฐานมูลค่าของทรัพย์สินหรือราคาตลาดของทรัพย์สิน (Market Value)4 โดยผู้ศึกษาเห็นควรใช้บัญชีราคาประเมิน
ค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2560-2563 ก าหนดโดยมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้า แห่งประเทศไทย5 ซึ่งเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ ใช้ประเมินตามราคาที่ก่อสร้างจริง และตามตารางดังกล่าวมีการแบ่งประเภททรัพย์สินในมี
รายละเอียดมากกว่า ของบัญชีในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ของกรมธนารักษ์ ท าให้
เป็นการประเมินสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินที่ตรงตามความเป็นจริง และราคาที่แท้จริงที่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประเภทน้ัน 
 2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน  และ
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 จากการศึกษาตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 35 ฐานภาษีเพื่อการ
ค านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การค านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 (2) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 (3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การค านวณมูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                                                           
 4 Philippine Presidential Decree No. 464, 1974 : Property Tax code and Compilation of Property 
Assessment Regulation: Tax Mapping, 1978. 
 5 มูลนิธิประเมินค่า-นายหนา้แห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) “ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร” สืบค้นจา : 
http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564. 
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 ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้เป็นไปตามราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน 
ที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 
 มาตรา 37 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี้ 
 (1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ศูนย์
จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี 
 (2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสามของ
ฐานภาษ ี
 (3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุด
สองของฐานภาษ ี
 (4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่
เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี  
 อัตราภาษีที่ใช้เก็บประชาชนในประเทศไทย อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีอัตราภาษีในการเก็บ อยู่เพียง 4 ลักษณะเท่าน้ันกล่าวคือ 1. 
อัตราการเก็บภาษีท่ีดินท่ีท าประโยชน์เกษตรกรรม 2. อัตราการเก็บภาษีท่ีดินท่ีท าประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 3. อัตรา
การเก็บภาษีที่ดินที่ไม่ได้ท าประโยชน์ คือ ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า 4. อัตราการเก็บภาษีที่ดินที่ท าประโยชน์โดย
ประกอบการค้า พาณิชยกรรม หรือท่ีอื่นๆ 
 จากการศึกษาฐานการเก็บภาษีอัตราภาษีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 นั้น มีฐานการเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 4 ประเภทที่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเท่านั้น 
ถ้าเทียบกับกฎหมายทรัพย์สินของต่างประเทศ คือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีการแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์สิ่งปลูก
สร้างบนที่ดิน ออกเป็น 6 ประเภท6 1. ทรัพย์สินเพื่อที่อยู่อาศัย 2. ทรัพย์สินเพื่อการเกษตร 3. ทรัพย์สินเพื่อการ
พาณิชย์ 4. ทรัพย์สินเพื่อการอุตสาหกรรม 5. ทรัพย์สินเพื่อการเหมืองแร่ 6. ทรัพย์สินประเภทพิเศษ กฎหมาย
ทรัพย์สินในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีการแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมของการใช้ประโยชน์ของสิ่ง
ปลูกสร้างบนที่ดิน ท าให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้บังคับกฎหมายการเก็บภาษีทรัพย์สิน หรือการเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
 อีกประเด็นหนึ่ง ที่ส าคัญที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน คือ ปัญหาการใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้
ประโยชน์ในการเป็นที่อยู่อาศัย ตามมาตรา 37(2) และการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 
นอกจากการใช้ประโยชน์เกษตรกรรม และการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ตามมาตรา 37(3) โดยประเด็นปัญหา
ดังกล่าวเป็นการเช่าอพาร์ทเม้นท์รายวัน และการให้เช่าหอพัก คอนโดมิเนียม ห้องชุดหรืออพาร์ทเม้นท์รายเดือน  
ซึ่งเป็นการหาประโยชน์ในทรัพย์สินเช่นเดียวกันแต่กลับถูกเก็บภาษีแตกต่างกัน โดยการเช่ารายวัน หน่วยงานของรัฐ
จัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินในอัตราร้อยละ 0.3 ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 37(3) แต่ในการเช่า
รายเดือน หน่วยงานของรัฐได้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.02 ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง  ตามมาตรา 37(2) 
จะเห็นได้ว่ากรณีดังกล่าวเป็นปัญหาของกฎหมายของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็น
อย่างมาก กรณีดังกล่าวผู้ศึกษาจึงเห็นควรที่แบ่งแยกประเภทการใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยแบ่งการใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้มีอัตราครอบคลุมทุกการใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทย 
 3. ปัญหาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินและ
ข้อยกเว้นการเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินบางประเภท และแนวทางแก้ไขปัญหา 
 3.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 บัญญัติว่า มาตรา 37 ที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้าง ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี้ 

                                                           
 6 Philippine Presidential Decree No. 464, 1974: Property Tax code and Compilation of Property 
Assessment Regulation: Tax Mapping, 1978. 
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 (1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 
0.15 ของฐานภาษ ี
 (2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของฐานภาษ ี
 (3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 
ของฐานภาษ ี
 (4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ท่ีทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่
เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษ ี
 ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากอัตราการจัดเก็บภาษีที่ใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศัย โดยมีอัตราภาษีไม่เกิน ร้อยละ 
1.2 ของฐานภาษีและอัตราการจัดเก็บภาษีที่ใช้ประโยชน์อื่น นอกจากใช้ในการประกอบเกษตรกรรม หรือใช้เป็นที่
อยู่อาศัย ให้มีอัตราการจัดเก็บภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษ ี
 จะเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท เท่านั้น ซึ่งจากที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาอัตราภาษีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่
อาศัย ตามมาตรา 37 (2) มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของฐานภาษีนั้นและการใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศัยเพื่อการ
ให้เช่า และการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างอื่นนอกจากเกษตรกรรมและใช้เพื่อที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อย
ละ 1.2 ของฐานภาษี ตามมาตรา 37(3) ของพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จะเห็นได้ว่าอัตรา
ทั้งสองมีอัตราที่แตกต่างกันเกินไป ท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างที่ให้เช่า หรือใช้
ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างที่ประกอบเป็นธุรกิจรายย่อย หรือใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งถ้าหากเป็นการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน จะต้องเสียภาษีในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 1.2 ของฐานภาษี จะเห็นได้ว่า ถ้าหากเป็นการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างนอกเหนือการเกษตรกรรม หรือการใช้
ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย จะต้องเสียในอัตราเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก กลาง หรือใหญ่ หรือเป็นร้านค้าขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่าร้านค้าโชว์ห่วย ก็เสียในอัตราเดียวกัน การเสียในอัตรา
ดังกล่าวท าให้สร้างผลกระทบต่อประชาชนท่ีมีรายได้น้อยและท าการค้าขนาดเล็ก ท่ีต้องเสียภาษีในอัตราเดียวกันกับ
เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรม หรือเจ้าของธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ ถึงแม้ว่าการเสียภาษีในอัตราดังกล่าวจะต้องอิงกับ
ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ก็ตาม การเสียภาษีในอัตราดังกล่าวไม่ควรที่จะต้องเสียภาษีในอัตราเดียวกันทั้งหมด 
 จากการศึกษาจึงควรแก้ไขอัตราการเสียภาษีการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ให้มีอัตราที่
แน่นอนชัดเจนในตัวบทบัญญัติ และการเสียภาษีในแต่ละอัตราต้องมีความเป็นธรรมและมีความชัดเจนในอัตราการ
เสียภาษี โดยไม่ต้องขยายความหรือตีความการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างว่าต้องเสียในอัตราใดอีก 
 3.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อยกเว้นการเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินบางประเภท ในมาตรา
มาตรา 8 ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัตินี้7  
 (1) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือใน
กิจการสาธารณะ ท้ังนี้ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
 (2) ทรัพย์สินที่ เป็นที่ท าการขององค์การสหประชาชาติ  ทบวงการช านัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญาหรือ
ความตกลงอื่นใด 
 (3) ทรัพย์สินที่เป็นท่ีท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการถ้อย
ทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 
 (4) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 
 (5) ทรัพย์สินที่เป็น ศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใด ที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือกิจการ
สาธารณะ หรือทรัพย์สินท่ีเป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใดหรือทรัพย์สินที่เป็น
ศาลเจ้า ทั้งนี้ เฉพาะมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
 (6) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

                                                           
 7 พระราชบัญญัตภิาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 8. 
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 (7) ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิ หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลังประกาศก าหนด ทั้งนี้ เฉพาะมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
 (8) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 
 (9) ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันส าหรับเจ้าของร่วม ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 (10) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
 (11) ที่ดินอันเป็นพ้ืนท่ีสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 (12) ทรัพย์สินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 จากการศึกษาตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนด
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีมีเพียง 12 อนุเท่านั้น หากจะเปรียบเทียบกับมลรัฐ
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในกฎหมายการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ได้มีข้อก าหนดการยกเว้นและการลดหย่อนภาษี
อสังหาริมทรัพย์ท่ีปรับมาใช้กับกฎหมายในประเทศไทยได้ ดังนี้8 
 1. การยกเว้นภาษีให้เจ้าของบ้านผู้สูงอายุกรณีมีรายได้น้อย 
 2. การยกเว้นภาษีทรัพย์สินให้แก่เจ้าของบ้านผู้พิการกรณีมีรายได้น้อย 
 3. การยกเว้นภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของโดยองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
 กรณีดังกล่าวเป็นกฎหมายการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ของมลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มี
ข้อยกเว้นการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์นอกเหนือจากมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ซึ่งมีเฉพาะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานของรัฐ หรือทรัพย์สินของรัฐหรือ กิจการสาธารณะ หรือ 
ทรัพย์สินที่ใช้เป็นศาสนสมบัติ สุสาน เป็นต้น ผู้ศึกษาจึงเห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในข้อยกเว้นหรือลดหย่อนการ
เก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเป็นผู้มีรายได้น้อย ท่ีมีทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างส าหรับ
ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม หรือใช้เพื่อการค้ารายย่อย เพื่อลดความเสียหายและผลกระทบต่อ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย แต่ถือครองทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างเพียงเพ่ือหารายได้หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น 
 จากการศึกษากรณีดังกล่าวจึงควรเพิ่มบทบัญญัติทางกฎหมายการยกเว้นหรือการลดหย่อนการเสีย
ภาษีสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้เพิ่มบทบัญญัติแก่ผู้ที่มีรายได้
และเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือนิติบุคคลที่รัฐบาลสนับสนุนการค้า เป็นต้น เพราะบุคคลผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นบุคคลที่
มีรายได้น้อย ไม่ได้ท างานใดๆ หากท างานก็มีรายได้น้อยเพราะไม่เป็นท่ีต้องการของแรงงานหรือหน่วยงานของรัฐ  
 จากที่ได้สรุปมาแล้วดังกล่าวข้างต้น หากได้มีการแก้ไขปัญหาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบน
ที่ดินทั้ง 3 ปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะท าให้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
มีหลักเกณฑ์ที่เป็นหลักความเสมอภาคหรือหลักความเป็นธรรม หลักความแน่นอนชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูก
สร้างบนที่ดิน หลักความเป็นธรรม และหลักความสามารถของแต่ละบุคคลของผู้เสียภาษี อีกทั้งกฎหมายดังกล่าวมี
ความชัดเจนแน่นอน และไม่มีการออกฎหมายลูก หรือประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงการคลัง 
หลายฉบับ ท าให้เกิดความสับสนของผู้ใช้กฎหมายดังกล่าว และจะส่งผลดีอย่างมากแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ที่ใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2563 และผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ เห็นควรใช้ระบบเทคโนโลยี Google Map ในการ
ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศ และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การส ารวจ และการเก็บภาษีของเจ้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดึงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบน
ที่ดินระหว่างหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ของกรมที่ดิน และกรมการปกครอง เพื่อมีข้อมูลว่าบุคคลใดมีที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างกี่แปลง ขนาดเท่าใด เป็นต้น 

                                                           
 8 ปกิต แพร่ชินวงศ์. “ปัญหาบางประการในการน าภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้างมาแทนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ ารุง
ท้องที”่วิทยานพินธ์นี้หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. .2552. น. 143.  
น.111-112. 
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 ทั้งนี้  หากมีการแก้ไขประเด็นปัญหาในกระบวนการจัดเก็บภาษีสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดิน ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับนี้แล้ว จะท าให้ประชาชนมีความสมัครใจและยินยอมที่จะเสียภาษี 
และก่อให้เกิดรายได้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติเป็นอย่างมาก 
 จากการศึกษาพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ฉบับดังกล่าว ยังขาดการน า
เทคโนโลยีและการน าข้อมูลของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มาบังคับใช้ว่าบุคคลใดมีอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น
ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และการน าข้อมูลของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มาเช่ือมโยงในการเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่าบุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิครอบครองหรือบุคคลใดเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างมี
จ านวนกี่แปลง มีทรัพย์สินจ านวนใด เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมาเช่ือมโยงกับหน่วยจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ อีกท้ัง หากน าเทคโนโลยีของ Google Map การวัดระยะ การดูรูปแปลง 
ซึ่งปัจจุบัน กรมที่ดินได้มีเว็บไซต์ คือhttp://dolwms.dol.go.th/tvwebp/9 ที่ใช้ในการเข้าถึงการดูรูปแปลงที่ดิน 
ราคาประเมิน เนื้อที่ ค่ารังวัด ได้แล้วนั้น และในส่วนส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มีเว็บไซต์ 
https://alrolandonline.alro.go.th/service_site/info10 เป็นการตรวจสอบราย ช่ือเกษตรกรรม ที่มีสิทธิ
ครอบครองที่ดินของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หากข้อมูลของกรมที่ดินและของส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม น ามาใช้วัดระยะ กว้าง ยาว ของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินด้วยแล้วนั้น จะท าให้เจ้าพนักงานผู้
ประเมินภาษี หรือเจ้าพนักงานผู้จัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา ในการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง อีกทั้งหากปรับปรุงการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินปละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของหน่วยงานจัดเก็บ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จ่ายเงินในทางบัตรเครดิต
หักบัญชีธนาคาร และอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วการช าระภาษีของประชาชน ทั้งนี้จะเป็นไป
ตามหลักความสะดวกในการจ่ายภาษี และหลักความประหยัดในการจัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นหลักในการจัดเก็บภาษีที่ดี
และปัจจุบันได้มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดลงทะเบียนการส ารวจข้อมูลและจัดท าบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1, 2, 3, 4, 7, 8, หนังสือแจ้งครอบครอง, หนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ด.ส.6) 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยมีการพัฒนาโปรแกรม CU-TaXGO11 เป็นระบบการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นการน าข้อมูลลงในระบบเพื่อประมวลผลจัดท า “บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง” ภ.ด.ส.3 และแบบรายงานต่างๆ ฉะนั้น หากในอนาคตได้มีการจัดท าระบบโปรแกรม CU- TaxGO ที่พัฒนา
ร่วมกับระบบของทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง และระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน ราคาประเมิน การวัดขนาด
สิ่งปลูกสร้าง จาก Google Map การพัฒนาระบบดังกล่าวจะเป็นผลดีแก่การเก็บภาษีที่สะดวก รวดเร็ว ในการ
ท างานของพนักงานเจ้าหน้าที่ และมีการช าระภาษีในช่องทาง Internet Banking, บัตรเครดิต หรือการช าระผ่าน
ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จะส่งผลดีแก่การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 9 กรมที่ดิน. ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564.จาก http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/ 
 10 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564.จาก 
https://alrolandonline.alro.go.th/service_site/info  
 11 มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์. ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สืบค้นเมื่อวันที่วันที่ 16 
เมษายน 2564 จาก https://ltaxgo.net/tax-go/#tables  

http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/%20เมื่อ
https://alrolandonline.alro.go.th/service_site/info%20%20เมื่อ
https://ltaxgo.net/tax-go/#tables เมื่อ


161 
บรรณานุกรม 

 
ภาษาไทย 

วิทยานิพนธ์ 
วรศิลป์ สะแลแม. “ปัญหาการหนแีละหลบหลีกภาษีศลุกากรและภาษีสรรพาสามติ: ศึกษากรณีการหนแีละ 
 หลบหลีกภาษีการน าเข้ารถยนต”์ วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑิต คณะนิตศิาสตร์ปรีดีพนมยงค ์
 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 2557. 
ปกิต แพร่ชินวงศ์. “ปัญหาบางประการในการน าภาษีทีดินและสิ่งปลูกสรา้งมาแทนท่ีภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 และภาษีบ ารุงท้องที่”วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
 2552. 
 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
กรมที่ดิน. ระบบค้นหารูปแปลงทีด่ิน. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564, จาก  
 http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/  
ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564, จาก 
 https://alrolandonline.alro.go.th/service_site/info 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์. ระบบจดัการภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564,จาก https://ltaxgo.net/tax-go/#tables  
 
ภาษาอังกฤษ 

Book 
Philippine Presidential Decree No. 464, 1974: Property Tax code and Compilation of 
 Property Assessment Regulation: Tax Mapping, 1978. 
 
 



มาตรการทางกฎหมายในการด าเนินงานของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ศึกษาเฉพาะกรณี การจัดตั้งกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม 

Legal Measures on the Operation of the Government Lottery Office:  
A Case Study of Government Lottery Fund for Social Development  

ณฐภัทร ลี้อิศรามาศ1  
Nathaphat Leeissaramas  

นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

Master of Laws Dhurakij Pundit University 
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา เลื่อนฉวี2 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
Associate professor Dr. Apinya Luernshavee 

Dhurakij Pundit University 
 
บทคัดย่อ 
 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน
สลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมของประเทศไทยและในต่างประเทศ เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
วัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม และศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าในการใช้เงินของกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม รวมไปถึงศึกษา
เกี่ยวกับการก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมโดยให้มีตัวแทนภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการวางมาตรการทางกฎหมายในการด าเนินงานของส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล เพื่อจัดตั้งกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ ขึ้นในประเทศไทย 
 จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ได้ตราขึ้นด้วย
เจตนารมณ์เพื่อแสวงหารายได้เข้ารัฐด้วยการระดมเงินจากประชาชนทั่วไป โดยการออกรางวัลในรูปแบบการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งกลุ่มผู้ซื้อสลากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่สูงนัก การซื้อสลากหรือลอตเตอรี่
จึงถือเป็นความหวังของคนจนท่ีมีความเช่ือว่าการเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้รับเงินรางวัลแน่นอน อาจเรียก
ได้ว่าเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของรัฐถือเป็นเงินจากผู้ที่ มีฐานะยากจน ดังนั้น เงินรายได้
ดังกล่าวก็ควรถูกน ากลับมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสังคมด้วย ซึ่งการที่กฎหมายฉบับดังกล่าวไม่ได้
บัญญัติเรื่องการจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการสาธารณประโยชน์ การพัฒนาด้านสังคม หรือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถน าเงินรายได้จากการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล มาใช้ในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ได้โดยตรง อย่างไรก็ตามการที่พระราชบัญญัติ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ก าหนดวิธีการจัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
จะต้องด าเนินการตามมาตรา 22 และมาตรา 23 นั้น ยังไม่มีความเหมาะสมแต่อย่างใด เช่น การก าหนดให้มีการ
จัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากในแต่ละงวดไปเป็นรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ 23 และร้อยละ 17 เป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ผู้เขียนเห็นว่ายังเป็นการ
จัดสรรเงินรายได้ไปเป็นรายได้แผ่นดินในอัตราที่สูงเกินไป ซึ่งองค์กรที่มีอ านาจจัดสรรเงินรายได้ดังกล่าว คือ 
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงคณะเดียว จึงอาจกล่าวได้ว่ามีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการภายใน
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

                                                           
 1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย์ 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 



163 
 ดังนั้นเห็นควรให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 โดยก าหนดให้มี
กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม และก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนา
สังคมในการบริหาร จัดการ รวมไปถึงควบคุมดูแลกองทุนสลากกินแบ่ งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม แยกออกจาก
คณะกรรมการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ให้มีความเกี่ยวโยงกันโดยสิ้นเชิง และก าหนดให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดสรรเงินรายได้ คือให้ภาคประชาชนเข้ามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกองทุนสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม โดยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 78 เพื่อจัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากส่วนหนึ่งมาสนับสนุนกิจกรรมหรือ
โครงการสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาทางด้านสังคม อันจะส่งผลท าให้ประชาชนและสังคมมีความเข้มแข็ง 
โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสืบไป 
 
ค าส าคัญ  
กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม, ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 
Abstract 
 The objectives of this article were to study concepts, theories, and laws on government 
lottery funds for social development in Thailand and abroad, to study criteria, methods, and 
administrative objectives of the Government Lottery Office to develop society, and to study the 
process of reviewing and evaluating the cost-effectiveness of the Government Lottery Office for 
social development, including to study how to establish a committee for the Government Lottery 
Fund for social development by involving representatives of the public sector and as a guideline 
for the establishment of legal measures on the operation of the Government Lottery Office for 
government lottery fund for social development. 
 The results indicated that the Government Lottery Office Act B.E. 2517 (1974) was 
enacted with the intention of seeking income into the state by raising money from the general 
public by issuing awards in the form of selling lottery tickets. Most lottery buyers were groups of 
people with low incomes. Buying lottery tickets or lotteries was the hope of the poor who believed 
that gambling in the lottery would definitely win their winnings. It can be said that the proceeds 
from the sale of the state lottery were from the poor and the low-income people. Therefore, that 
income should also be used for solving social problems and development. The fact that the law 
did not provide for the allocation of funds to support public benefit activities or projects, social 
development, or improving the quality of life of vulnerable populations, the relevant agencies 
were unable to fund their income from selling lottery tickets to be used in business for the public 
benefit directly. However, the Government Lottery Office Act B.E. 2517 (1974) prescribed a method 
for the allocation of income from the sale of the Government Lottery that must be done in 
accordance with Section 22 and Section 23 was not yet appropriate. Due to the fact that the 
income from the lottery distribution was allocated each period to 23% and 17% of the national 
income as administrative expenses, including the cost of selling lottery tickets, the author thought 
that it was also an exorbitant allocation of income. The organization having the power to allocate 
such income was only the Government Lottery Committee. It could be said that they have total 
administrative powers within the Government Lottery Office. 
 Therefore, the author agreed that the Government Lottery Office should be established 
for social development. The Government Lottery Fund Committee for Social Development should 
establish the authority to administer, manage, and supervise the Government Lottery Office to 
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develop the society separated from the Government Lottery Committee without them being 
totally related. It should require the public sector to take part in the income allocation process. 
The public sector has become one of the Government Lottery Committee for Social Development 
in accordance with the principles of good governance and in accordance with the Constitution of 
the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017). Section 78. The proceeds from the sale of a part of the 
lottery should be allocated to support activities or projects for the public benefit for social 
development that will result in strengthening the people and society, especially vulnerable 
populations to have a better life. 
 
Keyword 
Government Lottery Fund for Social Development, Government Lottery Office 
 
บทน า 
 ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สลากหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล (Lottery) ถือเป็นการพนันชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน แม้ว่าสลากจะมีข้อเสียน้อยกว่าการพนันบางประเภท แต่ก็มิใช่สิ่งที่รัฐควร
ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นการพนัน ไม่ได้ท าให้ประชาชนมีความมั่นคงหรือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และท าให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงได้ รัฐไม่ควรใช้สลากเป็นเครื่องมือแสวงหารายได้เข้ารัฐ ด้วยการออกสลากใน
รูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเล่นสลากเพิ่มมากขึ้น หรือการเพิ่มจ านวนการจ าหน่ายที่ไม่มีที่สิ้นสุด 
เพื่อให้มีรายได้เข้ารัฐเพิ่มขึ้น และไม่ควรเพิ่มการเข้าถึงการเล่นสลากโดยไม่จ ากัดวิธีการและกลุ่มประชากร เหตุผลที่
ส าคัญอีกประการ คือ ในปัจจุบันรัฐมีแหล่งรายได้หลักจากการจัดเก็บภาษีทั่วไปอยู่แล้ว เช่น ภาษีเงินได้ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ฯลฯ โดยตรง รายได้จากการจ าหน่ายสลากที่จะถูกส่งเข้ารัฐจึงควรเป็นเพียงใน
รูปแบบการจัดเก็บภาษีเท่านั้น ส่วนรายได้จากการจ าหน่ายสลากควรคืนกลับไปเพื่อพัฒนาด้านสังคมที่จะท าให้
ประชาชนและสังคมเข้มแข็ง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันจากภัยทางสังคมในรูปแบบต่างๆ และรวมไปถึง
การลดความเหลื่อมล้ าของคนในสังคมอีกด้วย 
 ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 เป็นกฎหมายที่ก าหนดบรรดา อ านาจหน้าที่ การก ากับ ควบคุม การ
บริหาร และการจัดสรรเงินรางวัล ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงการด าเนินการของส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลโดยเบ็ดเสร็จ อีกทั้งในส่วนของวิธีการจัดสรรเงินรายได้ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังไม่มีความ
เหมาะสมแต่อย่างใด กล่าวคือรายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลกฎหมายก าหนดให้แบ่ งเงินรางวัลเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 60 ส่งเป็นรายได้แผ่นดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานร้อยละ 173 ซึ่งใน
ส่วนของอัตราการน าส่งเงินรายได้ไปเป็นรายได้แผ่นดินอยู่ในอัตราที่สูงเกินไป 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญอีกฉบับหนึ่งคือ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ข้อ 5 ได้
บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงาน เรียกว่า “กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อพัฒนาสังคม” ขึ้นเป็น
ครั้งแรก เพื่อเป็นทุนส าหรับการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ปัจจุบันค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 11/2558 ได้สิ้นสุดลงตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้วท า
ให้ค าสั่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 
 เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ขึ้น ท าให้ค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่11/2558 ได้สิ้นสุดลง และกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมได้สิ้นสุดตาม
ไปด้วย ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
ไม่ได้มีการบัญญัติให้มีกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมขึ้นแต่อย่างใด โดยมาตรา 16 ได้บัญญัติไว้แต่

                                                           
 3 พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 มาตรา 22. 
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เพียงว่า ให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน าเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11/2558 ที่ยังคงเหลืออยู่และไม่มีภาระผูกพันในวันที่ค าสั่งดังกล่าวถูกยกเลิกส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ภายใน 30 วัน แนวคิดการจัดตั้งกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม ที่จะเป็นกลไกลดผลกระทบจากการ
พนันจะสิ้นผลลง แต่ในต่างประเทศการจัดตั้งกองทุนในลักษณะเดียวกันนี้กลับประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเห็นควรท าการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการ
ด าเนินงานของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ศึกษาเฉพาะกรณี การจัดตั้งกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนา
สังคม และศึกษาปัญหามาตรการทางกฎหมาย ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
 1) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม เมื่อได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมขึ้น 
จ าเป็นจะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อ
พัฒนาสังคม จะส่งผลท าให้การจัดสรรเงินรายได้มีความรัดกุม โปร่งใส ตัดช่องทางการทุจริตคอร์รัปช่ันของกลุ่ม
นักการเมืองในการน าเงินส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ในทางการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลหาช่องทางน าเงินในส่วนนี้เอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้นเมื่อได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าว
โดยการตราเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติแล้ว ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายก็จะได้รับประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม และมีผลดีต่อสังคม เศรษฐกิจของ
ประเทศได้ต่อไป 
 2) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและประเมินความคุ้มค่าในการใช้เงินของ
กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม เนื่องจากพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีบทบัญญัติใดที่กล่าวถึงการกระบวนการตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าในการใช้เงิน
ของกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมไว้ ว่าการจัดสรรเงินไปยังกองทุนหรือโครงการต่าง ๆ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมหรือไม่ 
 ดังนั้นควรมีมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการตรวจสอบ หรือก ากับ
ติดตามว่ากองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมจัดสรรเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดบ้าง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างแท้จริง  
 3) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อ
พัฒนาสังคมโดยให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากการไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการที่มาจาก
ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ส่งผลท าให้ไม่สามารถรับรู้ถึงปัญหาและข้อเท็ จจริงที่
เกิดขึ้นในสังคม ส่งผลให้การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสร้างความมั่นคงและเป็น
ธรรมทางสังคม รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของคนในสังคมเป็นไปได้โดยยาก  
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มที่มีความเปราะบาง หรือ
กองทุนหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคมในประเทศไทยได้รับการพัฒนา ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดี
ยิ่งข้ึน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม และลดปัญหาอาชญากรรมได้อีกประการหนึ่งด้วย  
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 มีเจตนารมณ์โดยมุ่งเน้น
เพื่อแสวงหารายได้เข้ารัฐด้วยการระดมเงินจากประชาชนทั่วไป เนื่องจากรัฐยังประสบปัญหาการหารายได้และ
งบประมาณ โดยมิได้บัญญัติเรื่องการจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การพัฒนาด้านสังคม หรือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง เช่น กลุ่มคนพิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส จึงท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถน าเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลาก มาใช้ในกิจการเพื่อ
สาธารณประโยชน์ได้โดยตรง อย่างไรก็ดีรายได้ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีผลก าไรต่อเนื่องและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ในขณะเดียวกันผลก าไรที่ได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ยังไม่ลงไปพัฒนาสังคมเพื่อท า
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ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น4 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสลากในประเทศไทยเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคม มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ และท าให้เกิดมาตรการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม สามารถสรุปประเด็นปัญหา
ทางกฎหมายได้ดังต่อไปนี้ 
 1) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม จากการศึกษาพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 
พบว่าได้มีการก าหนดให้มีการจัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากในแต่ละงวดไปเป็นรายได้แผ่นดินในอัตราร้อย
ละ 23 และร้อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ท าให้
เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาการบริหารกิจการสลากที่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งสัดส่วนของ
เงินรายได้ที่น าส่งไปเป็นรายได้แผ่นดินในปัจจุบันยังอยู่ในอัตราที่สู งเกินไป ขาดความโปร่งใสในบางกรณี และไม่มี
ระบบประเมินผลลัพธ์ที่ชัดเจน รวมไปถึงการบริหารงานของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่มีระบบตรวจสอบ
ถ่วงดุลอ านาจของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลตามหลักธรรมาภิบาล จึงท าให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ยังถูกวิจารณ์จากสังคมว่าเป็นแหล่งผลประโยชน์ของนักการเมืองและผู้ที่มีอิทธิพล 
 เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ยังไม่มีบทบัญญัติมาตราใด
ที่กล่าวถึง หลักเกณฑ์ วิธีการ วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม และ
การจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น กองทุนคนพิการ เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงการบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ 
สาธารณสุข กีฬา จึงท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถน าเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลาก มาใช้ในกิจการเพื่อ
สาธารณประโยชน์ได้โดยตรง ในขณะที่รายได้ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีผลก าไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดย
จ านวนเงินรายได้ที่น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่า 46,500 ล้านบาท ในปี พ.ศ.
2562 มีมูลค่า 41,900 ล้านบาท และ ในปี พ.ศ.2561 มีมูลค่า 40,800 ล้านบาท5 เมื่อพิจารณาจากจ านวนเงิน
รายได้ที่น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินนั้น เห็นว่าเป็นจ านวนเงินที่มีมูลค่ามหาศาล เมื่อเทียบจากแหล่งเงินรายได้อื่นของ
รัฐบาล เช่น รายได้จากกลุ่มบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. เป็นต้น โดยเงินรายได้ที่มาจากการ
พนันนั้น กฎหมายไม่ควรที่จะก าหนดให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินมากจนเกินไป ผู้เขียนเห็นว่าจากปัญหาดังกล่าวท า
ให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมที่มีความเปราะบางที่อยู่ในกองทุนต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
อันถือว่าเป็นการจัดท าบริการสาธารณะอย่างหนึ่งของรัฐ ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ประชากรในกลุ่มดังกล่าวมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเท่าที่ควร ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจท่ีมีอัตราค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น และเกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 เมื่อพิจารณาหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้แก่ หลักธรรมาภิบาล ในส่วนของหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
เป็นหลักการที่กล่าวถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 6 การที่รัฐต้องการ
แสวงหารายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม ดังนั้น พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ที่มิได้
บัญญัติเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม และ
ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ
สังคม หรือสนับสนุนเงินรายได้ให้แก่กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้การจัดท าบริกา ร
สาธารณะเพื่อสังคมของรัฐ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในปัจจุบันนั้น ยังไม่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

                                                           
 4 ไพศาล ลิ้มสถิตย์. การจัดสรรเงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม กรณีศึกษาต่างประเทศ. จุลสารคณะ
 นิติศาสตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556. หน้า 85. 
 5 การน าส่งรายได้แผ่นดิน. สืบค้นจาก https://www.glo.or.th/about/performance/revenue-export เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2564. 
 6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี. พ.ศ.2542 ข้อ 4. 
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 จากการศึกษากฎหมายในต่างประเทศพบว่า เครือรัฐนิวซีแลนด์ ได้มีการก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรายได้จากการพนันเพื่อน าไปพัฒนาทางด้านสังคม ไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน 
ค.ศ.2003 (Gambling Act 2003) กฎหมายดังกล่าวมีการก าหนดโครงสร้างการจัดการพนันและวัตถุประสงค์ในการ
เล่นการพนันประเภทลอตเตอรี่ไว้ และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้มีอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารจัดการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการน าเงินผลก าไรจากการจ าหน่ายลอตเตอรี่ มาใช้เพื่อ
กิจการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการขอรับเงินทุนตามกฎหมาย จะต้องเป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อชุมชนเท่านั้น เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุนลอตเตอรี่ เป็นองค์กรอิสระที่มีอ านาจหน้าที่
พิจารณาจัดสรรเงินรายได้ที่มาจากผลก าไรจากการจ าหน่ายลอตเตอรี่ ซึ่งรับโอนเงินรายได้จากการจ าหน่าย
ลอตเตอรี่จากคณะกรรมการลอตเตอรี่แห่งนิวซีแลนด์7 
 2) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าในการใช้เงินของ
กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม จากปัญหาการขาดกระบวนการตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าใน
การใช้เงินของกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม นั้น เมื่อพิจารณาโครงสร้างการจัดสรรเงินจากสัดส่วน
การน าส่งเงินรายได้เข้าเป็นรายได้แผ่นดินตามพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล มาตรา 22 ยัง ไม่มีข้อก าหนดที่
ชัดเจนว่าในการน าส่งเงินรายได้ในปัจจุบันยังไม่มีระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนเงินรางวัล
มีลักษณะที่เอื้อต่อประโยชน์ของฝ่ายการเมือง เนื่องจากมีเพียงมติคณะรัฐมนตรีเป็นตัวรองรับเท่านั้น โดยให้อ านาจ
กับผู้อ านวยการและคณะกรรมการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นส าคัญ อีกทั้งไม่มีการระบุหลักเกณฑ์หรือ
ระเบียบที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายเงินเพื่อสังคม เมื่อพิจารณาจากระเบียบส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยกองทุน
เงินรางวัล ก็พบว่า ระเบียบดังกล่าวได้เปิดช่องให้สามารถใช้เงินส ารองของกองทุนได้ ในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินเพื่อ
ท าประโยชน์คืนสู่สังคม ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ประกาศก าหนด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบัน คณะกรรมการ
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอ านาจอย่างสมบูรณ์ในการอนุมัติจ่ายเงินกองทุน 
 จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ยังไม่มีบทบัญญัติใดที่
กล่าวถึงกระบวนการตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าในการใช้เงินของกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนา
สังคมไว้ว่าการด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีเพียงบทบัญญัติในมาตรา 32 ที่ก าหนดให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบส าหรับเงินทุก
ประเภทของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบและประเมินความคุ้มค่าในการ
ใช้เงิน ยังไม่มีความโปร่งใสและรัดกุมเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นการผ่านการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว และเป็นการ
ตรวจสอบภายหลังที่มีการใช้เงินแล้วเท่านั้น ดังนั้นเมื่อจัดตั้งกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมขึ้นแล้ว 
ผู้เขียนเห็นควรให้ก าหนดถึงหลักเกณฑ์ วิธีการในการประเมินความคุ้มค่าในการใช้เงินของกองทุนรวมไปถึง
หน่วยงาน หรือโครงการสาธารณประโยชน์ทางสังคมที่ได้รับการจัดสรรเงินรายได้ โดยการก าหนดให้คณะกรรมการ
กองทุนสลากฯ เป็นผู้จัดท ารายงานประจ าปี และก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เป็นหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม ให้
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละครั้ง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 
 เมื่อพิจารณาหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้แก่ หลักธรรมาภิบาล ในส่วนของหลักความโปร่งใส ท่ีได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย  เที่ยงตรง มีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานและข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ในการบริหารของหน่วยงาน8 
ดังนั้นการที่ไม่มีบทบัญญัติใดท่ีกล่าวถึงการตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าในการใช้เงินของกองทุนสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมว่า ได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โครงการ หรือกิจกรรมนั้นหรือไม่ จึงไม่

                                                           

 7 Gambling Act 2003 section 274 Function of Board 
 The general function of the Board is to determine the proportions in which the profits of New Zealand 
lotteries are allocated for distribution in accordance with this subpart. 
 8 สถาบันพระปกเกล้า. ตัวชีว้ัดธรรมาภบิาล. นนทบุรี. 2557. หน้า 19-20.  
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สอดคล้องกับหลักทฤษฎีดังกล่าว ท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานไม่มีความโปร่งใส ขาดความเช่ือถือของ
ประชาชนในสังคมในท่ีสุด  
 จากการศึกษากฎหมายในต่างประเทศพบว่า เครือรัฐนิวซีแลนด์ ได้มีการก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าในการใช้เงินของกองทุนท่ีได้รับเงินสนับสนุนไวใ้น
พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ.2003 (Gambling Act 2003) กฎหมายดังกล่าวมีการก าหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาทุนลอตเตอรี่ มีหน้าที่จัดท ารายงานประจ าปี ผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจ าปี9 รวมไปถึงการจัดท า
แผนงานตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการสุ่มตรวจโครงการโดยจะคัดเลือกโครงการตามระดับความเสี่ยงต่าง ๆ ใน
แต่ละปีงบประมาณ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 10 อีกทั้งยังมีหน้าที่ต้องเผยแพร่ข้อมูล
รายชื่อโครงการและจ านวนเงินสนับสนุนท่ีได้รับอนุมัติในรายงานประจ าปีอีกด้วย  
 3) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อ
พัฒนาสังคมโดยให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ซึ่งก าหนดให้ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล และเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมาตรา 10 บัญญัติให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีอ านาจ
หน้าที่ก ากับโดยทั่วไปเกี่ยวกับส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากนี้ มาตรา 11 ได้บัญญัติ ให้มีคณะกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น มีอ านาจหน้าที่กล่าวโดยสรุป คือ มีอ านาจหลายประการในการออกระเบียบหรือข้อบังคับ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น การแบ่งส่วนงาน การ
บริหารงานบุคคลภายในส านักงาน ก าหนดราคา วิธีการจ าหน่ายสลาก ก าหนดประเภทหรือรูปแบบของสลากโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี การก าหนดสัดส่วนเงินรายได้ การอนุมัติงบประมาณประจ าปี เป็นต้น11 ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาจากโครงสร้างของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วพบว่า เป็นหน่วยงานท่ีมีลักษณะที่เน้นสายการบังคับ
บัญชาลดหลั่นกันตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามลักษณะขององค์กรในระบบราชการ จากรูปแบบองค์กร
ของส านักงานสลากฯ ดังกล่าวนี้ ท าให้กระบวนการบริหารจัดการจึงข้ึนต่อผู้อ านวยการส านักงานสลากฯ ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นส าคัญ ส่วนส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้อาศั ยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยแบ่งอ านาจในการ
บริหาร ออกเป็น 3 ระดับ คือ การก ากับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การควบคุมโดยคณะกรรมการสลาก
กินแบ่งรัฐบาล และการบริหารโดยผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
 จากการศึกษาพบว่า นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
แม้เนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีการก าหนดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมาย
ของรัฐ แต่ในทางปฏิบัติยังคงเกิดปัญหาหลายประการ เช่น การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการตรากฎหมายของรัฐ การก าหนดกระบวนการเพื่อเปิดเผยผลการด าเนินการในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมไปถึง ปัญหาการก าหนดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ย่อมส่งผลท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ได้บัญญัติไว้ได้อย่างแท้จริง และยังอาจเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายซึ่ง
จะมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกฎหมายที่รัฐตราขึ้นภายหลังมีการบังคับใช้ต่อไปด้วย 
 อย่างไรก็ดีเมื่อได้มีการจัดตั้งกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมขึ้นแล้ว ควรมีกฎหมายที่
ก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมโดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดสรรเงินรายได้ เพื่อให้กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการจัดสวัสดิการของรัฐได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

                                                           
 9 ไพศาล ลิ้มสถิตย์. รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์. “ศึกษากลไกการบริหารจัดการรายได้จากสลาก สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง”. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 2555. หน้า 158. 
 10 Public Finance Act 1989 section 44A Reporting requirements Annual reports Laying before House of 
Representatives of financial statements of Crown entities (other than school Boards of Trustees and Reserves Boards. 
 11 พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มาตรา 13. 
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กองทุนฯ จะต้องไม่อยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุม สั่งการของผู้บริหารกระทรวงหรือรัฐบาล และที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งก็คือ จะต้องมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนที่มีความรู้ความสามารถ กล่าวคือ หากโครงสร้างของคณะกรรมการ
กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม ไม่มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กองทุนแล้ว จะท าให้เกิดผลเสีย คือ ไม่สามารถรับรู้ถึงปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ส่งผลให้การส่งเสริม
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสร้างความมั่นคงและเป็นธรรมทางสังคม รวมไปถึงการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยเป็นไปได้โดยยาก 
 เมื่อพิจารณาหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้แก่ หลักธรรมาภิบาล ในส่วนของหลักความมีส่วนร่วม เป็น
หลักการที่มีวตัถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเพือ่
การพัฒนา ตั้งแต่เริ่มด าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มีโอกาสร่วมรับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
อันจะท าให้โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ เกิดประโยชน์สูงสุด12 ดังนั้นการที่ไม่มีบทบัญญัติใดกล่าวถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 จึงไม่สอดคล้องกับหลักทฤษฎีดังกล่าว 
และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 จากการศึกษากฎหมายในต่างประเทศพบว่า สหราชอาณาจักร ได้มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสรรเงินรายได้จากการพนันของกองทุนเพื่อน าไปพัฒนาทางด้านสังคม
ไว้ในพระราชบัญญัติลอตเตอรี่แห่งชาติ ค.ศ.2013 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีการก าหนดให้หน่วยงานจัดสรรเงินรายได้
จากลอตเตอรี่แห่งชาติ จะด าเนินกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดสรรเงินกองทุนของ
หน่วยงาน ด้วยการก าหนดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือและรับฟังความเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติเงินในกรณีต่าง ๆ และน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงิน 13 โดยมุ่งเน้นให้คนใน
ชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในงานโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับทุน และจัดให้ประชาชนได้รับทราบผลการด าเนินงาน
ในทุกขั้นตอนอีกด้วย 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสลากกิน
แบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม ในการด าเนินการจัดสรรเงินรายได้จากการพนันท่ีถูกต้องตามกฎหมายเพื่อน าเงินไปใช้
พัฒนาทางด้านสังคม เมื่อพิจารณาที่มาและจ านวนเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากฯ ของส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เห็นได้ว่า เงินรายได้ดังกล่าวควรถูกน ากลับมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ทางด้านสังคมด้วย ภาครัฐไม่ควรน าเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากท้ังหมดมาเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ควรจัดสรรเงิน
ส่วนหนึ่งมาช่วยพัฒนาสังคม ซึ่งการที่กฎหมายฉบับดังกล่าวไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดสรรเงิน
รายได้  รวมไปถึงไม่ ได้ก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ การจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรื อโครงการ
สาธารณประโยชน์ การพัฒนาด้านสังคม หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง จึงท าให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่สามารถน าเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล มาใช้ในกิจการเพื่อ
สาธารณประโยชน์ได้โดยตรง  
 
 
 

                                                           
 12 พรรณิลัย นิติโรจน์. การมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดท า
แผนชุมชนพึ่งตนเองเขตวังทองหลาง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายและการจัดการ) คณะนิติศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2557. หน้า 23. 
 13 National Lottery Act 2013 Section 21. Disclosure of interests 
 (1) Where the Regulator, a member of the staff of the Regulator, or a consultant, adviser or other 
person engaged by the Regulator, has a pecuniary interest or other beneficial interest in, or material to, any 
matter which falls to be considered by the Regulator. 
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ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในปัจจุบัน คือพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล พ.ศ.2517 ได้ก าหนดให้แบ่งเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดไปเป็นรายได้
แผ่นดินสูงถึงร้อยละ 23 ของรายได้จากการจ าหน่ายในแต่ละงวด ทั้งที่รายได้จากการจ าหน่ายสลากมาจากกลุ่ม
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ดังนั้นควรน าเงินรายได้ดังกล่าวมาพัฒนาสังคมทางด้านต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ าของคนในสังคมอีกทางหนึ่ง
ด้วย โดยก าหนดให้มีกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมขึ้น โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนสลากฯ 
กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้14 
 (1) สนับสนุนกองทุนด้านพัฒนาสังคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ กองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายว่า
ด้วยผู้สูงอายุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และ 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาบทบาทสตรี  
 (2) สนับสนุนนโยบาย มาตรการในการป้องกันและลดผลเสียจากการพนัน การเสี่ยงโชคและรณรงค์ให้
เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการเล่นพนันของประชาชน 
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการรวมตัวของภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็ง และสามารถด าเนินงานด้านพัฒนาสังคมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 (4) ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เงินกองทุน  
 (5) เพื่อด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ได้ก าหนดอัตราการจัดสรรเงิน
รายได้เป็นรายได้แผ่นดินซึ่งเป็นอัตราสูงเกินไปนั้น ผู้เขียนเห็นควรลดสัดส่วนเงินรายได้ในส่วนของเงินรายได้ที่จัดส่ง
เป็นรายได้แผ่นดินในแต่ละงวดจากเดิมร้อยละ 23 เหลือในอัตราร้อยละ 10 และในส่วนของเงินรายได้ที่จัดสรรเป็น
ค่าบริหารงานจากเดิมร้อยละ 17 เหลือในอัตราร้อยละ 15 แล้วน าเงินในส่วนต่างข้างต้น น าไปจัดสรรเป็นเงินเข้า
กองทุนในอัตราร้อยละ 15 เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป อีกทั้งในปัจจุบันปัญหาที่มี
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีหน้าที่ควบคุมดูแลการด าเนินงานของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงคณะ
เดียว ท าให้เกิดปัญหาการมีอ านาจในการบริหารจัดการมากจนเกินไป เห็นควรก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุน
สลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมขึ้น แยกต่างหากจากคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ให้มีความเกี่ยวโยง
กันโดยสิ้นเชิง และก าหนดให้การควบคุมการบริหารงานของกองทุนสลากฯ เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดสรรเงินรายได้จากการ
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขดังต่อไปนี้ 
 1) ประเทศไทยควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 โดยการ
ก าหนดให้มีกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม โดยการก าหนดโครงสร้าง หลักเกณฑ์ วิธีการ วัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมขึ้น เช่นเดียวกับเครือรัฐนิวซีแลนด์โดยการน าทฤษฎีหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้ และก าหนดให้จัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละ
งวดเข้ากองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ ในอัตราร้อยละ 15 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน ท าให้
ประชาชนท่ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 2) ประเทศไทยควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 โดยการ
ก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่าในการใช้เงินของกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ 
เช่นเดียวกับเครือรัฐนิวซีแลนด์โดยการน าทฤษฎีหลักความโปร่งใส มาปรับใช้ในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายของ

                                                           
 14 คณะกรรมการวิสามญัศึกษาปญัหาและแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการสลากในประเทศไทย. ปัญหาและแนว
ทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย. วุฒิสภา. 2556. หน้า 71. 
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ประเทศไทยให้มีความเหมาะสม โดยการก าหนดให้มีโดยการก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนสลากฯ เป็นผู้จัดท า
รายงานประจ าปี และก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม ให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่าง
น้อยปีละครั้ง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 
 3) ประเทศไทยควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 โดยการ
ก าหนดให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดสรรเงินรายได้ของกองทุน เช่นเดียวกับ สหราช
อาณาจักร โดยการน าทฤษฎีหลักการมีส่วนร่วมมาปรับใช้ในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายของประเทศไทยให้มีความ
เหมาะสม และเพื่อให้การด าเนินการจัดสรรเงินรายได้จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความชัดเจน ไม่ถูก
แทรกแซงจากอ านาจฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมือง ท าให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมที่มีความ
เปราะบาง ที่อยู่ในกองทุนต่าง ๆ ตลอดจนโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคม ได้รับเงินสนับสนุน
จากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่
สถาบันการเงิน (Non-bank) ในประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบันน้ัน บัตรเครดิตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน
ของคนเราเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงการ
ขยายตัวของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบัตรเครดิตที่เป็นธนาคารพาณิชย์
หรือธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งต่างก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แต่กฎหมายที่
น ามาบังคับใช้กับธุรกิจบัตรเครดิตนั้นเป็นกฎหมายที่ไม่ได้มีบทบังคับเป็นการเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน 
และยังไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามารับผิดชอบในการควบคุมดูแลในธุรกิจบัตรเครดิตอย่างชัดเจน อ านาจในการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินก็มีที่มาของอ านาจตาม
กฎหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ธุรกิจบัตรเครดิตจะต้องมีความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้
ครอบคลุมในทุกๆด้าน เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เกี่ยวข้องในระบบธุรกิจบัตรเครดิต 
 โดยผู้วิจัยจะท าการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน เทียบเคียงกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินในต่างประเทศ โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน) เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติทางกฎหมายที่มีอยู่ให้มีความครอบคลุมชัดเจนมากข้ึนหรือออกเป็นกฎหมายพิเศษส าหรับใช้กับธุรกิจบัตร
เครดิตเพื่อน ามาใช้กับธุรกิจบัตรเครดิตของประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยประเด็นปัญหาที่จะยกมาศึกษา คือ ปัญหา
การไม่มีกฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การตรวจสอบภายใน ปัญหาการไม่มีกฎหมายด าเนินการกับธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน เมื่อมีการเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา ปัญหาการไม่มีกฎหมายควบคุมการท ากิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบัน
การเงิน โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยจะมุ่งศึกษาเฉพาะประเด็นส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นนี้เท่าน้ัน 
 ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติทางกฎหมายหรือออกเป็น
กฎหมายพิเศษเพื่อน ามาบังคับใช้กับธุรกิจบัตรเครดิตโดยเฉพาะ มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติธุรกิจบัตรเครดิต 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถน าร่างพระราชบัญญัติธุรกิจบัตรเครดิตดังกล่าว มาบังคับใช้กับธุรกิจบัตรเครดิตทั้งที่
เป็นธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน เพื่อให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาจาก
บัตรเครดิตในประเทศไทย ให้มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ในการน าไปใช้มาก

                                                           
 1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย์ 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นผู้ออกบัตร
(ผู้ประกอบการ) ผู้ถือบัตร(ผู้บริโภค) หรือผู้รับบัตร (ร้านค้าหรือสถานบริการ) เป็นต้น  
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Abstract 
 This research study, the objective is to study the law of non-bank credit card business 
in Thailand.  At present, credit cards have played a very important role in our daily life, resulting 
in the expansion of increased consumer spending on credit cards and the expansion of credit card 
operators has also increased as well. Whether it is a credit card business that is a commercial bank 
or a credit card business that is not a financial institution, which are likely to grow more steadily 
but the laws that apply to credit card businesses do not specifically serve to cover all aspects.  
And yet, there is no government agency that has been clearly responsible for the supervision of 
the credit card business.  Regulation of the credit card business of commercial banks and non-
financial credit card businesses have different legal origins. Therefore, it is imperative that the credit 
card business is clear in law enforcement to cover all aspects, including fairness and the best 
interests of all stakeholders in the credit card business system. 
 The researcher will study current laws related to the credit card business of Thailand, 
comparing with the laws relating to the credit card business that are not financial institutions 
abroad. It is compared with the United States, the United Kingdom and the Republic of China 
(Taiwan) as a guideline to amend existing legal provisions to be more comprehensive or to enact 
special laws for credit card businesses to be applied to, especially the credit card business of 
Thailand. The issue to be studied is the absence of a law requiring non-financial credit card 
operators to have risk management and internal audits, the absence of the law on non-financial 
credit card businesses when the interest rate exceeds the rate, and the absence of laws governing 
marketing activities of non-financial credit card businesses. In this thesis, the researcher will study 
only the important points mentioned above. 
 The researcher has proposed a solution to the problem by amending legal provisions 
or should a special law be enacted specifically to apply to credit card businesses by providing a 
credit card business bill with the objective of being able to introduce the said credit card business 
act. It applies to credit card businesses, both commercial banks and non-financial credit card 
businesses in order to have appropriate measures in solving credit card problems in Thailand to be 
clear, transparent, fair, convenient, quick and efficient in their use.  This is to build confidence 
among individuals involved in credit card business systems, whether they are the card issuer 
(operator), cardholder (consumer) or card recipient (store or service place) etc. 
 
Keyword 
Credit Card Business, Bank, Non-bank Credit Card Business 
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บทน า 
 ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจประเภทการให้บริการด้านเครดิต หรือเป็นการให้สินเช่ือประเภทหนึ่ง ที่ผู้
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (ผู้ออกบัตรเครดิต) ได้ออกเงินทดรองจ่ายให้กับเจ้าหนี้ของสมาชิกบัตรเครดิต (ผู้รับบัตร
เครดิต) แทนสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต (ผู้ใช้บัตรเครดิตหรือผู้บริโภค)ไปก่อน แล้วจึงมาเรียกเก็บเงินจากสมาชิกคืนใน
ภายหลัง ส่วนบัตรเครดิตนั้นเป็นบัตรที่ธนาคารพาณิชย์ (Bank) เช่น SCB และ Citibank หรือผู้ประกอบธุรกิจบัตร
เครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) เช่น KTC และ AEON ได้มีการออกบัตรให้แก่ลูกค้าผู้ถือบัตร โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้ช าระสินค้าหรือบริการ โดยใช้บัตรเครดิตแทนเงินสด ภายใต้วงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ออก
บัตร หลังจากนั้นผู้ถือบัตรค่อยช าระเงินสดคืนให้แก่ผู้ออกบัตรในภายหลัง บัตรเครดิตยังสามารถใช้ในยามฉุกเฉิน 
เพื่อการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) จากเครื่อง ATM หรือ Counter ธนาคารมาใช้ล่วงหน้าได้ โดย
ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้เงินสด และดอกเบี้ยให้แก่ผู้ออกบัตรเครดิต นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า เมื่อปรากฏว่าได้มี
การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีผลในการเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้บริโภคไปสู่โลกยุคดิจิทัล ทั้งการ
ใช้ชีวิตและการจับจ่ายใช้สอย ท่ีเห็นได้ชัดคือ การช าระเงินแบบไร้การสัมผัส และเทคโนโลยีการช าระเงินแบบใหม่ๆ 
ก็เป็นที่นิยมมากขึ้น การซื้อขายได้มีการย้ายไปช่องทางออนไลน์มากขึ้น เห็นได้จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวด
ร้านค้าออนไลน์ บริการส่งอาหาร มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด รวมถึงการขยายตัวของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตก็
มีมากขึ้นตามไปด้วย ธุรกิจบัตรเครดิตจึงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าในช่วงปี พ.ศ.2562-2564 
ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะยังคงเพิ่มขึ้นตามพฤติกรรมของผู้บริโภค และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้ง
การพัฒนาทางด้านนวัตกรรมการช าระเงิน ที่ท าให้การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมีความสะดวกต่อผู้บริโภคมากขึ้น แม้
บัตรเครดิตจะมีส่วนช่วยกระตุ้นและมีส่วนช่วยให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ในอีกแง่มุม
หนึ่งก็เป็นต้นตอของปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายหลายประการ อาทิ เช่น ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-
Performing Loans : NPLs)  อันเนื่องมาจากการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย จนเกินความสามารถในการที่จะช าระหนี้คืนใน
อนาคต ปัญหาการติดตามทวงถามหนี้ที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการฟ้องร้องคดีบัตรเครดิต ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ถือบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหา เรื่องอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียม ที่สูงเกินส่วน 
ตลอดจนปัญหาอาชญากรรมบัตรเครดิตในหลายๆรูปแบบ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนั้น ล้วนส่งผลกระทบทั้งต่อ
ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และมิใช่สถาบันการเงิน โดยพบว่าผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินนั้น นับวันจะยิ่งเข้ามามีบทบาทในตลาดการแข่งขันทางธุรกิจกันมากขึ้น จาก
แนวโน้มของสถานการณ์ในตลาดธุรกิจบัตรเครดิต ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบันโดยผู้ให้ บริการ
เดิม และการแข่งขันทางการตลาดของผู้ให้บริการรายใหม่ ท าให้คาดว่าการพัฒนาบริการโดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและการปรับปรุงการให้บริการจะเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการรักษาความสามารถในการแข่งขันส าหรับธุรกิจบัตรเครดิต บัตรเครดิตจึงกลายเป็นเครื่องมือทางการเงิน 
ที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และน่าจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นต่อไปอีกในอนาคต 
 ปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต เช่น ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตร
เครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต) ฉบับลงวันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 11/2563 ฉบับลงวันที่ 31กรกฎาคม 2563 เป็นต้น 
กฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นกฎหมายที่ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นการเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมในทุกๆด้านที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจบัตรเครดิต และที่ส าคัญนั้นในปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานของรัฐเข้ามาท าหน้าที่ในการควบคุมดูแล
อย่างชัดเจน ในส่วนของเรื่องอ านาจในการควบคุมดูแลธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์และธุรกิจบัตรเครดิตที่
มิใช่สถาบันการเงินก็มีที่มาของอ านาจตามกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยพบว่าการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตร
เครดิตได้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1) ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นสถาบันการเงินอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2) ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่
สถาบันการเงินอาศัยอ านาจตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่ง
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ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ออกใช้บังคับ แต่ใน
ขณะเดียวกันนั้นการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ก็ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นสามารถสร้างรายได้และผลก าไรที่สูง เป็น
สาเหตุให้มีผู้เข้ามาประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบัตร
เครดิตที่เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมาย เช่น ธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบัน
การเงินตามกฎหมาย (Non-Bank) เช่น บริษัทเอกชนหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ธุรกิจบัตรเครดิต
จะต้องมีความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้เกี่ยวข้องในระบบธุรกิจบัตรเครดิต เพื่อเป็นการตระหนักถึงความส าคัญต่อการดูแลหนี้ในภาคครัวเรือน 
ตลอดจนความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หากไม่มีกฎหมายหรือองค์กรเฉพาะขึ้นมาควบคุมให้เป็นไปใน
แนวทางหรือให้มีมาตรฐานเดียวกันย่อมก่อให้เกิดปัญหาทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา เนื่องจากประชาชน
สามารถเข้าถึงสินเช่ือประเภทน้ีได้ง่ายและเป็นสินเช่ือท่ีไม่มีหลักประกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนบางกลุ่มที่มีความ
เปราะบางทางการเงินก่อหนี้จนเกินความสามารถในการช าระหนี้ของตนได้ 
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตนั้น กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
และมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตในปัจจุบันไม่มีความครอบคลุม จึงส่งผลต่อความคล่องตัวและด้อย
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้และการปฏิบัติตาม กล่าวคือเมื่อเกิดกรณีพิพาทหรือเป็นปัญหาข้อโต้แย้งเกิดขึ้นก็จะนึก
ถึงมาตรการทางกฎหมายที่จะยกมาปรับใช้กับกรณีปัญหานั้นๆโดยวิธีการเทียบเคียง โดยเทียบเคียงประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับต่างก็มี
วัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์โดยตรงในการก ากับดูแล
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ท าให้ผู้เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามเกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดและมีการ
ตีความไปในทางที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบธุรกิจบัตรเครดิต แต่จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้
รวบรวมศึกษา จากแหล่งข้อมูลต่างๆรวมทั้งบทสัมภาษณ์จากนักวิชาการ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้ประกอบการ
ในธุรกิจบัตรเครดิตหรือผู้ใช้บัตรเครดิต เห็นได้ว่า แม้จะมีกฎหมายหลายฉบับดังท่ีกล่าวมาข้างต้นออกมาใช้บังคับกับ
ธุรกิจบัตรเครดิตก็ตาม แต่ด้วยลักษณะของกฎหมายเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบแล้วยังไม่มีความครอบคลุมในทุกๆ
ด้านเกี่ยวกับการน ามาบังคับใช้ ซึ่งอาจเป็นประเด็นปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งผู้วิจัยขอสรุปประเด็นปัญหาที่พบ
ดังต่อไปนี้ 
 1) ปัญหาการไม่มีกฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินต้องมีระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบภายใน จากการศึกษาพบว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน คือ 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส. 11/2563 ฉบับลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 นั้น เมื่อได้พิจารณาถึงเนื้อหา
ของประกาศดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ในข้อ 5.4.5 ของประกาศนั้นได้บัญญัติไว้ว่า “การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในการให้บริการบัตรเครดิต ดังนี้ (1) ระบบการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอบัตรเครดิต เพื่อใช้ในการอนุมัติและก าหนดวงเงินบัตรเครดิตตามระดับความสามารถ
ในการช าระหนี้ (2) ระบบการเรียกเก็บหนี้ เพื่อใช้ในการเตือนให้ทราบเมื่อผู้บริโภคเริ่มมีปัญหาในการช าระหนี้
หรือไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามข้อตกลง ตลอดจนกลยุทธ์ในการเรียกเก็บหนี้ในกรณีต่างๆ (3) ระบบการติดตาม
พฤติกรรมในการใช้จ่ายและการช าระหนี้ของผู้บริโภคแต่ละราย เพื่อใช้ในการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงวงเงินให้
เหมาะสมกับพฤติกรรมและรูปแบบการใช้บัตรของผู้บริโภคแต่ละราย (4) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อใช้ใน
การก าหนดและทบทวนนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการให้บริการบัตรเครดิต” จะเห็นได้ว่า จากบทบัญญัติ
ดังกล่าวนั้น ไม่ได้มีการบัญญัติให้ธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินต้องมีระบบการบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ภายในขององค์กร ก าหนดไว้เพียงการบริหารจัดการความเสี่ยงในการให้บริการบัตรเครดิตเพียงเท่านั้น ซึ่งบทบัญญัติ
ของเนื้อหาดังกล่าวมีเจตนาเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการให้บริการบัตรเครดิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คือ 
มีระบบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอบัตรเครดิต เพื่อใช้ในการอนุมัติและก าหนดวงเงินบัตรเครดิตตามระดับ
ความสามารถในการช าระหนี้ มีระบบการเรียกเก็บหนี้ เพื่อใช้ในการเตือนให้ทราบเมื่อผู้บริโภคเริ่มมีปัญหาในการ
ช าระหนี้หรือเมื่อผู้บริโภคไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามข้อตกลง ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเรียกเก็บหนี้ในกรณีต่างๆ มี



177 
ระบบติดตามพฤติกรรมในการใช้จ่ายและการช าระหนี้ของผู้บริโภคแต่ละราย เพื่อใช้ในการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลง
วงเงินให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและรูปแบบการใช้บัตรของผู้บริโภคแต่ละรายมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
เพื่อใช้ในการก าหนดและทบทวนนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการใช้บริการบัตรเครดิต จากที่กล่าวมาล้วนแต่เป็น
การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในการให้บริการเพียงเท่านั้น ในด้านของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรนั้น
ไม่ได้มีการกล่าวไว้ในบทบัญญัติ 
 แต่ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 41 ได้บัญญัติไว้ว่า “ในการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝากเงิน รับเงินจากประชาชน ให้สินเช่ือ กู้ยืมเ งิน ลงทุน ก่อภาระผูกพัน ซื้อขายตั๋วแลกเงิน 
หรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด หรือซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศ ให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
 การก าหนดตามวรรคหนึ่งจะก าหนดตามประเภทของเงินฝากหรือเงินกู้ยืมประเภทของบุคคล ประเภท
ของเอกสารการรับฝากเงินหรือการกู้ยืม หรือประเภทของตราสารก็ได้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อความมั่นคงของสถาบันการเงินและเพื่อการตรวจสอบของผู้ตรวจการสถาบนั
การเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจก าหนดให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ได้ (1) การท านิติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน (2) การตรวจสอบและการควบคุมภายในสถาบันการเงิน (3) 
การบริหารและการจัดการของสถาบันการเงิน” 
 จะเห็นได้ว่าในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 นั้นได้มีบทบัญญัติให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมีอ านาจก าหนดให้สถาบันการเงินสามารถตรวจสอบการควบคุมภายในของธุรกิจที่เป็นของสถาบัน
การเงิน (ธนาคารพาณิชย์)ได้ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเพื่อความมั่นคงของสถาบันการเงิน แสดงให้เห็นว่าธุรกิจบัตร
เครดิตที่เป็นของสถาบันการเงินนั้นสามารถตรวจสอบการควบคุมภายในได้ โดยใช้อ านาจตามกฎหมาย แต่ ใน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้กับธุรกิจบัตรเครดิต ไม่ได้มีการก าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบการควบคุม
ภายในของธุรกิจบัตรเครดิต ดังนั้นจึงเป็นปัญหาว่า ธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non Bank) นั้น ไม่มี
บทบัญญัติให้ธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ต้องมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ธุรกิจบัตรเครดิต
นั้นเป็นธุรกิจที่มีการปล่อยสินเช่ือ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ในการประกอบธุรกิจจะต้องมีการบริหารความเสี่ยง 
เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพย่อมน ามาซึ่งจะน าองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงนั้น จะต้องมีความครอบคลุมทั้งในด้านความเสี่ยงของตัวผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเอง 
คือความเสี่ยงภายในขององค์กร และความเสี่ยงจากด้านผู้บริโภคคือความเสี่ยงในการให้บริการ จากสถานการณ์ใน
ปัจจุบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการให้ลดอัตราดอกเบี้ยแก่ลูกหนี้ และเข้ามาจ ากัดในเรื่องการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการกระทบถึงที่มาของรายได้ธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน อาจส่งผล
ให้ในอนาคตนั้น ธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินจะไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ สุดท้ายอาจจะต้องปิด
กิจการและถอนใบอนุญาตไปในที่สุดนั้น ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นการ
เตรียมความพร้อมต่อความเสี่ยงของวิกฤตต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจึงถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตร
เครดิตควรค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง 
 จากการศึกษาทฤษฎีทางกฎหมายเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง การบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่
เป็นสากล คือ กรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กรของคณะกรรมการ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั้น สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการและการก ากับดูแลกิจการของแต่ละองค์กร โดยหากองค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน ซึ่งการบริหารความเสี่ยงนั้นถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและมีความน่าเช่ือถือ การมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีนั้นน ามาซึ่งหลักธรรมาภิบาลที่ดี คือจะต้องมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในด้านจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุม
การด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินดังกล่าวสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย 
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 จากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในไว้
ชัดเจน โดยมีการก าหนดหน้าที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะต้องปฏิบัติตาม โดยจะถูกควบคุมโดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยในสาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน) น้ันได้มีการบัญญัติไว้ใน กฎข้อบังคับที่ก ากับดูแลสถาบันท่ีประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตว่า สถาบันธุรกิจบัตรเครดิตจะต้องสร้างระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุประสงค์ หลักการ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นข้อก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้ตรวจสอบภายในและ
เรื่องอื่นๆที่ต้องปฏิบัติตามจะถูกก าหนดโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 2) ปัญหาการไม่มีกฎหมายด าเนินการกับธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน เมื่อมีการเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา จากการศึกษาพบว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยของธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบัน
การเงินในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีสนส. 11/2563 ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เมื่อได้พิจารณาถึง
เนื้อหาของประกาศดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอาจเรียกเก็บดอกเบี้ยในหนี้ค้างช าระ หรือ
ดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดช าระหนี้ หรือค่าบริการต่างๆ หรือเบี้ยปรับหรือค่าปรับ ในการช าระหนี้ล่าช้ากว่า
ก าหนด หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดจากผู้บริโภคโดยไม่ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับบทลงโทษการกับธุรกิจ
บัตรเครดิต ที่มิใช่สถาบันการเงิน เมื่อมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ด้วยเหตุที่ในการท าสัญญาในทางธุรกิจบัตร
เครดิตนั้น ผู้สมัครหรือผู้กู้ส่วนใหญ่จะอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบผู้ให้กู้โดย ผู้ให้กู้อาจจะก าหนดเงื่อนไขในสัญญากู้อัน
เป็นการเอาเปรียบผู้กู้ได้ และเนื่องจากผู้กู้มีความต้องการที่จะได้เงินกู้ จึงต้องตกอยู่ในสภาวะที่ต้องยอมจ านนต่อ
เง่ือนไขที่ผู้ให้กู้ได้ก าหนดขึ้นมา โดยเฉพาะในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ออกบัตร อาจจะก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้เป็น
จ านวนที่สูงมาก จนสุดท้ายเกิดกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถท่ีจะช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ ซึ่งอาจจะน าไปสู่การทวงหนี้
ที่ไม่เป็นธรรม ข่มขู่และใช้ก าลังบังคับตามมา อีกทั้งในการท าสัญญาบัตรเครดิตนั้น เป็นการท าสัญญาส าเร็จรูปซึ่ ง
อาจท าให้คู่สัญญานั้นได้รับความเสียเปรียบ ในประเทศไทยนั้นจะมีพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 
2560 แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็มิได้น ามาบังคับใช้กับธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน 
 จากการศึกษาทฤษฎีทางกฎหมายเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีหลักการคุ้มครองผู้บริโภค ได้กล่าว
ไว้ว่า ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัด
เอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคมีสิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ผู้บริโภคมีสิทธิท่ีจะ
ได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ระหว่างผู้ซื้อ 
ผู้ขายหรือผู้ได้รับบริการ 
 จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศ คือ ในสหรัฐอเมริกานั้นได้แยกธุรกรรมบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคาร 
(Lender Credit Card) ออกจากบัตรเครดิตที่ออกโดยร้านค้า (Seller Credit Card) โดยก าหนดให้บัตรเครดิตที่
ออกโดยธนาคารเป็นเรื่องของการกู้เงิน (Loan) แทนที่จะเป็นการซื้อด้วยสินเช่ือ (Credit Sale) และธุรกรรมบัตร
เครดิตทั้ง 2 ประเภทนี้ยังได้มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงไว้แตกต่างกันไปตามประเภทของสินเช่ือและผู้ให้
สินเช่ือซึ่งได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในบทบัญญัติประมวลกฎหมายเอกรูปว่าด้วยการให้สินเช่ือผู้บริโภค (Uniform 
Consumer Credit Code) ซึ่งบางมลรัฐก็ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงไว้ท่ีแตกต่างกันไปในสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับบัตรเครดิตไว้เป็นการเฉพาะ อาจจะมีในบางมลรัฐเท่านั้นที่มีกฎหมายเกี่ยวกับบัตรเครดิตเป็น
การเฉพาะ ส าหรับกฎหมายระดับสหพันธ์รัฐโดยอาศัยหลักที่ว่าการบังคับใช้กฎหมายสหรัฐย่อมมาก่อนกฎหมายมล
รัฐ กฎหมายบางฉบับได้แก่ Nation Bank Act ได้ก าหนดให้อ านาจผู้ให้สินเช่ือเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่
กฎหมายมลรัฐอนุญาตได้ หรือสูงกว่าอัตราที่เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดโดยธนาคารกลางแห่งสหรัฐ ( Federal 
Reserve Bank) ในเขตที่ผู้ให้สินเช่ือตั้งอยู่ก็ได้การเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราเกินกว่าอัตราตามที่กฎหมายมลรัฐ
ก าหนด เว้นแต่เป็นไปตามกฎหมายสหรัฐผู้เรียกเก็บจะต้องรับผิดในการกระท านั้น ซึ่งกฎหมายแต่ละรัฐจะก าหนด
บทลงโทษทางแพ่งที่แตกต่างกันออกไปเช่น ถือว่าสัญญาสินเช่ือเป็นโมฆะทั้งสัญญา จะริบดอกเบี้ย (Forfeiture) 
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้รับ นอกจากนี้มาตรา 86 แห่ง National Banking Act ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิด
ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา (Usury) โดยให้ท าการริบดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมด และให้ธนาคารรับผิดเป็นสอง
เท่าของดอกเบี้ยที่ได้รับมาทั้งหมด หากกรณีเป็นที่ชัดเจนว่าธนาคารได้รับดอกเบี้ยเกินอัตราจริง 
 3) ปัญหาการไม่มีกฎหมายควบคุมการท ากิจกรรมทางการตลาด จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.11/2563 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจ
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บัตรเครดิตนั้น ไม่ได้มีการบัญญัติถึงการควบคุมกิจกรรมทางการตลาดไว้อย่างชัดเจนไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมการท ากิจกรรมทางการตลาดของบัตรเครดิตนั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เกิดการแข่งขันทาง
การตลาด มีการโฆษณาจูงใจให้ก่อหนี้ โดยไม่ค านึงถึงผลเสียที่จะตามมาในภายหลัง และในส่วนของข้อ 5.4.4 ของ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส.11/2563 เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิต ห้ามผู้ประกอบธุรกิจ แจกเงิน สิ่งของ หรือบัตรก านัลใดๆในการรับสมัครผู้บริโภครายใหม่หรือการ
อนุมัติบัตรให้ผู้บริโภครายใหม่  แต่การที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า “เว้นแต่ จะมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรแล้วอย่างน้อย 
1 งวด” นั้นเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคอยากใช้บัตรโดยที่ไม่มีความจ าเป็น เนื่องจากมีแรงจูงใจเป็นของรางวัลต่างๆงวด 
การที่ต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรไปแล้ว 1 งวดนั้น เท่ากับเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรโดยในบางครั้งผู้ใช้บัตร 
อาจจะไม่ได้มีความจ าเป็นจริงๆที่จะเปิดใช้บัตรนั้นก็ได้ แต่ในเมื่อมีแรงจูงใจคือสิ่งของ ของก านัลต่างๆที่ทางบริษัทผู้
ออกบัตรได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้บัตร ผลเสียคือ เมื่อผู้บริโภคได้บัตรมาแต่ไม่ได้มีความจ าเป็นต้องใช้บัตรนั้นจริงๆ แต่
เปิดใช้งานเพียงเพราะอยากได้ของรางวัลเท่านั้น ท าให้น าไปสู่วินัยทางการเงินที่หละหลวม และอาจน าไปสู่ภาระ
ทางการเงินในครอบครัวที่มากข้ึน และอาจจะมากขึ้นจนกลายเป็นภาระหนี้เสียของประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึนในทุกๆปี 
 ตามทฤษฎีแรงจูงใจนั้นจะเห็นได้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความต้องการเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต อยู่
ที่ว่าความต้องการนั้นจะมากน้อยเพียงใดและต้องการในเรื่องอะไร ในบางความต้องการนั้นอาจไม่ได้มีความต้องการ
ที่มีความจ าเป็นจริงๆแต่อาจได้รับสิ่งกระตุ้นที่เป็นปัจจัยภายนอกท าให้เราเกิดความต้องการโดยที่ไม่มีความจ าเป็น 
การเสนอที่จะให้ของรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนเมื่อมีการเปิดใช้บัตรและมีการใช้จ่ายไปแล้ว 1 งวดนั้นก็ถือเป็นการสร้าง
แรงจงูใจให้การเปิดใช้บัตร 
 ในสหราชอาณาจักรนั้น ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมกิจกรรรมทางการตลาด ส าหรับธุรกิจบัตร
เครดิตไว้เป็นการเฉพาะ โดยข้อบังคับเครดิตผู้บริโภค (โฆษณา) 2010 หรือ Consumer Credit (Advertisement) 
Regulations 2010 นั้น เป็นสิ่งจ าเป็นที่ออกมาเพื่อควบคุมการโฆษณาโดยเฉพาะ นอกจากกฎระเบียบของกฎใน
ข้อบังคับนี้แล้ว ยังมีข้อก าหนดโดยรวมภายใต้พระราชบัญญัติเครดิตผู้บริโภค ค.ศ. 1974 ว่าโฆษณาเครดิตผู้บริโภค
ทั้งหมดจะต้องไม่ท าให้เข้าใจผิด ใช้ภาษาที่ท าให้เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน ไม่มีการใช้ค าพูดเพื่อเป็นการโฆษณาสร้ าง
แรงจูงใจให้สมัครบัตรเครดิตดังนั้นควรก าหนดให้มีบทบัญญัติกฎหมายที่ควบคุมกิจกรรมทางการตลาด เพื่อน ามาใช้
บังคับกับธุรกิจบัตรเครดิต ไม่ให้มีการโฆษณาเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคใช้บัตรเครดิตเกินความจ าเป็น 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ในปัจจุบันน้ันกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินของไทยท่ีมีอยู่นั้น 
เป็นกฎหมายที่ไม่มีความสมบูรณ์ภายในตัว ยังคงมีการน ากฎหมายอื่นๆมาปรับใช้ร่วมด้วย เมื่อมีประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายเกิดขึ้น ดังนั้นจึงสมควรให้มีการบัญญัติกฎหมายขึ้น เพื่อน ามาใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
โดยเฉพาะ ซึ่งจะส่งผลดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบธุรกิจบัตรเครดิต เพื่อให้ระบบการท างานมีความครอบคลุม วงจร
การใช้บัตรเครดิตมีความชัดเจน โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
ดังนั้นการควบคุมดูแลบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบธุรกิจบัตรเครดิตจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นเพราะหากไม่มี
มาตรการควบคุมที่ดีแล้วอาจมีผลท าให้วงจรบัตรเครดิตขาดความน่าเชื่อถือได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากประเด็นปัญหาทางกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพอสรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้  
 ประเด็นแรก ปัญหาการไม่มีกฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ต้อง
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายในส่วน
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในข้อ 5.4.5 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่  สนส.11/2563 ฉบับลงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2563 โดยเพิ่มเนื้อหาของการควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กร โดยมีเนื้อหาให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตร
เครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินต้องมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร โดยก าหนดให้หน่วยงานของรฐั
สามารถเข้าไปด าเนินการตรวจสอบการประกอบธุรกิจดังกล่าวได้และเนื้อหาของนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ภายในนั้น ต้องประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ นโยบายด้านต่างๆที่จ าเป็นต่อการบริหารความเสี่ยง
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ภายในองค์กร การระบุความเสี่ยงภายในองค์กรที่ธุรกิจบัตรเครดิตคาดว่าอาจจะเกิดขึ้น แนวทางการบริหารและ
ควบคุมความเสี่ยงภายในที่อาจจะเกิดขึ้น การติดตามและรายงานผลเพื่อควบคุมความเสี่ยงภายในที่อาจจะเกิดขึ้น 
เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้
ประกอบธุรกิจเองและผู้บริโภค โดยศึกษาจากบทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะส่งผลดีท าให้ผู้ได้รับความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตได้รับความคุ้มครอง และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่
ใช้บริการบัตรเครดิต โดยธุรกิจบัตรเครดิตควรจัดให้มีแผนรองรับฉุกเฉิน ที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
รองรับภาวะวิกฤติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น โดยก าหนดรายละเอียด ข้ันตอน กระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความยืดหยุ่น
และ สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง เช่น หากเกิดปัญหาภายในเรื่องการกันเงินทุนส ารองที่อาจมีน้อย
เกินไป ก็ควรมีการระบุแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้ธุรกิจมีระบบจัดหาสภาพคล่องที่เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และควรมีแหล่งเงินทุนหรือสินทรัพย์ที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพียงพอต่อภาวะวิกฤตได้ 
แผนการสื่อสาร และจัดการกับข่าวลือ ตลอดจนการรักษาภาพพจน์ของธุรกิจบัตรเครดิตอย่างทันเวลา รวมทั้งควรมี
การก าหนดให้มีการทดสอบแผนความเสี่ยง โดยควรมีการทบทวนการปรับปรุงอย่างเหมาะสมและมีความสม่ าเสมอ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น โดยผู้วิจัยเห็นว่า ควรก าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลและควบคุม
ตรวจสอบ ว่าการบริหารความเสี่ยงภายในของธุรกิจบัตรเครดิตนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
หรือไม่ เพื่อให้การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินใช้มาตรฐานเดียวกัน 
 ประเด็นที่สอง ปัญหาการไม่มีกฎหมายด าเนินการกับธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน เมื่อมีการ
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการคิดดอกเบี้ยส าหรับบัตรเครดิต โดยควรมีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ตาม
คุณภาพที่แตกต่างกัน เพื่อเพ่ิมความสามารถในการช าระหนี้ ควรมีการก าหนดนโยบายในเรื่องการเก็บอัตราดอกเบี้ย
ที่ชัดเจนโดยมีการก าหนดบทลงโทษทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมใน
การเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆจากผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน 
โดยมีเนื้อหาให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องรับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา หากมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้ โดยทางแพ่ง ให้ถือว่าสัญญาสินเช่ือนั้นเป็นโมฆะทั้งสัญญา จะริบดอกเบี้ย 
(Forfeiture) ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือให้ผู้ประกอบธุรกิจ บัตรเครดิตรับผิดโดยการคืนดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้สองเท่า
ของดอกเบี้ยที่ได้รับมาทั้งหมด หากกรณีเป็นที่ชัดเจนว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับดอกเบี้ยเกินอัตราจริง ส่วนในทาง
อาญานั้น อาจมีการก าหนดบทลงโทษไว้ หากผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไม่ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่ง 
เป็นต้น เนื่องจากหากผู้ประกอบธุรกิจมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีการจับจ่ายใช้สอย
มากขึ้น มีอัตราการบริโภคมากข้ึน ซึ่งอัตราการบริโภคนั้น เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นเรื่อง
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งกลไกลการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนั้น เป็นตัวพยุงประเทศในเวลาที่การ
ส่งออกชะงักงัน เนื่องจากปัจจัยภายนอก เนื่องจากจุดแข็งของบัตรเครดิตนั้น คือ ลูกค้าสามารถน าเงินไปใช้ก่อนแล้ว
ค่อยจ่ายทีหลังตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยถ้าเป็นบัตรเครดิตก็จะมีระยะเวลาการปลอดดอกเบี้ย หากช าระหนี้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและช าระครบเต็มจ านวน ถ้าหากเป็นบัตรกดเงินสด ก็อาจจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงินและดอกเบี้ย นอกจากนี้ในการใช้งานบัตรเครดิตนั้น ยังมีความยืดหยุ่นกว่า เช่น เวลาเจ็บป่วยหรือเมื่อมีเหตุ
จ าเป็นต้องใช้เงินกะทันหัน ก็สามารถรูดบัตรจ่ายได้ทันที ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการบัญญัติกฎหมายที่เป็นการ
ก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ที่มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดไว้ จะส่งผลดีให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการจ่ายดอกเบี้ยเกินอัตรา ท าให้ได้รับความเป็นธรรมมาก
ยิ่งข้ึน 
 ประเด็นที่สาม ปัญหาการไม่มีกฎหมายควบคุมการท ากิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจบัตรเครดิตที่
มิใช่สถาบันการเงิน ผู้วิจัยขอเสนอให้มีบทบัญญัติกฎหมายที่ควบคุมกิจกรรมทางการตลาด เพื่อน ามาใช้บังคับกับ
ธุรกิจบัตรเครดิต ไม่ให้มีการโฆษณาเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคใช้บัตรเครดิตเกินความจ าเป็น โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติใน
ส่วนของข้อ 5.2 และตัดข้อความบางส่วนในข้อ 5.4.4 คือ “เว้นแต่ จะมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรแล้วอย่างน้อย 1 
งวด” เพราะข้อความดังกล่าวเป็นการชักจูงใจ ช้ีน าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่เกินความจ าเป็น และมีการเปิดใช้
บัตรเพียงเพราะอยากได้ของรางวัล ของแถมหรือสิ่งอื่นใดที่ผู้ประกอบธุรกิจน ามาเป็นข้อเสนอเพื่อจูงใจผู้บริโภค 
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น ามาซึ่งภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวโดยไม่ได้ตั้งใจ ใช้จ่ายเกินความจ าเป็น ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินใน
ระดับครัวเรือนและระดับประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาข้างต้นก็จะท าให้ตัวบท
กฎหมายมีความชัดเจนมากขึ้น เป็นการควบคุมโฆษณาเกี่ยวกับบัตรเครดิตโดยตรง ท าให้ธุรกิจบัตรเครดิตไม่ว่าจะ
เป็นสถาบันการเงินหรือ Non-Bank ไม่มีนโยบายทางการตลาดที่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการใช้จ่าย
เกินตัวหรือเกินความจ าเป็น เป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้ก่อหนี้เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้น เพื่อเป็นการ
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว เมื่อผู้บริโภคมีวินัยทางการเงิน ก็จะท าให้สามารถแบกรับภาระหนี้ที่มีอยู่ได้
ส่งผลให้เป็นการช่วยลดลดภาระหนี้เสียของประเทศชาติต่อไป ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุม
กิจกรรมทางการตลาด เพื่อควบคุมผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาพิจารณากฎหมายหลักท่ีเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจบัตรเครดิตโดยตรง คือ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 11/2563 ฉบับลงวันที่ 31กรกฎาคม 
2563 จะเห็นถึงความไม่ครอบคลุมความไม่สมบูรณ์เพียงพอกับเหตุการณ์หรือประเด็นท่ีอาจเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
ขึ้นได้ ซึ่งอาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับช่องว่างของกฎหมายในอันท่ีจะด ารงความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจบัตรเครดิตอย่างครบถ้วน 
 ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นสมควรว่า ถึงเวลาแล้วที่จะมีการบัญญัติกฎหมายพเิศษ
เพื่อใช้กับธุรกิจบัตรเครดิตเป็นการเฉพาะ เนื่องจากในปัจจุบันนั้นกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิตไม่ว่าจะ
เป็น ธุรกิจบัตรเครดิตที่เป็นธนาคารพาณิชย์และที่มิใช่สถาบันการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหา
ได้อย่างครอบคลุม ประกอบกับในปัจจุบันนั้นธุรกิจบัตรเครดิตได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของคนเราเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะบัตรเครดิตที่เกิดจากผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน เห็นได้จากอัตร าการ
เติบโตและการลงทุนของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น  
 ดังนั้นผู้วิจัยเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อสามารถน า
กฎหมายเฉพาะนั้นมาใช้กับธุรกิจบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบัตรเครดิตที่เป็นของธนาคารพาณิชย์หรือที่มิใช่
สถาบันการเงิน โดยผู้วิจัยได้เสนอให้มีการจัดท าร่างช่ือว่า “พระราชบัญญัติธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ...” โดยใน
พระราชบัญญัติดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น 
บทบัญญัติทั่วไป การก ากับดูแลผู้เกี่ยวข้องในระบบธุรกิจบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม การควบคุม
กิจกรรมทางการตลาด องค์กรที่เกี่ยวข้อง อายุความ บทก าหนดโทษและการแก้ไขเยียวยา เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
บัตรเครดิตจะต้องมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีติดตามอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วพร้อมกับสามารถให้ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ สามารถติดตามสถานะว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการได้รับความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด 
ทันท่วงทีและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ยุ่งยากในภายหลัง อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอย่างแท้จริง  
 โดยเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ... ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นผู้วิจัยได้กล่าวไว้ 
ดังนี ้
 หมวดการก ากับดูแลผู้เกี่ยวข้องในระบบธุรกิจบัตรเครดิต  
 มาตรา... ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร โดย
เนื้อหาของนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายในนั้น ต้องประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ นโยบาย
ด้านต่างๆที่จ าเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร การระบุความเสี่ยงภายในองค์กรที่ธุรกิจบัตรเครดิตคาดว่า
อาจจะเกิดขึ้น แนวทางการบริหารและควบคุมความเสี่ยงภายในที่อาจจะเกิดขึ้น การติดตามและรายงานผลเพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงภายในท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 มาตรา... ควรก าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลและควบคุมตรวจสอบว่าแนวทางการบริ
หารและการควบคุมความเสี่ยงภายในของธุรกิจบัตรเครดิตนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้บัญญัติไว้หรือไม่ 
 หมวดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม  
 มาตรา... การคิดดอกเบี้ยส าหรับบัตรเครดิต ควรมีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ตามคุณภาพที่แตกต่างกัน เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการช าระหนี้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะเรียกดอกเบี้ยจากผู้บริโภคในอัตราหรือวิธีการที่
ก่อให้เกิดภาระแก่ลูกหนี้สูงเกินสมควรมิได้ และห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด 
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 มาตรา... หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเศรษฐกิจ รวมถึงเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจ ก าหนดนโยบายเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย
เป็นพิเศษได้ โดยใช้มาตรการทางการเงินพิเศษ  รวมถึงส่งสัญญาณทิศทางนโยบายการเงินชัดเจนขึ้น เพื่อช่วย
บรรเทาความรุนแรง 
 มาตรา... ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องระบุรายละเอียดของ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิต ให้ชัดเจนครบถ้วน เช่น ในเอกสารช้ีชวน ใบสมัคร สัญญา และเอกสารอื่นใดๆ 
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  
 หมวดการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด  
 มาตรา... เนื้อหาการโฆษณาที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตต้องไม่มีข้อความเพื่อเป็นการจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้
ผู้บริโภคใช้บัตรเครดิตเกินความจ าเป็น 
 มาตรา... ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ควรพิจารณาการให้สินเช่ือแก่ผู้บริโภค โดยให้ความส าคัญกับ
การปล่อยสินเช่ือที่ยั่งยืน (Responsible Lending) ไม่ให้มีการกระตุ้นการก่อหนี้ที่ไม่จ าเป็นของครัวเรือน หรือเร่ง
ขยายสินเช่ือโดยไม่ค านึงถึงความสามารถในการช าระหนี้ของผู้บริโภค 
 หมวดบทก าหนดโทษและการแก้ไขเยียวยา 
 มาตรา... ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องรับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากมีการเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้  โดยให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะทั้งสัญญา จะริบดอกเบี้ย (Forfeiture) 
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตรับผิดโดยการคืนดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้สองเท่าของดอกเบี้ยที่
ได้รับมาทั้งหมดก็ย่อมได้ หากกรณีเป็นที่ชัดเจนว่าผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตได้รับดอกเบี้ยเกินอัตราจริง 
 มาตรา... ผู้ใดกระท าการใดๆอันเป็นเหตุให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบธุรกิจบัตรเครดิตได้รับความเสียหายหรือคาดว่าจะได้รับความเสียหาย ผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่
ได้รับความเสียหายหรือคาดว่าจะได้รับความเสียหายด้วยตนเอง หากไม่ชดใช้จะต้องจ าคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 มาตรา... ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย มีอ านาจในการ น าการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative 
Dispute Resolution: ADR) เช่น การไกล่เกลี่ย มาประยุกต์ใช้ในการแก้วิกฤตการณ์ทางการระงับข้อพิพาทที่
เกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิต หากมีความจ าเป็นและเร่งด่วน ด้วยนโยบายและมาตรการที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
ตอบโจทย์ของประชาชน อย่างทันท่วงที 
 มาตรา... ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 โดยผู้วิจัยจะร่างเฉพาะประเด็นที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยฉบับนี้เพียงเท่านั้น ท้ังนี้ยังมี
อีกหลายประเด็นที่มีความส าคัญกับธุรกิจบัตรเครดิต และเห็นควรที่จะร่างไว้เป็นหมวดย่อยในร่างพระราชบัญญัตินี้
เช่นกัน  
 ในขณะปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตมีอยู่หลายฉบับจึงส่งผลต่อความคล่องตัวและ
ด้อยประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมถึงวงจรธุรกิจบัตรเครดิตอย่างครบถ้วนอีกทั้งการ
บัญญัติกฎหมายขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับธุรกิจบัตรเครดิตยังเป็นการง่ายกว่าการคอยติดตามแก้ไขกฎหมาย และ
น ามาปรับใช้กับธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งอาจเกิดผลกระทบกับปัญหาในด้านอื่นๆที่ไม่มีวันจบสิ้นและอาจเกิดการตีความ
ไปในทิศทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจบัตรเครดิต เมื่อมีกฎหมายเฉพาะที่ใช้กับการ
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอยู่เพียงฉบับเดียว จะท าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตมีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย ส่งผลให้ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกิดความสับสนและอาจเกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ลดลง อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดโอกาสในการก่อหนี้สินของผู้บริโภค เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้
ภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นสินเช่ือที่เข้าถึงง่ายและอาจบั่นทอนความมั่นคงทางการเงิน น ามาซึ่งความ
เป็นธรรมในการบังคับใช้ หรือหาหนทาง ในการหลบหลีกเพื่อที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ยาก 
 การตรากฎหมายเฉพาะไว้เป็นฉบับเดียวเพื่อบังคับใช้กับธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทย จึงมีความ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้บังคับกฎหมายส าหรับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิตที่เกิดขึ้นใน
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ปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิตที่จะตามมาในอนาคตอีกด้วย 
แท้จริงแล้วการสร้างทักษะทางการเงินที่ดีแก่ประชาชน เช่น การสร้างความรู้ การปรับทัศนคติ และปรับพฤติกรรม 
แม้จะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ท าแล้วเห็นผลทันที ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็น
ภูมิคุ้มกันพื้นฐานที่ดีให้คนไทยสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของความ
เป็นอยู่ที่ดี แต่ทั้งนี้นั้น การเป็นหนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย หากเป็นหนี้ที่สอดคล้องกับความสามารถในการช าระ และ
เป็นหนี้ที่ท าให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือช่วยเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เช่น การเป็นหนี้เพื่อลงทุนท าธุรกิจ หรือเพื่อ
สร้างความมั่นคงในชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและช่วยสนับสนุนการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจให้ดีขึ้นด้วย หากตกอยู่ในภาวะที่เป็นหนี้แล้ว การบริหารจัดการหนี้ที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนต้อง
ตระหนัก ในเบื้องต้น คือ การมีวินัย ช าระเงินเต็มจ านวน และตรงเวลาตามเงื่อนไขท่ีก าหนด เพื่อป้องกันไม่ให้หน้ีสิน
เพิ่มพูนข้ึนอีกจากเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียม  
 ดังนั้นกลไกทางกฎหมายก็นับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขพัฒนาให้ทันต่อเหตุการณ์ 
เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้องในระบบธุรกิจบัตรเครดิต เพื่อเป็นการ เอื้อประโยชน์และเป็นการสร้างความ
ยั่งยืนให้แก่ระบบธุรกิจ ถ้าผู้บริโภคอยู่ได้ธุรกิจบัตรเครดิตก็อยู่ได้ ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และภาค
ธุรกิจได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและนักลงทุน ซึ่งในท้ายที่สุดประเทศไทยก็จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหากฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากกรมบัญชีกลางในฐานะ
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ปฏิบัติ ส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินในฐานะหน่วยตรวจสอบ และการวินิจฉัยตีความของคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่  
ตามกฎหมายดังกล่าว ศึกษาแนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ตลอดจนกฎหมาย  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ประเทศสกอตแลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
และสาธารณรัฐอิตาลี พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส เสมอภาค  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ ตามวัตถุประสงค์ในการตรากฎหมาย 
 จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัตินี้มีปัญหาเกี่ยวกับสถานะขององค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจ ไม่มีบทบัญญัติกรณีราคาที่เสนอสูงกว่าราคากลาง  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอขาดความยืดหยุ่นและยังไม่เหมาะสม ก าหนดสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งทาง
ปกครองกรณีประกาศผลผู้ชนะและค าสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างไว้แตกต่างกัน และบทก าหนดโทษไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐไม่เกิดความคุ้มค่า ไม่โปร่งใส ไม่เสมอภาค ไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ 
 ดังนั้น ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัตินี้โดยให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นเป็นการเฉพาะ 
เพื่อท าหน้าที่องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้รัฐสามารถจัดสรรบุคลากร 
งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและสมดุลกับภารกิจ  ท าให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง และเสนอให้เพิ่มเติมบทบัญญัติ
กรณีผู้ประกอบการเสนอราคาสูงกว่าราคากลางในท านองเดียวกับกรณีเสนอราคาสูงกว่างบประมาณ โดยให้
หน่วยงานของรัฐต่อรองราคาเท่าที่จะท าได้ หากยังสูงกว่าราคากลางแต่ไม่เกินร้อยละสิบและเห็นว่าเป็นราคา  
ที่เหมาะสมก็สามารถรับราคาได้  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ดุลยพินิจปรับข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายได้อย่าง
เหมาะสม และเสนอให้แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยให้ก าหนดไว้เป็นบทท่ัวไป
แทนการก าหนดแยกไว้ในแต่ละหมวด ซึ่งประกอบด้วย (1) เกณฑ์ราคา ให้ใช้ส าหรับพัสดุทั่วไปที่มีคุณลักษณะเฉพาะ 

                                                           
 1 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกยีรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลยัรามค าแหง,
ผู้อ านวยการสว่นให้ค าปรึกษาและนิตกิรรมสัญญา ส านักงาน กสทช. 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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เป็นมาตรฐานตรงตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐแล้ว หรืองานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน โดยตัดสินผู้ชนะจากราคาต่ าสุด (2) เกณฑ์ราคาร่วมกับเกณฑ์คุณภาพ ให้ใช้
ส าหรับพัสดุที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ หรืองานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของ
รัฐ จ าเป็นต้องคัดเลือกพัสดุที่มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานและเป็นประโยชน์มากที่สุด หรือพัสดุทั่วไปที่มี
วงเงินตามที่ก าหนด โดยตัดสินผู้ชนะจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดระหว่างราคาและคุณภาพ (3) เกณฑ์คุณภาพ ให้ใช้
ส าหรับพัสดุที่มีความซับซ้อนมาก หรือพัสดุทั่วไปที่จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณภาพของพัสดุเป็นส าคัญเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ โดยตัดสินผู้ชนะจากผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพสูงสุด ทั้งนี้ ให้ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพ ความซับซ้อน และไม่ซับซ้อนให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ดุลยพินิจเลือกเกณฑ์
ให้เหมาะสมกับพัสดุแต่ละประเภทได้อย่างคุ้มค่าและโปร่งใส 
 นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเสนอให้แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการอุทธรณ์ โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิ
อุทธรณ์ทั้งในกรณีที่หน่วยงานของรัฐประกาศผู้ชนะและประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การพิจารณา
อุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองทั้งสองกรณีเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดความเสมอภาค ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดจนเสนอให้แก้ไขบทก าหนดโทษ โดยยกเลิกโทษอาญา
กรณีการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริตที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญาแล้วเพื่อมิให้เกิดความ
ซ้ าซ้อน ส่วนการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ และการกระท าความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน 
เนื่องจากมิได้ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง สมควรใ ช้โทษปรับ
ทางปกครองแทนโทษอาญา เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าหน้าที่จากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรับโทษ
อาญา ท าให้การก าหนดโทษอาญาบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหากฎหมายอาญาเฟ้อในระบบกฎหมาย
ของประเทศไทย ตามเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
และท าให้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติรั ฐ 
ซึ่งหากมีการแก้ไขตามแนวทางดังกล่าวก็น่าที่จะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
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Abstract 
 The objective of this thesis is to study legal issues arising from public procurements under 
the Public Procurement and Supplies Administration Act, B.E. 2560. The thesis will focus its study on 
legal problems that the Comptroller General’s Department, which is an organ facilitating public 
procurement and supplies administration, state agencies, which execute public procurement, and 
State Audit Office of the Kingdom of Thailand, which is an auditor, has encountered. The thesis also 
examines decisions of the committee according to the public procurement law. Moreover, the thesis 
will study fundamental principles of public procurement and foreign public procurement law of 
European Union, United States, Scotland, France, and Italy. Finally, the thesis will propose a revision 
guideline for Public Procurement and Supplies Administration Act, B.E. 2560  in order to further 
promote value for money, transparency, equality, efficiency and effectiveness, and compliance with 
the rule of law. 
 According to the research, there are many legal problems regarding the Public Procurement 
and Supplies Administration Act, B.E. 2560. First, the organ facilitating public procurement and supplies 
administration is unsuitable for its mission. Second, there are no mechanism available where an offered 
price is higher than a focal price. Third, the criteria for considering and selecting the proposals are 
inappropriate and lack flexibility. Fourth, the right to appeal is unequal between a case of successful 
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tender and procurement cancellation. Fifth, the criminal penalties do not conform with the Constitution 
of the Kingdom of Thailand. Consequently, the Public Procurement and Supplies Administration Act, 
B.E. 2560 could not reflect value for money, transparency, equality, efficiency and effectiveness, or 
compliance with the rule of law as originally intended. 
 Therefore, the author proposes several revisions to the Public Procurement and Supplies 
Administration Act, B.E. 2560. First, an independent organization should be particularly established 
for facilitating public procurement and supplies administration to allow appropriate allocation and 
management of the involved personnel, budget money, and equipment.  
 The result of which will enhance not only efficiency and effectiveness, but also 
independence, impartiality and neutrality in public procurement.  
 Second, an additional provision should be made to cover circumstances where the 
offered price exceeds the focal price. The state agencies should be authorized to negotiate for the 
lowest possible price. In such case, the price that does not exceed ten percent of the focal price and 
is appropriate should be deemed acceptable.  
 Third, the provisions concerning criteria for considering and selecting proposals should 
be prescribed in the Chapter of General Provisions rather than other Chapters. Moreover, the 
instruction of each criterion should set forth as follows: (1) the price criterion will be applied to 
consideration of general supplies that have standard specifications and relatively good quality 
according to purpose of usage, the work that have expected standard established by professional 
principles, or uncomplicated work. The contract will be awarded to the offer with the lowest price.; 
(2) the price criteria and quality criteria will be jointly applied to work that is either complicated, high-
technological, requiring specific technicality, or requiring the best quality to conform with standard of 
state agencies, as well as general supplies that are procured within prescribed cost. The contract will 
be awarded to the offer with highest score on both quality and price; (3) the quality criterion will be 
applied to highly complicated work or general supplies, which quality is significant for the state 
agencies or the public interest. The contract will be awarded to the offer with highest score on quality. 
In this regard, clear descriptions of the term “quality”, “complicated work”, and “uncomplicated 
work” are necessary for the state agencies to exercise proper, transparent, and cost-effective 
discretion. 
 Fourth, the provision on the right to appeal should be amended, allowing tenderers to 
appeal whether state agencies announce successful tenderers or cancel the procurement.  
 This is for a consistence and equal treatment as well as encouraging a public participation 
to audit the public procurement. Finally, the provisions concerning criminal penalties should be 
revised. The offence against an official who dishonestly perform duty according to the Act should be 
repealed, as it has already been prohibited under the Penal Code in order to avoid excessive ruling. 
For the offence against an official who unlawfully perform duty and the offence of obstructing an 
order of an official, the author deems that they are not grievous violations of public order and good 
morals; thus, the law should impose administrative fines rather than the current criminal penalties. 
The purpose of this revision is to protect rights and liberties of responsible officials, to overcome 
overcriminalization in Thailand in accordance with section 77 of the Constitution of Kingdom of 
Thailand, B.E. 2560, and to comply the Public Procurement and Supplies Administration Act, B.E. 2560 
with the rule of law. Ultimately, the thesis aims that these revisions will bring public trust and 
acknowledgement to the public procurements. 
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บทน า 
 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐมีความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมของรัฐเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจาก “พัสดุ”3 เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรฝ่ายปกครองตามภารกิจ  
ที่กฎหมายก าหนดไว้ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจึงเป็นภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญอย่างยิ่งขององค์กรทางปกครองทุกภาค
ส่วน และเป็นการใช้จ่ายสาธารณะ (Public Expenditure) ที่ส าคัญของรัฐบาล เนื่องจากหน่วยงานของรัฐต้องใช้ 
เงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจ านวนมาก จึงเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปช่ัน ประกอบกับในอดีต 
หน่วยงานของรัฐแต่ละประเภทได้มีการออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดหาพัสดุใช้บังคับแตกต่าง
กันไป ท าให้ไม่มีมาตรฐานกลาง ไม่มีระบบการรวมศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
ท าให้ยากแก่การตรวจสอบและการไม่มีมาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระท าผิด อีกทั้งกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุยังเป็นการใช้อ านาจรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงต้องมีกฎหมายให้อ านาจ 
โดยรัฐจะต้องผูกพันกับกฎหมายและใช้อ านาจภายใต้กฎหมาย รัฐบาลจึงเสนอให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการจัด
ช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในระดับพระราชบัญญัติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
ตามแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ค านึงถึงความคุ้มค่า มีการวางแผน  
การด าเนินงานและการประเมินผลเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมให้ 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประกอบกับให้น า
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส อันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและ
ก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป 
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยังมี
ปัญหาหลายประการ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังไม่เกิดความคุ้มค่า ไม่โปร่งใส  ไม่เสมอ
ภาค ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ ตามเจตนารมณ์ในการตรากฎหมาย 
กล่าวคือ 
 1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะขององค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐท่ีไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้กรมบัญชีกลาง
เป็นองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมิได้บัญญัติให้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นใหม่แต่อย่างใด แต่เนื่ องจาก
กฎหมายได้ก าหนดหน้าที่ไว้หลายประการ และหน่วยงานของรัฐภายใต้พระราชบัญญัตินี้มีจ านวนมาก ประกอบกับ
กรมบัญชีกลางมีภารกิจหลายด้าน จึงก าหนดให้การท าหน้าที่องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

                                                           
 3 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 บัญญัติให้ “พัสดุ หมายความว่า  
สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอื่นตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
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พัสดุภาครัฐ เป็นอ านาจหน้าที่ของ “กองการพัสดุภาครัฐ” ซึ่งท าให้มีข้อจ ากัดในการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ 
เครื่องมืออุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ให้สมดุลกับภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวคือ การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังท าได้
เฉพาะในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเท่านั้น ยังไม่มีในส่วนของการบริหารพัสดุ ท าให้ไม่อาจเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล และจัดท ารายงานปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินการพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
ภาครัฐต่อคณะกรรมการนโยบายได้ ส าหรับระบบการปฏิบัติงานในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในปัจจุบันยังมี
ปัญหาในบางกรณีที่หน่วยงานของรัฐแก้ไขด้วยตนเองไม่ได้ ซึ่งกรมบัญชีกลางต้องด าเนินการแก้ไขให้ บางกรณีต้องใช้
เวลาเนื่องจากเป็นปัญหาที่ยาก และบางช่วงเวลามีการปิดการใช้งานระบบเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหา ท าให้
หน่วยงานของรัฐบันทึกข้อมูลในระบบได้ล่าช้า ส่งผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ล่าช้าออกไป  
การจัดท าฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจั ดซื้อจัดจ้างตามที่
กฎหมายก าหนด ยังไม่ได้ด าเนินการ ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าราคากลางโดยใช้วิธีการสืบราคาจากท้องตลาด 
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ ท าให้มีผลต่อความน่าเช่ือถือของข้อมูลและอาจน ามาซึ่ง
ข้อทักท้วงของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบในภายหลัง การรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดท า
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะกรรมการนโยบายไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้ออกกฎกระทรวงเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
กรมบัญชีกลาง ประกอบกับข้อจ ากัดด้านบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ การจัดฝึกอบรมไม่เพียงพอกับบุคลากรของหน่วยงานของรัฐทั้งประเทศที่มีจ านวนมาก 
และหลักสูตรที่จัดโดยกรมบัญชีกลางก็เป็นหลักสูตรกลางที่รองรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ซึ่ง
หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ต้องการหลักสูตรเฉพาะทาง จึงส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตาม
พระราชบัญญัตินี้ การปฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่คณะกรรมการต่างๆ มีความล่าช้า เนื่องจากมีปริมาณงานเป็นจ านวนมากไม่สมดุลกับบุคลากร งบประมาณ 
เครื่องมืออุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่มีอยู่จ ากัด ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่
จะน าไปใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากต้องรอการแจ้งผลการพิจารณาจาก
กรมบัญชีกลาง ท าให้การก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินบางโครงการล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนดไว้ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลัก
วินัยการคลังและงบประมาณที่ดี 
 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ พบว่า สหรัฐอเมริกา รัฐบาลกลางอาศัยอ านาจจากสภานิติ
บัญญัติจัดตั้งหน่วยงานกลางช่ือว่า U.S. General Services Administration (GSA) สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีองค์กร
จัดหาพัสดุส่วนกลางช่ือว่า State’s Purchasing Department ประเทศสกอตแลนด์มีองค์กรจัดหาพัสดุส่วนกลาง
ช่ือว่า Scott Central Purchasing Body และสาธารณรัฐอิตาลีมีหน่วยงานกลางช่ือว่า Consip ท าหน้าที่ในการ
ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังท าหน้าที่บรรเทา
และแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการหรือประชาชนที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นใน
เบื้องต้น ก่อนมีการตรวจสอบหรือช้ีมูลความผิดจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีในช้ันศาล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่จัดหาพัสดุแทนหน่วยงานของรัฐในกรณีพัสดุที่มีลักษณะ ประเภท หรือ
รายการเดียวกันสามารถจัดหารวมกันได้ในคราวเดียว ซึ่งจะท าให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นตามวงเงินที่ใช้ในการจัดหา 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุให้ประชาชนสามารถ
รั บ ท ร า บ 
ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังสามารถรวบรวมสถิติ แผนการใช้งบประมาณ มูลค่าการจัดหาพัสดุ เพื่อเผยแพร่  
ต่อสาธารณชนหรือรายงานเสนอความเห็นต่อองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบได้โดยตรง จึงท าให้เกิดความเป็นเอกภาพ  
ในการควบคุมการใช้อ านาจของหน่วยงานของรัฐในภาพรวม 
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 หากจะกล่าวถึง GSA ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดรัฐบาลกลาง ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เว้นแต่รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐดังกล่าวได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาลกลาง GSA เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างมากในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พัสดุ ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ก าหนด
หลักเกณฑ์การน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อ านวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง ก าหนดแบบสัญญา
มาตรฐานและแนวทางการบริหารสัญญา เป็นต้น โดยในการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ GSA ได้จัดตั้ง
หน่วยงานย่อยข้ึนมามีบทบาทในการควบคุมในขั้นตอนต่างๆ เช่น GSA’s Federal Supply Service (FSS) ควบคุม
ในขั้นตอนการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้วยการน าระบบการจัดประเภทสินค้าและบริการของรัฐบาล
กลาง (Federal Supply Classification System) ซึ่งรวบรวมข้อมูลว่าสินค้าหรือบริการแต่ละประเภทมีผู้ผลิต 
จ าหน่าย หรือผู้รับจ้างอยู่ในท้องตลาดกี่ราย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่มีความต้องการพัสดุสามารถสืบค้นเพื่อ
ประกอบการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับ The Federal Acquisition Regulation 
(FAR) กล่าวคือ หากตรวจพบว่าสินค้าที่ต้องการมีผู้จ าหน่ายในท้องตลาดหลายรายและมีลักษณะของพั สดุที่ไม่
ซับซ้อน จะต้องใช้วิธีการประกวดราคาแบบปิดซอง (Sealed Bidding) เท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนหลายราย
เข้าร่วมการเสนอราคาได้ หากเลือกใช้วิธีการเจรจาตกลงราคา (Negotiation) ย่อมเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่
สอดคล้องกับ FAR ในส่วนของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง GSA’s Federal Technology Service (FTS) เป็น
หน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน กล่าวคือ FTS ท าหน้าที่เป็นตลาดกลางทาง
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมขั้นตอนการเสนอราคาผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน การปฏิบัติตามกระบวนการเสนอราคาที่
ตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ย่อมสอดคล้องกับวิธีการจัดหาที่ FAR ก าหนดไว้ จึงท าให้ลดปัญหาในการ
กระท าผิดระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหากมีคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
เสนอราคาที่ขัดต่อกฎหมาย ฐานของมูลของตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐาน
ได้อีกด้วย นอกจากน้ี GSA ยังท าหน้าท่ีในการด าเนินการจัดหารวมโดยจัดท าแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีลักษณะ
เป็นการจัดท าบัญชีหมวดหมู่ประเภทสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ GSA เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการรวบรวมรายการพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะและความต้องการใช้งานคล้ายกัน (Common Used Item)  
ของหลายหน่วยงาน เช่น หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน หมวดวัสดุสิ่ งก่อสร้าง หมวดเครื่องจักรกล และหมวดเช้ือเพลิง 
เป็นต้น หน่วยงานใดที่มีความต้องการพัสดุที่ก าหนดไว้ในบัญชีดังกล่าวจะต้องรายงานความต้องการไปยัง GSA  
เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะคล้ายกันไปในคราวเดียว  ซึ่งในการปฏิบัติงาน GSA ได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชน
สามารถรับทราบได้ตลอดเวลา (Real Time) อีกทั้งยังมีการรวบรวมสถิติ แผนการใช้งบประมาณ มูลค่าการจัดซื้อจัด
จ้างในแต่ละครั้งของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือรายงานเสนอความเห็นต่อองค์กรที่มีหน้าที่
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยตรงอีกด้วย 
 2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการไม่มีบทบัญญัติกรณีราคาที่เสนอสูงกว่าราคากลาง และเกณฑ์  
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอขาดความยืดหยุ่นและยังไม่เหมาะสม 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าราคากลางตามวิธีการที่ก าหนดเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ประกอบการเสนอไว้ซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้จริง และให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางพัสดุนั้น รวมทั้งก าหนด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐมีความคุ้มค่าและความ
โปร่งใส แต่เนื่องจากการค านวณราคากลางตามวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้ยังมีข้อบกพร่อง ราคากลางพัสดุจึงมิใช่
ราคาที่เหมาะสมที่สุด ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้เสนอราคาสูงกว่าราคากลาง การเสนอราคาจึงเป็นไปตาม
กลไกตลาดซึ่งในบางกรณีอาจมีปัจจัยที่ท าให้ราคาผันผวน เช่น วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ครุภัณฑ์การแพทย์  
ที่ใช้ส าหรับควบคุม ป้องกัน รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น ท าให้มีการเสนอราคาสูงกว่า
ราคากลางได้ ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นกรอบในการใช้
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ดุลยพินิจไว้ ต่างจากกรณีราคาที่เสนอสูงกว่างบประมาณที่มีหลักเกณฑ์ก าหนดให้ต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
หากราคายังสูงกว่างบประมาณแต่ไม่เกินร้อยละสิบและเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมก็สามารถรับราคานั้นได้ จึงท าให้
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีบทบัญญัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ และ
ส่งผลให้การใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐแตกต่างกันเป็น 2 แนวทาง กล่าวคือ 
 แนวทางแรก เห็นว่า สามารถจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าราคากลางได้ เนื่องจากราคากลางที่ค านวณตาม
วิธีการที่กฎหมายก าหนดยังมีข้อบกพร่อง จึงมิใช่ราคาที่เหมาะสมที่สุด ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายหรือ
แนวทางปฏิบัติใดห้ามมิให้จัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าราคากลาง โดยต้องมีเหตุผลอันสมควรสามารถช้ีแจงได้ ซึ่งแนวทางนี้ 
อาจมีประเด็นข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบท่ีไม่เห็นพ้องกับแนวทางนี้ได้ 
 แนวทางที่สอง เห็นว่า ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าราคากลางได้ เนื่องจากราคากลางเป็นราคาที่
ค านวณตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด จึงเป็นราคาที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ตามแนวทางนี้ หน่วยงานของรัฐต้อง
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการใหม่ ซึ่งไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะสามารถจัดหาผู้รับจ้างหรือผู้ขายได้หรือไม่ 
และจะได้พัสดุเมื่อใด ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การก่อหนี้ผูกพันและการเบิก
จ่ายเงินไม่เป็นไปตามหลักวินัยการคลังและงบประมาณที่ดี อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการจัดท าบริการสาธารณะอยา่ง
มีนัยส าคัญ 
 ส่วนบทบัญญัติเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พบว่า มิได้ก าหนดไว้เป็นบททั่วไปแต่ก าหนดแยกไว้ในแต่ละหมวด  
ตามประเภทของพัสดุโดยใช้เกณฑ์แตกต่างกันไป ซึ่งในหมวดการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ให้ใช้เกณฑ์ราคาส าหรับพัสดุ  
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพดีเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว โดยตัดสินผู้ชนะจากราคาต่ าสุด  
ส่วนเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ได้แก่ ต้นทุนของพัสดุตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
บริการหลังการขาย หรือข้อเสนอทางเทคนิค ให้ใช้ส าหรับพัสดุที่มีความซับซ้อน หรือมีเทคโนโลยีสูงหรือมีเทคนิค
เฉพาะ โดยตัดสินผู้ชนะจากคะแนนรวมสูงสุด แต่เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ว่า พัสดุใดมีความซับซ้อน มี
เทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ ท าให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีความคุ้มค่า เลือกใช้ 
เกณฑ์ราคาร่วมกับเกณฑ์อื่นบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของตนเอง ซึ่งในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
มีความเห็นในภายหลังว่าพัสดุนั้นไม่ซับซ้อนและสั่งการให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อไปด าเนินการใหม่ ก็จะท าให้
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนดไว้ ส่งผลให้การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามหลักวินัย
การคลังและงบประมาณที่ดี อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการจัดท าบริการสาธารณะอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ 
หน่วยงานของรัฐไม่สามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นส าหรับพัสดุทั่วไปที่มีวงเงินสูง ท าให้ประสบปัญหา  
ในกรณีที่จัดหาได้สินค้ายี่ห้อใหม่เนื่องจากราคาต่ าสุด แต่มักช ารุดบ่อยครั้ง ขาดแคลนอะไหล่ และบริการหลังการ
ขายท่ีไม่ได้มาตรฐาน ต้องสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจ านวนมาก และอาจต้องจ าหน่ายพัสดุ
นั้นเร็วกว่าปกติ นอกจากนี้ ยังมีพัสดุบางประเภทที่ควรใช้คุณภาพเป็นเกณฑ์ตัดสิน เช่น วัสดุอาหารส าหรับเด็ก
นักเรียน ผู้ป่วย ผู้ต้องกัก หรือผู้ต้องขัง เป็นต้น การใช้เกณฑ์ราคาโดยเลือกผู้ชนะจากราคาต่ าสุด ท าให้คุณภาพของ
อาหารต่ ากว่ามาตรฐาน ไม่เกิดความคุ้มค่าตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ 
 ส่วนในหมวดการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้
ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด โดยไม่ได้ก าหนดเนื้อหาว่าจะพิจารณาคุณภาพ
จากปัจจัยใดบ้าง ท าให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ดุลยพินิจก าหนดประเด็นพิจารณาด้านคุณภาพได้  
อย่างกว้างขวางและไม่เป็นไปในแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังส่งผลต่อการตรวจสอบของหน่วยงาน 
ที่มีอ านาจหน้าท่ีในภายหลัง 
 การก าหนดโครงสร้างของกฎหมายโดยแบ่งเป็นหมวดการซื้อหรือจ้างทั่วไป หมวดการจ้างที่ปรึกษา 
หมวดการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในแต่ละหมวด  
ไว้แตกต่างกัน มิได้ก าหนดไว้เป็นบททั่วไป ท าให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ได้เพียงเท่าที่ก าหนดไว้ในหมวดนั้นๆ ไม่สามารถเลือกใช้เกณฑ์จากหมวดอื่นได้ ส่งผลให้กฎหมายขาดความยืดหยุ่น 
ไม่เปิดช่องให้ใช้ดุลยพินิจเลือกเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้พัสดุที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
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มากที่สุด และเกิดความคุ้มค่าตามความมุ่งหมายที่วางไว้ จึงสมควรต้องปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความยืดหยุ่น เพื่อให้ 
การใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล 
 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ พบว่า กฎหมาย EU Public Sector Directives ของสหภาพ
ยุโรป กฎหมาย The Public Contracts (Scotland) Regulations 2006 ของประเทศสกอตแลนด์ กฎหมาย Code 
des marchés publics ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส และกฎหมาย Public Procurement Code ของสาธารณรัฐอิตาลี 
ก าหนดให้คัดเลือกคู่สัญญาจากเกณฑ์ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด หรือ Most Economically 
Advantageous Tender (MEAT) ประกอบกับเกณฑ์ราคาต่ าสุด ส่วนกฎหมาย The Federal Acquisition 
Regulation (FAR) ของสหรัฐอเมริกาก าหนดให้น าปัจจัยทางด้านคุณภาพ หรือ Economic Price Adjustment  
มาพิจารณาประกอบกับราคาที่เอกชนเสนอได้ด้วย ซึ่งกฎหมายของประเทศดังกล่าวมิได้ก าหนดโครงสร้าง 
โดยแยกประเภทพัสดุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ออกเป็นแต่ละหมวด ท าให้
สามารถเลือกเกณฑ์การตัดสินให้เหมาะสมกับพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 3. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองกรณีประกาศผล 
ผู้ชนะ และค าสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างไว้แตกต่างกัน 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้มีการอุทธรณ์  
ไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ แต่เนื่องจากการใช้สิทธิอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้จะกระท าได้เฉพาะกรณีที่หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะเท่านั้น ส่วนการประกาศยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี ผู้มีสิทธิอุทธรณ์และหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพบว่า ระยะเวลาอุทธรณ์ค าสั่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นประโยชน์ต่อผู้อุทธรณ์มากกว่า แต่ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กลับเป็นประโยชน์ต่อผู้อุทธรณ์มากกว่า นอกจากน้ี ในกรณี
ที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก าหนดให้
รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
หน่วยงานต้นสังกัดหรืออยู่ในการก ากับดูแล ย่อมส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้อุทธรณ์ในเรื่องความเป็นกลางได้ ส่วน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผล
ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งมิใช่ผู้ออกค าสั่งทางปกครองและไม่มีส่วนได้เสียในค าสั่งนั้น จึงมีความเป็น
กลาง อีกทั้งยังประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วนรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ โดยมีอ านาจเรียกให้เจ้าหน้าท่ี
ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ จึง
สามารถอ านวยความยุติธรรมให้แก่ผู้อุทธรณ์และหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีมาตรฐานและเสมอภาคกัน ดังนั้น การ
ก าหนดสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองกรณีประกาศผลผู้ชนะและประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้
ด าเนินการตามกฎหมายคนละฉบับย่อมท าให้เกิดความไม่เสมอภาคต่อผู้อยู่ภายใต้ค าสั่งทางปกครอง และท าให้การ
พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทั้งสองกรณีไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ไม่บรรลุผลตามที่มุ่งหมายไว้เท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังส่งผลท าให้กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของไทย
ไม่อยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็นเอกภาพของอ านาจรัฐและความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมายตามหลักนิติรัฐด้วย 
 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ พบว่า กฎหมาย EU Public Sector Directives ของสหภาพ
ยุโรป กฎหมาย The Federal Acquisition Regulation (FAR) ของสหรัฐอเมริกากฎหมาย The Public Contracts 
(Scotland) Regulations 2006 ของประเทศสกอตแลนด์ กฎหมาย Code des marchés publics ของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส และกฎหมาย Public Procurement Code ของสาธารณรัฐอิตาลี ไม่ได้ก าหนดสิทธิการอุทธรณ์ในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างไว้แต่อย่างใด จึงต้องใช้กลไกทางศาล 
 4. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทก าหนดโทษไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติบทก าหนดโทษทาง
อาญาไว้เป็นการเฉพาะ โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
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บริหารพัสดุที่จงใจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต มีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา 
คือ จ าคุก ปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังก าหนดให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยหรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่เรียกให้มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา แต่เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ที่ประกาศใช้บังคับในภายหลัง ได้วางหลักการ
เกี่ยวกับการก าหนดโทษอาญาไว้ว่า “รัฐพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง” ดังนั้น การก าหนดโทษอาญา
ในกฎหมาย จึงควรมีได้เฉพาะการกระท าซึ่งเป็นความผิดในตัวเอง (Mala in se) เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม ส าหรับความผิดอาญา
ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นความผิด (Mala prohibita) นั้น ควรเป็นข้อยกเว้นเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่น
ใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไม่ให้ต้องรับผลกระทบจากการรับโทษทางอาญา และเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหากฎหมายอาญาเฟ้อ (Overcriminalization) ในระบบกฎหมายไทย ตาม
เจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เมื่อวิเคราะห์การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ และการขัด
ค าสั่งเจ้าพนักงาน ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถือ
เป็นความผิดอาญาตามที่มีกฎหมายก าหนด (Mala prohibita) มิได้เป็นความผิดในตัวเอง (Mala in se) และเมื่อ
เปรียบเทียบการกระท าความผิดและโทษอาญาตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัตินี้กับมาตรา 157 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา พบว่า เป็นฐานความผิดเดียวกันและมีระวางโทษเช่นเดียวกัน จึงเป็นการก าหนดความผิดและโทษ
อาญาซ้ าซ้อนโดยไม่จ าเป็น ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ต้องรับโทษอาญานั้น อีกทั้งยังท า
ให้การแก้ไขปัญหากฎหมายอาญาเฟ้อ (Overcriminalization) ในระบบกฎหมายไทย ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังส่งผลท าให้ผู้มีอ านาจหน้าที่มีความกังวลว่าจะปฏิบัติหน้าที่
ผิดพลาดท าให้ต้องรับผิดและรับโทษทางอาญา เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจั ดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐมีอยู่หลายฉบับ จึงมีการก าหนดขั้นตอนหรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่มากเกินความจ าเป็น ท าให้ต้องใช้
ระยะเวลาเพิ่มขึ้นและล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่เป็นไปตามหลักวินัยการคลังและงบประมาณที่ดี และยังส่งผลต่อการจัดท าบริการ
สาธารณะอย่างมีนัยส าคัญ 
 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ พบว่า กฎหมาย EU Public Sector Directives ของสหภาพยุโรป 
กฎหมาย The Federal Acquisition Regulation (FAR) ของสหรัฐอเมริกากฎหมาย The Public Contracts 
(Scotland) Regulations 2006 ของประเทศสกอตแลนด์ กฎหมาย Code des marchés publics ของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส และกฎหมาย Public Procurement Code ของสาธารณรัฐอิตาลี ไม่ได้ก าหนดโทษทางอาญาไว้แต่อย่างใด 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีปัญหาเกี่ยวกับองค์กร
สนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ราคากลางและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สิทธิ
ในการอุทธรณ์ และบทก าหนดโทษ จ าเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส เสมอภาค มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับหลักนิติรัฐ
ยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผลมาจากบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี ้
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 1. ให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อท าหน้าที่องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้รัฐสามารถจัดสรรบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนการบริหาร
จัดการได้อย่างเหมาะสมและสมดุลกับภารกิจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้เดิม และเพิ่มเติมหน้าที่
ในการรวบรวมและจัดท าบัญชีรายการพัสดุที่มี คุณลักษณะเฉพาะและความต้องการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน 
(Common Used Item) เช่น วัสดุหรือครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นต้น และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังกล่าว 
ในคราวเดียวกันตามที่หน่วยงานของรัฐแจ้งความต้องการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งการรวบรวมสถิติ แผนการ
ใช้งบประมาณ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือใช้ประกอบการรายงาน
เสนอความเห็นต่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยตรง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสยิ่งข้ึน 
 2. ให้เพิ่มเติมบทบัญญัติในกรณีราคาที่เสนอสูงกว่าราคากลาง ในท านองเดียวกับกรณีราคาที่เสนอ 
สูงกว่าเงินงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสอดคล้องกับหลักนิติรัฐ โดยให้ท าการต่อรองราคาให้ต่ าสุด  
เท่าที่จะท าได้ หากยังสูงกว่าราคากลางแต่ไม่เกินร้อยละสิบ ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง 
จากผู้เสนอราคารายนั้นได้ โดยชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาไว้ให้ชัดเจนด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทาง
ในการใช้ดุลยพินิจได้อย่างเหมาะสม และท าให้การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 3. ให้ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ  
ใช้ดุลยพินิจเลือกเกณฑ์ให้เหมาะสมกับพัสดุแต่ละประเภทได้อย่างคุ้มค่าและโปร่งใส และท าให้การปฏิบัติหน้าที่และ
การใช้อ านาจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้
บัญญัติเป็นบททั่วไปแทนการก าหนดแยกไว้ในแต่ละหมวด ซึ่งประกอบด้วย (1) เกณฑ์ราคา ให้ใช้ส าหรับพัสดุทั่วไป 
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นมาตรฐาน มีคุณภาพดีเพียงพอตามความต้องการใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐแล้ว หรืองานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน (2) เกณฑ์ราคาร่วมกับ
เกณฑ์คุณภาพ ให้ใช้ส าหรับพัสดุที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ หรืองานที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ จ าเป็นต้องคัดเลือกพัสดุที่มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานและเป็นประโยชน์ 
มากที่สุด หรือพัสดุทั่วไปที่มีวงเงินตามที่ก าหนด และ (3) เกณฑ์คุณภาพ ให้ใช้ส าหรับพัสดุที่มีความซับซ้อนมาก 
หรือพัสดุทั่วไปที่จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณภาพของพัสดุเป็นส าคัญเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ ทั้งนี้ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณภาพให้เหมาะสมกับประเภทของพัสดุ โดยก าหนดให้ชัดเจนว่าจะพิจารณา
เรื่องใดบ้าง เช่น ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ประสิทธิภาพ ลักษณะ
ความสวยงามและความสะดวกในการใช้งาน บริการหลังการขาย ข้อเสนอทางด้านเทคนิค บุคลากรของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ผลงานหรือประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ วันส่งมอบ พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย พัสดุส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อพิจารณาด้านสังคมและชุมชนบางประการ 
เป็นต้น ให้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาย่อยของเกณฑ์คุณภาพในแต่ละข้อ รวมทั้งวิธีการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละ
เกณฑ์ให้ชัดเจน การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักระหว่างเกณฑ์ราคากับเกณฑ์คุณภาพให้ก าหนดน้ าหนักเกณฑ์คุณภาพ
มากที่สุด และให้ท าเอกสารประกอบการประเมินการให้คะแนนเพิ่มเติมไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 
 4. ให้ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการอุทธรณ์ โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อท าการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิอุทธรณ์ทั้งในกรณีที่หน่วยงานของรัฐประกาศผู้ชนะหรือประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัด
จ้าง เพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองทั้งสองกรณีเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามหลักนิติรัฐ และผู้
อุทธรณ์ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้สัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้ 
 5. ให้ปรับปรุงแก้ไขบทก าหนดโทษ โดยยกเลิกการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีโดยทุจริตที่มีการ
บัญญัติไว้ในกฎหมายอาญาแล้วเพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อน ส่วนการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ และ
การกระท าความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน เนื่องจากมิได้ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี  
ของประชาชนอย่างร้ายแรง สมควรใช้โทษปรับทางปกครองแทนโทษอาญา เพื่อคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ 
ของเจ้าหน้าที่จากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรับโทษอาญา ท าให้การก าหนดโทษอาญาบรรลุตามวัตถุประสงค์  
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ในการแก้ไขปัญหากฎหมายอาญาเฟ้อในระบบกฎหมายไทย ตามเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 77  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และท าให้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติรัฐ 
 หากมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น จะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดคว ามคุ้มค่า โปร่งใส  
เสมอภาค มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับหลักนิติรัฐยิ่งขึ้น ส่งผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
ในการตรากฎหมาย อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป 
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บทคัดย่อ 
 ศาลยุติธรรมไทยเป็นองค์กรที่มีมาเป็นเวลานานแล้ว ในยุคนี้ศาลยุติธรรมไทยต้องรับมือกับความท้า
ทายอย่างมาก ทั้งจากปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้น ความซับซ้อนของเนื้อหาคดี ความคาดหวังจากประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูล ในการให้บริการประชาชน และความรับผิดชอบต่อสังคม การท าให้เกิดประสิทธิผลองค์การเป็นเรื่องที่ท้าทาย
กว่าที่เคยอย่างยิ่ง 
 ในยุคที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทุกศาสตร์มีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน วิชา
นิติศาสตร์เริ่มเป็นศาสตร์ที่ได้รับการเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ เช่นเดียวกัน การใช้ความรู้ในศาสตร์อื่นนอกจาก
นิติศาสตร์มาช่วยในการพัฒนาองค์การ น่าจะท าให้เห็นมุมมองที่แตกต่างและเกิดการพัฒนาที่รอบด้านมากขึ้น 
งานวิจัยช้ินนี้จึงน าความรู้ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การมาปรับใช้กับศาลยุติธรรมเพื่อหาทางพัฒนาศาล
ยุติธรรมไทยต่อไป 
 ประสิทธิผลองค์การเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญของการพัฒนาองค์การ การศึกษาวัฒนธรรมองค์การจะ
ช่วยให้เข้าถึงประสิทธิผลองค์การได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การมีส่วนส าคัญอย่างต่อประสิทธิภาพการ
ท างานและความส าเร็จขององค์การ นอกจากนี้ การเข้าใจกระบวนการท างานของศาลยุติธรรมจะมีประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และ
กระบวนการท างานของศาลยุติธรรมไทย กับความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องดังกล่าวไม่มากนัก 
 งานวิจัยนี้มุ่งหวังที่จะน าเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และ
กระบวนการท างานของศาลยุติธรรมไทย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องดังกล่าว เพื่อพัฒนาประสิทธิผล
องค์การของศาลยุติธรรมและให้ศาลยุติธรรมไทยบริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้นไปอีก 
 รายงานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างด้วยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ บุคลาการของศาลยุติธรรมและบุคคลอื่น 
 กลุ่มตัวอย่างทุกคนรู้จักและเข้าใจบทบาทของศาลยุติธรรมไทย สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
ศาลยุติธรรมไทยกับองค์กรอื่นได้ กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความสัมพันธ์หรือติดต่อกับศาลในบทบาทที่แตกต่างกัน 

                                                           
 1 J.S.D. University of California, Berkeley School of Law. Presiding Judge of the Nontaburi Municipal 
Court, the Court of Justice of Thailand 
 2 PhD. in Development Administration, National Institute of Development Administration, Assistant 
Professor, Tourism and Hospitality Management Division, Mahidol University International College (MUIC) 



198 
 งานวิจัยนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการระบุถึงองค์ประกอบส าคัญของประสิทธิผลองค์การของศาล
ยุติธรรมไทยและวัฒนธรรมองค์การที่โดดเด่นของศาลยุติธรรมไทย ทั้งยังสนับสนุนทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิผลองค์การและวัฒนธรรมองค์การของศาลยุติธรรมที่ว่า วัฒนธรรมองค์การมีผลต่อประสิทธิผล
องค์การ  นอกจากน้ี ยังสามารถระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการท างานของศาลยุติธรรมไทยต่อประสิทธิผล
องค์การ และการพัฒนากระบวนการท างานของศาลยุติธรรมไทยจะส่งผลให้ประสิทธิผลองค์การของศาลยุติธรรม
ไทยดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเรื่องนี้ในศาลต่างประเทศ 
 งานวิจัยนี้ยังระบุถึงองค์ประกอบท่ีจะน าไปสู่ประสิทธิผลองค์การของศาลยุติธรรมไทยอีกสองประการ 
คือ ทรัพยากรบุคคล กับความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ประมวลข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับองค์ประกอบแต่ละข้อไว้ในรายงานวิจัยฉบับน้ีด้วย 
 
ค าส าคัญ 
ศาลยุติธรรม, ศาลยุติธรรมไทย, ประสิทธิผลองค์การ, วัฒนธรรมองค์การ, การท างานของศาลยุติธรรมไทย,  
ศาลดิจิทัล, การให้บริการประชาชน, ทรัพยากรบุคคล, ความโปร่งใส, การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม 
 
Abstract 
 The Court of Justice of Thailand is a long-standing judicial institution. In this era, the 
Court of Justice of Thailand, like other courts worldwide, confronts difficult challenges such as an 
increase in the volume and complexity of cases and the public's high expectations for information 
access, public services, and accountability from it. Achieving organizational effectiveness is even 
more challenging than ever. 
 In a disruptive society, knowledge from all fields must be intertwined. Law is no 
exception. It is expected that using organizational management theory to develop a legal organization 
will provide different perspectives and comprehensive development. This research aims to apply 
organizational management theory to develop the Court of Justice of Thailand. 
 Organizational effectiveness is deemed as ultimate goal of organizational development. 
Organizational culture can be used to better understand organizational effectiveness as it plays an 
important role in an organization's performance and subsequent success. Moreover, understanding 
the organizational process can be highly beneficial to attain the continuous improvement of the 
organization. However, the studies of organizational effectiveness, organizational culture, and 
organizational process in the context of Thailand's Court of Justice as well as the relations among 
them are still limited. 
 The current study aims to provide insights into organizational culture, dynamic judicial 
processes, and organizational effectiveness in the context of Thailand's Court of Justice, then 
analyze linkages among them and figure out how to improve the Court of Justice's effectiveness 
and how the Court of Justice can better serve the public. 
 The researcher used the qualitative research method to collect secondary data and 
qualitative data sources from semi-structured interviews. This research uses purposive sampling 
method. Sample Group categorized into two groups, court personnel and non-court personnel. 
 All interviewees are familiar with the Court of Justice of Thailand and can differentiate 
it from other organizations. All of them have interacted with the Court in various roles. 
 The research succeeded the purposes in finding components of Court of Justice’s 
effectiveness and the Court of Justice’s outstanding cultures. Additionally, the research found a 
linkage between those two as the interview results confirmed prior studies that organizational 
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cultures contribute the Court of Justice’s effectiveness. Another finding is the connection between 
the judicial process and organizational effectiveness, that developing judicial processes is essential 
to achieving organizational effectiveness. This finding closely resembles that of courts in other 
countries. 
 The research also found two additional factors contributing to the Court of Justice of 
Thailand effectiveness, human resources as well as transparency and public participation. 
Suggestions on each factor are also presented in the research. 
 
Keyword 
 The Court of Justice of Thailand, Judiciary, Organizational effectiveness, Organizational 
culture, Judicial process, Digital court, Public service, Human resources, Transparency, Public 
participation 
 
Introduction and background 
 Judiciary is one of the three pillars of sovereignty. The Constitution of Thailand vested 
the Judicial Power in the Court of Justice of Thailand. (The Constitution of Thailand, 2017) The Court 
has the authority to adjudicate cases, except stipulated otherwise in the Constitution or other laws 
(Leeds, 2020). Under the principle of check and balance among the three pillars of the state, the 
Judiciary is independent and shielded from direct legislative and executive intervention. (Council of 
ASEAN Chief Justices, 2021) 
 The vision of the Court of Justice is delivering justice for a peaceful, fair, and equal society 
under the rule of law. The Court of Justice's missions include delivering justice, developing a justice 
administration system to be fast, convenient, and modern, and maintaining trust and public 
confidence (The Court of Justice of Thaialnd, 2019). 
 The policies of the President of the Supreme Court in 2020-2021 are promoting (1) 
Equality, (2) Equilibrium of Rights, (3) Efficiency, (4) Capacity building, and (5) Public participation. (The 
Office of the President of the Supreme Court, 2020) 
 Founded in 1882, the Court of Justice of Thailand is a long-standing judicial institution. 
(The Court of Justice of Thaialnd, 2021) To this day, the Court of Justice of Thailand, like other judicial 
institutions around the world, confronts difficult challenges such as an increase in the volume and 
complexity of cases and the public's high expectations for information access and accountability from 
the Court. (Brown, 2006) Achieving organizational effectiveness nowadays is even more challenging 
than ever. Moreover, in a disruptive society, knowledge from all fields must be intertwined. Law is no 
exception. It is expected that using organizational management theory to develop a legal organization 
will provide different perspectives and comprehensive development. This research aims to apply 
organizational management theory to develop the Court of Justice of Thailand. 
 Organizational effectiveness is the center of organizational management (Goodman, 
1977), and it is deemed as ultimate goal of organizational development. (Quinn & Rohrbaugh, 1983) 
Organizational effectiveness is defined as an organization's success and achievement (Bovee, 1993), 
and it reflects the knowledge and performance of the organization's personnel. (Beach, 1970) The 
definition of organizational effectiveness in the context of Thailand's Court of Justice is still under studied. 
 Previous research found that, like the private sector, court organizational culture has a 
linkage to organizational effectiveness. Organizational culture is a set of dominant norms and values 
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that are unique to a specific organization (Jakub Brdulak, 2015) or collective value and believe of 
people in the organization. (Wanfak, 2019) 
 Organizational culture plays an important role in an organization's performance and 
subsequent success (Brian J. Ostrom, 2005). Organizational culture can be used to better 
understand organizational effectiveness in a variety of contexts. (Denison et al., 1991) The analysis 
of organizational culture is an important factor in the development of an organization (John J. 
DiIulio, 1996). However, court organizational culture is still understudied. (Brown, 2006) 
 Understanding the organizational process and effectiveness can be highly beneficial to 
attain the continuous improvement of the organization. (Brown, 2006)  
 The current study aims to provide insights into organizational culture, dynamic judicial 
processes, and organizational effectiveness in the context of Thailand's Court of Justice, then figure 
out how to improve the Court of Justice's effectiveness and how the Court of Justice can better serve 
the public. Limited studies have attempted to explore the organizations in the context of laws and 
justices. 
 
Research methodology 
 The researcher used the qualitative research method to collect secondary data and 
qualitative data sources from semi-structured interviews. This research uses purposive sampling 
method. Sample Group is categorized into two groups, thirteen court personnel, and eleven non-
court personnel. Court personnel sample group consists of judges in different roles, namely, trial 
court judges, research judges, secretaries of the court, judges in management roles, and court staff. 
The non-court sample group comprises public prosecutors, police officers, lawyers, NGOs, and law 
school lecturers. 
 The set of questions of two groups is different since their roles and interaction with the 
Court of Justice are different, but both sets of questions aim to get insights on organizational 
effectiveness, organizational cultures, and judicial process of the Court of Justice and other intel. 
 As the research uses a qualitative research method, the analysis will use keyword 
identification to find relations among them, before analyzing the content. 
 
Interview result 
 According to the interview, all 24 interviewees are familiar with the Court of Justice of 
Thailand and all non-court personnel can differentiate the Court of Justice of Thailand and tell it 
apart from other organizations, including ones with confusingly similar names. All of them have 
interacted with the Court in various roles. 
 Below are interview results presented in three categories; organizational effectiveness, 
organizational cultures, and judicial process. 
 Organizational Effectiveness 
 Although court personnel and non-court personnel responded to the different sets of 
questions, expectation of organizational effectiveness of the Court of Justice from both groups are 
quite similar. According to the interviews, the expected Court organizational effectiveness consists 
of two key components: (1) justice and fairness and (2) excellent service, both of which are 
frequently mentioned. 
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 Concerning the first part, justice and fairness, all interviewees are satisfied with the 
Court of Justice’s performance in delivering justice and fairness to some extent. To elaborate, they 
are satisfied with the Court of Justice’s work in general cases. Some of the interviewees have 
opinions that, at times, the Court of Justice should have acted against the Executive and Legislative, 
to balance the power among the three. For example, the Court of Justice should not have accepted 
and enforced laws passed by the National Council for Peace and Order.  
 According to interviewees, to deliver justice and fairness, judges must be 
knowledgeable in the law and keep up to date on new laws and trends. Moreover, other necessary 
skills for judges include communication, negotiation, conflict management, leadership, and 
teamwork. Human resources development, therefore, is important factor in ensuring justice and 
fairness. Trainings and systematic knowledge management are recommended. 
 All thirteen court personnel suggested some alterations in topic, methodology, and 
structure of trainings provided by Judicial Training Institution (JTI). Systematic knowledge 
management is also deemed as a priority. 
 As for the other part, excellent service, all interviewees discussed this part actively and 
provide interesting suggestions. The interview revealed the link between this part and judicial 
process, which is that judicial process development can lead to excellent service. The interviewees 
agreed that the Court of Justice is moving in the right direction toward excellent service by 
introducing digital service and elevating service standards. There are several areas in which 
interviewees hope to see improvements. Suggestions by interviewees can be divided into two 
groups, digital service, and other services. 
 Organizational cultures 
 Three cultures, Integrity, Independency, and Seniority, were repeatedly mentioned 
when interviewees were asked to name the Court of Justice’s organizational cultures. The 
interviewees stated that all of those cultures highly contribute to the Court of Justice’s fairness 
and justice. 
 Integrity: Integrity is the core organizational culture of the Court of Justice, and it is the 
principle the judges live by. All in-house interviewees place a high value on integrity. The Court of 
Justice has a zero-tolerance policy for corruption and the receipt of illicit benefits. The Court of 
Justice is also well-known and highly respected for its integrity to non-court personnel. 
 Independency: Interviewees named judicial independency as another significant 
organizational culture. As one of the three pillars of the state, the Judiciary is obligated to check 
and balance the other two powers, Executives and Legislative. The Judiciary must be independent 
of other institutions to perform the task. Moreover, the primary responsibility of the Court of Justice 
is to adjudicate cases impartially. Judges individually need to be independent and shielded from 
internal and external intervention to achieve the goal. 
 Seniority: Seniority was mentioned as an excellent the Court of Justice culture by 
interviewees. The Court of Justice of Thailand has a robust seniority system, evidenced by the 
judge’s seniority ranking. The seniority ranking of judges is determined by the year of admission 
and the entrance exam results. For example, if one enters the Judiciary in the year 2010, one will 
be ahead of those who enter in the year 2011. In the same cohort, higher examination scores rank 
higher than lower scores. In the case of equal scores, the ranking is determined by virtue of the 
draw. Unless there are exceptional circumstances, such as a disciplinary penalty, the seniority 
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ranking remains unchanged for the remainder of the working years, regardless of annual 
performance evaluation or quality and quantity of work. Seniority determines promotions, position 
placement, remuneration, and all benefits unless there are rare exceptional circumstances. 
 All court personnel value the system and want it to continue. However, many 
interviewees identified system flaws and proposed solutions to improve the system's contribution 
to the Court of Justice effectiveness. 
 Judicial Process 
 According to the interviewees, judicial process improvement can lead to organizational 
effectiveness. The majority mentioned that Court of Justice's services have improved significantly 
in recent years. Digital court projects and other services have been introduced to modernize judicial 
procedures and facilitate interactions with the Court of Justice. However, some of them 
encountered difficulties during digital transformation and the implementation of new services, and 
as a result, they have some recommendations. Suggestions include standardizing protocols and 
time frames for petitions or judicial procedures in all courts to reduce disparities in service and 
time standards among courts, enhancing transparency and public participation, and developing a 
road map that includes user education and device preparation for a smooth digital transformation. 
 
Analysis and discussion 
 In response to the purpose of understanding the Court of Justice effectiveness, despite 
different sets of questions, both court personnel and non-court personnel agreed on the 
characteristics of the Court of Justice organizational effectiveness – (1) justice and fairness and (2) 
excellent service. More interestingly, the idea corresponds to the Court of Justice's vision and 
missions (Thaialnd, 2019) as well as the President of the Supreme Court’s policies. (The Office of 
the President of the Supreme Court, 2020) 
 As for the purpose of identifying organizational cultures, all court personnel mentioned 
integrity, independency, and seniority and intertwined relationship between those three cultures. 
Integrity, independency, and seniority are remarkable and strong organizational cultures of the 
Court of Justice. Each of them is important on its own, but they are closely linked and support one 
another. 
 Integrity is a significant culture, and all interviewees strongly believe in it. Fairness and 
Justice cannot be accomplished without integrity of judges. To protect Integrity from being 
compromised, judges need to be not under any influences and interventions. Therefore, Independency 
of the Court of Justice as an institution and of judges individually supports Integrity. The seniority system 
guarantees judges’ independency and shielded judges from both internal and external intervention. 
Moreover, as a result, the seniority system promotes integrity and independency. 
 The interview results conformed with the prior study of organizational effectiveness 
mentioned earlier that organizational cultures contribute to organizational effectiveness (Brian J. 
Ostrom, 2005), as the majority of the interviewees observed a linkage between the Court culture 
and fairness and justice. 
 It is worth noting that, unlike organizational cultures from other researches or countries 
in which court organizational cultures vary (Brian J. Ostrom, 2005), organizational cultures of the Court 
of Justice of Thailand are uniform. Without given choices or leading questions, three outstanding 
cultures -- Integrity, Independency, and Seniority -- are repeatedly mentioned by interviewees.  
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 Both groups of interviewees valued the existence of those three cultures and asserted 
that those are the preferred cultures of the Court of Justice. Nevertheless, recommendations 
regarding the seniority system have been offered. Recommendations are implementing strategic 
performance evaluation and proportionately distribute participations in policy making and 
management for all court levels. The latter suggestions are consistent with Denison and Mishra's 
findings that high participation increases organizational effectiveness. (Denison & Mishra, 1989) 
 Another finding from the interviews is the connection between the judicial process and 
organizational effectiveness. Both groups of interviewees agreed that developing judicial processes 
is essential to achieving organizational effectiveness. This finding closely resembles the assessment 
of US court effectiveness using the judicial process. (Court, 2021) 
 Interviewees offered suggestions to improve the Court of Justice's effectiveness in 
several aspects. Recommendations include roadmap and strategic implementation planning of 
digital transformation and standardization of judicial procedure, which aligned with prior research 
that technological development along with standard procedures and processes are needed for 
organization development. (Robbins Sp et al., 2009) (John Pearce, 2010) 
 Interviews also revealed two additional factors, one from each group, that contribute 
to the Court of Justice's organizational effectiveness. According to court personnel, human resource 
development -- trainings and knowledge management -- will retain and advance organizational 
effectiveness. Non-court personnel stated that transparency and public participation are required 
to demonstrate the effectiveness of the Court of Justice. 
 
Conclusion 
 The research was successful in its purposes of understanding the organizational 
effectiveness and organizational culture of the Court of Justice of Thailand, which are areas that 
have not been studied much. The research also found four factors contributing to the Court of 
Justice of Thailand effectiveness, two of which in lines with research assumptions, backed by 
previous studies, and two of which were revealed during the interviews. 
 To elaborate, four components contributing to the Court of Justice of Thailand’s 
organizational effectiveness, according to the interview result, are (1) organizational cultures, (2) 
judicial process, (3) human resources, and (4) transparency and public participation. 
 The four components can be presented in the Figure 1 below. 
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Figure 1: Components of Organizational Effectiveness in the Court of Justice 

 
 Overall, the components of organizational effectiveness found in this research are in 
line with ‘New Public Management’, a theory and a policy to apply private-sector management to 
public-service organizations (Jan-Erik, 2000), including making governments more transparent and 
focused on citizen interests. These reforms are intended to improve government effectiveness in 
serving citizens. (Dziak, 2020) 
 
Suggestions 
 Suggestions on each factor discussed during the interviews are as follows; 
 (1) Organizational cultures 
 The seniority system has benefits in terms of maintaining integrity and independence. 
However, it has some drawbacks, such as the possibility of inactive career incentives and less 
participation of the base of the pyramid. 
 Since promotion and remuneration are rigidly set, according to seniority ranking system, 
until the rest of the working years, there is no significant incentive to advance in career. Strategic 
performance evaluation and coaching to strengthen and develop individual skills of a judge would 
be a good approach for developing human resources to full capacity.  
 In some ways, the seniority system is associated with top-down policymaking. Giving 
people at all levels the opportunity to be involved with and participate in policymaking and 
management would encourage greater participation and a sense of belonging. The distribution to 
the Judicial Committee, which is now heavily weighted on high-ranking justices (six supreme court 
justices, four appeal court justices, and two trial court judges), should be redistributed to all three 
court levels in at least equal proportion or proportionate to the number of judges in each level. 
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 (2) Judicial process 
 According to the interview, judicial process development can be classified into two 
main categories, digital court, and other services. The D-Court (digital court) program was launched 
several years ago and is still a work in progress. Users encountered difficulties during system 
implementation, such as a lack of compatible devices, a lack of a support team, and a lack of time 
to become acquainted with the system. Therefore, upgrading technology and devices, providing a 
contact point or a support team contact information, and user education would make digital 
transformation run smoothly. 
 Although digital service is the trend and that the court places a high priority on its 
development, offline service remains the primary channel for providing public services. 
Interviewees were confronted with a plethora of protocols and service standards from various 
courts, which left them perplexed and uncertain about the process. This problem could be solved 
by developing a national standard protocol and time frame, which would then be presented in 
every court. So that persons interacting with the court can understand the process and know 
expected time. 
 (3) Human resources 
 According to the interview, suggestions regarding human resource development can be 
divided into two groups, training and knowledge management.  
 Judges suggested various topics to be added in training courses provided by its own 
training institute, Judicial Training Institution (JTI). For example, legal principles, legal theory, 
communication skills, deep listening, teamwork, leadership, and negotiation skill. In addition, judges 
would like to learn from experts, not necessarily be heads of any organizations. 
 Furthermore, in advanced courses, other than lecture-based methodologies should be 
used to share experiences and exchange points of view. Practical training is essential for ensuring 
that judges not only understand the concept but are also well-prepared for the real world. 
 Interviewees also saw an urgent need for systematic knowledge management in order 
to share knowledge among fellow judges, particularly when some of them participate in trainings 
or learn about new laws, and when judges are required to work on new or unfamiliar areas of law. 
 (4) Transparency and participation. 
 To achieve organizational effectiveness, the Court of Justice must be transparent and 
open to public participation. Both groups want a greater participation in the Court of Justice. 
Domestically, court personnel want to be involved in policy development and make 
recommendations on court management and training. Non-court personnel want to observe in a 
courtroom, personally or via existing CCTV in a courtroom, gain more access to information 
especially lower courts’ judgment, offer expert opinions to the court, and share their specialized 
experience with judges. 
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มาตรการทางกฎหมายต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงระหว่างประเทศ  
ภายใต้กฎ ข้อบังคับขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (IUU)  

และกฎข้อบังคับ ของสหภาพยุโรป ที่มีผลกระทบต่อวิกฤติประมงไทย 
Legal Measure of Compliance with Obligations Provided by the International 

Agreement under the Regulations of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (IUU) and the European Union  

Affecting the Thai Fishing Crisis 
ดลนภา นันทวโรไพร1  

Dolnapa Nantawaroprai 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นไปตามหลัก Rules of Law 
และการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยโดยการออกกฎหมายภายใน ที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 1982 และกฎระเบียบสหภาพยุโรป ที่ (EC) No.1005/2008 โดยก าหนด
มาตรการบทลงโทษท่ีไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 การประกาศใช้กฎระเบียบสหภาพยุโรป ที่ (EC) No.1005/2008 ว่าด้วยการจัดตั้งระบบของ
ประชาคมยุโรปเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยให้
มีผลบังคับใช้กับเรือประมงของประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปทุกล าที่เข้าจอดเทียบท่า การขนถ่ายสินค้าทางเรือ 
และเรือประมงของประเทศที่สามที่น าเรือเข้าจอดเทียบท่าของสหภาพยุโรป ตลอดจนการค้าผลิตภัณฑ์ประมง ทั้ง
การน าเข้ามายังและส่งออกไปจากสหภาพยุโรป เป็นสาเหตุให้ประเทศไทยได้รับ “ใบเหลือง” การแก้ไขปัญหาของ
ประเทศไทยในการออกพระราชก าหนดขึ้นบังคับใช้อย่างเร่งด่วน ทันที โดยขาดองค์ความรู้ของการประกอบการ
ประมง ขาดหลักธรรมาภิบาล ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้มีผู้ประกอบการประมงถูกด าเนินคดีนับ
หมื่นราย และเรือประมงแทบจะทั้งหมด ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้ จึงต้องห้ามน าเรือออกท าประมง ท าให้
เกิดวิกฤติประมงไทย 
 ดังนั้นการออกพระราชก าหนดประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงต้องมีการทบทวนบทบัญญัติ
ในเรื่องมาตรการก าหนดโทษ อย่างเหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติต่อประมงไทย ในการอนุวัติการกฎหมายภายในที่
ต้องยุติธรรมเท่าเทียมอานารยประเทศ 
 
ค าส าคัญ 
วิกฤติประมงไทย,พระราชก าหนดประมง พ.ศ. 2558, พันธกรณีภายใต้กฎหมายทะเล 
 
Abstract 
 The objective of this research is to present the reflection of law enforcement against the 
Rules of Law, and the reflection of the compliance with the international agreement in Thailand where 
domestic laws were not legislated in accordance with the United Nations Convention on the Law of 
the Sea, 1982, and the Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008; moreover, there 
has not been punishment provisions meeting requirements prescribed by the relating international 
agreements. 
 The Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a community 
system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, which has enforced 

                                                           
 1 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
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its provisions on all fishing vessels of the EU’s member states mooring at piers in the EU for goods 
shipment, all fishing vessels of the third countries mooring at the piers, and laid down its measures of  
fishing product trades, the imports and exports of fishing product to and from the EU, caused issuance 
of a “yellow card” for Thailand. That Thailand launched its Emergency Degree on Fisheries which was 
immediately come into force so as to improve its crisis with the insufficiencies of knowledge of fishing 
industries, good governance, and sharing of stakeholders caused more than ten thousand of Thai fishing 
entrepreneurs being prosecuted. Almost all Thai fishing vessels failed to meet such requirements. They 
were consequently not permitted to catch fish. This caused Thailand fishing crisis. 
 As a result, there should be a revision of the punishment provisions as prescribed by the 
Emergency Degree on Fisheries, B.E. 2558 (2015) and its amended version in order to provide appropriate 
provisions for Thai fishing with single standard of the international agreement implementation as equal 
as the developed countries has provided. 
 
Keywords 
Thailand fishing crisis, The Emergency Degree on Fisheries, B.E. 2558, Obligations under Law of the Sea 
 
1. ที่มาและความส าคัญของสภาพปัญหา 
 การท าอาชีพประมงของคนไทยตั้งแต่อดีตนั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ทะเลของประเทศไทยและนิติสัมพันธ์กับต่างประเทศมากท่ีสุดอาชีพหนึ่ง และผู้ประกอบการประมงย่อมต้องมีเข้าใจ
ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่ง เนื่องจากเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ได้ถูก
พัฒนามาจากจารีตประเพณีทางทะเล ที่ในอดีตยึดถือว่าเป็นเสมือนกฎหมายระหว่างประเทศหรือความตกลง
ระหว่างประเทศที่มีความส าคัญต่อการบังคับใช้ในทางทะเลระหว่างประเทศ ที่หลายรัฐชายฝั่งส่วนหนึ่งให้การ
ยอมรับและยึดถือปฏิบัติกันสืบต่อเนื่องกันมาในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน จนมีการพัฒนาเป็นกฎหมายทะเลในรูป
ของสนธิสัญญา ที่ถือเป็นความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบลายลักษณ์อักษร ประเทศภาคีสมาชิกที่ยอมรับใน
ความตกลงระหว่างประเทศนั้นๆ จ าต้องได้เริ่มเจรจา ลงนาม และน าไปสู่การให้สัตยาบันในที่สุด หากรัฐใดไม่
ประสงค์ที่จะปฏิบัติในเรื่องใดก็ตั้งข้อสงวนไว้ หากในกรณีที่สนธิสัญญานั้นอนุญาตให้ตั้งข้อสงวนได้ หรือหาก ไม่
พร้อมในการเข้าเป็นภาคีในช่วงเวลาที่สนธิสัญญาเปิดให้ลงนาม  จะท าการภาคยานุวัต ในภายหลัง เพื่อเป็นภาคี
สมาชิกในสนธิสัญญานั้นภายหลังก็ได้ สิ่งส าคัญที่ภาคีสมาชิกจะต้องปฏิบัติหลังการให้สัตยาบันนั่นคือ การปฏิบัติตาม
พันธกรณีหรือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญานั่นเอง จะกระท าโดยการอนุวัติการออกกฎหมายภายในรองรบั 
หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในให้สอดคล้อง ต้องตามวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา เพื่อให้ประชาชนในรัฐนั้น ไม่
กระท าการละเมิดวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา 
 ซึ่งในกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS) นี้แม้ว่าประเทศ
ไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมมาแต่ต้น ตั้งแต่การยกร่าง และลงนาม โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร 
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ผู้ทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมสหประชาชติในขณะนั้น ได้รับเลือก
ให้เป็นประธานคนแรกของการประชุมเรื่องอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล และเมื่อได้มีการยกร่าง
เสร็จ ในวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 117 รัฐ และ 2 เขตปกครองตนเองที่ได้ลงนามแล้ว 
เพียงแต่ยังมิได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลในทันที จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2554 จึงได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯนี้ ซึ่งมีผลให้ประเทศไทยเป็นภาคีโดยสมบูรณ์ในเวลา 1 ปี หลังจากนั้น ภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS) ฉบับนี้ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ประมงทะเลอยู่หลายข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรมีชีวิต (สัตว์น้ า) ซึ่งรัฐชายฝั่งจะต้องด าเนินการให้เกิดความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ชาวประมงส่วนหนึ่งมี
การท าการประมงโดยผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบจับปลาที่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีอ านาจอธิปไตยของรัฐเจ้าของธงหรือไม่
ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามอีกอย่างหนึ่งต่อทรัพยากร โดยปราศจากการควบคุมของรัฐเจ้าของ
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ธง2 จึงท าให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศต่างๆ ได้ร่วมกันในการหามาตรการ
ขจัดและต่อต้านการท าประมงที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและใช้ประโยชน์
ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนรวมทั้งความมั่นคงทางอาหารส าหรับประชากรของโลก เริ่มตั้งแต่การให้รัฐ
สมาชิกตระหนักถึงการมีจรรยาบรรณในการท าประมงด้วยความรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible 
Fisheries) และก าหนดเครื่องมือในการจัดการระดับสากลที่เรียกว่า International Plan of Action to prevent, 
deter and eliminate IUU fishing (IPOA-IUU) หรือ "แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศเพื่อป้องกัน ต่อต้าน และ
ขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม”3 กล่าวคือ หากประเทศใดก็ตามที่มีการท า
ประมงในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ คือ มีการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาต  ชาวประมงจับสัตว์น้ าแล้ว
ไม่รายงานเกี่ยวกับผลการจับ และท าการประมงโดยไร้การควบคุม เช่น การท าการประมงโดยเรือไร้สัญชาติ การท า
ประมงในเขตที่ไม่มีการควบคุม ให้ถือว่าเป็นประเทศที่ไม่มีการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าที่ยั่งยืน ตามที่อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลก าหนด ซึ่งรัฐชายฝั่งนั้น จะต้องมีแผนปฏิบัติการระดับชาติของตน (National 
Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal Unreported and Unregulated fishing: NPOA-
IUU)4 เพื่อก าหนดมาตรการในการด าเนินการเพื่อป้องกันและต่อต้านการท าประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ( IUU 
fishing) ในฐานะของรัฐเจ้าของธง (flag state) รัฐเจ้าของท่าเรือ (port state) รัฐชายฝั่ง (coastal state) และ
มาตรการที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าระหว่างประเทศ (internationally agreed marketing-related measures) ที่
สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS 1982) นี้ด้วยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) ได้ให้นิยามของการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ( Illegal Unreported and Unregulated 
fishing หรือ IUU Fishing) ไว้ดังน้ี 
 1. Illegal Fishing เป็นการท าประมงในเขตน่านน้ าของประเทศต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยฝ่า
ฝืนต่อระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดขึ้นหรือฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง รวมทั้งพันธกรณีตาม
ความตกลงหรือร่วมมือทางประมงในภูมิภาคด้วย 
 2. Unreported Fishing เป็นการท าการประมงโดยไม่รายงาน หรือรายงานไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ต่อหน่วยงานที่ดูแลการประมงแห่งชาติหรือองค์การบริหารจัดการการประมงในภูมิภาค 
 3. Unregulated Fishing เป็นกรณีการท าประมงในเขตพื้นท่ีต่างๆโดยเรือไม่ปรากฏสัญชาติ หรือเรือ
ที่ไม่ติดธงของประเทศ เป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรการที่ก าหนดขึ้น รวมทั้งท าการประมงในที่สงวนที่มีการก าหนด
มาตรการอนุรักษ์ไว้ 
 ภายหลังจากประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป (EU) ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล (UNCLOS ค.ศ.1982) แล้ว คณะกรรมาธิการยุโรปได้น าหลักเกณฑ์และมาตรการของ FAOs CCRF 
และ FAOs IPOA-IUU มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการประมง โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (NPOA-IUU) 
ของสหภาพยุโรป และใช้บังคับกับประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป โดยใช้เวลาเกือบ 20 ปี ในการลดจ านวน
เรือประมงที่มีอยู่มากกว่า 190,000 ล า ให้เหลือประมาณ 80,000-90,000 ล า ในปัจจุบัน โดยใช้งบประมาณไป
มากกว่า 500,000 ล้านบาท (14.600 ล้านยูโร) แต่ในขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการยุโรปพบว่า ประเทศต่าง ๆ 
หลายประเทศท่ีส่งสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมงเข้าไปจ าหน่ายในตลาดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปยังไม่ได้ให้ความ
สนใจในการป้องกัน ยังยั้งและขจัดปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing ไม่มีมาตรการอนุรักษ์หรือ

                                                           
 2 M. Dixon.Robert C. Sarah W, CASE & MATERIALS ON--Law of the Sea, Advisory Opinion,  
(2 April 2015), International Tribunal law of the Sea, United Kingdom, Oxford University Press,6 Edition,2011,Page 373. 
 3 วิชาญ ศิริชัยเอกวันฒ์, การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาตวิ่าด้วย
กฎหมายทะเลค.ศ. 1982 ของประเทศไทย,วารสารจุลนิต ิส านักกฎหมาย ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, (2561). 
หน้า 66-70. 
 4 กรมประมง, แผนปฏิบัติการระดับชาตวิ่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558-2562, (2558), หน้า 7-8 
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จัดการการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศสมาชิกในประชาคม
ยุโรปที่ท าประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมายและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
 คณะกรรมาธิการยุโรป จึงประกาศใช้กฎระเบียบสหภาพยุโรป ที่ (EC) No.1005/2008 ว่าด้วยการ
จัดตั้งระบบของประชาคมยุโรปเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ค วบ คุ ม  ( Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a community 
system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing)5 หรือที่เรียกกัน
สั้น ๆ ว่า EU-IUU Regulation เมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2008 โดยให้มีผลบังคับใช้กับเรือประมงของประเทศ
สมาชิกประชาคมยุโรปทุกล าที่เข้าจอดเทียบท่า การขนถ่ายสินค้าทางเรือ และเรือประมงของประเทศท่ีสามที่น าเรือ
เข้าจอดเทียบท่าของสหภาพยุโรป ตลอดจนการค้าผลิตภัณฑ์ประมง ทั้งการน าเข้ามายังและส่งออกไปจากสหภาพ
ยุโรป6 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2010 ในฐานะรัฐเจ้าของตลาด (Market State) ภายใต้กรอบกติกาอันเป็นที่
ยอมรับขององค์กรการค้าโลก (World Trade Organization-WTO) มาตรการหลักของ EU-IUU Regulation คือ 
การก าหนดให้รัฐเจ้าของธงต้องให้การรับรองแหล่งที่มา และวิธีการได้มาซึ่งสินค้าประมงทั้งชนิดที่แปรรูปแล้วและยัง
ไม่แปรรูป (ยกเว้นสัตว์น้ าจืด สินค้าสัตว์น้ าที่มาจากการเพาะเลี้ยง ปลาสวยงาม และหอยสองฝาบางชนิดตามที่ระบุ
ไว้ในกฎระเบียบฯ) ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศเหล่านั้นได้มีการด าเนินการที่
เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์และการจัดการภายในประเทศของตน ตลอดจนสอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่าง
ประเทศ 
 มาตรการหลักของสหภาพยุโรป คือ การก าหนดให้รัฐเจ้าของธงต้องให้การรับรองแหล่งที่มา และ
วิธีการได้มาซึ่งสินค้าประมงทั้งชนิดที่แปรรูปแล้วและยังไม่แปรรูป (ยกเว้นสัตว์น้ าจืด สินค้าสัตว์น้ าที่มาจากการ
เพาะเลี้ยง ปลาสวยงาม และหอยสองฝาบางชนิดตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบฯ) ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศเหล่านั้นได้มีการด าเนินการที่เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์และการจัดการภายในประเทศ
ของตน ตลอดจนสอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศ 
 คณะกรรมาธิการฯ จึงใช้วิธีการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ผลิตภัณฑ์ประมงทะเลทั้งที่จะ
น าเข้ามายังและส่งออกไปจากสหภาพยุโรป หากพบว่า สินค้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์ประมงดังกล่าว มีที่มาห รือ
เกี่ยวข้องกับการท าประมง IUU รวมทั้งไม่สามารถด าเนินการตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายสากลในอันที่จะป้องกัน 
ยับยั้ง และขจัดการท าประมง IUU คณะกรรมาธิการยุโรปจะออกประกาศแจ้งเตือน(ให้ใบเหลือง) พร้อมทั้งแนะน า
ให้ประเทศดังกล่าว ด าเนินการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากสามารถแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ตามที่แนะน า คณะกรรมาธิการยุโรปจะอนุญาตให้ประเทศดังกล่าวส่งสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเข้าไป
จ าหน่ายในสหภาพยุโรปได้ (ให้ใบเขียว) แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาที่ก าหนด คณะกรรมาธิการฯ จะห้าม
ประเทศนั้น ๆ ส่งสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป (ให้ใบแดง) หลังจาก EU-IUU 
Regulation มีผลบังคับใช้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและแนะน าให้ประเทศต่าง ๆ ที่ส่งสินค้า
ประมงหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเข้าไปจ าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป ด าเนินการให้เป็นไปตาม EU-IUU Regulation 
และต้องมีการจัดท า “แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม” (NPOA-IUU) รวมทั้งเร่งด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อขจัดการท า
ประมงในแบบ “IUU Fishing” ในประเทศของตนให้หมดไป มิฉะนั้นจะไม่ยินยอมให้มีการส่งสัตว์น้ าเข้าไปจ าหน่าย
ในสหภาพยุโรปต่อไป 
 ประเทศไทยนั้นมีที่ตั้งท าเลที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมาก โดยมีแหลมยื่นออกไปในคาบสมุทรอินโดจีน 
ท าให้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยชายฝั่งทะเลทั้งอันดามัน และอ่าวไทย ส่งผลดีในการประกอบกิจกรรมประมง 
เพราะสามารถใช้อ านาจอธิปไตยเหนือชายฝั่ง ทั้งสองด้าน ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจึงมีมูลค่ามหาศาล 

                                                           
 5 Definition-Article 2-Council Regulation (EC) No 1005/2008 URL: 
https://www.legislation.gov.uk/eur/2008/1005/article/2 
 6 Subject matter and scope- Article 1 Council Regulation (EC) No 1005/2008 URL: 
https://www.legislation.gov.uk/eur/2008/1005/article/1 
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ประเทศไทยถูกจัดอันดับว่าเคยเป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภทสัตว์น้ าในล าดับต้นของโลก โดยมีมูลค่าการส่งออก สินค้า
ประเภทกุ้ง หมึก ปลาสด แช่แข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทูน่า มูลค่ามากกว่า สามแสนล้านบาทในอดีต การประมงจึงถือ
เป็นรายได้ทางเศรษฐกิจหลักของประเทศ จากการประกาศใช้กฎของสหภาพยุโรปต่อมาตรการ IUU ส่งผลกระทบ
ให้เรือประมงไทยจ านวนมากต้องถูกงดออกจากฝั่งเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตหรือท าผิดระเบียบจึงส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจการส่งออกอาหารทะเลของไทย โดยเปรียบเทียบได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการส่งออกอาหาร
ทะเลแช่แข็ง กล่าวคือ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง ปี 2560 มูลค่าส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งของ
โลกอยู่ที่ 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศผู้ส่งออกส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน นอร์เวย์ อินเดีย เวียดนาม 
และสหรัฐ มีสัดส่วนการส่งออกรวมกันประมาณ 1 ใน 3 ของมูลค่าส่งออกทั่วโลก (ไทยอยู่ในอันดับที่ 16 ของโลก) 
โดยผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งที่ส าคัญ ได้ลดลง7 
 จากการใช้ศักยภาพท่ีมีด้านลักษณะภูมิประเทศ ท าเล ที่ตั้ง การประกอบอาชีพประมงมาอย่างช้านาน 
ท าให้มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ท่ีจะต้องเสื่อมโทรมจากการท าประมงที่มีมากข้ึน และ
การจับสัตว์น้ าก็ไปท าลายสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขาดการควบคุมปริมาณการท ากิจกรรมของประมง ท าให้เกิดการ
ขยายเพิ่มขึ้นของจ านวนเรือประมง และการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในท าประมงซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณการเกิดทดแทนของทรัพยากรธรรมชาติ กลายเป็น มูลเหตุให้เกิดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (Illegal ,Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing ) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพ้ืนท่ี
ท าการประมงในน่านน้ าไทย ท้ังที่เกิดจากเรือประมงไทยและเรือประมงต่างชาติ รวมถึงการประมงนอกน่านน้ าไทย8  
 จากมาตรการดังกล่าวที่ออกมาควบคุมคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นว่าประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามพันธกรณีของกฎหมายสากล ท้ังในฐานะรัฐเจ้าของธง (flag state) รัฐเจ้าของท่า (port state) รัฐชายฝั่ง 
(coastal state) และรัฐเจ้าของตลาด (market state) รวมทั้งไม่มีการด าเนินการในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการ
ท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมที่เพียงพอ9 ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีตามพนัธกรณีของกฎหมายสากลได้นั้น เกี่ยวข้องกับการขาดการรับรู้ในหลักการส าคัญของกฎหมายสากลของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การขาดความร่วมมือกับรัฐเพื่อนบ้าน การขาดแคลนกฎหมายและเครื่องมือทางการบริหารที่
จ าเป็น และความพยายามในการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ 
 1) ในฐานะรัฐเจ้าของธง (flag state) ประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบในการ
ป้องกันกองเรือประมงของไทยจากการมีส่วนร่วมในท ากิจกรรมประมง IUU ตามบทบัญญัติของ UNCLOS 1982 
เนื่องจากมีรายงานว่าเรือที่ติดธงไทยมีความตั้งใจที่จะกระท าการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อมาตรการอนุรักษ์และการ
จัดการในพื้นที่ท าการประมงที่เกี่ยวข้อง โดยท าการจับปลาโดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง หรือมีใบอนุญาตหรือเอกสาร
การอนุญาตที่ออกโดยรัฐเจ้าของธง หรือรัฐชายฝั่งที่เกี่ยวข้องเรือประมงไทยท าการประมงโดยไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์
ระบบติดตามต าแหน่งเรือ (VMS) ไว้บนเรือในเขตทะเลหลวง และในรัฐชายฝั่งกฎระเบียบการขึ้นทะเบียนเรือและ
การออกอาชญาบัตรไม่ชัดเจน เพื่อใช้ในการตรวจสอบและพิสูจน์ความถูกต้องของแหล่งที่จับสัตว์น้ าอย่างเป็นระบบ
ตามมาตรา 94 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 1982และข้อ 24 ของแผนปฏิบัติการสากลรวมถึง
การน าเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับพ้ืนท่ีประมงได้รับอนุญาตให้จับสัตว์น้ าจากรัฐไทย10 รวมทั้งทางการไทยยังไม่มี
วิธีการบังคับให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามภาระผูกพันในการขึ้นทะเบียนเรือตามกฎหมายไทยอย่างเพียงพอ  กรมเจ้า

                                                           
 7 Chaiwat Sowcharoensuk,2562,แนวโน้มธุรกจิอุตสาหกรรม ป ี2562-2564: อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป, 
งานวิจัยธนาคารกรุงศรีอยธุยา.URL:https://www.krungsri.com/getmedia/46c4fb72-52a9-4661-9174-
0821b3cf0980/IO_Seafood_190725_TH_EX.pdf.aspx 
 8 ธวัชชยั สวุรรณพานิช และคณะ, การศึกษาโครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558, 
กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (2560). 
 9 พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,ชัยณรงค์ เครือนวน, ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมที่มีต่อชาวประมงพื้นบา้น :กรณีศึกษาอ่าวตราด จังหวัดตราด,วารสารการเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย.คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, (2562), หน้า 406. 
 10 พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,ชัยณรงค์ เครือนวน,เร่ืองเดียวกัน, หนา้ 407. 
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ท่าและกรมประมงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือไม่มีความร่วมมือกันในการด าเนินการจด
ทะเบียนเรือ 
 ประเทศไทยขาดความร่วมมือกับรัฐอ่ืน ๆ ในการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ สื่อสาร โดยไม่มีการ
แจ้งเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการอย่างเป็นทางการเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างรัฐ และไม่มีการท าสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐ
ที่ประเทศไทยน าเข้าสินค้าประมงเพื่อการแปรรูป หรือขาดความร่วมมือกับรัฐเจ้าของธงที่ไทยน าเข้าวัตถุดิบ 
 2) ในฐานะรัฐชายฝั่ง (coastal state) ประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่รัฐมีสิทธิเพื่อ
เข้าถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) ของประเทศไทยตามปัจจัยทางวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล (The United Nation on Convention on Law of the Sea 1982) และแผนปฏิบัติการสากลฯ (IPOA-
Illegal Unreported Unregulated)  
 ผลการศึกษาด้านพันธกรณีภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศของประเทศไทย 
 1. การปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎ IUU ของความตกลงระหว่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อวิกฤติ
ประมงไทย ประเทศไทยต้องพิจารณาในเรื่องของการลดอุปสรรคในการแก้ปัญหาประมงไทยโดยพิจารณาภายใต้
หลักการของกฎหมายระหว่างประเทศว่ารัฐไทยได้กระท าการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศหรือไม่ โดยมีหลักการ
พิจารณาดังนี้ แม้จะมีการกระท าของรัฐแต่หากรัฐมิได้ละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศแล้วก็ไม่มีความเสียหายให้
ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นองค์ประกอบและเง่ือนไขที่จ าเป็นจะขาดมิได้ คือต้องมีการกระท าของรัฐเกิดขึ้นและการ
กระท าของรัฐเช่นว่านั้นเป็นเหตุให้มีการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศโดยพันธกรณีระหว่างประเทศที่ว่านี้เป็น
พันธกรณีระหว่างประเทศอาจเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีอยู่แล้วในลักษณะที่เป็นกฎหมายประเพณีระหว่าง
ประเทศและหลักกฎหมายทั่วไป หรือเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกิดจากการตกลงระหว่างรัฐในลักษณะของ
สนธิสัญญาสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย11ดังนั้นในกรณี กฎของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ที่ 1005/2008 จึงเป็น
ความตกลงระหว่างประเทศท่ีบังคับใช้ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เท่านั้น  และประเทศสมาชิกบางประเทศ 
ในยุโรป ก็ยังมิได้ท าความตกลงนี้อย่างครอบคลุมทุกประเทศ ดังนั้นการละเมิดพันธกรณีจะต้องพิจารณาจากประเทศ
ที่มีความตกลงภายใต้การก ากับของสหภาพยุโรปเป็นพ้ืนฐานก่อนจะไปบังคับใช้กับรัฐอื่น 
 ดังนั้นการกระท าของสหภาพยุโรปต่อกลุ่มสินค้าประมงจึงเป็นมาตรการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการ
ท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม น ามาซึ่งการใช้เป็นอุปสรรคทางการค้า (Non-Tariff 
Barrier) ภายใต้กติกาขององค์กรการค้าโลก (WTO)12 โดยอ้างว่าเพื่อส่งเสริมท าประมงอย่างรับผิดชอบ และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน ตลอดจนการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (IUU Fishing) ตามมาตรการความร่วมมือขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
 ผลการศึกษาผลกระทบต่อประเทศไทยที่มาจากปัญหาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ( IUU 
Fishing) พบว่าประเด็นปัญหาที่เป็นสาเหตุให้ประเทศไทยได้รับ “ใบเหลือง” สรุปประเด็นหลักได้โดยสังเขป ดังนี้ 
 1. ผู้ประกอบการประมงไทยขาดการรายงาน โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของกองเ รือประมงไทยที่
ปฏิบัติผิดกฎหมาย จากการรายงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กล่าวคือ โดยที่มีเรือประมงไทยน้อยกว่า 1 ใน 5 จาก
จ านวนเรือที่มีอยู่ทั้งหมด (ประมาณ 40,000 ล า) ท่ีใช้สมุดบันทึกการท าประมง หรือสมุดปูมเรือ (fishing logbook) 
ในขณะที่มวลสัตว์น้ า ในน่านน้ าไทยมีปริมาณลดลงอันเนื่องมาจากมีการจับสัตว์น้ าเกินกว่าปริมาณที่อนุญาตให้จับได้ 
 2. ผู้ประกอบการประมงไทยไม่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามต าแหน่งเรือ (VMS) เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบแหล่งประมง โดยเฉพาะเรือประมงนอกน่านน้ าไทย ท าให้เรือประมงส่วนมากของไทยมีจุดอ่อนในการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับรัฐเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของกระบวนการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ าของไทย 

                                                           
 11 ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ค าอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 2),  
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (2561), หน้า 211-น. 213. 
 12 ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, การประมงไทยกับ IUU: มุมมองทางกฎหมายทะเลและองค์การการค้าโลก.  
สืบค้น จาก http://prachathai.com/journal/2015/07/60439 
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 3.ในฐานะรัฐเจ้าของท่า (Port state) ประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตนใน
ฐานะรัฐเจ้าของท่าที่ต้องด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า สัตว์น้ าที่น าเข้ามาสู่ท่าเรือของตนมิได้เป็นสัตว์น้ าที่จับได้จาก
เรือประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไม่ปฏิบัติตามกฎการท าประมงหรือ IUU เนื่องจากมีสัตว์น้ าบางส่วน
ซึ่งน าเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปบางส่วนได้มาจากเรือท่ีติดธงของประเทศที่สามที่ได้รับการประกาศแจ้งเตือน
จากคณะกรรมาธิการยุโรปว่าเป็นประเทศท่ีมิได้ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท าประมงแบบ IUU  
 4.เจ้าหน้าที่รัฐ กรมเจ้าท่าไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการตรวจสอบ อนุมัติ หรือปฏิเสธการเข้าเทียบ
ท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าประมงจากเรือของประเทศท่ีสามขึ้นฝั่งในประเทศไทย 
 5.ในฐานะรัฐเจ้าของตลาด (market state) ประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกรณีภายใต้
กฎหมายสากลในการป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์ประมงท่ีเกิดจากการท าประมง IUU เข้าสู่ตลาด เนื่องจากประเทศไทยไม่
สามารถท าให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ประมงที่ส่งเข้ามายังท่าเรือไทย และโรงงานแปรรูป มิได้เกิดจากการท าประมง IUU 
 ผลการศึกษาการบังคับใช้พระราชก าหนดประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม มีผลกระทบต่อการ
เกิดวิกฤติประมงไทยดังนี้ 
 1.พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลแห่ง
สหประชาชาติ และไม่เพียงพอต่อความซับซ้อนของการท ากิจกรรมประมงและการค้าผลิตภัณฑ์ประมงที่มีการ
ด าเนนิการอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน13 
 2.การก าหนดขอบเขตของกฎหมายรองรับครอบคลุมเพียงการจัดการกิจกรรมการท าประมงเฉพาะใน
น่านน้ าไทยและเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 
 3. มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดบทลงโทษ มิได้สอดคล้องกับพันธกรณีตามกฎหมายทะเล
ระหว่างประเทศ และจ านวนค่าปรับมิได้เป็นไปตามหลักการลงโทษตามสัดส่วน  
 
บทสรุป 
 ภายใต้พันธกรณีที่ราชอาณาจักรไทยต้องปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศ เพื่ออนุวัติการ
กฎหมายภายในสอดคล้องกับหลักการและเป็นไปตามข้อก าหนดของอนุสัญญาฯ ซึ่งการอนุวัติการกฎหมายภายใน
ของประเทศไทย โดยการออกพระราชก าหนดประมง  พ.ศ. 2558 เพื่อแก้ไขปัญหา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ประมงของไทย 
 การออกพระราชก าหนด พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็นการอนุวัติการกฎหมายภายในท่ีไม่เป็น
ธรรมและเลือกปฏิบัติต่อการควบคุมก ากับกิจการประมงของประเทศไทย 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤติประมงไทย ควรมีมาตรการดังต่อไปนี้ 
 1. มาตรการสั่งการในการใช้อ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล จึงควรปรับโครงสร้างด้านสายงานของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับประมงให้มีการก ากับ ดูแล แยกประเภทตามกลุ่มประมงแต่ละประเภท 
 2. มาตรการก าหนดบทลงโทษ ควรเป็นไปตามหลักสัดส่วนของฐานความผิด และ ตามความแตกต่าง
ของสภาพเศรษฐกิจ และจารีตประเพณีทางทะเลแห่งท้องถิ่น 
 3. มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐในเรื่องภาษี ในเรื่องการให้เงินอุดหนุน หรือการส่งเสริมให้มีการ
สร้างนิคมอุตสาหกรรมต่อเรือให้กับประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเรือให้มีความเป็นมาตรฐานสากลตามกฎ 
เกณฑ์ที่ความตกลงระหว่างประเทศก าหนดไว ้
 4. มาตรการส่งเสริมด้านการศึกษาเรื่องการประมงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
กฎหมายทะเลทั้งที่เป็นความตกลงระดับระหว่างประเทศ และภายในประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการธุรกิจประมงได้ตะหนักเรียนรู้ และเข้าใจ เพื่อจะบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหาวิกฤติประมงไทย 

                                                           
 13 พรเทพ ทองด,ี การศึกษาผลกระทบจากมาตรการการแก้ไขปัญหาท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU Fishing) ที่มีผลต่อกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร, กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, (2562), หน้า 8-10. 
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 5. มาตรการในทางระหว่างประเทศควรจัดการเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐกับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจาก
การประกาศอาณาเขตทางทะเล การมีปัญหาทับซ้อนในเรื่องเขตเศรษฐกิจจ าเพาะยังมีอยู่ ซึ่งจะยังมีปัญหาข้อพิพาท
เกิดขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎ IUU ของความตกลง
ระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อวิกฤติประมงไทย 
 2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้
กฎ IUU ของความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อวิกฤติประมงไทย 
 2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎ IUU ของความตก
ลงระหว่างประเทศ ท่ีมีผลกระทบต่อวิกฤติประมงไทย 
 2.4 เพื่อศึกษามาตรการในการก าหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสมและสอดคล้องในการแก้ปัญหาปฏิบัติตามพันธกรณี
ภายใต้กฎ IUU ของความตกลงระหว่างประเทศ ท่ีมีผลกระทบต่อวิกฤติประมงไทย 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยลักษณะศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากผู้มีส่วนได้เสียในการประกอบการประมง 
และผู้บังคับใช้กฎหมายประมง รวมทั้งนักวิชาการ ที่เช่ียวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การศึกษาถึงพันธกรณี
ของประเทศไทยต่อความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประมง  เปรียบเทียบกับประเทศที่มีผู้ประกอบการ
ประมง และมีการปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างไร ภายใต้กฎ IUU และกฎหมายต่างประเทศที่บังคับต่อประมงในรัฐ
นั้นๆ เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับการประกอบการประมงของไทย โดยค านึงจารีต
ประเพณีแห่งกฎหมายทะเล ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 1982. 
4. สมมติฐานของการวิจัย 
 วิถีชีวิตและการท าอาชีพประมงล้วนมีความเกี่ยวข้องกับจารีตประเพณีระหว่างประเทศมาแต่เดิม ใน
การต้องใช้ทรัพยากรทางทะเลร่วมกัน และเมื่อวิวัฒนาการกฎหมายทะเลได้พัฒนาขึ้นมาในยุคปัจจุบัน แต่ยังคง
ยึดถือหลักจารีตประเพณีทางทะเลในการบัญญัติอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ 1982 
ดังนั้นการปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการประมงจึงยึดหลักภายใต้อนุสัญญาแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ 1982 การที่ออก กฎข้อบังคับ Illegal Unreported Unregulated  มา
เพื่อให้ประเทศภาคีสมาชิกขององค์การ FAO ปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องสร้างมาตรการที่เหมาะสมในการบังคับใช้และ
ลงโทษสอดคล้องกับสภาพการท าประมงของแต่ละภูมิภาคหรือตามจารีตประเพณีเดิมในแต่ละท้องถิ่น และ
พันธกรณีที่ต้องบังคับใช้แต่ละรัฐปฏิบัติต้องอยู่ภายใต้สภาวการณ์ที่เหมือนกันทุกประเทศไม่เลือกปฏิบัติต่อรัฐใดรัฐ
หนึ่ง  
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎ IUU ของความตก
ลงระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อวิกฤติประมงไทย 
 2. ท าให้ทราบข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติตาม
พันธกรณีภายใต้กฎ IUU ของความตกลงระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อวิกฤติประมงไทย 
 3. ท าให้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎ IUU ของความตกลง
ระหว่างประเทศ ท่ีมีผลกระทบต่อวิกฤติประมงไทย 
 4. ท าให้สร้างมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการแก้ปัญหาปฏิบัติ
ตามพันธกรณีภายใต้กฎ IUU ของความตกลงระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อวิกฤติประมงไทย 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทาง
กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนเพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยในต่างประเทศและราชอาณาจักรไทย อีกทั้งเป็นการศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ราชอาณาจักรไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าบทสรุปไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
  จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบันราชอาณาจักรไทยได้ตราพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้
มุ่งเน้นจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ แต่จากการศึกษา พบว่า ยังมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย
ฉบับน้ีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 1) ปัญหาเกี่ยวกับค านิยาม ค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” 2) ปัญหาการขาดประสิทธิภาพ
ในการน าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์อย่างอื่น 3) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และ 4) ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการสิ่งปฏิกูล และเมื่อได้
ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย คือ เครือรัฐออสเตรเลีย 
(Commonwealth of Australia) ญี่ปุ่น (Japan) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) และมาเลเซีย 
(Malaysia) แล้ว พบว่า กฎหมายของต่างประเทศมีประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นการคัดแยก เก็บ ขน ก าจัดและการน าไปใช้ประโยชน์ ท าให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของต่างประเทศเป็นไป
อย่างครบวงจร 
 ผู้เขียนมีความเห็นว่า ควรต้องแก้ไขค านิยาม ค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” โดยให้ครอบคลุมถึงผู้ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย ก าหนดให้ประชาชนต้องคัดแยกสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิดต้นทาง ก าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ออก
กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และออกหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ในการจัดการสิ่งปฏิกูล เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
                                                           
 1 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, นิติกรช านาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
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ABSTRACT 
 The purpose of this thesis is to study basic data, concepts, principles and legal theories 
regarding to the sewage and waste management as well as to study law related to sewage and solid 
waste management in foreign countries and Kingdom of Thailand It is also a study of law enforcement 
problems and solutions to such problems. To provide management sewage and solid waste of the 
local government organization in Kingdom of Thailand is effective and the conclusion can be used to 
solve problems of sewage and solid waste management appropriately. And continue to be sustainable. 
 The study found that at present, Kingdom of Thailand has enacted the Cleanliness and 
Orderliness of the Country Act B.E. 2535 (1992), Amendment (No 2) B.E.2560 (2017). The said law 
focuses on efficient waste and solid waste management. But studies have shown that there are 4 
problems in enforcement of this law: 1) problems with the definition of "competent officer" 2) 
problems of inefficiency in the use of sewage and solid waste for other purposes 3) problems with 
collection of sewage and solid waste management fees; and 4) problems with lack of regulations 
and methods of sewage management. And when compared with foreign laws related to sewage 
and solid waste management is the Commonwealth of Australia, Japan, Republic of Singapore and 
Malaysia found that foreign laws are very effective in handling solid waste. Whether it is sorting, 
collecting, removing, disposing and utilizing make the problem of foreign waste. Is fully integrated. 
 The author has the opinion that the definition of "competent official" should have be 
revised to cover the person appointed by the local competent official as a competent official. 
Requiring people to separate sewage and solid waste at their source of origin. The people has a 
duty to pay sewage and solid waste management fees. Issue ministerial regulations prescribing 
rates in sewage and waste management. And issue guidelines methods and conditions of sewage 
management in order to perform in accordance with the law. 
 
