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บทคัดย่อ  

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรับปรุงข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 

2522, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กรณีที่ผู้ประกอบการผิด

สัญญาในการส่งมอบบ้านแก่ผู้บริโภค รวมถึงแนวทางการปรับปรุงสัญญาจะซื้อจะขายและการก�าหนดธุรกิจที่

ควบคุมสัญญาตลอดจนการสร้างหลักประกันคุ้มครองแก่ผู้บริโภคเมื่อได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ

สอดคล้องในข้อกฎหมายและการน�าไปปฏบัิตใิช้ โดยมุง่เน้นให้ผูบ้ริโภคไม่ถกูเอารดัเอาเปรยีบจากผูป้ระกอบการ

และเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นที่จะได้รับการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

 จากผลการศกึษาพบว่า ในปัจจบัุนอัตราโทษของผูป้ระกอบการทีก่ระท�าผดิสัญญานัน้มบีทลงโทษทีต่�า่ 

และตัวผู้บริโภคเองไม่มีอ�านาจต่อรอง จึงส่งผลให้ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาดังกล่าวติดขัดในเรื่องการเรียกร้อง
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ความเสียหาย ท�าให้ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม และขณะนี้ ในกระบวนการพิจารณาด�าเนินคดีมีจ�านวน

มากท�าให้เกดิความล่าช้า ส่งผลให้ผูบ้รโิภคเสยีประโยชน์ทีค่วรจะได้รบั รวมถงึท�าให้เสยีเวลาและค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนนิคด ีอกีทัง้ยงัไม่มข้ีอกฎหมายหรอืข้อบงัคบัก�าหนดเรือ่งของการสร้างหลกัประกนัคุม้ครองผูบ้รโิภคในกรณี

ที่ผู้ประกอบการได้กระท�าผิดสัญญา เพียงแต่มีการบัญญัติไว้ในการฟ้องร้องคดีผิดสัญญาทางแพ่งเท่านั้น ดังนั้น

จงึควรก�าหนดเงือ่นไขของข้อสญัญาทีส่ร้างหลักประกนัไว้ก่อนในกรณท่ีีมกีารผิดสัญญาเกดิข้ึน หากไม่ได้บ้านตาม

สัญญาหรือได้รับมอบบ้านท่ีช�ารุดบกพร่องอันมิใช่ความผิดของผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและช่วย

ให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองในสิทธิประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ:  หลักประกัน;  ผู้บริโภค;  ผู้ประกอบธุรกิจ;  สัญญาบ้าน

Abstract  

 This article aims to study the possible amendments of Consumer Protection Act B.E. 

2522, the Civil and Commercial Code and Land Distribution Act B.E. 2543. The focus of this 

study is a case whereby entrepreneurs fail to deliver a house for consumers. It is to identify 

directives for improving a contract to sell; including a housing contract in a list of to be 

controlled contracts as well as creating some protection safeguards for consumers’ suffering 

from certain damage. The legal amendments and new legal provisions should promote 

consumer’s rights against housing entrepreneurs. The former should be assured that if some 

damage really happens, they should have a right to claim some compensation for it. 

 The study shows that there are main problems; punishments for housing entrepreneurs 

are lenient, and consumers do not have a bargaining power when dealing with housing 

entrepreneurs. As a result, they fail to file a complaint accordingly and they are barred from 

receiv ing appropr iate compensat ion. Moreover ,  at present there are many 

caseloads in court, which cause a severe delay of legal proceedings. Consumers are therefore 

unable to receive some compensation. The delay means consumers waste their time money 

for the legal proceedings. Moreover, there is no legal provision stipulating the protection 

safeguards for consumers in case of entrepreneurs’ non-compliance with the housing contract. 

What they can do is to file a civil case against the wrongful entrepreneurs. It is a strong 

recommendation that a housing contract should provide some safeguards for consumer so as 

to promote their confidence and guarantee their right to receive compensation if the 

entrepreneurs fail to deliver a house as provided in the housing contract or deliver a 

defective one.

Keywords:  Safeguards;  Consumers;  Entrepreneur;  Housing Contract
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1. บทน�า 

 ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการจะซ้ือจะขายหรือการเช่าห้อง

พัก อาคารชุด หรือบ้านจัดสรรต่าง ๆ เมื่อความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นจึงกลาย

เป็นธุรกิจที่นักลงทุนต้องการด�าเนินกิจการเกี่ยวกับ “บ้านจัดสรร” มากขึ้นตามไปด้วย ผู้บริโภคจึงมีทางเลือกใน

การหาท่ีอยู่อาศัยเป็นของตน โดยเร่ิมต้นจากการกู้ยืมเงินกับธนาคารมอบให้แก่เจ้าของโครงการเพื่อด�าเนินการ

ก่อสร้างต่อไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ผู้ประกอบการไม่สามารถบริหารจัดการส่งมอบบ้านให้แก่ผู้บริโภคตามที่

ต้องการได้ 

 จากการร้องเรยีนของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัเรือ่งบ้านหรือทีอ่ยูอ่าศยัเกดิขึน้เป็นจ�านวนมาก ในสถติิการร้อง

เรียนของผู้บริโภคช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของช่วงระยะเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 

2559 นั้น มีปัญหาเรื่องร้องเรียนการส่งมอบ บ้านไม่ได้เนื่องจากสร้างไม่เสร็จเป็นปัญหาที่มากที่สุดในระยะเวลา

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา5 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผู้บริโภคยื่นเรื่องค�าร้องเพื่อขอความเป็นธรรม แต่การเยียวยาค่าเสียหาย

มีความล่าช้า การยติุข้อปัญหาไม่คุม้ค่าและไม่สมประโยชน์ท�าให้เสยีเวลาและเสยีสทิธใินทีอ่ยูอ่าศยัเพราะต้องไป

หาที่อยู่ใหม่ อีกทั้งกฎหมายในปัจจุบันมีอัตราโทษเบาท�าให้ผู้ประกอบการมิได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ 

บริโภคโดยตรง ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือไกล่เกลี่ยในการชดใช้เยียวยา 

 อย่างไรกด็ ีแม้ว่าตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 จะได้มกีารบญัญตักิ�าหนดสิทธขิอง

ผูบ้รโิภคไว้กต็าม แต่สทิธท่ีิจะได้รบัความเป็นธรรมในการท�าสัญญาหรือการแก้ไขข้อสัญญาให้มคีวามชดัเจนและ

ครอบคลุมความรับผิดของผู้ประกอบการ รวมถึงในส่วนของความช�ารุดบกพร่องของโครงสร้างที่ผู้ประกอบการ

ด�าเนินการยงัไม่เพียงพอและเหมาะสม เพราะเป็นเหตปัุจจยัทีท่�าให้เกดิการผดิสญัญาอนัจะต้องมแีนวทางในการ

ป้องกนัปัญหาเพือ่ท่ีจะช่วยให้ผูบ้รโิภคไม่ถูกเอาเปรยีบจากผู้ประกอบการเกนิสมควร อย่างไรกด็ ีแนวทางดงักล่าว

ยังมีความแตกต่างกับกรณีของศาลที่มีแนวทางในการเยียวยาเพื่อแก้ไขบรรเทาผลร้ายทางแพ่งหรือค่าสินไหม

ทดแทนแก่ผู้บริโภคเท่านั้น ดังนี้ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันเพียงเพราะยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติ

ทางกฎหมายเกี่ยวกับบทลงโทษให้มีอัตราที่สูงมากข้ึนและมาตรการเชิงลงโทษท่ีเข้มงวด อีกท้ังไม่มีการท�าหลัก

ประกันความคุ้มครองให้แก่ผู้บริโภคในขณะที่ท�าสัญญาซื้อขายบ้าน หากก�าหนดให้มีหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม

ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้บริโภคให้ได้รับความ

ปลอดภัยที่ดี ตลอดจนการคุ้มครองเยียวยาที่เหมาะสมได้มากกว่าในภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2. กฎหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

 หลักการและเหตุผลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นการจัดตั้งองค์กรของ

รัฐขึ้น ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยตรงเพราะกฎหมายอื่น ๆ ได้บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมผู้ประกอบธุรกิจ 

ซึง่เป็นการคุ้มครองผูบ้รโิภคทางอ้อม โดยผูบ้รโิภคไม่สามารถใช้สิทธใินการฟ้องร้องผู้ประกอบธรุกิจทางอาญาต่อ



หน้า 4 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (vol. 6 no. 1 January - June 2018)หน้า 4 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 6 Wicha Mahakhun, “Theory of Law,” Journal of Law 1, no. 3 (September 1974): 75-76. [In Thai]  

 7 Consumer Protection Act (Second Edition) B.E. 2541, Section 3, Royal Gazette Book 115 Part 15 (March 4, 1998): 1. 

[In Thai]

 8 Pairoj Artraksa, Consumer Protection Law in Contract, 2nd ed. (Bangkok: Winyuchon, 2004), 28. [In Thai]

ศาลได้ ส่วนการด�าเนินการทางแพ่งเป็นการสร้างภาระและเสียค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ใน

ฐานะที่จะด�าเนินคดีด้วยตนเองได้6 

 เมื่อพิจารณาถึงค�านิยามผู้บริโภค หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่ง

ได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผู้ใช้

สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม7

 2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 

   แนวคิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2541 จึงได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ คือ 1) สิทธิท่ีจะได้รับ

ข่าวสาร 2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย 4) สิทธิที่จะได้รับ

ความเป็นธรรมในการท�าสัญญา และ 5) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

   จากปัญหากรณีผูป้ระกอบการไม่สามารถส่งมอบบ้านให้แก่ผูบ้รโิภคได้จนเกดิการฟ้องร้องขึน้และ

น�าไปสู่การขอให้ชดใช้ความเสียหายนั้น ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ขาดในเรื่องสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมใน

การท�าสญัญา หากผูป้ระกอบการไม่ส่งมอบบ้านให้ผูบ้ริโภคโดยไม่มหีลกัประกนัคุม้ครองได้อย่างชดัเจน ซึง่เป็นการ

ขัดต่อแนวคิดในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

   นอกจากน้ันแล้ว การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาโดยการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามมาตรา 

4 (3 ทวิ) คือ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�าสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่ง

ลักษณะสัญญาควรเป็นไปในรูปแบบของสิทธิหน้าที่ ข้อมูลข่าวสารของสินค้า การจ�ากัดความรับผิด การเยียวยา

ความเสียหายที่เหมาะสม8 และสิ่งที่ส�าคัญ คือ ความรวดเร็วในการเยียวยาความเสียหาย ไม่ล่าช้าจนเกินไป การ

ผิดสัญญาไม่ส่งมอบบ้านภายในระยะเวลาที่สมควร เป็นการกระท�าที่ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบโดยกว้าง 

ดังนั้นสิทธิของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ประชาชนจะได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 2.2 หลักความสุจริต 

   เป็นหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ดังที่ปรากฏ

ในบทบัญญัติมาตรา 5 ที่ว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการช�าระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระท�าโดยสุจริต” 

การทีก่ฎหมายวางหลกัสจุรติไว้ในฐานะเป็นหลักทัว่ไปของประมวลกฎหมาย กด้็วยมุ่งจะให้เป็นหลกัพ้ืนฐานของ

ระบบกฎหมาย โดยก�าหนดหน้าท่ีแก่บุคคลทุกคนท่ีจะใช้สิทธิหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ต้องกระท�าไปภายใต้

มาตรฐานทางคุณค่าเดียวกัน คือ ด้วยความสุจริต อันเป็นมาตรฐานทางคุณค่าทางสังคมตามเกณฑ์ที่ยอมรับกัน

ว่าสอดคล้องกับความคาดหมายโดยชอบของบคุคลทีรู่ผิ้ดชอบชัว่ด ีและรูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือตามมาตรฐาน
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 6 Wicha Mahakhun, “Theory of Law,” Journal of Law 1, no. 3 (September 1974): 75-76. [In Thai]  

 7 Consumer Protection Act (Second Edition) B.E. 2541, Section 3, Royal Gazette Book 115 Part 15 (March 4, 1998): 1. 

[In Thai]