Keyword 
Legal Obstacles, Enforcement of the Law, Cleanliness Law 
 
 จากกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันส่งผลให้สังคมต่างๆ ทั่วโลกมีความสัมพันธ์ เช่ือมโยงและ
สื่อสารกันผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ท าให้ทั่วโลกมีการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจไปอย่างรวดเร็ว 
แต่ผลที่ตามมา คือ ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างมากมายและขยายวงกว้างมากขึ้น  เพื่อ
ตอบสนองต่อปัจจัยการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมส าหรับใช้ในการบริโภคของประชากร เป็นเหตุ
ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การ
พัฒนาจึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไข3 กรณีตัวอย่างของปัญหาสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากการพัฒนา เช่น กรณีของไฟไหม้ป่าอเมซอน ซึ่งเป็นป่าดิบช้ืนเขตร้อนที่มีขนาดใหญ่และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศบราซิล โดยสาเหตุของไฟไหม้ป่าอเม
ซอน นั้น มาจากการตัดไม้ท าลายป่าและการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพื่อใช้ที่ดินท าการเกษตรจากนโยบายของผู้น าประเทศที่
มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากกว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบนิเวศน์โดยรวม
และกลายเป็นปัญหาวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกหลายประการเช่น 

                                                           
 3 ศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 3, (นนทบุรี: มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533), น. 4. 
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ปัญหามลพิษทางน้ า ปัญหามลพิษทางเสียงและทางอากาศ ปัญหาของเสียอันตราย และปัญหาสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ที่เป็นผลกระทบมาจากการพัฒนาในกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ได้ให้ค า
นิยามของค าว่า “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเป็นของโสโครกหรือมี
กลิ่นเหม็น และ “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอื่น4 
 ปัจจุบันปัญหาสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของชุมชนทุกระดับทั่วโลกรวมทั้ง
ชุมชนของราชอาณาจักรไทย สาเหตุมาจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ตลอดจนวัฒนธรรมการอุปโภค
บริโภคสินค้าและบริการที่มีบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกท่ีย่อยสลายยาก ท าให้มีปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเหลือ
ใช้ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการถูกทิ้งเป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบทั้งต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของคนในชุมชน
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสกปรกและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมืองอีก
ด้วย และแม้ว่าราชอาณาจักรไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยหลายฉบับ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25495 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 25626 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 25627 พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25629 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6) พ.ศ. 256210 ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย และมีกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอี ก  
2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
แต่จากสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ีผ่านมา พบว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย 
ท าให้กฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีปัญหาที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยผู้เขียนได้พบปัญหาและอุปสรรค
ทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 จากการศึกษา ดังต่อไปนี้  
 1) ปัญหาเกี่ยวกับค านิยามของค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 กล่าวคือ ได้ยกเลิก
ความในบทนิยามค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยตัดค าว่า “ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้” ออก และให้ค านิยามของค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความถึง ปลัดและรองปลัด

                                                           
 4 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535, มาตรา 4.  
 5 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549, มาตรา 16 และมาตรา 17  
 6 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562, มาตรา 23 (3) 
 7 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562, มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56  
 8 พระราชบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562, มาตรา 45 (7)  
 9 พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542, มาตรา 62 (7) และ (8)  
 10 พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, มาตรา 89 (4) และ (10)  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น11 แทน ท าให้เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจตราและบังคับใช้พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่เคยได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกยกเลิกไป 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้
อีกต่อไป การก าหนดค านิยามของค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” โดยให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองปลัด
องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่าย
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงไม่สอดคล้องกับต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน  
 ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันในการดูแลรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น นัก
จัดการงานเทศกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น การที่
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560 ได้แก้ไขค านิยามค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” โดยตัดค าว่า “ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ออกไป ท าให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันเป็นภารกิจส าคัญของราชการส่วนทอ้งถิน่
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ต่อไป ส่งผลให้พื้นที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเกิดความไม่สะอาด และไม่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร เนื่องจากประชาชนเห็นว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการตามกฎหมายกับตน
เหมือนดังเช่นในอดีตที่ผ่านมาได้อีกต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักนิติรัฐที่ว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” ดังนั้น การที่
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2560 ก าหนดให้เพียงปลัดหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลและรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีจริงในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ภารกิจของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขาดประสิทธิภาพและไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
 การที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้แก้ไขค านิยามค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” โดยตัดค าว่า “ผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ออกไป และก าหนดให้ปลัดหรือรองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในการควบคุมบังคับ
บัญชา การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจตาม
กฎหมายดังกล่าวแทน จึงไม่สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง และท าให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจริง เช่น นักจัดการงานเทศกิจ ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการดูแลรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยอันเป็นภารกิจส าคัญของราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อีกต่อไป อันส่งผล
ให้พ้ืนท่ีในเขตราชการส่วนท้องถิ่นเกิดความไม่สะอาดและไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร รวมทั้งส่งผลให้
ภารกิจของราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ จึงไม่สอดคล้องกับทฤษฎีหลัก
นิติรัฐในการที่องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติจะตรากฎหมายขึ้นมาจะต้องค านึงถึงหลักความเหมาะสมด้วยว่ามาตรการหรือ
วิธีการที่รัฐจะน ามาใช้นั้นสามารถด าเนินการให้เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายส าเร็จลุล่วงไปได้หรือไม่ 
ภารกิจของรัฐ และการกระจายอ านาจปกครอง ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐมอบอ านาจปกครองบางส่วนให้นิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชนอื่น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองพื้นที่แทนตนในการจัดท าบริการ

                                                           
 11 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560, มาตรา 4 
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สาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยให้มีความเป็นอิสระในการด าเนินการภายใต้การ
ก ากับดูแลของรัฐ อันส่งผลให้ภารกิจของราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขาดประสิทธิภาพ
และไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  
 2) ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการน าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์อย่าง
อื่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 กล่าวคือ ราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยหรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีอ านาจ
น าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้12 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มีสภาพบังคับให้ประชาชนคัดแยกสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดต้นทาง จึงเป็นการยากท่ีจะน า
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปใช้หรือหาประโยชน์อย่างอื่นได้ ซึ่งการคัดแยกจะท าให้การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เป็นไปอย่างยั่งยืน แต่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวกลับมุ่งเน้นไปที่การเก็บ ขน และก าจัด ท้ังนี้ พบว่าการคัดแยกมูล
ฝอยได้ถูกก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ในส่วนของหมวดที่ 1 ซึ่ง
เป็นบททั่วไป ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกในการลดปริมาณ และ
คัดแยกมูลฝอยเพื่อน ากลับไปใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย13 
ซึ่งประกาศดังกล่าวเป็นเพียงกฎหมายล าดับรองที่ออกโดยฝ่ายปกครอง และไม่มีสภาพบังคับ ท าให้การคัดแยกสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดต้นทาง ไม่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลกระทบต่อการน าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์หรือหาประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การน าไปเป็นอาหารสัตว์ การหมักท าปุ๋ย การผลิตเช้ือเพลิง เป็นต้น 
เนื่องจากองค์ประกอบมูลฝอยจากการส ารวจของกรมควบคุมมลพิษมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเศษอาหารถึงร้อยละ 63 
ปะปนกับมูลฝอยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพลาสติก  กระดาษ แก้ว และอื่นๆ ซึ่งหากไม่ด าเนินการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด
ต้นทาง อาจท าให้เกิดการปนเปื้อนและเป็นการยากที่จะท าให้สัดส่วนการน าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปใช้หรือหา
ประโยชน์เพิ่มขึ้นได้ 
 การที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีสภาพบังคับให้ประชาชนคัดแยกสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดต้นทาง ดังเช่น ญี่ปุ่นที่ได้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียที่ส าคัญ คือ 
Waste Management and Public Cleansing Act (Act No.137 of 1970) หรือกฎหมายจัดการของเสียและการ
รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่ได้ก าหนดให้การจัดการของเสียเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน ทั้งภาค
ประชาชน ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาล โดยก าหนดเป้าหมายร่วมกัน คือ ลด
การใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการ
ต่างมีหน้าที่ในการลดการปล่อยของเสีย น าของเสียกลับมาใช้ใหม่ คัดแยกประเภทของเสีย ตลอดจนการก าจัดของ
เสียที่ตนก่อให้เกิดขึ้นเท่าที่จะสามารถท าได้ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ในการจัดการของเสียใน
ท้องถิ่นของตนเอง14 นอกจากนี้ เครือรัฐออสเตรเลียได้มีนโยบายในการจัดการของเสียแห่งชาติ คือ National 
Waste Policy : Less Waste, More Resources 2018 (พ.ศ. 2561) ภายใต้แนวคิด “ของเสียน้อยลงมีทรัพยากร
มากขึ้น” โดยมุ่งเน้นการน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์และผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นทดแทน การหลีกเลี่ ยง
ขยะ การฟื้นฟูแหล่งทรัพยากร การเพิ่มการใช้วัตถุดิบที่ผ่านการน ากลับมาใช้ใหม่ และสร้างตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ที่
น ากลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล ซึ่งเป็นวิธีการลดการพึ่งพาวัสดุบริสุทธิ์ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ล้วนแต่เป็น
แนวทางที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนของเครือรัฐออสเตรเลียมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการของเสียในการเปลี่ยน

                                                           
 12 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560, มาตรา 34/1 วรรคสาม  
 13 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560, ข้อ 4  
 14 วรรธน์มน บุญญาธิการ และปยิวรรณ ซอน, “การจัดการขยะของประเทศญี่ปุน่,” กฤษฎกีาสาร, ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 
เมษายน-พฤษภาคม 2560, น. 8-12. 
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คุณค่าของของเสียให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ในระบบเศรษฐกิจ15 ซึ่งจะเห็นได้ว่า การน าของเสียกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นทดแทนก็จะต้องด าเนินการคัดแยกของเสีย ณ แหล่งก าเนิดต้นทาง
เสียก่อน แล้วจึงจะด าเนินการขนส่งเพื่อน าไปก าจัดในข้ันตอนต่อไป ท้ังนี้ เพื่อให้การน าของเสียกลับไปใช้ประโยชน์
ใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว ส าหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์มีการจัดการของเสีย
อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการรีไซเคิลและการลดของเสียผ่านการด าเนินการตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, 
Recycle) นอกจากนี้ สาธารณรัฐสิงคโปร์ยังมีกลยุทธ์ในการจัดการของเสียอีกประการหนึ่ง ก็คือ การส่งเสริมการ
บรรจุหีบห่อด้วยผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และสนับสนุนทางการเงินส าหรับการรีไซเคิล โดยวิธีการก าจัดของเสียด้วยการ
เผาขยะมูลฝอยและการฝังกลบเป็นวิธีการสุดท้ายของการก าจัด เนื่องจากสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็ก
จึงมีข้อจ ากัดในการฝังกลบมาก จึงให้ความส าคัญกับการลดของเสีย ณ แหล่งก าเนิด และการรีไซเคิลมากกว่าการฝัง
กลบ16 ส่วนสหพันธรัฐมาเลเซียได้มีพระราชบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอยและการท าความสะอาดสาธารณะ พ.ศ. 
2550 (Solid Waste and Public Cleansing Management Act ค.ศ. 2007) (Act 672) เพื่อควบคุมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและการท าความสะอาดสาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาสุขอนามัยที่เหมาะสม โดย
กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดแนวทางส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศหลายประการ และแนวทางที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง ได้แก่ การก าหนดให้ผู้ก่อให้เกิดหรือแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยด าเนินการลดการเกิดขยะมูลฝอยด้วย
วิธีการต่างๆ17  นอกจากนี้ สหพันธรัฐมาเลเซียยังมีข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการท าความสะอาด
สาธารณะ (โครงการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและขยะมูลฝอยที่คล้ายกับขยะมูลฝอยในครัวเรือน ค.ศ. 2011  
(พ.ศ. 2554)) เป็นข้อก าหนดส าหรับขยะรีไซเคิล และการคัดแยกขยะที่บังคับใช้ในสหพันธรัฐมาเลเซียอีกด้วย 18 
ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีสภาพบังคับให้ประชาชนคัดแยกสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดต้นทาง จึงเป็นการไม่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นการสร้างความสมดุลระหว่าง
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา19 แนวคิดล าดับช้ันการจัดการของเสีย (Waste management hierarchy) ที่เน้นการ
จัดล าดับความส าคัญของการจัดการของเสียโดยป้องกันมิให้เกิดของเสียให้ได้มากที่สุดก่อน แล้วจึงจัดการของเสีย
โดยการใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ การท าปุ๋ย การเผาเป็นพลังงาน และใช้วิธีการก าจัดของเสียเป็นขั้นตอนสุดท้าย
และแนวคิดตามหลัก 3Rs ที่เน้นหลักการจัดการมูลฝอยเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า20 แต่พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
กลับไปมุ่งเน้นที่การเก็บ ขน และก าจัด จึงส่งผลกระทบต่อการน าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปใช้ประโยชน์หรือหา
ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การน าไปเป็นอาหารสัตว์ การหมักท าปุ๋ย การผลิตเชื้อเพลิง ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การคัด
แยกของเสีย ณ แหล่งก าเนิดต้นทางถือเป็นกลไกส าคัญของการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่หรือหาประโยชน์อย่างอื่น 
ซึ่งนอกจากจะท าให้วัสดุถูกหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจแล้ว การคัดแยกของเสีย ณ แหล่งก าเนิด
ต้นทางยังจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บ ขน และก าจัดของเสียที่เกิดขึ้นได้ดีและมีประสิทธิภาพอีกด้วย  
 3) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  
 3.1) ปัญหาการที่ราชการส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ ามาก และบางแห่งไม่มี
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเลย เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

                                                           
 15 National Waste Policy “Less Waste, More Resources. 2018.  
 16 Wan Siti Adibah Wan Dahalan, Intan Nadia Ghulam Khan and Zulkifil Mohd Nopiah, “House Soild Waste 
Recycling: a Comparison Between Malaysia and Singapore from the Legal Perspective” Medwell Journals, 2016.    
 17 พิรียุตม์ วรรณพฤกษ.์ “การปรับปรุงนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย.” วิทยานพินธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขา
การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2555.   
 18 Wan Siti Adibah Wan Dahalan, Intan Nadia Ghulam Khan and Zulkifil Mohd Nopiah, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 15. 
 19 สุนีย์ มัลลิกะมาลย,์ การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2552)  
 20 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แผนยุทธศาสตร์ว่าดว้ยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2561) น. 66. 
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พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวไม่
มีสภาพบังคับให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพียงแต่
ให้อยู่ในดุลพินิจของราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่จะเลือกจัดเก็บหรือไม่จัดเก็บ หรือจัดเก็บในอัตราขั้นต่ าเพียงใด
ก็ได้ ประกอบกับกฎกระทรวงสาธารณสุขท่ีก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย พ.ศ. 2559 มิได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ าที่ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บจากประชาชนผู้ก่อให้เกิด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จึงท าให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เท่าที่ควร และแม้ต่อมาจะได้มีพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แต่ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้ออกกฎกระทรวงตามที่กฎหมายก าหนดแต่อย่างใด กรณีนี้จึงยังเป็น
ปัญหาทางกฎหมายที่ราชการส่วนท้องถิ่นยังคงน าพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงสาธารณสุขก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล  
หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 มาใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ อยู่ต่อไป ด้วย
เหตุดังกล่าวจึงท าให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ ามากหรือไม่จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเลย ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ีแท้จริง  
 การที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้ออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ตามที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ านเมือง พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ก าหนด ด้วยเหตุเช่นนี้จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ราชการส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่มีกฎกระทรวงทีจ่ะอาศยั
เป็นฐานอ านาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของ
ราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องมีการออกข้อก าหนดท้องถิ่นมาใช้บังคับภายในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องไม่
ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่ให้อ านาจในการออกข้อก าหนดท้องถิ่นด้วย ดังท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธี อยู่สถาพร ได้
อธิบายไว้ในวารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2558 เรื่อง เทคนิคการยก
ร่างข้อก าหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สรุปได้ว่า เมื่อมีกฎหมายแม่บทให้อ านาจแก่
ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อก าหนดท้องถิ่นก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับส าหรับ
ผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติ นั้น ราชการส่วนท้องถิ่นจะก าหนดค่าธรรมเนียมหรือโทษปรับเกินกว่าที่กฎหมายแม่บทหรือ
กฎกระทรวงก าหนดไว้ไม่ได้21 ดังนั้น กรอบในการออกข้อก าหนดท้องถิ่นจึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
แม่บทหรือกฎกระทรวงเป็นส าคัญ ฉะนั้น การที่ยังไม่ได้มีการออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับ จึงเป็นไป
ตามหลักนิติรัฐท่ีว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” และถือว่ารัฐขาดเครื่องมือในการก ากับดูแลราชการส่วนท้องถิ่นดัง
วลีตามหลักกฎหมายของการก ากับดูแลที่ว่า “ไม่มีการก ากับดูแลโดยปราศจากตัวบทกฎหมายและไม่มีการก ากับ
ดูแลที่เกินเลยไปจากตัวบทกฎหมาย” ดังนั้น กรณีเช่นนี้จึงยังเป็นปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีความจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงสาธารณสุขก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย พ.ศ. 2559 มาใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ต่อไป จึงท าให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ ามากหรือไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเลย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ต้นทุนในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่แท้จริง ท าให้ราชการส่วนท้องถิ่นยังคงขาดรายได้จากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย  เพื่อน าไปใช้ในการลงทุนส าหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นการจัดท าบริการสาธารณะที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของราชการส่วน

                                                           
 21 สุธี อยู่สถาพร “เทคนิคการยกร่างข้อก าหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.” วารสารกฎหมาย
สุขภาพและสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558. 
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ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีได้อย่างเต็มที่ และท าให้การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่มีผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์หรือความ
มุ่งหมายของกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากสภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กล่าวคือ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ต่างมี
เนื้อหาทั้งในส่วนที่ซ้ าซ้อนกันและแตกต่างกัน เช่น พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถ
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หรือร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ก็ได้ก าหนดไว้ในลักษณะท านองเดียวกัน ซึ่งราชการ
ส่วนท้องถิ่นสามารถอาศัยอ านาจตามกฎหมายทั้งสองฉบับในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ และในส่วนเนื้อหาที่
ซ้ าซ้อนกันท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะค่าธรรมเนียม
ในการออกใบอนุญาตต่างๆ กล่าวคือ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 34/2 ได้บัญญัติให้ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการ
รับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ท้ังนี้การขอรับใบอนุญาต การ
ออก ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 19 ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บทบัญญัติของกฎหมายทั้งสองฉบับได้ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจใน
การออกใบอนุญาตให้ผู้ที่มายื่นขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉะนั้น การที่จะบังคับใช้
กฎหมายฉบับใด จึงต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ที่มีความแตกต่างกันของกฎหมายทั้งสองฉบับ โดยพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 มี
วัตถุประสงค์ในการจัดการเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ มีเนื้อหา
ครอบคลุมเฉพาะการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไปเท่านั้น แต่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเกี่ยวกับสุขอนามัยของประชาชน มีเนื้อหาครอบคลุม
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ดังนั้น การที่จะใช้
บังคับตามกฎหมายฉบับใด จึงต้องขึ้นอยู่กับบริบทของภารกิจในแต่ละเรื่องเป็นส าคัญ ถ้ าเป็นภารกิจที่มีความมุ่ง
หมายที่จะรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็ควรใช้บังคับตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 แต่ถ้า
เป็นภารกิจที่มีความมุ่งหมายที่จะรักษาสุขลักษณะและอนามัยของประชาชนก็ควรใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 อนึ่ง เนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวต่างก็มี
วัตถุประสงค์ที่ตรงกันก็คือความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่ดีของประชาชน ฉะนั้น ราชการส่วนท้องถิ่นจึงควรต้องบูรณา
การในการบังคับใช้กฎหมายทั้งสองฉบับให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ประการแรก ควรมองข้ามเรื่องความซ้ าซ้อนของ
กฎหมายไปก่อน โดยทุกฝ่ายควรที่จะได้เห็นร่วมกันว่ากฎหมายทั้งสองฉบับมีส่วนเติมเต็มในทางปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ประการที่สอง หากเรื่องใดกฎหมายฉบับใดไม่ได้ก าหนดเนื้อหาในเรื่องนั้นเอาไว้ หน่วยงานของรัฐ
ก็ควรที่จะบังคับใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ได้ก าหนดเนื้อหาในเรื่องนั้นเอาไว้แล้ว ประการที่สาม หากเรื่องใดกฎหมาย
ทั้งสองฉบับได้ก าหนดเนื้อหาเอาไว้แล้วเช่นเดียวกัน หน่วยงานของรัฐก็ควรที่จะบั งคับใช้กฎหมายในส่วนที่เข้มข้น
และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ตรงกับบริบทของภารกิจมากที่สุด เพื่อให้การจัดท าบริการ
สาธารณะในเรื่องนี้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายอย่างมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
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 3.2) ปัญหาการไม่ได้ก าหนดหน้าที่ของประชาชนตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เนื่องจากพระราช
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2560 มิได้ก าหนดให้ประชาชนผู้ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีหน้าที่ในการช าระค่าธรรมเนียมให้กับราชการส่วน
ท้องถิ่นเช่นเดียวกับท่ีก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ตามหลักผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) ด้วยเหตุดังกล่าวยังคงมีประชาชนผู้
ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่ช าระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้กับราชการส่วน
ท้องถิ่นอยู่ เนื่องจากอาจมองว่า การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจัดท า
บริการสาธารณะในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอยู่แล้ ว ดังนั้น การ
ไม่ได้ก าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการช าระค่าธรรมเนียมเฉกเช่นเดียวกับการช าระภาษีอากร จึงมีปัญหาเกี่ยวกับ
สภาพบังคับและอุปสรรคทางกฎหมายในเรื่องนี้มากพอสมควร อันส่งผลท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดรายได้
เพื่อน ามาใช้บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพ้ืนท่ี 
 การที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ก าหนดให้เฉพาะราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามที่ก าหนดในข้อก าหนดท้องถิ่นแต่เพียงเท่านั้น กฎหมายไม่ได้
ก าหนดในลักษณะที่จะให้เป็นหน้าท่ีของประชาชนในการช าระค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่าง
หนักแน่นเหมือนเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับต่างได้ก าหนดให้ปวงชนชาวไทยมีหน้าท่ีในการช าระ
ภาษีอากร เพื่อให้ประชาชนมีความส านึกและมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน
ท้องถิ่นของตนเอง เนื่องจากภารกิจเรื่องนี้มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะประเด็นปัญหาเรื่องความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นปฐมบทของการก่อก าเนิดราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยในรัชสมยั
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชจักรีวงศ์ และแม้การก าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่
ในการช าระค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจะมีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
แต่การจ ากัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของส่วนรวมยิ่งกว่าและอยู่
เหนือกว่าประโยชน์ของปัจเจกบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบ เพื่อให้เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายในเรื่อง
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยบรรลุผลส าเร็จตามกฎหมาย ดังนั้น การก าหนดหน้าที่ของประชาชนในลักษณะ
เช่นนี้จึงเป็นการสอดคล้องกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งเป็นหลักกฎหมายส าคัญของหลักนิติรัฐ อันเป็นไป  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนร่วมกัน 
4) ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 การจัดการสิ่งปฏิกูลถือเป็นภารกิจ
ของรัฐอย่างหนึ่งในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
ร้อยของบ้านเมือง เพื่อให้ประชาชนด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ก าหนดให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นของ
ตนเอง แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับราชการส่วน
ท้องถิ่นก็ได้ โดยก าหนดให้การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย22 และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บ 
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ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อก าหนด
ของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้23  
 (1) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชน
เข้าไปได้ 
 (2) ก าหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 (3) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ด าเนินการ
แทน ในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 (4) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 34/2 ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 (5) ก าหนดการอื่นใดที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ 
 การปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นในการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 
 จากการส ารวจข้อมูล พบว่า ราชการส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีการให้บริการสูบ บ าบัดและก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล จึงมีการลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูลในหลายพื้นท่ีของราชการส่วนท้องถิ่น เช่น ในที่สาธารณะหรือในพื้นท่ีการเกษตร
หรือในแม่น้ าล าคลอง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 34/1 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 แต่อย่างใด อันแสดงให้เห็นว่า 
การจัดการสิ่งปฏิกูลในกระบวนการเก็บ ขนและน าไปก าจัด ยังไม่ได้รับการให้ความส าคัญเท่าที่ควร ส่งผลให้การ
จัดการสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่นยังคงไม่มีประสิทธิภาพและไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  ท าให้ประชาชน
ไม่ได้รับการบริการสาธารณะที่ดีในด้านนี้ จึงเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ที่มุ่งหมายจะ
ให้บ้านเมืองมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชน ทั้งนี้ พบว่า ปัจจุบันมี
เพียงกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลที่มี
อยู่ในราชอาณาจักรไทย แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักสุขาภบิาล 
โดยมุ่งหมายใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในอาคาร สถานที่ บ้านพักอาศัย แพ และยานพาหนะที่มีลักษณะเป็น
สถานที่ส่วนบุคคล ซึ่ งเจ้าของหรือผู้ครอบครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการสิ่ งปฏิกูลเหล่านั้น  
โดยกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้แบ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวด 1  สุขลักษณะของส้วม 
หมวด 2 สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล และหมวด 3 สุขลักษณะในการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 การที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 34/1 วรรคเจ็ด ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยออกหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบ ถือเป็นการที่รัฐได้ก าหนดให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคมีเครื่องมือในการก ากับดูแล
ราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อมิให้ราชการส่วนท้องถิ่นใช้อ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะในเรื่องนี้เกินขอบเขต อันจะ
เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในสาระส าคัญ ประกอบกับพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 34/3 
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ได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ของตนเอง แต่อย่างไรก็ดี หาก
กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล ตามความในมาตรา 
34/1 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ราชการส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่สามารถออกข้อก าหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ของตนเองได้ เนื่องจากไม่มีฐานอ านาจที่จะอาศัยอ้างอิงในการออกข้อก าหนดในทางขอบเขต
เนื้อหา ซึ่งเป็นไปตามหลักนิติรัฐที่ว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” ซึ่งการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบของการออกข้อก าหนดท้องถิ่นนี้ ราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงหลักการออกข้อก าหนดท้องถิ่นที่จะต้อง
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ให้อ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น เมื่อมีกฎหมาย
ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อก าหนดท้องถิ่นเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมและก าหนดโทษปรับ
ส าหรับผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติ ราชการส่วนท้องถิ่นก็จะต้องก าหนดค่าธรรมเนียมและโทษปรับไม่เกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดเอาไว้ด้วย24  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนขอน าเสนอข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 1) ควรแก้ไขค านิยามของค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยก าหนดให้
หมายความรวมถึง “ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่” ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
บทบาทภารกิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายนี้ก าหนดไว้ มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนอย่างรุนแรง ดังนั้น จึงควรต้องก าหนดคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่เอาไว้ให้ชัดเจนเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้อง
เป็นผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ 3 หรือระดับปฏิบัติการ และจะต้องเป็นผู้ซึ่งส าเร็จการศึกษาไม่
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและอ านาจให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือถือ ความศรัทธา
และความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นในการ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 2) ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีสภาพบังคับให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ต้องคัดแยกสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดต้นทาง ตลอดจนก าจัดของเสียที่ตนก่อให้เกิดขึ้นเท่าที่จะ
สามารถท าได้ก่อนท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเก็บ ขนและน าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปก าจัดในขั้นตอนต่อไป 
รวมถึงก าหนดมาตรการจูงใจ เพื่อให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ความร่วมมือและให้ความส าคัญในเรื่องนี้ 
รวมถึงมีบทก าหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 
 3) ควรแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ดังนี้ 
 3.1) กระทรวงมหาดไทยควรเร่งรัดในการออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นใช้เป็นฐานอ านาจอ้างอิงในการออกข้อก าหนดท้องถิ่นในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ โดยควรต้องประสานการปฏิบัติร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 ด้วย โดยเฉพาะการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ าที่ราชการส่วนท้องถิ่ นมี
หน้าท่ีต้องจัดเก็บจากผู้ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 3.2) ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในการ
ช าระค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไว้ให้ชัดเจน เฉกเช่นเดียวกันกับที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการเสียภาษีอากร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความ

                                                           
 24 สุธี อยู่สถาพร, อ้างแลว้ เชิงอรรถที่ 20. 
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รับผิดชอบร่วมกันของประชาชนในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และควรต้องก าหนดบทก าหนดโทษส าหรับผู้ซึ่ง
ไม่ช าระค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เหมาะสมด้วย 
 4) กระทรวงมหาดไทยควรเร่งรัดในการออกประกาศกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีฐานอ านาจอ้างอิงในการออกข้อก าหนดท้องถิ่นในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ โดยควรก าหนดให้มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นในการใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในสถานที่อ่ืน
นอกเหนือจากสถานที่ที่กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้ กล่าวคือ ควรก าหนดเนื้อหาให้มีสภาพ
ใช้บังคับกับการจัดการสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะและสถานสาธารณะอันอยู่ในหน้าที่และอ านาจของราชการส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะตามกฎหมายฉบับนี้โดยตรง ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการซ้ าซ้อนในการบังคับใช้
กฎหมายของกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว เพื่อให้มีเครื่องมือในการก ากับดูแลราชการส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีฐานอ านาจในการออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลของตนเอง 
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มาตรการทางกฎหมายในการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
Lgal Measures for Prosecution of the Anti-Money Launsering Act, B.E. 2542 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ ศึกษาถึงสภาพปัญหาในกรณีของการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในส่วนของการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีฟอกเงิน ท้ังในเรื่องบุคคล
ที่เป็นผู้กระท าความผิด ลักษณะของการกระท าความผิด และช่วงระยะเวลาในการกระท าความผิด ที่ยังไม่มี
บทบัญญัติก าหนดถึงหรือมีบทบัญญัติก าหนดไว้แล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจนพอ โดยศึกษาถึงกรณีตามมาตรา 65  
ในส่วนของค าว่า “ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน”ที่ก าหนดถึงบุคคลผู้กระท าความผิด เห็นว่ายังไม่
สามารถระบุความหมายได้อย่างชัดเจน จึงเกิดปัญหาเมื่อจะใช้บังคับกฎหมายในส่วนนี้ และศึกษากรณีที่เป็นการ
กระท าท่ีผู้กระท าผิดประสงค์ที่จะให้ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท าความผิดหลุดพ้นจากการยึดหรืออายัดทรัพย์ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยศึกษาในอีก 3 กรณี คือการกระท าการยักย้าย ซ่อนเร้น เอาไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 
การกระท าความผิดซึ่งเจ้าพนักงานยังไม่มีค าสั่งยึดหรืออายัด การปั้นแต่งพยานบุคคลซึ่งเป็นพยานเท็จขึ้น และ  
การกระท าอันเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในช้ันไต่สวนของคณะกรรมการธุรกรรม โดยศึกษาจากแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและพยานหลักฐาน หลักการตีความกฎหมาย ทฤษฎีการลงโทษ ศึกษาทั้งใน
กฎหมายฟอกเงินของไทยและต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายอื่นที่มีความใกล้เคียงกับการกระท าความผิดต่างๆตาม
กรณีข้างต้น เพื่อน ามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542  
 
ค าส าคัญ: 
ฟอกเงิน, ซ่อนเร้นทรัพย์สิน, การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน, ปั้นแต่งพยานบุคคล, แทรกแซงการไต่สวน 
 
Abstract 
 This article examines the problem of prosecution under the Anti-Money Laundering 
Act 1 9 9 9 , in respect of property offenses in the money laundering case. With the person who is 
the offender the nature of the offense and the duration of the offense That there are no provisions 
yet or have provisions but are not clear By studying the case under Section 65 in the part of "That 
he knows or should know will belong to the country", that the meaning cannot identify. So there 
is a problem when law enforcement in this section And to study an act in which the offender 
wishes to release the property related to the offense from the seizure or attachment of the 
property by studying in 3  cases: the act of manipulating, concealing, taking away the property in 
connection with the offense for which the official has no order of seizure or attachment Forging 
up a false witness And interfere with the judicial process in the inquiry process of the Transaction 
Committee. It is study from the theory of money laundering and the evidence. Law interpretation 
principles Punishment theory Study both Thai and foreign money laundering laws. Including other 
laws that are close to the various offenses and find guidelines to amendments to the Anti-Money 
Laundering Act 1999. 
 

                                                           
 1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุร ี
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บทน า 
 ปัจจุบันนานาอารยประเทศรวมถึงประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะใน
ด้านของเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ท าให้การติดต่อสื่อสาร ในปัจจุบันมี
ความกว้างขวาง ไม่มีข้อจ ากัดในการติดต่อสื่อสาร เป็นการสื่อสารแบบไร้พรมแดน และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นก็
ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตของคนในสังคม แต่ในขณะเดียวกันการที่มีการพัฒนาดังกล่าวนั้นก็อาจ
ส่งผลเสียได้ หากอาชญากรน าสิ่งดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการก่ออาชญากรรม เพราะการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จะท า
ให้เกิดรูปแบบของอาชญากรรมที่มีขั้นตอนหรือกระบวนการด าเนินการที่สลับซับซ้อนขึ้นไป จากที่จะเป็นเพียง
อาชญากรรมระดับธรรมดาที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินจ านวนไม่มากกลายเป็นอาชญากร
ข้ามชาติที่มุ่งหวังผลตอบแทนจ านวนมหาศาล2 โดยสามารถมีการรวมตัวกันด าเนินการในรูปแบบขององค์กร
อาชญากรรมมีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ มีเครือข่ายเพื่อติดต่อประสานงานกันในหลายๆประเทศ เพื่อก่อ
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายที่สามารถท าให้ได้เงินจ านวนมหาศาลและน าเงินจ านวนนี้ไปผ่าน
กระบวนการแปรสภาพในหลากหลายลักษณะเพื่ออ าพรางที่มาของเงินนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยสถาบันการเงินหรือ
ใช้การประกอบธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ในการด าเนินการดังกล่าว โดยการกระท าน้ี เรียกว่า “การฟอกเงิน”3 
 กล่าวโดยสรุป การฟอกเงิน (Money Laundering) หมายถึง การน าเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาจากการ
กระท าความผิดเป็นเงินท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาแปลงสภาพโดยการกระท าใดๆในรูปแบบต่างๆเพื่อปกปิดหรืออ า
พรางแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินนั้น และท าให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นกลายสภาพเป็นเสมือนเงินหรือทรัพย์สินที่
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงย้อนกลับไปประกอบอาชญากรรมอีก4 โดยการฟอกเงินนั้นมีวัตถุประสงค์อยู่สาม
ประการ ได้แก่  
 ประการแรก คือการปกปิดเงินที่ได้มาอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ให้บุคคลอื่นทราบว่าเป็นเงินได้ของ
ผู้กระท าความผิด 
 ประการที่สอง คือหลบเลี่ยงการสืบสวนสอบสวนการกระท าผิดใดๆ ของผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเงินที่น าม า
ฟอกจากบรรดาเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเป็นการปกปิดแหล่งท่ีมาของเงิน 
 ประการที่สาม คือ การเพิ่มพูนผลประโยชน์หรือผลก าไรจากการฟอกเงินเพื่อใช้สนับสนุนในการ
กระท าความผิดหรือเพื่อความสะดวกในการกระท าความผิดต่อไป อันเป็นการสร้างฐานอ านาจทางอาชญากรรมให้มี
ความแข็งแกร่ง จนเกิดความยากในการปราบปรามแก่เจ้าพนักงานของรัฐ และท าให้สามารถเพิ่มรายได้จากการ
ประกอบอาชญากรรมนั้น5 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม มิให้อาชญากรน าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการ
ก่ออาชญากรรมไปฟอกเงินและน าเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระท าความผิดอาญาต่อไปได้อีก ท าให้เกิดความ

                                                           
 2 อนุชาติ คงมาลัย, “ความผิดฐานฟอกเงินและค าวินิจฉยัศาลฎกีา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563, จาก
http://www.ago.go.th/articles_58/article_110658.pdf?fbclid=IwAR332klYN7n0e7E 98ip6DzhbtcOdvew-
GRTcq1hmhTXLt3KoqXjU2p7fj8. 
 3 ทักษอร สวุรรณสายะ, “พระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีอ านาจในการ
รวบรวมพยานหลกัฐานของพนักงานเจา้หน้าที่,” (วิทยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2551)  
 4 สหัส สิงหวิริยะ, ค าอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542, พิมพ์ครั้งที่ 3  
(กรุงเทพมหานคร:  นิติรรม, 2549), น.3., สีหนาท ประยูรรัตน์, ค าอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : นิติสนเทศ, 2542), น.74., วีระพงษ์ บญุโญภาส, “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน,” วารสารกฎหมาย, เล่ม 20, ปีที่ 3, น.66-77 (2544). 
 5 ไชยยศ เหมะรัชตะ, มาตรการทางกฎหมายในการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : 
นิติธรรม, 2540), น.4. 

http://www.ago.go.th/articles_58/article_110658.pdf?fbclid=IwAR332klYN7n0e7E_
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ยากล าบากในการปราบปรามอาชญากรรมประกอบกับกฎหมายอาญาที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอในการจัดการกับอาชญา
กรและเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้จากการกระท าความผิด จ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายและมาตรการโดยเฉพาะให้สามารถ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ขึ้น  
 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ากฎหมายฟอกเงินเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากรได้ประโยชน์จากการก่อ
อาชญากรรมตามแนวคิดของซีซาร์ เบ็คคาเรีย (Cesare Beccaria)เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
อาชญากรรม และการลงโทษ สรุปได้ดังนี้6 
 1) การบัญญัติกฎหมายต้องยึดถือหลักการขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับปรัชญาอรรถประโยชน์นิยม 
(Utilitarianisn philosophy) ที่ว่า “ประโยชน์สูงสุดส าหรับปวงชนจ านวนมากที่สุด” 
 2) การก าหนดนิยามค าว่า “อาชญากรรม” จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบเกี่ยวกับภยันตรายต่อ
สังคมเป็นประการส าคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่ง อาชญากรรม หมายถึง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดภยันตราย หรือความสูญเสีย
ต่อสังคมโดยรวม 
 3) การป้องกันอาชญากรรมย่อมมีความส าคัญกว่าการลงโทษอาชญากร ดังนั้น กฎหมายจึงควรมี
ลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร และควรมีการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทุกคนทราบว่า พฤติกรรมใดควรละเว้นและ
พฤติกรรมใดควรประพฤติ โดยการก าหนดโทษและการให้รางวัลได้อย่างเหมาะสม 
 4) เป้าประสงค์ของการลงโทษคือการข่มขวัญยับยั้งบุคคลมิให้ประกอบอาชญากรรม และเพื่อป้องกัน
การล้างแคน้หรือการมุ่งท าลายล้างกนัและกัน 
 5) การก าหนดโทษจ าคุกควรได้รับการสนับสนุนให้น ามาใช้อย่างแพร่หลายและต้องปรับปรุงสภาพ
เรือนจ าให้ถูกสุขลักษณะ และมีความมั่นคงปลอดภัย 
 6) ความหนักเบาของการลงโทษต้องได้สัดส่วนกับความรุนแรงของอาชญากรรม โทษทัณฑ์ที่จะลงแก่
ผู้กระท าผิดนั้นต้องท าให้บุคคลได้รับความสูญเสียมากยิ่งกว่าผลก าไรที่จะได้รับจากการประกอบอาชญากรรม แต่
โทษทัณฑ์ดังกล่าวต้องก าหนดให้ได้อัตราส่วนท่ีเหมาะสมกับความผิดที่ได้กระท า 
 7) การบัญญัติกฎหมายเป็นหน้าท่ีของฝ่ายนิติบัญญัตไิม่ใช่หน้าท่ีของฝ่ายตุลาการ ฝ่ายตุลาการมีหนา้ที่
เพยีงการพิจารณาความผิดของอาชญากร ด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงต้องได้รับการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุ
ให้ชัดเจนทั้งฐานความผิดและบทลงโทษ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถทราบล่วงหน้าได้ อันจะเป็นการป้องกั น
อาชญากรรมอีกทางหนึ่ง 
 หากมีการบัญญัติกฎหมายที่ไม่ชัดเจน เมื่อจะมีการบังคับใช้กฎหมายในส่วนนี้จึงต้องอาศัยการตีความ
กฎหมาย (interpretation of law) หมายถึง การค้นหาความหมาย ของกฎหมายที่มีถ้อยค าไม่ชัดเจน ก ากวม หรือ
อาจแปลได้หลายทาง เพื่อทราบว่าถ้อยค าในกฎหมายนั้นมีความหมายอย่างไร 7 เหตุที่ต้องมีการตีความกฎหมายก็
เพราะว่าฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าท่ีเกิดขึ้นในภายหน้าได้ทุกกรณี จึงไม่สามารถบัญญัติกฎหมาย
ให้ครอบคลุมทุกกรณี นอกจากนั้นฝ่ายนิติบัญญัติอาจมีความผิดพลาดในเรื่องการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับได้ เช่น 
บัญญัติกฎหมายไว้เคลือบคลุมหรือชัดแย้งกันเอง8 เช่นนี้ ในการใช้กฎหมายจึงต้องมีการตีความกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ก าหนดการกระท าที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน
ไว้ในมาตรา 5 
 “มาตรา 5 ผู้ใด 

                                                           
 6 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, อาชญากรรมพืน้ฐานกับกระบวนการยุติธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 1  
(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นสว่นจ ากัดการพิมพ์พระนคร, 2531), น.32-35. 
 7 หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายทัว่ไป, พิมพ์ครั้งที่ 11  
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิศาสตราจารย ์ดร.หยุด แสงอุทยั, 2535), น.110. 
 8 ธานินทร์ กรัยวิเชียรและวิชา มหาคุณ, การตีความกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรงุเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, 2539), น.1. 
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 (1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท าผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มา
ของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระท าความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษ
น้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 
 (2) กระท าด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้งการจ าหน่าย 
การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท าความผิด 
 (3) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็น
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด  
 ผู้นั้นกระท าความผิดฐานฟอกเงิน” 
 การกระท าความผิดฐานฟอกเงินนั้น เป็นการกระท าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินจ านวนมาก ดังนั้นในการ
ด าเนินคดีฟอกเงินจึงได้มีการก าหนดบทบัญญัติที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดฐานฟอกเงิน โดยได้มีการบัญญัติไว้ในหมวด 6 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 โดยในมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่า “ในการตรวจสอบรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม 
หากมีเหตุอันสมควรเช่ือได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใด ที่เป็นทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ช่ัวคราวมีก าหนด
ไม่เกินเก้าสิบวัน” และถ้าหากปรากฏหลักฐานเป็นที่เช่ือได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของ
แผ่นดินโดยเร็ว ตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง และเนื่องจากกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา 48 
นั้นมิได้มีบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในการด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จึงให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามมาตรา 56 วรรคสาม ซึ่งถ้อยค าท่ีระบุว่า  “ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูล
เกี่ยวกับการท าธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใด 
ที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์นั้นไว้ช่ัวคราว
มีก าหนดไม่เกิน 90 วัน” นั้น กฎหมายที่ให้อ านาจเจ้าพนักงานในการที่ให้มีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท าความผิดฐานฟอกเงินไว้ได้ และนอกจากนั้นยังมีบทบัญญัติ มาตรา 65 เป็นมาตราที่มีบทก าหนดโทษไว้
ส าหรับการคุ้มครองทรัพย์สินที่ได้มีค าสั่งยึดและอายัดไว้ด้วย 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 65 “ผู้ใดยักย้าย ท าให้
เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สิน
ที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนหรือทั้งจ าทั้งปรับ” หากพิจารณาในส่วนของค าว่า “ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่า
จะตกเป็นของแผ่นดิน” ในส่วนท้ายของมาตรา 65 มีการเขียนไว้ในลักษณะเป็นความหมายอย่างกว้าง ไม่ชัดเจนว่าผู้
นั้นต้องมีการกระท าอย่างไร หรือมีเหตุในลักษณะใดถึงจะท าให้ทราบว่าบุคคลนั้นรู้หรือควรรู้จริงๆว่าทรัพย์นั้นจะตก
เป็นของแผ่นดิน ท าให้บุคคลผู้ใช้อ านาจตามกฎหมายอาจจะตีความอย่างกว้างและคลาดเคลื่อนจนส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยอาจไปละเมิดสิทธิของประชาชนตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะผู้กระท าความผิดตามมาตรา 65 
นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ซึ่งโทษจ าคุกเป็นโทษทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้กระท าความผิด ในการตีความกฎหมายที่จะใช้ลงโทษผู้กระท าความผิดนั้นทางอาญาจึงมีหลักว่าต้องตีความตาม
บทบัญญัติกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงสมควรมีการก าหนดลักษณะที่ชัดเจน เพื่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันตามความในมาตรา 65 ได้ก าหนดการกระท าซึ่งเป็นความผิดไว้ใน 3 กรณี คือ การ
ยักย้าย  ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งคือ เอกสารหรือบันทึก
ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานได้มีการยึดหรืออายัดไว้แล้ว หรือทรัพย์สินที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของ
แผ่นดินเพียงเท่านั้น 
 โดยในกรณีที่มีผู้ ยักย้าย ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้
ประโยชน์ ใน 3 กรณี คือ เอกสารหรือบันทึกข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานได้มีการยึดหรืออายัดไว้แล้ว หรือ
ทรัพย์สินที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินเพียงเท่านั้น กรณีดังกล่าวยังไม่มีการกล่าวถึงในกรณีที่ยักย้าย  ท า
ให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ยังไม่มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัด
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ทรัพย์ ซึ่งพฤติการณ์ในกรณีอาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือขณะมีการตรวจสอบ เมื่อมีการตรวจสอบรายงานและข้อมูล
เกี่ยวกับการท าธุรกรรมเพื่อด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นตามมาตรา 48 ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดแต่ปรากฏว่าไม่พบทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติตามมาตรา 65 แล้วจะเห็นได้
ว่า กรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติไว้ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ ยวข้องกับการกระท าความผิดฐาน
ฟอกเงินในส่วนน้ี ส่งผลให้ไม่สามารถตัดวงจรการเงินท่ีผู้กระท าผิดจะน าไปกระท าความผิดต่อไปได้  
 อนึ่ง การพิจารณาคดีฟอกเงินนี้ตามมาตรา 59 ก าหนดให้ด าเนินคดีที่ศาลแพ่งโดยให้น าประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลมซึ่งหมายถึงกระบวนพิจารณาทั้งหมดต้องด าเนินการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คดีฟอกเงินเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์จ านวนมาก ดังนั้นจ าเลยจึงต้อง
ด าเนินการทุกอย่างเพื่อให้ได้คืนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไปซึ่งอาจใช้วิธีการปั้นแต่งพยานบุคคลสร้างเอกสารเท็จ
ขึ้นเพื่อน าสืบให้เห็นว่าตนเป็นเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด
หรือตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือได้โดยสุจริตตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือทางกุศล
สาธารณะตามความในมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (1) (2) ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีบัญญัติฐานความผิดในส่วนนี้
คือ การเบิกความเท็จ เบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาลตามมาตรา 177 วรรคหนึ่ง และฐานน าสืบหรือ
แสดงพยานหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดี ตามมาตรา 180 เท่านั้น แต่การสร้างพยานเท็จในช้ันไต่สวนของการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อเท็จจริงใหม่ท่ีต่างไปจากข้อเท็จจริง การจ้างพยานบุคคล
มิให้ความจริงกับเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสร้างพยาน
เอกสารเท็จซึ่งหากเจ้าพนักงานหลงเชื่อข้อเท็จจริงในส่วนน้ีก็อาจมีผลท าให้คณะกรรมการธุรกรรมทางการเงินมคี าสัง่
ยุติเรื่องหรือมีผลต่อการพิจารณาของศาลแพ่งที่จะยกค าร้องของพนักงานอัยการซึ่งได้รับเรื่องมาจากเลขาธิการ
คณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมโดยล าพังประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
137 ที่บัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานนั้นยังไม่เป็นผลต่อการปราบปรามผู้กระท า
ผิดได้ ทั้งระดับโทษก็ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรปรับปรุงกฎหมายในส่วนนี้เป็นกรณีเฉพาะด้วย ส่วนการแทรกแซง
พยานบุคคลในช้ันไต่สวนของคณะกรรมการธุรกรรมทางการเงินและในช้ันพิจารณาคดีของศาลแพ่งเพื่อให้บุคคลนั้น
ให้การหรือเบิกความต่างไปจากความจริงคงมีเพียงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 ที่น าไปปรับใช้กับพยานผู้นั้น
และมาตรา 84 ประกอบมาตรา 137 ที่น ามาปรับใช้แก่ผู้ก่อให้เกิดความผิดนั้น 
 ดังนั้นเมื่อคดีฟอกเงินเป็นการป้องปรามการกระท าความผิดที่มีความผิดมูลฐานถึง 21 เรื่องและจาก
กฎหมายการฟอกเงินที่มีผลต่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายให้กับสังคมโดยมีนัยส าคัญ จึงควร
ก าหนดให้มีกฎหมายในลักษณะเช่นนั้นในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ การ
เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังกล่าวเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่
จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อ
การด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชน
เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
...”และมาตรา 258 บัญญัติว่า “การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ …ค.
ด้านกฎหมาย 
 (1) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล...” 
 รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในเรื่องยุทธศาสตร์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ “ข้อ 4.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่
จ าเป็น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าท่ีจ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ..” 
 ทั้งนี้ ผลจากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะได้น ามาใช้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์ในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 



235 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายในการด าเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในประเด็นดังต่อน้ี 
 1. การก าหนดลักษณะการกระท าหรือพฤติการณ์ที่บ่งช้ีได้อย่างชัดเจนตามมาตรา 65 ของ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในส่วนของค าว่า “ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของ
แผ่นดิน” 
 2. การก าหนดความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการยักย้าย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ซึ่งทรัพย์อันได้มา
จากการกระท าความผิดที่เจ้าพนักงานยังไม่มีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์ 
 3. การก าหนดความผิดเกี่ยวกับการปั้นแต่งพยานบุคคลในการสร้างพยานหลักฐานเท็จในการไต่สวน
ในคดีฟอกเงินของคณะกรรมการธุรกรรม 
 4. การก าหนดความผิดอาญาในกรณีการกระท าอันเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในช้ันไต่
สวนของคณะกรรมการธุรกรรม 
 
บทวิเคราะห ์
 1. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดลักษณะการกระท าหรือพฤติการณ์ที่บ่งช้ีได้อย่างชัดเจน ตามมาตรา 65 
ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในส่วนของค าว่า “ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็น
ของแผ่นดิน” 
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 65 บัญญัติว่า “ผู้ใดยัก
ย้าย ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล 
หรือทรัพย์สินท่ีเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือท่ีตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ” ค าว่า “ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็น
ของแผ่นดิน”ในตอนท้ายของมาตรา 65 ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ค าว่า “รู้” หมายความว่า แจ้ง,
เข้าใจ,ทราบ ส่วนค าว่า “ควร” นั้น หมายความว่า เหมาะ,ชอบ,ถูกต้อง หรือใช้เป็นค าช่วยกริยาในการคล้อยตาม 
เช่น ควรรู้ ดังนั้นค าว่า “ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน” จึงหมายถึง ควรเข้าใจ,ควรทราบว่าจะตกเป็น
ของแผ่นดิน หากพิจารณาความในมาตรา 65 แล้วการที่บุคคลผู้ใดจะรู้หรือควรรู้ว่าทรัพย์สินใดจะตกเป็นของแผ่นดิน 
ไม่มีการก าหนดให้ทราบถึงลักษณะหรือพฤติการณ์ที่จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นรู้หรือควรรู้จริงๆ การที่บุคคล
นั้นจะกระท าความผิดจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนของการด าเนินการตามขั้นตอนของการด าเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การตีความกฎหมายทางอาญาการตีความต้องใช้หลักเคร่งครัด
ไม่ใช่ต้องตีความโดยเด็ดขาด ไม่ใช่ขยายความ โดยหลักนี้ศาลมีอ านาจจะค้นหาเจตนาของผู้ร่างว่า ผู้ร่างมีความมุ่ง
หมายอย่างไร ตัวอย่างการก าหนดค านิยามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐาน ฟอกเงินของ
ต่างประเทศ เช่น Australian Criminal Code Act 1995 มาตรา 400.1-400.9 นั้นได้มีการก าหนดค านิยามเพื่อให้
สามารถเข้าใจถึงความหมายของค าได้ชัดเจน เช่น การให้ความหมายของ”เงินที่ได้จากอาชญากรรม”ว่าหมายถึงเงิน
หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ได้มาหรือรับรู้ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยบุคคลใดก็ตามจากการกระท า
ความผิดตามกฎหมายไม่ว่าจะด้วยมีเจตนาโดยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินหรือทรัพย์สินโดยรู้ว่าเงิน หรือทรัพย์สิน
นั้นเป็นรายได้จากอาชญากรรมหรือรู้ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะกลายเป็นเครื่องมือของอาชญากรรมหรือความ
ประมาทต่อความจริง รวมทั้งกรณีประมาทเลินเล่อเพิกเฉย ดังนั้นควรมีการก าหนดถึงลักษณะของการกระท าหรือ
พฤติการณ์ที่บ่งช้ีได้อย่างชัดเจน ในส่วนของค าว่า “ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน” ตามมาตรา 65 เพื่อให้
เจ้าพนักงานสามารถใช้อ านาจในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการยักย้าย ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ซึ่งทรัพย์ที่
เจ้าพนักงานยังไม่มีค าสั่งยึดหรืออายัดอันเป็นทรัพย์ท่ีได้มาจากการกระท าความผิด  
 การกระท าความผิดฐานฟอกเงิน จะพบว่าจุดประสงค์หลักของการกระท าความผิดนั้น ต้องการให้
ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจ านวนมาก เพื่อน ามาต่อวงจรในการกระท าความผิดที่จะก่อให้เกิดทรัพย์สินที่มากข้ึนและ
สามารถสร้างเครือข่ายอาชญากรในการก่ออาชญากรรมที่ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย แน่นอนว่าเมื่อได้เงินหรือทรัพย์สิน
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ตามที่ผู้กระท าผิดต้องการ ผู้กระท าผิดก็ต้องหาวิธีการต่างๆในการที่จะน าเงินนั้นไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป อาจกระท า
โดยการยักย้าย ซ่อนเร้น หรือเอาไปเสีย ซึ่งทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท าความผิด โดยกระท าในลักษณะที่เป็นการ
กระท าหลายๆครั้ง ในระหว่างที่ได้เงินหรือทรัพย์สินท่ีมาจากการกระท าความผิด การกระท าความผิดดังกล่าวนั้นเป็น
ความผิดที่สามารถเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการกระท าความผิด ซึ่งเจ้าพนักงานนั้นยังไม่พบการกระท าความผิดฐาน
ฟอกเงินหรือก่อนท่ีเจ้าพนักงานจะมีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์อันได้มาจากการกระท าความผิด เมื่อ
เป็นการกระท าท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ีเจ้าพนักงานจะมีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จึงต้องมาพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวนั้นไม่
เข้าลักษณะที่ก าหนดในมาตรา 65 เนื่องจากมาตรา 65 นั้นได้ก าหนดการกระท าท่ีเป็นการ     ยักย้าย ท าให้เสียหาย 
ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้สูญหาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสาร หรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินในกรณี
ทีเ่จ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือท่ีตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน กรณีดังกล่าวไม่ได้มีก าหนดการกระท า
นั้นในช่วงก่อนท่ีเจ้าพนักงานจะมีค าสั่งยึดหรืออายัดเป็นความผิด แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับพระราชล้มละลาย 
พ.ศ. 2483 จะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 นั้นได้มีการก าหนดเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งจะต้องถูกพิทักษ์ทรัพย์ไว้ในมาตรา 164 มาตรา 165 มาตรา 166 และมาตรา 167 จะเห็นได้
ว่ามีการมีการแบ่งช่วงระยะเวลาในการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งต้องถูกพิทักษ์ทรัพย์อ ย่าง
ชัดเจน โดยแบ่งเป็นช่วงระยะในระหว่างเวลาหนึ่งปีก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือภายหลังนั้นแต่ก่อนมีค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ ในการกระท าความผิดอันมีลักษณะเป็นการยักย้าย ซุกซ่อน ท าลาย ก่อความช ารุด หรือเปลี่ยนแปลง
ดวงตรา สมุดบัญชี หรือเอกสารอันเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของตน... ตามมาตรา 164 ช่วงระยะเวลาในขณะที่
ถูกพิทักษ์ทรัพย์ส าหรับการกระท าความผิดของลูกหนี้ที่มีหนี้สินเนื่องในการค้าหรือธุรกิจตามมาตรา 166 และใน
กรณีของบุคคลซึ่งประกอบพาณิชยกิจ ไม่มีบัญชีย้อนหลังข้ึนไปสามปีนับแต่วันท่ีถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตามมาตรา 
167 ช่วงระยะเวลาในระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์จนถึงเวลาที่พ้นจากล้มละลาย ในความผิด
เกี่ยวกับการประกอบการค้าหรือธุรกิจ ตามมาตรา 165 ดังนั้นเมื่อกฎหมายว่าด้วยล้มละลายที่เป็นกฎหมายที่มี
เจตนารมณ์ที่มุ่งคุ้มครองบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าหนี้มากกว่าลูกหนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นยังมีมาตรการในการ
ลงโทษลูกหนี้ที่กระท าผิดต่อเจ้าหนี้แบ่งเป็นช่วงระยะเวลาอย่างละเอียดและชัดเจนแต่กฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน
ซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนท่ีมุ่งคุ้มครองสังคมที่ต้องการก าหนดมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดน าเงินที่เกิดจาก
หรือได้มาจากการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินออกนอกระบบจนรัฐไม่สามารถท่ีจะมีมาตรการ
ใดมาด าเนินการตามกฎหมายได้แต่ยังไม่มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึงในส่วนนี้ จึงควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วน
นี้ เพื่อให้สามารถบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 3. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดความผิดการปั้นแต่งพยานบุคคลในการสร้างพยานหลักฐานเท็จ ในการ
ไต่สวนคดีฟอกเงินของคณะกรรมการธุรกรรม  
 การปั้นแต่งพยานบุคคล หมายถึง การสร้างพยานบุคคลที่เป็นเท็จเพื่อมาให้ถ้อยค าต่อเจ้าหน้าที่หรือ
คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อให้เกิดผลในทางคดีในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ พยานบุคคลดังกล่าว
ถือได้ว่าเป็นพยานเท็จ ต่างจาก การกระท าอันเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากการกระท าดังกล่าว
ไม่ได้ท าให้การด าเนินกระบวนการยุติธรรมท าไปได้โดยไม่สะดวก หรือประวิงให้ชักช้ากว่าที่ควรจะเป็น เพราะเป็น
การปั้นแต่งพยานบุคคลขึ้นมาเพื่อเข้าไปให้การเป็นการที่ท าให้การด าเนินคดีฟอกเงินนั้นด าเนินไปได้โดยปกติ แต่
พยานบุคคลที่ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการดังกล่าวนั้นเป็นพยานเท็จ กรณีนี้แม้ว่ากฎหมายฟอกเงินจะมิได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการปั้นแต่งพยานเพื่อมาให้ถ้อยค าต่อเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการธุรกรรม มีเพียงแต่บทบัญญัติในมาตรา 
63 ที่ก าหนดถึงผู้ที่รายงานหรือแจ้งตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 หรือมาตรา 21 โดยแสดงข้อความอันเป็น
เท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้า
หมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ แต่กรณีดังกล่าวนั้นสามารถน าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาใน
เรื่องความผิดต่อเจ้าพนักงานมาใช้แทนได้ เนื่องจากคณะกรรมการธุรกรรมนั้นเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา หากเป็นการกระท าของบุคคลผู้ให้ถ้อยค าแก่เจ้าพนักงาน 
อาจเข้ากรณีตามมาตรา 137 เป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชน
เสียหาย หากพิจารณาประกอบกับมาตรา 84 ในเรื่องผู้ใช้ ผู้ที่ก่อให้บุคคลใดเป็นพยานบุคคลเพื่อแจ้งข้อความอันเป็น
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เท็จต่อเจ้าพนักงานก็จะมีความผิดตามมาตรา 137 ประกอบมาตรา 84 ซึ่งหากผู้ถูกใช้ได้กระท าความผิดนั้น ผู้ใช้ต้อง
รับโทษเสมือนเป็นตัวการ โดยการกระท าความผิดตามมาตรา 137 นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เมื่อพิจารณาถึงระดับความเสียหายต่อสังคมที่เกิดจากการกระท า
ความผิดในคดีฟอกเงินนั้น เป็นการกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินจ านวนมากและมีความผิดมูลฐานถึง 21 เรื่อง การ
กระท าความผิดมีลักษณะเป็นเครือข่ายที่สามารถประสานงานกันได้ในหลายๆประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบความ
เสียหายที่เกิดขึ้นต่อสังคมและระดับโทษตามมาตรา 137 แล้วจะเห็นว่าระดับโทษดังกล่าวไม่เหมาะสมกับความผิด
ดังกล่าว หากพิจารณาเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดเรื่องเกี่ยวกับการให้การ
เท็จซึ่งมาตราที่มีการกระท าในลักษณะที่เป็นการปั้นแต่งพยานบุคคลในการสร้างพยานหลักฐานเท็จในการไต่สวนคดี
ฟอกเงินของคณะกรรมการธุรกรรมนั้น คือ มาตรา 1622 ที่ก าหนดเกี่ยวกับการกระท าความผิดอันเป็นการจัดหาให้
ผู้อื่นกระท าความผิดฐานให้การเท็จ โดยบัญญัติว่า “ผู้ใดจัดหาให้ผู้อื่นกระท าความผิดฐานให้การเท็จ มีความผิดฐาน
ให้การเท็จและจะต้องถูกปรับตามมาตรานี้หรือจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ กรณีดังกล่าวจึงเห็นสมควร
ก าหนดการปั้นแต่งพยานบุคคลในการสร้างพยานหลักฐานเท็จในการไต่สวนคดีฟอกเงินของคณะกรรมการธุรกรรม 
เป็นความผิดไว้เป็นการเฉพาะ 
 4. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดความผิดอาญาในกรณีการกระท าอันเป็นการแทรกแซงกระบวนการ
ยุติธรรมในช้ันไต่สวนของคณะกรรมการธุรกรรม  
 การกระท าอันเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในช้ันไต่สวนของคณะกรรมการธุรกรรมเป็นการ
กระท าซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มิได้บัญญัติความผิดฐานการกระท าอันเป็นการแทรกแซงพยานบุคคลในช้ันไต่สวนของ
คณะกรรมการธุรกรรมไว้และมีเพียงบทบัญญัติในมาตรา 64 ที่ก าหนดถึงผู้ที่ไม่มาให้ถ้อยค า ไม่ส่งค าช้ีแจ้งเป็น
หนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา 38 (1) หรือ (2) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตาม
มาตรา 38 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 168 ได้บัญญัติเอาผิดแก่ผู้เสียหาย หรือพยานท่ีขัดขืนไม่มาตามค าบังคับซึ่งเรียกมาให้ถ้อยค า
ในฐานะพยาน อันเป็นความผิดที่มุ่งจะลงโทษเฉพาะผู้เสียหายหรือพยานท่ีไม่มาตามหมายบังคับของพนักงานอัยการ 
ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน ส่วนกรณีที่จะเป็นความผิดหรือไม่นั้น คงต้องพิจารณาประกอบกับมาตรา 84 ในเรื่อง
ของผู้ใช้ให้การกระท าความผิดซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยก าหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ใช้คือ “การก่อ” 
ให้ผู้อื่นกระท าความผิดซึ่งท าได้หลายวิธี อาจจะท าโดยการใช้ การบังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน หรือด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งการ
กระท าผิดตามมาตรา 168 ประกอบมาตรา 84 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับเป็นระดับโทษที่ยังไม่เหมาะสมหากน ามาใช้บังคับกับความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินที่มีความเสียหายต่อสังคมในระดับสูง หากพิจารณาถึงความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางการ
พิจารณาคดีนั้นมีการก าหนดเป็นความผิดทั้งในกฎหมายระหว่างประเทศต่างประเทศและประเทศไทย เช่น ตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2000 ข้อ 23 ในเรื่องการใช้ก าลังทาง
กายภาพ การข่มขู่ การท าให้กลัว การให้สัญญา ยื่นข้อเสนอ หรือให้ประโยชน์ท่ีมิควรได้เพื่อจูงใจให้ให้การเท็จ หรือ
เพื่อแทรกแซงการให้การหรือการเสนอพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามที่
อนุสัญญานี้ ตามประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ในมาตรา 1505 ได้บัญญัติว่า  “เป็นความผิดกรณีผู้โดจงใจที่
จะหลบเลี่ยง ป้องกัน หรือขัดขวางไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแต่บางส่วนของค าสั่งให้มีการไต่สวนคดีแพ่งที่เกิดขึ้นอย่าง
ถูกต้องภายใต้กฎหมาย Antitrust Civil Process Act. โดยเจตนาที่จะเพิกถอนส าแดงเท็จ การเคลื่อนย้ายออกจาก
สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง การปกปิด ปิดปัง ท าลาย หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือด้วยวิธีการอย่างอื่นที่เป็นการปลอม 
เอกสาร การให้การตอบค าถามเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจาอันเป็นเท็จ หรือพยายามที่จะกระท าการดังกล่าว
..” ความผิดกรณีผู้ใดท่ีโดยทุจริต ข่มขู่ ใช้ก าลัง หรือมีจดหมายข่มขู่เพื่อให้เกิดอิทธิพล ขัดขวาง ประวิง หรือพยายาม
ที่จะให้เกิดอิทธิพล ขัดขวาง หริอประวิงต่อการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้กระบวนการของหน่วยงานของรัฐ หรือต่อ
การใช้อ านาจในการสอบสวนหรือไต่สวนของสภา หรือคณะกรรมาธิการของสภา หรือคณะกรรมาธิการร่วมของสภา 
ต้องระวางโทษ...” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใดๆ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 “มาตรา 54  ผู้ใดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน 
การฟ้องร้อง หรือการด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเป็นการกระท าอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (1) ให้ 
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่ไปพบพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อให้ข้อเท็จจริง
หรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ ในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ (2) ใช้ก าลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระท าการอันมิชอบประการอื่นเพื่อมิให้
ผู้เสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริง
หรือเบิกความ หรือเพื่อให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ ในการ
ด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ (3) ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไป
เสีย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปกปิด หรือซ่อนเร้น เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือปลอม ท า หรือใช้เอกสารหรือ
พยานหลักฐานใด ๆ อันเป็นเท็จในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ (4) ให้ ขอให้ หรือรับว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือ
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท า
อันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ (5) ใช้ก าลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระท าการอันมิชอบ
ประการอื่นต่อกรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้กระท า
การ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้นกรณีการกระท าอันเป็น
การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในช้ันไต่สวนของคณะกรรมการธุรกรรมจึงควรมีการก าหนดเป็นความผิดไว้เป็น
การเฉพาะในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 1. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดลักษณะการกระท าหรือพฤติการณ์ที่บ่งช้ีได้อย่างชัดเจน ตามมาตรา 65 
ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในส่วนของค าว่า “ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็น
ของแผ่นดิน”  
 มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า“ผู้ใดยัก
ย้าย ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้สูญหาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสาร หรือบันทึก ข้อมูล 
หรือทรัพย์สินท่ีเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือท่ีตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ” 
 หากพิจารณาความในมาตรา 65 ส่วนท้าย ที่ว่า “ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน” การที่
บุคคลผู้ใดจะรู้หรือควรรู้ว่าทรัพย์สินใดจะตกเป็นของแผ่นดิน เป็นการบัญญัติกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจน สามารถตีความ
ได้อย่างกว้าง ไม่ได้มีการระบุถึงลักษณะการกระท าหรือพฤติการณ์ประกอบที่ชัดเจน ท าให้เกิดความสงสัยว่า การ
กระท าในลักษณะใดถึงจะเข้าลักษณะที่รู้หรือควรรู้ เนื่องจากตามมาตรา 65 นั้นก็ไม่ได้ให้ความหมายหรือขยายความ
ให้เข้าใจได้ เมื่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายลักษณะอาญา โดย
การตีความกฎหมายอาญานั้นมีหลักว่าต้องตีความโดยเคร่งครัดตามตัวอักษรประกอบกับเจตนารมณ์ของการบัญญัติ
กฎหมาย กรณีดังกล่าวจึงเห็นว่าสมควรมีการก าหนดค านิยามให้มีความชัดเจน เพื่อให้สามารถใช้บังคับ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 โดยเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของมาตรา 65 โดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นบทบัญญัติ มาตรา 65 วรรค
สอง ดังนี้ 
 มาตรา 65 ผู้ใดยักย้าย ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้สูญหาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของ
แผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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 เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ค าว่า “ที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน” ตามมาตรา 65 วรรค
หนึ่ง หมายความถึงบุคคลผู้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน 
โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นรู้หรือควรรู้ว่าทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของแผ่นดิน 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการยักย้าย ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ซึ่งทรัพย์  
ที่เจ้าพนักงานยังไม่มีค าสั่งยึดหรืออายัดอันเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท าความผิด จากการศึกษาพบว่า การ
กระท าความผิดดังกล่าวนั้นเป็นความผิดที่สามารถเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการกระท าความผิด ซึ่งเจ้าพนักงานนั้นยังไม่
พบการกระท าความผิดฐานฟอกเงินหรือก่อนที่เจ้าพนักงานจะมีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์อันได้มา
จากการกระท าความผิด เนื่องจากผู้กระท าผิดต้องการที่จะน าเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระท าความผิดครั้ง
ต่อๆไป และจะเห็นว่าการกระท าความผิดในลักษณะดังกล่าว ยังไม่ใช่การกระท าที่เข้าลักษณะที่จะเป็นความผิดตาม
มาตรา 65 เพราะกรณีดังกล่าวไม่ใช่การกระท าที่เกิดขึ้นหลังจากเจ้าพนักงานได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น หากจะ
พิจารณาว่าเป็นกรณีที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินก็จะเป็นการตีความอย่างกว้างเกินไป เนื่องจากในส่วน
นี้ยังไม่มีการก าหนดความหมายที่ชัดเจน จึงเห็นว่าควรมีการก าหนดการกระท าอันเป็นการยักย้าย ซ่อนเร้น เอาไป
เสียซึ่งทรัพย์ที่เจ้าพนักงานยังไม่มีค าสั่งยึดหรืออายัดเป็นความผิด โดยก าหนดช่วงระยะเวลาของการกระท าความผิด 
เพื่อให้สามารถจัดการกับทรัพย์สินที่ผู้กระท าผิดได้มาจากการกระท าความผิดได้อย่างครอบคลุมที่สุดและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่ว่าเพื่อเป็นการตัดวงจร
การประกอบอาชญากรรมที่เป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าว 
 โดยเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเตมิในส่วนของมาตรา 65 โดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นบทบัญญัต ิมาตรา 65/1 ดังนี ้
 มาตรา 65/1 ในระหว่างหนึ่งปีก่อนมีการด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว ตามมาตรา 48 
ผู้ใดยักย้าย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยังไม่มีค าสั่งยึดหรืออายัดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 3. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดความผิดการปั้นแต่งพยานบุคคลในการสร้างพยานหลักฐานเท็จในการไต่
สวนคดีฟอกเงินของคณะกรรมการธุรกรรม จากการศึกษาพบว่าการปั้นแต่งพยานบุคคลในกรณีนี้ ต่างจาก การ
กระท าอันเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากการกระท าดังกล่าวไม่ได้ท าให้การด าเนินกระบวนการ
ยุติธรรมท าไปได้โดยไม่สะดวก หรือประวิงให้ชักช้ากว่าท่ีควรจะเป็น เพราะเป็นการปั้นแต่งพยานบุคคลขึ้นมาเพื่อเข้า
ไปให้การเป็นการที่ท าให้การด าเนินคดีฟอกเงินนั้นด าเนินไปได้โดยปกติ แต่พยานบุคคลที่ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการ
ดังกล่าวนั้นเป็นพยานเท็จ เมื่อกรณีดังกล่าวไม่ได้มีการบัญญัติเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงต้องน าประมวลกฎหมายอาญามาพิจารณา ผู้ที่ก่อให้บุคคลใดเป็นพยาน
บุคคลเพื่อแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานก็จะมีความผิดตามมาตรา 137 ประกอบมาตรา 84 ซึ่งหากผู้ถูก
ใช้ได้กระท าความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ โดยการกระท าความผิดตามมาตรา 137 นั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ เมื่อพิจารณาแล้วระดับโทษดังกล่าวยังไม่
มีความเหมาะสมกับความเสียหายต่อสังคมที่เกิดจากการกระท าความผิดพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 โดยเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 63 เป็นบทบัญญัติ มาตรา 63/1 ดังนี ้
 มาตรา 63/1 ผู้ใดปั้นแต่งพยานบุคคลในการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการไต่สวนของ
คณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นถึง ห้าแสนบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 4. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดความผิดอาญาในกรณีการกระท าอันเป็นการแทรกแซงกระบวนการ
ยุติธรรมในช้ันไต่สวนของคณะกรรมการธุรกรรม จากการศึกษาพบว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าซึ่งมีลักษณะ
เป็นเหมือนการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม  เป็นการกระท าที่ท าเพื่อกีดกันหรือกีดขวางการด าเนินคดีไม่ให้การ
ด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการกระท าความผิดฐานฟอกเงินนั้นเป็นความผิดที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินจ านวนมาก เมื่อผู้กระท าความผิดต้องการที่จะให้ทรัพย์สินที่ได้มานั้นหลุดพ้นจากการยึดหรือ
อายัดของเจ้าพนักงาน จึงใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตน และเมื่อพิจารณาถึงรัฐธรรมนูญมาตรา 62 
วรรคสอง ที่บัญญัติว่า รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใดๆ ประกอบกับกฎหมายอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการปราบปราม
การกระท าความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายในระดับสูงเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งคือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้มีการก าหนดการกระอันมี
ลักษณะเป็นการแทรกแซงหรือขัดขวางการด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ไว้เป็นการเฉพาะ ท าให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สามารถใช้กฎหมายดังกล่าวปราบปรามผู้กระท าความผิดอันเป็นการแทรกแซงการด าเนินคดีได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพประกอบกับมีการก าหนดอัตราโทษที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดจากการกระท าความผิดดังกล่าว 
มากกว่าการที่จะน าโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ ดังนั้นกรณีดังกล่าวจึงควรมีการก าหนดเป็น
ความผิดไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด้วย 
 โดยเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 64 เป็นบทบัญญัติ มาตรา 64/1 ดังนี ้
 มาตรา 64/1 ผู้ใดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องร้อง หรือการด าเนินคดีความผิดฐานฟอก
เงิน เพื่อมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเป็นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 (1) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่
ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรื อเบิกความ หรือ
เพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ ในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) ใช้ก าลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระท าการอันมิชอบประการอื่นเพื่อมิให้
ผู้เสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริง
หรือเบิกความ หรือเพื่อให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ ในการ
ด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (3) ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปกปิด หรือ
ซ่อนเร้น เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือปลอม ท า หรือใช้เอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ อันเป็นเท็จในการ
ด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (4) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ
ธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลา
การ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้
กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
 (5) ใช้ก าลังบังคับ ขู่ เข็ญ ข่มขู่  ข่มขืนใจ หรือกระท าการอันมิชอบประการอื่นต่อกรรมการ 
อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือเจ้า
พนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือ
ประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ทั้งนี้ การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การใช้บังคับพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การบัญญัติกฎหมาย ฉบับนี้ ที่ต้องการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมในการฟอกเงิน ที่น าเงินหรือทรัพย์สินไปใช้
ประโยชน์ในการกระท าความผิดต่อไปได้อีก 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตในประเทศไทย ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตทั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ และเพื่อศึกษาปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้น 
ในประเทศไทย พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 ผลการศึกษาพบว่า ควรก าหนดขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้รวมไปถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตด้วย ควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีการเพิ่มบทบัญญัติมาตรา 20/1 ในกรณีเจ้าของข้อมูลถึงแก่กรรม
และมิได้แสดงเจตนาไว้เป็นอย่างอื่น ให้ทายาทหรือคู่สมรสของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้แทน ในกรณีที่มี
ทายาทหรือผู้ใช้สิทธิแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหลายคน ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ใช้สิทธิด าเนินการแทนเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามล าดับก่อนหลังดังนี้ (1) บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม (2) คู่สมรส (3) บิดาหรือ
มารดา (4) ผู้สืบสันดาน (5) พี่น้องร่วมบิดามารดา และควรน าหมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง หมวด 7 โทษทางอาญา 
และส่วนท่ีสอง โทษทางปกครอง ของพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาบังคับใช้กับกรณีการกระท าต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย 
 
ค าส าคัญ 
การคุ้มครอง, ข้อมูลส่วนบุคคล, ผู้เสียชีวิต 
 
Abstract 
 The purpose of this thesis is to study the background and the importance of problems 
regarding personal data protection of dead people in Thailand, the theory and the principle 
concerning personal data protection of dead people, and the law relating to personal data 
protection of dead people in Thailand and foreign countries. In addition, the study would include 
problematic issues of personal data protection of dead people in Thailand and ways to resolve 
these problems 

                                                           
 1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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 The study reveals that the Personal Data Protection Act B.E. 2562 shall extent its scope 
to cover the personal data of dead people. In this circumstance, the Personal Data Protection Act 
B.E. 2562 shall be amended by adding section 20/1 as follows. “In the event that the data subject 
died and did not otherwise declare his intention, statutory heir or spouse of the data subject or 
person having the duty relating to such personal data shall be the person who can exercise rights 
of the data subject under this Act. In the event that there are several heirs or people who can 
exercise rights of the data subject, the person who can exercise rights of the data subject shall be 
according to the following order: (1) legitimate children or adopted children; (2) spouse; (3) parents; 
(4) descendants; (5) brothers and sisters of full blood; Additionally, Chapter 6 (Civil Liability), 
Chapter 7 Part 1 (Criminal Liability), and Chapter 7 Part 2 (Administrative Liability) shall be enforced 
to any action or conduct that has done to the data subject who passed away 
 
Key Word  
Protection, Personal Information, The Decease 
 
บทน า 
 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น ท าให้ผู้คน  
ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นจ านวนมากขึ้น จากการรายงานของ We are Social ผ่าน Social Media Management 
Tool ที่เรียกว่า Hootsuite พบว่าในปี พ.ศ. 2563 คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ถึง 4,540 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 59 ของจ านวนประชากรทั้งหมดของโลก เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นนี้ 
ส่งผลท าให้มีการจ าหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ เป็นไปอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการให้บริการบนแพลตฟอรม์
ต่างๆ เช่น การซื้อขายสินค้า การให้บริการระบบธนาคาร การชมภาพยนตร์ การฟังเพลง การค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที่
ตนสนใจผ่านทางผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูล การเล่นเกมส์ การพูดคุยสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
ผ่านทางสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ไลน์ เป็นต้น 
 การเข้าไปใช้บริการแพลตฟอร์มไม่ว่ามีวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่
จ าเป็นแก่ผู้ให้บริการ เช่น ช่ือ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
ติดต่อได้ รายได้ รวมถึงความช่ืนชอบในรูปแบบสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนั้น รวมถึงผู้ใช้บริการ
จะต้องให้ความยินยอมแก่ผู้ให้บริการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ รวมถึงการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตน
ไปยังบุคคลอื่น ภายใต้กรอบท่ีกฎหมายก าหนด 
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการสามารถรวบรวมได้นี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น ใช้เป็น
ช่องทางการตลาดเพื่อติดต่อเสนอขายสินค้าแก่ผู้ใช้บริการโดยตรง น าไป ประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กลุ่มเป้าหมาย และน าข้อมูลนั้นไปพัฒนารูปแบบของการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้อง การของ
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ขณะเดียวกัน เมื่อมี
การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการบนแพลตฟอร์มมากยิ่งข้ึน การละเมิดสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจึงมากขึ้นตามไปด้วย หลายครั้งที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการ
ติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้า ทั้งที่ไม่เคยให้ความยินยอมแก่องค์กรธุรกิจดังกล่าวในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
น ามาซึ่งความเดือดร้อนร าคาญหรือสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศได้ ดังนั้น ทุกประเทศทั่วโลกจึงให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการตรากฎหมาย
ว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมาบังคับใช้3 

                                                           
 3 ธนาคารไทยพาณิชย์, “ PDPA พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องใกล้ตัวเรากว่าที่คิด,”  สบืค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2563, จาก  https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/pdpa-about-us.html 
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 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มเป็นจ านวนมาก ขณะที่ประชากรของโลกหรือเป็นผู้ใช้บริการ
แพลตฟอร์มได้เสียชีวิตลงทุกวัน ซึ่งผู้ให้บริการย่อมมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตซึ่งได้เคยให้ความยินยอมให้มีการ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ในความครอบครอง รวมถึงได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
ขณะเดียวกัน ในด้านกฎหมาย พบว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกลับมีความเห็นแตกต่าง
กันในประเด็นของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เสียชีวิต โดยพบว่าในบางประเทศ ได้ก าหนดยกเว้น
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตไปแล้ว เนื่องจากเห็นว่าผู้เสียชีวิตไม่
สามารถท่ีจะเป็นผู้เสียหายจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ นอกจากน้ี ผู้เสียชีวิตยังไม่สามารถท่ีจะควบคุมการ
ใช้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้อีกต่อไป ทั้งนี้การยกเว้นไม่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตดังกล่าวมีแนวคิดตั้งอยู่บนพื้นฐานของบุคคล โดยสภาพของบุคคลจะเริ่มต้น
ขึ้นเมื่อเกิดและสิ้นสุดลงเมื่อตาย ดังนั้น บุคคลจึงหมายถึงบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จึงไม่รวมถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว4 
 ขณะที่บางประเทศ ได้ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เสียชีวิตไป
แล้วด้วย เนื่องจากเห็นว่า ถึงแม้ผู้ เสียชีวิตจะไม่สามารถเป็นผู้เสียหายจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  
แต่การละเมิดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อญาติของผู้ เสียชีวิตที่ยังมี ชีวิตอยู่  เช่น  ข้อมูลทางการแพทย์ 
ของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมบางประการ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางการแพทย์ของผู้เสียชีวิตอาจ
น ามาซึ่งการขึ้นเบี้ยประกันสุขภาพและปัญหาในการจ้างงานของญาติที่ยังมีชีวิตอยู่  เป็นต้น 5 นอกจากนี้ 
ยังพบบางประเทศได้ก าหนดให้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตจะกระท าได้ต่อเมื่อผ่านระยะเวลาหนึ่ง
ตามที่ก าหนดไว้ ในกฎหมายแล้ว หรืออาจก าหนดให้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถกระ ท าได้   
โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดหากเป็นการเปิดเผยต่อทายาทของผู้ เสียชีวิตเท่านั้น 6 และในบางประเทศ 
มีการก าหนดให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ข้อมูลทาง
การแพทย์ โดยถือว่าข้อมูลของผู้ป่วยยังเป็นความลับแม้ว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตไปแล้ว7 เป็นต้น 
 ส าหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 6 ของประเทศไทย
ได้ให้ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งท าให้สามารถระบุตัวบุคคล 
นั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ” เห็นได้ว่าภายใต้บทกฎหมายของ
ประเทศไทย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการคุ้มครองเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังมี ชีวิต  
อยู่เท่านั้น มิได้ครอบคลุมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตไปแล้ว ส่งผลท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการเคย
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ อาจถูกน าไปใช้ประโยชน์ โดยที่ทายาทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ไม่อาจด าเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เสียชีวิตได้  ที่ส าคัญหากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้เสียชีวิต ก็ไม่มีมาตรการใดที่จะสามารถน ามาใช้ด าเนินคดีแก่ผู้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต 
หรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ญาติของผู้ เสียชีวิต ด้วยเหตุนี้  จึงเป็นที่มาที่ผู้ศึกษาสนใจท าการศึกษา  
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 
 
 
 

                                                           
 4 Victoria Oloni, “Life After Death: Data Protection Rights of Deceased Persons, Retrieved 22 
September 2020. From   HTTPS://AANOIP.ORG/LIFE-AFTER-DEATH-DATA-PROTECTION-RIGHTS-OF-DECEASED-
PERSONS/ 
 5 Ibid. 
 6 The Freedom of information and Protection of Privacy act, Section 30. 
 7 Mason Hayes+Curran, “Access to personal information of deceased persons under the Freedom of 
Information Acts 1997 & 2003 (the “FOI Acts”),” Retrieved  22 September 2020. From  
https://www.mhc.ie/ fs/doc/publications/2009-foi-regulations.pdf 
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บทวิเคราะห ์
 การที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล พ.ศ. 2562 ไม่คุ้มครองถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต  
ท าให้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล พ.ศ. 2562 ยังมีปัญหาบางประการ ผู้ศึกษาจึงน ามาศึกษาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 ประการที่ 1 ปัญหาการไม่มีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต  
 จากการศึกษาพบว่า มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นบท
นิยามของพระราชบัญญัตินี้ได้ให้ความหมายของค าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้
สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 บทบัญญัติมาตรา 6 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ให้ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัตินี้  หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวของเจ้าของข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรง 
หรือทางอ้อม แต่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิตไปแล้ว ดังนั้น  
ในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปของไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2662 จึงมิได้ให้การคุ้มครองถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตไปแล้ว ส่งผลท าให้ข้อมูล
จ านวนมากของผู้เสียชีวิต ผู้ควบคุมข้อมูลหรือบุคคลอื่นใดที่มีความสามารถในด้านเทคโนโลยี สามารถน าข้อมูล
เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรก็ได้ เช่น การน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์แนวโน้มของกลุ่มเป้าหมายส าหรับ
สินค้าที่พึ่งผลิตขึ้นมาใหม่ การน าข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในการฝึกปัญญาประดิษฐ์ให้ประมวลผลข้อมูลและอื่นๆ 
ในขณะที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่บุคคลที่
เป็นญาติหรือทายาทของผู้เสียชีวิตกลับไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มิได้แบ่งปันรหัสผ่านเข้าบัญชีออนไลน์เอาไว้  
 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาบทกฎหมายของต่างประเทศ พบว่ากฎหมายของประเทศต่างๆ มีแนวโน้มที่
จะให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยรวมถึงการคุ้มครองของผู้ที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารของโลกที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้คนนิยมในการเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลเอาไว้ในบัญชีออนไลน์เป็นจ านวนมาก ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทท่ีเก็บเอาไว้มีความอ่อนไหวและหากผู้อื่น
สามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากความยินยอมก็อาจสร้างผลกระทบไม่เพียงแต่เฉพาะบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลเท่านั้น แต่ยังอาจสร้างผลกระทบรวมไปถึงทายาท นอกจากนี้  ในเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยของ
เทคโนโลยียังมีจุดบกพร่องอีกมากมาย ถึงแม้มีกฎหมายก าหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ดังกล่าว แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ที่สามารถใช้ขุดบกพร่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีนั้นเข้าถึงและ
ละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตไปแล้วเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการน าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตไปใช้ใน
การก่ออาชญากรรมทางการเงิน เช่น น าไปฉ้อโกงภาษี น าไปใช้เปิดบัญชีเครดิต ซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่
ทายาทของผู้เสียชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นในบางประเทศถึงแม้กฎหมายจะยังไม่มีการให้การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้เสียชีวิต แต่ในทางปฏิบัติกลับค านึงถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตมากข้ึน โดยมีแนวคิดใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตด้วย และผลักดันให้ก าหนดกฎเกณฑ์การด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้เสียชีวิตไว้ในกฎหมายโดยการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางทายาทหรือตัวแทน  
 ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ในปัจจุบันถึงแม้กฎหมายต่างประเทศส่วนใหญ่จะไม่มีการก าหนด 
ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต แต่แนวโน้มที่จะมีการแก้ไขกฎหมายให้มี
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันมีสาเหตุมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ที่ส าคัญกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมของรัฐ
ของประเทศไทยได้ให้ความคุ้มครองรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต ดังนั้น หากมีการแก้ไขกฎหมาย ให้
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยครอบคลุมการคุ้มครองรวมไปถึงผู้เสียชีวิตด้วย นอกจากจะ
ท าให้บทบัญญัติของกฎหมายไทยมีความสอดคล้องกันและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากฎหมายของโลกให้เท่า
ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตดังกล่าวยังเป็นการคุ้มครอง
ต่อญาติหรือครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต ท่ียังมีชีวิตอยู่ เพราะอาจจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตนั้น ไม่ว่าจะด้านทรัพย์สินในกรณีที่มีผู้หนึ่งผู้ใดกระท าการละเมิดโดยน าข้อมูล
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ส่วนบุคคลด้านทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตไปใช้ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตอาจเช่ือมโยงมายังข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มีชีวิตอยู่ที่เป็นญาติหรือครอบครัวท่ีท าให้ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย 
 ประการที่ 2 ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิในฐานะทายาทของผู้เสียชีวิต 
 เมื่อศึกษาสาระส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พบว่า ได้ก าหนดสิทธิต่างๆ 
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้หลายประการ  ซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวท่ีผู้เป็นเจ้าของข้อมูลจะต้องใช้สิทธิดังกล่าว
ด้วยตนเอง โดยการยื่นค าร้องต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการแสดงเจตนาให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เว้นแต่บุคคลบางประเภทที่ไม่สามารถแสดงเจตนาได้ด้วย
ตนเอง เพราะหย่อนความสามารถในการแสดงเจตนา กฎหมายได้ก าหนดให้มีผู้แสดงเจตนาแทน ทั้งนี้จึงมี
ข้อพิจารณาว่า ในกรณีของผู้เสียชีวิต หากกฎหมายมีการบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ บุคคลใดสมควรที่
จะเป็นผู้ใช้สิทธิในการยื่นค าร้องต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เสียชีวิตใน
ลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด 
 ถึงแม้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังไม่มีการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตให้เห็นเป็นที่
ชัดเจนนัก แต่มีแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตจะถูกละเมิดจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆ ท่ีมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการซื้อสินค้าและบริการผ่านทาง
ออนไลน์ ขณะเดียวกันตัวอย่างของประเทศที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมากได้แก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบว่าในแต่ละปีมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับความยินยอมและ
น าไปใช้ในการฉ้อโกง เช่น การขโมยข้อมูลหมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้เสียชีวิตและท าการขอคืนภาษี การ
ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลทางการแพทย์ หมายเลขใบอนุญาตขับรถ บัตรเครดิต เงินกู้ รวมถึงการประกันการจ้างงาน 
การบริการสาธารณูปโภคและการบริการโทรคมนาคม เป็นต้น 
 จากการศึกษาค าพิพากษาตลอดจนกฎหมายของต่างประเทศ พบว่าเคยมีค าพิพากษาของศาลสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งได้มีค าพิพากษาที่ระบุว่า “สัญญาที่ครอบคลุมบัญชีผู้ใช้กับเครือข่ายโซเชียลใดๆก็ตาม ต้อง
ถูกโอนถ่ายไปยังทายาทเจ้าของบัญชีดั้งเดิมนั้น” ค าพิพากษาดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณีของคุณแม่รายหนึ่งได้ท าการ
ฟ้องร้องเฟสบุ๊คเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรสาวอายุ 15 ปี เสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 2011 จาก
อุบัติเหตุรถไฟใต้ดิน โดยหวังว่าข้อมูลในเฟสบุ๊คจะให้ความกระจ่างว่า การเสียชีวิตของบุตรสาวนั้นเป็นอุบัติเหตุหรือ
เป็นการตั้งใจฆ่าตัวตาย โดยแม่ของเด็กได้อ้างต่อศาลว่า ข้อมูลในเฟสบุ๊คของบุตรสาว เปรียบเสมือนสมุดบันทึกหรือ
จดหมายส่วนตัวท่ีจะต้องตกเป็นของสมาชิกครอบครัวหรือทายาทหลังจากบุตรสาวเสียชีวิต ในคดีนี้ศาลช้ันต้นในกรุง
เบอร์ลินได้มีค าพิพากษาเห็นด้วยว่า สัญญาที่ผู้ตายท าไว้กับเฟสบุ๊คนั้นถูกคุ้มครองตามกฎหมายมรดก ซึ่งครอบคลุม
เนื้อหาด้านดิจิทัลที่ปรากฏในเฟสบุ๊คด้วย 
 อย่างไรก็ตามเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ศาลกลับมีค าพิพากษาเห็นด้วยกับเฟสบุ๊คว่า 
ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารของผู้เสียชีวิตสมควรได้รับการคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ซึ่งรวมถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุตรสาวของผู้ฟ้องคดีรายนี้ และบุคคลที่บุตรสาวของเธอได้ติดต่อและ
ส่งข้อความถึงบุคคลอื่น ขณะที่ค าพิพากษาของศาลสูงกลับเห็นด้วยกับมารดาของเด็กผู้เสียชีวิต โดยในค าพิพากษา
ของศาลระบุว่า ข้อมูลต่างๆ นอกจากจะช่วยเยียวยาด้านอารมณ์ความรู้สึกของผู้เป็นมารดาได้แล้ว ยังเป็นหลักฐาน
ด้วยว่า การเสียชีวิตของเด็กสาวนั้นคนขับรถไฟสมควรต้องรับผิดทางละเมิดและต้องจ่ายเงินค่าชดเชยหรือไม่ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับว่าเป็นความผิดของคนขับรถไฟหรือเป็นกรณีที่เด็กสาวดังกล่าวจงใจฆ่าตัวตายเอง นอกจากนี้ยังได้ให้
เหตุผลเพิ่มเติมถึงการตัดสินใจให้มารดาของเด็กว่าควรมีสิทธิในบัญชีเฟสบุ๊คของบุตรสาว เพราะวิธีการท างานของ
เฟสบุ๊กยังไม่อาจรับประกันได้ว่า มีแต่เจ้าของบัญชีเท่าน้ันท่ีจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาในบัญชีของตนได้ โดยไม่มีบุคคล
ที่สามสามารถเข้าถึงบัญชีนั้น อีกทั้งยังเห็นด้วยว่า อะไรก็ตามที่เป็นของส่วนตัวของบุคคลนั้น ควรตกเป็นของทายาท
หลังจากท่ีบุคคลนั้นเสียชีวิต เช่นเดียวกับสมุดบันทึกหรือจดหมายส่วนตัว 
 ค าพิพากษาดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ค.ศ. 2012 ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ (The Data Privacy Act of 2012) ภายใต้ RA 10173 ก าหนดไว้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
จะได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกับทรัพย์สินส่วนตัว ซึ่งหมายรวมถึงสิทธิในการส่งผ่านความเป็นเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วย ในลักษณะเช่นเดียวกับทรัพย์สินทางกายภาพอื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ โดยเจ้าของข้อมูลส่วน
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บุคคลสามารถก าหนดว่าสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกส่งผ่านไปยังผู้ใดที่เป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตามกฎหมายหรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ในท านองเดียวกัน ในฐานะทายาทหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย มีสิทธิที่จะอ้างการส่งผ่านสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกในครอบครัว ท้ังนี้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ค.ศ. 2012 ก าหนดให้ปกป้อง
สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วผ่านผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เต็มใจจะรับผิดชอบในเรื่องนี้ และสิทธิดังกล่าวนี้ได้
ขยายไปถึงผู้ที่ชราภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งไม่สามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้ จึงต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นให้เป็นผู้
ปกป้องสิทธิของตนแทน 
 ขณะเดียวกัน เมื่อท าการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอิตาลีซึ่ง
เป็นหนึ่งในประเทศท่ีเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเช่นเดียวกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพบว่า ได้ก าหนดให้บุคคล
อื่นสามารถใช้สิทธิแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เสียชีวิต ภายใต้เง่ือนไขคือ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ด าเนินการเ พื่อ
ประโยชน์ของผู้เสียชีวิต ในฐานะตัวแทนท่ีได้รับอนุญาต หรือกระท าเพื่อครอบครัวที่สมควรได้รับความคุ้มครอง การ
ใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตดังกล่าวจะไม่สามารถกระท าได้ ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้หรือ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ห้ามไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการเสียชีวิต 
ส าหรับกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้เสียชีวิตไว้ในท่ีปลอดภัยด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ 
การเปิดเผย การคัดลอก ดัดแปลง ก าจัด หรือความเสี่ยงใดๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 ขณะที่กฎหมายของประเทศแคนาดา กฎหมายว่าด้วยความเป็นอิสระของข้อมูลและการคุ้มครอง
ความเป็นส่วนตัว ค.ศ. 2000 มีข้อก าหนดส าหรับสถานการณ์บางอย่างที่บุคคลอาจใช้สิทธิในการมอบอ านาจ 
ให้บุคคลอื่น เช่น ตามมาตรา 84 ในกรณีของผู้เสียชีวิตหรือผู้เยาว์ สิทธิและอ านาจในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลจะถูกใช้โดยตัวแทนของแต่ละบุคคล โดยตัวแทนหมายถึง ผู้ที่มีอ านาจในการดูแลทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต เช่น
ผู้ที่เป็นผู้ด าเนินการอยู่ในพินัยกรรม (ผู้จัดการมรดก) หรือผู้ที่ศาลแต่งตั้ง ทั้งนี้ การขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้เสียชีวิต หน่วยงานสาธารณะที่เป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่า บุคคลที่ร้องขอมีหลักฐานที่เช่ือถือได้ว่ามีอ านาจในการด าเนินการในนามของผู้เสียชีวิต เช่น ส าเนาพินัยกรรมของ
ผู้เสียชีวิตหรือค าสั่งศาล เป็นต้น ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตดังกล่าวหน่วยงานสาธารณะยัง
ต้องการหลักฐานว่าข้อมูลที่ร้องขอให้มีการเปิดเผยนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์ในการดูแลทรัพย์สินของ
ผู้ตาย เช่น กรณีพ่อม่ายต้องการข้อมูลของผู้ตาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
ของภรรยาหรือไม่ เป็นต้น สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศอิตาลี และค าพิพากษาของศาลของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีท่ีผู้ศึกษาได้ท าการกล่าวถึงมาก่อนหน้านี้ แต่ขัดแย้งกับนโยบายของเฟสบุ๊ค (Facebook) ซึ่งอ้าง
ว่า ในบัญชีของผู้ใช้เฟสบุ๊คที่เสียชีวิตดังกล่าว ผู้ใช้ได้ท าการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เสียชีวิตโดยก าหนดให้บุคคลอื่น อันหมายถึงทายาทหรือครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ใช้ อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ผู้เสียชีวิตได้ท าการติดต่อสื่อสารด้วยก่อนหน้า
นี้ ด้วยเหตุนี้ เฟสบุ๊คจึงมักไม่ยินยอมอนุญาตให้ทายาท หรือครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าถึงบัญชีดิจิทัลของผู้เสียชีวิต
เว้นแต่มีค าสั่งของศาล ดังนั้นในปัจจุบัน เฟสบุ๊คจึงมีการเพิ่มการตั้งค่าในบัญชีเพื่อให้เจ้าของบัญชีตัดสินใจเองว่า
ต้องการให้บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของพวกเขาเป็นอย่างไรภายหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิต เช่น ให้ผู้ใช้บัญชีสามารถ
แต่งตั้งผู้สืบทอดบัญชีได้ว่า กรณีที่ตนเองได้เสียชีวิตไปแล้วจะให้บุคคลใดเป็นผู้สืบทอดบัญชี เช่นบุคคลในครอบครัว
หรือบุคคลใกล้ชิด โดยผู้สืบทอดมีสิทธิที่จะเขียนหรือแชร์ข้อความในเฟสบุ๊คหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งท่ีท าเป็นอนุสรณ์ 
อัพเดทรูปโปรไฟล์และรูปภาพหน้าปกรวมถึงส่งค าขอให้ปิดบัญชีผู้ใช้ หรือหากผู้ใช้ไม่ต้องการให้บุคคลใดมาใช้บัญชี
ของตนอาจเลือกให้ปิดบัญชีหลังจากที่ตนเสียชีวิตได้ โดยแพลตฟอร์มหรือผู้ควบคุมข้อมูลจึงสมควรที่จะปฏิบัติตาม
ความประสงค์นี ้ทางด้านกฎหมายในปัจจุบันจึงเป็นข้อถกเถียงกัน ถึงการด าเนินการของประเทศต่างๆ เช่น ประเทศ
อังกฤษยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับมรดกดิจิทัล ส่วน GOPR ของสหภาพยุโรปก็มีผลบังคับใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ขณะที่ประเทศแคนาดาเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินการแทนผู้เสียชีวิต ขณะที่
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีค าพิพากษาว่าทายาทควรได้รับบัญชีโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกับท่ีพวกเขาได้รับจดหมาย 
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 ในการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของไทยขึ้นบังคับใช้ กฎหมาย  
ของสหภาพยุโรปค่อนข้างมีอิทธิพลต่อการบัญญัติกฎหมายของไทย ดังจะเห็นได้จากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
ไม่รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตก็มีที่มาจากการเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม 
สหภาพยุโรปมิได้บังคับว่า ต้องน ากฎหมายของสหภาพยุโรปมาใช้บังคับภายในประเทศสมาชิกทุกประการ โดย
ประเทศสมาชิกสามารถบัญญัติกฎหมายภายในให้แตกต่างไปได้ ดังเช่น กรณีของประ เทศอิตาลี และแนวค า
พิพากษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่มีแนวคิดว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตอยู่ภายใต้การบังคับของ
กฎหมายมรดก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบัญญัติกฎหมายไทยที่มีมาแต่เดิมและสามารถน าแนวคิดนี้มาบังคับใช้
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในโลกท่ีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 จากเหตุผลดังเช่นท่ีผู้ศึกษาได้กล่าวมา เพื่อความสอดคล้องกันในการบังคับใช้กฎหมายที่ส าคัญผู้ศึกษาเห็น
ว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ยังมิได้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตเอาไว้ได้จากผู้ไม่ประสงค์ดี ดังปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอว่า ผู้ใช้บัญชีดิจิทัลถูกแฮกบัญชี ผู้ใช้
หมายเลขโทรศัพท์มือถือถูกแฮกบัญชี เป็นต้น หากเจ้าของบัญชียังมีชีวิตอยู่ก็สามารถใช้สิทธิของตนเองที่พึงมีตาม
กฎหมายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่กรณีของผู้เสียชีวิต หากมีบุคคลอื่นสามารถเข้าใช้บัญชี หรือสามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้และน าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตไปใช้ประโยชน์ โดยที่ทายาท
หรือครอบครัวไม่อาจเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยการยื่นค าขอใช้สิทธิในฐานะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแทนผู้เสียชีวิต 
การกระท าดังกล่าวของผู้ไม่หวังดีก็อาจจะสร้างความเสียหายไม่เพียงแต่กับช่ือเสียง เกียรติยศของผู้เสียชีวิตเท่านั้น 
แต่อาจสร้างความเสียหายในทางช่ือเสียง เกียรติยศและทรัพย์สินให้แก่ทายาทและครอบครัวได้ 
 ผู้ศึกษาเห็นว่า หากมีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีการบัญญัติ
เกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะของกฎหมายมรดกกล่าว  คือ หากผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แสดงเจตนาต่อแพลตฟอร์มหรือผู้ควบคุมข้อมูลเอาไว้ว่าจะให้บุคคลใดเป็นผู้สืบทอดบัญชี
ผู้ใช้เอาไว้ก่อนการเสียชีวิต ก็ให้เป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เสียชีวิตได้แสดงเจตนาเอาไว้ 
แต่ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมิได้แสดงเจตนาเอาไว้ ควรมีการก าหนดให้ทายาทหรือครอบครัวมีสิทธิเข้าถึง
บัญชีผู้ใช้ดังกล่าวนั้นในลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 ประการที่ 3 ปัญหาการไม่มีมาตรการด าเนินคดีแก่ผู้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและการ
เยียวยาความเสียหายแก่ญาติของผู้เสียชีวิต 
 เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และเพื่อกิจกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น การละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลย่อมเกิดขึ้นได้ ดังเช่น กรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็น Search Engine ช่ือดังอย่าง กูเกิ้ล (Google) โดยพบว่ามีผู้ใช้บริการการ
รวบรวมข้อมูลหลักฐานและยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า 
Google ได้ท าการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการผ่านเครื่องมือต่างๆ อาทิ Google Analytics, Google 
Ads Manager รวมถึงแอปพลิเคช่ันและปลั๊กอินอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ Google สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนของผู้ใช้งาน 
งานอดิเรก อาหารที่ช่ืนชอบ ลักษณะการช้อปปิ้ง หรือแม้แต่สิ่งที่ผู้ใช้งานรังเกียจและผู้ใช้งานหลงใหลแม้จะเป็น
ความลับก็ตาม 
  ตามบทกฎหมายของประเทศไทย หากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเกิดขึ้น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติให้การคุ้มครองแก่ผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลโดยก าหนดมาตรการที่จะด าเนินการแก่ผู้ละเมิดและการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ไว้หลายกรณี เช่น กรณีความรับผิดทางแพ่ง เช่น ตามมาตรา 77 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอัน
เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ท าให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท า
โดย จงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
จะพิสูจน์ได้ว่า (1) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง (2) เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 
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ทั้งนี้ค่าสินไหมทดแทนให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตามความจ าเป็น
ในการป้องกันความเสียหายที่ก าลังจะเกิดขึ้นหรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วด้วย 
 ความรับผิดทางอาญา เช่น ตามมาตรา 79 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ความว่า ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 อัน
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูก
เกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 อัน
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงล้านบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 โทษทางปกครอง เช่น ตามมาตรา 82 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 30 วรรคสี่ มาตรา 39 วรรคหนึ่ง มาตรา 41 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 42 วรรคสองหรือวรรคสาม หรือไม่ขอความยินยอมตามแบบหรือข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนด
ตามมาตรา 19 วรรคสาม หรือไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอมตามมาตรา 19 วรรคหก หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 23 ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 25 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหน่ึง
ล้านบาท 
 แต่บทบัญญัติข้างต้นน ามาบังคับใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่ง
เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น  เมื่อมีการละเมิดจนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย อาจมีการบังคับตามมาตรา 
420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติไว้ความว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอื่น 
โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่าง
ใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” ซึ่งเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ไปให้แก่
ผู้เสียหายว่าได้เกิดความเสียหายขึ้นจริงหรือไม่ แต่เนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายที่แท้จริงคือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว และ
ญาติหรือครอบครัวเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายในทางอ้อม อาจส่งผลท าให้การด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดมีความ
ยุ่งยากและไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเต็มที่ 
 เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตพบว่า มีตัวอย่างของ
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต เช่น กรณีที่เกิดในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อข้อมูลส่วน
บุคคลของทหารผ่านศึกทั้งที่มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตแล้วจ านวน 46,000 คนถูกละเมิดโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ข้อมูลทาง
การเงิน ในตลาดมืดพบว่า มีบันทึกทางการแพทย์ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและน ามาขายกว่า 60,000 รายการ8 
ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตไปแล้ว และน าไปกระท าการฉ้อโกงเป็นการกระท าที่ไม่
มีเหยื่อที่น าไปสู่การร้องเรียนและการฉ้อโกงผู้เสียชีวิตอาจส่งผลท าให้ไม่มีใครเห็นเป็นเวลานานด้วย ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่า มีความพยายามที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตจ านวน 2.5 ล้านคนต่อปี เพื่อเปิดบัญชี
บัตรเครดิต การขอสินเชื่อ การฉ้อโกงภาษี และการไปท าสัญญากับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อขอรับโทรศัพท์ใน
ราคาแพง เป็นต้น9 
 ในการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศพบว่า กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประเทศอิตาลี มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายหากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น โดยผู้ได้รับ
การส่งผ่านการเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้เสียชีวิตใน
ฐานะตัวแทน หรือกระท าเพื่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต มีสิทธิที่จะยื่นข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานก ากับดูแลการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยอ้างถึงข้อเท็จจริงที่มีการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต แนวทางการแก้ไข
                                                           
 8 Millitary Officer Association of America, Retrieved  15 February 2021. From 
https://www.moaa.org/content/publications-and-media/news-articles/2020-news-articles/va-data-breach-leaves-
personal-info-of-46,000-veterans-exposed/ 
 9 Mandi Wooddruff, “2.5 Million Dead People Apply  for Credit Each Year,”  Retrieved  15 
February  2021. From https://www.businessinsider.com/personal-finance/25-million-dead-people-apply-for-credit-
each-year-2012-4. 
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ปัญหาที่ต้องการ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) และหลักฐานการมีอ านาจใน
การด าเนินการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้หากหน่วยงานก ากับดูแลตรวจพบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวจริง คณะกรรมการจะท าการเรียกผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อให้ปิดกั้นการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดย
อัตโนมัติ หรือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็น หรืออาจด าเนินการฟ้องร้องผู้ละเมิดต่อศาลทางใดทาง
หนึ่ง ส่วนสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายที่ ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยการ
ด าเนินคดีทางแพ่ง และระหว่างการด าเนินคดี คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีค าสั่งให้การคุ้มครอง
เป็นการช่ัวคราว โดยการห้ามมิให้ด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่ท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความเสียหาย
จนกว่าคดีจะสิ้นสุด และศาลอาจอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้
ละเมิด หรือการบรรเทาความเสียหายโดยมีค าสั่งห้าม หรือประกาศหรือให้องค์กรที่ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายหรือ
บรรเทาความเสียหายในลักษณะอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร แต่มิได้กล่าวถึงกรณีที่ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ถูกละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลเอาไว้แต่ประการใด ขณะที่กฎหมายของประเทศแคนาดา มีบางสถานการณ์ที่กฎหมายให้สันนิษฐานว่า การ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้เสียชีวิตอย่างไม่สมเหตุสมผล เช่น 
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ ข้อมูลด้านจิตเวช การวินิจฉัย การรักษาและการประเมินผลของ
ผู้เสียชีวิต ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เกี่ยวกับการบันทึกการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติการท างานหรือประวัติด้านการศึกษาของผู้เสียชีวิต เมื่อมีการละเมิดความเป็นส่วนตัว บุคคลที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือทายาทของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจใช้สิทธิทางศาลเพื่อฟ้องเรียก
ค่าเสียหายในทางแพ่งได้ โดยนอกจากมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่แทจ้รงิ
แล้ว ยังสามารถเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษได้อีกส่วนหน่ึง อย่างไรก็ตาม การฟ้องเรียกค่าเสียหายในเรื่อง
การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวนั้น ต้องพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปนี้ การละเมิดดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
การละเมิดเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นและก่อให้เกิดความกังวล การละเมิดนั้นมีความส าคัญ และ
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความอับอายหรือความปวดร้าวใจให้แก่ผู้เสียหาย 
 ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต ควรมีการก าหนด  
ให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้กระท าการแทนหรือทายาทหรือครอบครัวมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าความเสียหาย 
ว่าด้วยการละเมิดและมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาแทนผู้ เสีย ชีวิตซึ่ ง เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีมาตรการต่างๆ 
มาบังคับใช้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กระท าละเมิด เช่น มาตรการทางแพ่ง 
มาตรการทางอาญา มาตรการทางปกครอง รวมถึงการมีค าสั่งให้ผู้ละเมิดด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการ
บรรเทาความเสียหาย เช่น การสั่งให้ลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การห้ามการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดการ
ละเมิด เป็นต้น  
 
บทสรุป 
 ข้อเสนอแนะที่หนึ่งปัญหาการไม่มีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต ผู้ศึกษา
จึงขอเสนอให้มีการแก้ไข มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้ความหมายของ “ข้อมูล
ส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึงท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และให้
รวมถึงข้อมูลของผู้แก่กรรมด้วย นอกจากนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้มีความเหมาะสม
กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ ผู้ศึกษาจะได้ท าการศึกษาในประเด็นต่อไป 
 ข้อเสนอแนะที่สองปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิในฐานะทายาทของผู้เสียชีวิต ผู้ศึกษาจึง
ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีการเพิ่มบทบัญญัติมาตรา 20/1 ใน
กรณีเจ้าของข้อมูลถึงแก่กรรมและมิได้แสดงเจตนาไว้เป็นอย่างอื่น ให้ทายาทหรือคู่สมรสของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้แทน ในกรณีที่มีทายาทหรือผู้ใช้สิทธิแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหลายคน ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็น
ผู้ใช้สิทธิด าเนินการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามล าดับก่อนหลังดังนี้ (1) บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญ
ธรรม (2) คู่สมรส (3) บิดาหรือมารดา (4) ผู้สืบวันดาน (5) พี่น้องร่วมบิดามารดา 
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 ทั้งนี้ ก็จะท าให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อใด  
ก็ตามที่พบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและน าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตไปใช้โดยมิชอบ ก็จะมี
ความชัดเจนว่าบุคคลใด เช่น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เสียชีวิต ทายาทหรือครอบครัว
ตามล าดับช้ันที่กฎหมายก าหนดจะเป็นผู้ที่มีสิทธิด าเนินการใดๆ แทนผู้เสียชีวิตในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การถูกละเมิดนั้น 
 ข้อเสนอแนะที่สาม ปัญหาการไม่มีมาตรการด าเนินคดีแก่ผู้ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและ
การเยียวยาความเสียหายแก่ญาติของผู้เสียชีวิต ผู้ศึกษาขอเสนอให้มีการเพิ่มเติมมาตรา 90/1 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้น าหมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง หมวด 7 ส่วนท่ี 1 โทษอาญา 
และส่วนท่ี 2 โทษทางปกครอง มาใช้บังคับกับกรณีการกระท าต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย  
 หากมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่า ก็จะท าให้การละเมิดผู้เสียชีวิตมีมาตรการ  
การคุ้มครองทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ในหลักเกณฑ์เดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังมี
ชีวิตอยู่ และท าให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ
กฎหมายต่างประเทศท่ีให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกัน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกัน 
การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน และการรับบุตรบุญธรรม โดยเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม เพื่อน ามาใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกันเพื่อรับรองและคุ้มครอง
สิทธิของคู่ชีวิตในกรณีที่มีการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประเทศไทยมีประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว ที่รับรองการจดทะเบียน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับคู่สมรสซึ่งเป็น
ชายและหญิงเท่านั้น ส่งผลกระทบต่อคู่ชีวิตในการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาท าให้ไม่สามารถจดทะเบียน เพื่อให้มีผล
ผูกพันทางกฎหมาย รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินของคู่ชีวิตที่ได้มาระหว่างอยู่ร่วมกัน เพื่อให้คู่ชีวิตมีสิทธิในทรัพย์สิน
ร่วมกัน และการรับบุตรธรรมของคู่ชีวิต ซึ่งท าให้เกิดความไม่เสมอภาคหรือความไม่เท่าเทียมเสมือนกับคู่สมรส ด้วย
เหตุที่ไม่มีบทบัญญัติให้การรับรองการจดทะเบียนและให้ความคุ้มครองสิทธิของคู่ชีวิตไว้แต่อย่างใด จึงอาจท าให้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าว ไม่สามารถให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิได้อย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง และไม่อาจเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายได้ 
 ดังนั้น การที่ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในการอยู่ร่วมกันของคู่ชีวิตให้ชัดเจน 
จึงท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในการอยู่ร่วมกัน เห็นควรศึกษาแนวคิด และทฤษฎีรวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย
ของต่างประเทศที่มีการรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิคู่ชีวิตในการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา โดยก าหนดแนวทางที่
เหมาะสมในการจดทะเบียน สิทธิในทรัพย์สิน และการรับบุตรบุญธรรม จึงเห็นควรยกร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต 
พ.ศ. .... โดยก าหนดให้มีค านิยามค าว่า “คู่ชีวิต” คุณสมบัติและเง่ือนไขการจดทะเบียน วิธีการจดทะเบียน ส่วนสิทธิ 
ในทรัพย์สินควรมีการก าหนดการแบ่งประเภทของทรัพย์สินคู่ชีวิต  การจัดการทรัพย์สิน และสิทธิในทรัพย์สินของ
คู่ชีวิตในระหว่างการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันของคู่ชีวิต โดยก าหนดคุณสมบัติและเง่ือนไข
ของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม การให้ความคุ้มครองประโยชน์แก่บุตรบุญธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างคู่สมรสกับคู่ชีวิต เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย  
ซึ่งบุคคลทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตในสังคมอย่างมั่นคงต่อไป 
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ABSTRACT 
 This thesis aims to study the history, as well as concepts and theories of laws related 
to same-sex partnership registration including relevant legal measures both in Thailand and 
international perspectives, as well as studying and analyzing legal problems related to same-sex 
partnership registration, protection of property rights, and child adoption. The outcome is intended 
to offer appropriate guidance and suggestion to amend the law in connection to the registration of 
same-sex partners, which will ensure and protect the rights of the partners in the event of living 
together as husband and wife. 
 After scrutinizing relevant domestic and foreign laws and regulations, this thesis found 
that, currently, Civil and Commercial Code on Family of Thailand provides legal basis and 
recognition for partner registration as well as other rights only for spouses who are man and woman. 
The issue results in inability of same-sax partner, who are living together as a family, to register, nor 
to acquire property rights obtained during cohabitation, and child adoption. It results in discrepancy 
and inequality between male-female spouse and same-sex partners as there is no legal provision 
to certify the registration of partners and cannot ensure the rights of the same-sex partner in any 
way. Thus, it becomes apparent that aforementioned Civil and Commercial Act is unable to 
recognize and provide equal rights to all stakeholders and may not be in accordance with the true 
spirit of the law. 
 Therefore, the fact that Thailand does not have a specific provision in the cohabitation 
of a partner causes legal problems and gap in cohabitation of same-sex partner. In response, the 
concepts and theory are needed to be scrutinized, by incorporating foreign legal measures that 
guarantee and protect the rights of the same-sex partners to live together as husband and wife.  
The study will establish appropriate guidelines for partner registration, property rights, and child 
adoption that was deemed appropriate, and suggest that it is necessary to enact the Civil 
Partnership Act B.E. …. by including a definition of the term “partner”, as well as providing a 
qualifications and conditions for partner registration. While for property management and property 
rights, it is necessary to establish method and classification of property rights for partners during 
the cohabitation. Lastly, the act should provide a legal basis for child adoption by legislating 
appropriated qualifications and conditions of the adopters and adoptees. All legal measures will 
ensure the fairness, impartiality, equality, and non-discriminatory conducts between male-to-
female spouse and other types of partners. Furthermore, such measures would comply with basic 
human rights principles as well as could promote and uphold human dignity, in which every person, 
regardless of their genders, should be equally treated, in order to strengthen family and construct 
a strong society. 
 
Keywords 
Spouse, Partner, Cohabitation, Partner registration, Partner Property Rights, Partner Adoption 
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1. บทน า 
 สังคมไทยในปัจจุบันการใช้ชีวิตดั่งเช่นครอบครัวทั่วไป ไม่ได้มีแต่เฉพาะคู่สมรสชายและหญิงเท่านั้น 
แต่ยังมีกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เมื่อการพัฒนาและรสนิยมทางเพศ ได้แก่ หญิงรักหญิง (Lesbian) 
ชายรักชาย (Gay) บุคคลรักสองเพศ (Bi-sexual) บุคคลข้ามเพศ (Transgender) หรือที่เรียกรวมว่า LGBT อีกทั้ง
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ประกอบกับการยอมรับบทบาททางเพศของบุคคลมีการเปิดกว้างให้สามารถ
แสดงออกอย่างเปิดเผย จึงมีการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาของกลุ่มบุคคลเหล่านี้มากขึ้น 
 เมื่อการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมีมากขึ้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องค านึงถึงสิทธิประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันเป็นผลมาจากการอยู่
ร่วมกันฉันสามีภริยาเพื่อให้คู่ชีวิต ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกัน ดังนี้ 
 1) การได้รับรองการจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิต 
 2) การได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของคู่ชีวิต 
 3) การได้รับบุตรบุญธรรมร่วมกันของคู่ชีวิต 
 ทั้งนี้ เพื่อให้คู่ชีวิตที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้รับการรับรองและความคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายให้
เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการจดทะเบียนและความคุ้มครองสิทธิของคู่สมรส 
 จากการศึกษาและวิจัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวที่บังคับใช้ในปัจจุบัน พบว่า 
คู่ชีวิตที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาดังครอบครัวท่ีมั่นคงและถาวร ร่วมทุกข์ร่วมสุข หวังจะอยู่ร่วมกันจนถึงวาระสุดท้าย
ของชีวิต ร่วมกันสร้างฐานะและความมั่นคงให้แก่ครอบครัว แต่ปรากฏว่าไม่มีบทบัญญัติมาตราใด ๆ ของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว ก าหนดให้การรับรองการจดทะเบียนของคู่ชีวิตเหล่านั้น และให้ความ
คุ้มครองอย่างครอบคลุมถึงการอยู่ร่วมกันของคู่ชีวิต จึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจ และเห็นว่าเป็น
เรื่องที่มีความส าคัญ สมควรที่จะมีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย หรือการตราบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและดีขึ้นกว่าเดิม 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกัน 
 1) ทฤษฎีสิทธิมนุษยชน (Theory of Human Rights) รัฐต้องรับประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ โดยมีสาระส าคัญ คือ การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน และเสรีภาพของปัจเจกชน 
เช่น บุคคลเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรี และสิทธิ ควรได้รับการปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นธรรม บุคคล
ที่เกิดมาทุกคนจึงมีความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสิทธิที่รัฐจะพึงมีให้กับบุคคลทุกคนในรัฐ ทุกคนเสมอภาคกัน
ตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ทุก
คนจึงมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกัน หรือเสรีภาพในการแต่งงาน (1) ชายและหญิงที่มีอายุครบบริบูรณ์
แล้ว มีสิทธิที่จะท าการสมรสและสร้างครอบครัว โดยปราศจากการจ ากัดอันเนื่องมาจากเช้ือชาติ สัญชาติ หรือ
ศาสนา ต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมรส (2) การสมรสจะกระท ากันโดยความยินยอมของผู้ที่จะเป็นคู่สมรสเท่านั้น 
(3) ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคม ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ บุคคล
มีเสรีภาพในการที่จะเลือกคู่ครองและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน นอกจากน้ี ยังได้กล่าวถึงสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน (1) 
ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินด้วยตนเอง และร่วมกับผู้อื่น (2) บุคคลจะถูกเอาทรัพย์สินไปจากตนตาม
อ าเภอใจไม่ได้ บุคคลมีเสรีภาพในการครอบครองทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้าของ รัฐจะเอาหรือยึดทรัพย์สินของบุคคลไป
จากตนไม่ได้ รัฐจะต้องให้การคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลนั้น 
 2) แนวคิดการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การรับรองและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ถือเป็นหน้าท่ีของรัฐอันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนขั้นพื้นฐาน โดยสิทธิและเสรีภาพที่
รัฐให้ประชาชนนั้นต้องให้โดยเสมอภาคและประชาชนย่อมได้รับความคุ้มครองทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน และ
มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกิน
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สมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการ
จ ากัดสิทธิ และเสรีภาพไว้ด้วย นอกจากนี้ กฎหมายต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ใช้บังคับแก่บุคคลใดเป็นการ
เจาะจง 
 3) หลักการห้ามการเลือกปฏิบัติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 การเลือกปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติที่แตกต่าง
กัน การกีดกัน การหน่วงเหนี่ยว หรือการล าเอียงซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องเพศ ผิว เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื่น ๆ สัญชาติ หรือท่ีมาในทางสังคม ความยากดีมีจน สถานะของแหล่งก าเนิด 
หรือสถานะอื่น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือมีผลกระทบหรือท าให้สูญเปล่าหรือท าให้การยอมรับต้องเสื่อมเสียไป การ
เสวยสิทธิหรือการใช้สิทธิโดยบุคคลทุกคนบนจุดยืนที่เสมอภาคกันซึ่งสิทธิและเสรีภาพทั้งมวล3 ความเสมอภาคเป็น
หลักที่ท าให้ประชาชนทุกคนได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน รัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันใน
สาระส าคัญอย่างเดียวกันและปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระส าคัญที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะแต่
ละคน4 ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดว่า มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในทาง
กฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ หรือเหตุอื่นใดจะกระท ามิได้.....” 
 4) ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในทรัพย์สินเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง 
ตามทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติที่ได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายบ้านเมือง รัฐบาลจะเข้าไปกล้ ากรายโดย
อ าเภอใจไม่ได้ และถือได้ว่าสิทธิในทรัพย์สินเป็นสาระส าคัญประการหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่ไม่อาจพรากไปเสียได้ 
ตามค าสอนทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติของ John Lock ถือว่าเป็นเรื่องที่ซื้อไม่ได้ ขายไม่ขาด โดยทฤษฎีนี้เสนอว่า 
ชีวิต เสรีภาพ และกรรมสิทธ์ิเป็นสิทธิที่ติดตัวปัจเจกบุคคลมาตั้งแต่เกิดซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่มีอยู่อย่างเท่าเทียม
กันอย่างอิสระของปัจเจกบุคคลในสภาพธรรมชาติ สิทธิดังกล่าวไม่อาจจะถูกยกเลิกได้โดยสัญญาประชาคม 
 5) แนวความคิดและหลักความเสมอภาค หลักความเสมอภาคถือว่าเป็นพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ซึ่งมนุษย์ย่อมได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมายสามารถน าไปอ้างหรือใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างของเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาถิ่นก าเนิด เป็นต้น นอกจากนี้ หลักความเสมอภาคเป็น
หลักที่ควบคุมมิให้รัฐใช้อ านาจของตนตามอ าเภอใจโดยการใช้อ านาจของรัฐแก่กลุ่มบุคคลใดรัฐต้องสามารถอธิบาย
ได้ว่าเพราะเหตุใด รัฐจึงกระท าการอันก่อให้เกิดผลกระทบหรือเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งนั้นโดยเฉพาะ หาก
การให้เหตุผลไม่อาจรับฟังได้แสดงว่าการใช้อ านาจของรัฐนั้นเป็นไปตามอ าเภอใจ ดังนั้นหลักความเสมอภาคจึงเป็น
หลักส าคัญในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสามารถน ามาตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐไม่
ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการได้ 
 ทั้งนี้ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีกฎหมายเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนที่รัฐควรก าหนดเกี่ยวกับ
การรับรองและคุ้มครองสิทธิคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกัน ควรน ามาเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไข หรือตรากฎหมาย
เพือ่รับรองการจดทะเบียน และให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่คู่ชีวิตบุคคลเพศเดียวกันด้วย 
 
3. มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกันตามกฎหมาย
ต่างประเทศเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 
 3.1  กฎหมายต่างประเทศ 
  1) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
   จากการศึกษาพบว่า ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกฎหมายแพ่ง (The Civil Code) ก าหนดให้คู่ชีวิต
สามารถจดทะเบียนคู่ชีวิต (The Civil Pact Solidarity) ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาของ

                                                           
 3 กุลพล พลวัน, “การเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ,” วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2,  
(ตุลาคม 2546 - มีนาคม 2547), หน้า 14-15. 
 4 บรรเจิด สิงคะเนติ, “หลักพื้นฐานของสทิธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540,” 
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547, หน้า 186-187. 
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บุคคลเพศเดียวกันหรือคู่ท่ีต้องการอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องการสมรสสามารถจดบันทึกทางทะเบียนซึ่งจะมีผลผูกพันกัน
ในทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิในการอยู่ร่วมกัน โดยก าหนดคุณสมบัติของคู่ชีวิตในการจดบันทึกทะเบียนคู่ชีวิต 
โดยจะต้องเป็นบุคคล 2 คนที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) บุคคลที่มีเพศเดียวกันหรือบุคคลต่างเพศ 
เพื่อความเป็นอยู่ร่วมกัน (Article 515-1) ทั้งนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการรับรองการจดทะเบียนของคู่ชีวิตที่อยู่
ร่วมกัน ซึ่งเป็นบคุคลที่มีเพศเดียวกันไว้อย่างชัดเจน 
   การจดทะเบียนคู่ชีวิต (The Civil Pact Solidarity) ยังได้ก าหนดความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สินของ
คู่ชีวิตบุคคลเพศเดียวกันเสมือนกับคู่สมรส ตลอดจนมีสิทธิในการจัดการทรัพย์สินและมีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินของ
ตนตามที่เห็นสมควร หากข้อตกลงในการจัดการทรัพย์สินอันเป็นทรัพย์สินท่ีไม่สามารถแบ่งแยกความเป็นเจ้าของได้5 
กฎหมายให้สันนิษฐานว่าให้แบ่งคนละครึ่ง (Article 515) 
   ทั้งนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีประมวลกฎหมายแพ่ง (The Civil Code) เกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
(The Civil Pact Solidarity) ซึ่งรับรองการจดทะเบียน และสิทธิในทรัพย์สินให้แก่คู่ชีวิตที่อยู่ร่วมกัน แต่ไม่ให้สิทธิ
ในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมร่วมกันของคู่ชีวิต 
   2) สหราชอาณาจักร มีพระราชบัญญัติการจดทะเบียนหุ้นส่วนชีวิต (The Civil Partnership Act 
2004) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนชีวิตที่อยู่ร่วมกัน โดยก าหนดคุณสมบัติของหุ้นส่วนชีวิตในการจด
ทะเบียน โดยจะต้องเป็นบุคคลเพศเดียวกัน มีอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ (Section 3) หากหุ้นส่วนชีวิตมีอายุไม่เกิน 
18 ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง (Section 4)  
   พระราชบัญญัติการจดทะเบียนหุ้นส่วนชีวิต (The Civil Partnership Act 2004) ได้ก าหนด 
การจัดการทรัพย์สินและการเงิน โดยก าหนดให้หุ้นส่วนชีวิตร่วมกันจัดการทรัพย์สินและมีผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
นั้นร่วมกัน (Section 65) 
   พระราชบัญญัติการรับบุตรบุญธรรม (The Adoption and Children Act 2002) ได้อนุญาตให้มีการ
รับบุตรบุญธรรมร่วมกันของคู่สมรส หรือหุ้นส่วนชีวิต (Section 49 and 144 (4)) และพระราชบัญญัติการจด
ทะเบียนหุ้นส่วนชีวิต (The Civil Partnership Act 2004) ในส่วนของการรับบุตรบุญธรรม โดยให้ความหมายของ
ค าว่า หุ้นส่วนชีวิต หมายถึง บุคคล 2 คนที่เป็นเพศเดียวกัน (Section 79 (12)) โดยมีผู้จะรับบุตรบุญธรรมต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1) ผู้จะรับบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ หากเป็นการรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน
ของคู่สมรส หรือหุ้นส่วนชีวิตจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ และหากเป็นกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็นบิดาหรือ
มารดาที่แท้จริงของเด็กนั้น บุคคลนั้นก็สามารถจะขอรับบุตรบุญธรรมได้ต่อเมื่ออายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และคู่
สมรสอีกฝ่ายหนึ่งต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ (Section 50) 
   (2) พระราชบัญญัติการรับบุตรบุญธรรม (The Adoption and Children Act 2002) ไม่ได้ก าหนด
เกณฑ์อายุขั้นสูงของผู้จะรับบุตรบุญธรรมไว้ แต่องค์กรรับบุตรบุญธรรมเอกชน (Adoption Agency) หรือศาลมักจะ
มีค าสั่งไม่ให้บุคคลที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป เป็นผู้จะรับบุตรบุญธรรม และในบางกรณีบุคคลที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ศาลมักจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้เป็นผู้จะรับบุตรบุญธรรม6 
   ส่วนคุณสมบัติของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
และไม่เคยสมรสมาก่อน 
   ดังนั้น สหราชอาณาจักรมีพระราชบัญญัติการจดทะเบียนหุ้นส่วนชีวิต (The Civil Partnership Act 
2004) ซึ่งเป็นกฎหมายให้สิทธิในการจดทะเบียนของหุ้นส่วนชีวิตบุคคลเพศเดียวกัน และคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ระหว่างที่อยู่ร่วมกัน โดยก าหนดให้ร่วมกันในการจัดการทรัพย์สิน และผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นร่วมกัน 

                                                           
 5 Peggy Lethier; Cohabitation, PACS – Separation of non-married couples – French Law, Retrieved December 
10, 2020, from http://lethier-avocat.co.uk/en/cohabitation-pacs-separation-of-non-married-couples-french-law/ 
 6 รัศฎา ทองบุตร, คุณสมบัติของผู้จะเปน็บุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2564, จาก http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-12-No-1-2019-109-134/1490 
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นอกจากนี้ ยังก าหนดให้หุ้นส่วนชีวิตสามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ ตามพระราชบัญญัติการรับบุตรบุญธรรม 
(The Adoption and Children Act 2002) เสมือนกับคู่สมรส 
   3) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มีกฎหมายแพ่ง (Dutch Civil Code) ก าหนดให้หุ้นส่วนชีวิตสามารถ
จดทะเบียน (The Registered Partnership) โดยก าหนดคุณสมบัติการจดทะเบียน โดยหุ้นส่วนชีวิตจะต้องเป็น
บุคคลเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ได้ (Article 1:80a) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ (Article 1:31)  
   กฎหมายแพ่ง (Dutch Civil Code) ได้ก าหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สิน เมื่อหุ้นส่วน
ชีวิตจดทะเบียน ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และหนี้สินของหุ้นส่วนชีวิตที่เป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่าย จะถูกน ามารวมกัน
เป็นสินสมรสร่วมกัน หุ้นส่วนชีวิตมีอ านาจจัดการทรัพย์สินร่วมกันในระหว่างที่อยู่ร่วมกัน (Article 1:90) นอกจากนี้ 
กฎหมายแพ่ง (Dutch Civil Code) ยังได้ก าหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย โดยก าหนดให้หุ้นส่วนชีวิตมีภาระร่วมกันใน
ครัวเรือน การบ ารุงรักษาที่อยู่อาศัย และการอยู่ร่วมกัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการดูแลและเลี้ยงดูบุตร (Article 1:84) 
หรือค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาด (Article 1:85) 
   กฎหมายแพ่ง (Dutch Civil Code) ก าหนดให้การรับบุตรบุญธรรม (The Adoption) 
คู่สมรสหรือหุ้นส่วนชีวิตสามารถร่วมกันรับบุตรบุญธรรมได้ โดยก าหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของ 
ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม ดังน้ี (Article 1:227 and 1:228) 
   (1) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็กนั้น 
   (2) หากเป็นการรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรสหรือหุ้นส่วนชีวิตต้องอยู่ร่วมกันอย่างน้อย 3 ปี 
   (3) ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม หรือคู่สมรส หรือหุ้นส่วนชีวิต ต้องมีอายุมากกว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
อย่างน้อย 18 ปี 
   (4) ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม หรือคู่สมรส หรือหุ้นส่วนชีวิต จะต้องดูแลและรับเลี้ยงผู้ที่จะเป็นบุตรบุญ
ธรรมมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
   (5) ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่สามารถรับหลานเป็นบุตรบุญธรรมได้ 
   คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ดังน้ี 
   (1) ผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมต้องเป็นผู้เยาว์ 
   (2) ผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมต้องมีอายุน้อยกว่าผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม 18 ปี 
   ทั้งนี้ กฎหมายแพ่ง (Dutch Civil Code) มีการรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนชีวิตของบุคคลเพศ
เดียวกัน (The Registered Partnership) และการจัดการทรัพย์สินและสิทธิในทรัพย์สินโดยหุ้นส่วนชีวิตเมื่อจด
ทะเบียนแล้วสินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายจะถูกน ามารวมกันและหุ้นส่วนชีวิตจะมีอ านาจจัดการทรัพย์สินนั้นร่วมกัน 
นอกจากน้ียังให้สิทธิแก่หุ้นส่วนชีวิตร่วมกันรับบุตรบุญธรรมเสมือนกับคู่สมรส 
   4) ราชอาณาจักรนอร์เวย์ มีพระราชบัญญัติการสมรส (The Marriage Act 1991) ก าหนดให้บุคคล 2 
คน ซึ่งเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือต่างเพศท าการสมรสกันได้ (Section 1) บุคคลนั้นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์ (Section 1 a) การแต่งงานต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ (Section 1 b) ทั้งนี้ คู่สมรส หมายถึง บุคคลต่าง
เพศ หรือบุคคลเพศเดียวกันท่ีสมรส 
   พระราชบัญญัติการสมรส  (The Marriage Act 1991) ได้ก าหนดความสัมพันธ์ของทรัพย์สินคู่สมรส
หรือหุ้นส่วนชีวิต ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส ถือเป็นสินสมรสคู่สมรสมีอ านาจจัดการทรัพย์สินนั้นร่วมกัน 
เว้นแต่จะมีข้อตกลงก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน (Section 31) 
   พระราชบัญญัติการรับบุตรบุญธรรม (The Adoption Act 2018) คู่สมรสสามารถร่วมกันรับบุตรบุญ
ธรรมได้ (Section 6) โดยก าหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม ดังน้ี  
   (1) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็กนั้น (Section 4) 
   (2) คู่สมรสอาจรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน ในกรณีดังนี้ (Section 6) 
   (2.1) บุตรที่ติดมากับคู่สมรส 
   (2.2) บุตรของคู่สมรส 
   (2.3) บุตรบุญธรรมของคู่สมรส 
   (3) ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมที่มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
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    ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และผู้ที่จะรับบุตร
บุญธรรมจะต้องมีความสัมพันธ์และผูกพันกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมนั้นด้วย 
   (4) ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องดูแลและเลี้ยงดูผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมาแล้ว
อย่างน้อย 6 ปี (Section 16) 
   คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ดังน้ี 
   (1) กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมนั้น 
เช่นเดียวกับบุตรบุญธรรมที่มีอายุต่ ากว่า 7 ปีบริบูรณ์ (Section 9) 
   กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมนั้นด้วย 
   ความยินยอมต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและโดยความสมัครใจ  
   (2) กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมต้องมีอายุ 2 เดือนขึ้นไป ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมในการรับบุตร
บุญธรรมนั้น (Section 10) 
   ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการสมรส (The Marriage Act 1991) มีการรับรองการจดทะเบียนของคู่สมรสที่
เป็นบุคคลต่างเพศและบุคคลเพศเดียวกัน มีการก าหนดทรัพย์สินของคู่สมรสที่ได้มาระหว่างสมรสเป็นทรัพย์สิน
ส่วนกลางหรือสินสมรสและมีอ านาจจัดการทรัพย์สินร่วมกัน และตามพระราชบัญญัติการรับบุตรบุญธรรม (The 
Adoption Act) โดยกฎหมายให้อ านาจคู่สมรสที่เป็นบุคคลเพศเดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้เสมือน
กับคู่สมรสที่เป็นชายและหญิง 
 3.2 กฎหมายไทย 
  จากการศึกษาพบว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว เป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการ
รับรองและคุ้มครองบุคคลในครอบครัว ความสัมพันธ์ของคู่สมรสซึ่งเป็นชายและหญิง โดยก าหนดสิทธิและหน้าที่
ของสามีภริยา การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน การสิ้นสุดความสัมพันธ์ การรับบุตรบุญธรรม และการรับมรดก 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลภายในครอบครัวอยู่ด้วยความสงบสุข ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการอยู่
ร่วมกันของบุคคลในครอบครัว ดังน้ี  
  1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐต้องพึงค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี้ บุคคลย่อมเสมอ
กันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ รัฐจะกระท าไม่ได้ 
   ทั้งนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐพึงควรให้
ความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกคน นอกจากนี้ ในกรณีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ประชาชนนั้น โดยรัฐหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องพึงจัดให้มีกฎหมาย โดยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรร มด้วยความ
แตกต่างเรื่องถิ่นก าเนิด หรือเพศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต หรือ
ความสงบสุขในครอบครัว เพื่อให้คู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกันเข้าถึงตัวบทกฎหมายและได้รับรองจากรัฐ รัฐต้องให้
ความเป็นธรรมและความเสมอภาคกับประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 
   2) พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 ก าหนดวิธีการจดทะเบียนครอบครัวของ
นายทะเบียน โดยก าหนดห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมรสเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่ามิได้เป็นไปตาม
เงื่อนไขแห่งมาตรา 1445 มาตรา 1446 และมาตรา 1447 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พระราชบัญญัติ
จดทะเบียนครอบครัวฯ มาตรา 13) โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2478 ซึ่งตรงกับ
มาตรา 1448 ถึงมาตรา 1452 มาตรา 1454 และมาตรา 1458 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับท่ีบังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ มาตรา 1448) ซึ่งการสมรสจะกระท าได้ต่อเมื่อชายและหญิง
มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว ดังนั้นนายทะเบียนจะต้องรับจดทะเบียนให้กับชายและหญิงเท่านั้น เพื่อให้มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย ส าหรับการสมรสของคู่ชีวิตบุคคลเพศเดียวกัน ไม่มีกฎหมายให้อ านาจแก่นายทะเบียนที่จะรับจดทะเบียนได้ 
   การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม กฎหมายจดทะเบียนครอบครัวฯ ก าหนดให้ผู้จะรับบุตรบุญธรรม 
และผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้ร้องขอให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายให้ถ้อยค าว่า ได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขแห่งกฎหมายในเรื่องรับบุตรบุญธรรมดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ถ้าปรากฏต่อ
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นายทะเบียนว่าการมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีว่านั้น หรือถ้อยค าที่ได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ห้ามมิให้รับจดทะเบียนถ้า
นายทะเบียนไม่ยอมรับจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมนั้น ส าหรับการอยู่ร่วมกันของคู่ชีวิตไม่มีกฎหมายใดให้สิทธิ
ในการที่จะร่วมกันรับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม หรือให้ความยินยอมในการที่คู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งจะรับบุตรบุญธรรม 
เพื่อท่ีจะร้องขอให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมได้ 
   3) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติอยู่ในบรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ซึ่งเป็นกฎหมายบังคับ
ใช้เป็นการเฉพาะความสัมพันธ์ของบุคคลภายในครอบครัว โดยเริ่มตั้งแต่การหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่าง
สามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา การสิ้นสุดการสมรส และบุตรบุญธรรม ในการรับรองการอยู่ร่วมกันเพื่อให้
เกิดความสงบสุขภายในครอบครัว 
   ทัง้นี้ เพื่อก าหนดหลักการความสัมพันธ์ของครอบครัว ดังน้ี 
   (1) การสมรส จะกระท าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ (มาตรา 1448) หมายถึง บุคคลที่
เป็นชายและหญิงเท่านั้น เมื่อสมรสแล้วจะมีผลผูกพันกันทางกฎหมาย โดยกฎหมายมุ่งประสงค์เพื่อที่จะให้หญิง
ตั้งครรภ์ก าเนิดบุตรเพื่อที่จะขยายเผ่าพันธุ์ แต่ไม่ได้หมายถึงบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดยก าเนิดใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉัน
สามีภริยา ซึ่งไม่สามารถให้ก าเนิดบุตรได้ 
   (2) ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ก าหนดไว้ในมาตรา 1465 ถึง 
มาตรา 1493 โดยการแบ่งทรัพย์สินออกเป็น 2 ประเภท คือ สินส่วนตัว ได้แก่ ทรัพย์สินที่คู่สมรสมีอยู่ก่อนสมรส 
ทรัพย์สินนั้นเป็นของคู่สมรสฝ่ายใดก็ให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ และสินสมรส ได้แก่ ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่าง
สมรส หรือกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือไม่ กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส 
สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกัน เว้นแต่ทรัพย์สินที่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไปตาม
มาตรา 1476 เช่น ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์เกินสามปี เป็นต้น นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1476 สามีภริยาจัดการได้โดยมิต้องได้รับความ
ยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง แต่การอยู่ร่วมกันของคู่ชีวิตไม่มีกฎหมายให้การรับรองการจดทะเบียนได้ จึงไม่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย ทรัพย์สินท่ีได้มาระหว่างท่ีอยู่ร่วมกันคู่ชีวิตก็ไม่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินนั้น 
   (3) บุตรบุญธรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้จะรับบุตรบุญธรรม 
ดังนี ้
   1) ผู้จะรับบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ และต้องมีอายุมากกว่าผู้จะเป็นบุตรบุญ
ธรรมอย่างน้อย 15 ปี (มาตรา 1598/19) 
   2) หากผู้จะรับบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของผู้จะรับบุตรบุญธรรม
นั้นเสียก่อน ถ้าคู่สมรสไม่อาจให้ความยินยอมได้หรือไปเสียจากภูมิล าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่  และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี ต้องขอให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่สมรสนั้น (มาตรา 1598/25) 
   คุณสมบัติของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ดังน้ี 
   1) ผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุน้อยกว่าผู้จะรับบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี โดยกฎหมาย
ไม่ได้ก าหนดอายุเกณฑ์ขั้นต่ าหรือขั้นสูงของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมไว้  
   2) หากผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของผู้จะเป็นบุตรบญุธรรม
นั้นเสียก่อน ถ้าคู่สมรสไม่อาจให้ความยินยอมได้หรือไปเสียจากภูมิล าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่ และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี ต้องขอให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่สมรสนั้น (มาตรา 1598/25) 
   3) หากผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมต้องให้ความยินยอม
ในการรับบุตรบุญธรรมนั้นด้วย (มาตรา 1598/20) 
   4) การรับผู้เยาว์ เป็นบุตรบุญธรรมจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาผู้ใช้อ านาจปกครองผู้จะ
เป็นบุตรบุญธรรมนั้นด้วย (มาตรา 1598/21) ทั้งนี้ ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยบุคคลนั้นมีอายุ
ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (มาตรา 19) หรือ ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ได้ท าการสมรสตามกฎหมาย (มาตรา 20)  
   ทั้งนี้ การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ฯ ก าหนดให้การรับบุตรบุญธรรมหากมีคู่สมรสต้องให้คู่สมรสให้ความยินยอมในการรับบุตรบุญ
ธรรมนั้นก่อน แต่ไม่มีกฎหมายใดให้สิทธิแก่คู่ชีวิตในการให้รับบุตรบุญธรรมร่วมกัน 
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4. วิเคราะห์ปัญหาในการรับรองการจดทะเบียนเพ่ือคุ้มครองคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกัน 
   จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศมีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกันของคู่ชีวิตบุคคลเพศเดียวกัน เพื่อเป็นการรับรองการจดทะเบียน การจัดการและสิทธิในทรัพย์สิน รวมทั้งการ
รับบุตรบุญธรรมร่วมกันของคู่ชีวิต เพื่อให้การอยู่ร่วมกันดังกล่าวเกิดความสงบสุขในครอบครัว และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีการเปิดเผยและยอมรับการอยู่ร่วมกันของคู่ชีวิตมากขึ้น เพื่อรับรองการจดทะเบียน
และให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่คู่ชีวิตให้มีความเสมอภาคเสมือนกับคู่สมรส อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายรับรองการจดทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับคู่ชีวิต ท าให้เกิดประเด็นทางกฎหมาย ดังน้ี 
   ประเด็นแรก การไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการรับรองการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลเพศ
เดียวกัน ประเทศไทยไม่มีมาตรการในการรับรองการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกัน แต่มีบทบัญญัติว่าด้วย
ครอบครัว และการจดทะเบียนครอบครัวที่ให้การรับรองการจดทะเบียนและให้ความคุ้มครองสิทธิแก่คู่สมรสที่เป็น
ชายและหญิงเป็นการเฉพาะ ท าให้ไม่สามารถคุ้มครองคู่ชีวิตในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งความเป็นจริงแล้วในปัจจุบันมีคู่ชีวิต
ที่อยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก กล่าวคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นการที่
รัฐให้การรับรองการจดทะเบียนคู่สมรสที่อยู่ร่วมกัน และพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 
ซึ่งให้คู่สมรสต้องจดทะเบียนเพื่อให้มีผลผูกพันทางกฎหมายคู่สมรส หมายถึง บุคคลที่เป็นชายและหญิงเท่านั้น และมี
อายุ 17 ปีบริบูรณ์ จึงท าให้คู่ชีวิตบุคคลเพศเดียวกันไม่สามารถที่จะจดทะเบียนและได้รับความคุ้มครองสิทธิได้  ผู้
ศึกษาเห็นควรตรากฎหมายเพื่อรับรองการจดทะเบียนของคู่ชีวิต เพื่อให้สามารถคุ้มครองคู่ชีวิตในการอยู่ร่วมกันเป็น
การเฉพาะ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างของต่างประเทศและของประเทศไทยพบว่าในสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และราชอาณาจักรนอร์เวย์ ได้ก าหนดให้มีการรับรองการจดทะเบียน
และคุ้มครองสิทธิคู่ชีวิตหรือหุ้นส่วนชีวิตที่เป็นบุคคลเพศเดียวกันที่อยู่ร่วมกันได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุม 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันระหว่างคู่สมรสและคู่ชีวิต จึงต้องมีแนวทางที่เหมาะสม
เพื่อให้คู่ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดการจดทะเบียน วิธีการจดทะเบียน 
การก าหนดคุณสมบัติ และเง่ือนไขต้องห้ามในการจดทะเบียน เพื่อให้มีผลผูกพันทางกฎหมายผู้ศึกษาเห็นควรให้
บัญญัติพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเป็นการเฉพาะ โดยมุ่งเน้นที่จะรับรองและสามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และมี
วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ชีวิตในการอยู่ร่วมกัน 
   ประเด็นที่ 2 การไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินคู่ชีวิตของ
บุคคลเพศเดียวกัน จะเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว แบ่งระบบทรัพย์สินและการ
จัดการทรัพย์สินของคู่สมรส แต่มิได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของคู่ชีวิตอย่างเฉพาะเจาะจงในเรื่อง
ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่มีหลักฐานทางทะเบียนที่มีช่ือคู่ชีวิตแต่
เพียงฝ่ายเดียว คู่ชีวิตฝ่ายนั้นสามารถท านิติกรรมได้ฝ่ายเดียว ในขณะเดียวกันคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะท า
นิติกรรมหรือให้ความยินยอมได้ เมื่อเกิดปัญหาสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าว ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในทรัพย์สินท่ี
ได้มาระหว่างอยู่ร่วมกัน ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการก าหนดทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอยู่ร่วมกันของคู่ชีวิต ให้เป็น
ทรัพย์สินร่วมของคู่ชีวิต และคู่ชีวิตนั้นมีอ านาจจัดการทรัพย์สินร่วมกัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของ
ต่างประเทศพบว่า ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือสหราชอาณาจักร หรือราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และราชอาณาจักร
นอร์เวย์ ได้ก าหนดความสัมพันธ์ทรัพย์สินของคู่สมรสหรือหุ้นส่วนชีวิต ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส ถือเป็น
สินสมรสคู่สมรสมีอ านาจจัดการทรัพย์สินนั้นร่วมกัน หรือในประเทศไทยมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
ครอบครัวในเรื่องทรัพย์สินของคู่สมรสโดยก าหนดให้ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสถือเป็นสินสมรสที่คู่สมรสต้อง
จัดการทรัพย์สินร่วมกัน ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการออกกฎหมายก าหนดให้คู่ชีวิตมีสิทธิในทรัพย์สินในระหว่างอยู่
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันเสมือนกับคู่สมรส 
   ประเด็นที่ 3 การไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันของคู่ชีวิตบุคคลเพศ
เดียวกัน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว ก าหนดเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรส กรณี
ที่ผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม หากมีคู่สมรสอยู่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน และ
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 โดยก าหนดให้ผู้จะรับบุตรบุญธรรม และผู้ที่จะเป็นบุตรบุญ
ธรรมเป็นผู้ร้องขอให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน เมื่อได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขแห่งกฎหมายในเรื่องรับบุตรบุญธรรมดังที่
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บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ส าหรับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคู่ชีวิตฉันสามีภริยานั้น ไม่มี
กฎหมายใดให้สิทธิคู่ชีวิตในการที่จะร่วมกันรับบุตรบุญธรรม หรือให้ความยินยอมในการที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นผู้จะรับ
บุตรบุญธรรมนั้น เพื่อที่จะร้องขอให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมได้ ซึ่งจะมีผลทางกฎหมาย 
ดังนั้น การรับบุตรบุญธรรมร่วมกันของคู่ชีวิตจะท าให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการศึกษาที่ดี โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบุตรบุญธรรมเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันที่คู่สมรสมีสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน คู่ชีวิตจึงควรได้รับความคุ้มครองจากรัฐเพื่อเป็นการ
ป้องกันผลกระทบอันเกิดจากการอยู่ร่วมกัน ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะให้มีการก าหนดสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมของ
คู่ชีวิตในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน โดยก าหนดคุณสมบัติของคู่ชีวิตที่จะร่วมกันรับบุตรบุญธรรม และ
คุณสมบัติของเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม และวิธีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เพื่อให้คู่ชีวิตร่วมกันสามารถรับ
บุตรบุญธรรมได้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทยพบว่า ประเทศไทยยังมิได้ก าหนด
สิทธิการรับบุตรบุญธรรมให้แก่คู่ชีวิต มีเพียงแต่คู่สมรสเท่านั้นสามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ ซึ่งกฎหมายไม่ได้
ครอบคลุมไว้อย่างชัดเจน ในต่างประเทศมีการก าหนดให้คู่ชีวิตหรือหุ้นส่วนชีวิตสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน
ได้ โดยคู่ชีวิตมีทายาทไว้สืบสกุล ส่วนผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมได้มีครอบครัวที่พร้อมจะให้การสนับสนุนทั้ งด้าน
การศึกษา และด้านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการออกกฎหมายก าหนดให้คู่ชีวิตสามารถรับบุตร
บุญธรรมได้เช่นเดียวกับคู่สมรส และเมื่อได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้ว สิทธิของบุตรบุญธรรมจะเสมือนกับบุตร
ที่ชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรส ผู้ศึกษาเห็นควรให้บัญญัติกฎหมายในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิต ท้ังนี้ โดย
เทียบเคียงกับการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันของกฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และความเสมอภาคในการรับบุญธรรมของคู่ชีวิตเสมือนกับคู่สมรส 
   ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในต่างประเทศมีกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียน และให้ความคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์แก่คู่ชีวิต แต่ในประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติใดเกี่ยวกับการรับรองการจดทะเบียน การให้ความคุ้มครอง
สิทธิในทรัพย์สิน และการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันของคู่ชีวิต ส่งผลให้คู่ชีวิตที่อยู่ร่วมกันไม่ได้รับการรับรองและความ
คุ้มครองสิทธิแต่อย่างใด รัฐจึงควรส่งเสริมให้มีการรับรองการจดทะเบียนและให้ความคุ้มครองสิทธิแก่คู่ชีวิตให้
เสมือนกับคู่สมรส โดยเทียบเคียงกับกฎหมายต่างประเทศ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อความเป็น
ธรรม ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
   จากการศึกษาความส าคัญ ความเป็นมา มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศและของประเทศไทย 
ตลอดจนบทวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย พบว่าในปัจจุบันครอบครัวไม่ได้มีแต่เฉพาะชายและหญิงเท่านั้น ยังมี
คู่ชีวิตที่มีความหลากหลายทางเพศ อาทิเช่น กลุ่มชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง เป็นต้น ที่ใ ช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่าง
มั่นคงและถาวร และเป็นที่เปิดเผยและยอมรับของสังคมไทย แต่ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดให้การรับรองและคุ้มครอง
สิทธิให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่ยากล าบากเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาของคู่ชีวิตที่จะได้รับการ
รับรองและคุ้มครองสิทธิในการอยู่ร่วมกัน ผู้ศึกษาจึงเห็นควรให้มีการออกกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคู่ชีวิตในการอยู่ร่วมกันดังครอบครัวทั่วไป เพื่อรับรองและ
คุ้มครองสิทธิให้กับคู่ชีวิต เพื่อความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันเสมือนเช่นเดียวกับคู่สมรส โดย
ผู้ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายตามแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ และประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว ซึ่งจะน ามาเป็นแนวทางในการเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต 
พ.ศ. ..... ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ปัญหาการไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการรับรองการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกัน ผู้
ศึกษาได้เสนอแนะให้ตราบทบัญญัติกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการรับรองการจดทะเบียนในการอยู่ร่วมกันของคู่ชีวิต 
และให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น สิทธิในทรัพย์สิน การรับบุตรบุญธรรม และการอุปการะเลี้ยงดู 
เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันระหว่างคู่สมรสและคู่ชีวิต โดยก าหนดแนวทางที่เหมาะสม
เพื่อให้คู่ชีวิตได้จดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะท าการจดทะเบียน โดยนิยามความหมายของค าว่า 
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“คู่ชีวิต” อายุ เง่ือนไขต้องห้ามที่ไม่สามารถจะจดทะเบียนได้ วิธีการจดทะเบียน รวมทั้งการสิ้นสุดความสัมพันธ์ ผู้
ศึกษาจึงเห็นควรร่างพระราชบัญญัติ คู่ชีวิต พ.ศ. .....  หมวด 1 การจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   1) มาตรา.... พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....” 
   2) มาตรา.... ค านิยาม 
   “คู่ชีวิต” หมายความว่า บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยก าเนิด 
   “คู่สมรส” หมายความว่า ชายและหญิงสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   “นายทะเบียน” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ได้
แต่งตั้งขึ้น 
   “การจดทะเบียน” หมายความว่า การจดข้อความลงในทะเบียนเพื่อความสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
   3) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีของตน 
   4) มาตรา..... การจดทะเบียนคู่ชีวิต จะกระท าได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว และมี
สัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย 
   5) มาตรา..... การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะกระท ามิได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) บุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
   (2) บุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่สมรส หรือได้จดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่ก่อนแล้ว 
   (3) บุคคลทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา
เดียวกัน หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ความเป็นญาติดังกล่าวมานี้ให้ถือตามสายโลหิต โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นญาติโดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
   (4) บุคคลทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์โดยเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม 
   6) มาตรา........ การจดทะเบียนคู่ชีวิต จะกระท าได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายยื่นค าร้องขอตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด และให้แสดงความยินยอมปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียน และให้นายทะเบียน
บันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย 
   7) มาตรา........ เมื่อนายทะเบียนได้จดทะเบียนคู่ชีวิตหรือจดทะเบียนการหย่าโดยความยินยอม นาย
ทะเบียนจะต้องออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนนั้นมอบให้ฝ่ายละฉบับ เพ่ือเป็นหลักฐาน 
   ดังนั้น เมื่อสังคมปัจจุบันการอยู่ร่วมกันของบุคคลที่มีเพศเดียวกันจึงเป็นที่ยอมรับและเปิดเผยมากขึ้น 
ร่างกฎหมายฉบับนี้ จึงรับรองการจดทะเบียนและให้ความคุ้มครองสิทธิของคู่ชีวิตที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาเป็นการ
เฉพาะ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตที่อยู่ร่วมกัน ให้ได้รับการรับรองการจดทะเบียนเช่นเดียวกับคู่
สมรส หรือการจดบันทึกทางทะเบียนของคู่ชีวิตหรือหุ้นส่วนชีวิตในต่างประเทศ 
   5.2 ปัญหาการไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของคู่ชีวิตบุคคล
เพศเดียวกัน ผู้ศึกษาได้เสนอแนะให้มีการก าหนดความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินในระหว่างการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมกับคู่ชีวิต โดยการแบ่งทรัพย์สินออกเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพย์สินส่วนตัวของ
คู่ชีวิตเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอยู่ร่วมกัน ทรัพย์สินนั้นเป็นของคู่ชีวิตฝ่ายไหน คู่ชีวิตฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ และ
ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการอยู่ร่วมกัน คู่ชีวิตต้องจัดการทรัพย์สินนั้นร่วมกัน ผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางให้มี
บทบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต หมวด 2  ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต ดังนี้ 
   1) มาตรา........ ทรัพย์สินคู่ชีวิต นอกจากท่ีได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัวย่อมเป็นทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 
   2) มาตรา........ สินส่วนตัว ได้แก่ ทรัพย์สิน 
   (1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนจดทะเบียนคู่ชีวิต 
   (2) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพของคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
   (3) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา 
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   3) มาตรา........ สินส่วนตัวนั้น ถ้าได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอ่ืนก็ดี ซื้อทรัพย์สินอ่ืนมาก็ดี หรือขายได้
เป็นเงินมาก็ดี ทรัพย์สินอ่ืนหรือเงินท่ีได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว 
   สินส่วนตัวที่ถูกท าลายไปทั้งหมดหรือแต่บางส่วน แต่ได้ทรัพย์สินอื่นเป็นเงินมาทดแทน ทรัพย์สินอื่น
หรือเงินท่ีได้นั้นเป็นสินส่วนตัว 
   4) มาตรา........ สินส่วนตัวของคู่ชีวิตฝ่ายใดให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ 
   5) มาตรา........ ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต ได้แก่ ทรัพย์สิน 
   (1) ที่คูชี่วิตได้มาระหว่างจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรอื
หนังสือยกให้ระบุว่าเป็นทรัพย์สินคู่ชีวิต 
   (2) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อ
พินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นทรัพย์สินคู่ชีวิต 
   (3) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว 
   ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นทรัพย์สินคู่ชีวิตหรือไม่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น
ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต 
   ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของคู่ชีวิตในระหว่างการอยู่ร่วมกัน 
และให้คู่ชีวิตสามารถจัดการทรัพย์สินร่วมกันได้ เช่นเดียวกับคู่สมรส หรือคู่ชีวิตหรือหุ้นส่วนชีวิตในต่างประเทศ 
  5.3 ปัญหาการไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันของคู่ชีวิตบุคคลเพศเดียวกัน  
ผู้ศึกษาได้เสนอแนะให้มีการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันของคู่ชีวิตโดยการก าหนดคุณสมบัติของผู้จะรับบุตรบุญธรรม 
หรือของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม วิธีการยื่นค าร้องต่อนายทะเบียน และความยินยอมของคู่ชีวิตในการที่จะรับผู้ที่จะ
เป็นบุตรบุญธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาคู่ชีวิตที่ต้องการทายาทไว้สืบสกุล หรือสืบทอดกิจการของครอบครัว และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบุตรบุญธรรม นอกจากนี้ ทั้งนี้ การที่ไม่มีกฎหมายให้สิทธิคู่ชีวิตร่วมกันรับบุตรบุญธรรม หาก
คู่ชีวติฝ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมแต่ร่วมกันเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมมาเสียชีวิต บุตรบุญธรรมนั้นก็ไม่ใช่ทายาทโดย
ธรรมของคู่ชีวิตฝ่ายนั้น ไม่มีสิทธิเหมือนกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของครอบครัวคู่ชีวิตนั้น ผู้ศึกษาขอเสนอแนะ
แนวทางในการบัญญัติกฎหมายไว้ในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต หมวด 3 การรับบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิต ดังนี้ 
   1) มาตรา........ คู่ชีวิตทั้งสองฝ่ายต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีจะรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้ 
แต่ผู้นั้นต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อยสิบห้าปี 
   2) มาตรา........ การรับบุตรบุญธรรม ถ้าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปี ผู้นั้นต้องให้
ความยินยอมด้วย 
   3) มาตรา........ การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดาและ
มารดาของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตาย หรือถูกถอนอ านาจปกครองต้องได้รับ
ความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอ านาจปกครอง 
   ถ้าไม่มีผู้มีอ านาจให้ความยินยอมดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้ง
สองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ หรือไม่ให้ความยินยอม และการไม่ให้ความยินยอมนั้น ปราศจาก
เหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ ความเจริญ หรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ มารดาหรือบิดาหรือผู้ประสงค์
จะขอรับบุตรบุญธรรม หรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
   4) มาตรา........ คู่ชีวิตที่จะรับบุตรบุญธรรมจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน หรือผู้จะ
เป็นบุตรบุญธรรมถ้ามีคู่สมรสอยู่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อนในกรณีที่คู่สมรสไม่อาจให้ความยินยอมได้
หรือไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ต้องร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งอนุญาต
แทนการให้ความยินยอมของคู่สมรสนั้น 
   5) มาตรา........ ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกใน
ขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตของผู้รับบุตรบุญธรรม 
   ถ้าคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งจะจดทะเบียนรับผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรม
ของตนด้วยจะต้องได้รับความยินยอมของคู่ชีวิตซึ่งเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่แล้วและมิให้น ามาตรา........ มาใช้บังคับ 
(ข้อ 3)) 
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   6) มาตรา........ การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย โดยคู่ชีวิตและบุตร
บุญธรรมต้องยื่นค าร้องต่อนายทะเบียน 
   7) มาตรา........ บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่ชีวิตนั้น แต่ไม่สูญ
สิทธิและหน้าท่ีในครอบครัวที่ได้ก าเนิดมา ในกรณีเช่นนี้ ให้บิดามารดาโดยก าเนิดหมดอ านาจปกครองนับแต่วันเวลา
ที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว 
   จะเห็นได้ว่าการอยู่ร่วมกันของคู่ชีวิตนั้น จ าเป็นท่ีจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิในการรับบุตรบุญธรรม
ร่วมกันของคู่ชีวิต เพื่อคู่ชีวิตจะได้มีทายาทไว้สืบสกุล และเพื่อความเป็นอยู่ของบุตรบุญธรรมที่ดีขึ้น และให้บุตรบุญ
ธรรมได้รับความคุ้มครองเสมือนเช่นเดียวกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมที่เป็นคู่สมรสด้วย 
   ดังนั้น จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เมื่อสังคมปัจจุบันยอมรับและเปิดเผยการอยู่ร่วมกันของคู่ชีวิตมากข้ึน จึง
เห็นควรจัดท าร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....... เพื่อรับรองการจดทะเบียนและให้ความคุ้มครองสิทธิของคู่ชีวิตที่
อยู่ร่วมกันเป็นการเฉพาะ จึงควรให้การรับรองการจดทะเบียนในการอยู่ร่วมกันของคู่ชีวิต การให้ความคุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สิน และการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันของคู่ชีวิต เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมกันเสมือนกับคู่สมรส หรือคู่ชีวิตหรือหุ้นส่วนชีวิตในต่างประเทศ 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิด และหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษี
อากร รวมถึงการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ และของประเทศไทย ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีโดยแยกตามประเภทการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน และการก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษี และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมตามหลักทฤษฎีทางกฎหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 
 จากการศึกษา พบว่า ภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เกิด
ปัญหาทางกฎหมายในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีโดยแยกตามประเภทการ
ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ปัญหาทางกฎหมายในการก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีส าหรับบ้านหลังหลักที่มีมูลค่าไม่เกินห้า
สิบล้านบาท และปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ผู้วิจัย  
จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยการก าหนดอัตรา
ภาษีในการจัดเก็บตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ต้องแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แก้ไข
หลักเกณฑ์การยกเว้นมูลค่าฐานภาษีบ้านหลังหลักให้แคบลง เพียงไม่เกิน 10 ล้านบาท และก าหนดให้มีการจัดตั้ง
องค์กรส าหรับท าหน้าท่ีตรวจสอบการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 
 
1. บทน า 
 แม้ว่าพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จะได้มีการ
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินที่มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมี
ส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นจากฐานภาษีท่ีก าหนดไว้อย่างกว้างก็ตาม แต่จากการศึกษา 
ผู้วิจัยพบปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้วิจัยจะขอ
กล่าวถึงรายละเอียดปัญหา ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีโดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดฐานภาษีส าหรับใช้ในการ
ค านวณภาษี ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยก าหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บส าหรับท่ีดินหรือ

                                                           
 1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย์ 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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สิ่งปลูกสร้างในอัตราที่แตกต่างกันตามการใช้ประโยชน์ในท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่า การก าหนด
อัตราภาษีที่มีความแตกต่างกันตามประเภทของการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามบทบัญญัติกฎหมายในกรณีดังกล่าว 
ย่อมท าให้เกิดช่องว่างหรือช่องโหว่ของกฎหมายที่จะก่อให้เกิดการบิดเบือนการตัดสินใจในการท ากิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจของผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยการวางแผนการท ากิจกรรมหรือการใช้ประโยชน์บนที่ดินเพื่อให้เสียภาษีใน
อัตราที่น้อยที่สุดตามอัตราภาษีและฐานภาษีที่ก าหนดไว้ตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีความแตกต่างกัน 
ซึ่งการก าหนดอัตราภาษีโดยอาศัยฐานภาษีที่แตกต่างกันในลักษณะดังกล่าว เป็นการขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพ 
ที่มีหลักการพื้นฐานว่า การจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนหรือเกิดการไม่จูงใจในการท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 นอกจากน้ี ปัญหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีโดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ยังเกิด
ปัญหาจากความไม่ชัดเจนของการก าหนดฐานภาษีเพื่อใช้ในการค านวณภาษีในกรณีดังกล่าว กล่าวคือ กรณีตาม
มาตรา 35 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า “ฐานภาษีเพื่อการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง” และมาตรา 38 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลาย
ประเภท ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศ
ก าหนด” กรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่า หากท่ีดินที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทแต่ในการใช้งานแต่ละประเภทนั้นใช้
ไม่เต็มสัดส่วนท่ีดินท้ังหมด ในการค านวณภาษีนั้น ฐานภาษีจะคิดค านวณจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดิน ตามมาตรา 35 
ท าให้ผู้เสียภาษีมีภาระภาษีเพิ่มมากขึ้นกว่าความเป็นจริง หรือคิดตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ตามมาตรา 383  
 อีกทั้ง ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตรา
ภาษีท่ีก าหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ยังก าหนดให้อ านาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะออกข้อบัญญัติก าหนดอัตราภาษีท่ีใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่
เกินอัตราที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ซึ่งในกรณีดังกล่าว หากแต่ละท้องถิ่น ก าหนดอัตราภาษีไม่เท่ากัน 
อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมในการจัดเก็บภาษี เมื่อเปรียบเทียบอัตราภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงกันที่ถูกก าหนดขึ้นจากฐานภาษีประเภทเดียวกัน อีกทั้ง การให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษีในอัตราภาษีที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้นได้
ด้วยการออกเป็นข้อบัญญัติของแต่ละท้องถิ่น อันเป็นการให้อ านาจอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ท้องถิ่นในการบริหารจัดเก็บภาษีในเขตปกครองของตนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชนและ
นักลงทุนในท้องถิ่นนั้น อันเนื่องมาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่มีความแน่นอน เพราะประชาชนหรือนักลงทุน 
ย่อมไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จะออกข้อบัญญัติมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่
ตนมีหน้าท่ีต้องเสียเมื่อไร และอย่างไร 
 2. ปัญหาทางกฎหมายในการก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีส าหรับบ้านหลังหลักท่ีมีมูลค่าไม่เกินห้าสิบ
ล้านบาท  
 จากการศึกษา พบว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดยกเว้น
มูลค่าฐานภาษีส าหรับบ้านหลังหลักไว้ กล่าวคือ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่
อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรในวันท่ี 1 มกราคมของปีภาษีน้ัน ให้ได้รับ
ยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท และในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูก
สร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน และใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นท่ีอยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันท่ี 1 มกราคมของปีภาษีน้ัน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกิน
สิบล้านบาท 

                                                           
 3 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุตธิรรม และสิทธิมนษุยชน สภาผู้แทนราษฎร, “รายงานการพจิารณาศึกษา เร่ือง 
“ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562,” (กรุงเทพมหานคร: สภาผู้แทนราษฎร, 
2563), น. 7-8. 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้บุคคลธรรมดาที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตาม
กฎหมายในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษี (บ้านหลังหลัก) ที่มีมูลค่าไม่เกินห้าสิบล้านบาท จะได้รับการยกเว้นโดยไม่
ต้องเสียภาษี ซึ่งการก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีในกรณีดังกล่าวมาจากแนวความคิดที่ว่า คนจนและคนรวยต้องเสีย
ภาษีทรัพย์สินในอัตราที่เท่ากัน ผู้ใดครอบครองที่ดินที่มีมูลค่าของที่ดินเท่ากันก็จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราที่เท่ากัน 
ดังนั้น เมื่อครอบครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากัน ก็ย่อมได้รับยกเว้นในมูลค่าที่ เท่ากัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการก าหนด
ยกเว้นภาษีในกรณีดังกล่าว ย่อมส่งผลท าให้ที่ดินท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทลงมา ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
เช่นเดียวกัน ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างคนจนและคนรวยอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง เช่น ท่ีดินที่มีมูลค่าฐานภาษีจ านวน 50 ล้านบาท ก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับที่
ดินที่มีมูลค่าฐานภาษีจ านวน 4 ล้านบาท กรณีดังกล่าวจึงไม่ได้สร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีให้แก่สังคม 
เนื่องจากระบบภาษีที่เป็นธรรมควรมีลักษณะมีความเป็นธรรมตามแนวนอน และมีความเป็นธรรมตามแนวดิ่ง โดย
ระบบภาษีท่ีมีความเป็นธรรมตามแนวนอนนั้น ผู้เสียภาษีที่มีความสามารถในการจ่ายเท่าเทียมกันควรต้องจ่ายภาษี
ในระดับท่ีเท่ากัน ในขณะที่ระบบภาษีที่เป็นธรรมตามแนวดิ่ง ผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีที่มากกว่าควรต้อง
รับภาระในการจ่ายภาษีในระดับท่ีสูงกว่า โดยรัฐจ าเป็นต้องมีมาตรวัด “ความสามารถในการจ่าย” ที่เป็นธรรมให้แก่
ผู้จ่ายภาษีทุกคน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ความสามารถในการจ่ายของผู้เสียภาษีจะถูกวัดจากตัวแปรหลัก 3 รูปแบบ ได้แก่ 
1) รายได้ของผู้จ่ายภาษี 2) ระดับการบริโภคของผู้จ่ายภาษี และ 3) ระดับความมั่งคั่งของผู้จ่ายภาษี  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การก าหนดมูลค่าฐานภาษีเพื่อยกเว้นการจัดเก็บภาษีในกรณีดังกล่าว โดยพิจารณา
แต่เพียงมูลค่าของทรัพย์สินท่ีถือครอง โดยไม่ค านึงถึงรายได้ของผู้เสียภาษีหรือความสามารถในการเสียภาษีท่ีแท้จริง
ของผู้ถือครองทรัพย์สินนั้น ทั้งการก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีส าหรับที่ดินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 บาท จนถึง 50 ล้าน
บาท อันถือเป็นการก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีในลักษณะอย่างกว้าง ย่อมส่งผลท าให้การก าหนดยกเว้นมูลค่าฐาน
ภาษีในกรณีดังกล่าว ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเสียภาษีระหว่างคนรวยและคนจน ทั้งยังท าให้รัฐต้องสูญเสีย
ภาษีที่ควรจะได้รับหรืออาจจะเรียกเก็บได้จากคนรวยหรือผู้ที่มีความสามารถในการเสียภาษีมากอันเนื่องมาจากการ
ก าหนดบทบัญญัติกฎหมายเพื่อยกเว้นมูลค่าฐานภาษีท่ีรัฐต้องจัดเก็บ เนื่องจากภาษีทรัพย์สิน เป็นการเก็บภาษีจาก
ความมั่งคั่งหรือทรัพย์สิน ผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูง ย่อมถือได้ว่าเป็นเครื่องวัดถึงความสามารถในการเสียภาษีของแต่
ละบุคคลได้ ดังนั้น จึงไม่ควรก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีส าหรับทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าสูงในท านองเดียวกับทรัพย์สินที่
มีมูลค่าสูง ท้ังนี้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีจากความมั่งคั่งหรือมูลค่าของทรัพย์สิน มีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยและคนจนได้อย่างแท้จริง 
 3. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 นอกจากปัญหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีโดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามที่
ผู้วิจัยได้กล่าวไปในประเด็นที่หนึ่งแล้ว การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน ยังเกิดปัญหาจากความไม่
ชัดเจนของการก าหนดฐานภาษีเพื่อใช้ในการค านวณภาษีในกรณีดังกล่าว กล่าวคือ กรณีตามมาตรา 35 วรรคแรก 
บัญญัติไว้ว่า “ฐานภาษีเพื่อการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง” 
และมาตรา 38 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด” กรณีดังกล่าว จะ
เห็นได้ว่า หากท่ีดินที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทแต่ในการใช้งานแต่ละประเภทนั้นใช้ไม่เต็มสัดส่วนท่ีดินทั้งหมด 
ในการค านวณภาษีน้ัน ฐานภาษีจะคิดค านวณจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดิน ตามมาตรา 35 ท าให้ผู้เสียภาษีมีภาระภาษี
เพิ่มมากขึ้นกว่าความเป็นจริง หรือคิดตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ตามมาตรา 38 ปัญหาดังกล่าว ยังส่งผลต่อการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการส ารวจและประเมินเพื่อจัดเก็บภาษี กล่าวคือ ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีต้อง
ท าการส ารวจเพื่อประเมินว่าที่ดินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีนั้น จัดเป็นที่ดินประเภทใด และหากมีการใช้ประโยชน์
หลายประเภทในที่ดินแปลงเดียวกัน เจ้าหน้าที่ก็จะต้องพิจารณาถึงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน เพื่อน ามา
ค านวณภาระภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดปัญหาการใช้
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ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
ที่ดิน ซึ่งต้องรับภาระในการช าระค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในจ านวนที่แตกต่างกันตามการประเมินของเจ้าหน้าท่ี 
และในกรณีการส ารวจและประเมินภาษีของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เนื่องจากกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีการก าหนดองค์กรเข้ามาตรวจสอบการใช้ดุลพินิจใน
การท าหน้าที่ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการส ารวจ ประเมิน และจัดเก็บภาษี 
ขาดการตรวจสอบอย่างละเอียด และอาจเกิดความไม่โปร่งใสในระบบภาษีที่เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีรายใดรายหนึ่ง หรือการใช้ดุลพินิจเพื่อบิดเบือนกิจกรรมทางภาษีของผู้มีหน้าที่
เสียภาษีโดยหวังประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ อันจะน าไปสู่กระบวนการทุจริตภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดเก็บภาษีก่อให้เกิดความไม่
โปร่งใสในระบบภาษี นอกจากนี้ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างโดยส่วนใหญ่ เป็นการจัดเก็บจากกลุ่มนายทุน ซึ่งมีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างเป็นจ านวนมาก ท าให้มีอ านาจทางการเงินท่ีจะน ามาใช้เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ี หรือการจูงใจให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการจัดเก็บภาษีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษี  
 อีกทั้ง ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตรา
ภาษีท่ีก าหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ยังก าหนดให้อ านาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะออกข้อบัญญัติก าหนดอัตราภาษีท่ีใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่
เกินอัตราที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ซึ่งในกรณีดังกล่าว หากแต่ละท้องถิ่น ก าหนดอัตราภาษีไม่เท่ากัน 
อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมในการจัดเก็บภาษี เมื่อเปรียบเทียบอัตราภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงกันที่ถูกก าหนดขึ้นจากฐานภาษีประเภทเดียวกัน อีกทั้ง การให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษีในอัตราภาษีที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้นได้
ด้วยการออกเป็นข้อบัญญัติของแต่ละท้องถิ่น อันเป็นการให้อ านาจอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ท้องถิ่นในการบริหารจัดเก็บภาษีในเขตปกครองของตนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชนและ
นักลงทุนในท้องถิ่นนั้น อันเนื่องมาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่มีความแน่นอน และปัญหาการใช้ดุลพินิจในการ
ก าหนดอัตราภาษีของแต่ละท้องถิ่น เพราะประชาชนหรือนักลงทุน ย่อมไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จะออกข้อบัญญัติมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ตนมีหน้าที่ต้องเสียเมื่อไร และอย่างไร  
 
2. แนวคิด และหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร 
 หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  
 หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี หมายถึง ระบบภาษีอากรต้องเป็นระบบท่ีสามารถจัดเก็บ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับผิดชอบการ
จัดเก็บภาษี สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่วถึง เต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากนี้ ภาษีต้องก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่ตั้งใจให้
เกิดแก่ผู้เสียภาษีน้อยที่สุด (Minimum Unintended Effect) หรือก่อให้เกิดการบิดเบือนการตัดสินใจในการท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันน ามาซึ่งผลไม่จูงใจให้ผู้เสียภาษีท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด (The Disincentive 
Effect) เนื่องจากภาษีเข้าไปยุ่งเกี่ยวและบิดเบือนต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี กล่าวคือ ผู้เสียภาษี
อาจเลือกที่จะไม่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตนชอบและที่ตนถนัด เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวถูก
จัดเก็บภาษี ผลที่ตามมา คือ ผู้เสียภาษีอาจเลือกท่ีจะท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ถูกจัดเก็บภาษี หรืออาจจะเลือก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีถูกจัดเก็บภาษีไม่สูงแทนกิจกรรมที่ถูกจัดเก็บภาษีท่ีสูง4 
 หลักความสามารถในการเสียภาษี 
 หลักความสามารถในการเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่มีทรัพย์สินมากย่อมแสดงถึงความมั่งคั่งร่ ารวย ย่อม
ต้องมีความสามารถเสียภาษีมากได้ การเก็บภาษีจึงอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้จ่าย คนเป็นเจ้าของได้