 8 Pairoj Artraksa, Consumer Protection Law in Contract, 2nd ed. (Bangkok: Winyuchon, 2004), 28. [In Thai]

ศาลได้ ส่วนการด�าเนินการทางแพ่งเป็นการสร้างภาระและเสียค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ใน

ฐานะที่จะด�าเนินคดีด้วยตนเองได้6 

 เมื่อพิจารณาถึงค�านิยามผู้บริโภค หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่ง

ได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผู้ใช้

สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม7

 2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 

   แนวคิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2541 จึงได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ คือ 1) สิทธิที่จะได้รับ

ข่าวสาร 2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย 4) สิทธิที่จะได้รับ

ความเป็นธรรมในการท�าสัญญา และ 5) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

   จากปัญหากรณผีูป้ระกอบการไม่สามารถส่งมอบบ้านให้แก่ผูบ้รโิภคได้จนเกดิการฟ้องร้องขึน้และ

น�าไปสู่การขอให้ชดใช้ความเสียหายนั้น ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ขาดในเรื่องสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมใน

การท�าสญัญา หากผูป้ระกอบการไม่ส่งมอบบ้านให้ผูบ้ริโภคโดยไม่มหีลกัประกนัคุม้ครองได้อย่างชดัเจน ซึง่เป็นการ

ขัดต่อแนวคิดในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

   นอกจากนั้นแล้ว การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาโดยการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามมาตรา 

4 (3 ทวิ) คือ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�าสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่ง

ลักษณะสัญญาควรเป็นไปในรูปแบบของสิทธิหน้าที่ ข้อมูลข่าวสารของสินค้า การจ�ากัดความรับผิด การเยียวยา

ความเสียหายที่เหมาะสม8 และสิ่งที่ส�าคัญ คือ ความรวดเร็วในการเยียวยาความเสียหาย ไม่ล่าช้าจนเกินไป การ

ผิดสัญญาไม่ส่งมอบบ้านภายในระยะเวลาที่สมควร เป็นการกระท�าที่ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบโดยกว้าง 

ดังนั้นสิทธิของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ประชาชนจะได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 2.2 หลักความสุจริต 

   เป็นหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ดังที่ปรากฏ

ในบทบัญญัติมาตรา 5 ที่ว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการช�าระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระท�าโดยสุจริต” 

การทีก่ฎหมายวางหลักสุจริตไว้ในฐานะเป็นหลักทัว่ไปของประมวลกฎหมาย กด้็วยมุ่งจะให้เป็นหลกัพืน้ฐานของ

ระบบกฎหมาย โดยก�าหนดหน้าท่ีแก่บุคคลทุกคนท่ีจะใช้สิทธิหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ต้องกระท�าไปภายใต้

มาตรฐานทางคุณค่าเดียวกัน คือ ด้วยความสุจริต อันเป็นมาตรฐานทางคุณค่าทางสังคมตามเกณฑ์ที่ยอมรับกัน

ว่าสอดคล้องกับความคาดหมายโดยชอบของบคุคลท่ีรูผิ้ดชอบชัว่ด ีและรูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือตามมาตรฐาน

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 5

 9 Schermaier M. J., “Bona Finds in Roman Contract Law,” in Good Faith in European Contract Law, eds.  

Zinmermann R. and Whittaker S. (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 63.

 10 Kittisak Prokati, Bona Fide and Circumstances Beyond Expectation in Obligation Performance (Bangkok: 

Thammasat University Press, 2012), 15-16. [In Thai]
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Carriages (Bangkok: Ramkhamhaeng University, 2017), 224. [In Thai]

ของวิญญูชนที่เกี่ยวข้องบุคคลทุกคนต้องใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต การใช้สิทธิไปในทางที่มิชอบย่อมไม่

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย9

   หลกัสจุรตินีย่้อมใช้บงัคบัได้ทัง้ในเมือ่มข้ีอตกลงระหว่างกนัเอาไว้หรอืมกีฎหมายวางเกณฑ์ไว้ และ

ในเม่ือกฎหมายหรอืข้อตกลงระหว่างคูก่รณมีไิด้แสดงไว้โดยละเอยีดถงึวิธปีฏบิติัหรอืกระท�ากจิการใด ๆ  กล่าวคอื 

บุคคลต้องถือเอาความสุจริตเป็นหลักแห่งการใช้สิทธิและการช�าระหนี้ของตน10 เช่นเดียวกับการช�าระหนี้ ของผู้

ประกอบการก็ต้องมีความสุจริตในอาชีพให้เป็นไปในทางที่ชอบ รวมถึงการรักษาสัจจะที่จะมุ่งในการผูกพันต่อ

สญัญาทีใ่ห้ไว้แก่คูก่รณแีละมุง่ทีจ่ะผกูพนัปฏบิติัตามเจตนา หรือค�ามัน่ทีไ่ด้แสดงต่อคูก่รณไีว้อย่างชดัแจ้ง และรบั

ผิดชอบต่อพฤติการณ์ของตน

   อย่างไรก็ดี จากสภาพกรณีผู้ประกอบการธุรกิจผิดสัญญาบ้านโดยไม่ท�าการส่งมอบให้ผู้บริโภค 

หรอืกรณกีารสร้างบ้านไม่ได้มาตรฐานหรอืช�ารุดบกพร่อง ถือได้ว่าเป็นการกระท�าท่ีขัดต่อหลักสุจริตในการใช้สิทธิ

เอารัดเอาเปรยีบผูอ้ืน่ให้ได้รบัความเดอืดร้อน ไม่มคีวามซือ่สตัย์ต่อวชิาชพีของตน การกระท�าเช่นนีก่้อให้เกดิการ

ขาดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้อื่นและยังส่งผลกระทบต่อสังคมอีกด้วย

 2.3 สัญญาจ้างท�าของ
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Resources in Bangkok (Research Report) (Bangkok: Ministry of Natural Resources and Environment, 2017), 21. [In Thai]

 15 Akraphong Vechayanond, “Law of Construction Standards and Safety Protection Measures in Residential Buildings 

in Japan,” last modified n.d., accessed June 21, 2012, https://www.gotoknow.org/post/167748/ [In Thai]

 3.2 ปัญหาการเกิดความช�ารุดบกพร่องและการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน

   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 598 ได้ก�าหนดให้ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดในความ

ช�ารดุ บกพร่อง ถ้าผูว่้าจ้างรบัมอบงานท่ีช�ารุดบกพร่องนัน้โดยมไิด้อดิเอ้ือน แต่ผูรั้บจ้างจะต้องรบัมอบงานในกรณี

ที่ 1) ความช�ารุดบกพร่องไม่พบได้ในขณะรับมอบ และ 2) ผู้รับจ้างปิดบังเกี่ยวกับความช�ารุดบกพร่อง 

   จากกรณท้ัีงสองประเดน็ข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดเพ่ือการทีท่�าช�ารุดบกพร่องเพียงแต่ทีป่รากฏ

ขึน้ภายในปีหนึง่นบัแต่วนัส่งมอบหรอืทีป่รากฏขึน้ภายในห้าปี ถ้าการทีท่�านัน้เป็นสิง่ปลกูสร้างกบัพืน้ดนิท่านมิให้

ใช้บังคับเมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ปิดบังความช�ารุดบกพร่องนั้น ตามมาตรา 600 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ แต่อย่างไรก็ดี กรณีการสร้างบ้านของผู้จัดสรรไม่ได้มาตรฐานหรือการออกแบบผิดพลาด การใช้วัสดุ

อุปกรณ์ผิดวัตถุประสงค์ไม่ตรงตามสัญญาก่อสร้าง การประหยัดงบประมาณวัสดุเพ่ือลดต้นทุนการผลิตหรือค่า

ใช้จ่ายในการก่อสร้าง การทรุดตวัของฐานรากซึง่มกัจะพบในบรเิวณการก่อสร้างทีมี่ช้ันดินเนือ้อ่อนนิม่ โดยเฉพาะ

ในบรเิวณพืน้ทีร่่องสวน ท้องไร่ ท้องนา และมกัจะเป็นพ้ืนทีถ่มใหม่14 จากข้อมลูกรมทรัพยากรธรณใีนปัจจุบนัเรา

จะพบว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหรือบริเวณปริมณฑล โดยรอบมักจะประสบปัญหากับกรณีพื้นดินทรุดตัว โดย

ในแต่ละปีพื้นดินได้ทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 5-10 เซนติเมตรต่อปี และสาเหตุอื่นซึ่งเกิดขึ้นได้หลายประการ เช่น 

การขุดเจาะน�้าบาดาลมาใช้ การจัดวางผังเมือง การก่อสร้างอาคาร และตึกสูงจ�านวนมากเกินไปจนแออัดอยู่ใน

เฉพาะกรุงเทพฯ ทั้งนี้ที่ดินในโซนเขตเมืองเป็นลักษณะดินอ่อนและเป็นที่ต�่าปัญหาเหล่านี้ท�าให้ตึกอาคารบ้าน

เรือนพังทลายลงมาได้ง่าย รวมไปถึงปัญหาการขออนุญาตก่อสร้าง เช่น การจัดสรรที่ดิน การถมดิน 

   เมื่อน�ามาศึกษาเปรียบเทียบกับการด�าเนินงานของประเทศญี่ปุ่นพบว่า การอนุญาตจัดสรรที่ดิน

และการปลกูสร้างบ้านหรอือาคารของประเทศญีปุ่น่จะมข้ัีนตอนการด�าเนนิงานท่ีละเอยีดมาก ซ่ึงจากการเข้าร่วม

สงัเกตการณ์การประเมนิผลการก่อสร้าง15 ณ สถานก่อสร้างอาคารทีอ่ยู่อาศยั ณ เมอืงโยโกฮามา สถานท่ีก่อสร้าง

ที่อยู่อาศัยโดยความร่วมมือของศูนย์เพื่อการอยู่อาศัยที่ดี (Center for Better Living: CBL) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่

แสวงหาก�าไร โดยเป็นองค์กรบุคคลที่สามท�าหน้าที่ในการทดสอบและประเมินผลประสิทธิภาพบ้านที่ก่อสร้าง 

องค์กรดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งองค์กรซ่ึงมีหน้าท่ี

เกี่ยวข้องกับการทดสอบและประเมินผลการก่อสร้างในทุกขั้นตอนโดยละเอียด ตั้งแต่การปรึกษาการตรวจและ

ออกแบบจนถึงระหว่างการก่อสร้างและการก่อสร้างเสร็จเพื่อที่จะออกใบรับรองให้ ตามระบบกระบวนการดัง

กล่าวนี้ไม่ได้เป็นการบังคับว่าทุกครั้งเมื่อมีการก่อสร้างจะต้องมาท�าการประเมินซ่ึงแล้วแต่ความต้องการของผู้

สร้างเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาเป็นหลัก ซึ่งบ้านหรืออาคารที่พักอาศัยได้ผ่านการประเมินในลักษณะเช่นว่า

นั้นแล้วก็จะสามารถจ�าหน่ายได้ในราคาสูง อีกทั้งเป็นที่นิยมของคนทั่วไปส�าหรับขั้นตอนการประเมินนั้น

   ในข้ันต้นจะพิจารณาจากแบบแปลนว่ามีลักษณะอย่างไรมีการใช้วัสดุอย่างไรนั้น การประเมิน

ประสิทธิภาพบ้านที่ก่อสร้างนี้จะท�าการตรวจอย่างน้อย 4 ครั้งในการปลูกสร้างให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นขั้น
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 16 Japan Earthquake Reinsurance Co, Ltd., “Introduction to Earthquake Reinsurance in Japan,” last modified n.d., 

accessed May 2, 2010, http://www.nihonjishin.co.jp/english/

 17 Kornkamon Phutsorn, “Legal Problems of Catastrophe Insurance,” Journal of Law Faculty of Law Assumption 

University 7, no. 2 (July-December 2016): 17. [In Thai]