                                                           
 4 จิรศักดิ์ รอดจันทร์, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: หลักการและบทวิเคราะห์ (กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555), น. 34. 
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ย่อมมีความสามารถในการจ่ายภาษีในระดับหนึ่ง ถ้ามูลค่าของทรัพย์สินมากควรจ่ายภาษีมาก มูลค่าน้อยก็จ่ายภาษี
น้อย ถ้าไม่มีทรัพย์สินก็ไม่ต้องจ่าย 
 หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 
 หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี หมายถึง ผู้เสียภาษีอากรทุกคนที่อยู่ในฐานะเท่าเทียมกัน ควร
จะเสียภาษีอากรเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีภายใต้หลักความสามารถในการเสียภาษี มี
สาระส าคัญว่า ผู้เสียภาษีทุกคนจะถูกเก็บภาษีตามก าลังความสามารถในการเสียภาษี โดยผู้ที่มีความสามารถในการ
จ่ายภาษีเท่ากันจะจ่ายภาษีเท่ากัน ในขณะที่ผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีแตกต่างกันจะจ่ายภาษีต่างกัน ดังนั้น 
คนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีสูงกว่าจะจ่ายภาษีในจ านวนที่สูงกว่าคนที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีท่ีน้อยกว่า5 
 หลักความแน่นอนชัดเจนในการจัดเก็บภาษี 
 หลักความแน่นอนชัดเจนในการจัดเก็บภาษี หมายถึง ภาษีทุกประเภทที่จะจัดเก็บต้องเป็นที่แจ้งชัด
และมีความแน่นอน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 ประการ คือ ความแน่นอนว่าภาระภาษีตกแก่ผู้ใด ความแน่นอนในเรื่อง
ความรับผิดในจ านวนภาษี ความแน่นอนในเรื่องขอบเขตที่ถือเป็นการหลบหลีกภาษี และความแน่นอนในการ
คาดการณ์ภาษีที่จะเก็บได้ในแต่ละปีภาษี ระบบภาษีอากรใดที่ปราศจากความแน่นอนย่อมจะเป็นช่องทางชักน าสู่
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ี และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษีได้ เช่น ผู้เสียภาษีรายที่มีฐานะเหมือนกัน
อาจเสียภาษีไม่เท่ากัน ทั้งนี้ เพราะเจ้าหน้าที่บางรายอาจอาศัยความไม่ชัดเจนของกฎหมายตีความช่วยเหลือผู้เสีย
ภาษีโดยเรียกร้องเอาผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ถึงแม้ไม่มีเจตนาทุจริตเจ้าหน้าที่ก็อาจใช้วิจารณญาณที่แตกต่างกัน
ตีความกฎหมายแตกต่างกัน เป็นต้น6 
 
3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายของต่างประเทศ และของ
ประเทศไทย 
 การศึกษามาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศ ผู้ศึกษา พบว่า ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น 
และประเทศอังกฤษ มีการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมิได้แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แต่
เป็นการก าหนดอัตราภาษีในอัตราคงท่ีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 
 ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดเก็บภาษีทรัพย์สิน (Fixed Asset Tax) รวมทั้งภาษีการวางผังเมือง (City 
Planning Tax) โดยก าหนดทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษี ได้แก่7  
 1) ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินถาวร  
 2) ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในเขตเจริญสูง  
 ก าหนดฐานภาษี ได้แก่ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง กล่าวคือกรณีที่ดิน คิดตามราคา
ตลาด กรณีสิ่งปลูกสร้าง ต้นทุนทดแทน 
 อัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บอัตรามาตรฐานร้อยละ 1.4 และอัตราสูงสุด ร้อยละ 2.1 ส่วน
อัตราการวางผังเมืองสูงสุด ร้อยละ 0.3 ส าหรับการค านวณมูลค่าราคาตลาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีการ
ประเมินใหม่ทุก 3 ปี การเก็บภาษีที่ดินของญี่ปุ่นนับว่าเป็นการสร้างรายได้หลักให้กับภาครัฐและท้องถิ่นที่จัดเก็บ
ภาษี  
 ประเทศอังกฤษ มีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง โดยแบ่งเป็นสองประเภท คือ ภาษีส าหรับ
สถานที่ที่ไม่มีการพักอาศัย (ภาษีธุรกิจหรือภาษีสถานประกอบการ (Business Rate) และภาษีท้องถิ่น (Council 
Tax) โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการคลังท้องถิ่น ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) 

                                                           
 5 แหล่งเดิม, น. 21-22. 
 6 ปรีดา นาคเนาวทิม, เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร 1 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2531), น. 127. 
 7 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ และคณะ, แนวคิดภาษีที่ดินและทรพัย์สิน: กรณีศึกษาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานปฏิรูป (สปร.), ม.ป.พ.), น. 37-45. 
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(Local Government Finance Act 1992) ก าหนดฐานภาษี ได้แก่ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ก าหนดให้มีการประเมินราคาทุก ๆ 5 ปี โดยก าหนดอัตราภาษีแบบคงที่8 
 หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีท้องถิ่นของประเทศอังกฤษ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
เทศบาลต าบล เทศบาลมหานคร สภาเทศบาลลอนดอน และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น โดยมีหน้าที่ในการแจ้งเตือน 
เรียกเก็บภาษี และบังคับใช้กฎหมายภาษี ส่วนการประเมินภาษีนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานประเมิน
ทรัพย์สิน (The Valuation Office Agency) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมสรรพากร โดยส านักงานประเมิน
ทรัพย์สิน (The Valuation Office Agency) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเข้าท างานร่วม
อยู่ในกรมชุมชน (Department for Communities) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของการส ารวจ
ทรัพย์สินนั้น ในประเทศอังกฤษและประเทศเวลล์ มีการส ารวจทรัพย์สินครั้งแรกในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) และ
ปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) โดยส านักงานประเมินค่าทรัพย์สิน (Valuation Office Agency) เป็นผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการส ารวจ โดยได้รับความช่วยเหลือจากเอกชนภายนอกที่รับเหมาด าเนินการ ซึ่งรูปแบบการประเมิน
จะใช้ข้อมูลบันทึกที่มีอยู่แล้วของตัวแทน จึงท าให้ได้ข้อมูลที่เช่ือมโยงกันเป็นส่วนใหญ่ โดยข้อมูลดังกล่าวระบุถึง
ต าแหน่งที่ตั้งและมูลค่าของทรัพย์สิน ส าหรับทรัพย์สินประเภทหลัก จะมีการอธิบายคุณสมบัติและตีราคาไว้อย่าง
ครบถ้วนตามข้อก าหนดพื้นฐานท่ีตั้งของทรัพย์สิน โดยใช้การเปรียบเทียบคุณสมบัติที่ส าคัญ การประเมินดังกล่าวไม่
เหมาะสมกับการประเมินในทุกพื้นที่ เนื่องจากมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวเป็น
หลักการพื้นฐานในการประเมิน 
 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 การจัดเก็บภาษีที่อยู่อาศัย (La Taxe D’Habitation) และภาษีโรงเรือนและที่ดิน (Taxe Foncière 
Sur Les Propriétés Bâties) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส รัฐบาลก าหนดให้มีส านักการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งจะท า
หน้าที่เป็นผู้ประเมินทรัพย์สิน และเป็นผู้ก าหนดอัตราที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศท าให้ฐานภาษีของภาษี
ประเภทนี้ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศท้องถิ่นแต่ละประเภทที่กฎหมายก าหนดไว้จะเป็นผู้มีอ านาจ 
ในการก าหนดอัตราภาษีแต่ผู้ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บเงินภาษี คือ นักบัญชีสาธารณะ (Public Accountant) ซึ่งเป็นข้ารัฐ
การจากส่วนกลาง โดยท้องถิ่นจะไม่มีอ านาจหรือสิทธิเกี่ยวกับเงินใด ๆ ท้ังนี้ ข้ารัฐการที่มาจากส่วนกลางจะจัดเก็บ
เงินภาษีโดยแบ่งกันตามจังหวัดและตามความรับผิดชอบ โดยมีส านักงานตั้งอยู่ในจังหวัด เช่น เมือง Bordeaux 
ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ มีแขวง เขต เหมือนกรุงเทพมหานคร จะมีนักบัญชีสาธารณะ (Public Accountant) 3 - 4 คน 
ช่วยกันท างาน และมีผู้ช่วยเป็นฝ่ายธุรการ แต่หากเป็นชนบท เช่น เทศบาลบางแห่งมีประชากรประมาณ 500 คน 
บางแห่งมี 1,300 คน บางแห่งมี 4,000 คน ก็จะให้นักบัญชีสาธารณะ (Public Accountant) คนหนึ่งดูแล 2 – 3 
เทศบาล เพื่อให้ปริมาณงานรับกับความสามารถของบุคคลนั้น การที่หน่วยงานจากรัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บภาษี มี
ผลดี คือ รัฐสามารถคาดการณ์การบริหารจัดการเพื่อจัดเก็บภาษีและออกแบบวิธีการจัดเก็บท่ีเหมาะสมได้ และเมื่อ
ท้องถิ่นไม่มีอ านาจจัดเก็บภาษีเองได้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ เพราะรัฐบาลกลางจะเป็นผู้รับภาระทั้งหมด 
ดังนั้น การจัดเก็บแบบนี้ท้องถิ่นจะได้รับการประกันว่าจะได้รับเงินจากรัฐโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีภาษีค้างที่จัดเก็บ
ไม่ได้หรือไม่ เพราะรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง9  
 
4. วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีโดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการก าหนดยกเว้นมูลค่า
ฐานภาษี 
 ประการที่หนึ่ง ปัญหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีโดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดฐานภาษีส าหรับใช้ในการ
ค านวณภาษี ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยก าหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บส าหรับท่ีดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างในอัตราที่แตกต่างกันตามการใช้ประโยชน์ในท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่า การก าหนด

                                                           
 8 แหล่งเดิม. 
 9 ยุทธนา อินเฉลิม, “การปฏิรูปการบริหารหน่วยงานจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน,” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), น. 75-79. 
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อัตราภาษีที่มีความแตกต่างกันตามประเภทของการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามบทบัญญัติกฎหมายในกรณีดังกล่าว 
ย่อมท าให้เกิดช่องว่างหรือช่องโหว่ของกฎหมายที่จะก่อให้เกิดการบิดเบือนการตัดสินใจในการท ากิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจของผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยการวางแผนการท ากิจกรรมหรือการใช้ประโยชน์บนที่ดินเพื่อให้เสียภาษีใน
อัตราที่น้อยที่สุดตามอัตราภาษีและฐานภาษีที่ก าหนดไว้ตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีความแตกต่างกัน 
ซึ่งการก าหนดอัตราภาษีโดยอาศัยฐานภาษีที่แตกต่างกันในลักษณะดังกล่าว เป็นการขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพ 
ที่มีหลักการพื้นฐานว่า การจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนหรือเกิดการไม่จูงใจในการท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 นอกจากน้ี ปญัหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีโดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ยังเกิด
ปัญหาจากความไม่ชัดเจนของการก าหนดฐานภาษีเพื่อใช้ในการค านวณภาษีในกรณีดังกล่าว กล่าวคือ กรณีตาม
มาตรา 35 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า “ฐานภาษีเพื่อการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ มูลค่าทั้ งหมดของ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง” และมาตรา 38 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลาย
ประเภท ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกนัประกาศ
ก าหนด” กรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่า หากท่ีดินที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทแต่ในการใช้งานแต่ละประเภทนั้นใช้
ไม่เต็มสัดส่วนท่ีดินท้ังหมด ในการค านวณภาษีนั้น ฐานภาษีจะคิดค านวณจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดิน ตามมาตรา 35 
ท าให้ผู้เสียภาษีมีภาระภาษีเพิ่มมากขึ้นกว่าความเป็นจริง หรือคิดตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ตามมาตรา 3810 
 อีกทั้ง ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตรา
ภาษีท่ีก าหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ยังก าหนดให้อ านาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะออกข้อบัญญัติก าหนดอัตราภาษีท่ีใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่
เกินอัตราที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ซึ่งในกรณีดังกล่าว หากแต่ละท้องถิ่น ก าหนดอัตราภาษีไม่เท่ากัน 
อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมในการจัดเก็บภาษี เมื่อเปรียบเทียบอัตราภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงกันที่ถูกก าหนดขึ้นจากฐานภาษีประเภทเดียวกัน อีกทั้ง การให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษีในอัตราภาษีที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้นได้
ด้วยการออกเป็นข้อบัญญัติของแต่ละท้องถิ่น อันเป็นการให้อ านาจอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ท้องถิ่นในการบริหารจัดเก็บภาษีในเขตปกครองของตนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชนและ
นักลงทุนในท้องถิ่นนั้น อันเนื่องมาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่มีความแน่นอน เพราะประชาชนหรือนักลงทุน 
ย่อมไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จะออกข้อบัญญัติมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่
ตนมีหน้าท่ีต้องเสียเมื่อไร และอย่างไร 
 ประการที่สอง ปัญหาทางกฎหมายในการก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีส าหรับบ้านหลังหลักท่ีมีมูลค่า
ไม่เกินห้าสิบล้านบาท  
 จากการศึกษา พบว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดยกเว้น
มูลค่าฐานภาษีส าหรับบ้านหลังหลักไว้ กล่าวคือ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่
อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรในวันท่ี 1 มกราคมของปีภาษีน้ัน ให้ได้รับ
ยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท และในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูก
สร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน และใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นท่ีอยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันท่ี 1 มกราคมของปีภาษีน้ัน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกิน
สิบล้านบาท 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้บุคคลธรรมดาที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตาม

                                                           
 10 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุตธิรรม และสิทธิมนษุยชน สภาผู้แทนราษฎร, “รายงานการพจิารณาศึกษา เร่ือง 
“ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562,” (กรุงเทพมหานคร: สภาผู้แทนราษฎร, 
2563), น. 7-8. 
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กฎหมายในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษี (บ้านหลังหลัก) ที่มีมูลค่าไม่เกินห้าสิบล้านบาท จะได้รับการยกเว้นโดยไม่
ตอ้งเสียภาษี ซึ่งการก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีในกรณีดังกล่าวมาจากแนวความคิดที่ว่า คนจนและคนรวยต้องเสีย
ภาษีทรัพย์สินในอัตราที่เท่ากัน ผู้ใดครอบครองที่ดินที่มีมูลค่าของที่ดินเท่ากันก็จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราที่เท่ากัน 
ดังนั้น เมื่อครอบครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากัน ก็ย่อมได้รับยกเว้นในมูลค่าที่เท่ากัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการก าหนด
ยกเว้นภาษีในกรณีดังกล่าว ย่อมส่งผลท าให้ที่ดินท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทลงมา ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
เช่นเดียวกัน ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างคนจนและคนรวยอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง เช่น ท่ีดินที่มีมูลค่าฐานภาษีจ านวน 50 ล้านบาท ก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับที่
ดินที่มีมูลค่าฐานภาษีจ านวน 4 ล้านบาท กรณีดังกล่าวจึงไม่ได้สร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีให้แก่สังคม 
เนื่องจากระบบภาษีที่เป็นธรรมควรมีลักษณะมีความเป็นธรรมตามแนวนอน และมีความเป็นธรรมตามแนวดิ่ง โดย
ระบบภาษีท่ีมีความเป็นธรรมตามแนวนอนนั้น ผู้เสียภาษีที่มีความสามารถในการจ่ายเท่าเทียมกันควรต้องจ่ายภาษี
ในระดับท่ีเท่ากัน ในขณะที่ระบบภาษีที่เป็นธรรมตามแนวดิ่ง ผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายภาษีที่มากกว่าควรต้อง
รับภาระในการจ่ายภาษีในระดับท่ีสูงกว่า โดยรัฐจ าเป็นต้องมีมาตรวัด “ความสามารถในการจ่าย” ที่เป็นธรรมให้แก่
ผู้จ่ายภาษีทุกคน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ความสามารถในการจ่ายของผู้เสียภาษีจะถูกวัดจากตัวแปรหลัก 3 รูปแบบ ได้แก่ 
1) รายได้ของผู้จ่ายภาษี 2) ระดับการบริโภคของผู้จ่ายภาษี และ 3) ระดับความมั่งคั่งของผู้จ่ายภาษี  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การก าหนดมูลค่าฐานภาษีเพื่อยกเว้นการจัดเก็บภาษีในกรณีดังกล่าว โดยพิจารณา
แต่เพียงมูลค่าของทรัพย์สินท่ีถือครอง โดยไม่ค านึงถึงรายได้ของผู้เสียภาษีหรือความสามารถในการเสียภาษีท่ีแท้จริง
ของผู้ถือครองทรัพย์สินนั้น ทั้งการก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีส าหรับที่ดินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 บาท จนถึง 50 ล้าน
บาท อันถือเป็นการก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีในลักษณะอย่างกว้าง ย่อมส่งผลท าให้การก าหนดยกเว้นมูลค่าฐาน
ภาษีในกรณีดังกล่าว ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเสียภาษีระหว่างคนรวยและคนจน ทั้งยังท าให้รัฐต้องสูญเสีย
ภาษีทีค่วรจะได้รับหรืออาจจะเรียกเก็บได้จากคนรวยหรือผู้ที่มีความสามารถในการเสียภาษีมากอันเนื่องมาจากการ
ก าหนดบทบัญญัติกฎหมายเพื่อยกเว้นมูลค่าฐานภาษีท่ีรัฐต้องจัดเก็บ เนื่องจากภาษีทรัพย์สิน เป็นการเก็บภาษีจาก
ความมั่งคั่งหรือทรัพย์สิน ผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูง ย่อมถือได้ว่าเป็นเครื่องวัดถึงความสามารถในการเสียภาษีของแต่
ละบุคคลได้ ดังนั้น จึงไม่ควรก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีส าหรับทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าสูงในท านองเดียวกับทรัพย์สินที่
มีมูลค่าสูง ท้ังนี้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีจากความมั่งคั่งหรือมูลค่าของทรัพย์สิน มีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยและคนจนได้อย่างแท้จริง 
 ประการที่สาม ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 นอกจากปัญหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีโดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามที่
ผู้วิจัยได้กล่าวไปในประเด็นที่หนึ่งแล้ว การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน ยังเกิดปัญหาจากความไม่
ชัดเจนของการก าหนดฐานภาษีเพื่อใช้ในการค านวณภาษีในกรณีดังกล่าว กล่าวคือ กรณีตามมาตรา 35 วรรคแรก 
บัญญัติไว้ว่า “ฐานภาษีเพื่อการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง” 
และมาตรา 38 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด” กรณีดังกล่าว จะ
เห็นได้ว่า หากท่ีดินที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทแต่ในการใช้งานแต่ละประเภทนั้นใช้ไม่เต็มสัดส่วนท่ีดินทั้งหมด 
ในการค านวณภาษีนั้น ฐานภาษีจะคิดค านวณจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดิน ตามมาตรา 35 ท าให้ผู้เสียภาษีมีภาระภาษี
เพิ่มมากขึ้นกว่าความเป็นจริง หรือคิดตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ตามมาตรา 38 ปัญหาดังกล่าว ยังส่งผลต่อการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการส ารวจและประเมินเพื่อจัดเก็บภาษี กล่าวคือ ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีต้อง
ท าการส ารวจเพื่อประเมินว่าที่ดินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีนั้น จัดเป็นที่ดินประเภทใด และหากมีการใช้ประโยชน์
หลายประเภทในที่ดินแปลงเดียวกัน เจ้าหน้าที่ก็จะต้องพิจารณาถึงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน เพื่อน ามา
ค านวณภาระภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดปัญหาการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
ที่ดิน ซึ่งต้องรับภาระในการช าระค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในจ านวนที่แตกต่างกันตามการประเมินของเจ้าหน้าท่ี 
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และในกรณีการส ารวจและประเมินภาษีของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เนื่องจากกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีการก าหนดองค์กรเข้ามาตรวจสอบการใช้ดุลพินิจใน
การท าหน้าท่ีดังกล่าวของเจ้าหน้าท่ี ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีในการส ารวจ ประเมินและจัดเก็บภาษี ขาด
การตรวจสอบอย่างละเอียด และอาจเกิดความไม่โปร่งใสในระบบภาษีที่เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีรายใดรายหนึ่ง หรือการใช้ดุลพินิจเพื่อบิดเบือนกิจกรรมทางภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
โดยหวังประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ อันจะ
น าไปสู่กระบวนการทุจริตภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดเก็บภาษีก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสใน
ระบบภาษี นอกจากน้ี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยส่วนใหญ่ เป็นการจัดเก็บจากกลุ่มนายทุน ซึ่งมีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างเป็นจ านวนมาก ท าให้มีอ านาจทางการเงินที่จะน ามาใช้เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี หรือการจูงใจให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการจัดเก็บภาษีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษี  
 อีกทั้ง ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตรา
ภาษีท่ีก าหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ยังก าหนดให้อ านาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะออกข้อบัญญัติก าหนดอัตราภาษีท่ีใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่
เกินอัตราที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ซึ่งในกรณีดังกล่าว หากแต่ละท้องถิ่น ก าหนดอัตราภาษีไม่เท่ากัน 
อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมในการจัดเก็บภาษี เมื่ อเปรียบเทียบอัตราภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงกันที่ถูกก าหนดขึ้นจากฐานภาษีประเภทเดียวกัน อีกทั้ง การให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษีในอัตราภาษีที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้นได้
ด้วยการออกเป็นข้อบัญญัติของแต่ละท้องถิ่น อันเป็นการให้อ านาจอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ท้องถิ่นในการบริหารจัดเก็บภาษีในเขตปกครองของตนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชนและ
นักลงทุนในท้องถิ่นนั้น อันเนื่องมาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่มีความแน่นอน และปัญหาการใช้ดุลพินิจในการ
ก าหนดอัตราภาษีของแต่ละท้องถิ่น เพราะประชาชนหรือนักลงทุน ย่อมไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จะออกข้อบัญญัติมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ตนมีหน้าที่ต้องเสียเมื่อไร และอย่างไร  
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีโดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ
การก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษี ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 1) ปัญหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีโดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน  
 ตามปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดเก็บภาษีโดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากการที่กฎหมายก าหนดอัตราภาษีในการจัดเก็บโดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดการบิดเบือนการกระท าทางเศรษฐกิจของผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยการ
กระท าในลักษณะของการบิดเบือนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ตนต้องเสียภาษีในอัตราที่ต่ า ลง
หรือเสียในอัตราที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในมาตรา 37 โดยเห็นควรให้จัดเก็บภาษีเพียงอัตราภาษีเดียวในลักษณะอัตราคงท่ี 
คือ ร้อยละ 0.3 ตามมูลค่าของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ต้องแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะก าหนดให้มีการประเมินใหม่ทุก ๆ 3 ปี เพื่อให้ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น
ปัจจุบันมากท่ีสุด เป็นไปตามรูปแบบการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดช่องว่างหรือช่อง
โหว่ของกฎหมายที่จะก่อให้เกิดการบิดเบือนการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี โดย
การวางแผนการท ากิจกรรมหรือการใช้ประโยชน์บนท่ีดินเพื่อให้เสียภาษีในอัตราที่น้อยที่สุดตามอัตราภาษีและฐาน
ภาษีที่ก าหนดไว้ตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีความแตกต่างกัน ทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับหลักการ
จัดเก็บภาษีทรัพย์สินที่มีหลักการจัดเก็บตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น ๆ ซึ่งมูลค่าของทรัพย์สิน จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึง
ความมั่งคั่งของเจ้าของทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษีตามมูลค่าขอทรัพย์สินที่แท้จริง โดยไม่แยกตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน จึงย่อมสอดคล้องกับความสามารถในการเสียภาษี ท าให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 
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 2. ปัญหาทางกฎหมายในการก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีส าหรับบ้านหลังหลักท่ีมีมูลค่าไม่เกินห้าสิบ
ล้านบาท  
 ปัญหาการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างโดยยกเว้นมูลค่าฐานภาษีส าหรับบ้านหลังหลักท่ีมมีลูคา่ไม่
เกินห้าสิบล้านบาทนั้น เกิดจากการที่กฎหมายก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีส าหรับบ้านหลังแรกในจ านวนมูลค่าฐาน
ภาษีท่ีกว้างเกินไป ท าให้เหลือบุคคลซึ่งอยู่ในข่ายต้องช าระภาษีจ านวนน้อย รัฐต้องเสียภาษีที่ควรจะจัดเก็บมาใช้ใน
การบริหารจัดการน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การยกเว้นมูลค่าฐานภาษี
บ้านหลังหลักจากเดิมที่พระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 41 บัญญัติว่า “ใน
กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนราษฎรในวันท่ี 1 มกราคมของปีภาษีน้ัน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกิน
ห้าสิบล้านบาท...” โดยก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีที่รัฐจะยกเว้นการจัดเก็บให้แคบลง กล่าวคือ ก าหนดยกเว้น
มูลค่าฐานภาษีส าหรับบ้านหลังหลักเพียงไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือการไม่ยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่อยู่อาศัย 
เช่นเดียวกับกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษ ที่ไม่มีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีท่ีอยู่อาศัย ซึ่งจะ
ส่งผลท าให้จ านวนทรัพย์สินที่จะเข้าอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมีมากขึ้น ฐานภาษีก็จะกว้างขึ้น อันจะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจั ดเก็บได้เต็มเม็ดเต็ม
หน่วย และน ารายได้จากภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เนื่องจาก เห็นว่า ภาษีทรัพย์สิน เป็นภาษีที่มี
ความส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาส่วนท้องถิ่น เพราะหลักการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน
โดยทั่วไปจะจัดเก็บจากอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมทั่วถึง เป็นธรรม และอ านวยความสะดวกต่อผู้
เสียภาษีทุกคน เพื่อน าเงินรายได้ไปใช้จ่ายในการจัดหาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นนั้นให้มี
ความเจริญ หากประเทศไทยมีระบบการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินที่ดีก็จะมีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาท้องถิ่นและลด
ภาระของรัฐบาลกลางที่จะต้องให้เงินอุดหนุนแก่ท้องถิ่นลงได้ มูลค่าของทรัพย์สิน จะสะท้อนถึงความมั่งคั่งของ
เจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักความสามารถในการเสียภาษี ท าให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 
ดังนั้น จึงไม่ควรก าหนดยกเว้นมูลค่าฐานภาษีส าหรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงในท านองเดียวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่ า 
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีจากความมั่งคั่งหรือมูลค่าของทรัพย์สิน มีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง 
 3. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ตามปัญหาการใช้ดุลพินิจในการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วิจัย เห็นควร
ให้มีการจัดตั้งองค์กรส าหรับท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในการส ารวจ ประเมิน และจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งแต่เดิมในพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไม่มีกฎหมายหมวดใดหรือมาตราใดก าหนดถึงเรื่องดังกล่าวไว้ จึงเห็นควรให้เพิ่มหมวด
ที่บัญญัติถึงอ านาจ หน้าที่และรายละเอียดขององค์กรหรือคณะกรรมการชุดหนึ่งส าหรับท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้  
 หมวด ..... 
 คณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ และก ากับดูแลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา ... ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ และก ากับดูแล
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น อธิบดีกรมสรรพากร และผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ โดยให้ปลัด
กระทรวงการคลัง แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นเลขานุการ จ านวน 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการ 
จ านวน 1 คน  
 มาตรา ... คณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ และก ากับดูแลการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้  
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 (1) ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการส ารวจและประเมินภาษี การจัดเก็บภาษี จ านวนภาษีที่จัดเก็บได้ 
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการค านวณภาษี เป็นประจ าทุกปี 
 (2) ควบคุม ก ากับดูแล การก าหนดอัตราภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 37 วรรคห้า  
 (3) ก าหนดกรอบ แนวทางในการด าเนินการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เช่น กรอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษี 
 (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาบทบัญญัติในเรื่องของกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการฟ้องคดีเด็กและเยาวชนเนื่องจากบทบัญญัติในเรื่องของการฟ้องคดีเด็กและเยาวชนยังไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนตามหลักสากลที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนได้รับการด าเนินคดีที่
รวดเร็วและเป็นธรรม 
 เด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาจะต้องถูกน าตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพนักงาน
สอบสวนท าส านวนและส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาภายใน 30 วันถ้าหากส่งส านวนไม่ทันสามารถยื่นค าร้องขอผัด
ฟ้องออกไปได้อีกตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 78 วรรคสอง กล่าวคือ เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาที่มีอัตรา
โทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี เด็กและเยาวชนจะต้องรอการพิจารณาคดีเป็นระยะเวลานานถึง 60 วัน  
ส่วนเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกเกิน 5 ปีขึ้นไปจะต้องรอการพิจารณาคดีเป็นระยะ
เวลานานถึง 90 วันและในการผัดฟ้องแต่ละครั้งเด็กและเยาวชนจะต้องไปศาลท าให้เด็กและเยาวชนอาจถูกตีตรา
บาปจากคนท่ัวไปและอาจต้องขาดเรียนและเสียเวลา และบิดาหรือมารดาต้องเสียงานและขาดรายได้ในวันท่ีต้องพา
ตัวเด็กและเยาวชนไปศาลเพื่อท าการผัดฟ้อง 
 ดังนั้น  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงเสนอแนวทางในการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฟ้องคดีเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการกลับสู่สังคมได้อีกครั้ง 
 
ค าส าคัญ 
ฟ้องคดีอาญา,สิทธิเด็กและเยาวชน,เป้าหมายในการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน 
 
ABSTRAC 
 This study is a research which taking into consideration the suitable timeframes to 
initiate juvenile legal proceedings in Thailand. The study reveals that juvenile judicial processes in 
Thailand fail to comply with international juvenile laws, for example the Convention on the Rights 
of the Child, which aim to promote the right to a fast and fair trial. 
 

                                                           
 1 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย์, พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่. 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 



280 
 Regarding to section 78 paragraph two, in case where the criminal offence is punishable 
with a maximum terms of imprisonment for exceeding of six months without regard to a fines, if 
the public prosecutor cannot file a complaint within a time specified in paragraph one, an inquiry 
officer or public prosecutor, as the case may be, shall file a motion to a Court to extend a period 
of prosecution for not more than fifteen days each time but cannot extend more than two times 
or 60 days in total. Moreover, in case where criminal offence is punishable with a maximum 
imprisonment in exceeding of five years without regard to fines and the Court have already granted 
a permission to extend a period for prosecution for two times, if an inquiry officer or public 
prosecutor files a motion to a Court for further extension with a reason of necessity, a Court may 
permit as requested only if an inquiry officer or public prosecutor can satisfy the Court that it is 
necessary and they can call upon witness to testify in collaboration in the Court. In such case the 
Court shall have a power to extend prosecution period for fifteen days each time but cannot 
extend more than two times or 90 days in total under section 78 paragraph three. 
 Therefore, the study suggests appropriate guidelines for implementing the provisions 
relating to the juvenile legal proceedings under Thai laws in order to avoid negative consequences 
for children and youth as well as promote their opportunities to reintegrate back into society. 
 
Keywords 
Criminal prosecution, Rights of child and juvenile, Targets in criminal prosecution of children and 
juvenile 
 
 เป้าหมายในการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทั่วไป คือ การ
ด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนเป็นกรณีที่มุ่งที่ตัวเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา เป็นเรื่องของสถานภาพ
ส่วนตัวของเด็กและเยาวชน มุ่งหวังที่จะให้การอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่จะช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนท้ังในด้านส่วนตัวและด้านสังคมทั่วไปโดยไม่ได้มุ่งที่การลงโทษแม้ว่าจะมีการลงโทษเด็กและเยาวชนอยู่ด้วยก็
ตาม ดังนั้นการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนจึงมีเป้าหมายเพื่อให้การอบรมสั่งสอนและแก้ไขปรับปรุงตัวเด็กและ
เยาวชน3 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2553 มาตรา 
4 ได้ก าหนดอายุของเด็ก ท่ีจะอยู่ในอ านาจของการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัวโดยให้ความหมายของเด็กและเยาวชนดังนี้ “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งอายุเกินกว่าอายุท่ีก าหนด
ไว้ตามมาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญาแต่ยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ และ “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลที่มี
อายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์4 
 เด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาจะต้องถูกน าตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะ
ด้วยการจับเพราะเหตุกระท าความผิดซึ่งหน้าหรือเด็กและเยาวชนมาปรากฏต่อหน้าพนักงานสอบสวนซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้พนักงานสอบสวนท าส านวนและส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาภายใน 30 วัน ถ้าหากส่งส านวนไม่ทัน
สามารถยื่นค าร้องขอผัดฟ้องออกไปได้อีกซึ่งจ านวนครั้ง ในการผัดฟ้องและระยะเวลาในการผัดฟ้องแต่ละผัดนั้น
ขึ้นอยู่กับอัตราโทษที่ก าหนดไว้ในมาตรา 78 วรรคสองและวรรคสาม  ซึ่งถ้าหากเด็กและเยาวชนกระท าความผิด
อาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี เด็กและเยาวชน ก็จะต้องรอการพิจารณาคดีเป็นระยะ

                                                           
 3 คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2, พิมพ์ครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2564), น.695. 
 4 อัจฉรยีา ชูตินันทน์, การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกรณีเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดร้ายแรงตามกฎหมายของประเทศไทย, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ,  (กรกฎาคม-ธันวาคม, 
2562). น.273-274,  
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เวลานานถึง 60 วัน ส่วนเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาที่มีอัตราโทษเกิน 5 ปีขึ้นไป ก็จะต้องรอการ
พิจารณาคดีเป็นระยะเวลานานถึง 90 วัน โดยระยะเวลาในการรอการพิจารณาคดีทั้งสองกรณีนี้จะใช้กับท้ังเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราวและ เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวไว้ในสถานพินิจ นอกจากนี้ หากพนักงาน
สอบสวนไม่สามารถส่งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการได้ทันตามก าหนดเวลาในมาตรา 78 วรรคหนึ่ง จะต้อง
ท าการผัดฟ้องออกไปโดยการผัดฟ้องนั้นจะต้องน าตัวเด็กและเยาวชนไปที่ศาล  
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและ
เยาวชนท่ีถูกด าเนินคดีอาญาและศึกษาระยะเวลาในการฟ้องคดีอาญาเด็กและเยาวชนตามกฎหมายต่างประเทศและ
วิเคราะห์ผลกระทบของเด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมตัวในสถานพินิจว่ามีผลกระทบอย่างไรหากได้รับการพิจารณา
คดีที่ล่าช้าเพื่อน ามาปรับใช้กับกฎหมายไทยให้เป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนให้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
สิทธิเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กฎอันเป็นมาตรฐานข้ันต่ าของสหประชาชาติว่าด้วย
การบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชน และกฎหมายระหว่างประเทศอีกหลายฉบับที่ก าหนดสิทธิของ
เด็กและเยาวชนไว้ว่า เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาจะต้องได้รับการด าเนินคดีที่รวดเร็วและเป็นธรรม 
 
1. แนวคิดทฤษฎีและกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีอาญา  
 แนวคิดการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนถูกก าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1959 โดย
ก าหนดการคุ้มครองสิทธิเด็กเอาไว้ให้เด็กมีสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและก าหนดสิทธิที่จะได้รับความ
คุ้มครองที่จะไม่ถูกกระท าทารุณและแสวงหาประโยชน์จากเด็กในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญแก่หลักการ
ไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็กและ หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
 หลักประโยชนส์ูงสุดของเด็กและเยาวชน 
 หลักประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชน หมายถึง หลักการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่เด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสถานะทางสังคมอันจะก่อให้เกิดความผาสุกแก่เด็กในการ
ด ารงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข รวมถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก ตลอดจนพัฒนาการและการเจริญเติบโต
ตามที่ควรจะเป็นด้วย และหากต้องพิจารณาควบคู่กับผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มอื่น ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
จะต้องได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกเสมอ5 แต่การพิจารณาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กอันเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น
นั้น ได้มีข้อถกเถียงกันมากมายในเรื่องของการปรับใช้หลักประโยชน์สูงสุดของเด็กไม่ว่าจะเป็นข้อโต้แย้งในประเด็นที่
เกี่ยวกับอายุของเด็กที่ควรได้รับการคุ้มครองหรือการเลือกค าบัญญัติมาปรับใช้ในกรณีต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันสามารถ
จ าแนกแนวทางในการพิจารณาได้ 2 แนวทางดังนี ้
 การพิจารณาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กในฐานะเป็น “สิ่งที่มีความส าคัญที่สุด” (The Paramount 
Consideration)  
 เป็นหลักการที่ได้บัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1959 โดยเป็นการก าหนดมาตรฐานท่ี
สูงกว่าการพิจารณาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กในฐานะเป็น “สิ่งที่มีความส าคัญล าดับแรก” ที่บัญญัติไว้ใน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 โดยให้ความส าคัญกับประโยชน์สูงสุดของเด็กเหนือกว่าการพิจารณาประโยชน์
อื่น ๆ ท่ีแวดล้อมอยู่ในสถานการณ์ขณะนั้น กล่าวคือ ในการพิจารณาคดีการออกค าสั่งหรือการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิของเด็กจะต้องยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กเพียงประการเดียวเท่าน้ัน6 ซึ่งหลักการนี้มุ่งคุ้มครองสวสัดภิาพ
เด็กเป็นส าคัญ  
 การพิจารณาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กในฐานะเป็น “สิ่งที่มีความส าคัญล าดับแรก” (A Primary 
Consideration) 
 เป็นการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในลักษณะทั่วไปเพื่อการพิจารณาหรือการตัดสินใจใด  ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็กโดยจะต้องค านึงถึง หลักประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นล าดับแรกเสมอ หรือน าหลักประโยชน์

                                                           
 5 อัจฉรียา ชูตินันทน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.265-266. 
 6 มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล, โครงการวิจัยเรื่อง หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้สิทธิเด็กภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์
สูงสุดของเด็ก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560), น.263-264. 
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สูงสุดของเด็กมาพิจารณาเป็นล าดับแรก7 กล่าวคือ ต้องน าเอาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กไปประกอบการพิจารณา
ร่วมกันกับประโยชน์หรือสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ โดยจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างเด็ก
คนอ่ืน หรือระหว่างเด็กต่างกลุ่ม หรือผู้ใหญ่8 ทั้งนี้ ในการพิจารณาข้อเท็จจริงบางกรณีจะพบว่า หลักประโยชน์สูงสุด
ของเด็กอาจมี น้ าหนักน้อยกว่าประโยชน์อ่ืน ๆ ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ท าให้การพิจารณาหรือการตัดสินใจ
นั้นมีความยืดหยุ่น9 ดังนั้น การพิจารณาหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กในแนวทางนี้จึงใช้ในการพิจารณาเรื่องทั่วไป
เกือบทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น การรับฟังความคิดเห็นของเด็ก การจัดสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับความสงบเรียบร้อยของสังคม 
 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989  
 อนุสัญญาได้ก าหนดถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กเอาไว้ โดยก าหนดว่าเด็กและเยาวชนจะต้องไม่ได้รับการ
ทรมานหรือถูกปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต่ าช้า จะไม่มีการประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต
ส าหรับความผิดที่กระท าโดยบุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี และต้องไม่ถูกถูกลิดรอนเสรีภาพท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
การจับกุมกักขังหรือจ าคุกต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชน พ.ศ.2553 และต้องใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้นโดยมีระยะเวลาสั้นท่ีสุด  และจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วย
ความเคารพในศักดิ์ศรีแต่ก าเนิดของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพจะต้องถูกควบคุม
แยกออกจากผู้ใหญ่เว้นแต่จะพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กที่จะไม่แยกเช่นนั้น  หากไม่ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรมเด็กสามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นที่ เหมาะสมโดยพลันตลอดจน
สิทธิที่จะค้านความชอบด้วยกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพของเขาต่อศาลหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอ่ืน   
 กฎมาตรฐานขั้นต่ าขององค์กรสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารกระบวนการยุติธรรมส าหรับ
เยาวชน (กฎแห่งกรุงปักกิ่ง)  
 มาตรฐานขั้นต่ านั้นได้จัดท าขึ้นโดยการน าเสนอกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าว่าด้วยการบริหารงาน
กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชนในที่ประชุมสภาครองเกรส ท่ีประเทศอิตาลีโดยหลังจากที่ได้มีการ
ยอมรับจากที่ประชุมก็ได้ท าการปรับปรุงให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระบบคดีเด็กและเยาวชนในทุกส่วนของโลก
และเป็นที่ยอมรับเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในการบริหารงานยุติธรรมโดยได้ก าหนดในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมตัวเด็ก
ไว้พิจารณาคดีไว้ในข้อที่ 13.1 โดยการควบคุมตัวไว้เพื่อพิจารณาคดีนั้นควรใช้เป็นมาตรการสุดท้ายและถ้าหาก
จ าเป็นต้องใช้ควรจะใช้ในระยะเวลาที่สั้นท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้วิธีการกระท า
ความผิดจากสถานควบคุมตัวขณะรอพิจารณาคดี10 
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
 โดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ก าหนดในเรื่องของสิทธิท่ีจะไม่
ถูกด าเนินคดีล่าช้าเกินสมควรนั้นได้รับการรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (ICCPR) ข้อ 14.3 (C) ซึ่งมีความหมายว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ควรด าเนินคดีล่าช้าเพราะท าให้ผู้ถูกด าเนินคดี
ไม่ทราบความแน่นอนในชะตากรรมของตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีของศาล โดยการ
ควบคุมตัวนั้นจะต้องไม่เกินความจ าเป็นตามแต่ละสถานการณ์เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม11 
 นอกจากกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้ก าหนดการคุ้มครองสิทธิเด็กเอาไว้ในเรื่องของเด็กและเยาวชน
ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในอนุสัญญาต่าง ๆ ท่ีก าหนดว่าในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนนั้นจะต้อง
พิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ยังมีทฤษฎีที่มาสนับสนุนว่าหากเด็กและเยาวชนต้องถูกควบคุมตัวและได้รับการ
พิจารณาที่ล่าช้าน้ันจะมีผลกระทบอย่างไรโดยมีทฤษฎีมาสนับสนุนดังน้ี 
 ทฤษฎีคบหาสมาคมที่แตกต่าง 
                                                           
 7 แหล่งเดิม, น.265. 
 8 แหล่งเดิม, น.265. 
 9 แหล่งเดิม, น.265. 
 10 กฎแห่งกรุงปักกิ่ง ข้อ 13 การควบคุมตัวไว้พิจารณาคดี 13.1. การควบคุมตัวไว้พิจารณาคดีควรเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะ
ใช้ และใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้. 
 11 ปกป้อง ศรีสนิท, สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2563), น.14. 
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 ทฤษฎีนี้จึงเน้นการให้ความสนใจในเรื่องของความถี่ และความเข้มข้นในการติดต่อกันมากกว่าที่จะ
สนใจในเรื่องสถานะของบุคคลหรือลักษณะของสภาพแวดล้อมซึ่งทฤษฎีนี้ได้อธิบายพฤติกรรมของอาชญากรโดยการ
ยึดหลักในเรื่องของกฎของการเรียนรู้ในความแตกต่างซึมซับและปฏิบัติตาม12  
 ทฤษฎีคบหาสมาคมที่แตกต่างน้ี สามารถอธิบายถึงการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของเด็กหรือเยาวชน
ในปัจจุบันได้ โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการที่เด็กหรือเยาวชนที่เคยกระท าความผิดได้มาอยู่อาศัยรวมกัน โดยมี
โอกาสพบปะกันเป็นระยะเวลายาวนานไม่ว่าจะระหว่างการถูกควบคุมตัวระหว่างคดีหรือตามค าพิพากษาศาล การ
คบหาสมาคมดังกล่าวจะน าไปสู่การเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมซึ่งกันและกันโดยผู้ที่มีพฤติกรรมที่รุนแรงหรือ
เข้มข้นสุดนั้นก็จะกระจายพฤติกรรมไปสู่ผู้ที่มีพฤติกรรมการกระท าที่เข้มข้นน้อยกว่า ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีนี้ที่เช่ือว่า
พฤติกรรมอาชญากรรมจะแพร่กระจายจากจุดที่เข้มข้นไปสู่จุดที่เบาบางกว่า ดังนั้นเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิด
ครั้งแรกโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเจตนากระท าความผิด เช่น เกิดจากความพลั้งพลาดประมาท เกิดจากความอยากรู้อยาก
ลอง เมื่อต้องไปอยู่ในสถานพินิจย่อมท าให้ได้โอกาสเรียนรู้จนกลายเป็นอาชญากรไปในที่สุด จึงนับว่าส่งผลกระทบ
ต่อตัวเด็กและเยาวชนและสังคมเป็นอย่างมาก 
 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนไว้ในขั้นตอนการสอบสวนผู้ต้องหา
ที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีของพนักงานสอบสวนโดยในมาตรา 134/213 ก าหนดให้น ามาตรา 133 ทวิ14มาใช้บังคับ
กับการสอบสวนผู้ต้องหาท่ีอายุไม่เกิน 18 ปี เฉพาะในเรื่องวิธีการสอบสวนท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กเท่านั้น 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการและขั้นตอนวิธีปฏิบัติต่อเด็กในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การ
วิธีปฏิบัติต่อเด็กให้ค านึงถึงหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม15 
พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นการยกระดับการให้ความคุ้มครองเด็กในประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนได้บัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีถูกด าเนินคดีอาญา
ไว้ในหมวดที่ 6 เรื่องของการสอบสวนคดีอาญา ดังนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน ห้ามควบคุม คุมขัง 
กักขัง คุมความประพฤติ หรือใช้มาตรการอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งต้อง
หาว่ากระท าความผิดหรือเป็นจ าเลย เว้นแต่มีหมายหรือค าสั่งของศาล หรือเป็นกรณีการคุมตัวเท่าที่จ าเป็นเพื่อ
ด าเนินการตามมาตรา 69 มาตรา 70 หรือมาตรา 72 (มาตรา 6816) ก่อนมีค าสั่งควบคุมหรือคุมขังเด็กหรือเยาวชน
ซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดโดยการออกค าสั่งให้ค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชน
เป็นส าคัญและจะต้องท าเป็นทางเลือกสุดท้าย17 และถ้าหากเด็กและเยาวชนไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลก็จะแต่งตั้งที่
ปรึกษากฎหมายให้เพื่อคอยด าเนินการต่าง ๆ แทนเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน18  
                                                           
 12 อัจฉรียา ชูตินันทน์, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2561), น.154-155. 
 13 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/2 บัญญัติว่า ให้น าบทบัญญัติในมาตรา 133 ทวิ มาบังคับใช้โดย
อนุโลมแก่การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี 
 14 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ บัญญัติว่า “การถามปากค าผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุ
ไม่เกินสิบแปดปีให้พนักงานสอบสวนแยกการกระท าเป็นสัดส่วนในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็กและให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค าเด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิท ยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์เห็นว่าอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
เป็นการเฉพาะตามประเด็นค าถามของพนักงานสอบสวน โดยมิให้เด็กได้ยินค าถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซ้ าซ้อน
หลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
 15 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 22 
 16 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพีิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 69 
 17 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพีิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 74 
 18 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพีิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 73 
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3. กรอบระยะเวลาในการฟ้องคดีอาญาเด็กและเยาวชนตามกฎหมายต่างประเทศ 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ยังมี
ปัญหาในเรื่องของความล่าช้าในการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนตั้งแต่การจับกุมตัวไปจนถึงการพิจารณาคดีและ
พิพากษา ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาค้นคว้ากระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนของกฎหมายต่างประเทศเพื่อน ามา
เปรียบเทียบและหาแนวทางที่เหมาะสมมาปรับใช้กับกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนของไทยต่อไป 
 ระยะเวลาในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปัญหาของความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมนั้นได้มีงานวิจัยออกมาอย่างแพร่หลายโดยนักวิจัยพบว่า
สาเหตุของความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม มีต้นตอมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น ลักษณะของการกระท า
ความผิด ขั้นตอนกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่อาจเกิดความล่าช้า ความซับซ้อนในกระบวนการ
ท างาน และขั้นตอนในการพิจารณาคดีในช้ันศาลโดยนักวิจัยกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาความล่าช้าที่ได้ผลในศาลบาง
แห่ง อาจจะไม่ได้ผลในศาลอื่นเสมอไปแต่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็ได้มีวิธีการจัดการกับปัญหาความล่าช้าใน
กระบวนการยุติธรรมโดยการออกรัฐบัญญัติเร่งรัดการพิจารณาคดี (Speedy Trial Act,1974)19 
 สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาได้ตรารัฐบัญญัติเร่งรัดการพิจารณาคดีในปี ค.ศ.1974 เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีให้เกิดความรวดเร็วเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สังคมและผู้ถูกกล่าวหาได้รับ
ผลประโยชน์อย่างจริงจังมากขึ้นและเป็นการยืนยันถึงความพยายามของรัฐในการที่จะลดอาชญากรรมและความไม่
เข็ดหลาบโดยก าหนดมาตรการที่เข้มแข็ง เพื่อไม่ให้มีการละเลยการพิจารณาคดีที่ค้างอยู่และเพื่อเป็นการยืนยันถึง
หลักประกันที่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว ตามการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบทที่ 6 โดย
ก าหนดเวลามาตรฐาน (Time Standard Setting) ส าหรับการพิจารณาคดีในแต่ละขั้นตอนโดยนับตั้งแต่ผู้ต้องหาถูก
จับกุม ไปจนถึงขั้นตอนการพิจารณาพิพากษาคดีว่าควรจะท าให้เสร็จภายในกี่วัน  
 นอกจากการออกรัฐบัญญัติเร่งรัดการพิจารณาคดีแล้วยังมีการจัดการความล่าช้าด้วยการวางแผนการ
จัดการโดยเป็นการก าหนดเวลาในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานที่แนะน าโดยองค์กร
วิชาชีพโดยแบ่งเป็น เด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว
โดยการก าหนดเวลานี้ จะให้ความส าคัญของคดีที่เด็กและเยาวชนถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดี โดย
ระยะเวลาในการพิจารณาคดีจะสั้นกว่าเด็กและเยาวชนที่ได้รับการประกันตัวหรือใช้วิธีการพิเศษอื่น ๆ โดย
ระยะเวลาของแต่ละองค์กรก็มีความแตกต่างกันออกไปดังตารางต่อไปนี้20 
ตารางที่ 1 

                                                           
 19 Speedy Trial Act 1974. 
 20 Jeffrey A. Butts, Gretchen Ruth Cusick and Benjamin Adams “Delay in Youth Justice”, University of 
Chicago October 2009 

มาตรฐาน 
จ านวนวันควบคุมตัวถึงการพิจารณา

คดี 
จ านวนวันการพิจารณาคดีถึงการ

ตัดสินโทษ 
รวมระยะเวลา

ทั้งสิ้น 
เยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานคุมขัง 
IJA/ABA (1977–80) 15 15 30 
NAC/OJJDP (1980) 18 15 33 
ABA Std. 252 (1984) 15 15 30 
NDAA Std. 19.2 (1989) 30 30 60 
NCJFCJ/OJJDP (2005) 10 10 20 
เยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 
IJA/ABA (1977–80) 30 30 60 
NAC/OJJDP (1980) 65 15 80 
ABA Std. 252 (1984) 30 15 45 
NDAA Std. 19.2 (1989) 60 30 90 
NCJFCJ/OJJDP (2005) 20 20 40 
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IJA = สถาบันบริหารตุลาการ; ABA = American Bar Association; NAC = คณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติเพื่อ
ความยุติธรรมและการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนการป้องกัน; OJJDP = ส านักงานยุติธรรมเด็กและเยาวชนและ
การป้องกันการกระท าผิด NDAA = สมาคมทนายความเขตแห่งชาติ; NCJFCJ = สภาแห่งชาติ 
 
 ระยะเวลาในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนในประเทศฝร่ังเศส 
 ประเทศฝรั่งเศสมีกระบวนการพิจารณาคดีอาญาที่ท าให้คดีเสร็จไปโดยเร็ว โดยก่อนน าคดีอาญาไปสู่
การพิจารณาคดีของศาลตัดสินนั้น โดยการสอบสวนคดีอาญาอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสองฝ่าย คือ 
ต ารวจฝ่ายคดี (La Police Judiciaire) และผู้พิพากษาสอบสวน (Le Juge d’ Instruction) โดยการสอบสวน
ดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน คือ เพื่อทราบข้อเท็จจริงแห่งการกระท าความผิด เพื่อรู้ตัว ผู้กระท า
ความผิดและเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์การกระท าความผิดนั้นด้วย เมื่อท าการสอบสวนเบื้องต้นเสร็จก็
จะส่งส านวนให้อัยการเพื่อพิจารณาว่าจะด าเนินการต่อไปหรือไม่ ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจฟ้องร้องได้เช่น ข้อ
กล่าวหาที่ไม่เป็นความจริง การกระท าไม่เป็นความผิดอาญาหรือไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นผู้กระท าผิดหรือเป็นเรือ่งที่
ไม่สมควรฟ้อง อัยการจะสั่งยุติคดี (Classements sanssuite) กรณีเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ผู้ต้องหารับสารภาพหรือยอม
จ านนต่อพยานหลักฐาน อัยการก็จะส่งต่อไปให้ผู้พิพากษาสอบสวนท าการสอบสวนคดีต่อไปซึ่งมีประโยชน์ท าให้ลด
ปริมาณคดีที่จะไปสู่ผู้พิพากษาไต่สวนและคดีที่จะไปสู่ศาลได้มากข้ึน 
 นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสยังมีกระบวนการ การท าคดีเยาวชนแบบเร่งด่วน ( Jugement a bref 
delai and comparution immediate) ซึ่งเป็นกระบวนการที่อัยการสามารถเร่งการท าคดีของเยาวชนที่มีอายุ 
13 – 16 ปี ที่กระท าความผิดที่มีโทษจ าคุกระหว่าง 5 – 7 ปี และเยาวชนท่ีเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปีท่ีมี
โทษจ าคุกมากกว่า 5 ปีได้ เมื่ออัยการเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการสืบสวนคดีนั้นต่อ โดยการพิจารณาคดีใน
ช้ันศาลจะเกิดขึ้นหลังจากการสั่งการของอัยการภายในระยะเวลา 10 – 60 วัน หรือกรณีที่อัยการเห็นว่าต้องการ
ความเร่งด่วนมากข้ึนอีกเช่น คดีที่เยาวชนกระท าความผิดซ้ าโดยที่คดีเดิมยังอยู่ในขั้นตอนรอการพิจารณาคดี อัยการ
จะสั่งพิจารณาคดีทันทีโดยการพิจารณาคดีจะท าภายใน 2 วัน 
 ระยะเวลาในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนในประเทศแคนาดา 
 กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาของประเทศแคนาดานั้นมีเจตนารมณ์ที่จะลด
จ านวนเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดและลดความร้ายแรงของการกระท าความผิดนอกจากนั้นยังค านึงถึงสิทธิ
เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากโดยการที่บัญญัติให้ใช้การลงโทษท่ีได้สัดส่วนต่อการกระท าความผิดและก าหนดให้ใช้
โทษจ าคุกและกักขังเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยบัญญัติห้ามศาลจ าคุกหรือกักขังเด็กและเยาวชนเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น
ตามกฎหมายโดยกฎหมายฉบับนี้เน้นเป้าหมายคือการป้องกันสังคมและชุมชนในระยะยาวโดยการบ าบัดฟื้นฟู
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและชุมชนได้ มิใช่แค่ป้องการโดยการกักขังหรือจ าคุก
เด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด  
 ส าหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนของประเทศแคนาดานั้นยังไม่ค่อยคุ้มครอง
สิทธิของเด็กและเยาวชนเนื่องจาก กฎหมายมุ่งเน้นการป้องกันสังคมและชุมชนในระยะยาวโดยการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ มากกว่าการกักขังหรือจ าคุกเด็กโดยไม่มีการแก้ไข
บ าบัด เพราะการกักขังหรือจ าคุกเด็กและเยาวชนโดยไม่มีการแก้ไขบ าบัดพฤติกรรมก็จะไม่เป็นผลดีในระยะยาวอีก
ทั้งจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนคนอื่น ๆ ที่ถูกจ าคุกหรือ
กักขังร่วมกันซึ่งอาจท าให้เกิดการเลียนแบบในพฤติกรรมที่ไม่ดีน าไปสู่การก่ออาชญากรรมอื่น ๆ ต่อเนื่องและอาจ
เพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีในระยะยาวแต่อย่างใด  
 
4. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบระยะเวลาการพิจารณาคดีอาญาของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ 
 ในประเทศไทยนั้นมีปัญหาในเรื่องของระยะเวลาในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนและการขั้นตอนใน
การผัดฟ้องเด็กและเยาวชนที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 78 ที่ก าหนดระยะเวลาในการส่งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการยื่นฟ้อง
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เด็กและเยาวชนนั้นจะต้องกระท าให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 30 วัน หากไม่สามารถด าเนินการตามก าหนดเวลา 
ในวรรคหนึ่งได้ กฎหมายได้บัญญัติให้สามารถยื่นค าร้องขอผัดฟ้องออกไปได้อีก 60 วัน และ 90  วันตามอัตราโทษที่
เด็กและเยาวชนได้กระท าความผิดซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาในการถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีของ
ผู้ใหญ่นั้นระยะเวลาในการควบคุมตัวของผู้ใหญ่สูงสุดเพียงแค่ 84 วัน จะเห็นได้ว่าเด็กหรือเยาวชนมีโอกาสถูก
ควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีนานกว่าผู้ใหญ่ที่กระท าความผิดในอัตราโทษท่ีใกล้เคียงกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสิทธิ
เสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กฎแห่งกรุงปักกิ่ง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ก าหนดไว้ว่าเด็กจะต้องได้รับการด าเนินคดีที่รวดเร็วและเป็นธรรม 
 การผัดฟ้องเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัวพ.ศ.2553 ในปัจจุบันใช้กับเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีและเด็กและ
เยาวชนท่ีได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีในสถานพินิจ
นั้นการที่จะต้องถูกผัดฟ้องออกไปเพราะเหตุที่ยังท าการสอบสวนไม่เสร็จสิ้นหรือเหตุอื่นใดก็ตามจะส่งผลกระทบต่อ
เสรีภาพของเด็กและเยาวชนอย่างมาก และอาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ใน
สถานพินิจด้วยกันเองและอาจถูกชักชวนไปในทางที่ผิดได้ นอกจากนั้นการที่ถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดี
เป็นระยะเวลานานจะท าให้ผู้ถูกด าเนินคดีไม่ทราบความแน่นอนในชะตากรรมของตนเอง 21 จึงควรมีการบัญญัติ
กฎหมายขึ้นมาเพื่อแยกระหว่างเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจเพื่ อรอการพิจารณาคดีกับเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว โดยควรก าหนดให้เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจได้รับการ
พิจารณาคดีที่รวดเร็วกว่าเด็กและเยาวชนท่ีได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว 
 ส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราวนั้นถึงแม้ว่าจะได้รับอิสรภาพไม่ต้องถูกควบคุมตัวแต่
ก็ควรที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยรวดเร็วเช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจเพื่อเป็นการ
คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนและท าให้เด็กและเยาวชนได้ออกจากกระบวนการยุติธรรม ไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้
รวดเร็ว 
 ส าหรับกรณีของเด็กและเยาวชนท่ีศาลมีค าสั่งให้อยู่ภายใต้การควบคุมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
หรือองค์กรที่เห็นสมควรในระหว่างที่รอการพิจารณาคดีนั้น กฎหมายก าหนดให้บุคคลที่ดูแลเด็กและเยาวชนมีหน้าที่
น าตัวเด็กและเยาวชนไปพบศาลเพื่อท าการผัดฟ้องหรือฟังการพิจารณาคดี22 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในการผัดฟ้องนั้น
ไม่ควรน าตัวเด็กและเยาวชนมาศาลเพราะการน าตัวเด็กและเยาชนไปศาลเพื่อท าการผัดฟ้องนั้นจะส่งผลกระทบต่อ
เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือการถูกสังคมตีตราว่าเป็นอาชญากรอีกทั้งบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องเสียเวลา เสียงาน ขาดรายได้เพื่อพาตัวเด็กและเยาวชนมาพบพนักงานสอบสวนและ
ศาลเพื่อท าการผัดฟ้องจึงควรมีการแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ใหม่ในเรื่องของกระบวนการในการผัดฟ้องเด็กและเยาวชนโดยควรก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่ปรึกษากฎหมาย และศาล ด าเนินการร่วมกันเท่านั้นโดยไม่ต้องน าเด็กและเยาวชน
มาร่วมด้วยในการผัดฟ้องแต่ละครั้ง 
 จากการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นพบว่าก็มีปัญหาความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม
เช่นเดียวกันกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น ลักษณะของการกระท าความผิดที่ซับซ้อน ขั้นตอนกระบวนการสอบสวน 
ความซับซ้อนในกระบวนการท างานแต่ก็ได้แก้ปัญหาความล่าช้าโดยการออกรัฐบัญญัติเร่งรัดการพิจารณาคดี 
(Speedy Trial Act, 1974)  เพื่อเป็นการยืนยันถึงหลักประกันที่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว 
ตามการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบทที่ 6 โดยก าหนดเวลามาตรฐาน (Time Standard Setting) ส าหรับการ
พิจารณาคดีในแต่ละขั้นตอนโดยนับตั้งแต่ผู้ต้องหาถูกจับกุม ไปจนถึงขั้นตอนการพิจารณาพิพากษาคดีว่าควรจะท า
ให้เสร็จภายในกี่วันโดยการก าหนดเวลานี้เน้นความส าคัญของคดีที่จ าเลยถูกขังอยู่โดยก าหนดเวลาในการพจิารณาคดี
ที่จ าเลยถูกคุมขังอยู่นั้นจะสั้นกว่าจ าเลยที่ได้รับการประกันตัวหรือใช้วิธีการพิเศษ 

                                                           
 21 ปกป้อง ศรีสนิท, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11, น.14. 
 22 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพีิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง 
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 ส่วนประเทศฝรั่งเศส มีกระบวนการตั้งแต่ในช้ันพนักงานสอบสวนไปถึงการพิจารณาคดีนั้นใช้เวลา
ค่อนข้างนาน แต่ก็ได้มีกระบวนการ การท าคดีเยาวชนแบบเร่งด่วน มาเป็นตัวช่วยเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชน
อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้อ านาจอัยการสามารถเร่งการท าคดีของเยาวชนท่ีมี
อายุ 13 – 16 ปี ท่ีกระท าความผิดที่มีโทษจ าคุกระหว่าง 5 – 7 ปี และเยาวชนที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่มีอายุมากกว่า 16 
ปี ท่ีมีโทษจ าคุกมากกว่า 5 ปีได้เมื่ออัยการเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการสืบสวนคดีนั้นต่อ โดยการพิจารณา
คดีในช้ันศาลจะเกิดขึ้นหลังจากการสั่งการของอัยการภายในระยะเวลา 10 – 60 วัน หรือกรณีที่อัยการเห็นว่า
ต้องการความเร่งด่วนมากข้ึนอีกเช่น คดีที่เยาวชนกระท าความผิดซ้ าโดยที่คดีเดิมยังอยู่ในข้ันตอนรอการพิจารณาคดี 
อัยการจะสั่งพิจารณาคดีทันทีโดยการพิจารณาคดีจะท าภายใน 2 วัน 
 ส่วนประเทศแคนาดานั้น กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนนั้น ตามพระราชบัญญัติความ
ยุติธรรมทางอาญาหรับเด็กและเยาวชนจะมุ่งเน้นไปท่ีการให้ใช้มาตรการอื่นแทนและการลงโทษจ าคุกหรือกักขงัใหใ้ช้
เป็นทางเลือกสุดท้ายโดยพนักงานต ารวจนั้นมีบทบาทอย่างมากเพราะกฎหมายให้อ านาจใช้การเบี่ยงเบนเด็กและ
เยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมและโดยใช้วิธีการ ว่ากล่าวตักเตือน หรือพาเด็กและเยาวชนไปส่งที่บ้านและ
พูดคุยกับผู้ปกครอง หรือส่งเด็กและเยาวชนให้แก่ศูนย์ให้บริการของชุมชนซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร
เพื่อเข้าโปรแกรมแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจ โดยคดีที่พนักงานต ารวจเบี่ยงเบนออกไปนั้นจะเป็นคดีที่มีอัตราโทษ
น้อย ส่วนคดีที่มีอัตราโทษสูงจะไม่ได้รับการเบี่ยงเบนคดี ซึ่งจะถูกควบคุมตัวไว้รอการพิจารณาคดี โดยจะใช้เวลา
ตั้งแต่การถูกควบคุมตัวไปจนถึงถึงศาลพิพากษาเป็นระยะเวลาถึง 18 เดือน ซึ่งท าให้เด็กนั้นต้องอยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรมที่นานขึ้น 
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 เด็กและเยาวชนทีเ่ข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะด้วยการจับเพราะเหตุกระท าความผิดซึ่งหน้าหรือ
เด็กและเยาวชนมาปรากฏต่อหน้าพนักงานสอบสวนกฎหมายก าหนดให้พนักงานสอบสวนท าส านวนและส่งให้
พนักงานอัยการพิจารณาภายใน 30 วัน ถ้าหากส่งส านวนไม่ทันสามารถยื่นค าร้องขอผัดฟ้องออกไปได้อีก ซึ่งถ้าหาก
เด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี เด็กและเยาวชนก็จะต้องรอ
การพิจารณาคดีเป็นระยะเวลานานถึง 60 วัน ส่วนเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาที่มีอัตราโทษเกิน 5 ปีข้ึน
ไป ก็จะต้องรอการพิจารณาคดีเป็นระยะเวลานานถึง 90 วัน โดยระยะเวลาในการรอการพิจารณาคดีทั้งสองกรณีนี้
จะใช้กับทั้งเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราวและ เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวไว้ในสถานพินิจ 
นอกจากนี้หากพนักงานสอบสวนไม่สามารถส่งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการได้ทันตามก าหนดเวลาใน
มาตรา 78 วรรคหนึ่ง จะต้องท าการผัดฟ้องออกไปโดยการผัดฟ้องนั้นจะต้องน าตัวเด็กและเยาวชนไปที่ศาล  
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและ
เยาวชนท่ีถูกด าเนินคดีอาญาและศึกษาระยะเวลาในการฟ้องคดีอาญาเด็กและเยาวชนตามกฎหมายต่างประเทศและ
วิเคราะห์ผลกระทบของเด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมตัวในสถานพินิจว่ามีผลกระทบอย่างไรหากได้รับการพิจารณา
คดีที่ล่าช้าเพื่อน ามาปรับใช้กับกฎหมายไทยให้เป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนให้มากขึ้นซึ่งหลังจากที่
ท าการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเด็กและเยาวชนของต่างประเทศ 
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 1) จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นในเรื่องของปัญหาระยะเวลาในการด าเนินคดีที่มีความล่าช้าและไม่เป็น
การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนของเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจเพื่อรอการพิจารณาคดีจึงควรมี
การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
โดยก าหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานพินิจเพือ่ใหเ้ดก็
และเยาวชนได้ออกจากกระบวนการยุติธรรมได้ไวขึ้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและ
กฎหมายระหว่างประเทศฉบับอ่ืน ๆ ที่ก าหนดให้เด็กและเยาวชนต้องได้รับการพิจารณาคดีโดยรวดเร็ว 
 “มาตรา 78/1 ในกรณีที่เด็กและเยาวชนถูกควบคุมตัวในสถานพินิจและได้กระท าความผิดในอัตรา
โทษอย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดให้จ าคุกเกินหกเดือนแต่ไม่เกินห้าปีหรือความผิดในอัตราโทษอย่างสูงตามที่
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กฎหมายก าหนดให้จ าคุกเกินห้าปี ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนโดยเร็วและส่งส านวนการสอบสวนให้
พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เด็กและเยาวชนถูกควบคุมตัวใน
สถานพินิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนห้ามมิให้ผัดฟ้องเด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุมตัวในสถานพินิจ” 
 2) ส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราวถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบในการถูกจ ากัด
อิสรภาพเหมือนเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจ แต่ก็ควรที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยไม่ชักช้าเกิน
ความจ าเป็นเช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนและ
ท าให้เด็กและเยาวชนได้ออกจากกระบวนการยุติธรรมและกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและกลับตัวเป็นคนดีได้ 
นอกจากนี้หากพนักงานสอบสวนไม่สามารถส่งส านวนการสอบสวนเพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชน
และครอบครัวได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง บิดา มารดาหรือผู้ปกครองจะต้องน าตัวเด็ กและ
เยาวชนไปศาลเพื่อท าการผัดฟ้อง จะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียน
หรือการถูกสังคมตีตราว่าเป็นอาชญากรอีกท้ังบิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องเสียเวลา เสียงาน ขาดรายได้โดยไม่
จ าเป็นเพื่อที่จะพาเด็กและเยาวชนไปศาลเพื่อท าการผัดฟ้อง โดยแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553  มาตรา 78 โดยมีใจความดังนี้ 
 “ในกรณีเด็กและเยาวชนที่ถูกศาลสั่งตามมาตรา 73 วรรคหนึ่งที่กระท าความผิดอาญาที่มีอัตราโทษ
อย่างสูงเกินหกเดือนแต่ไม่เกินห้าปีและความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงเกินห้าปีให้พนักงานสอบสวนรีบ
ด าเนินการสอบสวน และส่งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชน
และครอบครัวให้ทันภายในสามสิบวัน 
 ในกรณีที่ไม่สามารถฟ้องเด็กและเยาวชนนั้นต่อศาลได้ทันภายในระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นค าร้องเพื่อขอผัดฟ้องได้อีกครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองครั้ง 
 ในการผัดฟ้องตามวรรคสอง ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีอ านาจผัดฟ้องต่อศาลที่พนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดขอบอยู่ในเขตอ านาจศาลนั้นได้และให้ที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชนด าเนินการแทนเด็ก
และเยาวชน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งแสดงให้เห็นประจักษ์ซึ่งข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คุกคามสวัสดิภาพ
และความปลอดภัย ตลอดจนความผาสุกของมนุษย์ เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่
ส าคัญจ าเป็นและเร่งด่วน เพื่อค้นหาแนวคิด ทฤษฎี ของกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมที่มีวิวัฒนาการจาก
องค์การสหประชาชาติ จากประเทศต่างๆ และการพัฒนาแนวคิดของประเทศไทยในเรื่องของมาตรการการลงโทษ
กรณีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อมของศาลสิ่งแวดล้อม
ต่างประเทศและของประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
เพื่อหาทางเลือกส าหรับกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นในเรื่องกระบวนการการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ปัจจุบันการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิธีพิจารณาคดี สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย ยังคงมีอุปสรรคปัญหาและข้อขัดข้องอยู่หลายประการ อาทิ ปัญหาทางกฎหมายในการก าหนดโทษ
กรณีของการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณา
คดีสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบัน ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้น าเอาประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับท าให้เกิดอุปสรรคปัญหาและข้อขัดข้องอยู่หลายประการทั้งด้านผู้มีสิทธิฟ้องคดี
สิ่งแวดล้อม เรื่องเขตอ านาจศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อม เรื่องการบรรยายค าฟ้องในคดีสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมศาลในคดีสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การที่ไม่มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทยท าให้การระงับข้อพิพาทและการอ านวยความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมเป็นไปช้าไม่ทันต่อการระงับความรุนแรง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอ านวยความยุติธรรมทาง
สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่สามารถเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนได้อย่า
เป็นธรรม ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าวเนื่องมาจากการไม่มีมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการก าหนดโทษทาง

                                                           
 1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค์  มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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อาญาส าหรับความผิดฐานจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จ ไม่มีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบังคับใช้เป็นการเฉพาะ 
อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีสิ่งแวดล้อมบังคับใช้เป็นการเฉพาะกับการด าเนินคดี
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดโทษทางอาญาส าหรับกรณีความผิดฐานจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดีสิ่งแวดล้อม ของ
เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักร สวีเดน ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ และของ
ประเทศอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยในเรื่องดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาพบว่ามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการก าหนดโทษกรณีการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จยังคงมีอุปสรรคปัญหาและข้อขัดข้องในด้านของสภาพของมาตรการ
ลงโทษท่ีกฎหมายก าหนดไว้ไม่ได้สัดส่วนกับผลที่เกิดจากการกระท าความผิด กล่าวคือ มีเพียงมาตรการทางกฎหมาย
ในการลงโทษเพียงมาตรการทางปกครองเท่านั้น ไม่ปรากฏว่ามีมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดโทษทางอาญา
ส าหรับความผิดฐานดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด ส่วนในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่บังตับใช้ใน
ปัจจุบันก็ไม่มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด กล่าวอีกนัยหนึ่งไม่มีกฎหมายใดก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการ ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้
โดยเฉพาะ อีกทั้งในเรื่องการด าเนินคดีสิ่งแวดล้อมของประเทศนับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญยิ่ง เพราะในปัจจุบันประเทศ
ไทยไม่มีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม และศาลสิ่งแวดล้อมบังคับใช้กับการระงับข้อพิพาทและการด าเนินคดี
สิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ 
 
ค าส าคัญ 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม,วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม,การก าหนดโทษทางอาญา,ศาลสิ่งแวดล้อม,
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
ABSTRACT 
 At present, the preparation of the environmental impact assessment report and the 
environmental trial method in Thailand still has many problems and obstacles, which cause the 
following problems such as the degradation of natural resources and the environment.  This 
includes the resolution of the environmental disputes and the facilitation of the environmental 
remedy, which causes injustice and can not help people who have suffered damage unfairly. The 
main course of this problem is due to the lack of legal measures on the criminalization of the 
provision of false EIA reports, and there are no legal measures on public participation in the process 
of preparing the EIA reports.  The Environmental Impact Assessment is specifically enforced and 
now Thailand doesn’t have any environmental justice law specifically applicable to environmental 
litigation.  At present, Thailand environmental litigation has adopted the Civil Procedure Law to 
come into force, causing problems and limitations in many respects. Those who have the right to 
sue the Environment Jurisdiction in environmental judicial proceedings, must deal with the 
collection of the environmental lawsuits as well as the issue of the court fees in environmental 
cases.  In addition, the absence of an environmental court in Thailand makes the settlement and 
the facilitation of environmental justice very slow to suppress the damage, and to remedy the 
situation to people affected. 
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 Therefore this article aims to study about the legal measures for the imposition of 
criminal penalties and for the crime of making false EIA reports, the legal measures on which the 
participation of citizens in the process of preparing the EIA report, the legal measures on the 
environmental litigation of the Commonwealth of Australia, The United States of America, the 
French Republic, Sweden, The Kingdom of New Zealand and other countries to guide the 
application and amendment of the law of Thailand on such matters, and public participation in 
the process of preparing the EIA report, the environmental judicial procedure, and the 
establishment of the environmental court. 
 
Keyword 
Environmental Impact Assessment, Environmental Procedure, Criminal Sentencing, Environmental 
Court, Public Participation 
 
บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงระบบ สาธารณูปโภค
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนท าให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมที่ดีขึ้น แม้ว่าการพัฒนาในด้านต่างๆ จะท า
ให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วก็ตามแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนา
ดังกล่าวก็ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของประเทศซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับจนน าไปสู่ความขัดแย้งและข้อพิพาทต่างๆ ในสังคม
ระหว่างกลุ่มบุคคลสองกลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมจาก
การประกอบกิจการหรือการด าเนินกิจกรรมทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน และกลุ่มผู้ที่เสียผลประโยชน์หรือได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุมาจากการด าเนิน
โครงการหรือกิจการ ซึ่งปัจจุบันความขัดแย้งและข้อพิพาทต่างๆ มีปรากฏให้เห็นมากข้ึนในสังคมไทย นอกจากนี้การ
เกิดขึ้นของโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด และส่วนหนึ่งได้น ามาซึ่งปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงในการจัดสรรการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ คือโครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า โครงการก่อสร้างอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน เป็นต้น โครงการ
เหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนท่ีจะเริ่มด าเนินโครงการ 
 แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะได้มีมาตรการกฎหมายในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แต่สภาพบังคับของพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (Environmental Impact 
Assessment: EIA) ยังคงมีอุปสรรคปัญหาและข้อขัดข้องในการบังคับใช้อยู่หลายประการ อาทิ มาตรการทาง
กฎหมายในการก าหนดโทษส าหรับความผิดฐานจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จ มาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ยิ่งไปกว่านั้นในกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ยังคงมีอุปสรรคปัญหาและข้อขัดข้องในเรื่อง
ของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม เรื่องเขตอ านาจศาลและวิธีการระงับข้อพิพาท
ทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมต่อประชาชน ทันต่อการคุ้มครองและส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อจ ากัดใน
การฟ้องร้องด าเนินคดีของประชาชนเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาดังกล่าวเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการที่ประเทศ
ไทยไม่มีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมและศาลสิ่งแวดล้อมบังคับใช้เป็นการเฉพาะ 
 จากความส าคัญและที่มาของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัญหามาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของไทย เพื่อ
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ทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนท่ีได้รับ ผลกระทบและประโยชน์ในด้านการ
พัฒนากฎหมายในการคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
 1. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จ มีปัญหาเนื่องมาจาก
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดโทษกรณีของการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จที่
บังคับใช้ในปัจจุบันมีเพียงมาตรการทางกฎหมายก าหนดโทษทางปกครองเท่านั้น กล่าวคือ การสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อีกท้ังสภาพแห่งโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิด
ฐานจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จถือได้ว่ามิได้สัดส่วนกับความร้ายแรงหรือความเสียหายที่จะ
เกิดจากผลของการกระท าความผิดดังกล่าว 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ในปัจจุบันหลักการในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมไม่มีมาตรการทางกฎหมายมารองรับและบังคับใช้เป็นการเฉพาะกับเรื่องดังกล่าวส่งผลให้ใน
กระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขาดหลักในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนน ามาสู่
ปัญหาการได้มาซึ่งรายงานงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีประสิทธิภาพหรือถูกต้องสมบูรณ์ 
 3. ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินคดีสิ่งแวดล้อมและการระงับข้อพิพาททางด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจาก
ในการด าเนินคดีสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันไม่มีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมบังคับใช้เป็นการเฉพาะและไม่มีการ
จัดตั้งองค์กรที่ท าหน้าที่ในการระงับข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมหรือการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมขึ้นท าหน้าที่เป็นการ
เฉพาะ ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องเขตอ านาจศาลในคดีสิ่งแวดล้อมของศาลยุติธรรมและศาลปกครองตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 (1) และตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 47 วรรคแรก เกี่ยวกับเขตอ านาจศาลฟ้องคดี ปัญหาเรื่องการเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิในการฟ้อง
คดีสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องการบรรยายค าฟ้องในคดีสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องการฟ้องคดีโดยประชาชน และการฟ้อง
คดีแบบกลุ่ม 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาปญัหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของไทย อภิปรายประเดน็ปัญหาดังกลา่ว ดังต่อไปนี้ 
 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดโทษกรณีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเท็จ 
  การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 
ถือได้ว่าเป็นมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยการป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้า กล่าวคือ ก่อนท่ีจะมีการเริ่มจัดท า
โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดๆ เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบจะต้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการหรือกิจการ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพ อนามัย ทรัพย์สิน และชีวิตของ
มนุษย์ การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐท่ีจะต้องจัดให้มี
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจก ารที่
ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ที่จะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันกฎหมายก าหนดให้
โครงการหรือกิจการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือที่รัฐอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินการและโครงการที่เอกชน
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ด าเนินการ จ านวนทั้งสิ้น 35 โครงการ3 ต้องจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น โครงการ
สร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการก่อสร้างอาคารชุดเพื่อท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น โดยโครงการเหล่านี้ก่อนยื่นขอ
อนุญาตด าเนินโครงการหรือการก่อสร้างจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่มีอ านาจอนุญาตต้องจัดท ารายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อท าการคาดการณ์ภาวะที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทั้ง
ผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบพร้อมทั้งเสนอแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขบรรเทาผลกระทบด้าน
ลบท่ีจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการดังกล่าวนั้น 
 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 
คือ การประเมินผลกระทบของโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการหรือผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช้ันการยื่นขออนุญาตก่อนการด าเนินโครงการหรือกิจการต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจ
อนุญาตตามกฎหมายและต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4 โดยในส่วนนี้แบ่งการ
ด าเนินการออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายให้รอการสั่งอนุญาตส าหรับ
โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการไว้ก่อนจนกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะได้รับความเห็น
ชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการและได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 5 ส่วนของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด าเนินการตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องที่เสนอมาหากเห็นว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ถูกต้อง6 หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือ ผู้ด าเนินการหรือ
ผู้ขออนุญาตทราบถึงความบกพร่องนั้นภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น 
7 เมื่อเห็นว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอได้จัดท าโดยถูกต้องมีเอกสารครบถ้วนหรือได้แก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงจะด าเนินการ
จัดท าความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
ต่อไป8  
 จะเห็นได้ว่าการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเง่ือนไขที่ส าคัญประการแรกในการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการอนุญาตให้การด าเนินโครงการใดๆตามที่กฎหมายก าหนดไว้ที่
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมซึ่งกฎหมายได้ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรั ฐจะอนุญาตให้
ผู้ใดด าเนินการ9 และขั้นตอนในการด าเนินกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมก่อนท่ีหน่วยงานของรัฐจะมีการอนุญาตให้โครงการหรือกิจการใดสามารถด าเนินโครงการต่อไปได้ 

                                                           
 3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการซ่ึงต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเง่ือนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หน้า 46 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 13 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มกราคม 2563 
 4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม, มาตรา 50 วรรคหนึ่ง 
 5 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม, มาตรา 50 วรรคสอง 
 6 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเง่ือนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หนา้ 46 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 13 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มกราคม 2563 
 7 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม, มาตรา 50 วรรคสาม 
 8 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม, มาตรา 50 วรรคสี ่
 9 มาตรา 48 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535,พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2561 
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 อย่างไรก็ดีโครงการหรือกิจการที่ยื่นขออนุญาตในการด าเนินโครงการล้วนมีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศตลอดจนการมุ่งแสวงหาก าไรในทางธุรกิจของภาคเอกชนจากการประกอบกิจการ
หรือการด าเนินโครงการ ตัวอย่างเช่น การจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดสรรที่ดิน การก่อสร้างอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้
ปัจจุบันจึงก่อให้เกิดปัญหาของการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการและได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐเกี่ยวข้องที่มีอ านาจตามกฎหมายในการอนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือกิจการเพื่อให้โครงการหรือ
กิจการที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลสามารถด าเนินโครงการหรือกิจการต่อไปได้อย่างรวดเร็วเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตนในทางธุรกิจ ตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น โครงการ เดอะไลน์ สาทร ของบริษัท 
บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ ทีน จ ากัด ที่มีการยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าข่ายเป็นรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จ เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง10 โดยในการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเดอะไลน์ สาทร บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ชัน จ ากัด เป็นผู้จัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จ 
ซึ่งในกรณีดังกล่าวศาลปกครองได้มีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ของบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ชัน จ ากัด ไว้ในค าสั่งคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ เดอะไลน์ สาทร มีข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเข้าข่ายจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเท็จ11 จากค าสั่งคุ้มครองช่ัวคราวของศาลปกครองในคดีดังกล่าวเห็นได้ว่ามาตรการลงโทษผู้มีสิทธิจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จเป็นเพียงมาตรการ
ลงโทษทางปกครองเท่าน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่าสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเท็จส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดโทษในกรณีของการจัดท ารายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จ ซึ่งตามกฎหมายของประเทศไทย มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดโทษ
และมาตรการลงโทษกรณีการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จมีเพียงมาตรการทางกฎหมายในการ
ก าหนดโทษและโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าการดังกล่าวเพียงมาตราทางปกครองเท่านั้น กล่าวคือ การสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่บัญญัติมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบทก าหนดโทษ
ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการจัดท าราย งานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จไว้ ซึ่งเป็นบทกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนด
โทษส าหรับกรณีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระบทสิ่งแวดล้อมเท็จ12ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบมาตรการลงโทษที่
กฎหมายก าหนดไว้กับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ชุมชน และประโยชน์ของสาธารณะ 
รวมทั้งสุขภาพอนามัย ทรัพย์สินและคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้ว เห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายในการก าหนด
มาตรการลงโทษบุคคลผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จัดท ารายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเท็จตามกฎหมายของประเทศไทยยังคงมีอุปสรรคปัญหาและข้อขัดข้องในเรื่องของโทษอยู่นั้นเอง 
กล่าวคือโทษที่กฎหมายก าหนดไว้มิได้สัดส่วนกับผลของการกระท าความผิดและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การกระท าความผิดดังกล่าวนั้น โดยหากพิจารณาการกระท าดังกล่าวแล้วจะพบว่าเป็นการกระท าที่ที่ถือว่าเป็นการ
กระท าความผิดทางอาญาตามหลักกฎหมายทั่วไป กล่าวคือความผิดฐานแจ้งความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137 แต่ในทางปฏิบัติในการก าหนดโทษเมื่อมีกฎหมายเฉพาะก าหนดโทษในเรื่องดังกล่าวไว้จึงต้องน า
กฎหมายเฉพาะมาบังคับใช้กับกรณีที่เกิดขึ้น 

                                                           
 10 ส านักขา่วอิศรา www.isranews.org http://www.isranews.org สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
 11 ค าสั่งศาลปกครองเกี่ยวกบัวธิีการชัว่คราวกอ่นการพพิากษา คดีหมายเลขด าที ่ส.48/2561 คดีหมายเลขแดงที่ /25  
 12 เพิ่งอ้าง 
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 นอกจากนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดโทษทางอาญาในกรณีที่บุคคลใดมีหน้าที่ที่จะต้องท าบันทึกหรือรายงาน
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้มีการจัดท า
รายงานหรือบันทึกเป็นเท็จไว้ ในมาตรา 10713 กล่าวคือ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการผู้ใดท าบันทึกหรือรายงาน
ใดท่ีตนมีหน้าท่ีต้องท าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมล้อมแห่งชาติ โดยแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งบทบัญญัติของ
มาตรการทางกฎหมายในมาตราดังกล่าวเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดโทษทางอาญาในกรณีปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีการจัดท ารายงาน เอกสาร หรือบันทึกใดๆที่จะต้องมีการจัดท าตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเท็จไว้
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แต่มาตรการทางกฎหมายที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มิได้มีความ
ชัดเจนว่าการท าบันทึกหรือรายงานที่บัญญัติไว้นั้น หมายความรวมถึงการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้วยหรือไม่ท าให้เกิดปัญหาสภาพบังคับของมาตรการทางกฎหมายมาตรา 107 ว่าสามารถที่จะน ามาใช้
บังคับกับกรณีที่เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้มีการจัดท ารายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเป็นเท็จยื่นต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการด้วยได้หรือไม่ เนื่องจากในทางปฏิบัติใน
คดีของโครงการเดอะไลน์ สาทร ที่ศาลปกครองกลางมีค าสั่งคุ้มครองช่ัวคราวให้ระงับการก่อสร้าง โครงการเดอะไลน์ 
สาทร โดยในค าสั่งคุ้มครองช่ัวคราวของศาลปกครองกลางได้มีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จ ากัด เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการจัดท ารายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จ เห็นได้ว่าแม้สภาพปัญหาในปัจจุบันได้มีกรณีการจัดท ารายงานประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเท็จยื่นต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการ แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการน ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การก าหนดโทษกรณีผู้มีหน้าที่ต้องท าบันทึกหรือรายงาน ท าบันทึกหรือรายงานท่ีเป็นเท็จไปบังคับใช้แต่อย่างใดคงมี
เพียงมาตรการบังคับทางปกครองที่ใช้ในการลงโทษบุคคลผู้จัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จเท่านั้น 
แม้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้มีการบัญญัติถึง
มาตรการทางกฎหมายที่เป็นการก าหนดโทษทางอาญาไว้ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จะต้องจัดท าบันทึกหรือรายงานยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จัดท ารายงานหรือบันทึกที่
เป็นเท็จ มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวก็มิได้บัญญัติให้ครอบคลุมถึงกรณีที่บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จัดท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จ ด้วยเหตุนี้ สภาพบังคับของมาตรการทางกฎหมายใน
มาตรา 107 ดังกล่าวจึงมีปัญหาและข้อบกพร่องในทางสภาพบังคับว่าจะใช้บังคับรวมไปถึงกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้
จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเท็จขึ้นด้วยได้หรือไม่ 
 นอกจากนี้แม้จะมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คณะกรรมการ
เปรียบเทียบและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 256314 ซึ่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับดังกล่าวได้
บัญญัติให้บรรดาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นความผิดทาง
อาญาโดยที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจ าคุก 15ซึ่งหากวิเคราะห์แบบผิวเผินแล้วการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรการทางกฎหมายที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดไว้ หากมีกรณีที่มีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จอัน
เป็นการกระท าความผิดต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามค านิยามในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ
                                                           
 13 มาตรา 107 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
 14 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวิธพีิจารณาของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2563 สืบค้นเมื่อวันที่ 2 
มกราคม 2564 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/097/T_0011.PDF 
 15 ข้อ 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวธิีพิจารณาของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2563 
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เปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ที่จะต้องรับโทษทาง
อาญา แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าในการลงโทษบุคคลที่จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเป็น
เท็จมิได้มีการน ามาตรการทางกฎหมายในประกาศฉบับดังกล่าวมาบังคับใช้แต่อย่างใด อีกทั้งในประกาศฉบับ
ดังกล่าวก็มิได้มีการก าหนดอัตราโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดไว้โดยเฉพาะแต่อย่างใดผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า
ประกาศฉบับดังกล่าวยังคงมีอุปสรรคปัญหาและข้อขัดข้องอยู่นั้นเอง 
 จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดโทษและมาตรการลงโทษกรณีผู้มีสิทธิ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จโดยการ
น าเสนอข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ตรงตามข้อเท็จจริงของสภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่
ท าการศึกษาเพื่อจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดโทษที่
มิได้สัดส่วนกับลักษณะของการกระท าความผิดและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระท าความผดิดงักลา่วอนั
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถือเป็นสมบัติ
ร่วมกันของมนุษย์และยิ่งไปกว่านั้นบุคคลที่ถูกลงโทษตามมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวยังสามารถที่จะกลับมาเป็น
ผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อีกหากพ้นก าหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่ง
ส่งผลให้บุคคลไม่เกิดความเกรงกลัวและไม่เคารพต่อกฎหมาย 
 
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐาน คือ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบการด าเนินโครงการ
หรือการก่อสร้าง ดังนั้นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนของกระบวนการการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงต้องประกอบด้วยวิธีการและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทางสั งคมซึ่ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผู้เชี่ยวชาญและช านาญการที่เกี่ยวข้องสามารถท่ีจะให้ความเห็นตอ่รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนทางด้านสังคมนั้นจะมีผลโดยตรงต่อประชาชนในท้องที่
หรือบริเวณโดยรอบโครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการ ดังนั้นการให้ประชาชนได้มีสิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นย่อมถือได้ว่าเป็นสิทธิของประชาชนเหล่านั้นโดยชอบธรรม16 และเป็นการส่งเสริมการกระจายอ านาจการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนอันจะสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ อาทิ กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะหลายรูปแบบหลายวิธีการแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ท าให้นิยามและ
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนแตกต่างกันไปบ้างโดยมีผู้ให้ความหมายที่หลากหลายและมีค วาม
แตกต่างกันไปตามความเข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 17เช่น ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท์ ให้ความเห็นว่า 
กระบวนการมีส่วนร่วมขอบสาธารณชน คือ กระบวนการที่น าเอาความห่วงกังวลของสาธารณชน ความต้องการและ
ค่านิยมผนวกเข้าไปกับการด าเนินการตัดสินใจของรัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการสื่อสารสอง
ทาง ด้วยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าที่สาธารณชนโดยส่วนราชการสนับสนุน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และการรับรู้ การเรียนรู้ การ
ปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย 

                                                           
 16 สถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวจิัยภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอต่อกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม , (กรุงเทพมหานคร:2544) น.2-11. 
 17 สถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวจิัยภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอต่อกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ,เพิ่งอ้าง 
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 ปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่มีผลบังคับใช้ คือ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แต่จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวก็มิได้บัญญัติมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างใด แม้จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปี พ.ศ.2561 โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ส่วนที่ 4 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับมาตรา 58 และมาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แต่
อย่างไรก็ดีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นใหม่ยังคงไม่มีความชัดเจนในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเป็นอุปสรรคปัญหาและข้อขัดข้องของมาตรการ
ทางกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการน าหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเข้าไปใช้ในกระบวนการและขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตัวอย่างเช่น โครงการ เดอะไลน์ สาทร ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้งไนน์ ทีน จ ากัด ปรากฏข้อเท็จจริงว่าใน
กระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ชัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับโครงการเดอะไลน์ สาทร มิได้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียหรือจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบการ
ก่อสร้างโครงการเดอะไลน์ สาทร แต่อย่างใดเป็นเหตุท าให้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวมี
ข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงท าให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบโครงการ
ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากการก่อสร้างอาคารชุดของโครงการ เดอะไลน์ สาทร18 เป็นเหตุให้ประชาชน
ต้องน าเรื่องดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลในความไม่ชอบธรรมและถูกต้องของรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  
 รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ให้ความส าคัญกับหลักการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้มีการบัญญัติมาตราทางกฎหมายในเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการสนับสนุน การอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนโดยปรากฏอยู่ในหมวดที่ 
4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา 50 กล่าวคือ บุคคลมีหน้าที่ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 19 หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ
มาตรา 57 กล่าวคือ รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยังยืนโดยต้อง
ให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าว
ด้วย20และในการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ ใดด าเนินการถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดของประชาชนหรือ
ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงรัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

                                                           
 18 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 8 
 19 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 4 หน้าที่ปวงชนชาวไทย มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้  
 (8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดก
ทางวัฒนธรรม 
 20 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 57 รัฐต้อง 
 (2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชวีภาพให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยังยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ที่
เกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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ของประชาชนหรือชุมชนและจัดให้มีการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน
เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาต บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจงและเหตุผล
จากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการหรืออนุญาต 21 จากบทบัญญัติดังกล่าวในรัฐธรรมนูญแสดงให้เห็นถึง
หลักการพื้นฐานที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก หลักการพัฒนาอย่างยังยืนและสมดุลในการสงวนบ ารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ประการที่สองหลักการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต
และประการสุดท้ายหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับรัฐ22 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2561) ส่วนที่ 4 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมิได้มีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมาย ในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในข้ันตอนของการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างใดโดย
ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการส่งเสริม อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้มีการบัญญัติเพียงสิทธิอย่างกว้างๆของ
ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไว้ในมาตรา 623 กล่าวคือ เพื่อประโยชน์ในการร่วมกัน
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติบุคคลอาจมีสิทธิและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ การได้รับข้อมูลและข่าวสารจาก
ทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่า
เป็นความลับเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือเป็นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สิน 
หรือสิทธิในทางการค้า หรือกิจการของบุคคลใดท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย การได้รับชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
ทดแทนจากรัฐในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ 
อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือโครงการใดที่ริเริ่ม สนับสนุนหรือด าเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การ
ร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระท าผิดต่อเจ้าพนักงานในกรณีที่ได้พบเห็นการกระท าใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืน
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด ทั้ง นี้ ตามที่
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติไว้ นอกจากนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เกี่ยวกบัเรื่องการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่จะเห็น
ได้ว่ากฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมก็มิได้มีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
ให้ชัดเจนแต่อย่างใดคงมีเพียงการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายในลักษณะที่เป็นการเปิดกว้างว่าในกระบวนการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ตามที่
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนดตามความในมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561)24 ซึ่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวก็มิได้บัญญัติก าหนดต่อไปอีกว่าหากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ตามที่รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศก าหนดในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมไม่มีเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้แต่ผู้มีสิทธิจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมิได้มีการจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนดผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรประการ
                                                           
 21 หมวดที่ 5 หน้าทีข่องรัฐ มาตรา 58 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 22 สถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวจิัยภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอต่อกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร:2544) น.4-1. 
 23 มาตรา 6 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 24 มาตรา 48 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561) 
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ใดท้ังในแง่ของผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลต่อความถูกต้องสมบูรณ์ชอบธรรมของ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการที่มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2561) ได้บัญญัติมาตรการ
ทางกฎหมายไว้เช่นนั้นถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องและข้อขัดข้องในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงอาจกล่าวได้ว่ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของประเทศไทยยังคงมี
อุปสรรคปัญหาและข้อขัดข้อง กล่าวคือ แม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายแต่ก็มิได้มีบทบัญญัติ
มาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในข้ันตอนหรือกระบวนการของการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างใดทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วหลักเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และยิ่งไปกว่านั้นใน
การด าเนินโครงการการก่อสร้างหรือการท ากิจกรรมใดๆทั้งของภาครัฐและของภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ล้วนมีผลกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณโดยรอบที่มีการ
ด าเนินโครงการหรือการก่อสร้างในกระบวนการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนมีการอนุญาตให้
ด าเนินโครงการหรือกิจการใดที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งผลกระทบต่อประชาชนมี
ความจ าเป็นที่จะต้องให้ประชาชนในชุมชนหรือในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่มต้นของกระบวนการการจัดท า
รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือจะต้องจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการการกลั่นกรอง
โครงการ แต่จะเห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนมีการอนุญาตให้โครงการหรือ
กิจการใดสามารถด าเนินโครงการหรือการก่อสร้างต่อไปได้มิได้มีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างใดคงมีเพียงแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ ง แวดล้อมที่ออกโดยส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่แนวทางดังกล่าวก็ไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่เป็นกฎหมายหลักของประเทศไทยในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีบังคับใช้ในปัจจุบันมิได้มีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในเรื่องของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดมี
เพียงการบัญญัติถึงมาตรการทางกฎหมายอย่างกว้างๆ ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังท่ีกล่าวอธิบายในข้างต้นเท่าน้ัน 
 จะเห็นได้ว่าแม้ปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่การแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมแต่อยา่งใด
ท าให้สภาพปัญหาในเรื่องมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการอนุญาตให้ด าเนินโครงการทั้งของภาครัฐและของภาคเอกชน
ยังคงเป็นปัญหาและยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายใดที่มารองรับหลักการการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนอย่างแท้จริง 
 นอกจากน้ีเรื่องหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนยังได้มีกฎหมายบัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวไว้ คือ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวตราขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นเพื่อที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นใช้สิทธิทางการเมืองอย่างถูกต้อง 
และเมื่อน ามาใช้กับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก็จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการท างานของรัฐหรือเอกชนที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฉบับน้ีเป็นระเบียบกลางท่ีใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ 
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เฉพาะหลักการและกระบวนการรับฟังความ



301 
คิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 สรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการของรัฐโดยรัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เมื่อมีการด าเนินการโครงการของรัฐไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือการให้สัมปทานแก่บุคคลอื่นใน
การด าเนินโครงการหากว่าการด าเนินโครงการนั้นจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สุขอนามัย วิถีชีวิต หรือมีส่วนได้
เสียกับชุมชนต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยตรงจากการด าเนินโครงการของรัฐ 
 จะเห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับหลักการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการของรัฐหรือที่รัฐได้มีการอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินการจะต้องจัดให้
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแต่ในทางปฏิบัติกลับไม่ปรากฏว่าได้มีการน ามาตรการทาง
กฎหมายดังกล่าวมาบังคับใช้ในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งที่ในความเป็นจริง
โครงการต่างๆ ที่รัฐด าเนินการหรือท่ีรัฐอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินการตามกฎหมายแล้วจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรัฐจะต้องจัดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าว 
 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมและการไม่มีศาลสิ่งแวดล้อม 
 ปัจจุบันการด าเนินคดีเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยไม่มีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม
บังคับใช้เป็นการเฉพาะโดยในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมศาลยุติธรรมได้น าเอากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับส่วนศาลปกครองได้น าเอาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาใช้
บังคับซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการดังนี้ 
 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลและอ านาจฟ้องคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คดีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับวันจะมีความสลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลจ านวนมากจ าเป็นที่
จะต้องให้ศาลเข้ามามีบทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริงมากข้ึน แต่ปัจจุบันภายใต้ระบบงานศาลยุติธรรมซึ่งเน้นการ
ใช้ระบบกล่าวหาในการด าเนินคดีที่แม้จะมีบทกฎหมายให้ศาลหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้เพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม โดยไม่มีเครื่องมือรองรับท าให้ภาระในการแสวงหาและพิสูจน์ความจริงโดยหลักยังเป็นของคู่ความท าให้
ศาลยุติธรรมมีบทบาทน้อยในกระบวนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและท าให้คู่ความซึ่งมีทุนทรัพย์มาก
สามารถจ้างทนายความและแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ ได้เปรียบคู่ความซึ่งเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในการต่อสู้
คดีเป็นปัญหาส าคัญของศาลยุติธรรม ส่วนศาลปกครองระบบท่ีใช้ในการด าเนินคดีเป็นระบบไต่สวน แต่คุณภาพของ
การไต่สวนยังเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่และโอกาสของคู่ความในการน าข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลอาจถูกจ ากัดไ ป 
ส่วนในเรื่องการเดินเผชิญสืบของศาลยุติธรรมมีน้อยมากส่วนของศาลปกครองมีมากกว่าแต่อาจจะยังไม่เป็น
มาตรฐานเพราะยังขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้พิพากษาแต่ละคนเป็นส าคัญ การสร้างระบบและแนวทางการ
ด าเนินคดี อย่างมีมาตรฐานเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมปัจจุบันศาลที่มีเขตอ านาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้แก่ ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง โดยหากเป็นคดีสิ่งแวดล้อม
ทางแพ่งและคดีสิ่งแวดล้อมทางอาญาศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ได้แก่ ศาลยุติธรรม หากว่าเป็น
คดีสิ่งแวดล้อมทางปกครองศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ได้แก่ ศาลปกครอง ระบบที่ศาลใช้ใน
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อมศาลยุติธรรมและ ศาลปกครองใช้ระบบการด าเนินคดีแตกต่างกันศาล
ยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหาในการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางแพ่งและการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทาง
อาญา กล่าวคือ คู่กรณีจะเป็นผู้มีภาระในการเสนอหรือแสวงหาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงและศาลต้องผูกพัน
ตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีคู่กรณีเสนอโดยศาลหรือผู้พิพากษาต้องวางตัวเป็นกลางเพื่อควบคุมให้คู่ความทัง้
สองฝ่ายปฏิบัติตาม กฎกติกา อ านาจศาลในการสืบพยานเพิ่มเติมหรือตัดพยานก็ไปเป็นอย่างจ ากัดและหลักเกณฑ์
การรับฟังพยานหลักฐานก็เป็นไปโดยเคร่งครัด ศาลมีบทบาทจ ากัดเป็นเพียงผู้วินิจฉัยช้ีขาดคดีเท่านั้นไม่มีอ านาจใน
การสืบพยานเพิ่มเติม หรือช่วยเหลือคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแสวงหาพยานหลักฐานการด าเนินกระบวนการพิจารณา
มีกฎเกณฑ์ละเอียด ซับซ้อน คู่ความทั้งสองฝ่ายมีบทบาทส าคัญในการต่อสู้คดีซึ่งกันและกัน และระบบกล่าวหามี
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กฎเกณฑ์การสืบพยานที่เคร่งครัดศาลมีโอกาสใช้ดุลยพินิจได้น้อย จะเห็นได้ว่าในการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ของศาลยุติธรรมการที่ศาลยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหาในการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับการด าเนินคดี
แพ่งและคดีอาญาได้ก่อให้เกิดอุปสรรคปัญหาและข้อขัดข้องหลายประการที่ไม่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการที่
ต้องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แม้ว่าในปัจจุบันจะมีค าแนะน าของประธานศาลฎีกาในการด าเนินคดีเ กี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมให้การด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช้ระบบไต่สวนในการด าเนินคดีแต่ค าแนะน าของประธานศาลฎีกา
ดังกล่าวก็มิได้มีสถานะเป็นกฎหมายที่เป็นมาตรการทางกฎหมายให้ศาลยุติธรรมใช้ระบบไต่สวนในการด าเนินคดี
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นเพียงค าแนะน าที่ศาลหรือผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลยพินิจในการน ามาใช้กับการด าเนินคดี
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ส่วนการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองในการด าเนินคดี
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางปกครองศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนในการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางปกครอง 
กล่าวคือ ศาลมีหน้าที่ค้นหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานต่างๆ ที่คู่ความน ามาเสนอต่อศาลหรือ ศาลเห็นสมควร
เรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เอง ดังนั้นศาลจะรับพยานหลักฐานทุกช้ินเข้าสู่ส านวน และจะไปพิจารณาอย่างละเอียด
ในขั้นตอนการช่ังน้ าหนักพยานหลักฐานว่าพยานหลักฐานใดมีน้ าหนักน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด จะเห็นได้ว่าศาลจะ
เป็นผู้มีหน้าที่ส าคัญในการควบคุมและก ากับการด าเนินคดีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและค้นหาข้อเท็จจริงได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน ระบบไต่สวนที่ศาลปกครองใช้ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีลักษณะส าคัญ กล่าวคือ 
ศาลเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพิจารณาคดีมีอ านาจที่จะสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรืองดสืบพยานหลักฐานใด 
ทั้งนี้เพื่อค้นหาให้ได้ข้อเท็จจริงใกล้เคียงความจริงมากที่สุด การก าหนดระเบียบวิธี (Technicality) เกี่ยวกับการ
สืบพยานมีน้อย ศาลมีอ านาจใช้ดุลยพินิจกว้างขวางและยืดหยุ่นได้มาก นอกจากนี้ระบบไต่สวนจะไม่มีกฎเกณฑ์การ
สืบพยานหลักฐานท่ีเคร่งครัดแต่จะเปิดโอกาสให้มีการเสนอพยานหลักฐานทุกชนิดมาสู่ศาลได้และศาลก็มีอ านาจใช้
ดุลยพินิจได้อย่างกว้างขวาง 
 จะเห็นได้ว่าปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทยในการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมประการแรก คือ
การใช้ระบบการด าเนินคดีที่ไม่มีความเหมาะสม กล่าวคือ กรณีของคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตอ านาจของ
ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหาในการด าเนินคดีเช่นเดียวกับการด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วๆ ไปซึ่ง
หากพิจารณาโดยสภาพและความเสียหายในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างจากคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วๆ ไป
อย่างสิ้นเชิง ดังนั้นในการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรมที่ในปัจจุบันศาลยุติธรรม
ใช้ระบบกล่าวหาในการด าเนินคดีจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากการที่ศาลใช้ระบบกล่าวหาในการ
ด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเยียวยาผูเ้สยีหาย
ในคดีสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง การด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของศาลยุติธรรมที่ใช้ระบบกล่าวหาในการ
ด าเนินคดีผู้กล่าวหาว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นหรือผู้ เสียหายจะต้องเป็นผู้มีภาระในการ
แสวงหาพยานหลักฐานและมีบทบาทส าคัญในการต่อสู้คดี ท้ังที่ในความเป็นจริงคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ ผู้
ก่อมลพิษหรือผู้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นนายทุนที่มีอ านาจทางการเงินหรือเป็นผู้ที่มีอิทธิพล ส่วนผู้กล่าวหาหรือ
ผู้เสียหายในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อีกทั้งความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมเป็นความเสียหายที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ การที่ศาลยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหาในการด าเนินคดี
สิ่งแวดล้อมท าให้ศาลมีอ านาจอย่างจ ากัดในการพิจารณาพิพากษาคดี เพราะศาลต้องวางตัวเป็นกลาง ท้ังที่ในความ
เป็นจริงการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ศาลหรือผู้พิพากษาควรจะต้องมีบทบาทเชิงรุกในการ
ด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการแสวงหาพยานหลักฐานและค้นหาความจริงได้อย่างไม่มีข้อจ ากัดการด าเนินคดี
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของศาลยุติธรรมที่ใช้ระบบกล่าวจึงยังคงมีอุปสรรคปัญหาและข้อขัดข้องในการอ านวยความ
ยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบันการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมิได้มีกฎหมายวิธี
พิจารณาความเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อมบังคับใช้เป็นการเฉพาะ อย่างการด าเนินคดีแพ่งหรือการด าเนินคดีอาญาโดย
ในทางปฏิบัติการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมได้น าเอากฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับกับกระบวนการวิธีพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
การที่ศาลยุติธรรมได้น ากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้กับการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ก่อให้เกิด
อุปสรรคปัญหาและข้อขัดข้องในการอ านวยความยุติธรรมในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเยียวยาชดเชยเยียวยา
ผู้เสียหายหลายประการ ดังนี้ 
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 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้มีอ านาจในการฟ้องคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่อศาลยุติธรรมปัจจุบันการ
พิจารณาว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ที่มีสิทธิฟ้องคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นไปตามหลักกฎหมายในมาตรา 5525 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กล่าวคือ จะต้องปรากฏว่าบุคคลนั้นถูกโต้แย้งสิทธิ การโต้แย้งสิทธิหรือ
หน้าที่คือการกระท าหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดๆ ของบุคคลหนึ่งเป็นเหตุให้ขัดหรือละเมิดหรือกระทบกระเทือน
ต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลอื่นที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย และก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่บุคคลอื่นน้ันการกระท าหรอื
งดเว้นการกระท าการอย่างใดๆนั้นถือว่าเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่26ศาลยุติธรรมได้น าหลักกฎหมายใน
มาตรา 55 มาเป็นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยการเป็นผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมด้วยโดยศาลยุติธรรมได้ตีความค าว่า
การโต้แย้งสิทธิที่ใช้ในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศาลยุติธรรมเป็นไปตามแนวค าพิพากษาของศาล
ฎีกา27วินิจฉัยว่าผู้ที่ถูกโต้แย้งสิทธิจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วจึงจะเป็นผู้ถูกโต้แย้ง
สิทธิและมีอ านาจฟ้องคดี แต่คดีสิ่งแวดล้อมความเสียหายมักจะไม่เกิดขึ้นในทันทีในบางกรณีประชาชนท่ีได้รับมลพิษ
ไปแล้วแต่ยังไม่ได้แสดงอาการทางกายภาพซึ่งประชาชนท่ีคาดว่าจะได้รับอันตรายจากมลพิษดังกล่าวไม่ถือว่ากระทบ
สิทธิหรือถูกโต้แย้งสิทธิตามกฎหมายเพราะยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น 
 จะเห็นได้ว่าการตีความตามกฎหมายของค าว่าการโต้แย้งสิทธิและวินิจฉัยว่าเป็นผู้เสียหายในคดี
สิ่งแวดล้อมของศาลยุติธรรมเป็นไปโดยเคร่งครัดเช่นเดียวกับการตีความค าว่าการโต้แย้งสิทธิในการด าเนินคดีแพ่ง
ทั่วๆไป จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่น ามาใช้กับการวินิจฉัยการเป็นผู้เสียหายหรือถูกโต้แย้งสิทธิในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เพราะการโต้แย้งสิทธิในคดีแพ่งกับการโต้แย้งสิทธิในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมควรใช้หลักการตีความกฎหมายที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ หากเป็นการโต้แย้งสิทธิในคดีแพ่งทั่วไปการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ต้องพิจารณาตามกฎหมาย
สารบัญญัติ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีมีลักษณะเป็นสิทธิตามกฎหมายเอกชน แต่การโต้แย้งสิทธิในคดี
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมควรต้องพิจารณาตามรัฐธรรมนูญรวมถึงกฎหมายสารบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 (2)28 บุคคลและชุมชนมีสิทธิจัดการ บ ารุงรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมตามหลักสิทธิ
ในสิ่งแวดล้อมไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งสิทธิดังกล่าวมีลักษณะเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชนผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมจึง
มีความแตกต่างจากผู้เสียหายในคดีแพ่งทั่วๆไป รวมถึงความแตกต่างของความเสียหายที่มีลักษณะไม่เหมือนกันใน
คดีแพ่งผู้กระท าละเมิดต้องรับผิดต่อเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นใช้หลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระท ากับผลแต่ใน
คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นในทันทีผู้เสียหายที่ได้รับมลพิษอาจต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งจึง
แสดงผลทางกายภาพและเมื่อเกิดความเสียหายที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วอาจท าให้ยากแก่การเยียวยารักษาหรือแก้ไขได้
และสิทธิในสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์บุคคลแต่ละคนจึงเป็นผู้ทรงสิทธิที่ควรสงวน
รักษาและควบคุมคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้ เมื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมถูกคุกคามเนื่องจากมลพิษหรือจากการกระท า
ของบุคคลอื่นใดจึงสามารถบังคับการตามวัตถุแห่งสิทธิได้โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงว่าได้เกิดความเสียหายหรือ
ภยันตรายขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สินและสุขภาพอนามัยของผู้นั้นมากน้อยเพียงใดหรือไม่ และที่ส าคัญในคดีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมต้องมีวิธีการเยียวยาให้ทันต่อเหตุการณ์จึงมีแนวคิดและมีความจ าเป็นที่ต้องใช้หลักการระวังไว้ก่อนซึ่ง
แตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไปโดยมีมาตรการป้องกันไว้ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นเป็นมาตรการที่รัฐก าหนดบังคับ
และหากมีการฝ่าฝืนมาตรการถือว่ามีการโต้แย้งสิทธิแล้วแตกต่างกับคดีแพ่งมาตรการป้องกันตนเองเป็นเรื่องของ
ฝ่ายเอกชนโดยแท้ แม้ว่าจะมีค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการด าเนินคดีสิ่งแวดล้อมโดยได้กล่าวถึงสิทธิที่
จะฟ้องคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม29 ว่าสิทธิที่จะฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมให้ค านึงถึงสิทธิของบุคคลที่จะได้ประโยชน์จาก
                                                           
 25 มาตรา 55 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 
 26 ประพนธ ์ศาตะมาน, ศาสตราจารย,์ สัมมนากฎหมายวิธพีิจารณาความแพ่งเร่ืองคู่ความ, (พระนคร: แสงทองการพิมพ,์ 
2515), หน้า 2. ในค าอธิบายกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 27 ค าพิพากษาฎีกาที่ 8321/2555 
 28 มาตรา 43 (2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 29 ข้อ 3 ค าแนะน าของประธานศาลฎกีา เกี่ยวกบัการด าเนินคดีสิ่งแวดล้อม หน้า 47 เล่ม 128 ตอนที่ 30 ก ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 29 เมษายน 2554 
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ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสิทธิที่จะด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องใน
สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แต่ค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการด าเนินคดีสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีปัญหาของสภาพ
บังคับกล่าวคือ ค าแนะน าของประธานศาลฎีกาไม่มีสถานะเป็นกฎหมายเป็นเพียงแนวปฏิบัติและเป็นดุลพินิจของ
ศาลเท่านั้นในการน ามาใช้กับการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 ส่วนคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางปกครองก็มีความแตกต่างกับคดีปกครองทั่วไป เพราะคดีเกี่ ยวกับ
สิ่งแวดล้อมทางปกครองที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะการพิจารณาถึงความเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลควรพิจารณาใน
ความหมายอย่างกว้าง โดยค านึงถึงสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม องค์การเอกชน สมาคม นิติบุคคล
หรือกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการ
รวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น
ด้วย ตามค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยในการด าเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 
ข้อ 330 นั้น เห็นว่าค าแนะน าดังกล่าวมีปัญหาสภาพบังคับทางกฎหมายเป็นเพียงแนวปฏิบัติและเป็นดุลพินิจของศาล 
จึงควรออกกฎหมายรองรับสิทธิ ดังกล่าวหรือแก้ไขไว้ในระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 เพื่อให้มีสถานะเป็นกฎหมายและมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย 
 ปัญหาทางกฎหมายในการบรรยายค าฟ้องในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันการน ากฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับกับคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยการน าหลักการบรรยายค าฟ้องตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง31 มาบังคับใช้กับการบรรยายค าฟ้องในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ 
ค าฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และค าขอบังคับท้ังข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่า
นั้นมาใช้บังคับกับคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดปัญหาค าฟ้องของโจทก์ที่บกพร่อง เนื่องจากบรรยายค าฟ้องไม่
แจ้งชัดในส่วนส าคัญเป็นเหตุให้ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะศาลมีอ านาจตรวจค าฟ้อง ซึ่งการตรวจค าฟ้องศาลช้ันต้น
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคท้าย ท่ีบัญญัติว่า ให้ศาลตรวจค าฟ้องนั้นแล้ว
สั่งให้รับไว้หรือให้ยกเสียหรือให้คืนไปตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 1832 ค าว่าให้ยกเสียตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็น
การยกฟ้องของโจทก์ ศาลจึงมีอ านาจยกฟ้องในช้ันตรวจค าฟ้องได้โดยไม่ต้องมีค าสั่งรับฟ้องไว้ก่อน หากค าฟ้องโจทก์
บรรยายในค าฟ้องไม่ปรากฏว่ามีการโต้แย้งสิทธิอันเป็นกรณีโจทก์ไม่มีอ านาจฟ้องศาลช้ันต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์
ทันทีในกรณีดังกล่าวโจทก์อาจถูกโต้แย้งสิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลแต่เนื่องจากความบกพร่องเกิดจากการบรรยายค าฟ้องมาไม่ชัดแจ้ง
ซึ่งสภาพแห่งข้อหาหรือมีค าขอบังคับท่ีศาลไม่อาจบังคับให้ได้มาในค าฟ้องจึงเป็นค าฟ้องที่บกพร่องในส่วนส าคัญและ
เป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องการตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีท าให้สภาพบังคับกฎหมายสารบัญญัติไม่
บังเกิดผลตามกฎหมายหากเป็นคดีแพ่งทั่วๆไปย่อมมีเหตุผลด้วยหลักกฎหมายเอกชนที่เอกชนต้องรักษาประโยชน์
ฝ่ายตนแต่ในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่กระทบประโยชน์สาธารณะการตัดสิทธิ์ไม่เข้าสู่กระบวนพิจารณาคดี
ด้วยเหตุความบกพร่อง อันเนื่องมาจากความบกพร่องของการบรรยายค าฟ้องมีผลท าให้สภาพบังคับของกฎหมาย
สารบัญญัติไม่เกิดผลตามกฎหมายแล้วยังมีผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม เห็นได้ว่าการที่ศาลยุติธรรมน ากฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้ในเรื่องของการบรรยายค าฟ้องโดยเคร่งครัดกับคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ไม่
ถูกต้องและเป็นธรรมอย่างยิ่ง 
 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของศาลยุติธรรมและศาล
ปกครองเกี่ยวกับเขตอ านาจศาลในการฟ้องคดีที่มีผลท าให้ค าพิพากษาขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน ในปัจจุบันการ
พิจารณาในเรื่องเขตอ านาจศาลในคดีสิ่งแวดล้อมของศาลยุติธรรมและศาลปกครองไม่มีกฎหมายบัญญัติในเรื่องของ
เขตอ านาจศาลในคดีสิ่งแวดล้อมบังคับใช้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด กล่าวคือ ในการพิจารณาเรื่องเขตอ านาจศาลใน

                                                           
 30 ค าแนะน าของประธานศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยในการด าเนินคดี ปกครองเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 
 31 มาตรา 172 ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
 32 มาตรา 18 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 
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คดีสิ่งแวดล้อม หากว่าเป็นคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางแพ่ง ในเรื่องของเขตอ านาจศาลก็ให้พิจารณาไปตามมาตรา 4 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หากว่าเป็นคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางปกครอง ในการพิจารณาเรื่อง
เขตอ านาจศาลก็ให้พิจารณาไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 กล่าวคือ มาตรา 4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง “.….เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น (1) 
ค าฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจ าเลยจะมี
ภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่…..” ในการด าเนินคดีแพ่งทั่วๆ ไปในเรื่องของเขตอ านาจศาลเป็นไปตาม
บทบัญญัติของมาตรา 4 (1) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งการยื่นฟ้องคดีแพ่งเรื่องใดนั้น ในการ
พิจารณาเรื่องเขตอ านาจศาลของศาลยุติธรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติในการ
ด าเนินคดีแพ่งโดยเฉพาะให้ยื่นฟ้องต่อศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนาในเขตศาลนั้นหรือท่ีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลนั้นๆ และ
สภาพปัญหาในปัจจุบันของไทยในการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการไม่มีกฎหมายวิธีพิจารณาความเกี่ยวกับคดี
สิ่งแวดล้อมบังคับใช้โดยเฉพาะ ซึ่งในทางปฏิบัติในปัจจุบันเรื่องเขตอ านาจศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเขตอ านาจศาลยุติธรรมและในการพิจารณาเรื่องเขตอ านาจศาลของศาลยุติธรรมได้น าหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 (1) มาบังคับใช้ในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับคดีแพ่งทั่วๆ ไป ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถูกต้องอย่างยิ่ง กล่าวคือ ในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผู้เสียหายมีจ านวนมากและผลกระทบจาก
ความเสียหายในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีการแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างท าให้ผู้เสียหายแต่ละคน ต่างคนต่างฟ้อง
คดีโดยหากใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 (1) มาเป็นหลักในการพิจารณาเรื่องเขตอ านาจของศาลใน
การพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหาผู้เสียหายบางคนยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเขต
อ านาจศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ และผู้เสียหายบางคนฟ้องคดีในเขตอ านาจศาลยุติธรรมที่มูลคดีเกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาว่าในเรื่องการพิจารณาเขตอ านาจศาลในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 4 (1) ท าให้ในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผู้ก่อมลพิษเป็นบุคคลคนเดียวกันแต่ผลของการกระท าได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายที่ขยายผลกระทบเป็นวงกว้าง ท าให้เขตอ านาจศาลของศาลยุติธรรมมีได้หลายแห่งและท าให้ผู้เสียหาย
สามารถท่ีจะยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่อศาลยุติธรรมได้หลายแห่ง ท้ังที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นความเสียหาย
ที่เกิดจากการกระท าของผู้ก่อมลพิษคนเดียวกันในมูลความแห่งคดีเดียวกันและเมื่อศาลยุติธรรมแต่ละแห่งมีค า
พิพากษาจะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของ ค าพิพากษาเกิดความขัดแย้งกันท าให้การด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่
สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเยียวยาผู้เสียหายจากคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง นอกจากนี้ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคดีเนื่องจากใน
การด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของศาลไทยยังไม่มีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมบังคับใช้เป็นการเฉพาะ  
ท าให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดี และช่องว่างทางกฎหมายที่มิได้มีบทบัญญัติในบางเรื่องไว้ 
ได้แก่ อ านาจฟ้องของประชาชนและผู้เสียหาย ปัจจุบันสิทธิการฟ้องคดีของบุคคลทั่วไปในฐานะผู้เสียหายถูกจ ากัด
โดยผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งและ ผู้เสียหายโดยตรงในคดีแพ่งจ ากัดเฉพาะบุคคลที่มีข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของตนตามกฎหมายแพ่งสามารถฟ้องคดีได้ซึ่งบัญญัติไว้แคบเกินไป คดีอาญาก็เปิด
โอกาสให้บุคคลฟ้องได้เฉพาะกรณีเป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการกระท าผิดกฎหมายฐานนั้นๆ ส่วนคดีปกครองจ ากัด
เฉพาะผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระท าทางปกครองที่อาจฟ้องคดีได้ ท าให้ประชาชนกลุ่มประชาชน
หรือชุมชนไม่สามารถฟ้องคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นสาธารณสมบัติได้ตามหลักสิทธิในสิ่งแวดล้อม สิทธิของผู้เสียหายถูกจ ากัดอยู่ในวงแคบเฉพาะผู้เสียหายหรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงเท่านั้นตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา จึงยังมี
ข้อจ ากัดในการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ เรื่องสิทธิของชุมชนหรือองค์กร เอกชนด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าสภาพปัญหาในปัจจุบันของ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในการอ านวยความยุติธรรมในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ยังคงประสบกับปัญหา
ทางกฎหมายอยู่หลายประการ เนื่องมาจากในกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยไม่มีกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีสิ่งแวดล้อมบังคับใช้เป็นการเฉพาะและไม่มีศาลสิ่งแวดล้อมที่ท าหน้าที่ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะท าให้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเยียวยาผู้เสียหายจากคดี
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก และนับวันจะยิ่งทวีความเสียหายรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์ทางธรรมชาติก่อให้เกิดการเสียสมดุลทางธรรมชาติ จะเห็นได้จากในปัจจุบัน สภาพอากาศมีความแปรปรวน
เป็นอย่างมาก เช่น อากาศมีมลพิษ การเกิดอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก การเกิดไฟป่า เป็นต้น ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อม
เหล่านี้ส่งผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก 
 แม้ว่าในปัจจุบันจะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561) เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนมีมาตรการทางกฎหมายควบคุมการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของ
มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดโทษกรณีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเป็นเท็จ 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งแผนคดีสิ่งแวดล้อมขึ้นในศาลยุติธรรมและศาลปกครองเพื่อท าหน้าที่ในการระงับข้อพิพาท
และอ านวยความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม แต่จะเห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่ าวยังคงมีอุปสรรค
ปัญหาและข้อขัดข้องอยู่หลายประการทั้งในด้านความเหมาะสมของมาตรการลงโทษท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ด้านความ
ชัดเจนแน่นอนของกฎหมาย ตลอดจนสภาพบังคับของมาตรการทางกฎหมายในเรื่องนั้นๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ดังนี้ 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จ ควรก าหนดให้มีการ
จัดต้ังองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรอิสระและให้มีจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 
ฉบับเพ่ิมเติมไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
 ควรก าหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานด้านการพิทักษ์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นกา ร
ด าเนินงานโดยภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐโดยการที่ให้ภาครัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน และ
ก าหนดให้ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ภาครัฐจะก าหนดให้เจ้าของโครงการ หรือ
ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการจัดท าแล้วนั้น ให้มีการก าหนดเพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ให้องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้นอีก
หนึ่งฉบับควบคู่ไปกับฉบับของเจ้าของโครงการ และก าหนดให้คณะกรรมการผู้ช านาญการน าเอารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จัดท าโดยองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมไปพิจารณาเปรียบเทียบกับรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับของเจ้าของโครงการ และหากพบว่าข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของฉบับของเจ้าของโครงการมีการรายงานข้อมูลไม่ตรงกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ฉบับขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ให้สันนิษฐานไว้ว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของฉบับของ
เจ้าของโครงการเข้าข่ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท็จ และให้เจ้าของโครงการ พิสูจน์ความถูกต้อง
สมบูรณ์ของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากนี้ควรก าหนดให้องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีอ านาจในการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมแทน
ส่วนรวมได้ในกรณีที่มีการกระท าละเมิดต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และท าลาย
ประโยชน์ของส่วนร่วมจากการพึงได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ควรออกกฎกระทรวงตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2561) 
 เนื่องจากในปัจจุบันมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ให้เป็น
รูปธรรมแต่อย่างใด จึงควรออกกฎกระทรวงในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ
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คิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้
ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ ให้การรับรองกระบวนการการจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมพร้อมทั้งก าหนดให้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่จัดหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นรายงานที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และให้คณะกรรมการผู้ช านาญการมีอ านาจในการปฏิเสธรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้า
สู้การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการ 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาการไม่มีศาลสิ่งแวดล้อมในการด าเนินคดีสิ่งแวดล้อม ควรก าหนดให้มีการจัดต้ัง
ศาลสิ่งแวดล้อมภูมิภาคขึ้น ภายใน 7 ปี33 นับแต่มีการจัดต้ังศาลสิ่งแวดล้อมกลางและเปิดท าการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจปกครอง ควรก าหนดให้มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมขึ้น
ภายใน 7 ปี นับแต่มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมกลางและเปิดท าการ เพื่อเป็นการเอื้ออ านวยและการสร้างการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมในสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน และเพื่อให้การด าเนินงานด้านการอ านวยความยุติธรรมทางด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัว ทันต่อการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเป็นการลดจ านวนปริมาณ
คดีที่จะขึ้นสู่การพิจารณาของศาลสิ่งแวดล้อมกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 33 ระยะเวลา 7 ปี ดังกล่าวนั้นผู้วิจยัอา้งอิงจากระยะเวลาในการจัดตั้งศาลปกครองภูมิภาคขึ้น ซ่ึงในการจัดตั้งศาลปกครอง
ภูมิภาคขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยคือศาลปกครองเชียงใหม่ ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการจัดตั้งประมาณ 4 ปี นับจากการจัดตั้งศาล
ปกครองขึ้นในปี พ.ศ.2540 แต่ผู้วิจัยมีความเห็นวา่การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมขึ้นยังคงเป็นเรื่องที่ใหม่ส าหรับประเทศไทยผู้วิจัยจึงมี
ความเห็นว่าระยะเวลาในการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมภูมิภาคขึ้นควรมีระยะเวลาทีม่ากพอสมควรเพือ่ให้การเตรียมการและการด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความรัดกุมและเรียบร้อย ผู้วจิัยจึงเสนอเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมในงานวจิัยครั้งนี้ว่า ภายใน 7 ปี นับแต่มีการจัดตั้งศาล
สิ่งแวดล้อมกลางขึ้น ควรมกีารจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมภูมิภาคแห่งแรกขึ้น เพื่อใหก้ารอ านวยความยุตธิรรมทางสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว 
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บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าอิสระเรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมายมีวัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อศึกษาทราบถึงที่มาแนวคิดทฤษฎีของมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย  
(2) เพื่อศึกษาหาถึงกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ย วข้องกับมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย (3) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของกฎหมายของประเทศไทยและ
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย (4) เพื่อ
เสนอแนะแนวมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมายของประเทศไทย 
 การศึกษาวิจัย ศึกษากฎหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่ง
สิ่งของผิดกฎหมาย โดยการศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ในเชิงบทความกฎหมาย และปรากฏการณ์จริง
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย 
 ผลการศึกษาพบปัญหาดังนี้ (1) ปัญหาการแสดงตัวตนของผู้ส่งสิ่งของในการขนส่งสิ่งของ โดยการ
แสดงตัวตนของผู้ส่งนั้นยังไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ส่งสิ่งของได้ทุกครั้งในการส่ง (2) ปัญหาการตรวจสอบ
ภายในพัสดุหรือสิ่งของที่ผิดกฎหมายในการส่งสิ่งของ ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ท าการตรวจสอบภายใน
พัสดุหรือสิ่งของที่ส่ง ว่ามีความผิดหรือไม่อย่างไร (3) ปัญหาการควบคุมบริษัทขนส่งเอกชนในการรับขนส่งสิ่งของ ยัง
ไม่มีบทกฎหมายเฉพาะในการควบคุมตรวจสอบการขนส่งสิ่งของโดยบริษัทเอกชน ผู้ศึกษาได้เสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาดังต่อไปนี้ (1) บัญญัติกฎหมายให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ส่งในการส่งสิ่งของเท่านั้น ทุกครั้ง (2) 
บัญญัติกฎหมายการตรวจสอบภายในพัสดุหรือสิ่งของโดยใช้ระบบเอกซเรย์และใช้สุนัขดมกลิ่นในการรับขนส่งพัสดุ
ทุกครั้ง (3) บัญญัติกฎหมายควบคุมบริษัทขนส่งเอกชนในการรับขนส่งสิ่งของและให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ
ขนส่งสิ่งของอย่างจริงจัง  
 
ค าส าคญั 
การขนส่ง การควบคุมการขนส่ง ขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย 
 
Abstract 
 Independent research on Legal measures to control the transportation of illegal goods 
are aimed (1 )  to study the origins, concepts, and theory of legal measures to control the 
transportation of illegal goods (2) to study the laws of Thailand and the laws of the United States 
at Involves legal measures to control the transportation of illegal items (3) to study the differences 
between the laws of Thailand and the law of the United States on legal measures to control the 
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transport of illegal goods (4) to recommend legal measures To control the transportation of illegal 
items in Thailand 
 Research studies Therefore, it is necessary to study the laws and theories related to 
legal measures to control the transportation of illegal items. By studying and researching the thesis 
in the form of legal articles and real phenomena from the performance of police officers and 
collect data to study and analyze and compare the legal measures to control the transportation 
of illegal items 
 The results of the study found the following problems: (1) Problems on the identity of 
the shippers in the transportation of goods By showing the sender's identity, the true identity of 
the sender can not be identified at all times in the delivery. (2) The problem of internal inspection 
of parcels or illegal items in delivery. There is no provision of the law to perform internal inspections 
of packages or sent items. That there is an offense or not? (3) Problems controlling private transport 
companies in the transportation of goods There is no specific law to regulate and inspect the 
transport of goods by private companies. The study has suggested the following problems: (1) 
Legislation to use the sender's ID card for delivery only every time (2) Issue a law for internal 
inspection of parcels or items using X-ray system and using sniffer dogs in the delivery of packages 
every time (3) Legislation to control private transport companies in the transport of goods and 
have staff to inspect the transport of goods seriously. 
 
Keyword 
Shipping, Legal Measures, Illegal Shipping 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจ าวันและการติดต่อสื่อสารก็มีความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเช่นกัน ยิ่งใช้เทคโนโลยีมากข้ึน ปัญหาการก่ออาชญากรรมก็ยิ่งมีมากข้ึนตามไปด้วย การ
ก่ออาชญากรรมในประเทศไทยก็จะมีการพัฒนารูปแบบการกระท าความผิดที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยี
เครื่องมือต่าง ๆ ในการกระท าความผิดมากยิ่งขึ้น เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  การส่งมอบ
สิ่งของผิดกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ 
 โดยปัจจุบันอาชญากรส่วนหนึ่งมีการส่งมอบสิ่งของที่ผิดกฎหมายผ่านทาง ช่องทางขนส่งสิ่งของ
ภายในประเทศ ในรูปแบบของการขนส่งพัสดุจากบริษัทเอกชนที่รับขนส่งสิ่งของ ทั้งนี้ บริการการขนส่งสิ่งของ
ดังกล่าวถือว่ามีความสะดวกต่อการติดต่อ รับส่งสิ่งของด้วยความรวดเร็วเป็นอย่างมาก 
 ซึ่งหากมีการขนส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมายได้ การขนส่งสิ่งของดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ประกอบอาชญากรรมที่มีความเสียหายเป็นวงกว้าง และสามารถส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมายได้อย่างครอบคลุมและทัว่ถงึ
เป็นอย่างมาก  
 อาชญากรจึงเลือกใช้วิธีการขนส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมาย ผ่านทางระบบการขนส่งสิ่งของภายในประเทศ
ไทยในการประกอบอาชญากรรมต่าง ๆ ได้แก่ การสั่งซื้อยาบ้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ จากนั้นใช้การส่งยาบ้าผ่าน
ทางบริษัทการขนส่งสิ่งของที่ให้บริการโดยบริษัทเอกชน การสั่งซื้ออาวุธปืนไทยประดิษฐ์ผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ก เมื่อมี
การโอนเงินแล้ว จะมีการส่งอาวุธปืนดังกล่าวผ่านทางบริษัทการขนส่งสิ่งของที่ให้บริการโดยบริษัทเอกชน พนักงาน
ของบริษัทการขนส่งสิ่งของที่ให้บริการโดยบริษัทเอกชน ก็จะน าส่งสิ่งของซึ่งเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ส่งถึงหน้าบ้าน
ของผูร้ับ โดยพนักงานท่ีขนส่งสิ่งของไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งของที่อยู่ในพัสดุเป็นของผิดกฎหมาย เป็นต้น  
 จากการที่ผู้ศึกษารับราชการต ารวจและท างานในด้านการสอบสวน ผู้ศึกษาพบว่าระบบการขนส่งมี
สิ่งของมีปัญหา 3 อย่างดังนี้  
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 1. ปัญหาการแสดงตัวตนของผู้ส่งสิ่งของในการขนส่งสิ่งของ 
 2. ปัญหาการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่ผิดกฎหมายในการส่งสิ่งของของประเทศไทย  
 3. ปัญหาการควบคุมบริษัทขนส่งเอกชนในการรับขนส่งสิ่งของ 
 จากที่มาและความส าคัญดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย อันจะน ามาซึ่งข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับความรับผิดของการรับขนส่ง
สิ่งของที่ผิดกฎหมาย นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้จากการศึกษายังสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ก าหนดบทลงโทษ และความรับผิดทางกฎหมายอาญาได้ หรือจะเป็นการวางกรอบในการรับขนส่งสิ่งของเพื่อให้การ
สืบสวนสอบสวนเป็นไปได้โดยสะดวกและสามารถน าผู้ต้องหามาด าเนินการตามกฎหมายได้สะดวกและง่ายขึ้น อีก
ทั้งยังสามารถทราบถึง ที่มา แนวคิดทฤษฎีของมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย 
ทราบถึงกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสิ่งของ
ผิดกฎหมาย ทราบถึงความแตกต่างของกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่
มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย และเสนอแนะแนวมาตรการทางกฎหมายเพื่อ
ควบคุมการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมายของประเทศไทย 
 การขนส่งสินค้า และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการขนส่ง
สิ่งของผิดกฎหมาย 
 โดยงานวิจัยเรื่องมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมายนี้จะศึกษาเฉพาะสว่น
ที่ ผู้ส่งพัสดุ ไปยังผู้รับ-ส่งพัสดุเท่านั้น โดยจะไม่รวมถึงผู้รับพัสดุ ซึ่งจุดมุ่งหมายไปยังผู้ส่งพัสดุและบริษัทรับขนส่ง
สิ่งของ เป็นการควบคุมตั้งแต่ต้นทางของการขนส่งกลางทางของการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงปลายทางเพราะจะเป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ หรือเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดไปแล้ว ผู้ศึกษาจึงไม่ศึกษาถึงผู้รับพัสดุด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท ์
 สิ่งของ หมายความถึง สังหาริมทรัพย์ใด ๆ ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาได้ ให้รวมทั้ง
จดหมาย และเอกสารอย่างอื่น ๆ 
 สิ่งของที่ผิดกฎหมาย หมายถึง สังหาริมทรัพย์ใด ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาได้ ให้รวมทั้ง
จดหมาย และเอกสารอย่างอื่น ๆ  
 บริษัทรับขนส่งสิ่งของ หมายถึง บริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจของรัฐ ที่ให้บริการด้านการรับขนส่ง
สิ่งของภายในประเทศไทย 
 แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งของที่ผิดกฎหมาย สามารถอธิบายความหมายของความผิดกฎหมายหรือที่ผิด
กฎหมาย ในเรื่องของมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย ค าว่าที่ผิดกฎหมาย ในการ
วิจัยเรื่องมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย คือ ความผิดอาญาในแง่ของกฎหมาย 
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หมายถึงความผิดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นความผิดจัดอยู่ในกลุ่ม MALA PROHIBITA 1 ซึ่งเป็นความผิดที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นความผิด เช่น ห้ามส่งสัตว์เลี้ยง ห้ามส่งทุเรียน ห้ามส่งเครื่องแกง เป็นต้น  โดยงานวิจัยเรื่องนี้จะศึกษา
เฉพาะเจาะจงในสิ่งของซึ่งมีความผิดในตัวเอง เช่น วัตถุระเบิด ยาบ้า เฮโรอีน เป็นต้น ซึ่งสิ่งของดังกล่าวเป็นสิ่งของที่
ผิดกฎหมาย หรือมีโทษอยู่ในตัวเองและมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดและห้ามในการขนส่ง 
 โดยงานวิจัยเรื่องนี้จะศึกษาถึงการขนส่งที่ลักษณะการขนส่งคล้ายกับการขนส่งของไปรษณีย์ ซึ่งการ
ขนส่งที่มีลักษณะคล้ายกับการขนส่งไปรษณีย์ภายในประเทศ สามารถแยกการขนส่งที่มีลักษณะไม่ประจ าทางตาม
ลักษณะของผู้ให้บริการ ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 
 1. การขนส่งแบบไม่ประจ าทางที่ให้บริการโดยรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารที่มี
สถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐ ในท่ีนี้ คือบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัดที่เป็นผู้ให้บริการขนส่ง  
 2. การขนส่งแบบไม่ประจ าทางที่ให้บริการโดยเอกชน โดยเอกชนเปน็เป็นผู้ให้บริการในการขนส่งนี้  
 
กฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมการขนส่งสิ่งของผิด
กฎหมาย 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องนี้ มีดังนี้  
 1. ทฤษฎีสัญญาประชาคม เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงเรื่องขอการที่ประชาชนได้ร่วมกันก าหนดหรือออก
กฎหมายเพื่อบังคับใช้แก่บุคคลในสังคม ซึ่งรัฐนั้นจะต้องให้สัญญาแก่ประชาชนว่าจะไม่กระท าการบางสิ่งหรือกระท า
การอย่าง เท่าที่รัฐจ าเป็นเพื่อรักษาความสงบของประชาชนในสังคม รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่ง
ประชาชนยินยอมเสียสละให้รัฐออกข้อบัญญัติออกมา ข้อบัญญัติดังกล่าว เรียกว่า “กฎหมาย” เพื่อเป็นเครื่อง
ก าหนดสิ่งที่ต้องห้ามกระท า และสิ่งที่บังคับให้กระท าได้ โดยหากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย รัฐจึงมี
อ านาจหน้าที่ท่ีจะออกกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องก าหนดข้อห้ามต่าง ๆ  เพื่อควบคุมความประพฤติการณ์ของประชาชน
ในสังคมที่อยู่ร่วมกัน ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องรับโทษ ดังนั้นงานวิจัยเรื่องมาตรการการควบคุมการขนส่งสิ่งของที่ผิด
กฎหมายนี้ ต้องพิจารณาเรื่องของการออกกฎหมายเพื่อบังคับหรือควบคุมคนในสังคมเพื่อให้คนในสังคมสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ทฤษฎีสัญญาประชาคมจึงเป็นทฤษฎีที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากทฤษฎีหนึ่งในงานวิจัยเรื่อง
มาตรการการควบคุมการขนส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมาย2 
 2. หลักนิติธรรม พื้นฐานแห่งกฎหมาย ที่กฎหมาย ซึ่งกระบวนการยุติธรรมนั้นจะต้องไม่ฝ่าฝืน หรือ
ขัดแย้งต่อหลักนิติธรรม  ซึ่งหลักนิติธรรมที่กล่าวมานี้จะถูกล่วงละเมิดไม่ได้ ผลของการฝ่าฝืนหลักนิติธรรมไม่มีผล
บังคับใช้ได้ ถือเป็นหัวใจส าคัญของกฎหมายที่จะท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขซึ่งหากแม้นการออก
กฎหมายใดออกมาบังคับใช้โดยขาดหลักนิติธรรมแล้ว กฎหมายที่ออกมาบังคับหรือควบคุมคนในสังคมนั้นก็จะท าให้
คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างไม่สงบสุข  
 3. หลักนิติรัฐ มีความหมายว่า การปกครองโดยกฎหมาย มิใช่การปกครองโดยอ าเภอใจของผู้ปกครอง 
ประเทศที่เป็นนิติรัฐจึงต้องมี กฎหมายเป็นหลักในการปกครองประเทศ ผู้ปกครองประเทศจะกระท าการใด ๆ หรือ
ด าเนินการใด ๆ ได้ต้องมีกฎหมายรองรับ จะกระท าอะไรตามอ าเภอใจไม่ได้  
จึงท าให้หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม เป็น “หลัก” ของกฎหมาย ที่นักกฎหมายไม่ว่าในระบบกฎหมายลายลักษณ์
อักษร และระบบกฎหมาย จารีตประเพณี ต่างต้องยึดถือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบกฎหมายจะน าไปสู่ ความผาสุก
และความยุติธรรมโดยแท้จริง3 
 4. หลักความได้สัดส่วน การใช้หลักความได้สัดส่วนมีวัตถุประสงค์และระดับการใช้ 2 กรณีคือ กรณี
แรก การใช้หลักความได้สัดส่วนในการควบคุมกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น ที่มีค่าบังคับล าดับ
รองจากรัฐธรรมนูญ มิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ  
                                                           
 1 สุรพล ศุขอัจจะสกุล, การใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในค าพิพากษาศาลชั้นต้นศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มความผิดใน
ตัวเองและกลุ่มความทีก่ฎหมายบัญญัติ, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546), น 18-37.  

 2 อภิรัตน์ เพ็ชรศิร,ิ ทฤษฎีอาญา, ( ส านกัพิมพ์วญิญูชน, 2552), น 51–56 
 3 นายบรรหาญ จงเจริญประเสริฐ , ความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิตธิรรมและนิติรัฐ, (ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ, 2557) 
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 ทั้งนี้เพื่อมุ่งคุ้มครองมิให้รัฐหรือฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายจ ากัดเสรีภาพของประชาชนเกินความ
จ าเป็นและสมควร ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 บัญญัติรองรับไว้ในมาตรา และหลักความได้สัดส่วน
ในการควบคุมกฎหมายล าดับรองหรือ กฎ ไม่ให้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บท หรือกฎหมายที่ค่าบังคับระดับ
พระราชบัญญัติ โดยจะป้องกันการออกกฎ มิให้ก าหนดข้อบังคับเกินความจ าเป็นและนอกเหนือวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายบท และมาตรการที่ก าหนดในกฎ จะต้องมีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์กฎหมายแม่บทเท่านั้น  
 กรณีที่สอง การใช้หลักความได้สัดส่วนในการควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ว่าเป็นการใช้
ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สุจริตหรือไม่ โดยการใช้ดุลพินิจจะต้องกระท าด้วยความจ าเป็นและสมควร ไม่
เป็นการจ ากัดเสรีภาพประชาชนเกินสมควร และการใช้ดุลพินิจจะต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่
ให้อ านาจใช้ดุลพินิจ และมาตรการที่ก าหนดของการใช้ดุลพินิจจะต้องเป็นไปด้วยเหมาะสม4  
 5. ทฤษฎีในการควบคุมอาชญากรรม Crime Control Due Process ดังนั้นเมื่อประชาชนละเมิด
กฎหมายแล้ว รัฐจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการที่จะดูและควบคุม คุ้มครองความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งในปัจจุบันมีทฤษฎีในการควบคุมอาชญากรรม ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา มีอยู่ 2 ทฤษฎี คือ 
 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม(Crime Control Model) และทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทาง
กฎหมาย (Due Process Model) 
 1)  ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model)  เป็นทฤษฎีของกระบวนการยุติธรรม 
ที่มุ่งเน้นเรื่องของการควบคุม ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญามีประสิทธิภาพมาก โดยใช้วิธีในการรวบรัด กระชับ ท าให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวอาจจะกระทบกระเทือนถึงสิทธิของประชาชน แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะกระท าได้เนื่องจากท าไป
เพื่อความสงบสุขและประโยชน์ ในสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นไปตามหลักนิติรัฐ (Legal State) เช่น ต ารวจมีอ านาจออก
หมายจับและหมายค้นได้ ดังนั้นพยานหลักฐานต่าง ๆ จึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ของต ารวจ ต ารวจจึงมีอ านาจรวบรัดที่
จะน าตัวผู้กระท าผิดพร้อมพยานหลักฐานมาด าเนินคดีตามกฎหมายมาก เป็นต้น  
 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมนี้จะมุ่งเน้น การควบคุม ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก 
เรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ นั้นเป็นเรื่องรอง เช่น กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย หากพยานหลักฐานดังกล่าวสามารถพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาผิดได้ ศาลก็รับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้ 
 2)  ทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model) เป็นทฤษฎีนี้มุ่งเน้นยึด
กฎหมายเป็นหลักส าคัญ และเป็นทฤษฎีที่มุ้งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นส าคัญ นั้นเป็นไปตามหลักนิติ
ธรรมในเรื่องขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ ต้องชอบด้วยกฎหมาย โดยทฤษฎีดังกล่าวเกิดจากการที่รัฐมุ่ง
ควบคุมอาชญากรรมตามหลัก Crime Control Model มากเกินไปจนไม่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงเป็น
เหตุให้สิทธิดังกล่าวถูกกระทบกระเทือนอย่างมาก 5 
 ดังนั้นทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย จึงเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่มุ่งเน้นที่จะคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพของผู้บริสุทธิ์เป็นส าคัญ ไม่ให้ถูกละเมิด
สิทธิเสรีภาพอย่างไม่เป็นธรรม จากหน้าท่ีของรัฐ เช่น สิทธิของต้องหา สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา เป็นต้น  
 ตัวอย่างเช่น พยานหลักฐานส าคัญที่ได้จะสามารถพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาได้ แต่พยานหลักฐาน
ดังกล่าวได้มาโดยมิชอบ แต่เกิดขึ้นโดยชอบ ก็ไม่อาจจะรับฟังเพื่อลงโทษจ าเลยได้  
 จะเห็นว่าทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม(Crime Control Model) และทฤษฎีความชอบด้วย
กระบวนการทางกฎหมาย(Due Process Model) นั้น ถึงแม้จะมีขึ้นมาเพื่อให้สังคมนั้นอยู่รวมกันอย่างสงบสุขและมี
ความปลอดภัยจากอาชญากรรม แต่มีความแตกต่างกันในแนวความคิดอยู่ หากรัฐมุ่งท่ีจะควบคุมอาชญากรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนก็จะถูกกระทบกระเทือนมากตามไปด้วย และหากรัฐมุ่งที่จะให้สิทธิ

                                                           
 4 นางสาวธีรัญชา สระทองอุ่น, ขอบเขตในการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง, (จุฬาลงกรณ์มหา. 
วิทยาลยั, 2550), น 87-89 
 5 Herbert l Packer, the limits of the criminal sanction, (california stand ford uiversity press, 1968) 
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และเสรีภาพแก่ประชาชนมาก การควบคุมอาชญากรรมอาจท าได้ไม่สะดวกซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุม 
อาชญากรรมก็ลดตามไปด้วย  
 เมื่อวิเคราะห์ทฤษฎีทั้งสองทฤษฎีจะพบว่าทั้งสองทฤษฎีมีความแตกต่างกันไม่สามารถบรรจบกันได้
เนื่องจากมีแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่สวนทางกัน หากให้น าหลักไปในทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอีกทฤษฎีก็จะเบี่ยงเบนไปด้วย 
จึงเป็นความยากของรัฐและนักกฎหมายที่จะหาจุดสมดุล ระหว่างสองทฤษฎีดังกล่าว  
 กระบวนการด าเนินคดีอาญาของไทยมีประสิทธิภาพในการควบคุม ป้องกันอาชญากรรมและใน
ขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติให้กระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลให้น้อยที่สุด และยังเปิดโอกาสให้ต่อสู้คดีได้
อย่างเต็มที่และเสรี หากแม้นเบี่ยงเบนไปข้างใดข้องหนึ่งก็จะท าให้อีกข้างหนึ่งเอนเอียงไปด้วย6 โดยเมื่อศึกษาจาก
มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขนส่งสิ่งของผิดกฎหมายของประเทศไทย มีพระราชบัญญัติไปรษณีย์
พุทธศักราช 2477  
 มาตรา 23 ห้ามมิให้บุคคลใดส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งวัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกันพอ หรือวัตถุระเบิด 
หรือสิ่งโสโครก หรือสิ่งมีพิษ หรือสัตว์มีชีวิต หรือสิ่งของที่มีสภาพอันน่าจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเสียหายแก่
ไปรษณียภัณฑ์ในระหว่างส่งทางไปรษณีย์ หรือแก่เจ้าพนักงาน เว้นไว้แต่จะมีข้อบังคับหรือเง่ือนไขกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น7 
 มาตรา 24 ห้ามมิให้บุคคลใดส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งไปรษณียภัณฑ์อันเห็นได้ประจักษ์ว่ามีถ้อยค า 
เครื่องหมาย หรือลวดลายเป็นเสี้ยนหนามแผ่นดิน หรือหยาบช้าลามก หรือเป็นที่ยุยงส่งเสริมให้มีการก าเริบหรือ
หยาบคาย หรือขู่เข็ญ หรือกรรโชก หรือผรุสวาทอย่างร้ายแรง หรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่ผิดกฎหมาย8 
 มาตรา 64 ผู้ใดส่ง ขอให้รับ หรือจัดท าข้ึนแล้วส่งไปเพื่อให้ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือสิ่งใด ๆ ทางไปรษณีย์ 
เป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 23 หรือ 24 ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
หรือท้ังจ าทัง้ปรับ9 
 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้ควบคุมเฉพาะบริษัทไปรษณีย์ไทยเท่านั้น เนื่องจาก มาตรา 4 (10) 
ไปรษณียภัณฑ์ หมายความตลอดถึงจดหมาย ไปรษณียบัตร ไปรษณียบัตรตอบรับ หนังสือกิติยคดี ตัวอย่าง หรือ
แบบสินค้า ของตีพิมพ์ทุกชนิด หนังสือพิมพ์ลงทะเบียน ห่อจดหมาย ห่อพัสดุ ธนาณัติ หรือวัตถุอย่างอ่ืนท่ีน ามาใช้ใน
การสื่อสารทางไปรษณีย์ โดยจะก าหนดใช้เฉพาะที่สื่อสารทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ไทยเท่าน้ัน ไม่รวมถึงการขนส่ง
ของเอกชนด้วย และมี พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ท่ีสามารถควบคุมการขนส่งได้
ทั้งที่ให้บริการโดยรัฐและให้บริการโดยเอกชน ซึ่งมีบัญญัติความคุมเรื่องการขนส่งไว้ดังนี้  
 มาตรา 13 ทวิ ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจออกประกาศก าหนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและประกาศก าหนดให้
สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใด ๆ เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 
 มาตรา 13 ตรี ในกรณีที่เจ้าพนักงานตรวจพบว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการตามมาตรา 13 ทวิ หากเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการดังกล่าวไม่สามารถช้ีแจงหรือ
พิสูจน์ให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว 
 ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งปิดสถานประกอบการแห่งนั้นช่ัวคราว หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบการส าหรับการประกอบธุรกิจนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ให้เลขาธิการมีอ านาจในการ
ด าเนินการดังกล่าว ท้ังนี้ ต้องไม่เกินครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการนั้น
ทราบค าสั่ง 

                                                           
 6 นางอารีรัตน์ เลาหพล, เอกสารวิชาการส่วนบุคคล (Individual Study) มาตรฐานในกระบวนการยุตธิรรมไทย,  
(ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ , 2559), น 3 - 7 
 7 มาตรา 23, พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 
 8 มาตรา 24, พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 
 9 มาตรา 64, พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 
 10 มาตรา 13 ทว,ิ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
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 ในกรณีที่สถานประกอบการซึ่งถูกสั่งปิดชั่วคราวหรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการตามวรรคหนึ่ง
เป็นสถานประกอบการซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมการประกอบธุรกิจตามกฎหมายอื่น ให้เลขาธิการแจ้งให้หน่วยงานซึ่ง
ควบคุมการประกอบธุรกิจนั้นทราบ และให้หน่วยงานดังกล่าวถือปฏิบัติตามนั้น  
 การสั่งปิดชั่วคราวหรือการสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ และการแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการ
สถานประกอบการทราบตามวรรคหนึ่ง และการแจ้งให้หน่วยงานทราบตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด11 

 มาตรา 15 ทวิ เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ
ตามมาตรา 13 ทวิ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 12 
 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ. 
2519 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 2/1 แห่งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) เรื่อง 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ลงวันท่ี 16  สิงหาคม 
พ.ศ. 2543 
 ข้อ 2/1 ให้เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการตามข้อ 1 (7) แห่งประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2543 ) เรื่อง ก าหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการก าหนดประเภทสถาน
ประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1)  เมื่อรับมอบสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์จากผู้ส่งหรือผู้ฝาก แล้วแต่กรณี ให้จัดท าบันทึกรายละเอียดช่ือ 
นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางของผู้ส่งหรือผู้ฝากนั้น รวมทั้งบันทึกรายละเอียดของผู้รับ
สิ่งของหรือผู้รับแทนในท านองเดียวกันด้วย  
 เมื่อได้มีการส่งมอบสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์นั้น การบันทึกอาจจัดท าเป็นเอกสารหรือข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ หรือวิธีการอื่นใดที่สามารถให้ข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ในกรณีได้จัดท าใบก ากับของหรือใบตราส่งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ถือเป็นสาระส าคัญส่วนหน่ึงของบันทึกดังกล่าวด้วย  
 ทั้งนี้ ให้จัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ได้จัดท าบันทึก 
 (2)  ในกรณีพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนในสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ตาม (1) ในหรือ
บริเวณสถานประกอบการซึ่งอยู่ในความดูแล ให้แจ้งเหตุโดยเร็วที่สุดและหากพบยาเสพติดให้จัดส่งบันทึกตามที่
ก าหนดไว้ใน (1) ต่อเจ้าพนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่ได้ทราบถึงเหตุนั้น 
 ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 3/1 แห่งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2543  
 ข้อ 3/1 ให้เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการตามข้อ 2/1 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท า
ป้ายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดตามข้อ 3 แต่ให้แจ้งข้อความให้
ผู้ส่งหรือผู้ฝากสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์และผู้รับสิ่งของดังกล่าวทราบว่ายาเสพติดเป็นสิ่งของผิดกฎหมายและต้องห้ามใน
การขนส่งโดยเด็ดขาด สิ่งของที่เกี่ยวข้องอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีตามกฎหมายได้ โดยปฏิบัติอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

                                                           
 11 มาตรา 13 ตร,ี พระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
 12 มาตรา 15, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
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 (1) ปิดประกาศซึ่งข้อความดังกล่าวในบริเวณสถานที่หรือที่เก็บสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ซึ่งใช้ประกอบ
กิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ หรือ  
 (2) พิมพ์หรือประทับข้อความดังกล่าวบนใบก ากับของหรือใบตราส่งหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2543) เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการลงวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2543 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ 4 ในกรณีที่เจ้าพนักงานได้ตรวจพบว่าเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการมิได้ปฏิบัติ
ตามข้อ 2 ข้อ 2/1 ข้อ 3 หรือข้อ 3/1 ให้เจ้าพนักงานนั้นรายงานเลขาธิการ เพื่อมีหนังสือตักเตือนให้เจ้าของหรือผู้
ด าเนินกิจการสถานประกอบการปฏิบัติตาม และหากภายหลังตรวจพบว่า เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถาน
ประกอบการดังกล่าวนั้นยังมิได้ปฏิบัติตาม จึงให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ใหใ้ช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสบิวันนับแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป13   
 
ตารางที่ 1 สรุปมาตรการการควบคุมกฎหมายไทย 

มาตรการการควบคุม การขนส่งแบบในประเทศไทย 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย บริษัทการรบัขนส่งโดยเอกชน 

การแสดงชื่อที่อยูข่องผู้ส่ง
และผู้รับสิ่งของ 

มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด พ.ศ.2519 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558)   

มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ.2519 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับ
ที่ 5 (พ.ศ. 2558)   

การเก็บรักษาข้อมูล - ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี ฉบบัที่ 5 
(พ.ศ. 2558)  ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วันนับ
แต่วันที่ได้จัดท าบันทึก 

- ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 
2558)  ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วันนับแต่วันที่
ได้จัดท าบันทึก 

สแกนด้วยระบบเอกซเรย ์ มีมาตรการภายในในการเอกซเรย์สิ่งของ  ไม่มีการเอกซเรย์ 
สุนัขดมกลิ่น  ไม่มี ไม่มี 
กฎหมายที่ใช้ควบคุมการ
ขนส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมาย   

มี พ.ร.บ.ไปรษณีย์พ.ศ.2477  
มี พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
2519 

มี พ.ร.บ.ไปรษณีย์พ.ศ.2477  
มี พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
2519 

 
 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการการการควบคุมการขนส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยกับของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 13 ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี ฉบับที ่5 พ.ศ. 2558 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกา  

มาตรการการ
ควบคุมการขนส่ง
ของที่ผิดกฎหมาย 

 
กฎหมายของไทย 

กฎหมายของสหรัฐอเมริกา 

กฎหมายของ 
รัฐแอริโซนา 

กฎหมายของ 
รัฐนิวเจอร์ซีย์ 

การแสดงชื่อที่อยู่
ของผู้ส่งและผู้รับ
สิ่งของ 

- มีพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  
ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) 

มีการแสดงชื่อที่อยูข่องผู้ส่งและ
ผู้รับสิ่งของ 

มีการแสดงชื่อที่อยูข่องผู้ส่งและ
ผู้รับสิ่งของ 

การเก็บรักษาข้อมูล - ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558)  ระยะเวลา
ไม่น้อยกวา่ 180 วันนบัแต่วันที่ได้
จัดท าบันทึก 

มีการเก็บรักษาข้อมูล  2 ปี ไม่มีการเก็บรักษาเพิ่มเติม 

การแสดงชื่อที่อยู่
ของผู้ส่งและผู้รับ
สิ่งของ 

- มีพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  
ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558)   

มีการแสดงชื่อที่อยูข่องผู้ส่งและ
ผู้รับสิ่งของ 

มีการแสดงชื่อที่อยูข่องผู้ส่งและ
ผู้รับสิ่งของ 

การเก็บรักษาข้อมูล - ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558)  ระยะเวลา
ไม่น้อยกวา่ 180 วันนบัแต่วันที่ได้
จัดท าบันทึก 

มีการเก็บรักษาข้อมูล  2 ปี ไม่มีการเก็บรักษาเพิ่มเติม 

สแกนด้วยระบบ
เอกซเรย์ 

บริษัทไปรษณีย์ไทย มีการ
ตรวจสอบโดยการเอก็ซ์เรย์ ( เป็น
มาตรการภายใน ) 

มีการตรวจสอบโดยการเอ็กซ์เรย ์ มีการตรวจสอบโดยการเอ็กซ์เรย์ 

สุนัขดมกลิ่น  ไม่มี มีการใช้สุนัขดมกลิ่น มีการใช้สุนัขดมกลิ่น 
กฎหมายที่ใช้ควบคุม
การขนส่งสิ่งของที่
ผิดกฎหมาย   

- พ.ร.บ.ไปรษณีย์ 2477 มีบัญญัติ
ไว้ห้ามส่งสิ่งของผิดกฎหมาย  
- พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558)   
 

กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ 
หรือ U.S.DEPASRTMENT OF 
HOMELAND SECURITY หรือ
(DHS) และ“Aviation and 
Transportation Security 
Act” หรือ พระราชบัญญัติความ
มั่นคงการบินและการขนส่ง และ
กฎหมายการขนส่งของแอริโซนา  

กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ หรือ 
U.S.DEPASRTMENT OF 
HOMELAND SECURITY หรือ
(DHS) และ “Aviation and 
Transportation Security Act” 
หรือ พระราชบัญญัติความมั่นคง
การบินและการขนส่ง   

มาตรการทาง
กฎหมายและบท
ก าหนดโทษ 

พ.ร.บ.ไปรษณีย์ 2477  จ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหา้ร้อย
บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ
พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น
บาทถึงห้าหมื่นบาท 
 การสั่งปิดชั่วคราวหรือการสั่งพักใช้
ใบอนุญาตประกอบการ 
 

บริษัท เครือข่ายการขนส่งจะต้อง
ปิดโทษทางแพ่งปรับไม่เกินหนึ่ง
พันห้าร้อยดอลลาร ์
ต้องรับโทษทางแพ่ง 
เว้นแต่กฎหมายทีก่ าหนด
ความผิดนั้นจะจัดให้มกีารจ าแนก
ประเภทความผิดทางอาญา 
 

ตามมาตรการคว่ าบาตรของสหรัฐฯ
จะถูกหา้มโดยกฎหมายหรือตาม
นโยบายของรัฐบาลแห่งชาติ 
การห้ามการค้าหรือกฎหมายหรือ
ข้อบังคับควบคุมการส่งออก
ด าเนินการบริหารหรือบังคับใช้โดย
หน่วยงานคว่ าบาตรต้องรับโทษทาง
แพ่ง 
เว้นแต่กฎหมายทีก่ าหนดความผิด
นั้นจะจัดให้มีการ 
จ าแนกประเภทความผิดทางอาญา 
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 เร่ืองการมาตรการการควบคุมการขนส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมาย จะสรุปแบ่งแยกตามปัญหา และ
แบ่งแยกการสรุปตามผู้ให้บริการการขนส่งสิ่งของ สามารถสรุปแยกได้เป็น 3 ปัญหาดังนี้  
 1.ปัญหาการแสดงตัวตนของผู้ส่งสิ่งของในการขนส่งสิ่งของ สามารถแยกสรุปตามลักษณะของผู้
ให้บริการ ได้ดังนี้  
 1.1 ปัญหาการแสดงตัวตนของผู้ส่งสิ่งของในการขนส่งสิ่งของที่ให้บริการโดยรัฐ ซึ่งให้บริการโดย
บริษัทไปรษณีย์ไทยนั้น มีพระราชบัญญัติไปรษณีย์พุทธศักราช 2477 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด พ.ศ. 2519 ที่ให้อ านาจนายกรัฐมนตรีไว้ให้ออกประกาศไว้ในมาตรา 13 ทวิ และมีบทก าหนดโทษไว้ในมาตรา 
15 แล้ว  
 และมีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ส่งสิ่งของนั้นระบุข้อมูลของผู้ส่งและ
ให้บริษัทรับขนส่งสิ่งของนั้นจัดท าข้อมูลและเก็บข้อมูลไว้แล้ว แต่ไม่ได้จ ากัดไว้ให้ใช้บัตรประจ าตัวของประชาชนของ
ผู้ส่ง และ 
 ไม่มีบทบัญญัติไว้ให้ใช้บัตรประจ าตัวของประชาชนของผู้ส่งในการับขนส่งบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ยังคงมีแต่มาตรการภายในบริษัทไปรษณีย์ไทยเท่าน้ันท่ีก าหนดรูปแบบของการขนส่งไว้  
 1.2 สรุปปัญหาการแสดงตัวตนของผู้ส่งสิ่งของในการขนส่งสิ่งของที่ให้บริการโดยเอกชน นั้นมี
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ที่ให้อ านาจนายกรัฐมนตรีไว้ให้ออกประกาศไว้ใน
มาตรา 13 ทวิ ซึ่งส านักงานนายกได้ออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการไว้  
 ให้ผู้ส่งสิ่งของนั้นระบุข้อมูลของผู้ส่งและให้บริษัทรับขนส่งสิ่งของนั้นจัดท าข้อมูลและเก็บข้อมูลไว้แล้ว
นั้น แต่ไม่ได้จ ากัดไว้ให้ใช้บัตรประจ าตัวของประชาชนของผู้ส่ง และไม่มีบทบัญญัติไว้ให้ใช้บัตรประจ าตัวของ
ประชาชนของผู้ส่งในการับขนส่งบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เหมือนกับปัญหาการแสดงตัวตนของผู้ส่งสิ่งของใน
การขนส่งสิ่งของที่ให้บริการโดยรัฐ และยังคงมีแต่มาตรการภายในบริษัทเอกชนบางรายเท่าน้ันท่ีก าหนดรูปแบบของ
การขนส่งไว้ 
 2 ปัญหาการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่ผิดกฎหมายในการส่งสิ่งของ สามารถแยกสรุปตาม
ลักษณะของผู้ให้บริการ ได้ดังนี้ 
 2.1 ปัญหาการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่ผิดกฎหมายในการส่งสิงของที่ให้บริการโดยรัฐ ซึ่งบริษัท
ไปรษณีย์ไทย เป็นผู้ให้บริการซึ่งปัญหาการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่ผิดกฎหมายในการส่งสิงของที่ให้บริการโดยรัฐนั้น 
 พบว่าพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 ที่ใช้ควบคุมบริษัทไปรษณีย์ไทยนั้น ยังไม่มีบทบัญญัติให้มี
การตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด ยังคงมีแต่มาตรการภายในของบริษัทไปรษณีย์ไทยที่ มี
ก าหนดให้มีการสแกนโดยใช้วิธรการเอกซเรย์ (X-ray) วัตถุหรือสิ่งของที่ผิดกฎหมาย และเมื่อตรวจพบจะได้รับโทษ
ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 ด้วย  
 2.2 ปัญหาการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่ผิดกฎหมายในการส่งสิงของที่ให้บริการโดยเอกชน   การ
ขนส่งสิ่งของของบริษัทขนส่งสิ่งของที่ให้บริการโดยเอกชนนั้น ยังไม่มีบทกฎหมายให้มีการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของ
ที่ผิดกฎหมายในระบบการขนส่งแต่อย่างใด และยังไม่พบว่ามีมาตรการภายในบริษัทเอกชนท่ีใช้ในการตรวจสอบวัตถุ
หรือสิ่งของที่ผิดกฎหมาย  
 3. ปัญหาการควบคุมบริษัทขนส่งเอกชนในการรับขนส่งสิ่งของ นั้นสามารถสรุปแบ่งปัญญาหาการ
ควบคุมการขนส่งสิ่งของ ได้ดังนี้ 
 3.1. ปัญหาการควบคุมการแสดงตัวตนของผู้ส่งสิ่งของในการขนส่งสิ่งของที่ให้บริการโดยเอกชนนั้นมี
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ที่ให้อ านาจนายกรัฐมนตรีไว้ให้ออกประกาศไว้ใน
มาตรา 13 ทวิ ซึ่งส านักงานนายกได้ออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558)  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการไว้ไว้แล้ว  
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 แต่ไม่มีได้มีบทก าหนดให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการส่งวัตถุหรือสิ่งของ ยังคงมีแต่มาตรการ
ภายในที่ก าหนดให้ผู้ส่งสิ่งของผ่านทางบริษัทขนส่งที่ให้บริการโดยเอกชนใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแต่ไม่ได้
ก าหนดให้ใช้บัตรประจ าตัวของตนเองทุกครั้งในการับขนส่งส่งของ 
 3.2 ปัญหาการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่ผิดกฎหมายในการส่งสิ่งของที่ให้บริการโดยเอกชน นั้น 
บริษัทขนส่งสิ่งของที่ให้บริการโดยเอกชนนั้นไม่มีตัวบทกฎหมายก าหนดให้มีการตรวจสอบวัตถุหรือสิ่งของที่ผิด
กฎหมายและบริษัทขนส่งสิ่งของที่ให้บริการโดยเอกชนไม่มีมาตรการตรวจสอบกาขนส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า  
 (1) ควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยเพิ่มหมวดการป้องกันการก่อการร้ายในระบบการขนส่ง 
ในรัฐธรรมนูญ 
 (2) ควรแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา 4 (10) เป็น“ไปรษณีย์ภัณฑ์” 
หมายความว่า จดหมาย ไปรษณีย์บัตร ไปรษณีย์บัตรตอบรับ หนังสือกิติยคดี ตัวอย่างหรือแบบสินค้า ของตีพิมพ์ทุก
ชนิด หนังสือพิมพ์ลงทะเบียน ห่อจดหมาย ห่อพัสดุ ธนาณัติ เช็คไปรษณีย์ หรือวัตถุอย่างอื่นที่น ามาใช้ในการสื่อสาร 
 (3) ควรแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2477 โดยเพิ่มเติมหมวดของการตรวจสอบพัสดุที่
ขนส่ง โดยใช้มาตรการใช้สุนัขดมกลิ่นพัสดุเพื่อตรวจสอบยาเสพติด  ใช้วิธีการสแกนด้วยระบบ X-ray เพื่อตรวจหา
สิ่งผิดกฎหมาย การเก็บข้อมูลการขนส่งสิ่งของไว้ 1 ปี เพื่อให้สามารถตรวจสอบสวนกากระท าความผิดได้  
 หากพบการกระท าความผิดต้องเก็บข้อมูลไว้ 2 ปี เพื่อตรวจสอบสวนการกระท าความผิด  
 (4) ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 13 ทวิ ให้
เป็นการบัญญัติเรื่องการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนของตนเองในการส่งสิ่งของทุกครั้ง หากเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานไม่
ปฏิบัติตามให้ถือว่างดเว้น และจะต้องรับโทษตามกฎหมาย 
 (5) ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 13 ตรี ให้
บริษัทรับขนส่งสิ่งของท าการตรวจสอบพัสดุก่อนรับขนทุกครั้งโดยใช้มาตรการใช้สุนัขดมกลิ่นพัสดุเพื่อตรวจสอบยา
เสพติด ใช้วิธีการสแกนด้วยระบบ X-ray เพื่อตรวจหาสิ่งผิดกฎหมาย การเก็บข้อมูลการขนส่งสิ่งของไว้ 1 ปี เพื่อให้
สามารถตรวจสอบสวนกากระท าความผิดได้  
 หากพบการกระท าความผดิต้องเกบ็ข้อมูลไว้ 2 ปี เพื่อตรวจสอบสวนการกระท าความผดิ  
 (6) ควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2558 ให้มีบทเรื่องการตรวจสอบพัสดุก่อนรับ
ขนทุกครั้งโดยใช้มาตรการใช้สุนัขดมกลิ่นพัสดุเพื่อตรวจสอบยาเสพติด  ใช้วิธีการสแกนด้วยระบบ X-ray เพื่อ
ตรวจหาสิ่งผิดกฎหมาย การเก็บข้อมูลการขนส่งสิ่งของไว้ 1 ปี เพื่อให้สามารถตรวจสอบสวนกากระท าความผิดได้  
 หากพบการกระท าความผิดต้องเก็บข้อมูลไว้ 2 ปี เพื่อตรวจสอบสวนการกระท าความผิด 
 (7) ควรมีพระราชบัญญัติความมั่นคงการบินและการขนส่ง เพื่อเป็นมาตรการควบคุมการขนส่งสิ่งของ
ที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการปรับปรุงแก้ไขระบบการเลือกตั้งที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย โดยศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังศึกษาระบบการเลือกตั้งของต่างประเทศ 
ได้แก่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหราชอาณาจักร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ระบบการเลือกตั้งท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
 จากการศึกษาพบว่า ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ท่ีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้น ก าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้บัตรลงคะแนน
เลือกตั้งใบเดียวโดยให้เลือกได้เพียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งเป็นการเลือกที่ตัวบุคคล 
แต่คะแนนดังกล่าวกลับถูกน าไปนับถึงสองครั้งและน าไปก าหนดจ านวนที่นั่งในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชี
รายช่ือของพรรคการเมืองที่แต่ละพรรคจะได้รับ อาจกล่าวได้ว่าประชาชนไม่ได้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองโดยตรง  ซึ่งระบบดังกล่าวเข้าใจยาก มีความซับซ้อนและสร้างความสับสนใน
กระบวนการการเลือกตั้งหลายประการ อีกทั้ง ระบบดังกล่าวอาจไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งอย่างแท้จริง ซึ่งการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยจะต้องค านึงถึงด้วยว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นไปตาม
หลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งอย่างแท้จริงหรือไม่ เนื่องจากหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งมุ่งที่จะส่งเสริม
เสรีภาพและความเสมอภาคอันเป็นพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย 
 ดังนั้นจึงควรต้องแก้ไขปรับปรุงระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 85, 91, 92 และมาตรา 94 เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจ านงในการเลือกตั้งได้อย่างชัดเจนและ
แท้จริงเป็นไปตามหลักการพื้นฐานการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย และน ามาซึ่งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ 
 
ค าส าคัญ 
ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, การเลือกตั้ง 
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ABSTRACT 
 This thesis aims to study the manner by which the electoral system can be improved 
so as to be suitable for Thailand. It studies the Constitution of the Kingdom of Thailand, the Organic 
Act on Election of Members of the House of Representatives, along with other relevant laws. It 
also studies the electoral system of other countries: French Republic, Federal Republic of Germany 
and United Kingdom. As a guideline for developing a suitable electoral system for Thailand. 
 Research reveals that in the Mixed Member Apportionment (MMA) electoral system 
whereby members of the House of Representatives come both from constituency and party lists, 
eligible voters are obliged to use only one ballot to cast only one vote for the representative. This 
means that the vote is for a candidate as an individual. However, that single vote will be counted 
twice. The vote will be used to determine the number of seats, each party will receive. It can 
therefore be said that the voters did not directly choose the representative from the party list. 
Such a system is complex, difficult to understand, and creates significant confusion in the election. 
Additionally, such system might not be a true reflection of the will of the eligible voters. It is 
imperative that a democratic election is genuinely in line with the fundamental principles of 
election, as these fundamental principles seek to uphold and promote equality and liberty, which 
are fundamental tenets of democracy. 
 Therefore, the electoral system under the Constitution of the Kingdom of Thailand, 
Buddhist Era 2560 (2017) Section 85, 91, 92, 94 should be amended so as to allow the people to 
express their will through elections in a clear and true manner, in accordance with fundamental 
principles of a democratic election. This will in turn guarantee a stable government which will be 
effective in governing the country. 
 
Keywords 
Mixed Member Apportionment System, Members of the House of Representatives, Election 
 
1. บทน า 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย (Democracy) เป็นระบอบการปกครองที่ยอมรับสิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจปกครองประเทศ ซึ่ง
ประชาชนทุกคนไม่สามารถเข้าไปร่วมปกครองประเทศได้ทั้งหมด จึงต้องใช้วิธีเลือกตัวแทนเข้าไปด าเนินการต่าง ๆ 
แทน โดยการเลือกตั้งเป็นกระบวนการสรรหาตัวผู้ปกครองหรือตัวแทน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแสดงเจตนาด้วยการออก
เสียงลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนนเสียงดังกล่าวจะได้รับการนับคะแนนและน ามาค านวณเพื่อให้ได้ผล
ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง3 ซึ่งระบบการเลือกตั้ง (Electoral System) เป็นสิ่งที่
จะก าหนดว่าเสียงของประชาชนที่ลงคะแนนนั้นจะน าไปคิดอย่างไรเพื่อให้ได้ผู้แทนเข้าไปมีที่นั่งในสภาหรือเข้าไป
ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามที่ได้มีการก าหนดไว้ในการเลือกตั้ง4 ส าหรับประเทศไทย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจึงเป็นวิธีการที่ท าให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนท่ีมอบความไว้วางใจให้ตัวแทน
ของประชาชนไปท าหน้าท่ีปกครองประเทศ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชน5 

                                        
 3 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ค าสอนว่าด้วยรัฐและหลักทั่วไปของกฎหมายมหาชน, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : โครงการต ารา
และเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), น. 214 – 215. 
 4 มานิตย ์จุมปา, หลักกฎหมายรัฐธรรมนญู, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์นิตธิรรม, 2559), น. 54. 
 5 จเร พันธุ์เปรื่อง. “การเลือกตั้ง.” http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การเลือกตั้ง, 17 กันยายน 2561. 
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 ประเทศไทยก็ได้มีการเลือกตั้งและปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งเรื่อยมาซึ่งจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนราษฎร แต่ยังคงใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก (Plurality/Majority 
System) เพียงระบบเดียวเท่านั้น จนถึงการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้มี
การจัดการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งได้เปลี่ยนรูปแบบการเลือกตั้งใหม่โดยใช้ระบบการเลือกตั้งแบบผสม (Mixed System) 
กล่าวคือ เป็นการเลือกตั้งแบบผสม ระหว่างแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกับแบบบัญชีรายชื่อ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งใหม่ซึ่ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเรียกว่า “ระบบการเลือกตั้ งแบบจัดสรรปันส่วนผสม (Mixed Member 
Apportionment System)”6 เป็นระบบที่ค านึงถึงความส าคัญของทุก ๆ คะแนนเสียงที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งว่าทุก ๆ คะแนนเสียงมีความหมาย ไม่มีคะแนนท่ีสูญเปล่าหรือไร้ความหมาย ซึ่งระบบการเลือกตั้งดังกล่าว
อยู่ภายใต้กรอบหลักคิดที่ส าคัญ 5 ประการ7 ดังนี ้
 1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง 
 2. ระบบการเลือกตั้งไม่ควรซับซ้อนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่าย 
 3. คะแนนการเลือกตั้งที่ประชาชนลงให้ทุกคะแนนมีความหมาย ไม่ว่าจะลงคะแนนให้ใคร คะแนน
เหล่านั้นไม่ควรสูญเปล่า 
 4. ระบบการเลือกตั้งต้องส่งเสริมให้ประชาชนสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 5. ระบบการเลือกตั้งต้องเข้ากับบริบทหรือวิถีชีวิตของคนไทยโดยไม่ขัดกับหลักสากล 
ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองนั้น ก าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งใบเดียวโดยให้เลือกได้เพียง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้นซึ่งเป็นการเลือกที่ตัวบุคคล แต่คะแนนดังกล่าวกลับถูกน าไป
นับถึงสองครั้งและน าไปก าหนดจ านวนท่ีนั่งในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองที่แต่ละ
พรรคจะได้รับ อาจกล่าวได้ว่าประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองโดยตรง ซึ่งระบบการเลือกตั้งดังกล่าวมีความซับซ้อนและสร้างความสับสนใน
กระบวนการการเลือกตั้งหลายประการ เช่น กระบวนการการนับคะแนน การประกาศผล และการจัดตั้งรัฐบาล 
เพราะหากเขตเลือกตั้งใดไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับใบแดง ก็จะต้องมี การจัดการ
เลือกตั้งใหม่ซึ่งจะท าให้กระทบกับการค านวณคะแนนและที่นั่งของแต่ละพรรคการเมือง อีกทั้ง ระบบการเลือกตั้ง
ดังกล่าวอาจไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างแท้จริง ซึ่งการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
จะต้องค านึงถึงด้วยว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งอย่างแท้จริงหรือไม่ เนื่องจาก
หลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งมุ่งที่จะส่งเสริมเสรีภาพและความเสมอภาคอันเป็ นพื้นฐานของความเป็น
ประชาธิปไตย ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบการเลื อกตั้ง 
รวมไปถึงระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และศึกษาเปรียบเทียบกับระบบการเลือกตั้งของต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบ
การเลือกตั้งท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

                                        
 6 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ ครั้งที่ 21 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ หอ้งประชุมงบประมาณ ชั้น 
3 อาคารรัฐสภา 3. 
 7 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ ครั้งที่ 14 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 
3 อาคารรัฐสภา 3. 
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2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง 
 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการทางการเมืองรูปแบบหนึ่งที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยโดยการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปท าหน้าที่ในการปกครอง
ประเทศและตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน8 
  การเลือกตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนของประชาชน เพื่อให้เกิดการหล่อหลอมเจตจ านงและ
ความคิดเห็นในทางการเมืองของประชาชน เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้ปกครอง และเพื่อควบคุมการใช้อ านาจ
รัฐ 
  ระบบการเลือกตั้ง คือ กระบวนการสรรหาผู้แทนด้วยวิธีการเปลี่ยนคะแนนเสียงของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเป็นท่ีนั่งในสภา เพื่อให้ผู้แทนซึ่งตนเลือกตั้งนั้นเข้าไปท าหน้าท่ีต่าง ๆ แทนตน ซึ่งเป็นวิธีการสะท้อนเจตจ านง
ของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน ซึ่งระบบการเลือกตั้งสามารถ
แบ่งได้ 3 ระบบหลัก และในแต่ละระบบหลักก็ยังมีระบบย่อย ๆ อีก ดังต่อไปนี้ 
  1. ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก (Plurality/Majority System) เป็นระบบที่เรียบง่าย กล่าวคือ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้คะแนนเสียงมากท่ีสุดจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ 
  2. ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน (Proportional Representation System) เป็นระบบที่แปลผลจาก
คะแนนเสียงให้เป็นสัดส่วนของที่นั่งในสภาโดยแต่ละพรรคการเมืองจะได้รับที่น่ังอย่างเป็นสัดส่วนกับคะแนนเสียงที่
พรรคได้รับจากการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้งนี้มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเลือกตั้งแบบเสียง
ข้างมากซึ่งไม่เห็นความส าคัญของฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้ง ระบบนี้ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีก เช่น จ านวนที่นั่งในเขต
เลือกตั้ง เกณฑ์ขั้นต่ าและการจัดล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
  3. ระบบการเลือกตั้งแบบผสม (Mixed System) เป็นการรวมระบบเลือกตั้งสองระบบที่ใช้สูตรต่างกัน 
ด าเนินควบคู่กันไปในการเลือกตั้งครั้งเดียวกัน 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งนั้น
จะต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย คือ หลักการเลือกตั้งโดยตรง โดยทั่วไป 
โดยเสรี โดยเสมอภาค และโดยลับ นอกจากนั้นยังมีหลักการอื่น ๆ ตามข้อ 21 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 อีกด้วย เช่น 
หลักการเลือกตั้งตามก าหนดระยะเวลา หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริงหรือการเลือกตั้งท่ียุติธรรม 
 2.2  หลักประชาธิปไตย 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่ให้ความชอบธรรมในการใช้อ านาจของรัฐกับ
ประชาชน กล่าวคือ เป็นการเข้ามาท าหน้าที่ในการสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่ประชาชนเป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตย ถึงแม้ประชาชนจะเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าประชาชนจะใช้อ านาจเองในทุก ๆ กรณี เพราะภารกิจของรัฐมีปริมาณมากและมีความซับซ้อน ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่
จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตัดสินใจในการกระท า9 โดยหลักการใช้อ านาจของรัฐมี 2 ลักษณะ คือ ประชาธิปไตย
โดยทางตรงและโดยทางอ้อม 
 2.3  หลักนิติรัฐ 
  หลักนิติรัฐมีต้นก าเนิดมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นิติรัฐ (Legal State) เป็นการปกครองของรัฐที่
อยู่ภายใต้กฎหมาย มิใช่การปกครองโดยอ าเภอใจของผู้ปกครอง ในภายใต้กฎหมายนั้นบุคคลทุกคนจะต้องเสมอภาค
กัน รัฐจะกระท าการใด ๆ หรือด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนไม่ได้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายให้อ านาจไว้กล่าวคือ การกระท าใด ๆ ของรัฐจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและมีการควบคุมการ

                                        
 8 ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, รายงานวิจยั เร่ือง ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสภาพัฒนา
การเมืองสถาบันพระปกเกล้า, 2557), น. 25 – 26. 
 9 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, อ้างไว้ เชิงอรรถที่ 3, น. 209. 
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ใช้อ านาจของรัฐด้วย ผลของนิติรัฐจะท าให้บุคคลไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอย่าง
เดียวกัน10 
 2.4  หลักการแบ่งแยกอ านาจ 
  หลักการแบ่งแยกอ านาจมีจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการผูกขาดอ านาจ ไม่ต้องการให้มีการรวมอ านาจ
ผูกขาดไว้ที่บุคคลคนเดียวหรือองค์กรเดียว และเป็นหลักประกันเสรีภาพของปัจเจกบุคคลตามมาตรา 16 ของค า
ประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 ที่ว่า “สังคมใดไม่มีการให้หลักประกันในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือไม่มีการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตยจะถือว่ามีรัฐธรรมนูญไม่ได้”11 การแบ่งแยก
อ านาจก็เพื่อให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครองจากการใช้อ านาจขององค์กรของรัฐ  ภายใต้
หลักการนี้ได้แบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ านาจออกเป็นอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ โดยมีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจระหว่างกัน (Check and Balance) เพื่อป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบที่อาจจะ
กระทบสิทธิของประชาชนได้ ดังนั้นจึงต้องไม่มีอ านาจใดอ านาจหนึ่งอยู่เหนืออ านาจหนึ่งอย่างเด็ดขาดและเป็นฝ่าย
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจจากการใช้อ านาจทั้งปวงแต่เพียงฝ่ายเดียว 
 2.5  หลักความเสมอภาค 
  หลักความเสมอภาคนี้ถือได้ว่าเป็นหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งความเสมอภาคในระบอบ
ประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าบุคคลทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันหรือเหมือนกันหมดทุกด้านทุกประการ แต่
หมายความว่าทุกคนในประเทศมีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันพ้ืนฐานในเรื่องส าคัญ ๆ ที่จะท าให้ทุกคนมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมโดยเปรียบเทียบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้12 และห้ามมิให้
รัฐในฐานะที่เป็นองค์กรผู้ใช้อ านาจปกครองเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม การศึกษา ซึ่งหลักความเสมอภาคนี้ยัง
ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เช่น มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญเสมอกัน หรือมาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน เป็นต้น 
 2.6 หลักเสียงข้างมากและหลักการคุ้มครองเสียงข้างน้อย 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตยให้ความส าคัญกับหลักการเสียงข้างมาก (Majority Rule) ในการตัดสิน
ข้อขัดแย้งทุกระดับ โดยการตัดสินใจใด ๆ ของกลุ่มหรือคณะบุคคล ภายหลังจากท่ีได้มีการปรึกษา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันพอสมควรแล้วก็ให้ตัดสินเป็นข้อยุติโดยถือเสียงข้างมากเป็นเสียงช้ีขาดเพื่อให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือก เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม หลักการเสียงข้างมากต้องควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิในเสียงข้างน้อย (Minority Right) เพื่อเป็นหลักประกันว่า
ฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้วิธีการใด ๆ ที่ เห็นแก่ผลประโยชน์ของพวกพ้องตน แต่ต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนท้ังหมดโดยต้องรับฟังสิทธิฝ่ายเสียงข้างน้อยด้วย เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้นในสังคม13 
 
3. ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยและระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของต่างประเทศ 
 3.1  ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2475-2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 

                                        
 10 เพิ่งอ้าง, น. 159 – 162. 
 11 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 9, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2561), น. 267 – 268. 
 12 กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, “หลักประชาธิปไตย (Democracy) : ความหมายอย่างเป็นสากล,” ฉบับที่ 11 รัฐสภาสาร, 
น. 49 – 59 (พฤศจิกายน 2557). 
 13 เพิ่งอ้าง. 
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  นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการ
ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2560 นั้น ได้จัดการเลือกตั้งขึ้น
หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งโดยทางอ้อม เนื่องจากราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีความรู้ โดยให้ประชาชนเป็นผู้
เลือกผู้แทนต าบล ๆ ละหนึ่งคน เมื่อได้ผู้แทนต าบลแล้วจากนั้นผู้แทนต าบลจึงไปเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
จังหวัดอีกช้ันหนึ่ง14 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งโดยทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของประเทศไทย  
หลังจากนั้นก็จะเป็นการเลือกตั้งโดยทางตรงใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก (Plurality/Majority System) 
เพียงระบบเดียวเท่านั้น จนถึงการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้มีการจัดการ
เลือกตั้งทั่วไปซึ่งเปลี่ยนรูปแบบการเลือกตั้งใหม่มาใช้ระบบการเลือกตั้งแบบผสม (Mixed System) กล่าวคือ เป็น
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกับแบบบัญชีรายช่ือ และปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งใหม่ที่
เรียกว่า “ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม (Mixed Member Apportionment System)” ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256015 

 
 
 3.2 ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  การออกเสียงเลือกตั้งกล่าวได้ว่าเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน โดยอ านาจปกครองมาจากประชาชน อ านาจนั้นประชาชนชาวฝรั่งเศสก็ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่าย ๆ เคยใช้
วิธีการเลือกตั้งโดยทางอ้อมเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ก็ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคม ปัจจุบันสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากเด็ดขาดในการเลือกตั้งรอบแรก16 ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดได้รับคะแนน
เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนบัตรดีผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง หากไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดได้คะแนนเสียง
ดังกล่าวจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งรอบที่สอง โดยการเลือกตั้งรอบที่สองจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์หลังจากการ
ลงคะแนนเลือกตั้งครั้งแรก ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเคยเป็นผู้สมัครในรอบแรกและได้รับคะแนนเสียงเท่ากับร้อยละ 
12.5 ของผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียน  ในการลงคะแนนเสียงครั้งที่สองใช้เสียงข้างมากธรรมดาก็เพียงพอที่จะเป็นผู้

                                        
 14 นิยม รัฐอมฤต, “15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476.” http://wiki.kpi.ac.th/index.php? title=15พฤศจิกายนพ.ศ.2476, 29 
กันยายน 2561. 
 15 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ, อ้างไว้ เชิงอรรถที่ 6. 
 16 Code électoral, Article L123. 
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ได้รับเลือกตั้งแล้ว17 แต่เนื่องจากเป็นไปได้ยากที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งในการเลือกตั้ง
ครั้งเดียวจึงมีการจัดเลือกตั้งครั้งท่ีสองเสมอ จนได้รับเรียกว่าเป็นระบบการเลือกตั้งแบบสองรอบ18 

 
 
 3.3  ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีวิวัฒนาการของการเลือกตั้งมาอย่างยาวนาน 19 การเลือกตั้งเยอรมันนั้น 
กฎหมายก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนมีคนละ 2 คะแนนเสียง20  โดยคะแนนเสียงที่ 1 ส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพียงคนเดียวในเขตเลือกตั้งของตนซึ่งผู้สมัครจะสมัครในนามของ
พรรคการเมืองหรือจะเป็นผู้สมัครอิสระก็ได้ ผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงมากท่ีสุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ัน ใช้
หลักเสียงข้างมากรอบเดียว หากมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลาก21 และคะแนนเสียงที่ 2 ส าหรับการเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อระดับรัฐ ซึ่งคะแนนเสียงท่ี 2 นี้จะเป็นตัวก าหนดว่าพรรคใดจะได้ที่นั่งในสภาเป็นจ านวนเท่าใด ก่อน
จะค านวณคะแนนเพื่อแบ่งที่นั่งจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ก่อน จากนั้นก็จะค านวณเพื่อแบ่งที่นั่งตามสัดส่วนของ
คะแนนเสียงท่ี 2 วิธีการค านวณ คือ 
 
 
 
 
 
  พรรคการเมืองต่าง ๆ จะได้รับท่ีนั่งตามจ านวนเต็ม หากยังมีที่นั่งเหลืออยู่จะถูกแบ่งไปตามล าดับเศษหลัง
จุดทศนิยม สมาชิกซึ่งพึงได้ในระบบสัดส่วนมีจ านวนมากกว่าสมาชิกแบบแบ่งเขตก็ให้จ านวนที่เหลือมาจากบัญชี
รายช่ือของพรรคการเมือง หากมีจ านวนเท่ากันก็จะไม่มีสมาชิกจากบัญชีรายช่ือเพิ่มเติม แต่หากสมาชิกซึ่งพึงได้ใน
ระบบสัดส่วนมีน้อยกว่าสมาชิกแบบแบ่งเขตก็เท่ากับว่าจ านวนสมาชิกซึ่งได้รับเลือกเป็นไปตามจ านวนสมาชิกแบบ
แบ่งเขตทั้งหมด ดังนั้น แม้จะก าหนดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน 299 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตก็

                                        
 17 Assemblée nationale, “Electoral system,” http://www.electionslegislatives.fr/en/system.asp, 15 
กุมภาพันธ์ 2562. 
 18 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพมหานคร : โครงการต าราและเอกสารประกอบการ
สอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2559), น. 101 – 102. 
 19 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, การเลือกตั้งและพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา, 
2542), น. 4 – 19. 
 20 German Federal Elections Act, Section 4. 
 21 German Federal Elections Act, Section 5. 

จ านวนคะแนนเสยีงที่ 2 ที่แต่ละพรรคได้รับ × จ านวนผู้แทนทั้งหมด     =  จ านวนที่นั่ง 
จ านวนคะแนนเสยีงที่ 2 รวมของพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงเกินร้อยละ 5 
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ไม่ได้หมายความว่าการลงคะแนนเลือกตั้งจะเป็นการเลือกสภาผู้แทนราษฎรครึ่งหนึ่งจากระบบเสียงข้างมากและอีก
ครึ่งหนึ่งจากระบบสัดส่วน เพราะการค านวณสัดส่วนที่น่ังในสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาจากคะแนนเสียงที่ 2 บน
ฐานของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครึ่ งหนึ่งที่เหลือจาก
การหักจ านวนสมาชิกซึ่งได้จากเขตเลือกตั้งแล้ว ระบบนี้จึงยังคงหลักการของระบบสัดส่วนไว้โดยสมบูรณ์22 

 
 
 3.4  ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหราชอาณาจักร 
  สหราชอาณาจักรใช้ระบบการเลือกตั้งระบบผู้ได้คะแนนสูงสุดชนะเลือกตั้ง หรือ คะแนนน าก าชัย (First-
Past-the-Post System) มาโดยตลอด23 ผลพวงจากระบบการเลือกตั้งนี้ส่งผลให้พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative 
Party) และพรรคแรงงาน (Labour Party) ผลัดเปลี่ยนกันเป็นรัฐบาลและฝ่ายค้านมาโดยตลอดนับแต่ ค.ศ. 1945 
(พ.ศ. 2488) เป็นต้นมา ท าให้พรรคขนาดกลาง คือพรรคเสรีนิยม (Liberal Party) หมดโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือ
ฝ่ายค้านโดยสิ้นเชิง 
 จนกระทั่งพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคเสรีนิยมเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลใหม่น าโดยเดวิด คาเมรอน 
ภายใต้เ ง่ือนไขข้อตกลงการร่วมมือกันที่รัฐบาลจะจัดให้มีการลงประชามติในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2011  
(พ.ศ. 2554) ว่าจะเปลี่ยนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาจากระบบผู้ได้คะแนนสูงสุดชนะเลือกตั้ง หรือ คะแนนน าก าชัย 
(First-Past-the-Post System) มาเป็นระบบจัดล าดับความชอบ (Alternative Vote System) หรือไม่ ข้อเสนอนั้น
ถูกปฏิเสธอย่างท่วมท้นร้อยละ 67.9 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2017  
(พ.ศ. 2560) เป็นการจัดการเลือกตั้งก่อนครบวาระเนื่องจากนายกรัฐมนตรียุบสภา 24 ก็ยังคงใช้ระบบผู้ได้คะแนน
สูงสุดชนะเลือกตั้ง หรือ คะแนนน าก าชัย (First-Past-the-Post System) เขตละหนึ่งคนเช่นเดียวกับท่ีผ่านมา 

 
4. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายไทย 
 ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมก่อให้เกิดปัญหามากกว่าเป็นการแก้ปัญหา โดยจะได้
กล่าวถึงปัญหาระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

                                        
 22 ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, “กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.” ฉบับที่ 2 วารสาร
นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, น. 323, (มิถุนายน, 2561). 
 23 UK Parliament, “Parliamentary constituencies,” https://www. parliament.uk/about/how/elections-and-
voting/, 15 กันยายน 2562. 
 24 บีบีซี นิวส์ ไทย, “เลือกตั้งอังกฤษ : นับถอยหลัง 8 มิถุนา วันประชาใช้สิทธิ.” www.bbc.com/thai/international-
40131826, 14 กันยายน 2562. 
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ซึ่งควรต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจ านงในการเลือกตั้งได้อย่างแท้จริง และน ามาซึ่ง
รัฐบาลที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ สามารถแยกอธิบายเป็นประเด็นดังนี้ 
 (1) การเลือกตั้งภายใต้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 นั้น ยังคงให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 ประเภท คือ สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ
แบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง แต่ให้มีบัตรเลือกตั้งเพียง 1 ใบ เพื่อใช้เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งเท่านั้น ผู้เขียนเห็นว่า ในระบบการเลือกตั้งนี้ยังคงให้มีผู้แทน 2 ประเภท แต่กลับให้ประชาชนลงคะแนน
เลือกได้เพียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น (ใช้บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ) ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 85 ท าให้เกิดปัญหากับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอาจจะชอบผู้สมัคร
รับเลือกตั้งแต่ไม่ชอบพรรคการเมืองของผู้สมัครหรือชอบพรรคของผู้สมัครแต่ไม่ชอบผู้สมัคร ประชาชนจะไม่มีอิสระ
ในการเลือกตั้งจะถูกบีบให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลคือจะไม่สามารถแยกและสะท้อนเจตนารมณ์ในการเลือกที่
แท้จริงของประชาชนได้อย่างชัดเจนว่าเลือกที่ตัวบุคคลหรือพรรคการเมือง ซึ่งไม่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการ
เลือกตั้งโดยเสรีและหลักประชาธิปไตย จะเห็นได้ในบางประเทศที่เคยน าระบบนี้มาใช้ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (ค.ศ. 1949) หรือสาธารณรัฐเกาหลี (ค.ศ. 1996-2000) ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีได้มีค า
ตัดสินไว้ในปี ค.ศ. 2001 ว่า ระบบการเลือกตั้งที่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกาบัตรเลือกตั้ง
เพียงใบเดียวส าหรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และนับคะแนนทั้งระบบแบ่งเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชือ่นัน้
ผิดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริงและสร้างระบบที่บิดเบือน ภายหลังต่อมา
ประเทศท่ีเคยใช้ระบบนี้ก็ได้ยกเลิกและใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ25 
 (2) ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมนี้ การค านวณหาที่น่ังของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายช่ือนั้นจะน าเอาคะแนนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมาค านวณ 26 ซึ่งวิธีการค านวณที่นั่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้บัญญัติไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 91 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 โดย
วิธีการค านวณในข้ันตอนแรกจะต้องน าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หารด้วย 500 ซึ่งเป็นจ านวนท้ังหมดของสภาผู้แทนราษฎร ก็
จะได้คะแนนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน (71,123.1120 คะแนน) จากนั้นน าคะแนนเฉลี่ยมาหารจ านวน
คะแนนของแต่ละพรรคการเมือง จ านวนที่ได้รับก็จะเป็นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งแต่ละพรรคการเมืองจะ
พึงมีได้ในเบื้องต้น 
 การค านวณตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 91 (1) (2) และ (3) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 (1) 
(2) และ (3) ก าหนดไว้เกือบเหมือนกันท้ังหมด แต่จะแตกต่างกันตรงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 91 จะไม่มีค าว่า “เบื้องต้น” การค านวณในข้ันตอนต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 (4) ไม่มีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561 มาตรา 9127 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ค านวณตามแนวทางของ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ปรากฏว่ามีหลายพรรคการเมืองจะมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะพึงมี
ได้ในเบื้องต้นต่ ากว่า 1 คน และมาตรา 128 (5) พรรคการเมืองที่มีผลการค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะพึงมีได้ในเบื้องต้นต่ ากว่า 1 คน สามารถได้รับการจัดสรรจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 1 คน 
ซึ่งมีผลขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 (2) และ (4) จึงท าให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 

                                        
 25 ประจักษ์ ก้องกีรติ, “ระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม ปัญหาและทางออก.” 
http://news.thaipbs.or.th/content/250110, 20 พฤศจิกายน 2561. 
 26 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 91. 
 27 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, “ค านวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อต้องใช้สูตรไหน พ.ร.ป. เลือกตั้งมาตรา 128 ขัด รธน. อย่างไร?.” 
https://thestandard.co/thailand-election-2019-formula/, 1 ธันวาคม 2563. 
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มาตรา 128 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 91 หรือไม่28  ซึ่งค าร้อง
ดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาได้ ท้ายที่สุดในการด าเนินการของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง พบว่า มีพรรคการเมืองที่คะแนนไม่ถึงคะแนนเฉลี่ยต่อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน ได้รับการจัดสรรจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ผู้เขียนเห็นว่า บัตรเลือกตั้งใบเดียวแต่คะแนนกลับถูกน าไปนับถึง 2 ครั้ง และวิธีการค านวณมีความ
ซับซ้อนและยุ่งยากกว่าการเลือกตั้งแบบมีบัตร 2 ใบ เนื่องจากต้องน าเอาคะแนนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งมาค านวณ ซึ่งพรรคการเมืองที่ได้ที่นั่งในระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมากเท่าใดกลับจะได้
ผู้แทนจากระบบบัญชีรายช่ือน้อยลงเท่านั้น จะเห็นได้ว่าวิธีการค านวณในระบบการเลือกตั้งนี้ ท าให้จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ถูกปรับลดลงถึง 9 คนด้วยกัน ส าหรับพรรคอื่น ๆ ลดลงแค่เพียง 1 – 3 
คนเท่านั้น และวิธีการค านวณในบทบัญญัติของกฎหมายไม่สอดคล้องกัน ระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2561 มาตรา 128 เพราะมาตรา 128 สามารถจัดสรรจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 1 คน 
ให้แก่พรรคการเมืองที่คะแนนไม่ถึงคะแนนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คนได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองนั้นพึงมีตามมาตรา 91 อีกทั้งยังขัดกับหลักการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 
จากระบบการเลือกตั้งนี้ท าให้มีพรรคการเมืองในรัฐสภามากถึง 26 พรรค และมีรัฐบาลผสมจากพรรคการเมือง
รวมกันถึง 19 พรรค ซึ่งการมีพรรคการเมืองหลายพรรคร่วมรัฐบาล ก็ท าให้เกิดเกิดการเรียกร้องต่อรองต าแหน่งสูง 
การด าเนินนโยบายต้องใช้ความสามารถในการประนีประนอมสูง หากตกลงกันไม่ได้ก็อาจจะกระทบต่อเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพของรัฐบาลผสมได้ 
 (3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 94 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131 ยังก าหนดไว้ว่า ภายใน 1 ปี 
หลังจากวันเลือกตั้งทั่วไป หากมีการเลือกตั้งใหม่เพราะว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้ค านวณ
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือใหม่ โดยไม่ให้น าคะแนนเก่ามารวมค านวณด้วย ยกตัวอย่าง เช่น 
การเลือกตั้งซ่อมในจังหวัดเชียงใหม่29 เขตเลือกตั้งท่ี 8 ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคอนาคตใหม่ชนะการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องน าคะแนนจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่แต่ละพรรคการเมืองที่ส่ งผู้สมัครไปค านวณจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ เป็นผลท าให้พรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์ได้รับจัดสรร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มพรรคละ 1 คน และท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือพรรคไทรักธรรม
พ้นจากต าแหน่งภายหลังจากที่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแค่เพียง 3 วัน30  หรือในกรณีผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือกให้
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท าการทุจริตในการเลือกตั้ง ก็ต้องน าคะแนนนั้นออกและค านวณคะแนนใหม่ เช่น 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งท่ี 2 ถูกใบด าตัดสิทธิรับสมัครเลือกตั้งเป็นเวลา 
10 ปี จากการปราศรัยใส่ร้ายคู่แข่ง ท าให้ถูกลบคะแนนจ านวน 19,711 คะแนน ออกจากคะแนนรวมทั้งประเทศของ
พรรคประชาธิปัตย์ และท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือพรรคไทรักธรรมซึ่งพ้นจากต าแหน่งไปเมื่อ
หลายเดือนก่อนได้กลับเข้าสู่สภาอีกครั้ง31 
 ผู้เขียนเห็นว่า วิธีการคิดค านวณระบบการเลือกตั้งใหม่ในระบบจัดสรรปันส่วนผสมของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งให้น าคะแนนทั้งของผู้ชนะการเลือกตั้ง และผู้แพ้การเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตเลือกตั้งมาคิด

                                        
 28 ไทยพับลิกา้, “กกต. ลงมติเอกฉันท์ส่งศาล รธน. ตีความใช้สูตร กรธ. จัดสรรเก้าอี้ “ปาร์ตี้ลิสต์” ให้พรรคเล็กได้หรือไม่.” 
https://thaipublica.org/2019/04/thailand-election-2562-69/. 2 เมษายน 2563. 
 29 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่, ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 8 
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562, https://www.ect.go.th/chiangmai/ewt_dl_link.php?nid=897. 
 30 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบ
บัญชีรายชื่อ อันเนื่องมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่, 
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=5495&filename=. 
 31 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, การประกาศผลการค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่, 
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=7000&filename=. 
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ค านวณเพื่อหาที่นั่งทั้งหมดของแต่ละพรรคการเมืองและจัดสรรที่นั่งแบบบัญชีรายช่ือนั้น ท าให้ยุ่งยาก เมื่อมีการ
จัดการเลือกตั้งและต้องคิดคะแนนใหม่ก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งด ารงต าแหน่งเพียงไม่กี่วันก็ต้องพ้นจาก
ต าแหน่ง หรือพ้นจากต าแหน่งไปนานแล้วแต่ก็ต้องกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อมีการค านวณคะแนนใหม่ จะท าให้ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงล าดับอยู่ตลอด ไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องอิงคะแนนจากระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
 (4) การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เมื่อพิจารณาผลการเลือกตั้งแล้ว พบว่า มีพรรค
การเมืองเข้าสู่สภาเป็นจ านวนถึง 26 พรรค เนื่องจากระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมนี้ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์
ขั้นต่ า (The Threshold) หรือจ านวนร้อยละของคะแนนเสียงที่ต้องการเป็นอย่างน้อยไว้ ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้มี
พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน ถึง 13 พรรคการเมือง จาก 27 พรรคการเมือง แม้ในระบบการ
เลือกตั้งนี้จะให้ความส าคัญกับทุกคะแนนเสียงและให้โอกาสพรรคการเมืองขนาดเล็ก แต่การที่มีพรรคการเมืองขนาด
เล็กมากมายอยู่ในสภาก็อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลได้ ซึ่งในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีก็ได้ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าไว้ โดยน าประสบการณ์จากการไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะมีพรรค
การเมืองมากมายในสภาในสมัยยุคสาธารณรัฐไวมาร์ จึงได้ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าไว้เพื่อสร้างหลักประกันในการท างาน
และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสร้างเสถียรภาพให้กับการท างานของรัฐบาลอีกด้วย 
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง โดยศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังศึกษาระบบการเลือกตั้งของต่างประเทศ ในบทนี้จะได้สรุปและเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบการเลือกตั้งท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 
 5.1  บทสรุป 
  ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยนับตั้งแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พบว่า ประเทศไทยใช้ระบบการเลือกตั้งที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกตั้งโดยทางอ้อม การเลือกตั้งโดยทางตรงแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและการเลือกตั้งแบบผสม เป็นต้น จนถึงระบบ
การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเรียกว่า 
“ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม” ข้อดีหลัก ๆ ของระบบนี้ก็คือทุก ๆ คะแนนเสียงมีความหมาย จะไม่มี
คะแนนเสียงที่สูญเปล่าหรือไร้ความหมาย เพราะจะน าเอาคะแนนที่ได้จากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมา
ค านวณหาจ านวนที่น่ังแบบบัญชีรายชื่ออีกครั้งหนึ่ง การที่ให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายไม่ได้เป็นหลักการพื้นฐาน
ที่ส าคัญที่สุด สิ่งที่ส าคัญนอกจากหลักพื้นฐานของการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย ในหลักการเลือกตั้งโดยตรง 
โดยทั่วไป โดยเสรี โดยเสมอภาคและโดยลับแล้วนั้น การสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนในการเลือกตั้งอย่าง
แท้จริงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญของระบบเลือกตั้ง 
  ระบบการเลือกตั้งนี้ยังคงให้มีผู้แทน 2 ประเภท ท้ังแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ แต่กลับให้มี
บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกได้เพียงผู้แทนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น ถือเป็นการ
บีบและบิดเบือนเจตจ านงในการเลือกของประชาชนซึ่งไม่สามารถเลือกคนซึ่งตนเองรัก เลือกพรรคที่ตนเองชอบได้ 
และคะแนนดังกล่าวจะถูกน าไปก าหนดท่ีนั่งรวมและผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับ ซึ่งระบบ
การเลือกตั้งดังกล่าวยังมีหลักเกณฑ์การค านวณที่ยุ่งยาก ซับซ้อนและสร้างความสับสน อีกทั้งยังไม่มีความแน่นอน
ของคะแนนที่สามารถท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากต าแหน่งและกลับเข้ามาสู่ต าแหน่งเมื่อมี
การค านวณคะแนนใหม่ 
  การเลือกตั้งทั่วไปภายใต้ระบบนี้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น จะเห็นได้ว่าผลการเลือกตั้งมีพรรค
การเมืองในสภามากถึง 26 พรรคการเมือง การจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค จะส่งผลให้เกิดการ
ต่อรองต าแหน่งหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ขาดการผลักดันนโยบายเพื่อวางรากฐานในการแก้ปัญหาของประเทศ ซึ่ง
อาจท าให้รัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพจนครบวาระของรัฐบาล 
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  ดังนั้นจึงควรต้องแก้ไขปรับปรุงระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจ านงในการเลือกตั้งได้อย่างชัดเจนและแท้จริงเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน
การเลือกตั้งท่ีเป็นประชาธิปไตย และน ามาซึ่งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ 
 5.2  ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบการเลือกตั้งท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นวิธีการที่ท าให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองประเทศ การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ของประชาชนซึ่งได้มอบความไว้วางใจให้ตัวแทนของประชาชนไปท าหน้าที่ปกครองประเทศ รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชน ซึ่งการจะเลือกใช้ระบบการเลือกตั้งใดนั้นจะต้องกล่าวก่อนว่าไม่มี
ระบบการเลือกตั้งที่ดีที่สุดที่สามารถน ามาใช้ได้กับทุกประเทศ เพราะการจะน าระบบการเลือกตั้งใดมาใช้นั้นจะต้อง
พิจารณาถึงบริบท สภาพปัญหาหรือสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ ซึ่งผู้เขียนมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขระบบการ
เลือกตั้งให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย ดังนี้ 
  1. ระบบการเลือกตั้งจะต้องสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างแท้จริงเป็นไปตาม
หลักการพื้นฐานการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย และต้องสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ อีกทั้งระบบการเลือกตั้งจะต้องไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่ายทั้งประชาชน ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และองค์กรจัดการเลือกตั้ง 
  2. ยกเลิกการลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวตามระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 85  โดยเสนอให้น าการลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้บัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ เช่นเดียวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 104 
เพื่อให้ประชาชนแสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้งของตนเองได้อย่างเต็มที่และตัดสินใจลงคะแนนได้อย่างอิสระ
เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยและหลักการเลือกตั้งโดยเสรี เพราะประชาชนจะได้เลือกผู้แทนท้ัง 2 แบบโดยตรง 
คือ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง สามารถเลือกคนซึ่งตนเองรัก เลือกพรรคที่ตนเอง
ชอบได้ และคะแนนเสียงของประชาชนจะไม่ถูกบิดเบือนและสะท้อนความนิยมในระบบแบ่งเขตเลือกตั้งและพรรค
การเมืองได้อย่างชัดเจน 
  3. ยกเลิกระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 85, 91, 92 และมาตรา 94 โดยเสนอให้ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบผสม คู่ขนานระหว่างแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งกับสัดส่วน (Parallel System) เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งวิธีการ
ค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 ระบบจะแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด จะไม่มีการน าผลคะแนนจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมาคิดค านวณและไม่มีการชดเชยคะแนน โดยระบบนี้น าข้อดีของการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งกับสัดส่วนมาผสมกัน คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีความยึดโยงและดูแล
ประชาชนในเขตพื้นที่ และแบบบัญชีรายช่ือที่ตอบสนองจุดยืนเชิงอุดมการณ์เน้นนโยบายและส่งเสริมให้พรรค
การเมืองเข้มแข็งด้วย จึงให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยแต่ละใบนั้นเป็นเครื่องมือสะท้อนเจตจ านงที่แท้จริงของ
ประชาชนในแต่ละด้าน 
  4. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ า 
ร้อยละ 5 เช่นเดียวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 100 เพื่อลด
จ านวนพรรคการเมืองในสภาหรือให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมได้โดยไม่มากพรรคการเมืองและสามารถผสาน
นโยบายระหว่างพรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้ 
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บทคัดย่อ 
 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักสากลการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนหลักการที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน 
โดยเฉพาะหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาการใช้ดุลพินิจของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวซึ่งมีอ านาจพิจารณาคดีอาญาในการสั่งโอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ซึ่งกระทบ
หลักสากลการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนจึงมีความจ าเป็นต้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดยการไมโ่อนคดกีรณี
เด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรงไปพิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา อันเป็นการ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการพัฒนาและให้โอกาสเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริง 
 ประเทศไทยมีแนวความคิดเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน จึงได้จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน
ขึ้น เพื่อแยกกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมส าหรับผู้ใหญ่ แต่ภายหลัง
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรค
สอง บัญญัติว่า “คดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว ถ้าศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณา โดย
ค านึงถึงสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัยแล้ว เห็นว่าในขณะกระท าความผิด หรือในระหว่างการ
พิจารณา เด็กหรือเยาวชนท่ีต้องหาว่ากระท าความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้
มีอ านาจสั่งโอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้” บทบัญญัติดังกล่าวให้อ านาจศาลเยาวชน
และครอบครัวใช้ดุลพินิจในการที่จะสั่งโอนคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจของตนไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาเหมือนเช่นคดีผู้ใหญ่ทั่วไป อันเป็นการผลักให้เด็กหรือเยาวชนเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีแบบเดียวกัน
กับผู้ใหญ่ 
 บทความฉบับนี้ผู้เขียนได้เสนอแนะให้มีการยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 97 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดยการไม่โอนคดีเด็กและเยาวชน
ที่กระท าความผิดอาญาไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาธรรมดาในทุกกรณี ไม่ว่าความผิดนั้นจะร้ายแรงมาก
น้อยเพียงใด เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีร่างกายและจิตใจยังไม่เติบโตเต็มที่ จึงย่อมมีความโน้มเอียงที่จะกระท า
ความผิดอาญาได้ง่าย แต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขและปรับปรุงได้ง่ายเช่นเดียวกัน หากได้รับการอบรมสั่งสอน ช้ีแนะ 
และได้รับโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงตัว มากกว่าการมุ่งลงโทษทางอาญา ในการพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือ
เยาวชนกระท าความผิดศาลเยาวชนและครอบครัวจะต้องค านึงถึงบุคลิกลักษณะ สุขภาพ สภาวะทางจิตของเด็กหรือ

                                                           
 1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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เยาวชน และจะต้องพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กและ
เยาวชนให้ได้รับการพิจารณาและพิพากษาคดี โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ ด้วย
กระบวนการพิจารณาคดีอาญาที่มุ่งแก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดี และสามารถกลับคืนสู่สังคม
ต่อไป 
 
ค าส าคัญ 
ไม่โอนคดีเด็กและเยาวชน, กระท าความผิดอาญาร้ายแรง, หลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
 
Abstract 
 This article aims to study concepts, theories, universal principles in the protection of 
the rights of children and juveniles in the criminal justice system, as well as the principles behind 
juvenile judicial proceedings, in particular the principles of the best interests of children, to study 
and analyze the issue of discretion of the Juvenile and Family Court, which has criminal jurisdiction 
to transfer cases to the court having jurisdiction to try ordinary cases. This affects the universal 
principle of protection of the rights of children and juveniles in the criminal justice process, so it is 
necessary to protect the rights of children and juveniles by not transferring the cases of serious 
crimes to the court having jurisdiction to try ordinary cases which is consistent with the intention 
of developing and truly providing opportunities for children and juveniles to return to society. 
 Thailand has the concept of protecting the rights of children and juveniles and 
therefore has established a Child and Juvenile Court to separate juvenile justice from adult justice. 
But after the Juvenileand Family Court and Procedure Act B.E. 2553, section 97, paragraph two, 
This provision gives the Juvenile and Family Court its discretion to transfer criminal cases under its 
jurisdiction to the court having jurisdiction over the ordinary case as in general adult cases, pushing 
the child or juvenile into the same judicial proceedings as adults. 
 In this article, the author recommends the repeal of Section 97 paragraph two of the 
Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553 by not transferring the criminal juvenile 
cases to the ordinary courts in all cases, no matter how serious the offense is, because children 
and juveniles are not physically and mentally mature, so they have an easy tendency to commit 
crimes, but also in the view to be easily corrected and improved provided they are educated, 
guided and given opportunities to improve rather than criminal penalties. In criminal trials in which 
a child or a juvenile commits an offense, the Juvenile and Family Court must take into account 
the personality, character, health, and mental state of the child or juvenile and the trial shall only 
be performed in the Juvenile and Family Court, in order to protect the rights of the child and the 
juvenile to be tried and adjudicated with the best interests of the child and the juvenile through 
the criminal proceedings aimed at correcting and restoring children and juveniles to become good 
people and be able to return to society. 
 
Keywords 
Non transfer of juvenile cases, committed a serious criminal offense, principle of the best interests 
of the child 
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1. บทน า 
 เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญ เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นจะเติบโตไปเป็น
ผู้ใหญ่ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าในปัจจุบันลักษณะการ
กระท าความผิดของเด็กและเยาวชนจะมีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึนก็ตาม แต่ในการลงโทษยังต้องพิจารณาถึง
อายุของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาให้สอดคล้องกับความรู้ผิดชอบของผู้กระท าในขณะกระท าความผิด
ด้วย3 เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่โดยสิ้นเชิง แม้ว่าจะได้กระท าความผิดเดียวกันแต่สภาพ
ร่างกายและจิตใจ การแยกแยะผิดถูก ตลอดไปจนถึงการตัดสินใจของเด็กและเยาวชนย่อมแตกต่างจากผู้ใหญ่ อัน
เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เด็กและเยาวชนเกิดโอกาสในการกระท าความผิดหรือถูกชักจูงให้กระท าความผิดได้ง่าย ด้วย
เหตุนี้จึงควรแยกการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาออกจากการพิจารณาคดีของผู้ใหญ่อย่าง
เด็ดขาด โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะให้เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดได้รับโอกาสในการกลับตนเป็นคนดีด้วย
วิธีการปฏิบัติและวิธีการลงโทษที่มีความเหมาะสมกับช่วงอายุของผู้กระท าความผิดนั้น4 ตามมาตรการที่ใช้คุ้มครอง
สิทธิของเด็กและเยาวชนมากยิ่งกว่าการมุ่งลงโทษเพื่อเป็นการทดแทนการกระท าความผิดอย่างเช่นกรณีผู้ใหญ่ 
เนื่องจากเด็กและเยาวชนยังคงมีความอ่อนด้อยในวุฒิภาวะต้องค านึงถึงโอกาสในการให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับสู่
สังคม และถ้าปรากฏว่ามีวิถีทางที่จะท าให้เด็กกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องลงโทษศาลก็ควรกระท าเช่นนั้น5 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 97 วรรคสอง บัญญัติว่า “คดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว ถ้าศาลเยาวชนและครอบครัว
พิจารณา โดยค านึงถึงสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัยแล้ว เห็นว่าในขณะกระท าความผิด หรือใน
ระหว่างการพิจารณา เด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท าความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีอ านาจสั่งโอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้” อันเป็นบทบัญญัติที่ให้
อ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวโอนคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาร้ายแรงไปพิจารณาในศาลที่มี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดา พบว่า เป็นการพิจารณาแต่ความร้ายแรงของอาชญากรรมเพียงด้านเดียว โดยไม่มีการ
ก าหนดอายุขั้นต่ าของผู้กระท าความผิด ไม่มีการก าหนดความร้ายแรงของความผิดที่ศาลจะใช้ดุลพินิจโอนคดีไป
พิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา จึงเป็นการพิจารณาตามอัตตะวิสัยของบุคคลเท่านั้น โดยไม่ค านึงถึง
ปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อันเป็นการกระทบสิทธิของเด็กและเยาวชนโดยตรง และการที่จะให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาซึ่งใช้หลักการพิจารณาคดีผู้ใหญ่มาพิจารณาคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดตามมาตรา
ดังกล่าวนั้น อาจกระทบต่อสิทธิของเด็กและเยาวชน ดังนั้น หากให้ศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งจัดตั้งขึ้น เพื่อ
พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะพิจารณาพิพากษาคดีก็ย่อมจะท าให้ได้ผู้พิพากษาที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกระท าผิดอาญาในการพิจารณาคดี เนื่องจากวิธีพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนก็ย่อม
มีความแตกต่างกับคดีธรรมดา การพิจารณาก็ย่อมต้องการผู้ที่มีความรู้เป็นพิเศษในเรื่องเด็กและเยาวชนกระท า
ความผิด ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวมีบทบัญญัติให้ค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนซึ่งควร
ได้รับการอบรมสั่งสอน และสงเคราะห์ให้กลับตนเป็นคนดี เป็นพลเมืองที่ดี มากยิ่งกว่าการมุ่งลงโทษ6   
 เป้าหมายของการด าเนิน “คดีอาญาเด็กและเยาวชน” แตกต่างจากการด าเนินคดีทั่วไป กล่าวคือ การ
ด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนเป็นกรณีที่มุ่งที่ตัวเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา เป็นเรื่องของสถานภาพ
ส่วนตัวของเด็กและเยาวชนมุ่งที่จะให้การอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนนั้น เป็นเรื่องที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ทั้งในด้านส่วนตัวและในด้านสังคมทั่วไป มิได้มุ่งที่การลงโทษ ถึงแม้ว่าจะมีการลงโทษเด็กและเยาวชนอยู่ด้วยก็ตาม 

                                                           
 3 อัจฉรียา ชูตินันทน์. 2552. กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. หน้า 55.  
 4 อัจฉรียา ชูตินันทน์. 2562. “การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกรณีที่เด็กและเยาวชน
กระท าความผิดอาญาร้ายแรงตามกฎหมายของประเทศไทย”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2562. หน้า 263. 
 5 หยุด แสงอุทัย. 2494. ค าอธิบายกฎหมายเด็ก. กรุงเทพฯ : ส านักงานประชามติ. หน้า 5. 
 6 มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์. 2551. กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ :  
คณะนิติศาสตรม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 40 - 44. 
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ฉะนั้น การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนจึงมี เป้าหมายเพื่อให้การอบรมสั่งสอนและแก้ไขปรับปรุงตัวเด็กและ
เยาวชน7 มิให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก 
 บทความฉบับนี้ จึงวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ไม่ควรพิจารณาคดีและลงโทษทางอาญาต่อเด็กและเยาวชน
เหมือนอย่างผู้ใหญ่ โดยศึกษาเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้การ
อบรมสั่งสอนและแก้ไขปรับปรุงตัวเด็กและเยาวชน เพื่อมิให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก 
 
2. แนวคิด ทฤษฎีการคุ้มครองสทิธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามหลักสากล 
 2.1 หลักผลประโยชน์สูงสุดของเดก็ 
 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (The U.N. Convention on the Rights of the Child 1989) 
เป็นกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกมีผลบังคับให้รัฐภาคีจะต้องปฏิบัติตามในการให้ความ
คุ้มครองและส่งเสริมเด็กในขั้นพื้นฐานได้อย่างแท้จริง โดยประเทศโปแลนด์ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้มีการปรับแก้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1959 ให้มีสถานะเป็นอนุสัญญา 
เพื่อให้มีผลบังคับและผูกพันให้รัฐภาคีปฏิบัติตามและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1979 มีการ
เริ่มต้นยกร่างอนุสัญญา จนกระทั่งแล้วเสร็จในวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.1989 และที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่ง
องค์การสหประชาชาติได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 โดยเปิดให้มีการลง
นามสัตยาบันและภาคยานุวัติในวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1990 ซึ่งมีผลเป็นการประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ในวันท่ี 2 กันยายน ค.ศ. 1990 และประเทศไทยได้ลงนามภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ในวันท่ี 
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งประเทศไทยต้องปฏิบัติตามแนวทางที่อนุสัญญาก าหนดไว้ โดยอนุสัญญาดังกล่าว
มุ่งเน้นหลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ8และก าหนดให้รัฐภาคีต้องเคารพและปฏิบัติตามในกรณีที่เด็ก
กระท าความผิดอาญา ดังนี้ 
 (1) เด็กท่ีได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้าน้ันตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น  
 (2) การปฏิบัติต่อเด็กท่ีกระท าความผิดจะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษที่
โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต่ าช้าจะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต หรือไม่มีโอกาสจะได้รับการ
ปล่อยตัวส าหรับความผิดที่กระท าโดยบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ นอกจากน้ีเด็กจะไม่ถูกลิดรอนเสรีภาพโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยพลการการจับกุม กักขัง หรือจ าคุกเด็กต้องเป็นไปตามกฎหมาย และจะต้องใช้เป็น
มาตรการสุดท้ายเท่านั้น โดยให้มีระยะเวลาที่สั้นที่สุดอย่างเหมาะสมและเด็กทุกคนท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพจะได้รับการ
ปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมและด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี แต่ก าเนิดของมนุษย์ในลักษณะที่ค านึงถึงความต้องการของ
บุคคลในวัยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะต้องถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ เว้นแต่พิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กที่จะไม่แยกเช่นน้ัน  
 ดังนั้น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กก าหนดให้ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่รัฐภาคีต้องค านึงถึงเป็น
อันดับแรก โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 26 เมษายน ค.ศ. 1992 อนึ่ง การเข้าร่วมเป็นภาคีมี
ผลให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญา  
 2.2 หลักการพื้นฐานท่ีส าคญัส าหรบักระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก 
 ในระดับสากลมีการตรากฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรม
เกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชน( กฎแห่งกรุงปักกิ่ง ) 9 ขึ้น โดยกฎดังกล่าวเป็นการวางหลักการส าคัญที่พึงมีใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็ก ดังนี ้

                                                           
 7 คณิต ณ นคร. 2564. กฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา 2. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. หนา้ 695. 
 8 อัจฉรยีา ชูตินันทน์. อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, หน้า 266 - 267. 
 9 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") 
(Adopted by General Assembly resolution 40/33, 29 November 1985). Article 5 
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 1. กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนควรเน้นถึงความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชน
และให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนจะได้สัดส่วนกับสภาพแวดล้อม ทั้งของ
ผู้กระท าผิดและความผิดที่ได้กระท าลงไป  
 2. เด็กต้องได้รับสิทธิพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และต้องมีการรักษาความลับของตัว
เด็ก10 
 3. หลักการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในระหว่างที่เด็กนั้นถูกด าเนินคดี11   
 4. แนวทางที่เหมาะสมในการพิจารณาก าหนดโทษ12   
 5. มาตรการอื่นท่ีสามารถใช้ทดแทนโทษทางอาญา13  
 อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ต้องไม่ท าให้ผู้ปกครองไม่สามารถสอดส่องดูแลเด็กได้ ไม่ว่า
จะบางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่มีเหตุที่ท าให้ต้องกระท าการเช่นว่านั้น  
 2.3 แนวความคิดเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย 
 ประเทศไทยได้มีแนวความคิดเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นสมัยแรก
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ร.ต. ถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ ได้ส่งหลวงจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ไปดูงานศาล
ในต่างประเทศ ตลอดจนดูศาลเด็กด้วย แต่เนื่องจากสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นเรื่องจึงได้ระงับไปและเพิ่งมาฟื้น
ขึ้นอีกครั้งในสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายเลียง ไชยกาล โดยได้เริ่มต้นส่งผู้พิพากษาไปดูงานศาลเด็กใน
ต่างประเทศ และต่อมาเมื่อนายเขมชาติ บุณยรัตนพันธ์ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม จึงได้มีการเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 9 คน ส าหรับด าเนินการจัดตั้งศาลเด็กและการอบรมสงเคราะห์ขึ้น 14 โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย เป็นหนึ่งในกรรมการดังกล่าว จนในเวลาต่อมาจึงได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 
2494 ขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้มีการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนกลางขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยเหตุผลที่ต้องมีการแยกกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนออกจาก
กระบวนการยุติธรรมส าหรับผู้ใหญ่15 เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีร่างกายและจิตใจไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ การที่เด็กและ
เยาวชนกระท าความผิดอาญาอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นที่ตัวเด็กหรือเยาวชนเอง ครอบครัว หรือ
สิ่งแวดล้อม ฉะนั้น รัฐจึงไม่ควรลงโทษเด็กหรือเยาวชนเพื่อแก้แค้น แต่ควรพิจารณาเด็กหรือเยาวชนเป็นรายบุคคล
ไปว่าควรลงโทษ หรือใช้วิธีการอย่างใดจึงจะท าให้เด็กหรือเยาวชนกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้ องลงโทษ ศาลก็ควร
กระท าเช่นนั้น หรือแม้จะลงโทษเด็กหรือเยาวชนก็ต้องให้แตกต่างไปจากผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ใหญ่16 ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ครั้งแรกของประเทศไทยในการแยกกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนออกต่างหากจากกระบวนการ
ยุติธรรมส าหรับผู้ ใหญ่ ต่อมาได้มีการประกาศยกเลิ กกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 แทน 
เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมเล็งเห็นว่า การมุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างเดียวโดยไม่ได้มุ่งคุ้มครองครอบครัวของ
เด็กและเยาวชนด้วยไม่เพียงพอ และในภายหลังได้มีการแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรมจึงได้มีการ
ยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าวและเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัวให้มีความสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่และโครงสร้างใหม่ ประกอบกับสมควรปรับปรุงใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว 
รวมทั้งในส่วนของกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ จึงจ าเป็นต้องตราและ
                                                           
 10 Ibid., Article 7, 8 
 11 Ibid., Article 13 
 12 Ibid., Article 17 
 13 Ibid., Article 18 
 14 หยุด แสงอุทัย. อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, หน้า 5. 
 15 อัจฉรยีา ชูตินันทน,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, หน้า 269 - 270. 
 16 หยุด แสงอุทัย. อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, หน้า 4 - 5. 
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ประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 แทน
และใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน 
 
3. ปัญหาการมีบทบัญญัติที่ให้อ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวใช้ดุลพินิจโอนคดีกรณีเด็กและเยาวชนกระท า
ความผิดอาญาร้ายแรงไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาตามมาตรา 97 วรรคสอง  
 เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง ในทางปฏิบัติปรากฏว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวน าหลักการเรื่องการโอนคดีมา
ใช้กับกรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรงน้อยมาก เมื่อเทียบจากระยะเวลาที่ได้ประกาศใช้ อันสังเกต
ได้จากสถิติจ านวนและร้อยละของการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปศาลอื่น ในปี พ.ศ. 2553 - 2557 ดังนี ้
ตาราง สถิติจ านวนและร้อยละของการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปศาลอื่น ในปี พ.ศ. 2553 - 2557  
          (หน่วย : คดี) 

 
ค าสั่งศาล 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

จ านวน 
(คดี) 

ร้อยละ จ านวน 
(คดี) 

ร้อยละ จ านวน 
(คดี) 

ร้อยละ จ านวน 
(คดี) 

ร้อยละ จ านวน 
(คดี) 

ร้อยละ 

โอนคดีไปศาลอื่น - - 34 0.11 2 0.01 1 0.00 2 0.01 

ที่มา : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน17 
 
 ปัญหาอันเนื่องมาจากบทบัญญัติดังกล่าวขาดความชัดเจนในหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นเง่ือนไขในการโอนคดี 
หากศาลเยาวชนและครอบครัวหยิบยก มาตรา 97 วรรคสอง มาใช้ประกอบดุลยพินิจในการสั่งโอนคดีไปยังศาลที่มี
อ านาจพิจารณาคดีธรรมดา อาจเป็นผลเสียต่อตัวเด็กหรือเยาวชนมากกว่าผลดี เพราะในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี
ธรรมดาหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดจริง เด็กหรือเยาวชนจะต้องถูกลงโทษทางอาญา
เท่านั้น เนื่องจากศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาไม่มีอ านาจน าวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนมาใช้ และค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากจ าเลยไม่เห็นด้วยกับค า
พิพากษาหรือค าสั่งต้องยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้น เมื่อเด็กหรือเยาวชนต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งลงโทษก็จะถูกส่ง
ตัวไปอยู่ในเรือนจ ารวมกับผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ท าให้เด็กหรือเยาวชนมีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่ดีจาก
ผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่และอาจกลายเป็นอาชญากรอาชีพ ย่อมไม่เป็นไปตามแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิของ
เด็กและเยาวชน มิได้ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนเป็นส าคัญและจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก 
ตลอดจนไม่มีการแยกกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กหรือเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมส าหรับผู้ใหญ่อย่าง
แท้จริง 
 
4. การพิจารณาโอนคดีกรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรงตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ 
 กรณีการโอนคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดอาญาร้ายแรงซึ่งอยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษา
ของศาลเยาวชนและครอบครัวไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศญี่ปุ่น สามารถกระท าได้ เพราะกฎหมายได้ก าหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจ
โอนคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดไปพิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ เนื่องจากการกระท า
ความผิดของเด็กหรือเยาวชนนั้นมีลักษณะร้ายแรง ซับซ้อน ไม่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กและเยาวชน แตกต่าง
จากเด็กในวัยเดียวกัน แต่ส าหรับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาก าหนดให้กรณีเด็กและ
เยาวชนกระท าความผิดอาญาจะต้องอยู่ในอ านาจการพิจารณาคดีโดยศาลคดีเด็กและเยาวชนเท่านั้น มิได้ก าหนดให้
ศาลเด็กและเยาวชนมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจโอนคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดไปพิจารณายังศาลที่มีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดา เนื่องจากการกระท าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนมักเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

                                                           
 17 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน. (2553 - 2557). รายงานสถิติประจ าปี. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2564 , จาก 
http://www.djop.go.th/djop-news/item/589-รายงานสถิติประจ าปี. 
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มิได้เกิดจากเจตนาภายในใจที่ช่ัวร้าย และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบันว่าการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชนแตกต่างจากการกระท าความผิดของผู้ใหญ่ ทั้งในแง่ของการกระท าและเจตนา อีกทั้ งต้องค านึงถึงหลัก
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ ซึ่งศาลเด็กและเยาวชนจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกเสมอ จึง
ต้องพิจารณาคดีโดยศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น เพราะผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
เด็กและเยาวชน ตลอดจนรู้และเข้าใจบุคลิกภาพและธรรมชาติพื้นฐานของเด็กและเยาวชน 
 ส าหรับประเทศไทยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้เป็นกรณีพิเศษให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจใช้
ดุลพินิจในการโอนคดีเด็กและเยาวชนไปพิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้  
 จากการศึกษากระบวนพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวภายใต้แนวคิด ทฤษฎี และหลัก
สากลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนซึ่งได้กระท าความผิดอาญาของประเทศไทย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศแคนาดา พบว่า ทุกประเทศได้มีการ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวขึ้นเพื่อพิจารณาคดีซึ่งมีรูปแบบเฉพาะเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 18 และมีการ
บัญญัติกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสวัสดิภาพ สงเคราะห์ แก้ไข ฟื้นฟู มากยิ่งกว่าการลงโทษ เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนท่ีได้กระท าความผิดกลับตนเป็นพลเมืองดี และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ตามปกติ โดยไม่กลับไปกระท า
ความผิดซ้ าอีก เพราะเด็กและเยาวชนนั้นยังมีโอกาสที่จะพัฒนาและกลับตัวได้ ผ่านกระบวนการพิจารณาและ
พิพากษาคดีโดยศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญและต้ อง
พิจารณาเป็นอันดับแรกเสมอ 
 
5. กรณีศึกษาการพิจารณาคดีกรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรงตามกฎหมายไทย 
 5.1 เจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายไทย 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เป็น
กฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาให้ได้รับการด าเนินกระบวนการยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนท่ีถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีวิธีการพิเศษในการปฏิบัติกับ
เด็กและเยาวชนท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญาอย่างละมุนละม่อม โดยมิได้มุ่งลงโทษเด็กและเยาวชนนั้น แต่มี
เจตนารมณ์ที่มุ่งอบรมสั่งสอน สงเคราะห์ และแก้ไขฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนเป็นส าคัญซึ่งแตกต่างจากศาลที่มีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดา โดยกฎหมายมีจุดมุ่งหมายคือ ไม่ต้องการประจานหรือท าให้เด็กเกิดความอับอายขายหน้า และ
เป็นตราบาปติดตัว โดยเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวประกอบด้วยหลักการส าคัญ ดังนี้ 
 ประการแรก การพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวต้องค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของ
เด็กหรือเยาวชน โดยต้องมุ่งในการสงเคราะห์ คุ้มครอง แก้ไขเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดียิ่งกว่าลงโทษ 
 ประการที่สอง การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวต้องค านึงถึงบุคลิกลักษณะ 
สภาพร่างกาย และสภาพจิตใจของเด็กหรือเยาวชนซึ่งแตกต่างกันเป็นรายบุคคล 
 และประการที่สาม ศาลเยาวชนและครอบครัวจะใช้วิธีการใดไม่ว่าจะเป็นการลงโทษ หรือเปลี่ยนโทษ 
หรือใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน ต้องให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง แม้เด็กและ
เยาวชนจะได้กระท าความผิดร่วมกันก็ตาม 
 5.2 กรณีศึกษา : เด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรง 
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงอ่านค าพิพากษาคดีอาญาหมายเลขด า 89/2559 คดีอาญา
หมายเลขแดงที1่06/2559 โดยพนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง กับนางสาว ด. และนางสาว 
อ. เป็นโจทก์ร่วม ยื่นฟ้อง นาย ว. นาย จ. และนางสาว ศ. เป็นจ าเลยที่ 1  - 3 ข้อเท็จจริง สรุปได้ว่า นางสาว ศ. 
จ าเลยที่ 3 เคยคบหากับ นาย ภ. ผู้เสียชีวิตในฐานะคนรัก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 04.00 น. นางสาว ศ. 
จ าเลยที่ 3 นัดให้ผู้เสียชีวิตมาพบแล้วนาย ว. กับนาย จ. จ าเลยที่ 1 - 2 ร่วมกับพวกรุมท าร้ายผู้เสียชีวิต โดยบังคับให้

                                                           
 18 Child Welfare Information Gateway, “Determining the Best Interests of the Child,” Children’s Bureau, 
(2006) : 2 - 3 
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ผู้เสียชีวิตโทรศัพท์หานางสาว ด. โจทก์ร่วมที่ 1 เพื่อแจ้งให้นางสาว อ. โจทก์ร่วมที่ 2 ออกมาพบ จากนั้น นาย ว.  
จ าเลยที่ 1 กับพวกใช้อาวุธปืนขู่บังคับผู้เสียชีวิตและนางสาว อ. โจทก์ร่วมที่ 2 ไปยังกระท่อมปลายนาแล้ว
ผลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระท าช าเราโจทก์ร่วมที่ 2 ขณะนั้นตั้งครรภ์อยู่ด้วย และบังคับให้ผู้เสียชีวิตกับโจทก์ร่วมที่ 2 
ไปนั่งที่ปากหลุม แล้วพวกของนาย ว. จ าเลยที่ 1 ใช้ปืนพกยิงศีรษะผู้เสียชีวิตกระทั่งพลัดตกลงไปในหลุมก่อนถูกแทง
ซ้ าด้วยมีดที่ใต้ราวนม จากนั้นบังคับให้นางสาว อ. โจทก์ร่วมที่ 2 ลงไปในหลุม แต่โจทก์ร่วมได้ร้องขอชีวิต ระหว่าง
นั้น นาย จ.จ าเลยที่ 2 ใช้ปืนยิงผู้เสียชีวิตซ้ าอีกนัด ก่อนท่ีจ าเลยที่ 1 - 2 กับพวกจะช่วยกันกลบหลุมฝังศพผู้เสียชีวิต
และอ าพรางด้วยกิ่งไม้ ส่วนนางสาว อ. โจทก์ร่วมที่ 2 นั้น นาย จ.จ าเลยที่ 2 พาไปพักอาศัยอยู่ที่บ้าน กระทั่งวันท่ี 30 
มกราคม นาย ว.กับ นาย จ.จ าเลยที่ 1-2 ได้พานางสาว อ.โจทก์ร่วมที่ 2 น่ังรถกระบะไปตามถนนเพชรเกษม จนถึง
ทางระหว่างจังหวัดพัทลุง-ตรัง จ าเลยที่ 1 - 2 ร่วมกันตีและใช้มีดแทงโจทก์ร่วมที่ 2 หลายครั้ง แล้วโยนลงไปข้างทาง
มีลักษณะเป็นหุบเขาสูงชันก่อนจ าเลยที่ 1 - 2 จะพากันหลบหนีไป ต่อมามีพลเมืองดีผ่านมาพบแล้วให้ความ
ช่วยเหลือพาโจทก์ร่วมที่ 2 ส่งโรงพยาบาล19 
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จึงมีค าพิพากษาว่า นาย ว. และนาย จ.จ าเลยที่ 1 – 2 
มีความผิด ฐานร่วมกัน ลอบ ฝัง ซ่อนเร้นท าลายศพ เพื่อปิดบังการตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 , 
ร่วมกันข่มขืนกระท าช าเราผู้อื่นโดยใช้อาวุธหรือร่วมกันท าผิดอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง มาตรา 276 วรรคสาม, 
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อปกปิดความผิดของตน มาตรา 289(4) (7), ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้
กระท าหรือจ ายอมโดยการท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายโดยมีอาวุธฯ มาตรา 309 วรรคสอง , ร่วมกันหน่วงเหนี่ยว
กักขังผู้อื่นฯ มาตรา 310 วรรคแรก, พาอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร มาตรา 371 และ
พ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 , 72 การกระท าของจ าเลยทั้งสองเป็นความผิดหลาย
กรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกระทงความผิด ขณะกระท าความผิดจ าเลยมีอายุเกินกว่า 15 ปีแต่ยังไม่ถึง 18 ปีจึ งต้อง
ลดส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามกฎหมาย ส่วนนางสาว ศ. จ าเลยที่ 3 มีความผิดฐานร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท าหรือจ า
ยอมโดยการท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายโดยมีอาวุธฯ มาตรา 309 วรรคสอง , ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นฯ 
มาตรา 310 วรรคแรก ให้จ าคุก 8 เดือนและปรับ 3,000 บาท ฐานสนับสนุนให้ร่วมกัน ข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธและ
ร่วมกระท าความผิดด้วยกัน ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป  
 นอกจากจ าเลยทั้งสามซึ่งเป็นเยาวชนแล้ว คดีนี้เจ้าหน้าที่ยังได้จับกุมด าเนินคดีผู้ต้องหาร่วมที่อายุเกิน
กว่า 18 ปี อีก 4 ราย 
 คดีนี้จ าเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ ศาลเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี จึงเห็นควรลดโทษ
ให้กึ่งหนึ่ง พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดี ประกอบรายงานแสดงข้อเท็จจริงของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดพัทลุงแล้ว เห็นว่า นาย ว.กับ นาย จ. จ าเลยที่ 1 - 2 กระท าผิดหลายข้อหาในลักษณะอุกฉกรรจ์ เป็น
การวางแผนคบคิดไว้ล่วงหน้า ผลการกระท านอกจากท าให้เสียชีวิต และนางสาว อ. โจทก์ร่วมที่ 2 ได้รับอันตราย
สาหัสแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของโจทก์ร่วมที่ 2 เป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นการกระท าที่ขาดจิตส านึกและ
ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง พฤติการณ์แห่งคดีนับว่าเป็นเรื่องร้ายแรง ประกอบกับนิสัยและความประพฤติ
โดยทั่วไปของจ าเลยที่ 1 - 2 มีข้อเสียหายหลายด้าน โดยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคบหาสมาคมกับบุคคลที่
มีความประพฤติไม่เหมาะสมและใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ อีกทั้งผู้ปกครองไม่ได้อบรมดูแลอย่างเข้มงวดท าให้มี
ความเสี่ยงหรือโอกาสในการกระท าผิดซ้ าได้อีก การใช้วิธีส าหรับเด็กและเยาวชนจึงไม่เหมาะสม  ดังนั้น ศาล
เห็นสมควรให้ลงโทษจ าคุกและปรับ นาย ว. กับ นาย จ. จ าเลยที่ 1 - 2 เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เยาวชนรายอื่นใน
อนาคต หากจ าเลยที่ 1-2 ไม่ช าระค่าปรับก็ให้ส่งตัวไปควบคุม เพื่อฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 
9 จังหวัดสงขลา มีก าหนด 1 วัน ส าหรับนางสาว ศ.จ าเลยที่ 3 เห็นว่าแม้นิสัยและความประพฤติจะมีข้อเสียหายอยู่
บ้าง แต่ผู้ปกครองยังคงรักใคร่ห่วงใยและประสงค์จะรับตัวกลับไปดูแลเอง ดังนั้น  เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของ
จ าเลยที่ 3 จึงเห็นสมควรให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดี โดยโทษจ าคุกนั้นให้รอการลงโทษไว้มีก าหนด 3 ปี และให้

                                                           
 19 มติชนออนไลน์. (2559). คุก28ปี 2 โจพ๋ัทลุง ฆ่าฝังดินตาย - ท าร้ายสาหัส ศาลชี้อุกฉกรรจ์สมคบคิด นกตอ่คุก 4 เดือน 
รอลงอาญา 3 ปี. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2564, จาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_329653 
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คุมประพฤติมีก าหนด 2 ปี พร้อมให้ก าหนดเง่ือนไขการคุมประพฤติไว้ด้วย หากจ าเลยที่ 3 ไม่ช าระค่าปรับก็ให้ส่งตัว
ไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา มีก าหนด 3 วัน และให้ริบของกลาง 
 คดีนี้แม้อัตราโทษสูงสุด ตามมาตรา 289 จะบัญญัติให้ลงโทษประหารชีวิต  แต่เนื่องจากประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 18 วรรคสอง บัญญัติว่า โทษประหารชีวิตและโทษจ าคุกตลอดชีวิต ไม่ให้น ามาใช้บังคับกับผู้ที่
ท าผิดขณะมีอายุต่ ากว่า 18 ปี และบทบัญญัติวรรคสาม ระบุว่า กรณีผู้กระท าผิดมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ได้ท าผิดซึ่งมี
ระวางโทษประหาร หรือจ าคุกตลอดชีวิตให้เปลี่ยนเป็นระวางโทษนั้น  เป็นจ าคุก 50 ปี คดีนี้ขณะกระท าความผิด
จ าเลยทั้งสาม มีอายุเกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี จึงได้ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง ดังนั้น จึงนับว่าคดีนี้ศาลได้
พิพากษาลงโทษจ าเลยสูงสุดตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว 
 จากกรณีศึกษาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในคดีดังกล่าวซึ่งผู้กระท าความผิดเป็นเยาวชนได้กระท าความผิด
อาญาร้ายแรง ในการพิจารณาคดียังคงพิจารณาในศาลเยาวชนและครอบครัว เนื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัวมี
การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่มีรูปแบบเฉพาะด้วยวิธีการพิจารณาที่ตัวเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล เพื่อ
หาสาเหตุแห่งการกระท าความผิดและน ามาพิจารณาประกอบข้อเท็จจริงแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน หาก
ปรากฏว่า เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดจริง ศาลจะก าหนดโทษที่เหมาะสมกับความผิดซึ่งได้กระท าลง โดยมิได้มุ่ง
ลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน แต่ศาลจะมีค าสั่งให้ใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญา เช่น การส่ง
ตัวเด็กหรือเยาวชนไปฝึกอบรม ทั้งนี้ ก็เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชนเป็นส าคัญ แต่หากวิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนนั้นไม่สามารถแก้ไข ฟื้นฟู ผู้กระท าความผิดให้กลับตนเป็นคนดีได้ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าพิพากษาหรือค าสั่งเดิมจากค าสั่งที่ให้ใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน
เปลี่ยนเป็นการลงโทษทางอาญาแทน โดยศาลจะลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ ง โดยมี
จุดมุ่งหมายส าคัญที่จะให้เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดได้รับโอกาสในการกลับตัวเป็นคนดี ด้วยวิธีปฏิบัติและ
วิธีการลงโทษท่ีมีความเหมาะสมกับช่วงอายุของผู้กระท าความผิดนั้น แต่ในศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาหาก
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดจริงจะต้องถูกลงโทษทางอาญา เนื่องจากศาลที่มีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดาไม่มีอ านาจน าวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนมาใช้ และค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลที่มีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ท าให้เด็กและเยาวชนได้รับความคุ้มครองน้อยลง มิได้เป็นไปตาม
แนวความคิดเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กซึ่งเป็นเจตนารมณ์อันแท้จริงของศาลเยาวชนและครอบครัว และอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ซึ่งยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งส าคัญและจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก 
 ดังนั้น พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553 (กฎหมายวิธีสบัญญัติ) กับกฎหมายอาญาเรื่องการลงโทษบุคคล (กฎหมายสารบัญญัติ) จึงไม่ใช่เรื่องเดียวกัน 
หากเด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระท าความผิดอาญาในการพิจารณาพิพากษาคดีก็ต้องกระท าโดยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวเท่านั้น เพราะถ้าหากศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งเป็นศาลที่มีอ านาจในการพิจารณาคดีดังกล่าวโอนคดี
ไปพิจารณายังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาและข้อเท็จจริงปรากฏว่า เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดจริง เด็ก
หรือเยาวชนจะต้องถูกลงโทษทางอาญาเท่านั้น เนื่องจากศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาไม่มีอ านาจน าวิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนมาใช้ ประกอบกับค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดาไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ หากจ าเลยไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาหรือค าสั่งต้องยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้น อีกทั้งหากเด็กหรือ
เยาวชนต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งลงโทษก็จะถูกส่งตัวไปอยู่ในเรือนจ ารวมกับผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่อันจะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวเด็กหรือเยาวชนมากกว่าผลดี เนื่องจากเด็กหรือเยาวชนมีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่ดีจาก
ผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่และอาจกลายเป็นอาชญากรอาชีพ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวใช้ดุลพินิจโอนคดีกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดอาญาร้ายแรงไปพิจารณาในศาลที่มีอ านาจ
พิจารณาคดีธรรมดานั้น ย่อมไม่เป็นไปตามแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน มิได้ค านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนเป็นส าคัญและเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก และไม่มีแยกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กหรือเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมส าหรับผู้ใหญ่อย่างแท้จริง แม้กระท าความผิดของเด็กหรือ
เยาวชนในปัจจุบันจะมีลักษณะที่ซับซ้อนและรุนแรงมากข้ึน มีลักษณะเหมือนกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นผู้ใหญ่ แต่
ในการพิจารณาคดีจะต้องกระท าโดยศาลเยาวชนและครอบครัว ส่วนเรื่องการลงโทษบุคคลซึ่งเป็นสารบัญญัตินั้น 
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ศาลเยาวชนและครอบครัวก็สามารถเลือกวิธีการลงโทษที่เหมาะสมส าหรับเด็กหรือเยาวชนได้ แต่อย่างไรก็ตาม
กระบวนการพิจารณาคดีทั้งหมดต้องด าเนินการโดยศาลเยาวชนและครอบครัว เนื่องจากเป้าหมายของการด าเนินคดี
อาญาเด็กและเยาวชน คือ การอบรมสั่งสอนและแก้ไขปรับปรุงตัวเด็กและเยาวชน20 มิให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับไป
กระท าความผิดซ้ าอีก  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะให้ยกเลิก พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง เพราะบทบัญญัติดังกล่าว มิได้เป็นไปตามแนวความคิดเรื่อง
การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน การที่กฎหมายเด็กและ
เยาวชนฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ไม่มีบทบัญญัติเรื่องการโอนคดี เนื่องจากต้องการคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยแท้ โดย
การแยกกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมส าหรับผู้ใหญ่ ด้ วยเหตุนี้จึงไม่
ควรมีบทบัญญัติในการให้อ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถใช้ดุลพินิจในการโอนคดีจากศาลเยาวชนและ
ครอบครัวไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา และไม่ว่าการกระท าความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชนจะมี
สภาพร้ายแรงเพียงใดก็ตาม เด็กหรือเยาวชนควรจะได้รับการพิจารณาคดีในศาลที่มีขึ้นเพื่อพิจารณาคดีอาญาของ
เด็กและเยาวชนเท่านั้น เนื่องจากศาลเด็กและเยาวชนมีกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน เช่น การ
รักษาความลับทางคดีของเด็กหรือเยาวชนด้วยการพิจารณาคดีที่เป็นความลับ ส าหรับการพิจารณาคดีก็เฉพาะบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะมีสิทธิในเข้าฟังหรือกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็กและเยาวชนเพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาคดี (สืบเสาะ) อันประโยชน์ต่อตัวเด็กและเยาวชนอย่างยิ่ง เพราะจะได้รู้ว่าโดยแท้จริงแล้ว
สาเหตุที่เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดเพราะสาเหตุใด เพื่อจะสามารถก าหนดกระบวนการพิจารณาคดีและมีค า
พิพากษาหรือค าสั่งที่เหมาะสมส าหรับใช้กับเด็กหรือเยาวชนต่อไป ซึ่งกระบวนการพิจารณาคดีเหล่านี้ไม่มีในศาล
ธรรมดา ประกอบกับในการกระบวนพิจารณาคดีกรณีเด็กและเยาวชนกระท าผิดอาญามีองค์กรและบุคคลในองค์กร 
อาทิเช่น ผู้พิพากษาและองค์คณะพิจารณาพิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ พนักงานอัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย 
ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เจ้าพนักงานพนักงานสอบสวน เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการ
ด าเนินคดีให้ความส าคัญกับการชั่งน้ าหนักเปรียบเทียบผลดีผลเสียในการด าเนินคดี ดังนั้น จึงไม่ควรโอนคดีกรณีเด็ก
หรือเยาวชนการกระท าความผิดอาญาทั่วไปหรือความผิดอาญาร้ายแรงไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีธรรมดา แต่
จะต้องพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรณีผู้กระท าความผิดเป็น “เด็ก” 
(บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าอายุท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา 73 ประมวลกฎหมายอาญา (10 ปี) แต่ยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์) 
กระท าความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ ส าหรับ “เยาวชน” (บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปี
บริบูรณ์) กระท าความผิด ย่อมอยู่ในอ านาจการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ดังนั้น หากลักษณะ
ความผิดที่เยาวชนได้กระท าลงเป็นการกระท าความผิดอาญาร้ายแรง กล่าวคือ ผิดวิสัยเยาวชนในวัยเดียวกัน และมี
สภาพเช่นเดียวกับการกระท าความผิดที่ผู้กระท าความผิดเป็นผู้ใหญ่ ในการลงโทษให้เป็นดุลพินิจของศาลเยาวชน
และครอบครัวพิจารณาเป็นรายคดีไป โดยใช้วิธีการที่มุ่งเน้นแก้ไข ฟื้นฟูเยาวชนก่อนเป็นอันดับแรก และให้การ
ลงโทษทางอาญาเป็นมาตรการสุดท้าย 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
 20 คณิต ณ นคร. อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 74, หน้า 695. 
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บทคัดย่อ 
 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS ของประเทศไทย 
โดยศึกษาประเภท ลักษณะ กระบวนการการท างานของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท  IQOS ผลกระทบต่อร่างกาย
ตลอดจนแนวทางในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทดังกล่าว โดยศึกษาทั้งกฎหมายภายในของประเทศไทยและ
กฎหมายของต่างประเทศ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยใช้วิธีการศึกษา การ
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและวิจัยทางด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS แล้วจึงท าการวิเคราะห์ 
การสูบบุหรี่ที่เป็นปัญหาทางสุขภาพที่ส าคัญประการหนึ่ง อันเนื่องมาจากควันบุหรี่ที่ก่อให้เกิดสารพิษที่เป็นอันตราย
ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงอีกหลายโรค ซึ่ง การบ าบัดเพื่อช่วยเลิกบุหรี่จึงเข้ามามีบทบาท คือ การให้สารนิโคตินทดแทน 
และในปัจจุบันได้มีนิโคตินทดแทนประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกคือ “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประเภท IQOS”  อันมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของผู้สูบน้อยกว่าบุหรี่ซิกาแรตและช่วยลดมลพิษที่จะตกค้างแก่ผู้ไม่
สูบบุหรี่ นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS สามารถช่วยให้ผู้ที่ติดบุหรี่สามารถลดการสูบบุหรี่หรือเลิกบุหรี่ได้ 
และพบว่า มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ของประเทศไทย ยังไม่สามารถรองรับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท 
IQOS ได้อย่างเพียงพอ 
 จากการศึกษาการก าหนดค านิยามความหมายของค าว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ในพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มาตรา 4 ไม่สามารถครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS ในส่วนของ
มาตรการในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทดังกล่าวยังไม่มีการก าหนดรายละเอียดที่จะใช้เพื่อควบคุมมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS ได้อย่างเหมาะสม และในการแก้ไขปัญหาที่จะน ามาตรการทางกฎหมายมาเป็น
เครื่องมือในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดหนึ่ง จึงจะมีประสิทธิภาพ
ที่เหมาะสมยิ่งกว่า โดยอาจน ามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาหรือต้นแบบในการ
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายของไทย โดยปรับให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพสังคมของประเทศไทย 
 ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มาตรา 4ให้ค านิยามค าว่า “ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ” ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS รวมถึงก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อมูลส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS มีความปลอดภัยนอกจากน้ี ควรมีการ
แก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้บารากู่และบารากู่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน าเข้า
ในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 ในส่วนของค านิยามค าว่า “บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า”หากมีการแก้ไขตามที่ผู้ศึกษา
ได้กล่าวถึงแล้วนั้นจะท าให้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS ไม่จัดอยู่ในสินค้าที่ต้องห้ามในการน าเข้ามาใน

                                                           
 1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย์ 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
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ราชอาณาจักร หากมีการน าเข้าแล้วจะส่งส่งผลดีท าให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสินค้า
ดังกล่าวเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในสินค้าที่ฟุ่มเฟือย ร่วมทั้งยังสามารถลดปัญหาการลักลอบการน าเข้ามาในทางที่ผิด
กฎหมายอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS, บุหรี่ไฟฟ้า, บุหรี่ซิกาแรต 
 
ABSTRACT 
 Legal measures to control the sale of IQOS tobacco products in Thailand by studying 
the types, characteristics, processes of IQOS tobacco products, their effects on the body, and 
guidelines for controlling such tobacco products by studying both the internal laws of Thailand 
and the laws of foreign countries including problems and obstacles in the enforcement of legal 
measures using educational methods Data gathering and document research related to IQOS 
tobacco products and then analyzed Smoking is one of the major health problems. Due to tobacco 
smoke that causes harmful toxins, causing many serious diseases, which therapies to help quit 
smoking play a role, namely the replacement of nicotine. And now there is one type of nicotine 
replacement that is popular in many countries around the world. “IQOS Tobacco Products” which 
has a less detrimental effect on the health of smokers than cigars and reduces the residual 
pollution for non-smokers In addition, IQOS tobacco products can help people who are addicted 
to smoking reduce their smoking or quit smoking and found that the existing legal measures of 
Thailand The control of IQOS tobacco products has not been adequately supported. 
 The study of the definition of the meaning of the word “Tobacco Products” in Section 
4 of the Tobacco Products Control Act B.E. 2560, section 4 cannot cover IQOS tobacco products in 
respect of measures to control such tobacco products no specifics have been set on how to 
properly regulate IQOS tobacco products. And in solving the problem of bringing legal measures 
as a tool to control IQOS tobacco products as a tobacco product. Therefore it will have more 
suitable efficiency by which foreign legal measures may be used as part of the content or model 
for defining Thai legal measures by adjusting to be consistent with the problems and social 
conditions of Thailand. 
 Section 4 of the Tobacco Products Act B.E. 2560 should be amended to define the 
term “Tobacco Products” includes IQOS tobacco products, including setting standards for tobacco 
products. Provide detailed information on the components of tobacco products to ensure the 
safety of IQOS tobacco products. There should be an amendment to the Ministry of Commerce's 
Notification Re: Prescribing Hookah and Hookah or Electronic Cigarettes as Prohibited Products in 
the Kingdom B.E. “Electric Hookah or Electronic Cigarettes”, if modified as the study has already 
mentioned, will make IQOS tobacco products are not classified as prohibited goods to be imported 
into the Kingdom. If it is imported, it will have a positive effect on the state's income from the 
increased taxation because such goods are classified as luxury goods. It can also reduce the 
problem of smuggling into the illegal way as well. 
 
Keywords 
IQOS tobacco products, Electronic Cigarettes, Cigarettes 
บทน า 
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 สถิติการสูบบุหรี่ในประเทศไทยของส านักงานสถิติแห่งชาติย้อนไปเมื่อ ปีพ.ศ.2554 ซึ่งในขณะนั้นมี
จ านวนผู้สูบบุหรี่ 10 กว่าล้านคน มีผู้สูบบุหรี่จ านวนถึง 7.5 ล้านคนที่มี ความประสงค์ที่จะเลิกสูบบุหรี่ และมีผู้สูบ
บุหรี่จ านวนมากถึง 6.2 ล้านคนท่ีเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ มาแล้วในรอบ 12 เดือน อันจะเห็นได้ว่าผู้สูบบุหรี่จ านวน
มากกว่าครึ่งมีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาล้มเหลว เมื่อไม่สามารถหยุดพฤติกรรมการ
ติดบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ได้ การ บ าบัดเพื่อช่วยเลิกบุหรี่จึงเข้ามามีบทบาท โดยมีวิธีหนึ่งคือการให้สารนิโคตินทดแทนซึ่ง
มีในหลาย รูปแบบ ทั้งในรูปแบบหมากฝรั่งเคี้ยว แผ่นปิดผิวหนัง และยาเม็ดแบบอมที่เป็นที่ยอมรับว่ามีความ 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค แต่เนื่องจากมีวิธีการใช้งานท่ีแตกต่างจากการสูบบุหรี่อย่างสิ้นเชิง จึงท าให้ไม่ สามารถทดแทน
พฤติกรรมการติดการสูบของผู้สูบบุหรี่ได้ แต่ปัจจุบันได้มีสารนิโคตินทดแทนอีก ประเภทหนึ่งก าลังเป็นที่นิยมอย่าง
สูงในหลายประเทศทั่วโลกนั่นคือ “บุหรี่ไฟฟ้า ประเภท IQOS ” โดยผู้ที่สูบบุหรี่ ไฟฟ้าจะได้รับสารนิโคตินเหลวที่
ระเหยด้วยความร้อนจากพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย การสูบบุหรี่ ไฟฟ้าเป็นวิธีการน าสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายได้
เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ซิกาแรตโดยทั่วไป แต่เป็นการ ใช้พลังงานความร้อนแทนการเผาไหม้ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดสาร
ที่เกิดจากการเผาไหม้ โดยมีผลงานวิจัยจ านวนมากที่รองรับ ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีความเป็นอันตรายที่น้อยกว่าบุหรี่ซิกา
แรตถึงร้อยละ 95 ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีการ ปล่อยมลพิษเพียง 18 ใน 79 สารพิษที่พบในควันบุหรี่ซิกาแรต โดย
ไม่มีการปล่อยน้ ามันดินและ คาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ  อีกท้ัง
สามารถช่วย ให้ผู้ที่ติดบุหรี่ซิกาแรตสามารถลดการสูบบุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่ซิกาแรตได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลด 
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นและช่วยลดมลพิษที่จะตกค้างแก่ผู้ไม่สูบบุหรี่ได้อีกด้วย เนื่องจากไอระเหย จากบุหรี่ไฟฟ้า
จะทนอยู่ในอากาศไม่ถึง 30 วินาทีความเข้มข้นของสารนิโคตินในอากาศจากบุหรี่ ไฟฟ้ามีความเข้มข้นน้อยกว่าสาร
นิโคตินในอากาศจากบุหรี่ซิกาแรตถึง 10 เท่า โดยจะไม่มีการปล่อย ควันขณะที่ไม่ได้ท าการสูบ รบกวนผู้อื่นเนื่องจาก
บุหรี่ไฟฟ้าจะมีการสร้างไอระเหยต่อเมื่อมีการกดปุ่ม ให้อุปกรณ์ท างานเท่านั้น 
 ในปัจจุบันนั้น จะมีการก าหนดห้ามผลิต ห้ามน าเข้า ห้ามจ าหน่ายและห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นการ
เด็ดขาด ซึ่งเป็นมาตรการ ท่ีท าให้เกิดความไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าผู้ศึกษาจึงให้ความสนใจในการศึกษา
เรื่องดังกล่าวนี้ เนื่องจากการจะน าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภท IQOS มาใช้ ประโยชน์ตามที่กล่าวถึงไปแล้วในข้างต้น
นั้น จะต้องเป็นการอนุญาตที่มีการควบคุมตลอด กระบวนการหากมีการอนุญาตจะต้องมีมาตรการทางกฎหมายเข้า
มาควบคุมการผลิต การน าเข้า การ จ าหน่าย การให้บริการ การบริโภคผลิตภัณฑ์บุหรี่ และมาตรการทางกฎหมายที่
มีอยู่ในปัจจุบันรองรับ บุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่เพียงใด หากจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ใดบ้าง เพื่อให้ มาตรการทางกฎหมายที่น ามา ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS นั้นที่มีความเหมาะสมและมี 
ประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับมลพิษที่จะเกิดขึ้นแก่สุขอนามัยของประชาชน ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 ผู้ศึกษาได้พบประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดค านิยาม ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS  
การก าหนดค านิยามของ “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือ  บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ในส่วนของค านิยาม “บารากู่ หรือบุหรี่ไฟฟ้า” และในประเด็นปัญหาที่ 2 มาตราทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท  IQOS พบว่ามาตรการทางกฎหมายของ
ไทยดังกล่าวนั้นไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS และประเด็นท่ี 3 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
จ าหน่ายและการจัดเก็บภาษีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS ของไทย ควรแก้ไขค านิยามความหมายของ
ค าว่า บุหรี่ไฟฟ้า ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้บารากู่และบารากู่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ 
ต้องห้ามในการน าเข้าในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 
 
บทวิเคราะห ์
 ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ถึงปัญหาทางกฎหมายและมาตรการในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภท 
IQOS ของประเทศไทย ซึ่งผู้ศึกษาขอแยกประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดค านิยาม ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS 
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 บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดอย่างอ่อนที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย การสูบบุหรี่เป็นวิธีการนาสาร
นิโคตินเข้าสู่ร่างกายผู้สูบด้วยวิธีการดูดหรือสูบจากทางปาก โดยการจุดไฟเผาไหม้ใบยาสูบและกระดาษท่ีใช้มวนท า
ให้เกิดเขม่าควันและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากการศึกษาปัญหาและโทษจากบุหรี่แล้วนั้น พบว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประเภท IQOS” เป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาอันก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของทั้งผู้สูบและผู้ไม่สูบ บุหรี่
ประเภทดังกล่าวเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทาให้เกิดละอองน้ าคล้ายควันบุหรี่ไม่ว่าจะท าขึ้นด้วย
วัสดุใด ซึ่งใช้ส าหรับสูบในลักษณะเช่นเดียวกับบุหรี่ ผู้สูบจะได้รับสารนิโคตินเหลวที่ระเหยด้วยความร้อนจากไฟฟ้า
เข้าสู่ร่างกายโดยไม่ผ่านการเผาไหม้ งานวิจัยจากต่างประเทศเกี่ยวกับบุหรี่ประเภทดังกล่าวกว่า 2,000 ฉบับ แสดง
ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่มวนถึงร้อยละ 95 แต่ในประเทศไทย
บุหรี่ไฟฟ้ากลับเป็นสินค้าผิดกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ได้รับการแก้ไขปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560 ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยได้มีการก าหนดค านิยามความหมายของค าว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบไว้ใน มาตรา 4 บัญญัติว่า 
“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนา ทาแบกกุ้ม 
(Nicotiana tabacum) และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดท่ีมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ ซึ่งบริโภคโดยวิธี
สูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ 
ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา…” การก าหนดนิยามความหมายดังกล่าวนี้มีผลให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท 
IQOS ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบซึ่งใช้กับบุหรี่มวนสั้นตรงตามความหมายของค านิยามในส่วนของค าว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ 
 ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีมาตรการทางกฎหมายก าหนดห้ามไม่ให้ผู้ใดผลิตขายหรือ น าเข้าอันจะท าให้ยิ่ง 
เกิดความสับสนต่อไปว่าเหตุใดผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบและมีส่วนประกอบของ
สารนิโคตินถึงกลายเป็นสิ่งท่ีต้องห้ามทั้งที่มีความปลอดภัยที่มากท่ีสุดในบรรดาบุหรี่ไฟฟ้าอีกทั้งการที่พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ไม่ได้มีการก าหนดนิยามความหมายชนิดต่างๆของผลิตภัณฑ์ยาสูบไว้จึงท าให้ไม่มี
การก าหนดนิยามความหมายของค าว่าบุหรี่ไฟฟ้าไว้เป็นกรณีเฉพาะ ปัจจุบันประเทศไทยมีการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ประเภท IQOS โดยประเทศไทยได้จัดให้อยู่ในประเภทเดียวกับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ประเภท IQOS ถือเป็นสินค้าทั่วโลกที่บริโภคอย่างถูกกฎหมายในหลายประเทศ สืบเนื่องจากกรณีนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ น าบุหรี่ IQOS เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้าประเทศไทยแล้วถูกจับท าให้เกิดการ
ร้องเรียนจากสถานทูตหลายๆประเทศมายังประเทศไทย เช่น กรณีสื่ อออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่นเผยแพร่ข่าว
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นถูกจับเพราะใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภท IQOS ซึ่งเป็นยาสูบแบบไม่มีการเผาไหม้ที่วาง
จ าหน่ายในประเทศญี่ปุ่นและอีกเกือบ 43 ประเทศท่ัวโลก 
 จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติตามกฎหมายของไทยเกี่ยวกับการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิด
อื่นๆหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS มีลักษณะเป็นการควบคุมที่ค่อนข้างเข้มงวดและจ ากัดบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ทั้งๆ
ที่ในความเป็นจริงแล้วและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS นั้นอาจจะประโยชน์ในทางการแพทย์หรือเพื่อประโยชน์
ในบ าบัดผู้ติดบุหรี่ บุหรี่ดังกล่าวก็จะยังเป็นประโยชน์ส าหรับบุคคลทั่วไป พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ.2560 นับเป็นพระราชบัญญัติหลักที่จะน ามาเป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะใช้ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า หรือ 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภท IQOS โดยตรงแต่จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่ได้ก าหนดค านิยามให้
ความหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบแยกเป็นแต่ละชนิดไว้เป็นกรณีเฉพาะ จึงท าให้ไม่มีการก าหนดนิยามความหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในรูปแบบอื่นๆ ตามสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน ค านิยามจึงไม่ครอบคลุมถึงบุหรี่ประเภทอื่นๆที่
เกิดขึ้นใหม ่
 จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภท IQOS มีหลากหลายแนวคิด 
การพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความจ าเป็นของคนยุคปัจจุบันความสามารถทางเทคโนโลยีและองค์กร
ทางสังคมในการดูดซับผลกระทบของกิจกรรมต่างๆของมนุษย์การพัฒนาต้องสามารถตอบสนองความจ า เป็นขั้น
พื้นฐานของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และการพัฒนานี้
ต้องเปิดโอกาสให้แก่ทุกคนในการหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีหลักการตีความกฎหมาย คือ หลักการตีความ 
การตีความค านิยามของบทบัญญัติกฎหมายนั้นในส่วนของหลักการตีความกฎหมายแพ่งโดยทั่วไปแล้วจะตีความตาม
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ตัวอักษร หากบทบัญญัติมีลักษณะที่ไม่มีความชัดเจนปรากฏว่ากฎหมายนั้นเคลือบคลุม ไม่ชัดเจนก็จะต้องตีความ
ตามความมุ่งหมายหรือตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 เมื่อเปรียบเทียบกับการตีความหรือการให้ค านิยามของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ คือ  การป้องกันไม่ให้มีการสูบบุหรี่จนส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของผู้สูบหรือส่งผลกระทบต่อบุคคล อ่ืนที่เป็นบุคคลรอบข้างดังนั้นหากตีความในแง่มุมในลักษณะ
ท านองเช่นนี้ หากผลิตภัณฑ์นั้นไม่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญกับบุคคลอื่น การ
ตีความก็ควร จะต้องมุ่งเน้นขอบเขตของการตีความให้มีความชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทใดบ้างที่ กฎหมาย
ควรควบคุมและไม่ควรควบคุมจนเกินขอบเขตและท าให้วัตถุประสงค์บางประการของ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท 
IQOS ที่แม้จะมีเอกสารเกี่ยวพันกับการสูบบุหรี่ดังกล่าวออกรับรอง มากมายว่าปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าการสูบ
บุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่ธรรมดาทั่วไป ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภท IQOS นั้นในต่างประเทศถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
น ามาส่งผลดีแก้ผู้บริโภคมากกว่าผลเสียได้ เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและยังช่วยในการลดการสูบบุหรี่ของ
ผู้บริโภคลงซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่ในประเทศไทยและในส่วนของกฎหมาย
ไทยการตีความหรือการขยายค านิยามของผลิตภัณฑ์ยาสูบจ าเป็นจะต้องพิจารณาในบริบทในแง่มุมนี้ด้วย จึงจะท าให้
การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบมีประสิทธิภาพมากสูงที่สุด และเมื่อศึกษาค านิยามความหมายของต่างประเทศท าให้
พบว่าประเภทที่ท าการจ าหน่ายและน าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS นั้น ได้ก าหนดค านิยามความหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS ให้จัดอยู่ในประเภทของค าว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ไมใช่บุหรี่ไฟฟ้า เช่น องค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization) ,สหรัฐอเมริกา,สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น เป็นต้น 
 ดังนั้น เพื่อที่ ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS ถูกควบคุมตามมาตรการทางกฎหมายของ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จึงควรก าหนดนิยามความหมาย
ของค าว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” ให้มีความครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ท าให้เกิดการเผาไหม้ (Heat-Not-Burn) 
และผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS จึงจะท าให้บุหรี่ดังกล่าวไม่ถูกควบคุมตามหลักเกณฑ์ต้องห้ามตามกฎหมายของ
ไทยและสามารถน าเข้าในราชอาณาจักรไทยได้โดยการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายไทยก าหนด โดยเห็นควร
แก้ไขค านิยาม ดังนี ้
 “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทา
แบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบดูดดมอมเคี้ยว
กินเป่าหรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูกท าหรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกันและให้หมายความรวมถึง
ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบโดยใช้นวัตกรรมให้ความร้อนแทนการเผาไหม้ ทั้ งนี้ไม่รวมถึงยาตาม
กฎหมายว่าด้วยยา” 
 
2. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภท IQOS 
 จากาการศึกษาจากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ไม่พบมาตรการในการควบคุม
มาตรฐานของบุหรี่ไฟฟ้าแต่อย่างใด จึงท าให้ไม่มีการก าหนดมาตรฐานของบุหรี่ไฟฟ้าไว้ แต่ได้มีการก าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องมีส่วนประกอบตามที่
ก าหนดไว้เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้จัดจาหน่ายได้มีการปฏิบัติตามเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีความปลอดภัยและเพื่อ
คุม้ครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคและประชาชนซึ่งกฎหมายได้ก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะขายใน
ราชอาณาจักร บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มาตรา 37 บัญญัติว่า 
 “ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะขายในราชอาณาจักรต้องมีส่วนประกอบและสารที่เกิดจาก การเผา ไหม้ของ
ส่วนประกอบตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบของ 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ สารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบนั้น และส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้กระทรวง
สาธารณสุขด าเนินการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนตามที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคสองมีส่วนประกอบและสารที่ เกิดจากการเผาไหม้ของ 
ส่วนประกอบไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีออกค าสั่งห้ามขาย ห้ามน าเข้า หรือ
ให้ท าลายผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีผลิตหรือน าเข้านั้น และประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบถึงค าสั่ง 
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการตรวจสอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคสอง หรือการท าลาย 
หรือการประกาศตามวรรคสี่ ให้ผู้ผลิตหรือผู้น า เข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการ
ด าเนินการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะ
ก าหนดให้รัฐมนตรีประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิค ทางวิชาการ หรือเรื่ องที่ต้อง เปลี่ยนแปลง
รวดเร็วก็ได้” 
 ในปัจจุบันกฎกระทรวงมีเพียงการก าหนดมาตรฐานบุหรี่ซิกาแรตว่า หากมีใบยาสูบ จะต้องใช้ยาเส้น 
กระดาษหรือใบยาและวัสดุก้นกรองที่ต้องไม่มีเช้ือรา สารที่ใช้ในการปรุงแต่ง ต้องไม่มีสารในปริมาณที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  แต่ไม่ได้มีการก าหนดให้ชัดเจนว่าต้องอยู่ในปริมาณที่เท่าใดจึงจะอยู่ในระดับท่ีมีความปลอดภัย 
และผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าจะต้องแจ้งสารที่เกิดจากการเผาไหม้ เนื่อง
ด้วยผลิตภัณฑ์บุหรี่นั้นไม่เกิดการเผาไหม้ แต่ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS ใช้กลไกพลังงานความร้อนไปท า
ปฏิกิริยาท าให้เกิดเป็นไอระเหยหรือควันจึงท า ให้บุหรี่ชนิดดังกล่าว ไม่อาจมีสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
ส่วนประกอบอีกทั้งสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบนั้นกฎกระทรวงได้มีการก าหนดให้ต้องแจ้งข้อมูล
เพียง 3 สารเท่านั้นซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS ไม่มีการปล่อยสารคาร์บอนมอนอกไซด์และทาร์ หากจะมีการ
แจ้งสารที่เกิดขึ้นก็คงจะมีเพียงสารนิโคตินเท่านั้น ในส่วนของปริมาณที่มีการแจ้งตามกฎกระทรวงที่มีอยู่นั้น
ก าหนดให้ปริมาณที่จะต้องแจ้งเป็นปริมาณที่ผ่านการท าปฏิกิริยาเผาไหม้แล้ว ซึ่งหากน ามาปรับใช้กับกรณีนี้ของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS ในฐานะกฎหมายที่มีความใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งแล้วนั้นปริมาณที่จะต้องแจ้งนั้น
จะต้องเป็นปริมาณที่ผ่านการท าปฏิกิริยาความร้อนแล้วมิใช่ปริมาณที่มีท้ังหมดในบรรจุภัณฑ์ 
 หลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาและน ามาวิเคราะห์ประเด็น  ปัญหา คือ หลัก
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Law)คือ กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่ประโยชน์ของผู้บริโภค 
เป็นหลักกฎหมายที่มีส่วนคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ประกอบธุรกิจถือเป็ นกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคทั้งสิ้นในทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาตั้งแต่หลักทฤษฎีเดิมที่เกิดขึ้นมา 
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ทฤษฎีความศักดิ์สิทธ์แห่งการแสดงเจตจ านง ( Autonomy of will) ทฤษฎีว่า ด้วย
ความรับผิดในทางละเมิด และทฤษฎีทาง เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 เมื่อผู้ศึกษาได้วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วจะเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคจะลดความส าคัญของหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาลงเนื่องจากในการจราจรต่อรอง
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคโดยปกติอ านาจในการต่อรองของผู้บริโภคจะไม่สามารถต่อรองกับผู้ประกอบ
ธุรกิจได้มากนักเนื่องจากลักษณะในการประกอบธุรกิจจะอยู่ในรูปของสัญญามาตรฐานโดยส่วนใหญ่ท าให้ผู้บริโภค
จะมีสิทธิแต่เพียงการตกลงที่จะยอมรับตามสัญญาหรือปฏิเสธตามสัญญาเท่านั้นแต่ไม่อาจขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้อ
สัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นในการคุ้มครองผู้บริโภครัฐจึงมีบทบาทส าคัญในการทีจ่ะ
เข้ามาแทรกแซงหลักความศักดิ์สิทธ์ิของการแสดงเจตนาเพื่อให้การตกลงหรือข้อผูกพันต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชน
ด้วยกันเองมีความเป็นธรรมโดยอาศัยอ านาจรัฐเพื่อลดอ านาจต่อรองระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้มีความ
สมดุลมากยิ่งข้ึน 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษามาตรการกฎหมายของต่างประเทศ ในสหราชอาณาจักรมุ่งเน้นที่
กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าราคาการขอจดแจ้งใบอนุญาต โดย  
สหราชอาณาจักรไม่ได้ก าหนดช่ือสารที่จะต้องท าการแจ้งไว้เป็นกรณีเฉพาะ แต่ใช้ถ้อยค าว่าให้แจ้งสารทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากในแต่ละผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดสารที่แตกต่างกันไป จะเห็นได้ว่ามี
ความเข้มงวดจะไม่สามารถผลิตหรือน าเข้าได้จนกว่าจะได้ท าการตรวจสอบเสร็จสิ้นและได้รับการอนุญาตแล้วเทา่นัน้ 
อีกทั้งมีการก าหนดเงื่อนไขที่จะต้องส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าล่วงหน้าถึง 6 เดือนเพื่อท าการตรวจสอบ ซึ่ง
ในส่วนของการผลิตหรือการน าเข้ากฎหมายไทยยังไม่มีการก าหนดเง่ือนเวลาเช่นนี้ ซึ่งประเทศไทยใช้เวลาเพียง 15 
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วัน รวมระยะเวลาที่รวมการด าเนินการทางเอกสารแล้ว และระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
และสารที่เกิดจากการเผาไหม้นั้นใช้เวลาเพียง 1 ช่ัวโมงครึ่งเท่านั้น จึงอาจท าให้ไม่สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 อันจะเห็นได้ว่า มาตรการในการควบคุมการผลิตและการน าเข้าของประเทศไทยค่อนข้างมีปัญหา ผู้
ศึกษาเห็นว่าสมควรที่จะน าเอามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและการน าเข้าของประเทศอังกฤษนั้น
มาเป็นต้นแบบในการปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทย โดยควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มาตรา 37 โดยไม่ควรก าหนดจากัดอยู่เฉพาะสารที่เกิดจากการเผาไหม้ แก้ไขดังน้ี 
 โดยมาตรา 37 วรรคแรก ควรก าหนดว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะขายในราชอาณาจักรต้องมี
ส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการท าปฏิกิริยาของส่วนประกอบตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
 มาตรา 37 วรรคสอง ควรก าหนดว่า “ผู้ผลิตและผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่
จะต้องแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ สารที่เกิดจากการท าปฏิกิริยาของส่วนประกอบนั้น และส่ง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนตามที่ได้รับแจ้ง 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
 
3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ าหน่ายและการจัดเก็บภาษีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS  
 การน าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS เข้ามาในราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันไม่สามารถท าได้ 
เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องการน าเข้าสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
ก าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 
ได้ให้ค านิยามความหมายของค าว่า บุหรี่ไฟฟ้า ไว้ใน ข้อ 3 วรรคสอง ของประกาศ บัญญัติว่า  
 “บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ท าให้เกิดละอองไอน้ า ใน
ลักษณะคล้ายควันบุหรี่ไม่ว่าจะกระท าขึ้นด้วยวัตถุใด ซึ่งใช้ส าหรับสูบในลักษณะเดียวกับการสูบบุหรี่ ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรประเภทย่อย ๘๕๔๓.๗๐.๙๐ 
 หมายความว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่อาจผ่านพิธีการศุลกากรได้ ผู้ที่มีไว้ใน
ครอบครองจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เมื่อ ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS เป็นสินค้า
ต้องห้ามนาผ่านราชอาณาจักร หมายความว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีฐานภาษี ไม่สามารถชาระภาษีได้ การน าเข้าของ
ที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร จึงเป็นความผิดตาม มาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
 จากการศึกษาภาพรวมของกฎหมายไทยก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS เป็นสินค้าผิด
กฎหมาย ทั้งที่ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าเช่นเดียวกับบุหรี่ซึ่งมีส่วนประกอบของใบยาสูบ อยู่ในหมวดของ 
“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังมีความไม่ชัดเจน ขัดแย้งกันในหลายประเด็น และไม่
ครอบคลุมเท่าที่ควร ท าให้ผู้ใช้กฎหมายเกิดความไม่เข้าใจ รวมถึงผู้บังคับใช้กฎหมายเองก็เกิดความสับสนจนน ามา
ซึ่งการใช้ ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการตัดสินความถูกผิดของพฤติการณ์ ต่าง ๆ แทนการใช้ตัวบทกฎหมายในการ
ก าหนดความผิดเป็นหลัก นอกจากนี้ กฎหมายไทยไม่มีมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าเป็น การเฉพาะ ท าให้
เสมือนเป็นการเปิดโอกาสให้มีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอยู่ในตลาด ส่งผลเสียโดยตรงต่อ ผู้บริโภค เกิดการลักลอบน าเข้า
และซื้อขายอันน ามาสู่สภาวะเศรษฐกิจนอกระบบ และท าให้ภาครัฐขาดรายได้จากภาษี อันพึงจะได้รับจากผลิตภัณฑ์
ยาสูบประเภท IQOS ซึ่งเป็นสินค้าน าเข้าและเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย 
 ส าหรับหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้ศึกษาจะ
กล่าวถึง หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีประเภทหน่ึงในระบบภาษีอากร ดังน้ัน การบริหารจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต ให้เกิดประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุดจึงต้องอาศัย  “หลักการของภาษีอากรที่ดี” ซึ่งเมื่อ
พิจารณาภาษีอากรที่ดีในมิติหรือแง่มุมของภาษีสรรพสามิตแล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่า “ภาษีสรรพสามิตที่ดี” ควรมีลักษณะ
ดังนี้ ภาษีต้องมีความชัดเจนและแน่นอน ทั้งเรื่องฐานภาษีอัตราภาษี  วันเวลาและวิธีการใน การเสียภาษีและการ
จัดเก็บ โดยต้องมีกฎหมายก าหนดไว้ เพื่อให้รัฐบาลสามารถคาดหมายจ านวนรายได้ที่จะจัดเก็บได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังเพื่อป้องกันการการทุจริต (Anti-corruption) และ การสร้างอิทธิพลของผู้จัดเก็บภาษีอากรแต่
ละประเภทที่จัดเก็บจะต้องเป็นภาระแก่ผู้เสียภาษีน้อยที่สุด และเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีต่ าที่สุดด้วย 
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เพราะว่าข้อยุ่งยากในการเสียภาษี และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บนั้น  เป็นการก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของ
สังคมไปทางที่สูญเปล่า และในต่างประเทศที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาของประเทศออสเตรเลียและประเทศแคนาดาต่างใช้
โครงสร้างอัตราภาษียาสูบซึ่งก าหนดตามสภาพต่อมวนหรือต่อน้ าหนักยาสูบและใช้อัตราภาษีอัตราเดียวกันท้ังยาสูบ
ที่ผลิตในประเทศและยาสูบน าเข้า เป็นผลให้สินค้ายาสูบทุกยี่ห้อต้องรับภาระภาษีเท่ากัน จึงท าให้ฐานภาษีมีความ
แน่นอน และไม่ประสบปัญหาการแจ้งฐานภาษีต่ ากว่าจริงหรือการถ่ายโอนเหมือนอย่างของประเทศไทย เนื่องจาก
ราคาไม่มีผลต่อภาระภาษี และประเทศแคนาดาใช้โครงสร้างอัตราภาษีตามสภาพทั้งกรณีของบุหรี่ซิกาแรตและ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืนเช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลีย แต่จะก าหนดรูปแบบแตกต่างกันไปตามประเภทของยาสูบ ส่วน
อัตราภาษีตามกฎหมายสรรพสามิตของประเทศแคนาดา ก าหนดอัตราภาษีแตกต่างกันตามประเภทสินค้า และ
แตกต่างกันระหว่างสินค้ายาสูบที่ผลิตในประเทศและน าเข้า ซึ่งลักษณะโครงสร้างดังกล่าวจะส่งผลไม่ต่างกันมากนัก
กับของประเทศออสเตรเลีย สิ่งที่แตกต่างกันคือ ประเทศแคนาดาจะมีการจัดเก็บอากรพิเศษเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์
ยาสูบน าเข้า ท าให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบน าเข้าต้องรับภาระภาษีมากกว่ายาสูบท่ีผลิตในประเทศ 
 ผู้ศึกษาจึงเห็นควรแก้ไขค านิยามความหมายของค าว่า “บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” ในประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 เห็นควรก าหนดนิยามความหมายว่า  
 “บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ท าให้เกิดแหล่งก าเนิดควัน
ละอองไอน้ าไอหรือไอระเหยในลักษณะคล้ายควันบุหรี่ไม่ว่าจะกระท าขึ้นด้วยวัตถุใดซึ่งใช้ส าหรับสูบในลักษณะ
เดียวกันกับการสูบบุหรี่ทั้งนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีท าให้เกิดความร้อนแทนการเผาไหม้” 
 หากมีการก าหนดค านิยามความหมายดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท IQOS ก็สามารถน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้โดยต้องเสียภาษีน าเข้าตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ก่อนท่ีจะมาจ าหน่ายในประเทศไทย
รวมทั้งต้องผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยและเนื่องจากสินค้าดังกล่าว
เป็นสินค้าท่ีจัดอยู่ในประเภทสินค้าที่ฟุ่มเฟือย ผู้ศึกษาเห็นควรเก็บภาษีน าเข้าในอัตราที่สูงกว่าสินค่าทั่วไปเพื่อท่ีจะได้
เป็นประโยชน์ในเรื่องรายได้ให้กับรัฐและยังสามารถลดปัญหาจากการขยายตัวของการค้ายาสูบแบบผิดกฎหมายซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อประเทศ โดยเห็นควรน าโครงสร้างภาษีของประเทศแคนาดามาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องแล ะ
เหมาะสมกับประเทศไทยในปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
 การประกันภัยในความหมายทางกฎหมาย คือ สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับประกันตกลงที่
จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้เอาประกันในกรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ว่าเป็นเหตุให้
ได้รับความเสียหาย หรือตกลงที่จะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ว่าเป็นเหตุให้ได้รับความ
เสียหาย โดยมีเง่ือนไขว่าผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งการ
ประกันภัยนั้นแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 ประเภท คือ การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย 
 การประกันวินาศภัย คือ การประกันความเสียหายอย่างใดๆ ที่จะพึงประมาณเป็นเงินได้ รวมถึงความ
สูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน์หรือรายได้ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดวินาศภัยขึ้นตาม
สัญญาแต่ไม่เกินจ านวนเงินที่เอาประกันไว้ โดยสามารถแบ่งการประกันวินาศภัยออกได้เป็น 4 ประเภท คือการ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย ในกรณีที่มีการฉ้อโกงการประกันวินาศภัยกรณีพิเศษ เช่น 
ทรัพย์สินท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะ จะเห็นได้ว่า คุณธรรมทางกฎหมาย คือคุ้มครองภยันตรายต่อประชาชน แต่ใน
ปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์สภาพสังคม เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้า แต่ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 347 ก็ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย ความผิด
ฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันประชาชนหรือความปลอดภัยของทรัพย์สินที่
ประชาชนที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า เรือเฟอร์รี่ รถโดยสารสาธารณะประจ าทาง ฯ 
ควรที่จะได้รับความคุ้มครอง เนื่องด้วยทรัพย์จ าพวกนี้ เป็นสิ่งที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งถ้ามีการฉ้อโกง
วินาศภัยในทรัพย์จ าพวกนี้ จะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอันมากต่อความปลอดภัยต่อประชาชน สังคมและ
ประเทศชาติ จึงเห็นควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไข 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมของกฎหมายความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศ
ภัย ตาม มาตรา 347 และ ข้อจ ากัดในเรื่ององค์ประกอบความผิดของความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภั ยอัน
เป็นความผิดอันยอมความได้ตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 ซึ่งเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยต่อ
ประชาชนและภารกิจหน้าที่ของประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ความกระจ่างชัดเจนเข้าใจถึงคุณธรรมทางกฎหมาย
และสอดคล้องกับสิ่งท่ีกฎหมายมุ่งประสงค์จะคุ้มครอง และท าให้เกิดการปรับใช้กฎหมายได้ถูกต้องสมควรแก่กรณี 
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ประกันวินาศภัย , ฉ้อโกง , คุณธรรมทางกฎหมาย 
 
ABSTRACT 
 Insurance, in the legal sense, is a contract where one party, referred to as the insurer 
agree to pay compensation to the other party, known as the insured, in the event of a specified 
event of damage. or agree to pay a certain amount when the event is identified as causing damage. 
Provided that the insured must pay insurance premiums to the insurer as specified in the contract, 
which can be divided into two broad categories: life insurance and non-life insurance. 
 Non-life insurance is insurance against any kind of damage. To be estimated as income 
including the loss of rights benefit or income ehich the insured will receive compensation in the 
event of a casualty occurring under the contract but not exceeding the insured amount Which can 
be divided into 4 types of non-life insurance: fire insurance, car insurance marine and transportation 
insurance and miscellaneous insurance 
 Offense of fraud; non-life insurance in the event of fraud, special non-life insurance, 
such as property used on public transport, can be seen as legal virtue. Is to protect the danger to 
the public but nowadays, due to the social situation the economy has changed and progressed. 
But the Criminal Code, Section 347, still has not amended the law to be in line with the current 
situation by an offense of fraud, insurance against non-life related assets, or the safety of the 
property used by people in public transport, such as the subway and train. Ferries, public buses, 
and buses should be covered. Due to this kind of property It is something that people use together. 
Which if there is a casualty fraud in this type of property will cause a lot of damage to the safety 
of the people society and nation therefore, there should be some improvements and fixes. 
 Therefore, it is necessary to study and analyze the virtues of the fraudulent insurance 
act under Section 347 and the limitation on the composition of the offense of fraud, non-life 
insurance which is a compoundable offense under the Criminal Code, Section 348, which It is to 
protect the safety of the people and the duties of the Criminal Code. To clarify, understand the 
virtues of the law and comply with what the law intends to protect. And causing the law to be 
applied properly, appropriate to the case 
 
Keyword 
non-life insurance , Fraudulent , Moral of the law 
 
บทน า  
 ในบทบัญญัติความผิดอาญาฐานต่าง ๆ จะมีสิ่งที่กฎหมายมี เจตจ านงจะคุ้มครองที่แฝงอยู่ด้วยเสมอ 
ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่มีรูปร่างหรือวัตถุหรือบุคคล แต่เป็นสภาพที่พึงปรารถนาที่กฎหมายต้องการประกันจากการล่วงละเมิด 
ซึ่งเป็นเรื่องในทางความคิด สิ่งดังกล่าวนี้ ในทางต าราเยอรมันเรียกว่า “Rechtsgut” หรือ “คุณธรรมทางกฎหมาย” 
(legal interest) ซึ่งคุณธรรมทางกฎหมายที่ได้รับการยกระดับขึ้นไม่ว่าจะในประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมาย
อาญาอื่น ล้วนแต่เป็นคุณธรรมทางกฎหมายที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมทั้งสิ้น 
คุณธรรมทางกฎหมายแบ่งได้ 2 ประเภท คือ คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนบุคคล ( Inividual rechtsgut) และ
คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนรวม (Universal rechtsgut)4 จะเห็นได้ว่า “คุณธรรมทางกฎหมาย” เป็นสิ่ง

                                                           
4 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2553), น 117. 
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นามธรรมที่เป็นประโยชน์ (interest) หรือเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่า (value) โดยมีแนวคิดในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ใน
สังคมปกติสุข มนุษย์ทุกคนต้องการให้คนอื่นเคารพและไม่ละเมิดประโยชน์หรือคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน ฉะนั้น 
คุณธรรมทางกฎหมาย จึงหมายถึง ประโยชน์หรือคุณค่าที่จะอยู่ร่วมกันท่ีกฎหมายคุ้มครองแม้ว่าพฤติกรรมของคนจะ
แตกต่างกัน 
 คุณธรรมทางกฎหมายนอกจากจะเป็นต้นก าเนิดของฐานความผิดทางอาญาแล้วยังแบ่งลักษณะของ
ความผิดอาญาเป็นความผิดอันยอมความได้ กับความผิดอาญาแผ่นดิน ซึ่งต้องพิจารณาคุณธรรมทางกฎหมายว่าเป็น
คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนเอกชน ( Individualrechtsgut) หรือคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนรวม 
(Universalrechtsgut) ถ้าความผิดนั้นกระทบกระเทือนต่อบุคคลโดยเฉพาะหรือบทบัญญัติของความผิดที่มุ่ง
ประสงค์จะคุ้มครองความเสียหายอย่างแท้จริง เช่น ความผิดฐานฉ้อโกง ท าให้เสียทรัพย์ เป็นต้น ก็จะถือความผิด
ลักษณะเช่นนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ การด าเนินคดีต้องมีการร้องทุกข์เพื่อมอบอ านาจในการด าเนินคดีให้กับ
รัฐก่อน ส่วนความผิดใดที่สังคมได้รับความกระทบกระเทือนอย่างร้ายแรงก็จะเป็นการสร้างความไม่สงบสุขขึ้นใน
สังคม เช่น ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ เป็นต้น จะเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ท่ีรัฐมีอ านาจด าเนินคดีอาญา 
แม้ผู้เสียหายจะไม่ด าเนินคดีร้องทุกข์กับผู้กระท าความผิดก็ตาม 
 ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นความผิดอาญาประเภทหนึ่งซึ่งมีรากฐานมาจากการ
ประกันภัย ซึ่งสัญญาประกันภัย คือ การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งท าหน้าที่เป็นหลักประกันแก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง โดยสัญญา
ว่าเขาจะไม่ต้องรับความเดือดร้อนจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของเขา โดยฝ่ายผู้ให้หลักประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามจ านวนและเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ หรืออาจท า
ให้ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัยไว้นั้นกลับสู่สภาพดีหรือใกล้เคียงของเดิม โดยผู้ให้หลักประกันจะได้รับเงินตอบแทนจาก
อีกฝ่ายหนึ่งตามจ านวนที่ตกลงกันไว้5 
 การประกันภัยในความหมายทางกฎหมาย คือ สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับประกันตกลงที่
จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้เอาประกันในกรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ว่าเป็นเหตุให้
ได้รับความเสียหาย หรือตกลงที่จะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ว่าเป็นเหตุให้ได้รับความ
เสียหาย โดยมีเง่ือนไขว่าผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งการ
ประกันภัยนั้นแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 ประเภท คือ การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย  
 การประกันวินาศภัย คือ การประกันความเสียหายอย่างใดๆทีจ่ะพึงประมาณเป็นเงินได้ รวมถึงความ
สูญเสียในสิทธิ ผลประโยชน์หรือรายได้ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดวินาศภัยขึ้นตาม
สัญญาแต่ไม่เกินจ านวนเงินที่เอาประกันไว้ โดยสามารถแบ่งการประกันวินาศภัยออกได้เป็น 4 ประเภท คือการ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 
2. ทฤษฎีและแนวคิดของความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัย 
 การฉ้อโกงในธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น จัดเป็นอาชญากรรมที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากประกัน
วินาศภัยที่เป็นธุรกิจเฉพาะและถูกควบคุมก ากับดูแลจากรัฐโดยเคร่งครัด เนื่องจากการเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลหลายฝ่ายและมีเงินจ านวนมหาศาล ซึ่งความหมายของการฉ้อโกงในธุรกิจประกันวินาศภัยและขอบเขตของ
การฉ้อโกงในธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นจัดว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
 เมื่อพิจารณาในแง่ของกฎหมายอาญาแล้วจะพบว่าค าว่า “การฉ้อโกงในธุรกิจประกันวินาศภัย”  เป็น
การผสมค าระหว่างค าว่า “การฉ้อโกง” กับค าว่า “ธุรกิจประกันวินาศภัย" ซึ่งค าว่า “การฉ้อโกง” มีปรากฏอยู่ใน
ประมวลกฎหมายอาญาปรากฏลักษณะ 12 ความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ หมวด 3 การฉ้อโกง ตั้งแต่มาตรา 341 ถึง 347 
ซึ่งได้แก่ การฉ้อโกงท่ัวไป การฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอ่ืนหรืออาศัยความเบาปัญญาหรือความอ่อนแอแห่งจิตของ
ผู้ถูกหลอกลวง การฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงแรงงาน การฉ้อโกงค่าอาหารหรือค่าโรงแรม และการฉ้อโกงประกัน

                                                           
5 อภิศักดิ์ ค าดี, (2549). “ การฉ้อโกงการประกันวินาศภัย :ศึกษากรณีการประกันวินาศภัยรถยนต์โดยผู้เอาประกันภัย ” 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549), น 17. 
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วินาศภัย ถึงแม้ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประเภทต่างๆ ดังกล่าวจะมีองค์ประกอบความผิดที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่
องค์ประกอบหลักของความผิดฐานฉ้อโกงยังคงคล้ายกันได้แก่ 
 1) ต้องมีการหลอกลวง หมายความว่าเป็นการแสดงข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันอันเป็นเท็จหรือ
ปกปิดข้อความจริงอันควรต้องแจ้งหรือกระท าการอื่นใดให้ผู้ถูกหลอกลวงเข้าใจผิดไปจากเดิม 
 2) ต้องมีเจตนาพิเศษ ได้แก่ โดยทุจริตหรือโดยรู้ว่าตนไม่สามารถช าระเงินค่าอาหารหรือค่าอยู่ใน
โรงแรมหรือเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สามหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์
จากประกันวินาศภัย 
 3) เป็นการกระท าที่มุ่งหวังผลประโยชน์ในเชิงทรัพย์สินหรือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หาใช่ท าเพราะ
ความโกรธแค้นส่วนตัวหรือท าเพราะอุดมการณ์ไม่ 
 4) เป็นความผิดที่มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรม หรือเป็นความผิดในตัวเอง (mala in se) 
กล่าวคือ การกระท าผิดลักษณะนี้ เป็นสิ่งท่ีสังคมมองว่าเป็นเรื่องที่ผู้กระท าสมควรได้รับโทษทางอาญา หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งได้ว่า ผู้กระท าผิดมี “ความช่ัว" และ สมควรได้รับการจัดการในความช่ัวดังกล่าว6 

 ส่วนค าว่า “ธุรกิจประกันวินาศภัย” มีความหมายกว้างไม่เฉพาะแก่บุคคล ผู้เกี่ยวข้องกับสัญญา
ประกันวินาศภัย 3 ฝ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่ง ได้แก่ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และผู้รับ
ประโยชน์ แต่ยังหมายถึงการประกอบธุรกิจอื่นอันเกี่ยวข้องกับประกันวินาศภัยโดยตรงและมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
หากขาดธุรกิจเหล่านี้แล้วธุรกิจ ประกันวินาศภัยก็ไม่อาจด าเนินต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 
(Insurance Broker) ธุรกิจส ารวจภัยและประเมินความเสียหาย (Loss Adjuster & Surveyor) ธุรกิจประกันภัยต่อ 
(Reinsurance) และธุรกิจอื่นที่อาศัยความรู้ความช านาญเฉพาะและมีความจ าเป็นต่อระบบประกันวินาศภัย 
เนื่องจากผู้รับประกันวินาศภัยไม่สามารถด าเนินการเองได้ เช่น ธุรกิจสถานพยาบาล (Medical Treatment) ธุรกิจ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ได้แก่ อู่ซ่อมรถ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นอาทิ ธุรกิจเหล่านี้เองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินจ านวนมาก
ในธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีผู้รับประกันวินาศภัยเปรียบเสมือนเป็นคนกลางรวบรวมเงินจากผู้เอาประกันภัย
จ านวนมากในรูปของเบี้ยประกันภัย 
  ผู้เขียนจึงสรุปได้ว่า การฉ้อโกงในธุรกิจประกันวินาศภัย ได้แก่ การที่ผู้ใดกระท า ละเว้นกระท า
อันเป็นลักษณะของการหลอกลวง ด้วยการแสดงข้อความจริงอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงอันควรแจ้งให้ทราบ 
โดยทุจริตหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ในเชิงทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมายจากธุรกิจประกันวินาศภัย อย่างไรก็ตาม 
ประการส าคัญอยู่ที่การกระท าผิดดังกล่าวต้องมีลักษณะหลอกลวงและเฉพาะส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัยเท่านั้น 
กล่าวคือ ผู้กระท าต้องมีเจตนากระท าเพื่อแสวงหาประโยชน์ในเชิงทรัพย์สินจากประกันวินาศภัย หากความผิดอื่นใด
ซึ่งสามารถกระท าได้ในธุรกิจอื่นด้วยหรือเป็นการกระท าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง เช่น การลักทรัพย์ รับของ
โจร เช่นนี้ หากมีการกระท าความผิดในลักษณะดังกล่าวนี้ในธุรกิจประกันวินาศภัย ก็จะไม่อยู่ในความหมายของ การ
ฉ้อโกงในธุรกิจประกันวินาศภัยแต่อย่างใด 
 
3. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบการฉ้อโกงในธุรกิจประกันวินาศภัยในต่างประเทศ 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
347 กับประมวลกฎหมายอาญาประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนแล้ว โดย สหรัฐ ฯ มีการแบ่งประเภทการฉ้อโกง
ประกันภัยเป็น 2 ประเภทได้แก่ 7 
 ก) การฉ้อโกงภายใน (Internal Fraud) คือการฉ้อโกงซึ่งกระท าโดยตัวแทน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ
ลูกจ้างของบริษัทรับประกันภัย ต่อบริษัทรับประกันภัย หรือต่อผู้เอาประกันภัย ได้แก่ การยักยอกเบี้ยประกันภัย 

                                                           
6 ประดิษฐ์ พงษ์สุวรรณ์ "อ านาจฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหาย : สัมฤทธิ์ผลของการฟ้องคดี ความผิดฐานฉ้อโกง," (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2549), หน้า 58. 
7 Insurance Fraud Prevention Division, Nebraska Department of Insurance. Example of Insurance Fraud 

(Online). (n.d.). Available from: http://www.doi.ne.gov/fraud/examples.htm[2007, October 20) 
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(Pocketing Premiums) ซึ่งกระท าโดยตัวแทน หรือลูกจ้างบริษัทรับประกันภัยที่รับเงินค าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอา
ประกนัภัยแล้วไม่น าส่งแก่บริษัท รับประกันภัยแต่กลับออกกรมธรรม์ปลอมให้แทน เป็นต้น 
 ข) การฉ้อโกงภายนอก ( External Fraud ) คือการฉ้อโกงโดยบุคคล กลุ่ม บุคคลในฐานะผู้เอา
ประกันภัย ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ หรือ แม้แต่อาชญากรมืออาชีพ ซึ่งกระท าต่อบริษัท
รับประกันภัย ได้แก่ การเผาทรัพย์สินที่เอา ประกันภัยเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ( Arson for profit ) การ
สร้างเอกสารเท็จเพื่อเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน (Creating a Fraudulent Claim) เป็นต้น 
 ซึ่งความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยของสหรัฐอเมริกาจะบัญญัติกฎหมายครอบคลุมการกระท า
ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยทั้งหมดโดยถือว่าเป็นการฉ้อโกงหรือหลอกลวงผู้รับประกันภัย ผู้รับผิดชอบ
ในการจ่ายเงินต่อการเรียกร้องการประกันภัยภายใต้ข้อตกลงของการประกันภัยไม่ได้จ ากัดเฉพาะการกระท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันวินาศภัยเท่าน้ัน จะเห็นว่าในต่างประเทศ มองความผิดฐานฉ้อโกงการประกัน
วินาศภัยเป็นความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรง และมีลักษณะการกระท าความผิดที่มีหลายลักษณะ ดังนั้น
การบัญญัติกฎหมายของทั้งสองประเทศจึงบัญญัติให้ครอบคลุมการกระท าความผิดให้มากที่สุดเพื่อมิให้เกิดช่องว่าง
ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
 ส่วนปัญหาการฉ้อโกงประกันภัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นจะมีบทบัญญัติกฎหมาย
ก าหนดให้อาชญากรรมชนิดนี้เป็นอาชญากรรมเฉพาะ คือความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัย ในกฎหมายถึง 2 
ฉบับด้วยกันได้แก่ กฎหมายประกันภัยและกฎหมายอาญา ได้แก่ 
 ก) กฎหมายประกันภัยแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 8 
 กฎหมายประกันภัยแห่สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1995 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยเพื่อให้อ านาจแก่องค์กรของรัฐ
ในการก ากับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพ สามารถสรุปสาระส าคัญได้
ดังนี ้
 กฎหมายฉบับนี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับสัญญา
ประกันภัย เช่น นิยามสัญญาประกันภัย นิยามของผู้เอาประกันภัย นิยามผู้รับประกันภัยหลักเรื่องส่วนได้เสียในวัตถุ
ที่เอาประกันภัย อายุความสัญญาประกันภัยเป็นต้น ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เช่นการที่บริษัทประกันภัยต้องด ารงฐานะทางการเงิน จ านวนทุนจดทะเบียนท่ีบริษัทประกันภัยจะต้องมี
การขออนุญาตในการประกอบธุรกิจประกันภัย การประกอบลงทุนอย่างอื่นของบริษัทประกันภัย การก ากับดูแล
เรื่องของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เป็นตัน และส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับโทษทางอาญา เช่น การที่ผู้
ประกอบธุรกิจประกันภัยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ การทุจริตในธุรกิจประกันภัย 
 ในส่วนของบทบัญญัติความผิดและโทษเกี่ยวกับการฉ้อโกงประกันภัยในกฎหมายฉบับนี้ปรากฏอยู่ใน
บทความรับผิดทางกฎหมาย เริ่มตั้งแต่มาตรา 131 ถึง มาตรา 133 
 ข) กฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 9 
 กฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ส่วนที่หนึ่งเป็นบทบัญญัติ
ทั่วไป เช่น เรื่องการบังคับใช้กฎหมายอาญา เรื่องโทษ เรื่องเจตนา อายุความ เป็นต้น ส่วนที่สองเป็นบทบัญญัติ
ความผิดเฉพาะ เช่น ความผิดเกี่ยวต่อรัฐความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น โดยการฉ้อโกงประกันภัยนี้ บัญญัติอยู่ในบทที่ 5 อาชญากรรมการฉ้อโกงทางการเงิน 
(Crimes of Financial Fraud) มาตรา 198 
 
 

                                                           
8 Insurance Law of the People's Republic of China [Online]. (n.d.). Available 

from: http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2006-04/18/content_570145 1.htm [2008. March 5] 
9 Criminal Law of the People's Republic of China [Online]. (n.d.). Available from: 

htte://www.com-law.net/indlaw/crime/criminall aw1.html [2008,February 7] 
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4.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 เมื่อพิจารณาถึงคุณธรรมทางกฎหมายและการด าเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย 
จะต้องมีการร้องทุกข์ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด หากปล่อยให้เป็นความผิดอาญาที่ยอมความได้ย่อมก่อให้เกิด
ความเสียหาย เนื่องจากการกระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย เป็นอาชญากรรมอันเป็นพฤติกรรมที่
กระทบต่อบุคคลในสังคม เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นการกระท าที่ผิดศีลธรรม เป็น
ผลให้บุคคลโดยส่วนรวมในสังคมได้รับความเดือดร้อน ด้วยเหตุนี้ผู้ที่กระท าความผิดดังกล่าวก็ต้องที่จะได้รับโทษใน
สิ่งที่ตนได้กระท าลงไปอันเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายอาญา แต่เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 
ก าหนดให้ ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นความผิดอันยอมความได้ ดังนั้นจึงมีผลท าให้มาตรการบังคับ
ทางอาญา มีปัญหาเป็นอย่างมาก 
 ซึ่ ง เหตุผลที่จ า เป็นในการแก้ ไขความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยตามมาตรา 347 
มีเหตุผลดังนี้ (1) ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยตามมาตรา 347 คือ การคุ้มครองความสงบสุขของ
ประชาชน อีกทั้งคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย คือ คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็น
ส่วนบุคคล และ คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนรวม (2) ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยตามมาตรา 347 
เป็นการกระท าท่ีเป็น “ภยันตรายต่อผู้อื่น” (Harm to Others) และควรเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เพราะความผิด
ทีก่ระทบต่อความสงบสุขของสังคม อีกท้ังผู้มีส่วนได้เสียในความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย ถือได้ว่าเป็นการ
กระท าความผิดที่ร้ายแรง “ส่วนได้เสียของสังคม” (3) ความเสียหายจากความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย
ตามมาตรา 347 เป็นทั้งความเสียหายที่แท้จริงกระทบต่อคุณธรรมทางกฎหมาย หรือ ความผิดอาญาที่เป็นการท า
อันตราย และผลจากความเสียหายเป็นอันตรายต่อความเสียหายของคุณธรรมทางกฎหมาย หรือ ความผิดอาญาที่
เป็นการก่ออันตราย จึงถือได้ว่าสมควรลงโทษผู้กระท าความผิด (4) ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยตาม
มาตรา 347 เป็นความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตรายที่ประจักษ์ที่เป็นการก่ออันตรายต่อปัจเจกชนและต่อ
สาธารณชน ถือเป็นการกระท าที่เฉพาะเจาะจงและได้ปรากฏผลของอันตรายที่เห็นได้ประจักษ์ต่อคุณธรรมทาง
กฎหมายที่บุคคลอื่นได้รับการคุ้มครอง (5) ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย สอดคล้องกับหลักการก าหนด
ความรับผิดและโทษในทางอาญา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดความรับผิดทางอาญา และ (6) หากการบัญญัติ
การฉ้อโกงการประกันวินาศภัย เป็นความผิดอาญาแผ่นดินแล้ว ก็จะแก้ไขปัญหาการตีความกฎหมายอาญาได้ 
เพราะว่าเป็นการบัญญัติให้ชัดเจนให้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามความมุ่งหมายของกฎหมาย (เจตนารมณ์ของ
กฎหมาย) และพิเคราะห์ถึงคุณธรรมทางกฎหมาย  
 เหตุผลในการเสนอแก้ไขบทบัญญัติในความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยตามมาตรา 348 
ที่มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะชน กับความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตรายต่อปัจเจกชนและต่อ
สาธารณชน สรุปได้ว่า ทรัพย์ที่ถูกฉ้อโกงประกันวินาศภัย เป็นความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตรายต่อสาธารณชน
แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่กล่าวคือ (1) ความเป็นอันตรายต่อผู้เสียหายจ านวนมากซึ่งไม่เจาะจงตัว เพราะว่า
ประชาชนจ านวนมากอาจได้รับความเสียหายอันไม่อาจค านวณได้จากการถูกฉ้อโกงประกันวินาศภัย (2) ความเป็น
อันตรายต่อผู้เสียหายคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่เจาะจงภายใต้สถานการณ์บางอย่าง การกระท าให้เกิดความเสียหายหรือ
เป็นอันตรายต่อประชาชนโดยทั่วไปแล้ว เพียงแต่ผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น 
 ทั้งนี ้ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย ดังนี้ 
 1) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 347 โดยเพิ่มมาตรา 347 วรรค 2 คือลักษณะเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐาน
ฉ้อโกงประกันวินาศภัยดังนี้ “หากการกระท าตามวรรคแรก เป็นการท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ใช้ใน
การขนส่งสาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือ ปรับไม่เกิน 2 ใน 3 ของทรัพย์ที่เกิดความเสียหาย
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงลักษณะของการกระท าความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย
ทรัพย์สินที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะมากข้ึน 
 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานฉ้อโกงที่มุ่งคุ้มครองเฉพาะความ
เสียหายในส่วนท่ีเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายเท่าน้ัน อันเป็นคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนเอกชน แต่คุณธรรมทาง
กฎหมายของความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยเป็นคุณธรรมทางกฎหมายที่ไม่ได้มุ่งคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินของผู้
รับประกันวินาศภัยเท่านั้น แต่รวมถึงความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุน ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียง
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ของประเทศ การด าเนินธุรกิจ ทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศผลกระทบต่อการลงทุนผลกระทบต่อความ
น่าเช่ือถือและช่ือเสียงของประเทศ และผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอันเป็นคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนรวม 
จึงกล่าวได้ว่า ความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยเป็นบทฉกรรจ์ของความผิดฐานฉ้อโกง  
 2) ควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 348 จากเดิมที่บัญญัติว่า “ความผิดในหมวดนี้ 
นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้” เป็น “ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิด
ตามมาตรา 343 มาตรา 347 และมาตรา 347 วรรค 2 เป็นความผิดอันยอมความได้”   
 ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อพิจารณาความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยทรัพย์สินที่เป็นการขนส่งในเชิง
พานิชย์ จะเห็นได้ว่าคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย คือ คุ้มครองภยันตรายต่อ
ประชาชน แต่ในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์สภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้า แต่ก็ยัง
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น  
   เหตุผลในการแก้ไขความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยตามมาตรา 347 ก็เพราะว่า ใน
ปัจจุบันความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัยยังไม่มีการคุ้มครองทรัพย์สินที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือที่ เป็น
ทรัพย์สินสาธารณะในประเทศไทย จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ของสังคม เศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งผู้เขียนขอเสนอให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า เรือเฟอร์รี่ รถ
โดยสารสาธารณะประจ าทาง รถโดยสารสาธารณะไม่ประจ าทาง อันเป็นสาธารณะ เป็นศูนย์รวมของบุคคลในการท า
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์อันเป็นสาธารณะ เหตุผลเพราะว่าในปัจจุบันประชาชนมีการปฏิสัมพันธ์กัน การเจรจาตก
ลงกันทางธุรกิจ การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค การพักผ่อนตามวิถีชีวิตของปัจเจกบุคคลอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมเพื่อจรรโลงความเป็นสังคมให้ด ารงอยู่ ดังนั้นจึงเป็นภารกิจหน้าที่ของรัฐที่ควรจะ
คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในสถานท่ีที่ประชาชนอยู่ร่วมกันท ากิจกรรมทางสังคมดังกล่าว 
 เหตุผลในการเสนอแก้ไขบทบัญญัติในความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย มาตรา 348 ก็เพื่อเป็น
การคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนที่ในทรัพย์ที่ประชาชนอยู่ร่วมกัน เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า เรือเฟอร์รี่ 
รถโดยสารสาธารณะประจ าทาง รถโดยสารสาธารณะไม่ประจ าทาง อันจะเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยต่อ
ประชาชน จึงเห็นควรมีการแก้ไขปรับปรุงความผิดฐานฉ้อโกงการประกันวินาศภัย  มาตรา 348 ให้เป็นความผิด
อาญาแผ่นดิน เพราะเป็นความผิดที่มีความช่ัวร้ายในตัวเอง (mala in se) ความผิดอาญาเกิดจากทฤษฎีสัญญา
ประชาคมที่ประชาชนมอบอ านาจให้รัฐออกกฎหมายเพื่อ ควบคุมและป้องกันสังคมให้พ้นจากการกระท าที่เป็นการ
ก่อให้เกิด “ภยันตรายต่อผู้อื่น”  (Harm to Others) โดยการออกกฎหมายเพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคลใน
สังคม และมีการการก าหนดข้อห้ามมิให้ปฏิบัติหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางอาญา ความผิดฐานฉ้อโกงการประกัน
วินาศภัย มาตรา 348 สอดคล้องกับแนวคิดกับเหตุที่เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เพราะความเสียหายนั้นเป็น
ผลกระทบในวงกว้างต่อผู้คน สังคม และประเทศชาติ เนื่องจากลักษณะของทรัพย์ที่มีความส าคัญที่กฎหมายมุ่งเน้น
ให้ความคุ้มครองไว้เป็นกรณีพิเศษ 
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บทคัดย่อ 
 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติในลักษณะ 6 
ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนในมาตรา 218 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เป็นเหตุฉกรรจ์ของ
ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ตามมาตรา 217 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การบังคับใช้กฎหมายอาญาฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ที่มีความส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายของต่างประเทศเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตความรับผิด ลักษณะและประเภท
ของทรัพย์ที่มีความส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมถึงการจัดท าข้อเสนอและ
แนวทางในการแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 218 ให้ทันต่อสภาวการณ์ 
 ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณีพิเศษตามมาตรา 218 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิด
ฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ที่ผู้กระท าต้องได้รับโทษหนักขึ้น เป็นการกระท าความผิดที่เป็นการก่อให้เกิดภยันตราย  
ต่อประชาชนเป็นบทบัญญัติที่มีความล้าสมัย ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มี  
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทรัพย์ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 218 (1) โรงเรือน เรือ หรือแพที่คนอยู่อาศัย (2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ท า
สินค้า (3) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม (4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นสาธารณสถานหรือ
เป็นที่ส าหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา (5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ (6) เรือ
กลไฟ หรือเรือยนต์ อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันข้ึนไป อากาศยาน หรือรถไฟท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะ ไม่ครอบคลุมถึง
ทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศ 
    บทความนี้ผู้เขียนได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ให้
ครอบคลุมถึงทรัพย์ที่มีความส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ของการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีครอบคลุมถึงด้านการคมนาคม ด้านพลังงาน ด้านการจัดการน้ า ด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคม ด้านการก าจัดขยะและด้านสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความส าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศท่ีเป็นทรัพย์ท่ีมีมูลค่ามาก มีมูลค่าทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อ
เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีการลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่หรือป้องกันอาชญากรรม และเป็นการข่มขู่ยับยั้งการกระท าความผิด รวมถึง

                                                           
 1 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย นิติกรช านาญการ กรมสรรพากร 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 3 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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Abstract 
 This article provides a rationale for studying the way in which to resolve the precedent 
offenses caused the section 218, which is the seriousness of the offense. Accumulated assets, 
respectively section 217 of the transport law Institute by studying the theoretical concepts about 
the enforcement of the criminal law on the basis of the arson of important assets that affect the 
economy and national security compare with the foreign legal system in order to know the extent 
of liability nature and types of assets that are important to affect the economy and national 
security, including the preparation of proposals, guidelines to amend section 218 to keep up with 
the circumstances.  
 The offense of setting up arson for the burning of property, a special case under section 
218 of the Criminal Code, is an offense of setting up arson to burn assets that the offender is 
subject to more severe punishment. It is an offense related to causing dangers to the people is a 
provision that is obsolete. There is no correction and change to keep up with the current situation 
with changes in the economy, society and technology with rapid progress. As a result, property as 
provided in section 218 (1) houses, boats or rafts where people live (2) boat houses or rafts which 
are stored or made of goods (3) theaters or meeting places (4) buildings which are public domain 
(5) a train station, airport, or a public car park or boat (6) a steamboat or motorboat with a capacity 
of five tons or more, aircraft or trains used for public transport. It does not cover assets that are 
infrastructure systems of facilitating the people that affect the economy and national security. 
 In this paper, the authors propose a serious amendment to the arson crime to include 
material assets that have an impact on the economy and the security of the country where the 
infrastructure is facilitated convenience for people covering the transportation, energy, water 
management, communication, waste disposal, various utilities, including assets or places that are 
important to affect to the economy and security of the country that is a very valuable asset has 
national cultural value to prevent serious crimes affecting the economy and national security with 
the theory of punishment for preventing crime and threat to offense, including bringing the 
perpetrators to punish them in accordance with the seriousness of crimes affecting the welfare of 
the people. 
 
Keywords  
aggravation, arson, economy, national security 
 
1. บทน า 
 ประมวลกฎหมายอาญาเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดว่าการกระท าใดควรกระท า การกระท าใดเป็น
ความผิด รวมถึงบทก าหนดโทษส าหรับความผิดทางอาญา การก าหนดว่าการกระท าใด เป็นความผิดต้องเป็นการ
กระท าที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
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2560 มาตรา 77 วรรคหนึ่ง4 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่
หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่
ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 25625 มาตรา 21(8) การก าหนดโทษทางอาญาส าหรับการกระท าความผิดใดให้ค านึงถึง
การกระท าต้องกระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นแนวทางในการศึกษาถึงขอบเขตความรับผิดทางอาญา
ฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ในมาตรา 218 แห่งประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเหตุฉกรรจ์ของความผิดฐานวางเพลิงเผา
ทรัพย์ซึ่งเป็นเหตุที่ผู้กระท าความผิดต้องได้รับโทษหนักขึ้น โดยมุ่งเน้นศึกษาถึงทรัพย์ที่มีความส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากบทบัญญัติมาตรานี้ในปัจจุบันไม่ทันต่อสถานการณ์ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมถึงการกระท าความผิดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
ลักษณะและวิธีการที่ก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายอาญาที่มุ่งคุ้มครองความ
ปลอดภัยของประชาชน6 ที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างขั้นพื้นฐานของการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีครอบคลุม
ถึงด้านคมนาคม ด้านพลังงาน ด้านการจัดการน้ า ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม การก าจัดขยะที่ทันต่อสถานการณ์ได้ 
มาตรา 2187 เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นการก่ออันตรายต่อประชาชนที่
เป็นทรัพย์กรณีพิเศษตามมาตรา 218 (1) โรงเรือน เรือหรือแพที่คนอยู่อาศัย (2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บ
หรือที่ท าสินค้า (3) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม (4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็น
สาธารณสถาน หรือเป็นที่ส าหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา (5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือที่จอดรถหรือเรือ
สาธารณะ (6) เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป อากาศยานหรือรถไฟท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ที่ถือเป็นการก่อภยันตรายต่อประชาชน ท าให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจ มีความเสียหายจากการวางเพลิงที่มีมูลค่า
สูง เป็นทรัพย์ที่มีความส าคัญเป็นพิเศษ ภยันตรายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก สร้างความ
เสียหายแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและส่งผลกระทบในวงกว้างอันถือเป็นการก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
สาธารณะที่เป็นการก่ออาชญากรรมที่มีลักษณะร้ายแรง ให้ได้รับโทษหนักขึ้นและให้ตระหนักถึงความร้ายแรงของ
การก่ออาชญากรรมเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรคหนึ่ง  ที่เป็นบทบัญญัติให้รัฐพึง
จัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพและสอดคล้องกับทฤษฎีของเฮอร์เบิร์ต แอล 
แพคเกอร์8 ที่กล่าวถึงความรับผิดทางอาญาว่าเป็นการกระท าที่เห็นได้ชัดในหมู่ชนส่วนมากว่าเป็นการกระท าที่
กระทบกระเทือนต่อสังคมและหมู่ชนส่วนมากมิได้ให้อภัยแก่การกระท าเช่นนั้น เป็นการกระท าที่กระทบต่ อความ
สงบเรียบร้อยของสังคม9 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการป้องกันภยันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อ
ประชาชนและสังคม อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้อาชญากรก่ออาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความ
มั่นคงของประเทศที่ถือว่าเป็นการก่อภยันตรายที่ร้ายแรงตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่หรือป้องกัน
อาชญากรรม เพื่อเป็นการข่มขู่ยับยั้งการกระท าความผิด การลงโทษผู้กระท าความผิดทางอาญานั้นโทษทางอาญา
ต้องมีประสิทธิภาพในการยับยั้งมิให้คนกระท าความผิดหวนกลับไปท าผิดอีก10 และเป็นการข่มขู่ยับยั้งการกระท า
ความผิดซ้ าเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเอาเยี่ยงอย่าง11 เพราะการปกป้องคุ้มครองประชาชนจากภยันตราย
ให้มีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินอีกท้ังยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและสังคม 
 

                                                           
 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 

5 พระราชบัญญัตหิลักเกณฑก์ารจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 21(8) 
 6 คณิต ณ นคร,กฎหมายอาญาภาคทั่วไป,พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร,วิญญูชน,2563), น.95 
 7 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 218 
 8 Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, (California : Standford University Press,1968), p. 296. 
 9 ปกป้อง ศรีสนิท,กฎหมายอาญาชั้นสูง,พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน), 2563, น.27. 
 10 เพิ่งอ้าง, น.201. 
 11 อัจฉรียา ชูตินันทน์,อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา,พิมพ์ครั้งที่ 4,(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน), 2563, น.227-230. 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retributive Theory) ทฤษฎีนี้ใช้วิธีการลงโทษเพื่อการ
ตอบแทนผู้กระท าความผิดให้ได้รับโทษในลักษณะตาต่อตา ฟันต่อฟัน มีการใช้วิธีการที่รุนแรงทั้งการประหารชีวิต 
การทรมานรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สาสมกับความผิดที่ผู้นั้นได้กระท าไปเพื่อให้ผู้กระท าความผิดสารภาพและรู้ส านึกถึง
ความผิดในการกระท า ทฤษฎีนี้มีแนวคิดในการลงโทษว่าผู้กระท าความผิดมีเจตจ านงเสรี (Free Will) ในการคิด 
การตัดสินใจและกระท าการซึ่งเช่ือว่ามนุษย์มีความสามารถในการใช้เหตุผล เมื่อตัดสินใจท าสิ่งใดลงไปต้อง
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเมื่อกระท าความผิดจึงต้องรับผิดชอบต่อความผิดและสมควรได้รับการลงโทษ  
 2.2 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่ยับยั้ง (Deterrence Theory) การลงโทษสามารถข่มขู่และ
ยับยั้งตัวผู้กระท าผิดที่ได้รับโทษ เพื่อเป็นการข่มขู่หรือป้องกันอาชญากรรมให้บุคคลอื่นเกิดความเกรงกลัวโทษจนไม่
กล้ากระท าความผิดขึ้นอีก โดยมีวัตถุประสงค์สองประการคือเพื่อลดอาชญากรรมหรือการกระท าความผิดซ้ าและ
เพื่อข่มขู่ไม่ให้ประชาชนเอาเยี่ยงอย่าง ซึ่งการลงโทษให้ได้สัดส่วนมีความเหมาะสมกับความร้ายแรงของอาชญากรรม
ถือว่าเป็นมาตรการทางอาญาที่จ าเป็นเพื่อข่มขู่ยับยั้งการกระท าความผิดให้ผู้อื่นเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเอา
เยี่ยงอย่าง อีกทั้งยังเพื่อป้องกันการกระท าผิดซ้ าซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการลงโทษในปัจจุบัน  
 2.3 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อการคุ้มครองและป้องกันสังคม (Prevention of Crime) ทฤษฎีนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ผู้กระท าความผิดที่ถูกลงโทษมีโอกาสกระท าความผิดซ้ าอีก โดยท าให้หมดโอกาสที่จะกระท า
ผิดได้ การลงโทษเพื่อการป้องกันสังคมเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการน าเอาวิธีการลงโทษจ าคุกมาใช้ เพราะโทษจ าคุกย่อมท า
ให้ผู้ที่ถูกจ าคุกอยู่ไม่สามารถประกอบอาชญากรรมหรือก่อความเดือดร้อนให้สังคมอีกระหว่างที่ถูกจ าคุก และได้น า
วิธีการนี้มาใช้กับผู้กระท าผิดเกือบทุกประเภท ตั้งแต่จ าคุกระยะสั้นไปจนถึงจ าคุกตลอดชีวิต  
 2.4 ทฤษฎีและหลักการลงโทษใหไ้ด้สดัส่วน เมื่อผู้กระท าความผิดได้กระท าการที่กฎหมายถือว่าเป็น
ความผิดและต้องไดร้ับโทษแล้ว ผูก้ระท าความผิดต้องได้รับโทษท่ีเหมาะสมกับการกระท าความผิดซึ่งมีทฤษฎีที่
สนับสนุนแนวคดิในการก าหนดโทษให้ได้สดัส่วนเหมาะสมกับความผิดและมีหลักการดังนี้ 
 1) ทฤษฎีเจตจ านงอิสระ ทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่าการพิจารณาบทลงโทษผู้กระท าความผิดควรจะได้
สัดส่วนกับความร้ายแรงของอาชญากรรม การก าหนดบทลงโทษน้ันต้องได้สัดส่วนเหมาะสมกับลักษณะของความผิด 
(equal punishment for the same crime) คือการลงโทษต้องไม่มากจนมีลักษณะโหดร้ายทารุณหรือไม่น้อยเกินไป
จนท าให้ผู้กระท าความผิดคิดว่าคุ้มค่าที่จะได้ผลประโยชน์จากการกระท าความผิดหรือประกอบอาชญากรรมนั้น  
 2) ทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarian Theory) เป็นแนวคิดของ เจเรมี เบนธัม (Jereme 
Bentham) ทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่าการออกกฎหมายต้องให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติ โดยต้องค านึงถึงมวลความสุข
ของคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นส าคัญ โดยต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในรัฐ ทฤษฎีนี้เช่ือว่ามีกฎ
ธรรมชาติสองประการ คือความพึงพอใจ (pleasure)  และความเจ็บปวด (pain) กฎธรรมชาตินี้จะเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมของมนุษย์เสมอ ดังนั้น ก่อนที่มนุษย์จะตัดสินใจท าสิ่งใดก็ต้องน ากฎธรรมชาติสองประการมาช่ังน้ าหนัก
ก่อนเสมอ ทฤษฎีนี้จึงยึดถือความสุขของคนในสังคมเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการตัดสินว่าอะไรถูกต้องเหมาะสม เพราะ
ความถูกต้องเหมาะสมของการกระท ามีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสุขของคนส่วนใหญ่ ทฤษฎีนี้จึงถูกน ามาใช้เป็น
เกณฑ์ในการออกกฎหมายของรัฐว่าต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการก าหนดโทษทางอาญาต้องได้
สัดส่วนเหมาะสมกับลักษณะความผิดหรือความร้ายแรงของอาชญากรรมนั้นด้วย  
 
3. ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณีพิเศษตามมาตรา 218  
 ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณีพิเศษตามมาตรา 218 แห่งประมวลกฎหมายอาญาถือเป็นเหตุ
ฉกรรจ์ของความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ตามมาตรา 217 ที่ท าให้ผู้กระท าต้องได้รับโทษหนักข้ึน สูงขึ้น เนื่องจาก
เป็นการกระท าที่มีความร้ายแรงมากข้ึน ผู้กระท ามีเจตนาร้ายแรงเป็นพิเศษในการกระท าความผิดโดยไม่สนใจสังคม
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หรือผลประโยชน์ส่วนรวม12 เป็นความผิดอาญาที่เป็นการก่ออันตราย13 โดยบทบัญญัติในมาตรา 218 ให้ความ
คุ้มครองถึงทรัพย์กรณีพิเศษตามที่ระบุไว้ในมาตรา 218 (1) ถึง (6) ได้แก่ (1) โรงเรือน เรือ หรือแพท่ีคนอยู่อาศัย (2) 
โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ท าสินค้า (3) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม (4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินเป็นสาธารณสถาน หรือเป็นที่ส าหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา (5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน 
หรือท่ีจอดรถหรือเรือสาธารณะ (6) เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันข้ึนไป อากาศยาน หรือรถไฟท่ีใช้
ในการขนส่งสาธารณะ การวางเพลิงเผาทรัพย์ตามบทบัญญัติในมาตรา 218(1) ถึง (6) ถือเป็นการกระท าความผิดที่
เป็นการก่ออันตรายที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองภยันตรายต่อประชาชน ผู้กระท าความผิดรู้ในข้อเท็จจริงว่าทรัพย์ที่ถูก
วางเพลิงนั้นมีความส าคัญและเป็นการกระท าท่ีจะก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน เกิดความเสียหายที่มีมูลค่ามาก
เป็นการก่ออาชญากรรมที่มีความร้ายแรงท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจ านวนมาก บทบัญญัติใน
มาตรานี้หมายความรวมถึงการก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณะที่ประชาชนไปรวมตัวกันในสถานที่ท่ีมีความส าคัญ
ทางศาสนา การไปรวมตัวกันเพื่อใช้บริการสาธารณะต่างๆ เช่น สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ที่จอดรถหรือเรือ
สาธารณะ หรือโรงเรือนหรือสถานที่ท าหรือเก็บสินค้าซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความส าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศที่สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงวิวัฒนาการของการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมที่ก้าวทันต่อสภาวการณ์  
 เนื่องจากไม่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงบทบัญญัติความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณีพิเศษตามมาตรา 
218ที่เป็นบทบัญญัติที่มีความล้าสมัย ไม่ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้กระท าความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์
ที่มีความส าคัญที่ขยายความถึงทรัพย์ท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงขอประเทศอันส่งผลให้ทรัพย์ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 218 ไม่ครอบคลุมถึงทรัพย์ที่มีความส าคัญที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ด้านการคมนาคม ด้าน
พลังงาน ด้านการจัดการน้ า ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านการก าจัดขยะ รวมถึงทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีไว้หรือใช้
เพื่อการสาธารณูปโภคของประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีความส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของประเทศที่เป็นทรัพย์ท่ีมีมูลค่ามาก มีมูลค่าทางวัฒนธรรมของชาติที่เป็นทรัพย์ท่ีมีความส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อาวุธหรือยุทโธปกรณ์ทางทหาร คลังแสง 
โรงงานวัตถุระเบิดที่ถือเป็นทรัพย์ที่มีความส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการวางเพลิงเผา
ทรัพย์ดังกล่าวเป็นการก่ออาชญากรรมที่มีความร้ายแรง ถือเป็นการก่อภยันตรายต่อประชาชน14จ านวนมากที่ส่งผล
ให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ถูกวางเพลิงนั้นมี
ความส าคัญที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการอ านวยความสะดวกต่อประชาชนท่ีรัฐบาลใช้งบประมาณจ านวนมากใน
การก่อสร้างและใช้ระยะเวลาในการด าเนินการที่ยาวนาน ใช้เงินลงทุนมูลค่ามหาศาล และรวมถึงทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติจึงควรก าหนดบทลงโทษให้ครอบคลุมถึงการกระท าความผิดทางอาญาที่
เป็นการก่ออันตรายต่อทรัพย์ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นความผิดตามมาตรา 218 
แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 
4. ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ  
 ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณีพิเศษตามมาตรา 218 แห่งประมวลกฎหมายอาญายังไม่
ครอบคลุมถึงทรัพย์ที่มีความส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศซึ่งเปรียบเทียบกับ
กฎหมายต่างประเทศท่ีมีบทบัญญัติเรื่องการวางเพลิงเผาทรัพย์ที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

                                                           
 12 เสฏวุฒิ ต่างท้วม,“เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนื่องจากความเกลียดชังทางศาสนา,”  
วารสารรัชตภาคย์,ปีที่ 14 ฉบับที่ 35 กรกฎาคม-สิงหาคม 2563, น.222. 
 13 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์,“ผลของการกระท าทางอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีที่เป็นการก่ออันตราย,”  
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2536. น.4. 
 14 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์, ความผิดอาญาที่เป็นการกอ่อันตรายตามกฎหมายอาญาเยอรมัน, ดุลพาห, ปีที ่41,  
(กันยายน - ตุลาคม, 2537), น.129. 
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ให้ทันต่อสภาวการณ์ เช่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ออกพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 174415 เพื่อแก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญาเรื่องการวางเพลิงเผาทรัพย์เพื่อป้องกันและยับยั้งไม่ให้อาชญากรรมลอบวางเพลิงเผาทรัพย์ที่มีความส าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและปกป้องชีวิตของประชาชน โดยให้ความคุ้มครองถึงสถานประกอบการเชิงพาณิชย์อื่นๆ 
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 320 (4)16 ผู้ใดวางเพลิงเผาอาคาร โรงงาน ที่เก็บสินค้า คลังสินค้า และที่เก็บ
อุปกรณ์ใดๆ ซึ่งมีไว้เพื่อการบริการสาธารณูปโภคต้องรับโทษหนักข้ึนคือการจ าคุกและโทษสูงสุดคือประหารชีวิตและ
มาตรา 320 (a) และ (b) กล่าวถึงกรณีวางเพลิงเผาคลังแสง อู่ต่อเรือ คลังหรือโรงงานผลิตดอกไม้ไฟ สถานที่
ประกอบศาสนพิธี หอจดหมายเหตุหรือพิพิธภัณฑ์ทั่วไปของรัฐบาลและในสถานที่ที่มีคนอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นโกดัง 
หรือโรงงานใดๆ ที่ท าด้วยวัสดุที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ หากเป็นผลมาจากการกระท าของการกระท าใดๆ ส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ รวมถึงการเผาหรือท าลายเอกสาร อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือหรือทรัพย์สินมีค่าอื่นใดจะมี
โทษถึงประหารชีวิต ในขณะที่สหพันธรัฐรัสเซียมีการก าหนดประเภทอาชญากรรมตามความร้ายแรงของการกระท า
ความผิดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งการวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นอาชญากรรมต่อความมั่นคง
สาธารณะตามมาตรา 20517 เป็นการกระท าที่มีจุดประสงค์เพื่อละเมิดความมั่นคงของสาธารณะ สร้างความ
หวาดกลัวให้กับประชาชนหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล นอกจากนี้มาตรา 28118 การวางเพลิงยังถือเป็น
อาชญากรรมต่อระบบรัฐธรรมนูญพื้นฐานและความปลอดภัยของรัฐที่เป็นการการลอบวางเพลิงหรือการกระท าอื่น
ใดที่มุ่งท าลายหรือสร้างความเสียหายให้กับองค์กร โครงสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการสื่อสารหรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีส าคัญส าหรับประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผู้กระท าความผิดจะ
ได้รับโทษโดยการลิดรอนเสรีภาพหรือจ าคุกเป็นระยะเวลาสิบถึงสิบห้าปี  
 นอกจากนี้ สาธารณรัฐเกาหลีได้บัญญัติความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ชนิดพิเศษที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสาธารณะไว้ในมาตรา 16519 กล่าวถึงการจุดไฟเผาโครงสร้างสาธารณะ การวางเพลิงและเผาโครงสร้างรถไฟ 
รถยนต์ไฟฟ้า เรือ เครื่องบินหรือเหมืองซึ่งใช้เพื่อธุรกิจของรัฐหรือเพื่อสาธารณะประโยชน์ ผู้วางเพลิงต้องรับโทษ
จ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุกไม่น้อยกว่าสามปีและในมาตรา 16620 กล่าวถึงการกระท าความผิดที่เป็นการจุดไฟเผา
โครงสร้างอื่นๆ เช่น (1) โครงสร้างรถไฟ รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ เรือ เครื่องบิน หรือเหมือง และใน (2) จุดไฟเผาวัตถุ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกิน
สิบล้านวอน ทั้งนี้มาตรา 16721 ยังบัญญัติถึงการจุดไฟเผาสินค้าทั่วไปแล้วผลของการกระท าก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สาธารณะซึ่งก าหนดรายละเอียดของการกระท าความผิดไว้ 2 กรณีคือ (1) ผู้ที่จุดไฟเผาวัตถุอ่ืนนอกเหนือจากการจุด
ไฟเผาอาคารที่มีคนอาศัยอยู่ การจุดไฟเผาโครงสร้างสาธารณะหรือการจุดไฟเผาโครงสร้างอื่นๆ และเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายต่อสาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหรือมากกว่าสิบปี และ (2) หากเป็นทรัพย์สินของ
ผู้กระท าความผิดเองต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินเจ็ดล้านวอน ซึ่งหากกล่าวถึงบทบัญญัติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดขอบเขตการวางเพลิงเผาทรัพย์ไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 8122 โดยพิจารณา
จากเจตนาและความมุ่งร้ายจะจุดไฟหรือเผาอาคาร โครงสร้าง เรือ เครื่องจักร วัสดุก่อสร้าง เสบียงใดๆ ร้านค้าทาง
ทหารหรือทางเรือ อาวุธสงคราม หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือด้านโครงสร้างใดๆ หรือเครื่องใช้ในการเดินเรือหรือขนส่ง
และมาตรา 844 (i) หากการวางเพลิงเป็นการสร้างความเสียหายหรือท าลายหรือพยายามท าให้เสียหายหรือท าลาย
ด้วยไฟ หรือวัตถุระเบิดต่ออาคาร ยานพาหนะ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นของรัฐหรือของส่วนตัวที่ใช้ในการพาณิชย์

                                                           
 15 Presidential Decree No.1744, Amending article three hundred and twenty of the revised Penal Code 
Provisions on ARSON. 
 16 Section 320 of Penal Code of Phillippines.  
 17 Article 205 of The Criminal Code of The Russia Federation.  
 18 Article 281 of The Criminal Code of The Russia Federation. 
 19 Article 165 of Korean Criminal Act. 
 20 Article 166 of Korean Criminal Act. 
 21 Article 167 of Korean Criminal Act. 
 22 Article 81 of U.S. Code. 
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ระหว่างรัฐหรือต่างประเทศ หรือในกิจกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างรัฐหรือการค้าต่างประเทศ 23 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่น้อยกว่าห้าปีและไม่เกินยี่สิบปีหรือท้ังจ าทั้งปรับ  
 ตัวอย่างการวางเพลิงเผาทรัพย์ท่ีมีความส าคัญที่ส่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 
เช่นกรณีการวางเพลิงเผารถไฟใต้ดินที่เมืองแทกู สถานี Jungangno ของ Daegu Metropolitan ประเทศเกาหลี
ใต้24 ที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง รถไฟเหลือเพียงเศษซากรถที่ไหม้เกรียม เหยื่อถูกเขาจนเหลือแต่กระดูกและมี
ผู้เสียชีวิตจ านวน 192 คน บาดเจ็บจ านวน 151 คนกลายเป็นโศกนาฎกรรมที่ถือเป็นความอับอายของชาติที่ส่งผลให้
รัฐบาลเกาหลีใต้แก้ไขบทบัญญัติเรื่องการวางเพลิงเผาทรัพย์ใหม่ หรือกรณีการเผาประตูประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 14 
(Gate of Exalted Ceremony) หรือ Namdaemun ซึ่งถือเป็นสมบัติประจ าชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ใน
กรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ เหตุจากการลอบวางเพลิงท าให้โครงสร้างไม้พังทลายลงเหลือเพียงฐานหินเท่านั้น 
ถือเป็นการวางเพลิงเผาทรัพย์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเกาหลีใต้ที่สร้างความสูญเสียยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 
มูลค่าความเสียหาย 21 ล้านดอลลาร์ในการสร้างและซ่อมแซมประตูซึ่งเป็นมูลค่าความเสียหายที่มากและเป็นการ
ท าลายทรัพย์ที่เป็นสมบัติของชาติที่ไม่อาจประเมินคุณค่าได้ หรือกรณีกรณีการลอบวางเพลิงเรือรบของกองทัพเรือ
สหรัฐอเมริกา25USS Bonhomme Richard เป็นเรือโจมตีสะเทินน้ าสะเทินบกขนาดใหญ่รองรับเฮลิคอปเตอร์ 24 
ล า ซึ่งจากเหตุการลอบวางเพลิงมีมูลค่าความเสียหายในการซ่อมแซมเรือเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานในการสู้รบ 
2.5 ล้าน ถึง 3 พันล้านเหรียญและต้องใช้เวลาถึง 7 ปีในการซ่อมแซม นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเรือซึ่ง
ใช้เวลาถึง 1 ปี ค่าใช้จ่ายจ านวน 30 ล้านดอลลาร์ ซึ่ งความเสียหายของเรือนี้ร้อยละ 60 ต้องเปลี่ยนระบบใหม่
ทั้งหมดซึ่งในที่สุดทางกองทัพเรือก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการซ่อมแซม ฟื้นฟูเรือรบให้กลับมาใช้การได้ดังเดิม ได้ 
เนื่องจากมูลค่าของความเสียหายมีมูลค่ามหาศาล และกรณีการลอบวางเพลิงโรงงานวัตถุระเบิดของสหพันธรัฐ
รัสเซีย โรงงานแห่งนี้ใช้ในการผลิตและเก็บระเบิดแรงสูงส าหรับทหาร จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้โรงงานระเบิด
ส่งผลให้เมือง Dzerzhinsk ของรัฐเซียท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 79 คน และสร้างความเสียหายให้บ้านเรือนที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงถึง 180 หลัง นอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายให้บริษัท JSC Kristall Pesearch Institute  
ถูกระเบิดท าลายทั้งหมด  
 จากการศึกษาเปรียบเทียบความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กับกฎหมายต่างประเทศท าให้เห็นถึงความ
ล้าสมัย ไม่ทันต่อสภาวการณ์ของบทบัญญัติในมาตรา 218 การวางเพลิงเผาทรัพย์กรณีพิเศษที่ไม่มีการก าหนด
บทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์ที่มีความส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศที่
ครอบคลุมถึงโครงสร้างขั้นพื้นฐานในการอ านวยความสะดวกขงประชาชนที่สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับความร้ายแรงของการ
กระท าความผิดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษท่ีเป็นการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบสุขของ
สังคม 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่าบทบัญญัติในเรื่องการวางเพลิงเผาทรัพย์กรณีพิเศษตามมาตรา 218 (1) - (6) 
ตามประมวลกฎหมายอาญายังไม่มีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะที่มุ่งให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งบทบัญญัติเรื่องการวางเพลิงเผาทรัพย์ในกฎหมายต่างประเทศถือเป็นการ
ก่ออาชญากรรมต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่เป็นการก่ออาชญากรรมต่อสาธารณะและถือเป็น
อาชญากรรมต่อความมั่นคงของชาติที่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนและทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความส าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์กรณี

                                                           
 23 Article 844 (i) of U.S. Code. 

24 BBC,“Anger mounts over Korean fire,” Search on 10 February 2021 From  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2782981.stm 
 25 Elliot Spagat, “Navy Will Decommission Warship Damaged in Suspected Arson,” Search on 10 
February 2021 From https://apnews.com/article/fires-san-diego-arson-62d645349a81e3e7f40ce599640984b2. 
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พิเศษในมาตรา 218 ของประเทศไทยนั้นไม่ครอบคลุมต่อทรัพย์ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการ
ป้องกันภยันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อสาธารณะที่ถือเป็นการป้องกันภยันตรายร้ายแรงต่อประชาชน  
 ผู้เขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 การ
วางเพลิงเผาทรัพย์ที่มีความส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศซึ่งหมายความรวมถึง
ทรัพย์ที่มีความส าคัญที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ด้านการคมนาคม ด้านพลังงาน ด้านการจัดการน้ า ด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคม ด้านการก าจัดขยะ รวมถึงทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีไว้ใช้เพื่อการสาธารณูปโภคของประชาชนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเพื่อเป็นการข่มขู่หรือป้องกันอาชญากรรมให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเกรง
กลัวที่ต้องรับโทษจากการกระท าความผิดทีห่นักขึ้นและเป็นการก าหนดบทลงโทษให้เหมาะสมและได้สัดส่วนกับการ
ก่ออาชญากรรมที่มีความร้ายแรง โดยผู้เขียนขอเสนอแนะว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 218 ควรจะถูกแก้ไข
เพิ่มเติมโดยมีข้อความ ดังต่อไปนี ้
 “มาตรา 218 ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
 (1) สถานที่พักอาศัย เรือหรือแพที่คนอยู่อาศัย โรงแรม รีสอร์ท สถานที่พักผ่อน สถานที่ท่องเที่ยว 
โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานท่ีท างาน สถานท่ีประกอบพิธีกรรมตามศาสนา   
 (2) โรงเรือน เรือหรือแพอันเป็นที่เก็บหรือท าสินค้า โรงงานหรือคลังสินค้า หรือสถานที่ท าหรือเก็บ
อุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรม 
 (3) โรงมหรสพ สถานท่ีจัดประชุม อบรมหรือสัมมนา สถานท่ีจัดนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า 
 (4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สาธารณสถาน โรงเรือนที่เก็บหรือจัดแสดงโบราณวัตถุ
หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ 
 (5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยานหรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ เรือยนต์ อากาศยานหรือรถไฟฟ้า 
 (6) สะพาน อุโมงค์ ท่าเรือ อากาศยาน สนามบิน  
 (7) โรงงานไฟฟ้า โรงงานแก๊สธรรมชาติ คลังน้ ามัน แท่นขุดเจาะน้ ามัน เหมืองถ่านหิน โรงงานไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ โรงงานผลิตน้ าประปา โรงงานบ าบัดน้ าเสีย โรงงานอุตสาหกรม โรงงานก าจัดขยะ 
 (8) โรงเรือนอันเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร ไปรษณีย์ โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต ดาวเทียม สถานี
วิทยุ สถานีโทรทัศน ์
 (9) โรงงานผลิตหรือจัดเก็บวัตถุระเบิด คลังแสง วัสดุหรืออุปกรณ์หรืออาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร  
เทคโนโลยีทางทหารต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี” 
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บทคัดย่อ 
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมาแล้วเป็น
เวลานาน และยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งยังมีการใช้กฎหมายดังกล่าวซ้้าซ้อนกับกฎหมายความมั่นคงอื่นๆอยู่อีกหลาย
ฉบับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ท้าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย และไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ้านาจอธิปไตยของประเทศไทย 
 บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความหมาย แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเงื่อนไข ทางกฎหมาย 
กระบวนการตรวจสอบการใช้อ้านาจของผู้ประกาศให้ใช้กฎอัยการศึก และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้
กฎอัยการศึก เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกาศให้ใช้กฎอัยการศึกให้ทันสมัย และ
สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 จากการศึกษาผู้เขียนพบว่าปัจจุบันการใช้กฎอัยการศึกตาม พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระ
พุทธศักราช 2457 พบประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังต่อนี้ 
 1 ความชัดเจนของถ้อยค้าในกฎหมาย 
 2 ผู้มีอ้านาจประกาศให้ใช้กฎอัยการศึก 
 3 ระยะเวลาใช้บังคับกฎอัยการศึกและการขยายเวลา 
 4 หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 5 การถ่วงดุลอ้านาจการประกาศใช้กฎอัยการศึก 
 6 ปัญหาสถานะทางกฎหมายของ “ค้าประกาศให้ใช้กฎอัยการศึก” 
 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และใช้กฎอัยการศึกให้ตรงตามเจตนารมณ์อันแท้จริงของ
กฎหมาย และเพื่อป้องกันการใช้กฎอัยการศึกในการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบอันอาจจะมีขึ้นในอนาคต จึงเห็น
ควรยกเลิกมาตรา 176 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 และยกเลิกพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระ
พุทธศักราช 2457 เพราะโดยแท้จริงแล้วพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 แม้จะเป็นกฎหมาย
พิเศษที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในขณะที่ประเทศตกในสภาวะวิกฤติก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็
ไม่อาจจะบัญญัติให้ขัดหรือยกเว้นรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ตามหลักของล้าดับศักดิ์ของ
กฎหมายได้ และผู้เขียนเห็นว่าควรน้าหลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ขั้นตอน เงื่อนไข การใช้อ้านาจของผู้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ตลอดจนมาตรการการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลร้าย
จากการประกาศใช้กฎอัยการศึก เช่นเดียวกับในสหราชอาณาจักรอังกฤษ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ซึ่งมีแบบอย่างที่ดีกว่า และสามารถน้ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม 

                                                           
 1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 2 อาจารย์ประจ้าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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กฎอัยการศึก,ประชาธิปไตย 
 
ABSTRACT 
 The Martial Law Act, B.E. 1914  has been in force for a long time and still not fixed. It 
has also been used overlaps with many other state security law. Which may affect the rights and 
freedoms of the people including the centralization of interpretation power to a single person 
without examination would inevitably create a loophole and does not comply with the rules for 
the separation of sovereignty of Thailand. 
 This article therefore aims to study the meaning.,concepts, theories about legal 
conditions, the process of examining the exercise of powers of the proclaimers of martial law. And 
remedies for those affected by martial law. To suggest the modernization of the law relating to the 
proclamation of martial law and in accordance with the democratic regime of government with 
the Constitutional Monarchy. 
 According to the study, it was found that currently, the use of martial law The Martial 
Law Act, B.E. 2457, the author found the following legal issues: 
 1 Clarity of the wording of the law. 
 2 people who have the power to declare martial law. 
 3 Martial Law Enforcement Period and Extension. 
 4 The guarantee of the rights and freedoms of the people. 
 5 The balance of power in the proclamation of martial law. 
 6 Problems of legal status of "Declaration of Martial Law" 
 Therefore, in order to achieve the same understanding and implementing martial law 
in accordance with the true intent of the law and to prevent further exploitation of martial law. 
Therefore it is advisable to repeal, article 176 of the Constitution of the Kingdom of Thailand 
2560,The Martial Law Act, B.E. 2457 because in fact, the Martial Law Act, B.E. 2457, although it is a 
special law that was established to correct various situations while the country is in a state of crisis 
But such provisions cannot be stipulated to be contrary to or exempt from the constitution, which 
is the supreme law of the country according to the principles of law hierarchy. And considers that 
such principles should be included in the constitution. by improving the rules, procedures, 
procedures, conditions, the exercise of the powers of the proclaimers of martial law; as well as 
remedial measures for people affected by the declaration of martial law. same as in England, 
French, Germany which has a better role model and Thailand can be adapted to suit. 
  
Keywords 
Martial law, Democracy 
 
1. บทน า 
 ผลเสียของสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามอันมีสาเหตุมาจากภายนอกก็ดี หรือมาจากสาเหตุภายในก็ดี ผู้
ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ประชาชนที่ต้องถูกรอนสิทธิเสรีภาพโดยปราศจากความผิด สงครามอันมีเหตุจาก
ปัจจัยภายนอกประเทศอาจเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สงครามที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศ
เป็นเรื่องอาจพอหลีกเลี่ยงได้หากทุกฝ่ายเคร่งครัดในหลักของนิติรัฐ และนิติธรรม ซึ่งในกรณีที่เกิดปัญหาความขัดแย้ง
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ภายในผู้ปกครองควรใช้มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเท่าเทียมตามสมควรกับสถานการณ์ และตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายแต่ละฉบับ 
 ส้าหรับประเทศไทยนั้น มีกฎหมายที่ ใ ช้แก้ไขสถานการณ์วิกฤติส้าคัญอยู่  3 ฉบับ คือ (1) 
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551ตราขึ้นโดยเจตนาแก้ไขปัญหาความมั่นคง
กรณีจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีหลากหลาย มีความรุนแรง รวดเร็ว สามารถขยายตัวจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง 
และมีความสลับซับซ้อนเพื่อให้สามารถป้องกัน และระงับภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที จึงสมควรก้าหนดให้มีหน่วย
ปฏิบัติงานหลักเพื่อรับผิดชอบด้าเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ตลอดจนบูรณาการ และประสานการ
ปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และรักษาความมั่นคง รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน เพื่อป้องกันภยันตรายที่ เกิดขึ้นตั้งแต่ในยามปกติ และในยามที่เกิด
สถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง3 (2) พระราชก้าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขสถานการณ์อันกระทบ หรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจท้าให้ประเทศ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ใน
ภาวะคับขัน หรือมีการกระท้าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อย หรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการปัดป้อง หรือแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉิน และร้ายแรง4 (3) พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 
2457 ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ให้ใช้ในกรณีเวลามีเหตุอันจ้าเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยปราศจากภัย ซึ่ งจะมีมา
จากภายนอก หรือภายในราชอาณาจักรแล้วโดยให้อ้านาจเจ้าพนักงานฝ่ายทหารที่จะกระท้าการใด ๆตามพิชัย
สงครามอันจะได้รักษาความเรียบร้อยปราศจากภัยซึ่งจะมีมาจากภายนอก หรือเกิดขึ้นภายในให้ได้รับความสะดวก 
ในการรบ5  
 กฎหมายทั้ง 3 ฉบับ มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขสถานการที่แตกต่างกันไป มิใช่สถานการณ์หนึ่ง
สถานการณ์ใดเกิดขึ้นจะสามารถใช้กฎหมายได้ทั้ง 3 ฉบับ ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันว่า กฎอัยการศึกนั้นเป็นกฎหมาย
ส้าหรับเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมสถานการณ์ท้าให้มีการใช้กฎอัยการศึกโดยไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์อัน
แท้จริงของกฎหมาย  การรักษารักษาดุลยภาพระหว่างผลประโยชน์ของประชาชนด้วยกันเองก็ดี การรักษารักษา
ดุลยภาพระหว่างผลประโยชน์ของชาติกับประชาชนก็ดี เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องตระหนักและต้องพยายามรักษา
สมดุลย์ให้เกิดขึ้นในสังคมให้ได้ มิฉะนั้นแล้วอาจเกิดปัญหาความวุ่นวายจนน้าพาประเทศไปสู่สงครามกลางเมืองได้ใน
ที่สุด ผู้ที่ใช้อ้านาจปกครองไม่อาจให้ความส้าคัญในการด้าเนินภารกิจของรัฐเพียงด้านใดด้านหนึ่งจนเสียสมดุลได้ 
เช่น หากให้ความส้าคัญด้านความมั่นคงเพียงด้านเดียวโดยไม่สนใจสิทธิเสรีภาพของประชาชน ก็อาจส่งให้ประเทศ
นั้นมีลักษณะเป็นระบอบชาติสังคมนิยม มากกว่าจะเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่หากให้ความส้าคัญ
ด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเกินไป ก็จะท้าให้ภารกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงต้องสั่นคลอน และจาก
การศึกษาพบว่าปัญหาการใช้กฎหมายซ้้าซ้อนในบางพื้นที่ การใช้ พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 
2457 ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในประเทศไทยนั้น ผู้เขียนเห็นว่ามีสาเหตุส้าคัญที่เป็นปัญหาทางกฎหมาย
อยู่ 6 ประการซึ่งผู้เขียนขอกล่าวเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ 
 
2. สภาพปัญหาเกี่ยวกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกในประเทศไทย 
 จากการศึกษาพบว่า การคงไว้ซึ่งพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ดังเดิมนั้น 
ก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายหลายประการดังนี้ 

                                                           
 3 หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัต,ิ พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551, ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอน 39ก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551. 
 4 มาตรา 4, พระราชกา้หนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 
ตอน 58ก เมื่อวันที ่16 กรกฎาคม 2548. 
 5 พระราชปรารภ, พระราชบัญญัติ กฎอยัการศึก พระพุทธศักราช 2457, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 31 ตอน 0 ก 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2457. 
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  2.1 ปัญหาความชัดเจนของถ้อยค าในกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 
2457 ยังคงขาดความชัดแจ้งในตัวของบทบัญญัติอยู่หลายประการ จึงท้าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายและมีการ
ตีความขยายขอบเขตของการใช้กฎอัยการศึกออกไปได้ในหลายกรณี 
 ก.สถานการณ์ที่ต้องใช้กฎอัยการศึกตามพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 มี
บัญญัติไว้เพียงกว้างๆ ซึ่งตามมาตรา 2 ที่ระบุเพียงว่า “เมื่อเวลามีเหตุอันจ้าเป็น เพื่อรักษาความเรียบร้อยปราศจาก
ภัย ซึ่งจะมีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร…”6  โดยไม่ได้จ้ากัดว่า “ภัย” ซึ่งจะมีมาจากภายนอก หรือ
ภายในราชอาณาจักรที่จ าเป็นต้องใช้กฎอัยการศึกนั้นมีความหมายอย่างไร ท้าให้มีการตีความขยายอ้านาจของการ
ใช้กฎอัยการศึกออกไปได้หลายประการ กล่าวคือ แม้สถานการณ์ไม่ปกติ จะเกิดขึ้นจากน้าประเทศอยู่ในสภาวะ
สงครามตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ย่อมสามารถท่ีจะประกาศให้ใช้กฎอัยการศึกนี้ได้ 
 ข.ตามมาตรา 4 ที่ระบุเพียงว่า “เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใดให้ผู้บังคับบัญชาทหาร...”7 ท้า
ให้เกิดประเด็นปัญหาการตีความค้าว่า “จลาจล” ที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 4 มีความหมายอย่างไร ค้าว่า “จลาจล” ที่
บัญญัติไว้หลังค้าว่า “สงคราม”  การบัญญัติเช่นนี้ ถือว่าเป็นการบัญญัติขึ้นเพื่อจ้ากัดความหมายของถ้อยค้าของค้า
ว่า “จลาจล” มิให้มีความหมายที่ใหญ่กว่าค้าว่า “สงคราม” หรืออาจกล่าวได้ว่า ค้าว่า “จลาจล” นี้เป็นค้าขยายของ
ค้าว่า “สงคราม” ค้าว่า “จลาจล” นี้จึงต้องแปลว่า การจลาจลที่ต้องสืบเนื่องมาจากสงคราม หรือเทียบเท่าสงคราม 
โดยอาจจะเป็นสงครามภายใน หรือภายนอกก็ได้  หากจะอธิบายในเชิงปฏิเสธถ้าค้าว่า “จลาจล” มีความหมายที่
ใหญ่กว่าค้าว่า “สงคราม” ก็ไม่จ้าเป็นต้องบัญญัติค้าว่า “สงคราม” เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติของกฎหมาย 
ดังนั้นการตีความค้าว่า “จลาจล” จึงไม่อาจตีความรวมไปถึง การรวมกลุ่มกันเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
หรือการประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิ หรือเรียกร้องความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ ซึ่งหากพิจารณาจากพระราชปรารภ
ของกฎหมายดังกล่าวซึ่งบัญญัติว่า “มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ด้ารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบท่ัวกันว่ากฎอัยการศึกซึ่งได้ตราเป็นพระราชบัญญัติไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) นั้น อ้านาจเจ้าพนักงานฝ่ายทหารที่จะกระท้าการใด ๆ ยังหาตรงกับระเบียบพิชัยสงคราม อัน
ต้องการของความเรียบร้อยปราศจากภัย...” จะเห็นว่าต้องการบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เฉพาะเวลาประเทศเกิดภาวะ
สงครามเท่าน้ัน ดังนั้นค้าว่าจลาจลจึงต้องตีความหมายใกล้เคียงกับสถานการณ์สงคราม กล่าวคือต้องเป็นการจลาจล
โดยมีอาวุธด้วยกันตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปโดยมีแนวโน้มว่าจะใช้อาวุธนั้นเข้าท้าร้ายซึ่งกันละกัน 
 2.2 ปัญหาการตีความกฎหมาย “ผู้มีอ านาจประกาศให้ใช้กฎอัยการศึก” หากตีความตามหลัก
ภาษาศาสตร์จะเห็นว่าพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ผู้มีอ้านาจประกาศใช้กฎอัยการศึก มี
เพียงผู้ด้ารงต้าแหน่งดังต่อไปนี้เท่าน้ันท่ีสามารถประกาศใช้กฎอัยการศึกได้ 
 1) พระมหากษัตริย์ตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 หรือ 
 2) ผู้บังคับบัญชาการทหาร ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 
 จากการศึกษาพบว่าในฐานะของนักนิติศาสตร์แล้ว การจะตีความโดยยึดหลักหลักภาษาศาสตร์อย่าง
เดียวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทีเดียวนัก เพราะตามหลักนิติวิธีทางกฎหมายแล้ว ผู้ตีความต้องตีความตามระบบของ
กฎหมายว่า ถ้อยค้าหรือข้อความของบทกฎหมายนั้นอยู่ในบริบทของกฎหมายสาขาใด มี ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ของบทกฎหมายกับกฎหมายอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่ือมโยงกันจนกลายเป็นระบบกฎหมายที่มีความเป็น
เอกภาพทั้งระบบ8  ให้ครบทั้งบริบทภายนอกแห่งกฎหมาย กับบริบทภายในแห่งกฎหมาย เช่น ผู้ตีความต้อง
พิจารณาว่า บทกฎหมายมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกับบทมาตราก่อนหน้านั้น และบทมาตราหลังจากนั้นว่าสัมพันธ์
กับบทมาตราที่เป็นวัตถุแห่งการตีความในลักษณะอย่างไร เป็นเหตุเป็นผลกันหรือไม่ และต้องค้านึงถึงบริบทภายใน
แห่งกฎหมาย อันเป็นคุณค่าอันเป็นรากฐานของกฎหมายแต่ละระบบนั้น ว่า ต้องการคุ้มครองสิ่งใด ผู้ตีความต้องไม่
ตีความขยายขอบอ้านาจของกฎหมายออกไป และจะต้องตีความอย่างเคร่งครัด กล่าวคือต้องไม่น้าบทกฎหมายที่

                                                           
 6 มาตรา 2, เพิ่งอ้าง 
 7 มาตรา 4, เพิ่งอ้าง 
 8 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน,์ , หลักพื้นฐาน กฎหมายมหาชน, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพว์ิญญูชน, 
2562), น.383. 
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จ้ากัดสิทธิของบุคคลไปใช้ในฐานะเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งโดยเด็ดขาด9 นอกจากนี้ผู้ตีความกฎหมายต้อง
อาศัยประวัติความอันเป็นมาแห่งกฎหมายโดยค้นหาประวัติของกฎหมายนั้นๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีต้นก้าเนิด
มาจากอะไร ด้วยวิธีการศึกษาตัวร่างกฎหมายฉบับนั้นๆ บันทึกรายงานการประชุม บันทึกความคิดเห็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และน้ามาเปรียบเทียบกับบทกฎหมายปัจจุบัน เพื่อให้พบความประสงค์ของผู้ร่างกฎหมาย ว่าผู้ร่าง
กฎหมายมุ่งหมายอะไร10  ส้าหรับการค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นสิ่งส้าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งผู้ตีความต้อง
ค้านึงถึงเพื่อให้ทราบว่าบทกฎหมายนั้นมีเป้าประสงค์ หรือมีนิตินโยบายอย่างไร การตีความตามหลักนี้ต่างกับการ
ตีความตามประวัติความเป็นมาแห่งกฎหมายตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เนื่องจากการตีความตามหลักนี้ผู้ตีความไม่
จ้าต้องค้านึงถึงเจตจ้านงของผู้ร่าง เพราะเจตจ้านงของผู้ร่างไม่ใช่กรอบความคิดผูกพันผู้ตีความให้ต้องยึดถือ 11 การ
ยึดหลักการตีความกฎหมายนี้ถือว่าเป็นกรอบทางความคิดให้ผู้ตีความไม่ตีความกฎหมายขยายขอบเขตออกไป หรือ
ตีความเข้าข้างตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 2 บัญญัติว่า 
“เมื่อเวลามีเหตุอันจ้าเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยปราศจากภัย ซึ่งจะมีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร
แล้ว จะได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้กฎอัยการศึกทุกมาตราหรือแต่บางมาตรา หรือข้อความส่วนใด
ส่วนหนึ่งของมาตรา ตลอดจนการก้าหนดเง่ือนไขแห่งการใช้บทบัญญัตินั้นบังคับในส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ราชอาณาจักรหรือตลอดทั่วราชอาณาจักร และถ้าได้ประกาศใช้เมื่อใด หรือ ณ ที่ใดแล้ว บรรดาข้อความใน
พระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายใดๆ ซึ่งขัดกับความของกฎอัยการศึกที่ให้ใช้บังคับต้องระงับ และใช้บทบัญญัติของ
กฎอัยการศึกที่ให้ใช้บังคับนั้นแทน” และมาตรา 4 บัญญัติว่า “เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใดให้
ผู้บังคับบัญชาทหาร ณ ที่น้ัน ซึ่งมีก้าลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่น
อย่างใด ๆ ของทหารมีอ้านาจประกาศใช้กฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอ้านาจหน้าที่ของกองทหารนั้นได้ แต่จะต้องรีบ
รายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วท่ีสุด” 
 ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อพิจารณาทั้งสองมาตราประกอบกันจะพบว่า การที่จะใช้กฎอัยการศึกได้นั้นต้องมี
การประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้กฎอัยการศึกทุกมาตรา หรือแต่บางมาตรา หรือข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของ
มาตรา ตลอดจนการก้าหนดเง่ือนไขแห่งการใช้บทบัญญัตินั้นบังคับในส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรหรือตลอด
ทั่วราชอาณาจักรเสียก่อน ผู้บังคับบัญชาการทหารจึงจะอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ประกาศกฎอัยการศึกเพื่อใช้บังคับได้ กฎหมายในลักษณะนี้ยัง
มีปรากฏในกฎหมายฉบับอื่นด้วยเช่นกัน เช่น  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 2 วรรคแรก ที่
บัญญัติว่า “พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะใช้บังคับในท้องที 
ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา” กล่าวคือ พระราชบัญญัตินี้มิได้มีผลบังคับในทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร หากแต่จะใช้บังคับในท้องที่ใดต้องมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้กฎหมายดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 
พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ก็เช่นเดียวกัน ที่ผู้บังคับบัญชาทหารจะยังไม่มีอ้านาจใดๆตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว จนกว่าจะได้มีจะได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้กฎอัยการศึกทุกมาตราหรือแต่
บางมาตรา 
 นอกจากนี้อ้านาจประกาศใช้กฎอัยการนี้มิใช่อ้านาจถาวรที่มีอยู่ตลอดไปของผู้ด้ารงต้าแหน่งดังกล่าว 
เนื่องจากเมื่อกฎอัยการศึกจะต้องถูกยกเลิกโดยมีการประกาศกระแสพระบรมราชโองการตามความในแห่งมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 แล้วก็ย่อมหมายความว่า พระราชอ้านาจในการใช้กฎ
อัยการศึกของพระมหากษัตริย์ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้บังคับบัญชาการทหารได้ใช้ ได้ถูกเรียกกลับคืนไปยังองค์
พระมหากษัตริย์แล้ว 
 2.3 ปัญหาระยะเวลาใช้บังคับกฎอัยการศึกและการขยายเวลา กฎอัยการศึกเป็นกฎหมายที่ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องถึงขนาดที่ท้าให้การบริหารราชการในสภาวะปกติไม่อาจจะใช้ด้าเนินภารกิจต่าง ๆ

                                                           
9 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, การใช้ และการตีความกฎหมายมหาชน, วารสารจุลนิติ ฉบับที่ 4 ปีที ่7 (กรกฎาคม – สิงหาคม,  2553), 

น.64-65 
 10 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน,์ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่8, น.382. 
 11 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 9 
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ของรัฐได้ เนื่องจากเป็นกฎหมายอันมีลักษณะเป็นปรปักษ์ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่เมื่อมีความจ้าเป็นต้องใช้ ผู้มีอ้านาจต้องพยายามให้มีการยกเลิกโดยเร็วที่สุดภายหลังสถานการณ์
นั้นๆ ได้ทุเลาลงซึ่งตรงประเด็นนี้เองกฎหมายไทยไม่ได้จ้ากัดระยะเวลาการใช้กฎอัยการศึกไว้โดยชัดเเจ้ง ซึ่งอาจ
สร้างความกังวลใจให้กับประชาชน และอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ซ้้าซ้อนขึ้นมาได้ ซึ่ งในต่างประเทศ เช่น สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมันนี ก้าหนดไว้โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ตามมาตรา 80a. ว่า “...
ค้าสั่ งใ ช้กฎอัยการศึกจะถูกยกเลิกเมื่ออันตรายถูกพ้นไป หรือเมื่อใดก็ ได้  ตามความต้องการของสภา
ผู้แทนราษฎร…”12  แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าในเรื่องของ ระยะเวลาใช้บังคับกฎอัยการศึกประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเพียงประเทศเดียวท่ีก้าหนดเรื่องระยะเวลาในการบังคับใช้กฎอัยการศึกไว้ในรัฐธรรมนูญ โดย
บัญญัติไว้ในมาตรา 36 อันมีหลักว่า “...ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการกฤษฎีกาให้ใช้กฎอัยการศึก และการขยาย
เวลาการใช้กฎอัยการศึกเกิน 12 วัน จะต้องได้รับผ่านเห็นชอบจากรัฐสภาเท่าน้ัน”13  ซึ่งการจ้ากัดระยะเวลาไว้เช่นนี้
ถือว่า เป็นการอุดช่องว่างทางกฎหมายอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดย
อาศัยช่องว่างทางกฎหมายดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีการจ้ากัดเวลาการบังคับกฎอัยการศึกแล้ว ย่อมท้าให้ประชาชนรู้สึก
หวาดกลัว และมีแรงกดดันจากการถูกจ้ากัดสิทธิเสรีภาพ 
 2.4 ปัญหาเร่ืองหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระ
พุทธศักราช 2457 มิได้มีบทบัญญัติใดอันเป็นหลักประกันในสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่กลับบัญญัติยกเว้นเรื่อง
ความรับผิดอย่างอื่นของรัฐไว้แทนในมาตรา 16 ว่า “ความเสียหายซึ่งอาจบังเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใด ในเรื่องอ้านาจ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในมาตรา 8 และมาตรา 15 บุคคลหรือบริษัทใด ๆ จะร้องขอ
ค่าเสียหายหรือค่าปรับอย่างหน่ึงอย่างใด แก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารไม่ได้เลย เพราะอ้านาจทั้งปวงที่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหาร
ได้ปฏิบัติและด้าเนินการตามกฎอัยการศึกนี้ เป็นการส้าหรับป้องกันพระมหากษัตริย์ ชาติ ศาสนา ด้วยก้าลังทหารให้
ด้ารงคงอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองเป็นอิสรภาพ และสงบเรียบร้อยปราศจากราชศัตรูภายนอกและภายใน” และจะมี
ลักษณะที่เป็นการจ้ากัดอ้านาจของประชาชนซึ่งต่างจากกฎหมายของ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมันนี ที่มีลักษณะเป็นการจ้ากัดอ้านาจทางฝ่ายรัฐมิให้ใช้อ้านาจดังต่อไปนี้ 
 ก. สหราชอาณาจักร บัญญัติหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ ในพระราชบัญญัติ 
บริหารราชการพลเรือนใบบางสถานการณ์ ค.ศ. 2004 ว่า การออกระเบียบต้องอยู่ภายใต้หลักความได้สัดส่วนกับ
ความร้ายแรง และต้องไม่ห้าม หรือท้าให้มีการห้ามการหยุดงาน หรือการประท้วงทางแรงงานรูปแบบอ่ืน และต้องไม่
ก้าหนดการเกณฑ์ทหาร และต้องไม่ก้าหนดโทษทางอาญาขึ้นมาใหม่ ยกเว้นการก้าหนดโทษทางอาญาส้าหรับ การ
ฝ่าฝืนระเบียบตามที่พระราชบัญญัตินี้ก้าหนด และต้องไม่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน หรือวิธีพิจารณาความอาญา และการออกระเบียบนี้ต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน และ 
กฎหมายของสหภาพยุโรป และต้องเปิดให้มีการคัดค้านบทบัญญัติของระเบียบในศาลได้14 
 ข.สหรัฐอเมริกามิได้บัญญัติหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้โดยตรง แต่การตัดสินใจ
ของประธานาธิบดีต้องเพื่อเสริมความพยายาม และขีดความสามารถของรัฐ และท้องถิ่นในการช่วยชีวิตและปกป้อง

                                                           
 12 Article 80a, Basic Law for the Federal Republic of Germany : (1) If this Basic Law or a federal law 
regarding defence, including protection of the civilian  population, provides that legal provisions may be applied 
only in accordance with this Article, their application,except when a state of defence has been declared, shall be 
permissible only after the Bundestag has determined that a state of tension exists or has specifically approved 
such application. The determination of a state of tension and specific approval in the cases mentioned in the first 
sentence of paragraph (5) and the second sentence of paragraph (6) of  Article 12a shall require a two-thirds 
majority of the votes cast. 
 13 Article 36, The Constitution of France :  Martial law shall be decreed in the Council of Ministers. Its 
extension beyond twelve days may be authorized only by Parliament. 
 14 ดุสิต ยมจินดา, “บทวิเคราะห์วา่ด้วยกฎหมายการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร”, (วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553) หน้า 87 – 89. 
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ทรัพยส์ิน และสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนหรือเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม ภัยพิบัติในส่วนของใดๆ 
สหรัฐอเมริกา15 
 ค.สาธารณรัฐฝรั่งเศส การถ่วงดุลอ้านาจในประกาศมาตรการจ้าเป็นในการป้องกันประเทศของ
ประธานาธิบดีนั้น ถูกบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาตรา16 ซึ่งก้าหนดมิให้ประธานาธิบดีใช้อ้านาจ
โดยอิสระ “เมื่อถูกคุกคาม อย่างร้ายแรง และปัจจุบันทันด่วน และหากการด้าเนินการตามปกติของสถาบันทาง
การเมืองแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญหยุดชะงักลง ให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมีอ้านาจใช้มาตรการที่จ้าเป็นในการ
ด้าเนินการกับสถานการณนั้นๆได้ ทั้งนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐต้องกระท้าภายหลังจากที่ได้หารือกับ
นายกรัฐมนตรี ประธานสภาทั้งสอง และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อย่างเป็นทางการแล้ว”16 
 ง.สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มีการบัญญัติหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ใน
รัฐธรรมนูญมาตรา 17a อันมีสาระส้าคัญว่า กรณีที่ต้องใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน รวมถึงการคุ้มครองพลเรือน 
ประชาชนอาจถูกจ้ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้เฉพาะในด้านของเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และสิทธิ
เสรีภาพท่ีมีอยู่ในเคหสถานเท่านั้น ส่วนสิทธิอย่างอื่นที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะไม่ถูกก้าวล่วง17 
 2.5 ปัญหาการถ่วงดุลอ านาจการประกาศใช้กฎอัยการศึก 
 การประกาศใช้กฎอัยการศึกของประเทศไทยโดยอาศัยตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ กฎอัยการ
ศึก พระพุทธศักราช 2457 ระบุเพียงว่า “เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใดให้ผู้บังคับบัญชาทหาร ณ ที่น้ัน ซึ่ง
มีก้าลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใดๆ ของทหารมีอ้านาจ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอ้านาจหน้าที่ของกองทหารนั้นได้ แต่จะต้องรีบรายงานให้รัฐบาลทราบ 
โดยเร็วที่สุด”  
 จากการศึกษาปรากฏว่า ประเทศไทยยังขาดมาตรการในการถ่วงดุลการใช้อ้านาจในการประกาศใช้กฎ
อัยการศึกของผู้บังคับบัญชาการทหาร และแม้ว่าผู้บังคับบัญชาทหารใช้อ้านาจในการประกาศกฎอัยการศึกไปแล้ว 
ผู้บังคับบัญชาทหารจะมีหน้าที่ต่อรัฐบาลเพียงการรายงานเพื่อให้รัฐบาลทราบถึงสถานการณ์เท่านั้น ซึ่งแตกต่างกับ
กฎหมายในต่างประเทศดังนี้ 

                                                           
 15 U.S.Code § 5122, Title42, Chapter 68 : (1)Emergency.—Emergency” means any occasion or instance 
for which, in the determination of the President, Federal assistance is needed to supplement State and local 
efforts and capabilities to save lives and to protect property and public health and safety, or to lessen or avert 
the threat of a catastrophe in any part of the United States. (2)Major disaster.—“Major disaster” means any 
natural catastrophe (including any hurricane, tornado, storm, high water, winddriven water, tidal wave, tsunami, 
earthquake, volcanic eruption, landslide, mudslide, snowstorm, or drought), or, regardless of cause, any fire, flood, 
or explosion, in any part of the United States, which in the determination of the President causes damage of 
sufficient severity and magnitude to warrant major disaster assistance under this chapter to supplement the 
efforts and available resources of States, local governments, and disaster relief organizations in alleviating the 
damage, loss, hardship, or suffering caused thereby. 