 18 Prasarn Maleenond, “Residents’ Complaints on Land Subsidence in Housing Projects, Cracks on Houses and Roads,” 

Complaint Filing Page Culumn, Morning News, August 28, 2016, accessed August 16, 2017, https://www.youtube.com/

watch?v=Ra55jKbutRg&feature=youtu.be/ [In Thai]

ตอนการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่เห็นว่าผ่านการประเมินก็จะออกใบรับรองให้ในทุกขั้นตอนว่า

ได้ผ่านการประเมนิประสทิธภิาพแล้ว ซึง่เคหสถานทีส่ร้างใหม่จะต้องปลกูสร้างให้มคีณุภาพ โดยจะมีอายขุองการ

รับประกันเป็นเวลา 10 ปี  เจ้าของโครงการสามารถตดิเครือ่งหมายไว้ให้ประชาชนทัว่ไปได้พิจารณาและรบัทราบ

ได้เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

   อย่างไรก็ดี ประเทศญี่ปุ่นก็ยังมีการจัดต้ังระบบการประกันภัยส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้เพ่ือการอยู่อาศัย

และทรพัย์สนิภายในสิง่ปลกูสร้างซึง่กจ็ะได้รบัความคุม้ครองจากอคัคีภยั การท�าลายหรอือทุกภยัทีม่สีาเหตโุดยตรง

หรอืโดยอ้อมจากแผ่นดนิไหว16 ภเูขาไฟระเบดิ โดยก�าหนดให้เป็นทางเลอืกเพิม่เตมิในการท�าประกนักรณทีีม่คีวาม

เสียหายส�าหรับโครงสร้างหลักของสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ส�าหรับอยู่อาศัยประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่ใช้ในการ

ซ่อมแซมพื้นท่ีเพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างนั้นให้กลับสู่สภาพเดิม เมื่อสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ส�าหรับ

อยูอ่าศยัไม่สามารถใช้เพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัได้อกีเพราะความเสียหายจากดินถล่ม ถอืว่าส่ิงปลูกสร้างนัน้เสียหายถงึ 

50 เปอร์เซ็นต์ หรือ 70 เปอร์เซ็นต์ ความคุ้มครองนั้นก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจ�านวนเงินเอาประกันภัย17

   เมื่อน�ามาเทียบกับผู้ประกอบการจัดสรรในประเทศไทยมีการด�าเนินการถมที่ดินในระยะเวลาสั้น 

ซึ่งน�าดินเลนมาถมจึงท�าให้ความแน่นหนาของที่ดินยังไม่เพียงพอที่จะท�าการก่อสร้าง แต่ผู้จัดสรรก็เร่งด�าเนิน

กิจการสร้างบ้านเพื่อให้ทันกับต้นทุนที่ตนได้ลงทุนไป จึงก่อให้เกิดปัญหาความช�ารุดบกพร่องขึ้นได้ง่าย ดังกรณี

ตัวอย่างเช่น เมื่อช่วงกลางปี พ.ศ. 2559 มีผู้บริโภคร้องเรียนไปยังส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อร้องเรียนบริษัท 

ทางโครงการเกี่ยวกับปัญหาดินทรุดตัว ไฟฟ้ารั่ว น�้ารั่ว ท่อตันและไม่ได้รับการเยียวยา รวมทั้งสิ้น 254 หลังคา

เรอืน ต่อมาผูป้ระกอบการยนิยอมซ่อมแซมให้ทกุหลังแต่ซ่อมแซมไม่สมบรูณ์ยงัมคีวามช�ารุดบกพร่องอยู ่ลูกบ้าน

จ�านวน 23 หลังคาเรือนจึงรวมตัวกันฟ้องร้องศาลแพ่งธนบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อขอเงินค่า

เยยีวยามาซ่อมแซมบ้านเอง18 ซึง่จากสภาพปัญหานัน้ผูเ้สยีหายเพยีงต้องการให้โครงการหรอืผูป้ระกอบการแก้ไข

ส่วนทีช่�ารดุบกพร่องในการก่อสร้างอนัเป็นปกติธรรมดาของผู้ซ้ือเท่านัน้ อย่างไรกด็ ีเหตดัุงกล่าวจึงส่งกระทบผล

ให้ลกูบ้านบางรายไม่กล้าเข้าอยูอ่าศยัเพราะเกรงว่าบ้านจะถล่มลงมาเพราะบ้านทรุดตัว และผู้บริโภคไม่สามารถ

ใช้สาธารณูปโภคได้ตามปกติ

 3.3 ปัญหาข้อสัญญาและบทลงโทษผู้ประกอบการ

   ข้อสญัญาทีผู่ป้ระกอบการและผู้บริโภคได้กระท�าต่อกนันัน้ ในปัจจุบนัไม่มสัีญญาทีเ่ป็นมาตรฐาน

ชดัเจน กรณหีากมกีารเปลีย่นแปลงข้อสญัญาหรือกระท�าไม่ตรงตามสัญญาจะต้องมวีธิกีารด�าเนนิการเช่นไร รวม

ถึงมาตรการการป้องกันและการถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่โฆษณาเกินจริง ควรท�าอย่างไรเพื่อให้ปัญหา

ลดน้อยลง การที่ประชาชนให้ความไว้วางใจก็คือชื่อเสียงของผู้ประกอบการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ
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 17 Kornkamon Phutsorn, “Legal Problems of Catastrophe Insurance,” Journal of Law Faculty of Law Assumption 

University 7, no. 2 (July-December 2016): 17. [In Thai]
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Complaint Filing Page Culumn, Morning News, August 28, 2016, accessed August 16, 2017, https://www.youtube.com/
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ตอนการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่เห็นว่าผ่านการประเมินก็จะออกใบรับรองให้ในทุกขั้นตอนว่า

ได้ผ่านการประเมนิประสทิธภิาพแล้ว ซ่ึงเคหสถานทีส่ร้างใหม่จะต้องปลกูสร้างให้มคีณุภาพ โดยจะมีอายขุองการ

รบัประกนัเป็นเวลา 10 ปี  เจ้าของโครงการสามารถตดิเครือ่งหมายไว้ให้ประชาชนทัว่ไปได้พิจารณาและรบัทราบ