16 Article 16, The Constitution of France : When the institutions of the Republic, the independence of the 
nation, the integrity of its territory, or the fulfillment of its international commitments are under grave and 
immediate threat and when the proper functioning of the constitutional governmental authorities is interrupted, 
the President of the Republic takes the measures demanded by these circumstances after official consultation 
with the Prime Minister, the Presidents of the Assemblies, and the Constitutional Council. He informs the nation 
of these measures by a message. The measures must stem from the desire to provide the constitutional public 
authorities, in the shortest possible time, with the means to carry out their duties. The Constitutional Council 
shall be consulted with regard to such measures. Parliament shall convene as of righ.The National Assembly shall 
not be dissolved during the exercise of the emergency powers. 
 17 Article 17a, Basic Law for the Federal Republic of Germany : (2) Laws regarding defence, including 
protection of the civilian population, may provide for restriction of the basic rights of freedom of movement 
(Article 11) and inviolability of the home (Article 13).  
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 ก.ในสหราชอาณาจักรมีการระบบตรวจสอบการใช้อ้านาจในท้านองการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั้ง
ก่อนและหลังประกาศใช้ในกฎหมายต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติ การบริหารราชการพลเรือนในบางสถานการณ์ ค.ศ. 
2004 พระราชบัญญัติดังกล่าวก้าหนดเงื่อนไขการบังคับใช้ว่า เมื่อประกาศใช้ระเบียบนี้แล้ว รัฐบาลต้องน้าระเบียบ
ดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภา เพื่อพิจารณาในโอกาสแรก รัฐสภาอาจแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบดังกล่าวได้แต่ต้องให้ความ
เห็นชอบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีเสนอระเบียบ เมื่อพ้น ระยะเวลา 7 วันแล้วรัฐสภายังไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่า
ระเบียบนั้นจะเป็นอันตกไป18  
 ข.ในสหรัฐอเมริกา รัฐบัญญัติมาตรา1 สถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากสงครามนั้นแม้มิได้บัญญัติ
เอาไว้ แต่มีการก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของสภาป้องกันประเทศเป็นผู้ตีความ “...โดยสภาป้องกันประเทศประกอบด้วย
เลขาธิการกองทัพบก เลขานุการกองทัพเรือ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเลขานุการเกษตรเลขานุการ กระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงแรงงาน…”19 การบัญญัติไว้เช่นนี้ถือได้ว่า การถ่วงดุลอ้านาจก่อนจะมีการใช้อ้านาจของประธานาธิบดี 
อีกทั้งภายหลังการประกาศแล้ว และประกาศนี้ต้องถูกส่งไปยังรัฐสภา อันเป็นกลไกการตรวจสอบการใช้อ้านาจอีก
ช้ันหนึ่ง  
 ค.ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส การถ่วงดุลอ้านาจในประกาศมาตรการจ้าเป็นในการป้องกันประเทศของ
ประธานาธิบดีนั้น ถูกบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาตรา16 ซึ่งก้าหนดมิให้ประธานาธิบดีใช้อ้านาจ
โดยอิสระ “...ทั้งนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐต้องกระท้าภายหลังจากที่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรี ประธานสภา
ทั้งสอง และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อย่างเป็นทางการแล้ว...”20  
 ง.ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันการถ่วงดุลอ้านาจของประธานาธิบดีมิให้ใช้อ้านาจอย่างอิสระก่อนการ
ประกาศมาตรการในการป้องกันประเทศ ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา17a “...โดยก้าหนดให้ ในการป้องกัน
ประเทศ จากการสงครามให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยให้สภาผู้แทนราษฎรคัดเลือกจาก คณะกรรมการ
การต่างประเทศ และคณะกรรมการกลาโหม เพื่อเป็นท้าหน้าที่กรรมการป้องกันประเทศ...”21 นอกจากนี้ยังมีการ
ถ่วงดุลอ้านาจในการบังคับใช้กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลางในสภาวะที่ตึงเครียด โดยถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
มาตรา 80a ซึ่งมีสาระส้าคัญว่า การบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีสถานการณ์ตกอยู่ในสภาวะตึงเครียด อันเกี่ยวเกี่ยวกับ
การป้องกันรัฐก็ดี จะกระท้าได้ต่อเมื่อมีการประกาศสถานการณ์ป้องกันรัฐแล้ว และสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา
แล้วว่ามีสภาวะตึงเครียดอยู่ หรือได้มีการขออนุมัติค้าขอดังกล่าวโดยเฉพาะแล้ว 
 จะเห็นว่าในประเทศต่างๆที่ได้ยกตัวอย่างมานี้ จะมีการกระจายอ้านาจการตีความ การปรับข้อเท็จจริง 
การประเมินสถานการณ์ในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือหากไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้น ก็ให้สภาผู้แทนราษฎร
เป็นผู้ตรวจสอบถ่วงดุลอ้านาจซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย 

                                                           
 18 Supra note 12 
 19 U.S.Code §1, Title50, Chapter 1 : A Council of National Defense is established, for the coordination of 
industries and resources for the national security and welfare, to consist of the Secretary of the Army, the 
Secretary of the Navy, the Secretary of the Interior, the Secretary of Agriculture, the Secretary of Commerce, and 
the Secretary of Labor. 
 20 Article 16, The Constitution of France : When the institutions of the Republic, the independence of 
the nation, the integrity of its territory, or the fulfillment of its international commitments are under grave and 
immediate threat and when the proper functioning of the constitutional governmental authorities is interrupted, 
the President of the Republic takes the measures demanded by these circumstances after official consultation 
with the Prime Minister, the Presidents of the Assemblies, and the Constitutional Council. He informs the nation 
of these measures by a message. The measures must stem from the desire to provide the constitutional public 
authorities, in the shortest possible time, with the means to carry out their duties. The Constitutional Council 
shall be consulted with regard to such measures. Parliament shall convene as of righ.The National Assembly shall 
not be dissolved during the exercise of the emergency powers. 
 21 Article 17a, Basic Law for the Federal Republic of Germany : (2) Laws regarding defence, including 
protection of the civilian population, may provide for restriction of the basic rights of freedom of movement 
(Article 11) and inviolability of the home (Article 13).  
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 2.6 ปัญหาสถานะทางกฎหมายของ “ค าประกาศให้ใช้กฎอัยการศึก” 
  เนื่องจากค้าประกาศให้ใช้กฎอัยการศึกส่งผลกระทบต่อกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติอยู่
หลายประการ กล่าวคือ มีผลเป็นการระงับการบังคับใช้กฎหมายทุกประเภทที่ขัดต่อกฎอัยการศึกเป็นการช่ัวคราว 
ซึ่งผลดังกล่าวนี้เองในสมัยอดีตที่ยังคงปกครองในสมบูรณาญาสิทธิราชย์จะไม่มีปัญหาเรื่องสถานะทางกฎหมายแต่
อย่างใด เนื่องจากพระราชโองการของพระมหากษัตรยิ์นั้นมีสถานะเป็นกฎหมายเสมอ อีกท้ังยังไม่ได้มีการจัดล้าดับ
ศักดิ์ของกฎหมายเช่นเดียวกับปัจจุบัน ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยสถานะ
ของการใช้อ้านาจของพระมหากษัตริย์นั้นเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ พระองค์ทรงสามารถท่ีจะใช้พระราชอ้านาจของ
ฝ่ายบริหารในการออกกฎต่างๆได้ ในรูปแบบของ “พระราชกฤษฎีกา” ซึ่งพระราชกฤษฎีกานี้จะมีสถานะเป็น
กฎหมายอนุบัญญัติ หรือกฎหมายล้าดับรองที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติ และมีสถานะเช่นเดียวกับ “กฎ” ซึ่งเป็น
ที่น่าสังเกตว่า เมื่อมีการประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้กฎอัยการศึกโดยอาศัยความตามมาตรา 2 แห่ง
พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ซึ่งบัญญัติอันมีสาระส้าคัญว่า “...ถ้าได้ประกาศใช้เมื่อใด หรือ 
ณ ที่ใดแล้ว บรรดาข้อความในพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายใดๆ ซึ่งขัดกับความของกฎอัยการศึกที่ให้ใช้บังคับ
ต้องระงับ และใช้บทบัญญัติของกฎอัยการศึกที่ให้ใช้บังคับนั้นแทน” จะส่งผลกระทบโดยอ้อมที่ท้าให้กฎหมาย
บางส่วนท่ีอยู่ในระดับพระราชบัญญัติแต่มีลักษณะที่ขัดต่อกฎอัยการศึกนั้นระงับไปเป็นการช่ัวคราว 
 ผู้เขียนมีความเห็นว่า หากจะเปรียบเทียบกับกฎหมายปัจจุบันในเรื่องที่ใกล้เคียงที่สุดนั้นคงมีแต่ความ
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ที่บัญญัติว่า “ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ในเขตจังหวัด
พระนคร จังหวัดธนบุรี จังหวัด สมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรีและเมื่อเห็นสมควรจะให้ใช้ในเขตจังหวัดอื่นใด
เมื่อใด จะได้ ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา” ซึ่งหมายความว่า การฟ้องคดีล้มละลายนั้นไม่สามารถท่ีจะฟ้องต่อศาล
ในจังหวัดอื่นนอกจากที่ระบุได้ เว้นจะมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ใน
จังหวัดอื่นนอกจากที่ระบุไว้ แต่พระราชกฤษฎีกานี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อล้าดับศักดิ์ของกฎหมายแต่อย่างใด
เนื่องจากไม่ได้มีลักษณะเป็นการยกเลิกกฎหมายในล้าดับที่สูงกว่า อย่างไรก็ดีกรณีของการประกาศพระบรมราช
โองการให้ใช้กฎอัยการศึกแล้วมีผลเป็นการยกเว้นกฎหมายที่ขัดกับกฎอัยการศึกนั้น ยังพออนุมานได้ว่า เมื่อเกิด
สถานการณ์ที่วิกฤติ การยึดหลักเกณฑ์หรือทฤษฎีต่างๆ อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นหลักการ
ประกาศให้ใช้กฎอัยการศึกจึงควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายซึ่งผู้เขียนจะขอกล่าวในหัวข้อ
ถัดไป 
 ส้าหรับสถานะทางกฎหมายของ “ค้าประกาศใช้กฎอัยการศึก” ของผู้บัญชาการทหารนั้นตามความใน
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพระพุทธศักราช2457ซึ่งบัญญัติว่า“ เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่ง
ใดให้ผู้บังคับบัญชาทหาร ณ ที่น้ัน ซึ่งมีก้าลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่
มั่นอย่างใดๆ ของทหารมีอ้านาจประกาศใช้กฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอ้านาจหน้าที่ของกองทหารนั้นได้ แต่จะต้อง
รีบรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด” ซึ่งในมาตราดังกล่าวนี้ไม่ได้มีข้อความในท้านองเดียวกับมาตรา 2 ที่จะ
ก้าหนดให้ บรรดาข้อความในพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายใดๆ ซึ่งขัดกับความของกฎอัยการศึกท่ีให้ใช้บังคับต้อง
ระงับ และใช้บทบัญญัติของกฎอัยการศึกที่ให้ใช้บังคับนั้นแทน กรณีจึงท้าให้เกิดปัญหาว่า เมื่อประกาศใช้กฎอัยการ
ศึกโดยผู้บังคับบัญชาทหารแล้ว กฎหมายที่ขัดกับพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 จะมีผลเช่น
ไร ซึ่งหากค้าประกาศใช้กฎอัยการศึกดังกล่าวมีสถานะเช่นเดียวกับกฎหมายแม่บท ก็จะท้าให้กฎหมายอื่นนั้นมีผล
ระงับไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการช่ัวคราว หรือโดยถาวรก็ดี แต่หากเป็นกฎหมายในระดับอนุบัญญัติแล้วก็ไม่อาจมีผลให้
กฎหมายในล้าดับท่ีสูงกว่าสิ้นผลหรือระงับลงไปได้ อีกทั้งกรณีดังกล่าวนี้ไม่อาจเทียบเคียงหรืออนุมานได้เช่นพระราช
อ้านาจในการประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้กฎอัยการศึก เพราะเนื่องจากการใช้พระราชอ้านาจของ
พระมหากษัตริย์ในการป้องกันประเทศ เป็นใช้พระราชอ้านาจในฐานะเป็นประมุขของรัฐ และในฐานะที่เป็นประมุข
ของฝ่ายบริหาร ซึ่งถือได้ว่าพระราชภาระในการป้องกันประเทศของพระมหากษัตริย์นี้มีมาตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทย
เริ่มมีสถานะเป็นความเป็นรัฐมาตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งแตกต่างจากกรณีของ “ค้าประกาศใช้กฎอัยการศึก”ของผู้
บัญชาการทหาร เพราะแม้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจะมีหน้าที่ในการปกป้องประเทศก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่ว่า เจ้าหน้าที่
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ฝ่ายทหารนั้นยังคงสังกัดอยู่ ในกระทรวงกลาโหม 22ซึ่งมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 “ก้าหนดให้มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) พิทักษ์รักษาเอกราช และความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร จากภัยคุกคามทั้งภายนอก และภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏ และการจลาจล โดยจัดให้
มี และใช้ก้าลังทหารตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามที่มีกฎหมายก้าหนด...” ท้าให้ภารกิจในการ
ป้องกันประเทศนั้นต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกระทรวงกลาโหมมิใช่ของผู้บัญชาการทหาร  
 ในอดีตที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกโดยอาศัยมาตราดังกล่าวมาแล้วหลาย
ครั้ง ท้าให้ค้าประกาศใช้กฎอัยการศึกของผู้บัญชาการทหารนี้มีสถานะเป็นกฎหมายในทางเนื้ อหา กล่าวคือ เมื่อ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้ว แม้จะข้ามขั้นตอนทางกฎหมายไป แต่เมื่อประชาชนยอมปฏิบัติตามท้าให้ค้าประกาศ
ดังกล่าวมีสภาพบังคับกลายเป็นกฎหมาย ตามทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ของ ฮันส์ เคลเซ่น ที่อธิบายว่า 23 “กฎเกณฑ์
พื้นฐานนั้นตั้งอยู่บนฐานของความมีประสิทธิภาพ หรือหลักประกันความมีประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพดังกล่าว
หมายถึง ความสามารถในการใช้ได้อย่างแท้จริงของกฎเกณฑ์นั้น ซึ่งสามารถเห็นได้จาการที่ประชาชนหรือคนทั่วไป
เชื่อฟังและปฏิบัติตาม อนึ่งความสมบูรณ์ของกฎหมายจะเกิดขึ้นได้ เมื่อได้รับอ้านาจจากกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่มี
ระดับขั้นสูงกว่าให้สามารถออกกฎหมายนั้น และกฎหมายนั้นจ้าต้องมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ด้วย”  
 จากหลักเกณฑ์ในข้างต้นนี้ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า เมื่อค้าประกาศใช้กฎอัยการศึกของผู้บัญชาการ
ทหารนั้นมีสภาพบังคับใช้ และค้าประกาศดังกล่าวดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบังคับใช้แก่กรณีทั่วไปโดยไม่มุ่งหมาย
บังคับใช้แก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ และยังมีลักษณะเป็นนามธรรม ประกาศดังกล่าวจึงมี
ลักษณะเป็น “กฎ” ที่ออกโดยฝ่ายปกครอง หรือท่ีเรียกว่า “กฎหมายของฝ่ายปกครอง”  
 ส้าหรับสถานการณ์ที่เป็นปกติจะยอมรับว่าให้ฝ่ายปกครองสามารถออกกฎหมายของฝ่ายปกครองเอง
ได้ แต่การออกกฎหมายล้าดับรองต้องอยู่ภายใต้หลักการ 3 ประการดังนี้ คือ 1)เมื่อมีกฎหมายแม่บทให้ อ้านาจไว้
โดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย เนื้อหาสาระในข้อก้าหนดของกฎหมายล้าดับ รองต้องอยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมาย
แม่บทให้อ้านาจไว้วิธีการออกและวิธีใช้บังคับของกฎหมาย ล้าดับรองต้องเป็นไปตามวิธีที่ก้าหนดไว้ในกฎหมาย
แม่บท 2)กฎหมายล้าดับรองจะมีบทก้าหนดโทษโดยตนเองไม่ได้ ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายล้าดับรองจะถูกลงโทษตาม
บทบัญญัติของกฎหมายแม่บท เว้นแต่ในกรณีของกฎหมาย ล้าดับรองที่ออกในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะไม่ปกติ 
เช่น มีสงคราม หรือเกิดภาวะวิกฤตโดยอาจ มีการตรากฎหมายล้าดับรองที่มีบทก้าหนดโทษได้ แต่จะต้องมีกฎหมาย
แม่บทมอบหมายให้อ้านาจ และโทษที่ก้าหนดโดยกฎหมายล้าดับรอง จะต้องไม่เกินกว่าโทษขั้นสูงที่กฎหมายแม่บท
ก้าหนด 3)การออกกฎหมายล้าดับรองเป็นเรื่องเฉพาะ ดังนั้นจะบัญญัติมอบอ้านาจให้หน่วยงานอ่ืนไปออกกฎหมาย
ต่อไปอีกช่วงหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการมอบอ้านาจให้เจ้าหน้าที่วางระเบียบข้อบังคับเพื่อการปฏิบัติการใน
ข้อปลีกย่อย24 แต่เมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ที่วิกฤติ หลักเกณฑ์เหล่านี้กลับถูกมองข้ามไป ซึ่งแตกต่างจากของ
ต่างประเทศโดยเฉพาะสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ซึ่งทั้งสองประเทศนี้ได้น้าหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกฎอัยการศึกบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และถึงแม้สาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมีประมวลกฎหมายการป้องกัน
ประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายในระดับเดียวกับพระราชบัญญัติของไทย แต่ผู้ที่มีอ้านาจประกาศใช้มาตรการการป้องกัน
ประเทศตามรัฐก้าหนดดังกล่าวได้คือ คณะรัฐมนตรี และระบุไว้โดยชัดแจ้งว่าให้ออกเป็นรัฐก้าหนด ซึ่งมีสถานะ
เทียบเท่ากับพระราชก้าหนดของประเทศไทย ดังนั้นประเด็นปัญหาเรื่องสถานะทางกฎหมายของค้าประกาศใช้กฎ
อัยการศึกนั้นจึงหมดสิ้นไปแล้วในต่างประเทศ 
 
 
 

                                                           
 22 มาตรา10 พระราชบัญญัติ จัดระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจนุเบกษา เล่ม 125 ตอน 
26ก เมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ ์2551 
 23 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน,์ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 8, น.191. 
 24 ภูมิชิสส ์ขา้งโต, “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” ,(วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2559), น.116. 
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3.แนวความคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกาศใช้กฎอัยการศึก 
 การประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้นมีผลกระทบทางกฎหมายที่มากมาย เช่น ท้าให้กฎหมายที่ใช้ใน
สถานการณ์ปกติต้องระงับไป การศึกษาว่าผู้ใดควรมีอ้านาจประกาศใช้กฎอัยการศึกได้ต้องศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนว่า 
รัฐนั้นเกิดขึ้นอย่างไร มีหน้าที่อย่างไร แนวคิดว่าด้วยสัญญาประชาคม กล่าวคือ รัฐเกิดจากการรวมตัวกันของมนุษย์
เป็นสังคมอันบริบูรณ์25 ส่วนแนวคิดว่าด้วยรัฐเกิดจากความขัดแย้งถือว่า ความขัดแย้งกันในสังคมจึงจ้าเป็นต้องหา
ทางออกของความขัดแย้งดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นคง และความเป็นระเบียบของสังคม รัฐจึงเกิดขึ้นให้เป็น
ทางออกของความขัดแย้งในสังคม นักปรัชญาที่มีมุมมองเช่นเดียวกันนี้ เช่น มองเตสกิเออ นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส 
กล่าวถึงเรื่องกล่าวใน หนังสือ “เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย” ว่า การปกครองแบบราชาธิปไตยก็ดี การปกครองแบบ
การผูกขาดอ้านาจไว้ที่บุคคลคนเดียวก็ดี ต่างก็อยู่บนพื้นฐานของความขัดแย้ง การปกครองในระบอบราชาธิปไตย
จะต้องมีเกียรติศักดิ์เป็นตัวจ้ากัดอ้านาจ และเป็นตัวที่มีอ้านาจเหนือทุก ๆคนซึ่งต่างจากการปกครองที่ผูกขาดอ้านาจ
อยู่ที่บุคคลเพียงคนเดียว หรือที่เรียกว่าระบอบเผด็จการ การสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อการดังกล่าว และเกียรติศักดิ์
เป็นตัวที่ให้พวกขุนนางได้ใช้อ้านาจที่เป็นกลาง เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์
ระหว่างความสมัครใจของพระมหากษัตริย์ และราษฎร ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งต่าง ๆที่เกิดขึ้นในรัฐนั้นจะ
ได้รับการแก้ไขก็ด้วยแต่เกียรติศักดิ์เท่านั้น สภาพการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นการป้องกันมิให้เกิดรูปแบบการปกครองแบบ
เผด็จการที่จะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น เพราะว่าระบอบการปกครองแบบเผด็จการนั้นจะต้องมีความเกรงกลัว
นั่นเอง และการแก้ไขความขัดแย้งในระบอบดังกล่าวก็มีแต่การใช้ก้าลังอย่างรุนแรง และป่าเถื่อน การหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้นในรัฐราชาธิปไตยนั้น ต้องมีตัวเช่ือมกลางระหว่างกษัตริย์กับประชาชนโดยผ่านพวกขุนนางที่
ใช้เกียรติศักดิ์เป็นกันชนมิให้กษัตริย์ ใช้อ้านาจเกินไปจนกลายเป็นระบอบเผด็จการ และอาจจะน้าไปสู่ความขัดแย้ง
ขึ้นมา26 
 ประเทศไทยนั้นมีการใช้กฎอัยการศึกมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะอ้านาจขั้นตอนการประกาศใช้กฎ
อัยการศึกนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การตีความตามมาตรา 4 
และมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 เป็นเรื่องที่ส่วนมากจะตีความกฎหมาย
เพียงแต่อาศัยหลักทางภาษาศาสตรืเท่านั้น แม้จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด การตีความหากเพียงแต่อาศัย
หลักทางภาษาเพียงอย่างเดียว จะท้าให้นักนิติศาสตร์ไม่ต่างจากนักอักษรศาสตร์เลยแม้แต่น้อย ซึ่งความเป็นนัก
นิติศาสตร์นั้นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจหลักการในทางนิติวิธีของกฎหมายนั้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเอกชน หรือ
กฎหมายมหาชน อีกทั้งต้องเข้าใจระบบกฎหมายว่า เป็นการตีความแบบCommon law27 หรือ Civil law28 และยัง
ต้องศึกษาที่มาของประเทศต้นแบบเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจของนักนิติศาสตร์ การอาศัยแนวทางค้า
ตัดสินเดิมๆ โดยไม่เข้าใจในหลักนิติวิธีย่อมส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
กล่าวคือ การปรับใช้กฎหมายอาจไม่สอดคล้องกลับวิธีการปกครอง หรือชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 การตรวจสอบการประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือการยุติการใช้กฎอัยการศึกที่ผ่านมาในอดีตนั้น โดยยัง
มีช่องว่าทางกฎหมายที่ปราศจากการตรวจสอบโดยมีมุมมองว่าเป็นการกระท้าทางการทหารไม่อยู่ในอ้านาจของศาล
ปกครองที่จะรับไว้วินิจฉัย29 และปราศจากการกระจายอ้านาจการตีความ ท้าให้กลไกการถ่วงดุลอ้านาจในส่วนน้ีเกิด
ช่องว่างที่ส้าคัญไร้การตรวจสอบ ซึ่งนักวิชาการอย่าง ไดซีย์เห็นว่าการยุติการละเมิดสันติภาพ เป็นหน้าท่ีของทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ พลเรือน หรือทหาร อย่างไรเสียผู้ที่ท้าหน้าท่ีในการรักษาความสงบนี้แต่ละคนยังมีความรับ
ผิดที่จะถูกเรียกให้ขึ้นบัญชีต่อหน้าคณะลูกขุน เพื่อพิจารณาในเรื่องการใช้ก้าลังมากเกินไป หรือใช้ก้าลังโดยไม่
จ้าเป็น30 
                                                           
 25 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน,์ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 8, น.77. 
 26 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน,์ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 8, 82-83. 
 27 อักขราทร จุฬารัตน, การตีความกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์กฎหมายไทย, 2542), น.30-49. 
 28 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่9, น.55-58. 
 29 ค้าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 42/2551  
 30 A. V. DICEY, INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE LAW OF THE CONSTITUTION 1885, ( London : 
Macmillan, 1915) P. 180-187. 
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4. ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้เจตนารมณ์ส้าคัญที่ต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการในสถานการณ์วิกฤต (สงคราม) 
ตามบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 ยังคงอยู่ และเพื่อให้สอดการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ประมุข และเพื่อป้องกันการใช้กฎหมายซ้้าช้อนกันกับกฎหมายเกี่ยวกับ
ความมั่นคงอื่น ๆ เช่น พระราชก้าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  พระราชบัญญัติ การ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสมดุลมิให้การประกาศใช้กฎอัยการศึกยาก
จนเกินไปจนการเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจในสถานการวิกฤต และ มิให้การประกาศใช้กฎอัยการศึกง่าย
จนเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้มีการการยกเลิกพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 
2457 ทั้งฉบับ และยกเลิกรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พระพุทธศักราช 2560 มาตรา176 โดยน้าหลักการ
ดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แทน เช่นเดียวกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ซึ่งการน้าบทบัญญัติดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้
ศาลเข้ามาแทรกแซงนโยบายของฝ่ายบริหาร เป็นการใช้อ้านาจตามรัฐธรรมนูญ อีกท้ังยังเป็นการสอดคล้องกับการ
จัดล้าดับศักดิ์กฎหมายที่กฎหมายในล้าดับช้ันที่ต่้ากว่าไม่อาจยกเว้นหรือยกเลิกกฎหมายในล้าดับที่สูงกว่าได้ และใน
กรณีประเทศตกอยู่ในสภาวะวิกฤตินี้เอง ทุกองค์กรของรัฐไม่อาจปฏิเสธภาระให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเพียง
หน่วยงานเดียวได้ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆต้องเกิดจากความร่วมมือขององค์กรของรัฐในทุกภาคส่วน อีกทั้งยังต้อง
ค้านึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดเกินความจ้าเป็น หรือแม้กระทั่งผู้กระท้าความผิดจะสถานะเป็นเชลย
ศึกก็ต้องปฎิบัติต่อเชลยศึกตามยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรตุลาการในฐานะที่เป็น
องค์กรหนึ่งในการรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขหรือเยียวยาประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าสิทธิของตนจะไม่ถูกละเมิดจนเกินสมควร ดังนั้น
จึงจ้าเป็นต้องปรับปรุงถ้อยค้าหรือข้อความหลักเกณฑ์ต่างๆให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศเช่น สหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ซึ่งมีแบบอย่างท่ีดีกว่าและสามารถน้ามา
ปรับใช้กับประเทศได้ดังนี ้
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี…) 
พุทธศักราช… 

 
หลักการ 

 
 ยกเลิกมาตรา ๑๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพิ่มเติมหมวด ๑๗ การป้องกัน
ประเทศ 
 
เหตุผล 
 ด้วยเหตุมาตรา ๑๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ พระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๗ ยังคงขาดความชัดเจนของถ้อยค้าในบทบัญญัติของกฎหมายบางประการ และยังขาดความ
ชัดเจนขององค์กรผู้รับผิดชอบในการใช้อ้านาจประกาศใช้กฎอัยการศึก อีกทั้งยังขาดหลักเกณฑ์ในเรื่องของ
ระยะเวลาใช้บังคับและการขยายเวลาใช้บังคับกฎอัยการศึก รวมถึงยังขาดหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และขาดการถ่วงดุลอ้านาจการประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีปัญหาความไม่ชัดแจ้งของสถานะทางกฎหมายของค้าประกาศใช้กฎอัยการศึกใน
บางกรณี ซึ่งอาจกระทบต่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และโดยที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้แห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ
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ตามที่บัญญัติไว้รัฐธรรมนูญ ตลอดจนการรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ยังคงขาดส่วนส้าคัญใน
หมวดการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ต่างๆ ตลอดจนการรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใน
สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะสงคราม จึงมีความจ้าเป็นท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส้าหรับกรณีที่ประเทศไทยนั้น
ต้องตกอยู่ในภาวะสงคราม 
 

ร่าง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี…) 

พุทธศักราช… 
………………………………………………. 
……..………………………………………… 
……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 มาตรา ๑ รัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) 
พุทธศักราช…” 
 มาตรา ๒ รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความตามมาตรา ๑๗๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 มาตรา ๔ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ทั้งฉบับ 
 มาตรา ๕ ให้เพิ่มหมวด ๑๗ การป้องกันประเทศ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ี 

หมวด ๑๗ 
การป้องกันประเทศ 

 
 “ มาตรา ๒๘๐ ในช่วงเวลาสงคราม หรือมีเหตุจลาจลโดยมีอาวุธ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อ้านาจในการออกพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามค้าแนะน้าของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
ผู้บังคับบัญชาการทหารบกผู้บังคับ บัญชาการทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาการทหารอากาศ คนหนึ่งคนใดก็ได้ และให้ผู้
สนองรับพระบรมราชโองการน้าพระบรมราชโองการดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยทันที 
 มาตรา ๒๘๑ ในช่วงเวลาสงครามนายกรัฐมนตรี มีอ้านาจประการใช้กฎอัยการศึกได้ ภายหลังจาก
ได้รับความยินยอมจาก ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา และประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่จะต้องประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในราชกิจจานุเบกษาโดย
ทันที ทั้งนี้ภายหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้กฎอัยการศึกนั้นมีผลบังคับใช้ไปพลางก่อน จนกว่าสภา
ผู้แทนราษฎรจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่มีพิจารณาให้แล้วเสร็จตามวรรคสองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี 
 ภายหลังมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีส่งมติที่ประชุมตามวรรคหนึ่งใหส้ภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อให้ความเห็นชอบทันที โดยให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่า การประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้นมีความ
จ้าเป็นถึงขนาดต้องใช้กฎอัยการศึกบริหารราชการแผ่นดินแทนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและอันเป็นอุปสรรคต่อการ
รบหรือไม่ และหากมีมติเห็นชอบให้ใช้กฎอัยการศึกให้ก้าหนดระยะเวลาการบังคับใช้กฎอัยการศึกนั้นไว้ แต่ห้ามมิให้
เกิน ๑๒ วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การลงมติตามวรรคนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ้านวนสมาชิกสภาที่อยู่ในท่ีประชุมในขณะนั้น 
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 การประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคสอง ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดระยะเวลา ๗ วัน
นับแต่วันส่ง หากไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนด หรือมีมติไม่ให้ความเห็นชอบกับการประกาศใช้
กฎอัยการศึก ให้ถือว่าการใช้กฎอัยการศึกนั้นเป็นอันยุติลงทันที และให้ประกาศยุติการใช้กฎอัยการศึกในราชกิจจานุเบกษา 
การขยายระยะเวลาการใช้กฎอัยการศึกเกิน ๑๒ วัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยต้องได้รับคะแนน
เสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ้านวนสมาชิกสภาที่อยู่ในท่ีประชุมในขณะนั้น 
 มาตรา ๒๘๒ เมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีจัดตั้งสภาป้องกันประเทศขึ้นเป็นการ
ช่ัวคราวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันราชประเทศ เพื่อประสานงานด้านทางทหาร 
อุตสาหกรรม และทรัพยากร เพื่อความมั่นคงและสวัสดิภาพของชาติ  
 ให้สภาป้องกันประเทศมีอ้านาจในการออก กฎ หรือค้าสั่งใดๆ เท่าที่จ้าเป็น เป็นการช่ัวคราวเพื่อให้
การปฏิบัติงานในด้านการรบนั้นมีประสิทธิภาพ ตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การ
ป้องกันประเทศ ท้ังนี้ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค้าสั่งใดๆต้องไม่เป็นการตัดสิทธิโต้แย้งในศาลปกครองสูงสุด และ
ต้องไม่กระทบถึงการด้าเนินกระบวนการยุติทั้งทางแพ่งทางอาญา และทางปกครองในช้ันศาล และต้องไม่เป็นการ
จ้ากัดสิทธิพื้นฐานของประชาชนเกินสมควร เว้นแต่เฉพาะสิทธิพื้นฐานในด้านเสรีภาพในการเคลื่อนไหว และสิทธิ
เสรีภาพท่ีมีอยู่ในเคหสถานเท่านั้น ส่วนสิทธิอย่างอื่นที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะไม่ถูกก้าวล่วง 
 สภาป้องกันประเทศประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดสี่คนโดยให้นายกรัฐมนตรีเลือกตัวแทนจาก
สภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และตัวแทนกระทรวงกลาโหม และตัวแทนจากกองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โดยวิธีการเลือกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันประเทศ 
 มาตรา ๒๘๓ เมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้ว บรรดาข้อความ ในพระราชบัญญัติ หรือบทกฎหมาย
ใด ๆ ซึ่งขัดกับความของกฎอัยการศึกท่ีให้ใช้บังคับก็ดี หรือเป็นการซ้้าซ้อนกับความตามกฎอัยการศึกท่ีให้ใช้บังคับก็
ดี หรือในเขตท้องที่ใดที่มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชก้าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ. 
๒๕๔๘ก็ดี พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ .ศ. ๒๕๕๑ ก็ดี ต้องระงับสิ้นไป และใช้
บทบัญญัติของกฎอัยการศึกที่ให้ใช้บังคับนั้นแทน 
 มาตรา ๒๘๔ ในช่วงเวลาสิ้นสุดภาวะสงคราม หรือพ้นเหตุจลาจลโดยมีอาวุธ พระมหากษัตริย์ทรงไว้
ซึ่งพระราชอ้านาจในการประกาศยุติการใช้กฎอัยการศึก ตามค้าแนะน้าของ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุติสภา ผู้บังคับบัญชาการทหารบก ผู้บังคับบัญชาการทหารเรือ ผู้บังคับบัญชา
การทหารอากาศ คนใดคนหนึ่งก็ได้ ให้ผู้สนองรับพระบรมราชโองการน้าพระบรมราชโองการดังกล่าวประกาศในราช
กิจจานุเบกษาโดยทันที 
 มาตรา ๒๘๕ ภายหลังมีการประกาศยุติการใช้กฎอัยการศึก ประชาชนผู้ได้รับภาระหนักกว่าปัจเจก
ชนทั่วไปอันเกิดจากการใช้กฎอัยการศึก มีสิทธิน้าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๙ (๓ ) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้เริ่มนับอายุความทันทีภายหลัง
ประกาศพระบรมราชโองการให้ยุติการใช้กฎอัยการศึกในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๒๘๖ ให้มีการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันประเทศ 
 มาตรา ๒๘๗ การจัดท้าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันประเทศ ให้
เป็นไปตาม มาตรา ๑๓๑ และ ๑๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ” 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการก่อตั้ง
ครอบครัวของคู่ ชีวิต ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก่อตั้งครอบครัวของคู่ ชีวิตของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการก่อตั้งครอบครัวของคู่ชีวิ ต และศึกษาหาแนวทาง
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการก่อตั้งครอบครัวของคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
ของประเทศไทยให้มีความเหมาะสม 
 ผลการศึกษาพบว่า การตรากฎหมายรับรองสิทธิของการก่อตั้งครอบครัวของคู่ชีวิต มีด้วยกัน 2 
แนวทางได้แก่ แนวทางแรกการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว ให้การแต่งงานครอบ
คลุมถึงคู่รักเพศเดียวกัน และอีกแนวทางหนึ่งคือ การตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นมาบังคับใช้ ซึ่งผู้ศึกษา
เห็นด้วยกับการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นมาบังคับใช้แยกต่างหากจากประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของคู่ชีวิตเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการตรา 
(ร่าง)พระราชบัญญัติคู่ ชีวิต พ.ศ. .... ขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม 
พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหมั้นของคู่รักเพศเดียวกันเอาไว้  ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ควร
น าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหมั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบัญญัติไว้ด้วย นอกจากนี้ เพื่อให้สิทธิใน
การก่อตั้งครอบครัวของคู่ชีวิตตาม(ร่าง) พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มีความเท่าเทียมกับการสมรสของชายและ
หญิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ควรมีการก าหนดให้กฎหมายตามท้ายพระราชบัญญัติได้แก่ 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ประมวลกฎหมายรัษฎากร และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 โดยก าหนดให้
สิทธิหรือสวัสดิการ หรือหน้าที่ใดๆ ที่กฎหมายก าหนดแก่คู่สมรสหรือสามีภริยา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ให้หมายรวมถึง คู่ชีวิต ตามพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... โดยอนุโลม 
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Abstract 
 The objective of this thesis is to study the background, concepts and theories 
concerning the establishment of a married couple's family, to study the legal measures relating to 
the establishment of a spouse's family in Thailand compared to foreign countries, to study legal 
problems related to the establishment of a spouse's family and study to find a way to improve 
the provisions relating to the establishment of a spouse's family according to the draft of the 
Marriage Registration Act B.E. .... to be appropriate for Thailand. 
 The study found that there are two approaches to enacting a law certifying the right 
to establish a family. The first approach is to amend the Civil and Commercial Code on Family to 
include same-sex couples in marriage. The second approach is to enact statutory-level legislation. 
The author agrees with the enactment of statutory-level legislation separately from the Civil and 
Commercial Code to allow for the protection of spouses' right to establish a family as soon as 
possible. At present, there has been enacted (draft) the Marriage Act B.E. .... and is currently under 
consideration by the cabinet. However, the Act does not stipulate rules regarding same-sex couples' 
engagement. Therefore, the author is of the opinion that the rules relating to the engagement 
under the Civil and Commercial Code should be included. In addition, the right to establish a 
spouse's family according to (draft) the Marriage Act B.E. .... is equal to the marriage of a man and 
a woman under the Civil and Commercial Code. Therefore, there should be a law stipulated in the 
end of the Act including Social Security Act B.E. 2533 , Person Name Act B.E. 2505 , Royal Decree 
on Welfare Concerning Medical Treatment B.E. 2553 and as amended (No. 2) B.E. 2555 , The Ministry 
of Finance's Criteria for Disbursement of Benefits for Medical Treatment B.E. 2553 , Revenue Code 
and the Protection of Children Born Using Assisted Reproductive Technology Act B.E. 2558 , by 
stipulating that any rights or welfare or duties prescribed by law for spouses or husbands under 
the Civil and Commercial Code to include spouses under the Life Partners Act B.E. .... mutatis 
mutandis. 
 
Keyword 
Spouse, The right to form a family, same sex couple 
 
1. บทน า 
 การที่บุคคลมีความรักกับเพศเดียวกันนั้น ในสมัยก่อนเคยถูกนิยามว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตใจ
ประเภทหนึ่ง และการมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันถือเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากความ
เช่ือทางศาสนาที่ว่า การมีเพศสัมพันธ์ควรมีไว้เพื่อการด ารงเผ่าพันธุ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 20 โลกได้
ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น มีการตื่นตัวอย่างมากในเรื่องสิทธิความเท่าเทียม เริ่มมีการต่อสู้เพื่อสิทธิ
พลเมืองของคนผิวด า ดังนั้น กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) หรือกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน จึงลุกขึ้นมา
ต่อสู้เพื่อสิทธิความเท่าเทียมของตนเองบ้าง โดยพยายามเรียกร้องให้ยอมรับอัตลักษณ์และตัวตนของกลุ่ม LGBTQ 
และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อชาว LGBTQ ในหลายๆประเทศ นอกจากน้ี การต่อสู้เรียกร้อง
อีกประการหนึ่งของชาว LGBTQ คือ สิทธิการแต่งงาน (Same-Sex Marriage) ซึ่งน าไปสู่การผลักดันกฎหมาย
รับรองการจดทะเบียนของคนเพศเดียวกันขึ้นมาบังคับใช้ในหลายประเทศ เช่น  เนเธอร์แลนด์  เบลเยี่ยม แคนาดา 
สเปน แอฟริกาใต้ นอร์เวย์ สวีเดน อาร์เจนตินา เบลเยียม บราซิล แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์ 
ลักแซมเบิร์ก เม็กซิโก นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลสีเนีย แอฟริกาใต้ สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร อุรุกกวัย 
รวมถึงมลรัฐส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบันพบว่ามีประเทศต่างๆรวมแล้ว 29 ประเทศท่ีมีการตรา
กฎหมายรับรองสิทธิของคนเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ 
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 ส าหรับประเทศไทย คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทน 
ราษฎรด าเนินการร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสริภาพ กระทรวงยุติธรรม ก็ได้ยกร่างพระราชบัญญัติการจด
ทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ขึ้น และในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงยุติธรรม ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ .ศ. ...  
สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความคืบหน้าล่าสุดของกฎหมายฉบับนี้คือ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางมาตรา ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต 
พ.ศ. .... จนกระทั่งในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เสนอร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ
ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้มีสาระส าคัญเป็นการรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวระหว่าง
บุคคลที่เป็นเพศเดียวกันโดยก าเนิดอันเป็นสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย์ และเป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี 
3 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในทางกฎหมายระหว่างบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยได้รับรองไว้ นอกจากนี้ การมีร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้จะช่วยสร้างความตระหนักถึงการมีอยู่ของ
ครอบครัวรูปแบบใหม่ให้แก่ประชาชนท่ัวไป ซึ่งจะช่วยป้องกันความขัดแย้งและสร้างความสงบสุขให้สังคมโดยรวม 
 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาบทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ที่เสนอโดยกระทรวง
ยุติธรรมแล้ว พบว่ายังมีปัญหาบางประการเช่น ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการบัญญัติกฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศ
เดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันมีการเสนอแนะการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งานของคู่ชีวิตเอาไว้ 2 แนวทาง คือ การ
แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องเง่ือนไขแห่งการสมรส เพื่อให้บังคับใช้อย่างเท่าเทียมระหว่าง
คู่รักต่างเพศและคู่รักเพศเดียวกัน หรือการบัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้นมาใหม่ ต่างร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนคู่ชีวิต ซึ่งจะเห็นได้ว่า ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ยังไม่มี
การก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การหมั้น และปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตและการจัดการทรัพย์สิน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า พระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตและการจัดการทรัพย์สิน ใช้ถ้อยค าใน
กฎหมายว่า คู่สมรส หรือสามีภริยาซึ่งไม่ครอบคลุมถึงคู่ชีวิตที่จดทะเบียนภายใต้ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
ท าให้คู่ชีวิตไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆจากความสัมพันธ์ตามที่กฎหมายนั้นๆ ก าหนด เช่น สิทธิในการหักค่าลดหย่อน
ตามประมวลรัษฎากร สิทธิในการใช้เทคโนโลยีช่วยในการมีบุตร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 สิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์และรักษาพยาบาล ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นต้น  หากมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็จะท าให้การบังคับใช้กฎหมาย
เกนการกอ่ตั้งครอบครัวของคู่ชีวิต มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2. กฎหมายต่างประเทศ 
 การศึกษาบทบัญญัติของต่างประเทศ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ท าการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นประเทศท่ียอมรับสิทธิการก่อตั้ง
ครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างมาก โดยให้สิทธิคู่รักต่างเพศและคู่รักเพศเดียวกันในการ
แต่งงานตามประมวลกฎหมายแพ่งอย่างเท่าเทียมกัน ยกเว้นเพียงประการเดียวคือ สิทธิในการรับบุตรบุญธรรม 
นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวในรูปแบบอื่นอีก เช่น ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน เป็นการก าหนดสิทธิ
และหน้าที่ของคู่สมรสด้วยตนเอง และกฎหมายจะมีผลเฉพาะระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น  ขณะเดียวกัน คู่รักเพศ
เดียวกันที่เป็นหญิงมีสิทธิเข้าถึงการผสมเทียมและการบริจาคอสุจิ และคู่รักต่างเพศมีสิทธิที่จะขอรับเลี้ยงบุตรของ
คู่รักอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยกระบวนการทางศาล คู่รักต่างเพศท่ีเป็นเลสเบี้ยนซึ่งแสดงบทบาทเป็นชาย ถือเป็นผู้ปกครอง
ร่วมตามกฎหมายของบุตรที่เกิดจากกระบวนการทางชีวภาพของคู่รักที่แสดงบทบาทเป็นหญิง ในส่วนของการจัดการ
ทรัพย์สิน การอยู่ด้วยกันดังกล่าวก็มีผลตามกฎหมายในหลายประการ เช่น การหักค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้ การหัก
เงินประกันสังคมตลอดจนการได้รับผลประโยชน์ต่างๆ 
 ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแมสซาชูเสทส์ เป็นมลรัฐแรกของสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตให้บุคคล
เพศเดียวกันแต่งงานกันได้ ทั้งนี้ มลรัฐแมสซาชูเสทส์ให้น ากฎหมายว่าด้วยการสมรสอันเป็นกฎหมายที่ รับรองการ
สมรสของบุคคลต่างเพศมาบังคับใช้กับบุคคลที่เป็นคนรักเพศเดียวกันด้วย มลรัฐนิวยอร์ก มีการตรากฎหมายว่าด้วย
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ความเท่าเทียมกันในการแต่งงาน ค.ศ. 2011 โดยการก าหนดให้การแต่งงานสามารถกระท าได้ไม่ว่าการแต่งงานนั้น
จะเป็นการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันหรือต่างเพศ  และก าหนดห้ามมิให้เลือกปฏิบัติในการด าเนินการตามสิทธิ
และความรับผิดชอบของคู่สมรส การแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันจะท าให้คู่สมรสสามารถเข้าถึงความคุ้มครอง
ทั้งหมดที่กฎหมายมีบัญญัติให้แก่คู่สมรสโดยอัตโนมัติภายใต้กฎหมายของรัฐและของท้องถิ่นในนิวยอร์ก โดยสิทธิที่
ได้จากการแต่งงานในมลรัฐนิวยอร์ก ผลประโยชน์เกี่ยวกับการประกันภัย โดยคู่สมรสเพศเดียวกันของพนักงานของ
รัฐและเทศบาลมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ของคู่รักเพศเดียวกัน ในท านองเดียวกันกับนายจ้างเอกชนที่เสนอประกัน
ผ่านหน่วยงานประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากรัฐต้องขยายผลประโยชน์ให้แก่คู่สมรสเพศเดียวกัน ภายใต้เง่ือนไข
เดียวกันกับคู่สมรสทั่วไป การดูแลสุขภาพและการเสียชีวิต คู่สมรสเพศเดียวกันมีสิทธิพิเศษในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉินของกันและกัน สิทธิในการเยี่ยมคู่สมรสที่ป่วย คู่สมรสที่ท างานจะได้รับสิทธิในการลา
พักเพื่อรักษาพยาบาลของครอบครัวและการลาเนื่องจากการเสียชีวิต สิทธิในการรับมรดกและกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน
และสิทธิการโอน นอกเหนือจากการคุ้มครองทางมรดกแล้ว ในกระบวนการศาลตามกฎหมายหลายฉบับยังช่วยให้คู่
สมรสที่เป็นเพศเดียวกันมีสิทธิที่จะโอนหรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันได้ง่ายขึ้น 
 สิทธิของผู้ปกครอง คู่สมรสเพศเดียวกันจะได้รับการระบุว่าเป็นบิดามารดาของเด็กท่ีเกิดจากคู่สมรสที่
เป็นเพศหญิง อย่างไรก็ตามการรับบุตรบุญธรรมตามค าสั่งศาลจะท าให้มั่นใจถึงการเคารพทางกฎหมายและสถานะ
ความเป็นบิดามารดาของคู่สมรส คู่รักเพศเดียวกันที่ต่างงานและอาศั ยอยู่ในรัฐนิวยอร์ก มีสิทธิที่จะเข้าถึง
ผลประโยชน์ทั้งหมดของการแต่งงาน ซึ่งก าหนดโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง ได้แก่ สิทธิประโยชน์ด้านภาษี การ
ตรวจคนเข้าเมือง 
 
3. วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของคู่ชีวิต 
 ในอดีตพฤติกรรมรักร่วมเพศถือเป็นสิ่งที่ผิดและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยการรักร่วมเพศถูก
ก าหนดให้เป็นความผิดในทางกฎหมายหรือแม้จะไม่เป็นความผิดในทางกฎหมายแต่ก็ไม่มีกฎหมายรองรับเพศวิถีใน
รูปแบบนี้เอาไว้ ท าให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้รับการรับรองสถานะและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ใดๆ จากรัฐ จนกระทั่งในปลายศตวรรษที่ 20 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศจึงเปลี่ยนแปลงไป 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมายอย่างกว้างขวาง โดยมีการรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นในหลายประเทศ  ในปัจจุบันมีประเทศต่างๆ ให้การรับรองสิทธิในการก่อตั้ง
ครอบครัวของคู่รักเพศเดียวกันเอาไว้รวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ ขณะที่ประเทศไทย มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
คู่ชีวิต พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สิทธิ
ของการก่อตั้งครอบครัวของคู่ชีวิตยังมีปัญหาบางประการ ได้แก่ 
 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการบัญญัติกฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน การแต่งงาน
หรือการก่อตั้งครอบครัวนั้น ในปัจจุบันบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า 
“การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้
ท าการสมรสก่อนนั้นได้”  บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องการแต่งงาน เป็นการเลือก
ปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศและขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถึงแม้เคยมีความตั้งใจของบุคคลบางกลุ่มที่จะ
ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ตีความว่า บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ที่
จ ากัดสิทธิของการก่อตั้งครอบครัวของคนรักเพศเดียวกันนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่สุดท้ายก็มิได้มีการยื่นค า
ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่ประการใด  เนื่องจากคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของ
สภาผู้แทนราษฎรได้รับเรื่องไว้ และเริ่มต้นกระบวนการผลักดันกฎหมายให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ 
แต่เป็นในลักษณะของการตรากฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นบังคับใช้เป็นการ
เฉพาะ หาใช่เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ เพื่อให้คู่รักเพศ
เดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ภายใต้กฎหมายเฉพาะนี้ เพื่อให้แยกต่างหากจากการแต่งงานของคู่รักต่างเพศตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ท าให้มีข้อเสนอที่ให้สิทธิแก่คู่รักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้นั้น มี 2 
แนวทาง โดย แนวทางแรกเป็นการแก้ไขบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัวที่มีอยู่
เดิมซึ่งก าหนดให้คู่รักต่างเพศเท่านั้นที่สามารถสมรสกันได้โดยให้ครอบคลุมถึงการสมรสของคู่รักเพศเดียวกันด้วย 
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และอีกแนวทางหนึ่งคือ การบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่ เพื่อบังคับใช้กับการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน เรียกว่า
การจดทะเบียนคู่ชีวิต 
 อนึ่งการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องครอบครัว โดยก าหนดให้ครอบคลุมถึง
การสมรสของคู่รักเพศเดียวกันด้วยนั้น มีข้อดีคือ ส่งผลท าให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสามีภรรยาที่ก าหนดไว้ในบท
กฎหมายฉบับต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการทรัพย์สินนั้น มีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศทุก
ประการ แต่มีข้อเสียคือ กระบวนการแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาจท าได้ยากและชักช้าท าให้
การคุ้มครองสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันในเรื่องของการแต่งงานเนิ่นช้าออกไป ขณะที่การตรากฎหมายขึ้นมาบังคับใช้
เป็นการเฉพาะนั้น มีข้อเสียคืออาจท าให้ สิทธิต่างๆ ในฐานะคู่ชีวิตไม่เท่าเทียมกับคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ต่างๆ เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ถ้อยค าในกฎหมายว่า สามีภริยา ขณะที่
การแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันไม่อาจบอกได้จากเพศสภาพว่า บุคคลใดคือสามีและบุคคลใดคือภริยา  ดังนั้นหาก
มีความต้องการที่จะให้สิทธิต่างๆของคู่รักเพศเดียวกันเท่าเทียมกับคู่รักต่างเพศ ก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ
โดยใช้ค าว่า คู่ชีวิต แทนค าว่า คู่สมรสหรือสามีภรรยา เพื่อให้ครอบคลุมถึงคู่รักเพศเดียวกัน แต่ข้อดีของการบัญญัติ
กฎหมายเฉพาะขึ้นมาใช้บังคับนั้น นอกจากจะกระท าได้ง่ายกว่าแล้ว การอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ 
ยังมลีักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นด้วยกับแนวทางในการตราพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ขึ้น เพื่อใช้บังคับกับ
การแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันเป็นการเฉพาะ โดยเรียกการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันตามพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ว่า คู่ชีวิต โดยให้มีบทบัญญัติให้สิทธิแก่คู่ชีวิตในด้านต่างๆ เท่าเทียมกับการแต่งงานของคู่รักต่างเพศที่เรียกว่าคู่
สมรสให้มากท่ีสุด 
 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจดทะเบียนคู่ชีวิต  จากการศึกษาพบว่า ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก่อตั้งครอบครัวไว้หลายประการ โดยก่อนที่จะมีการสมรสนั้น มีการ
ก าหนดเกี่ยวกับการหมั้นเอาไว้ด้วย ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... มีการก าหนดเฉพาะหลักเกณฑ์การจด
ทะเบียนเป็นคู่ชีวิตเอาไว้เท่านั้น มิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การหมั้นเอาไว้แต่ประการใด 
 เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พบว่า มิได้มีการบัญญัติหรือกล่าวถึงการหมั้นของคู่รักเพศเดียวกันเอาไว้ ดังนั้นจึงควรน าหลักเกณฑ์เรื่องของการ
หมั้นมาบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ด้วย ตามหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมในเรื่องเพศ   
 ส่วนปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตและการจัดการทรัพย์สิน ค าว่า สมรสนั้น เป็นการจด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมายครอบครัวซึ่งบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ซึ่งก าหนดให้
บุคคลซึ่งเป็นเพศชายและเพศหญิงโดยก าเนิดเท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ และมีสถานะทางกฎหมาย
เป็นคู่สมรสหรือสามีภริยาได้ ส่วนค าว่า คู่ชีวิตนั้น ยังไม่เคยมีบทบัญญัติของกฎหมายใดในประเทศไทยบัญญัติค านี้ไว้ 
ดังนั้น คู่ชีวิต จึงหมายถึงคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... เท่าน้ัน การจดทะเบียนคู่ชีวิต
จึงมิใช่การจดทะเบียนสมรส จึงส่งผลท าให้กฎหมายอื่นที่ยึดโยงกับค าว่า คู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มิอาจมอบสิทธิให้แก่คู่ ชีวิตได้ จนกว่ากฎหมายอื่นๆ นั้นจะถูกแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิให้แก่คู่ ชีวิตตาม
พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตในภายหลัง เช่น  สิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 สิทธิในการใช้ช่ือสกุลร่วมกับคู่สมรส ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 
2505  และสิทธิการรับสวัสดิการของข้าราชการจากภาครัฐร่วมกับคู่สมรส ตาม พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 สิทธิในการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาร่วมกัน
ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร และสิทธิในการให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 เป็นต้น 
 ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ควรมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ก าหนดให้สิทธิใดๆ ที่คู่รักต่างเพศได้รับในฐานะ
ความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส ก็ควรให้คู่รักเพศเดียวกันพึงได้รับในฐานะความสัมพันธ์เป็นคู่ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อ
เป็นการคุ้มครองบุคคลจากการเลือกปฏิบัติและได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย ส่ ว น ใ น เ รื่ อ ง
ของการจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่รักเพศเดียวกัน พบว่า มาตรา 25 แห่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
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ก าหนดให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 หมวด 4 ว่าด้วยทรัพย์สินระหว่างสามี
ภรรยามาใช้บังคับกับการจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยอนุโลม ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็น
ว่า ในส่วนของการจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่รักเพศเดียวกันและคู่รักต่างเพศ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ใช้บทบัญญัติกฎหมายเดียวกันคือดังนั้นจึงมีความเท่าเทียมกันในประเด็นดังกล่าวนี้ 
 
4. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่หนึ่งปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการบัญญัติกฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน ผู้
ศึกษาเห็นด้วยกับการตรากฎหมายรับรองสิทธิการก่อตั้งครอบครัวของคู่รักเพศเดียวกันโดยการตรากฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติ ขณะเดียวกันขอเสนอให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของ
คู่รักเพศเดียวกัน ตามร่างพระราชบัญญัติ คู่ชีวิต พ.ศ. .... เพื่อให้สังคมเกิดการยอมรับสิทธิดังกล่าวของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศอย่างกว้างขวาง รวมถึงมีการพิจารณาบทกฎหมายต่างๆที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้
สิทธิใดๆ ที่บัญญัติให้การคุ้มครองแก่คู่สมรสที่ได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะต้อง
บัญญัติให้สิทธินั้นโดยเท่าเทียมกันแก่คู่รักเพศเดียวกัน ตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ด้วย 
 ข้อเสนอแนะที่สองปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจดทะเบียนคู่ชีวิต  ผู้ศึกษาขอเสนอให้มีการน า
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหมั้นมาบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมใน
เรื่องเพศ   
 ข้อเสนอแนะที่สาม ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตและการจัดการทรัพย์สิน  ผู้ศึกษาขอเสนอ
ให้มีการบัญญัติมาตรา 25 /1 แห่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... หมวด 3 ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต โดยก าหนดให้
กฎหมายใดๆที่ก าหนดไว้ในท้ายพระราชบัญญัติ ซึ่งได้ให้สิทธิ หรือสวัสดิการ หรือก าหนดหน้าที่ใดๆ แก่คู่สมรสหรือ
สามีภรรยา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เอาไว้ ให้น าบทบัญญัติของกฎหมายนั้นมาบังคับใช้กับคู่ชีวิตตาม
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... โดยอนุโลม 
 ทั้งนี้ ในท้ายพระราชบัญญัติ ให้มีการก าหนดกฎหมายดังต่อไปนี้  
 1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
 2) พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505   
 3) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
 4) ประมวลกฎหมายรัษฎากร  
 5) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ พ.ศ. 2558  
 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินในฐานะคู่ชีวิตตาม
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... กับคู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะ
ฉบับต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



396 
บรรณานุกรม 

 
ภาษาไทย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. หลักกฎหมายระหว่างประเทศท่ัวไปเกี่ยวกับสนธสิัญญาด้านสทิธิมนุษยชน 
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร:  
 บริษัท SM เซอร์คิทเพรส จ ากัด, 2560. 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. หลักการยอร์กยากาตา ว่าดว้ยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
 ไปประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ แนวทางสร้างหลักประกันคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 ให้ก้าวไปสู่ความเสมอภาคและเคารพสิทธิทางเพศ (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพมหานคร:  
 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2552. 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. “กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม.  
 สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563, จาก 
 http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/icescrt.pdf.  
โครงการอินเทอรเ์น็ตเพื่อกฎหมายประชาชน.  “Pride Month : ส ารวจร่าง พรบ.คู่ชีวิต-กฎหมายแพ่ง 
 ว่าด้วยการสมรส.” สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563, จาก https://ilaw.or.th/node/5695.  
จรินทร ทานัชฌาสยั. “หนี้สินของใคร ?.” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563, จาก 
 http://live.siammedia.org/index.php/ article/immigration/1092.  
ชวฤทธ์ิ โยศรีคุณ. “หน้าท่ีของประชาชนในการช าระภาษีอากร.” วารสารการจดัการความรูสู้่การปฏบิัติที่เป็นเลิศ. 
 เล่ม 1 (2562) : 135. 
ชีรา ทองกระจาย. “ความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ.”สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563, จาก 
 https://www.stou.ac.th/Schoolnew/ polsci/UploadedFile/82427-8.pdf. 
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. “เพศและความเป็นชายในพุทธศาสนากับการควบคุมภิกษุ สามเณร และบัณเฑาะก์.”  
 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร. เลม่ 1. ปีท่ี 12. (2559). 
ฐานเศรษฐกิจ. “รู้จัก 29 ประเทศที่กฎหมายรับรองการสมรส เพศเดียวกัน.” สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563, จาก 
 https://www.thansettakij.com/content/world/441517.  
ดักลาส แซนเดอร์ส์. “ความสัมพนัธ์ของคนเพศเดียวกัน : ก้าวสู่การยอมรับในเวยีดนามและประเทศไทย.” 
 สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563, จาก 
 https://kyotoreview.org/issue-18/same-sex-relationships-vietnam-thailand-th/  
ประสพสุข บุญเดช. “กฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิต.” สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564, จาก 
 https://rabi.coj.go.th/th/file/get/file/ 20200825e4b00b4a65a415cf9ebaa9f83719c071115301.pdf.  
วิภารัตน์ นิยมไทย, “รา่งพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตอนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายคู่ชีวิต,” 
 สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563, จาก 
 https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/272/files/S%E0%B9%88ub_Jun/10reform/reform65.pdf.  
 
ภาษาต่างประเทศ 
Acess serving the international community. “Getting marrid in the Netherlands.”  
 https://access-nl.org/relocating-to-netherlands/legal-matters/getting-married- 
 netherlands/types-relationship-contracts-for-couples/ January,13 2021. 
Angloinfo. “Same-sex Marriage in Spain.”  
 https://www.angloinfo.com/how-to/spain/family/marriage-partnerships/same-sex-marriage.  
 January,15 2021. 
 
 



397 
Angloinfo. “Same-Sex Marriage and Registered Partnerships.”  
 https://www.angloinfo.com/how-to/netherlands/family/marriage-partnerships/same-sex-marriage.  
 January,15 2021. 
BBC News. “Uruguay Congress approves gay marriage bill.”  
 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-22102740. January,12 2021. 
BBC News. “German MPs approve same-sex marriage but Merkel votes against.”  
 https://www.bbc.com/news/av/world-europe-40455070. January,12 2021. 
CNN. “Same sex Marriage Fast Facts.”  
 https://edition.cnn.com/2013/05/28/us/same-sex-marriage-fast-facts/index.html.  
 January,12 2021. 



ปัญหาความเสมอภาคทางภาษีมรดกจากการท าพินัยกรรมโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุ1 
Inheritance Tax Equality Problems for Will Transferim the Property Based on  

Generation-Skipping 
รชิตะ อัครชูวงศ์2 นพดล ทัดระเบียบ3 จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ4 

Rachita Akarachuwong, Noppadol Tadrabiab, Jitdarom Rattanawut 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาความเสมอภาคทางภาษีการรับมรดก ในการโอนทรัพย์สิน
ข้ามล าดับช้ันอายุ ต่อแนวทางการพัฒนามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุใน
ราชอาณาจักรไทย และเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย เพื่อสร้างและส่งเสริมความเสมอภาคทางภาษีการรับมรดก 
ในการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมาย เกี่ยวกับการ
โอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุท่ีเหมาะสมของราชอาณาจักรไทย  
 ผลการศึกษาพบว่า การกระท าเพื่อลดภาระภาษีที่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญประการหนึ่ง ซึ่ ง
ส่งผลกระทบต่อระบบภาษีมรดกของราชอาณาจักรไทย ที่จัดเก็บในรูปแบบภาษีการรับมรดก ( Inheritance Tax) 
ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 นั่นก็คือ การโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ (Generation-
Skipping Transfer) ด้วยการท าพินัยกรรมโอนทรัพย์สินให้แก่ทายาทตั้งแต่รุ่นหลานของตนลงไป โดยไม่โอน
ทรัพย์สินให้ทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่ตามล าดับช้ันอายุ ซึ่งถือเป็นการหลบหลีกภาษี (Tax Avoidance) ที่ขัดต่อหลัก
ความเสมอภาคทางภาษีในแนวตั้ง (Vertical Equality) อันเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่มีอยู่ โดยส่งผลกระทบที่
ส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ ผลกระทบต่อความเสมอภาคทางภาษีมรดกในการกระจายรายได้ และผลกระทบต่อความ
มีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในการจัดเก็บภาษีมรดก  
 ดังนั้น เพื่อความเสมอภาคและเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก จึงควรก าหนดมาตรการทาง
กฎหมาย ส าหรับการท าพินัยกรรมโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ ได้แก่ มาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้างและ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดกในการกระจายรายได้ และมาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้างและส่งเสริมความมี
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในการจัดเก็บภาษีมรดก 
 
ค าส าคัญ  
ภาษีการรับมรดก, การโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุ 
 
Abstract 
 This research aims to study the problem of equality of inheritance tax for generation-
skipping transfer which leads to the development of legal measures concerning the generation-
skipping transfer in the Kingdom of Thailand and suggest legal measures concerning the generation-
skipping transfer in the Kingdom of Thailand. 
 The study found that the generation-skipping transfer was an effort to deduct tax. This 
effort caused enormous problem and obstacle which affected Thailand’s inheritance tax system 
according to the Inheritance Tax, B.E. 2558 (2015). The generation-skipping transfer was performed 
by making a testament in which asset was passed down to the grantor’s grandchildren instead of 
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the successive generation. This effort was the tax avoidance which was against the vertical equality 
principle. This effort caused two legal loopholes namely, the equality of inheritance tax in terms 
of income distribution and the economic efficiency on inheritance tax levy. 
 Accordingly, for equality and fairness in the collection of inheritance tax levy by 
introducing specific legal measures including legal measure to create and promote the equality of 
inheritance tax in terms of income distribution and legal measure to create and promote the 
economic efficiency on inheritance tax levy. 
 
Keywords  
inheritance tax, generation-skipping transfer 
 
1. บทน า 
 ในบรรดารัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลาย ต่างมีความมุ่งหมายที่จะรับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใน
ความเสมอภาคของประชาชนภายใต้หลักนิติธรรม อันเป็นหลักพื้นฐานท่ีส าคัญของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของ
การใช้อ านาจรัฐ หรือเป็นข้อผูกพันของการใช้อ านาจรัฐทั้งหลาย การใช้อ านาจรัฐที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนหลักนิติธรรม
แล้ว ย่อมส่งผลต่อปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการกระท านั้นๆ 5 การเสียภาษีอากร เป็นการก าหนด
ภาระหน้าที่ให้ประชาชนปฏิบัติต่อรัฐ ซึ่งมีผลเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ และทรัพย์สินของประชาชน โดย
น าเอากฎหมายภาษีอากรที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะมาบังคับใช้ เพื่อให้ประชาชนเสียภาษี โดยมิได้ให้ผลประโยชน์
ตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษี แต่จะน าไปใช้บริหารประเทศและกลับคืนมาโดยทางอ้อม โดยผ่านทางสาธารณูปโภค
และการลงทุนของรัฐ ดังนั้น การจัดเก็บภาษีอากร จึงต้องมีความชัดเจนแน่นอนและเป็นธรรมต่อผู้มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษี6  
 ความเสมอภาคทางภาษีอากร เป็นหลักการพื้นฐานที่ส าคัญทางกฎหมายภาษีอากร  ที่จะต้องมีการ
ปฏิบัติในทางภาษีต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน หรือไม่เลือกปฏิบัติ โดยหลักความเสมอภาค
ทางภาษีอากรนั้น มิได้หมายความว่าบุคคลทุกคนจะต้องเสียภาษีในจ านวนเท่ากัน หรือบุคคลทุกคนจะต้องได้รับการ
ยกเว้นภาษี ลดหย่อนอัตราภาษีเท่ากัน หรือรัฐจะให้มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ได้เลย โดยในบางกรณีอาจมี
การก าหนดบทบัญญัติทางกฎหมายภาษีอากร ที่ใช้บังคับแตกต่างกันได้หรือมีการเลือกปฏิบัติ หากเป็นไปเนื่องจาก
การที่บุคคลนั้นๆ มีความแตกต่างกัน กรณีเพื่อผลประโยชน์มหาชน หรือกรณีมุ่งลดความเหลื่อมล้ าที่ด ารงอยู่   
ซึ่งองค์ประกอบของภาษีนั้น แบ่งออกได้เป็น 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก ภาษีต้องท าการจัดเก็บในรูปแบบของ
เงินตรา ประการที่สอง ภาษีเป็นการจัดเก็บที่มีลักษณะบังคับและถาวร ประการที่สาม การจัดเก็บภาษีปราศจาก
ผลตอบแทนโดยตรงจากผู้จัดเก็บ และประการที่สี่ การจัดเก็บภาษีมีขึ้นเพื่อรองรับรายจ่ายสาธารณะ7  
 จะเห็นได้ว่า การจัดเก็บภาษีอากร เป็นกลไกทางการคลังหรือเครื่องมือที่รัฐใช้ในการบริหารประเทศ
อย่างหนึ่ง ในลักษณะจัดเก็บรายได้สาธารณะ ทั้งนี้ นโยบายการคลังนั้น เป็นนโยบายเกี่ยวกับการใช้รายได้และ
รายจ่ายของรัฐ โดยเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดแนวทาง เป้าหมาย และการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากร ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ส่งเสริมการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรม โดยมีภาษีอากร เป็นกลไกทางการคลังหรือเครื่องมือที่ส าคัญมากของประเทศ เพราะ
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นอกจากจะเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญแล้ว ยังเป็นกลไกทางการคลังหรือเครื่องมือของรัฐในการแทรกแซงทาง
เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันอีกด้วย8  
 การจัดเก็บภาษีมรดก เป็นการจัดเก็บภาษีประเภทหนึ่ง ที่เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ โดยที่ไม่
กระทบกระเทือนต่อคนจน เนื่องจากการจัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมาย มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นการกระจายรายได้ 
สร้างความเป็นธรรม และช่วยลดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยให้น้อยลง9 ในการขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจของ ประชาชนในสังคม 
 ราชอาณาจักรไทยได้มีการจัดเก็บภาษีมรดกครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติอากร
มฤดกและการรับมฤดก พุทธศักราช 2476 ต่อมาได้ถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติอากร
มฤดก พุทธศักราช 2476 พุทธศักราช 248710 ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมรดก 
(Death Tax) อันได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.  2558 ที่จัดเก็บในรูปแบบภาษีการรับมรดก 
(Inheritance Tax) โดยเหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ คือ การถ่ายโอนทรัพย์สินโดยทางมรดก ในปัจจุบันได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ไม่ว่าทรัพย์สินจะมีจ านวนมากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม สมควรที่จะ
จัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลค่าจ านวนมาก เพื่อน าไปพัฒนาประเทศและยกระดับการด ารงชีวิต
ของประชาชนที่ยากไร้ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ โดยมิให้กระทบถึงผู้ที่ได้รับมรดกพอสมควรแก่การด ารงชีพ 11  อย่างไรก็ตาม 
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 เป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้ได้รับมรดกเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้จัดเก็บ
จากกองมรดกแต่อย่างใด รวมถึงกรณีการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุ (Generation-Skipping Transfer) ซึ่งเป็น
ปัญหาในกรณีที่โอนทรัพย์มรดกข้ามล าดับชั้นอายุไป โดยที่ไม่โอนให้ตามล าดับชั้นอายุ เพราะจะท าให้ไม่ต้องเสียภาษี
มรดกหลายครั้ง ส าหรับการตกทอดทรัพย์สินให้แก่ทายาทในแต่ละล าดับช้ันอายุ และยังเป็นช่องทางในการชะลอ
การเสียภาษีมรดกท่ีให้ผลยาวนานข้ึน เท่ากับช่วงอายุของทายาทที่ถูกโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุ 
 ด้วยเหตุที่กองมรดกของผู้ถึงแก่ความตาย (เจ้ามรดก) ย่อมตกทอดแก่ทายาทของตนตามกฎหมาย อัน
ได้แก่ ทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรม ซึ่งมรดกที่ต้องเสียภาษนีั้น ได้แก่ ทรัพย์สิน12 ที่เจ้ามรดกมีอยู่ขณะ
ถึงแก่ความตาย โดยผู้รับมรดกไม่ว่าจะเป็นทายาทโดยธรรม หรือทายาทโดยพินัยกรรม จากเจ้ามรดกผู้ถึงแก่ความ
ตายแต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถ้ามรดกที่ได้รับจากเจ้ามรดกแต่ละราย รวมกันมีมูลค่า
เกิน 100,000,000 บาท ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 100,000,000 บาท13 หากเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน เสีย
ภาษีร้อยละ 5 และบุคคลอื่น เสียภาษีร้อยละ 1014 ส าหรับคู่สมรสนั้น ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี15 การโอน
ทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุของทายาทผู้สืบสายโลหิตโดยตรง (lineal descendants) ของเจ้ามรดกโดยวิธีการที่เจ้า
มรดกซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน จะโอนทรัพย์สินให้ทายาทในลักษณะที่เป็นการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุนั้น 
ได้แก่ การโอนทรัพย์สินให้แก่ทายาทตั้งแต่รุ่นหลานของตนลงไปโดยไม่โอนทรัพย์สินให้ทายาทตามล าดับช้ันอายุ 
ด้วยการก าหนดให้ทายาทท่ีถูกโอนข้ามล าดับชั้นอายุ ยังคงได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีโอนนั้นอยู่ ก่อนที่
ทรัพย์สินจะตกทอดแก่ทายาทที่ถูกระบุให้เป็นผู้รับโอน ดังนั้น การโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ จึงเป็นความ
เหลื่อมล้ าของการกระจายทรัพยากรและความมั่งคั่งทางทรัพย์สิน ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากความไม่เท่าเทียม อันเป็น
ผลมาจากความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เสมอภาคที่เป็นช่องว่างทางกฎหมายที่มีอยู่ จึงเป็นปัญหาความเสมอภาค

                                                           
 8 สุปรียา แกว้ละเอียด, กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย, (ปทุมธาน ี: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560), น.14-15. 
 9 ดนุพล จาตุรนต์พงศา, “ปัญหาการหลกีเล่ียงภาษกีารรับมรดก และภาษีการรับให้,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), น.1. 
 10 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตภิาษีการรับมรดก, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักการพิมพ์ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา, 2557), น.11. 
 11 พระราชบัญญัตกิารรับภาษีมรดก พ.ศ. 2558, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 72 ก (5 สิงหาคม 2558) : 1-11. 
 12 พระราชบัญญัตภิาษกีารรับมรดก พ.ศ. 2558 มาตรา 14. 
 13 พระราชบัญญัตภิาษกีารรับมรดก พ.ศ. 2558 มาตรา 12. 
 14 พระราชบัญญัตภิาษกีารรับมรดก พ.ศ. 2558 มาตรา 16. 
 15 พระราชบัญญัตภิาษกีารรับมรดก พ.ศ. 2558 มาตรา 3 (2). 
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ทางภาษีมรดก ด้วยเหตุที่คนซึ่งมีฐานะความมั่งคั่งไม่เท่าเทียมกัน ควรที่จะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันในทางภาษี
มรดก กล่าวคือ คนที่มีก าลังความสามารถในการช าระภาษีที่ต่างกัน ควรจะเสียภาษีจากความมั่งคั่งทางทรัพย์สินที่
ต่างกัน  
 การโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุโดยการท าพินัยกรรม จึงถือเป็นการหลบหลีกภาษี  ที่ท าให้รัฐ
สูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ในช่วงการโอนทรัพย์สินระหว่างผู้สืบสายโลหิตที่ถูกข้ามล าดับชั้นอายุ
กับผู้สืบสายโลหิตที่รับโอน รวมทั้งท าให้รัฐต้องรอระยะเวลาในการที่จะจัดเก็บภาษีการรับมรดกท่ียาวนานขึ้น ตาม
ช่วงชีวิตของทายาทผู้สืบสายโลหิตโดยตรงที่ถูกข้ามล าดับช้ันอายุไป ซึ่งเป็นการบั่นทอนประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายภาษีการรับมรดกของราชอาณาจักรไทยให้ลดลง และท าให้ความสัมฤทธิ์ของภาษีมรดก ในการถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้านการกระจายความมั่งคั่งไม่เป็นไปตามที่รัฐมุ่งหวัง 16 ด้วยเหตุนี้หาก
เจตนารมณ์ของกฎหมาย คือ ต้องการให้มีการเสียภาษีการรับมรดกในทุกล าดับช้ันอายุแล้ว การก าหนดมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อสร้างและส่งเสริมความเสมอภาคทางภาษีการรับมรดก ในการป้องกันการหลบหลีกภาษีด้วยการ
โอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ จะเป็นกลไกการท างานของระบบการจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้มาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้างและส่งเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดก จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับระบบการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในราชอาณาจักรไทย ส าหรับติดตามเพื่อเรียกเก็บภาษีที่รั่วไหล  
และขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของประชาชนในสังคม จึงจะต้องศึกษาเพื่อหามาตรการทางกฎหมายที่
มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ส าหรับการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุเพื่อลดโอกาส ในการหลบ
หลีกภาษีมรดกและปิดช่องว่างต่างๆ เพื่อความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษี
มรดกให้ดีที่สุด 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าราชอาณาจักรไทย ได้มีการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่เกิดขึ้น ที่เรียกกันเป็นภาษา
ชาวบ้านว่า “ภาษีมรดก” ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ซึ่งมีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้าน
ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป ผู้เขียนจึงเห็นว่า “ภาษีมรดก” ยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับคนไทยในยุคปัจจุบัน แม้จะมีการ
บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ มาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แล้วก็ตาม ดังนั้น จึงควรน าเสนอบางแง่มุมเพื่อให้
เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมรดกในราชอาณาจักรไทยเพิ่มขึ้นในอีกระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่องว่างของกฎหมายที่ได้เกิดขึ้นแล้ว นั่นก็คือ การหลบหลีกภาษีการรับมรดก โดยการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ัน
อายุ ในลักษณะของการท าพินัยกรรมที่มีเง่ือนไขให้ทายาทโดยธรรมยังคงได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ดังกล่าว ที่เป็น
ช่องว่างทางกฎหมายในการรับมรดก ซึ่งกรณีเช่นนี้ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมนั้น จะต้องเสียภาษี
การรับมรดกหรือไม่ จึงเป็นอุปสรรคที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบภาษีมรดก ก่อให้เกิดปัญหาความ
เสมอภาคทางภาษีมรดกของราชอาณาจักรไทย  
 
2. แนวความคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคทางภาษีมรดกในการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุ 
 2.1  หลักนิติธรรม 
  หลักนิติธรรมนั้น เป็นหลักการพื้นฐานส าคัญของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการใช้อ านาจรัฐ หรือเป็น
ข้อผูกพันของการใช้อ านาจรัฐทั้งหลาย การใช้อ านาจรัฐที่ เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อหลักนิติธรรม ย่อมส่งผลต่อ
ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการกระท านั้นๆ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายภาษีอากรที่รัฐจะใช้บังคับในการจัดเก็บภาษี
มรดก จึงจะต้องเป็นไปภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย ตามหลักความเสมอภาคหรือหลักความเป็นธรรม และ
หลักการบริหารภาษีที่ดี ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการบริหารจัดเก็บภาษีมรดกที่ดีของรัฐนั้น จึง
จะต้องเป็นไปตาม “หลักนิติธรรม” ซึ่งเป็นหลักแห่งความเป็นธรรมเช่นเดียวกัน โดยจะต้องพิจารณาความเสมอภาค
และเป็นธรรม ที่เกิดจากการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีมรดกด้วย เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่ไม่ทั่วถึง  หรือมีการเลือก
ปฏิ บั ติ ในก ารจั ด เ ก็ บภาษี แล้ ว  จ ะก่ อ ให้ เ กิ ดค วาม ไม่ เ ป็ นธ ร รม ในกลุ่ ม ผู้ มี หน้ าที่ เ สี ยภ าษี  ดั งนั้ น  
การบริหารการจัดเก็บภาษีมรดก ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมนั้น จะต้องท าการจัดเก็บภาษีอากรตามที่กฎหมาย

                                                           
 16 วรัญญา กลีบการะเกต,ุ “แนวทางการป้องกันการหลกีเล่ียงภาษกีารรับมรดกและภาษกีารให้ ศึกษากรณี การโอน
ทรัพย์สินข้ามชั้นอาย,ุ” (เอกัตศึกษามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), น.3. 
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ก าหนดไว้อย่างท่ัวถึงและไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยพยายามป้องกันมิให้มีการหลบหลีกภาษีอากร หรือเลี่ยงภาษีอากร
โดยไม่ผิดกฎหมาย (Tax Avoidance) และสามารถป้องกันและปราบปรามผู้หนีภาษีอากร หรือหลีกเลี่ยงภาษีอากร 
(Tax Evasion) ในการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุอย่างได้ผลด้วย 
 2.2  หลักความเสมอภาค 
  หลักความเสมอภาคนั้น หากเปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้านแล้ว โดยด้านแรกนั้น หากพฤติการณ์หรือ
ข้อเท็จจริง ซึ่งมีสาระส าคัญเช่นเดียวกันแล้ว จะต้องได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่เท่าเทียมกันหรือเหมือนกัน หรือที่
เรียกอีกนัยหนึ่งว่า “หลักความเสมอภาคในแนวนอน” ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้น หากพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริง ซึ่งมี
สาระส าคัญแตกต่างกันแล้ว จะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่เท่าเทียมกันหรือเหมือนกันนั้นไม่ได้ หรือที่เรียกอีกนัย
หนึ่งว่า “หลักความเสมอภาคในแนวตั้ง”  
 2.3  หลักการบริหารภาษีที่ดี 
  หลักการบริหารภาษีที่ดีของอาดัม สมิท (Adam Smith) นั้น อาดัม สมิท (Adam Smith) ได้ ให้
แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะภาษีอากรที่ดี 4 ประการ (Four Maxims regarding taxes in general) ไว้ในหนังสือ 
The Wealth of Nation โดยที่หลักความเป็นธรรม (Equity) นั้น ถือว่าเป็นหัวใจของระบบภาษีอากรที่ดี ซึ่งจะต้อง
เป็นระบบที่มีความเป็นธรรมทั้งในระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกันเอง และระหว่างรัฐผู้จัดเก็บภาษีกับประชาชนผู้เสียภาษี
อากร ถ้าหากระบบภาษีอากรใดปราศจากความเป็นธรรมแล้ว ความยินยอมเสียภาษีโดยสมัครใจ ( voluntary 
compliance) เนื่องจากประชาชนของรัฐจ าต้องบริจาคหรือสละเงินให้แก่รัฐที่ตนอยู่ ภายใต้ความคุ้มครองตาม
สัดส่วนของรายได้ที่ครอบครองอยู่ แนวคิดดังกล่าวถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญของหลักยุติธรรมทางภาษีอากร การ
จัดเก็บภาษีอากรอย่างยุติธรรมนั้น จะต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นความสามารถ หรือสิ่งที่แสดงความสามารถของผู้เสีย
ภาษี รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการวัดความสามารถ และหลักการในการแบ่งสรรภาระสาธารณะ ต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่
บังคับได้โดยทั่วกัน ทั้งนี้ การยกเว้นภาษี หรือการเพิ่มอัตราภาษี ผู้บัญญัติกฎหมายจึงพึงจะต้องกระท าด้วยความ
ระมัดระวัง โดยค านึงถึงจ านวนภาษีขั้นต่ าที่ประชาชนทุกคนควรแบกรับเสมอหน้ากัน ซึ่งความสามารถหรือเศรษฐกิจ
ที่เอื้อประโยชน์แก่คนทั่วไป (Economic well-being) อาจวัดได้จากรายได้ (Income) ความมั่งคั่ง (Wealth) หรือ
การใช้จ่าย (Expenditure)17 
  ดังนั้น หลักความเสมอภาคหรือหลักความเป็นธรรมนั้น จึงเป็นหลักการพื้นฐานที่น ามาใช้ในการออกแบบ
โครงสร้างภาษีอากร เป็นลักษณะของระบบภาษีอากรที่ดี เนื่องจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียภาษี เพื่อน าไปใช้จ่าย
ในกิจการสาธารณะของรัฐ ซึ่งการพิจารณาแนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมของภาษีอากรนั้น นักเศรษฐศาสตร์
ได้จ าแนกแนวความคิดโดยพิจารณาจากการจัดเก็บภาษี ออกได้เป็นสองประการ คือ  
  ประการแรก หลักความเป็นธรรมสัมบูรณ์ (Principle of absolute equity) ได้แก่ การวัดความเป็นธรรม
ในการเสียภาษีอากรของประชาชนในรูปตัวเงิน กล่าวคือ ผู้เสียภาษีควรต้องเสียภาษีอากรเป็นเงินจ านวนที่เท่ากัน 
เพราะภาระค่าใช้จ่ายของรัฐควรต้องกระจายแก่ผู้เสียภาษีอากรทุกคนเป็นจ านวนเท่าเทียมกัน และ 
  ประการที่สอง คือ หลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์ (Modified equity principle) ได้แก่ การแบ่งความ
ยุติธรรมในการจัดเก็บภาษีอากรออกเป็น 2 หลัก ซึ่งสามารถแบ่งแยกออกได้เป็นหลักผลประโยชน์ที่ได้รับ (The 
benefit principle)  และหลักความสามารถในการเสียภาษี  (The ability to pay principle)  คือ การวัด
ความสามารถในการเสียภาษี โดยการใช้การเสียสละความพึงพอใจ ( sacrifice of unity) ของผู้เสียภาษีเป็น
เครื่องวัด18 
  ด้วยเหตุที่การจัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการเสียภาษีโดยอาศัยทฤษฎีการเสียสละเท่ากัน จะ
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมสองด้านด้วยกัน คือ ความเป็นธรรมในแนวนอน (horizontal equity) เกิดขึ้นเมื่อผู้ซึ่งมี
ความสามารถในการเสียภาษีเท่ากัน เสียภาษีในจ านวนที่เท่ากัน ส่วนความเป็นธรรมในแนวตั้ง (vertical equity) 
เกิดขึ้นเมื่อผู้ซึ่งมีความสามารถในการเสียภาษีแตกต่างกัน เสียภาษีในจ านวนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทฤษฎีการ
เสียสละที่เลือกใช้เป็นส าคัญ 

                                                           
 17 ศุภลักษณ์ พินจิภวูดล, กฎหมายภาษีอากร, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพว์ิญญูชน, 2563), น.82-83. 
 18 ศุภลักษณ์ พินจิภวูดล, เพิ่งอ้าง, น.83-84. 



403 
  อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่า การก าหนดบทบัญญัติกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนั้น ไม่ว่าจะ
โดยอาศัยหลักความสามารถในการเสียภาษีหรือหลักประโยชน์ที่ได้รับ ต่างก็เป็นหลักความเป็นธรรมทั้งสิ้น โดย
ขึ้นอยู่กับการก าหนดนโยบายและการใช้นโยบายภาษีของรัฐว่าจะเป็นไปในแนวทางใดจึงจะมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในสังคมปัจจุบัน 
  อนึ่ง หลักความเสมอภาคทางภาษีอากรกับหลักความเป็นธรรมทางภาษีอากรนั้น มีความแตกต่างกัน 
ดังต่อไปนี้19 
  (1) หลักความเสมอภาคทางภาษีอากรนั้น อาจไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการวัดความสามารถของผู้เสีย
ภาษีอากรเอาไว้ แต่หลักความเป็นธรรมทางภาษีอากร ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ 
  (2) หลักความเสมอภาคทางภาษีอากรนั้น ก าหนดเพียงว่าถ้ารัฐจะออกกฎหมาย หรือมาตรการในทางภาษี
อากรใดมา ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นภาษี หรือการหักลดหย่อนภาษีอากร รัฐจะต้องท าให้กับบุคคลทั่วไปอย่างเสมอ
ภาคกัน ไม่ใช่เอื้อประโยชน์ไห้กับกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง แต่หลักความเป็นธรรมทางภาษีอากรนั้น จะลงไปดูถึง
ว่ารัฐควรจะก าหนดการยกเว้นภาษีอากร การก าหนดอัตราภาษีอากร และการหักลดหย่อนภาษีอากรในจ านวน
เท่าไร จึงจะเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีและสังคมด้วย 
  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหลักความเสมอภาคทางภาษีอากรและหลักความเป็นธรรมทางภาษี
อากรแล้วนั้น การจัดเก็บภาษีที่มีความเสมอภาคย่อมเป็นส่วนหนึ่งของหลักความเป็นธรรมทางภาษีอากร ในขณะที่
หลักความเป็นธรรมทางภาษีอากร อาจจะต้องพิจารณาถึงหลักการอื่นๆ ประกอบกัน เช่น หลักความยินยอม หลัก
กฎหมายภาษีไม่มีผลย้อนหลัง หรือการใช้ภาษีก้าวหน้าที่เป็นธรรม ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐใน
ราชอาณาจักรไทย ปัจจุบันได้มีการจัดเก็บภาษีทางอ้อม อันได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น เป็นความเท่าเทียมกันในทาง
ภาษีอากร ที่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคทางภาษีอากรในแนวนอน ส าหรับการจัดเก็บภาษีทางตรง อันได้แก่ 
ภาษีเงินได้ และภาษีการรับมรดกนั้น เป็นความเป็นธรรมในทางภาษีอากร ท่ีสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคทาง
ภาษีอากรในแนวตั้ง 
 
2.4 แนวคิดและหลักการจัดเก็บภาษีมรดก ภาษีการให้ และภาษีการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุ 
  มรดก คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย รวมตลอดทั้งทรัพย์สินท่ีเป็นสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ของ
ผู้ตายด้วย เว้นแต่บรรดาที่ตามกฎหมายแล้ว หรือโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ ทั้งหมดนี้เรียก
รวมๆ ว่า กองมรดก โดยทีก่องมรดกของผู้ตาย (เจ้ามรดก) ย่อมตกทอดแก่ทายาทของตน ซึ่งได้แก่ ทายาทโดยธรรม 
(ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629) หรือทายาทโดยพินัยกรรม (ผู้รับพินัยกรรม) 
  ภาษีมรดก (Death Tax) จัดเป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ที่เรียกเก็บจากความตายของเจ้ามรดก โดยมี
ลักษณะเป็นการจัดเก็บจากผู้รับมรดกโดยตรง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจึงไม่สามารถผลักภาระทางภาษีได้ เนื่องจากเป็น
การจัดเก็บภาษีจากผู้ซึ่งมีความมั่งคั่งทางทรัพย์สินโดยแท้จริง โดยทั่วไปการจัดเก็บภาษีมรดก (Death Tax) ที่ใช้
บังคับอยู่ในต่างประเทศนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 
  (1) ภาษีกองมรดก (Estate Tax) หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่ากองมรดกทั้งหมดของเจ้ามรดก โดยไม่
ค านึงถึงจ านวนผู้รับมรดกและความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับมรดกกับเจ้ามรดก ซึ่งการจัดเก็บภาษีกองมรดกส่วนใหญ่จะ
ใช้อัตราภาษีก้าวหน้า ประเทศท่ีจัดเก็บภาษีกองมรดก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
  (2) ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากมูลค่าทรัพย์มรดกท่ีผู้รับมรดกแต่ละ
คนได้รับ โดยผู้รับมรดกแต่ละคนมีหน้าท่ีในการเสียภาษีดังกล่าว ซึ่งอัตราการลดหย่อนต่างๆ ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์
ระหว่างผู้รับมรดกกับเจ้ามรดกเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีการรับมรดกส่วนใหญ่จะใช้อัตราภาษีก้าวหน้า  
ประเทศท่ีจัดเก็บภาษีการรับมรดก ได้แก่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐเกาหลี และราชอาณาจักรไทย เป็นต้น 
  การจัดเก็บภาษีมรดก (Death Tax) นี้ มักจะจัดเก็บควบคู่กับภาษีการให้ (Gift Tax) เพื่อป้องกันการหลบ
หลีกภาษีมรดก ซึ่งภาษีการให้นี้ มีลักษณะการจัดเก็บด้วยกันอยู่ 2 วิธี คือ วิธีจัดเก็บภาษีจากผู้ให้ทรัพย์สิน 

                                                           
 19 อรพนิ ผลสวุรรณ์ สบายรูป, หลักความเสมอภาคทางภาษอีากรในระบบกฎหมายไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2552), น.12. 
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(Donor’s Tax) และวิธีจัดเก็บภาษีจากผู้รับทรัพย์สิน (Donee’s Tax) โดยภาษีการให้จะจัดเก็บภาษี เมื่อเกิดการ
โอนเปลี่ยนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินเกิดขึ้น ซึ่งอัตราภาษีท่ีจัดเก็บส่วนใหญ่นั้นจะใช้อัตราภาษีก้าวหน้า ทั้งนี้ ในประเทศ
ที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกส่วนใหญ่ จะใช้รูปแบบของการจัดเก็บภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) มากกว่าภาษี
กองมรดก (Estate Tax) โดยจะจัดเก็บควบคู่ไปกับภาษีการให้ (Gift Tax) นั่นเอง20 เพื่อที่จะน ามาใช้ให้บรรลุ
เป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนาต่างมีการจัดเก็บภาษี
มรดก โดยเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งของการจัดเก็บภาษีมรดก นั้นก็คือ การกระจายรายได้และความมั่งคั่งให้มี
ความเท่าเทียมกันมากขึ้น21 ทั้งนี้ ระบบภาษีอากรที่ดีนั้น จะต้องครอบคลุมการเสียภาษีจากฐานของภาษีที่กว้าง 
เพราะนอกจากจะท าให้รัฐได้รับรายได้จากภาษีที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นวิธีการที่ช่วยกระจายภาระภาษีให้แก่ประชาชน
ในกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึงกันอีกด้วย22 ดังนั้น การเก็บภาษีมรดก จึงเป็นภาษีที่เก็บจากทรัพย์สมบัติของผู้ตาย โดยที่
การจะเก็บภาษีประเภทน้ีได้นั้น ก็ต่อเมื่อมีความตายเกิดขึ้นแล้ว และผู้ตายมีทรัพย์สินอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี23 
  โดยรูปแบบการจัดเก็บภาษีมรดก (Death Tax) ตามหลักความเสมอภาคนั้น ควรจัดเก็บในรูปแบบภาษี
การรับมรดก (Inheritance Tax) เพราะรูปแบบการจัดเก็บภาษีการรับมรดกสามารถจูงใจให้เกิดการกระจายทรัพย์
มรดก โดยหากกระจายทรัพย์มรดกให้กับผู้รับมรดกหลายคน จะท าให้มูลค่าทรัพย์สินมรดกท่ีไม่ต้องเสียภาษีมากกว่า
กรณีการจัดเก็บภาษีกองมรดก การเก็บภาษีการรับมรดก ท าให้ผู้รับมรดกหรือทายาทแต่ละคนได้รับภาระทางภาษี
ตามมูลค่าของมรดกท่ีแต่ละคนได้รับ เนื่องจากการค านวณภาษีการรับมรดกในการจัดเก็บนั้นจะค านวณจากมรดกที่
ทายาทหรือผู้รับมรดกแต่ละคนได้รับ มิใช่ค านวณจากกองมรดกทั้งกอง จึงเกิดความเป็นธรรมต่อผู้รับมรดกในการ
เสียภาษี มากกว่าการเก็บภาษีกองมรดก ซึ่งผู้รับมรดกหรือทายาทแต่ละคนต้องรับภาระทางภาษีกันหมดทุกคน อีก
ทั้งภาระภาษีจากการเก็บภาษีการรับมรดกนั้นจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีแต่ละ
คน เพราะว่าภาษีการรับมรดกนั้น จะเก็บตามจ านวนมรดกที่ทายาทแต่ละคนได้รับ ผู้รับมรดกทั้งที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีและไม่ดีก็จะเสียภาษีในอัตราแตกต่างกันตามจ านวนมรดกที่ได้รับ จึงก่อให้เกิดความเป็นเสมอภาคกับผู้
เสียภาษี 
  นอกจากน้ี ในบางประเทศ ซึ่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการจัดเก็บภาษีโอนทรัพย์สิน
ข้ามล าดับช้ันอายุ (Generation-Skipping Transfer Tax) ซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการที่เจ้าของทรัพย์สินโอน
ทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลซึ่งเป็นรุ่นลูกหลานของตนเป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลบหลีกภาษีมรดกหรือภาษีการ
ให้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ หากทรัพย์สินในกองทรัพย์สินไม่ต้องอยู่ในบังคับของภาษีมรดกหรือภาษีการให้ ทรัพย์สิน
เหล่านั้นจะต้องน ามาเสียภาษีการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ24 โดยสหรัฐอเมริกานั้น จัดเก็บภาษีโอนทรัพย์สิน
ข้ามล าดับชั้นอาย ุ(Generation-Skipping Transfer Tax) ในลักษณะแยกต่างหาก (Separate Tax) จากการจัดเก็บ
ภาษีกองมรดกและภาษีการให้ ส าหรับสาธารณรัฐเกาหลีนั้น จัดเก็บภาษีโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ 
(Generation-Skipping Transfer Tax) ในลักษณะเพิ่มเติม (Surtax) จากภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ ส่วน
สาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีการจัดเก็บภาษีการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุไว้โดยเฉพาะก็ตาม แต่ได้มี
การก าหนดอัตราภาษีการรับมรดกในอัตราภาษีแบบผสม กล่าวคือ มีทั้งอัตราภาษีก้าวหน้าและภาษีอัตราคงที่ ตาม
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างเจ้ามรดกและผู้รับมรดกไว้ เนื่องจากการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกในสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสนั้น กฎหมายก าหนดให้มีการกันส่วนให้แก่ทายาทโดยธรรมก่อน ส่วนที่เหลือจากการกันส่วนดังกล่าว แล้ว 

                                                           
 20 ภรณ์ทิพา หงส์กุลทรัพย,์ “การจัดเก็บภาษกีารรับมรดกของประเทศไทย ศึกษากรณี ฐาน อัตราและมาตรการบรรเทาภาระภาษ,ี” 
(วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2558), น.1-2. 
 21 วิโรจน์ สุขพิศาล, ภาษีมรดกกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม, โครงการส ารวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย, มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาต,ิ 2557, น.1.  
 22 ชัยสิทธิ ์ตราชูธรรม. “ภาษีมรดก,” ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงยุติธรรม, สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 จาก  
http://www.library.coj.go.th/EbookInfo/index/5579/. 
 23 สุรัสวดี แสนสุข และชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ฐานภาษกีารรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษกีารรับมรดก พ.ศ.2558, น.
1893. 
 24 สถาบันงานวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บทบาทของศาลภาษีในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษี
ในศตวรรษที่ 21, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ,์ 2552), น.107. 

http://www.library.coj.go.th/EbookInfo/index/5579/
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เจ้ามรดกจึงจะท าพินัยกรรมยกให้ผู้รับพินัยกรรมคนอ่ืนได้ หรือที่เรียกอีกนัยหนึ่งว่า “มรดกภาคบังคับ” ซึ่งแตกต่าง
จากการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกในลักษณะของการท าพินัยกรรม ในราชอาณาจักรไทย ท่ีไม่ได้จ ากัดสิทธิเสรีภาพใน
การยกทรัพย์สินให้ผู้รับพินัยกรรมไว้ กล่าวคือ เจ้ามรดกผู้ท าพินัยกรรมมีอิสระ โดยมีเสรีภาพในการท าพินัยกรรม
เพื่อยกทรัพย์สินให้แก่ผู้รับพินัยกรรม ตามมุ่งหมายและความประสงค์ของตนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ราชอาณาจักรไทย
นั้น ไม่มีการจัดเก็บภาษีการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุไว้โดยเฉพาะแต่อย่างใด 
 
3. การกระท าเพ่ือลดภาระภาษี  
  ในทางทฤษฎีการกระท าที่มีความมุ่งหมายเพื่อลดภาระภาษีน้ัน มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ การวางแผน
ภาษี (Tax Planning) การหลบหลีกภาษี (Tax Avoidance) และการหนีภาษี (Tax Evasion) ดังนี ้
 3.1  การวางแผนภาษี (Tax Planning)  
  หมายถึง การบริหารจัดการภาระภาษีโดยก าหนดวิธีการไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเสียภาษี
ให้ถูกต้องครบถ้วน และมีวัตถุประสงค์รองในการเสียภาษีให้น้อยลงหรือไม่เสียภาษีเลย ด้วยวิธีการที่ไม่ผิดกฎหมาย 
 3.2  การหลบหลีกภาษี (Tax Avoidance)  
  หมายถึง ก ารกระท าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อลดภาระภาษีหรือปลดเปลื้องภาระภาษี โดยอาศัยช่องโหว่ที่มี
อยู่ในกฎหมายภาษีหรืออาศัยการใช้ประโยชน์จากตัวบรรเทาภาระภาษี หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายภาษี ความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับที่ Dictionary of Taxation ได้กล่าวไว้ว่า “การหลบหลีกภาษี
อธิบายถึงการจัดการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคคลภายใต้กฎหมายเพื่อลดภาระภาษีของบุคคลดังกล่าว” การหลบ
หลีกภาษีนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่25 
  (1) การหลบหลีกภาษีที่ยอมรับได้ (Acceptable Tax Avoidance) คือ การลดภาระภาษี หรือการปลด
เปลื้องภาระภาษีโดยอาศัยช่องโหว่ที่ไม่ต้องจ่ายภาษีที่มีอยู่ในกฎหมายภาษีหรือโดยอาศัยบทบัญญัติเกี่ยวกับตัว
บรรเทาภาระภาษีหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ที่ท าการลดภาระ ภาษีหรือปลดเปลื้องภาระภาษีดงักล่าว
จะมีการกระท าธุรกรรมหรือกระท าการใดๆ ทีเ่ป็นไปตามรูปแบบท่ีกฎหมายก าหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือ
ความประสงค์ของผู้ออกกฎหมายภาษีที่ เปิดให้มีช่องโหว่หรือก าหนดให้มีตัวบรรเทาภาระภาษีหรือสิทธิประโยชน์
ทางภาษีต่างๆ เช่นว่านั้นในกฎหมายภาษี 
  (2) การหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ (Unacceptable Tax Avoidance) คือ การลดภาระภาษีหรือการ
ปลดเปลื้องภาระภาษีโดยอาศัยชอ่งโหว่ที่ไม่ต้องจ่ายภาษีท่ีมีอยู่ในกฎหมายภาษีหรือโดยอาศัยบทบัญญัติเกี่ยวกับตัว
บรรเทาภาระภาษีหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ เพื่อลดภาระภาษี ซึ่งเป็นการลดภาระภาษีหรือปลดเปลื้องภาระ
ภาษีที่เป็นการใช้ประโยชน์จากตัวบทกฎหมายแต่ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ออกกฎหมายที่เปิดให้มีช่องโหว่
เช่นว่านั้นในกฎหมายภาษี เพราะแม้ว่าการกระท าตามแผนการหรือการกระท าธุรกรรมเป็นไปตามรูปแบบที่
กฎหมายก าหนด แต่ผู้กระท ามีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การหลบหลีกไม่จ่ายภาษีเป็นส าคัญ และเป็นการกระท าที่ไม่ได้
มุ่งที่จะก่อให้เกิดผลหรือมีผลผูกพันทางพฤตินัยตามการกระท านั้นจริงๆ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นการกระท าที่ขาด
คุณธรรม 
  ดังนั้น การหลบหลีกภาษี จึงเป็นการกระท าท่ีไม่มีบทก าหนดโทษในทางอาญา ซึ่งรวมไปถึงวิธีการที่ยอมรับ
ได้ในทางกฎหมาย หรือท่ีเรียกอีกนัยหนึ่งว่า “การเลี่ยงภาษี”  
 3.3  การหนีภาษี (Tax Evasion)  
  หมายถึง การกระท าใดๆ ที่เป็นเหตุให้เสียภาษีน้อยลง โดยเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยชัด
แจ้ง และการกระท าดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางอาญา ซึ่งโดยปกติการหนีภาษีน้ัน เกิดจากเจตนาลวง หรือเจตนาไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง หรือท่ีเรียกอีกนัยหนึ่งว่า “การหลีกเลี่ยงภาษี” 
 3.4  การโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุ (Generation-Skipping Transfer) 

                                                           
 25 จิรศักดิ์ รอดจันทร์. “รัฐบาลไทยควรใชม้าตรการใดเพื่อต่อต้านการหลบหลกีภาษีที่ขาดคุณธรรม.”สุทธิปริทัศน์, เล่ม 91, 
ปีที่ 29, น.6-7, (กรกฎาคม-กันยายน 2558). 
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  ผู้เสียภาษีมักจะใช้วิธีหลบหลีกภาษี เนื่องจากสามารถลดภาระภาษีได้มากกว่าการวางแผนภาษี และไม่ต้อง
กระท าผิดกฎหมายด้วยวิธีการหนีภาษี โดยแสวงหาช่องว่างของกฎหมาย (Loophole) ในทางภาษีท่ียังมีอยู่อีกมาก 
ซึ่งการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ (Generation-Skipping Transfer) เป็นวิธีการหนึ่งที่บุคคลน ามาใช้เพื่อหลบ
หลีกภาษีจากการโอนทรัพย์สินอันเป็นมรดกได้ ไม่ว่าจะเป็นภาษีกองมรดก ภาษีการรับมรดก รวมถึงภาษีการให้ 
เพราะท าให้ไม่ต้องเสียภาษีหลายครั้ง ส าหรับการตกทอดทรัพย์สินให้แก่ทายาทในแต่ละล าดับชั้นอายุหรือรุ่น และยัง
เป็นช่องทางในการชะลอการเสียภาษีที่ให้ผลยาวนาน เท่ากับช่ัวอายุของบุคคลซึ่งถูกข้ามล าดับช้ันอายุไปอีกด้วย 
ลักษณะของการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ คือ การที่เจ้าของทรัพย์สินโอนทรัพย์สินอันเป็นมรดก ให้ทายาท
ตั้งแต่รุ่นหลานของตนลงไป โดยไม่โอนทรัพย์สินนั้นให้ทายาทโดยธรรมหรือโดยพินัยกรรม ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ตามล าดับ
ช้ันอายุ โดยก าหนดให้ทายาทซึ่งถูกโอนข้ามล าดับช้ันอายุ ยังคงได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีโอนนั้น อยู่
ก่อนที่ทรัพย์สินนั้นจะตกทอดแก่ทายาทซึ่งถูกระบุให้เป็นผู้รับโอน ดังนั้น การโอนทรัพย์สินอันเป็นมรดกข้ามล าดับ
ช้ันอายุดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นการหลบหลีกภาษีมรดกที่ยอมรับไม่ได้หรือท่ีขาดคุณธรรม ซึ่งขัดต่อหลักความเสมอ
ภาคทางภาษีอากร 
 
4. วเิคราะหป์ัญหาความเสมอภาคทางภาษีมรดกในการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุ 
  ในระบบภาษีมรดกในต่างประเทศนั้น ปัญหาการหลบหลีกภาษีมรดกที่ส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้
ประสิทธิภาพของกลไกระบบภาษีลดลง นั่นก็คือ “การโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ (Generation-Skipping 
Transfer) ” ซึ่งเป็นปัญหาในกรณีทีโ่อนทรัพย์มรดกข้ามล าดับชั้นอายุไป โดยที่ไม่โอนให้ตามล าดับช้ันอายุ เพราะจะ
ท าให้ไม่ต้องเสียภาษีมรดกหลายครั้ง ส าหรับการตกทอดทรัพย์สินให้แก่ทายาทในแต่ละล าดับช้ันอายุ และยังเป็น
ช่องทางในการชะลอการเสียภาษีมรดกที่ให้ผลยาวนานขึ้น เท่ากับช่วงอายุของทายาทที่ถูกโอนทรัพย์สินข้ามล าดับ
ช้ันอายุ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้หรือขาดคุณธรรม ทั้งนี้ พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 
พ.ศ. 2558 นั้น ไม่มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการหลบหลีกภาษีมรดกในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด 
 4.1  ลกัษณะการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุของราชอาณาจักรไทย 
  หลังจากมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 เพื่อจัดเก็บภาษีการรับมรดกใน
ราชอาณาจักรไทย มาแล้วเป็นเวลากว่า 5 ปี ย่อมคาดหมายได้ว่ามีผู้เสียภาษีกลุ่มหนึ่งทีต่ระเตรียมการเพื่อลดภาระ
ภาษีการรับมรดก โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายดังกล่าว ในการหลบหลีกภาษีการรับมรดก ภายใต้บทบัญญัติทาง
กฎหมายของราชอาณาจักรไทย วิธีการที่เจ้ามรดกหรือเจ้าของทรัพย์สิน จะโอนทรัพย์สินอันเป็นมรดกให้แก่ทายาท 
ในลักษณะที่เป็นการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุนั้น คือ การโอนทรัพย์สินให้ทายาทตั้งแต่รุ่นหลานของตนลงไป 
โดยไม่โอนให้ทายาทตามล าดับช้ันอายุ โดยก าหนดให้ทายาทซึ่งถูกโอนข้ามล าดับช้ันอายุยังคงได้ใช้หรือได้รับ
ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีโอนนั้น อยู่ก่อนท่ีทรัพย์สินนั้นจะตกทอดแก่ทายาทซึ่งถูกระบุให้เป็นผู้รับโอน อาจเกิดขึ้นได้
ในหลายกรณี ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนได้ท าการศึกษาลักษณะการโอนทรัพย์สินอันเป็นมรดกข้ามล าดับช้ันอายุ เพื่อ
หลบหลีกภาษีการรับมรดก ในกรณีการท าพินัยกรรม  
  การท าพินัยกรรมในราชอาณาจักรไทยนั้น กฎหมายได้บัญญัติหลักเกณฑ์ของพินัยกรรมไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646-1710 ซึ่งพินัยกรรมนั้น หมายถึง การที่เจ้าของทรัพย์สินแสดงเจตนาโดย
การท าพินัยกรรม ก าหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน เพื่อให้เกิดผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนถึงแก่
ความตายได้26 ซึ่งโดยปกติแล้วสิทธิและหน้าที่ใดๆ อันเกิดขึ้นตามพินัยกรรมที่เจ้ามรดกได้ท าไว้ จะมีผลเมื่อผู้ท า
พินัยกรรมถึงแก่ความตายเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรมจะได้ก าหนดเงื่อนไขหรือเง่ือนเวลาให้มีผลบังคับเรียกร้อง
กันได้ในภายหลัง27  
  ตัวอย่างการท าพินัยกรรม ที่มีลักษณะเป็นการโอนทรัพย์สินอันเป็นมรดกข้ามล าดับช้ันอายุ เช่น บิดา
มารดาท าพินัยกรรม โดยมีข้อความระบุไว้ว่า เมื่อบิดามารดาถึงความตายแล้ว บ้านและที่ดินของบิดามารดานั้น ให้
บุตรมีสิทธิอยู่อาศัยและสิทธิเก็บกินได้ตลอดชีวิตของบุตร แต่ถ้าบุตรถึงแก่ความตายลงเมื่อใดแล้ว ให้บ้านและที่ดินนี้

                                                           
 26 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646. 
 27 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1673. 
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ตกเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์แก่หลาน กรณีเช่นนี้เป็นลักษณะของพินัยกรรมที่มีเง่ือนเวลาเริ่มต้น หมายถึง 
พินัยกรรมที่มีก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นให้ผู้รับพินัยกรรมมีสิทธิเรียกร้องบังคับตามข้อก าหนดของพินัยกรรม 28 โดย
ก าหนดเง่ือนเวลาในการตกทอดทรัพย์มรดกแก่ทายาท ต่อเมื่อทายาทผู้ถูกข้ามล าดับช้ันอายุถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ 
ความตายเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นโดยแน่นอน มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตาย เพียงแต่จะตายช้าหรือเร็วในวันใดวัน
หนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ความตายจึงไม่ใช่เหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ อันจะเป็นเ ง่ือนไข แต่ถือว่าเป็น
เงื่อนเวลา29 
 4.2  ผลกระทบของปัญหาความเสมอภาคทางภาษีมรดก ในการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุ  
  ราชอาณาจักรไทย ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่เป็นมาตรการเพื่อสร้างและส่งเสริมความเสมอภาคทางภาษี
การรับมรดก ส าหรับการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ ของทายาทผู้สืบสายโลหิตโดยตรง (lineal descendants) 
ของเจ้ามรดกหรือผู้ให้ไว้ โดยวิธีการที่เจ้ามรดกหรือผู้ให้ ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน จะโอนทรัพย์สินให้ทายาท ใน
ลักษณะที่เป็นการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุนั้น ได้แก่ การท าพินัยกรรมโอนทรัพย์สินให้แก่ทายาทตั้งแต่รุ่น
หลานของตนลงไป โดยไม่โอนทรัพย์สินให้ทายาทตามล าดับช้ันอายุ โดยการก าหนดให้ทายาทซึ่งถูกโอนข้ามล าดับ
ช้ันอายุ ยังคงได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่โอนนั้นอยู่  ก่อนที่ทรัพย์สินจะตกทอดแก่ทายาทซึ่งถูกระบุให้
เป็นผู้รับโอน ดังนั้น การโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ ซึ่งเป็นความเหลื่อมล้ าของการกระจายทรัพยากรและความ
มั่งคั่งทางทรัพย์สิน ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากความไม่เท่าเทียม อันเป็นผลมาจากความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เสมอ
ภาค ที่เป็นช่องว่างทางกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อความเสมอภาคทางภาษีมรดก ด้วยเหตุที่คนซึ่งมี
ฐานะความมั่งคั่งไม่เท่าเทียมกัน ควรที่จะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันในทางภาษีมรดก กล่าวคือ คนซึ่งมีก าลัง
ความสามารถในการช าระภาษีที่ต่างกัน ควรจะเสียภาษีจากความมั่งคั่งทางทรัพย์สินที่ต่างกัน ดังนั้น การโอน
ทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ โดยการท าพินัยกรรม จึงเป็นการกระท าเพื่อหลบหลีกภาษีการรับมรดก ที่ส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาความเสมอภาคทางภาษีมรดกในแนวตั้ง อยู่ 2 ประการ ดังนี้ 
  (1) ผลกระทบต่อความเสมอภาคทางภาษีการรับมรดกในการกระจายรายได้ 
  ด้วยเหตุที่รัฐบาลความประสงค์ ท่ีต้องการโยกย้ายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ หรือดึงเงินออกจากกระเป๋าของ
คนที่ร่ ารวยไปสู่คนที่ยากจน ผ่านทางการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ซึ่งหากพิจารณาแล้วการจัดเก็บภาษีมรดกนั้น 
เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคทางภาษีในแนวตั้ง กล่าวคือ บุคคลซึ่งได้รับมรดกถือว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
และมีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น จึงควรมีการเก็บภาษีจากคนซึ่งมีความร่ ารวยซึ่งมีรายได้มาก เพื่อน าไปกระจายรายได้สู่
สังคม อันเป็นไปตามหลักการว่าคนซึ่งร่ ารวยซึ่งมีรายได้มากก็ควรเสียภาษีในจ านวนมาก เพื่อเป็นการกระจายภาระ
ภาษีไปยังบุคคลซึ่งมีความสามารถในการจ่าย ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และลดความ
เหลื่อมล้ า แต่การหลบหลีกภาษีท่ียอมรับไม่ได้หรือที่ขาดคุณธรรม ด้วยการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุนั้น ท าให้
ความประสงค์ของรัฐบาลดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการท าพินัยกรรมโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุนั้น 
ท าให้รัฐสูญเสียรายได้สาธารณะในการจัดเก็บภาษีที่ควรได้รับในช่วงการโอนทรัพย์สินระหว่างผู้ถูกข้ามล าดับชั้นอายุ
และผู้รับโอนทรัพย์สิน ยิ่งหากมีจ านวนล าดับช้ันอายุที่ถูกโอนข้ามมากเท่าใด จะยิ่งท าให้รัฐสูญเสียรายได้สาธารณะ
ในการจัดเก็บภาษีมรดกมากขึ้นเท่าน้ัน 
  (2) ผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก 
  นอกจากการท าพินัยกรรมโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ จะส่งผลผลกระทบต่อความเสมอภาคทางภาษี
การรับมรดกในการกระจายรายได้ ในการจัดเก็บภาษีมรดกที่รัฐต้องสูญเสียไปแล้วนั้น ยังส่งผลกระทบต่อความมี
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก กล่าวคือ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษีมรดกที่
สูง และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีมรดกท่ีสูง โดยรัฐจะต้องใช้ระยะเวลาจัดเก็บภาษีท่ียาวนานข้ึน ตาม
ช่วงชีวิตของบุคคลซึ่งถูกข้ามล าดับช้ันอายุอีกด้วย เนื่องจากราชอาณาจักรไทย ใช้ระบบภาษีการรับมรดก ซึ่งจะ

                                                           
 28 เฉลิมชยั เกษมสนัต,์ ค าอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วา่ด้วยมรดก, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร : ส านกัอบรม
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2556), น.290. 
 29 กีรติ กาญจนรินทร์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก, พมิพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ส านักอบรม
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2554), น.232.  
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จัดเก็บภาษีได้ต่อเมื่อมีการโอนทรัพย์สินไปยังผู้รับโอนเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น ตราบใดที่มีการชะลอการรับโอนทรัพย์สิน 
รัฐก็ไม่อาจสามารถจัดเก็บภาษีการรับมรดกได้ 
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 5.1  บทสรุป 
  การท าพินัยกรรมโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ เป็นวิธีการหลบหลีกภาษีมรดกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหา
และอุปสรรคส าคัญประการหนึ่งที่มีผลท าให้ประสิทธิภาพของระบบภาษีมรดกลดลง อันส่งผลต่อปัญหาความเสมอ
ภาคทางภาษีมรดกในแนวตั้ง ด้วยเหตุที่การจัดเก็บภาษีที่ไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรมนั้น ย่อมมีผลท าให้การบริหาร
จัดเก็บภาษีมรดกของรัฐนั้น ไม่เป็นไปตามหลักการและเหตุผล ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก 
พ.ศ. 2558 ที่มุ่งเน้นการถ่ายโอนทรัพย์สินทางมรดกยังไม่ต้องเสียภาษี ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม จึงควรจัดเก็บเพื่อ
น ารายได้มาพัฒนาประเทศ ยกระดับการด ารงชีพของประชาชนผู้ยากไร้ โดยไม่ให้กระทบกับผู้ได้รับมรดกที่
พอสมควรกับการด ารงชีพ บัญญัติไว้ภายใต้หลักนิติธรรม เนื่องจากจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในกลุ่มผู้ซึ่งมีหน้าที่
เสียภาษีมรดก ด้วยเหตุที่คนซึ่งร่ ารวยมีโอกาสในการหลบหลีกภาษีมรดก เพราะมีเ งินและทรัพย์สินที่จะโยกย้าย
เปลี่ยนแปลง เพื่อลดหรือปลดเปลื้องภาระภาษีนั่นเอง 
 5.2  ข้อเสนอแนะ  
  รัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้างและส่งเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดก ในการโอนทรัพย์สิน
ข้ามล าดับช้ันอายุ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการจัดเก็บภาษีการรับมรดกที่ท่ัวถึง ในการติดตาม
ภาษีที่รั่วไหล และขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจของประชาชนในสังคม 
  ส าหรับมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ส าหรับการโอนทรัพย์สิน
ข้ามล าดับชั้นอายุ เพื่อลดโอกาสในการหลบหลีกภาษีการรับมรดก และปิดช่องว่างต่างๆ เพื่อความเป็นธรรม ความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีการรับมรดกนั้น ได้แก่  
  (1) มาตรการทางกฎหมายเพ่ือสร้างและส่งเสริมความเสมอภาคทางภาษีมรดกในการกระจายรายได้ 
โดยการก าหนดฐานภาษีการรับมรดก โดยก าหนดมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับมรดก ซึ่งจะต้องเสียภาษีการรับมรดกให้
ลดลง รวมถึงก าหนดอัตราภาษีการรับมรดกแบบผสมระหว่างอัตราก้าวหน้าและคงที่ ก าหนดรูปแบบการจัดเก็บภาษี
การโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ ก าหนดลักษณะการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับช้ันอายุ และก าหนดอัตราภาษีการ
รับมรดกเพิ่มเติม ส าหรับการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุ และ 
  (2) มาตรการทางกฎหมายเพ่ือสร้างและส่งเสริมความมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในการจัดเก็บภาษี
มรดก โดยการก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีการรับมรดก อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการตายของเจ้า
มรดก และค่าลดหย่อนภาษี ส าหรับกรณีทั่วไป และลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม ส าหรับกรณีผู้รับมรดกเป็นผู้บุพการี หรือ
ผู้สืบสันดาน กรณีผู้รับมรดกเป็นพี่หรือน้อง และกรณีผู้รับมรดกเป็นผู้พิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การโอนทรัพย์สิน
เป็นไปตามล าดับช้ันอายุของทายาทผู้รับมรดก ซึ่งท าให้การกระท าที่มีผลเป็นการโอนทรัพย์สินข้ามล าดับชั้นอายุนั้น
ลดลง และส่งผลให้รัฐสามารถท่ีจะเร่งรัดจัดเก็บภาษีได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาหลักการพื้นฐานทั่วไปของการประกันภัยต่อ แนวคิด 
ทฤษฎี และหลักการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ รวมถึงการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุม ก ากับดูแล และคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกิจการประกันวินาศภัย ตามกฎหมายของต่างประเทศ และ
ประเทศไทย ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในการควบคุม ก ากับดูแล 
และคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ในกิจการประกันวินาศภัย โดยผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมตามหลักทฤษฎีทางกฎหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 
 จากการศึกษา พบว่า ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัท
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 ซึ่งใช้ในการควบคุม ดูแลการด าเนินกิจการประกันวินาศภัยในปัจจุบัน ไม่ครอบคลุมถึง
กรณีการรับประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศท่ีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้ศึกษาจึงเห็นควรให้มี
การออกประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขใน
การควบคุม ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศเป็นการเฉพาะ โดย
ก าหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรกลางของรัฐที่เข้ามาท าหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแลการประกันภัยต่อโดยผู้รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศ ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศที่ประสงค์จะรับประกันภัยในประเทศไทย 
จะต้องจดทะเบียนและขอใบอนุญาตประกอบกิจการในประเทศไทย โดยต้องวางหลักประกันตามจ านวนที่
คณะกรรมการก าหนด 
 
ค าส าคัญ 
ประกันภัย, หลักประกัน  
 
Abstract 
 The thesis aims to study fundamental of Reinsurance, Concept Theory and Legal 
Principles Related to Reinsurance, and to study the legal measures related to Reinsurance according 
to foreign and Thai laws. In addition, to study and obtain the recommendations for solving legal 

                                                           
 1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย์ 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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problems for Protection of the Insured Supervision of Non-Life Insurance Business By Foreign 
Reinsurers in Thailand properly in accordance with the legal theory and to truly solve problems 
occurring in Thailand. 
 According to the studies, Non-Life Insurance Act, B.E. 2535 and Announcement of the 
Insurance Commission on Regulations, Procedures And conditions of reinsurance of non-life 
insurance companies, B.E. 2561 Which is used to control Non-Life Insurance Business, occurring in 
Thailand Not covered Non-Life Insurance Business By Foreign Reinsurers that Unregistered in 
Thailand. The Researcher, therefore, suggests the following solutions in order to perpetually solve 
the problems in Thailand. First, Thailand should enact an announcement of the Commission on 
Insurance Regulation and Promotion. To set the rules Conditions of control Supervise the insurance 
business by foreign reinsurers specifically. Established a central state organization to act in the 
control. Supervise reinsurance by foreign reinsurers. Designated to foreign reinsurers who wish to 
receive insurance in Thailand Must register and apply for a business license In Thailand and Must 
Place a guarantee According to the amount set by the committee. 
 
Keyword 
Insurance, Guarantee 
 
1. บทน า 
 จากการศึกษา พบปัญหาทางกฎหมายในการควบคุม ก ากับดูแล และคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ใน
กิจการประกันวินาศภัย โดยผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ในหลายประเด็นปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกัน
วินาศภัยในประเทศไทย โดยผู้ศึกษาจะขออธิบายถึงปัญหาต่างๆ ใน 3 ประเด็นปัญหา ดังน้ี 
 ประการที่หนึ่ง ปัญหาการไม่มีกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศจดทะเบียนในประเทศไทย 
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลกิจการประกันภัย
ต่อ คือ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา 37 บัญญัติว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใด ๆ ให้บริษัท
ปฏิบัติในเรื่องการประกันต่อได้ หลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 จึงมีการออก
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 ซึ่งมีบทบัญญัติที่ก าหนดถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศไว้ ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ตามประกาศดังกล่าวแล้ วจะเห็นได้ว่า
บทบัญญัติการคุ้มครองการประกันภัยต่อต่างประเทศ มีเพียงบทบัญญัติ ข้อ 11 วรรคสอง ซึ่งเป็นการก าหนดอันดับ
ความน่าเช่ือถือของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ และสัดส่วนเบี้ยเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อ
ต่างประเทศ ทุกรายที่ระดับความเสี่ยงเดียวกัน ต่อเบี้ยเอาประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศของ
สัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาทั้งหมดเท่าน้ัน นอกเหนือจากบทบัญญัติตามข้อ 11 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บทบัญญัติ
ส่วนอ่ืน ๆ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 จะใช้บังคับกับผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย ซึ่งหมายถึงบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกัน
วินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ซึ่ง
หมายถึง ผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยจากหน่วยงานก ากับดูแลในต่างประเทศ ซึ่ง
รวมถึงผู้ที่สามารถรับประกันภัยต่อได้ตามกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
ประกันชีวิตและกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 
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 ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในการควบคุม ก ากับดูแลการประกันวินาศภัย โดยผู้รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศนั้น รัฐจะเข้ามาควบคุมสัญญาประกันภัยต่อ โดยพิจารณาถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และความมั่นคงของธุรกิจประกันภัยโดยส่วนรวมเป็นหลัก มิได้มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
โดยเฉพาะ ท าให้สถานะทางกฎหมายของการประกันภัยต่อยังไม่ชัดเจน โดยกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยต่อ ใช้บังคับเฉพาะบริษัทประกันภัยต่อและนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจประกันภัยจากนายทะเบียนเท่านั้น แต่ไม่มีมาตรการใดที่ใช้ควบคุมก ากับดูแลบริษัทประกันภัยและ
นายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ ทั้งไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดที่ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศต้องจด
ทะเบียนในประเทศไทย จากกรณีดังกล่าวย่อมส่งผลท าให้ประเทศไทยไม่สามารถควบคุม ก ากับดูแลกิจการประกัน
วินาศภัยโดยผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้อย่างเต็มที่ เป็นเหตุให้บริษัทประกันภัยและนายหน้าประกันภัยต่อ
ต่างประเทศ สามารถเข้ามารับงานประกันภัยต่อ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ซึ่งรัฐก าหนดไว้ เช่น การมี
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ การด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุนและทรัพย์สินไว้ในประเทศ ทั้งยังส่งผลท าให้
ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศมีอิสระในการรับประกันภัยต่อในประเทศไทย และไม่ต้องด าเนินการวางหลักประกัน
หรืออยู่ภายใต้กฎระเบียบของรัฐ  
 ประการที่สอง ปัญหาการไม่มีองค์กรควบคุมผู้รับประกันภัยต่อท่ีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ  
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีองค์กรของรัฐที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ก ากับ
ดูแลกิจการประกันภัย ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 โดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจหลักในการก ากับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง ส่งเสริม
สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาท สร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ส าหรับ รวมถึงท าหน้าที่ในการ
ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัยในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การควบคุมให้บริษัทประกันภัยรับเสี่ยงภัยใน
อัตราตามที่กฎหมายก าหนด ควบคุมให้บริษัทประกันภัยได้รับความคุ้มครองจากการเอาประกันภัยต่ออย่างเพียงพอ
และในต้นทุนท่ีเหมาะสม ควบคุมให้บริษัทประกันภัยได้เอาประกันภัยต่อภายในประเทศเท่าท่ีขีดความสามารถและ
สภาวการณ์อ านวย  
 ดังนั้น ด้วยภารกิจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
และคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล
กิจการประกันภัยในทุกด้าน ทั้งการประกันภัยโดยผู้รับประกันภัยภายในประเทศ และการประกันภัยต่อใน
ต่างประเทศ ซึ่งจากกรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การก ากับ ควบคุมดูแลการประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยต่อ
ต่างประเทศ จึงเป็นเพียงภารกิจหนึ่งในภารกิจหลาย ๆ ด้านของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยและคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเท่าน้ัน ประเทศไทย ยัง
ไม่มีการองค์กรกลางของรัฐโดยเฉพาะที่เข้ามาท าหน้าที่ในการก ากับ ควบคุมดูแลการประกันภัยต่อโดยผู้รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศโดยตรง เพื่อให้มีหน่วยงานที่เข้ามาท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศให้เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาประกันภัยต่อ ควบคุมสัญญาประกันภัยต่อของบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศให้มีเง่ือนไขที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักการประกันภัยที่ดี รวมถึงควบคุมดูแลการท า
ประกันภัยต่อต่างประเทศให้เป็นท่ีน่าเชื่อถือได้ เพื่อควบคุมและป้องกันการใช้การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการ
โอนเงินออกนอกประเทศโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย กรณีดังกล่าวส่งผลท าให้ประเทศไทยไม่สามารถควบคุม ก ากับดูแล
กิจการประกันวินาศภัยโดยผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศได้อย่างเต็มที่ เป็นเหตุให้บริษัทประกันภัยและนายหน้า
ประกันภัยต่อต่างประเทศ สามารถเข้ามารับงานประกันภัยต่อ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ซึ่งรัฐก าหนดไว้ 
ทั้งยังส่งผลท าให้ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศมีอิสระในการรับประกันภัยต่อในประเทศไทย และไม่ต้องด าเนินการ
วางหลักประกันหรืออยู่ภายใต้กฎระเบียบของรัฐ อันส่งผลเสียโดยตรงต่อบริษัทผู้รับประกันภัย และผู้เอาประกันภัย
ภายในประเทศ และยังส่งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคงของกิจการประกันภัยในประเทศไทยอีกด้วย  
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 ประการที่สาม ปัญหาการบังคับสิทธิตามสัญญาของผู้เอาประกันภัย ในสัญญาประกันวินาศภัยโดย
ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
 การประกันภัยต่อ มีลักษณะพิเศษและมีความแตกต่างจากการประกันภัยอื่น โดยเป็นการประกันภัยที่
กระจาย ความเสี่ยงระหว่างบริษัทประกันภัยด้วยกันเอง ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่าง “บริษัทเอาประกันภัยต่อ” 
(Ceding Company) กับ “ผู้รับประกันภัยต่อ” (Reinsurer) การเอาประกันภัยต่อน้ัน ถือว่าผู้รับประกันภัยคนแรก
เป็นผู้เอาประกันภัยในส่วนท่ีตนไม่ประสงค์จะรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ตนได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ของตนไปไว้ให้กับผู้รับประกันภัยต่อ ดังนั้น ตามสัญญาประกันภัยต่อ เมื่อเกิดความเสียหาย หรือเกิดกรณีภัยพิบัติขึ้น 
ผู้เอาประกันภัยต่อมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยต่อได้ แต่ผู้เอาประกันภัย (Insured) จะไม่
มีสิทธิเรียกร้อง ตามสัญญาประกันภัยต่อนี้โดยตรงกับบริษัทรับประกันภัยต่อ แต่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากบริษัท ที่รับประกันภัยจากตนเท่านั้น การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับแรก กรณีที่เกิด
วินาศภัยขึ้น ตามกรมธรรม์ประกันภัย ฉบับแรก ผู้รับประกันภัยแรกต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ ฉบับ
แรกทั้งหมด แต่สามารถเรียกร้อง ในส่วนที่ได้เอาประกันภัยต่อจากผู้รับประกันภัยต่อในฐานะ เป็นคู่สัญญาผู้รับ
ประกันภัยต่อได้ ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ตามสัญญาประกันภัยต่อจากผู้รับ
ประกันภัยต่อได้โดยตรง 
 ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า หากเกิดกรณีการปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงการช าระค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศ บริษัทผู้รับประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยใน
ประเทศ ย่อมไม่มีหลักประกันที่สร้างความมั่นใจได้ว่าจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยต่อ
ต่างประเทศได้อย่างแน่นอน ซึ่งการติดตามให้ช าระค่าสินไหมทดแทนและการฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนกับผู้รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศ ย่อมมีความยุ่งยาก และเป็นปัญหาต่อการด าเนินการฟ้องร้องและบังคับคดีอย่างยิ่ง 
เนื่องจากผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ไม่มีภูมิล าเนา เงินกองทุน และทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทย หากปฏิเสธการ
ช าระค่าสินไหมทดแทน และผู้เอาประกันภัยต่อไม่ได้เก็บเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนไว้เลย ผู้เอาประกันภัยต่อจะไม่
สามารถบังคับให้ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนโดยล าพังได้ นอกจากการฟ้องร้อง
ด าเนินคดี ซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เป็นต้น 
 
2. หลักการพ้ืนฐานทั่วไปของการประกันภัยต่อ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันภัยต่อ 
 1) หลักนิติรัฐ 
 หลักนิติรัฐ เป็นหลักทฤษฎีทางกฎหมายที่มีหลักการพื้นฐานว่า  รัฐที่ปกครองด้วย “กฎหมาย” ถือ
กฎหมายเป็นใหญ่ โดยองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจะต้องมีอ านาจสั่งการให้ราษฎรกระท าการหรือละเว้นไม่กระท าการ
อย่างหนึ่งอย่างใดได้ ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ านาจไว้อย่างชัดแจ้งและจะต้องใช้อ านาจนั้นภายในกรอบ
ที่กฎหมายก าหนดไว้ เป็นหลักที่รับรองว่าฝ่ายปกครองจะก้าวล่วงกระทบสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนไม่ได้ เว้นแต่มี
กฎหมายให้อ านาจให้กระท าได้ ทั้งยังเป็นหลักการที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองที่ออกกฎหมาย
ล าดับรอง ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ หลั กความแน่นอนของ
กฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ3 
 2) หลักการควบคุมการประกันภัยต่อ  
 หลักการควบคุมการประกันภัยต่อ มีแนวคิดพื้นฐานว่า การประกันภัยต่อ เป็นธุรกิจประกันภัย
ประเภทหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับจ านวนเงินมหาศาล โดยการผ่านมือของบริษัทประกันภัยในประเทศและระหว่าง
ประเทศ รัฐจึงต้องเข้ามามีส่วนในการควบคุมกิจการโดยค านึงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุมการประกันภัยต่อ เพื่อให้บริษัทประกันภัยรับเสี่ยงภัยไม่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ให้บริษัทประกันภัย
ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยต่ออย่างเพียงพอ เพื่อควบคุมและป้องกันการใช้การประกันภัยต่อเป็น

                                                           
 3 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555),  
น. 26. 
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เครื่องมือในการโอนเงินออกนอกประเทศโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือเป็นเครื่องมือในการหลบเลี่ยงภาษีอากร เพื่อ
ควบคุมดูแลให้บริษัทประกันภัยได้เอาประกันภัยต่อกับบริษัทในต่างประเทศที่มีฐานะการ เงินที่มั่นคงและมีการ
ปฏิบัติงานที่เช่ือถือได้ และเพื่อให้ค าแนะน าแก่บริษัทประกันภัยให้ได้เอาประกันภัยต่อตามหลักการประกันภัยที่ดี 
ทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ4 
 3) หลักการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
 หลักการชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Principle of Indemnity) มีหลักการพื้นฐานว่า สัญญา
ประกันภัยต่อท้ังหมดเป็นสัญญาที่ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งยึดถือตามหลักการที่ว่าในการประกันภัยต่อน้ัน 
ความรับผิดชอบของบริษัทรับประกันภัยต่อได้รับภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีกับผู้เอาประกันภัยนั้น แต่จะต้องไม่เกิน
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามสัญญาประกันภัยต่อที่มีอยู่ บริษัทเอาประกันภัยต่อจะเรียกร้องให้บริษัทรับประกัน
ภัยต่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทเอาประกันภัยต่อได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยไปแล้ว หรือจะต้องรับผิดที่จะต้องชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยที่มีอยู่แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจะมีการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยต่อในล าดับต่อไป 
 4) หลักการรับช่วงสิทธิตามสัญญาประกันภัย 
 หลักการรับช่วงสิทธิตามสัญญาประกันภัย (Principle of Subrogation) มีหลักการพื้นฐานว่าผู้รับ
ประกันภัยซึ่งได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญา ย่อมสามารถเข้ารับช่วงสิทธิในอันที่จะ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ตนต้องจ่ายไปจากบุคคลผู้ซึ่งมีหน้าที่หรือมีความรับผิดที่จะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้เอาประกันภัยที่แท้จริงได้ 
 
3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อในการประกันวินาศภัยตามกฎหมายของต่างประเทศ และ
ประเทศไทย 
 การศึกษามาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศ ผู้ศึกษา พบว่า ในต่างประเทศ มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อ
ท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการประกันภัยต่อโดยเฉพาะ การก าหนดมาตรการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้รับ
ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยต่อในอันที่จะบังคับสิทธิตามสัญญาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
และก าหนดบทบัญญัติกฎหมายที่บังคับให้ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ต้องจดทะเบียนและขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการประกันภัยในประเทศ รวมถึงการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดดังกล่าวไว้ ดังนี้  
 ในสหรัฐอเมริกา มีมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการประกอบกิจการประกันภัยต่อ ตาม
กฎหมายแม่แบบการให้เครดิตส าหรับการประกันภัยต่อ (Credit for reinsurance model law 2019) ซึ่งตาม
กฎหมายดังกล่าว ก าหนดวิธีการก ากับดูแลการประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ โดยใช้มาตรการการ
ให้อันดับความน่าเช่ือถือเป็นส่วนหนึ่งในการก ากับดูแลบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศ กล่าวคือ กรณีกฎหมาย
แม่แบบการให้เครดิตส าหรับการประกันภัยต่อมาตรา 2 ข้อ (1) ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยสามารถบันทึกเครดิตการ
ประกันภัยต่อในงบการเงินได้ หากการเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศน้ันเป็นผู้รับประกันภัยต่อ
ที่ได้รับการรับรองให้ด าเนินกิจการในมลรัฐ ผู้รับประกันภัยต่อจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด 
โดยหนึ่งในเง่ือนไขที่ผู้รับประกันภัยต่อจะต้องปฏิบัติ คือ การด ารงอัตราความน่าเช่ือถือทางการเงินจากสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ ที่องค์กรก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประจ ามลรัฐยอมรับ ซึ่งองค์กรก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประจ ามลรัฐจะพิจารณาอัตราความน่าเช่ือถือทางการเงินของผู้รับ
ประกันภัยต่อแต่ละรายและจะก าหนดอันดับของผู้รับประกันภัยที่ได้รับการรับรองในแต่ละรายนั้น นอกจากนี้ ตาม
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ยังก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต่อต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยประจ ามลรัฐให้ด าเนินการประกันภัยต่อในมลรัฐ โดยจะต้องมีภูมิล าเนาและได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการประกันภัยในเขตอ านาจที่มีคุณสมบัติ (Qualified Jurisdiction) ตามที่องค์กรก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยประจ ามลรัฐก าหนด ซึ่งผู้รับประกันภัยต่อดังกล่าวจะต้องด ารงเงินกองทุนและมี

                                                           
 4 ไชยยศ เหมรัชตะ, ประกันภยัต่อ, พิมพค์รั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด 
(มหาชน), 2539), น. 19. 
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เสถียรภาพทางการเงินในจ านวนท่ีองค์กรก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประจ ามลรัฐก าหนดเช่นกนั
โดยความมั่นคงทางการเงินดังกล่าวนั้นจะต้องสอดคล้องกับอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินตามการจัดอันดับของ
บริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Agencies) และได้ประกันความรับผิดตามที่ก าหนด5 
 ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีกฎหมายจัดตั้งธนาคารกลางสิงคโปร์ (The Monetary Authority of 
Singapore Act) เพื่อการก่อตั้งธนาคารกลางสิงคโปร์ โดยกฎหมายดังกล่าวได้ให้อ านาจธนาคารกลางสิงคโปร์ในการ
ก ากับดูแลธุรกิจด้านการเงินในประเทศสิงคโปร์ โดยมีอ านาจในฐานะธนาคารกลาง และองค์กรก ากับดูแลกิจการ
ทางการเงินของรัฐบาลด้วยเช่นกัน ซึ่งกิจการประกันภัยอยู่ภายใต้อ านาจการก ากับดูแลของธนาคารกลางสิงคโปร์
เช่นกัน ธนาคารกลางสิงคโปร์ก ากับดูแลกิจการประกันภัยภายในประเทศโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติกฎหมาย
ประกันภัย (Insurance Act (Cap 142)) ซึ่งเป็นกฎหมายที่วางข้อก าหนดเบื้องต้นในการประกอบกิจการประกันภัย
ในประเทศสิงคโปร์ รวมถึงกิจการรับประกันภัยต่อด้วย โดยกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการประกันภัย
ต่อที่อยู่นอกสาธารณรัฐสิงคโปร์ต้องด าเนินการขออนุญาตประกอบกิจการเป็นผู้รับประกันภัยต่อ (Authorisation 
of reinsurers) ตามมาตรา 34 โดยหากผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 34 แห่งกฎหมาย
ฉบับนี้ได้ฝ่าฝืนข้อก าหนดในค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตของธนาคารกลางสิงคโปร์หรือฝ่าฝืนข้อก าหนดที่ธนาคาร
กลางสิงคโปร์ ผู้รับประกันภัยต่อดังกล่าวมีความผิด และจะต้องระวางโทษปรับเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 100,000 ดอล
ล่าร์สิงคโปร์และวันละไม่เกิน 10,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ กรณีมีการกระท าความผิดต่อเนื่องหลังจากวันที่ได้กระท า
ความผิดไปแล้วตามมาตรา 34 (8)6 
 
4. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุม ก ากับดูแลผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ เฉพาะในกิจการ
ประกันวินาศภัย 
 ประการที่หนึ่ง ปัญหาการไม่มีกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศจดทะเบียนใน
ประเทศไทย 
 การประกันภัยต่อ หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยรายแรกโอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยที่
ได้รับประกันภัยเอาไว้ไปให้ผู้รับประกันภัยรายอื่น การประกันภัยต่อมีบทบาทที่ส าคัญในธุรกิจการประกันภัย
ค่อนข้างมาก ผู้รับประกันภัยโดยส่วนใหญ่ ต้องบริหารความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงภัยด้วยการประกันภัยต่อ 
ด้วยเหตุว่าการประกันภัยต่อสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการสูญเสีย/เสียหายในภัยใหญ่ 
และลดความเสียหายจากมหันตภัย ทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการรับประกันภัยของผู้รับ
ประกันภัย ได้อีกด้วย กรณีการรับประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากผู้รับประกันภัยใน
ประเทศต้องการบริหารความเสี่ยง หรือกระจายความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามสัญญาประกันภัยไปยังผู้รับประกนัภยั
ต่อเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยหรือเฉลี่ยความรับผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งมีท้ังกรณีการรับประกันต่อโดย
นิติบุคคลต่างประเทศท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งมีภูมิล าเนา/ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และกรณีการรับประกันภัย
ต่อโดยผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย และจดทะเบียนขอใบอนุญาตรับประกันภัยใน
ประเทศไทย ซึ่งผู้รับประกันภัยต่อทั้งสองกรณีดังกล่าว ตกอยู่ภายใต้บังคับของเง่ือนไข และหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
ที่แตกต่างกัน 
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลกิจการประกันภัย
ต่อ คือ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา 37 บัญญัติว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใด ๆ ให้บริษัท
ปฏิบัติในเรื่องการประกันต่อได้ หลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 จึงมีการออก
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 ซึ่งมีบทบัญญัติที่ก าหนดถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน

                                                           
 5 ภาณุกร เจริญลิขิตกวิน, “มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดแูลกิจการประกันภัยตอ่ของบริษัทประกันวินาศภัยไทยโดย
ผู้รับประกันภยัต่อต่างประเทศ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2560), น. 38 - 44. 
 6 แหล่งเดิม, น. 113 – 115. 
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การประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศไว้ ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ตามประกาศดังกล่าวแล้ วจะเห็นได้ว่า
บทบัญญัติการคุ้มครองการประกันภัยต่อต่างประเทศ มีเพียงบทบัญญัติ ข้อ 11 วรรคสอง ซึ่งเป็นการก าหนดอันดับ
ความน่าเช่ือถือของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ และสัดส่วนเบี้ยเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อ
ต่างประเทศ ทุกรายที่ระดับความเสี่ยงเดียวกัน ต่อเบี้ยเอาประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศของ
สัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาทั้งหมดเท่าน้ัน นอกเหนือจากบทบัญญัติตามข้อ 11 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บทบัญญัติ
ส่วนอ่ืน ๆ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561 จะใช้บังคับกับผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย ซึ่งหมายถึงบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกัน
วินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ซึ่ง
หมายถึง ผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยจากหน่วยงานก ากับดูแลในต่างประเทศ ซึ่ง
รวมถึงผู้ที่สามารถรับประกันภัยต่อได้ตามกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
ประกันชีวิตและกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 
 ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในการควบคุม ก ากับดูแลการประกันวินาศภัย โดยผู้รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศนั้น รัฐจะเข้ามาควบคุมสัญญาประกันภัยต่อ โดยพิจารณาถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และความมั่นคงของธุรกิจประกันภัยโดยส่วนรวมเป็นหลัก มิได้มีกฎหมายบัญญัติ เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
โดยเฉพาะ ท าให้สถานะทางกฎหมายของการประกันภัยต่อยังไม่ชัดเจน โดยกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยต่อ ใช้บังคับเฉพาะบริษัทประกันภัยต่อและนายหน้าประกันภัยต่อภายในประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจประกันภัยจากนายทะเบียนเท่านั้น แต่ไม่มีมาตรการใดที่ใช้ควบคุมก ากับดูแลบริษัทประกันภัยและ
นายหน้าประกันภัยต่อต่างประเทศ ทั้งไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดที่ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศต้องจด
ทะเบียนในประเทศไทย จากกรณีดังกล่าวย่อมส่งผลท าให้ประเทศไทยไม่สามารถควบคุม ก ากับดูแลกิจการประกัน
วินาศภัยโดยผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศได้อย่างเต็มที่ เป็นเหตุให้บริษัทประกันภัยและนายหน้าประกันภัยต่อ
ต่างประเทศ สามารถเข้ามารับงานประกันภัยต่อ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ซึ่งรัฐก าหนดไว้ เช่น การมี
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ การด ารงไว้ซึ่งเงินกองทุนและทรัพย์สินไว้ในประเทศ ทั้งยังส่งผลท าให้
ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศมีอิสระในการรับประกันภัยต่อในประเทศไทย และไม่ต้องด าเนินการวางหลักประกัน
หรืออยู่ภายใต้กฎระเบียบของรัฐ  
 ประการที่สอง ปัญหาการไม่มีองค์กรควบคุมผู้รับประกันภัยต่อท่ีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ  
 การประกันภัยต่อต่างประเทศ อาจกล่าวได้ว่า มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจประกันภัยระหว่าง
ประเทศรูปแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ มีภูมิล าเนาหรือสถานที่ตั้งกิจการอยู่ในต่างประเทศ ดังนั้น ย่อม
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่การประกันภัยในลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยต่อธุรกิจประกันภัย รวมถึงผู้เอา
ประกันภัยในประเทศไทยได้ รัฐจึงจ าเป็นอย่างยิ่งยวดในอันท่ีจะต้องเข้ามาควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ 
ของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศให้เป็นไปโดยถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจและวิธีการกระจาย
ความเสี่ยง ตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และประโยชน์อันจะเกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ในประเทศไทยด้วย 
 จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีองค์กรของรัฐที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ก ากับ
ดูแลกิจการประกันภัย ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 โดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจหลักในการก ากับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง ส่งเสริม
สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาท สร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ส าหรับ รวมถึงท าหน้าที่ในการ
ควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัยในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การควบคุมให้บริษัทประกันภัยรับเสี่ยงภัยใน
อัตราตามที่กฎหมายก าหนด ควบคุมให้บริษัทประกันภัยได้รับความคุ้มครองจากการเอาประกันภัยต่ออย่างเพียงพอ
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และในต้นทุนท่ีเหมาะสม ควบคุมให้บริษัทประกันภัยได้เอาประกันภัยต่อภายในประเทศเท่าท่ีขีดความสามารถและ
สภาวการณ์อ านวย  
 ดังนั้น ด้วยภารกิจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
และคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล
กิจการประกันภัยในทุกด้าน ทั้งการประกันภัยโดยผู้รับประกันภัยภายในประเทศ และการประกันภัยต่อใน
ต่างประเทศ ซึ่งจากกรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การก ากับ ควบคุมดูแลการประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยต่อ
ต่างประเทศ จึงเป็นเพียงภารกิจหนึ่งในภารกิจหลาย ๆ ด้านของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยและคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเท่าน้ัน ประเทศไทย ยัง
ไม่มีการองค์กรกลางของรัฐโดยเฉพาะที่เข้ามาท าหน้าที่ในการก ากับ ควบคุมดูแลการประกันภัยต่อโดยผู้รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศโดยตรง เพื่อให้มีหน่วยงานที่เข้ามาท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศให้เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาประกันภัยต่อ ควบคุมสัญญาประกันภัยต่อของบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศให้มีเง่ือนไขที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักการประกันภัยที่ดี รวมถึงควบคุมดูแลการท า
ประกันภัยต่อต่างประเทศให้เป็นท่ีน่าเชื่อถือได้ เพื่อควบคุมและป้องกันการใช้การประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการ
โอนเงินออกนอกประเทศโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย กรณีดังกล่าวส่งผลท าให้ประเทศไทยไม่สามารถควบคุม ก ากับดูแล
กิจการประกันวินาศภัยโดยผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศได้อย่างเต็มที่ เป็นเหตุให้บริษัทประกันภัยและนายหน้า
ประกันภัยต่อต่างประเทศ สามารถเข้ามารับงานประกันภัยต่อ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ซึ่งรัฐก าหนดไว้ 
และไม่ต้องด าเนินการวางหลักประกันหรืออยู่ภายใต้กฎระเบียบของรัฐ อันส่งผลเสียโดยตรงต่อบริษัทผู้รับประกันภยั 
และผู้เอาประกันภัยภายในประเทศ และยังส่งผลต่อเนื่องถึงความมั่นคงของกิจการประกันภัยในประเทศไทยอีกด้วย  
 ประการที่สาม ปัญหาการบังคับสิทธิตามสัญญาของผู้เอาประกันภัย ในสัญญาประกันวินาศภัยโดย
ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ 
 “สิทธิตามสัญญา” เป็นบุคคลสิทธิ ซึ่งหมายถึง สิทธิที่ใช้ยันกันได้เพียงระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น ต่างกับ
สิทธิอีกประเภทหนึ่งตามกฎหมายที่เรียกว่า “สิทธิเด็ดขาด” ซึ่งเป็นสิทธิที่สามารถใช้ยันได้กับบุคคลทุกคน สิทธิตาม
สัญญาของผู้เอาประกันภัย ในสัญญาประกันวินาศภัยโดยผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ เป็นสิทธิตามสัญญา
ประกันภัยต่อ ซึ่งเป็นสัญญาที่บริษัทรับประกันภัยต่อให้แก่บริษัทเอาประกันภัยต่อในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถ้า
หากมีเหตุการณ์บางอย่างที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อจะเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเอาประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งเป็นคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยต่อ 
รวมทั้งความสัมพันธ์ในกรณีที่มีคนกลาง คือ นายหน้าประกันภัยต่อด้วย 
 การประกันภัยต่อ มีลักษณะพิเศษและมีความแตกต่างจากการประกันภัยอื่น โดยเป็นการประกันภัยที่
กระจายความเสี่ยงระหว่างบริษัทประกันภัยด้วยกันเอง ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่าง “บริษัทเอาประกันภัยต่อ” 
(Ceding Company) กับ “ผู้รับประกันภัยต่อ” (Reinsurer) การเอาประกันภัยต่อน้ัน ถือว่าผู้รับประกันภัยคนแรก
เป็นผู้เอาประกันภัยในส่วนท่ีตนไม่ประสงค์จะรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ตนได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ของตนไปไว้ให้กับผู้รับประกันภัยต่อ ดังนั้น ตามสัญญาประกันภัยต่อ เมื่อเกิดความเสียหาย หรือเกิดกรณีภัยพิบัติขึ้น  
 ผู้เอาประกันภัยต่อมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยต่อได้ แต่ผู้เอาประกันภัย 
(Insured) จะไม่มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยต่อนี้โดยตรงกับบริษัทรับประกันภัยต่อ แต่มีสิทธิเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากบริษัทที่รับประกันภัยจากตนเท่านั้น การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
แรก กรณีที่เกิดวินาศภัยขึ้น ตามกรมธรรม์ประกันภัย ฉบับแรก ผู้รับประกันภัยแรกต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ฉบับแรกทั้งหมด แต่สามารถเรียกร้อง ในส่วนที่ได้เอาประกันภัยต่อจากผู้รับประกันภัยต่อในฐานะเป็น
คู่สัญญาผู้รับประกันภัยต่อได้ ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ตามสัญญาประกันภัยต่อจาก
ผู้รับประกันภัยต่อได้โดยตรง 
 ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า หากเกิดกรณีการปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงการช าระค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยต่อโดยผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศ บริษัทผู้รับประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยใน
ประเทศ ย่อมไม่มีหลักประกันที่สร้างความมั่นใจได้ว่าจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยต่อ
ต่างประเทศได้อย่างแน่นอน ซึ่งการติดตามให้ช าระค่าสินไหมทดแทนและการฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนกับผู้รับ
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ประกันภัยต่อต่างประเทศ ย่อมมีความยุ่งยาก และเป็นปัญหาต่อการด าเนินการฟ้องร้องและบังคับคดีอย่างยิ่ง 
เนื่องจากผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ไม่มีภูมิล าเนา เงินกองทุน และทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทย หากปฏิเสธการ
ช าระค่าสินไหมทดแทน และผู้เอาประกันภัยต่อไม่ได้เก็บเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนไว้เลย ผู้เอาประกันภัยต่อจะไม่
สามารถบังคับให้ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนโดยล าพังได้ นอกจากการฟ้องร้อง
ด าเนินคดี ซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เป็นต้น 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ผู้ศึกษา ขอเสนอให้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ออกประกาศในการควบคุม ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเพื่อใช้บังคับกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศเป็นการเฉพาะ โดยให้มีบทบัญญัติที่ก าหนดเป็นบทบังคับ
ให้ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศต้องจดทะเบียนและขอใบอนุญาตประกอบกิจการในประเทศไทยก่อน กับทั้ง
ก าหนดให้มีการยื่นข้อมูลบริษัทเพื่อแสดงความมั่นคงทางการเงิน และวางหลักประกัน รวมถึงการก าหนดบทลงโทษ
ส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดดังกล่าวไว้ในกฎหมายด้วย 
 5.2 ผู้ศึกษา ขอเสนอให้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ออกประกาศในการควบคุม ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเพื่อใช้บังคับกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศเป็นการเฉพาะ โดยให้มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้มีการจัดตั้ง
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐขึ้นมาท าหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแลกิจการประกันภัยของผู้รับประกันภัยต่อ
ต่างประเทศโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับการควบคุมก ากับดูแลกิจการประกันภัยตามมาตรการทางกฎหมายของ
ต่างประเทศ 
 5.3 ผู้ศึกษา ขอเสนอให้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ออกประกาศในการควบคุม ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเพื่อใช้บังคับกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศเป็นการเฉพาะ โดยให้มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้ผู้รับ
ประกันภัยดังกล่าวต้องจดทะเบียนการรับประกันภัยต่อในประเทศไทย โดยต้องวางหลักประกันตามจ านวนที่
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก าหนด และมีหน้าที่ต้องด ารงทรัพย์สินขั้นต่ า
ตามจ านวนที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้
ทรัพย์สินขั้นต่ าของผู้ประกอบกิจการประกันภัยต่อน้ันสอดคล้องกับความรับผิดของผู้รับประกันภัยต่อท่ีต้องจ่ายตาม
สัญญาประกันภัยต่อ นอกจากนี้ ยังต้องก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบกิจการรับประกันภัยต่อของตนให้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
และผู้รับประกันภัยในประเทศทราบก่อนการท าสัญญาประกันภัยต่อ ท้ังนี้ เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นใจว่า
ผู้รับประกันภัยในประเทศในฐานะผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และมีหลักประกันที่อาจบังคับ
ช าระได้ภายในประเทศ หรือมีวิธีการบังคับให้ผู้รับประกันภัยต่อปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามกฎหมายภายในประเทศ 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาด้านความขาดแคลนอวัยวะ ในการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย
ภายในประเทศเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น เมื่อความต้องการมีมากกว่าจ านวนอวัยวะ จึงน ามาสู่  
การลักลอบค้าอวัยวะในตลาดมืดซึ่งในหลายประเทศได้ก าหนดให้การค้าอวัยวะเป็นการกระท าที่เป็นความผิดและมี
บทลงโทษที่ชัดเจน แต่ก็มีบางประเทศที่ก าหนดให้การค้าอวัยวะนั้น สามารถกระท าได้โดยถูกกฎหมายภายใต้  
การก ากับดูแลของรัฐบาล ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าเพื่อป้องกันการลักลอบกระท าผิดที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เช่น  
การกระท าต่อผู้เสียหายโดยการบังคับ หลอกลวง หรือใช้อ านาจในทางมิชอบให้ผู้เสียหายบริจาคอวัยวะเพื่อน าไป
ขาย เป็นต้น จึงเห็นควรให้มีการค้าอวัยวะที่สามารถกระท าได้อย่างถูกกฎหมาย ภายใต้การร่วมมือระหว่างรัฐกับ
หน่วยงานเอกชน โดยให้รัฐเป็นผู้ก ากับดูแล และเอกชนเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อการปลูกถ่าย
อวัยวะ เพื่อที่ประเทศไทยจะได้มีการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อชีวิตประชาชน 
 
ค าส าคัญ 
การค้าอวัยวะ, ตลาดมืด, การรักษา 
 
Abstract 
 Thailand currently faces the problem of organ shortage. In transplantation to patients 
in the country to give people a better life, so when the demand is greater than the number of 
organs. This has led to organ trafficking on the black market, which in many countries has made 
organ trafficking an illegal. And there are clear penalties. However, some countries organ trafficking 
is legal under government supervision, so the authors see that in order to prevent human 
trafficking-related crimes, such as torture by human trafficking. Forcing, deceitful or abusing the 
victim's power to donate organs for sale, etc. Therefore, it is deemed appropriate that there should 
be an organ trade that can be done legally. Under the cooperation between the state and private 
sector, With the state as the supervision and the private sector is the operator of the organ 
transplant tourism business So that Thailand can have effective treatment and safety for people's 
lives. 

                                                           
 1 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย์, เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบานและแผน ส านกังานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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บทน า 
 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ นับว่ามีความเจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก  
การรักษาพยาบาลในความเจ็บป่วยของมนุษย์นั้น แพทย์สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เจ็บป่วย รวมทั้งความบกพร่องของร่างกายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะของมนุษย์ ซึ่งหมายถึงการน า
อวัยวะที่ดีไปใช้แทนอวัยวะส่วนที่เสีย ในทางการแพทย์ซึ่งอาจเป็นกรณี Autograft ที่ผู้ให้และผู้รับอวัยวะเป็นคน
เดียวกัน เช่น การน าผิวหนังไปปลูกอีกท่ีหนึ่ง หรือกรณี Allograft ที่ผู้ให้และผู้รับเป็นคนละคนกัน3  
 ท าให้ความต้องการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะในมนุษย์มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งสวนทางกับจ านวนอวัยวะที่
มีผู้บริจาคที่น้อย ท าให้จ านวนผู้ที่รอรับการจัดสรรอวัยวะมีสูงกว่าจ านวนอวัยวะที่ได้รับการจัดสรร เมื่อความ
ต้องการอวัยวะมีมากกว่าจ านวนอวัยวะที่มีอยู่ จึงเกิดการค้าอวัยวะท าให้อวัยวะมีราคาที่สูงมากซึ่งสร้างความร่ ารวย
ให้แก่กลุ่มนายหน้าและคนกลางโดยแพทย์เป็นผู้ด าเนินการผ่าตัด ขณะที่ผู้เป็นเจ้าของอวัยวะล้วนมาจากประชาชนที่
มีฐานะยากจนในประเทศต่าง ๆ และได้รับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย จึงยิ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบและซ้ าเติม
บุคคลเหล่านี้ นอกจากนี้อวัยวะและการเปลี่ยนถ่ายที่ได้มาจากตลาดมืด ยังมีความเสี่ยงด้านการแพทย์ และสุขภาพ
ทั้งผู้ขายและผู้รับอวัยวะ โดยการได้มาซึ่งอวัยวะที่ไม่ใช่การรับบริจาคของผู้เสียชีวิตหรือญาติของผู้รับการปลูกถ่าย 
อาจเป็นการลักลอบกระท าความผิดโดยอวัยวะเหล่านั้นอาจมีต้นทางมาจากการค้ามนุษย์เพื่อการบังคับตัดอวัยวะ 
การขโมยอวัยวะ เป็นต้น 
 จากกรณีที่ผู้เขียนศึกษา จะเห็นได้ว่า สาเหตุหลักๆ มาจากปัญหาทางกฎหมายที่ไม่ครอบคลุมชัดเจน 
ท าให้มีการลักลอบกระท าผิดเกิดขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกไปกระท าผิดนอกประเทศ หรือกระท าผิด
ภายในประเทศ โดยที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าไม่มีการกระท าผิดในด้านการค้าอวัยวะมนุษย์เกิดขึ้นกับคนไทย  
จึงควรมีการบัญญัติกฎหมายที่ครอบคลุมชัดเจนในด้านการค้าอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายรักษา  
 
1. การปลูกถ่ายอวัยวะ 
 การปลูกถ่ายอวัยวะ (organ transplantation) เป็นวิวัฒนาการทางการแพทย์เพื่อเอาชนะโรคภัยไข้
เจ็บที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ ในร่างกายคนเรามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งอวัยวะที่เป็นโรค และสูญเสียหน้าที่การ
ท างานไปจนเกือบหมด ย่อมท าให้ร่างกายของคนนั้นๆ มีชีวิตต่อไปไม่ได้ถ้าหากเป็นอวัยวะส าคัญๆ เช่น ตับ ไต หัวใจ 
ปอด เป็นต้น โรคบางโรคไม่สามารถท าให้หายหรือแม้แต่ดีขึ้นได้ด้วยยา หรือผ่าตัด ดังนั้น ทางออกสุดท้ายคือการเอา
อวัยวะนั้น ๆ ที่ยังดีอยู่จากผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาเปลี่ยนให้ที่เรียกว่า การปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งเปรียบเสมือนการ
เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่นเองแต่การปลูกถ่ายอวัยวะนั้นไม่ได้ง่ายเหมือนการเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ เพราะร่างกาย
คนเราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองไม่ยอมรับอวัยวะใหม่เสมอคนไข้ทุกรายที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะจะต้องใช้ยาลด
ปฏิกิริยาสลัดทิ้งของร่างกายที่มีต่ออวัยวะใหม่ซึ่งในปัจจุบันนี้ยาเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้การปลูกถ่าย
อวัยวะประสบความส าเร็จเป็นจ านวนมากข้ึนเรื่อยๆตลอดจนในปัจจุบันการขออวัยวะกับญาติผู้เสียชีวิตมกีารยอมรบั
กันมากข้ึนการใช้น้ ายาถนอมอวัยวะในระหว่างการขนส่งท่ีรวดเร็วข้ึนจากการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย 
 ท าให้ในปัจจุบันความต้องการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะในมนุษย์มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งสวนทางกับ
จ านวนอวัยวะที่มีผู้บริจาค เมื่อความต้องการอวัยวะมีมากกว่าจ านวนอวัยวะ ที่มีอยู่ จึงเกิดการค้าอวัยวะ ซึ่งสร้าง
ความร่ ารวยให้แก่กลุ่มนายหน้าและคนกลางขณะที่ผู้เป็นเจ้าของอวัยวะล้วนมาจากประชาชนที่มีฐานะยากจนใน
ประเทศต่าง ๆ และได้รับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย จึงยิ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบและซ้ าเติมบุคคลเหล่านี้ 
นอกจากนี้อวัยวะและการเปลี่ยนถ่ายที่ได้มาจากตลาดมืด ยังมีความเสี่ยงด้านการแพทย์ และสุขภาพทั้งผู้ขายและ
ผู้รับอวัยวะ 

                                                           
 3 สุรศักดิ์  ลิขสิทธิว์ัฒนกุล, ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา : รวบรวมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2547 , น.174. 



423 
2. การค้าอวัยวะ 
 สถานการณ์การค้าอวัยวะในท่ัวโลกตลาดค้าอวัยวะเฟื่องฟูอย่างมากในหลายประเทศ ส่งผลต่อปัญหา
ซื้อขายอวัยวะที่แพร่หลายมากข้ึน ทั้งในรูปแบบขบวนการค้าอวัยวะมนุษย์และการขายอวัยวะของคนยากจน อวัยวะ
ที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุดในขณะนี้คือไตด้วยความต้องการในปริมาณที่มากมายประกอบกับการมีผู้ป่วยที่
ต้องการปลูกถ่ายอวัยวะไตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้เกิดการลักลอบค้าอวัยวะมากข้ึน ตลาดมืดที่คนรวยและนักท่องเที่ยว
ปลูกถ่ายอวัยวะมักเดินทางไปคือประเทศที่ยากจน เช่น ประเทศอินเดีย อียิปต์ แอฟริกาใต้ เป็นต้น เพื่อซื้ออวัยวะ
จากผู้ที่มีหนทางอันน้อยนิดแห่งการยกระดับชีวิตเพื่อการด ารงชีพของตนและครอบครัว  โดยผู้สละไต 1 ข้างใน
แอฟริกาใต้จะได้รับเงิน 700 ดอลลาร์ ถ้าเปรียบเทียบกับในสหรัฐฯ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อไต 1 ข้างจะอยู่ที่ประมาณ 
30,000 ดอลลาร์ ซาอุดีอาระเบียและอินเดียประมาณ 500,000 รูปีหรือประมาณ 8,500 ดอลลาร์เพื่อซื้อไตใหม่ 
ขณะเดียวกันประเทศปากีสถานที่ไม่มีกฎหมายห้ามการค้าอวัยวะมนุษย์ก าลังกลายเป็นตลาดใหญ่แห่งการค้าไตใน
ปัจจุบัน 4 
 สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาความขาดแคลนอวัยวะเนื่องจากข้อจ ากัดในหลายด้านทั้งข้อจ ากัดในทาง
การแพทย์ เช่น ความเข้ากันได้ระหว่างเนื้อเยื่อของผู้บริจาคและผู้รับอวัยวะความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้บริจาค เป็น
ต้น และข้อจ ากัดเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งอวัยวะที่ต้องชอบด้วยกรอบจริยธรรมในการจัดหาอวัยวะและในกรณีที่
ประเทศนั้นมีการออกกฎหมายก าหนดระเบียบวิธีการในการปลูกถ่ายและการจัดหาอวัยวะก็ต้องมีการด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมายนั้น อีกทั้งจ านวนผู้บริจาคอวัยวะมีจ านวนน้อย ทั้งกรณีที่เป็นผู้ป่วยสมองตายแต่ญาติไม่ยินยอม
ให้บริจาค 
 ผลกระทบหลักจากปัญหาความขาดแคลนอวัยวะ คือ ผู้ป่วยไม่สามารถได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ จึง
ท าให้มีการซื้อขายอวัยวะขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท าให้ผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบ
อื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรมลักพาตัวเพื่อน ามาผ่าตัดเอาอวัยวะ การลักลอบท าธุรกิจซื้อขายอวัยวะอย่างมี
ลักษณะองค์กรอาชญากรรม เป็นต้น 
 
3. การกระท าทางการแพทย์ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าอวัยวะมนุษย์และการค้ามนุษย์ 
 การกระท าใดๆ ของแพทย์ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น การผ่าตัด แพทย์จะต้องได้รับความ
ยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวจากผู้ป่วย และหากแพทย์ได้รับความยินยอมดังกล่าวจากผู้ป่วยก็จะมีผลท าให้การ
กระท าของแพทย์ไม่ผิดกฎหมายและหากแพทย์ไม่ได้รับความยินยอม แพทย์ก็อาจรับผิดฐานท าร้ายร่างกาย และ
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ5 เนื่องจากการกระทบต่อเสรีภาพในการตัดสินใจของผู้ป่วย แม้ว่าการกระท าของแพทย์ต่อ
ร่างกายผู้ป่วย ไม่เป็นการท าร้ายผู้ป่วยเพราะเป็นการบ าบัดรักษาโรคให้แก่ผู้ป่วย และเป็นการท าให้ร่างกายของ
ผู้ป่วยดีขึ้น จึงไม่เป็นความผิดฐานท าร้ายร่างกายก็ตาม แต่บางครั้งการกระท าของแพทย์อาจกระท าด้วยความ
ประมาทเลินเล่อ ปราศจากความระมัดระวัง ตามวิสัยและพฤติการณ์ที่แพทย์สามารถใช้ความระมัดระวังได้ แต่มิได้
ใช้เพียงพอ เช่น ไม่เย็บต่ออวัยวะให้ดี ให้เลือดผิดกลุ่ม การผิดพลาดในระหว่างการรักษา เป็นต้น แพทย์ก็ต้องรับผิด
กับผลที่เกิดขึ้นจากการประมาทเลินเล่อของแพทย์  
 ดังนั้น ปัญหาในทางกฎหมายจึงมักเกิดขึ้นในกรณีการผ่าตัดน าอวัยวะออกจากร่างกายเจ้าของอวัยวะ 
ทั้งนี้เนื่องจากในการผ่าตัดน าอวัยวะออกจากร่างกายเจ้าของอวัยวะอาจท าให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายว่า แพทย์มี
ความชอบธรรมในการที่จะผ่าตัดน าอวัยวะออกจากร่างกายของเจ้าของอวัยวะ ซึ่งแม้จะไม่มีชีวิตแล้วก็ตามแพทย์จะ
สามารถท าได้แค่ไหนเพียงไร อธิบายดังต่อไปนี้ 
 ในหลายประเทศได้ก าหนดเป็นกฎหมายชัดเจน ส าหรับประเทศไทยแม้ไม่มีกฎหมายก าหนดโดยตรง
แต่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ไม่อาจสะดุดหยุดได้ แพทยสภาในฐานะสภาวิชาชีพท่ีมีหน้าที่ควบคุมก ากับมาตรฐาน

                                                           
 4 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, “ธุรกิจค้าขายอะไหล่อวัยวะ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563, จาก
http://www.thaikidneyclub.org/home/index.php?option= com _content&view=article&id=86:-qq&catid=35:2009-
06-27-16-40-36. 
 5 นิตยสารโรงพยาบาลกลาง, “บทบาทและความรับผิดของแพทย์ตามกฎหมาย,” น. 26 
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การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์จึงได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้ในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพเวชกรรมที่ถือเป็นกฎหมายระดับรองจากพระราชบัญญัติ ซึ่งผู้ปฏิบัติย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 80 (2) การด าเนินการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยจึงมีความก้าวหน้าได้ผลดีทัดเทียมประเทศที่มีความ
เจริญมากๆได้ โดยการด าเนินการจะกระท าภายใต้การก ากับของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย การบริจาค
อวัยวะสามารถกระท าได้ใน 2 กรณีคือ 
 1. การบริจาคอวัยวะโดยผู้ตายที่ได้รับการวินิจฉัยสมองตาย ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์การวินิจฉัยท่ีแพทย์
จะต้องด าเนินการอย่างเคร่งครัด 
 2. การบริจาคอวัยวะโดยผู้ยังมีชีวิต ซึ่งปัจจุบันสามารถบริจาคไตข้างหน่ึง หรือตับบางส่วนได้ ท้ังนี้การ
บริจาคโดยผู้ยังมีชีวิตนี้หากเปิดโดยเสรีให้ใครก็ได้บริจาคให้แก่กัน อาจเป็นเหตุให้มีการบังคับกับผู้ด้อยโอกาสกว่าให้
บริจาคได้ จึงอนุญาตเฉพาะเครือญาติที่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม หรือสามีภรรยากันเท่านั้น 
 ดังนั้น ปัญหาในทางกฎหมายจึงมักเกิดขึ้นในกรณีการผ่าตัดน าอวัยวะออกจากร่างกายเจ้าของอวัยวะ 
ทั้งนี้ เนื่องจากในการผ่าตัดน าอวัยวะออกจากร่างกายเจ้าของอวัยวะอาจท าให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายว่า แพทย์มี
ความชอบธรรมในการที่จะผ่าตัดน าอวัยวะออกจากร่างกายของเจ้าของอวัยวะ เพื่อการรักษาให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น 
 ผู้เขียน เห็นว่าในการให้ความยินยอมของผู้บริจาคอวัยวะเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายรักษาทั้งในกรณี 
ที่ผู้บริจาคยังมีชีวิตอยู่และในกรณีที่ผู้บริจาคเสียชีวิตแล้ว ในกรณีที่ผู้บริจาคยังมีชีวิตอยู่แล้วได้ให้ความยินยอมในการ
บริจาคอวัยวะเมื่อถึงแก่ความตาย การให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะควรมีการให้ความยินยอมเป็นลายลัก
อักษรโดยปราศจากการข่มขู่ หรือบีบบังคับ และเมื่อผู้บริจาคอยู่ในภาวะสมองตายแล้วแพทย์สามารถใช้ดุจพินิจและ
น าอวัยวะออกได้เลยโดยไม่ถือว่าเป็นการท าร้ายร่างกาย และหากเป็นกรณีที่ ผู้เสียชีวิตไม่ได้ท าการยินยอมในการ
บริจาคอวัยวะให้อ านาจในการให้ความยินยอมในการบริจาคอวัยวะเป็นอ านาจของญาติในการให้ความยินยอมได้
โดยปราศจากการข่มขู่ หรือบีบบังคับ โดยที่แพทย์ก็จะไม่มีความผิดดังกล่าว 
 ดังนั้น การผ่าตัดเพื่อท าการรักษาที่ไม่ถือว่าเป็นการท าร้ายร่างกายผู้ป่วย อันเนื่องจากการกระท าของ
แพทย์ที่ได้ท าเพื่อจุดประสงค์ในการรักษาผู้ป่วยให้รอดพ้นจากอันตราย หากอยู่ในภาวะที่ผู้ป่วยไม่อาจให้ความ
ยินยอมหรือในขณะนั้นไม่สามารถติดต่อญาติผู้ป่วยได้ แพทย์สามารถใช้ดุลพินิจในการรักษาเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยไดเ้ลย
โดยไม่ถือว่าเป็นการท าร้ายร่างกาย แต่การกระท าของแพทย์ต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง ไม่กระท าโดย
ปราศจากความระมัดระวังไม่ได้ให้ความระมัดระวังเพียงพอ แพทย์จะต้องรับผิดในการกระที่แพทย์ได้กระท าลงไป
ด้วยความประมาทเลินเล่อ เช่น ไม่เย็บต่ออวัยวะให้ดี ให้เลือดผิดกลุ่ม การผิดพลาดในระหว่างการรักษา เป็นต้น 
 
4. กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะมนุษย์ 
 การค้าอวัยวะมนุษย์นับเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบไม่เฉพาะต่อประเทศไทยเท่านั้น แต่มีผลกระทบไป
ทั่วโลก เพราะถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ท่ัวโลกให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติหรือประเทศ
มหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาจึงมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท้ังในระดับสากลและในประเทศไทย 
 อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าความปลอดภัยของชีวิตคนมีความส าคัญมากท่ีสุด การช่วยให้คนได้มีชีวิตรอด
นับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง หากการค้าอวัยวะมนุษย์สามารถกระท าได้โดยถูกกฎหมายควรต้องอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของประเทศ ซึ่งรัฐและเอกชนควรให้ความร่วมมือกันในการรักษาโดยการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อความปลอดภัยทั้ง
กับผู้ให้และผู้รับ และถือว่าเป็นการลดการลักลอบกระท าอย่างผิดกฎหมายของนายหน้าคนกลาง ผู้เขียนขออ้าง
ความเห็นกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายภายในของต่างประเทศเกี่ยวกับการค้าอวัยวะและยกตัวอย่าง ซึ่งจะ
กล่าวต่อไปนี ้
 4.1 สหประชาชาติ  
  UN นิยามความหมายของการค้ามนุษย์ในบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการปลูกถ่ายอวัยวะ6 ประกอบกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Organized Crime Convention) ก าหนดให้รัฐ

                                                           
 6 Trafficking in person: Global Patterns : THE United Nations Office on Drugs and Crime, The United 
Nation Office on Drugs and Crime UNODC. 
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ภาคีในข้อ 5 ถึงการกระท าผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ในบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการปลูกถ่ายอวัยวะตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 3 ของพิธีสารการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกที่ให้ค าจ ากัดความของการค้า
มนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกถ่ายอวัยวะ 
  มาตรา 3 (b) ของพิธีสารการค้ามนุษย์เน้นย้ าว่าความยินยอมของเหยื่อในการแสวงหาประโยชน์ท่ีตั้งใจ จะ
ไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการใด ๆ ที่ก าหนดไว้ในอนุวรรค (a) ที่มีการใช้ ซึ่งเป็นการคุกคามหรือใช้ก าลังหรืออื่น ๆ การบีบ
บังคับ การลักพาตัว การฉ้อโกง การหลอกลวง การใช้อ านาจในทางที่ผิดหรือต าแหน่งที่มีช่องโหว่หรือการให้หรือรับ
เงินหรือผลประโยชน์เพื่อยกเลิกความยินยอมของบุคคลที่มีอ านาจควบคุมบุคคลอื่น 
  ความยินยอมเป็นรากฐานที่ส าคัญทางจริยธรรมของการแทรกแซงทางการแพทย์ทั้งหมด ดังนั้นจึงมีความ
เกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับปัญหาการปลูกถ่ายอวัยวะ หนังสือWHO "หลักการช้ีน าเกี่ยวกับเซลล์มนุษย์เนื้อเยื่อและการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ” ระบุไว้ในหลักการแนวทางที่ 3 ว่าการบริจาคแบบมีชีวิตเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เมื่อได้รับการแจ้งและ
สมัครใจจากผู้บริจาค" และ "ผู้บริจาคที่มีชีวิตควรได้รับแจ้งถึงความเสี่ยง ผลประโยชน์และผลที่ตามมาของการ
บริจาคอย่างครบถ้วนและเข้าใจได้ พวกเขาควรมีความสามารถตามกฎหมายและสามารถช่ังน้ าหนักข้อมูลและควร
ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ปราศจากอิทธิพลที่ไม่เหมาะสม หรือการบีบบังคับ” หลักการนี้เน้นถึงความจ าเป็นในการมี
ข้อมูลที่แท้จริงและมีข้อมูลที่ดี ทางเลือกที่ต้องการข้อมูลที่ครบถ้วนวัตถุประสงค์และเกี่ยวข้องในท้องถิ่นและไม่รวม
บุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดส าหรับการยินยอมโดยสมัครใจ และมีความรู้ ค าแนะน า
ระหว่างประเทศอื่น ๆ ระบุว่าในกรณีของการปลูกถ่ายอวัยวะออกจากผู้บริจาคที่มีชีวิตจะต้องได้รับความยินยอมที่
จ าเป็นโดยชัดแจ้งและโดยเฉพาะในรูปแบบลายลักษณ์อักษรที่เป็นทางการ 
  ในกรณีของการค้ามนุษย์เพื่อปลูกถ่ายอวัยวะของเหยื่ออาจถูกคัดเลือกโดยการหลอกลวงโดยไม่ได้รับการ
แจ้งอย่างครบถ้วน เกี่ยวกับลักษณะของขั้นตอน การฟื้นตัว และผลกระทบของการปลูกถ่ายอวัยวะที่มีผลต่อสุขภาพ
ของเขาหรือเธอ อาจได้รับความยินยอมผ่านทาง การบีบบังคับ หรือการใช้ต าแหน่งท่ีมีช่องโหว่ในทางที่ผิด 
  ตามหมายเหตุ การตีความในมาตรา 3 ของพิธีสาร Trafficking in Persons ซึ่งรวมอยู่ใน  The Travaux 
Preparatoires ของการเจรจาเพื่อการด าเนินการอย่างละเอียด ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
อาชญากรรมและพิธีสารดังกล่าวเกี่ยวกับค าว่า “การละเมิดโดยใช้อ านาจในต าแหน่ง” ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มี
ทางเลือกอื่นที่แท้จริงและสามารถยอมรับได้ แต่ต้องยอมจ านนต่อการละเมิดที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุค าแนะน าของ 
UNODC ปี 2012 เกี่ยวกับการละเมิดโดยใช้อ านาจในต าแหน่งเป็นวิธีการค้ามนุษย์ในมาตรา 3 ของพิธีสารการค้า
มนุษย์ระบุว่าการมีอยู่ของช่องโหว่ท่ีพิสูจน์แล้วนั้น ไม่เพียงพอท่ีจะสนับสนุนการฟ้องร้องที่อ้างว่ามีการละเมิดโดยใช้
อ านาจในต าแหน่ง เป็นวิธีการที่มีการด าเนินการเฉพาะในกรณีเช่นนี้ท้ังการมีอยู่ของช่องโหว่และการละเมิดช่องโหว่
นั้น จะต้องได้รับการก าหนดโดยหลักฐานที่น่าเช่ือถือ การมีอยู่ของช่องโหว่ได้รับการประเมินที่ดีที่สุดเป็นรายกรณี
โดยค านึงถึง พิจารณาสถานการณ์ส่วนตัว สถานการณ์หรือสถานการณ์ของเหยื่อท่ีถูกกล่าวหา 
 4.2 สหรัฐอเมริกา 
  ระบบการรอรับบริจาคอวัยวะในสหรัฐอเมริกาพัฒนามาจากพระราชบัญญัติการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งชาติ
ในปี 1984 ซึ่งจัดตั้งเครือข่ายการปลูกถ่ายอวัยวะ กฎที่ควบคุมนโยบายการรอคอยแตกต่างกันไปในแต่ละราย ล าดับ
ความส าคัญของผู้ป่วยในรายช่ือขึ้นอยู่กับความส าคัญทางการแพทย์,เลือด,ขนาดที่ตรงกับผู้บริจาค และเวลาในการ
รอตามรายชื่อ ตั้งแต่ปีที่แล้วชาวอเมริกัน 70,000 คนก าลังรออวัยวะชนิดต่างๆ ตามรายงานของ United Network 
for Organ Sharing ซึ่งควบคุมรายชื่อรอคอยของประเทศบางคนรอหลายปีเพื่อให้ได้คู่ที่ดี ซึ่งตามข้อมูลของ United 
Network for Organ Sharing เวลารอโดยเฉลี่ยส าหรับอวัยวะนี้คือสามถึงห้าปีในช่วงเวลานั้น ผู้ป่วยจ านวนมาก
เสียชีวิตก่อนท่ีจะมีโอกาสได้รับอวัยวะดังกล่าว ผู้ป่วยเหล่านี้บางรายก าลังรอไตหรือตับ หัวใจ และปอดซึ่งส่วนใหญ่
มาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต 
  ในการจัดหาอวัยวะที่มากข้ึนในสหรัฐอเมริกามีความจ าเป็นอย่างมาก ต่อจ านวนคนที่ต้องการอวัยวะใหม่
นั้นมากกว่าจ านวนที่มีอยู่มาก การท าให้การค้าอวัยวะในสหรัฐอเมริกาถูกกฎหมายอาจเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ใน
การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการชดเชย การจัดหาอวัยวะที่มากขึ้น และลดการสูญเสียจาก
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นได้ กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 42 U.S. Code § 274e - 
การห้ามซื้ออวัยวะ7 โดยมีเนื้อหาดังท่ีจะกล่าวดังต่อไปนี้ 
  (ก) ข้อห้าม 
  จะเป็นการผิดกฎหมาย ถ้าบุคคลใดจะได้มา รับ หรือโอนอวัยวะของมนุษย์โดยเจตนา เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ค่าตอบแทนส าหรับใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์ หากการถ่ายโอนมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างรัฐ ประโยคก่อน
หน้านี้บังคับใช้ไม่ได้กับการบริจาคอวัยวะของมนุษย์ 
  (ข) บทลงโทษ 
  ผู้ใดฝ่าฝืนอนุมาตรา (ก) จะต้องถูกปรับไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์หรือจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
  (ค) ค าจ ากัดความส าหรับวัตถุประสงค์ของส่วนย่อย (ก): 
  (1) ค าว่า "อวัยวะของมนุษย์" หมายถึงมนุษย์ (รวมทั้งทารกในครรภ์) ไต ตับ หัวใจ ปอด ตับอ่อน ไข
กระดูก กระจกตา ตา กระดูก และผิวหนังหรือส่วนย่อยใด ๆ และอวัยวะอื่น ๆ ของมนุษย์ (หรือส่วนย่อยใด ๆ 
รวมทั้ง ท่ีได้มาจากทารกในครรภ์) ระบุโดยกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ตามข้อบังคับ 
  (2) ค าว่า "เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนส าหรับใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะ”หมายถึงการช าระเงินท่ีเกี่ยวข้อง
กับการขายอวัยวะ การขนส่ง การปลูกถ่าย การแปรรูป การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ และการจัดเก็บอวัยวะ
ของมนุษย์หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่อยู่อาศัยและค่าจ้างที่สูญเสียที่เกิดจากผู้บริจาคอวัยวะของมนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริจาคอวัยวะ 
  (3) ค าว่า "การค้าระหว่างรัฐ" มีความหมายตามมาตรา 321 (ข) ของหัวข้อ 21 
  (4) ค าว่า "การจับคูอวัยวะมนุษย์ที่บริจาค" หมายถึงการบริจาคและรับอวัยวะของมนุษย์ภายใต้
สถานการณ์ต่อไปนี้:  
  (ก) บุคคล (เรียกในย่อหน้านี้ว่า "ผู้บริจาครายแรก") ปรารถนาที่จะบริจาคอวัยวะของมนุษย์ที่ยังมีชีวิต
ให้กับผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ (เรียกในย่อหน้านี้ว่า "ผู้ป่วยรายแรก") แต่อวัยวะของผู้บริจาคไม่สามารถเข้า
กันได้ทางชีวภาพ กับผู้ป่วยดังกล่าว 
  (ข) บุคคลที่สอง (เรียกในย่อหน้านี้ว่า "ผู้บริจาครายที่สอง") ปรารถนาที่จะบริจาคอวัยวะมนุษย์ที่ยังมีชีวิต
โดยเฉพาะให้กับ ผู้ป่วยรายที่สอง (เรียกในย่อหน้านี้ว่า "ผู้ป่วยรายที่สอง ") แต่อวัยวะของผู้บริจาคไม่สามารถเข้ากัน
ได้ทางชีวภาพ กับผู้ป่วยดังกล่าว 
  (ค) ภายใต้อนุวรรค (ง) ผู้บริจาครายแรกมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพของอวัยวะกับผู้ป่วยรายที่สองและผู้
บริจาครายที่สองมีเข้ากันได้ทางชีวภาพ กับผู้ป่วยรายแรก 
  (ง) หากมีคู่ของผู้บริจาคกับผู้ป่วยเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ในอนุวรรค (A) หรือ (B) ผู้บริจาคแต่ละรายใน
กลุ่มคู่ผู้ป่วยที่บริจาคจะเข้ากันได้ทางชีวภาพในฐานะผู้บริจาคอวัยวะของมนุษย์ส าหรับผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว (E) ผู้
บริจาคและผู้ป่วยทั้งหมดในกลุ่มคู่ผู้ป่วยและผู้บริจาค (ไม่ว่าจะเป็น 2คู่หรือมากกว่า 2 คู่) ท าข้อตกลงเดียวในการ
บริจาคและรับอวัยวะของมนุษย์ ตามล าดับตามความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ในกลุ่ม (F) นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ใน
ย่อหน้าย่อย (E) จะไม่มีการได้มา รับ หรือโอนค่าตอบแทนโดยเจตนาส าหรับอวัยวะของมนุษย์ที่อ้างถึงในอนุวรรค
ดังกล่าว  
  นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาได้มีการก าหนดโทษในกรณีท าผิดข้อห้ามของเรื่องในการซื้อขายอวัยวะ ได้แก่ 
บุคคลใดก็ตามที่ฝ่าฝืนอนุมาตรา (ก) จะต้องถูกปรับไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์หรือจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
  ทั้งนี้ ในการจัดหาอวัยวะที่มากขึ้นในสหรัฐอเมริกามีความจ าเป็นอย่างมากต่อจ านวนคนที่ต้องการ ท าให้
การค้าอวัยวะในอเมริกาที่ถูกกฎหมายอาจเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ 
 4.3 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายเฉพาะมาโดยได้บัญญัติหลักเกณฑ์และขอบข่ายต่างๆ ที่กฎหมาย
อนุญาตให้กระท าการปลูกถ่ายอวัยวะได้ไว้ในกฎหมายเลขท่ี 76 – 1181 (22 ธันวาคม 1976) เกี่ยวกับการปลูกถ่าย
อวัยวะ (Loi n 76-1181 du 22 December 1976 relative aux prelevements d organs)  

                                                           
 7 42 U.S. Code § 274e – Prohibition of organ purchases. 
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  มาตรา 2 บัญญัติว่า อาจมีการถ่ายอวัยวะจากศพผู้ตายเพื่อประโยชน์ในการบ าบัดรักษาหรือเพื่อประโยชน์
ในการบ าบัดรักษาหรือเพื่อประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์ได้หากในระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่นั้น ไม่ได้ท าการปฏิเสธที่
จะถูกถ่ายอวัยวะออกหลักจากเสียชีวิตแล้ว 
  วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายที่ออกหมายที่ออกมาก็เพื่อต้องการอวัยวะของผู้ตายจากการเกิดอุบัติเหตุ
และอวัยวะนั้นๆ ยังใช้การได้ดีอยู่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยให้มีชีวิตรอด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ก าหนดถึง
ส่วนของอวัยวะถึงส่วนของอวัยวะที่สามารถปลูกถ่ายออกมาเองได้ ดังนั้น ถือว่าอวัยวะทุกส่วนสามารถถูกถ่าย
ออกมาได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการบ าบัดรักษาหรือเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ 
  โดยกฎหมายการอนุญาตให้กระท าการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศฝรั่งเศสจะแตกต่างกับประเทศอื่นอยู่
ตรงที่ ฝรั่งเศสให้ถือว่าทุกคนต้องบริจาคอวัยวะเมื่ออยู่ในภาวะสมองตาย โดยถือว่าทุกคนให้ยินยอมในการบริจาคอ
วัยวะโดยผลของกฎหมายโดยตรง หากไม่มีการท าหนังสือปฏิเสธไว้ก่อนเสียชีวิตว่าตนไม่ประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะ
เมื่ออยู่ในภาวะสมองตายก็จะถือว่าตนใน ต่างกับประเทศอื่นตรงที่ต้องให้ความยินยอมในการบริจาคถ้าไม่ได้ให้ความ
ยินยอมไว้ก็จะไม่สามารถน าอวัยวะออกไปจากชีวิตของบุคคลนั้นได้ 
  กฎหมายเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ ค.ศ. 1976 นี้  ก าหนดโดยชัดแจ้งในมาตรา 3 ว่าการ  
ถ่ายอวัยวะไม่ว่ากรณีใดๆ แล้วห้ามมิให้เงินเป็นการแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการนั้น การ
บัญญัติหลักเกณฑ์นี้ก็เพื่อเป็นการสอดคล้องกับหลักที่ว่าร่างกายมนุษย์นั้นเป็นสิ่งท่ีอยู่นอกเหนือการซื้อขาย 
  ดังนั้น หลักการห้ามการซื้อขายอวัยวะนี้จึงเป็นหลักส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ที่ต้องการจะอนุญาตให้มี
การปลูกถ่ายอวัยวะโดยไม่ผิดกฎหมายอาญา และในขณะเดียวกันก็ห้ามมิให้มีการซื้อขายอวัยวะอีกด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากการซื้อขายอวัยวะนี้เป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและเป็นการกระทบต่อเกียรติภูมิของมนุษย์อีก
ด้วย 
  สาธารณรัฐฝรั่งเศส จึงได้มีการตรากฎหมายลงวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.1998 ขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ประนีประนอมความจ าเป็นท่ีจะต้องทดลองวิจัยในมนุษย์กับการต้องเคารพเสรีภาพในเนือ้
ตัวร่างกายของมนุษย์ กฎหมายดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับการปกป้องบุคคลที่พร้อมจะเข้ารับการทดลองทางชีวภาพที่
น าไปสู้การทดลองในมนุษย์ โดยบัญญัติอนุญาตให้มีการทดลองในมนุษย์อยู่ 2 รูปแบบ คือ สถานะวาระสุดท้ายการ
รักษาทางตรง กับกรณีไม่อยู่ในสถานะวาระสุดท้ายการรักษาทางตรง 
  นอกจากน้ีฝรั่งเศสยังได้ก าหนดบทลงโทษการกระท าความผิดการได้มาซึ่งอวัยวะโดยเป็นตัวเงินต้องรบัโทษ 
จ าคุก 7 ปี และมีโทษปรับ 700,000 ฟรังค์ การเป็นคนกลางในการซื้อขายหรือเป็นธุระจัดหาจะต้องรับโทษจ าคุก 7 
ปี และมีโทษปรับ 700,000 ฟรังค์ การน าเข้าอวัยวะมนุษย์มาในประเทศฝรั่งเศสจะต้องรับโทษจ าคุก 7 ปี และมีโทษ
ปรับ 700,000 ฟรังค์ และยังมีการก าหนดรับโทษของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ว่าหากแพทย์มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็น
ในการซื้อขายอวัยวะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ท าการผ่าตัดหรือเป็นคนจัดหาอวัยวะ นอกเหนือจากที่จะต้องได้รับโทษจ าคุก
และโทษปรับข้างต้นแล้ว ยังจะต้องได้รับโทษเพิ่มเติมโดยการห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 
 4.4 ประเทศอิหร่าน 
  รัฐบาลอิหร่านอนุญาตให้ขายอวัยวะมนุษย์ในปี 1988 โรงพยาบาลที่รออยู่จึงมีรายชื่อผู้รอเกือบจะทั้งหมด 
มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการบริจาคของผู้เสียชีวิต ในปี 2007 การปลูกถ่ายไตของอิหร่านเพียง 16 
เปอร์เซ็นต์มาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตและส่วนที่เหลือมาจากตลาดอวัยวะของอิหร่านนอกจากนี้ชาวอิหร่ านได้แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนไตร้อยละแปดสิบห้าด้วยการออกกฎหมาย การขายผ่านทางรัฐบาลโรงพยาบาล (Satel, 2010) 
ในอิหร่าน โรงพยาบาลมีบทบาทเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ป่วยและผู้บริจาคตามกฎและเง่ือนไขของกระทรวง
สาธารณสุขในอิหร่านเรื่องราวเริ่มต้นในปี 1999 โครงการปลูกถ่ายผู้บริจาคอวัยวะที่ได้รับการชดเชยเป็น
ผลประโยชน์ จากผลที่จ านวนการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มขึ้นในปี 1999 การรอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะจึงกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ของอิหร่าน: ในปี 2005 มีการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งหมด 19.609 ครั้งใน
โรงพยาบาลอิหร่านส าหรับผู้คนจากท่ัวทุกมุมโลก (Ahad J. Ghods, 2006) ดังจะกล่าวดังต่อไปนี้ 
  นับตั้งแต่มีการปลูกถ่ายไตครั้งแรกในช่วงมากกว่า 50 ปีที่ผ่านมา มันได้มอบโอกาสในมีชีวิตและอิสระจาก
การฟอกไตให้กับผู้คนหลายพันคน อย่างไรก็ตามความต้องการอวัยวะมีมากเกินอุปทานเสมอ ช่องว่างระหว่างคนท้ัง
สองกว้างขึ้นเนื่องจากปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของโรค ซึ่งเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตแบบตะวันตก เช่น เบาหวานและความดันโลหิต



428 
สูงซึ่งน าไปสู่โรคไตเรื้อรังและไตวายมากข้ึน8 การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศอิหร่าน แหล่งที่มาของอวัยวะที่จะน ามา
ปลูกถ่าย มีทั้งมาจากทั้งบุคคลที่ถึงแก่ความตายแล้วและบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บริจาคเป็นบุคคลโดยกรณีที่ผู้ ที่ยังมีชีวิต
อยู่จะเป็นกรณีการบริจาคไต โดยมีทั้งกรณีที่ผู้บริจาคมีความสัมพันธ์ทางอื่นกับผู้รับอวัยวะและกรณีที่ผู้บริจาคไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ใด ๆ กับ ผู้รับอวัยวะ ผู้บริจาคสามารถได้รับค่าตอบแทนจากการบริจาคไตได้ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี1997 
โดยรัฐบาลของประเทศอิหร่านเริ่มมีแนวความคิด ในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ยินยอมบริจาคไตมากขึ้น
เพื่อแก้ปัญหาความต้องที่จะน ามาใช้ในการปลูกถ่ายที่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งในปี2000 ประเทศอิหร่านได้ก าหนด
กฎเกณฑ์ รูปแบบการบริจาคไตที่ผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับผู้รับอวัยวะได้รับค่าตอบแทน
จากการบริจาคไตได้ 
 
5. บทสรุป 
  ในเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือการค้าอวัยวะยังไม่ปรากฏหรือไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิด
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือการค้าอวัยวะมนุษย์เกิดขึ้น เพื่อเป็นการปิดช่องว่างและเพื่อความ
ครอบคลุมของกฎหมายต่อกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หากจะมีการก าหนดให้ครอบคลุมถึงการค้าอวัยวะมนุษย์
ในทุกรูปแบบ โดยไม่ค านึงเพียงว่า ต้องเป็นการใช้วิธีการบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้าเท่านั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้
เสนอซื้อ เสนอขาย ผู้เป็นนายหน้า คนกลางในการติดต่อด าเนินการให้มีการค้าอวัยวะเกิดขึ้นต้องรับผิดด้วย เพราะ
บุคคลดังกล่าว อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกระท าหรือเป็นต้นเหตุแห่งการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย และยังเป็นการ
ป้องกันยับยั้ง ไม่ให้ผู้ใด กระท าการอันขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการพยายามจะ
ท าธุรกิจค้าอวัยวะมนุษย์ไม่ว่าจะของตนเองหรือของผู้อื่นอีกต่อไป โดยให้มีการแก้ไขให้มีความครอบคลุม ชัดเจนต่อ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเกิดพระราชบัญญัติฉบับนี้ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ที่เป็นการท าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นการลดคุณค่าของมนุษย์ให้ลดลง ผู้เขยีน
จึงอยากเสนอให้มีการออกพระราชบัญญัติการค้าอวัยวะ โดยสามารถกระท าได้ภายในการควบคุมดูแลขอองภาครัฐ
และเอกชน เพื่อป้องกันการกระท าที่ผิดกฎหมายและการลักลอบกระท า เพื่อความปลอดภัยทั้งกับตัวผู้ให้และผู้รับ 
โดยเน้นการกระท าท่ีมีลักษณะเพื่อการค้าหรือค่าตอบแทนใดๆ เป็นองค์ประกอบส าคัญ 
  จากกรณีศึกษาทั้งหมดและจากสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันที่เกิดขึ้นต่อกรณีการค้าอวัยวะหรือการซื้อ
ขายอวัยวะ เนื่องจากท่ีได้กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายเฉพาะกับกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะและการค้าอวัยวะของไทยยังไม่
มีแนวโน้มว่าจะถูกบัญญัติขึ้น เพื่อให้มีผลใช้บังคับกับกรณีปัญหาดังกล่าว และจะเห็นได้ว่าปัญหาการค้าอวัยวะหรือ
การซื้อขายอวัยวะนี้ เริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ผู้เขียนจึงอยากเสนอให้มีการเพิ่มเติมความรับผิดกรณีการค้าอวัยวะ
หรือการซื้อขายอวัยวะ ให้ครอบคลุมต่อทุกรูปแบบในการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าต่ออวัยวะมนุษย์ ที่ไม่อาจ
น ามาใช้เป็นสินค้าในการซื้อขายกันได้โดย ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
  เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการซื้อขายอวัยวะในประเทศไทย ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการร่างกฎหมายพิเศษใน
รูปของ พระราชบัญญัติการค้าอวัยวะ พ.ศ...... 
  เช่นเดียวกันกับต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการซื้อขายอวัยวะได้รับการรับรองมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
  กฎหมายพิเศษดังกล่าวควรมี เนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการด าเนินการค้าอวัยวะในทุกด้าน  
ทั้งในด้านการด าเนินการจัดหาอวัยวะ ทั้งที่มาจากบุคคลที่ยังมีชีวิตและบุคคลที่ถึงแก่ความตายแล้ว แก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งข้อก าหนดในการบริจาคอวัยวะ โดยมีเนื้อหาพอสังเขป
ดังนี ้
  1. ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนในกรณีที่แพทย์จะสามารถผ่าตัดเอาอวัยวะออกจากร่างกายของ
ผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้อวัยวะจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริจาค
และผู้รับอวัยวะตามที่ก าหนดไว้ ระเบียบสภากาชาดว่าด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พ.ศ.2545 
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  2. ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนในกรณีที่แพทย์จะสามารถผ่าตัดเอาอวัยวะออกจากร่างกายของ
ผู้บริจาคที่ถึงแก่ความตายแล้ว โดยก าหนดหลักเกณฑ์การวินิจฉัยผู้ป่วยสมองตายให้ชัดเจน การให้อ านาจแก่แพทย์
ในการด าเนินการดังกล่าว 
  3. ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีชัดเจนในการให้ความยินยอมของผู้บริจาค ท้ังในกรณีที่เป็นผู้บริจาคยัง
มีชีวิต ในการให้ความยินยอมไว้ก่อนตายของผู้ป่วยสมองตาย และในกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะที่มาจากผู้ที่ยังมีชีวิต 
รวมถึงพิจารณาการให้ความยินยอมในการผ่าตัดเอาอวัยวะออกจากร่างกายของผู้บริจาคว่าให้ความยินยอมโดย
ปราศจากถูกกลฉ้อฉล ข่มขู่ บีบบังคับ  
  4. ควรบัญญัติให้การค้าอวัยวะสามารถกระท าได้ในขอบเขตเท่าไร มีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีชัดเจนเพื่อ
ป้องกันการลักลอบกระท าผิด และป้องกันการฉกฉวยราคาค่าตอบแทน โดยการที่อนุญาตให้การค้าอวัยวะสามารถก็
ท าได้ เพื่อการรักษาชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้น และมีความปลอดภัยที่สูงในระหว่างการด าเนินการ 
  5. ควรบัญญัติให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไว้เป็นพิเศษเพื่อให้มีอ านาจในการสืบหาข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานการกระท าผิดเกี่ยวกับการซื้อขายอวัยวะมนุษย์นอกเนื้อจากท่ีกฎหมายอนุญาตให้กระท า  
  6. ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล
และใช้มาตรการทางปกครองเกี่ยวกับการรักษา ต่อสถานพยาบาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากวิธีการได้มาซึ่งหน้าที่ และ
อ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั้งสองกรณีอันได้แก่ วิธีการ
ได้มาซึ่งหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก อันมีวิธีการได้มาโดยการเลือกตั้งแบบไขว้กลุ่ม
อาชีพ และวิธีการได้มาซึ่งหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล อันมีวิธีการได้มาโดยการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ ในเรื่องหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 
นอกจากจะมีหน้าที่และอ านาจเหมือนกับสมาชิกวุฒิสภาในบทบัญญัติแล้ว ยังมีอ านาจพิเศษต่างๆ ตามบทเฉพาะ
กาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คืออ านาจในการร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้มีการเสนอช่ือนายกรัฐมนตรี
นอกเหนือจากรายช่ือที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ก่อนการเลือกตั้งได้ รวมทั้งยังมีอ านาจร่วมกันกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งจะมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีได้เพิ่มอ านาจให้กับสมาชิกวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งจะมาด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
 จากการศึกษาพบว่าวิธีการซึ่งหน้าท่ีและอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 นั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย อันได้แก่ ปัญหาการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตาม
บทบัญญัติหลัก ซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาค โดยประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ได้ลงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อด ารง
ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไม่สามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้งแบบไขว้กลุ่มอาชีพได้ อันเนื่องจาก จะมีเฉพาะผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งแบบไขว้กลุ่มอาชีพน้ี และ
ปัญหาในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะการ ซึ่งมีที่มาจากคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเพียง 10 
คน เป็นผู้สรรหาและแต่งตั้ง ส่งผลให้สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนี้ ขาดความเช่ือมโยงจากประชาชน ซึ่งขัดกับ
หลักประชาธิปไตยโดยผู้แทน และหลักอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และปัญหาสุดท้าย คือ ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
272 ซึ่งให้อ านาจสมาชิกวุฒิสภาในการร่วมกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งจะมา
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ อ านาจดังกล่าว เป็นการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
ได้ให้อ านาจสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีที่มาจากการแต่งตั้งของคนเพียงกลุ่มเดียว ให้มีอ านาจเทียบเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรซึ่งมีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยอันแท้จริง 
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 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาโดย การก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมของประชาชน โดยจัดให้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจากประชาชน มาท าหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ซึ่งจะมาด ารงต าแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภา และให้ยกเลิกบทเฉพาะกาล มาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ที่ให้อ านาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล รวมทัง้
ให้ยกเลิกบทเฉพาะกาล มาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในการก าหนดให้
สมาชิกวุฒิสภามีหน้าท่ีและอ านาจในการเสนอช่ือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเสนอช่ือต่อประธานรัฐสภา
ขอให้รัฐสภามีมติยกเว้น  เพื่อไม่ต้องเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ และตาม
บทเฉพาะกาล มาตรา 272 ยังเป็นการให้อ านาจแก่สมาชิกวุฒิสภาในวาระแรก ในการให้ความเห็นชอบผู้ซึ่งจะมา
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสมาชิกสมาผู้แทนราษฎรอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ 
วุฒิสภา, สมาชิกวุฒิสภา 
 
ABSTRACT 
 This thesis aims to study problems and impacts arising in the Constitution of the 
Kingdom of Thailand Buddhist Era 2560 on an area of the appointment and authorization of Thai 
Senate. This problems includes selecting senators so called “cross election process” where the 
representatives is source from each field of work. The problem of an appointment of Senate by 
Nomination Committee, this problem focus on how democratic the Committee himself is formed. 
Such Senate selected by committee also has special authorizations specifically on nominating a 
person appointed as Prime Minister besides the list of people pre nominated by the House of 
Representatives before the election. Also, the Senate and the House of Representatives can 
mutually agree upon approval appointment of Prime Minister considered as an additional 
authorization given to the Senate in this current Constitution. 
 Based on my research, the appointment and roles of the Senate according to the 
Constitution of the Kingdom of Thailand could have impacts below. The appointment process of 
the Select Senate is against the principles of equity. The problem arise when the so called “cross 
election process” is not allow people to vote the Senator but Senator is voted within the applicant. 
This applied only for candidate who have an authority to elect the representative from each field 
of work due to the regulation and the problem of appointing Senators by the committee, such 
vote requires by the nomination of 10 committees, this appointment of Senators is unparalleled 
to democratic system. And the appointment of Prime Minister, Senate authorization is overpowered 
by Section 272, this section has a controversial issue where the House of Representatives and The 
Senator have an equal right to approve an appointment of Prime Minister. considering the concept 
of democracy, the house of representatives is more democratic since they are voted by people 
when the Senate who is voted by limited people. 
 Thus, we would like to propose solutions that an appointment of the Selected Senate 
should be indirectly elected by people. This can be done by allow people to voted Committee 
and later appoint the senator. In the other hand, Section 269 should be repealed, this is to undo 
a non-democracy power, Since in this Constitution the committee is lack of democratic and should 
not be able to appointing the Senate. The Section 272 should be repealed because this section 
allow both Senate and House of Representatives to nominate a person as Prime Minister. This 
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nominating is unnecessary provide the way to perform a short-cut person out of the original 
nominated list as Prime Minister. 
 
Keywords 
Senate, Senator 
  
1. บทน า 
 ในอดีตราชอาณาจักรไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) ต่อมา
ในปีพุทธศักราช 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งให้อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน และเป็นการปกครองผ่านรัฐสภาโดยใช้ระบบ
สภาเดียวคือ สภาผู้แทนราษฎร3 ต่อมาได้มีการบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ขึ้น 
ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของราชอาณาจักรไทย โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก าหนดให้อ านาจอธิปไตย
เป็นของประชาชน โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอ านาจตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ผ่านทางสภา
ผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาล ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจ จนกระทั่งพุทธศักราช 2489 จึงมี
การปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมือง และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการบัญญัติหลักการที่ส าคัญคือ ให้มีการปกครองใน
ระบบสองสภา ที่ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และพฤฒสภา4 โดยมีเจตนาเพื่อท าหน้าที่เป็นสภาพี่เลี้ยงมีหน้าที่
ตรวจสอบ กลั่นกรองการท างานของสภาผู้แทนราษฎรให้มีความรอบคอบ มิให้สภาผู้แทนราษฎรท างานด้านนิติ
บัญญัติเร็วเกินไปจนขาดความรอบคอบและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยไม่ตั้งใจได้  5  ซึ่งต่อมาในปี
พุทธศักราช 2490 ได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2489 และประกาศบังคับใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2490 โดยมีการเปลี่ยน “พฤฒสภา” ให้เป็น 
“วุฒิสภา”  
 หลังจากนั้นรัฐธรรมนูญก็ได้ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งมาโดยตลอด   จนกระทั่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ให้สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงผสมกับ
การสรรหา  
 จนกระทั่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้สิ้นสุดลง โดยคณะรักษาความ
สงบแหง่ชาติ (คสช.) ยกเว้นเฉพาะหมวด 2 พระมหากษัตริย์ และสิ้นสุดลงทุกมาตราเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 โดยในมาตรา 32 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และต่อมาในวันที่ 6 กันยายน 2558 สภาปฏิรูป
แห่งชาติได้มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และส่งผลให้คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญต้องสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าท่ีลง จึงมีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ขึ้น  เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 เพื่อจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประกอบด้วยสมาชิก 21 คน มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน จน
เมื่อร่างแล้วเสร็จจึงจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งในการ
ประชามติในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น โดยประเด็นแรกเป็นการออกเสียงประชามติเพื่อเห็นชอบ “ร่าง

                                                           
 3 สมยศ เช้ือไทย, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ฉบับใช้เรียน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพว์ิญญูชน, 2549), น.17–18.  
 4 สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายรัฐธรรมนญู : หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540,  
พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), น. 5.  
 5 รายงานการประชุมพฤฒสภา พ.ศ. 2489 อ้างใน เกียรติภูม ินิลสุข, “ปัญหาของสถาบันการเมือง:ศึกษากรณีวุฒิสภาที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของไทย”, หนา้ 125 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ….” และประเด็นที่สองคือ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การ
ปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติสมควรก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปี
แรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”กล่าวคือ ให้รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้แทนราษฎร และ
สมาชิกวุฒิสภาในวาระแรกให้มีอ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งทั้งสองมตินั้นผ่านการเห็นชอบ ส่งผลให้มีการ
ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้แบ่งวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็น 2 ช่วง 
ได้แก่ช่วงวาระเริ่มแรก หรือสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลประกอบด้วยสมาชิกจ านวน  250 คน ซึ่ ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล ยัง
ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรก ให้มีอ านาจในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรี ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย อย่างไรก็ตาม สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนี้ ท าให้เกิด
การวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงความชอบด้วยการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยผู้แทน เนื่องจากการ
เห็นชอบผู้ซึ่งจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  เป็นการให้อ านาจ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีท่ีมาจากการแต่งตั้งของคนเพียงกลุ่มเดียว ให้มีอ านาจเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  
 อนึ่งช่วงที่สองสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักของรัฐธรรมนูญ ได้ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 200 คน6 โดยมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 20 กลุ่ม ตามอาชีพ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 25617 โดยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้วิธีลงคะแนนลับตาม
วิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้8 โดยแบ่งการเลือกตั้งเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยในการเลือกตั้งแต่ระดับจะด าเนินการโดยเลือกตั้งไขว้กลุ่มอาชีพ แม้จะมีเจตนา
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ได้มากท่ีสุด แต่ก็ส่งผลให้การเลือกตั้งแบบไขว้กลุ่มอาชีพน้ี 
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้ลงสมัคร อันเนื่องมาจาก จะมีแต่เฉพาะประชาชนซึ่งลงสมัครเข้า
รับการคัดเลือกเท่านั้น ที่จะมีสิทธิเลือกลงคะแนน  ซึ่งโดยแท้จริงแล้วประชาชนทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตยเช่นเดียวกับผู้สมัคร ดังนั้น การเลือกตั้งแบบไขว้กลุ่มอาชีพนี้ จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความเสมอภาค ซึ่ง
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากร และคุณค่าต่างๆ ของสังคมอย่างเท่าเทียม โดยไม่ถูกกีดกัน 
 จากประเด็นดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัญหา และผลกระทบอันเกิดจาก
รูปแบบวิธีการได้มาซึ่งหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560  โดยศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทั้งภายในประเทศที่เคยบังคับใช้มาแล้ว และการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของต่างประเทศ รวมถึงหน้าที่และอ านาจต่าง ๆ ของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อค้นหารูปแบบใน
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสม กับสมาชิกวุฒิสภาของราชอาณาจักรไทย 
 
2. แนวคิด หลักการ  
 2.1 ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
  ทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั้น หมายถึงประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยโดยตรง 
(Direct Democracy) หรืออาจเป็นการปกครองโดยรูปแบบประชาธิปไตยโดยอ้อม  (Indirect/Representative 
Democracy) คือ ให้ประชาชนเลือกผู้แทนข้ึนและท าการแทนตน9 ซึ่งส่งผลดังนี ้
  (1) การออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิ ซึ่งจะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้  

                                                           
 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 107 
 7 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561, มาตรา 11 
 8 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561, มาตรา 33 
 9 ณัฐกร วิทิตานนท,์ หลักรัฐธรรมนูญเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพแ์ห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), น. 34.  
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  (2) ผู้แทนเป็นผู้แทนของประชาชน ประชาชนสามารถควบคุมผู้แทนได้ เมื่อประชาชนไม่พอใจก็สามารถ
ถอดถอนผู้แทนออกจากต าแหน่งได้ (Recall) นอกจากนี้ การที่ประชาชนมอบอ านาจให้ผู้แทน ก็เป็นการมอบใน
ลักษณะที่ผู้แทนต้องอยู่ภายใต้อาณัติของประชาชนผู้เลือกตั้ง ผู้แทนแต่ละคนไม่ถือว่าเป็นผู้แทนของราษฎรทั้งหมด 
แต่เป็นผู้แทนของราษฎรในเขตเลือกตั้งของตน ผู้แทนต้องอยู่ภายใต้ค าสั่งและการควบคุมจากผู้เลือกตั้ง10 
  (3) ประชาชนมีส่วนร่วมในทางกฎหมายมาก เช่น มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย มีสิทธิออกเสียงแสดงประชามติ
ในเรื่องส าคัญๆ 
  ดังนั้น หากพิจารณาตามทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอันเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยแล้ว การออกกฎหมายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนเสียก่อน ดังนั้น ในส่วนของ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย จึงต้องอาศัยวิธีการได้มาโดยยึดโยงกับ
ประชาชนผู้มีอ านาจอธิปไตยเป็นหลัก โดยอาจต้องอาศัยวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน อย่างไรก็ตาม การก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาอาศัยวิธีการได้มาเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี
หน้าที่และอ านาจซึ่งคล้ายคลึงกัน จึงยากที่จะสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของการมีสภาที่สอง ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่
จะก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม เพื่อเป็นจุดประสานระหว่างหลักการในระบอบ
ประชาธิปไตยและหลักการของระบบสองสภา11 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ยังให้ความเห็นที่
แตกต่างออกไปว่า การก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมิได้มาจากการเลือกตั้ง แต่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด
ก็อาจเป็นประชาธิปไตยได้ หากเสียงช้ีขาดสุดท้ายในการบัญญัติกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ที่สภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งประชาชนเลือกตั้งมา ดังนั้น หากพิจารณาในแง่นี้ สภาขุนนางของอังกฤษซึ่ง
มีเพียงอ านาจในการยับยั้งร่างกฎหมายของสภาสามัญเพียงช่ัวคราว จึงหาได้ขัดกับหลักประชาธิปไตยไม่12 
 2.2  ทฤษฎีการใช้อ านาจอธิปไตยโดยประชาชน 
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น “อ านาจอธิปไตย” หรืออ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้น
มาจากประชาชน และประชาชนทุกคนเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยนี้ โดยสามารถแบ่งรูปแบบตามลักษณะการใช้อ านาจ
อธิปไตยโดยประชาชนได้ออกเป็น 3 ประการ13 ดังนี ้
  (1) ระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) 
  การปกครองรูปแบบนี้ ราษฎรจะเป็นผู้ร่วมกันจัดการปกครองบ้านเมือง รวมถึงการออกกฎหมายเองด้วย 
โดยจะแต่งตั้งผู้แทนขึ้นมาส าหรับงานในด้านธุรการตุลาการเท่านั่น ส่วนงานด้านกฎหมายนั้นราษฎรจะเป็นผู้ท าเอง
โดยตรง ในทางปฏิบัติใช้การประชุมให้มีการออกกฎหมายเป็นครั้งคราว และจัดให้มีเจ้าหน้าทีบริหารให้เป็นไปตาม
กฎหมายอีกส่วนหนึ่ง โดยวิธีนี้ใช้ได้ผลดีเฉพาะท้องที่ซึ่งมีพลเมืองน้อยและมีความเจริญในทางจิตใจใกล้เคียงกัน 
เพราะถ้าหากท้องที่ใดมีพลเมืองมากแล้ว ย่อมเป็นการยากท่ีจะใช้วิธีมาประชุมออกเสียงจัดท ากฎหมายได้ ด้วยเหตุนี้
ประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันจึงไม่นิยมใช้การปกครองโดยราษฎรใช้อ านาจอธิปไตยโดยตรง และหันมาใช้ระบอบการ
ปกครองที่ราษฎรใช้อ านาจอธิปไตยโดยผู้แทน 
  (2) ระบอบประชาธิปไตยโดยอ้อม หรือโดยผู้แทน(Representative democracy) 
  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนนี้ เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษแล้วจึงแพร่หลาย
ไปในประเทศต่าง ๆ โดยในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ .ศ. 2491 (Universal Declaration of Human 
Rights หรือ UDHR) ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ให้การ

                                                           
 10 มานิตย ์จุมปา, ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2549 พร้อมข้อเสนอส าหรบั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์นิตธิรรม, 2549), น. 92.  
 11 อ านวย พรมอนันต,์ “ระบบสองสภา” (วิทยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2534), น. 8.  
 12 หยุด แสงอุทัย, ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2511 เรียงมาตราและค าอธิบายรัฐธรรมนูญทั่วไปโดย
ย่อ (พระนคร: กรงสยามการพิมพ,์ 2511), น. 255. 
 13 สถาบันพระปกเกล้า, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย “ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมไทย” เร่ืองการปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา, น 9-10. 
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รับรองเมื่อวนัที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ได้วางหลักของการใช้อ านาจอธิปไตยโดยผู้แทน โดยก าหนดให้การเลือกตั้ง
ผู้แทนต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ 6 ประการ14 ดังนี ้
  (2.1) หลักอิสระแห่งการเลือกตั้ง (Free Vote) คือ การจัดการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกผู้แทน ปราศจากการขู่เข็ญบังคับชักจูงหรือได้รับอิทธิพลใดๆ เพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปตามเจตจ านงที่แท้จริงของประชาชนแต่ละคน 
  (2.2) หลักการเลือกตั้งตามก าหนดเวลา (Periodical Election) คือ ต้องท าการเลือกตั้งอย่างสม่ าเสมอ
ตามก าหนดระยะเวลา “วาระการด ารงต าแหน่ง” เพื่อให้ประชาชนยืนยันว่ายังคงต้องการให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งต่อไป
หรือไม่ เช่นวาระของสมาชิกผู้แทนราษฎรจะก าหนดให้มีวาระ 4 ปี และสมาชิกวุฒิสภาก าหนดให้มีวาระ 5 ปี เป็นต้น 
  (2.3) หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง (Genuine Election) คือ การเลือกตั้งท่ีแสดงถึงความบริสุทธ์ิยุติธรรม 
ไม่มีการคดโกง โดยถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่รัฐบาลจะต้องป้องกันไม่ให้มีการคดโกงในการเลือกตั้งเกิดขึ้น  โดยการให้
ราษฎรจัดการเลือกตั้งของตนเองให้มากที่สุดทั้งเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการเลือกตั้งได้ เมื่อเห็นว่าการเลือกตั้งนั้น
ไม่ได้เป็นไปโดยบริสุทธ์ิยุติธรรมอย่างแท้จริง 
  (2.4) หลักการออกเสียงท่ัวไป (Universal Suffrage) คือ การมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งอย่างท่ัวถึง ไม่
มีการแบ่งแยกหรือกีดกันทางเพศ สีผิว หรือความรู้ เว้นแต่กรณีที่มีข้อจ ากัดอันเป็นท่ีรับรองกันทั่วไป เช่น ไม่ให้สิทธิ
เลือกตั้งแก่เด็ก บุคคลวิกลจริตหรือมีจิตบกพร่อง เป็นต้น 
  (2.5) หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค (Equal Suffrage) คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากัน
และแต่ละเสียงมีค่าเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลจะที่มีความแตกต่างกันท้ังในด้านอายุ ลักษณะของร่างกาย เพศสภาพ 
สถานภาพทางครอบครัว ศาสนา ความเช่ือ และรสนิยมทางเพศ  หากบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบและไม่เข้า
ลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งได้บัญญัติเอาไว้รัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐจะกระท าการใดๆ อันเป็นการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในการเลือกตั้งไม่ได้ โดยรัฐสมัยใหม่ที่
ปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไปจึงมักก าหนดให้ประชาชนทั่วไปที่มีคุณสมบัติสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้มี
หนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่าๆ กัน (One Man One Vote) 
  (2.6) หลักการลงคะแนนเสียงลับ (Secret Vote) คือ การลงคะแนนเสียงโดยไม่มีผู้ใดทราบได้ว่าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ลงคะแนนเลือกตั้งให้กับใคร หลักการนี้จะช่วยสนับสนุนหลักอิสระแห่งการเลือกตั้ง (Free Vote) โดยเป็น
การเปิดโอกาสไม่ให้มีการข่มขู่บังคับในการเลือกตั้ง เนื่องจากไม่มีใครทราบนอกจากผู้ไปใช้สิทธิเองแม้จะมีการข่มขู่
บังคับเกิดขึ้นบ้าง แต่ก็ไร้ ผลทางการเมือง เพราะจะไม่อาจหาหลักฐานใดๆ มาพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่ถูกข่มขู่ได้ลงคะแนน
เสียงไปตามนั้นหรือไม่ 
  อย่างไรก็ตาม การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนยังมีข้อบกพร่องและจุดอ่อนบางประการ 
โดยถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไร้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การขาดความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน เช่น การ
ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการปกครองโดยนายทุน คนกลุ่มน้อยสามารถผูกขาดอ านาจได้ เป็นต้น15 
  (3) ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)16 
  หลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมยึดหลักพื้นฐานที่ว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตย ประชาชนสามารถใช้อ านาจได้เสมอ แม้ว่าจะได้มอบอ านาจให้กับผู้แทนของประชาชนไปใช้ในฐานะที่เป็น 
“ตัวแทน” แล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็สามารถเฝ้าดู ตรวจสอบ ควบคุมและแทรกแซงการท าหน้าที่ของตัวแทน
ประชาชนได้ตลอดเวลา โดยสามารถมีส่วนร่ วมทางการเมืองได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ การแสดงประชามติ  
(Referendum) การประชาพิจารณ์ (Public Hearings) การริเริ่มเสนอแนะ (Initiatives) และการเรียกคืนอ านาจ
โดยการถอดถอน หรือปลดออกจากต าแหน่ง (Recall) 

                                                           
 14 มานิตย ์จุมปา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2542) น. 108-109. 
 15 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย “ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย” เร่ือง
การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา, น 11. 
 16 เร่ืองเดียวกัน. 
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  การมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการติดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเอง โดยนอกจากจะช่วย
ให้การตัดสินใจของผู้เสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบและสอดรับกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนมากยิ่งข้ึนแล้ว ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมยังเป็นการควบคุมอ านาจบริหารของรัฐบาลให้มีความ
โปร่งใส (Transparency) ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน (Responsiveness) และมีความ
รับผิดชอบหรือสามารถตอบค าถามของประชาชนได้ (Accountability) อีกด้วย ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยได้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน17 
 2.3 หลักความเสมอภาค 
  หลักความเสมอภาค (Equity) เป็นหลัก ว่าด้วยสิทธิในความเสมอภาค ถือเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ที่
พึงมีพึงได้ หลักความเสมอภาคเป็นแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แนวคิดทางกฎหมาย
ของหลักความเสมอภาคในปัจจุบันได้รับการรับรองอย่างชัดแจ้งโดยถือว่าบุคคลย่อมมีความเสมอภาคที่จะได้รับการ
รับรอง และคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน(Fairness)18 ซึ่งหมายถึง "หลักความเสมอภาคเบื้องหน้า
กฎหมาย (Equality before the Law)" ที่เป็นการยอมรับสิทธิเสรีภาพอันเป็นสาระส าคัญของความเป็นมนุษย์ท่ีติด
ตัวมนุษย์มาตั้งแต่ก าเนิดและ ไม่อาจพรากไปได้ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับตามทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ 
(Natural Law) ซึ่งผู้ที่มีความคิดเช่นนี้ได้แสดงความคิดเห็นต่อต้านลัทธิสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์โดยต้องการกีดกัน
พระมหากษัตริย์ไม่ให้ใช้พระราชอ านาจผิดท านองคลองธรรมโดยอ้างถึงหลักกฎหมายที่ว่า “บุคคลทุกคนเกิดมาย่อม
เสมอภาคกัน และมีสิทธิบางประการ เช่น สิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ติดตัวมาโดยสิทธินี้ไม่สามารถจ าหน่ายจ่าย
โอนได้” 
 2.4. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน(Public Participalion) หมายความว่า การที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม เริ่มตั้งแต่ประชาชนเกิดจิตส านึกในตนเองและถือเป็น
ภาระหน้าที่ของคนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนเองอยู่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมค าเนินงาน ร่วมติดตาม
ประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์19นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนยังหมายถึง กระบวนการสื่อสารสอง
ทางซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเป้าหมายก็คือการให้
ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้สารารณชนแสดงความคิดเห็นต่อ โครงการ หรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมแก้ปัญหา
เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดส าหรับทุกคน ทั้งนี้ เง่ือนไขส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน20 ต้องเกิดจากความเต็ม
ใจและความตั้งใจของประชาชนในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกับ
ผู้เข้าร่วมคนอ่ืน ๆ และมีขีดความสามารถท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ 
3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการได้มาซ่ึงหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาในต่างประเทศ  
เปรียบเทียบกับราชอาณาจักรไทย 
 3.1 สหรัฐอเมริกา 
  รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดให้อ านาจนิติบัญญัติทั้งปวงเป็นของ รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา อัน
ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร21 ซึ่งท้ังสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่าง
ก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนสมาชิก 100 คน มาจากรัฐละ 2 คน ซึ่งเลือกโดยรัฐสภา
ของแต่ละรัฐ ไม่ว่ารัฐนั้นๆ จะมีจ านวนประชากร เท่าใดก็ตาม โดยมีวาระ 6 ปี และให้สมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิ
ออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียง และทันทีที่มีการเรียกประชุมภายหลังการเลือกตั้งครั้งแรก สมาชิกวุฒิสภาจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีจ านวนเท่าๆ กันทุกกลุ่ม โดยสมาชิกวุฒิสภากลุ่มแรกจะหมดวาระลงในปีท่ี 2 ส่วนกลุ่มที่สอง
                                                           
 17 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวด ีบุรีกลุ, ประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม (นนทบุร:ี สถาบันพระปกเกล้า, 2548), น. 26-27. 
 18 สมยศ เช้ือไทย, ค าอธิบายหลกัรัฐธรรมนูญทั่วไป (กรงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2553), น. 138. 
 19 อรทัย ก๊กผล, การบริหารจัดการการมสี่วนร่วมของประชาชน คู่มือพลเมืองยุคใหม่ (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
คณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา,) น. 40. 
 20 เพึ่งอ้าง 
 21 The United States Constitution Article 1 Section 3  
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จะหมดวาระลงในปีที่ 4 ส่วนกลุ่มที่สามจะหมดวาระลงในปีที่ 6 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจ านวนหนึ่งใน
สามทุกๆ 2 ปี และหากมีต าแหน่งว่างลงเนื่องจากการลาออกหรือด้วยเหตุอื่นในขณะที่รัฐสภาของรัฐนั้นไม่อยู่ในสมัย
ประชุม ก็ให้ฝ่ายบริหารของรัฐนั้นแต่งตั้งสมาชิกช่ัวคราวให้ปฏิบัติหน้าที่ จนกว่ารัฐสภาจะเปิดสมัยประชุมครั้งต่อไป 
เพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่างลง22 
  คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอายุตั้งแต่ 30 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถือสัญชาติ อเมริกันตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป 
และมีภูมิล าเนาอยู่ในรัฐซึ่งได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา23 ทั้งนี้ สมาชิก วุฒิสภาจากรัฐเดียวกันจะไม่หมดวาระ
พร้อมกัน โดยสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 2 คนในแต่ละรัฐนั้นผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเข้ามาก่อน หรือหากได้รับการเลือกตั้งเข้า
มาพร้อมกันแต่ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งแบบครบวาระจะเรียกว่าเป็น  “Senior Senator” และเรียกอีกคนหนึ่งว่า 
“Junior Senator” ซึ่งสมาชิกกว่าร้อยละ 90 มักจะได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติผู้ซึ่ง
จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะต้องเป็นผู้ได้รับเลือกจากที่ประชุมของแต่ละพรรคก่อนที่เรียกว่า  
“Convention” หรือ มีการเลือกตั้งหยั่งเสียง (Primary) ก่อน จากนั้นจึงน ารายช่ือที่ได้รับการหยั่งเสียงแล้วส่งเข้า
สมัครชิงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาของแต่ละรัฐ24 จะเห็นได้ว่า สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกามีความต่อเนื่อง มิได้
หมดวาระลงพร้อมกันทั้งหมด การที่วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกามีวาระด ารงต าแหน่งที่ยาวนานกว่าสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรท าให้สมาชิกวุฒิสภามีบทบาทในการเสริมสร้างความมั่นคงโดยการผ่อนสั้นผ่อนยาว และมองการไกลซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ไม่อาจคาดหมายได้ในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร25 
  ในส่วนหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกานั้น มีหน้าที่และอ านาจในด้านนิติบัญญัติ  
เช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะของรัฐสภา กล่าวคือ กฎหมายต้องผ่านความเห็นชอบจากทั้งสองสภา 
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญได้ก าหนดหน้าที่และอ านาจเฉพาะให้แต่ละสภาไว้ด้วย น่ันคือ สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจใน
การให้ความยินยอมในการกระท าสนธิสัญญากับประเทศอื่นๆ และให้ความเห็นชอบร่วมกับประธานาธิบดีในการ
แต่งตั้งบุคคลผู้ต าแหน่งส าคัญต่างๆ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข เพิ่มเติมฉบับท่ี 25 การที่ประธานาธิบดีจะเสนอช่ือ
บุคคลเข้ารับต าแหน่งรองประธานาธิบดีได้นั้น ต้องให้แต่ละสภาลงมติเห็นชอบด้วย ส่วนการยื่นถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง สภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้เสนอถอดถอนคล้ายกับการท าหน้าที่ของคณะลูกขุนในการยื่นฟ้อง
ต่อศาล ส่วนสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินเช่นเดียวกับการพิจารณาคดีของศาล ทั้งนี้ ในการถอดถอน
บุคคลออกจากต าแหน่งต้องได้รบเสียงสนับสนุน 2 ใน 3 ของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งร่วมประชุมครบองค์ประชุม ส่วนร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ให้รัฐ (Revenue-raising Bills) เป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น ตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติการเสนอร่างกฎหมายงบประมาณ (Appropriation Bills) จึงเป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เช่นกัน และด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สหรัฐอเมริกามีอ านาจเท่าเทียมกันทาง
นิติบัญญัติ ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างเป็นสภาที่ถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน26 
 3.2 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
  รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
หรือ เรี ยกว่ า  “สภาบุนเดสรัต  (Bundesrat)” ประกอบด้วยสมาชิกซึ่ ง เป็นรั ฐมนตรีของรั ฐ  (The Land 
Governments) ที่ได้รับแต่งตั้งและถอดถอนโดยรัฐ รัฐมนตรีคนอ่ืนอาจเป็นผู้ท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งได้ โดยแต่ละรัฐจะมีอย่างน้อย 3 เสียง รัฐที่มีประชาชนกว่า 2 ล้านคน มี 4 เสียง รัฐท่ีมีประชาชนกว่า 6 ล้าน
คนมี 5 เสียง และรัฐที่มีประชาชนกว่า 7 ล้านคน มี 6 เสียง ซึ่งแต่ละรัฐมีสิทธิแต่งตั้งสมาชิกบุนเดสรัตเท่ากับจ านวน
ที่จะลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงของแต่ละรัฐให้กระท าโดยการลงคะแนนเสียงกลุ่มเท่านั้น และโดย

                                                           
 22 Ibid. 
 23 Ibid. 
 24 เกียรติภูม ินิลสุข, อ้างแล้ว เชิงอรรถที ่5, น. 85.  
 25 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์, 2549), น. 77. 
 26 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักภาษาต่างประเทศ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, ม.ป.ป.), น. 8. 
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สมาชิกผู้มาร่วมประชุมหรือผู้ท าหน้าที่แทนสมาชิกเท่าน้ัน27 ซึ่งปัจจุบันสมาชิกของสภาแห่งรัฐมีจ านวน 69 คน เป็น
ตัวแทนจากแต่ละรัฐจาก 16 รัฐ28 โดยองค์ประกอบของสภาบุนเดสรัตนั้น มีลักษณะแตกต่างจากสมาชิกวุฒิสภาของ
ประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในฐานะตัวแทนของรัฐสมาชิก เนื่องจากสมาชิกของสภาบุนเดสรัตไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่
เป็นตัวแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของแต่ละรัฐ และอาจกล่าวได้ว่าจ านวนสมาชิกสภาบุนเดสรัตซึ่งเป็น
ตัวแทนจากแต่ละรัฐอาจมีจ านวนไม่เท่ากัน ขึ้นกับจ านวนสิทธิในการลงคะแนนเสียงของแต่ละรัฐ ซึ่งค านวณตาม
จ านวนประชากรนั่นเอง  
  สมาชิกสภาแห่งรัฐนั้น เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากแต่ละรัฐ โดยท าการแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งในรัฐบาลของ
แต่ละรัฐ ดังนั้น หน้าที่และอ านาจของสภาแห่งรัฐจึงมีบทบาททั้งในส่วนของการด ารงต าแหน่งในรัฐบาลของรัฐ
สมาชิก และอีกบทบาทหนึ่งคือในฐานะของสมาชิกสภาแห่งรัฐ โดยสภาแห่งรัฐมีบทบาทส าคัญในฐานะตัวแทนของ
รัฐต่างๆ โดยสามารถพิจารณา อนุมัติ เสนอ หรือยับยั้งร่างกฎหมายได้ ซึ่งหากเป็นร่างกฎหมายที่ส่งผลต่อ
ผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือร่างกฎหมายที่ส่งผลต่องบประมาณของรับสมาชิก ร่าง
กฎหมายนั้นจะไม่สามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ เว้นแต่ ได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งรัฐ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรไม่สามารถลงคะแนนเสียงเพื่อยืนยันร่างกฎหมายดังกล่าวท่ีสภาแห่งรัฐไม่เห็นชอบได้ โดยสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรท าได้เพียงการตั้งคณะกรรมาธิการไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดการประนีประนอมเท่านั้น กล่าวคือ ร่างกฎหมายที่
ส่งผลต่อผลประโยชน์ของรัฐสมาชิกจะสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสภา
แห่งรัฐตกลงกันได้ ทั้งนี้ สภาแห่งรัฐยังมีอ านาจด้านการเลือก หรือให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งอีกด้วย เช่น 
การเลือกสมาชิกเข้าด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาในศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ  (Federal Constitutional Court) 
จ านวนกึ่งหนึ่ง เป็นต้น 
 3.3 สหพันธรัฐมาเลเซีย 
  กฎหมายของสหพันธรัฐมาเลเซีย มีฐานมาจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษ เพราะเป็นเมืองขึ้น
ของอังกฤษเมื่อราวปี ค.ศ. 1800-1960 (พ.ศ. 2343-2503)ท าให้ได้รับอิทธิพลทางกฎหมาย การเมือง และการ
ปกครองจากประเทศอังกฤษ แม้จะได้รับอิทธิพลทางกฎหมายจากประเทศอังกฤษ แต่สหพันธรัฐมาเลเซียก็มี
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายสูงสุด แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งอิทธิพลทางกฎหมายจากอังกฤษ ดังจะเห็นจาก
รูปแบบท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาเป็นระบบการเลือกตั้งและแต่งตั้งผสมกัน กล่าวคือ วุฒิสหพันธรัฐมาเลเซียมีสมาชิก 
70 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 26 คน และมาจากการแต่งตั้ง 44 คนโดยสมาชิกจากการเลือกตั้งนั้น จะเลือก
จ านวน 2 คนในแต่ละรัฐ ส าหรับสมาชิกจากการแต่งตั้ง จะได้รับการแต่งตั้งจาก Yang Di Pertuan Agong จ านวน 
2 คน ส าหรับดินแดนสหพันธรัฐกัวลาลัมเปอร์ 1 คน ส าหรับดินแดน Labuan 1 คน ส าหรับดินแดนสหพันธรัฐ 
Putrajaya 1 คน ซึ่งเป็นการแต่งตั้งจากตัวแทนผู้ซึ่งมีความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ด้านข้าราชการพลเรือน หรือใน
สายอาชีพการค้า อุตสาหกรรม การเกษตร และวัฒนธรรม ตัวแทนของชนกลุ่มน้อยซึ่งมีประชากรจ านวนน้อย ส่วน
อีก 40 คนได้รับการแต่งตั้ง (Dilantik) โดย Yang Di Pertuan Agongเป็นการแต่งตั้งจากตัวแทนรัฐต่างๆ อยู่ใน
ต าแหน่งไม่เกิน 6 ปี และจะมีการเลือกตั้งใหม่กึ่งหนึ่งทุก 3 ปี และไม่สามารถเป็นได้สองสมัย ไม่ว่าจะต่อเนื่อง หรือ
เว้นวาระ29 
  หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาของสหพันธรัฐมาเลเซียนั้น แยกได้เป็น 2 ส่วนคือ หน้าที่และอ านาจ
ซึ่งมีร่วมกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหน้าที่เฉพาะของสมาชิกวุฒิสภาเอง ดังนี้ 
  1) หน้าท่ีและอ านาจรวมกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร น้ันได้แก่  
  (ก) หน้าท่ีและอ านาจในรัฐสภา ได้แก่ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในประเด็นซึ่งอาจสร้างผลกระทบ
ในวงกว้างต่อการบริหารประเทศ การให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ การแก้ไขพระราชบัญญัติ การตรวจสอบ

                                                           
 27 รัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีมาตรา 51  
 28 Inter-ParliamentaryUnion,Germany:Bundesrat(FederalCouncil),” 
Accessed May 25,2020, http://www.ipu.org/parline-e/report/2112_A.htm. 
 29 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ระบบรัฐสภามาเลเซีย, (กรุงเทพมหานคร:ส านักภาษาตา่งประเทศ ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2558), น. 15 
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นโยบายของรัฐบาลกลาง การพิจารณาร่างงบประมาณของรัฐบาลกลาง การรับรองการบังคับใช้มาตรการภาษีใหม่ 
และยังท าหน้าที่ในการประชุมเพื่ออภิปราย และประเมินผลการด าเนินงานของรัฐบาลรวม ทั้งให้ความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ 
  (ข) หน้าที่และอ านาจในกระบวนการนิติบัญญัติ ได้แก่ การตรากฎหมายต้องด าเนินการผ่านการพิจารณา
จากทั้งสองสภา โดยสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างกฎหมายใน 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนการรับหลักการ ขั้นตอน
การพิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการ ข้ันตอนการลงมติ ซึ่งผู้มีสิทธิเสนอกฎหมายได้แก่ รัฐบาล สมาชิกรัฐสภา  
  2) หน้าท่ีและอ านาจเฉพาะของสมาชิกวุฒิสภาในสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยแบ่งหน้าที่ตามคณะกรรมาธิการ
ต่างๆ ดังน้ี30 
  (ก) คณะกรรมาธิการสรรหา (Committee of Selection) เป็นคณะกรรมาธิการชุดแรกท่ีแต่งตั้งขึ้นมาใน
สภา เพื่อด าเนินการความรับผิดชอบในหน้าที่ตามที่ข้อบังคับการประชุมก าหนดไว้ คณะกรรมาธิการสรรหา
ประกอบด้วยประธานสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานคณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภาอีก 4 คน ที่ได้รับเลือกจาก
สมาชิกวุฒิสภาเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการ 
  (ข) คณะกรรมาธิการข้อบังคับการประชุม (Standing Orders Committee) คณะกรรมาธิการนี้
ประกอบด้วยประธานสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานคณะกรรมาธิการ และสมาชิกสภาอีก 6 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมาธิการสรรหา การคัดเลือกจะเกิดขึ้นหลังจากการเริ่มมีการเปิดประชุมสภา คณะกรรมาธิการนี้ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการพิจารณาวินิจฉัยและช้ีแจงแถลงการณ์ต่อสภาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับการประชุม
สภาตามที่สมาชิกวุฒิสภาได้มอบหมายให้พิจารณา  
  (ค) คณะกรรมาธิการกิจการสภา (House Committee) คณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย ประธาน
สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานคณะกรรมาธิการและสมาชิกสภาอีก 4 คน ที่ได้รับการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการสรร
หา การคัดเลือกจะเกิดขึ้นหลังจากการเริ่มมีการเปิดประชุมสภา คณะกรรมาธิการนี้มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่
ประธานสภาในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวก การบริการ และเอกสิทธ์ิอื่นๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 
  (ง) คณะกรรมาธิการเอกสิทธิ์ (Committee of Privileges) คณะกรรมาธิการเอกสิทธิ์ ประกอบด้วย
ประธานสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานคณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภาอีก 4 คน คณะกรรมาธิการเอกสิทธิ์จะ
พิจารณาเรื่องใดๆ ก็ตามที่กระทบต่ออ านาจและเอกสิทธ์ิของสมาชิกวุฒิสภา และออกแถลงการณ์ในเรื่องดังกล่าวต่อ
สมาชิกวุฒิสภาเมื่อไม่อยู่ในสมัยประชุมของสมาชิก 
 3.4 ประเทศอังกฤษ 
  ประเทศอังกฤษเป็นประเทศซึ่งมีวิวัฒนาการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน ใน
ปัจจุบันประเทศอังกฤษปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาโดยใช้โครงสร้างเป็นระบบสองสภา 
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาสามัญ (House of Commons) และสภาขุนนาง (House of Lords) 
ร่วมกันท าหน้าที่เป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งในทางกฎหมายและทางธรรมเนียมประเพณีการปกครองของประเทศ
อังกฤษ รัฐสภาจะประกอบด้วย 3 สถาบันหลัก ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์ สภาขุนนาง และสภาสามัญ โดย 
สมาชิกสภาขุนนางของอังกฤษ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้31 
  (1) ขุนนางฝ่ายศาสนา (Lords Spiritual) มีจ านวนท่ีก าหนดไว้แน่นอน 26 คน ประกอบด้วยพระในศาสนา
คริสต์ซึ่งด ารงต าแหน่งอาร์คบิชอปและบิชอป (Archbishops and Bishop) ได้แก่ พระระดับสูงจากโบสถ์ 5 แห่งที่
ส าคัญของอังกฤษ ได้แก่ อาร์คบิชอปแห่งแคนเทอเบอรี่ (Archbishops of Canterbury) อาร์คบิชอปแห่งยอร์ก 
(Archbishops of York) บิชอปแห่งลอนดอน (Bishop of London) บิชอปแห่งเดอแรม (Bishop of Durham) บิช

                                                           
 30 House of Senator, “Senate of Malaysia Committee,” สืบค้น เมื่อวันที ่23 กมุภาพันธ ์2560, จาก 
http://www.parlimen.gov.my/jawatankuasa-dn.html?uweb=dn& อ้างใน วัชรพล โรจนวรวัฒน,์ “รูปแบบวธิกีารได้มาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมกับหนา้ที่และอ านาจวุฒิสภาแห่งราชอาณาจกัรไทย,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตย,์ 2560), น. 132-133. 
 31 นฎา สินอนันต์วณิช, “ปัญหาที่เกิดจากการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550,” (วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), น. 59. 

http://www.parlimen.gov.my/jawatankuasa-dn.html?uweb=dn&
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อปแห่งวินเชสเตอร์ (Bishop of Winchester) ซึ่งเพราะเหล่านี้จะเป็นสมาชิกสภาขุนนางโดยต าแหน่ง นอกจากนี้ 
ยังมีพระในต าแหน่ง บิชอป (Bishop) ซึ่งได้รับคัดเลือกจากพระอาวุโส (Senior Bishop) ในศาสนาคริสต์นิกาย 
Church of England ที่อยู่ในต าแหน่งบิชอปมายาวนานที่สุด  
  (2) ขุนนางฝ่ายฆราวาส (Lords Temporal) จะมีบรรดาศักดิ์ตั้งแต่ ดยุค (Duke) มาร์ควิส (Marquis) 
เอิร์ล (Earls) วิสเคาน์ (Viscout) และบารอน (Baron) ซึ่งมีจ านวนไม่แน่นอน โดยอาจพิจารณาแบ่งออกได้เป็น 2 
กลุ่ม คือ ขุนนางสืบเช้ือสาย (Hereditary Peers) และขุนนางตลอดชีพ (Life Peers) ซึ่งพระมหากษัตริย์โปรดเกล้า
แต่งตั้งขึ้นให้ด ารงต าแหน่งขุนนางตลอดชีวิต 
  ในปัจจุบันสมาชิกสภาขุนนางของอังกฤษมีจ านวนทั้งหมด 791 คน โดยมาจาก ขุนนางตลอดชีพซึ่งแต่งตั้ง
โดยพระมหากษัตริย์ตามค าแนะน าของนายกรัฐมนตรีจ านวน 679 คน มาจากการสืบเชื้อสายจ านวน 86 คน และอีก 
26 คน มาจากขุนนางฝ่ายศาสนา32 
  ทั้งนี้ สภาขุนนางนั้นมีหน้าที่และอ านาจในการกลั่นกรองกฎหมายเป็นหลัก เว้นแต่สภาขุนนางไม่มีสิทธิ
ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่มีหน้าที่เพียงให้ความเห็นชอบยืนตามสภาสามัญเท่านั้น และส าหรับ
ร่างกฎหมายอื่นๆ การใช้สิทธิยับยั้งของสภาขุนนางจะมีผลเป็นการถ่วงเวลา ท าให้การประกาศใช้เป็นกฎหมายของ
ร่าง กฎหมายนั้นๆ ใช้เวลานานข้ึนเท่านั้น33 
 3.5 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภา (Sénat) มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม โดย
เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสาธารณรัฐ และประชาชนฝรั่งเศสซึ่งอยู่นอกสาธารณรัฐฝรั่งเศส34  
  ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากจังหวัดในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จังหวัดโพ้นทะเลและดินแดนโพ้นทะเล
(d'outre-mer) นั้น ได้มาโดยการเลือกตั้งโดยอ้อมโดยคณะผู้เลือกตั้ง  (Collège Electoral) ประกอบด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Deputés) สมาชิกสภาภาคที่ได้รับเลือกตั้งจากจังหวัดนั้น (Conseillers Régionaux) 
สมาชิกสภาจังหวัด (Conseillers Généraux) และตัวแทนซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตั้งขึ้นซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งผู้แทนของสภาเทศบาลเข้ามาเป็นคณะผู้เลือกตั้งตามจ านวนของสมาชิกสภาเทศบาลและประชากรในเขต
เทศบาลนั้น เช่น หากเทศบาลนั้นมีประชากรต่ ากว่า 9,000 คน และมีสมาชิกสภาเทศบาลระหว่าง 9-11 คน ตั้งผู้
เลือกตั้งได้ 1 คน ถ้ามีสมาชิกสภาเทศบาล 15 คน ตั้งผู้เลือกตั้งได้ 3 คน ถ้ามีสมาชิกสภาเทศบาล 19 คน ตั้งผู้
เลือกตั้งได้ 5 คน เป็นต้น ส าหรับเทศบาลที่มีประชากรเกิน 9,000 คน และเทศบาลในเขตภาคของแม่น้ าแซม 
สมาชิกสภา เทศบาลทุกคนเป็นผู้เลือกตั้งโดยต าแหน่ง นอกจากนั้น ในเทศบาลเหล่านี้หากเทศบาลใดมีประชากร 
เกิน 30,000 คน ก็มีสิทธิเลือกผู้เลือกตั้งได้เพิ่มอีก 1 คน ต่อประชากรทุกๆ 1,000 คน35  
  ส่วนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากผู้แทนประชาชนชาวฝรั่งเศสซึ่งอยู่นอกสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น มาจากการ
เลือกตั้งโดยใช้วิธีพิเศษ กล่าวคือ ให้คะแนนกรรมาธิการระดับสูงของคนฝรั่งเศสนอกประเทศ (Conseil supérieur 
des Français de l'étranger) เสนอรายช่ือและให้สมาชิกวุฒิสภาลงมติรับหรือไม่รับรายช่ือดังกล่าว แต่สมาชิก
วุฒิสภาจะเสนอรายช่ือใหม่ไม่ได้ กรณีสมาชิกวุฒิสภาลงมติไม่รับคณะกรรมาธิการดังกล่าว ต้องเสนอให้สมาชิก
วุฒิสภาพิจารณาใหม่จนกว่าจะรับ36 

                                                           
 32 Inter-Parliamentary Union, “United Kingdom: House of Lords,” Accessed May 25, 2019, 
http://www. ipu.org/parline-e/reports/2336_A.htm.  
 33 สรรค์ชัย ชญานิน, “อ านาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชกิวุฒิสภา,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น. 83. 
 34 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (สาธารณรัฐที่ 5) ค.ศ. 1958 มาตรา 24  
 35 มานิตย ์จุมปา, ที่มาและอ านาจหนา้ทีข่องวุฒิสภาที่เหมาะสมส าหรับการยกรา่ง รัฐธรรมนูญใน พ.ศ. 2550, 
(กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมาธกิารวสิามัญวิชาการ ตรวจร่าง รัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 
2550), น. 15. 
 36 สุรินทร์ สุทธิธรรมด ารง, “วิธีการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2536), น. 47, อ้างใน นฎา สินอนันตว์ณิช, อ้างแล้ว เชิงอรรถที ่21, น. 72. 
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  ปัจจุบันสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีจ านวน 348 คน37 ในส่วนหน้าที่และอ านาจของสมาชิก
วุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจเสนอร่างกฎหมายและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย 
ได้ มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของรัฐ สอบสวนข้อเท็จจริงการบริหารงานของรัฐ การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีแต่ไม่
สามารถลงมติไม่ไว้วางใจได้ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพิจารณาในด้านที่มาจะเห็นได้ว่า เป็น
ผู้แทนของท้องถิ่นมากกว่าผู้แทนของประชาชน 
 3.6 ประเทศญี่ปุ่น 
  รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น (The National Diet of Japan) ก าหนดให้รัฐสภา ประกอบด้วยสภา
ผู้แทนราษฎร (The House of Representatives) และวุฒิสภา (House of Councillors)38 ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ทางตรง39 โดยสมาชิกของทั้งสองสภาจะด ารงต าแหน่งในเวลาเดียวกันไม่ได้ 40 ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาของ
ประเทศญี่ปุ่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  
  (1) สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งระบบแบ่งเขต (Single Member Constituency) โดยแบ่งตาม
เขตการปกครองจ านวน 47 เขต จ านวนสมาชิกซึ่งจะได้ในแต่ละเขตจะขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรในเขตเลือกตั้งนั้นๆ 
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครในระบบแบ่งเขตได้เพียง 1 คน  
  (2) สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งระบบสัดส่วน (Proportional Representation) โดยใช้ประเทศ
เป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเลือกจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง  
  ปัจจุบันสมาชิกวุฒิสภาของญี่ปุ่นมีจ านวน 242 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี และให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกจ านวนครึ่งหนึ่งเข้าแทนท่ีทุก 3 ปี ดังนั้น ประเทศญี่ปุ่นจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเข้ามาใหม่
จ านวนกึ่งหนึ่งของแต่ละประเภท ทั้งแบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง  (Prefectural Constituencies หรือ Local 
Constituencies) และเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้งระดับชาติ (National Constituencies) ทุกๆ 3 ปี โดยผู้สมัครต้องมี
อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 
  สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นมีหน้าที่และอ านาจกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา ผู้แทนราษฎร41 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยสมาชิกรัฐภาจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 นอกจากนี้วุฒิสภายังมีอ านาจท าการ
สอบสวนคณะรัฐมนตรีในกรณีซึ่งมีการทุจริตต่อหน้าที่42 ตลอดจนการให้ความเห็นชอบต่างๆ เช่น ร่วมกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง  นายกรัฐมนตรี43 ให้ความเห็นชอบในการท า
สนธิสัญญา44 ตลอดจนถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง โดยรัฐสภาจัดตั้งศาลซึ่งผู้พิพากษามาจากสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา45  
 
4. ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิธีการได้มาซ่ึงหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  ภายหลังจากที่ได้มีการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ได้มีการประกาศบังคับใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยได้ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไว้เป็นสองช่วง 
กล่าวคือ ในช่วงแรก หรือวาระเริ่มแรกสมาชิกวุฒิสภาจะมีวิธีการได้มาจากบทเฉพาะกาล และช่วงที่สองหรือในวาระ

                                                           
 37 Inter-Parliamentary Union, “France Sénat (Senate),” Accessed May 27, 2015, 
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2114_A.htm.  
 38 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น มาตรา 42  
 39 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น มาตรา 43(1) 
 40 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น มาตรา 48 
 41 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น มาตรา 59 
 42 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น มาตรา 62 
 43 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น มาตรา 67 
 44 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น มาตรา 61 
 45 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น มาตรา 64 
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ต่อไปให้สมาชิกวุฒิสภามีวิธีการได้มาตามบทบัญญัติหลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ทั้งนี้ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของทั้งสองช่วงนี้ มีวิธีการได้มา และปัญหาที่แตกต่างกันจึงจ าเป็นต้องแยกพิจารณา
ถึงปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสมาชิกวุฒิสภาตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
ดังนี ้
 4.1. ปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามบทบัญญัติหลักของ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  ส าหรับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในบทบัญญัติหลัก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ก าหนดสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 200 คน มีวาระคราวละ 5 ปี46 โดยมาจากการเลือกตั้ง
แบบไขว้กลุ่มอาชีพ โดยจะใช้วิธีการคัดเลือก 3 ระดับ47 คือ ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ซึ่งให้เป็นไป
ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 โดยให้แบ่งผู้สมัครเพื่อเข้า
ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาออกเป็น 20 กลุ่ม48 ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ หรือท างานหรือ
เคยท างานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่ม ต้องแบ่งให้ประชาชนมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคน
สามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 
  การเลือกตั้งแบบไขว้กลุ่มอาชีพนั้น ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้ลงสมัคร อัน
เนื่องมาจาก จะมีแต่เฉพาะประชาชนซึ่งลงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น ที่จะมี
สิทธิเลือกลงคะแนนบุคคลซึ่งจะเข้ามาด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้ลงสมัครรับ
เลือก ซึ่งแท้จริงแล้วประชาชนทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยเช่นเดียวกับผู้สมัคร แต่ถูกตัดสิทธิใน
การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ดังนั้น การเลือกตั้งแบบไขว้กลุ่มอาชีพนี้ จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความเสมอ
ภาค ซึ่งควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากร และคุณค่าต่างๆ ของสังคมอย่างเท่าเทียม โดย
ไม่ถูกกีดกันด้วยสาเหตุแห่งความแตกต่างทางชนช้ันวรรณะทางสังคม หรือฐานะทางเศรษฐกิจ หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ 
 4.2 ปัญหาอันเกิดจากวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ในวาระเริ่มแรก หรือสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  เกิดขึ้นจาก
ค าถามเพิ่มเติมในการประชามติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดย มีจ านวน 250 คน มีวาระ 5 ปี49 โดยมีวิธีการ
ได้มาโดยการแต่งตั้ง ซึ่งโดยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
  (1) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยคัดเลือกจากบัญชีรายช่ือที่ได้รับจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง จ านวน 50 คน 
  (2) การคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมืองจ านวนไม่
น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 12 คน คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม 400 คน แล้วน ารายชื่อเสนอต่อ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) คัดเลือกให้ได้จ านวน 194 คน 
  (3) การเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง 6 คน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 269 ได้
ก าหนดให้บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก ผู้
บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง 
  จึงเห็นได้ว่า วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีที่มาที่ยึดโยงกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารในขณะนั้น ดังนั้น การที่ก าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีส่วน
ในการเสนอ หรือคัดเลือกรายช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหาร
เข้ามามีอ านาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งส่งผลให้ความมุ่งหวังที่จะให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นสภาเพื่อถ่วงดุลตรวจสอบย่อม

                                                           
 46 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 109 
 47 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 107 
 48 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วา่ด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 11 
 49 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 269  
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เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น จึงเท่ากับเป็นการท าลายหลักการแบ่งแยกอ านาจ ที่ก าหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ในการ
ถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายบริหาร 
 4.3 ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 
  ตามบทบัญญัติมาตรา 272 เป็นการเปิดโอกาสให้เสนอช่ือนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากรายช่ือที่พรรค
การเมืองแจ้งไว้ก่อนการเลือกตั้งได้ ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้มี “นายกรัฐมนตรีคนนอก” ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมาจากการ
เลือกตั้งได้โดยตรง โดยก่อนท่ีจะมี “นายกรัฐมนตรีคนนอก” ได้นั้น จะต้องมีสามขั้นตอนประกอบกัน ดังนี้  
  (1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 250 คน เข้าช่ือเสนอต่อประธานรัฐสภา  
  (2) รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดต้องลงมติด้วยคะแนน
เสียง 2 ใน 3 หรือ 500 คนจาก 750 คน ให้มีนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ได้  
  (3). สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องเข้าช่ือกัน 1 ใน 10 หรือ 50 คน เข้าเสนอช่ือบุคคลใดก็ได้เป็น
นายกรัฐมนตรี และลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 251 คน 
  ทั้งนี้นอกจากสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลจะมีอ านาจเสนอนายกคนนอกแล้ว มาตรา 272 ยังได้ให้
อ านาจสมาชิกวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยให้กระท าในที่
ประชุมร่วมกันของทั้งสองสภา ทั้งนี้ แม้สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนี้มีที่มาจากกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียว  แต่
กลับมีอ านาจในการให้ความเห็นชอบผู้ซึ่งจะมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง
มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ดังนั้น เมื่อสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีอ านาจเช่นเดียวกับสภา
ผู้แทนราษฎรซึ่งมีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล ก็ควรมีที่มาที่ยึดโยง
กับประชาชนในทางใดทางหนึ่งเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
 
5. บทสรุปและเสนอแนะ 
  จากการที่ผู้เขียนศึกษาถึงปัญหา และผลกระทบอันเกิดจากวิธีการได้มาซึ่งหน้าที่และอ านาจของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยศึกษาจากแนวความคิด หลักการ ทฤษฎีต่างๆ 
ตลอดจนศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ทั้งในรูปแบบรัฐเดี่ยว และรั ฐรวม อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหพันธรัฐมาเลเซีย ประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ทราบ
ถึงวิธีการได้มาซึ่งหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาของประเทศเหล่านั้น  อีกทั้งยังได้ศึกษา รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ได้ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งหน้าท่ีและอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากวิธีการได้มาซึ่งหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีบทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ดังนี ้
 5.1 บทสรุป 
  จากการศึกษารูปแบบวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาต่างๆ ของราชอาณาจักรไทยนั้น ก็ล้วนแล้วแต่มี
ต้นแบบมาจากสมาชิกวุฒิสภาในต่างประเทศบางประเทศ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละประเทศก็มีวิธีการได้มาซึ่ง
หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาที่แตกต่างกันออกไปตามมูลเหตุของการมีสมาชิกวุฒิสภาในประเทศนั้นๆ โดย
วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในต่างประเทศนั้น จะมีความสอดคล้องกับหน้าท่ีและอ านาจตามกฎหมายที่ให้อ านาจ
ไว้ โดยประเทศท่ีสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีวิธีการได้มาโดยการเลือกตั้งโดยตรง โดยเป็นวิธีซึ่งมีความเช่ือมโยงกับประชาชน
อย่างมาก การก าหนดบทบาท หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาในประเทศน้ันก็จะมีหน้าที่และอ านาจ ท่ีมากขึ้น
ตามวิธีการได้มาไปด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบเลือกตั้งโดยตรง สมาชิกวุฒิสภา
ของสหรัฐอเมริกาก็จะมีหน้าที่และอ านาจมากขึ้นไปด้วย นั่นก็คือ อ านาจในการแต่งตั้งประธานาธิบดี หรือประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่งมีวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบเลือกตั้งโดยตรง ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภาของประเทศญี่ปุ่นจึงมีอ าจาจใน
การให้ความเห็นชอบผู้จะมาเป็นรัฐมนตรีได้ ซึ่งแตกต่างจาก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหพันธรัฐมาเลเซีย 
ประเทศอังกฤษ และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งมีวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหาและแต่งตั้ง หน้าที่และ
อ านาจของสมาชิกวุฒิสภาของประเทศดังกล่าวข้างต้นจึงมีบทบาทเป็นเพียง สภากลั่นกรอง หรือเป็นสภาที่ปรึกษา
เท่านั้น 
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  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไว้เป็น
สองช่วง  โดยในช่วงแรก หรือวาระเริ่มแรกสมาชิกวุฒิสภาจะมีวิธีการได้มาจากบทเฉพาะกาล และช่วงที่สองหรือใน
วาระต่อไปให้สมาชิกวุฒิสภามีวิธีการได้มาตามบทบัญญัติหลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ซึ่งมีปัญหา และผลกระทบตามมาดังนี้ 
  1. ปัญหาการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในบทบัญญัติหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 การเลือกตั้งแบบไขว้กลุ่มอาชีพน้ัน ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้ลงสมัคร อันเนื่องมาจาก
จะมีแต่เฉพาะประชาชนซึ่งลงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น ที่จะมีสิทธิเลื อก
ลงคะแนนบุคคลซึ่งจะเข้ามาด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งโดยแท้จริงแล้วประชาชนทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตยเช่นเดียวกับผู้สมัคร แต่ถูกตัดสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ดังนั้น การ
เลือกตั้งแบบไขว้กลุ่มอาชีพน้ี จึงไม่สอดคล้องต่อหลักความเสมอภาค 
  2. ปัญหาการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 โดยวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ยึดโยงกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายบริหารในขณะนั้นซึ่งส่งผลให้การถ่วงดุลตรวจสอบอ านาจระหว่าง
ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเป็นคนเพียง
กลุ่มเดียวนั้น ไม่สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่เน้นเรื่องของประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตย อีกท้ังยังเกิดค าถามถึงความชอบธรรมของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง คณะกรรมการ 6 
ใน 10 คน กลับกลายเป้นสมาชิกวุฒิสภาเสียเอง 
  3. ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 272 เป็นการเปิดโอกาส ให้เสนอช่ือนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจาก
รายช่ือที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ก่อนการเลือกตั้งได้โดยจะบังคับใช้กับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรก
เท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 แล้วจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับน้ี ได้ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจส าคัญ คือ การสามารถเสนอ
ช่ือนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากรายช่ือที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ก่อนการเลือกตั้งได้ ซึ่งถือเป็นการเปิดช่องให้มี
นายกรัฐมนตรีคนนอกได้ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งได้โดยตรง และอ านาจในการให้ความเห็นชอบผู้ซึ่ง
จะมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นอ านาจเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน แต่สมาชิกวุฒิสภากลับมีที่มาจากคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีเพียง 10  คน จึงท าให้เกิด
ความไม่สมดุลระหว่างหน้าท่ีและอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนี้ 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
  1. ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมของประชาชน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจาก
ประชาชน 
  2. ให้ยกเลิกบทเฉพาะกาล มาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ให้
อ านาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 
  3.ให้ยกเลิกบทเฉพาะกาล มาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในการ
ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการเสนอช่ือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเสนอช่ือต่อ
ประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้น เพื่อไม่ต้องเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมือง
แจ้งไว้ และตามบทเฉพาะกาล มาตรา 272 ยังเป็นการให้อ านาจแก่สมาชิกวุฒิสภาในวาระแรก ในการให้ความ
เห็นชอบผู้ซึ่งจะมาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสมาชิกสมาผู้แทนราษฎรอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การพิจารณาคดีอาญาโดยหลักแล้วจะต้องกระท าต่อหน้าจ าเลยเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิของ
จ าเลย ว่าจ าเลยจะได้รับความสามารถในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ได้มีข้อยกเว้นเอาไว้ใน
บางกรณีที่สามารถมีการพิจารณาคดีต่อไปได้แม้จ าเลยไม่ปรากฏตัวต่อศาลจึงอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของจ าเลย
เช่นกัน ท าให้จ าเลยที่หลบหนีต้องค าพิพากษาว่าเป็นผู้กระท าความผิดโดยที่จ าเลยไม่มีโอกาสต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่
อันเป็นหลักประกันสิทธิของจ าเลยขั้นพ้ืนฐานที่จ าเลยควรจะได้รับ จึงต้องมีการก าหนดเงื่อนไขให้มีการพิจารณาคดี
โดยไม่มีตัวจ าเลยโดยชอบและเหมาะสมเพื่อเป็นหลักประสิทธิให้แก่จ าเลยที่ไม่ได้อยู่ร่วมในการพิจารณาทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้เสียหายและฝ่ายจ าเลย 
 ดังนั้น ในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจ าเลย จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องก าหนดเง่ือนไขของการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจ าเลยเอาไว้โดยชัดเจนเพื่อเป็นหลักประสิทธิให้แก่จ าเลย 
รวมทั้งท าให้มีการด าเนินคดีต่อไปโดยเป็นการลดปริมาณคดีที่คั่งค้างในศาลและเพื่อเยียวยาผู้เสียหาย เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมทั้งแก่ผู้เสียหายและทั้งฝ่ายจ าเลยอันเป็นไปตามหลักฟังความทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการลงโทษและเพื่อให้สอดคล้องหลักการสากลและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กล่าวคือ ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิดหรือบริสุทธิ์ และก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุ คคลใดได้กระท า
ความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ 
 
Abstract 
 Criminal trials are in principle is always be in front of the defendant. In order to 
guarantee the defendant's rights, the defendant will be able to defend the case fully. However, 
the law does provide exceptions in some cases where trials can be continued even if the defendant 
does not appear in court, thus affecting the defendant's rights as well. causing the fleeing defendant 
to be convicted of an offense without the defendant having the opportunity to defend the case 
fully, which is a guarantee of the defendant's basic rights that the defendant should be entitled to. 
Therefore, there must be a condition to have a trial without a defendant duly and appropriately 
to be effective for the defendant who is not present in the trial to ensure fairness for both the 
victim and the defendant. 

                                                           
 1 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง, นิติกรปฏิบัตกิาร ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6 (ธนบุรี) 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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 Therefore, in solving the problems that may arise when the trial without the defendant, 
it is necessary to clearly define the trial conditions without the defendant to provide the 
defendant's efficacy. as well as enable further proceedings to reduce the number of pending cases 
in court and remedy the victims. To ensure fairness to both the victim and the defendant under 
the principle of listening to all parties To meet the objectives of the punishment and to comply 
with international principles and the Constitution of the Kingdom of Thailand, that is, it is to be 
presumed that the accused or defendant is not guilty or innocent. and before the final judgment 
shows that any person has committed an offense may not treat that person as if an offender. 
 
1. บทน า 
 ในคดีอาญา หลักการพิจาณาและสืบพยานต้องกระท าต่อหน้าจ าเลยเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่ง
ซึ่งมีที่มาจากแนวคิดเรื่องสิทธิของจ าเลยที่จะเผชิญหน้ากับพยาน เพื่อให้จ าเลยมีโอกาสซักค้านพยานหรือเตรียมหา
พยานหลักฐานมาสืบหักล้างพยานโจทก์เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน เป็นการให้โอกาสจ าเลยได้ต่อสู้คดีอย่าง
เต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้พยานไม่กล้าเบิกความปรักปร าใส่ร้ายจ าเลยเพราะจ าเลยสามารถซักค้านพยานได้ ดังนั้น 
กฎหมายจึงได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิดังกล่าวของจ าเลยไว้ว่า การสืบพยานต้องกระท าต่อหน้าจ าเลย ไม่ว่าช้ันสืบพยาน
โจทก์หรือจ าเลยก็ตาม ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคหนึ่ง ดังนั้น เมื่อจ าเลย
ไม่สามารถมาศาลได้เพราะมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ศาลต้องเลื่อนคดีไป แต่ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าจ าเลย
หลบหนี ศาลก็ต้องออกหมายจับจ าเลยและปรับนายประกัน จะสืบพยานต่อไปไม่ได้ เมื่อจับตัวจ าเลยมาศาลได้  จึง
จะสืบพยานหลักฐานต่อไป3 จึงเห็นได้ว่าการด าเนินคดีอาญานั้นจะต้องกระท าต่อหน้าจ าเลยเป็นส าคัญเพื่อเป็น
หลักประกันแกผู่้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิของกฎหมาย 
 ซึ่งศาลไทยได้ปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัดว่าจะต้องมีการพิจารณาและสืบพยานต่อหน้าจ าเลย จะ
กระท าลับหลังจ าเลยไม่ได้แม้จ าเลยจะยินยอมก็ตาม จึงถือเป็นบทบังคับที่เป็นประโยชน์แก่จ าเลย ซึ่งจ าเลยไม่อาจ
ปฏิเสธสิทธินี้ได้4 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีหลักการพิจารณาคดีและสืบพยานต่อหน้าจ าเลยไว้ แต่ก็มีข้อยกเว้นซึ่ง
กฎหมายได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172 วรรคหนึ่งตอนท้าย ได้แก่ การ
สืบพยานลับหลังจ าเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172 ทวิ และมาตรา 172 ทวิ/1 หรือ
การที่จ าเลยขัดขวางการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 180 และการสืบพยาน
ล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 237 ทวิ ในกรณีที่ไม่มีตัวผู้ต้องหา 
ซึ่งในกรณีดังกล่าวถือเป็นการสืบพยานลับหลังจ าเลย 
 ในปจัจุบัน ประเทศไทยได้มีการอนุโลมใหม้ีการพิจารณาคดีโดยไม่มตีัวจ าเลยได้ในคดีต่างๆ เช่นคดีค้า
มนุษย์ ซึ่งปรากฏตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ซึ่งให้อ านาจศาลพิจารณาคดี
และสบืพยานลับหลังจ าเลยได้ ในกรณีที่จ าเลยมีทนายความแต่ได้จงใจไม่มาศาลหรือหลบหนีไป และมคีวามจ าเป็น
เพื่อมิให้พยานหลักฐานสูญหายหรอืยากแก่การน ามาสืบในภายหลัง แสดงให้เห็นว่ากฎหมายวิธีพิจารณาคดยีาเสพ
ติดได้ยกเว้นหลักการทั่วไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยต้องการให้มีการพิจารณาและสบืพยาน
ลับหลังจ าเลยต่อไปได้ในกรณีที่จ าเลยจงใจไม่มาศาลหรือหลบหนีไป นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 27 และมาตรา 285 แม้การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มตีัวจ าเลยจะสามารถท าให้
การด าเนินคดีสามารถด าเนินต่อไปแม้ไมม่ีตัวจ าเลย แต่อย่างไรกต็ามการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจ าเลยนั้นก็เป็นการ

                                                           
 3 ธาน ีสิงหนาท, ค าอธิบาย พยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 13, กรุงเทพฯ: กรุงสยาม พบัลิชชิ่ง, 2551, 
หน้า 501. 
 4 โปรดดูค าพิพากษาฎีกาที่ 616/2486 และ 1264/2514. 
 5 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวธิีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560
 มาตรา 27 บัญญัติว่า “ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้ถูกกลา่วหามาศาล ” 
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ละเมิดต่อสิทธิของจ าเลยเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงควรที่ต้องพิจารณาให้อย่างละเอียดถี่ถ้วนในการวิธีการด าเนินคดีโดย
ไม่มตีัวจ าเลยมาใช้โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการคงไว้ของการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจ าเลยกับการละเมิดสิทธิของ
จ าเลยซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะไม่ใช่ผู้กระท าความผดิจริงหรือเป็นผูบ้ริสุทธ์ิก็ได้ 
 
2. สถานการณ์ปัจจุบันและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาญาต่อหน้าจ าเลยในประเทศ ไทย 
 การด าเนินคดีอาญามีเป้าหมายที่ต้องการที่จะค้นหาความจริงว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นได้กระท าความผิด
จริงหรือไม่ และหากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าความผิดจริงจะต้องรับโทษเท่าใด ดังนั้น กระบวนการด าเนินคดีตั้งแต่ชั้น
สอบสวนและการพิจารณาจึงให้ความส าคัญกับการที่ถูกกล่าวหาจะต้องมีตัวตนอยู่เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสอบสวน
หรือพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับทราบข้อกล่าวหา การมีโอกาสเสนอค าโต้แย้งว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิด
จริงหรือไม่ ดังนั้น หากจ าเลยไม่ได้มาฟังการพิจารณาแล้วก็เป็นการยากที่จ าเลยจะมีโอกาสที่จะโต้แย้งคัดค้านการ
น าเสนอพยานหลักฐานของโจทก์6 
 2.1 การพิจารณาคดีอาญาต่อหน้าจ าเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  การสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย มีหลักว่า “การพิจารณาและการ
สืบพยานในศาลจะต้องกระท าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย7” ซึ่งการพิจารณาเป็นข้ันตอนที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการ
ด าเนินคดีอาญา เพราะเป็นข้ันตอนที่ศาลจะวินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานท่ีน าเสนอต่อศาลหรือท่ีศาลค้นหา
พยานหลักฐานเอง และชี้ขาดว่า จ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ 
  การด าเนินคดีต่อหน้าจ าเลย เป็นสิทธิของจ าเลยที่ส าคัญอย่างยิ่งที่รับรองและคุ้มครองไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172 วรรคแรก ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องการ
คุ้มครองสิทธิของจ าเลยซึ่งเป็นผู้ได้รับผลร้ายจากค าพิพากษาอันสืบเนื่องมาจากการพิจารณาและสืบพยานในคดีนั้น 
และเพื่อให้จ าเลยสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีแค่ตัวจ าเลยเท่าน้ันท่ีจะสามารถรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ว่าตนได้กระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริงหรือไม่ จ าเลยจึงควรได้รับโอกาสได้รับรู้กระบวนพิจารณาได้ทุก
ขั้นตอน ได้ร่วมรับฟัง ได้เห็นพยาน ได้เห็นการน าสืบพยานและการใช้สิทธิในการถามค้านพยานของคู่ความอีกฝ่าย
หนึง่ที่ให้การเป็นปฏิปักษ์แก่ตน ท าให้เกิดหลักประกันท่ีว่าพยานบุคคลจะถูกกดดันเพื่อจะได้เบิกความตามความเป็น
จริง ซึ่งหากบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกพิพากษาให้ได้รับโทษทางอาญาโดยไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้และคัดค้าน
พยานหลักฐานต่างๆนั้นย่อมไม่เป็นธรรม หลักนี้เป็นบทบังคับของกฎหมายที่ให้ประโยชน์แก่จ าเลย แม้จ าเลยจะ
ยินยอมหรือจ าเลยจะมีทนายความช่วยแก้ต่างและทนายความของจ าเลยไม่มาศาลก็ไม่อาจพิจารณาคดดีโดยไม่มีตัว
จ าเลยได้8  
 2.2  ข้อยกเว้นการพิจารณาคดีต่อหน้าจ าเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  การพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจ าเลยถือเป็นข้อยกเว้นของหลักการพิจารณาต่อหน้าจ าเลยที่มีการบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยการพิจารณาคดีอาญาลับหลังจ าเลยนั้นมีบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทวิ ในกรณีการสืบพยานลับหลังจ าเลยโดยทั่วไป, มาตรา 172 ทวิ/1 
ในกรณีการสืบพยานลับหลังจ าเลยกรณีจ าเลยจงใจหลบหนีหรือไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยานโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร, มาตรา 172 ทว/ิ2 กรณีผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลไม่มาปรากฏตัวต่อศาล หรือการที่จ าเลยขัดขวางการ
พิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 180 และการสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 237 ทวิ ในกรณีที่ไม่มีตัวผู้ต้องหา หมายถึง การพิจารณา
คดีอาญาที่ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาไปได้โดยไม่มีตัวจ าเลยอยู่ร่วมด้วยในขณะพิจารณาหรือสืบพยาน 
 2.3  การด าเนินคดีอาญาโดยไม่มีตัวจ าเลยตามกฎหมายเฉพาะของประเทศไทย 

                                                           
 6 ณรงค์ ใจหาญ. “การมีตัวจ าเลยในระหว่างการด าเนินคดีอาญา” http://www.siamrath.co.th, 16 มิถุนายน 2560 
 7 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามาตรา 172 วรรคแรก บัญญัตวิ่า การพิจารณาและการสืบพยานในศาลให้
กระท าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
 8 คนึง ฤาไชย, กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา เล่ม 2, พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561, หน้า 87-88 
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  นอกจากข้อยกเว้นให้ด าเนินคดีอาญาลับหลังจ าเลยที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แล้ว ยังมีข้อยกเว้นให้พิจารณาคดีโดยไม่มีจ าเลยได้ตามที่ปรากฏในกฎหมายพิเศษต่างๆ ด้วย เช่น พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 
 2.4  สภาพปัญหาของการพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตัวจ าเลย 
  จากการศึกษาถึงสถานการณ์เกี่ยวกับกฎหมายในปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มี
ตัวจ าเลยในคดีอาญานั้น ผู้เขียนพบปัญหาที่กระทบสิทธิของจ าเลย ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
  2.4.1 ปัญหาเกี่ยวกับหลักประกันสิทธิของจ าเลยตามกฎหมาย 
  การให้สิทธิจ าเลยในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นหลักประกันสิทธิของผู้กล่าวหาตาม
มาตรฐานสากล เพราะเป็นการยกระดับฐานะของผู้ถูกกล่าวหามาเป็นผู้ร่วมในการค้นหาความจริงในกระบวน
พิจารณา ดังนั้น แนวทางเพื่อจะให้จ าเลยมีสิทธิต่อสู้คดีได้เต็มที่จะต้องประกอบด้วย การที่จ าเลยมีความสามารถใน
การต่อสู้คดี กล่าวคือ จ าเลยต้องมีสภาพจิตใจที่สามารถต่อสู้คดีได้ มีสิทธิมีทนายความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี มี
สิทธิได้รับทราบข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริงที่กล่าวหา มีสิทธิซักค้านและน าเสนอพยานหลักฐานเพื่อโต้แย้งพยานฝ่าย
โจทก์และพิสูจน์ถึงความบริสุทธ์ิของตน นอกจากน้ียังมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านค าพิพากษาของศาลอีกด้วย9 
  หลักประกันสิทธิของจ าเลยมีอยู่ด้วยกันดังน้ี  
  ประการแรก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปัจจุบัน) มาตรา 29 ได้บัญญัติหลักประกันสิทธิของ
จ าเลยไว้ ได้แก่ หลักประกันท่ีได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ ซึ่งบัญญัติว่า “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติ
ต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้” 
  ประการที่สอง จ าเลยต้องมีสภาพจิตใจที่สามารถต่อสู้คดีได้ สภาพจิตใจที่สามารถต่อสู้คดีได้นี้ หมายถึง 
จ าเลยจะต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พอที่จะต่อสู้คดีได้ ในกรณีที่เป็นคนวิกลจริตหลังจากท่ีได้กระท าความผิดจนไม่
สามารถต่อสู้คดีได้ ศาลจะสั่งงดการพิจารณาและจ าหน่ายคดีเสียชั่วคราวจนกว่าจะหายจากวิกลจริต และส่งจ าเลย
ไปรักษาในโรงพยาบาลโรคจิตเวชต่อไป10 
  ประการที่สาม จ าเลยต้องเข้าใจในภาษาหรือสามารถสื่อสารได้ในการพิจารณาคดี  ในกรณีที่จ าเลยไม่
สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย หรือไม่สามารถได้ยิน หรือเป็นใบ้ เพราะหูหนวก หรือเป็นใบ้ กฎหมายให้ศาลจัดหา
ล่ามให้แก่จ าเลย หรือล่ามภาษามือให้แก่จ าเลย โดยค่าใช้จ่ายของรัฐ เพื่อให้จ าเลยได้มีโอกาสรับรู้และต่อสู้คดีได้11

                                                           
 9 ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา เล่ม 2, พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556, หน้า 77-78 
 10 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามาตรา 14 บัญญัติวา่ “ในระหว่างท าการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา 
ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อวา่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้พนักงานสอบสวนหรือศาลแล้วแตก่รณี สั่งให้
พนักงานแพทย์ ตรวจผู้นั้นเสร็จแล้วให้เรียกพนักงานแพทย์นั้นมาให้ถ้อยค าหรือให้การวา่ตรวจได้ผลประการใด 
 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรอืศาลเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นผูว้ิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้ ให้งดการสอบสวน 
ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาไวจ้นกว่าผูน้ั้นหายวิกลจริตหรือสามารถจะต่อสู้คดีได้ และให้มีอ านาจส่งตัวผู้นั้นไปยังโรงพยาบาลโรคจิต
หรือมอบให้แก่ผู้อนุบาลข้าหลวงประจ าจังหวัดหรือผู้อื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร 
 กรณีที่ศาลงดการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาดังบัญญัติไว้ในวรรคก่อน ศาลจะจ าหน่ายคดีเสียชั่วคราวก็ได้” 
 11 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 13 บัญญัติว่า “การสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา ให้ใช้
ภาษาไทย แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือต้องแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศให้ใช้ล่ามแปล 
 ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลย หรือพยานไม่สามารถพูดและเขา้ใจภาษาไทยหรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะ
ภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่น และไม่มีล่าม ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ หรือศาล จัดหาล่ามให้โดยไม่ชักชา้ 
 ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลย หรือพยานไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้ และไม่มีล่ามภาษามือ ให้
พนักงานสอบสวน พนกังานอัยการ หรือศาล จัดหาล่ามภาษามอืให้หรือจัดใหถ้าม ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวธิีอื่นทีเ่ห็นสมควร 
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  ประการที่สี่ จ าเลยมีสิทธิรับทราบว่าต้นถูกกล่าวหาว่าอย่างไร สิทธิดังกล่าวนี้ หมายถึง สิทธิที่จะทราบว่า
โจทก์กล่าวหาว่าจ าเลยกระท าความผิดด้วยการกระท าหรือพฤติการณ์อย่างไร และพยานที่โจทก์น าเสนอนั้นได้แสดง
หรือกล่าวข้อเท็จจริงอันแสดงให้เห็นว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดอย่างไร  เพื่อจ าเลยจะได้รับทราบและแก้ตัวได้
ถูกต้อง  
  ประการที่ห้า สิทธิที่จะมีทนายความช่วยเหลือในการด าเนินคดี การมีทนายความช่วยเหลือในการ
ด าเนินคดีแก่จ าเลยนั้น ท าให้จ าเลยสามารถให้การต่อสู้คดีได้ดีและถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ เพราะจ าเลย
อาจไม่มีความรู้ด้านกฎหมายจึงไม่ทราบว่าควรจะให้การหรือหรือควรจะน าเสนอข้อเท็จจริงใดต่อศาล และที่ส าคัญก็
คือ จ าเลยมีผู้ที่สามารถให้ข้อแนะน าในการน าเสนอข้อเท็จจริงและจากการพยานโจทก์ในประเด็นที่ไม่ตรงกับความ
เป็นจริง 
  การให้ความช่วยเหลือจ าเลยในด้านทนายความนี้นับว่าเป็นแนวคิดในด้านรัฐสวัสดิการอย่างหนึ่งที่รัฐจะให้
ความช่วยเหลือแก่จ าเลยในการมีที่ปรึกษากฎหมายในการด าเนินคดีส าหรับจ าเลยที่ไม่มีทนายความ12 
  ดังนั้น การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตัวจ าเลยจึงเป็นการละเมิดสิทธิของจ าเลยในการที่จะได้รับการ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้จ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค าพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะ
ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ ซึ่งการพิจารณาคดีอาญาโดยไมมีตัวจ าเลยเป็นการปฏิบัติต่อ
จ าเลยเสมือนหนึ่งว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดจึงสามารถละเมิดสิทธิจ าเลยโดยการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจ าเลย
ได้นั่นเอง อันเป็นการขัดต่อหลักการพื้นฐานท่ีมีบัญญัติไว้ตามหลักสากลและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  2.4.2 ปัญหาการละเมิดสิทธิของจ าเลยตามหลักมาตรฐานสากล 
  หลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นหลักสากลและได้มีการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรในกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยปรากฏหลักการตามข้อ 14 ในฐานะสิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีอย่าง
เป็นธรรม (Right to Fair Trial)13  ด้วยผลของกติการะหว่างประเทศใด ICCPR นี้ประเทศภาคีสมาชิกท้ังหลายจึงมี
พันธกรณีระหว่างประเทศท่ีจะต้องจัดให้มีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว สิทธิที่
จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมตาม ICCPR ข้อ 14 นี้มีสิทธิล าดับรองอยู่ 11 ประการด้วยกัน14 ซึ่ง สิทธิของ
จ าเลยที่ได้รับการพิจารณาคดีต่อหน้าตนเอง (Right of Confrontation) นั้นเป็นสิทธิล าดับรองประการหนึ่งของ
สิทธิที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมซึ่งปรากฏอยู่ในข้อ 14 (3)(d) ซึ่งหากมีการพิจารณาคดีอาญาลับหลัง
จ าเลยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมืองในการได้รับการพิจารณาคดีต่อหน้าตนเองเพื่อเป็นการประกันว่าจ าเลยต้องได้รับทราบได้ว่าพยานหลักฐาน
ต่างๆที่ได้น าสืบในช้ันพิจารณาได้น าเสนอข้อเท็จจริงที่จะพิสูจน์ว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดอย่างไรอันจะน าไปสู่
ความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันซึ่งท าให้จ าเลยสามารถใช้สิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ 
 
3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจ าเลย 
  ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึง แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของจ าเลยในการได้รับการพิจารณาคดี
ต่อหน้า 

                                                           
 เมื่อมลี่ามแปลค าให้การ ค าพยานหรอือืน่ๆ ล่ามต้องแปลให้ถกูต้อง ล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนวา่จะท าหน้าทีโ่ดยสุจริต
ใจ จะไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล 
 ให้ล่ามลงลายมือชื่อในค าแปลนั้น 
 ให้พนักงานสอบสวน พนกังานอัยการ หรือศาล สั่งจ่ายค่าปว่ยการ คา่พาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พกัแก่ลา่มที่จัดหาใหต้าม
มาตรานี้ตามระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส านกังานอัยการสูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม 
แล้วแต่กรณีก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” 
 12 ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา เล่ม 2, พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556, หน้า 88. 
 13 ปกป้อง ศรีสนิท, “กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญากับสิทธิที่ไม่อาจถูกพักใช้ได้,” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2559), หน้า 6. 
 14 ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒ,ิ “การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่ปรากฏตัวจ าเลย : ศกึษากรณีการด าเนินคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง”วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2561), หน้า 994. 
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 3.1 ระบบการด าเนินคดีอาญา 
  ส าหรับในการด าเนินคดีอาญานั้นจะมีการด าเนินคดีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกันกล่าวคือ 1.ระบบไต่สวนแบบ
โบราณ (Inquisitorial System) อ านาจการด าเนินคดีทั้งหมดอยู่ในมือของผู้พิพากษา โดยผู้พิพากษาเป็นผู้ท าการไต่
สวนค้นหาความจริงและเป็นการด าเนินคดีโดยลับ  เป็นระบบการสืบพยานหลักฐานที่เน้นแสวงหาความจริงมิได้
จ ากัดการพิสูจน์อยู่ที่การน าเสนอพยานหลักฐานของคู่ความเท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้ศาลแสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่าง
เต็มที่15 และ 2.ระบบค าฟ้องหรือระบบกล่าวหา (Accusatorial System) ระบบกล่าวหาเป็นระบบวิธีพิจารณาคดีที่
มีลักษณะเป็นการต่อสู้ของบุคคลสองฝ่ายภายใต้กฎระเบียบที่แน่นอนตายตัว ซึ่งต้องกระท าต่อหน้าผู้พิพากษาที่
ปราศจากอคติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยผู้พิพากษาจะวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด16 
 3.2 สถานะประธานในคดีของผู้ถูกกล่าวหา 
  ในการด าเนินคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็น “ประธานในคดี” (Procedural Subject) กล่าวคือ การ
เป็นผู้มีสิทธิต่างๆในคดี17 ในระบบกล่าวหา การแยกอ านาจสอบสวนฟ้องร้องออกจากองค์กรศาล เป็นการให้สิทธิ
ต่างๆ แก่ผู้ต้องหาและจ าเลย ได้มีโอกาสแก้ข้อกล่าวหาและต่อสู้คดี เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาและจ าเลยกลายเป็น  
“ประธานในคดี” ได้รับการคุ้มครองในคดีอันสอดคล้องกับหลักที่ว่า “บุคคลทุกคนได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น
ผู้บริสุทธ์ิจนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระท าความผิด”18 
 3.3 สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการได้รับการพิจารณาคดีต่อหน้า 
  เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะเริ่มด าเนินขึ้นทันที แต่ขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นย่อมกระทบกับสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา เช่นต้องมีการจับ การค้น โดยการ
กระท าของเจ้าหน้าที่รัฐในขั้นตอนต่างๆนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าผู้นั้นจะ
เป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ตาม โดยจัดให้มีสิทธิต่างๆที่ผู้ถูกกล่าวหาท่ีจะต้องได้รับ19  
  3.3.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการพิจารณาคดีต่อหน้าจ าเลย 
  การด าเนินคดีอาญามีเป้าหมายในการค้นหาความจริงว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นได้กระท าความผิดจริงหรือไม่ 
ยอมให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการมีตัวจ าเลยอยู่เพื่อมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดี 20 เนื่องจากผลของค า
พิพากษาอาจเป็นผลร้ายต่อจ าเลย การพิจารณาและสืบพยานในคดีนั้นจ าเลยจึงควรอยู่ในทุกข้ันตอนของการด าเนิน
กระบวนพิจารณาเพื่อสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่21 
  3.3.2 หลักฟังความทุกฝ่าย 
  หลักฟังความทุกฝ่าย หมายความว่า คดีอาญาจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาได้กล่าวคือ 
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะโต้แย้งคัดค้านพยานหลักฐานที่อีกฝ่ายน ามากล่าวอ้างและยังมีสิทธิที่จะน าพยานหลักฐาน
ของตนมาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนได้22  
  3.3.3 สิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลยตามหลักนิติธรรม 
  แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาที่ส าคัญประการหนึ่งคือ หลักนิติธรรม 
(The Rule of law) ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ส าคัญมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

                                                           
 15 อุดม รัฐอมฤต, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 6, กรงุเทพฯ:โครงการต าราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2558, หน้า 26. 
 16 อุดม รัฐอมฤต, “การฟ้องคดีอาญา,” วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2535), หน้า 242. 
 17 คณิต ณ นคร, กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพฯ : วญิญูชน, 2555, หน้า 134 
 18 รุ่งนภา เอีย่มศรี, “สิทธิของผู้ต้องหากบัการช่วยเหลือทางกฎหมาย” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี  
พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558, หน้า 10 
 19 ธนธรรม เจริญเลิศ, “ขอบเขตของการพิจารณาคดีอาญาโดยเปิดเผย” วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี 
พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553, หน้า 9. 
 20 ไพจิตร ปุญญพันธ,์ การพิจารณาต่อหนา้จ าเลย, บทบัณฑิตย,์ เล่ม24, ตอน4, 2509, หน้า 747. 
 21 คนึง ฤาไชย, กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา เล่ม 2, พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561, หน้า 87-88 
 22 คณิต ณ นคร, กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพฯ : วญิญูชน, 2555, หน้า 69-70 



454 
  หลักนิติธรรม คือ หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมายที่ส าคัญในระบอบประชาธิปไตยที่เทิดทูนศักดิ์ศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย์และยอมรับนับถือสิทธิมนุษยชนแม่ทุกมุม รัฐต้องให้ความอารักขาคุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจากลัทธิ
ทรราช หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าระหว่างรัฐกับเอกชน หรือระหว่างเอกชนกับเอกชนศาลย่อมมีอ านาจอิสระ
ในการตัดสินข้อพิพาทนั้นโดยเด็ดขาดและโดยยุติธรรม ตามกฎหมายของบ้านเมืองที่ถูกต้องและเป็นธรรม23 
  3.3.4 หลักประกันสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลยในการต่อสู้คดี 
  การให้สิทธิผู้ต้องหาหรือจ าเลยในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่เป็นสิทธิที่ส าคัญและเป็นหลักประกันสิทธิของ
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยตามหลักสิทธิมนุษยชน 
  ในระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยในปัจจุบันได้มีการยอมรับให้มีการพิจารณาคดีลับหลัง
จ าเลยได้ แต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตัวจ าเลยจะต้องกระท าภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดเป็น
ข้อยกเว้นไว้เท่าน้ัน การพิจารณาคดีดังกล่าวนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีเงื่อนไขในการใช้อย่างจ ากัดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อจ าเลยและสร้างความเสียหายแก่สิทธิของจ าเลยที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม ดังนั้น  รัฐจึงต้องมี
มาตรการอันเป็นหลักประกันสิทธิในการต่อสู้คดีไว้ในกรณีที่ต้องมีการพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตัวจ าเลย24 ดังนี้ 
หากการพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตัวจ าเลยมีหลักประกันดังต่อไปนี้ร่วมอยู่ด้วยก็ถือว่าจ าเลยมีหลักประกันสิทธิใน
การต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมโดยมีหลักการที่ส าคัญอยู่ด้วย 3 ประการ25 
  1) การแจ้งให้จ าเลยได้รับทราบถึงข้อกล่าวหา (Right to have notice)  
  2) สิทธิที่จะมีทนายความช่วยเหลือในการด าเนินคดี (Right to counsel) 
  3) สิทธิในการขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาคดีใหม่ (Right to retrial) 
 
4. การสืบพยานลับหลังจ าเลยตามกฎหมายต่างประเทศ 
 4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  การพิจารณาคดีอาญาของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบการด าเนินคดีแบบกล่าวหา (Accusatorial System) 
เช่นเดียวกับอังกฤษ หลักการประการหนึ่งที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญของระบบกฎหมายดังกล่าวก็คือ การพิจารณาคดี
โดยเปิดเผย (Public trial) เช่นเดียวกัน ดังปรากฏอยู่ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 
6 (Sixth Amendment) 
  อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีการค่อยๆ ลดความเข้มงวดในการพิจารณาคดีต่อหน้าจ าเลยลง โดยให้มีการ
พิจารณาคดีอาญาลับหลังจ าเลยได้ ดังปรากฏในค าวินิจฉัยของศาลสูงสุดของสหรัฐ (US Supreme Court) ในคดี 
Diaz V. United States ในปี ค.ศ. 1912 ซึ่งศาลวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ในคดีนี้ จ าเลยได้รับการประกันตัว และได้สละ
สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีต่อหน้าตนเองโดยสมัครใจ และจ าเลยมีทนายความอยู่ในห้องพิจารณาคดี ศาลจึง
สามารถด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้โดยไม่มีตัวจ าเลย26 นอกจากนี้ในคดีที่จ าเลยประพฤติตนขัดขวางการ
พิจารณาคดี ศาลสามารถสั่งให้น าตัวจ าเลยออกจากห้องพิจารณาคดีได้ ดังปรากฏในคดี Illinois V. Allen27 
 4.2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  ประเทศฝรั่งเศสมีบทบัญญัติเป็นข้อยกเว้นให้ศาลพิจารณาคดีอาญาโดยไม่ปรากฏตัวจ าเลย ในคดีความผิด
อุกฉกรรจ์ ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส ถือว่า การที่จ าเลยไม่มาปรากฏตัวต่อศาล โดยไม่มีเหตุผล
สมควรด้วยการหาทางหลีกเลี่ยง ไม่มาศาล ทั้งๆ ที่ได้รับการแจ้งตามปกติแล้ว จะอยู่ภายใต้การพิจารณาแบบ 

                                                           
 23 ธานินทร์ กรัยวิเชียร, “หลักนิติธรรม” พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร : บริษัทชวนพิมพ์ 50 จ ากัด, 2553, หน้า 23-24; 
พิทยา ลิ้มสุวัฒน,์ “การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจ าเลยในคดีอาญา : ศึกษากรณีรัฐให้ความช่วยเหลอืโดยตั้งทนายความให้ผู้ต้องหา
และจ าเลยในการต่อสู้คดีอาญา” งานวิจัยของการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9  วิทยาลัยการยุติธรรม 
ส านักงานศาลยุตธิรรม, 2559 หน้า 5 
 24 ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒ,ิ “การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่ปรากฏตัวจ าเลย : ศกึษากรณีการด าเนินคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง”วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2561), หน้า 997. 
 25 อุดม รัฐอมฤต, วิธีพิจารณาโดยไม่มีตัวจ าเลยในคดีอาญา, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2562), หน้า 244-245. 
 26 Diaz v. United States, 223 U.S. 442 (1912) 
 27 Illinois v. Allen, 397 U.S. 337 (1970) 
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Contumance ซึ่งศาลสามารถพิจารณาโดยไม่ต้องมีตัวจ าเลยได้ทันทีโดยไม่ต้องมีฝ่ายใดร้องขอ แต่ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ การที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้ก าหนดขึ้นมาเป็นหลักประกัน อันได้แก่ ส่งหมายเรียกไปยังถ่ินท่ี
อยู่แน่นอนของจ าเลยและปิดประกาศไว้ที่ท าการเทศบาลและที่ท าการของศาล รวมทั้งการประกาศในหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายได้รับทราบถึงการพิจารณาที่ไม่มีตัวจ าเลย เพื่อเรียกตัวจ าเลยมาด าเนินคดีในศาลภายใน 10 
วัน หลังจากนั้น หากจ าเลยยังไม่มาปรากฏตัวต่อศาล หัวหน้าศาลที่มีเขตอ านาจจะมีค าสั่งให้ด าเนินคดีโดยไม่มีตัว
จ าเลย และหลังจากที่มีค าสั่งให้มีการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจ าเลย หากจ าเลยไม่ปรากฏตัวต่อศาลภายใน 10 วัน 
ศาลก็จะด าเนินคดีโดยไม่มีตัวจ าเลย28 
 4.3 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมันอนุญาตให้มีการด าเนินคดีอาญาลับหลังจ าเลยได้ โดย
การด าเนินคดีอาญาลับหลังจ าเลยสามารถเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี29 ได้แก่ 
  (1) การด าเนินคดีอาญากับจ าเลยที่ศาลไม่อาจจับตัวมาได้เพราะไม่ทราบที่อยู่  เพราะจ าเลยอาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศ หรือเพราะมีเหตุอื่นที่ท าให้ไม่อาจมาปรากฏตัวที่ศาลได้ ทั้งนี้โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 276 ถึง 295 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรักษาไว้ซึ่งพยานหลักฐานของคดีเพื่อการด าเนินคดีอาญาในอนาคต โดยเปิดช่องให้ยึดและ
อายัดทรัพย์สินของจ าเลยได้ 
  (2) การด าเนินคดีอาญากับจ าเลยที่ไม่มาปรากฏตัวต่อศาล คือ จ าเลยได้รับหมายเรียกให้มาศาลเพื่อ
สืบพยาน แต่สมัครใจไม่มาปรากฏตัวต่อศาล ทั้งนี้ตามมาตรา 231 วรรคสองถึง 232 
 
5. เง่ือนไขในการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจ าเลยโดยชอบ 
  ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการก าหนดเง่ือนไขอันเป็นหลักประสิทธิเมื่อจ าเลยหลบหนีและได้มีการด าเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไปโดยไม่มีตัวจ าเลย ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นไปโดยความชอบ
ธรรม ดังจะปรากฏในรายละเอียด ดังน้ี 
 5.1 การแจ้งให้จ าเลยได้รับทราบถึงข้อกล่าวหา (Right to have notice) 
  ในช้ันพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยได้ก าหนดให้จ าเลยมีสิทธิท่ีจะทราบ
ว่าโจทก์กล่าวหาว่าจ าเลยกระท าความผิดด้วยการกระท าหรือพฤติการณ์อย่างไร และพยานหลักฐานที่โจทก์น าเสนอ
ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือกล่าวข้อเท็จจริงอันแสดงให้เห็นว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดอย่างไร เพื่อให้จ าเลยได้
รับทราบและแก้ตัวได้อย่างถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (5)  ซึ่งสิทธิดังกล่าว
ได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 10 และ ข้อ 11 และกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ 14 (2), (3), (5)  นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้
บัญญัติหลักประกันสิทธิดังกล่าวไว้ในมาตรา 172  ท่ีก าหนดว่าการพิจารณาต้องกระท าต่อหน้าจ าเลย เป็นหลักการ
ส าคัญที่ท าให้จ าเลยสามารถรับทราบว่าพยานหลักฐานต่างๆซึ่งได้น าสืบในช้ันพิจารณาได้น าเสนอข้อเท็จจริงที่จะ
พิสูจน์ว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดอย่างไร เมื่อจ าเลยได้รับทราบแล้ว จึงสามารถยกข้อโต้แย้งหรือข้อแก้ตัวได้  
ในทางกลับกัน หากพยานหลักฐานใดกระท าโดยไม่ได้กระท าต่อหน้าจ าเลย โดยหลัก ศาลไม่อาจน ามารับฟังในการ
พิจารณาในศาลได้โดยตรง เช่น พยานหลักฐานท่ีน าสืบในช้ันไต่สวนมูลฟ้อง หรือในช้ันสอบสวน แต่ไม่ได้น าสืบในช้ัน
พิจารณา เป็นต้น เนื่องจากจ าเลยไม่มีโอกาสซักค้านหรือรับฟังพยานดังกล่าวต่อหน้าตน 
  กรณีการพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตัวจ าเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย จะเหน็
ได้ว่า มาตรา 172 ทวิ มาตรา 172 ทวิ/1 มาตรา 172 ทวิ/2 จะสามารถท าได้โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขของมาตรา 
172  วรรค 2  กล่าวคือ ถ้าศาลได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จ าเลยฟัง สอบถามค าให้การจ าเลยและจดบันทึกค าให้การ
จ าเลยแล้วว่าให้การอย่างไร อันถือว่า เป็นการแจ้งให้จ าเลยได้รับทราบถึงข้อกล่าวหา (Right to have notice) แล้ว 
 5.2 สิทธิที่จะมีทนายความช่วยเหลือในการด าเนินคดี (Right to counsel) 

                                                           
 28 กู้เกียรติ เมืองสง, “การพิจารณาคดีลับหลังจ าเลย,” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,์ 2550, หนา้ 38-39. 
 29 เพิ่งอ้าง, หน้าเดิม. 
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  การพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจ าเลย จ าเลยจะต้องมีสิทธิมีผู้แทนคดีผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดี
ทางกฎหมาย (Right to counsel) โดยรัฐจะต้องแสดงให้เห็นว่าจ าเลยได้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว และบุคคล
ดังกล่าวนั้นจะต้องสามารถท าหน้าที่ในคดีได้อย่างเต็มที่ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรืออ านาจครอบง าใดๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวนั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถในทางคดีที่เหมาะสมกับคดีที่จ าเลยถูก
กล่าวหาด้วย30 ในการด าเนินคดีอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหลักในการด าเนินคดีโดยจะบัญญัติไว้
ตั้งแต่ขั้นตอนในการด าเนินคดี อ านาจหน้าท่ีขององค์กรต่างๆรวมถึงสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลยในการต่อสู้คดีอาญา 
สิทธิการมีทนายความก็ถือเป็นสิทธิในการต่อสู้คดีอาญาประการหนึ่ง ที่ได้น ามาบัญญัติไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในการด าเนินคดีอาญา  
  จะเห็นได้ว่าสิทธิการมีทนายความของจ าเลยนั้นถือว่ามีความส าคัญมากในการด าเนินคดีอาญา ซึ่งเป็น
หลักประกันเพิ่มเติมว่าจ าเลยมีสิทธิที่จะต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่โดยถือหลักที่ว่า “อาวุธเท่าเทียมกัน”31(Equality of 
Arms) เนื่องจากข้อเท็จจริงที่พบได้ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ท้ังผู้ต้องหาและจ าเลยแต่ละคนนั้นมีความสามารถในการ
ต่อสู้คดีไม่เท่าเทียมกัน กฎหมายจึงต้องปกป้องคุ้มครองผู้ที่เข้าต่อสู้คดีโดยการให้สิทธิแก่ผู้ต้องหาและจ าเลยเพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นทนายความจึงถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการให้ความช่วยเหลือ และเป็นหลักประกันเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้ต้องหาและจ าเลยมีสิทธิที่จะต่อสู้คดีได้อย่าง
เต็มที่  การที่คู่ความทั้งสองฝ่ายจะต่อสู้กันอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ความจริงปรากฏออกมานั้นคู่ความทั้งสองฝ่ายต้อง
อยู่ในฐานะที่ใกล้เคียงกัน สิทธิตรงนี้จะเป็นส่วนช่วยให้สามารถต่อสู้กันได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้อง
เข้าไปดูแลให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพจากทนายความ32  
 5.3 การลงโทษจ าเลยที่หลบหนีจากการกระท าความผิด 
  วัตถุประสงค์ของการลงโทษเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการลงโทษทางอาญา แม้ในกรณีที่จ าเลยหลบหนีไปหาก
ไม่มีกฎหมายที่ก าหนดให้มีการพิจารณาคดีต่อไปโดยไม่มีตัวจ าเลยย่อมท าให้เกิดความกังวลต่อสังคมว่าหากเป็น
เช่นนี้แล้ว เมื่อมีการกระกระท าความผิดเกิดขึ้นอีกและจ าเลยหลบหนีไปกฎหมายก็จะไม่สามารถท าอะไรต่อไปได้
จนกว่าจะจับจ าเลยมาอยู่ร่วมในการพิจารณาคดี ซึ่งแน่นอนว่าการจับตัวจ าเลยมาลงโทษได้นั้นเป็นเรื่องส าคัญมาก
ที่สุด แต่หากยังจับตัวจ าเลยไม่ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทวิ/1 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
ในเรื่องระยะเวลาเอาไว้ว่า เมื่อออกหมายจับแล้วยังจับตัวจ าเลยไม่ได้ภายใน 3 เดือน ก็ให้ศาลด าเนินคดีต่อไปโดยไม่
ชักช้า ดังนั้นแม้จะไม่มีตัวจ าเลยอยู่ร่วมในการพิจารณาก็เห็นควรให้มีการพิจารณาคดีไปจนมีค าพิพากษา  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในคดีที่มีความร้ายแรง เช่น ในคดีที่เป็นความผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือคดีที่เป็นท่ีสนใจของประชาชน เพื่อให้
สังคมรับทราบถึงผลของการกระท าที่จ าเลยได้กระท าลงและสอดคล้องกับหลักของวัตถุประสงค์ในการลงโทษ มิให้
เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นท่ีจะกระท าความผิดในลักษณะเดียวกัน 
 5.4 สิทธิในการขอรื้อฟ้ืนคดี (Right to retrial) 
  การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นใหม่เกิดจากปัญหาความผิดพลาดในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
อาจจะมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน กระบวนการน าสืบพยานหลักฐานหรือ
การรับฟังพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ท าให้ประชาชนผู้บริสุทธ์ิมีโอกาสถูกลงโทษเป็นตราบาปและรอยมลทินแห่งชีวิต
เกิดขึ้นได้ ดังนั้น นานาอารยประเทศจึงได้ก าหนดให้มีการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ เพื่อใช้เป็นมาตรการใน
การแก้ไขผลของค าพิพากษา เป็นการเยียวยาความเสียหายและเป็นการกอบกู้ช่ือเสียงเกียรติยศของผู้บริสุทธิ์ให้กับ
คืนมา33โดยการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ถือเป็นข้อยกเว้นของหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งค าพิพากษาและเป็น
กระบวนการพิเศษท่ีน ามาพิจารณาแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาโดยเฉพาะ เพื่อเปิด

                                                           
 30 เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร, “การพิจารณาคดีโดยไม่ปรากฏตวัจ าเลย,” รายงานการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
งานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, (กรกฎาคม 2563), หน้า 16. 
 31 คณิต ณ นคร, รวมบทความด้านวิชาการ ของ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อัยการสูงสุด, พิมพ์อักษร, 2540, หน้า 361. 
 32 คณิต ณ นคร, กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพฯ : วญิญูชน, 2555, หน้า 186-187. 
 33 อวกิารัตน์ นยิมไทย, หลักการร้ือฟื้นคดอีาญาขึ้นพิจารณาใหม่ตามหลักกฎหมายต่างประเทศ, วารสารจุลนิต ิปีที่ 14  
ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม), 2560, หน้า 139.  
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โอกาสให้จ าเลยได้น าพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน เป็นการคืนความยุติธรรมให้แก่คู่ความ
ในคดีและเป็นการเรียกคืนความเชื่อถือศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมของสังคม  
  เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่จ าเลยที่ถูกพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวให้มีความทัดเทียมและกฎหมาย
ระหว่างประเทศและกฎหมายของต่างประเทศ และเป็นไปตามหลักการสากล  ดังนี้ ผู้เขียนจึงเห็นควรเสนอให้มี
การเพิ่มสิทธิในการขอรื้อฟื้นคดีในกรณีที่มีการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจ าเลยและศาลได้มีค าพิพากษาว่าจ าเลย
กระท าความผิด จ าเลยสามารถร้องขอให้รื้อฟื้นคดีใหม่ได้ต่อเมื่อมาปรากฏตัวต่อศาล โดยค าร้องขอพิจารณาคดีใหม่
ต้องยื่นต่อศาลภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษารวมทั้งแสดงหลักฐานและเหตุผลที่ตนไม่ได้มา
ปรากฏตัวต่อศาลด้วย 
  เมื่อจ าเลยมีหลักประกันสิทธิในเรื่องการขอรื้อพื้นคดีซึ่งเป็นหนึ่งในเง่ือนไขของการพิจารณาคดีที่ไม่มีตัว
จ าเลย หากจ าเลยต้องการขอรื้อพื้นคดีจ าเลยจะต้องมาปรากฏตัวต่อศาลเพื่อยื่นค าร้องขอรื้อฟื้ นคดีใหม่อีกครั้ง 
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษาว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิด โดยระยะเวลาในการให้สิทธิขอรื้อฟื้นคดีก็มี
ความส าคัญเช่นกัน หากไม่มีระยะที่ก าหนดไว้ชัดเจนแน่นอนย่อมท าให้จ าเลยที่หลบหนีไปไม่คิดไตร่ตรองเพื่อที่จะ
กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อต่อสู้คดี และในขณะเดียวกันหากปล่อยเวลาเนิ่นนานพยานหลักฐานต่างๆในคดี 
เช่น พยานบุคคล เมื่อเวลาผ่านไปอาจท าให้ความทรงจ าในการพบเห็นเหตุการณ์เลือนรางไปได้ เนื่องจากประจักษ์
พยานน้ันมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการพิสูจน์ว่าจ าเลยได้กระท าความผิดจริงหรือไม่ หรือแม้แต่พยานวัตถุ อาจะ
เลือนหายไปตามกาลเวลา มีการเสื่อมสภาพไป การตรวจสอบหาความจริงอาจจะไม่มีผลที่ถูกต้องแม่นย าเท่าเดิมนัก 
เมื่อเป็นเช่นนี้การที่จ าเลยต้องการขอรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนให้ได้ประโยชน์แต่ตัว
จ าเลยมากท่ีสุดจึงไม่ควรปล่อยระยะเวลาให้ล่วงเลยนานเกินไป 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 6.1 บทสรุป 
  ในปัจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้วางหลักการพิจารณาคดีอาญาจะต้องกระท าต่อ
หน้าจ าเลยไว้ในมาตรา 172 อันเป็นหลักการที่ทั่วโลกนั้นให้การยอมรับ และบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในของ
ประเทศตนเอง ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานท่ีจะประกันสิทธิของจ าเลย ที่จ าเลยจะได้รับการพิจารณาคดีโดยเป็นธรรมต่อ
หน้าตนเอง ซึ่งสิทธิของจ าเลยในการได้รับการพิจารณาคดีต่อหน้าเป็นหลักประกันในการด าเนินคดีอาญาของจ าเลย 
และหากจ าเลยหลบหนีกฎหมายก็ได้วางหลักเอาไว้ให้สามารถมีการพิจารณาคดีต่ อไปโดยไม่มีตัวจ าเลยได้ 
บทบัญญัติมาตราดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีต่อหน้าและสิทธิในการต่อสู้คดีของ
จ าเลยอย่างยิ่งโดย ซึ่งการพิจารณาคดีอาญาโดยไม่มีตัวจ าเลยนั้นถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติต่อจ าเลยผู้ที่ยังไม่ได้มีค า
พิพากษาของศาลว่าเป็นผู้กระท าความผิดเป็นผู้กระท าความผิดแล้วจึงต้องลงโทษโดยการที่จะมิให้จ าเลยได้รับสิทธิ
ในการพิจารณาคดีต่อหน้า สิทธิในการต่อสู้คดีของจ าเลย สิทธิในการเผชิญหน้ากับพยานฝ่ายตรงข้าม สิทธิในการซัก
ค้านพยานฝ่ายตรงข้ามและน าเสนอพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ของฝ่ายตนต่อศาล  อันเป็นการย้อนแย้งและขัด
กับหลักการข้างต้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีหลักการพิจารณาคดีและสืบพยานต่อหน้าจ าเลยไว้ แต่ในบางครั้งหาก
จะต้องพิจารณาคดีต่อหน้าจ าเลยในทุกคดี ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้เสียหายท าให้ผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยา และ
เกิดคดีที่คั่งค้างในศาลเป็นจ านวนมากอันอาจส่งผลกระทบต่อความยุติธรรมได้ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดข้อยกเว้นของ
หลักการพิจารณาต่อหน้าจ าเลยขึ้นมาปรากฏทั้งในระดับของกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของ
ประเทศต่างๆโดยถูกเรียกว่า การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่ปรากฏตัวจ าเลย หรือ การพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจ าเลย 
ซึ่งการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจ าเลยต่อไปจนมีค าพิพากษาว่าจ าเลยกระท าความผิดถือเป็นการลงโทษเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการป้องกันสังคมจากผู้กระท าความผิด เนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางอาญาที่ใช้ข่มขู่มิให้บุคคลอื่นกระ
ท าความผิดในทางเดียวกัน หรือเป็นแบบอย่างซึ่งบังคับจิตใจของบุคคลทั่วไปที่คิดจะกระท าความผิดอย่างเดียวกันให้
งดความผิดนั้นๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเยียวยาผู้เสียหายและเพื่อเป็นการลงโทษจ าเลยให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษจึงเห็นควรให้มีการเพิ่มเง่ือนไขของการพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจ าเลยเอาไว้อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม 
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 6.2 ข้อเสนอแนะ 
  จากท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทสรุปนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อจ าเลยหลบหนียังมีความจ าเป็นที่ต้องมีการพิจารณาคดี
โดยไม่มีตัวจ าเลยต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับหลักวัตถุประสงค์ของการลงโทษ แต่ก็ควรมีการก าหนดเง่ือนไขในการ
พิจารณาคดีแบบไม่มีตัวจ าเลยให้ครอบคลุม ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายหรือสังคมที่ต้องการรับทราบถึง
การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างแท้จริง  และเพื่อความเป็นธรรมแก่จ าเลยโดยมีหลักประกันให้แก่จ าเลย ซึ่งเป็นการ
ก าหนดเง่ือนไขนอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานของจ าเลยที่ควรจะได้รับทราบข้อกล่าวหา หรือสิทธิในการได้ รับหมายโดย
ชอบ รวมไปถึงสิทธิในการมีทนายความคอยช่วยเหลือในทางคดีเมื่อตนไม่ได้อยู่ร่วมในการพิจารณา โดยเง่ือนไขที่
เห็นควรเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น มีดังน้ี 
  ประการแรก สิทธิในการขอรื้อฟื้นคดี(Right to Retrial) ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎหมายของต่างประเทศที่ผู้เขียนได้ท าการศึกษามาเปรียบเทียบกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย
นั้นยังไม่พบว่ามีสิทธิในการขอรื้อฟ้ืนคดี(Right to Retrial) ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของไทย ดังนั้น จึงควรให้คดีอาญาที่จ าเลยถูกพิจารณาคดีไปโดยไม่มีตัวและศาลได้มีค าพิพากษาว่าจ าเลยกระท า
ความผิด เมื่อจ าเลยมาปรากฏตัวต่อศาล จ าเลยสามารถยื่นค าร้องขอพิจารณาคดีใหม่ได้ ทั้งนี้โดยแสดงหลักฐานและ
เหตุผลที่ตนไม่ได้มาปรากฏตัวต่อศาลแต่แรก  
  ประการที่สอง เงื่อนไขส าคัญอีกประการหนึ่งคือระยะเวลาที่สามารถขอรื้อฟ้ืนคดีใหม่ได้ โดยระยะเวลาใน
การให้สิทธิขอรื้อฟื้นคดีย่อมมีความส าคัญ หากไม่มีระยะที่ก าหนดไว้ชัดเจนแน่นอนย่อมท าให้จ าเลยที่หลบหนีไปไม่
คิดไตร่ตรองเพื่อที่จะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อต่อสู้คดี และในขณะเดียวกันหากปล่อยเวล าเนิ่นนาน
พยานหลักฐานต่างๆในคดี เช่น พยานบุคคล เมื่อเวลาผ่านไปอาจท าให้ความทรงจ าในการพบเห็นเหตุการณ์เลือนราง
ไปได้ เนื่องจากประจักษ์พยานนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการพิสูจน์ว่าจ าเลยได้กระท าความผิดจริงหรือไม่ 
หรือแม้แต่พยานวัตถุ อาจะเลือนหายไปตามกาลเวลา มีการเสื่อมสภาพไป การตรวจสอบหาความจริงอาจจะไม่มีผล
ที่ถูกต้องแม่นย าเท่าเดิมนัก เมื่อเป็นเช่นนี้การที่จ าเลยต้องการขอรื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ของตนให้ได้ประโยชน์แต่ตัวจ าเลยมากที่สุดจึงไม่ควรปล่อยระยะเวลาให้ล่วงเลยนานเกินไป โดยเห็นควรก าหนด
ระยะเวลาไว้ 1 ปีนับแต่ศาลมีค าพิพากษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



459 
บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
หนังสือ 

คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งท่ี 8). กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555. 
คนึง ฤาไชย. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งท่ี 9). กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2561. 
ณรงค์ ใจหาญ. หลักกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา เลม่ 2 (พิมพ์ครั้งท่ี 5). กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2556. 
ธานี สิงหนาท. ค าอธิบาย พยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพมหานคร:  
 กรุงสยามพับลิชช่ิง, 2551.  
ธานนิทร์ กรัยวิเชียร. หลักนิติธรรม (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพมหานคร : บริษัทชวนพิมพ์ 50 จ ากัด, 2553. 
อุดม รัฐอมฤต. ค าอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (พิมพ์ครัง้ที่ 6). กรุงเทพมหานคร:  
 โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์. 2558. 
 

บทความ 
ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ. “การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่ปรากฏตัวจ าเลย : ศึกษากรณีการด าเนินคดีอาญา 
 ของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง.” วารสารนติิศาสตร์ ปีท่ี 47 ฉบับท่ี 4 (ธันวาคม 2561) 
ปกป้อง ศรีสนิท. “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับสิทธิที่ไม่อาจถูกพักใช้ได้.” 
 วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 2 (กันยายน 2559). 
ไพจิตร ปญุญพันธ์. “การพิจารณาต่อหน้าจ าเลย.” บทบัณฑิตย์. เล่ม24. ตอน4. 2509.  
อุดม รัฐอมฤต. “การฟ้องคดีอาญา.” วารสารนติิศาสตร์ ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 2 (มิถุนายน 2535). 
อุดม รัฐอมฤต. วิธีพิจารณาโดยไมม่ีตัวจ าเลยในคดีอาญา. วารสารนติิศาสตร์ ปีท่ี 48 ฉบับท่ี 2 (มิถุนายน 2562). 
 

วิทยานิพนธ์ 
กู้เกียรติ เมืองสง. “การพิจารณาคดีลับหลังจ าเลย.” วิทยานิพนธป์รญิญามหาบัณฑิต  
 คณะนติิศาสตร์ปรีด ีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์, 2550. 
ชัยณรงค์ เตโช. “สิทธิในการรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
 และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 : ศึกษาการด าเนินคดีอาญาเจ้าหน้าที่รัฐ.”  
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิตศิาสตร์ ปรดีี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์, 2558. 
ณฐัถาวดี ลีต้ระกลู. “สิทธิในการมทีนายความ: ศึกษาเปรียบเทียบผลการละเมิดสิทธิในช้ันสอบสวน 
 และช้ันพิจารณา.” วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต คณะนติิศาสตร ์ปรีดี พนมยงค์  
 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, 2555. 
ธนธรรม เจริญเลิศ. “ขอบเขตของการพิจารณาคดีอาญาโดยเปดิเผย.” วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ 
 คณะนติิศาสตร์ ปรดีี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์, 2553. 
รุ่งนภา เอี่ยมศรี. “สิทธิของผู้ต้องหากับการช่วยเหลือทางกฎหมาย.” วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑิต  
 คณะนติิศาสตร์ ปรดีี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์, 2558. 
 

เอกสารอื่นๆ 
ณรงค์ ใจหาญ. “การมีตัวจ าเลยในระหว่างการด าเนินคดีอาญา” สบืค้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560, จาก 
 http://www.siamrath.co.th.  
พิทยา ลิ้มสุวัฒน์. “การคุ้มครองสทิธิของผู้ต้องหาและจ าเลยในคดีอาญา: ศึกษากรณีรัฐให้ความช่วยเหลือ 
 โดยตั้งทนายความให้ผูต้้องหาและจ าเลยในการต่อสูค้ดีอาญา.” งานวิจัยของการอบรม หลักสตูร 
 ผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสูง รุ่นท่ี 9 วิทยาลัยการยตุิธรรม ส านักงานศาลยตุิธรรม, 2559. 
เพียรรตัน์ ลลีาพงศธร. “การพิจารณาคดีโดยไม่ปรากฏตัวจ าเลย.” รายงานการวิจยัเสนอต่อคณะกรรมการ
 ส่งเสริมงานวิจัย คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, กรกฎาคม 2563. 



460 
ภาษาต่างประเทศ 
International Covenant on Civil and Political Rights 
The Universal Declaration of Human Rights 



มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
Legal Measures for Controlling the alcoholic beverages merchandising via Electronic Platform  

สุคันธรส กลับกลาย1 
Sukantarose Klabklai 

นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายกฎหมายเอกชนและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

Master of Laws Dhurakij Pundit University 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล2 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
Professor Dr. Phaisith Phipatanakul 

Dhurakij Pundit University 
 
บทคัดย่อ 
 เดิมการจ าหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในรูปแบบของการจ าหน่าย ณ สถานที่ตั้งของ
ร้านค้าเพียงอย่างเดียวซึ่งได้แก่ ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า แต่ต่อมาเทคโนโลยีได้เข้ามา
มีบทบาทส าคัญในการประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ต่าง ๆ มากข้ึน ท าให้รูปแบบการจ าหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเข้าสู่
การจ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกกันว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ  
อี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) ซึ่งท าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการ
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และท าการศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของต่างประเทศ ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อ
น ามาเปรียบเทียบถึงมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการศึกษา ผู้เขียนพบว่า 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้บังคับอยู่ของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายหลักท่ีบัญญัติขึ้นเพื่อคอยควบคุมการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวก็ไม่ครอบคลุมถึงการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
เป็นช่องทางในการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเดียวกันกับการจ าหน่ายสินค้าประเภทอื่น ๆ ต่อมา รัฐได้ออก
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยห้ามไม่ให้มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ในลักษณะที่เป็นการ
จ าหน่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการตัดช่องทางการจ าหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ประกอบ
ธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังพบว่า มีการลักลอบจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อยมา โดย
สามารถพบเห็นได้ทั่วไปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เสมือนดังว่าไม่เคยมีประกาศดังกล่าวออกมาประกาศใช้เลย 
 จากการศึกษา ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้มีการยกเลิกประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรีฉบับเดิมและให้ออกประกาศฉบับใหม่ โดยการอนุญาตให้มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพียงแต่ต้องมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ โดยมีมาตรการทางกฎหมายดังนี้ (1) ให้มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีการขอใบอนุญาตจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ และนิยามรูปแบบของการจ าหน่ายด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน และ
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อนุญาตให้จ าหน่ายเฉพาะในรูปแบบของ “เว็บไซต์” เท่านั้น (2) ให้มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีการลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลของผู้ซื้อเพื่อยืนยันตัวตนได้
ว่าอายุของผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก าหนดไว้ และ (3) ให้
มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเวลาและสถานที่ในการจัดส่งสินค้าที่จ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
เป็นไปตามกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้ก าหนดช่วงเวลาและสถานท่ีห้ามจ าหน่ายไว้ 
 
ค าส าคัญ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การจ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ABSTRACT 
 Formerly, the distribution and merchandising of alcoholic beverages was vended in 
traditional shops including retail stores, wholesale stores, restaurants and department stores. 
Recently, technology has fortified the business ecosystem and shifted business patterns of 
distribution and transaction into an unprecedented future. Most alcoholic businesses initiated and 
developed a new strategy for increasing their sales, which is digitally engaged on a platform of “E-
Commerce”, so customers can approach and order products with more accessibility and 
convenience. 
 This research aims to study the legal measures and enactment for proper controlling 
the alcoholic beverages merchandising on an electronic platform.  Simultaneously, this will apply 
comparative legal perspectives with foreign countries especially the Commonwealth of Australia, 
New Zealand and Republic of Singapore in order to compare legal implementation and 
authorization on the matters of alcoholic beverages merchandising. From the study, the author 
discovered that present Thai laws regarding the alcoholic beverages merchandising is namely the 
Alcoholic Beverages Control Act BE 2551 with a main legal objective for controlling related activities 
and embracing specified measures for alcoholic beverages control in Thailand; however, this act is 
not covered on electronic platforms. This loophole entices most alcoholic beverages 
entrepreneurs grasping a new channel for their sales. Subsequently, in BE 2563, Royal Thai 
Government’s Prime Minister’s Office announces regulation on prohibiting alcoholic beverages 
merchandising via electronic platform by any means as this has obstructed traditional ways for 
selling alcoholic beverages; however, many smuggles are vividly exposed on the internet as if this 
announcement has never existed. 
 From the study, the author would like to present the possible solution for this problem 
by cancelling the previous Prime Minister’s Office announcement (BE 2563) and issuing a new 
version. New announcement should allow the sale of alcoholic beverages via electronics platform 
within a proper legal implementation such in the measures, as follows: (1) to have legal measures 
controlling the merchandising of alcoholic beverages via electronics platform by requesting a 
license for all sale contributors and clearly defining the channel for alcoholic beverages 
merchandising on a “website” channel; (2) to provide legal measures controlling the merchandising 
of alcoholic beverages via electronics platform by requiring registration and recording all customer’s 
information for further verification and tracing the age and other important criteria stipulated by 
the related legal controls; and (3) to have a legal measures concerning controlling time and place 
for merchandising or advertising alcoholic beverages in accordance with proper time and place 
authorized by related laws.  
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บทน า 
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรา เป็นเครื่องดื่มที่แฝงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน คนไทย
มักคุ้นชินกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักจะสอดแทรกอยู่ในงานเลี้ยงสั งสรรค์ 
และงานประเพณีต่าง ๆ การที่คนไทยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรากันอย่างแพร่หลาย ท าให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองได้มีการพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายสินค้า รวมถึงกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้มากขึ้ น ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีแหล่งหรือร้านจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อยู่มากมายทั่วไปทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งการจ าหน่ายสินค้าดังกล่าว เป็นการจ าหน่ายสินค้าผ่านทาง
ช่องทางออฟไลน์ กล่าวคือ ลูกค้าจะต้องไปยังร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านโชห่วย หรือห้างสรรพสินค้า เพื่ อที่จะซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราโดยตรง อย่างไรก็ตาม ท่ามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
ยุคดิจิทัล การค้าไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงร้านค้าในรูปแบบเดิม ๆ อีกต่อไป โดยเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาการท าธุรกิจมากขึ้น ปัจจุบันวงการธุรกิจการค้าก าลังขยายช่องทางการตลาดมาสู่การขายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายและรวดเร็วมากข้ึน ซึ่งการท าธุรกิจการค้าดังกล่าว
ไม่เว้นแม้แต่สินค้าที่มีเงื่อนไขในการวางขายอย่างสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท าให้ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องเดิน
ไปที่ร้านโชห่วย ร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้า แต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ซึ่งผลจากการที่ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราได้โดยง่ายท าให้ยากในการที่จะควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ
สุราให้แก่ผู้บริโภค เพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้บริโภคเป็นใคร ซึ่งต่างจากการขายแบบออฟไลน์ที่สามารถ
ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่จะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราได้ทันทีว่าจะสามารถจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือสุราให้แก่บุคคลเหล่านั้นได้หรือไม่ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวประเทศไทย จึงได้มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขึ้นมาเพื่อคอยควบคุมกิจกรรม   ต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย โดยได้ก าหนดพื้นท่ี สถานท่ี 
ช่วงเวลาการจัดจ าหน่าย และข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การก าหนดสถานที่ห้ามจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น วัด สถานที่ สวนสาธารณะ สถานศึกษา เป็นต้น และก าหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. และตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 24.00 น.  แต่
อย่างไรก็ตาม มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวก็ยังไม่ครอบคลุมรวมถึงการจัดหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ต่อมา รัฐได้ออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือใน
ลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยก าหนดการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการใด ๆ ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย และเป็นการ
ลดผลกระทบอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็
ตาม ก่อนที่จะมีประกาศฉบับนี้ออกมาใช้บังคับ ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้มีการจ าหน่ายสินค้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว โดยสามารถพบเห็นได้ทั่วไปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลาย
แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ (Website) เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ไลน์ (Line) เป็นต้น 
อีกทั้ง มีการประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อความที่เป็นการเชิญชวนให้ผู้ซื้อสนใจ มีส่วนลด ของแถม และการส่งเสริมการ
ขายในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น หากซื้อตามจ านวนที่ก าหนดก็จะมีการส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้าน บริก ารจัดส่งตลอด 24 
ช่ัวโมง และบริการส่งด่วนภายใน 1 ช่ัวโมง เป็นต้น แม้ว่าจะมีประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าวออกมา
บังคับใช้ ก็ยังพบว่ามีการลักลอบจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อยมา ไม่มีมาตรการการคัด
กรองบุคคลที่จะเข้ามาซื้อสินค้า ท าให้ไม่อาจท าให้ทราบได้ว่าผู้ซื้อเป็นใครหรืออายุถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด
หรือไม่ ผู้จ าหน่ายรายนั้น มีใบอนุญาตจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ และสินค้าท่ีจ าหน่ายนั้นมีการช าระภาษี
ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสินค้าน าเข้า หรือหลบเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ มากมาย 
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รวมถึงด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) คือ 
การท าธุรกรรมการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็หมายถึงการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าการค้า
กันอย่างแพร่หลาย รัฐเองก็ได้มีการสนับสนุนให้ท าการค้าในระบบอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) ตามนโยบายของ
รัฐบาลดิจิทัล ดังนั้น สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็สามารถที่จะท าการจัดจ าหน่ายผ่านช่อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับสินค้าประเภทอื่น ๆ แต่จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายออกมาควบคุมเป็นการเฉพาะ
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนดสามารถเข้าถึงการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้โดยง่าย และไม่ท าให้เกิดการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างเสรี 
 
บทวิเคราะห ์
 ปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยอาศัยความตาม พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยมีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการ  ใด ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย และลดผลกระทบอันเกิดจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่ีผ่านมานั้น ประเทศไทยยัง
ไม่เคยมีมาตรการทางกฎหมายที่ออกมาห้ามการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน 
จนกระทั่งมีประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าวออกมา ห้ามมิให้มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกกรณี แต่ก็ยังพบว่ามีการลักลอบจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จึงเกิดประเด็นในการศึกษาว่า หากรัฐอนุญาตให้มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ควร
จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อเข้ามาควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร
บ้าง โดยผู้เขียนจะท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 
 1. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายมากขึ้น ท าให้ผู้
ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้มีการขยายตัวเข้าสู่การตลาดแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันกับ
สินค้าประเภทอ่ืน ๆ  ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเดิมมีร้านค้าเป็นของตนเองอยู่แล้ว ก็สามารถท่ีจะขยาย
ตลาดเข้าสู่การตลาดแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเพิ่มช่องทางการขายอีกช่องทางหนึ่งไปสู่ผู้บริโภค ในส่วน
ของผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหม่ ก็มีโอกาสเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายเดิมได้มากยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 ได้มีการก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะจ าหน่ายสุรา 
ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต โดยก าหนดไว้ในมาตรา 155 ซึ่งการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวง เรื่อง การ
ขายอนุญาตขาย พ.ศ.2560 ได้ให้ค านิยาม ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาตขายสุรา โดยก าหนดไว้ว่าผู้ใดประสงค์จะ
ขอใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง อันหมายถึงต้องเป็น นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ 
เป็นบุคคลธรรมที่มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดี
ประกาศก าหนด ซึ่งก็หมายความว่า จุดเริ่มต้นของการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น จะต้องเริ่มจากการยื่นขอ
ใบอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งในการยื่นขอใบอนุญาตดังกล่าวกฎหมายได้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ ยื่นขอรับ
ใบอนุญาตไว้อย่างชัดเจน โดยประเภทของใบอนุญาตจ าหน่ายสุราในประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
ประเภทท่ี 1 ขายส่งสุราทุกชนิด ครั้งละ 10 ลิตรขึ้นไป และประเภทที่ 2 ขายส่งปลีกสุราทุกชนิด ครั้งละต่ ากว่า 10 
ลิตร และใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา มีอายุเพียง 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ได้มีการก าหนดห้ามจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณต่าง ๆที่ได้ก าหนดไว้ และมีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้าม
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายฉบับท่ีได้มีการก าหนดสถานท่ีห้ามจ าหน่ายเพิ่มเติม ที่ต้องห้ามจ าหน่ายเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ยกตัวอย่าง เช่น วัด สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานท่ีราชการ หอพัก สถานศึกษา
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง หรือร้านค้า ในบริเวณสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 
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สวนสาธารณะของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่จัดไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
สถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจและ หน่วยงานอื่นของรัฐบนทางสถานีรถไฟ บนทางรถไฟหรือในขบวนที่อยู่บนทาง
รถไฟสถานีขนส่ง พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน และรอบสถานศึกษา เป็นต้น 
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 ก าหนดห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ก าหนดเวลาห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
วันเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. และตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 24.00 น.  
 การก าหนดห้าจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ วัน และเวลาตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ดังกล่าวเป็นมาตรการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่วนใหญ่สามารถบังคับใช้และ
ตรวจสอบได้กับร้านค้าทั่วไปที่มีสถานที่ตั้งร้านและเวลา เปิด-ปิด ที่ชัดเจน ซึ่งใช้ได้กับร้านค้าในรูปแบบเดิม แต่ใน
การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีลักษณะแตกต่างจาก รูปแบบเดิม กล่าวคือ ผู้ขายมี
เพียงเครื่องมือสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือก็สามารถจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ทุกสถานท่ี ทุกวันและทุกเวลา 
 ต่อมาได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะ
การขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยก าหนดห้ามไม่ให้ผู้ใดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใด ๆ หรือ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคโดยตรงหรือเป็น
การด าเนินการใด ๆ ในลักษณะการเชิญชวนให้ซื้อ การเสนอหรือการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภคโดยตรง
ด้วยการตลาดหรือบริการการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ผู้จ าหน่ายและผู้บริโภคซื้อขายได้โดยไม่ต้องพบกัน ซึ่งผลของประกาศฉบับนี้  ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการใด ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่มีข้อยกเว้นไม่ใช้
บังคับแก่กรณีการซื้อขายและการช าระราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้านค้า 
ร้านอาหาร หรือสถานที่ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวคือ ซึ่งปัจจุบันมีการซื้อขาย ช าระราคาค่าสินค้ากัน
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ช าระด้วยบัตรเดบิตหรือบัตร
เครดิต แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยได้อยู่ในยุคดิจิทัลที่มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ และมีการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริง 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีแข่งขันทางการค้า แนวคิดพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจนั้นมีอยู่ว่า 
การตลาดจะต้องท าให้ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่อย่างจ ากัด เช่น ที่ดิน แรงงาน เงินทุน เป็นต้น นั้น สามารถจะ
ตอบสนองความต้องการที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงควรให้เอกชนสามารถที่จะท า
การแข่งขันกันได้อย่างเสรีโดยรัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยวกับการตลาด โดยรัฐควรให้       ปัจเจกบุคคล
และนิติบุคคลทั้งหลายได้ใช้ทรัพยากรที่ตนถือครอง หรือมีกรรมสิทธิ์อยู่ได้อย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรี ให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อยได้
มีโอกาสการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม กลไกลการตลาดก็จะมีการปรับตัวด้วยตัวเอง หากผู้ขายสินค้ารายหนึ่งผูกขาด
เพียงรายเดียวในตลาดของสินค้านั้น ได้ก าหนดราคาสินค้าชนิดนั้นในราคาที่สูงมากเพื่อให้ได้ก าไรเกินกว่าท่ีควรจะได้ 
ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้มีผู้ที่จะมาผลิตสินค้าชนิดนั้นแข่งโดยจะก าหนดราคาต่ ากว่า เป็นเหตุให้ผู้ขายสินค้าผูกขาดต้อง
ก าหนดราคาสินค้าของตนให้ต่ าลงมาด้วย  มิฉะนั้นจะต้องสูญเสียส่วนแบ่งในตลาดนี้ท าให้การผูกขาดตลาดกลายเป็น
ตลาดที่มีการแข่งขันกันตามปกติ 
 เมื่อพิจารณากฎหมายต่างประเทศจะเห็นแนวทางการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
น่าสนใจได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย รัฐนิวเซาท์เวลส์ มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อก าหนดเกณฑ์ใน
การควบคุมการจ าหน่าย การจัดหา การออกใบอนุญาตไว้ใน Liquor Act 2007 และมีแนวทางควบคุมการจ าหน่าย
แอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า การขายตรง ส าหรับผู้มีใบอนุญาตสามารถจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในเวลาใด ๆ ก็ได้ และผู้มีใบอนุญาตหากมีการเสนอขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องแสดงเลขที่ใบอนุญาต และ
ข้อความบนเว็บไซต์ให้ชัดเจนว่า การจ าหน่ายหรือจัดสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุต่ าว่า 18 ปีเป็นการ
กระท าท่ีผิดกฎหมาย ในขณะที่ ประเทศนิวซีแลนด์ มี The Sale and Supply of Alcohol Act 2012 เป็นกฎหมาย
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หลักในการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทใบอนุญาต Off-
licenses for remote sellers of Alcohol นั้นจะได้รับการยกเว้นการจ ากัดชั่วโมงการขาย ท าให้จ าหน่ายได้ทุกวัน
ทุกเวลา แต่มีเงื่อนไขว่า ห้ามจ าหน่ายในวัน Good Friday ,Easter Day และ Christmas Day และจ าหน่ายได้ก่อน
เวลา 13.00 น. ของวัน Anzac ส่วน สาธารณรัฐสิงคโปร์ นั้นก าหนดไว้ใน The liquor Control (Supply and 
Consumption) Act 2015 ส าหรับผู้มีใบอนุญาตประเภท Online Liquor business license สามารถจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอดเวลา 
 จากการศึกษาในประเด็นนี้ ผู้เขียนพบว่า การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ ก็ต้องเริ่มต้นจากการยื่นขอใบอนุญาตเพื่อจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเดียวกัน แต่ประเทศไทย 
ปัจจุบันมีประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการหรือในลักษณะการขายทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ออกมาห้ามการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังพบว่า มีการ
ลักลอบจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ง มีการข้อความส่งเสริมการขาย สามารถสั่งซื้อ
และจัดส่งได้ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือส่งด่วนใน 1-2 ช่ัวโมง อีกด้วย ท าให้เห็นได้ชัดว่ามีการลักลอบจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจากการตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ได้มีการแสดงหลักฐานการประกอบ
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้บนเว็บไซต์แต่อย่างใด ซึ่งไม่อาจทราบได้ว่ามีใบอนุญาตในการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือไม่ ส่วนสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ยังมีการระบุไว้ว่าเป็นสินค้าน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่อาจทราบได้ว่ามีการเสียภาษีน าเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นสินค้าหลบหนี
ภาษี อีกทั้งการสั่งซื้อสินค้ายังไม่ได้มีการตรวจสอบอายุผู้ซื้อ หรือมาตรการคัดกรองใด ๆ ที่จะสามารถตรวจสอบได้
ว่าเป็นผู้ซื้อที่เกณฑ์อายุผู้ซื้อเป็นไปตามกฎหมายจริง เพียงแต่มีการให้ใส่อีเมล์ และพาสเวิร์ดเพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิก
เท่านั้น นอกจากนั้น บางเว็บไซต์ก็ไม่ได้มีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์โดยตรงเพียงแต่ให้เพิ่มเพื่อนเข้าสู่แอปพลิเคช่ันไลน์
เพื่อติดต่อสั่งซื้อ เพียงแค่ท าการโอนเงินผ่านระบบหรือโอนเข้าบัญชีผู้จ าหน่ายและแจ้งโอนเงินผ่านเว็บไซต์หรือผ่าน
แอดมิน สินค้าก็จะถูกส่งไปถึงหน้าบ้านของผู้ซื้อทันที 
 ปัจจุบันการเป็นผู้ประกอบการหรือร้านค้าบนระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องด้วยความ
ทันสมัยของเทคโนโลยีและการสร้างโปรแกรมหรือแอปพลิเคช่ันท่ีตอบสนองความต้องการการใช้งานของผู้ที่อยากจะ
เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งในส่วนของกฎหมายก็ได้มีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ไว้เพื่อรองรับการท าธุรกิจ
ประเภทนี้เช่นเดียวกัน เพื่อสร้างมาตรฐานให้มีความน่าเช่ือถือแก่ผู้ประกอบการและสร้าง ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 
ซึ่งการจะเป็นผู้ประกอบการที่ท าการจ าหน่ายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  มี
หน้าที่ต้องจดทะเบียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ.2545 จึงจะสามารถประกอบกิจการได้ เหตุที่กฎหมายต้องบังคับให้ต้องจดทะเบียนก็เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถ ตรวจสอบหรือติดตามผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลผู้ค้าขายได้ หากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิจากการซื้อ
สินค้าหรือบริการ โดยผู้ท าการค้าขายสินค้าผ่านสื่อหรืออินเทอร์เน็ตต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะท าการค้าขายได้ 
หากต้องการที่จะจ าหน่ายก็ต้องเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบเดียวกันกับสินค้าประเภทอื่น ๆ ที่ได้มีการยื่น
ขอจดทะเบียนเว็บไซต์ตามขั้นตอนและแสดงรายการรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดหรือประเภทของสินค้า ช่ือที่อยู่ของ
เจ้าของ ผลิตภัณฑ์ วิธีการซื้อขาย เงื่อนไขต่าง ๆ ให้นายทะเบียนทราบตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบ
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมีใบอนุญาต ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ควรต้องมีใบอนุญาตจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส าหรับจ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ โดยข้อก าหนดที่จะเข้ามาควบคุมการจ าหน่ายสินค้าประเภท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ รัฐควรให้มีการออกใบอนุญาตการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะด้วย ทั้งนี้ ก็เพราะปัจจุบันการค้าไม่ได้มีหน้าร้าน หรือสถานท่ีตั้งเป็นส าคัญเช่นการค้า
ขายในรูปแบบเดิมเพียงอย่างเดียว ผู้ประกอบธุรกิจอาจมีเพียงโกดัง หรือสถานที่เก็บสินค้า เพื่อจ าหน่าย อาจไม่ได้
ส าคัญขนาดว่าที่ตั้งร้านอยู่ใด แต่ส าคัญที่ผู้จ าหน่ายมีใบอนุญาตการจ าหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และ
สินค้าที่จ าหน่ายได้มีการจดแจ้ง แสดงรายละเอียดต่อนายทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มิใช่สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน 
หรือน าเข้าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมท้ังมีการแจ้งจดทะเบียนว่าใบอนุญาตดังกล่าวจะแสดงสินค้าบนเว็บไซต์
ใดบ้าง มิใช่การน าใบอนุญาตไปขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างเสรีทุกช่องทาง และเมื่อได้รับใบอนุญาตให้
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จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการแสดงใบอนุญาต หรือเลขที่ใบอนุญาตให้ชัดเจนบน
เว็บไซต์ที่มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นควรยกเลิกประกาศส านักนายกรัฐมนตรีฉบับเดิมที่ก าหนดห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และออกประกาศใหม่เพื่อก าหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ให้มีการออกใบอนุญาตพิเศษ
ส าหรับการจ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แยกออกจากใบอนุญาตจ าหน่ายสุราทั่วไป ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวควร
จะให้มีข้อก าหนดว่า “ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์
จะต้องยื่นขอใบอนุญาตประเภทจ าหน่ายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” อีกทั้งก าหนดให้ค านิยามค าว่า “การ
จ าหน่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ ในที่นี้ หมายความถึงเฉพาะช่องทางการจ าหน่ายในรูปแบบเว็บไซต์(website) เท่านั้น 
ไม่รวมถึงแพลตฟอร์มในรูปแบบอ่ืน” และควรต้องก าหนดด้วยว่า ใบอนุญาตดังกล่าวมีการน าไปจ าหน่ายบนเว็บไซต์
ใด ผู้ประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องแสดงช่ือเว็บไซต์ด้วย เพื่อป้องกันการน าใบอนุญาตการจ าหน่ายประเภท
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ทั่วไป และจะมีกี่เว็บไซต์ก็ได้ แต่ต้องจดทะเบียนเว็บไซต์และแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ก็
เพราะ ยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้น ผู้เขียนจึงมีข้อคิดเห็นว่าควรต้องมีการ
ก าหนดค านิยามของรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจนว่าเป็นแพลตฟอร์มใด มิเช่นน้ัน ก็จะเกิดปัญหาการตีความต่อไป
ในอนาคต ดังนั้นจึงควรระบุข้อก าหนดรูปแบบของการจ าน่ายบนอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจนนั่นเอง 
 2. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 เมื่อมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้จ าหน่ายแล้ว ก็จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมผู้ซื้อควบคู่กนัไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งการควบคุมการเข้าถึงของผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวิธีการจ ากัดขอบเขต 
ทั้งทางด้านเวลา สถานที่ และลักษณะของผู้ดื่มเพื่อชะลอการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่คิดจะดื่มให้ช้าลง
กว่าปกติ ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรวม และลดผลกระทบต่อสังคมจากการดื่ม ซึ่งมาตรการควบคุม
การเข้าถึงมีหลายประเภท เช่น การออกกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับสถานที่ขาย หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ
ก าหนดวันและเวลาขาย วิธีการขายปลีก ตลอดจนการก าหนดอายุของผู้ซื้อและผู้ดื่ม  
 ส าหรับประเทศไทยนั้น มีกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดอายุขั้นต่ าในการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อยู่หลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 29 ก าหนดมิให้ผู้ใดขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 16/1 
ห้ามผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปีเข้าไปในสถานบริการในระหว่างท าการนั้น ส่วน
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26 (10) ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราแก่
เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งมาตรา  45 ก าหนดห้ามมิให้ เด็กซื้อหรือเสพสุรา หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะ
เพื่อจ าหน่ายหรือเสพสุรา จะเห็นได้ว่ามีการก าหนดช่วงอายุไว้แตกต่างกัน  
 จากการศึกษาแนวคิดและหลักทฤษฎีคุ้มครองผู้บริโภค มนุษย์ทุกคนมีสภาพความเป็นผู้บริโภคได้
ทั้งสิ้นไม่ว่า ผู้นั้นจะมีสถานะทางสังคม หรือทาง เศรษฐกิจเพียงใดก็ตาม ดังนั้น เมื่อทุกคนในสังคมมีสภาพความเป็น
ผู้บริโภคที่เกิดตามมาและเป็นสิ่งที่กฎหมายรับรองคุ้มครองไว้คือ“สิทธิ”โดยเฉพาะ“สิทธิข้ันพื้นฐาน” ซึ่งเป็นสิทธิที่
รัฐธรรมนูญรับรอง คุ้มครองไว้ในส่วนสิทธิของผู้บริโภคแต่เดิมนั้น มิได้มีองค์กรหรือหน่วยงานใดได้รับรองไว้อย่างชัด
แจ้ง ซึ่งปัจจุบัน ผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 คือ 
สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้ง ค าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สิทธิที่จะมีอิสระ
ในการเลือกหาซื้อสินค้า และบริการ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย จากการใช้สินค้า หรือบริการ สิทธิที่จะได้รับ
ความเป็นธรรมในการท าสัญญาสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยค่าเสียหายจากผู้ประกอบการ  
 เมื่อพิจารณาจากกฎหมายต่างประเทศ มีแนวทางการควบคุมผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คล้ายคลึงกัน 
ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย รัฐนิวเซาท์เวลส์ กฎหมายบัญญัติห้ามบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือครอบครองหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ท่ีจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือในที่สาธารณะ หาก
ฝ่าฝืนมีโทษปรับและสถานท่ีที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นต้องรับผิดด้วย นอกจากนี้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีการ
ควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการจ ากัดอายุของผู้ซื้อหรือผู้ดื่มไว้ ตามมาตรา 241 ว่าการจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่
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ผู้เยาว์การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปี ถือว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมาย ซึ่งบุคคลที่มีอายุ 
18 ขึ้นไปจะต้องแสดงหลักฐานบัตรประจ าตัวบุคคลหรือหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ บัตร Hospitality NZ 
18+ เพื่อแสดงอายุในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเข้าไปในสถานท่ีที่ได้รับอนุญาตจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ส่วนประเทศสิงโปร์ ก าหนดอายุของผู้ซื้อไว้ว่าต้องมีอายุ 18 ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถซื้อหรือบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์ หากมีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มี
อายุต่ ากว่า 18 ปี หรืออนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตความผิดตามกฎข้อ 37 ของกฎระเบียบ
ศุลกากร เรื่อง การออกใบอนุญาตสุรา และมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์  
 เมื่อพิจารณาจากหลักทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายต่างประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศ
ไทยแล้วนั้น ไม่ว่าประเทศใดก็ให้ความส าคัญในการก าหนดเกณฑ์อายุทั้งสิ้น ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดอายุขั้นต่ าในเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่หลายฉบับ แต่ในส่วนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 29 ก าหนดมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
ซึ่งเป็นช่วงอายุเดียวกันกับที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะเห็นได้ว่า
มาตรการทางกฎหมายที่ออกมาควบคุม โดยก าหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับอายุขั้นต่ าของผู้ซื้อสินค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และก าหนดให้ผู้จ าหน่ายห้ามจ าหน่ายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด เมื่อพิจารณาจากกฎหมายของต่างประเทศและกฎหมายไทย ก็มีช่วงอายุที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 
โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและบริบทของประเทศนั้น ๆ เป็นที่ทราบกันดีว่า สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เป็นสินค้านอกจากเหนือจากสินค้าทั่วไป ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์เข้ามาควบคุมการจ าหน่ายการเป็น
เฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ 
เป็นช่องทางการจัดจ าหน่าย จากกฎหมายหลายฉบับของประเทศไทยที่มีก าหนดช่วงอายุเอาไว้ เห็นได้ว่า รั ฐให้
ความส าคัญกับกฎเกณฑ์ช่วงอายุของผู้ซื้อ เพื่อมิให้มีการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเสรีทุกช่วงวัย ดังนั้น รัฐจึง
ต้องมีการออกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันกับที่ได้มีการก าหนด
อายุผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบการซื้อจากหน้าร้าน หรือ ณ สถานที่ตั้ง โดยเป็นไปตามมาตร 29 แห่ง 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งก าหนดห้ามมิให้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคล
ซึ่งมีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ น่ันเอง  
 นอกจากนั้น เว็บไซต์ที่อนุญาตให้มีการจ าหน่าย จะต้องมีการคัดครองผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งก่อนจะมีการ
ซื้อขายจริงต้องเข้าสู่ระบบและลงทะเบียนข้อมูล ช่ือ นามสกุล ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลจริงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตรวจสอบติดตามได้ว่าผู้ซื้ออายุถึงหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดยผู้ซื้อจะสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน
เว็บไซต์ดังกล่าว ได้ในช่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. และตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 24.00 น. ตามที่ 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดไว้เช่นเดียวกับการขายในรูปแบบร้านค้าปกติ
เท่านั้น โดยวิธีการช าระค่าสินค้าจ าเป็นจะต้องให้มีการช าระด้วยบัตรเครดิต หรือการช าระเงินด้วยวิธีการใด ๆ ณ 
สถานท่ีจัดส่งสินค้า เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลได้อีกทางหนึ่ง 
 3. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเวลาและสถานที่ในการจัดส่งสินค้าที่จ าหน่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ปัจจุบัน พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมสถานที่
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไว้ในมาตรา 27 โดยห้ามมิให้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ
ได้แก่ วัดหรือสถานท่ีปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานท่ีราชการ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หอพัก สถานศึกษา 
สถานีบริการเช้ือเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการเช้ือเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการ
พักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และมีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
ก าหนดเวลาห้ามขายแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 โดยอาศัยความตามมาตรา 4 และมาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  มาเป็นมาตรการควบคุมช่วงเวลาก าหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 ถึงเวลา 14.00 น.และตั้งแต่เวลา 17.00 ถึงเวลา 24.00 น. ยกเว้นในกรณีการ
ขายในท่าอากาศยานนานาชาติ และการจ าหน่ายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามก าหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
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 จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศท่ีน่าสนใจ ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย รัฐนิวเซาท์เวลส์ บัญญัติห้าม
ซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน Good Friday และ Christmas Day ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. 
อย่างไรก็ดี แต่มีข้อยกเว้น ให้ผู้ค้าส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่ซื้อไปเพื่อขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทที่ได้รับใบอนุญาตแบบ Off-License ได้ ในส่วนของการควบคุมผู้จัดส่งสินค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่จ าหน่ายทางอินเทอร์เน็ต หรือการสื่อสารอื่น ห้ามผู้เยาว์รับมอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ซื้อขายสินค้า
ทางอินเทอร์เน็ตให้แก่ตนมิฉะนั้นจะต้องระวางโทษปรับ เว้นแต่ ได้รับค าสั่งหรือร้องขอจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ให้รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทน โดยบุคคลใดจะต้องไม่สั่งหรือขอให้ผู้เยาว์ส่งมอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษปรับ นอกจากน้ี ประเทศนิวซีแลนด์ มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะไกล (Remote Sales of 
Alcohol) คือ การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรืออย่างอ่ืนในลักษณะที่
มีการจ าหน่ายและส่งมอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังสถานท่ีของผู้ซื้อโดยผู้จ าหน่ายจะต้องได้รับใบอนุญาตประเภท 
Off-Licenses ตามมาตรา 40 ซึ่งรัฐบาลได้ออก National guidance on remote sales of alcohol  ที่ก าหนด
แนวทางปฏิบัติในการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระยะไกลไว้ ส่วนสาธารณรัฐสิงคโปร์ การมีใบอนุญาตซื้อขาย
ออนไลน์(online liquor business license) ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวเป็นใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยรวมถึงสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย โดยจะสามารถท าการซื้อขายได้ตลอดเวลา 
หากมีการซื้อขายในเวลาท าการจะสามารถจัดส่งได้ทุกที่ แต่หากเป็นการซื้อขายนอกเวลาท าการ จะจัดส่งเฉพาะ
สถานท่ีส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาหลักทฤษฎีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance) หลักการบริหาร 
(Administrative) หรือแนวทางที่พึงประสงค์เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานใช้ส าหรับก าหนดแนวทางและการ
ประพฤติปฏิบัติในการท างาน อย่างไรก็ดี หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนี้ มุ่งเน้นปรับใช้กับองค์กรหรือ
หน่วยงานที่มีบทบาทใน “พื้นที่สาธารณะ” (public sphere) ซึ่งหมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่มีกระบวนการใช้
ทรัพยากร การบริหารจัดการ หรือผลผลิตและผลลัพธ์ในการด าเนินงาน มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อสังคม
โดยรวม อาจกล่าวได้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงเป็นการผสมผสานคุณค่าหลัก (core values) สองด้าน
เข้าไว้ด้วยกัน เป็นการบริหารงานท่ีมีเป้าหมายส าคัญการมุ่งประโยชน์สุขรับผิดชอบ และสนองตอบต่อความต้องการ
ของ ประชาชนเป็นการส่วนรวมภายใต้ระบบบริหารที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะเดียวกันก็ต้อง
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจขององค์กร เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นว่า แต่ละประเทศไม่ว่าประเทศใดก็มีการก าหนด
ช่วงเวลา สถานที่ในการจ าหน่ายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อควบคุมไม่ให้มีการจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว
อย่างเสรี หากพิจารณาการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการขายผ่าน
อินเทอร์เน็ตนั้น พบว่า กฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ได้บัญญัติว่าสามารถขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่มีการออกหลักเกณฑ์ในการควบคุมและมีแนวทางปฏิบัติในการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ท่ีค่อนข้างชัดเจน ซึ่งแตกต่างกันไปในช่วงเวลา สถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ประเทศ ส่วนกฎหมายของไทยแม้จะมีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย
วิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  ออกมาบังคับใช้ก็ยังปรากฏว่า มีการลักลอบจ าหน่าย
ในช่องทางหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่เช่นเดิม จึงควรก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมก าหนด
ช่วงเวลา สถานที่จัดส่งสินค้าที่จ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกมาให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เช่นเดียวกับเครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐสิงโปร์ ซึ่งประเทศไทย ได้มีการก าหนดช่วงเวลา
ในการจ าหน่ายไว้ในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเวลาห้ามขายแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 โดยอาศัยความ
ตามมาตรา 4 และมาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ว่าห้ามมิให้ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากเวลาตั้งแต่เวลา 11.00 ถึงเวลา 14.00 น.และตั้งแต่เวลา 17.00 ถึงเวลา 24.00 น. 
ยกเว้นในกรณีการจ าหน่ายในท่าอากาศยานนานาชาติ และการจ าหน่ายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามก าหนดเวลา
เปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ซึ่งกรณีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นกัน เห็นควรต้องมีการจ ากัดช่วงเวลาการจัดส่งสินค้า อันเป็นไปตามกฎหมายหลัก คือ 
พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดไว้ กล่าวคือ จัดส่งสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จ าหน่าย
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ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะช่วงตั้งแต่เวลา 11.00 ถึงเวลา 14.00 น.และตั้งแต่เวลา 17.00 ถึงเวลา 24.00 น. 
เท่านั้น นอกจากนั้น ยังต้องมีการก าหนดสถานที่ในการจัดส่งสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า สถานที่
จัดส่งจากการสั่งซื้อในรูปแบบดังกล่าว ก็ควรเป็นไปตามสถานท่ีที่มีการก าหนดห้ามจ าหน่าย และสถานที่ห้ามบริโภค
ไว้ในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เช่นกัน กล่าวคือ ห้ามจัดส่งที่ 
วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หอพัก สถานศึกษา 
สถานีบริการเช้ือเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการเช้ือเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการ
พักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป สถานท่ีอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดนั่นเอง และทั้งควรก าหนดว่า เมื่อจัดส่งสินค้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังปลายทาง ผู้ซื้อก็มีหน้าที่ต้องยืนยันตัวตนด้วยการแสดงบัตรประชาชน หรือเอกสารทาง
ราชการออกให้ผู้ส่งสินค้าทราบว่าผู้ซื้อหรือผู้รับสินค้าไม่ใช่บุคคลที่อายุต่ ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
 ดังนั้น จากการศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่จะเข้ามาควบคุมการด าเนินการกิจการ 
ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศ ก็มีการก าหนดมาตรการในการ
จ าหน่าย ก าหนดช่วงเวลา รวมถึงสถานท่ีจัดส่งสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามประเภทใบอนุญาตนั้น ๆ โดยไม่ได้มี
การปิดกั้นผู้ประกอบธุรกิจโดยการห้ามจ าหน่ายเสียเลยทีเดียว แต่เป็นการออกมาตรการทางกฎหมายมาในเชิง
ควบคุมเป็นการเฉพาะ โดยให้มีการค้าได้อย่างเสรีภายใต้กรอบของบทกฎหมายที่บัญญัติ ซึ่งประเทศไทย หากรัฐ
อนุญาตให้มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายใต้เง่ือนไขที่รัฐก าหนด อีกทั้ง รัฐ
สามารถตรวจสอบเส้นทางการประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในแง่ของความน่าเช่ือถือ 
ตรวจสอบได้ และเช่ือมั่นได้ว่าไม่ถูกหลอกลวง เนื่องจากแหล่งที่มาของสินค้าได้รับการรับรองจากรัฐ นอกจากนี้ 
มาตรการดังกล่าวยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลับลอบจ าหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และป้องกันการน าเข้าสินค้าประเภทเครื่องดื่มหลบเลี่ยงภาษีเข้ามาจ าหน่ายบนระบบอิเล็กทรอนิกส์
อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียนขอเสนอแนะให้มีการยกเลิกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ด้วยวิธีการใดหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และออกเป็นประกาศฉบับใหม่ โดย
อนุญาตให้มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมผู้จ าหน่าย ผู้ซื้อ รวมถึงควบคุมเวลาและสถานท่ีในการจัดส่งสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จ าหน่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้การออกประกาศฉบับดังกล่าวครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะ
มาตรการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดบทลงโทษเพิ่มเติมส าหรับผู้ที่กระท าการฝ่าฝืนจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 196 และมาตรา 205 ได้ก าหนดไว้ว่า 
การฝ่าฝืนจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยหรือใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่
ระบุมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท โดยควรให้มีบทลงโทษเพิ่มเติมด้วยว่า “หรือพักใช้ใบอนุญาต
ช่ัวคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี” เนื่องจากการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
นั้น สามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าอย่างสะดวก และรวดเร็ว หากว่ารัฐอนุญาตให้จ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
แล้ว ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็ควรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการยื่นขอ
ใบอนุญาตประเภทจ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตและจดทะเบียนเว็บไซต์ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่กฎหมายก าหนดด้วย 
 2. การจัดส่งสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการจ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น ควรมีการก าหนด 
ห้ามส่งมอบสินค้าแบบไม่มีผู้รับสินค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากการจัดส่งสินค้าดังกล่าวไม่ใช่การจัดส่งสินค้าประเภท
ทั่วไป ที่สามารถจัดส่งโดยไม่ต้องมีผู้รับได้เช่นการจัดส่งสินค้าที่ผู้ซื้อได้สั่งซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืน ๆ 
ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 การส่งมอบสินค้า
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงจ าเป็นจะต้องมีผู้รับสินค้าเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ซื้อหรือผู้รับสินค้าแทนได้ อันเป็น
การก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. ก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ และควรปรับปรุงแก้ไขมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งมีความไม่ชัดเจน คลุมเครือให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพการณ์มากยิ่งข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม ในการแก้ไขปรับปรุงประกาศดังกล่าวภาครัฐควรจัดให้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การพิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ เพื่อให้ประกาศที่ออกมาในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นการ
ควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ได้ส่งเสริมให้มีการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระบบดิจิทัลให้มากที่สุดต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทาง
กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ” รวมถึงการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ  
ในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และ
ประเทศไทย ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของ
ภาครัฐ ในโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม
ตามหลักทฤษฎีทางกฎหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 
 จากการศึกษา พบว่า การให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ของรัฐบาลปัจจุบัน
ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้น เกิดปัญหาทางกฎหมายที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1. ปัญหาการก าหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง 2. ปัญหาการจัด
สวัสดิการตามโครงการไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค และ 3. ปัญหาการใช้สิทธิตามโครงการที่รัฐก าหนดให้
สามารถใช้ได้เฉพาะในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนดเท่าน้ัน  
 ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และคณุสมบตัิผูม้ีสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง คือ คนจน ทั้งเห็นควรให้มีการปรับปรุงรปูแบบการเข้าถึงสิทธิหรือการใช้สทิธิในโครงการ
โดยแยกประเภทการเข้าถึงสิทธิหรือการใช้สิทธิให้สอดคล้องกับกลุ่มคนประเภทต่าง ๆ โดยน าแนวคิดและทฤษฎีทาง
กฎหมายมหาชน ตลอดจนน าข้อกฎหมายของต่างประเทศมาปรับใช้กับกฎหมายของประเทศไทย เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นได้อย่างยั่งยืน สืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ  
ในต่างประเทศ และประเทศไทย 

                                                           
 1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย์ 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของ
ภาครัฐ ในโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”  
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดสวัสดิการสังคม และ
การช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้อย่างยั่งยืน  
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 การให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ของรัฐบาลปัจจุบันซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา พบว่า เกิดปัญหาทางกฎหมายที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ปัญหาการก าหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ปัญหาการจัดสวัสดิการ
ตามโครงการไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค และปัญหาการใช้สิทธิตามโครงการที่รัฐก าหนดให้สามารถใช้ได้
เฉพาะในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนดเท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง คือ คนจน ทั้งเห็นควร
ให้มีการปรับปรุงรูปแบบการเข้าถึงสิทธิหรือการใช้สิทธิในโครงการโดยแยกประเภทการเข้าถึงสิทธิหรือการใช้สิทธิให้
สอดคล้องกับกลุ่มคนประเภทต่าง ๆ โดยน าแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนน าข้อกฎหมายของ
ต่างประเทศมาปรับใช้กับกฎหมายของประเทศไทย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน สืบต่อไป 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของ
ภาครัฐ ในโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โดยท าการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
และพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 อีกทั้งศึกษากฎหมาย
ต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 
ABSTRACT 
 The thesis aims to study fundamental of Social Welfare, Concept, Theory and Legal 
Principles Related to Social Welfare and Government Assistance Case Study of the State Welfare 
Card, and to study the legal measures related to Social Welfare and Government Assistance 
according to foreign and Thai laws. In addition, to study and obtain the recommendations for 
solving legal problems for Social Welfare and Government Assistance in the project of the State 
Welfare Card to be properly and appropriately in accordance with the legal theory and to truly 
solve problems occurring in Thailand. 
 According to the studies, found that Providing assistance through the project “State 
Welfare Card” by The current government, which has been in force since October 1, 2017,  
has had significant legal problems 3 things, 1. Problems in determining the eligibility of those who 
are eligible to participate in the project which is inconsistent with the actual target group. 2. The 
problem of welfare provision according to the project is not consistent. with the principle of 
equality and 3. Problems in exercising rights under the project that the state requires that it can 
be used only in the Pracharath Blue Flag stores or the stores that the Ministry of Commerce 
determines. 
 Therefore, the researcher suggest that should be improved the criteria. and the 
qualifications of those eligible to participate in the new project in accordance with the real target 
group, namely the poor, suggest to improve the model of access to rights or the use of rights in 
the project by separating the types of access rights or the exercise of rights according to different 



475 
types of people. by applying the concepts and theories of public law as well as applying foreign 
laws to the laws of Thailand to be able to solve the problem that occur sustainably continue. 
 