ได้เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

   อย่างไรก็ดี ประเทศญี่ปุ่นก็ยังมีการจัดต้ังระบบการประกันภัยสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้เพื่อการอยู่อาศัย

และทรพัย์สนิภายในสิง่ปลกูสร้างซึง่กจ็ะได้รบัความคุม้ครองจากอคัคีภยั การท�าลายหรอือทุกภยัท่ีมสีาเหตโุดยตรง

หรอืโดยอ้อมจากแผ่นดนิไหว16 ภเูขาไฟระเบดิ โดยก�าหนดให้เป็นทางเลอืกเพิม่เตมิในการท�าประกนักรณีทีม่คีวาม

เสียหายส�าหรับโครงสร้างหลักของส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ส�าหรับอยู่อาศัยประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่ใช้ในการ

ซ่อมแซมพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างนั้นให้กลับสู่สภาพเดิม เมื่อสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ส�าหรับ

อยูอ่าศยัไม่สามารถใช้เพ่ือเป็นทีอ่ยูอ่าศยัได้อกีเพราะความเสียหายจากดนิถล่ม ถอืว่าสิง่ปลกูสร้างนัน้เสยีหายถงึ 

50 เปอร์เซ็นต์ หรือ 70 เปอร์เซ็นต์ ความคุ้มครองนั้นก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจ�านวนเงินเอาประกันภัย17

   เมื่อน�ามาเทียบกับผู้ประกอบการจัดสรรในประเทศไทยมีการด�าเนินการถมที่ดินในระยะเวลาสั้น 

ซึ่งน�าดินเลนมาถมจึงท�าให้ความแน่นหนาของที่ดินยังไม่เพียงพอที่จะท�าการก่อสร้าง แต่ผู้จัดสรรก็เร่งด�าเนิน

กิจการสร้างบ้านเพื่อให้ทันกับต้นทุนที่ตนได้ลงทุนไป จึงก่อให้เกิดปัญหาความช�ารุดบกพร่องขึ้นได้ง่าย ดังกรณี

ตัวอย่างเช่น เมื่อช่วงกลางปี พ.ศ. 2559 มีผู้บริโภคร้องเรียนไปยังส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อร้องเรียนบริษัท 

ทางโครงการเกี่ยวกับปัญหาดินทรุดตัว ไฟฟ้ารั่ว น�้ารั่ว ท่อตันและไม่ได้รับการเยียวยา รวมทั้งสิ้น 254 หลังคา

เรอืน ต่อมาผู้ประกอบการยนิยอมซ่อมแซมให้ทกุหลังแต่ซ่อมแซมไม่สมบรูณ์ยงัมคีวามช�ารดุบกพร่องอยู ่ลกูบ้าน

จ�านวน 23 หลังคาเรือนจึงรวมตัวกันฟ้องร้องศาลแพ่งธนบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อขอเงินค่า

เยยีวยามาซ่อมแซมบ้านเอง18 ซึง่จากสภาพปัญหานัน้ผูเ้สยีหายเพยีงต้องการให้โครงการหรอืผูป้ระกอบการแก้ไข

ส่วนทีช่�ารุดบกพร่องในการก่อสร้างอนัเป็นปกติธรรมดาของผู้ซ้ือเท่านัน้ อย่างไรกด็ ีเหตดุงักล่าวจึงส่งกระทบผล

ให้ลูกบ้านบางรายไม่กล้าเข้าอยูอ่าศยัเพราะเกรงว่าบ้านจะถล่มลงมาเพราะบ้านทรดุตวั และผูบ้รโิภคไม่สามารถ

ใช้สาธารณูปโภคได้ตามปกติ

 3.3 ปัญหาข้อสัญญาและบทลงโทษผู้ประกอบการ

   ข้อสัญญาทีผู้่ประกอบการและผู้บริโภคได้กระท�าต่อกนันัน้ ในปัจจบุนัไม่มสีญัญาทีเ่ป็นมาตรฐาน

ชดัเจน กรณหีากมกีารเปลีย่นแปลงข้อสัญญาหรือกระท�าไม่ตรงตามสญัญาจะต้องมวีธิกีารด�าเนนิการเช่นไร รวม

ถึงมาตรการการป้องกันและการถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่โฆษณาเกินจริง ควรท�าอย่างไรเพื่อให้ปัญหา

ลดน้อยลง การที่ประชาชนให้ความไว้วางใจก็คือชื่อเสียงของผู้ประกอบการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 9

ข้อมลูการตดัสนิใจในการซือ้โครงการ โดยไม่ได้คาดคดิในเร่ืองการขาดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการทีมี่ต่อ

ผูบ้รโิภค ถงึแม้ว่าข้อสญัญาฉบับมาตรฐานของส�านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภคจะได้ระบใุห้ผูซ้ือ้มสีทิธิบอกเลกิสัญญา

และสิทธิเรียกเงินที่ช�าระไปแล้วคืนได้พร้อมดอกเบ้ียปรับ หากผู้ประกอบการไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ 

ผูซ้ือ้มสิีทธบิอกเลกิสญัญาและด�าเนนิคดตีามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายมไิด้มกีารก�าหนดอย่างเคร่งครดั

ในการให้น�าสัญญาฉบับมาตรฐานของส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภคมาใช้ ท�าให้ผู้ประกอบการชอบที่จะหลีกเลี่ยง

การท�าสัญญาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงยังไม่มีมาตรการการป้องปรามหรือป้องกันมิให้ผู้ประกอบการงดเว้นการ 

กระท�าที่ชัดเจน แม้ว่าในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้มีการก�าหนดมาตรการทางอาญาไว้ 

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่ง ก�าเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระส�าคัญ

ประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณา หรือใช้ฉลากท่ีมีข้อความอัน

เป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน

หกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ อย่างไรก็ดี หากกระท�าความผิดซ�้าอีก ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับตามมาตรา 47 

   แม้กระนัน้ กรณขีองบทบญัญตัเิกีย่วกบัการลงโทษผู้ประกอบธรุกิจหรือวศิวกรผู้ควบคมุงานไม่ว่า