Keyword 
The State Welfare Card, Welfare State 
 
1. บทน า 
 “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งมีพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้น าโครงการนี้มาใช้เป็นแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชน โดยได้รับการจัดสวัสดิการจากรัฐ จากการศึกษา พบปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ดังนี ้
 1) ปัญหาทางกฎหมายในการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนซึ่งไม่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 
 การที่รัฐจัดโครงการประชารัฐสวัสดิการการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรคนจน” 
ให้กับประชาชนผู้มีฐานะยากจน โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิลงทะเบียน อนุญาตให้คนว่างงานหรือมีรายได้ใน
ปี พ.ศ. 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท มาลงทะเบียนได้ ซึ่งจากการศึกษาพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 มิได้มีการก าหนดนิยามความหมายของค าว่า “คนจน” ไว้ ท าให้ผู้ที่
สามารถสมัครเข้าใช้สิทธิในโครงการดังกล่าวได้อาจไม่ใช่คนจนท่ีแท้จริงตามนิยามความหมายของคนจนท่ีควรจะเปน็
หรือไม่สอดคล้องกับสถานะทางด้านรายจ่ายของบุคคลอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดปัญหาว่ากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง คือ 
คนจน อาจไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ผ่านโครงการดังกล่าวได้อย่างแท้จริง ท้ังการที่ก าหนดให้ประชาชนต้อง
มาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิจากรัฐ อาจส่งผลท าให้ประชาชนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐ หรือไม่มี
ความรู้ในขั้นตอนกระบวนการในการลงทะเบียนหรือการเข้าถึงสิทธิ เช่น คนชรา คนยากไร้ คนพิการ หรือประชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้ ท าให้การด าเนินโครงการดังกล่าวของรัฐ  ไม่อาจบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ได้อย่างแท้จริง และเป็นการด าเนินโครงการที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชน เนื่องจากการก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังกล่าว ท าให้ประชาชนบาง
กลุ่ม ไม่อาจเข้าถึงสิทธิหรือไม่อาจใช้สิทธิตามที่รัฐก าหนดได้  
 2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการ 
“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค  
 แม้รัฐจะมีการด าเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน แต่ด้วยเงื่อนไขการเข้าถึง
สิทธิและการใช้สิทธิในโครงการดังกล่าวที่ไม่เปิดกว้าง หรือเปิดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิให้แก่กลุ่มผู้ยากจน ผู้ยากไร้ 
หรือผู้ด้อยโอกาสในทางสังคมอย่างแท้จริงตามข้อเท็จจริงที่ผ่านการส ารวจ วิเคราะห์ และเก็บข้อมูลของภาครัฐท่ีเป็น
ปัจจุบัน ปัญหาความยากจนจึงยังคงปรากฏเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยอยู่ และยังจ าเป็นที่ต้องหาทางเยียวยา
แก้ไขผ่านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ ในการปรับปรุงระบบสวัสดิการและบริการพื้นฐานให้สามารถ
ครอบคลุมและมีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของคนในสังคม เนื่องจากการด าเนินโครงการดังกล่าว ไม่เปิด
โอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและใช้ได้อย่างเป็นธรรม ก่อให้เกิดช่องว่างของความยากจน ไม่
เกิดการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ การจัดสวัสดิการในโครงการดังกล่าว จึง
ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคของประชาชนที่มีหลักการพื้นฐานว่า บุคคลจะต้องได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้อง
ปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ  
 3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่ก าหนดให้สามารถ
ใช้ได้เฉพาะในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนดเท่าน้ัน 
 การใช้สิทธิในโครงการดังกล่าว รัฐก าหนดให้ต้องน าบัตรไปซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่
กระทรวงพาณิชย์ก าหนดไว้เท่านั้น ย่อมส่งผลเป็นการสร้างภาระให้แก่กลุ่มคนที่ยากไร้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้
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ประสงค์จะใช้สิทธิบางคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และต้องเสียค่ารถเป็นจ านวนมากในการเดินทางไปใช้สิทธิในการซื้อ
สินค้าตามร้านที่ก าหนด นอกจากนี้ การก าหนดเง่ือนไขการใช้สิทธิในลักษณะดังกล่าว อาจก่ อให้เกิดการเอื้อ
ประโยชน์ หรือการผูกขาดการซื้อขายสินค้าจากร้านค้าของประชาชนเพียงร้านหนึ่งร้านเดียว หรือสองร้านท่ีตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่หรือเขตชุมชน ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดการเอารัดเอาเปรียบ โดยการปรับเพิ่มราคาสินค้าที่ขายให้แก่
ประชาชน หรือเกิดกรณีการให้บริการในการใช้สิทธิตามโครงการ โดยคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เนื่องจากทางร้านมี
ความมั่นใจว่าอย่างไรก็ตาม ประชาชนก็จ าต้องซื้อสินค้าของตน เพราะเป็นเพียงร้านเดียวหรือสองร้านที่สามารถใช้
สิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ อีกทั้ง กรณีดังกล่าวยังอาจส่งผลกระทบโดยอ้อมต่ อร้านค้าอื่นที่ตั้งอยู่ใน
ชุมชน ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้า ส่งผลท าให้ไม่มีประชาชนมาซื้อสินค้า หรือมีประชาชนมาซื้อสินค้าในร้าน
เป็นจ านวนน้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จะใช้สิทธิซื้อสินค้าในร้านธงฟ้า หรือร้านที่สามารถใช้สิทธิใน
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 
 
2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของ
ภาครัฐ ภายใต้โครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 
 2.1 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
  “รัฐ” เป็นนิติบุคคล รัฐจึงไม่สามารถกระท าการใด ๆ ด้วยตนเองได้ การกระท าทั้งหลายของรัฐจึงต้อง
กระท าการโดยผ่านบุคคลธรรมดาทั้งหลายที่ด ารงต าแหน่งเป็นบุคคลของรัฐทั้งสิ้น เพียงแต่กฎหมายให้ถือว่าการ
กระท าของบุคคลธรรมดาเหล่านั้น หากได้กระท าภายในขอบเขตและเง่ือนไข หรือวิธีท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว ให้ถือว่า
การกระท านั้นเป็นการกระท าของรัฐ ซึ่งหมายความว่า หากการกระท านั้นก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ สิทธิดังกล่าวนั้นย่อม
ตกได้แก่รัฐ และในขณะเดียวกันหากการกระท านั้นก่อให้เกิดหน้าที่บางประการ หน้าที่ดังกล่าวนั้นก็ตกเป็นหน้าที่
ของรัฐมิใช่หน้าท่ีเป็นการส่วนตัวของบุคคลผู้กระท าการแทนรัฐ โดยที่การกระท าของรัฐหรือการใช้อ านาจของรัฐเป็น
การใช้อ านาจมหาชนโดยผ่านบุคคลธรรมดา ด้วยเหตุนี้เองการใช้อ านาจรัฐดังกล่าวจึงอาจมิได้กระท าการอยู่ภายใน
ขอบเขต เงื่อนไข หรือวิธีการตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือการใช้อ านาจรัฐโดยผ่านบุคคลธรรมดานั้น อาจจะกระท า
โดยมีเจตนาที่จะทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีมูลเหตุจูงใจในการกระท าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย หรือ
พยายามบิดเบือนการใช้อ านาจรัฐเพื่อตนเองหรือกลุ่มของตนเอง การใช้อ านาจรัฐในลักษณะดังกล่าว ล้วนแต่เป็น
การกระท าที่มีความบกพร่องทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในแง่หนึ่ง
เพื่อควบคุมให้การใช้อ านาจรัฐด าเนินไปเพื่อบรรลุภารกิจของรัฐทั้งหลายในอีกแง่หนึ่งก็เพื่อป้องกันการใช้อ านาจ
อย่างบิดเบือน การใช้อ านาจตามอ าเภอใจทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจ
รัฐดังกล่าว3 
 2.2 หลักความเสมอภาคว่าด้วยการได้รับสวัสดิการของรัฐ 
  ความเสมอภาค หมายถึง การที่บุคคลหรือประชาชนซึ่งอยู่ในสถานะเดียวกัน มีสิทธิท่ีจะได้รับ หรือการใช้
การบริการสาธารณะได้อย่างเดียวกันภายใต้ระเบียบเดียวกัน ซึ่งตัวแทนของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่สามารถ
ที่จะเลือกปฏิบัติหรือการให้บริการกับประชาชนเฉพาะคนใด คนหนึ่งได้ หลักความเสมอภาค จึงเป็นหลักทีเ่กี่ยวข้อง
ต่อบุคคลในการที่จะได้รับผลปฏิบัติอย่างเสมอภาคจากรัฐโดยองค์กรของรัฐเป็นผู้ถูกผูกพันท่ีจะต้องไม่กระท าการอัน
เป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค แต่หากมีการกระท าอันส่งผลกระทบต่อหลักความเสมอภาคแล้วผู้ได้รับการ
กระทบสิทธิย่อมมีสิทธิฟ้องร้องต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อเยียวยาสิทธิได้ หลักความเสมอภาคภายใต้กฎหมายจึงเป็น
หลักการที่ท าให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติต่อ
สิ่งที่มีสาระส าคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไป  
ตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ4 

                                                           
 3 บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). การควบคมุและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ สืบค้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2564, จาก 
http://public-law.net/publaw/view.aspx?id=241 
 4 บรรเจิด สิงคะเนติ, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) เร่ือง หลักความเสมอภาค, พิมพ์ครั้งที่ 1 
(กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2544), น. 3. 
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 2.3 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
  หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีหลักการพื้นฐานว่า สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ถือเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานอันเป็นสิทธทิีต่ิดตัวและไม่มีใครพรากไปจากมนุษย์แต่ละคนได้ ซึ่งเป็นสิทธิของมนุษย์เองมิใช่สิทธิที่รัฐมอบให้ 
โดยในรัฐท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญของรัฐนั้นจะต้องให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ของประชาชนไว้ด้วย ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ารัฐจะยอมให้ราษฎรใช้สิทธิเสรีภาพของตนกระท า
การต่าง ๆ ได้โดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ จากรัฐ หากแต่ในบางกรณีเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์สาธารณะที่รัฐจะต้องธ ารงรักษาไว้นั้นท าให้รัฐสามารถล่วงล้ าเข้าไปในเขตแดนแห่ งสิทธิเสรีภาพของ
ราษฎรได้เพียงเท่าที่จ าเป็นก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งเป็นการทั่วไปและออกบังคับใช้ล่วงหน้าให้
องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าได้ในกรณีใดและภายในขอบเขตอย่างไร5 
 2.4 แนวคิดระบบเศรษฐกิจฐานราก 
  “เศรษฐกิจฐานราก” คือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ 
ในพื้นท่ี ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ระบบ
เศรษฐกิจฐานราก เป็นระบบเศรษฐกิจแนวราบที่ส่งผลและสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง
ผู้คนในชุมชนท้องถิ่น6 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ถือเป็น 1 ใน 12 นโยบาย “ประชารัฐ” ที่รัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความส าคัญ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ า สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมี
ความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน ซึ่งเรียกว่า “นโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ”7 โดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นการ
ด าเนินการที่ส าคัญในการพัฒนา และยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ า และความ
ไม่เสมอภาคตามเป้าหมายของการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม8  
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย9 ได้ก าหนดค านิยามของค าว่า “ความยากจน” หมายถึง ความ
ยากจนในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งพิจารณาที่ระดับรายได้ หรือฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคล ว่ามีรายได้ไม่เพียงพอกับการ
ด ารงชีวิตได้ตามมาตรฐานข้ันต่ าหรือมีรายได้ต่ ากว่ามาตรฐานคุณภาพชีวิตขั้นต่ าที่ยอมรับในแต่ละสังคม 
  ส่วนค าว่า “ยากไร้” พิจารณาความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน10 หมายถึง ว. ยากจน 
ขาดแคลนไปทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น คนยากไร้. 
  ดังนั้น ในความเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า ความยากจน มีความหมายเช่นเดียวกับความยากไร้ เพียงแต่ 
“ยากไร้” เป็นค าในความหมายกว้างกว่าค าว่า “ยากจน” เนื่องจากไม่ได้หมายความเฉพาะเรื่องของเงินหรือรายได้
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงการขาดแคลนในด้านอื่น ๆ อีกด้วย โดยเมื่อพิจารณาค าในภาษาอังกฤษ จะพบว่า 
ค าว่า “ยากจน” ใช้ค าว่า “Poor” ส่วนค าว่า “ยากไร้” จะใช้ค าว่า “Impoverishmen” ซึ่งเมื่อแปลความหมายของ
ค าทั้งสองค าดังกล่าวแล้ว อาจกล่าวได้ว่า ยากจน (Poor) เป็นเหมือนค าพ้องความหมาย (synonym) ของยากไร้ 

                                                           
5 สมยศ เชื้อไทย, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2555), น. 174. 
 6 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, คู่มือการส่งเสริมการ
พัฒนา “ระบบเศรษฐกิจฐานราก” (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2559), น. 19. 
 7 แหล่งเดิม. 
 8 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 9 สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย. (2546). สถานการณ์ความยากในประเทศไทย สืบค้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2564, 
จาก http://www.tdri.or.th/povery/report1.htm. 
 10 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. 
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(Impoverishmen) และในบางกรณีสามารถใช้ค าว่า “ยากจน (Poor)” แทนที่ค าว่า “ยากไร้ (Impoverishmen)” 
ได้ เมื่อกล่าวถึงในลักษณะของความร่ ารวย (Rich) ขัดสน/แร้นแค้น (Indigent) หรือล้มละลาย (Broke) 
 2.5 แนวคิดสวัสดิการสังคม 
  “สวัสดิการสังคม” หมายถึง การปฏิบัติจัดท าทั้งหลาย ไม่ว่าโดยส่วนราชการหรือเอกชน เป็นการปฏิบัติ
จัดท าเพื่อช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว กลุ่มชน และชุมชนให้มีมาตรฐานการครองชีพอันดี มีสุขภาพและสังคมที่น่าพึง
พอใจ โดยมุ่งให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมเดียวกันได้ต่อไป “งานสวัสดิการสังคม” เป็น
โครงการที่รัฐหรือสังคมจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนซึ่งด้อยทางเศรษฐกิจและสังคม และไม่สามารถช่วยตนเองได้ ได้แก่ 
เด็กก าพร้า เด็กอนาถาไร้ที่พึ่ง เด็กเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง และคนยากจนซึ่งขาดรายได้ในการครองชีพ คนชรา คนพิการ และ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ เป็นต้น11 รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม สามารถด าเนินการได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน
สังคมนั้น ดังนี้12 
  1) รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมตามพื้นท่ี (Area-based) 
  2) รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมตามวิธีการ (Methods) 
  3) รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมในลักษณะของการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement)  
 
3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐในต่างประเทศ  
 จากการศึกษา พบว่า สวัสดิการแห่งรัฐในต่างประเทศ จะมี 3 รูปแบบด้วยกัน กล่าวคือ13  
 รูปแบบแรก คือ การโอนเงินให้กับคนยากจน โดยมีเง่ือนไขว่า โอนเงินให้แล้วจะต้องน าลูกเข้าโรงเรียน 
หรือห้ามขาดเรียนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ หรือจะต้องเรียนให้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเรียกว่า “Conditioner Cash 
Transfer” หรือการให้เงินแบบมีเง่ือนไข รูปแบบนี้ นิยมท าในกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล และสาธารณรัฐชิลี เป็นต้น  
 รูปแบบที่ 2 กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ฯลฯ จะให้เป็นเงินโอนกับผู้ที่มีรายได้น้อย หรือ Negative Income Tax : 
NIT คือ จะต้องมาจดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีก่อน และต้องมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์จึงจะโอนเงินให้ เมื่อโอนเงินไป
แล้วจะต้องท างาน จะได้อยู่ในระบบฐานภาษี  
 รูปแบบที่ 3 เป็นการผสมผสาน ใช้การลงไปส ารวจพ้ืนท่ีแล้วก าหนดมาตรการที่ต้องท า ซึ่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนใช้รูปแบบนี้ โดยใช้การสั่งการในการแก้ไขปัญหา ว่าควรท าอาชีพอะไร จะให้ใครมารับซื้อผลผลิต เป็น
ต้น  
 3.1 สหรัฐอเมริกา 
  สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะให้เกิดสังคมสวัสดิการ (Welfare Society) มากกว่าสวัสดิการโดยรัฐ (Welfare 
State) เช่น โครงการด้านครอบครัวยากจน รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานที่โดดเด่น เช่น โครงการ
ด้านที่อยู่อาศัย (Public Housing) โดยรัฐจะจัดหาบ้านเช่าให้ผู้ยากไร้ และโครงการ Housing Choice Voucher ซึ่ง
เป็นการอุดหนุนเงินค่าเช่าให้แก่ผู้ยากไร้ด้วย การจัดสวัสดิการโดยรัฐจะลดระดับลงเรื่อย ๆ จนเหลือเพียงเท่าที่
จ าเป็น ส าหรับคนยากจนบางกลุ่มซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สวัสดิการระดับนี้ เรียกว่า “โครงข่ายความ
ปลอดภัยทางสังคม หรือ Social Safety Net” โดยการแปรรูปสวัสดิการต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ภาคเอกชนและภาคชุมชนมากขึ้น เป็นการเปลี่ยนความคิดจากสวัสดิการเพื่อทุกกลุ่มคนและชนช้ันในรัฐสวัสดิการมา
เป็นสวัสดิการพื้นฐานส าหรับกลุ่มคนยากจนหรือด้อยโอกาส เพื่อก้าวไปสู่สังคมสวัสดิการตามแนวคิดของฝ่ายเสรี

                                                           
 11 ระพีพรรณ ค าหอม, สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557). 
 12 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2, การศึกษา การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และการพัฒนาสังคมของประเทศ: กรณีศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 (กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ม.ป.พ.), น. 13 
 13 ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี “มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจน,” วารสาร
ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี, ฉบับเดอืนเมษายน - มิถุนายน 2561, น. 14. 
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นิยมใหม่ที่ข้ึนอยู่กับระบบกลไกทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันแนวทางการช่วยเหลือทางสวัสดิการจะขึ้นอยู่กับสภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศเป็นส าคัญ  
 3.2 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  นโยบายการจัดสวัสดิการสังคมของสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะให้ความส าคัญกับการพึ่งพาตนเอง (Self-
reliance) ผ่านการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของรัฐ อาทิ การรักษาพยาบาล (Healthcare) การสนับสนุนให้
ประชาชนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย (Home Ownership) สวัสดิการด้านการศึกษา และการดูแลผู้สูงอายุ  
  1. การจัดสวัสดิการสังคมในมิติเชิงพื้นที่  
  การจัดสวัสดิการสังคมในด้านที่อยู่อาศัยถือเป็นภารกิจส าคัญที่รัฐบาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์ให้การใส่ใจ
อย่างต่อเนื่อง ด้วยสาเหตุในข้อจ ากัดทางพื้นที่และการขยายตัวของสังคมเมืองให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศ การ
เคหะแห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์สามารถผลิตที่อยู่อาศัยได้ถึงร้อยละ 80 - 85 ของที่อยู่อาศัยทั่วเกาะสิงคโปร์ มี
จ านวนห้องชุดเกิน 1 ล้านหน่วย ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการด้านท่ีอยู่อาศัยให้กับประชากรได้ ในขณะที่การ
เคหะแห่งชาติของไทย สร้างที่อยู่อาศัยได้ไม่ถึงร้อยละ 1 ของบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร หากย้ายเวลาไปเมื่อ 30 ปี
ก่อน ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ยังมีชุมชนคล้ายสลัมอยู่เป็นจ านวนมาก แฟลตส าหรับท่ีอยู่อาศัยก็สร้างไม่กี่ช้ัน แต่เดี๋ยวนี้
แฟลตของสาธารณรัฐสิงคโปร์สูง 30-40 ช้ัน มีการค่อย ๆ รื้ออาคารแฟลต 5 ช้ัน สร้างเป็น 10 ช้ัน 20 ช้ัน ขึ้นไป
ตามล าดับ นัยว่า เพื่อการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ สาธารณรัฐสิงคโปร์จัดสรรที่อยู่อาศัยให้เป็นสวัสดิการส าหรับ
ชนช้ันกลางซึ่งมีรายได้พอจ่ายได้ก่อน เพื่อจะได้มีเงินก าไรไปพัฒนาและขยายโครงการส าหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
เป็นการยกระดับที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การวางผังเมือง จะใช้ตามแนวรถไฟฟ้า บริเวณใกล้
สถานีก็จะมีศูนย์การค้า อาคารส านักงาน และมีรถประจ าทางให้บริการไปตามแฟลตต่าง ๆ บางแห่งก็มีรถไฟฟ้าราง
เบา (Light Rail) เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายหลักอีกท าให้เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น คุณภาพการอยู่อาศัยดีขึ้น เมืองใหม่
บางเมืองก็ได้รับรางวัลการจัดการที่อยู่อาศัยดีเด่นจากองค์การสหประชาชาติ14 
  2. การจัดสวัสดิการสังคมในมิติเชิงกลุ่มเป้าหมาย (Target Based) 
  การจัดสวัสดิการสังคม ถ้าหากมองในมิติเชิงกลุ่มเป้าหมายจะพบว่า รัฐบาลต้องดูแลคุณภาพชีวิตตั้งแต่เกิด
จนตาย ค านึงถึงความต้องการของประชากรในแต่ละช่วงวัย แต่ละกลุ่มซึ่งมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน เมื่อ
พิจารณาจากโครงสร้างประชากรที่แบ่งตามช่วงวัยจะพบว่าไทยและสิงคโปร์ มีปิรามิดประชากรที่คล้ายคลึงกันมาก 
โดยมีอัตราส่วนเด็กอายุ 0 - 14 ปี ประมาณร้อยละ 20 มีวัยแรงงานช่วงอายุ 15 – 59 ปี ประมาณร้อยละ 70 และมี
วัยผู้สูงอายุช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประมาณร้อยละ 10 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดส าหรับจ านวน
ผู้สูงอายุ เป็นที่คาดกันว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ดังนั้น การพิจารณาเปรียบเทียบ
สวัสดิการสังคมตามกลุ่มเป้าหมายจะชี้ให้เห็นถึงการตระหนักรู้ในสถานการณ์ร่วมกัน และสามารถท่ีจะประยุกต์ใช้ให้
เท่าทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที 
 
4. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ : ศึกษากรณี 
“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 
 การศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ : ศึกษา
กรณี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” มีประเด็นปัญหาทางกฎหมาย ดังนี้  
 1) ปัญหาทางกฎหมายในการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนซึ่งไม่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”   
 “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือที่เรียกกันติดปากว่า “บัตรคนจน” เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน คือ ชุดที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้น าโครงการนี้มาใช้
เป็นแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยได้ รับการจัดสวัสดิการจากรัฐ ซึ่ง

                                                           
 14 เกษรา ชยัเหลืองอุไร, “การศึกษาเปรียบเทียบระบบสวัสดกิารสังคมระหว่างประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์,” รายงาน
การศึกษาสว่นบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 ปี 2557 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 
น. 25. 
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โครงการประชารัฐสวัสดิการ หรือโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เป็นนวัตกรรมในการช่วยเหลือประชาชนผู้มี
รายได้น้อยให้พ้นจากปัญหาความยากจนด้วยการให้มีการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง จากนั้นจะออกเป็นบัตร
สวัสดิการเพื่อช่วยในการลดค่าครองชีพ ทั้งการซื้อสินค้า และการเดินทาง ซึ่งรัฐได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการ
ตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ก าหนดคุณสมบัติผู้ซึ่งจะมีสิทธิ
ได้รับสวัสดิการดังกล่าว โดยผู้ซึ่งประสงค์จะรับสวัสดิการต้องด าเนินการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อน 
หากมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด จึงจะได้รับมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสามารถน าบัตรดังกล่าวไปใช้จ่ายในการ
ช าระค่าสินค้าได้ตามที่รัฐก าหนด  
 การจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รัฐก าหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงสิทธิในโครงการไว้ โดยมิได้มีกระบวนการในการจัดให้มีผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐเพื่อท าหน้าที่ส ารวจสภาพข้อเท็จจริง สอบถามความประสงค์ และให้ค าแนะน าแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ซึ่งจะท าให้รัฐบาลไม่สามารถให้ความช่วยเหลือคนยากจนท่ีแท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
และมีความยั่งยืน นอกจากนี้ การด าเนินการในโครงการดังกล่าว มุ่งเป้าหมายเพียงการแจกเงินให้แก่ประชาชนผู้
ยากไร้ ผ่านการให้วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมิได้ก าหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิตามบัตรให้ชัดเจนว่าสามารถใช้
ซื้อสินค้าประเภทใดได้บ้าง อีกทั้ง ยังไม่มีการติดตามการใช้ประโยชน์จากวงเงินในบัตร เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามความจ าเป็นอย่างรอบด้าน เพื่อให้การพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐเป็นไปอย่างยั่งยืน รัฐบาลมิได้ควบคุมตรวจสอบ เข้าหา หรือติดตามผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ทุกคน” ซึ่งมี
รายได้ต่ ากว่า 30,000 บาท และอยู่ในวัยแรงงาน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการด ารงชีพ  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการ “บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ” มีทั้งผลดีและผลเสีย ซึ่งการด าเนินโครงการดังกล่าวของรัฐบาล อาจเรียกได้ว่าเป็นการด าเนินนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายประชารัฐที่สร้างผลดีในระยะสั้น แต่จะผูกพันเป็นผลกระทบในระยะยาว เนื่องจาก
นโยบายในการด าเนินโครงการดังกล่าว หากรัฐไม่ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนในโครงการให้สอดคล้อง
กับนิยามความหมายของคนจนหรือสอดคล้องกับสถานะทางด้านรายจ่ายของบุคคลอย่างแท้จริง อาจก่อให้เกิด
ปัญหาว่ากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงอาจไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ผ่านโครงการดังกล่าวได้อย่างแท้จริงท้ังยังอาจ
ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางการเงินของรัฐบาล โดยไม่มีการสนับสนุนให้ผู้ซึ่งประสบปัญหาความยากจนมีการพัฒนา
ตนเองโดยใช้เงินงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ ผ่านแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต และพัฒนา
ช่องทางการท ามาหากิน ให้รู้จักท ามาหากินให้เป็น และใช้จ่ายอย่างเหมาะสม จึงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่
ยั่งยืนอย่างแท้จริง 
 2) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการ 
“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค 
 นโยบายของภาครัฐที่ผ่านมาเน้นนโยบายเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งได้ผลในบางระดับแต่ยัง
ไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ าอย่างแท้จริง เพราะคนจนแม้จะมีสภาพท่ีดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เกิดการลดช่องว่างของรายได้สูงสุด
กับรายได้ที่ต่ าที่สุดได้อย่างมีประสิทธิผล รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
ประเทศไทย ให้ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งสะท้อนมิติการเติบโตอย่างทั่วถึงของทุกภาคส่วน โดยในทางปฏิบัติได้
จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ อันมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เป็นประธาน ซึ่งได้น าเสนอยุทธศาสตร์หลักส าคัญ คือ เศรษฐกิจไทยจะต้อง “แข่งขันได้กระจายไปสู่ทุกคนอย่าง
ยั่งยืน” และก าหนดเป้าหมายย่อย 3 ประการ ได้แก่  
 1) กระตุ้นความเร็วในการเติบโตของไทย  
 2) การกระจายโอกาสเศรษฐกิจฐานราก และ  
 3) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
  โครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จึงเป็นโครงการที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าครอง
ชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย อันเป็นสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้นโยบายของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งถือก าเนิดขึ้นตามค ามั่นสัญญาที่ว่าจะท าให้บ้านเมืองนี้ดี
ขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา สวัสดิการแห่งรัฐนี้ เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมทุกกลุ่มได้รับ
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ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในทุกด้าน โดยความประสงค์ของนายกรัฐมนตรีที่ว่า เขาจะไม่เหลือใครสักคนไว้
ข้างหลังในการน าพาประชาชนคนไทยทุกคนก้าวพ้นจากกับดักแห่งความยากจน และน าพาทุกคนสู่ความเท่าเทียม
กันในทุก ๆ เรื่อง  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เป้าหมายที่แท้จริงของการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือ
ของภาครัฐ ในโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” คือ ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ซึ่งยากจนหลุดพ้นจากความยากจน
อย่างถาวร แต่ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลท าให้ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ซึ่งยากจนท่ีแท้จริง ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ คนซึ่ง
จนจริง ๆ อาจไม่ทราบนโยบาย ไม่มีโทรทัศน์ดู ไม่มีวิทยุฟัง หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน หรืออาจอยู่ห่างไกลจนท าให้มา
ลงทะเบียนที่ธนาคารไม่ได้ นั่นเป็นเพราะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของคนจนย่อมไม่เท่าเทียมกับบุคคลซึ่ง
มีความรู้มาลงทะเบียน ท าให้เกิดการตกหล่นในกลุ่มคนจน นอกจากน้ี หากพิจารณาในด้านต้นทุนของผู้รับสวัสดิการ
ในการสมัครรับสิทธิของประชาชนผู้ประสงค์จะใช้สิทธิในโครงการดังกล่าวของรัฐบาล จะเห็นได้ว่า มีปัญหาที่เกิดขึ้น
ในด้านการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิของบางกลุ่มบุคคล เช่น ผู้สูงอายุบางคนไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนท าให้ไม่
สามารถลงทะเบียนได้ หรือปัญหาการท าความเข้าใจการลงทะเบียน การเขียนหนังสือ หรือปัญหาบุคคลซึ่งไม่
สามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนได้ เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี  
 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า แม้รัฐจะมีการด าเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน แต่
ด้วยเง่ือนไขการเข้าถึงสิทธิและการเข้าถึงสิทธิในโครงการดังกล่าวที่ไม่เปิดกว้ าง หรือเปิดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ
ให้แก่กลุ่มผู้ยากจน ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสในทางสังคมอย่างแท้จริงตามข้อเท็จจริงที่ผ่านการส ารวจ วิเคราะห์ 
และเก็บข้อมูลของภาครัฐที่เป็นปัจจุบัน ปัญหาความยากจนจึงยังคงปรากฏเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยอยู่ 
และยังจ าเป็นที่ต้องหาทางเยียวยาแก้ไขผ่านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ ในการปรับปรุงระบบสวัสดิการ
และบริการพื้นฐานให้สามารถครอบคลุมและมีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของคนในสังคม เนื่องจากการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว ไม่เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและใช้ได้อย่า งเป็นธรรม 
ก่อให้เกิดช่องว่างของความยากจน ไม่เกิดการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ ซึ่ง
นโยบายของภาครัฐที่ผ่านมาเน้นนโยบายเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งได้ผลในบางระดับ แต่ยังไม่ได้ลดความ
เหลื่อมล้ าอย่างแท้จริง เพราะคนจนแม้จะมีสภาพที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เกิดการลดช่องว่างของรายได้สูงสุดกับรายได้ที่ต่ า
ที่สุดได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นเอง  
 3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่ก าหนดให้สามารถ
ใช้ได้เฉพาะในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนดเท่าน้ัน 
 นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐบาลตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ส าหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่หน่ึง ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีเป้าหมายเน้นการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่าน
วงเงินสวัสดิการเบื้องต้น ทั้งค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ค่ารถโดยสาร ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ 
รถไฟฟ้าและรถไฟ ก่อนที่รัฐบาลจะศึกษาข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและออกแบบมาตรการที่เหมาะสมยั่งยืนส าหรับแต่
ละบุคคล ขณะที่แนวทางส าหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 
2561 จะเน้นการ “พัฒนาคุณภาพชีวิต” แก่ผู้มีรายได้น้อย ใน 4 มิติ ได้แก่ การมีงานท าการฝึกอบรมและการศึกษา 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และการเข้าถึงสิ่งจ าเป็นพื้นฐาน ซึ่งจากการศึกษาขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติใน
การเข้าร่วมโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ผู้วิจัย พบว่า ในการใช้สิทธิตามโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” นั้น 
รัฐก าหนดให้ใช้บัตรดังกล่าวได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ คัดเลือก โดย
รัฐบาลได้ก าหนดให้น าโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ติดตั้งให้กับร้านค้าที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในแง่การกระจายประโยชน์นั้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการ
ที่ท าจากระดับบนลงล่าง (Top-down) กระบวนการคัดกรองด าเนินการโดยส่วนกลางและขอความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานของรัฐให้รับหน้าที่เป็นหน่วยลงทะเบียน ส่งประวัติของผู้ขอรับบัตรไปประมวลผลที่ส่วนกลาง ส าหรับ
สวัสดิการที่ได้รับ แม้ว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสวัสดิการเหมือนกันทุกคน (ยกเว้นเกณฑ์รายได้ที่ก าหนดให้



482 
ใช้ซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐได้ 200 บาท และ 300 บาท) แต่การได้ประโยชน์จากสวัสดิการของแต่ละคนอาจ
ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดนั้นมีความ
แตกต่างกันชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้ว่า การก าหนดวงเงินในการซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
มีต้นทุนที่แตกต่างกันในการเดินทางไปยังร้านธงฟ้าประชารัฐ เพราะบางคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเดินทางนั้นไม่
สะดวกและมีค่าใช้จ่ายมากแตกต่างจากคนซึ่งอยู่ในเขตเมืองซึ่งอาจอยู่ห่างจากร้านไปไม่ไกลนัก  
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การที่รัฐก าหนดให้ต้องน าบัตรในโครงการดังกล่าวไปซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชา
รัฐหรือร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนดไว้เท่านั้น ย่อมส่งผลเป็นการสร้างภาระให้แก่กลุ่มคนซึ่งยากไร้มากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากกลุ่มผู้ประสงค์จะใช้สิทธิบางคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และต้องเสียค่ารถเป็นจ านวนมาก การเดินทางไปใช้
สิทธิในการซื้อสินค้าตามร้านที่ก าหนด นอกจากนี้ การก าหนดเง่ือนไขการใช้สิทธิในลักษณะดังกล่าว อาจก่อให้เกิด
การเอื้อประโยชน์ หรือการผูกขาดการซื้อขายสินค้าจากร้านค้าของประชาชนเพียงร้านหนึ่งร้านเดียว หรือสองร้านที่
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หรือเขตชุมชน ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดการเอารัดเอาเปรียบ โดยการปรับเพิ่มราคาสินค้าที่ขาย
ให้แก่ประชาชน หรือเกิดกรณีการให้บริการในการใช้สิทธิตามโครงการ โดยคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เนื่องจากทาง
ร้านมีความมั่นใจว่าอย่างไรก็ตาม ประชาชนก็จ าต้องซื้อสินค้าของตน เพราะเป็นเพียงร้านเดียวหรือสองร้านที่
สามารถใช้สิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ อีกทั้ง กรณีดังกล่าวยังอาจส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อร้านค้าอื่น
ที่ตั้งอยู่ในชุมชน ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้า ส่งผลท าให้ไม่มีประชาชนมาซื้อสินค้า หรือมีประชาชนมาซื้อ
สินค้าในร้านเป็นจ านวนน้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีจะใช้สิทธิซื้อสินค้าในร้านธงฟ้า หรือร้านท่ีสามารถ
ใช้สิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ปัญหาทางกฎหมายในการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนซึ่งไม่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”  
 ปัญหาทางกฎหมายในการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิลงทะเบียนซึ่งไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่
แท้จริงของการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โดยการ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ อ้างอิงเส้นความยากจนอยู่ที่ 30,000 บาทต่อปี 
ซึ่งเป็นการพิจารณาคุณสมบัติโดยใช้เกณฑ์รายได้แต่เพียงอย่างเดียว ส่งผลท าให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับสิทธิหรือสามารถ
เข้าถึงสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือของภาครัฐผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาจไม่ใช่ผู้ ซึ่งมีฐานะยากจน
อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยการอิงข้อมูลผู้มีรายได้น้อย หรือคนจนจากการส ารวจและวิเคราะห์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ พร้อมทั้งการใช้ข้อมูลทางด้านอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาความยากจน เช่น ข้อมูลรายจ่าย หรือข้อมูล
หนี้สิน/หนี้ครัวเรือน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐสามารถจัดสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รายบุคคล (Personalized Plan) โดยจัดให้มีผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO) เพื่อท าหน้าที่
ส ารวจสภาพข้อเท็จจริง สอบถามความประสงค์ และให้ค าแนะน าแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งจะท า
ให้รัฐบาลสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความยั่งยืน 
 5.2.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการ 
“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค 
 จากปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ในโครงการ 
“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค เนื่องจากการที่รัฐก าหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของ
บุคคลในการเข้าถึงสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในลักษณะเดียวกันแก่ประชาชนในทุกกลุ่ม โดยไม่ได้
ค านึงถึงบริบทข้อจ ากัด หรือเง่ือนไขอย่างใด ๆ ที่มีอยู่ของบุคคลในสังคม บริบท หรือสภาวะสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ อัน
เป็นการวางเง่ือนไขในการเข้าถึงสิทธิของประชาชนในโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนมากเกิน
สมควร และจะส่งผลท าให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางคนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือของรัฐบาลผ่าน
โครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้รัฐจัดรูปแบบการ
เข้าถึงสิทธิในการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐในโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” แก่
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ประชาชนในแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละพื้นที่ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามบริบท และสภาพแวดล้อมของกลุ่มประชาชน 
และพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อให้รูปแบบ หลักเกณฑ์ หรือเง่ือนไขในการเข้าถึงสิทธิของประชาชนในโครงการดังกล่าว ไม่
เป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนมากเกินสมควร และจะส่งผลท าให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคนสามารถเข้าถึง
สิทธิการช่วยเหลือของรัฐบาลผ่านโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  
 5.2.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่ก าหนดให้
สามารถใช้ได้เฉพาะในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนดเท่าน้ัน 
 จากปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่ก าหนดให้
สามารถใช้ได้เฉพาะในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนดเท่าน้ัน ส่งผลท าให้ประชาชนบาง
กลุ่ม ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิหรือใช้สิทธิตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ หรือต้องก่อให้เกิดภาระที่เกินสมควร
ส าหรับประชาชน เพื่อให้ตนสามารถใช้สิทธิในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่กระทรวงพาณิช์ก าหนดได้ ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ภาครัฐปรับรูปแบบการให้เงินกับประชาชนซึ่งมีรายได้น้อย ด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ลักษณะเช่นเดียวกับเบี้ยผู้สูงอายุที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการรับเงินงบประมาณมาและน ามา
เบิกจ่ายให้กับประชาชนเป็นเงินสด และเห็นควรให้เพิ่มช่องทางการใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการในโครงการ ด้วยการไม่
จ ากัดร้านค้าที่จะให้ประชาชนเข้าใช้บริการในการซื้อสินค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในโครงการ
ดังกล่าวได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจัด
สวัสดิการสังคมและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ  
 ทั้งนี้ จากการศึกษารูปแบบ ขั้นตอน กระบวนการ และการก าหนดเง่ือนไขในการเข้าถึงสิทธิ การใช้
สิทธิของประชาชนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ปัญหาส าคัญในการด าเนินโครงการ เกิดจาก
การขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น15 และภาคเอกชนในการมีส่วนร่วม
ด าเนินโครงการ จึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อสิทธิของประชาชนในการขอรับสวัสดิการจากรัฐใน
โครงการดังกล่าว อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิของประชาชนในบางพื้นที่อีกด้วย วิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ของคนในแต่ละชุมชนท่ีต่างกัน ส่งผลให้แต่ละชุมชนมีปัญหาที่แตกต่างซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข
ที่แตกต่างกันด้วย การได้รับความช่วยเหลือผ่านสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ จึงอาจไม่สามารถบรรเทาหรือแก้ไขปัญหา
ในแต่ละท้องที่ได้อย่างครอบคลุมและตรงจุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า รัฐควรมีการประสานงานและบูรณาการในการ
ด าเนินงานในโครงการดังกล่าว โดยการก าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ให้ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงสิทธิตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้การจัดสวัสดิการของรัฐสอดคล้องกับความต้องการ และบริบท
ของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น โดยการปฏิรูปการจัดสวัสดิการสังคมให้ชุมชนมีส่วนในการคิด การร่วมรับผิดชอบใน
สังคมร่วมกัน และให้รัฐบาลท้องถิ่นมีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชน ผ่านการสนับสนุนจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
เกษรา ชัยเหลืองอุไร. “การศึกษาเปรียบเทยีบระบบสวัสดิการสังคมระหว่างประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์.”  

                                                           
 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นองค์กรของรัฐในระดับฐานราก ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการสวัสดิการแห่งรัฐ 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ย่อมเข้าใจความต้องการ และบริบทของประชาชนในท้องที่หรือเขต
พื้นที่ของตนได้เป็นอย่างดี โดยอ านาจและหน้าที่ในการจัดสวัสดิการแห่งรัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ 17 และในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่ผ่านมา รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อันมีหน่วยงานที่ส าคัญ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) และคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) นอกจากนี้ ประชาชนผู้
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การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความเป็นอิสระตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537: เปรียบเทียบสาธารณรัฐฝรั่งเศส  

The Supervision of Local Government and Its Autonomy in Accordance with  
The Sub-District Council and Sub-District Administrative Organization Act, B.E.2537 : 

A Comparative Study with The Republic of France 
สุวรรณ วงษ์การค้า1 

 
บทคัดย่อ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มีการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเท่าท่ีจ าเป็นและไม่ขัดต่อหลักความเป็นอิสระของการปกครองตนเองของท้องถิ่น กรณีศึกษาความเป็นอิสระ
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้
มีอิสระในการบริหารงานมากขึ้น เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเกิดความคล่องตัวในการบริการสาธารณะให้กับท้องถิ่น 
แต่ปัจจุบันยังมีการใช้อ านาจก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลจากนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด อันเป็นการ
ใช้อ านาจของราชการส่วนภูมิภาคให้คุณให้โทษกับองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดตามมาตรา 90 ถึง มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 
2537 เป็นการก ากับดูแลเกินความจ าเป็น หรืออาจจะเป็นการแทรกแซงอันอาจกระทบถึงการกระท าในการปฏิบัติ
หน้าที่ จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรืออาจสั่งให้พ้นจากต าแหน่งก็ได้ อีกทั้งท าให้ภาคประชาชนมีบทบาทอย่าง
จ ากัดในการก ากับดูแลบุคคลผู้ซึ่งตนเองเลือกตั้งเข้ามาเพื่อพัฒนาองค์กร ดังนั้น จึงควรปรับมาตรการการก ากับดูแล
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความเป็นอิสระมากกว่านี้ตามหลักการปกครองตนเองของท้องถิ่น (Local Self – 
Government) รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการก ากับดูแลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้กับภาคประชาชนได้มีบทบาทมากยิ่งข้ึนในบริบทใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปัจจุบัน 
 
ค าส าคัญ 
ความเป็นอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก ากับดูแล การปกครองตนเอง 
 
Abstract 
 The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560, provides for the supervision of 
local government organizations as necessary and not contrary to the principle of local autonomy. 
A case study of independence under the Sub-District Council and Sub-District Administrative 
Organization Act, B.E. 2 5 3 7  in order to allow the Sub-District Administrative Organization to have 
more autonomy in its administration, fast and flexibility of public services to the locality. But at 
present, there is still a power to supervise the Sub-District Administrative Organization from the 
sheriff or the provincial governor. which is the use of the power of the provincial government to 
punish the sub-district administrative organization by the sheriff or provincial governor under 
section 9 0  to section 9 2  of the Sub-District Council and Sub-District Administrative Organization 
Act, B.E. 2 5 3 7 , is oversight than necessary. or may be an intervention that may affect the 
performance of duties until being appointed an inquiry committee or may order to vacate office It 
also makes the people's sector play a limited role in supervising the people who are elected in 
order to develop the organization. Therefore, measures of supervision of the Sub-District 
Administrative Organization should be adjusted to have more independence in accordance with 
the principles of local self-government, as well as strengthening the administrative oversight system 
                                                           
 1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลบั อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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of the Sub-District Administrative Organization for the people's sector to play a greater role in the 
context new according to the current constitution. 
 
Keywords 
Autonomy, Local Government Organization, Supervising, Local Self Government 
 
1. บทน า 
 ในอดีตที่ผ่านมานั้นราชอาณาจักรไทยมีการปกครองของราชการส่วนกลางหรือหลักการรวมอ านาจ 
(Centralization) โดยมีการรวมอ านาจในการสั่งการไว้ที่ส่วนกลางอย่างเดียวท าให้เกิดความล่าช้าในการบริการ
ประชาชนได้ไม่ทั่วถึง จากนั้นได้เกิดแนวความคิดในการมอบอ านาจให้กับส่วนภูมิภาคได้ปกครองในลักษณะการ
ปกครองส่วนภูมิภาคหรือหลักการแบ่งอ านาจ (De-concentration) แต่ก็ไม่อาจท าให้ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะได้อย่างเต็มที่ จึงได้เกิดกระแสเรียกร้องให้มีการกระจายอ านาจการปกครองให้คนท้องถิ่นปกครองกันเอง
หรือหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) โดยรัฐบาลส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะลดบทบาทหน้าที่กลับ
กลายเป็นผู้ท าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ทั้งให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และวิชาการให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น2 ซึ่งก่อนหน้านั้นรัฐบาลส่วนกลางจะท าหน้าท่ีปกครองทั่วทั้งราชอาณาจักร  
 จากหลักการกระจายอ านาจนี้เองท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทมีความเป็นอิสระมาก
ขึ้นกล่าวคือ ทั้งมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งท าหน้าท่ีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติด้วย
ตนเองของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเรียกย่อว่า “อบต.”  (SUB-DISTRICT 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION) หรือย่อว่า “SAO” ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 5,324 แห่ง3 เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นนิติบุคคล มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมดที่มีอยู่ในราชอาณาจักรไทย และมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดอีกด้วย  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 3 ฉบับ ได้กล่าวถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้ตลอดกล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 284 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 282 การก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และมีเง่ือนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและ
เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าท่ีใน
การดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและย่อมมีความอิสระในการก าหนดนโยบายต่างๆ อีกทั้งมีหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายและหลักความเป็น
อิสระของการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 249 ถึง มาตรา 
254 กล่าวคือ4 “ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเอง มีความโปร่งใส และ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ก าหนดกลไกให้ประชาชนเสนอความต้องการและตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ พร้อมท้ังก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการให้บริการประชาชน
และจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ มีรายได้เป็นของตนเอง และมีอิสระในการบริหารงานต่างๆ โดยจะต้องรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ พร้อมท้ังก าหนดให้การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม” จะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

                                                           
 2 วุฒิสาร ตันไชย, การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น :ความกา้วหนา้หลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 (นนทบุร:ีคลังวิชา
,2547), หน้า 2. 
 3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองแจ้งข้อมูลทางการปกครอง, ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563. 
 4ส านักเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร,ความมุ่งหมายและค าอธิบายประกอบรายมาตรา ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2560,หน้า 444.  
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ความเป็นอิสระในการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ก าหนดบริบทของท้องถิ่นด้วยตนเอง 
 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนพบว่าในปัจจุบันนี้มีมาตรการทางกฎหมายที่มาจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ยังให้มีอ านาจในการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลอันมีลักษณะที่เรียกว่า “เกินจ าเป็น” หรือในบางครั้ง
อาจจะเป็นการแทรกแซงก็ได้ โดยในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญอันจะท าให้เกิดความล่าช้าในการ
บริหารการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างมาก เนื่องจากอ านาจในการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มาจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนดนั้น อาจกระทบถึงความมุ่งหมายหรือความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเปรียบเสมือนว่าหลักกฎหมายที่ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลจากส่วนกลางหรือ
ส่วนภูมิภาคนั้นไปกระทบกับหลักความเป็นอิสระขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่าง
ชัดเจน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งไม่ได้ 
  
2. หลักการปกครองท้องถิ่น 
 การปกครองท้องถิ่นนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการปกครองที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการดูแลและ
บริการต่างๆให้กับชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลกลางมีภารกิจมากมาย  ไม่สามารถที่จะให้บริการแก่ประชาชนใน
ชุมชนได้อย่างทั่ว เมื่อเป็นเช่นนี้การลดภาระของรัฐบาลกลาง จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับเอาหน้าที่เพื่อไป
บริการแก่ชุมชนและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นเข้า
มามีบทบาทและมีความส าคัญในทุกๆด้านในการให้บริการ โดยสรุปแล้วจะเห็นว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความส าคัญอยู่สองด้านกล่าวคือ ด้านการเมืองการปกครอง และด้านการบริหาร 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึง การปกครองที่เกิดจากการที่ รัฐมีเจตนากระจาย
อ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีมีอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ 
และต้องให้ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการด้วยโดยอยู่ในกรอบของระเบียบและกฎหมายของรัฐบาล อีกทั้งเป็น
การปกครองที่เกิดขึ้นเพื่อจัดท าบริการสาธารณะสนองตอบความต้องการและแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้การปกครองท้องถิ่นย่อมส่งผลให้ความสัมพันธ์ของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค กับส่วน
ท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป  
 ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ประการ5 กล่าวคือ 
 ประการแรก  มีสถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายถึงการได้รับการยอมรับและมีบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายรองรับสถานะ  
 ประการที่สอง มีพื้นที่และระดับ (Area and Level) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีพื้นที่และ
ระดับในความรับผิดชอบ 
 ประการที่สาม มีอ านาจและหน้าที่ (Authority & Responsibility) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
องค์กรที่ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย ดังน้ัน จึงต้องมีอ านาจและหน้าท่ีตามกฎหมายที่ก าหนด 
 ประการที่สี่ มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย อันได้แก่พระราชบัญญัติจัดตั้งมี
ขอบเขตการปกครองที่แน่นอน 
 ประการที่ห้า มีการเลือกตั้ง และภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายบริหาร ซึ่งท าหน้าที่ด้านการบริหาร และฝ่ายสภาท้องถิ่นท าหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ 
 ประการที่หก มีอิสระในการปกครองและตัดสินใจ (Autonomy) หลักความเป็นอิสระเป็นหัวใจส าคัญ
ของการปกครองท้องถิ่น 
 ประการที่เจ็ด มีรายได้เป็นของตนเอง ความมีอิสระในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็น
การด าเนินการภายใต้ขอบเขตที่กฎหมาย หรือรัฐได้ให้อ านาจ 

                                                           
 5 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น,โครงการพลเมืองยุคใหม่ : หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการปกครองท้องถิ่นส าหรบั
ประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุงเทพฯ: ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 2549). หน้า 15.  
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 ประการที่แปด มีการก ากับดูแลโดยรัฐ แต่ทั้งนี้รัฐต้องก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่ าที่
จ าเป็นเท่าน้ัน มิให้เกินความความจ าเป็นจนถึงขั้นเป็นการแทรกแซงหรือบังคับบัญชา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในราชอาณาจักรไทย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ กล่าวคือ  
 รูปแบบแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  
 รูปแบบที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
 

แผนภาพ การจัดประเภทรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
3. อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของราชอาณาจักรไทยได้ตั้งขึ้นมาจากแนวคิดของการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ซึ่งในการปกครองตนเองนั้นย่อมต้องมีความเป็นอิสระ (Autonomy) อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นนั้น โดยทั่วไปเน้นการจัดท าบริการสาธารณะ (Public Service) ให้กับประชาชนหรือชุมชน หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหากมีการเข้าแทรกแซงจากส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลางน้อยก็แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระที่มีอยู่จริงค่อนข้างมากนั่นเอง6 อ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 
 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้วคือจัดท าบริการสาธารณะเพื่อที่จะด าเนิน
ตามภารกิจให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นอาจแยกการจัดท าบริการสาธารณะได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ7  
 ประเภทแรก บริการสาธารณะระดับชาติ (National Affairs) เป็นกรณีจัดท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใน
รัฐ อาทิ ภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคง ภารกิจในการรักษาความสงบภายใน ภารกิจกระบวนการยุติธรรม ภารกิจ
กองทัพ ภารกิจต ารวจ ภารกิจศาล และภารกิจการทูต เป็นต้น  
 ประเภทท่ีสอง บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น (Local Affairs) เป็นบริการที่จัดท าเพื่อเน้นสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีลักษณะความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในความ
ต้องการของประชาชนก็ต้องแตกต่างกัน อาทิเช่น การท าถนน การประปา การขุดลอก รวมถึงการสวัสดิการของ
ประชาชน เป็นต้น 
 3.1 อ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นไปตามที่ปรากฏใน
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังได้กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะเพื่อเป็นการรองรับการกระจายอ านาจรัฐธรรมนูญ
ฉบับน้ี ได้ก าหนดแนวทางที่เกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น กล่าวคือ8 

                                                           
 6 ณัฐพล ใจจริงและคณะ, อ านาจหนา้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สถาบนัพระปกเกล้า, ค้นเม่ือ 18 สิงหาคม 2562, 
จาก http://wiki.Kpi.ac.th/index.php?title  
 7 เร่ืองเดียวกัน,อ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  
 8 มาตรา 250 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.  
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 1) ก าหนดบทบาทและจัดท าขอบเขตในการด าเนินงานของท้องถิ่น โดยจะต้องจัดท าทั้งบริการ
สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ควบคู่กันไป ซึ่งแต่เดิมนั้นอาจจะเห็นว่าในการจัดท ากิจกรรมสาธารณะนั้นไม่มี
กฎหมายรองรับ ดังนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้ก าหนดให้มีการจัดท ากิจกรรมสาธารณะได้โดยชอบ ในการนี้
กิจกรรมสาธารณะหมายถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นตามประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ หรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้าง
ความสามัคคีในท้องถิ่นนั้นก็ได้ เช่น กิจกรรมในการแห่เทียน กิจกรรมตักบาตรเทโว เป็นต้น โดยกิจกรรมเหล่านั้น
สามารถใช้งบประมาณของท้องถิ่นด าเนินการได้โดยชอบ 
 2) ก าหนดให้การจัดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่นนั้นจะต้องค านึงถึง การอนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อม หรือจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย ในการนี้จะต้องก าหนดเป็นมาตรฐานหรือ
แนวทางในการด าเนินการดังกล่าวไว้ในกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ในการกระจายอ านาจของส่วนราชการให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องค านึงถึงรูปแบบและความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบด้วย 
 3) ก าหนดแนวทางที่รัฐจะต้องมีระบบภาษีและการจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นให้มีส่วนแบ่งภาษีที่ชัดเจนมาก
ขึ้นอันเป็นการลดการพึ่งเงินอุดหนุนจากส่วนกลางอาจจะมีการแทรกแซงจากทางการเมืองได้ รวมทั้งก าหนดให้มี
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์และการป้องกันการก้าวก่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 3.2 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นอกจากจะ
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะของแต่ละรูปแบบของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งใน
บทความฉบับนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงเฉพาะอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสวนต าบล 
พุทธศักราช 2537 กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เห็นได้ว่าครอบคลุมทุกๆด้าน  
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภทท่ัวไป จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พุทธศักราช 2562 ได้บัญญัติถึงการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ ดังนี้ “สภาต าบลที่มี
รายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือ
ตามเกณฑ์เฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย”9  
 ทั้งนี้ ภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล10 ซึ่งอ านาจในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นของนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล อย่างไรก็ตาม อ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในการบริหารงาน หากมองในมุมตามกฎหมายจะเห็นว่ามีอ านาจหน้าที่อิสระมากโดยไม่ต้องอยู่ภาย ใต้
อ านาจการบังคับบัญชาจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แต่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติอ านาจจากส่วนกลางหรือส่วน
ภูมิภาคนั้นยังคงมีบทบาทในการสั่งการก ากับดูแลอยู่นั่นเอง 
 
4. แนวคิดการกระจายอ านาจ 
 ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารประเทศนั้ น 
การกระจายอ านาจทางการปกครองแก่ท้องถิ่น เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างฐานประชาธิปไตย 11โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการตนเอง และบริหารกิจการสาธารณะ แต่การกระจายอ านาจจะต้องมีการกระจายอ านาจด้วย
ความเป็นอิสระ และเพื่อให้การด าเนินงานของท้องถิ่นมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

                                                           
 9 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537.  
 10 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พุทธศักราช 2537. 
 11 โกวิทย์ พวงงาม,มุมมองใหม่การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร:บริษัท 
ธรรมสาร จ ากัด,2562) หน้า 28. 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะที่ส าคัญต่อประชาชน ซึ่งเกี่ยวพัน
กับชีวิตประจ าวันของบุคคล เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้กระทั่งการอ านวยความยุติธรรมให้แก่
ประชาชน เป็นต้น ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนี้จะ
กล่าวถึงแนวความคิดของหลักการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
 แนวความคิดการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการและสาระส าคัญ 3 
ด้าน12 คือ 
 1) ด้านความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
อิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังของตนเอง 
โดยยังคงรักษาความเป็นรัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ การมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
ความมั่นคงของชาติเอาไว้ได้ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองท้องถิ่น ภายใต้
ระบบประชาธิปไตย 
 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐต้องกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของตนเองได้มากขึ้น โดยปรับลดบทบาทและภารกิจของ
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค และเพิ่มบทบาทให้ส่วนท้องถิ่นเข้าด าเนินการแทน เพื่อให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
รับผิดชอบในภารกิจมหภาค และภารกิจที่เกินกว่าขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการได้ 
โดยก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนโยบายและด้านกฎหมายเท่าที่จ าเป็น  
 3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐต้องกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไม่ต่ ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การ
บริหารจัดการมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชา
สังคม และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมด าเนินงานและติดตามตรวจสอบเป็นประจ า  
 อย่างไรก็ตาม หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 โดยคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ท าให้การเมืองของราชอาณาจักรไทยในระดับชาติตกสู่สภาวะการรวมศูนย์อ านาจแบบ
เข้มข้นอีกครั้ง ท าให้การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นหยุดชะงัก จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีแนวทางที่จะ
ควบคุมสถานการณ์ทางการเมือง ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระ
หรือพ้นจากต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
ส่งผลให้การเลือกตั้งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจึงถูกระงับไปในทุกระดับ 13 
เป็นสิ่งที่แสดงถึงการลดทอนการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนเป็น
อย่างมาก 
 ดังนั้น จากสถานการณ์การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายโอนภารกิจโดยเป็นไปตามความต้องการของราชการส่วนกลางเป็นส าคัญ 
กล่าวคือการให้งบประมาณแก่ จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน อันท าให้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นลดลงไปเป็นจ านวนมากพอสมควร หากเป็นปรากฏการณ์เช่นนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะน าไปสู่นโยบายที่ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีศักยภาพในการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะที่ราชการส่วนกลางมอบหมายให้ได้ อัน
ท าให้ประชาชนในพื้นที่ขาดความเช่ือมั่นในการปกครองท้องถิ่น และอาจน าไปสู่ประเด็นในนโยบายที่ว่ายุบหรือ
ยกเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันนี้ก าลังเป็นประเด็นที่ยุบองค์การบริหารส่วน

                                                           
 12 วุฒิสาร ตันไชย, การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพมหานคร:เอพี.กราฟิคดีไซด์
การพิมพ์,2547) หน้า 40-41. 
 13 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เร่ือง การได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิ่นเป็นการ
ชั่วคราว. 
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ต าบลที่มีขนาดเล็ก และหากเป็นเช่นนั้นก็จะมีผลกระทบต่อจ านวนหมู่บ้านซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่มีสภาพเป็นสังคมชนบท 
(Rural Area) ที่ห่างจากสภาพความเป็นเมือง (Urban Area) เป็นอย่างมาก14  
 นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันได้มีการแก้ไขเกี่ยวกับกฎหมายของการจัดตั้งท้องถิ่นหลายฉบับรวมทั้ง
กฎหมายจัดตั้งด้วยซึ่งก็เป็นแต่เพียงเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เท่านั้น
ไม่มีอะไรแปลกใหม่มากนัก ปัญหาของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นเช่นเดิม ดังจะเห็น
ได้ว่าในบทบัญญัติกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่นี้น่าจะมีความล้าหลังและไม่ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจด้วยซ้ า รวมทั้งยังเปิดช่องทางให้อ านาจแก่ผู้ก ากับดูแลที่จะใช้อ านาจแบบเป็นการบังคับบัญชาไปในตัวโดยถึง
ขั้นอาจวินิจฉัยสั่งการให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก็ได้15 อันเป็นการตัดกระบวนการการกระจายอ านาจไปโดย
สิ้นเชิงซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น น่าเชื่อว่าเป็นเพียงวาทกรรม (Discourse) เท่านั้น ไม่มีความเป็นจริงแต่อย่างใด กล่าวคือการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจของพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือฝ่ายการเมือง การมีส่วนร่วมของชุมชน หรือรวมทั้งกระบวนการต่างๆที่รวมกัน
ใช้ศัพท์ใหม่ที่เรียกว่า “ประชารัฐ (Civil State)” นั้น มีความเป็นไปได้มากแค่ไหนอันที่จะเป็นหนทางของแก่นแท้
แห่งประชาธิปไตย แต่ที่ผ่านมาและอาจรวมถึงอนาคตฝ่ายที่มีอ านาจในการก ากับดูแลรวมทั้งรัฐบาลเองก็ได้ออก
กฎหมายหรือระเบียบเพื่อให้สวนทางกับการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นบท
กฎหมายที่ควบคุมบีบรัดเอาไว้มิให้มีการกระจายอ านาจเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งบางครั้งอาจจะมากกว่าประเทศสังคม
นิยมด้วยซ้ า16 ดังนั้นเมื่อความรู้สึกในความเป็นท้องถิ่นลดน้อยลงจนแทบจะไม่เหลือเลย อันเป็นเพราะการบริหาร
ของรัฐลงไปไม่ถึงประชาชนในท้องถิ่นก็อาจจะเป็นการสร้างฐานอ านาจให้แก่คนอื่นๆ ที่อยู่ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคก็ได้  
 
5. การก ากับดูแลกับความเป็นอิสระขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พุทธศักราช 2537 มาตรา 90 ถึงมาตรา 92 ซึ่งให้อ านาจแก่นายอ าเภอในการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ17 ส าหรับอ านาจในการก ากบั
ดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลของนายอ าเภอนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน กล่าวคือ 
 1) การก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ การก ากับดูแลในลักษณะนี้ถือว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากมีความ
ซับซ้อน เหตุเพราะผู้ก ากับดูแลมีอ านาจมากสามารถใช้ดุลยพินิจก ากับดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้มากตามไปด้วย18 นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการกระท าควบคุมนิติกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537  
 อน่ึง เมื่อพิจารณาการก ากับดูแลของนายอ าเภอตามมาตรา 90 แล้ว เห็นว่าการกระท าในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีการกระท าใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือทางราชการก็ดี นายอ าเภอมีอ านาจในการแนะน า ตักเตือน ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ
ดังกล่าว หรืออาจจะเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ โดยการกระท า
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอ จะไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งการ
ใช้อ านาจก ากับดูแลตามมาตรานี้ของนายอ าเภอสามารถใช้ได้เลย แม้ว่าในขณะนั้นยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นก็ตาม
เพียงแต่ให้นายอ าเภอใช้ดุลยพินิจส่วนตัวพิจารณาว่าการกระท านั้นๆอาจก่อให้เกิดความเสียหายเท่าน้ันก็สามารถใช้
อ านาจในการก ากับดูแลเพื่อแนะน า ตักเตือน หรือสั่งเพิกถอนหรือระงับการกระท าน้ันได้แล้ว ทั้งนี้รวมถึงเมื่อปรากฏ
                                                           
 14 กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีส่ับสน, (2562). ค้นเม่ือ พฤษภาคม, 18 จาก https://siamrath/n/80028.  
 15 มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พุทธศักราช 2537.  
 16 อ้างแล้ว, กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สับสน. 
 17 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537. 
 18 อรทัย  กก๊ผล และธนิษฐา สขุะวัฒนะ,การเสริมสร้างระบบก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ : 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, กรุงเทพมหานคร : ส เจริญการพิมพ์,2550,หน้า 15. 
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หลักฐานตามสมควร การจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทาง
ราชการอย่างร้ายแรง หรือแม้กระทั่งการปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อย หรือฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอตามมาตรา  90  วรรคสาม  ให้นายอ าเภอด าเนินการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยพลันอีกด้วย 
 2) การก ากับดูแลตัวบุคคลหรือองค์กร การก ากับดูแลลักษณะนี้เป็นการใช้อ านาจมุ่งควบคุมคุณสมบัติ
และการประพฤติปฏิบัติให้ชอบด้วยกฎหมาย19 นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลในตัวบุคคล ซึ่งจะมีอ านาจในการสั่งให้
พ้นจากต าแหน่งหรือยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 มาตรา 91 และมาตรา 92 
 เมื่อพิจารณาการก ากับดูแลของนายอ าเภอตามมาตรา 91 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 แล้วถือว่าเป็นมาตรการการก ากับดูแลที่มีอ านาจร้ายแรง
มากเพราะเป็นมาตรการที่ท าให้บุคคลในต าแหน่งต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลหลายบุคคล กล่ าวคือนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือแม้กระทั่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องพ้นจากต าแหน่งหรือถูกยุบ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสภาเลยทีเดียว หากบุคคลตามที่กล่าวมานั้นได้กระท าการก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือทางราชการจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง หรือแม้กระทั่งการปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืน
ต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนค าสั่งของนายอ าเภอ จนถึงขั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน นายอ าเภอมีอ านาจสั่งให้ผู้
นั้นหยุดปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ ซึ่งอ านาจของนายอ าเภอดังกล่าวนี้สามารถใช้ได้โดยล าพังไม่ต้อง
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแต่อย่างใด แต่ถ้าหากจะให้บุคคลที่ถูกสอบสวนและมีความผิดจริงต้องพ้นจากต าแหน่ง
นายอ าเภอก็จะรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป 
 ในการนี้ หากพิจารณาอ านาจก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลของนายอ าเภอดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
สามารถสรุปได้ว่ามีการก ากับดูแลทั้ง 2 ส่วน ที่กล่าวมาคือการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ และการก ากับดูแลตัว
บุคคลหรือองค์กร ซึ่งเป็นการใช้อ านาจก ากับดูแลโดยตรงของนายอ าเภอ อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า
มาตรการการก ากับดูแลทั้ง 2 ส่วน มีความเป็นธรรมหรือเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการ
ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 
มาตรา 90 ถึงมาตรา 92 นั้น เป็นการก าหนดมาตรการการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต า บลยังไม่เหมาะสม
เท่าที่ควร กล่าวคือ 
 ประการแรก มาตรการการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 นั้น เห็นว่าไม่มีอิสระจากการก ากับดูแลของนายอ าเภออย่างแท้จริง 
และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 250 วรรคท้าย 
“กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและ
การคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้อง
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการท้องถิ่นด้วย” เพราะอ านาจการก ากับดูแลของนายอ าเภอเป็นอ านาจพิเศษที่ให้คุณหรือให้โทษแก่
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบลได้ จึงท าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความกลัวต่อการใช้
อ านาจ ไม่กล้าขัดใจต่อผู้ก ากับดูแลทั้งในเรื่องที่ชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือต่อรองกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมผู้บริหารขององค์กา ร

                                                           
 19 อรทัย ก๊กผล และธนษิฐา สุขะวัฒนะ,เรื่องเดียวกัน,หน้า 13. 
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บริหารส่วนต าบลให้เชื่อฟัง ให้กระท าการหรือไม่กระท าการใดๆได้เป็นอย่างดี หรือแม้กระทั่งการจัดสรรประโยชน์ที่
เป็นทรัพย์หรือบริการอย่างอื่นๆอีกด้วย ดังนั้น หากเป็นไปตามลักษณะดังท่ีกล่าวมาก็เปรียบเสมือนการบังคับบัญชา
จากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา ฉะนั้นแนวคิดในเรื่องของการกระจายอ านาจและความ
เป็นอิสระขององค์การบริหารส่วนต าบลตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้เป็นเพียงเรื่องในอุดมคติเท่านั้น20 
 นอกจากน้ี ในทางปฏิบัติราชการนั้นนายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัดยังมีหัวหน้าส่วนต่างๆทั้งระดับ
อ าเภอและจังหวัดยังสามารถใช้อ านาจแทนนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ด าเนินการสั่งการให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินงานในส่วนของหน่วยงานต่างๆโดยอาศัยอ านาจก ากับดูแลของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
อีกด้วย รวมถึงการสั่งการด้วยวาจาหรือทางการสื่อสารอื่นๆให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องป ฏิบัติตามโดย
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จไว้ด้วยทั้งที่ไม่เต็มใจ แต่ก็เกรงกลัวต่ออ านาจก ากับดูแลทั้งนายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด 
เนื่องจากหัวหน้าส่วนงานต่างๆมีความใกล้ชิดและผูกพันกับผู้มีอ านาจในการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลมาก 
จึงเปรียบเสมือนว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ก ากับดูแลมากขึ้นน่ันเอง 
 ในการนี้  หากไม่มีการปลอดจากการก ากับดูแลของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กล่าวคือ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และอ าเภอ อย่างเหมาะสมแล้ว อาจท าให้สถานะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลดลง แต่เป็นการเพิ่มบทบาทท่ีมากขึ้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และ
อ าเภอ ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ผลงาน และการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลก็เป็นแบบไม่มีความร่วมมือ
ในองค์กร (Organization Commitment) โดยจะเป็นการแสวงหาประโยชน์เอาผลงานจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลไปเป็นผลงานที่ก้าวสู่ในต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งการเอื้อประโยชน์
ให้แก่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยการเข้ามาก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลเช่นนี้ จึงท าให้องค์การบริหา ร
ส่วนต าบลทั้งหลายเป็นเสมือนสนามที่เป็นทางผ่านของข้าราชการของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนั่นเอง21 
 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเสาหลักแรกในการ
ให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชน ถ้าเสาหลักแรกยังโอนเอนโดยการถูกแทรกแซง (บังคั บบัญชา) จากการ
ก ากับดูแลของผู้มีบารมีต่างๆได้โดยง่ายแล้ว หวังได้ยากที่จะให้เสาหลักแรกอย่างองค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็น
เสาหลักท่ีมั่นคงแข็งแรงต่อไปได้ ในการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มิใช่จะพูดแต่เพียงว่า “ท าได้หรือไม่ 
หากท าไม่ได้ก็ลาออกไปคนใหม่จะได้เข้ามาท าแทน” และหากเป็นการก ากับดูแลเช่นนี้อีกต่อไปก็จะเข้าสู่วังวนเดิม
นั่นเอง 
 ประการที่สอง มาตรการก ากับดูแล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พุทธศักราช 2537 มาตรา 90 นั้น เห็นว่าการใช้อ านาจในการก ากับดูแลของนายอ าเภอนั้นเป็นการกระทบถึงสิทธิ
ตามหลักการกระจายอ านาจ และตามหลักการปกครองท้องถิ่นซึ่งเกิดจากเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเอง 
กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติหรือต าแหน่งฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล อันเป็นต าแหน่ง
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง22 ในท้องถิ่นนั้นๆ หากบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่อาจเกิดความเสียหายแล้วก็ชอบที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นที่
เลือกเขาเข้ามานั้น เป็นผู้ตัดสินว่าจะให้อยู่ในต าแหน่งต่อไปหรือไม่ อันเป็นไปตามหลักความเป็นอิสระของการ
ปกครองตนเองของท้องถิ่น และไม่เป็นการใช้มาตรการก ากับดูแลเกินความจ าเป็นอีกด้วย 
 ในการนี้ ยังมีกฎหมายที่สอดคล้องกับความเป็นอิสระและหลักการกระจายอ านาจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยไม่ต้องใช้อ านาจก ากับดูแลของนายอ าเภอ ในอันที่จะท าให้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต้องพ้น
จากต าแหน่งได้โดยประชาชนอีกด้วย ซึ่งมีสาระส าคัญให้อ านาจโดยตรงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น ตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดสามารถถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ กล่าวคือ ตาม

                                                           
 20 ไกรพล  อรัญรัตน์,”ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 กับมาตรการก ากับดูแลฝา่ยบริหารของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496”, ใน นันทวัฒน์  บรมานันท์,รวม
บทความกฎหมายมหาชน จากเว็ปต์ www.Pub-Law.net เล่ม 11, หน้า 80-108กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เพรส จ ากัด,2556, หน้า 97.  
 21 อ้างแล้ว, กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สับสน.  
 22 มาตรา  45 วรรคหนึ่ง, มาตรา 58  แหง่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537.  

http://www.pub-law.net/
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พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537  กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ “ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น”23 ประกอบกับ กรณีการเข้าช่ือร้องขอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อด าเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพราะเหตุไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง กล่าวคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสนคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น24 
 จะเห็นได้ว่า ตามกฎหมายที่กล่าวมานั้นสอดคล้องกับหลักการปกครองท้องถิ่นและหลักการกระจาย
อ านาจ ซึ่งได้ก าหนดสิทธิให้ประชาชนโดยตรงทั้งเป็นผู้เลือกและเป็นผู้ถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้ อันเป็นอ านาจที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นในการให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องพ้นจากต าแหน่งหรือถูกถอดถอน จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นอ านาจของนายอ าเภอด้วยการ
ใช้มาตรการก ากับดูแลมาสั่งเพิกถอนการกระท า หรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองของ
องค์การบริหารส่วนต าบล หรืออาจสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือแม้กระทั่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้พ้นจาก
ต าแหน่ง 
 เมื่อกฎหมายก าหนดอ านาจการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 90 ถึง มาตรา 92 ซึ่ง
ก าหนดให้นายอ าเภอมีอ านาจมากมายตามที่กล่าวมานั้น หากเป็นเช่นนี้แล้วก็เท่ากับว่าเกิดกรณีไม่เคารพสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจนท่ีตัดสินใจเลือกตัวแทนของเขาเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นโดยที่ต าแหน่งทางการเมือง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มิได้แต่งตั้งจากราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อประชาชน
ในท้องถิ่นมีอ านาจในการเลือกและถอดถอนตัวแทนของพวกเขาได้แล้วจึงไม่ควรให้อ านาจแก่นายอ าเภอหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่จะสั่งให้ตัวแทนของประชาชนต้องพ้นจากต าแหน่งหรือให้หยุดการกระท าต่างๆ หรือเพิกถอนการ
กระท า ตามที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 บัญญัติให้อ านาจในการ
ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลไว้นั้น จึงเป็นการไม่สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ กระทบถึงหลักการ
ปกครองท้องถิ่น และหลักความเป็นอิสระขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างแน่แท้   
 3) การก ากับดูแลด้านการคลัง การก ากับดูแลในลักษณะนี้กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะออกระเบียบต่างๆให้องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติ อีกทั้งการตรวจสอบความถูกต้องการ
ปฏิบัติในส่วนนี้กระทรวงมหาดไทยจะจัดให้มีการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการคลัง การบัญชี และ
การเงิน โดยผู้ตรวจสอบจากจังหวัดหรืออ าเภอ25 
 
6. การก ากับดูแลท้องถิ่นในสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 เมื่อได้ทราบถึงมาตรการการก ากับดูแล องค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งมีความไม่เหมาะสมและขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อีกท้ังขัดกับหลักการกระจายอ านาจ หลักการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หลักความเป็นอิสระขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้นในเรื่องที่กล่าวต่อไปจะกล่าวถึงหลักการการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ โดยการก ากับดูแลในต่างประเทศนั้น มีประวัติศาสตร์ความเป็นมารวมทั้ง
มีการพัฒนามาเป็นเวลานานมากซึ่งรูปแบบของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้เป็นเพราะสภาพการเมืองการ
ปกครอง สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ รวมทั้งในหลายประเทศให้การสนับสนุน

                                                           
 23 มาตรา 64 (8) แห่งพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พทุธศักราช 2537. 
 24 มาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติวา่ด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พุทธศักราช 2542.  
 25 อรทัย ก๊กผล และธนษิฐา  สขุะวัฒนะ,เรื่องเดียวกัน,หน้า 36-37. 
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งบประมาณเพื่อพัฒนากฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในเรื่องการก ากับดูแลท้องถิ่นเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจและความเป็นอิสระของท้องถิ่นต่างๆด้วย ดังนั้นในส่วนนี้จะกล่าวถึงการก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งเป็นต้นแบบของการปกครองท้องถิ่นท่ีหลายประเทศน ามาใช้
รวมทั้งราชอาณาจักรไทยด้วย  
 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณรัฐฝรั่งเศส ก่อนปี ค.ศ.1982 (พ.ศ.2525) การ
ปกครองท้องถิ่นสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมีลักษณะที่รัฐบาลหรือตัวแทนของรัฐที่ถูกส่งไปประจ าในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะท าหน้าท่ีก ากับดูแลเพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นการแทรกแซงทางตรง โดยกระบวนการปฏิบัติหรือการท านิติกรรมใดๆต้องขอความเห็นขอบจาก
รัฐบาลหรือตัวแทนของรัฐก่อนเสมอ ต่อมาในปี ค.ศ.1982 สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีกฎหมายกลางเกี่ยวกับการ
กระจายอ านาจออกบังคับใช้ (2 มีนาคม ค.ศ.1982)  โดยได้ปรับปรุงการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ความเป็นอิสระมากในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหลักการส าคัญในการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้26  
 6.1 การก ากับดูแลองค์กรและบุคคล การด าเนินการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ลักษณะดังกล่าว จะท าได้โดยภายใต้หลักการส าคัญเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
อย่างดี ดังนี้  
 1) การก ากับดูแลควบคุมสภาท้องถิ่น โดยการจะยุบสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะกระท าได้
โดยรัฐกฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรีซึ่งจะประกอบด้วยการอธิบายเหตุผลที่ต้องยุบสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อท่ีศาลปกครองสูงสุดจะได้ตรวจสอบเหตุผลในการยุบสภาของคณะรัฐมนตรีว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อีกท้ังใน
การยุบสภาดังกล่าวจะต้องมีเง่ือนไขแห่งการยุบสภานั้น กล่าวคือสภาท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกตใินการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) การก ากับดูแลควบคุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยการปลดออกจากต าแหน่งได้ ดังนี้  
 (1) กรณีสมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาภาค หากภายหลังที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่ง ซึ่งการปลดออกจากต าแหน่งจะกระท าได้โดยประกาศผู้ว่า
ราชการจังหวัด และส าหรับสมาชิกสภาจังหวัดจะถูกปลดออกจากต าแหน่งได้โดยสภาจังหวัด 
 (2) กรณีสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาจังหวัด อาจถูกศาลปกครองตัดสินให้พ้นจากต าแหน่งได้ 
เมื่อปรากฏว่าผู้นั้นปฏิเสธไม่ท าตามหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 3) การก ากับดูแลควบคุมฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการใช้ประมวลกฎหมายกลางว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดการก ากับดูแลฝ่ายบริหารของเทศบาลไว้ 2 กรณี กล่าวคือ 
 (1) กรณีนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี ซึ่งจะถูกสั่งพักงานได้ไม่เกิน 1 เดือน โดยเป็นค าสั่ งของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และต้องแสดงเหตุผลประกอบไว้ในค าสั่งด้วย 
 (2)กรณีนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี ซึ่งจะถูกปลดออกจากต าแหน่งนั้น จะท าได้โดยรัฐกฤษฎีกาของ
คณะรัฐมนตรี และต้องแสดงเหตุผลในการปลดไว้ด้วยเช่นกัน 
 6.2 การก ากับดูแลควบคุมมติ การตัดสินใจ หรือค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลัง
วันที่ 2 มีนาคม ค.ศ.1982 สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ก าหนดให้มติ การตัดสินใจ หรือค าสั่งต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ได้ทันทีหลังจากท่ีได้ส่งมติ การตัดสินใจ หรือค าสั่งต่างๆนั้นไปยังผู้แทนของรัฐ ซึ่งการส่งนั้น
จะท าได้โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือตัวแทนของรัฐได้ออกหลักฐานการรับไว้ให้แล้ว ดังนั้นผู้แทนของ
รัฐจะไม่มีอ านาจในการยกเลิกเพิกถอนใดๆได้ เว้นแต่ผู้แทนของรัฐเห็นว่ามติ การตัดสินใจ หรือค าสั่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจะท าได้เพียงแค่ส่งนิติกรรมทางปกครองน้ันไปยังศาลปกครองเพื่อ
พิจารณาต่อไป หรือหากประชาชนได้รับผลกระทบจากมติ การตัดสินใจ หรือค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
อาจยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้ยกเลิก เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองเหล่านั้นได้อีกทางหนึ่งด้วย 

                                                           
 26 นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส.(กรุงเทพฯ : บริษัทสุขุมและบุตร จ ากัด, 2544). หน้า 111-119. 
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 อย่างไรก็ตาม ผลของการฟ้องศาลปกครองนั้น เมื่อได้มีการฟ้องไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นมติ  การตัดสินใจ 
หรือค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนั้นก็ยังใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาเป็นเช่นไรก็
ปฏิบัติตามค าพิพากษานั้น อน่ึงหากรอค าพิพากษาก็อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือปี  ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
จากมติ การตัดสินใจ หรือค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนของรัฐที่ยื่นฟ้องศาลนั้นสามารถขอใช้
มาตรการช่ัวคราว เพื่อขอให้หยุดการบังคับใช้มติ การตัดสินใจ หรือค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นไว้
ก่อนจนกว่าศาลจะพิพากษา โดยศาลจะประกาศมาตรการช่ัวคราวภายใน 15 วัน หรือ 1 เดือน แต่หากเห็นว่า
กระทบต่อเสรีภาพสาธารณะหรือบุคคล ศาลจะต้องประกาศมาตรการช่ัวคราวภายใน 48 ช่ัวโมง 
 6.3 การก ากับดูแลควบคุมด้านการคลัง โดยศาลตรวจเงินแผ่นดินท้องถิ่นเกิดขึ้นจากรัฐบัญญัติว่าด้วย
กฎหมายกลางเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ ลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ.1982 ได้จัดตั้งศาลตรวจเงินแผ่นดินท้องถิ่นไว้แต่
มีจ านวนมาก ต่อมาได้มีรัฐบัญญัติว่าด้วยการลดจ านวนภาค ลงวันที่ 16 มกราคม ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) ท าให้
ปัจจุบันนี้สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีศาลตรวจเงินแผ่นดินท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง27 โดยระบบศาลตรวจเงินแผ่นดิน
ท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนี้เป็นส่วนหนึ่งของศาลปกครอง (ศาลปกครองเฉพาะด้าน) ในการนี้ศาลตรวจเงิน
แผ่นดินท้องถิ่นจะท าหน้าที่ควบคุมด้านการคลังของท้องถิ่น โดยการก ากับดูแลควบคุมด้านการคลังท้องถิ่นมี
หลักการส าคัญ ดังนี้28  
 1) การตรวจสอบทางการบริหาร เป็นการตรวจสอบความปกติของการบริหาร กล่าวคือค่าใช้จ่ายของ
การบริหาร และผลประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต ซึ่งผู้ที่จะถูกตรวจสอบได้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นนั่นเอง โดยศาลจะมี
อ านาจพิจารณาความเสียหายทางบัญชี ดุลทางการคลัง ความปกติหรือผิดปกติทางเศรษฐกิจ และความมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการนี้ศาลตรวจเงินแผ่นดินท้องถิ่นไม่มีอ านาจหรือก้าวล่วงไปพิจารณาวัตถุประสงค์ของ
สภาท้องถิ่นเพราะเป็นประเด็นทางการเมือง 
 2) การตรวจสอบทางบัญชี การตรวจสอบระบบนี้คือการตรวจสอบการจ่ายเงินของผู้มีอ านาจจ่าย ซึ่ง
หมายถึงพนักงานบัญชีของรัฐนั่นเอง โดยทั่วไปศาลจะด าเนินการตรวจสอบการจ่ายเงินว่าเป็นไปตามกฎหมาย
หรือไม่ 
 3) การตรวจสอบทางการคลัง การตรวจสอบประเภทนี้จะกระท าได้โดยการยื่นค าร้องของผู้แทนของ
รัฐ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังนี้ศาลตรวจเงินแผ่นดินท้องถิ่นมีอ านาจในการตรวจสอบทางการคลังได้ใน 4 กรณี ดังนี้ 
 (1) กรณีที่งบประมาณท้องถิ่นไม่ได้รับการอนุมัติภายในเวลาที่ก าหนด 
 (2) กรณีที่การอนุมัติงบประมาณท้องถิ่นที่ขาดดุล 
 (3) กรณีรายจ่ายท้องถิ่นขาดทุนอย่างรุนแรง 
 (4) กรณีไม่ระบุรายจ่ายภาคบังคับในงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 27 ในแผ่นดินแม่ 13 แห่ง และในแผ่นดินโพ้นทะเล 4 แห่ง. 
 28 ณัฐวุฒิ  คล้ายข า, “ศาลตรวจเงินแผ่นดินท้องถิ่นของฝร่ังเศส” (Public – Law, 15 ตุลาคม 2560), 
http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=1974  29 เมษายน 2564. 

http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=1974
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ตารางเปรียบเทียบการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สาธารณรัฐฝร่ังเศสและราชอาณาจักรไทย 

ประเทศ ก ากับดแูลองค์กรหรือบุคคล ก ากับดแูลการปฏบิัติหน้าที่ ก ากับดแูลดา้นการคลัง 
ฝรั่งเศส -  ก ากับดูแลสภาท้องถิ่น การยุบสภา

ท้องถิ่นท าโดยรัฐกฤษฎีกาของ ครม. 
- ก ากับดูแลสมาชิกฯ การปลดออกจาก
ต าแหน่งสมาชิกเทศบาลหรือสมาชิกสภา
ภาคท าเป็นประกาศ ผวจ. และสมาชิกสภา
จังหวัดโดยมติสภาจังหวัด 
- อนึ่ง สมาชิกเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด
อาจถูกศาลปกครองตัดสินให้พ้นจากต า
แห่งได้หากไม่ท าตามหน้าที่ 
- ก ากับดูแลผู้บริหาร กรณีสั่งพักงานโดย 
รมต.มหาดไทย หรือกรณีปลดออกท าโดย
รัฐกฤษฎีกาของ ครม. 

- ก ากับดูแลลักษณะนี้ ผู้แทนของ
รัฐไม่มีอ านาจในการยกเลิก เพิก
ถอนการกระท าใดๆได้ แต่หาก
เห็นว่าการกระท านั้นปฏิบัติไม่
ชอบด้วยกฎหมายก็ด าเนินการ
ฟ้องศาลปกครองเท่านั้น 

- ก ากับดูแลลักษณะนี้ ท า
ไ ด้ โ ด ย ศ า ล ต ร ว จ เ งิ น
แผ่ นดิ นท้ อ งถิ่ น  ซ่ึ ง จ ะ
ตรวจสอบทางการบริหาร 
ตรวจสอบทางบัญชี และ
ตรวจสอบทางการคลัง 

ไทย - ก ากับดูแล สั่งให้พ้นจากต าแหน่งหรือยุบ
สภาท้องถิ่นโดยความเห็นนายอ าเภอ
รายงานต่อผู้วา่ราชการจังหวัด 

- ก ากับดูแล ลักษณะนี้
นายอ าเภอมีอ านาจสั่งให้เพิกถอน
การปฏิบัต ิหรือสั่งให้หยุดปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อรอผลการสอบสวน 

- ก ากับดูแล ลักษณะนี้จะ
เป็นการออกระเบียบให้
ปฏิบัติ และการตรวจสอบ
นั้น โดย จนท.การเงินและ
บัญชีของจังหวัดหรือ
อ าเภอ 

 
7. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 7.1 สรุป  
 จากการได้ศึกษาการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลมาแล้ว เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งตามหลักการกระจายอ านาจ และการปกครองตนเองโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากการก ากับดูแลที่เกินจ าเป็น ซึ่งเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวคือ “การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นต้องมีอิสระในการบริหารการจัดท าบริการสาธารณะ และการก ากับดูแลท้องถิ่นนั้นต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็น
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน”  
 ในการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น แม้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 จะก าหนดให้นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจในการก ากับดูแลไว้ก็ตาม แต่
การก ากับดูแลนั้นก็เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น อันมิใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ก ากับดูแลหรือ
หน่วยงานของผู้ก ากับดูแลเสียเอง ซึ่งมาตรการการก ากับดูแลนี้จะเป็นเครื่องมือในการช้ีวัดว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถท่ีจะบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้หรือไม่ 
 อย่างไรก็ตาม มาตรการการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ เห็นว่ามีลักษณะที่ให้อ านาจในการก ากับดูแลที่มาก
เกินไป อันมีผลกระทบท่ีส าคัญต่อการปกครองตนเองตามความประสงค์ของประชาชนในพื้นที่ และขัดต่อหลักความ
เป็นอิสระ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และยังเห็นว่าการก ากับดูแล
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเรื่องใหม่ควรมีความระมัดระวังและรอบคอบในการก ากับดูแล เพราะมิเช่นนั้นแล้วจะ
เป็นการขัดขวางการบริหารงานท าให้เกิดความล่าช้าต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งในที่สุดจะ
ขัดต่อหลักการกระจายอ านาจ ความเป็นอิสระและการก ากับดูแลตามรัฐธรรมนูญนั่นเอง 
 7.2 ข้อเสนอแนะ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมาก เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีอิสระ ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการปรับแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 3 ประการ ดังน้ี 



498 
 1) อ านาจในการก ากับดูแลการปฏิบัติ ซึ่งเป็นอ านาจของนายอ าเภอในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่หรือ
การควบคุมนิติกรรม และการกระท าต่างๆ ของบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 90 และ มาตรา 
90/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 เช่น การสั่งให้เพิกถอนการ
กระท า การระงับการปฏิบัติที่อาจเกิดความเสียหาย เป็นต้น เห็นว่าควรยุติบทบาทของนายอ าเภอที่ใช้อ านาจ
ดังกล่าวโดยให้เป็นผู้มีอ านาจเพียงแค่ตรวจสอบได้ หากเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหรือกระท าการไม่
ชอบด้วยกฎหมายก็เป็นผู้มีอ านาจยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเท่านั้น ส่วนอ านาจในการสั่งให้เพิกถอนหรือระงับการ
ปฏิบัตินั้นควรให้ศาลปกครองเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการลดอ านาจให้คุณให้โทษแก่บุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจากผู้มีอ านาจก ากับดูแล โดยในปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่านายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ใช้อ านาจตุลาการอย่างแท้จริง 
 2) อ านาจในการก ากับดูแลตัวบุคคลหรือองค์กร ซึ่งเป็นอ านาจของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
โดยมีอ านาจสั่งให้พ้นจากต าแหน่งหรือแม้กระทั่งสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอันเป็นการใช้อ านาจที่มีความ
ร้ายแรงมาก และทั้งสองกรณีดังกล่าวประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้เลือกผู้แทนของพวกเขาเข้ามาโดยตรง ในการใช้
อ านาจดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 91 และ มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พุทธศักราช 2537  เห็นว่าเป็นการใช้อ านาจที่มีผลกระทบต่อบุคคลและองค์กรที่รุนแรง อีกทั้งยังกระทบต่อการ
ตัดสินใจของประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย ดังนั้นในการใช้อ านาจดังกล่าวควรมีความระมัดระวังรอบคอบ ควรมีการ
กลั่นกรองหลายช้ันไม่ควรให้อ านาจแก่ตัวบุคคลเช่นนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามล าพังอันเป็นการใช้ดุลย
พินิจเพียงคนเดียวไม่เป็นไปในรูปของคณะบุคคล  เห็นควรให้การใช้อ านาจดังกล่าวน่าจะเป็นของคณะรัฐมนตรี 
 3) หากปรากฏว่าข้อเสนอแนะทั้ง 2 ประการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อาจเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้
เลย อันเนื่องมาจากสาเหตุความไม่จริงใจในการกระจายอ านาจหรือสาเหตุใดก็ตาม ควรต้องหาวิธีการรองรับอย่าง
ชัดเจนเพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานมิให้ถูกแทรกแซงจาก
ราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ซึ่งการใช้อ านาจในการก ากับดูแลที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระนั้น จึง
ควรให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหลักประกันว่าจะไม่ถูกส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคใช้อ านาจในการก ากับดูแลเกิน
ขอบเขตอันเป็นการท าลายหลักความเป็นอิสระ ดังนั้นหลักประกันดังกล่าวคือควรให้มีองค์กรที่เป็นอิสระไว้เพื่อ
วินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้อ านาจก ากับดูแลจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคด้วยเช่นกัน 
 อย่างไรก็ตาม ในการปรับแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 3 
ประการ ดังที่กล่าวมานั้นจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีความเป็นอิสระจากการใช้อ านาจก ากับดูแลจาก
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคได้อย่างมาก ลดความเกรงกลัวต่ออ านาจการก ากับดูแล ท าให้มีความ
มุ่งมั่นท่ีจะบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยไม่ต้อง
ระแวงหรือคอยปฏิบัติให้เป็นไปตามอ านาจก ากับดูแลของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดังเช่นปัจจุบันนี้ ในการนี้ตาม
มาตรการการก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งประการที่1 ประการที่ 2 ดังที่กล่าวมานั้น มีลักษณะที่
สอดคล้องกับรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งให้ความเป็นอิสระแก่การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 
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บทคัดย่อ 
 ความผิดฐานเป็นซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210 บัญญัติว่า ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ 5 
คนขึ้นไป เพื่อกระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้บัญญัติไว้ในภาค 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และ
ความผิดนั้นมีก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นซ่องโจร จะเห็นได้ว่าเง่ื อนไข
การลงโทษของความผิดฐานนี้ ครอบคลุมบางฐานความผิดที่มิได้มีความเป็นอาชญากรรมมาก หรือความผิดอาญา
ร้ายแรง อันจะเกิดผลกระทบต่อสังคมหรือประชาชนโดยส่วนรวมเพียงเล็กน้อย เช่น ความผิดฐานเหยียดหยาม
ศาสนา ซึ่งเมื่อได้มีการสมคบกันเพ่ือกระท าความผิดแล้ว ความผิดก็ส าเร็จทันที แม้จะยังไม่ได้กระท าตามที่สมคบกัน
หรือความเสียหายยังมิได้เกิดขึ้นก็ตาม ดังนั้น การลงโทษทางอาญาขั้นสมคบ อาจก่อให้เกิดการลงโทษท่ีไม่ได้สัดส่วน
เหมาะสมกับความผิดและความร้ายแรงของการกระท า และอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิน
สมควรได้ อีกทั้ง ยังอาจส่งผลให้ขัดต่อเจตจ านงของกฎหมายหรือ "คุณธรรมทางกฎหมาย" (Rechtsgut/legal 
interest) ของความผิด กล่าวคือ ความสงบสุขของประชาชน 
 และนอกจากนี้ ความผิดฐานเป็นซ่องโจรมีข้อจ ากัดในการบังคับใช้อยู่มาก ทั้งในเรื่องของจ านวน
ผู้กระท าความผิด ท าให้ในทางปฏิบัติแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะน าไปใช้เป็นมาตรการในการ
ปราบปรามผู้ต้องสงสัยเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดเท่านั้น และไม่ค่อยเกิดผลส าเร็จในผลแห่งคดี ทั้ง ๆ ที่
ความผิดฐานเป็นซ่องโจร เป็นกฎหมายที่น่าจะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาอาชญากรรมได้ 
 บทความนี้ ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา โดยให้มีการก าหนดเง่ือนไขในการลงโทษและ
องค์ประกอบของความผิดฐานเป็นซ่องโจรขึ้นใหม่ โดยศึกษาหลักกฎหมายต่างประเทศทั้งในระบบกฎหมายคอม
มอนลอว์ (Common Law System) เช่น ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา และในระบบกฎหมายซี
วิลลอว์ (Civil Law System) เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาเป็น
แนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมว่า ความผิดฐานเป็นซ่องโจร คือ การสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยฐาน
ความผิดที่ตกลงกันไปกระท าอันจะเป็นซ่องโจรนั้น จะถูกจ ากัดไว้เพียงเฉพาะความผิดที่มีความเป็นอาชญากรรมมาก
หรือความผิดอาญาร้ายแรงเท่านั้น เพื่อลดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและให้สอดคล้องกับคุณธรรมทางกฎหมาย
ที่มุ่งคุ้มครองความสงบสุขของประชาชนมากยิ่งขึ้น ไม่ให้ผู้กระท าความผิดต้องถูกพิพากษาจ าคุกเพราะความผิด
อาญาเล็กน้อย อีกทั้ง เสนอแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของ การถอนตัวออกจากการกระท าความผิดและผู้

                                                           
 1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 2 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
 3 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 



501 
ช่วยเหลือสนับสนุนแก่ซ่องโจร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย และมีความ
ทันสมัยเข้ากับสภาพของสังคมในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน  
 
ค าส าคัญ 
เงื่อนไขการลงโทษ, ความผิดฐานเป็นซ่องโจร 
 
Abstract 
 Whereas the offense of criminal association under the Penal Code Section 210 states 
that “Any person who conspires 5 or more people to commit any offense as provided in Part 2 of 
the Criminal Code, and that offense carries a high jail term of one year or more, that person 
commits an offense of criminal association.” It can be seen that the punishment conditions for this 
offense cover some of the crimes that are not very crimes, or the crimes that have little effect on 
society or the people such as an offense of abusing religion, which, when there is a conspiracy to 
commit an offense, the offense is immediately completed as a substantive offense, even though 
the conspiracy has not yet been committed or the damage has not yet occurred. Therefore, 
criminal punishment at the stage of a conspiracy may entail punishment that is disproportionate 
to the offense and seriousness of the offense and may unreasonably affect the rights and liberties 
of the people. It may also result in contravention of the will of the law or the legal interest 
(Rechtsgut) of an offense, i.e., the peace of the people. 
 In addition, the offenses of criminal association are very limited in their enforcement, 
both in terms of the number of offenders, so in practice it could be said that government officials 
will only use them as a countermeasure against suspects in order to prevent any wrongdoing and 
rarely succeed in the outcome of the case. In spite of the fact that the offense of criminal 
association is a law that is likely to be used to solve crimes. 
 This paper has proposed a solution by setting the conditions for the punishment and 
the composition of the offense of criminal association to be re-established by studying the 
principles of foreign law in both the Common Law System such as the United Kingdom and the 
United States and the Civil Law System such as the Federal Republic of Germany and the Republic 
of France as a guideline for amending that the offense of criminal association means a conspiracy 
where two or more people are agreed upon. The offenses that were agreed upon to be counted 
as the offense of criminal association would be limited to the felony or the serious offense to 
reduce the problem of law enforcement and more in line with the legal interest aimed at protecting 
the peace of the people and to prevent offenders from being sentenced to imprisonment for 
minor crimes. In addition, additional solutions have been proposed in the matter of withdrawal 
from the offense and helpers and supporters of the offense to help increase the efficiency and 
effectiveness of law enforcement and to be more up-to-date with the current state of society.
  
Keywords 
Terms of Punishment, Criminal Association 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันปัญหาการก่ออาชญากรรม (Crime) นับวันจะยิ่งส่งผลร้ายมากขึ้น กระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ค่านิยม วัฒนธรรมฯ โดยสิ่งที่ได้รับผลกระทบ
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มากที่สุด คือ ความสงบสุขของประชาชน อีกทั้งรูปแบบของการก่ออาชญากรรมนับวันยิ่งมีความหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน โดยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ของโลก มีการรวมกลุ่มร่วมกันกระท าผิด ท้ังอย่างช่ัวคราวและถาวร ซึ่งมี
ความซับซ้อนอันเป็นการยากต่อการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด รวมทั้งมีบุคคลหลายฝ่ายที่ ให้การ
สนับสนุนทั้งจากประชาชนและจากเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้น อาชญากรรมเป็นปัญหาของสังคมที่ต้องมีการแก้ไขและ
ป้องกัน ด้วยเหตุนี้กฎหมายอาญาในฐานะกฎหมายที่มีภารกิจในการคุ้มครองสังคม จึงต้องเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการ
กระท าที่จะเป็นการท าลายความสงบสุขของประชาชน ด้วยการบัญญัติให้การกระท าที่มีลักษณะเป็นการสมคบกัน
กระท าความผิดที่ยังไม่ถึงขั้นลงมือกระท าความผิดเป็นการกระท าที่ต้องลงโทษ ซึ่งเรียกว่า “ความผิดฐานสมคบ” 
หรือที่เรียกว่า “การสมคบกันกระท าความผิด (Conspiracy)” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ “ตัดไฟแต่ต้นลม” นั้นเอง จึงเป็น
นโยบายทางอาญาที่มีเหตุผลอยู่4 
 ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการรวมตัวของอาชญากรที่สมคบกันกระท าความผิด เป็นสมาคม
อาชญากรรมมาเป็นเวลาช้านาน นับตั้งแต่เมื่อได้มีจัดตั้งสมาคมลับอั้งยี่ขึ้นในประเทศไทย ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น โดยมีหลักฐานที่ยืนยันความมีอยู่จริงของสมาคมอาชญากรรมนั้น คือ การก าหนดความผิดฐานเป็นอั้งยี่ 
มาตรา 209 และความผิดฐานเป็นซ่องโจร มาตรา 210 ตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบัน ซึ่งความผิดฐาน
เป็นซ่องโจรมีวิวัฒนาการจากหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยอั้งยี่ ร.ศ.116 และกฎหมายลักษณะอาญา  
ร.ศ.127 มาตรา 178 ความผิดฐานเป็นซ่องโจรผู้ร้าย 
 โดยที่ความผิดฐานเป็นซ่องโจรเป็นบทบัญญัติที่น าหลักความผิดฐานสมคบมาบังคับใช้ เพียงสมคบกัน
กระท าความผิดตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป ก็จะเป็นความผิดส าเร็จทันที และนอกจากผู้ที่กระท าความผิดจะต้องรับผิดฐานนี้
เป็นการเฉพาะตามมาตรา 210 แล้ว กฎหมายยังได้บัญญัติให้บุคคลต้องรับผิดในทางอาญา ส าหรับกระท าของบุคคล
อื่น (Vicarious Liability) อีกด้วยในมาตรา 213 ซึ่งความผิดฐานเป็นซ่องโจรนี้มีโทษถึงจ าคุก อันส่งผลกระทบต่อ
เนื้อตัวร่างกาย สิทธิ และเสรีภาพของมนุษย์ ส่งผลให้การบังคับใช้ในแต่ละครั้ง มักถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน
อยู่เสมอ อาทิเช่น กรณีน าความผิดดังกล่าวมาใช้ด าเนินคดีทางการเมือง หรือเป็นการด าเนินคดีต่อผู้ที่รวมกลุ่มกัน
เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนมักกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเลือกปฏิบัติหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ประพฤติมิชอบมีการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง 
 
2. ความผิดฐานเป็นซ่องโจรตามมาตรา 210 และการสมคบกันกระท าความผิดตามกฎหมายต่างประเทศ 
 ความผิดฐานเป็นซ่องโจรตามมาตรา 210 คือ การสมคบระหว่างบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยบุคคลผู้
สมคบกันจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุและสติสัมปชัญญะพอที่จะตกลงกระท าความผิดได้ และการสมคบ หมายถึง การ
แสดงออกถึงตกลงกันที่จะกระท าความผิดร่วมกัน โดยการประชุมหารือวางแผนร่วมกันและตกลงกันว่าจะกระท า
ความผิดอะไร เป็นข้อส าคัญที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการกระท าความผิดฐานเป็นซ่องโจรหรือไม่ เมื่อได้มีการสมคบกัน
เพื่อกระท าความผิดแล้ว จะเป็นความผิดก็ส าเร็จทันที แม้ความผิดที่มุ่งหมายจะยังไม่ได้กระท าการตามที่ตกลงกัน 
และไม่ว่าจะได้กระท าในฐานะของตัวการหรือไม่ หรือล้มเลิกไม่กระท าการตามที่สมคบกันแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ฐาน
ความผิดที่สมคบกันเพื่อกระท า ต้องเป็นความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา และความผิดนั้นต้องมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป เท่านั้น5 
 ส าหรับคุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut/legal interest) ของความผิดฐานเป็นซ่องโจรนี้ คือ 
“ความสงบสุขของประชาชน”6 
 การสมคบกันกระท าความผิด (Conspiracy) ในต่างประเทศ โดยประเทศในระบบกฎหมายคอม
มอนลอว์ (Common Law System) เช่น ประเทศอังกฤษ Osborn's Concise Law Dictionary ได้ให้ค าจ ากัด

                                                           
 4 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2559), น.572. 
 5 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ,์ กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2, พิมพ์ครั้งที่ 6,  (กรุงเทพมหานคร :  
ส านักพิมพก์รุงสยามพับลิชชิ่ง, 2557), น.11-16. 
 6 คณิต ณ นคร, อา้งแล้วเชิงอรรถที่ 4, น.576. 
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ความไว้ว่า7 การสมคบกันกระท าความผิดเป็นความตกลงกัน (Agreement) ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนหรือมากกว่านั้น 
เพื่อกระท าการอันมิไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Act) ไม่ว่าโดยลักษณะของการกระท าจะเป็นความผิดอาญา 
การละเมิด (Tort) หรือเพื่อกระท าการอันชอบด้วยกฎหมายแต่ใช้วิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful mean) 
ไม่ว่าจะได้มีการกระท าความผิดหรือไม่ก็ตาม หรือในประเทศสหรัฐอเมริกา American Jurisprudence ได้ให้ค าจัด
ความไว้ว่า การสมคบกันกระท าความผิด คือ การตกลง (Agreement) ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระท า
อาชญากรรม (Criminal Act) หรือเพื่อกระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Act) หรือเพื่อการอันชอบด้วย
กฎหมายโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยการกระท าอาชญากรรม8 
 และประเทศในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law System) เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ก็ได้ก าหนดการสมคบกันกระท าความผิด (Verschwörung) ไว้ในการพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันมาตรา 309 โดยเป็นการก าหนดความรับผิดทางอาญาส าหรับ
การสนองรับการชักจูง (Annahme des Erbietens/acceptance of the offering) หรือ การตกลงกันระหว่าง
บุคคล (Verabredung/ agreement) ที่จะไปกระท าความผิดอาญาร้ายแรง กล่าวคือ มีความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่จะไปกระท าความผิดอาญาในอนาคตอันใกล้ แตกต่างจาก “การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม 
(Verbindung/combination)” ที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมายอย่าง
หนึ่งอย่างใด ที่ใช้ระยะเวลาด าเนินการเป็นเวลานานและอยู่ห่างไกลจากความเสียหายยิ่งกว่า 10 ซึ่งความผิดอาญา
ร้ายแรงดังกล่าวได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 1211 ตามประมวลกฎหมายเยอรมัน หมายถึง เฉพาะความผิดที่มีระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ขึ้นไปเพียงเท่านั้น หรือในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้มีการบัญญัติการสมคบกันกระท า
ความผิด ไว้ในมาตรา 450-112 ซึ่งข้อก าหนดเดียวที่ก าหนดในมาตราดังกล่าว คือ ความร้ายแรงของความผิด 
กล่าวคือ จะต้องเป็นการสบคบกันท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมการกระท าความผิดอาญาโทษรุนแรง (crimes) ซึ่งจะมี
โทษจ าคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือเป็นการกระท าความผิดอาญาโทษช้ันกลาง (délits) ที่มีโทษจ าคุกอย่างน้อย 5 ปี 
ซึ่งจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี เท่านั้นจึงจะเป็นความผิดตามมาตรานี้ จากตัวอย่างการศึกษาประเทศข้างต้นที่ว่าด้วย
การสมคบกันกระท าความผิด จะเห็นได้ว่าในบทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานสมคบ จะบังคับใช้เฉพาะความผิดอาญา
ร้ายแรงหรือความผิดอาญาโทษรุนแรงเท่านั้น  
 
3. ปัญหาของเงื่อนไขในการลงโทษและองค์ประกอบของความผิดฐานเป็นซ่องโจร 
 3.1 จากการศึกษาตัวบทกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยในความผิดฐานเป็นซ่อง
โจร จะเห็นได้ว่าเง่ือนไขในการลงโทษของความผิดฐานนี้ ครอบคลุมถึงทุกความผิดที่บัญญัติไว้ในภาค 2 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาที่มีก าหนดอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อพิจารณาถึง
ความผิดที่ก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีความผิดหลายความผิดด้วยกัน ที่มิใช่ความผิดอาญาร้ายแรง
หรือความผิดที่มีความเป็นอาชญากรรมมาก เช่น ความผิดฐานเหยียดหยามศาสนา ความผิดฐานปลอมบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ความผิดฐานปลอมหนังสือเดินทาง ความผิดฐานน าเข้าหรือส่งออกหนังสือเดินทางปลอม ความผิด
ฐานรีดเอาทรัพย์ เป็นต้น จึงท าให้ผู้ที่สมคบกันกระท าความผิดเล็กน้อย ถูกด าเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ของศาล เนื่องจากความผิดฐานเป็นซ่องโจรนั้น เป็นความผิดที่รัฐเท่าน้ันเป็นผู้เสียหายและไม่อาจยอมความได้ ดังนั้น
หากบังคับใช้กฎหมายลงโทษบุคคลในขั้นตอนก่อนพยายามกระท าความผิดกับความผิดอาญาเล็กน้อย ที่ผู้กระท า
ความผิดยั งมิ ได้ ก่ อ ให้ความ เสี ยหาย เกิดขึ้ น  ย่ อม เป็นการก าหนดความผิดอาญาเกินความจ า เป็น   

                                                           
 7 John Burk, Osborn's Concise Law Dictionary. (London: Sweet & Maxwell. 1976), p.89. 
 8 Kraut, Jayson. American Jurisprudence. 2d. Volume 16. (New York: The Lawyers Co-Operative Publishing 
Co. 1990), p.129. 
 9 Strafgesetzbuch – StGB. Section 30. 
 10 Richard J. Hoskins, “A Comparative Analysis of the Crime of Conspiracy in Germany, France and the 
United States,” 6 New York University Journal of International Law and Politic p.245-255 (1973). 
 11 Strafgesetzbuch – StGB. Section 12. 
 12 Criminal Code of the French Republic, Title V Participation in a Criminal Association Article 450-1. 
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(Over criminalization) จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อหลักรัฐธรรมนูญที่ว่า “รัฐพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง” 
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล หลักนิติธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กระบวนการยุติธรรม สังคม13 หรืออาจจะ
กล่าวได้ว่า กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิดสมควร โดยในท้ายที่สุดแล้ว จะส่งผลให้ความศักดิ์สิทธิ์
กฎหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายและประชาชนเสื่อมเสียไป อีกทั้งการลงโทษผู้กระท าความผิด
ตามมาตรา 210 ด้วยระวางโทษโทษจ าคุกและปรับนั้น เป็นการลงโทษที่รุนแรงและไม่ได้สัดส่วนกับการกระท า
ความผิด เนื่องจากเมื่อได้มีการสมคบกันตั้งแต่ 5 คนแล้ว จะเป็นความผิดส าเร็จทันที แม้จะยังไม่ได้กระท าตามที่
สมคบกันหรือความเสียหายยังมิได้เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งล้มเลิกไม่กระท าการจากการที่ได้สมคบนั้นแล้วก็ตาม ก็ถือ
เป็นความผิดส าเร็จฐานเป็นซ่องโจรตามมาตรา 210 ท าให้เกิดปัญหาว่าบุคคลที่สมคบกันกระท าความผิดเล็กน้อย 
สมควรได้รับโทษจ าคุกหรือไม่ เพราะเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ผู้กระท า ซึ่งโทษจ าคุกส าหรับจ าเลยเป็นการลงโทษ
ที่ไม่ถือเป็นมาตรการทางอาญาที่จ าเป็นเพื่อข่มขู่ ยับยั้งการกระท าความผิดให้ผู้อื่นเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเอา
เยี่ยงอย่าง ที่จะสอดคล้องกับหลักการก าหนดโทษให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับความผิด14 อย่างเห็นได้ชัด การลงโทษ
จ าคุกส าหรับการสมคบกันกระท าความผิดเล็กน้อย ซึ่งผู้กระท ายังมิได้พยายามหรือลงมือกระท าความผิด ไม่ได้เป็น
ภัยร้ายแรงต่อสังคมส่วนรวม จึงอาจส่งผลให้ขัดต่อคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานเป็นซ่องโจรนี้ ที่มี
วัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองความสงบสุขของประชาชนหรือเพื่อสกัดกั้นการกระท าที่จะเป็นภัยต่อความสงบสุขของ
ประชาชนที่มีความร้ายแรงอย่างแท้จริง นอกจากนี้โทษจ าคุกก็ไม่ได้มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูผู้กระท าผิด เพราะใน
เรือนจ ามิได้มีการแบ่งแยกผู้กระท าความผิดประเภทร้ายแรงและผู้กระท าผิดประเภทเล็กน้อยออกจากกัน การจ าคุก
ผู้กระท าผิดเล็กน้อย ซึ่งผู้กระท าต้องตกเป็นอาชญากร อาจเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมขึ้นได้ ประกอบความรู้สึก
ของผู้กระท าผิดที่ต้องตกเป็นอาชญากรย่อมน ามาซึ่งรอยมลทินแก่ตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียอื่น ๆ ติดตามมา
ภายหลัง อีกทั้งผู้กระท าอาจรับเอาพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรมในเรือนจ ามาโดยไม่รู้ตัว และกลับออกมาก่อ
อาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่าซึ่งจะเป็นภาระของสังคมในภายหลังอีกด้วย 
 และในปัญหาข้อที่ว่า “ความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 และความผิดนั้นมีก าหนด
โทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป” ความเห็นทางวิชาการ ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า โดยศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย 
เห็นว่า ข้อดังกล่าวเป็นองค์ประกอบภายนอกที่ผู้กระท าผิดจะต้องรู้ข้อเท็จจริงจึงจะลงโทษได้ตามมาตรา 59 วรรค
สาม ส่วนศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ และศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ เห็นว่าเป็นเจตนาพิเศษ ความ
คิดเห็นอีกฝ่ายหนึ่งโดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้อธิบายข้อดังกล่าวไว้ว่า ไม่ใช่ข้อเท็จจริงอันเป็น
องค์ประกอบความผิด แต่เป็นเง่ือนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย (objektive Bedingung der Strafbarkeit) 
ฉะนั้น ผู้กระท าไม่จ าเป็นต้องรู้ข้อเท็จจริงนั้น ก็มีความผิดฐานเป็นซ่องโจร และความคิดเห็นของศาล จากการศึกษา
เท่าที่ค้นพบ พบว่าประเด็นดังกล่าวในข้อเท็จจริงนั้น ผู้กระท าต้องรู้และทราบโดยมีเจตนาที่เป็นมูลเหตุจูงใจ หรือ
เรียกว่ามีเจตนาพิเศษ เพื่อกระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 และความผิดนั้นมีก าหนดโทษ
จ าคุกอย่างสูงตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
 ด้วยความเคารพแก่ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านและความเห็นของศาล เห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใน
เรื่องนี้ กฎหมายต้องการมุ่งคุ้มครอง “ความสงบสุขของประชาชน” แต่อย่างไรก็ดี การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่อง
ดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องยากต่อการพิสูจน์ความผิด จึงเห็นสมควรว่า ให้สามารถลงโทษผู้กระท าความผิดได้ แม้ผู้กระท า
ความผิดจะอ้างความไม่รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเห็นด้วยกับแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ 
นคร ว่าข้อดังกล่าวนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด แต่เป็นเง่ือนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย ที่
ผู้กระท าผิดไม่จ าเป็นต้องรู้ข้อเท็จจริงนั้น  
 3.2 สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ความผิดฐานเป็นซ่องโจร ในทางปฏิบัติแล้วไม่ได้รับการน าไปใช้อย่างกว้างขวาง 
อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ในขั้นตอนของพนักงานต ารวจเท่านั้น มากกว่าท่ีจะหวังผล

                                                           
 13 จิรวุฒิ ลิปิพันธ์, “การลดความรุนแรงในการบังคับคดียาเสพติด,” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562), น.13-15. 
 14 อัจฉรียา ชูตินันทน์, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2563), น.
218-221. 
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ในทางคดี เพราะเป็นการยากที่จะเข้าองค์ประกอบของความผิด กล่าวคือ ความผิดฐานเป็นซ่องโจรจะต้องมีตั้งแต่ 5 
คนขึ้นไป หากแต่ในปัจจุบันการกระท าความผิดอาญาหรือการก่ออาชญากรรมในแต่ครั้ง โดยทั่วไปจะมีจ านวน
ผู้กระท าความผิดไม่มากถึง 5 คน ท าให้การที่จะน าความผิดฐานเป็นซ่องโจรไปใช้บังคับจึงไม่สามารถกระท าได้ หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่าหากจะให้ไม่เป็นความผิดฐานซ่องโจร การที่จะตกลงเรื่องใด ๆ เพื่อจะกระท าความผิด ก็อย่าให้มี
คนอยู่ถึง 5 คนเท่านั้น ก็จะไม่เป็นความผิดฐานเป็นซ่องโจรแล้ว 
 จึงเห็นสมควรแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความผิดฐานสมคบ (Conspiracy) 
ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ การสมคบกันกระท าความผิด คือ การตก
ลงระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เพื่อกระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบังคับใช้ให้มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองความสงบ
สุขของประชาชนอีกด้วย 
 นอกจากนี้ การกระท าที่เป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานเป็นซ่องโจร คือ “การสมคบกัน” 
แต่ค าว่า "สมคบ" ไม่ได้สร้างความชัดเจนของการกระท าว่าหมายถึงอะไร จึงท าให้เกิดปัญหาในการตีความ หากแต่
เมื่อพิจารณาประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 213 แล้ว ค าว่า ไม่ได้คัดค้านใน “การตกลง” ให้กระท า
ความผิดนั้น แสดงให้เห็นว่า การสมคบต้องมีการตกลงกัน ดังนั้นความผิดฐานเป็นซ่องโจรจึงมีการกระท าที่ เป็น
องค์ประกอบภายนอกของความผิด คือ “การตกลงกัน” เช่นกันกับการสมคบกันกระท าความผิด (Conspiracy) ใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ว่าการสมคบ คือ การตกลงกัน (Agreement)  
 ดังนั้น จึงเห็นว่าหากมีการบัญญัติแก้ไขในเรื่องดังกล่าวนี้ จะท าให้สอดคล้องกับหลักประกันใน
กฎหมายอาญาที่ว่ากฎหมายอาญาต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน และลดปัญหาในการตีความกฎหมายอาญาได้อีก
ทางหนึ่งด้วย 
 3.3 ประเทศไทยมิได้มีการวางหลักในเรื่องของการถอนตัวออกจาการกระท าความผิด (withdrawal) 
ซึ่งโดยหลักแล้วไม่อาจกระท าได้ เพราะลักษณะความผิดฐานเป็นซ่องโจร เป็นความผิดส าเร็จทันทีตั้งแต่มีการตกลง
กันกระท าความผิด จึงเห็นสมควรบัญญัติเพิ่มในเรื่องดังกล่าวนี้ เช่นเดียวกับในประเทศฝรั่งเศส ที่บัญญัติในมาตรา 
450-215 ว่า บุคคลใดก็ตามที่เข้าร่วมในกลุ่มหรือการสมคบกันที่บัญญัติไว้ในมาตรา 450-1 จะได้รับการยกเว้นจาก
การลงโทษ หากว่าก่อนที่จะมีการฟ้องร้องใด ๆ เขาได้เปิดเผยการมีอยู่ของกลุ่มหรือการสมคบกันแก่เจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจและช่วยให้สามารถระบุตัวผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ได้ จึงถือว่าตามกฎหมายอาญาฝรั่งเศส ผู้กระท าความผิดสาม
รถถอนตัวออกจากการกระท าความผิด แต่อย่างไรก็ตามจะต้องสามารถช่วยให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจรู้ตัวผู้ร่วมกระท า
ความผิดคนอื่น ๆ ด้วย 
 3.4 ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยยังคงเอาผิดกับผู้เจตนาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่
ซ่องโจรด้วย โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 212 ซึ่ง รัฐเห็นว่าผู้ช่วยเหลือและสนับสนุน เป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิดการ
กระท าความผิดหรืออาชญากรรมอื่น ๆ ที่จะติดตามมาอีกมากมาย อันจะส่งผลให้เป็นภัยร้ายแรงต่อความสงบสุข
ของประชาชนโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม มาตรา 212 ได้บัญญัติถึงเพียง การจัดหาที่ประชุมหรือที่พ านักให้แก่ซ่องโจร 
การชักชวนให้บุคคลเข้าเป็นพรรคพวกซ่องโจร การอุปการะซ่องโจรโดยให้ทรัพย์หรือโดยประการอื่นใด หรือการช่วย
จ าหน่ายทรัพย์ที่ซ่องโจรได้มาโดยการกระท าความผิด  
 ดังนั้น จึงเห็นว่า บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว โดยครอบคลุมถึงผู้กระท าความผิดมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการข่มขู่หรือยับยั้งมิให้มีการกระท าความผิดในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก และเป็นการตัดผู้กระท า
ความผิดออกจากสังคมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก าหนดโทษให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับความผิด และ
วัตถุประสงค์การลงโทษท่ีเป็นการป้องกันอาชญากรรม (Prevention of Crime) อีกด้วย 
 
4. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาตัวบทกฎหมายอาญาของประเทศไทยในความผิดฐานเป็นซ่องโจร ท าให้เห็นถึง
ข้อบกพร่องและความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย จึงขอเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา โดยการก าหนด

                                                           
 15 Criminal Code of the French Republic, Title V Participation in a Criminal Association Article 450-2. 
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เงื่อนไขในการลงโทษและองค์ประกอบของความผิดฐานเป็นซ่องโจรตามมาตรา 210 และมาตรา 212 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาขึ้นใหม่ เพื่อให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับความผิดและความร้ายแรงของการกระท า ดังนี ้
 4.1 เงื่อนไขในการลงโทษของความผิดฐานเป็นซ่องโจร  
 แม้ประมวลกฎหมายอาญาประเทศไทยจะไม่มีการก าหนดความผิดอาญาและการก าหนดช้ันโทษ
เช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศส ที่จะแบ่งความผิดออกเป็น 3 ประเภท คือ ความผิดลหุโทษ (Contravention) ความผิด
โทษช้ันกลาง (Délit) และความผิดโทษรุนแรง (Crime)16 หากแต่เมื่อได้พิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญาแล้ว 
จะเห็นได้ว่าความผิดอาญาร้ายแรงที่มีอาชญากรรมมากหรือความผิดที่มีลักษณะร้ายแรงเป็นอันตรายต่อสังคม
ส่วนรวมนั้น จะมีก าหนดโทษจ าคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  
 ดังนั้น จึงเห็นสมควรบัญญัติขึ้นใหม่ว่า มาตรา 210 "...ความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ใน
ภาค 2 น้ี และความผิดนั้นมีก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป..." เพื่อลดการการก าหนดความผิดอาญาเกิน
ความจ าเป็น (Over criminalization) และเพื่อให้สอดคล้องเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองความสงบสุขของ
ประชาชนมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 
 นอกจากนี้ เห็นสมควรน าแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับ "เง่ือนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย" (objektive 
Bedingung der Strafbarkeit) มาใช้ในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของบุคคล โดยตีความกฎหมายตาม
คุณธรรมทางกฎหมายของแต่ละฐานความผิดเพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังน้ัน ข้อที่ว่า "ความผิดอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 และความผิดนั้นมีก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป" น้ี จึงเห็นว่าเป็น 
"เง่ือนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย" ที่ผู้กระท าไม่จ าเป็นต้องรู้ข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวินิจฉัยความรับผิด
ที่สมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น ลดความสับสนของผู้บังคับใช้กฎหมาย และสามารถน าไปใช้บังคับได้ในทางปฏิบัติ 
โดยมีรูปธรรมชัดเจนเพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินคดีต่อ ๆ ไป เช่นเดียวกับหลักค าพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน 
(Precedent) ในระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ 
 4.2 องค์ประกอบของความผิดฐานเป็นซ่องโจร 
 เห็นสมควรบัญญัติขึ้นใหม่ว่า มาตรา 210 “ผู้ใดสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระท า
ความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2...” ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความผิดฐานสมคบ 
(Conspiracy) ในต่างประเทศ และเป็นการง่ายต่อการบังคับใช้ที่จะสามารถหวังผลในทางคดี และลดปัญหาในการ
ตีความกฎหมายอาญาได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 4.3 การถอนตัวออกจากการกระท าความผิดฐานเป็นซ่องโจร 
 เห็นสมควรบัญญัติเรื่องของการถอนตัวออกจากการกระท าความผิดลงใน วรรคสาม ของมาตรา 210 
ว่า มาตรา 210 วรรคสาม “ผู้กระท าความผิดตามวรรคแรก หากได้เปิดเผยการมีอยู่ของการสมคบแก่เจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจและช่วยให้สามารถระบุตัวผู้เข้าร่วมสมคบคนอื่น ๆ ได้ ก่อนศาลช้ันต้นพิพากษา ให้ศาลลงโทษน้อยกว่าที่
กฎหมายก าหนดไว้หรือศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้” เพื่อเป็นประโยชน์ท้ังในเรื่องของเป็นการป้องกันมิให้มีการกระท า
ความผิดขึ้นจริง และเป็นรางวัลแก่ผู้ที่ไม่ต้องการกระท าความผิดให้เกิดขึ้น หรือมิได้มีความช่ัวในการกระท าความผิด 
อีกทั้ง ยังสามารถช่วยลดปัญหาการพิสูจน์ความผิด และพิจารณาของศาล ที่มักจะถูกยกฟ้อง เนื่องจากขาด
พยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิดในการกระท า และสามารถพิสูจน์ความผิดที่โยงใยกันของกลุ่มขบวนการ ที่มี
ลักษณะปกปิดการคงอยู่และวางแผนรูปแบบในการกระท าที่สลับซับซ้อนที่หลีกเลี่ยงการถูกด าเนินคดี อีกทางหนึ่งด้วย 
 4.4 ผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ซ่องโจร 
 เห็นสมควรบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมส าหรับผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ซ่องโจรโดยก าหนดเพิ่มขอบเขต
ความรับผิดให้มีความหมายกว้างยิ่งขึ้น ว่า มาตรา 212 “ผู้ใด...(5) กระท าการด้วยประการใด ๆ อันเป็นความ
ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก ในการกระท าความผิดแก่อั้งยี่หรือซ่องโจร (6) ยุยง ชักจู ง หรือให้ค าแนะน าในการ
กระท าความผิดแก่อั้งยี่หรือซ่องโจร” เพื่อเป็นการข่มขู่หรือยับยั้งมิให้มีการกระท าความผิดในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น
อีก และเป็นการตัดผู้กระท าความผิดออกจากสังคมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก าหนดโทษให้ได้สัดส่วน
เหมาะสมกับความผิด และวัตถุประสงค์การลงโทษท่ีเป็นการป้องกันอาชญากรรม (Prevention of Crime) อีกด้วย 

                                                           
 16 ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2563), น.194. 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ศึกษาโดยใช้เอกสารที่เรียกว่า “Magna Charta Universitatum 2020”(MCU 2020)2 
เป็นฐานในต้นก าเนิดทางความคิด โดยผู้เขียนแปลเอกสาร 2หน้านี้ด้วยตัวเอง เนื่องจากยังไม่มีการแปลอย่างเป็น
ทางการโดยองค์กรต้นทาง ต้นก าเนิดในจุดประสงค์การเขียนบทความนี้เนื่องมาจาก ภาระหน้าที่ในฐานะ อาจารย์
ประจ าของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เขียนได้รับการขอค าปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับ 
MCU2020 ซึ่งในวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นี้จะมีการลงนามโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พรชัย 
มงคลวนิช ผ่านทาง webinar โดยเป็นมหาวิทยาลัยของไทยเพียงแห่งเดียวที่ ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วม 
Observatory Magna Charta Universitatum ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั่วโลกมากกว่า 904 แห่ง จาก 88 ประเทศเข้า
ร่วมใน ค าประกาศลายลักษณ์อักษรนี้ (MCU2020) เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรที่ได้รับการลงนาม โดยอธิการบดี
และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกในปี ค.ศ. 1988 กว่า 388 แห่ง โดยมีตัวแทนของมหาวิทยาลัยสยามเป็น
กรรมการในการร่าง MCU2020  คือ ศ.เกียรติคุณ ชนิตา รักษ์พลเมือง (รองอธิการบดี) เป็นตัวแทนจาก ทวีปเอเซีย 
ผู้เขียนจึงเสนอแนวคิดที่มองเสรีภาพทางวิชาการผ่าน MCU2020 ย้อนกลับมาดูกฎเกณฑ์ทั้งลายลักษณ์อักษร ใน
รูปแบบของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยประมวล
จริยธรรม รวมทั้งกฎระเบียบกลไกที่เหมาะสมในการประกัน การให้ความช่วยเหลือ และการคุ้มครองบุคคลผู้ใช้
เสรีภาพทางวิชาการ บทความนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ เสรีภาพทางวิชาการจากมุมมองภายนอกกลับมาสู่มหาวิทยาลัย
ไทย 
 
ค าส าคัญ 
Magna Charta Universitatum 2020, MCU2020, เสรีภาพทางวิชาการ, กฎมหาบัตรแห่งมหาวิทยาลัย 2020  
“Magna Charta Universitatum 2020 
 Preamble 
 The Magna Charta Universitatum, a declaration and affirmation of the fundamental 
principles upon which the mission of universities should be based, was signed in 1988 on the 
occasion of the 900th anniversary of the University of Bologna. The first principle was 
independence: research and teaching must be intellectually and morally independent of all 
political influence and economic interests. The second was that teaching and research should be 
inseparable, with students engaged in the search for knowledge and greater understanding. The 
third principle identified the university as a site for free enquiry and debate, distinguished by its 
openness to dialogue and rejection of intolerance. 

                                                           
 1 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Master of Comparative Law University of Michigan Ann Arbor, รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 
 2 Observatory Magna Charta Universitatum, Magna charta Universitatum 2020, สิบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน พ.ศ. 
2564, จาก http://www.magna-charta.org 
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The Magna Charta Universitatum recognised that universities upholding these principles could take 
many forms under the combined influence of culture, geography and history. Despite being 
explicitly the product of a specific moment in European development the document envisaged a 
networked world in which knowledge and influence should cross cultural boundaries in the pursuit 
of human understanding. 
 The world has since become interconnected in ways unimaginable at the time of the 
original declaration. Universities have proliferated around the globe, dramatically increasing in 
variety as well as scope and mission. Globally the number and diversity of students seeking a 
university education has increased, as have their reasons for doing so and the expectations of their 
families and communities. The number of publications has increased enormously while trust in 
academia is being eroded by a loss of confidence in expertise. In the sway of new technologies, 
modes of learning, teaching and research are changing rapidly; universities are both leading and 
responding to these developments. 
 Despite these changes, the potential of higher education to be a positive agent of 
change and social transformation endures. The principles laid out in the Magna Charta 
Universitatum are as valid today as they were in 1988, and they are the necessary precondition for 
human advancement through enquiry, analysis and sound action. The dramatic changes outlined 
above require the global academy to identify responsibilities and commitments that the signatories 
agree are vital to universities around the world in the Twenty-First Century. That is the reason for 
this new declaration. 
 Principles, Values and Responsibilities 
 Universities acknowledge that they have a responsibility to engage with and respond 
to the aspirations and challenges of the world and to the communities they serve, to benefit 
humanity and contribute to sustainability. 
 Intellectual and moral autonomy is the hallmark of any university and a precondition 
for the fulfilment of its responsibilities to society. That independence needs to be recognised and 
protected by governments and society at large, and defended vigorously by institutions 
themselves. 
 To fulfil their potential, universities require a reliable social contract with civil society, 
one which supports pursuit of the highest possible quality of academic work, with full respect for 
institutional autonomy. 
 As they create and disseminate knowledge, universities question dogmas and 
established doctrines and encourage critical thinking in all students and scholars. Academic 
freedom is their lifeblood; open enquiry and dialogue their nourishment. 
 Universities embrace their duty to teach and undertake research ethically and with 
integrity, producing reliable, trustworthy and accessible results. 
 Universities have a civic role and responsibility. They are part of global, collegial 
networks of scientific enquiry and scholarship, building on shared bodies of knowledge and 
contributing to their further development. They also are embedded in local cultures and crucially 
relevant to their future and enrichment. While they are immersed in and connected with global 
developments, they engage fully with and assume leading roles in local communities and 
ecosystems. 
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 Universities are non-discriminatory spaces of tolerance and respect where diversity of 
perspectives flourishes and where inclusivity, anchored in principles of equity and fairness, prevails. 
They therefore commit themselves to advance equity and fairness in all aspects of academic life 
including admissions, hiring and promotion practices. 
 Education is a human right, a public good, and should be available to all. Universities 
recognise that learning is a lifelong activity with tertiary education as one part of a continuum. 
Within that one part, universities serve diverse learners at all stages of their lives. 
 Universities acknowledge that individuals and communities, often due to inequitable 
circumstances, have difficulty gaining access to higher education or influencing the modes and 
matter of academic study. To realise human potential everywhere, universities deliberately seek 
ways to welcome and engage with diverse voices and perspectives. 
 By signing the Magna Charta Universitatum 2020 universities declare their 
commitment to the original declaration and to upholding and advancing the Principles, 
Values and Responsibilities stated above, to strengthen the role of universities in the 
preservation of the planet and promoting health, prosperity, and enlightenment around the 
world. 
 Approved by the Governing Council 12 March 2020 
 
อารัมภบท 
 กฎมหาบัตรแห่งมหาวิทยาลัย (Magna Charta Universitatum) ได้ลงนามในปี คศ 1988 เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 900 ปีของมหาวิทยาลัยโบโลญ่า คือการยืนยันในหลักการพื้นฐานเบื้องต้นซึ่งเป็นภารกิจของ
มหาวิทยาลัย หลักการแรกคือ ความเป็นอิสระ การวิจัยและการสอน ต้องมีความเป็นอิสระทั้งทางสติปัญญาและ
ศีลธรรม ปลอดจากทุกอิทธิพลทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หลักการที่สองคือ การสอนและการวิจัย
ควรจะไม่แยกจากกัน ด้วย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการค้นหาความรู้และความเข้าใจที่มากขึ้น  หลักการที่สาม บ่งช้ี
สถานะ มหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นแหล่งสถานที่ สภาพแวดล้อมส าหรับ การถกเถียง การอภิปรายอย่างเสรี โดย
เห็นได้ชัดเจนจากการเปิดกว้างต่อบทสนทนาถกเถียงและ การปฏิเสธการไม่ยอมรับความอดทนอดกลั้น 
 กฎมหาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยรับรองว่ามหาวิทยาลัยต่างๆยึดถือยึดมั่นในหลักการทั้งหลายเหล่านี้ โดย
รูปแบบต่างๆที่ผสมผสานทางอิทธิพลทางวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์ โดยไม่ต้องพิจารณาอย่างชัดแจ้ง
ถึงผลผลิตของช่วงเวลาพัฒนาการของยุโรป เอกสารนี้  (MCU) คือภาพฉายโลกที่เช่ือมโยงกัน ที่ความรู้อิทธิพลทาง
ความคิดควรที่จะก้าวข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการมุ่งสู่ความเข้าใจในตัวมนุษย ์
 โลกปัจจุบันนี้มีการเช่ือมต่อในทางที่ไม่คาดคิดมาก่อนณเวลาที่มีประกาศเอกสารตั้งต้น (1988) 
มหาวิทยาลัยได้แพร่กระจายไปท่ัวโลกซึ่งเพ่ิมมากขึ้นทั้งในทางแนวทางและพันธกิจในระดับโลก จ านวนของนักเรียน
และความหลากหลายที่ต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสาเหตุของการศึกษาและความ
คาดหวังของครอบครัวและชุมชนนั้นๆมีเอกสารตีพิมพ์มากมายได้เพิ่มขึ้นในขณะที่ความเชื่อมั่นในวิชาการถูกถดถอย
ลงโดยการสูญเสียความเช่ือมั่นในความช านาญเฉพาะด้าน คลื่นของเทคโนโลยีใหม่ๆ วิธีการเรียน การสอนและการ
วิจัยได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยก าลังเดินหน้าและตอบสนองต่อพัฒนาการเหล่านี้ 
 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ ศักยภาพของการศึกษาขั้นสูงที่เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นและวิวัฒนาการของสังคมยังด ารงอยู่ต่อไป หลักการต่างๆที่ปรากฏในกฎมหาบัตรนี้ยังคงใช้ได้นับตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1988 และหลักการเหล่านี้เป็นเง่ือนไขก่อนที่จ าเป็นส าหรับความก้าวหน้าของมนุษย์ผ่านกระบวนการตั้ง
ค าถาม วิเคราะห์และการกระท าที่สมประสงค์ การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาเบื้องต้นต้องใช้โลกแห่งวิชาการเพื่อที่จะ
เห็นความรับผิดชอบและความผูกมัดที่ผู้ร่วมลงนามตกลงจ าเป็นต่อมหาวิทยาลัยทั่วโลกในศตวรรษที่21และนั่นคือ
เหตุผลส าคัญส าหรับประกาศใหม่ครั้งนี้ 
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หลักการ คุณค่า ความรับผิดชอบ  
 มหาวิทยาลัยต่างๆให้การยอมรับว่า เขาเหล่านั้นมีภาระหน้าที่ที่จะปฏิสัมพันธ์กับและตอบสนองต่อ
ความกระหายและความท้าทายของโลก และต่อแหล่งชุมชนที่สถาบันเหล่านี้รับใช้เพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ
และความยั่งยืน 
 ความเป็นอิสระทางปัญญาและศีลธรรมเป็นจุดเด่นส าคัญของแต่ละมหาวิทยาลัยและปัจจัยล่วงหน้า
เพื่อการเติมเต็มของหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่อสังคม ความเป็นอิสระนั้นจ าเป็นต้องได้รับการยอมรับและปกป้องโดย
รัฐบาลและสังคมโดยรวม และมหาวิทยาลัยต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระนี่โดยตัวมหาวิทยาลัยเอง 
 มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีสัญญาประชาคมกับภาคพลเมืองประชาสังคมเพื่อเกื้อหนุนการไปถึง
จุดหมายในคุณความเป็นเลิศที่สุดในทางวิชาการและต้องเคารพความเป็นอิสระขององค์กรนั้น 
(ย่อหน้าที่4)ในขณะที่มหาวิทยาลัยสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ ตัวองค์กรตั้งค าถามกับ ทฤษฎี และหลักการที่เช่ือ
กันอยู่แล้ว โดยมหาวิทยาลัยกระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงวิเคราะห์กับนักเรียนและนักวิชาการ ดังนั้น เสรีภาพทาง
วิชาการจึงเป็นดังสายโลหิตแห่งชีวิตมหาวิทยาลัย การเปิดต่อการรับซึ่งข้อสังเกตค าถามต่างๆเป็นเครื่องเกื้อหนุนต่อ
มหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยโอบรับหน้าที่ในการสอนและรับผิดชอบในการวิจัยอย่างมีจริยธรรม ด้วยเกียรติศักดิ์ 
สร้างผลลัพธ์ที่เช่ือถือได้ ไว้วางใจและเข้าถึงได้ 
 มหาวิทยาลัยมีบทบาทและความรับผิดชอบทางสังคม เป็นส่วนของเครือข่ายทางวิทยาลัยและโลก 
ของการตั้งสมมุติฐานวิทยาศาสตร์และวิชาการ สร้างเนื้อความรู้ที่ใช้ร่วมกัน และส่งผลให้พัฒนาต่อยอดการการ
พัฒนาในอนาคต มหาวิทยาลัยยังฝังตัวอยู่ในวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความเกี่ยวข้องอย่างสาระส าคัญต่ออนาคตและ
เสริมสร้างสิ่งดีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ในขณะที่มหาวิทยาลัยแทรกตัว และเช่ือมโยงอยู่ในพัฒนาการระดับโลก 
มหาวิทยาลัยยังมีปฏิสัมพันธ์เต็มที่กับ ชุมชนในพื้นที่และระบบนิเวศวิทยา และมหาวิทยาลัยเข้าเป็นผู้น าในบทบาทนี้ 
 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ เป็นพื้นที่แห่งการยอมรับและเคารพซึ่ง
ความหลากหลายคือความงดงาม และเป็นที่แห่งการจุดร่วม โดยยึดหลัก ความเท่าเทียม ความเป็นธรรม ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยต่างๆผูกพันธด้วยตัวเองที่จะก้าวหน้าไปยังความเท่าเทียม การยอมรับนับถือในทุกๆมุมองของชีวิต
วิชาการ รวมทั้งการปฏิบัติต่อการตอบรับนักศึกษาการจ้างงาน และการเลื่อนต าแหน่งในหน้าท่ีการงาน 
 การศึกษาคือสิทธิมนุษยชน เป็นสาธารณะ และควรเข้าถึงได้ทุกคน มหาวิทยาลัยให้การยอมรับว่าการ
เรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ท าได้ตลอดชีวิตและการเรียนหลังการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถท าได้ต่อเนื่อง ด้วยเหตุส่วนนั้น 
มหาวิทยาลัยรับใช้ผู้เรียนที่หลากหลายในทุกช่วงชีวิตของผู้เรียน 
 มหาวิทยาลัยตระหนักว่าปัจเจกบุคคลและชุมชน บ่อยครั้งที่จะมีความยากที่จะเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง
และมีอิทธิพลต่อรูปแบบและแนวของการศึกษาวิชาการด้วยเหตุปัจจัยแห่งความไม่เท่าเทียมกัน ในการที่จะท าให้
ศักยภาพของมนุษย์ทุกท่ีเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยด้วยเจตนารมณ์แน่วแน่ค้นหาแนวทางที่จะต้อนรับและปฏิสัมพันธ์กับ
เสียงและมุมมองที่หลากหลาย 
 มหาวิทยาลัยต่างๆเหล่านี้ประกาศด้วยการลงนามในกฎมหาบัตรแห่งมหาวิทยาลัย2020 (Magna 
Charta Universitatum2020)เข้าผูกพันต่อการประกาศดั้งเดิม และรักษายึดมั่นยึดถือไว้ซึ่งวิวัฒนาการ ใน
หลักการ คุณค่า และความรับผิดชอบต่างๆที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งใน
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์โลก สนับสนุนสุขภาพ ความมั่งคั่งและการค้นพบใหม่ทั่วทั้งโลก 
 (อนุมัติโดยคณะมนตรีบริหาร 12 มีนาคม ค.ศ. 2020)  
 (จบการแปล) 
 เมื่ออ่าน MCU2020 ทั้งหมดแล้วผู้เขียนสังเคราะห์ หลักการ3ประการ  
 1) หลักความเป็นอิสระ ในการเรียนการสอนการวิจัย ของสังคมมหาวิทยาลัยต้องมีความเป็นอิสระจาก
อิทธิพลทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
 2) หลักการเรียนการสอนและการวิจัยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต้องด าเนินควบคู่และสมผสานกัน 
 3) มหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนท่ี และสถานท่ีส าหรับการตั้งสมมติฐานและการโต้แย้งสมมติฐานหรือความเช่ือ
ดั้งเดิมต่างๆ โดย หน้าที่ของมหาวิทยาลัยจะต้องเปิดพื้นท่ี ต้องไม่เลือกปฏิบัติ และต้องเป็นท่ีรวมศูนย์ของความคิดที่
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หลากหลายจากนักศึกษาที่มาจากความหลากหลายในชีวิต สังคม ความเช่ือและวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้ ผู้เขียนจับ
ใจความได้ที่ประโยคที่ว่า “Intellectual and moral autonomy is the hallmark of any university and a 
precondition for the fulfillment of its responsibilities to society.” ความเป็นเอกภาพในทางสติปัญญา
และศีลธรรมเป็นจุดเด่นสง่าของแต่ละมหาวิทยาลัย และเป็นปัจจัยเบื้องต้นส าหรับการท าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยต่อ
สังคม 
 ศาตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้นิยาม ค าว่า เสรีภาพ ไว้ดังนี้ “ส่วนเสรีภาพ (Liberty) 
นั้นได้แก่ ภาวะของมนุษย์ท่ีไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของคนอ่ืน ภาวะที่ปราศจากการถูกหน่วงเหนี่ยวขัดขวาง”3 โดย
ได้อธิบายต่อว่า “เสรีภาพเป็นอ านาจของบุคคลในอันที่จะกระท าในสิ่งที่ตนประสงค์จะกระท าและที่จะไม่ท าในสิ่งที่
ตนไม่ประสงค์จะกระท า และแม้การมีอ านาจดังกล่าวจะมีผลก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้อื่น หน้าท่ีนั้นก็เป็นแต่เพียงหน้าท่ีที่
จะต้องละเว้นจากการกระท าใดๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้เสรีภาพของเขาเท่านั้น เสรีภาพคืออ านาจของบุคคล
ในอันที่จะก าหนดตนเอง (Self-Determination) โดยอ านาจนี้บุคคลย่อมเลือกวิถีชีวิตของตนเองได้ด้วยตนเอง
ตามใจปรารถนา เสรีภาพจึงเป็นอ านาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเอง4 
 เมื่อพิจารณาถึง นิยาม เสรีภาพแล้ว ผู้เขียนจึงเชื่อมโยงกับเสรีภาพทาวิชาการ รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยา
นุพงศ์ ได้เขียนบทความใน Facebook Page “ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน”5 โดยใจความระบุว่า ค าว่าเสรีภาพทาง
วิชาการ ได้ปรากฏขึ้นครั้งแรก ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ใน มาตรา 42 ระบุว่า 
“เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อหน้าที่พลเมือง” โดยต่อมาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 พ.ศ. 2550 และล่าสุด พ.ศ. 2560 ซึ่ง ต่อพงศ์ ได้สรุปไว้ว่า “เสรีภาพทางวิชาการ ซึ่งได้แก่ เสรีภาพในการ
สอน เสรีภาพในการวิจัย รวมถึงเสรีภาพในการศึกษาเล่าเรียนย่อมได้รับการคุ้มครอง และการใช้เสรีภาพทางวิชาการ
ย่อมท าได้ตราบเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงไม่ขัดต่อหน้าท่ีของ
พลเมือง เป็นต้น”6  
 เสรีภาพทางวิชาการในความเข้าใจของผู้เขียนคืออ านาจของผู้เรียน ผู้สอน และบุคคลทั่วไปไม่จ ากัด
เฉพาะแวดวงมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เหนือตนเองใน วงที่เกี่ยวกับการเรียน การสอน การวิจัย การสัมมนาที่จัดหรือ
เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการมีอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัย เป็นต้นไป) อ านาจที่จะก าหนดเนื้อหา ประเด็นใน
การเรียนการสอน และหลักประกันในเนื้อหานั้นที่อภิปรายว่า จะไม่มีผลกระทบในทางร้ายกับผู้ร่วมวงอภิปรายใน
บรรยากาศ ความหลากหลายทางความคิดของผู้ศึกษาในสถานศึกษา 
 เมื่อพิจารณา ประเด็น มหาวิทยาลัยและ ความเป็นอิสระ ความเป็นเอกภาพในการด ารงอยู่ของ 
มหาวิทยาลัยและจุดประสงค์ของมหาวิทยาลัย เสรีภาพทางวิชาการในการเรียน การสอน การวิจัยและ เสรีภาพทาง
ความคิดในทางหลากหลายจากพหุวัฒนธรรมแล้ว ผู้เขียนเสนอว่าการวิเคราะห์การด ารงอยู่ของเสรีภาพทางวิชาการ
ดังกล่าว ให้วิเคราะห์จากกฎเกณฑ์ในล าดับรองแล้วย้อนกลับไปดูกฎเกณฑ์ที่เหนือขึ้นไปจะเห็นได้ชัดกว่าการดูจาก
บทบัญญัติระดับสูงสุดที่เรียกว่า รัฐธรรมนูญ แล้ววิเคราะห์ไล่ลงมา ดังนี้ ผู้เขียนจึงน าเสนอ กฎเกณฑ์ภายใน
มหาวิทยาลัยสยามที่เพิ่งประกาศใช้ คือ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔” ซึ่ง
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อน าหลักเสรีภาพทางวิชาการมาวิเคราะห์ว่า การมีอยู่ของ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยประมวลจริยธรรมนั้น เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ส่งเสริม สนับสนุน เสรีภาพทางวิชาการอย่างไร 
เพราะถ้ามีการกระท าใดๆที่ขัดกับจริยธรรมดังกล่าวแล้ว ก็มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ การฝ่าฝืนจริยธรรมและวินัย 
 โดยประมวลจริยธรรมนี้ สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 20 บัญญัติ
ว่า “สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ
                                                           
 3 วรพจน ์วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ,พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2538, กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพว์ิญญู
ชน, น 22 
 4 Ibid 
 5 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์,“เสรีภาพทางวิชาการ” – สิทธิขั้นพื้นฐานที่ขาดที่ใช้ในระบบอุดมศึกษาไทย, สืบค้นเมื่อวันที ่15 
มิถุนายน 2564, FACEBOOK PAGE ทฤษฎีเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
 6 Ibid 
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และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ” โดยข้อบังคับนี้ให้ใช้กับ ทุกคนที่อยู่ในวงรอบที่เรียกว่า มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษานั่นเอง ประเด็นที่น่าสนใจมีดังน้ี 
 1. ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้นับตั้งแต่วันครบ 90 วันนับแต่วันประกาศ คือ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 2. ประมวลจริยธรรม หมายความว่า ประมวลแนวทางปฏิบัติที่ชอบด้วยจริยธรรมของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม 
 3. มีการแบ่งหมวดหมู่ของจริยธรรมเป็น 3หมวด คือ 
 หมวดที่ 1 จริยธรรมของของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 หมวดที่ 2 จริยธรรมของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ  
 หมวดที่ 3 จริยธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งหมวดนี้ครอบคลุม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา (ส่วนนักศึกษาใช้ค าว่า “มาตรฐานจริยธรรมของนักศึกษา”) 
 ประเด็นเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ปรากฏใน หมวดที่ 1 ของ จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย และ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย แต่ในหมวดจริยธรรมของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ค าว่าเสรีภาพทางวิชาการ บัญญัติไว้ใน
ข้อ 17 ว่า “พึงรักษาเสรีภาพทางวิชาการ ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 ในหมวดของคณาจารย์มหาวิทยาลัย เสรีภาพทางวิชาการบัญญัติไว้ในข้อ 24 ว่า “พึงปฏิบัติงานโดยใช้
เสรีภาพทางวิชาการในทางที่สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ ปราศจากอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใดๆ” (ซึ่งตรงกับ
หลักการของ MCU2020 ท่ีการเรียนการสอนการวิจัยนั้นต้อง เป็นอิสระในทางสติปัญญา และ ศีลธรรม) 
 ในหมวดของจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ไม่ปรากฏค าว่า เสรีภาพทางวิชาการ 
เช่นเดียวกับในส่วนของ “มาตรฐานจริยธรรมของนักศึกษา” ก็ไม่ปรากฏค าว่าเสรีภาพทางวิชาการแต่อย่างใด 
ปรากฏแต่เพียงข้อ 39 ข้อเดียวที่เป็นมาตรฐานจริยธรรมของนักศึกษา บัญญัติว่า “คุณธรรม จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีระเบียบวินัย การใฝ่รู้ และยึดมั่นในคุณธรรมและความกตัญญูกตเวที อัน
ประกอบด้วย องค์ประกอบต่างๆ 12 ข้อ ดังต่อไปนี้  
 1. มีความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 2. การมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 
 3. มีการประมานตนในการด ารงชีวิต 
 4. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีกิริยา มารยาทท่ีดีงาม 
 5. มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 6. มีการใฝ่รู้สู่การปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
 7. มีความสามารถในการปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขภายใต้สังคมพลวัตรด้วยการยอมรับความ
แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 
 8. มีค่านิยมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการศึกษาและการสอบประเมิน 
 9. ใหค้วามเคารพ บิดามารดา ครูอาจารย์ และสถาบันผู้มีพระคุณ 
 10. พัฒนาตน ครอบครัว และสังคมด้วยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. ให้ความช่วยเหลืองานของบุพการี ผู้ปกครอง อาจารย์ มหาวิทยาลัย และชุมชนตามสมควร 
 12. ไม่สร้างความแตกแยกด้วยการล่วงละเมิด คุกคาม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อ
เพื่อนักศึกษาและผู้ร่วมสถาบัน รวมทั้งน าเรื่องส่วนตัวในทางลบหรือใส่ร้ายผู้ที่เกี่ยวข้องไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ 
 เมื่อย้อนกลับไปอ่านหลักการ 3ประการ ที่ MCU2020 ก าหนดไว้ คือ ความมีอิสระในการเรียนการ
สอน ปราศจากการครอบง าทางสติปัญญาและศีลธรรม การเรียนการสอน และงานวิจัยไม่สามารถแยกจากกันได้ 
และการรับประกันเสรีภาพทางวิชาการในรั้วบริบทของมหาวิทยาลัย (สถาบันอุดมศึกษา)ให้เป็นสถานท่ีอิสระในการ
ตั้งค าถาม ถกเถียง อภิปราย เพื่อค้นหาค าตอบที่ดีกว่า มีเหตุมีผลมากกว่าในอนาคตโดยใช้ความอดทนอดกลั้นในการ
ปฏิบัตินี้ไม่เลือกปฏิบัติและรวมทุกความหลากหลายของนักศึกษา ผู้สอน ผู้บริหาร และ วัฒนธรรมของสังคม เหตุที่
ผู้เขียน น า มาตร เสรีภาพทางวิชาการ เทียบกับประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัย ก็เพื่อทดสอบว่า เสรีภาพ หรือ
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อ านาจนั้นมีข้อจ ากัดมากน้อยเพียงใด จริยธรรมไม่ใช่กฎหมาย การฝ่าฝืนจริยธรรม คือการฝ่าฝืนเกณฑ์การประพฤติ
ปฏิบัติที่ยอมรับในสังคม แม้การกระท าบางอย่าง การอภิปรายบางประเด็นไม่ผิดกฎหมายลายลักษณ์อักษร แต่อาจ
ถูกวินิจฉัยว่าผิดจริยธรรมได้ ผู้เขียนจึงเห็นว่าเสรีภาพทางวิชาการต้องวิเคราะห์ในบริบทของประมวลจริยธรรมด้วย 
ผู้เขียนเห็นว่า เสรีภาพทางวิชาการนี้ไมไ่ด้จ ากัดเฉพาะผูส้อน หรือผูเ้รียนเท่านั้นเนื่องจาก เสรภีาพทางวิชาการ ไม่ได้
คุ้มครองเฉพาะนักวิชาการดังท่ีสังคมทั่วไปเข้าใจแต่มุ่งคุ้มครองถึงตัววิชาการดังที่ รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตตยิานุพงศ์ได้
อธิบายไว้  
 “ ๓. “วิชาการ” ในฐานะสถาบันทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 ความส าคัญของ “วิชาการ” นั้นมิได้จ ากัดตนเองอยู่เฉพาะในแวดวงการศึกษาหรือแวดวงของ
นักวิชาการเท่านั้น แต่ “วิชาการ” ยังถือเป็น “คุณค่าพื้นฐาน” ส าคัญประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญและของสังคม
การเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรม ในทางทฤษฎีรัฐธรรมนูญนั้น “วิชาการ” ซึ่งเป็นวัตถุแห่งการคุ้มครองของ “เสรีภาพทาง
วิชาการ” (Academic Freedom) เป็นรากฐานส าคัญที่ค้ ายันให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่สมบูรณ์ในมิติเกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการใช้ความคิด การเรียนรู้และการพัฒนา และเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้สังคมนั้น ๆ ได้พัฒนาตนเองขึ้นไปเรื่อย ๆ 
สังคมที่ให้ความส าคัญกับวิชาการในทุกแขนง ย่อมเป็นสังคมที่มีโอกาสในการพัฒนาและเป็นสังคมที่ไม่หยุดอยู่กับที่ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังคมที่ให้ความส าคัญกับ “วิชาการกฎหมาย” ก็ย่อมเป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้มีการพัฒนา
ตนเองของระบบกฎหมายเพื่อท่ีจะอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
 “วิชาการ” ไม่ได้มีสถานะเป็นแต่เพียงถ้อยค าปกติธรรมดาในรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่มีคุณค่าเป็น 
“สถาบันในทางกฎหมายมหาชน” โดยสถาบันในทางกฎหมาย (Rechtsinstitut) มีลักษณะเป็น “หลักการที่ถูกจัดตั้ง
ขึ้นโดยกฎหมาย” และรัฐธรรมนูญได้เข้ามารับรองหรือให้ความคุ้มครองต่อสถาบันทางกฎหมายเช่นว่านี้เป็นพิเศษ 
โดยการก าหนดหน้าที่ให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะต้องงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงการตรากฎหมายที่จะมีผลเป็นการ
ยกเลิกสถาบันทางกฎหมายเหล่านี้ การคุ้มครอง “วิชาการ” ในฐานะสถาบันทางกฎหมายมหาชน จึงหมายถึง การ
คุ้มครองกระบวนการที่เป็นอิสระในการค้นหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการตอบค าถามในปัญหาที่ยังไม่สามารถ
แก้ไขได้หรือที่ยังไม่เคยถูกค้นพบ หรือการคุ้มครองกระบวนการอิสระที่มีแบบแผนและจริงจังในการค้นหาความจริง
หรือสัจธรรม การคุ้มครองในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ใช่การมุ่งคุ้มครองนักวิชาการคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการคุ้มครองตัว 
“วิชาการ” ซึ่งเป็นสถาบันทางกฎหมายที่แยกออกจากตัวบุคคล ดังนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือแม้กระทั่ง
องค์กรตุลาการจึงไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการงดเว้นการกระท าที่กระทบต่อเสรีภาพทางวิชาการของปัจเจกบุคคล
เท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ในการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนหรือกระท าการต่าง ๆ ให้ข้อความคิดว่าด้วยวิชาการสามารถ
บรรลุผลเป็นจริงในทางปฏิบัติได้ด้วย สถาบันทางกฎหมายที่เรียกว่าวิชาการนี้จึงท าหน้าที่ก าหนดความสัมพันธ์หรือ
หลักการพื้นฐานระหว่างรัฐกับวิชาการด้วยการก าหนดหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่รัฐและองค์กรของรัฐ
ทั้งหลาย ที่จะต้องท าหน้าที่ในเชิงริเริ่มด าเนินการเพื่อให้ “วิชาการ” ในรัฐนั้น ๆ เจริญงอกงามมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ กล่าวให้แคบที่สุด ผู้พิพากษาหรือตุลาการนอกจากจะมีหน้าที่ในการผูกพันตนเองต่อรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายและผูกพันตนเองต่อหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้ว ยังมีหน้าที่ผูกพันตนเองต่อ
วิชาการกฎหมาย รวมถึงมีหน้าที่ในการพัฒนาวิชาการกฎหมายให้เจริญงอกงามตามที่ควรต้องเป็นด้วย”7 
 ในกรณีของนักศึกษา แม้จะไม่มีบทบัญญัติในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วย ประมวลจริยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่รับรองเสรีภาพทางวิชาการ แต่ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 2 หลักการของการ
จัดการอุดมศึกษาส่วนท่ี 3 มาตรา 14 หลักเสรีภาพในทางวิชาการ บัญญัติว่า  
 “เสรีภาพทางวิชาการในการศึกษาวิจัย ในการเรียนการสอน และการแสดงความเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา ย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หน้าที่ของปวงชนชาวไทย และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น  
 การปิดกั้น คุกคาม ครอบง า หรือจ ากัดการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 

                                                           
 7 ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์,“ตุลาการกับวิชาการ”, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เขียน วันที่ 7 พฤษภาคม 2564, จาก 
FACEBOOK PAGE ทฤษฎีเสรีภาพขั้นพืน้ฐาน  
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ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประกัน การให้ความช่วยเหลือ และความคุ้มครองแก่บุคคลผู้ใช้
เสรีภาพตามมาตรานี้”  
 ดังนั้นในกรณีที่มีความแตกต่างของการใช้เสรีภาพทางวิชาการของนักศึกษา ปัญหาที่ต้องขบคิดคือ แม้
บทบัญญัติมาตรา 14 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 จะประกันสิทธิเสรีภาพในการใช้เสรีภาพทาง
วิชาการก็ตาม แต่นักศึกษาก็อาจหมิ่นเหม่ต่อการกระท าผิดประมวลจริยธรรมได้ ซึ่งนิยามของค าว่า จริยธรรมก็
ตีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล เช่น ข้อ 39.4 “แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีกิริยา มารยาทที่ดีงาม” 
ตัวอย่างเช่น สีผมของนักศึกษา การตีความค าว่า “แต่งกายสุภาพเรียบร้อย” ของนักศึกษาและคณาจารย์อาจ
แตกต่างกันได้ เป็นการตีความตามความเข้าใจของตนเอง ไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอน เพราะจริยธรรม เป็นการปฏิบัติของ
ปัจเจกชนนั้น ที่ไม่ถึงข้ันผิดกฎหมาย หรือ วินัย แต่ผิดจริยธรรมได้ บทความนี้จึงต้องมุ่งวิเคราะห์ต่อไปในภายหน้าว่า 
การหาสมดุลระหว่างความชัดเจนแน่นอนของกฎเกณฑ์ลายลักษณ์อักษร กับ หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีงามของประชาชนสามารถอธิบายได้อย่างไรเพื่อให้หลักเสรีภาพทางวิชาการพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 ในด้านพัฒนาการ เสรีภาพทางวิชาการที่เห็นได้ชัด ของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสยามในฐานะที่เป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับ การจัดการศึกษา (Stakeholders) คือ “ประกาศสภามหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2653-2564” ในประกาศนี้ภายใต้อ านาจที่มีของมหาวิทยาลัย ในมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (2550) สภามหาวิทยาลัยสยามใน
การประชุมครั้งที่ 2/2563 ในวันที่  26เมษายน พ.ศ. 2563 จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ที่มีองค์ประกอบ
เพิ่มเติม คือ นายกสโมสรนักศึกษา เป็นกรรมการวิชาการในคณะกรรมาการวิชาการ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
 การแต่งตั้งตัวแทนของนักศึกษา คือ นายกสโมสร ท าให้เสริมสร้าง สนับสนุน เสรีภาพทางวิชาการของ
นักศึกษา ท าให้เสียงของนักศึกษาได้ส่งถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในระดับที่เท่าเทียมกันในฐานะ กรรมการ ไม่ใช่ผู้
เสนอเรื่อง กรรมการวิชาการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 1. พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจ 
 2. ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์และความต้องการของสังคม 
 3. พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการวิจัยให้มี
คุณภาพ 
 ผลของนโยบายมหาวิทยาลัยสยามในการมีผู้แทนของ นักศึกษา คือ นายกสโมสรนักศึกษา ใน
คณะกรรมการวิชาการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการอย่างเป็นทางการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และเป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นต้นมา ท าให้เมื่อมีการยื่นค าร้องในพิธีการเข้าร่วมลงนาม MCU2020 นี้ 
นโยบายหลักข้อ 2 ในการพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมในฐานะมหาวิทยาลัยสมาชิก 8 คือ “ Applicants must 
provide details of their policies and practices relating to their autonomy, academic freedom in 
research, teaching and learning, and demonstrating how they insure integrity in their operations in 
a prescribed application form.” เมื่อคณะกรรมการ Observatory ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยสยามมี
การเป็นตัวแทน (representation) ของนักศึกษาผู้เรียน ทางคณะกรรมการจึงได้ตอบรับให้เข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัย
สมาชิก นับเป็นก้าวแรกที่ส าคัญในการก้าวหน้าไปสู่ เสรีภาพทางวิชาการที่มากขึ้นต่อไปในอนาคต 
 เมื่อ ผู้เขียนอธิบายสาระส าคัญและหลักการของ MCU2020 กฎมหาบัตรแห่งมหาวิทยาลัย 2020 แล้ว
นั้น ผู้เขียนจึงย้อนกลับมาดู พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ที่ประกาศใช้ในสมัยรัฐบาล คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช) เนื่องจาก นโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้มีการจัดตั้ง กระทรวง อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม 
(กระทรวง อว) โดยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกระทรวง อว จึงต้องมี
กฎหมายแม่บทท่ีสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงใหม่ ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 25629 

                                                           
 8 Observatory Magna Charta Universitatum, Admission Policy #2, สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64, จาก 
http://www.magna-charta.org/resources/files/2016PolicyforWebsite.pdf 
 9 พระราชบัญญัตกิารอุดมศึกษา พ.ศ. 2562. (2562,1 พฤษภาคม). ราชกิจจานเุบกษา. หนา้ 54-78  
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 หลักการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย บัญญัติไว้ท่ีหมวด 2 ส่วนท่ี 1 มาตรา 9  
 “มาตรา 9 การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้ 
 1. หลักความรับผิดชอบต่อสังคม  
 2. หลักเสรีภาพทางวิชาการ 
 3. หลักความเป็นอิสระ 
 4. หลักความเสมอภาค 
 5. หลักธรรมาภิบาล 
 6. หลักการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา” 
 ทั้งนี้ มาตรา 10 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ก าหนดให้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการอุดมศึกษา ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวและให้แนวปฏิบัตินั้นเมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ มีหลักการหลายเกณฑ์ที่สอดคล้องกับ หลักการทั่วไปในการจัดการอุดมศึกษา 
มาตรา 9 ดังต่อไปนี้ 
 หลัก 3 ประการของ MCU2020 ตรงกับหลักการใน ข้อ 1,2,3,4 ของมาตรา 9 พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หลักความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏในค าแปลย่อหน้าที่ 1 ของ MCU2020 (MCU ย่อ
หน้าท่ี 1  “มหาวิทยาลัยต่างๆให้การยอมรับว่า เขาเหล่านั้นมีภาระหน้าที่ที่จะปฏิสัมพันธ์กับ และตอบสนองต่อ 
ความกระหายและความท้าทายของโลก และต่อชุมชนที่สถาบันเหล่านี้รับใช้เพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติและ
ความยั่งยืน”) และตรงกับ ข้อ 1 มาตรา 9 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เมื่อสืบค้นเจตนารมณ์ของ 
กฎหมายนี้ได้อธิบายหลักนี้ว่า “สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการก าลังคนของ
ประเทศ จัดให้มีการวิจัย การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งให้บริการทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณะ โดยให้ชุมชนและสังคมมีสิทธิติดตามและตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา”10 
 เสรีภาพทางวิชาการในทรรศนะของผู้เขียนเป็นหนทางในการค้นหาความรู้ ความจริงในศาสตร์นั้นๆ 
เป็นการให้อิสระในการลองคิดตัดสินใจแล้วผิดพลาดได้ เพราะมนุษย์ไม่ใช่ผู้รู้ เห็นทุกเรื่อง แต่มนุษย์มีเหตุและผลใน
การกระท าจึงต้องมีการกระท าด้วยการแสดงออกทางความคิด บางครั้งอาจจะผิด บางครั้งอาจจะถูกแต่ก็ไม่เสมอไป 
สถานศึกษา เช่นมหาวิทยาลัยจึงต้องเป็นพื้นที่เปิดที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามาค้นหาค าตอบผิดบ้างถูกบ้างในอุดมคติ
ของชีวิตของนกัศึกษา 
 ผู้เขียนเห็นว่า การมีประมวลจริยธรรมเป็นแนวคิดที่พึงประสงค์ ว่าในสังคมหนึ่งนั้นจะมี แนวปฏิบัติขั้น
พื้นฐานของสังคมอย่างไร ทั้งนี้ควรมีการตกลงพื้นฐานของสังคมสถานศึกษาโดยรวมว่าอะไรถูกหรือผิดจริยธรรมให้
ชัดเจน เพื่อไม่ให้จริยธรรมกลายเป็นอุปสรรคต่อหลักการเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) 
 “เสรีภาพทางวิชาการเป็นสิ่งซึ่งต้องมีในสังคมประชาธิปไตย เราก็มีความรู้มากขึ้นผ่านคนที่เขาทุ่มเท
ท างานในทางวิชาการในแง่มุมด้านต่างๆกันถกเถียงกันโต้แย้งกันถูกบ้างผิดบ้างก็เรียนรู้กัน เพื่อในที่สุดนั้นสิ่งซึ่งมันมี
เหตุผลที่มันหนักแน่นกว่า ก็จะถูกสถาปนาขึ้นมาเป็นความรู้อันใหม่   ความรู้นี้ก็จะถูกท้าทายต่อไปอีกในรุ่นถัดไป 
ความรู้ที่มันเป็นความจริงหรือใกล้เคียงความจริงที่สุด มันจะตั้งมั่นที่สุด”11 เป็นบทสรุปท่ีชัดเจนที่สุดว่า เสรีภาพทาง
วิชาการเป็นสิ่งจ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย และมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงในนามในประกาศ Magna Chartar 
Universitatum 2020 (MCU2020) ร่วมกันแสดงเจตจ านงที่จะท าให้สิ่งนี้มีได้ใน มหาวิทยาลัยกว่า 904แห่งและกว่า 
88 ประเทศทั่วโลก ค าถามที่ว่า สถานะของ MCU2020 คืออะไร ผู้เขียนเห็นว่า เอกสารดังกล่าว เป็นหลักฐานการ
ยืนยันเจตนารมย์ของสถาบันการศึกษาที่ลงนามด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร

                                                           
 10 กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา, เจตนารมณ์พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562, หน้า 9  
 11 วรเจตน์ ภาคีรัตน์. ศาตราจารย์ ประจ า คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สัมภาษณ์ในงาน สัมมนา “เสรีภาพ
ทางวิชาการในสภาวะเสื่อมถอย” นาททีี่ 2.37.19. 5เมษายน 2564  
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มหาวิทยาลัย คณาจารย์และ นักศึกษา ต้องยึดมั่นในคุณค่าหลักการพื้นฐานเพื่อให้เกิดเป็นจารีตประเพณีปฏิบัติ และ
อาจน าไปสู่กฎเกณฑ์ลายลักษณ์อักษรที่ประกัน ป้องกันและส่งเสริม เสรีภาพทางวิชาการในสังคมพหุวัฒนธรรมใน
ระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเคารพคุณค่าความคิดเห็นเท่าเทียมกัน เป้าหมายของ MCU2020 ไม่ใช่ เอกสารที่
ก่อให้เกิดพลังทางกฎหมายบ้านเมือง แต่เป็นการสร้างการประเมินตนเอง (self -evaluation) ของแต่ละสถาบัน
สมาชิกของ MCU2020 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนจากการพัฒนา MCU2020 ของแต่ละสถาบัน ซึ่งผู้เขียนจะ
พัฒนาบทความนี้ต่อไปในอนาคต 



การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของพนักงานฝ่ายปกครองในรูปของคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง 
Mediation 0f administrative official in the form of the Civil case mediator 

ภักดิ์ภูมินทร์ พุ่มมูล1  
Phakphumin Phummool 

 
บทคัดย่อ 
 ด้วยปัจจุบันสภาพในสังคมเกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งเป็นจ านวนมาก ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ท า
ให้มีคดีความขึ้นสู่ศาลยุติธรรมเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จึงมีการน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ADR) เข้ามาเป็น
ตัวเลือกอีกทางหนึ่งในการยุติหรือระงับข้อพิพาทลง โดยที่ไม่จ าเป็นจะต้องน าคดีขึ้นสู่ศาล ท้ังกระบวนการไกล่เกลี่ย
ในศาลยุติธรรมก่อนฟ้องคดี อนุญาโตตุลาการ และอีกกระบวนการหนึ่งที่เพิ่งเป็นที่รู้จักและประชาชนต้องการใช้
บริการคือ กระบวนการไกล่เกลี่ยทางแพ่งโดยพนักงานฝ่ายปกครองในรูปคณะผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 ซึ่งถือเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอีกทางที่สามารถ
ยุติและระงับข้อพิพาทได้ 
 ในความเป็นจริง การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนั้นมิได้เพิ่งถือก าเนิด แต่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
ในระบบเจ้าโคตร ซึ่งเป็นกรณีที่มีบุคคลที่สามเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย เราทุกคนน่าจะได้พบการไกล่เกลี่ยในท้อง
ถิ่นที่อาศัยมาโดยตลอด หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในชุมชน แต่ที่ต้องมีการบัญญัติออกมาเป็นกฎกระทรวงอีก ก็เพื่อให้มี
แนวทางด าเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก าหนดรูปแบบการไกล่เกลี่ยของคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
แพ่งตามกฎกระทรวงดังกล่าวให้ชัดเจนและมีมาตรฐาน พร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน 
 การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 ก าหนดให้มีคณะบุคคลผู้ท าหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ยแต่ละเรื่อง จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
ประธานคือนายอ าเภอ พนักงานอัยการประจ าจังหวัด หรือปลัดอ าเภอ (ซึ่งคู่พิพาททั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันเลือก 
มักจะเลือกนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอเป็นประธาน เพราะยื่นค าร้องที่อ าเภอ ประกอบกับพนักงานอัยการเองก็มี
ภาระหน้าที่มากมาย จนน่าจะไม่มีเวลามาท าการไกล่เกลี่ยได้ แต่ส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติจริงจะเลือกปลัดอ าเภอให้
เป็นประธานในคณะผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งจะเป็นปลัดอ าเภอประจ าศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเป็นประธานในการไกล่เกลี่ย 
เพราะศูนย์ด ารงธรรมมีอ านาจหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และรับค าร้องขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททั้งทางแพ่งและการไกล่เกลี่ยในความผิดที่มีโทษทางอาญา) และตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ยของคู่พิพาท 
ฝ่ายละ 1 คน โดยการไกล่เกลี่ยนี้ใช้ระบบสมัครใจในการเข้ากระบวนการ นั่นคือเมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นความ
ประสงค์ขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งกับทางอ าเภอ อ าเภอจะมีหนังสือแจ้งคู่พิพาท
อีกฝ่าย เพื่อสอบถามความประสงค์ในการเข้าสู่กระบวนการ ซึ่งคู่พิพาทฝ่ายที่ถูกร้องได้รับหนังสือบางรายทราบว่า
อ าเภอไม่สามารถบังคับให้เข้าสู่กระบวนการได้ จึงเกิดความไม่สุจริต และนิ่งเฉยไม่แจ้งว่าตนเองจะเข้าสู่กระบวนการ
หรือไม่ และกฎหมายก็มิได้ระบุว่าทางอ าเภอท่ีรับค าร้องไว้จะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป หากคู่พิพาทไม่แจ้งความ
จ านง/ความประสงค์ว่าจะยินยอมเข้าสู่กระบวนการหรือไม่ จึงเกิดสภาวะที่เป็นข้อบกพร่องและเป็นข้อจ ากัดในการ
บังคับใช้กฎหมาย เพราะไม่มีอ านาจบังคับ เนื่องจากคู่พิพาทฝ่ายที่ไม่สุจริตเพิกเฉยต่อหนังสือดังกล่าวและเพิกเฉยต่อ
การแจ้งความประสงค์กลับมายังอ าเภอ ต่างจากกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.
2553 ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า หากคู่พิพาทที่ถูกร้องแจ้งความประสงค์กลับมาว่าไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ยหรือไม่แจ้งความประสงค์ใดๆ กลับมายังอ าเภอเลย ให้ถือว่าคู่พิพาทรายนั้นไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการ และ
ให้อ าเภอจ าหน่ายค าร้องออกจากสารบบ จากเหตุดังกล่าวกรณีไกล่เกลี่ยทางแพ่ง หากคู่พิพาทฝ่ายที่ถูกร้องไม่แจ้ง
ความประสงค์และไม่มีหนังสือตอบกลับ ทางอ าเภอโดยเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาจ าหน่าย
ค าร้องออกจากสารบบ และด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าของเงินมีสูงขึ้น ทุนทรัพย์ในการไกล่
เกลี่ยทางแพ่ง ไม่เกิน 200,000 บาท ในปัจจุบันและเทียบกับเมื่อปี 2553 นั้นมีมูลค่าต่างกัน ข้อพิพาทมีจ านวนเงินที่
สูงขึ้นมากกว่า 200,000 บาท จึงท าให้ข้อพิพาทบางเรื่องไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการได้ นอกจากน้ีกระบวนการการ

                                                           
 1 ปลัดอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  



519 
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งมีขั้นตอนท่ียุ่งยากและซับซ้อน ใช้เวลาในการด าเนินการนาน และคู่พิพาท
ฝ่ายตรงข้ามไม่เห็นประโยชน์ของการเข้าสู่กระบวนการ จึงท าให้กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททาง
แพ่งไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรจะเป็น ทั้งๆ ที่สามารถลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และไม่ต้องไปต่อสู้คดีในศาลให้
เสียทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งในส่วนของตัวผู้ไกล่เกลี่ยตามบัญชีรายช่ือที่อ าเภอประกาศเองก็ปรากฏว่ามีข้ อด้อยที่
สมควรได้รับการพัฒนาและแก้ไข เมื่อเทียบกับผู้ไกล่เกลี่ยในต่างประเทศแล้ว คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยตาม
กฎกระทรวงยังสมควรได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ท าให้ผู้เขียนเกิดความเห็นว่ากระบวนการนี้มี
ประโยชน์และควรจะบังคับใช้ให้ได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน หากมีการปรับตัวบทและเพิ่มอ านาจในการเชิญเข้าสู่
กระบวนการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติ เพิ่มตัวบุคคลในการด าเนินการประสานคดีกับบุคคลในพ้ืนท่ีที่ตนรับผิดชอบ และ
เพิ่มศักยภาพของตัวผู้ไกล่เกลี่ยให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อให้การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จูงใจให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการส่งมอบข้อพิพาทให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง 
 ข้อพิพาทมักเริ่มต้นมาจากความขัดแย้ง นักวิชาการได้พยายามอธิบายถึงความขัดแย้ง (Conflict) ไว้ อาท ิ
 “ความไม่เห็นด้วยระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป หรือระหว่างกลุ่มบุคคลอันเกิดจากความจริงที่ว่า 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องแบ่งปันส่วนทรัพยากรต่างๆ หรือกิจกรรมการท างาน หรือเกิดจากความแตกต่างในความรู้ 
ฐานะ ต าแหน่ง เป้าหมาย คุณค่าและการรับรู้”2 
 “จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งมาจากเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจจะน าไปสู่ความขัดแย้งทาง
สังคมและทางการเมือง โดยที่กลุ่มหนึ่งพยายามสนองประโยชน์ของตน ซึ่งอีกกลุ่มหนึ่งจะเสียประโยชน์ และเชื่อว่า
ความขัดแย้งยังเป็นสภาพปกติของสังคม เป็นแกนกลางของประวัติศาสตร์ และความขัดแย้งกับการเปลี่ยนแปลงเป็น
สิ่งที่แยกจากกันไม่ออก”3 
 “ความขัดแย้งล้วนมีสาเหตุมาจากความแตกต่างกันของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างใน
ความต้องการ ความคิด หรือการกระท า ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นควบคู่กับการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ อาจจะน าสังคมไปสู่ความเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นหรือเลวร้ายลง”4 
 ความขัดแย้ง (Conflict) อาจจะมีรูปแบบและลักษณะต่างๆ มากมาย แต่โดยรวมแล้วอาจจะกล่าวได้
ว่าเป็นกรณีที่บุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อประเด็นหรือเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใน
ความขัดแย้งนี้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะเพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับความคิดที่แต่ละฝ่ายมีอยู่เท่านั้น แต่เมื่อใดก็ตามที่
ความขัดแย้งที่มีอยู่มีการพัฒนาและก่อตัวมากขึ้น จากเดิมความขัดแย้งที่อยู่ในรูปของความแตกต่างทางความคิด 
อาจจะมีการเรียกร้องระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเพิ่มเติม ท าให้ฝ่ายตรงข้ามท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างจากฝ่ายตน ต้อง
ท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือต้องยอมรับสภาพหรือสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย ความขัดแย้งที่มีองค์ประกอบของ
การเกิดข้อเรียกร้องระหว่างกันน้ี เรียกว่าเป็น “ข้อพิพาท (Dispute)”5 
 

                                                           
 2 ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน,์ อ้างใน มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต, “การบริหารความขดัแย้ง”, ใน การจัดการความขัดแย้ง, 
จัดพิมพ์โดยส านักส่งเสริมงานตุลาการ ส านักงานศาลยุตธิรรม (กรุงเทพมหานคร : แอคทิฟ พริ้นท์, 2560), หน้า 16 
 3 Carl Marx, อ้างใน มนตรี ศิลป์มหาบณัฑิต, “การบริหารความขัดแย้ง”, ใน การจัดการความขัดแย้ง, จัดพิมพ์โดยส านัก
ส่งเสริมงานตุลาการ ส านกังานศาลยุตธิรรม (กรุงเทพมหานคร: แอคทิฟ พริ้นท์, 2560), หน้า 16 
 4 มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต, “การบริหารความขัดแย้ง”, ใน การจัดการความขัดแย้ง, จัดพิมพ์โดยส านักส่งเสริมงานตุลาการ 
ส านักงานศาลยุตธิรรม (กรุงเทพมหานคร : แอคทิฟ พริ้นท์, 2560), หน้า 16 
 5 สรวิศ ลิมปรังษี, “ความขัดแย้งและวิธกีารระงับข้อพพิาททางเลือก”, ใน การจัดการความขัดแย้ง, จัดพิมพ์โดยส านัก
ส่งเสริมงานตุลาการ ส านกังานศาลยุตธิรรม (กรุงเทพมหานคร : แอคทิฟ พริ้นท์, 2560), หน้า 28 
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 ดังนั้น เมื่อเกิดความขัดแย้งและมีข้อพิพาทตามมา จึงได้มีความพยายามในการพัฒนาหาวิธีการระงับ
ข้อพิพาทที่เหมาะสมในการจินตนาการ คือ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมขึ้น ซึ่งวิธีการระงับข้อพิพาท
ดังต่อไปนี้ เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมาก6 
 1. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) 
 2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation and Conciliation) 
 3. การเอื้อเฟ้ือออมชอม (Good Office) 
 4. การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 
 5. การพิจารณาคดีของศาล (Litigation) 
 กระบวนการ/วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก 
 ในอดีตที่ผ่านมาคู่พิพาทที่มีข้อพิพาทมักจะน าข้อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาคดีของศาล ซึ่งเป็น
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ที่ประชาชนรู้จักเป็นอย่างดีและให้ความเช่ือมั่น เพื่อให้ศาลวินิจฉัยและมีค า
พิพากษา เพื่อจัดการตามสิทธิของแต่ละฝ่าย แต่ด้วยปัญหาของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในปัจจุบันที่มีคดี
เข้าสู่ศาลเป็นจ านวนมาก เกิดปัญหาคดีล้นศาล น ามาซึ่งความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม จึงเกิดกระแสของการ
น ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกหรืออาจเรียกว่ากระบวนการ/วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก เข้ามาเป็นหนทางใน
การให้ความช่วยเหลือแก่คู่พิพาทที่ไม่ประสงค์จะน าคดีเข้าสู่ศาล อาจเพราะต้องการความรวดเร็วในการยุติข้อพิพาท 
หรือประหยัดค่าใช้จ่ายในการน ามาซึ่งความยุติธรรม เหตุที่เรียกว่าเป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก เนื่องจากโดย
ธรรมชาติของวิธีการในกลุ่มนี้ คือเป็นวิธีการที่คู่พิพาทสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมในกระบวนการหรือไม่ก็ได้ ลักษณะ
ของวิธีการนี้ เป็นดังนี้7 
 1. การเข้าร่วมเป็นไปโดยสมัครใจ 
 วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกเป็นวิธีการที่คู่พิพาทมีอิสระที่จะเลือกใช้วิธีการเหล่านี้ในการระงับข้อ
พิพาทของตนหรือไม่ก็ได้  การที่จะใช้วิธีการนี้ได้จึงจ าเป็นต้องอาศัย “ความสมัครใจหรือความยินยอม 
(Consent)”ของคู่พิพาทท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจหรือไม่ยินยอมก็จะไม่สามารถด าเนินการ
ระงับ ข้อพิพาทให้มีผลผูกพันคู่พิพาทฝ่ายนั้น การระงับข้อพิพาททางเลือกบางประเภทต้องอาศัยความสมัครใจหรือ
ยินยอมตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งการด าเนินการสิ้นสุด หากระหว่างด าเนินการคู่พิพาทบางฝ่ายไม่สมัครใช้วิธีการนี้
ต่อไป การด าเนินการก็จะสิ้นสุดลงทันที เช่น การเจรจาต่อรอง หรือการไกล่เกลี่ยหรือการประนอมข้อพิพาท 
 2. คู่พิพาทหรือตัวแทนของคู่พิพาทสามารถเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการได้โดยตรง 
 การมีส่วนร่วมจะเป็นช่องทางที่ท าให้คู่พิพาทสามารถสื่อสารข้อมูลหรือความต้องการของตนเองไปยัง
คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง หรือไปยังผู้ที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาในฐานะคนกลาง ซึ่งการมีส่วนร่วม
นี้อาจจะเป็นการมีส่วนร่วมด้วยตนเองหรืออาจจะท าโดยผ่านตัวแทนก็ได้ 
 3. คู่พิพาทมีทางเลือกที่จะถอนตัวจากกระบวนการและหันไปใช้วิธีการระงับข้อพิพาทแบบบังคับได้
เสมอ (ยกเว้นกรณีอนุญาโตตุลาการ) 
 การใช้วิธีการที่เป็นทางเลือกต้องอาศัยความสมัครใจและความยินยอม ต่อมาเมื่อมีการด าเนินการไป
แล้ว ปรากฏว่าคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สมัครใจและไม่ยินยอมเข้าร่วมด าเนินการอีกต่อไป โดยอาจจะเกิดขึ้ นได้
จากสาเหตุหลายประการ คู่พิพาทฝ่ายนั้นย่อมมีสิทธิที่จะถอนตัวจากกระบวนการได้ตลอดเวลา เพราะการบังคับให้
คู่พิพาทต้องร่วมด าเนินการในเมื่อบุคคลเหล่านี้ไม่ประสงค์ ย่อมจะไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อการด าเนินการ ยกเว้นในกรณี
การใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งความสมัครใจหรือยินยอมจ าเป็นเฉพาะในช่วงเริ่มแรกที่จะตัดสินใจว่าจะใช้
วิธีการนี้ในการระงับข้อพิพาทหรือไม่ 
 4. คนกลางจะไม่มีอ านาจก าหนดผลที่สามารถน าไปบังคับคู่พิพาทให้ต้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(ยกเว้นกรณีอนุญาโตตุลาการ) โดยคนกลางจะเพียงแต่ช่วยคู่พิพาทในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้น 

                                                           
 6 ปรัชญา อยู่ประเสริฐ, “ขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”, ใน เทคนิคจิตวิทยาส าหรับการไกล่เกลี่ย, จัดพิมพ์โดย
ส านักส่งเสริมงานตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม (กรุงเทพมหานคร : แอคทิฟ พริ้นท์, 2560), หน้า 1. 
 7 สรวิศ ลิมปรังษี, (2560), “ความขัดแยง้และวิธีการระงับข้อพพิาททางเลือก”, ใน การจัดการความขัดแย้ง, หน้า 30-34. 
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 วิธีการระงับข้อพิพาทหลายวิธีสร้างบทบาทให้บุคคลที่สามซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาท 
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทนั้น บทบาทของบุคคลที่สามที่เป็นคนกลางอาจจะมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกันในวิธีการระงับข้อพิพาทส่วนใหญ่ คือบทบาทของคนกลางนี้
จะเป็นเพียงบทบาทของการช่วยเหลือคู่พิพาทในการท าให้กระบวนการพูดคุย หารือ และปรึกษา หาทางแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น และพยายามท าให้เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นท่ียอมรับได้ของคู่พิพาททุกฝ่าย โดยคนกลางเหล่านี้จะไม่มี
อ านาจในการบังคับให้คู่พิพาทต้องด าเนินการหรือปฏิบัติตน วิธีการแก้ไขปัญหาที่คนกลางคิดและเสนอจะเป็นเพียง
ความเห็นเท่าน้ัน คู่พิพาทยังมีอิสระที่จะเลือกยอมรับหรือไม่ก็ได้ ยกเว้นกรณีอนุญาโตตุลาการ เพราะบทบาทของคน
กลางในวิธีการนี้คือผู้ที่ท าหน้าที่เป็น “อนุญาโตตุลาการ” คือ การตัดสินช้ีขาดข้อพิพาท ซึ่งผลของค าตัดสินจะมี
สภาพบังคับตามกฎหมายที่สามารถน าไปบังคับให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตามได้ 
 5.  คู่พิพาทจะต้องยินยอมในผลหรือวิธีที่จะใช้แก้ปัญหาข้อพิพาทที่ เกิดขึ้น (ยกเว้นกรณี
อนุญาโตตุลาการ) 
 ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการ ซึ่งจะเป็นวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จะต้อง
เป็นวิธีการหรือแนวทางที่คู่พิพาททุกฝ่ายยอมรับว่าเป็นวิธีการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากการระงับข้อพิพาททางเลือกมุ่งไปยังการแก้ไข บรรเทาหรือเยียวยาปัญหาของคู่พิพาททุกฝ่าย โดยมองว่า
คู่พิพาทแต่ละฝ่ายย่อมมีปัญหาและความต้องการของตนเอง การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงจึงจ าเป็นต้องแก้ไข
เยียวยาหรืออย่างน้อยท่ีสุดควรจะบรรเทาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับคู่พิพาททุกฝ่าย 
 กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR : Alternative Dispute Resolution) ซึ่งหมายถึงวิธีการ
ระงับข้อพิพาทท่ีนอกเหนือไปจากการฟ้องต่อศาล (Litigation) ประกอบด้วย 3 รูปแบบได้แก่8  
 1. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) หมายถึง การที่คู่พิพาทสมัครใจเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อตกลง
กันเอง โดยไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 วิธีการนี้ถือเป็นวิธีการพื้นฐานที่สุด ท าได้โดยง่ายที่สุด และเป็นวิธีที่เป็นธรรม ประหยัด รวดเร็ว 
สามารถรักษาความลับและสัมพันธภาพระหว่างคู่ความด้วยกันเอง เนื่องจากเป็นการเจรจากันเองระหว่างคู่ความ 
หากสามารถหาจุดที่ท้ังสองฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันได้ปัญหาก็จะจบลง และเนื่องจากคู่กรณีเป็นผู้เจรจาตกลงกันเอง 
เป็นผู้เลือกผลการเจรจาเอง จะให้ความรู้สึกแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายว่าตนเป็นผู้ชนะ (Win/Win)9 
 2. การไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาท (Mediation หรือ Conciliation) หมายถึง การที่คู่พิพาท
สมัครใจให้บุคคลที่สาม ซึ่งเรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” หรือ “ผู้ประนอมข้อพิพาท” เข้าช่วยให้เกิดการประนีประนอม
ยอมความกัน แต่ไม่มีอ านาจบังคับให้คู่พิพาทตกลงกัน หรือก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการ ท้ังนี้ในทางทฤษฎีอาจมี
การแยกรูปแบบการไกล่เกลี่ย (Mediation) กับการประนอมข้อพิพาท (Conciliation) ออกจากกัน โดยแบ่งผ่าน
บทบาทของคนกลาง กล่าวคือ “ผู้ไกล่เกลี่ย” ในกระบวนการไกล่เกลี่ยมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร
เท่านั้น ในขณะที่ “ผู้ประนอมข้อพิพาท” มีอ านาจในการจัดท าข้อเสนอทางออกให้คู่พิพาทพิจารณาด้วย อย่างไรก็
ตามในประเทศไทยไม่มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคนกลางอย่างชัดเจน และมีการใช้ค าว่า “การไกล่เกลี่ยกับ
การประนอมข้อพิพาท” สลับกันไปมาโดยสื่อถึงความหมายเดียวกัน 
 3. การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หมายถึง การที่คู่พิพาทสมัครใจให้อนุญาโตตุลาการ ซึ่ง
หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่เป็นกลางที่มาจากการเลือกร่วมกันระหว่ างคู่พิพาท หรือได้รับการแต่งตั้งตาม
วิธีการที่คู่พิพาทตกลงกันหรือตามที่กฎหมายก าหนดมาท าหน้าท่ีพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาท โดยผลค าช้ีขาดดังกล่าวจะ
ผูกพันคู่พิพาท หากมีการละเมิดค าช้ีขาดภายหลัง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องร้องต่อศาลหรือองค์การของรัฐได้ 
 
 

                                                           
 8 อภวิัตติ์ นิ่มละออร์, การพัฒนาการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมและการอนุญาโตตุลาการ. 
(รายงานการวิจยั สถาบันอนุญาโตตุลาการ, 2560), หน้า 23-24. 
 9 พรรณยง พุฒิภาษ, “กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก”, ใน การจัดการความขัดแย้ง, จัดพิมพ์โดยส านกัส่งเสริมงาน
ตุลาการ ส านกังานศาลยุตธิรรม (กรุงเทพมหานคร : แอคทิฟ พริ้นท์, 2560), หน้า 51-52. 
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การไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาท (Mediation and Conciliation) 
ความเป็นมาของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
 การไกล่เกลี่ยเป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกที่ด ารงอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่อดีต
มาจนถึงปัจจุบัน โดยก่อนหน้าน้ีหัวหน้าชุมชน ผู้น าชุมชน เจ้าเมือง หัวหน้าเผ่า เป็นผู้อาวุโส มีท้ังคุณวุฒิและวัยวุฒิมี
อ านาจและบารมี ซึ่งเป็นที่เคารพนับหน้าถือตา เช่ือถือและย าเกรงต่อบุคคลคนในสังคม รวมถึงคู่พิพาท จะรับบท
เป็นคนกลางผู้ไกล่เกลี่ยเจรจา หรือเป็นผู้ช้ีขาดตัดสินข้อพิพาท/ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนในชุมชนนั้นๆ เช่น 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีบุคคลที่เรียกกันว่าเจ้าโคตร ซึ่งจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นที่นับถือกันในตระกูล
หรือผู้น าในชุมชน เป็นคนกลางผู้ไกล่เกลี่ย และท าการสอบสวนทวนความ พร้อมเสนอแนะเพื่อหาทางออกและแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งระหว่างคู่พิพาท ให้ยุติลงด้วยดี แต่การไกล่เกลี่ยในลักษณะดังกล่าวซึ่งถือเป็นการ
ด าเนินการระงับข้อพิพาททางเลือกนั้น ยังไม่ได้มีรูปแบบที่เป็นทางการ เป็นเพียงเรื่องที่ด าเนินการกันเองในชุมชน
เท่านั้น เนื่องจากในชุมชนดั้งเดิมในอดีตนั้น บางครั้งยังมิได้มีการบังคับใช้กฎหมาย ในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ชัดเจนดังเช่นปัจจุบัน ยึดเรื่องศาสนา วัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติเป็นตัวตัดสินการกระท าว่าผิดหรือถูก การกระท า
ความผิดหรือข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรม
ชุมชนเสียมากกว่าการละเมิดหรือผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการกระท าผิดต่อ “ความยุติธรรมทางสังคม” 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืดถือของคนในชุมชน และเป็นข้อปฏิบัติที่สังคมเห็นว่าดีงามและถูกต้อง ดังนั้น เพื่อให้คนในสังคม
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข รักษาความสมานฉันท์ของสมาชิกในชุมชน วิธีการไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาท ซึ่งเป็นวิธีการปรองดองและหาทางออกร่วมกัน รักษาความสัมพันธ์ที่ดี จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสม ส าคัญ
และจ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของสังคมและสมาชิก และต่อมากระบวนการไกล่เกลี่ย ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ 
จากหน่วยงานต่างๆ ท้ังศาล หน่วยงานของรัฐ รวมถึงชุนชน และเอกชน เนื่องจากสภาพสังคมที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น มีการบัญญัติกฎหมายในรูปแบบลายลักษณ์อักษรออกมาใช้บังคับหลากหลาย ทั้งกฎหมายทั่วไปและกฎหมาย
ทางเทคนิคต่างๆ ท าให้มีโอกาสที่จะเกิดการกระท าความผิดต่อกฎหมายเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว และเมื่อมีการ
กระท าความผิดและเกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งระหว่างคู่พิพาท ส่งผลให้มีการฟ้องร้องด าเนินคดี ยื่นเรื่องต่อศาล
เพื่อพิพากษาตัดสินอ านวยความยุติธรรมให้แก่ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและต้องเสียหาย กระบวนการยุติธรรมกระแส
หลักคือศาลจึงประสบปัญหาในเรื่องคดีล้นศาล น ามาซึ่งความล่าช้าของการด าเนินการ และเป็นการท าลาย
ความสัมพันธ์ของคู่พิพาท กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทจึงกลับกลายเป็น
ทางเลือกอันดับต้นๆ ที่ประชาชนให้ความสนใจใช้เป็นที่พึ่งเพื่อระงับข้อพิพาทส าหรับข้อขัดแย้งที่มิได้มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน เพราะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ด้วยความสมัครใจของคู่พิพาท เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย โดยมีคน
กลางคอยให้ค าปรึกษาและแนะน า รวดเร็ว สะดวกเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของ
คู่พิพาท สร้างความสมานฉันท์ในสังคม จึงท าให้กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้รับการพัฒนา
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 
ความหมายของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
 หน่วยงานของรัฐ นักกฎหมายและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ค านิยามว่า การไกล่เกลี่ย หมายความว่า พูดจา
ให้ปรองดองกัน พูดจาให้ตกลงกัน ท าให้เรียบร้อย ท าให้เสมอกัน ส่วนพจนานุกรมของ Black’s Law ให้ความหมาย
ว่า การแทรกแซงหรือสอดแทรกของบุคคลที่สามเพื่ออยู่ระหว่างกลางบุคคลสองฝ่ายที่มีข้อพิพาทเพื่อชักจูงให้บุคคล
ที่มีข้อพิพาทปรับเปลี่ยนหรือตกลงในปัญหาข้อพิพาทได้ เป็นการตกลงในข้อพิพาทโดยการกระท าที่เป็นกลางหรือ
บุคคลที่เป็นกลาง สรุปได้ว่า การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาทเป็นการแก้ไขปัญหาความ
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ขัดแย้งระหว่างคู่กรณี โดยมีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย และคู่พิพาทท้ังสองฝ่ายยอมผ่อนผันข้อเรียกร้องของตน
และแต่ละฝ่ายจะได้สิทธิตามที่ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความกัน10 
 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ให้ความหมายของการไกล่เกลี่ย (Mediation) ว่าคือ เป็นวิธีการ
ระงับข้อพิพาทโดยคู่กรณีหรือคู่พิพาทตกลงให้คนกลางหรือบุคคลที่สามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยในเรื่องที่ขัดแย้งหรือ
พิพาทกัน แต่ไม่มีอ านาจหรือหน้าที่ตัดสินหรือช้ีขาด หากแต่ความส าเร็จในการไกล่เกลี่ยเกิดจากการยินยอมและ
สมัครใจของคู่กรณีหรือคู่พิพาทเท่านั้น หรือหมายถึง กระบวนการระงับข้อพิพาทท่ีมีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยเหลือให้
คู่ความเจรจาต่อรองกันได้ส าเร็จ ส่วนการประนอมข้อพิพาท (Conciliation) เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่คล้ายกับ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แต่ความส าเร็จในการประนอมข้อพิพาทเกิดจากท้ังคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและโดยที่บุคคลที่สาม
หรือคนกลางท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการประนอมข้อพิพาทด้วยความเป็นกลาง11 
 คณะท างานโครงการน าร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม ให้ความหมายของการ
ไกล่เกลี่ย (Mediation) ว่าคือ การเจรจาไกล่เกลี่ยที่อาศัยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นกลาง ไม่ใช่การเกลี้ยกล่อม 
คนกลางไม่มีอ านาจในการช้ีถูกช้ีผิด และคนกลางคือคนท่ีไม่มีส่วนได้เสีย อีกท้ังต้องเป็นที่เช่ือถือของทั้งสองฝ่าย12 
 ปรัชญา อยู่ประเสริฐ ให้ความหมายของการไกล่เกลี่ยหรือการประนีประนอมข้อพิพาท (Mediation 
or Conciliation) คือ การที่คู่พิพาทตกลงยินยอมให้บุคคลที่สาม ซึ่งเป็นคนกลางที่มีความเป็นอิสระและความเป็น
กลาง แต่ไม่มีอ านาจช้ีขาดข้อพิพาท ท าการช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ท้ังสองฝ่ายยินยอมลดหย่อน
ผ่อนปรนให้แก่กัน จนกระทั่งสามารถตกลงกันได้โดยท าสัญญาประนีประนอมยอมความ เพื่อระงับข้อพิพาทกัน
ตอ่ไป13 
 ภาณุ รังสีสหัส ให้ความหมายของการไกล่เกลี่ยว่าคือ กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีบุคคลที่สามเข้า
มาให้ความช่วยเหลือให้คู่ความเจรจาต่อรองกันได้ส าเร็จ บุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยจะเป็นคนกระตุ้นให้คู่ความ 
ตกลงกันได้ง่ายขึ้น แต่ไม่มีอ านาจในการก าหนดข้อตกลงให้แก่คู่ความ นั่นคือไม่มีอ านาจในการตัดสินข้อพิพาท14 
 ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ให้ความหมายว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายถึง การระงับข้อพิพาทท่ีต้องมี
คนกลางหรือบุคคลที่สามเข้ามามีบทบาทร่วมในการชักจูงคู่กรณีให้หันหน้าเข้าหากัน โดยผู้ไกล่เกลี่ยจะไม่เข้าไป
ตัดสินช้ีขาดข้อพิพาท แต่อาจเข้าร่วมเจรจาประนีประนอมด้วยหรือเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมให้คู่พิพาทตัดสินใจ
กันเอง ส่วนการประนอมข้อพิพาท หมายถึง กระบวนการที่ให้คนกลางหรือบุคคลที่สามแทรกเข้ามาเป็นตัวกลาง
ระหว่างคู่พิพาท เพื่อช่วยชักน า ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่กรณีพิพาทในประเภทที่กฎหมายเปิดช่อง ให้คู่กรณี
สามารถระงับข้อพิพาทกันเองได้ โดยไม่ต้องน าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรืออาจเป็นทางเลือกเสริม ที่เกิดขึ้นใน
การด าเนินกระบวนการยุติธรรม โดยอาศัยกระบวนการตกลงกันก็ได้15 
 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ค.ศ.2017 (Mediation Act 2017) ของประเทศสิงคโปร์ ได้
บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัตินี้ “การไกล่เกลี่ย” หมายถึงกระบวนการที่ประกอบไปด้วยช่วงเวลาหนึ่งหรือหลาย
อย่างที่ผู้ไกล่เกลี่ยอย่างน้อยหนึ่งรายช่วยคู่กรณีในเรื่องข้อพิพาท โดยจะท าทุกอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อพิพาท16 

                                                           
 10 ดร.อรัชมน พิเชฐวรกุล, “การระงับข้อพิพาททางเลือก”, 
(https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/647312), 8 พฤษภาคม 2564. 
 11 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิรรม, การระงับข้อพิพาทด้วยวิธกีารไกล่เกลี่ย, ม.ป.ท., ม.ป.พ., ม.ป.ป., หน้า 1-3. 
 12 คณะท างานโครงการน าร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, การไกล่เกลี่ยระงับขอ้พิพาทและความ
ขัดแย้งในชุมชน, นนทบุรี : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550, หน้า 13 
 13 ปรัชญา อยู่ประเสริฐ, (2560), “ขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”, ใน เทคนิคจิตวิทยาส าหรับการไกล่เกลี่ย, หน้า 1. 
 14 ภาณุ รังสีสหัส, “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”, ใน การจัดการความขัดแย้ง, จัดพิมพ์โดยส านกัส่งเสริมงานตุลาการ ส านักงาน
ศาลยุติธรรม (กรุงเทพมหานคร : แอคทฟิ พริ้นท์, 2560), หน้า 75 
 15 ยศศักดิ์ โกไศยกานนท,์ แนวทางการพฒันาตัวแบบการระงับข้อพิพาทโดยชุมชนสู่มาตรการรองรับทางกฎหมาย. 
(รายงานการวิจยั คณะนิติศาสตร์และส านักวจิัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2556), หน้า 8. 
 16 Mediation Act 2017 Singapore 
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 (1) ระบุปัญหาที่มีข้อโต้แย้ง 
 (2) ส ารวจและสร้างตัวเลือก 
 (3) สื่อสารกับผู้อื่น 
 (4) สมัครใจตกลงกันเอง 
 จะเห็นได้ว่ามีหลายท่านที่พยายามให้ความหมายและค าจ ากัดความของค าว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และการประนอมข้อพิพาท แต่ยังไม่มีความหมายใดที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปและยึดถือเป็นท่ีตั้ง แต่อาจกล่าวได้
ว่าการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย (Mediation) หมายถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีบุคคลที่สามเข้ามา
เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่สามดังกล่าวไม่ได้ท าหน้าที่ในการตัดสินว่าคู่พิพาทฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูก ส่วนการประนอมข้อ
พิพาท (Conciliation) อาจจะหมายถึงการด าเนินการน าคู่พิพาทเข้ามาสู่การเจรจาตกลงกัน ในบางครั้ง Mediation 
และ Conciliation ได้ถูกน ามาใช้ในลักษณะที่เป็นค าที่มีความหมายพ้องกัน (Synonym) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
แห่งประเทศไทยเรียก Mediation เป็นภาษาไทยว่าการประนอมข้อพิพาท ส่วนนักวิชาการบางคนก็ใช้ศัพท์ 
Conciliation ว่าหมายถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยคนที่สาม ซึ่งมีบทบาทในการจัดท าข้อเสนอ (Proposal/ 
Recommendation) หรือเสนอทางออกให้แก่คู่พิพาทเพื่อตกลงกัน ส่วน Mediation นั้นเป็นเพียงคนกลางท่ีด าเนิน
กระบวนการให้คู่พิพาทได้ตกลงกันเท่านั้น ไม่ได้จัดท าข้อเสนอแต่ประการใด ซึ่งในปัจจุบันก็ไม่ได้เคร่งครัดเกี่ยวกับ
การแยกแยะความแตกต่างของ Mediation และ Conciliation บางครั้งก็ใช้ค าว่า Mediation หรือ Conciliation 
ส าหรับกระบวนการระงับข้อพิพาทที่บุคคลที่สามท าหน้าที่ตัดสินคดีโดยไม่ใช้กฎหมาย แต่เป็นการตัดสินคดีตามหลัก
ความยุติธรรมและความสุจริต ที่เรียกว่า Ex Aequo et Bono หรือ Amiable Composition ของฝรั่งเศส17 
 ทั้ง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) และการประนอมข้อพิพาท (Conciliation) ต่างเป็น
กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยคู่พิพาทได้ร้องขอให้คนกลางคนหนึ่งหรือหลายคนให้ความช่วยเหลือหรืออ านวย
ความสะดวกให้คู่พิพาทได้ตกลงระงับข้อพิพาทโดยฉันมิตร โดยบุคคลที่สามที่เป็นกลางนั้นมิได้ท าหน้าที่ตัดสินว่า
คู่พิพาทฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูก ทั้งนี้ไม่ว่าบุคคลที่สามดังกล่าวจะได้มีการท าข้อเสนอแก่คู่พิพาท เพื่อให้คู่พิพาทพิจารณา
ตกลงกันหรือไม่ก็ตาม18 
 UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002), มาตรา 1 วรรค 3 
ระบุว่า Conciliation หมายถึงกระบวนการซึ่งคู่พิพาทได้ท าการร้องขอให้บุคคลที่สามคนหนึ่งหรือหลายคน 
(Conciliators) ช่วยเหลือในการที่ทั้งสองฝ่ายจะพยายามตกลงกันระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ทางสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมายใดๆ โดยฉันมิตร ไม่ว่าจะเรียกว่า mediation หรือถ้อยค า
อื่นใด ในความหมายที่ใกล้เคียงกัน ผู้ประนอมข้อพิพาท (Conciliators) ไม่มีอ านาจที่จะก าหนดให้คู่พิพาทยอมรับ
ข้อยุติใดๆ19 

                                                           
 3.—(1)  In this Act, “mediation” means a process comprising one or more sessions in which one or 
more mediators assist the parties to a dispute to do all or any of the following with a view to facilitating the 
resolution of the whole or part of the dispute: 
 (a) identify the issues in dispute; 
 (b) explore and generate options; 
 (c) communicate with one another; 
 (d) voluntarily reach an agreement. 
 และใน ประพาฬรัตน ์สุขดษิฐ,์ “การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทในคดแีพ่งของศาลยุตธิรรม : ศึกษาเปรยีบเทยีบกฎหมายไทยและสิงคโปร์”, 
(https://www.law.cmu.ac.th/lasc/conference/wpcontent/uploads/sites/2/2017/09/23%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E
0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8
C1-1.pdf), 16 พฤษภาคม 2564) 
 17 อนันต์ จันทรโอภาส, ทางเลือกในการระงับข้อพิพาท การเจรจา การไกล่เกลี่ยและประนอมขอ้พิพาท อนุญาโตตุลาการ, 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2558, หน้า 23-24. 
 18 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 24. 
 19 เร่ืองเดียวกัน, หน้าเดิม. 
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 จึงอาจกล่าวได้ว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) และการประนอมข้อพิพาท (Conciliation) 
เป็นค าที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรืออาจเป็นอย่างเดียวกัน ดังนั้น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) หรือการ
ประนอมข้อพิพาท (Conciliation) จึงหมายถึง กระบวนการที่คู่พิพาทได้ร้องขอให้บุคคลที่สามคนหนึ่งหรือหลายคน
ให้เข้ามาช่วยเหลือคู่พิพาททั้งสองฝ่ายที่จะใช้ความพยายามในการตกลงกันเพื่อระงับข้อพิพาทฉันมิตร โดยที่ผู้ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทไม่มีอ านาจท่ีจะก าหนดให้คู่พิพาทต้องยอมรับข้อยุติใดๆ20 
 กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของประเทศไทยนั้น มีมากมายหลายรูปแบบ
จากหลายหน่วยงาน ทั้งการไกล่เกลี่ยในช้ันศาล โดยตัวผู้พิพากษาเอง หรือไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ตามประมวลวิธี
พิจารณาความแพ่ง การไกล่เกลี่ยส านักระงับข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน และกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งที่ส าคัญและได้รับความสนใจจากประชาชนคือ การไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาทในระดับอ าเภอ (พนักงานฝ่ายปกครอง) ในรูปแบบของคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งนั่นเอง อ าเภอเป็น
รายการส่วนภูมิภาค ซึ่งมีอ านาจในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมาตั้งแต่อดีต ตามตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 การที่เกี่ยวด้วยความแพ่งและความอาญามีอ านาจหน้าที่ในส่วนที่
เกี่ยวกับความแพ่งตามมาตรา 108 แต่มาตราดังกล่าวถูกเลิกไป และมีการบัญญัติอ านาจใหม่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 
ดังกล่าว ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของอ าเภอภายในเขตของแต่ละอ าเภอ ปรากฏตามมาตรา 61/1 ซึ่งมี 4 อนุมาตรา 
โดยใน (4) บัญญัติให้อ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ ยประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยในสังคมตามมาตรา 61/2 (พิพาททางแพ่ง) และมาตรา 61/3 (ความผิดที่มีโทษทางอาญา) โดย
ในส่วนของข้อพิพาททางแพ่งนั้นได้ระบุประเภทของข้อพิพาทท่ีจะเข้าสู่การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้ให้แน่
ชัด และขยายจ านวนทุนทรัพย์ที่จะเข้าสู่กระบวนการให้สูงขึ้นกว่าเดิม และจากนั้นจึงมีการออกกฎกระทรวงว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 ออกใช้บังคับเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินฯ 
 
กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 
 (1) กระบวนการก่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท21 
 ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้แจ้งความ
ประสงค์เป็นค าร้องขอต่อนายอ าเภอ โดยจะท าเป็นหนังสือส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์หรือแจ้งด้วยวาจา ณ 
ที่ว่าการอ าเภอท่ีตนมีภูมิล าเนาก็ได้ ในกรณีแจ้งด้วยวาจา ให้นายอ าเภอจดแจ้งรายละเอียดและให้ผู้ร้องลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นหลักฐาน 
 เมื่อนายอ าเภอได้รับค าร้องขอดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้แจ้งให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งทราบและสอบถามว่า
ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือไม่ หากเป็นกรณีมีคู่พิพาทหลายฝ่าย ให้แจ้งและ
สอบถามคู่พิพาททุกฝ่าย 
 ในกรณีที่คู่พิพาททุกฝ่ายตกลงยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้
นายอ าเภอแจ้งเป็นหนังสือให้คู่พิพาททุกฝ่ายทราบ พร้อมท้ังก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีให้คู่พิพาททุกฝ่ายมาพร้อม
กันเพื่อเลือกผู้ไกล่เกลี่ยและประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย เมื่อคู่พิพาททุกฝ่ายมาพร้อมกันแล้ว ให้นายอ าเภอด าเนินการ
ให้คู่พิพาทเลือกผู้ไกล่เกลี่ยของตนและร่วมกันเลือกว่าจะให้นายอ าเภอ พนักงานอัยการประจ าจังหวัด หรือ
ปลัดอ าเภอเป็นประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย และจัดให้มีการบันทึกความตกลงยินยอมไว้ในสารบบการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท พร้อมทั้งให้คู่พิพาททุกฝ่ายลงลายมือช่ือในสารบบนั้น ในกรณีที่คู่พิพาทไม่อาจร่วมกันเลือก
ประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยได้ ให้นายอ าเภอเป็นผู้ก าหนดประธนคณะผู้ไกล่เกลี่ย แต่หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่

                                                           
 20 อนันต์ จันทรโอภาส, (2558), ทางเลือกในการระงับข้อพพิาท การเจรจา การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
อนุญาโตตุลาการ, หน้า 24. 
 21 แหล่งเดิม. หน้า 43. 
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ยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้นายอ าเภอจ าหน่ายค าร้องขอไกล่เกลี่ยและประนอมขอ้
พิพาทน้ันและแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ 
 (2) การประชุมคณะผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อพิจารณาค าร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท22 
 สิ่งแรกที่คณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะต้องกระท าคือ ประธานคณะไกล่เกลี่ยจะต้องนัดประชุมคณะผู้
ไกล่เกลี่ยภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีคณะผู้ไกล่เกลี่ยครบถ้วน เพื่อพิจารณาค าร้องขอไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องขอใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือการด าเนินการต่อไป จะเป็นผลให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบแก่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการด าเนินคดีทางศาล ให้คณะผู้ไกล่เกลี่ยมีมติไม่รับ  ค าร้องขอนั้นไว้
พิจารณา และให้ยุติเรื่อง ในกรณีอื่นให้รับค าร้องนั้นไว้เพื่อด าเนินการต่อไป แต่การรับค าร้องขอไว้เพื่อด าเนินการ
ต่อไปนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับข้อ 14 ข้อ 19 และข้อ 20 
 (3) การด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย23 
 ในการด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยปกติให้กระท า ณ ที่ว่าการอ าเภอ แต่ในกรณี
จ าเป็นประธานคณะไกล่เกลี่ยจะก าหนดให้ด าเนินการ ณ สถานที่ราชการอื่นก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้คู่พิพาททราบ
ล่วงหน้าตามสมควร 
 ให้อ าเภอส่งหนังสือนัดหมายการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีไปยังคณะ
ผู้ไกล่เกลี่ยและคู่พิพาททุกฝ่ายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะผู้ไกล่เกลี่ยรับค าร้องขอไว้พิจารณาตามข้อ 12 ส าหรับ
การนัดครั้งต่อไป ให้ประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ก าหนดและแจ้งให้คู่พิพาททุกฝ่ายทราบ และบันทึกการนัดหมาย
ไว้ในสารบบการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
 ถ้าคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายไม่มาตามก าหนดที่ประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยนัดหมายโดยไม่แจ้ง
เหตุผล หรือไม่ขอเลื่อนวันนัดหมาย หากเป็นกรณีที่คู่พิพาทที่ยื่นค าร้องขอไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท หรือ
คู่กรณีทุกฝ่ายไม่มาตามก าหนดนัด ให้คณะผู้ไกล่เกลี่ยสั่งจ าหน่ายค าร้องขอไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทและสั่ง
ยุติเรื่อง และให้ถือว่าคณะผู้ไกล่เกลี่ยไม่เคยรับค าร้องขอไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนั้นมาตั้งแต่ต้น ในกรณีอื่น
ให้คณะผู้ไกล่เกลี่ยด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 ก่อนเริ่มต้นการไกล่เกลี่ย ให้ประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยช้ีแจงวิธีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้
คู่พิพาททุกฝ่ายทราบ 
 ในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้คณะผู้ไกล่เกลี่ยด าเนินการให้คู่พิพาทตกลงยินยอมผ่อนผัน
ให้แก่กัน หรือคณะผู้ไกล่เกลี่ยอาจเสนอทางเลือกในการผ่อนผันให้แก่คู่พิพาทพิจารณาตกลงยินยอมยุติข้อพิพาทน้ัน 
ทั้งนี้ห้ามมิให้คณะผู้ไกล่เกลี่ยช้ีขาดข้อพิพาท 
 คณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องรับฟังข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับคู่พิพาทจากคู่พิพาททุกฝ่าย โดยให้รับ
ฟังข้อเท็จจริงต่อหน้าคู่พิพาทพร้อมกัน ท้ังนี้ ในการไกล่เกลี่ยนั้นจะไกล่เกลี่ยพร้อมกันหรือแยกกันก็ได้ แต่ในการตก
ลงกันน้ันให้กระท าต่อหน้าคู่พิพาททุกฝ่าย 
 ในกรณีที่คณะผู้ไกล่เกลี่ยสงสัยโดยมีเหตุอันควรว่าข้อพิพาทนั้นไม่อาจบังคับกันได้ตามกฎหมายที่มิใช่
เหตุอายุความ ให้คณะผู้ไกล่เกลี่ยยุติการไกล่เกลี่ยและจ าหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบการไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาท 
 (4) หลักการค้นหาความจริงและความรวดเร็วในการระงับข้อพิพาท24 
 ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือคณะผู้ไกล่เกลี่ยเห็นสมควร คณะผู้ไกล่เกลี่ยอาจให้น า
พยานบุคคลเข้าช้ีแจงหรือให้ข้อมูลก็ได้ แต่ทั้งนี้คณะผู้ไกล่เกลี่ยต้องค านึงถึงหลักการที่จะให้การไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

                                                           
 22 แหล่งเดิม. 
 23 แหล่งเดิม. หน้า 44-45. 
 24 กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 ข้อ 4 
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 การด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทต้องให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันท่ีนายอ าเภอ
ได้ลงเรื่องในสารบบการไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาท เว้นแต่มีความจ าเป็นและคู่พิพาทยินยอม ให้ขยายเวลา
ได้อีกครั้งละไม่เกินสามเดือน แต่รวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหน่ึงปี 
 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทยังไม่ได้ข้อยุติ ให้คณะผู้ไกล่
เกลี่ยสั่งจ าหน่ายข้อพิพาทน้ัน 
 (5) คุณสมบัติและจรรยาบรรณผู้ไกล่เกลี่ย 
 ตามข้อ 4 ผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติ 
 1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 
 2) มีภูมิล าเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตอ าเภอท่ีสมัคร 
 3) เป็นบุคคลที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เหมาะสมกับการท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 1) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
 2) เป็นบุคคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 3) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 4) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่น ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรค
การเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (5) เป็นผู้เคยถูกถอดถอนให้พ้นจากบัญชีรายชื่อ 
 ตามข้อ 8 ของกฎกระทรวงฉบับน้ีได้ก าหนดให้ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ 
คือ25 
 1) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง อิสระ ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
 2) เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททุกครั้ง เว้นแต่แจ้งเหตุผลความจ าเป็นล่วงหน้าให้
ประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยทราบ 
 3) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว ไม่ท าให้การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทล่าช้าเกินสมควร 
 4) ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่พิพาทหรือบุคคลอื่นที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับข้อพิพาท 
 5) ใช้วาจาสุภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
 6) รักษาความลับท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
 7) ไม่ช้ีขาดข้อพิพาทหรือบีบบังคับให้คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายลงลายมือช่ือในสัญญา
ประนีประนอมยอมความ 
 (6) ผลของการไกล่เกลี่ย26 
 ในกรณีที่คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ ให้คณะผู้ไกล่เกลี่ยสั่งจ าหน่ายข้อพิพาทน้ัน ส่วนกรณีที่คู่พิพาทตก
ลงกันได้ ให้คณะผู้ไกล่เกลี่ยจัดให้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่พิพาท และให้ถือ เอาข้อตกลง
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคู่พิพาท การจัดท าสัญญาประนีประนอมยอมความต้องไม่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และให้คู่พิพาททุกฝ่ายและคณะผู้ไกล่เกลี่ยลงลายมือช่ือ สัญญา
ประนีประนอมยอมความย่อมมีผลท าให้ข้อเรียกร้องเดิมของคู่พิพาทได้ระงับสิ้นไป และท าให้คู่พิพาทได้สิทธิตามที่
แสดงไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ 

                                                           
 25 กฎกระทรวงวา่ด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 ขอ้ 8 
 26 อนันต์ จันทรโอภาส, (2558) ทางเลือกในการระงับข้อพิพาท การเจรจา การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพพิาท 
อนุญาโตตุลาการ, หน้า 45. 
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 (7) การบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ27 
 ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง
ยื่นค าร้องต่อพนักงานอัยการที่มีเขตอ านาจรับผิดชอบในท้องที่อ าเภอที่ด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
นั้น และให้พนักงานอัยการด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจ เพื่อให้ออกค าบังคับให้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกล่าว โดยให้น ากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม การยื่นค าร้อง
ต่อศาลของพนักงานอัยการดังกล่าว จะต้องกระท าภายในก าหนดเวลาสามปีนับแต่วันที่อาจบังคับตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความได้ 
 (8) อายุความ 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้บัญญัติให้การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท มีผลให้อายุ
ความสะดุดหยุดลง และกฎกระทรวงฉบับนี้ก็มิได้บัญญัติเช่นนั้น เพียงแต่ระบุไว้ว่าเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการ
สะดุดหยุดลงของอายุความในการฟ้องร้องคดี ให้ถือว่าวันที่คู่พิพาทแจ้งความประสงค์ ตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ของ
กฎกระทรวงฯ เป็นวันยื่นข้อพิพาท กรณีที่แจ้งความประสงค์โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่อ าเภอได้รับหนังสือ
แจ้ง 28 แต่จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 61/2 วรรค
แปด ระบุว่า “เมื่อคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา ให้อายุความใน
การฟ้องร้องคดีสะดุดหยุดลง นับแต่วันท่ียื่นข้อพิพาทจนถึงวันท่ีบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสั่ง
จ าหน่ายข้อพิพาทหรือวันที่คู่พิพาทท าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี” นั่นคือ กระบวนการไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทดังกล่าว จะมีผลต่ออายุความในการฟ้องร้องคดี เมื่อคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณาแล้ว อายุความ ในการฟ้องร้องคดีส าหรับข้อพิพาทดังกล่าวสะดุดหยุด
ลง นับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาท จนถึงวันที่ 1) คณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสั่งจ าหน่ายข้อ
พิพาท หรือคู่พิพาทท าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน28 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนอม  
ข้อพิพาททางแพ่ง โดยอาศัยกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 จึงได้พบ
ปัญหาในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในยุติข้อพิพาทและล้นปัญหาคดีล้นศาล โดยมุ่งยุติ ข้อ
พิพาทกันตั้งแต่ในช้ันของอ าเภอ มิได้ยื่นฟ้องเป็นคดีความขึ้นสู่ศาล จากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวจริง พบ
ปัญหาอุปสรรคในการใช้บังคับ จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจท าการศึกษาค้นคว้ากฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเพิ่มเติม ถึง
ประเด็นท่ีเป็นปัญหา ประกอบกับศึกษาเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา 
พ.ศ. 2553 และกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทโดยหน่วยงานและองค์กรอื่นในประเทศไทย อีกทั้ง
ศึกษาเปรียบเทียบกับกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในต่างประเทศ โดยในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษา
เฉพาะกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการ
ไกล่เกลี่ยในแถบประเทศของเราและในแถบเอเชีย โดยผู้ศึกษาได้ศึกษากฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 ที่ให้มีการแต่งตั้งคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททาง
แพ่ง ซึ่งน าโดยนายอ าเภอ พนักงานอัยการประจ าจังหวัด หรือปลัดอ าเภอเป็นประธานคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่
เกลี่ย ประกอบกับมีตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ยฝ่ายละ 1 คน เป็นคนกลางผู้ด าเนินการไกล่เกลี่ย และจากการศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยอื่นๆ แล้ว ปรากฏว่าพบปัญหาของกฎกระทรวงว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 ที่ท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้และสมควรต้องแก้ไข
ปรับปรุง ดังนี ้
 1. ปัญหาในเรื่องการบังคับใช้เกี่ยวกับกรณีการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และ
บทบังคับ 
 กรณีที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งยื่นค าร้องต่อศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ ยและ
ประนอมข้อพิพาท นายอ าเภอจะมีหนังสือแจ้งไปยังคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อสอบถามความประสงค์ในการเข้าสู่
                                                           
 27 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 45-46. 
 28 อาญา สิงห์ไกร, (2554), ค าอธิบายกฎหมาย ว่าดว้ยการจัดระเบยีบบริหารราชการส่วนภูมภิาค, หน้า 33. 
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กระบวนการ เนื่องจากเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ซึ่งต้องอาศัยความสมัครใจในการเข้าสู่กระบวนการ 
แต่จากการที่ผู้ศึกษาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ซึ่ งรับผิดชอบงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ผ่าน
คณะบุคคลผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.  2553 ซึ่งเป็น
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ผู้ศึกษาได้รับข้อมูลจากคู่พิพาทฝ่ายที่ยื่นค าร้องขอเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยว่า มี
คู่พิพาทบางกลุ่มที่ทราบกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทโดยอาศัยกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ว่าไม่
สามารถบังคับคู่พิพาทเข้าสู่กระบวนการได้ จะอาศัยความสมัครใจเป็นหลัก และตามกฎกระทรวงฯ ก็ก าหนดเพียง
ว่าให้สอบถามความสมัครใจในการเข้าสู่กระบวนการ ถ้าคู่พิพาทแจ้งความประสงค์ว่าสมัครใจและยินยอนเข้าสู่
กระบวนการ ก็ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป แต่ถ้าคู่พิพาทแจ้งความประสงค์ว่าไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ 
นายอ าเภอต้องจ าหน่ายค าร้องขอไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนั้น แต่กฎกระทรวงฯ มิได้ก าหนดว่าถ้าเป็นกรณี
คู่พิพาทฝ่ายตรงข้ามนิ่งเฉย ไม่แจ้งความประสงค์กลับมาให้นายอ าเภอทราบจะด าเนินการอย่างไร และคู่พิพาทฝ่าย
ดังกล่าวอาศัยช่องว่างที่กฎกระทรวงมิได้ก าหนดแนวทางไว้ ท าการนิ่งเฉยด้วยเจตนาที่ไม่สุจริต โดยไม่ตอบรับหรือ
แจ้งความประสงค์กลับมาให้นายอ าเภอทราบ จึงเป็นข้อจ ากัดของกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของ
คณะบุคคลผู้ท าการไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงฯ ที่ไม่สามารถบังคับคู่พิพาทให้ตอบความประสงค์หรือเข้าสู่
กระบวนการได้ จึงท าให้ไม่ทราบว่าคู่พิพาทฝ่ายนั้นมีความประสงค์เช่นใด และจะด าเนินการอย่างไรต่อไป ดังนั้น จึง
ต้องอาศัยดุลพินิจในการพิจารณาช้ีขาดว่าในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายที่ถูกสอบถามความประสงค์ไม่แจ้งความประสงค์
กลับมาภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ถือได้ว่าคู่พิพาทฝ่ายนั้นไม่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทตามกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางเลือก โดยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ซึ่งในงานเขียนนี้ผู้ศึกษายกตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์มา
เปรียบเทียบ ประเทศสิงคโปร์มีทั้งการไกล่เกลี่ยโดยศาล เอกชน และหน่วยงานของรัฐ ต่างก็อาศัยความสมัครใจ
เช่นเดียวกัน แต่เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎกระทรวงฯ กับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ งของประเทศไทย
เอง ในมาตรา 19 และมาตรา 20 เป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยในช้ันศาล ซึ่งสรุปได้ว่า ศาลมีอ านาจสั่งให้คู่ความทุก
ฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาศาลด้วยตนเองได้ แม้ว่าคู่ความนั้นๆ จะได้มีทนายความว่าต่างแก้ต่างอยู่แล้ว ถ้าศาลเห็น
ว่าการที่คู่ความมาศาลด้วยตนเอง อาจจะท าให้เกิดความตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ โดยไม่ค านึงว่าการ
พิจารณาคดีจะได้ด าเนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลมีอ านาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกัน หรือประนีประนอมยอม
ความกันในข้อท่ีพิพาทนั้น เป็นการไกล่เกลี่ยในเชิงบังคับให้เข้าสู่กระบวนการ และพิจารณาจากกฎกระทรวงว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553 ข้อ 4 วรรค 4 ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งไม่แสดงความจ านงเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ให้การแจ้งความประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
นั้นสิ้นผลไป ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าข้อ 11 ของกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 
พ.ศ.2553 มีความเป็นไปได้ว่ามีข้อความที่ตกหล่นขาดหายไป ท าให้มีปัญหาในการบังคับใช้จริง เพราะไม่อาจตีความ
เจตนาของผู้ที่ถูกสอบความความประสงค์ได้ ผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องใช้ดุลพินิจแทน ดังนั้น จึงควรมีการเพิ่มข้อความใน
วรรคท้ายของข้อ 11 เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติกรณีที่คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่แจ้งความประสงค์ในการเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทกลับมายังนายอ าเภอว่าจะมีการด าเนินการกระบวนการเช่นไรต่อไป 
จากเดิม ข้อ 11 วรรคท้าย ระบุว่า “ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท ให้นายอ าเภอจ าหน่ายค าร้องขอไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนั้นและแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ” 
ควรเพิ่มเติมข้อความดังเช่นข้อ 4 วรรค 4 ของกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.
2553 โดยข้อความของข้อ 11 วรรคท้ายของกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.
2553 จะเป็นดังนี้ “ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมหรือไม่แสดงความจ านงเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาท ให้นายอ าเภอจ าหน่ายค าร้องขอไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนั้นและแจ้งให้ผู้ร้องขอ
ทราบ” หากข้อ 11 บัญญัติเช่นนี้จะได้เป็นบทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่นายอ าเภอในการจ าหน่ายค าร้องขอ กรณีที่
คู่พิพาทฝ่ายที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท กระท าการโดยไม่สุจริต อาศัย
ช่องว่างทางกฎหมายที่ไม่สามารถบังคับเข้าสู่กระบวนการได้ เพิกเฉยต่อหนังสือเชิญเข้าสู่กระบวนการ และประวิง
การด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย รวมถึงกระบวนการที่จะน าข้อพิพาทไปยื่นฟ้องด าเนินคดีตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ 
หากประสงค์จะให้กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 สามารถบังคับใช้ได้
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จริง ตามวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณคดีที่จะยื่นต่อศาลแล้วน ามาซึ่งปัญหาคดีล้นศาล และเป็นกระบวนการระงับข้อ
พิพาททางเลือกที่เป็นที่พึ่งและได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากประชาชนที่มีข้อพิพาททางแพ่ง แต่ไม่มีทุน
ทรัพย์เพียงพอในการยื่นฟ้องต่อศาลหรือการจัดจ้างทนายความเพื่อด าเนินกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เป็น
เครื่องมืออ านวยความเป็นธรรมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และสร้างกระบวนการที่สมานฉันท์ เปิดโอกาส
ให้คู่พิพาทได้เข้ามาเปิดใจ ลดทิฐิ แสดงความสุจริตใจที่จะประนอมข้อพิพาท ผ่อนปรนข้อเรียกร้องของตนเองลง 
ผ่านการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางที่เป็นธรรม ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น ข้อบัญญัติของกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 ควรจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรา 19 และมาตรา 20 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คือ อาจเพิ่มบทบัญญัติเป็นข้อใหม่ต่างหากจากข้อ 11 ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้างต้นแล้ว ควรจะตราเป็นข้อ 11 ทวิ โดยมีบทบัญญัติดังนี้คือ “ภายใต้ข้อ 11 กรณีที่เห็นสมควร นายอ าเภอ
มีอ านาจสั่งให้คู่พิพาททุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทด้วยตนเองได้ 
ถ้านายอ าเภอเห็นว่าการที่คู่พิพาทมาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทด้วยตนเอง อาจจะท าให้เกิด
ความตกลงไกล่เกลี่ยหรือการประนีประนอมยอมความ โดยให้คณะบุคคลผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงนี้ มีอ านาจที่
จะไกล่เกลี่ยให้คู่พิพาทได้ตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความกันในข้อที่พิพาทนั้น” ทั้งนี้ อาจจะมีการพูดถึงหลัก
แนวคิด/ทฤษฎีในเรื่องหลักอิสระในทางแพ่ง (Private autonomy) และหลักเสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom 
of contract) ซึ่งเป็นหลักท่ีแสดงถึงความเป็นอิสระของเอกชนในการกระท าการในทางแพ่ง โดยมีหลักประกันว่าจะ
ไม่ถูกรัฐเข้าไปแทรกแซง การที่นายอ าเภอจะสั่งการให้คู่พิพาทมาเข้าสู่กระบวนการ อาจจะขัดแย้งกับหลักแนวคิด/
ทฤษฎีดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร แต่ด้วยหลักสุจริตที่ถูกละเมิดโดยคู่พิพาทบางรายที่ล่วงรู้ถึงช่องว่างของบทบัญญัติใน
กฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับการบังคับเข้าสู่กระบวนการที่ไม่สามารถกระท าได้ จึงเพิกเฉยต่อการแสดงความจ านงต่ อ
นายอ าเภอ ส่งผลให้นายอ าเภอไม่ทราบถึงความประสงค์ที่แน่ชัด จึงต้องใช้อ านาจดุลพินิจในการตัดสินใจในกรณี
ดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการอ านวยความยุติธรรม ตามแนวค าพูดที่เคยมีว่า “ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือ
ความอยุติธรรม” เพราะมิเช่นนั้นผู้ยื่นค าร้อง ซึ่งส่วนเป็นเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จะท าได้เพียงแต่รอเวลาให้
คู่กรณีอีกฝ่ายตอบรับความประสงค์กลับมายังอ าเภอว่าจะประสงค์หรือไม่ประสงค์เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท รอโดยไม่ทราบได้ว่าฝ่ายนั้นจะตอบกลับมาหรือไม่ ยิ่งร้ายไปกว่านั้นในบางครั้งบางฝ่ายตามที่น า
เรียนมาข้างต้นคือไม่สุจริตในการกระท าการ โดยรู้ถึงการไร้ซึ่งอ านาจบังคับในการเข้าสู่กระบวนการ ยิ่งน่ิงเฉยประวิง
การด าเนินการไว้ ท าให้ความเดือดร้อนและความเสียหายยังคงมีอยู่ต่อไปและอาจทวีระดับความรุนแรงของความ
เสียหาย ทั้งที่สามารถค านวณเป็นจ านวนเงินได้และที่ไม่สามารถค านวณเป็นจ านวนเงินได้ ในความเห็นของผู้ศึกษา
แล้วกลับเห็นว่า แม้จะบัญญัติให้นายอ าเภอจะมีอ านาจสั่งการให้คู่พิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาท แต่สุดท้ายแล้วอ านาจในการตัดสินใจในการท าความตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ย่อมตกอยู่กับ
คู่พิพาทแต่ละฝ่ายอยู่ดี ว่าจะตกลงตามข้อเสนอที่มีระหว่างกันหรือไม่ อย่างไร ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทโดยคณะบุคคลผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางในการด าเนินการไกล่เกลี่ย โดยผู้ศึกษาเชื่อว่าการที่คู่พิพาท
แต่ละฝ่ายได้เข้าสู่กระบวนการ จะเป็นการเปิดโอกาส ให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายได้น าเสนอเรื่องราวของตนเอง พร้อมรับ
ฟังเรื่องราวของคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ง สร้างความ เห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ได้ทราบถึงปัญหาความ
เดือดร้อนของฝ่ายตรงข้าม สร้างความสมานฉันท์ ท าให้คู่พิพาทสร้างมิตรภาพอันดีต่อกัน มากกว่าสร้างข้อโต้แย้ง
ด้วยการคิดเองโดยกระบวนการคิดและข้อมูลของฝ่ายตนเท่านั้น นอกจากนี้ คู่พิพาทจะได้มีโอกาสน าเสนอข้อ
เรียกร้องของฝ่ายตนและรับฟังข้อเสนออีกฝ่าย เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 
(WIN-WIN) ค้นหาแนวทางที่ประสานผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายและเน้นถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับร่วมกันตามแนวทาง
ทฤษฎีการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving Theory) การที่ได้มีโอกาสมาร่วมเจรจากันทุกฝ่ายโดยมีคนกลางคอยให้
ค าปรึกษาและช้ีแนะ จะเป็นโอกาสที่จะค้นหาแนวทางอันเป็นข้อยุติที่พึงประสงค์แก่คู่พิพาทได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะ
ส่งผลให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่น่าพึงพอใจ ไม่สร้างความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันของคู่พิพาท หากยิ่งไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาทส าเร็จได้มากเท่าใด ย่อมน ามาซึ่งการที่ประชาชนที่มีข้อพิพาททางแพ่งจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทมากข้ึนตามไปด้วย โดยมีคณะผู้ไกล่เกลี่ยเป็นที่พ่ึง และยิ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาทตามกฎกระทรวงฯ ได้รับความเช่ือใจในการเข้าสู่กระบวนการมากเพียงใด ในทางกลับกัน ปัญหา/ข้อพิพาท/
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ข้อขัดแย้งที่จะไปสู่ชั้นศาล ย่อมลดลงไป ส่งผลดีต่อการที่ปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลลดลง ปัญหาคดีล้นศาลย่อมได้รับ
การแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการประสานในพื้นท่ี และชี้แจงอธิบายให้ฝ่ายผู้รับหนังสือสอบถามความประสงค์/
ความจ านงในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้ทราบถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาทว่าคืออะไร มีข้อดีแก่คู่พิพาทอย่างไร คู่พิพาทจะได้รับประโยชน์อย่ างไรจากกระบวนการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท ผู้ศึกษาเห็นว่าควรเพิ่มบทบาทและอ านาจหน้าที่ให้แก่ก านันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 ผู้ใหญ่บ้านท า
หน้าที่ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน และมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ด้วย (1) อ านวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรใน
หมู่บ้าน (2) สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีใน
ท้องที่ และ (3) ประสานหรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้าน ในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหากเกิดข้อพิพาท ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน สามารถช่วยไกล่
เกลี่ยประนีประนอมเพื่อหาข้อยุติให้กับประชาชนในต าบลหรือหมู่บ้าน โดยท าหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอมและจัดการระงับปัญหาความขัดแย้งในท้องที่ นอกจากนี้ ตามต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้านในฐานะ
ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามมาตรา 28 ตรี แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 
2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอ านาจหน้าที่ที่จะสามารถท าการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทได้ภายใต้ข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2530 จึงเห็นว่า
ก านันและผู้ใหญ่บ้านมีความเกี่ยวพันกับกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทอยู่แล้วตามต าแหน่ง ดังนั้น 
เพื่อให้กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทบรรลุเป้าหมาย ควรจะมอบหมายให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้
ประสานข้อพิพาทในพ้ืนท่ี เพื่อแจ้งเตือนและเชิญคู่พิพาทให้เข้าสู่กระบวนการ อธิบายช้ีแจงและชักน าให้คู่พิพาทเห็น
ถึงผลดีและประโยชน์ที่ฝ่ายของตนจะได้รับจากกระบวนการดังกล่าว จึงเห็นควรเพิ่มเป็นข้อ 11 วรรคเจ็ด ตาม
ข้อความดังนี้ “เพื่อให้กระบวนการ ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ประสบผลส าเร็จและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
คู่พิพาท ให้ผู้ใหญ่บ้านโดยต าแหน่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานข้อพิพาทในเขตพื้นท่ีหมู่บ้านของตน โดยมีหน้าที่ อธิบาย
ช้ีแจง แจ้งเตือน และชักน าเชิญชวนคู่พิพาทให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” จึงสรุปได้ว่าผู้
ศึกษาเห็นควรจะต้องบัญญัติข้อบัญญัติเพิ่มเติมใน ข้อ 11 วรรคเจ็ดและข้อ 11 ทวิ เพิ่มเติมในกฎกระทรวงฯ ตาม
ถ้อยค าดังต่อไปนี ้
 “ข้อ 11 ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้แจ้ง
ความประสงค์เป็นค าร้องขอต่อนายอ าเภอ โดยจะท าเป็นหนังสือส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ หรือแจ้งด้วย
วาจา ณ ท่ีว่าการอ าเภอที่ตนมีภูมิล าเนาก็ได้ ในกรณีแจ้งด้วยวาจา ให้นายอ าเภอจดแจ้งรายละเอียดและให้ผู้ร้องลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 เมื่อนายอ าเภอได้รับค าร้องขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งทราบ และสอบถามว่า
ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือไม่ หากเป็นกรณีที่มีคู่พิพาทหลายฝ่าย ให้แจ้งและ
สอบถามคู่พิพาททุกฝ่าย 
 ในกรณีที่คู่พิพาททุกฝ่ายตกลงยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทให้
นายอ าเภอแจ้งเป็นหนังสือให้คู่พิพาททุกฝ่ายทราบพร้อมทั้งก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีให้คู่พิพาททุกฝ่ายมาพร้อม
กันเพ่ือเลือกผู้ไกล่เกลี่ยและประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย 
 เมื่อคู่พิพาททุกฝ่ายมาพร้อมกันแล้ว ให้นายอ าเภอด าเนินการให้คู่พิพาทเลือกผู้ไกล่เกลี่ยของตนและ
ร่วมกันเลือกว่าจะให้นายอ าเภอ พนักงานอัยการประจ าจังหวัด หรือปลัดอ าเภอเป็นประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ย และจัด
ให้มีการบันทึกความตกลงยินยอมไว้ในสารบบการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท พร้อมทั้ งให้คู่พิพาททุกฝ่ายลง
ลายมือช่ือในสารบบนั้น 
 ในกรณีที่คู่พิพาทไม่อาจร่วมกันเลือกประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยได้ ให้นายอ าเภอเป็นผู้ก าหนดประธาน
คณะผู้ไกล่เกลี่ย 
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 ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมหรือไม่แสดงความจ านงเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท ให้นายอ าเภอจ าหน่ายค าร้องขอไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนั้นและแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ 
 เพื่อให้กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ประสบผลส าเร็จและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
คู่พิพาท ให้ผู้ใหญ่บ้านโดยต าแหน่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานข้อพิพาทในเขตพื้นท่ีหมู่บ้านของตน โดยมีหน้าที่ อธิบาย
ช้ีแจง แจ้งเตือน และชักน าเชิญชวนคู่พิพาทให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” 
 “ข้อ 11 ทวิ ภายใต้ข้อ 11 กรณีที่เห็นสมควร นายอ าเภอมีอ านาจสั่งให้คู่พิพาททุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งมาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทด้วยตนเองได้ ถ้านายอ าเภอเห็นว่าการที่คู่พิพาท 
มาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทด้วยตนเอง อาจจะท าให้เกิดความตกลงไกล่เกลี่ยหรือการ
ประนีประนอมยอมความ โดยให้คณะบุคคลผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงน้ี มีอ านาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่พิพาทได้ตกลง
กัน หรือประนีประนอมยอมความกันในข้อท่ีพิพาทน้ัน” 
 ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ประชาชนที่เคยมาใช้บริการกับอ าเภอที่ผู้ศึกษาปฏิบัติงาน ปรากฏว่าผู้ให้
สัมภาษณ์ก็ประสบปัญหาในการเชิญคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการ เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวของ
อ าเภอ เพราะคู่กรณีเพิกเฉยไม่แจ้งความประสงค์ต่อนายอ าเภอและไม่ติดต่อประการใดเลย พอผู้ให้สัมภาษณ์ไป
สอบถามคู่กรณี คู่กรณีก็ได้รับหนังสือแต่ไม่ใส่ใจ และแจ้งว่าจะต้องท าการอะไรเพื่ออะไรในเมื่ออ าเภอก็บังคับอะไร
คู่กรณีไม่ได้อยู่แล้ว แสดงให้เห็นถึงเจตนาไม่สุจริตของคู่กรณี แต่หน่วยงานของรัฐกระท าการอะไรไม่ได้เลย หากเป็น
เช่นนี้กฎกระทรวงจะมีความศักดิ์สิทธ์ิอะไร และจะมีอยู่เพื่อประการใด ในเมื่อใช้ประโยชน์ใดๆ ไม่ได้ เป็นที่พึ่งไม่ได้
ตามที่ควรจะเป็น ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกระบวนการ 
 2. ปัญหาในเรื่องคุณสมบัติของตัวผู้ไกล่เกลี่ยตามบัญชีรายชื่อคณะผู้ไกล่เกลี่ยที่อ าเภอประกาศ 
 ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 4 ก าหนดว่า “ผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติ 
 (1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 
 (2) มีภูมิล าเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตอ าเภอท่ีสมัคร 
 (3) เป็นบุคคลที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เหมาะสมกับการท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
 (2) เป็นบุคคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (3) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (4) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่น ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรค
การเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (5) เป็นผู้เคยถูกถอดถอนให้พ้นจากบัญชีรายชื่อ” 
 จากท่ีผู้ศึกษาได้ศึกษากฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตัวผู้ที่จะสมัครเป็น ผู้
ไกล่เกลี่ย เปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นของประเทศไทย และกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยโดยหน่วยงานต่างๆ ของ
ประเทศสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ยในช้ันศาล การไกล่เกลี่ยโดยเอกชน หรือการไกล่เกลี่ยโดยหน่วยงานของ
รัฐ ปรากฏว่าส่วนใหญ่กระบวนการไกล่เกลี่ยของประเทศสิงคโปร์ ผู้ไกล่เกลี่ยจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญใน
การท างานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย หรือการท างานเฉพาะด้านต่างๆ มีทั้งผู้พิพากษาหรืออดีต ผู้พิพากษา อัยการ
จังหวัด สมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้าที่ของศาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และอาสาสมัครผู้เช่ียวชาญในสาขา
วิชาชีพต่างๆ เช่น ทนายความ สถาปนิก วิศวกร ผู้เช่ียวชาญด้านไอที อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยผู้ไกล่เกลี่ย
ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาเป็นอย่างดีจนเช่ียวชาญ บางแห่งต้องมีประสบการณ์
ท างานในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาก่อน โดยเคยเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ไกล่เกลี่ย อย่างน้อย 2 ครั้ง เมื่อ
ผ่านกระบวนการแล้วจึงจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหลัก และนอกจากน้ียังต้องได้รับการรับรองจากศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทเอง หรือบางแห่งให้รัฐมนตรีกระทรวงกฎหมายเป็นผู้แต่งตั้ง แต่กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและ
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ประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 ระบุไว้เพยีงว่าผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร มีภูมิล าเนาตาม
หลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตอ าเภอที่สมัคร และเป็นบุคคลที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เหมาะสมกับการท า
หน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยให้ผู้สนใจสมัครเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ย จากนั้นให้อ าเภอรวบรวมรายช่ือ
ผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม พร้อมทั้งประวัติย่อของแต่ละบุคคลเสนอคณะกรมการจัง หวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ข้อ 5 ของกฎกระทรวงฯ) ซึ่งไม่ได้มีการก าหนดให้ค าจ ากัดความว่าบุคคลที่มีความรู้หรือ
มีประสบการณ์เหมาะสม จะต้องมีความรู้หรือมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด ใครจะเป็นผู้ก าหนดว่าบุคคลใด
เหมาะสมจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ปรากฏรายช่ือในบัญชีรายช่ือของอ าเภอ ตัวผู้ไกล่เกลี่ยสมควรที่จะมีความเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย รองรับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึง เมื่อมีช่ือเข้ามาสู่บัญชีรายช่ือผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว จะต้องเข้ารับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของผู้ไก่เกลี่ย วิธีการ
และเทคนิคในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และอื่นๆ เพื่อจะได้น ามาปรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการไกล่
เกลี่ย หากเกิดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ในระหว่างไกล่เกลี่ย ในปัจจุบันผู้ศึกษาได้ตรวจสอบบัญชีรายช่ือของผู้ไกล่
เกลี่ยในอ าเภอที่ผู้ศึกษาปฏิบัติหน้าที่อยู่ พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ บางรายมีความรู้และจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และเป็นข้าราชการบ านาญ จึงน่าจะมีความรู้และประสบการณ์ที่จะน ามาปรับใช้ได้ แต่ตัวผู้ไกล่เกลี่ย
หลายท่านนับเป็นส่วนใหญ่เกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ว่าได้เป็นผู้สูงอายุ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 หรือประถมศึกษาปีที่ 7 หรือมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น ซึ่งท่านอาจจะมีความรู้พื้นบ้านเฉพาะถิ่น และเป็นผู้เฒ่า  
ผู้แก่ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ มีประสบการณ์ในชีวิต แต่ในเรื่องการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในสภาพ
สังคมปัจจุบัน หรือเรื่องความรู้สมัยใหม่ ท่านอาจจะไม่รู้เท่าทันกับตัวคู่พิพาท จึงอาจจะกลับมาเป็นข้อด้อยของตัวผู้
ไกล่เกลี่ยที่ต้องเป็นคนกลาง ที่คอยช้ีแนะและช่วยเหลือ และทั้งหมดไม่เคยมีการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทที่อ าเภอหรือหน่วยงานของรัฐจัดขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้นในบางครั้งเมื่อต้องท าการไกล่เกลี่ยในเรื่อง
เฉพาะทางหรือเฉพาะด้านความเชี่ยวชาญ ผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยจึงไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
ทั้งอาจไม่เข้าใจในประเด็นพิพาท ขาดทักษะในการไกล่เกลี่ย และความรู้เฉพาะทาง อีกทั้งยังขาดประสบการณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท จุดนี้เป็นข้อบกพร่องในเรื่องคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎ
กระทรวงฯ ที่สมควรได้รับการแก้ไขและบัญญัติขึ้นมาเพิ่มเติม จึงสมควรต้องบัญญัติข้อก าหนดเพิ่มเติมในกฎ
กระทรวงฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยเฉพาะทาง เพื่อจัดการกับข้อพิพาทที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะที่ต้อง
อาศัยความเช่ียวชาญทางสาขาอาชีพ เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยดังกล่าวเข้ามาช่วยเหลือในกรณีที่ข้ อพิพาทมีประเด็นที่
ซับซ้อนต้องอาศัยความรู้เชิงลึกจากผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน และเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมของตัวผู้ได้รับการ
แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย โดยควรบัญญัติเพิ่มเติมข้อความในข้อ 4 ก. (3) จากเดิมที่ว่า “(3) เป็นบุคคลที่มีความรู้หรือมี
ประสบการณ์เหมาะสมกับการท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” ปรับใหม่เป็น “(3) เป็นบุคคลที่มีความรู้
หรือมีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย ด้านที่ดิน ด้านการก่อสร้าง 
เหมาะสมกับการท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” เพื่อเป็นเฉพาะเจาะจงในความประสงค์ว่าบุคคลที่จะ
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยนั้น ส่วนหนึ่งควรจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่
จะมาใช้บริการ และเป็นบัญญัติเพิ่มเติมเป็นข้อ 5 ทวิ โดยระบุว่า “ผู้ไกล่เกลี่ยที่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากคณะกรมการจังหวัด และนายอ าเภอปิดประกาศรายชื่อไว้แล้วนั้น ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทท่ีอ าเภอหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับการรับรองจัดขึ้น และในขั้นแรกผู้ไกล่เกลี่ยจะถือเป็นผู้ไกล่
เกลี่ยผู้ช่วยก่อน จนกว่าจะมีประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยอย่างน้อย 2 ครั้งหรือตามจ านวนท่ีนายอ าเภอเห็นสมควร 
ผู้ไกล่เกลี่ยรายดังกล่าวจึงจะถือเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหลักที่อ าเภอรับรอง” หากเป็นเช่นนี้ตัวผู้ไกล่เกลี่ยจะได้รับความ
น่าเชื่อถือเพิ่มมากข้ึน เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนท่ีมีข้อพิพาท เพียงพอที่จะเชื่อมั่นและเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาทโดยคณะผู้ไกล่เกลี่ย ส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเป็นตัวเลือกที่ประชาชน
ค านึงถึงเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะน าข้อพิพาทไปยื่นฟ้องหรือยื่นค าร้องขอต่อศาล เป็นคดีความโต้แย้ง สร้างความ
บาดหมางและรอยร้าวในความสัมพันธ์ของคู่พิพาท เพราะเชื่อได้ว่าคู่พิพาทที่ขัดแย้งกันจนถึงขั้นยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว
นั้น เป็นการยากท่ีจะกลับมามีสัมพันธ์อันดีต่อกันได้ ดังนั้น กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ที่อาศัยการ
พูดคุยเจรจาหารือ หาแนวทางร่วมกันฉันท์มิตร เหมือนเพื่อนบ้าน เหมือนพี่น้อง สร้างความเข้าอกเข้าใจกัน ย่อม
ผสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่กรณีที่เคยมีกันมาก่อนให้คงอยู่ได้ ด้วยสัญญาประนีประนอมยอมความที่คู่พิพาทต่าง
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ยินยอมผ่อนผันข้อเรียกร้องของตน ลดอัตตาและทิฐิ หาแนวทางที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย มิใช่ท าลาย
ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันสะบั้นด้วย ค าพิพากษาของศาล ที่อาจจะต้องมีฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และมีอีกฝ่ายที่ต้องเสีย
ประโยชน์จนเกินกว่าจะรับได้ 
 3. การยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งซ้ า 
 เมื่อพิจารณากฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 เปรียบเทียบ
กับกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 ปรากฏว่า กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่
เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญาฯ ข้อ 17 ระบุว่า “ข้อพิพาทใดที่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอจ าหน่ายออกจากสารบบ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาตามข้อ 16 วรรคสอง นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอจะรับข้อพิพาทนั้นเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยอีกไม่ได้” (โดยข้อ 16 วรรคสอง คือ กรณีนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอจ าหน่ายข้อพิพาทออก
จากสารบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญา เนื่องจากผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาทุกฝ่ายไม่สามารถตกลงยินยอมกัน
ได้ภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงก าหนดไว้) ซึ่งจากข้อ 17 นี้ เป็นกระบวนการที่ผ่านการพิจารณาของนายอ าเภอ
หรือปลัดอ าเภอ และผ่านการไกล่เกลี่ยระหว่างผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาแล้ว แต่ไม่สามารถระงับข้อพิพาทและหา
ข้อตกลงร่วมกันได้ ถือว่าข้อพิพาทดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาไปเรียบร้อยแล้ว หากยินยอมให้น าข้อพิพาทดังกล่าว
กลับมายื่นเรื่องที่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภออีกครั้ง อาจจะถือได้ว่าเป็นการด าเนินกระบวนการพิจารณาซ้ า 
เช่นเดียวกับการด าเนินกระบวนการฟ้องซ้ าในช้ันศาล ซึ่งในกระบวนการศาลยุติธรรมของประเทศไทยมีกฎหมาย
ก าหนดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 บัญญัติว่า "คดีที่ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึง
ที่สุดแล้วห้ามมิให้คู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีก ในประเด็นท่ีได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน เว้นแต่ในกรณี
ต่อไปนี ้
 (1) เมื่อเป็นกระบวนพิจารณาช้ันบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
 (2) เมื่อค าพิพากษาหรือค าสั่งได้ก าหนดวิธีการช่ัวคราวให้อยู่ภายในบังคับท่ีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกเสียได้ตามพฤติการณ์ 
 (3) เมื่อค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะน าค าฟ้องมายื่นใหม่ ในศาล
เดียวกันหรือในศาลอื่น ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ" 
 บทบัญญัติในเรื่องฟ้องซ้ านั้นกฎหมายมุ่งหมายที่จะให้เรื่องที่คู่ความเคยพิพาทกันมาจนคดีถึงที่สุดแล้ว 
ไม่อาจเอากลับมาว่ากล่าวกันใหม่ ซึ่งกรณีที่ห้ามมิให้คู่ความรื้อฟ้องร้องกันเป็นคดีใหม่หรือถือว่าเป็นฟ้องซ้ านั้น ต้อง
อยู่ในหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ 
 1. ค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดแล้ว 
 2. คู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นรายเดียวกัน 
 3. ประเด็นท่ีวินิจฉัยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน 
 และการด าเนินกระบวนการพิจารณาซ้ า มีกฎหมายก าหนดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 144 บัญญัติว่า “เมื่อศาลใดมีค าพิพากษา หรือค าสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้ว 
ห้ามมิให้ด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น เว้นแต่กรณีจะอยู่
ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วย 
 (1) การแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆ ตามมาตรา 143 
 (2) การพิจารณาใหม่แห่งคดีซึ่งได้พิจารณาและช้ีขาดตัดสินไปฝ่ายเดียวตามมาตรา 209 และคดีที่
เอกสารได้สูญหายหรือบุบสลายตามมาตรา 53 
 (3) การยื่น การยอมรับ หรือไม่ยอมรับ ซึ่งอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา 229 และ 247 และการด าเนิน
วิธีบังคับช่ัวคราวในระหว่างการยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกาตามมาตรา 254 วรรคสุดท้าย 
 (4) การที่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ส่งคดีคืนไปยังศาลล่างที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้น เพื่อให้
พิพากษาใหม่หรือพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา 243 
 (5) การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามมาตรา 302 
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 ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิในอันที่จะบังคับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 16 และ 240 ว่าด้วยการด าเนิน
กระบวนพิจารณาโดยศาลอื่นแต่งตั้ง” แต่จากการพิจารณากฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ทางแพ่ง พ.ศ.2553 ตามข้อ 21 และข้อ 22 บัญญัติว่า 
 ข้อ 21 การด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทต้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามเดือนนับ
แต่วันท่ีนายอ าเภอได้ลงเรื่องในสารบบการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท เว้นแต่มีความจ าเป็นและคู่พิพาทยนิยอม 
ให้ขยายระยะเวลาได้อีกครั้งละไม่เกินสามเดือน แต่รวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหน่ึงปี 
 เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หากการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทยังไม่ได้ข้อยุติ  ให้คณะผู้ไกล่
เกลี่ยสั่งจ าหน่ายข้อพิพาทน้ัน 
 ข้อ 22 ในกรณีที่คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ ให้คณะผู้ไกล่เกลี่ยสั่งจ าหน่ายข้อพิพาทน้ัน 
 กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 ในข้อ 21 และข้อ 22 ไม่
ปรากฏว่ามีข้อก าหนดในแนวทางเดียวกันกับมาตรา 144, 148 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ซึ่งห้าม
การฟ้องซ้ าหรือด าเนินกระบวนพิจารณาซ้ า และข้อ 17 ของกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทาง
อาญาฯ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้นายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอจ าหน่ายข้อพิพาทน้ันออกจากสารบบ โดยจากการพิจารณาในข้อ 21 และ 22 ดังกล่าวไม่ได้บัญญัติไว้ใน
เชิงที่ห้ามมิให้ด าเนินการยื่นเรื่องต่อนายอ าเภอเพื่อให้คณะผู้ไกล่เกลี่ยด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทอีก
ครั้ง จากการที่ไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวการห้ามยื่นเรื่องขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทซ้ า อาจ
เป็นช่องทางให้แก่คู่พิพาทที่กระท าการโดยไม่สุจริต อาศัยเป็นโอกาสในการประวิงคดีให้ล่าช้า เพื่อมิให้ เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักคือฟ้องร้องตามกระบวนการศาล โดยท าการยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย แต่
ไม่ยินยอมตกลงร่วมกันจนท้ายที่สุดท าให้ต้องจ าหน่ายข้อพิพาท จากนั้นก็กลับมายื่นเรื่องขอเข้าสู่กระบวนการใหม่
อีกครั้ง หากท าเช่นนี้ไปได้เรื่อยโดยไม่มีข้อก าหนด จะส่งผลให้คู่พิพาทฝ่ายที่ได้รับความเสียหายต้องแบกรับภาระทั้ง
ค่าเสียหายในทางแพ่ง ค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลาในการเดินทางมาไกล่เกลี่ย รวมทั้งค่าเสียโอกาสในด้านต่างๆ ดังนั้น
จึงสมควรต้องมีการบัญญัติข้อก าหนดเป็นการเพิ่มเติมเพื่อจ ากัดอ านาจและสิทธิในการยื่นค าขอเข้าสู่กระบวนการซ้ า
ในข้อพิพาทเดิมของคู่พิพาทรายเดิม โดยบัญญัติเป็นข้อ 22 ทวิ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 ระบุว่า “ข้อพิพาทใดที่คณะผู้ไกล่เกลี่ยสั่งจ าหน่ายข้อพิพาทตามข้อ 21 และข้อ 22 
นายอ าเภอและคณะผู้ไกล่เกลี่ยจะรับข้อพิพาทน้ันเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยอีกไม่ได้” 
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บทคัดย่อ 
 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมายาวนาน ในปัจจุบันประเทศ
ไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและ
มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิ แต่ในประเทศไทยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
กรณีนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล ยังไม่ปรากฏในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และยัง
ไม่มีกฎหมายฉบับใดได้บัญญัติในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรณีนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการ
เฉพาะ จากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนียได้บัญญัตินิยามค าว่า Data Broker 
ไว้ใน California Consumer Privacy Act (CCPA) ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Civil 
Code §1798.99.88) และยังได้ก าหนดเงื่อนไขให้อยู่ภายใต้กรอบที่ CCPA ก าหนดไว้ และรัฐเวอร์มอนต์ก็ได้มีการ
บัญญัติเกี่ยวกับนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลไว้เช่นเดียวกัน โดยได้บัญญัติเกี่ยวกับนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วน
บุคคลไว้ใน Vermont Data Broker Regulation (VDBR) และยังได้ก าหนดค าแนะน า หรือแนวปฏิบัติของนายหน้า
ซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ใน Guidance on Vermont’s Act 171 of 2018 Data Broker Regulation เป็นต้น 
ส่งผลให้การซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลสามารถกระท าได้โดยอยู่ภายใต้กรอบท่ีกฎหมายก าหนด และสามารถตรวจสอบ
และทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกซื้อขายกันได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ควรมีการบัญญัติกฎหมาย
เพิ่มเติมในส่วนของนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล และก าหนดแนวปฏิบัติให้แก่นายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบทีก่ฎหมายก าหนด 
 
ค าส าคัญ 
นายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล, คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ละเมิด 
 
ABSTRACT 
 Protection of personal information and the trading of personal data has been around 
for a long time. At present, Thailand has the enactment of the Personal Data Protection Act B.E. 
2562 (or PDPA 2019) for provide effective protection of personal data and to have measures to 
remediate the personal data owner from infringement of rights. But in Thailand, the protection of 
personal information In the case of a Data Broker has not yet appeared in the Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (or PDPA 2019). And in Thailand don’t have the enactment of Data Broker 
has specifically stipulated the protection of personal information in the case of a Data Broker. The 
case study finds that in abroad such as In The United States of America (U.S.A. or USA) The state 
of California has decreed the definition of Data Broker in California Consumer Privacy Act (CCPA) 
and California Civil Code §1798.99.88 and also define the conditions to be within the framework 
define under the CCPA. And Vermont has a Data Broker law as well. The provisions relating to the 
Data Broker in Vermont Data Broker Regulation (VDBR) and Determine the advice or practices of 
the Data Broker in Guidance on Vermont’s Act 171 of 2018 Data Broker Regulation etc. As a result, 
the trading of personal information can be done within the framework prescribed under the law. 
And it's easier to check and know the source of the information being traded. For the above reasons 
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There should be additional legislation on the part of the Data Broker and and define guidelines for 
data brokers to be within the framework prescribed under law. 
 
Keyword 
Data Broker, Protection of personal information, Tort 
 
1. บทน า 
 ในโลกท่ีเราต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ต เมื่อเราเอาข้อมูลของเรา (Personal Data) ไว้บนอินเทอร์เน็ต ไม่
ว่าจะเป็น ข้อมูลที่กรอกลงบน Facebook ภาพถ่ายเซลฟี่บน Instagram และข้อมูลการเช็คอินบน Facebook หรือ
การเปิด Location บอกต าแหน่งของภาพ หรือต าแหน่งที่เราอยู่ ท าให้คนทั่วไปเห็นว่าเราก าลังท าอะไร ที่ไหน 
อย่างไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เราใช้เวลากรอก อัพโหลด และจัดเก็บในช่วงเวลาไม่กี่วินาที และอาจจะไม่มีค่าอะไรมาก
ส าหรับเรา แต่หารู้ไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแชร์บนโลกออนไลน์เหล่านี้มีค่ามากส าหรับนักวิชาการ นักการตลาด 
นักกฎหมาย และคนท่ีหาผลประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลนี้ท่ัวโลก เช่น เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจในการสร้างรายได้
เป็นกอบเป็นก า หรือใช้ในศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และช่วยในการสืบสวนสอบสวนผู้กระท าความผิดทางกฎหมาย
ต่าง ๆ 
 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ท าให้เราเช่ือมต่อกับเพื่อน เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น กระทั่งพัฒนาชีวิต
ของเรา The Quantified Self เป็นกลุ่มซึ่งก่อตั้งเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีติดตามตัวเพื่อให้เรารู้จักตัวเอง 
ตัวอย่างเช่น การวัดวงจรการนอนของเราในช่วงเวลาต่างๆ จะช่วยให้เรารู้ว่าควรจะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มคาเฟอีนหลังสี่
โมงเย็น หรือท าให้รู้ว่าหากอยากจะนอนหลับ คุณจะต้องไม่ใช้อินเทอร์เน็ตก่อนนอนประมาณ 1 ช่ัวโมง แต่ข้อมูล
เหล่านี้หมายถึงผลประโยชน์มหาศาลส าหรับเหล่านายหน้าค้าข้อมูล ลองจินตนาการว่าคนขายประกันสุขภาพอาจจะ
มีปฏิกิริยาต่อการขอดูปริมาณแคลอรีของคุณจากโปรแกรม MyFitnessPal จ านวนก้าวของคุณในแต่ละวันที่
โปรแกรม Fitbit เก็บไว้ คุณเช็กอินผ่านโฟร์สแควร์บ่อยแค่ไหน และสิ่งที่คุณกินส่วนใหญ่เป็นรูปที่คุณโพสต์บน
อินสตาแกรม ข้อมูลแต่ละช้ินในตัวมันเองอาจจะถูกท าให้ไม่ส าคัญ แต่การรวบรวมข้อมูลเล็กๆ เหล่านี้สร้างภาพใหญ่
ขึ้นได้ นักติดตามข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลลักษณะนี้ได้ และใส่ลงไปในฐานข้อมูลของพวกเขา ผลทั้งสองอย่างจาก
การรวบรวมข้อมูลนี้ก็สร้างความน่าสนใจมากขึ้น2 
 ก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในเมืองไทย ข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แก่ เลขบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ข้อมูลทางการแพทย์ ฯลฯ ยังเป็นระบบกระดาษ และมีการเก็บไว้อย่างดีใน
สถานท่ีราชการหรือองค์กรที่ให้ค ามั่นว่าจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับ แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไป โดยมีอินเทอร์เน็ตเข้า
มามีบทบาทมากขึ้น ข้อมูลส่วนตัวของเรา เช่น บัตรประชาชนที่ลงทะเบียนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ กับแอพฯ ส าหรับ
คอนซูมเมอร์ ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลการเรียกรถแท็กซี่เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ข้อมูลสุขภาพที่เรากรอก
ผ่านแอพพลิเคช่ันเหล่านี้ อาจตกอยู่ในมือของบุคคลที่ 3 ได้ง่าย เช่น แฮกเกอร์ บริษัทผู้ให้บริการแอพพลิเคชัน 
บริษัทขายประกัน หรือบัตรเครดิต หรือแม้แต่บริษัทขายยาต่าง ๆ ได้ 
 เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวหน้าขึ้น ช่องทางสื่อสารต่างๆ มีหลากหลายขึ้น ท าให้การละเมิด
สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลท าได้ง่ายขึ้น และหลายครั้งก็น ามาซึ่งความเดือดร้อนร าคาญหรือสร้าง
ความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนสามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงเป็นเหตุในการ
ประกาศใช้ PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)) คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อ  1 
มิถุนายน 2565 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการ
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น 

                                                           
 2 อลิซ อี. มารว์ิค.สะสม แบ่งแยก เลือกปฏิบัติ: การตลาดด้วยข้อมูลส่วนตวั 
https://thainetizen.org/2014/01/how-your-data-are-being-deeply-mined/. 
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 การมีฐานข้อมูลและบัญชีรายช่ือลูกค้าที่เพียงพอและทันเหตุการณ์เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการท าตลาด
ทางตรง เพราะกิจการจะไม่สามารถสื่อสารหรือเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าที่คาดหวังได้เลยหากปราศจากข้อมูลและบัญชี
รายชื่อลูกค้าการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปแล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการ หรือเพื่อด าเนินการทางนิติกรรม 
หรือธุรกรรมกับผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งปกติแล้วเจ้าของข้อมูลยินดีให้ข้อมูลด้วยความเข้ าใจว่าข้อมูลที่บริษัทหรือ
หน่วยงานจัดเก็บไว้นั้นก็เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ตนเองเกี่ยวข้อง ปัญหาผู้จัดเก็บอาจน าข้อมูลไปใช้ในทางอื่นที่เจ้าของ
ข้อมูลไม่ต้องการให้ท า หรือหากวิธีการจัดเก็บไม่ดีก็อาจมีผู้ลักลอบน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางที่มิชอบ บ่อยครั้งที่
เราพบว่ามักจะมีโทรศัพท์เลขหมายที่เราไม่รู้จัก หรือไม่ปรากฏเลขหมายโทรเข้ามาในโทรศัพท์ส่วนตัวเราบางครั้งก็
เป็นการเสนอขายประกันชีวิต เสนอท าบัตรเครดิต หรือสินค้าแบบขายตรง ซึ่งเรามิได้ให้ข้อมูลส่วนตัวไว้กับบริษัท
เหล่านั้นแต่อย่างใด เหตุใดบริษัทเหล่านั้นจึงมีหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราได้ และการ
กระท าเช่นนี้ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยทางการตลาดของผู้ประกอบการที่ต้องการขยาย
ช่องทางในการเสนอขายสินค้าของตนให้มากข้ึนการโฆษณาสินค้าทางโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่เจ้าของ
เลขหมายได้ 
 ในต่างประเทศ มีบริษัทที่ท าธุรกิจขายข้อมูลส่วนบุคคลของคนจ านวนมากให้กับผู้ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทท่ีขายข้อมูลของคนอ่ืนเรียกว่า Data Brokers  โดยบริษัทเหล่านี้ท าการเก็บข้อมูลของกลุ่ม
บุคคลเป้าหมายจากโลกอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงข้อมูลจากออฟไลน์ให้กับลูกค้าของตัวเองเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ ไม่
ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์ หรือเชิงกฎหมาย ฯลฯ ซึ่ง Data Brokers เหล่านี้ อาจซื้อข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่เป็นท่ีต้องการ
ของตลาดจากแหล่งอื่นโดยตรง เช่น ซื้อข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยจากคลินิก ซื้อข้อมูลการใช้รถจากบริษัทขายรถ ฯลฯ 
ถึงแม้ข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้อง 100% ก็ตาม แต่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากให้กับนักลงทุน นักการตลาด หรือ
บริษัทโฆษณาต่าง ๆ ข้อมูลจาก Data Brokers สามารถสร้างความปวดหัวให้กับเจ้าของข้อมูลได้ไม่น้อย หากตกไป
อยู่ในมือของบรรดาบริษัททวงหนี้ มือปืนรับจ้าง และบรรดาผู้ประสงค์ร้ายต่อเจ้าของข้อมูล ซึ่งในเมืองไทยก็พอจะ
เห็นได้จากการที่ข้อมูลของเราไปอยู่ในมือของบริษัทนักการตลาด บริษัทขายประกัน บริษัทขายบัตรเครดิต ฯลฯ ซึ่ง
แน่นอนว่าหลายคนดูจะไม่แฮปปี้กับผลที่ตามมาหลังข้อมูลถูกขายออกไป เสมือนตนนั้นได้ถูกละเมิดสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของตนไป 
 บางรัฐในสหรัฐอเมริกา เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย และ รัฐเวอร์มอนต์ โดยก่อนหน้านี้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
คนอื่นสร้างก าไรมหาศาลและเอื้อประโยชน์ให้หลายคนที่หาประโยชน์จากข้อมูลผู้อื่น แต่ทุกวันนี้กฎหมายเริ่ม
เข้มงวดขึ้น แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นในบางธุรกิจ เช่น Data Brokers ที่น าข้อมูลของคนอื่นมาใช้ท าเป็น Phone Books 
ซึ่งช่วยให้ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีใช้บริการ Phone Books สามารถหาประโยชน์ได้ในแง่ของธุรกิจ และไม่สร้างความเสียหาย
ให้กับท้ังเจ้าของข้อมูลและผู้ซื้อข้อมูลเอง ยิ่งเทคโนโลยีปัจจุบันไปไกล ข้อมูลส่วนบุคคลของเราก็ยิ่งถูกน าไปใช้ในแง่ที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนกัน เช่น ถูกเอาไปใช้ในงาน Chat Bot เพื่อให้จดจ ารูปแบบการสนทนาที่ซ้ า ๆ และเมื่อ 
Chat Bot จับรูปแบบได้ก็จะสามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องตอบค าถามลูกค้า และงานลูกค้า
สัมพันธ์ ส่วน AI ก็น าเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปใช้เพื่อพัฒนาระบบหุ่นยนต์ที่มีอยู่เดิมให้ดูมีความสามารถด้าน
เชาว์ปัญญาที่ดีขึ้น ดังนั้น ไม่ว่าเราจะโพสต์บทสนทนา คอมเมนท์ อะไรก็ตามแต่ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ปัญญาประดิษฐ์
และหุ่นยนต์ท างานได้มืออาชีพมากขึ้น ท างานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น และจากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันและ
อนาคตอันใกล้ ปัญญาประดิษฐ์จะมีบทบาทท่ีเพิ่มมากข้ึนในสังคมมนุษย์ เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาอ านวย
ความสะดวกให้แก่มนุษย์ในหลายๆด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ฯ 
 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในปัจจุบัน ยังคงมีปัญหาในการปรับใช้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
การซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากยังไม่มีบทกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล 
และยังไม่มีกฎหมายบัญญัติก าหนดขอบความรับผิดและบทลงโทษเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในท่ีผ่านๆมา จึงท าได้เพียงน ากฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหามาปรับใช้บังคับเป็นกรณี
ไป แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายที่น ามาปรับใช้ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทุกกรณี เนื่องจากตัวบทกฎหมายดังกล่าว
ย่อมมีข้อจ ากัดในตัวของกฎหมายเอง จึงควรที่จะปรับปรุงแก้ไข ก าหนดเง่ือนไขเป็นการเฉพาะเพื่อป้องกันปัญหาที่
จะเกิดขึ้นในภายหลัง 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาถึงประวัติ ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการ
ซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล 
 2.2 เพื่อศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล 
 2.3 เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล 
 2.4 เพื่อศกึษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการซื้อขายข้อมูลส่วน
บุคคล 
 
3. การด าเนินการวิจัย 
 ศึกษาค้นคว้าจากการวิจัยเอกสาร รวมรวบจาก หนังสือ ต ารา บทความ เอกสารต่างๆ และสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคม
ในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย 
 ในทางปฏิบัติตามกฎหมาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันนั้นก าหนดขอบเขตไว้อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งไม่ได้มีขอบเขตเฉพาะข้อมูลประเภทที่มีความอ่อนไหวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลทั่วๆไปด้วย ดันนั้น 
ข้อมูลใดๆที่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจึงต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ ดังนี้3 
 1) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล คือ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลและมี
ผลเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ได้แก่ คุณสมบัติติดตัวของบุคคล ซึ่งอาจเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวบุคคลไปตลอด
ชีวิตหรือลักษณะพันธุกรรมของบุคคล เช่น เช้ือชาติ กลุ่มเลือด สีผิว สีตา ลายนิ้วมือ ความพิการของร่างกายที่มีแต่
ก าหนดติดตัวบุคคลไปจนตาย 
 2) ข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ คือ สิ่งที่บอกลักษณะที่ท าให้รู้จักบุคคลจากข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
หรือเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของบุคคล หรือเป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกต่างไป
จากบุคคลอื่น ได้แก่ เครื่องหมายบ่งช้ีตัวบุคคล เช่น ช่ือ นามสกุล ฉายา หรือ นามแฝง หรือเลขรหัส กล่าวคือ 
หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขในใบอนุญาตขับขี่ฯ หรือ ลักษณะทางกายภาพของบุคคลภายนอก เช่น ความสูง
ต่ า ความสมบูรณ์ หรือความพิการของบุคคลในทางกายภาพ 
 ในประเทศไทยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล ยังไม่ ปรากฏใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และยังไม่มีกฎหมายฉบับใดได้บัญญัติในเรื่องการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ จึงท าได้เพียงน ากฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหามาปรับใช้บังคับเป็นกรณีไป 
 
5. การอภิปรายผล 
 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมา
ยาวนานเช่นกัน ในปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิใน
ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในประเทศไทยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล ยังไม่
ปรากฏในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และยังไม่มีกฎหมายฉบับใดได้บัญญัติในเรื่องการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรณีนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ จึงท าได้เพียงน ากฎหมายที่มีอยู่
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหามาปรับใช้บังคับเป็นกรณีไป ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทุกกรณี เนื่องจาก
ตัวบทกฎหมายดังกล่าวย่อมมีข้อจ ากัดในตัวของกฎหมายเอง จากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศ เช่น ประเทศ

                                                           
 3 อธิพร สิทธธิีรรัตน์, “ปัญหากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทอิเล็คทรอนิกส์,”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2558)หน้า 84-85. 
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สหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนียได้บัญญัตินิยามค าว่า Data Broker ไว้ใน California Consumer Privacy Act 
(CCPA) ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code §1798.99.88) และยังได้ก าหนด
เงื่อนไขให้อยู่ภายใต้กรอบท่ี CCPA ก าหนดไว้ และในสหรัฐอเมริกา รัฐเวอร์มอนต์ ก็ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับนายหน้า
ซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลไว้เช่นเดียวกัน โดยได้บัญญัติเกี่ยวกับนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลไว้ใน Vermont Data 
Broker Regulation (VDBR) และยังได้ก าหนดค าแนะน า หรือแนวปฏิบัติของนายซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ใน 
Guidance on Vermont’s Act 171 of 2018 Data Broker Regulation โดยให้นายหน้าขายข้อมูลส่วนบุคคล
ลงทะเบียนกับเลขาธิการรัฐเวอร์มอนต์ (Vermont Secretary of State) และจะต้องก าหนดมาตรการขั้นต่ าให้
เป็นไปตามที่ Guidance on Vermont’s Act 171 of 2018 Data Broker Regulation ก าหนดไว้4 โดยระบุถึง
นายหน้าขายข้อมูลก าหนดให้บริษัทท่ีประมวลผลข้อมูลจากผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าโดยตรงจะต้องลงทะเบียนเป็นโบรกเกอร์
ข้อมูลกับรัฐ ในส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนจะต้องระบุด้วยว่าอนุญาตให้บุคคลที่จะห้ามการรวบรวมและการขาย
ข้อมูลของพวกเขาที่ผ่านๆมา ส่งผลให้การซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลสามารถกระท าได้โดยอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมาย
ก าหนด และสามารถตรวจสอบและทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกซื้อขายกันได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุดังกล่ าวข้างต้น 
ผู้เขียนมีความเห็นว่า ควรมีการบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมในส่วนของนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล และก าหนด
แนวปฏิบัติให้แก่นายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบท่ีกฎหมายก าหนด 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติถึงนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ ผู้เขียนมี
ความเห็นว่า ควรมีการบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมในส่วนของนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล และก าหนดแนวปฏิบัติ
ให้แก่นายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายก าหนด โดยรัฐอาจต้องก าหนดให้มีการ
ลงทะเบียนนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล เพราะนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นบริษัทที่มีความ
น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทหรือนายหน้าซื้อขายข้อมูลนั้นยังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อท่ีจะ
สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลย้อนหลังได้ หากมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดที่มิได้ให้ความยินยอมในการให้
ข้อมูลส่วนบุคคลหลุดไปอยู่ในมือของบริษัทท่ีเป็นบุคคลที่ซื้อข้อมูลส่วนบุคคลจากนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล 
และจัดเก็บค่าธรรมเนียมของบริษัทนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นรายปี เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลที่นายหน้า
ซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลน ามาขายนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น นายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเพียงผู้
รวบรวมข้อมูลและท าการซื้อหรือขายข้อมูลดังกล่าวเพื่อน ามาแสวงหาก าไร และการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด และ
จัดท าค าแนะน าหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนายหน้าซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล โดยก าหนดมาตรการขั้นต่ าให้แก่นายหน้า
ซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลน ามาปฏิบัติหรือปรับใช้กับธุรกิจของตน ถ้าหากมีการฝ่าฝืนเง่ือนไขข้อก าหนดและก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลดังกล่าวซึ่งจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนด 
 กรณีศึกษาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้น 
ไม่สามารถกระท าได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้สามารถพิจารณาได้อีกแง่หนึ่งว่า กฎหมายที่ต้องการความสมดุลระหว่าง
การบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ กับการเพื่อหาช่องว่างเพื่อประโยชน์ในการท างาน เหมือนกับการด าเนินธุรกิจ ที่จะต้อง
ท าสมดุลระหว่างความต้องการผลก าไรกับการมีจริยธรรมเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 4 Guidance on Vermont’s Act 171 of 2018 Data Broker Regulation, p.1. 
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บทคัดย่อ 
 การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวเป็นหนึ่งในมาตรการวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษา ในกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีในระหว่างการพิจารณาคดีก่อนที่ศาลจะมีค า
พิพากษาหรือค าสั่งช้ีขาดตัดสินคดี กรณีจึงจ าเป็นที่ศาลจะต้องด าเนินการพิจารณามีค าสั่งบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวโดย
เร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายปกครองที่มุ่งจะคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีและปกป้อง
ประโยชน์สาธารณะอย่างทันท่วงที กระนั้นก็ตาม ปัจจุบันการด าเนินคดีปกครองย่อมอาจมีสถานการณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง อันเป็นเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลหรือก่อนการยื่นฟ้องคดีต่อศาลก็ตาม 
ทั้งนี้ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยนั้นยังไม่มีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์
ช่ัวคราวที่ศาลสามารถน ามาปรับใช้กับกรณีเหตุฉุกเฉินในคดีปกครองได้โดยตรง ส่งผลท าให้มาตรการบรรเทาทุกข์
ช่ัวคราวตามบทบัญญัติของกฎหมาย ในปัจจุบันไม่สามารถคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีหรือปกป้องประโยชน์
สาธารณะได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกกรณี ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ การบัญญัติเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ของมาตรการ
บรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินในคดีปกครองของไทยให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน จึงเป็นแนวทางส าคัญที่
จะน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวในคดีปกครองของไทย
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเท่าทันกับสภาพการณ์ ทางสังคมของไทยต่อไป 
 
ค าส าคัญ 
การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว, วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา, คดีปกครอง 
 
บทน า 
 เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างบุคคลในสังคม บุคคลเหล่านั้นย่อมต้องการให้สิทธิและ หน้าที่ของตน
ตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้และต้องอาศัยกระบวนการในการระงับข้อพิพาทที่มีความยุติธรรม ในบรรดา
กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่อย่างหลากหลายนั้นกระบวนการระงับข้อพิพาททางศาลเป็นทางเลือกหลักในการ
วินิจฉัยช้ีขาดสิทธิหน้าที่ของคู่กรณี อย่างไรก็ตาม กระบวนพิจารณาในช้ันศาล ตั้งแต่การรับฟ้องคดีจนกระทั่งการ
บังคับคดีตามค าพิพากษาเป็นกระบวนพิจารณาที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าใช้ระยะเวลายาวนาน การที่กฎหมายก าหนดแต่
เพียงวิธีการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยช้ีขาดประเด็นแห่งคดีจึงไม่เพียงพอท่ีจะคุ้มครองประโยชน์ของ
โจทก์ผู้ชนะคดีได้ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายวิธีพิจารณาความจึงได้ก าหนดวิธีการหนึ่งขึ้นไว้เป็นกลไกเพื่อให้โจทก์ผู้ชนะคดี
ตามค าพิพากษาได้รับความคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ของตนตามกฎหมายก่อนที่จะมีค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยช้ี
ขาด เรียกว่า “มาตรการหรือวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษา” จากความส าคัญของการก าหนดมาตรการหรือ
วิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาดังกล่าว ในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองจึงมีการบัญญัติให้อ านาจศาลปกครอง
ก าหนดมาตรการ หรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้ตามมาตรา 66 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
ในคดีปกครองแบ่งเป็นสองส่วน คือ การทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง และการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว 
ซึ่งในบทความนี้มุ่งศึกษาเฉพาะการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวเป็นส าคัญ 
 การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว เป็นวิธีการใดๆ ที่ศาลน ามาใช้โดยให้มีผลเป็นการช่ัวคราว เพื่อเป็นการ
คุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล หรืออาจถือได้ว่า เป็นมาตรการเสริมที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในกรณีทั่วไปนอกเหนือจากมาตรการทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง โดย

                                                           
 1 เลขานุการประจ าองค์คณะ ส านกังานศาลปกครองกลาง 
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หลักการตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทยบัญญัติเริ่มต้นให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการ
บรรเทาทุกข์ช่ัวคราวต่อเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วเท่าน้ันโดยไม่มีการบัญญัติถึงความคุ้มครองในช่วงเวลาก่อน
การฟ้องคดีต่อศาล ท าให้ในช่วงระยะเวลาก่อนการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแม้จะมีกรณีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วนใดๆ ที่ศาลต้องพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวโดยเร่งด่วนก็ตาม จึงไม่มีบทบัญญัติทาง
กฎหมายที่ศาลสามารถน ามาปรับใช้เกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีเหตุฉุกเฉินในคดีปกครองได้โดยตรง ส่งผล
ให้การก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวตามบทบัญญัติของกฎหมายในปัจจุบันไม่สามารถคุ้มครองประโยชน์
ของคู่กรณีหรือปกป้องประโยชน์สาธารณะได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกกรณี 
 โดยทั่วไปแล้วการยื่นฟ้องคดีต่อศาลย่อมต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการตระเตรียมและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อเตรียมฟ้อง โดยเฉพาะการฟ้องคดีศาลปกครองซึ่งวัตถุแห่งคดีที่น ามาสู่การมีข้อพิพาทไม่ว่าจะเปน็
กฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือการกระท าทางปกครอง ล้วนแต่เป็นการกระท าที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐใช้อ านาจเหนือเอกชน รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นมักจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อปัจเจกชนและ
ประโยชน์สาธารณะ เช่น คดีเกี่ยวกับมลภาวะ คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คดีเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 
ดังนั้น บทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่มี
การยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วเท่านั้นย่อมเป็นการขัดต่อหลักการความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีศาลจ าเป็นต้องใช้เพื่อระงับยับยั้ง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของบุคคลภายใต้
ระบบกฎหมายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันในระบบกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย ผู้วิจัยจึงเห็นว่า 
ควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินในคดีปกครอง โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติทาง
กฎหมายเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นค าขอก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณี
ฉุกเฉินก่อนฟ้องคดีได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินในคดีปกครอง 
 2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินในคดีปกครองของ
ต่างประเทศและในประเทศไทย  
 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวใน
คดีปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณี
ฉุกเฉินในคดีปกครองของไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎีความเป็นมาและเหตุผล บทบัญญัติของกฎหมาย ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการก าหนดการ
บรรเทาทุกข์ช่ัวคราวของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุปและแนวทาง
ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวในคดีปกครองของไทยได้อย่าง
เหมาะสมตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวเป็นอ านาจดุลพินิจของศาล หากศาลเห็นว่าสิทธิของคู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงและท าให้เกิดความเสียหาย จนยากแก่การเยียวยาแก้ไขใน
ภายหลัง ศาลก็อาจจะมีค าสั่งก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวได้ อย่างไรก็ตาม ศาลจะต้องแสวงหาความ
สมดุลระหว่างผลประโยชน์ โดยอาศัยหลักการแห่งความเป็นธรรมและหลักการได้สัดส่วนในการวินิจฉัยเพื่อมีค าสั่ง
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ก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หลักการพื้นฐานที่ส าคัญในการพิจารณาเกี่ยวกับการ
บรรเทาทุกข์ช่ัวคราวในคดีปกครองนั้นประกอบด้วยหลายหลักการ ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักการฟังความทุกฝ่าย 
 หลักการฟังความทุกฝ่าย2 (Contradictoire) ถือเป็นหลักที่สัมพันธ์กับหลักความยุติธรรมอย่างแท้จริง 
สอดคล้องกับส านวนกฎหมายละตินที่ว่า audi alteram partem และหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้บังคับใช้ทั้งในศาล
ปกครองและศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นผลจากพัฒนาการของค าพิพากษาของสภาแห่งรัฐเป็นระยะเวลายาวนานที่ท าให้
หลักดังกล่าวได้กลายเป็นหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นที่จะยกเว้นหลักการฟังความทุก
ฝ่ายได้ 
 หลักดังกล่าวนี้มิได้มีบทกฎหมายที่บัญญัติให้นิยามไว้โดยเฉพาะ แต่มีที่มาจากบทบัญญัติ ที่ทราบ
โดยทั่วไปในหลายๆ แห่ง และเป็นหลักที่ต้องบังคับอย่างเคร่งครัดในแต่ละศาลไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองช้ันต้น ศาล
บัญชี สภาแห่งรัฐ ส าหรับศาลอื่นที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้ก็จะอาศัยค าพิพากษาที่ก าหนดวิธีปฏิบัติขึ้นจาก
การวางแนวของศาล เช่น ค าพิพากษาว่าศาล วินัยทุกศาลต้องรับฟังคู่กรณีก่อนที่จะพิพากษาคดีนั้นๆ เป็นต้น การ
ก าหนดให้ต้องมีหลักการฟังความทุกฝ่ายในกระบวนวิธีพิจารณาถือเป็นหลักทั่วไปของการเคารพสิทธิในการโต้แย้ง 
ต่อมาค าพิพากษาดังกล่าวซึ่งสร้างขึ้นส าหรับศาลที่พิจารณาคดีวินัยก็ได้ขยายออกไป โดยใช้กับศาลปกครองทุกศาล
แม้จะเป็นคดีที่ไม่ใช่คดีวินัยก็ตาม จนในที่สุดหลักดังกล่าวก็ได้เกิดเป็นข้อความขึ้นซึ่งข้อความที่ปรากฏในค าพิพากษา
ของสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1961 วางหลักว่าหลักทั่วไปที่ใช้บังคับในศาลปกครองทุกศาล คือ 
กระบวนวิธีพิจารณาจะต้องมีลักษณะฟังความทุกฝ่าย (le principle du contradictoire) โดยเป็นสิทธิคุ้มครองให้
บุคคลที่ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงต่างๆ หลักการฟังความทุกฝ่ายไม่ได้ถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปเหมือนหลักกฎหมาย
ทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองอื่นท่ีมีลักษณะเป็นบทส ารองที่จะน ามาใช้ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย
หรือกฎก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น แต่ถือว่าหลักนี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งมีค่าบังคับมากกว่า ซึ่งจะมีเฉพาะรัฐบัญญัติ
เท่านั้นท่ีจะยกเว้นไม่ให้น าหลักนี้มาใช้บังคับ  
 หลักเกณฑ์ย่อยๆที่เกิดจากหลักการฟังความทุกฝ่าย คือ หลักที่ก าหนดให้ต้องมีการแจ้งแก่คู่กรณีถึง
กระบวนวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากการแจ้งนี้จะท าให้บุคคลที่จะถูกกระทบสิทธิมีโอกาสเตรียมตัวหา
ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานที่จะใช้ในการช้ีแจงข้อเท็จจริง ดังนั้น การแจ้งค าบอกกล่าวจะต้องให้ข้อมูลอย่าง
เพียงพอ กล่าวคือ ถ้าบุคคลนั้นถูกฟ้องบุคคลนั้นจะต้องทราบถึงค าฟ้อง ถ้าบุคคลนั้นจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เป็น
ผลร้ายแก่เขาบุคคลนั้นจะต้องทราบข้อเท็จจริงที่จะเป็นผลร้ายนั้นด้วย โดยทั่วไปแล้วในกรณีที่ศาลปกครองได้รับค า
ฟ้องโต้แย้งค าสั่งของฝ่ายปกครอง ศาลปกครองจะต้องแจ้งให้ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องทราบและอาจต้องแจ้งแก่
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้นด้วย เช่น ค าฟ้องของผู้เข้าสอบที่ถูกคัดออกเพราะสอบตกที่ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการ
สอบแข่งขัน ศาลไม่เพียงแต่จะต้องแจ้งกับฝ่ายปกครองที่จัดสอบเท่านั้น แต่จะต้องแจ้งแก่ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งมี
โอกาสที่จะถูกยกเลิกสิทธิในฐานะเป็นผู้สอบได้และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ ต่อไป ถ้าฝ่ายปกครอง
เป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องแจ้งให้เอกชนท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสียทราบด้วย เป็นต้น  
 หลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการโต้แย้งคัดค้านในกระบวนวิธีพิจารณาอีกหลักเกณฑ์หนึ่ง คือ ศาลจะต้อง
แจ้งให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริง ซึ่งในค าพิพากษาจะก าหนดเป็นหลักทั่วไปว่าศาลจะไม่รับเอกสารที่ยื่นต่อศาลถ้า
คู่กรณีไม่ได้รับทราบถึงเอกสารดังกล่าวด้วย ซึ่งการก าหนดให้ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงก็เพื่อให้มี
การโต้แย้งคัดค้านในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดี และเพื่อที่จะเป็นการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว ศาล
จะต้องให้เวลาแก่คู่กรณีพอสมควรที่จะด าเนินการ ระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ของแต่ละคดี เนื้อหาของเอกสาร และความยุ่งยากซับซ้อนของคดี ซึ่งศาลมีอ านาจที่จะก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการดังกล่าวได้ 
 การบังคับใช้ตามหลักท่ีว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงต้องมีลักษณะโต้แย้งคัดค้านในกระบวนวิธีพิจารณา
ท าให้ศาลต้องมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบถึงการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณา ( le deroulement de 

                                                           
 2 ประสาท พงษ์สุวรรณ์ และสุรีย ์เผ่าสุขถาวร, หลักการทัว่ไปว่าดว้ยวิธพีิจารณาคดีปกครอง, วารสารศาลปกครอง,  
ฉบับที่ 2, ปีที่ 2, น.120 - 130. 
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l'instance) นอกเหนือไปจากการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาใหม่และการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือหากมีการ
ด าเนินใดๆ ก็จะต้องมีการแจ้งให้คู่กรณีทราบ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวนี้ศาลมีอ านาจที่จะยกเหตุว่าด้วยความ
สงบเรียบร้อยข้ึนอ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นข้ออ้างซึ่งไม่มีอยู่ในเอกสารและต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบ 
 2. หลักเหตุจ าเป็นเร่งด่วน  
 หลักเหตุจ าเป็นเร่งด่วน (urgent necessity principle) ถือเป็นหลักการพื้นฐานในการที่คู่ความจะ
เสนอค าขอ เพื่อให้ศาลออกค าสั่งก าหนดวิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาโดยไม่ชักช้า ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของหลักการ
ฟังความสองฝ่าย (principle of bilateral hearing) ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการพิจารณา โดยศาลจะได้รับฟัง
ข้อเท็จจริงจากคู่ความทุกฝ่ายในคดีเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันเป็นข้อสรุปแล้วน าไปสู่ค าสั่งหรือค าพิพากษา ซึ่งอาจไม่
ทันการณ์ต่อการก าหนดวิธีการช่ัวคราวที่ต้องการให้มีผลระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือก าลังจะเกิด3 แต่เพื่อการ
แก้ไขความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการพิจารณาที่รวดเร็ว กฎหมายจึงได้เปิดช่องให้คู่ความสามารถ
อุทธรณ์โต้แย้งและศาลสามารถยกเลิกหรือแก้ไขค าสั่งในภายหลังได้เมื่อพบว่าข้อเท็จจริงในการพิจารณาก าหนด
วิธีการ ช่ัวคราวก่อนการพิพากษาไม่ถูกต้องหรือมีข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการออกค าสั่งดังกล่าว 
 ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law) ศาลจะใช้ดุลพินิจน าหลักเพื่อประโยชน์ แห่งความ
ยุติธรรมมาใช้ในการพิจารณา โดยศาลจะพิเคราะห์ถึงเหตุอันสมควรในค าขอของผู้ร้องขอว่ามี ความเกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์มหาชนหรือประโยชน์สาธารณะบ้างหรือไม่ มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเยียวยาแก้ไขอย่างไร ความ
ร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือก าลังจะเกิดขึ้น และหากศาลอนุญาตตามค าขอแล้วจะเกิดปัญหาต่อการ
ปฏิบัติในภายหลังหรือไม่ ซึ่งเรียกค าสั่ง แบบนี้ว่า temporary restraining order ส่วนในระบบกฎหมายฝรั่งเศส
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเรียกวิธีการคุ้มครองช่ัวคราวแบบนี้ว่า ex parte injunction ซึ่งศาลจะ
พิจารณาถึงเหตุผลและการแสดงให้ศาลเห็นถึงความจ าเป็นในการร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งเช่นนั้น กรณีที่ศาลเห็นว่า
มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับความคุ้มครองจากศาลในทันที โดยส่วนมากมักเป็นกรณีที่สิทธิเสรีภาพ ขั้น
พื้นฐานถูกกระทบอย่างร้ายแรง การพิจารณาว่าเรื่องใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือไม่นั้นอาจจะพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงหรือเหตุที่เป็นข้ออ้างในการขอให้มีการก าหนดวิธีการช่ัวคราว ซึ่งเหตุ จ าเป็นเร่งด่วนนั้นจะต้องมีอยู่
ในขณะพิจารณาค าขอให้ก าหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา4 
 3. หลักความได้สัดส่วน  
 หลักความได้สัดส่วน (principle of proportionality) หรือหลักความพอสมควรแก่เหตุเป็นหลักการ
พื้นฐานท่ีส าคัญประการหนึ่งของหลักนิติรัฐ (legal state) การที่รัฐมีหน้าท่ีในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์สาธารณะ จึงต้องมีอ านาจบังคับให้ประชาชนในรัฐกระท าการหรืองดเว้นกระท าการในบางเรื่องภายใต้
ข้อจ ากัดว่ารัฐจะใช้อ านาจได้เท่าที่จ าเป็น เพื่อประโยชน์สาธารณะและเท่าที่กฎหมายให้อ านาจไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น 
โดยนัยนี้ประชาชนในรัฐจึงต้องเสียสละเสรีภาพของตนบางเรื่องเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 ในทางปกครอง หลักความได้สัดส่วนถือว่าเป็นหลักที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการควบคุมการกระท า
ทั้งหลายของรัฐของฝ่ายปกครอง เช่น การออกค าสั่งทางปกครอง การออกกฎ หรือการกระท าอื่นใด เพื่อมิให้ฝ่าย
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจเกินขอบเขตที่กฎหมาย ก าหนดไว้จนไปแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนผู้อยู่ภายใต้อ านาจ หรืออีกนัยหนึ่ง หลักความได้สัดส่วนนี้เป็นหลักประกันในทางเนื้อหาที่ห้ามมิให้ฝ่าย
ปกครองใช้อ านาจตามอ าเภอใจในกรณีที่กฎหมายให้อ านาจดุลพินิจ (discretionary power) แก่ฝ่ายปกครองให้
สามารถตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือกกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในขอบเขตวัตถุประสงค์
ของกฎหมายที่ให้อ านาจ โดยฝ่ายปกครองจะต้องเลือกกระท าการไปในทางที่มีความเหมาะสมในอันท่ีจะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ให้อ านาจอย่างแท้จริงและวิธีการหรือมาตรการที่เลือกใช้ต้องมีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่าเมื่อเทียบกับความเสียหายของปัจเจกบุคคล จึงกล่าวได้ว่าหลัก

                                                           
 3 มณฑา พันธนสมบัต,ิ “มาตรการหรือวธิีการชัว่คราวกอ่นมีค าพิพากษาในคดีรัฐธรรมนูญ,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), น.41. 
 4 อภิรดี สุทธิสมณ์, “มาตรการหรอืวธิีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพพิากษาในคดีปกครอง”, (วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), น.8 - 9. 
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ความได้สัดส่วนเป็นกรอบควบคุมหรือข้อจ ากัดการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองและเป็นเครื่องมือควบคุมฝ่ายปกครอง
มิให้ใช้อ านาจตามอ าเภอใจ5 
 หลักความได้สัดส่วนมีสาระส าคัญซึ่งประกอบด้วยหลักการย่อยๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ หลักความ
เหมาะสม (principle of suitability) หลักความจ าเป็น (principle of necessity) และ หลักความได้สัดส่วนใน
ความหมายอย่างแคบ (principle of proportionality strict sensu)6 
 1) หลักความเหมาะสม (principle of suitability) หรือหลักความสัมฤทธิ์ผล (principle of 
appropriateness) หมายถึง มาตรการที่ฝ่ายปกครองเลือกน ามาใช้จะต้องเป็นมาตรการที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการเรียกร้องความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างมาตรการที่ฝ่ายปกครองออกมาใช้
บังคับกับวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่หาก มาตรการนั้นไม่อาจท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ได้อย่างแน่แท้หรือการจะให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความยากล าบาก ย่อมถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ไม่
เหมาะสมและต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าฝ่ายปกครองมีความมุ่งหมายภายในใจที่จะใช้มาตรการนั้นเป็นเครื่องมือ
ด าเนินการให้เกิดผลเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากผลที่กฎหมายฉบับที่ให้อ านาจประสงค์จะให้เกิดขึ้นเข้าข่ายเป็น
การใช้อ านาจโดยมิชอบ ดังนั้น หลักความเหมาะสมจึงค านึงถึงความสัมพันธ์ที่ได้ ดุลยภาพระหว่างวัตถุประสงค์ของ
วิธีการที่รัฐน ามาใช้ที่ต้องสามารถท าให้บรรลุตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้อ านาจ และหากด าเนินการ
ตามมาตรการหรือวิธีการดังกล่าวไปแล้วจะ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างแน่แท้
และอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ หากไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างแน่แท้หรือ
ท าให้ สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิม ย่อมเป็นการใช้อ านาจโดยไม่ชอบและไม่สอดคล้องกับหลักความเหมาะสม 
 2) หลักความจ าเป็น (principle of necessity) หมายถึง มาตรการหรือวิธีการหลายอย่างที่ล้วน
แล้วแต่ชอบด้วยกฎหมาย และสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ แต่
ฝ่ายปกครองจะต้องตัดสินใจเลือกมาตรการหรือวิธีการที่ก่อให้เกิดความรุนแรงน้อยท่ีสุดหรือเกิดผลกระทบตอ่ปจัเจก
ชนน้อยที่สุด ดังนั้น ฝ่ายปกครองจึงมีอ านาจจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้เท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การ
ด าเนินการทางปกครองเป็นไปตาม เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อ านาจเท่านั้น หากมีมาตรการอื่นที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์นั้นได้และมีผลกระทบน้อยกว่ามาตรการที่ได้เลือก ย่อมถือได้ว่ามาตรการที่ฝ่ายปกครองน ามาใช้ไม่ได้
เป็นไปตามหลักความจ าเป็น 
 3) หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (principle of proportionality strict sensu) 
หมายความว่า มาตรการอันใดอันหนึ่งที่น ามาใช้จะต้องไม่อยู่นอกเหนือขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้อ านาจที่กฎหมายก าหนดไว้ กล่าวคือ ต้องเกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะหรือ
ประโยชน์ของส่วนรวมกับผลกระทบหรือความเสียหายต่อสิทธิพ้ืนฐานของเอกชนหรือสังคมโดยรวม หากประโยชน์
สาธารณะที่ได้รับมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบ กับผลกระทบที่เกิดกับเอกชนหรือสังคมโดยรวม กรณีนี้ย่อมถือว่า
ไม่เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบจึงเป็น
หลักการที่เรียกร้องให้เกิดดุลยภาพระหว่างความเสียหายของเอกชนหรือสังคมโดยรวมกับประโยชน์มหาชน หรือ
ประโยชน์สาธารณะจากมาตรการที่ฝ่ายปกครองหรือรัฐเลือกด าเนินการ อันเป็นหลักการที่ฝ่ายปกครองต้องช่ัง
น้ าหนักหาความสมดุลระหว่างสิทธิหรือส่วนได้เสียของเอกชนกับสิทธิหรือส่วนได้เสียของมหาชนว่า หากใช้ดุลพินิจ
นั้นแล้วจะส่งผลเสียหายแก่เอกชนหรือมหาชนมากน้อยเพียงใด หากจะเกิดประโยชน์สาธารณะน้อยมากเมื่อเทียบ
กับความเสียหายต่อเอกชน ฝ่ายปกครองย่อมต้องห้ามมิให้มีการบังคับใช้มาตรการนั้นๆ 
 ดังนั้น ผู้ใช้อ านาจรัฐจะต้องมีการกระท าหรือมาตรการที่สามารถด าเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์หรือ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนหรือบุคคลน้อยที่สุด และต้องช่ังน้ าหนักระหว่าง

                                                           
 5 ปรานี สุขศรี, “หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองในค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด : ศึกษาหลักความได้สัดส่วน 
(principle of proportionality) และหลักความเสมอภาค (principle of equality)”, สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564, จาก 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/admincourt_journal/everyorganization/
68.pdf. 
 6 เพิ่งอ้าง. 
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ผลประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่จะเกิดจากมาตรการนั้น โดยห้ามมิให้กระท าการที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะน้อยมากไม่คุ้มแก่ความเสียหาย อันจะเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน 7 หลักความได้สัดส่วนจึงเป็น
เครื่องมือท่ีส าคัญของศาลในการปรับใช้ทางกฎหมาย เพื่อควบคุมการใช้อ านาจของรัฐภายใต้ขอบเขตของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย และรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ แม้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ในการกระท าทางกฎหมายได้ แต่
ก็ต้องสอดคล้องและตกอยู่ภายใต้บังคับตามหลักความได้สัดส่วนด้วย 
 4. หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในระบบไต่สวนของศาลปกครอง  
 วิธีพิจารณาคดีปกครองเป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนตามที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 25438 การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครองมีความแตกต่างจาก
กระบวนพิจารณาคดีแพ่งในศาลยุติธรรมโดยทั่วไป กล่าวคือ ในคดีปกครองศาลปกครองจะด าเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงในระบบไต่สวนโดยตุลาการท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินกระบวนพิจารณาด้วยตนเอง (Master of the 
procedure) ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีการโต้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่กรณีในรูปของค าฟ้อง ค าให้การ ค า
คัดค้านค าให้การ และค าให้การเพิ่มเติม ซึ่งตุลาการอาจก าหนดประเด็นในการโต้ตอบให้แก่คู่กรณีด้วยก็ได้ จากนั้น
ตุลาการจะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยการนัดไต่สวนคู่กรณีและพยานหลักฐานของแต่ละฝ่าย โดยตุลาการจะ
เป็นผู้ซักถามด้วยตนเอง และไม่ผูกพันอยู่กับพยานหลักฐานที่คู่กรณีน ามาในคดีเท่านั้น ตุลาการสามารถแสวงหา
ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นได้ด้วยตนเอง เช่น การเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร พ ยาน
ผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบบุคคลหรือสถานท่ี เป็นต้น จึงมีความแตกต่างกับกระบวนพิจารณาคดีแพ่งในศาลยุติธรรม
โดยทั่วไปที่ใช้ระบบกล่าวหาซึ่งผู้พิพากษาเป็นเพียงผู้ก ากับดูแลให้คู่ความปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยกระบวน
พิจารณาและจดบันทึกการด าเนินกระบวนพิจารณา โดยปล่อยให้กระบวนพิจารณาด าเนินไปตามที่คู่ความจะกล่าว
อ้างน าสืบหักล้างต่อสู้กันด้วยพยานหลักฐานของแต่ละฝ่ายที่น าเข้ามาสู่คดีเท่านั้น ผู้พิพากษาไม่มีหน้าที่แสวงหา
ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง ดังนั้น การด าเนินคดีในศาลยุติธรรมจึงข้ึนอยู่กับเทคนิคความเช่ียวชาญของคู่ความ หรือทนาย
ของคู่ความเป็นส าคัญ ซึ่งหากใช้วิธีการเดียวกันนี้ในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองก็จะเห็นได้ว่าเอกชนผู้
ฟ้องคดีจะอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีอย่างมาก เพราะคดีปกครองโดยทั่วไปเป็นข้อพิพาทระหว่าง
ประชาชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งฝ่ายรัฐย่อมมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ มีกลไก ระบบงาน และ
บุคลากรที่พร้อมเพรียงในการต่อสู้คดีมากกว่าประชาชน รวมทั้งพยานหลักฐานส่วนใหญ่มักอยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ เพราะฉะนั้น ตุลาการในศาลปกครองจึงจ าเป็นต้องเข้ามาแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยตนเองตาม
ระบบไต่สวนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดให้ใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีปกครอง นอกจากนี้ ระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ยังได้ก าหนดในกรณีที่กฎหมาย
หรือระเบียบมิได้ก าหนดเรื่องใดไว้โดยเฉพาะให้ด าเนินการตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
อีกด้วย ซึ่งหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าว ก็คือส่วนท่ีปรากฏอยู่ในลักษณะทั่วไปของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 เช่น กระบวนพิจารณาที่ใช้การโต้ตอบกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่กรณีเป็น
หลัก หรือการให้คู่กรณีมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะ โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนอย่างเต็มที่ หรือสามารถยื่น
ฟ้องคดีได้โดยง่ายและประหยัด ไม่จ าเป็นต้องใช้ทนายความในการด าเนินกระบวนพิจารณา9 เป็นต้น 
 
 

                                                           
 7 วรพจน ์วิศรุตพิชญ,์  “ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง”, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วญิญู
ชน, 2562), น.50. 
 8 ข้อ 5 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธพีิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 
 9 คู่มือการปฏิบัติงานของตุลาการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครอง, ส านักงานศาลปกครอง, 2554, น. 81. 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวในคดีปกครองของไทยรวมถึงวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาทางกฎหมายในแง่ของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 จึง
ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่ควรหยิบยกมาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายจากการไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการยื่นค าขอก าหนดมาตรการบรรเทา
ทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉิน 
 การก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวในคดีปกครองของไทย ตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง มีการบัญญัติเริ่มต้นให้ความคุ้มครองต่อเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วโดยยังไม่มีการบัญญัติถึงความ
คุ้มครองในช่วงระยะเวลาก่อนการฟ้องคดี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรอื
เสียหายจากข้อพิพาทน้ันย่อมได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาแม้ยังไม่มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล โดย
ช่วงระยะเวลาก่อนการยื่นฟ้องคดีนั้นอาจมีกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่ศาลต้องพิจารณาเพื่อก าหนด
มาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวโดยเร่งด่วน ซึ่งหากรอให้มีการฟ้องคดีต่อศาลก่อนอาจจะไม่เป็นประโยชน์ที่จะก าหนด
วิธีการช่ัวคราวดังกล่าว ทั้งนี้ แม้จะมีการเพิ่มเติมข้อ 76/1 ของระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 โดยให้ผู้ยื่นค าขอสามารถด าเนินการยื่นค าร้องขอให้
ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวโดยเร่งด่วนได้ก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักการเดิมเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวในคดีปกครองแต่อย่างใด เป็นเพียงการบัญญัติ
เพิ่มเติมให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่ากรณีมีเหตุฉุกเฉินที่ท าให้ศาลต้องด าเนินกระบวนพิจารณาและมีค าสั่ง
เกี่ยวกับค าขอการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวโดยเร่งด่วนหรือไม่เท่านั้น โดยหลักการเกี่ยวกับการยื่นค าร้องเพื่อขอให้ศาล
ด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดิมที่ก าหนดให้ต้องมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลก่อน ส่งผล
ท าให้ช่วงระยะเวลาก่อนการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแม้จะมีกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนท่ีศาลต้องมีค าสั่งก าหนด
มาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวโดยเร่งด่วนก็ตาม ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายไม่สามารถยื่นค าขอให้ศาล
ก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวได้ 
 ทั้งนี้ โดยปกติทั่วไปการยื่นฟ้องคดีต่อศาลย่อมต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการตระเตรียมและ
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมฟ้อง โดยเฉพาะในการยื่นฟ้องคดีปกครองซึ่งวัตถุแห่งคดีที่น ามาสู่การมีข้อพิพาท
ไม่ว่าจะเป็นกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือการกระท าทางปกครองล้วนแต่เป็นการกระท าที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อ านาจเหนือเอกชนและความเสียหายที่เกิดขึ้นมักจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อปัจเจกชน
และประโยชน์สาธารณะ เช่นคดีเกี่ยวกับมลภาวะ คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คดีเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็น
ต้น ด้วยเหตุนี้หากบทบัญญัติเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวยังคงมีหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่มี
การยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วเท่านั้น ย่อมเป็นการขัดต่อหลักการความจ าเป็นเร่งด่วนที่ศาลจ าเป็นต้องใช้เพื่อระงับ
ยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของ
บุคคลภายใต้ระบบกฎหมายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันระบบกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย จึงควรมี
การบัญญัติเพิ่มเติมมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินในคดีปกครอง โดยก าหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายสามารถยื่นค าขอก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินก่อนฟ้องคดีต่อศาลได้ 
 2. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขในการพิจารณาค าขอให้ศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการ
บรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉิน 
 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย ก าหนดเง่ือนไขในการพิจารณาค าขอให้ศาล  มีค าสั่งก าหนด
มาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวไว้ 3 ประการด้วยกัน คือ (1) คดีต้องมีมูล (2) มีเหตุเพียงพอที่ศาลจะก าหนดให้ใช้
วิธีการช่ัวคราวก่อนการพิพากษาตามที่ขอนั้น และ (3) ต้องค านึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐ ทั้งนี้ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอมี
ข้อเท็จจริงสอดคล้องตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดครบทั้ง 3 ประการ ศาลก็จะมีค าสั่งก าหนดให้มีการบรรเทาทุกข์
ช่ัวคราวแต่หากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงข้อหนึ่งข้อใดไม่ครบตามเง่ือนไขก็จะมีค าสั่งไม่รับหรือยกค าขอนั้นและจาก
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เงื่อนไขดังกล่าว เห็นได้ว่า เหตุฉุกเฉินไม่ได้เป็นเง่ือนไขที่ศาลต้องน ามาใช้ในการพิจารณาค าขอก าหนดการบรรเทา
ทุกข์ช่ัวคราวแต่อย่างใด 
 ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 76/1 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 ท าให้เหตุฉุกเฉินได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินกระบวน
พิจารณาเพื่อมีค าสั่งก าหนดการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวโดยเร่งด่วน โดยผู้ยื่นค าขอมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ศาลพิจารณา
ค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวโดยเร่งด่วนได้ กล่าวคือ เมื่อศาลได้รับค าร้องดังกล่าวแล้วให้
ศาลด าเนินการพิจารณาเป็นการด่วน หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นค าขอที่ต้องมีค าสั่งโดยเร่ง ด่วนและมี
ข้อเท็จจริงเพียงพอท่ีศาลจะมีค าสั่งได้ก็ให้ศาลมีค าสั่งเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวนั้นตามที่เห็นสมควร แต่หาก
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอดังกล่าวไม่ใช่กรณีที่ศาลต้องด าเนินการพิจารณาโดยเร่งด่วน ศาลก็จะมีค าสั่งยกค าร้อง
ขอให้ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอโดยเร่งด่วน แต่ทั้งนี้ ค าสั่งยกค าร้องของศาลดังกล่าวนั้นไม่ได้มีผล
ท าให้ค าขอการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวเดิมสิ้นผลไป เพียงแต่ศาลจะกลับไปใช้วิธีพิจารณาค าขอการบรรเทาทุกข์
ช่ัวคราวดังเช่นกรณีปกติ 
 การพิจารณาค าร้องขอให้ศาลพิจารณาค าขอและมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวโดย
เร่งด่วน เป็นการเปิดโอกาสให้ศาลได้ใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการมีค าสั่งเกี่ยวกับ      ค าร้องดังกล่าวโดยไม่ต้องมี
การให้เหตุผลประกอบ จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ที่ศาลน ามาใช้พิจารณาในแต่ละกรณีที่ชัดเจน เนื่องจากเหตุ
ฉุกเฉินเป็นเพียงประเด็นปัญหาในการพิจารณาของศาลว่าต้องด าเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนหรือไม่เท่าน้ัน ซึ่ง
ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาในเนื้อหาของการมีค าสั่งเกี่ยวกับค าขอการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว แต่ทั้งนี้ ในส่วนของการ
พิจารณาค าขอก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินนั้น การมีอยู่ของเหตุฉุกเฉินถือได้ว่าเป็นหนึ่ง    ใน
เงื่อนไขส าคัญที่ศาลต้องน ามาใช้ในการพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉิน ฉะนั้น หาก
ไม่มีการบัญญัติหลักการเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินไว้อย่างชัดเจนก็อาจท าให้เกิดประเด็นปัญหาได้ว่าศาลใช้หลักเกณฑ์ใดใน
การพิจารณาการมีอยู่ของเหตุฉุกเฉินดังกล่าว นอกจากนี้ การก าหนดให้เหตุฉุกเฉินเป็นเงื่อนไขที่ศาลต้องน ามาใช้ใน
การพิจารณาก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินยังท าให้การพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละคดีมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาที่เกิดจากแนวค าพิพากษาของศาล อันเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลยพินิจพิจารณาก าหนด
มาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินในคดีอื่นต่อไป 
 3. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายจากการไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา   ค าขอก าหนด
มาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉิน 
 ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2543 ข้อ 76 บัญญัติให้กระบวนการพิจารณาค าสั่งก าหนดการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวให้กระท าโดยองค์คณะ โดยมี
ขั้นตอนในการพิจารณาเง่ือนไขในการรับหรือไม่รับค าขอและการพิจารณาเง่ือนไขในเนื้อหาแห่งค าขอบรรเทาทุกข์
ช่ัวคราว รายละเอียดดังนี้ 
 (1) ขั้นตอนของการพิจารณาเง่ือนไขในการรับหรือไม่รับค าขอบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกล่าวคือ หากตุลา
การเจ้าของส านวนพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอนั้นมีข้อเท็จจริงสอดคล้องตามเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนดก็ให้ตุลาการ
เจ้าของส านวนจัดท าร่างความเห็นรับค าขอไว้พิจารณา แต่หากเห็นว่าข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดกใ็ห้
จัดท าร่างความเห็นไม่รับค าขอการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวนั้น เสนอต่อองค์คณะเพื่อประชุมพิจารณาลงนามในค าสั่ง
ดังกล่าว 
 (2) ขั้นตอนของการพิจารณาเง่ือนไขในเนื้อหาแห่งค าขอการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราว การพิจารณาต้อง
กระท าโดยองค์คณะ โดยไม่ต้องมีค าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี เว้นแต่ องค์คณะจะเห็นสมควรให้มีค า
แถลงการณ์ ซึ่งค าแถลงการณ์นั้นจะกระท าด้วยวาจาก็ได้ ทั้งนี้ กรณีจะต้องมีการไต่สวนหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล 
โดยขั้นตอนนี้ตุลาการเจ้าของส านวนต้องจัดท าความเห็นตามรูปคดีเสนอต่อองค์คณะเพื่อประชุมพิจารณาลงนามใน
ค าสั่งก าหนดการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวหรือยกค าขอนั้น 
 ดังท่ีกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า กระบวนการพิจารณาค าสั่งก าหนดการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวในกรณีทั่วไป
นั้น อาศัยวิธีการเช่นเดียวกับการเสนอให้องค์คณะพิจารณาค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณาและจ าหน่ายคดีออกจาก 
สารบบความ ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาที่ต้องใช้ระยะเวลานานและมีความยุ่งยากเช่นเดียวกับวิธีพิจารณา



551 
พิพากษาคดีโดยปกติ ทั้งที่แท้จริงแล้วการพิจารณาเพื่อมีค าสั่งเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวเป็นเพียงกรณีที่
กฎหมายให้การคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีไว้ช่ัวคราวในระหว่างการพิจารณาคดี อันมิใช่การวินิจฉัยช้ีขาดคดีที่
จ าเป็นต้องกระท าโดยองค์คณะทั้งนี้ แม้การพิจารณาคดีในรูปองค์คณะจะเป็นหลักประกันของความรอบคอบและ
ความเป็นกลางได้อย่างดี รวมถึงกระบวนการพิจารณาที่อาศัยเสียงข้างมากขององค์คณะจะท าให้การพิจารณาคดี
ได้รับการไตร่ตรองมากข้ึนและช่วยลดข้อผิดพลาด แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินเป็น
มาตรการที่ต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนยิ่งกว่าการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีปกติทั่วไป ซึ่งหากใช้ขั้นตอนกระบวนการ
พิจารณาโดยองค์คณะที่มีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลานานย่อมท าให้กระบวนการพิจารณาค าสั่งเกิดความล่าช้า 
ด้วยเหตุนี้ การบทบัญญัติให้อ านาจตุลาการนายเดียวเป็นผู้พิจารณาเพื่อมีค าสั่งเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาทุกข์
ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉิน จึงเป็นอีกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะท าให้การด าเนินกระบวนพิจารณาค าสั่งมีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น อีกทั้งหากพิจารณาตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 ซึ่งมีการบัญญัติให้อ านาจตุลาการศาลปกครองนายเดียวท่ีได้รับมอบหมายจากองค์คณะ มีอ านาจไต่สวนหรือมี
ค าสั่งในเรื่องใดที่มิใช่การวินิจฉัยช้ีขาดคดีแล้ว จึงเห็นได้ว่า เมื่อการพิจารณาเพื่อมีค าสั่งก าหนดมาตรการบรรเทา
ทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินมิใช่การวินิจฉัยช้ีขาดคดี การพิจารณาค าสั่งดังกล่าวจึงไม่จ าเป็นต้องกระท าโดยองค์คณะ 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ในการด าเนินคดีปกครองนั้น ย่อมอาจมีสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้
เสมอไม่ว่าในระหว่างด าเนินกระบวนพิจารณาของศาล หรือช่วงระยะเวลาก่อนการยื่นฟ้องคดีต่อศาลก็ตาม ทั้งนี้ 
จากการศึกษาการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวและหลักการพื้นฐานทางกฎหมายในคดีปกครอง พบว่า กฎหมายวิธีพิจารณา
คดีปกครองของไทยบัญญัติเริ่มต้นให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวต่อเมื่อมีการ
ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วเท่านั้น โดยยังไม่มีการบัญญัติถึงความคุ้มครองในช่วงเวลาก่อนการฟ้องคดีต่อศาล ท าให้
ในช่วงระยะเวลาก่อนการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแม้จะมีกรณีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนใดๆ ที่ศาลต้องพิจารณา
เพื่อก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวโดยเร่งด่วนนั้น จึงไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ศาลสามารถน ามาปรับใช้
เกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีเหตุฉุกเฉินในคดีปกครองได้โดยตรง ส่งผลให้การก าหนดมาตรการบรรเทา
ทุกข์ช่ัวคราวตามบทบัญญัติของกฎหมายในปัจจุบันไม่สามารถคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีหรือปกป้องประโยชน์
สาธารณะได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกกรณี 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับมาตรการ
บรรเทาทุกข์ช่ัวคราวในคดีปกครองของไทย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินใน
คดีปกครอง โดยการบัญญัติเพิ่มเติมให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นค าขอก าหนดมาตรการ
บรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินก่อนฟ้องคดีได้ 
 2) ควรมีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เง่ือนไขในการพิจารณาค าขอให้ศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการบรรเทา
ทุกข์ช่ัวคราวโดยก าหนดอย่างชัดเจนให้การมีอยู่ของเหตุฉุกเฉินเป็นหนึ่งในเง่ือนไขส าคัญที่ศาลต้องน ามาใช้ในการ
พิจารณาเพื่อมีก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉิน 
 3) ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับอ านาจตุลาการนายเดียว โดยบัญญัติให้อ านาจตุลาการ
นายเดียวเป็นผู้พิจารณาเพื่อมีค าสั่งเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้การพิจารณาเพื่อมี
ค าสั่งก าหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 ทั้งนี้ เพื่อให้การบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวในคดีปกครองของไทยสามารถคุ้มครองประโยชน์ของคู่กรณีและ
ปกป้องประโยชน์สาธารณะได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกกรณี อันจะเป็นการอ านวยความยุติธรรมได้อย่าง
แท้จริงตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในคดีอาญา: 
ศึกษาเฉพาะกรณีการสอบปากค าในชั้นสอบสวน 

The legal measures to protect the retarded person in criminal case:  
a study in the interrogation period. 

นันนภาฤทธิ์ พูลลาภ 
Nannaparit Pullarp 

 
บทคัดย่อ 
 ก่อนมีกระบวนการสอบปากค าผู้เสียหาย ซึ่งเป็นกระบวนการในช้ันสอบสวนของเจ้าพนักงานต ารวจ ก็
ย่อมต้องมีการเกิดอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่หากผู้เสียหายเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาอันนับว่าผู้เสียหายเหล่านี้มี
ความอ่อนแอกว่าบุคคลโดยทั่วไป และอาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา เมื่อมีอยู่ในกระบวนการสอบปากค าในช้ันเจ้าพนักงานต ารวจ การสอบปากค าดั่งบุคคลโดยทั่วไปอาจ
ไม่เหมาะสมกับความจ าเป็นพิเศษของผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา แต่การสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทาง
สติปัญญา ดั่งเช่น ประเทศออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา มีมาตรการสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา
ก าหนดไว้เป็นกรอบ โดยมุ่งให้ความคุ้มครองผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา ตั้งแต่ในช้ันสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ต ารวจซึ่งเป็นกระบวนการต้นทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นับว่าเป็นมาตรการที่ควรน ามาเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาการสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญาของไทย ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีกว่าการ
สอบปากค าผู้เสียหายมีกรณีทั่วไป และกรณีผู้เสียหายเป็นเด็กเท่านั้น จึงไม่เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรมีมาตรการ
สอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา ตามประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการน าบุคคลผู้
ใกล้ชิด มาเป็นส่วนกลางสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ กับผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งนับว่าเป็น
แบบอย่างท่ีมีมาตรฐานควรแก่การน ามาปรับใช้กับประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ 
ผู้เสียหาย ผู้บกพร่องทางสติปัญญา การสอบปากค า  
 
บทน า 
 ผู้เสียหาย มีบทบาทส าคัญในการด าเนินคดีอาญา ตั้งแต่เริ่มต้นคดีโดยการร้องทุกข์ ฟ้องคดี จนถึงการ
ยุติคดีด้วยการถอนค าร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง เรื่อง ผู้เสียหาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติ
เกี่ยวกับผู้เสียหายไว้ใน มาตรา 2(4) มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 นิยามค าว่า ผู้เสียหายไว้ใน มาตรา 2(4) ซึ่งบัญญัติ
ว่า ผู้เสียหาย หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มี
อ านาจจัดการแทนได้ จากนิยาม ผู้เสียหายจึงมี 2 ประเภท ได้แก่ (1) ผู้เสียหายโดยตรง (2) บุคคลที่มีอ านาจจัดการ
แทนผู้เสียหาย1 
 ในส่วนของนิยาม ค าว่า ผู้เสียหาย ข้างต้นย่อมครอบคลุมถึง ผู้เสียหายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ด้วย อันจะเห็นได้จากค าพิพากษาที่ 5922/25622 ซึ่งบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นผู้เสียหาย 
                                                      
 1 อโนชา ชีวิตโสภณ,หนังสือรวมค าบรรยาย ภาคสอง สมัยที่73 เล่มที่10,พิมพ์ครัง้ที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เนติ
บัณฑิตยสภา, 2563), น.237. 
 2 ค าพิพากษาฎีกา 5922/2562   
 การสอบปากค าผู้เสียหายซ่ึงมีความบกพร่องทางสติปัญญา ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญามิได้บัญญัติวธิีการ
สอบสวนไว้เป็นการเฉพาะเหมอืนดังเช่นการสอบปากค าผู้เสียหายที่เป็นเด็กอายยุังไม่เกินสิบแปดปีในคดีความผิดเกี่ยวกบัเพศ ตาม
มาตรา 133 ทว ิว่าจะต้องมีสหวิชาชีพอยู่ร่วมด้วยในการสอบปากค าเด็กนั้นด้วย พนักงานสอบสวนชอบทีจ่ะใช้วธิีการสอบปากค า
ผู้เสียหายซ่ึงมีความบกพร่องทางสติปัญญาเช่นเดียวกับการสอบปากค าบุคคลปกติ 
ค าให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายซ่ึงมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา แม้ไม่มีแพทย์ด้านจิตเวชศาสตร์และนกัจิตวิทยาคลินิกและชุมชน
เข้าร่วมฟัง การสอบสวนจะมีความนา่เช่ือถือและรับฟังได้มากน้อยเพยีงใด ถือเป็นดุลยพินิจของศาลในขั้นตอนการชั่งน้ าหนัก
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 ผู้เสียหายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นผู้มีความผิดปกติของพัฒนาการด้านสติปัญญา ท าให้
ความสามารถทางปัญญาทั่วไปบกพร่องมีข้อจ ากัดของการใช้ความคิด การเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อน การสรุปความคิด
รวบยอด การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ ส่งผลให้มีปัญหาการปรับตัวใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้เสียหายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เริ่มต้นจากในช้ันสอบสวนของเจ้าพนักงานสอบสวน ผู้เสียหายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
อาจไม่สามารถเข้าใจถึงในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป4 นับว่าเป็นผลเสียอันจะส่งผล
กระทบต่อผู้เสียหายผู้นั้นโดยตรง 
 เมื่อคดีอาญาได้ด าเนินมาถึงช้ันสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ พบว่าวิธีการสอบสวนผู้เสียหายและ
พยาน ในการสอบสวนผู้เสียหายและพยาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แยกออกเป็น 2 กรณี คือ 
1. การสอบสวนผู้เสียหายและพยานโดยทั่วไป ตามมาตรา 133 และ 2. การสอบสวนผู้เสียหายและพยานที่เป็นเด็ก 
ตามมาตรา 133 ทวิ จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตราดังกล่าวกลับไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
สอบสวนผู้เสียหายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาไว้เป็นบทกฎหมายที่เป็นการเฉพาะ ในทางปฏิบัติการสอบสวน
ผู้เสียหายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นย่อมใช้วิธีการสอบสวนโดยทั่วไป ซึ่งนับว่าขาดความเหมาะสมอย่างยิ่ง 
 1.ความหมายของผู้บกพร่องทางสติปัญญา 
 “ความบกพร่องทางสติปัญญา” เป็นค าที่น ามาใช้แทนค าว่า “ปัญญาอ่อน” เนื่องจากค าเดิมถูก
น าไปใช้ในทางลบค่อนข้างมาก ท าให้ความรู้สึกในเชิงลบ และไม่ได้รับการยอมรับในสังคม จึง เปลี่ยนการเรียกช่ือ
ใหม่ ค านี้ตรงกับการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชเด็กช่ือ “Intellectual Disability” หรือ “Intellectual Developmental 
Disorder”5 
 ผู้บกพร่องทางสติปัญญา ถือจัดอยู่ในประเภทความพิการ ประเภทที่ 5 ตามประกาศกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 
 ทั้งนี้ ใน ข้อ 8 ในประกาศกระทรวงฉบับเดียวกัน ได้มีหลักเกณฑ์ก าหนดความพิการทางสติปัญญา 
ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการ ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
ซึ่งเป็นผลมาจากการมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ ากว่าบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดง
ก่อนอายุ 18 ปี 
 1.1 ลักษณะอาการของความบกพร่องทางสติปัญญา 
 ความบกพร่องทางสติปัญญา ตามเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-5 ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน คือ มีระดับ
เชาวน์ปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างชัดเจน ร่วมกับมีความความบกพร่องในทักษะการปรับตัว โดยมีอาการให้
เห็นตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก หรือวัยรุ่นส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในชีวิตประจ าวันหลายด้าน ทั้งที่บ้าน โรงเรียน ที่ท างาน และ
ชุมชน6 
 การทดสอบเชาว์ปัญญา หรือที่เรียกว่า การวัดไอคิว ควรท าโดยแบบทดสอบมาตรฐานจึงจะเชื่อถือได้ 
เกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ 90-109 ถ้าได้ตั้งแต่ 70-89 เรียกว่า กลุ่มเรียนรู้ช้า แต่ถ้าได้ต่ ากว่า 70 จะเข้าเกณฑ์ของความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

                                                      
พยานหลกัฐาน แต่เมื่อโจทก์น าตัวผู้เสียหายมาเบิกความ จ าเลยมีโอกาสถามค้าน ศาลย่อมมีอ านาจฟังค าเบิกความของผู้เสียหายลงโทษ
จ าเลยได้ มิใช่ศาลอาศัยเพยีงล าพังแต่ค าให้การในชั้นสอบสวนของผู้เสียหายรับฟังลงโทษจ าเลย 
 3 สถาบันราชานุกูล, “ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา,”สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2564, จาก 
https://th.rajanukul.go.th/preview-4002.html 
 4 อานนท์ ศรีบุญโรจน์ และ หทยักาจน์ ก าเนิดเพชร,สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้พิการทางสติปัญญา
,วารสารวิทยาลัยราชสุดา,ปีที่ 10 ,เล่มที่ 13,(มกราคม – ธันวาคม 2557) น.109. 
 5 สถาบันราชานุกูล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3 
 6 ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, “ความบกพรอ่งทางสติปัญญา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564, จาก 
https://www.happyhomeclinic.com/sp05-intellectual-disability.html 
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 1.2 เกณฑ์การพิจารณาภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 4 ระดับ โดยมีเกณฑ์การแบ่งระดับสติปัญญา 
(Intelligence Quetient, IQ) ดังนี7้  
 (1) IQ Mild mental retardation (ปัญญาอ่อนระดับเล็กน้อย)  
 มีระดับไอคิวอยู่ในช่วง 50-69  
 (2) IQ Moderate mental retardation (ปัญญาอ่อนระดับปานกลาง)  
 มีระดับไอคิวอยู่ในช่วง 35-49   
 (3) IQ Severe mental retardation (ปัญญาอ่อนระดับรุนแรง)  
 มีระดับไอคิวอยู่ในช่วง 20-34  
 (4) IQ Profound mental retardation (ปัญญาอ่อนระดับรุนแรงมาก)  
 มีระดับไอคิวต่ ากว่า 20 มี 
 ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับน้อย (mild) จะมีเพดานของ ความสามารถเทียบเท่าเด็ก อายุ 
9-11 ปี คือ สามารถอ่านหนังสือระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4-5 ได้ เขียนจดหมายหรือรายการง่ายๆได้ ท างานตามที่ 
ได้รับมอบหมายมีทักษะพื้นฐานในการท างาน เช่น มาตรงเวลา ท างาน มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะได้ ดูแลบ้านและท าอาหารตามสูตรได้8 
 ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (moderate) จะมี เพดานของความสามารถ
เทียบเท่าเด็ก อายุ 6-8 ปี คือ สามารถอ่านค าที่เคยเห็นลอกข้อมูล เช่น ที่อยู่อ่านเวลาจากนาฬิกา บางคนสามารถ
ดูแลตัวเองได้ ท างานบ้านภายใต้การดูแล เตรียมอาหาร เรียนรู้งานโดยการท าซ้ า ๆ และใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
ภายใต้การดูแลได้9 
 ผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับมาก (severe) จะมีเพดานของความสามารถเทียบเท่า เด็กอายุ 
3-5 ปี คือ ต้องการการดแลช่วยเหลือต่อเนื่อง บอกความต้องการได้ แต่อาจต้องใช้เทคนิคด้านการสื่อสารช่วย10 
 ส่วนผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับรุนแรง (profound) จะดูแลตัวเองได้อย่างจ ากัด ทั้งในเรื่อง
การขับถ่ายการสื่อสาร และการเคลื่อนไหว อาจต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด11 
 จากความหมายและลักษณะผู้บกพบร่องทางสติปัญญา หากน ามาพิจารณาตาม วิชาว่าด้วยเหยื่อ
อาชญากรรม (Victimology) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งในสาขาวิชาอาชญาวิทยาว่าด้วยเหยื่ออาชญากรรมเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับตัวผู้เสียหาย บทบาทของเหยื่อ และสิ่งที่จูงใจท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการกระท าความผิดขึ้น12 
 โดยผู้บกพร่องทางสติปัญญาถือเปน็เหยื่อประเภทท่ี 1 และประเภทที ่5 ตามการแบ่งประเภทประเภท
ของเหยื่ออาชญากรรม สตีเว่น ชาฟเฟอร์(Schafer) นักอาชญาวิทยาคนส าคญั13  
 ประเภทที่ 1 เหยื่ออาชญากรรมที่ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกับอาชากร (Unrelated Victims)  
 กล่าวคือ เหยื่ออาชญากรรมประเภทนี้เป็นผู้ทีไ่ม่มีความสมัพันธ์ในทางใด ๆ กับอาชญากร แต่เป็น
เพียงผู้รับเคราะห์จากอาชญากรเท่าน้ัน14 
 ประเภทที่ 5 เหยื่อท่ีมีความอ่อนแอในทางชีวภาพ (Biologically Weak Victims) เหยื่อประเภทนี้
อ่อนแอไม่ว่าจะเป็นอ่อนแอในทางร่างกาย จิตใจ เป็นผลให้อาชญากรมีความคดิที่จะกระท าร้ายต่อเขา เช่น คนแก่ 

                                                      
 7 ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, เพิ่งอ้าง เชิงอรรถที่ 6 
 8 ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา , คู่มือการดูแลสุขภาพจิตเด็ก กลุ่มปัญหาการเรียน , พิมครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร:  
พรอสเพอรัสพลัส ,2561), น.49. 
 9 ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, เพิ่งอ้าง เชิงอรรถที่ 8,น.49. 
 10 ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, เพิ่งอ้าง เชิงอรรถที่ 8,น.49. 
 11 ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, เพิ่งอ้าง เชิงอรรถที่ 8,น.49. 
 12 อัจฉรยีา ชูตินันทน,์ อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา,พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพว์ิญญูชน, 2561), น.89. 
 13 อัจฉรยีา ชูตินันทน์, เพิ่งอา้ง เชิงอรรถที่ 12,น.91. 
 14 อัจฉรยีา ชูตินันทน์, เพิ่งอา้ง เชิงอรรถที่ 12,น.91. 
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เด็ก ผู้หญิง ผู้ป่วยทางจิต เป็นต้น ถือว่าเป็นเหยื่อท่ีมีความอ่อนแอในทางชีวภาพแม้ว่าคนพวกนี้จะไมเ่กีย่วข้องกับ
อาชญากรก็ตาม แต่ก็นับว่าเป็นผูท้ี่ง่ายแก่การตกเป็นเหยื่อของอาชญากร15  
 นอกจากน้ี ฮัน ฟอน เฮ็นทิจ (Hans Von Henting)ซึ่งเป็นนักอาชญาวิทยาชาวเยอรมันได้แบ่งเหยื่อ
อาชญากรรม ได้เขยีนหนังสือช่ือ “The Criminal and His Victim” โดยหนังสือเล่มนี้ ได้แบ่งประเภทของเหยื่อ
อาชญากรรมออกเป็น 13 ประเภท16 โดยผู้บกพร่องทางสติปัญญาถือเป็นเหยื่อประเภทที่ 4 กล่าวคือ ผู้เป็นโรคจติ 
หรือจิตบกพร่อง (The Mentally Defective and Other Mentally Deranged) ผู้เสียหายประเภทนี้มีลักษณะ
ง่ายต่อการถูกหลอกลวง จึงตกเปน็ผู้เสยีหายได้ง่าย17 
 
2. ปัญหากฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา 
 ในยุคปัจจุบัน กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในเรื่อง การสอบปากค าผู้เสียหาย มิได้
บัญญัติถึงคุ้มครองผู้เสียหายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาไว้เป็นการเฉพาะ ในขณะเดียวกันกลับมีแต่กรณีที่เป็น
การสอบปากค ากรณีทั่วไป และกรณีที่เป็นเด็ก การคุ้มครองผู้เสียหายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจึงไม่ถือว่า
สมบูรณ์เพียงพอ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 ในการสอบสวนผู้เสียหาย พนักงานสอบสวนมีอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 133 วรรคแรก บัญญัติว่า “พนักงานสอบสวนมีอ านาจออกหมายเรียกผู้เสียหาย หรือบุคคลใดซึ่งมีเหตุอัน
ควรเช่ือว่าถ้อยค าของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดีให้มาตามเวลาและสถานที่ในหมาย แล้วให้ถามปากค าบุคคลนั้นไว”้ 
 ดังนี้ บุคคลที่ต้องถูกเรียกมาถามปากค า คือ ผู้เสียหาย หรือพยาน ซึ่งการเรียกจะเรียกโดยออก
หมายเรียกหรือไม่ก็ได้ และจะให้มาที่ไหน เวลาใดก็ได้18 
 ในการสอบสวนผู้เสียหายและพยานกฎหมายแยกออกได้เป็น 2 กรณี19 คือ (1) การสอบสวนผู้เสียหาย
และพยานโดยทั่วไป และ (2) การสอบสวนผู้เสียหายและพยานท่ีเป็นเด็ก 
 (1) การสอบสวนผูเ้สียหายและพยานโดยทั่วไป 
 ในการที่จะสอบปากค าผู้เสียหายและพยานนั้น มาตรา 133 มาตรานี้ ในเบื้องแรกให้อ านาจพนักงาน
สอบสวนที่จะออกหมายเรียกผู้เสียหาย หรือบุคคลใดให้มาให้ถ้อยค าได้ โดยการสอบปากค านั้นไม่ว่าจะสาบานหรือ
ปฏิญาณตัวหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน20 
 (2) การสอบสวนผู้เสียหายและพยานท่ีเป็นเด็ก 
 ในการสอบปากค าผู้เสียหายและพยานที่เป็นเด็กนั้นต้องปฏิบัติให้เป็นพิเศษสอดคล้องกับแนวคิดให้
เด็กได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม21 ตามมาตรา 133 ทวิ จากมาตรานี้ จะเห็นได้ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ได้ปรับปรุงกระบวนการถามปากค าเด็กอายุไม่เกิน  18 ปี โดยเหตุผลอันเป็นที่มาของการแก้ไข
กระบวนการสอบปากค า เด็กท่ีมีอายุไม่เกิน 18 ปี ในช้ันสอบสวน และในช้ันพิจารณา นั้น ก็เพื่อ อนุวัตใิห้เป็นไปตาม 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 12 ซึ่ง รัฐมีหลักท่ีต้องเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่
เกี่ยวข้องกับตน และต้องมีบุคคลที่เข้าใจเด็กรับฟังความคิดเห็นของเขาด้วย เหตุผลประการต่อมาก็เพราะ
กระบวนการสอบปากค าพยานในทัง้ช้ันสอบสวน และ ในช้ันพิจารณา มีลักษณะเป็นการใช้ภาษาทางกฎหมาย ซึ่งท า
ให้เด็กอาจเกิดความตื่นกลัว22 
 ประเด็นปัญหาการสอบปากค าผู้เสียหายท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของไทย 

                                                      
 15 อัจฉรยีา ชูตินันทน์, เพิ่งอา้ง เชิงอรรถที่ 12,น.92. 
 16 อัจฉรยีา ชูตินันทน์, เพิ่งอา้ง เชิงอรรถที่ 12,น.93. 
 17อัจฉรียา ชูตินันทน์, เพิ่งอ้าง เชิงอรรถที ่12,น.93-94. 
 18 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2561), น.512-513. 
 19 คณิต ณ นคร, เพิ่งอ้าง เชิงอรรถที่ 18 ,น.513. 
 20 คณิต ณ นคร, เพิ่งอ้าง เชิงอรรถที่ 18 ,น.514. 
 21 คณิต ณ นคร, เพิ่งอ้าง เชิงอรรถที่ 18, น.514. 
 22 ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,พิมพ์ครั้งที่ 13 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2563), น.370. 
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 จากที่กล่าวไปข้างต้นจะพบว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยได้มีการ
ก าหนดการสอบปากค าผู้เสียหาย ไว้เฉพาะ 2 ประการ  
 แต่ในทางกลับกันเป็นที่ทราบดีว่าสังคมมนุษย์ย่อมมีความหลากหลาย แม้โดยกายภาพมนุษย์เราอาจ
ไม่มีความแตกต่างกัน มองผิวเผินเหมือคนปกติโดยทั่วไป แต่บางกรณีเขาอาจมีความบกพร่องทางสติปัญญาก็เป็นได้ 
โดยที่ผู้บกพร่องทางสติปัญญานี้อาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมอันเนื่องมากจาก “ความบกพร่องทางสติปัญญา” 
ซึ่งเขาเป็นบุคคลที่อาจตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (Victimology) ได้ไม่ว่าจะเป็น เหยื่ออาชญากรรมที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับอาชญากร (Unrelated Victims)  กล่าวคือ ผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญานั้นเป็นเหยื่อที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ในทางใด ๆ กับอาชญากร แต่เป็นเพียงผู้รับเคราะห์จากอาชญากรเท่านั้น ทั้งนี้ผู้เสียหายที่บกพร่องทาง
สติปัญญานั้นยังเป็นเหยื่อท่ีมีความอ่อนแอในทางชีวภาพ (Biologically Weak Victims) เป็นความอ่อนแอในสภาพ
ของสติปัญญา ซึ่งส่งผลใหผู้้กระท าความผิดมีความคิดที่จะกระท าร้ายต่อผู้เสียหายนั้น  
 จึงจะเห็นได้ว่า บุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญานั้นย่อมมีความอ่อนไหว จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจมี
อาชญากรรมบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับเขา เช่น ความผิดทางเพศ หากพิจารณา “ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
5922/2562 การสอบปากค าผู้เสียหายซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มิได้บัญญัติวิธีการสอบสวนไว้เป็นการเฉพาะเหมือนดังเช่นการสอบปากค าผู้เสียหายที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกินสบิแปดปี
ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามมาตรา 133 ทวิ ว่าจะต้องมีสหวิชาชีพอยู่ร่วมด้วยในการสอบปากค าเด็กนั้นด้วย 
พนักงานสอบสวนชอบที่จะใช้วิธีการสอบปากค าผู้เสียหายซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญาเช่นเดียวกับการ
สอบปากค าบุคคลปกติ 
 ค าให้การช้ันสอบสวนของผู้เสียหายซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญา แม้ไม่มีแพทย์ด้านจิตเวชศาสตร์
และนักจิตวิทยาคลินิกและชุมชนเข้าร่วมฟัง การสอบสวนจะมีความน่าเชื่อถือและรับฟังได้มากน้อยเพียงใด ถือเป็น
ดุลยพินิจของศาลในข้ันตอนการช่ังน้ าหนักพยานหลักฐาน แต่เมื่อโจทก์น าตัวผู้เสียหายมาเบิกความ จ าเลยมีโอกาส
ถามค้าน ศาลย่อมมีอ านาจฟังค าเบิกความของผู้เสียหายลงโทษจ าเลยได้ มิใช่ศาลอาศัยเพียงล าพังแต่ค าให้การในช้ัน
สอบสวนของผู้เสียหายรับฟังลงโทษจ าเลย” 
 จากค าพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ พบว่า ข้อเท็จจริงผู้เสียหายอายุ 20 ปี ทั้งยังเป็นผู้บกพร่องทาง
สติปัญญาโดยมีระดับสติปัญญาเท่ากับ 61 ซึ่งต่ ากว่าบุคคลปกติ จึงถือได้ว่าผู้เสียหายในค าพิพากษาฎีกาฉบับนี้เป็นผู้
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย และมีความสามารถเทียบเท่ากับเด็กอายุ 9-11 ปีเท่านั้น หรือจะเรียกได้ว่า 
ถึงแม้เขาจะโตแต่สมองเขาเป็นเด็กก็ว่าได้ การใช้วิธีการสอบปากค ากับผู้เสียหายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้
ศึกษาจึงมองว่าไม่มีความเหมาะสมกับสภาวะความเป็นจริงของผู้เสียหายลักษณะนี้ 
 ทั้งนี้ประเทศไทยของเราใช้หลักการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ ซึ่งเป็นหลักการด าเนินคดีอาญาที่เกิดขึ้น
ใหม่ เดิมทีเดียวการด าเนินคดีอาญา เป็นเรื่องของเอกชนที่ตกเป็นผู้เสียหาย การด าเนินคดีอาญา เดิม เมื่อมีการ
กระท าความผิดเกิดขึ้นรัฐจึงเป็นผู้เสียหายต่อการที่มีการกระท าความผิด และมีหน้าที่ด าเนินคดีอาญาโดยเจ้าหน้าที่
รัฐ23 เมื่อเกิดความเสียหายต่อผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญาแล้ว เมื่อพนักงานสอบสวนจะท าการสอบปากค าก็สมควรให้
มีวิธีการที่เหมาะสมกับผู้บกพร่องทางสติปัญญา ท่ีจะเป็นไปตามที่ว่าหลักการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ รัฐก็จักต้องท า
การปกปักษ์รักษาผู้ถูกกระท าความผิด โดยการจัดให้มีการสอบปากค าท่ีเหมาะสมกับความบกพร่องทางสติปัญญาจึง
สมควรที่รัฐจักต้องกระท า 
 หากพิจารณาตาม มาตรา 133 ทวิ ซึ่งเป็นวิธีการสอบปากค าส าหรับเด็กประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของไทยได้มีการแก้ไขเรื่อยมา อันเป็นการปรับปรุงให้มีการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นเด็ก หากจะมีการ
สอบปากค า เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 12 เนื่องจากเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีนั้นยังมีความคิดความ
อ่านต่างกับผู้ใหญ่ ความกังวล ความกลัว เมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การบัญญัติมาตรา 133 ทวิ นับว่าเป็น
การคลอดคล้องกับสภาวะความจริงในเรื่องอายุ ความคิด ความอ่านของบุคคลที่อายุเพียงเท่านี้ แต่ในทางกลับกัน 
จากค าพิพากษาฎีกาที่ 5922/2562 เป็นการยืนยันว่า การสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญาไม่มีวิธีการ

                                                      
 23 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 18, น.91-94. 
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คุ้มครองบุคคลเช่นว่านี้ไว้เป็นการเฉพาะ การสอบปากค าโดยทั่วไปกับบุคคลเช่นว่านี้ ด้วยความเคารพ ผู้ศึกษามอง
ว่าย่อมเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอันขัดกับสภาพสภาวะทางสติปัญญาของเขา 
 การสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการทั่วไปจึงเป็นการขัดกับ “ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” ในข้อ 7 สิทธิในความเสมอภาคตามกฎหมาย และสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในข้อ 7 เป็นการคุ้มครองให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ผู้ศึกษาเห็น
ว่าไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ ภาษา ศาสนา เช้ือชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความ
พิการทางสติปัญญา ย่อมได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน การสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทาง
สติปัญญาโดยใช้วิธีการสอบปากค าดั่งบุคคลโดยปกติทั่วไปจึงไม่เป็นการอนุวัติให้เป็นไปตาม หลักปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน และ การสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการทั่วไป ก็ขัดกับ “อนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิคนพิการ” ทีเ่ครือข่ายคนพิการประเทศไทยจึงได้ร่วมเป็นแกนน าในการยกร่าง เจรจา ลงนามรับรอง รวมทั้ง
ได้ให้สัตยาบันต่อ อนุสัญญาฉบับนี้ การสอบปากค าผู้เสียหายบกพร่องทางสติปัญญาโดยวิธีการดั่งบุคคลปกติทั่วไป
จึงเป็นการขัดกับ ข้อ 13 แห่งอนุสัญญานี้ ผู้ศึกษามองว่าเป็นขัดกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การสอบปากค า
ผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญาโดยวิธีการทั่วไปไม่อาจประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิผล
ส าหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา บนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น โดยในการสอบปากค าไม่ที่เหมาะสมตามสภาวะ
ความบกพร่องทางสติปัญญา จึงไม่สามารถอ านวยความสะดวกในการสอบปากค าผู้เสียหาย ในกระบวนการ
สอบสวนของเจ้าพนักงานต ารวจ อันถือว่าเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม เพราะการได้ข้อมูลที่มีคุณภาพจาก
การสอบปากค าย่อมเป็นประโยชน์ในการค้นหาว่าความเป็นจริงในคดีบุคคลใดเป็นผู้ก่ออาชญากรรม จะเห็นได้ว่า
การสอบปากค าผู้เสียหายจึงเป็นรากฐานส าคัญของการสอบสวน 
 ดังนั้นจากที่กล่าวข้างต้น จะพบว่าตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ไม่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญาไว้เป็นการเฉพาะ ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าไม่อาจให้
ความคุ้มครองและไม่มีวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญาในการสอบปากค าผู้เสียหายที่มี
ลกัษณะเช่นว่าน้ี 
 
3. มาตรการและกฎหมายในต่างประเทศ 
จากการศึกษาพบว่าในกระบวนการด าเนินงานในช้ันสอบสวนบางประเทศมีมาตรการสอบปากค าผู้เสียหายที่
บกพร่องทางสติปัญญาที่มีแบบแผนและให้การคุ้มครองผู้เสียหายให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการไม่ไป
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้บกพร่องทางสติปัญญา ดังกล่าวต่อไปนี้ 
 3.1 ประเทศออสเตรเลีย 
 ใน มลรัฐ วิคตอเรีย (Victoria) ได้มีมาตรการ เพื่อให้เจ้าพนักงานต ารวจสามารถสอบสวนผู้ที่บกพร่อง
ทางสติปัญญา ได้ง่ายขึ้นใน Villamanta Disability Rights Legal Service Inc.,201224 
 ในการสอบสวนผู้บกพร่องทางสติปัญญาเจ้าพนักงานต ารวจมักจะประสบกับปัญหาผู้บกพร่องทาง
สติปัญญาไม่เข้าใจในสิทธิข้ันพื้นฐานของตน หรือค าถามของเจ้าพนักงานตลอดจนภาวะความเครียดของผู้บกพร่อง
ทางสติปัญญา ดังนี้จึง ได้มีการน ากลไกบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยในการสอบสวนของเจ้าพนักงานต ารวจ ซึ่ง
บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดผู้บกพร่องทางสติปัญญา เพื่อน หรือบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ ซึ่ง
ไม่มีส่วนได้เสียในคดีก็ได้ โดยบุคคลภายนอกนี้จะท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้บกพร่องทาง
สติปัญญากับเจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมทั้งช่วยปรับอารมณ์ และท าให้แน่ใจว่าผู้บกพร่องทางสติปัญญาเข้าใจสิทธิของตน
ในระหว่างท าการสอบสวน แต่อย่างไรก็ดีบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่อาจให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย แนะน าข้อ
กฎหมาย หรือกระท าการในนามของผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้ ซึ่งในแง่นี้บุคคลภายนอกจึงมีความแตกต่างจาก
ทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมาย25 

                                                      
 24 อานนท์ ศรีบุญโรจน์ และ หทยักาจน์ ก าเนิดเพชร,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น.117. 
 25 อานนท์ ศรีบุญโรจน์ และ หทยักาจน์ ก าเนิดเพชร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4,น.117. 
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 ใน มลรัฐ นิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบปากค าผู้ที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในนิวเซาท์เวลส์ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้บัญชาการต ารวจนิวเซาท์เวลส์ได้มีการออกค าสั่งให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการสอบปากค าซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบัญญัติบางประการของค าสั่ง 31.2 มีดังนี้26 อันเป็นวิธีปฏิบัติที่เจ้าหน้าท่ีต ารวจจะกระท าต่อ 
ผู้ต้องหา ผู้ศึกษาเห็นควรว่าสมควรน ามาปรับใช้กับการสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา ดังนี้  
 ในข้อ 7(3). หากผู้ถูกสอบสวนสงสัยเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญา โดยที่มีความเข้าใจที่อ่อนแอ หาก
เป็นไปได้ บุคคลดังกล่าวจะต้องถูกสอบสวนต่อหน้าผู้ปกครอง ญาติ เพื่อนหรือผู้รับผิดชอบอื่น  ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การสอบสวน 
 จะเห็นได้ว่าในประเทศออสเตรเลียนั้นได้มีวิธีการสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญาไว้เป็น
การเฉพาะ เล็งเห็นได้ว่าในประเทศนี้ได้ให้ความส าคัญในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้บกพร่อง
ทางสติปัญญา ซึ่งนับว่าเขาเป็นผู้พิการประเภทหนึ่งตามกฎหมาย การน าบุคคลภายนอกมาเป็นสื่อกลาง ในการ
สื่อสารระหว่างผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา กับเจ้าพนักงานต ารวจ ผู้ศึกษามองว่านับเป็นวิธีที่ดีอันควรค่าใน
การน ามาปรับใช้ในการสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา อันเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่า คนใกล้ชิด หรือ
คนในครอบครัว ย่อมเข้าถึงความเป็นตัวตนของผู้บกพร่องทางสติปัญญา ได้มากกว่าบุคคลภายนอกอื่น การสื่อสาร
ย่อมเป็นไปได้ง่าย ช่วยให้เจ้าพนักงานต ารวจมีความเข้าใจ อีกทั้งการที่มีคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดมาอยู่ในเวลา
สอบปากค านั้น ย่อมจะท าให้ผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญาเล่าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิต ให้ฟังอย่าง
บริสุทธ์ิใจ  
 3.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ทั้งนี้ในสหรัฐอเมริกา มีองค์กรชื่อว่า “International Association of Chiefs of Police” (IACP) ซึ่ง
องค์กรที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความปลอดภัยของชุมชนท่ัวโลก IACP เป็นองค์กรไม่แสวงผลก าไร ซึ่งมีส านักงาน
ใหญ่ในเมืองอเล็กซานเดรีย รัฐเวอร์จิเนีย โดยที่ IACP เป็นผู้จัดพิมพ์นิตยสาร The Police Chief  ซึ่งเป็นวารสารช้ัน
น าส าหรับผู้บังคับใช้กฎหมาย และเป็นเจ้าภาพการประชุมประจ าปีซึ่งเป็นงานแสดงการฝึกอบรมและเทคโนโลยีของ
ต ารวจที่ใหญ่ที่สุดในโลก27 
 ซึ่งองค์กร IACP ได้เขียนถึง ต้นแบบนโยบายของการสอบปากค าผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญาไว้ ใน 
“ Interactions with Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities”  โ ด ย น โ ย บ า ย นี้ มี
จุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมีแนวทางในการช่วยเหลือ โต้ตอบ และสื่อสารกับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการอย่างเหมาะสม28 
 ในการสอบปากค าเสียหาย หรือ การสอบปากค าผู้ต้องหา ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ต้องสงสัย ควรอนุญาต
ให้บุคคลผู้สามารถเข้าใจผู้บกพร่องทางสติปัญญา เข้าร่วมในการสอบปากค าบุคคลเหล่านั้นเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าสิทธิ
ของบุคคลนั้นได้รับการคุ้มครอง29 
 เมื่อสอบปากค าผู้เสียหายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เจ้าหน้าท่ีควรท าดังต่อไปนี้30 
 1. ก าหนดรูปแบบของการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้บกพร่องทางสติปัญญา และจัดหาวิธีการที่
จ าเป็นตามความเหมาะสม 

                                                      
 26 Australian Human Rights Commission, “The Rights of People with Disabilities: Areas of Need for 
Increased Protection: Chapter 5: Criminal Justice System.” Retived on April 14,2021, from 
https://humanrights.gov.au/our-work/rights-people-disabilities-areas-need-increased-protection-chapter-5-criminal-
justice#interview. 
 27 IACP, “About IACP.” Retived on April 16,2021, from https://www.theiacp.org/about-iacp. 
 28 IACP LAW ENFORCEMENT POLICY CENTER , “Interactions with Individuals with Intellectual and 
Developmental Disabilities.” Retived on April 16,2021, from https://www.theiacp.org/resources/policy-center-
resource/intellectual-and-developmental-disabilities. 
 29 IACP LAW ENFORCEMENT POLICY CENTER ,เพิ่งอ้าง เชิงอรรถที่ 28 น.3. 
 30 IACP LAW ENFORCEMENT POLICY CENTER ,เพิ่งอ้าง เชิงอรรถที่ 28, น.3. 
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 2. ไม่ตีความว่าการไม่สบตา หรือพฤติกรรมแปลก ๆ ของผู้เสียหายเป็นการหลอกลวง หรือการเลี่ยง
ตอบค าถาม 
 3. เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค าถามง่ายๆ ตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตามจักต้องหลีกเลี่ยงค าถามในลักษณะให้
ตอบว่า ใช่หรือไม่ใช่ เนื่องจากบุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญาอาจเลือกตอบใช่หรือไม่ใช่เพื่อพยายามท าให้เจ้าหน้าที่
พอใจ แทนท่ีจะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กลับได้ข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง 
 4. เจ้าหน้าที่ไม่ควรเสนอค าตอบ ทั้งยังต้องพยายามท าให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาใช้ความคิดตอบ
อย่างช้าช้า โดยตระหนักว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถชักจูงได้ง่ายกว่า และอาจมีการชี้น าสูง 
 จะเห็นได้ว่าในประเทศสหรัฐอมริกา มีแนวทางอันเป็นกรอบการปฏิบัติงานให้กับเจ้าพนักงานต ารวจไว้
อย่างชัดเจน อันเป็นแนวทางที่ควรน ามาปรับใช้ในการสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญาตามกฎหมาย
ไทยเป็นอย่างยิ่ง ผู้ศึกษาเห็นเป็นอย่างยิ่งว่า หากการปฏิบัติงานใช้ดุลยพินิจทุกสิ่งล้วนไม่เกิดมาตรฐานส าคัญและไม่
อาจอ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค ดังนี้ การน าแนวทางขององค์กร IACP  อันเป็นต้นแบบนโยบายของการ
สอบปากค าผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญามาบัญญัติไว้เป็นการสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญาเป็นการ
เฉพาะย่อมส่งผลดี 
 
4. บทสรุป และข้อแนะในเร่ืองการสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา 
 ประเทศไทยใช้รูปแบบการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นรัฐต้องเยียวการ
แก้ไขให้เกิดความสงบสุข แต่ในขณะเดียวกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เกี่ยวกับการสอบปากค า
ผู้เสียหาย กลับมีเพียง การสอบปากค ากรณีทั่วไป ตามมาตรา 133 และการสอบปากค าผู้เสียหายที่เป็นเด็ก ตาม
มาตรา 133 ทวิ โดยยังไม่ได้มีมาตรการสอบปากค าท่ีหากปรากฏว่าผู้เสียหายเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไว้เป็นการ
เฉพาะย่อมเห็นอย่างชัดเจนว่า การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐของไทยไม่อาจอ านวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิผล 
ทั้งที่รัฐต้องปฏิบัติเพื่อให้ผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา ที่อาจตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมได้อย่างง่าย ได้รับ
ความคุ้มครองตามความเหมาะสม นับว่าผู้เสียหายบกพร่องทางสติปัญญานั้นไม่มีวิธีการสอบปากค าส าหรับเขาไว้
เป็นการเฉพาะ ทั้งยังใช้วิธีเยี่ยงบุคคลปกติธรรมดา นับว่าเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างแน่แท้  
 ผู้บกพร่องทางสติปัญญานั้น แม้มีลักษณะทางกายภาพอาจเหมือนบุคคลโดยปกติทั่ว ๆไป แต่ ความ
บกพร่องทางสติปัญญา นับว่าเป็นความพิการตามกฎหมาย บุคคลเหล่านี้จึงมีความแตกต่างจากบุคคลธรรมดา
โดยทั่วไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในสังคม การเรียนรู้ ต่าง ๆ นับว่า เราควรให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง
ผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นับตั้งแต่กระบวนการต้นทาง คือ ในช้ันการ
สอบสวนของเจ้าพนักงานต ารวจ การสอบปากค าผู้เสียหาย น้ันนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพในการค้นหาว่าข้อเท็จจริงในคดีเกิดสิ่งใดขึ้น บุคคลใดเป็นผู้ก่ออาชญากรรม เนื่องมาจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้
จากการสอบปากค าผู้เสียหายนั้น ย่อมเป็นรากฐานส าคัญของการกระบวนการสอบสวน แต่กฎหมายไทยก็ไม่ได้มี
วิธีการสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญาก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ทั้ง ๆ ที่ผู้เสี ยหายที่บกพร่องทาง
สติปัญญานับว่าเขาเป็นเหยื่อของอาชญากรรม อันถือเป็นเหยื่อที่มีความเปราะบางซึ่งสมควรจะได้รับกระบวนการ
สอบปากค าที่เหมาะสมตามสภาวะความเป็นจริง อีกท้ังหากเรามีวิธีการสอบปากค าที่เหมาะสมย่อมสามารถที่จะท า
ให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดอย่างครอบคลุมและครอบถ้วน  
ดังนั้น เพื่อด าเนินการแก้ปัญหา และเพื่อให้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในคดีอาญา ให้
เป็นมาตรการที่ก้าวหน้า และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ดั่งประเทศท่ีมีการพัฒนาแล้ว ดังนี้ผู้ศึกษาเห็นว่า 
 1. ควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเรื่องการ สอบปากค าผู้เสียหาย นั้น 
ต้องมีการก าหนดวิธีการสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญาไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีลักษณะคล้ายแต่ไม่
เหมือนเสียทีเดียวกับ บทบัญญัติมาตรา 133 ทวิ กล่าวคือ ให้มีการบัญญัติวิธีการสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่อง
ทางสติปัญญาไว้เป็นการเฉพาะ ในความผิดทุกประเภท ท้ังให้พนักงานสอบสวนแยกกระท าเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่
เหมาะสมกับผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา และให้มีบุคคลที่สามารถเข้าใจผู้บกพร่องทางสติปัญญา หรือ 
ผู้ปกครอง ญาติ เพื่อนหรือผู้รับผิดชอบอื่น ๆ เข้ามาในการสอบปากค าโดยมีหน้าท่ีเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่าง
เจ้าพนักงานต ารวจ และผู้เสียหาย เพื่อที่จะได้ข้อมูลอย่างแท้จริงกระจ่างชัด มากกว่าการใช้วิธีการสอบปากค า
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โดยทั่วไป ทั้งยังต้อง มีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งท าหน้าที่ช่วยแก้ปัญหา ช่วยในการพูดคุยท าความ
เข้าใจผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา ได้เป็นอย่างดี และพนักงานอัยการ ดั่งท่ีปรากฏในมาตรา 133 ทวิ อีกด้วย 
 2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติของไทย ควรให้ความส าคัญกับการสอบปากค าผู้เสียหายที่บกพร่องทาง
สติปัญญา ควรมีแนวทางปฏิบัติที่มีลักษณะกรอบที่ชัดเจนมิใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง อาจใช้ดุลยพินิจ ผู้ศึกษามองว่าการที่ไม่
มีกรอบที่ชัดเจนให้เจ้าพนักงานต ารวจปฏิบัติการ ก็อาจส่งผลให้เกิดความขาดประสิทธิภาพ ดังนี้ย่อมต้องมีกรอบการ
สอบปากค าผู้เสียหายที่มิใช่บุคคลปกติธรรมดา ไว้เป็นกรอบ ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างค าถามปลายเปิด หรือการไม่ถาม
ว่าใช่หรือไม่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา 
 หากมีการแก้ไขจะท าให้ลดความแตกต่างทางสังคมอันก่อให้เกิดความเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่จะ
ส่งผลดีต่อผู้เสียหายที่บกพร่องทางสติปัญญา ได้มีวิธีการสอบปากค าที่เหมาะสม และยังส่งผลดีอย่างที่ต่อกระบวร
การยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยท่ีจะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 
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