จะเป็นไปตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัคุ้ิมครองผู้บรโิภค พ.ศ. 2522 หรือพระราชบญัญติัวชิาชพีวศิวกรรม 

พ.ศ. 2505 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการขุดดิน ถมดิน พ.ศ. 2534 ก็ตาม ต่างมีบทลงโทษที่น้อยมาก 

ตวัอย่างเช่น พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 บทก�าหนดโทษตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ผู้บริโภคนั้นต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ ส่วนบทก�าหนด

โทษของการฝ่าฝืนการขุดดิน การถมดิน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือ

ทั้งจ�าทั้งปรับ ดังนี้ปัญหาเกี่ยวกับบทลงโทษพบว่าข้อกฎหมายในส่วนของบทลงโทษผู้ประกอบการหรือวิศวกร

ควบคุมนั้นมีการบัญญัติบทลงโทษทางอาญาที่ต�่ามาก หากเทียบกับกรณีที่มีการกระท�าผิดซ�้า อัตราโทษก็ 

ไม่แตกต่างจากท่ีได้รบัในความผดิครัง้แรก ส่งผลให้ผูป้ระกอบการมไิด้ตระหนกัถงึการประกอบธรุกจิทีจ่ะกระทบ

ต่อผู้บริโภคมากเท่าที่ควร 

4. บทวิเคราะห์ 

 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราช

บัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ในเรื่องของสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�าสัญญากรณีที่ผู้ประกอบการ 

ผิดสัญญาในการส่งมอบบ้าน ซึ่งท�าให้เกิดผลกระทบในข้อพิพาทการสร้างบ้านหรือที่พักอาศัยแล้วไม่เสร็จตาม 

สัญญานั้น ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากสัญญาจะซื้อจะขายที่มิได้ก�าหนดเวลาการเริ่มลงมือก่อสร้างและก�าหนดเวลา

การก่อสร้างแล้วเสร็จ หรอืการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานท�าให้ประชาชนได้รบัความเดอืดร้อน ปัญหาทัง้หมดนี ้ควร

มีการก�าหนดข้อบังคับในลกัษณะของสญัญาให้มรีปูแบบของสทิธิ หน้าทีแ่ละการรบัผิดของผูป้ระกอบการในการ

ก�าหนดระยะเวลาการก่อสร้าง  รวมถงึการแก้ไขบทลงโทษทีห่นกัขึน้ เพือ่มใิห้กระท�าการฝ่าฝืนในอนัทีจ่ะเป็นการ

คุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกลดิรอนสทิธ ิและไม่ถกูเอารดัเอาเปรยีบจากผูป้ระกอบการตลอดจนเพือ่ก่อให้เกดิความ

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในเรือ่งหลกัสจุรติทีผู่ป้ระกอบการควรกระท�าต่อผูบ้รโิภค ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์แก่ผูบ้รโิภค

รายอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในการแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายดังกล่าวสามารถแยกประเด็นได้ดังนี้ 



หน้า 10 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (vol. 6 no. 1 January - June 2018)หน้า 10 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 19 Real Estate Business Promotion Bureau, Department of Lands, “Announcement of Central Land Distribution on 

Standard Model Contract to Sell Distributed Land,” April 4, 2002. [In Thai]

 4.1 การแก้ไขรูปแบบของสัญญา 

   ในพระราชบญัญตักิารจดัสรรทีดิ่น พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 34 เร่ืองสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจัดสรร

ระหว่างผู้จัดสรรที่ดินกับผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ได้มีการก�าหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรไว้ 

โดยในรูปแบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องด�าเนินการนั้นจะต้องท�าตามแบบที่คณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินกลางก�าหนดในรูปแบบของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรแบบ ข (มีสิ่งปลูกสร้าง)19 แต่ในปัจจุบัน

สญัญาจะซ้ือจะขายทีค่ณะกรรมการจดัสรรท่ีดนิกลางก�าหนดมไิด้มกีารบญัญตัริะบใุนเรือ่งระยะเวลาการส่งมอบ

สิง่ปลกูสร้างไว้อย่างชัดเจน มเีพยีงการก�าหนดในส่วนของการรับผดิในสญัญากรณกีารโอนกรรมสทิธิก์นัไม่ได้ และ

กฎหมายก็มิได้มีการก�าหนดอย่างเคร่งครัดในการให้น�าสัญญาฉบับมาตรฐานของส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภคมา

ใช้ มีเพียงให้ใช้เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับค�าขอของพนักงานเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ดังนั้นผู้ประกอบการ

จึงใช้ช่องว่างทางกฎหมายโดยหลีกเลี่ยงการท�าสัญญามาตรฐานตามท่ีส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภคก�าหนด 

ผูป้ระกอบการจงึใช้สญัญาจะซือ้จะขายตามทีผู้่ประกอบการก�าหนดเองส่งผลท�าให้ผูบ้รโิภคได้รบัการส่งมอบบ้าน

ล่าช้าออกไปท�าให้เสยีเวลาในการเข้าอยูอ่าศยั ดงันีใ้นส่วนของพระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543 มาตรา 

4 (8) และมาตรา 34 ก็ควรท่ีจะมีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องในกรอบระยะเวลาส่งมอบเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ 

กล่าวคือ สัญญามาตรฐานในสัญญาจะซื้อจะขายของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางนี้ควรที่จะมีการก�าหนดวัน

เวลาส่งมอบบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจน และผู้จัดสรรทุกรายจะต้องใช้สัญญามาตรฐานดัง

กล่าวทุกรายโดยมิรับการยกเว้น หากไม่กระท�าการย่อมเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็น

มาตรฐานอย่างเดียวกันและเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญา หรือการเรียกร้องค่าเสีย

หายในส่วนของการผิดสัญญาส่งมอบบ้านซึ่งก่อให้เกิดการควบคุมที่ดีและสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง 

   ในส่วนของความรับผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น กฎหมายหลักที่บังคับใช้กับเร่ืองสิทธิ

และหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453 มาตรา 472 

และมาตรา 475 ซึง่ก�าหนดให้ผูข้ายมหีน้าทีส่่งมอบบ้านและโอนกรรมสทิธิ ์ตลอดจนรบัผดิเพือ่ความช�ารดุบกพร่อง

และการถกูรบกวนในความเป็นเจ้าของบ้าน เช่น ผูข้ายไม่ต้องรบัผิดเพ่ือความช�ารุดบกพร่องหรือเพ่ือการรอนสิทธิ

ได้ด้วยหากผูซ้ือ้รบัมอบโดยไม่ตรวจตราให้ด ีแต่อย่างไรก็ดี หากผู้บริโภคตรวจตราดแีล้วแต่ยงัมกีารช�ารุดบกพร่อง

ขึน้ผูบ้ริโภคจะด�าเนนิการอย่างไร ด้วยเหตนุีใ้นประกาศคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางจงึก�าหนดแบบมาตรฐาน

ของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรซึ่งประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2545 ข้อ 11 ประเด็น คือ ผู้ขายต้อง

รับผิดในความเสียหายหรือความช�ารุดบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งของอาคารอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือ 

เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่ผู้จะซื้อพึงได้รับ โดยถ้าเป็นกรณีโครงสร้างของอาคารได้แก่ เสาเข็ม ฐานราก 

เสาคาน พื้น โครงหลังคาและผนังที่รับน�้าหนัก ให้รับประกัน 5 ปีนับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ กรณีที่เป็นส่วนควบ

หรอือปุกรณ์อนัเป็นส่วนประกอบทีส่�าคญัของอาคาร เช่น รัว้และก�าแพงให้รบัประกัน 1 ปี นบัแต่วนัโอนกรรมสทิธิ์ 
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 19 Real Estate Business Promotion Bureau, Department of Lands, “Announcement of Central Land Distribution on 

Standard Model Contract to Sell Distributed Land,” April 4, 2002. [In Thai]

 4.1 การแก้ไขรูปแบบของสัญญา 

   ในพระราชบญัญติัการจัดสรรทีดิ่น พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 34 เรือ่งสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดนิจดัสรร

ระหว่างผู้จัดสรรที่ดินกับผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ได้มีการก�าหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรไว้ 

โดยในรูปแบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องด�าเนินการนั้นจะต้องท�าตามแบบที่คณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินกลางก�าหนดในรูปแบบของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรแบบ ข (มีสิ่งปลูกสร้าง)19 แต่ในปัจจุบัน

สญัญาจะซ้ือจะขายทีค่ณะกรรมการจดัสรรท่ีดนิกลางก�าหนดมไิด้มกีารบัญญตัริะบุในเรือ่งระยะเวลาการส่งมอบ

สิง่ปลกูสร้างไว้อย่างชดัเจน มเีพยีงการก�าหนดในส่วนของการรับผดิในสญัญากรณีการโอนกรรมสทิธิก์นัไม่ได้ และ

กฎหมายก็มิได้มีการก�าหนดอย่างเคร่งครัดในการให้น�าสัญญาฉบับมาตรฐานของส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภคมา

ใช้ มีเพียงให้ใช้เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับค�าขอของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน ดังน้ันผู้ประกอบการ

จึงใช้ช่องว่างทางกฎหมายโดยหลีกเล่ียงการท�าสัญญามาตรฐานตามที่ส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภคก�าหนด 

ผูป้ระกอบการจงึใช้สญัญาจะซ้ือจะขายตามทีผู้่ประกอบการก�าหนดเองส่งผลท�าให้ผูบ้รโิภคได้รบัการส่งมอบบ้าน

ล่าช้าออกไปท�าให้เสยีเวลาในการเข้าอยูอ่าศยั ดงันีใ้นส่วนของพระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543 มาตรา 

4 (8) และมาตรา 34 ก็ควรท่ีจะมีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องในกรอบระยะเวลาส่งมอบเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ 

กล่าวคือ สัญญามาตรฐานในสัญญาจะซื้อจะขายของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางนี้ควรที่จะมีการก�าหนดวัน

เวลาส่งมอบบ้านหรือส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจน และผู้จัดสรรทุกรายจะต้องใช้สัญญามาตรฐานดัง

กล่าวทุกรายโดยมิรับการยกเว้น หากไม่กระท�าการย่อมเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็น

มาตรฐานอย่างเดียวกันและเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในการบอกเลิกสัญญา หรือการเรียกร้องค่าเสีย

หายในส่วนของการผิดสัญญาส่งมอบบ้านซึ่งก่อให้เกิดการควบคุมที่ดีและสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง 

   ในส่วนของความรับผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น กฎหมายหลักที่บังคับใช้กับเรื่องสิทธิ

และหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453 มาตรา 472 

และมาตรา 475 ซึง่ก�าหนดให้ผูข้ายมหีน้าทีส่่งมอบบ้านและโอนกรรมสทิธิ ์ตลอดจนรบัผดิเพือ่ความช�ารดุบกพร่อง

และการถูกรบกวนในความเป็นเจ้าของบ้าน เช่น ผูข้ายไม่ต้องรบัผิดเพือ่ความช�ารดุบกพร่องหรอืเพือ่การรอนสิทธิ

ได้ด้วยหากผู้ซ้ือรับมอบโดยไม่ตรวจตราให้ดี แต่อย่างไรก็ดี หากผู้บรโิภคตรวจตราดแีล้วแต่ยงัมกีารช�ารดุบกพร่อง

ขึน้ผูบ้รโิภคจะด�าเนนิการอย่างไร ด้วยเหตนุีใ้นประกาศคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิกลางจงึก�าหนดแบบมาตรฐาน

ของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรซึ่งประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2545 ข้อ 11 ประเด็น คือ ผู้ขายต้อง

รับผิดในความเสียหายหรือความช�ารุดบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งของอาคารอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือ 

เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่ผู้จะซื้อพึงได้รับ โดยถ้าเป็นกรณีโครงสร้างของอาคารได้แก่ เสาเข็ม ฐานราก 

เสาคาน พื้น โครงหลังคาและผนังที่รับน�้าหนัก ให้รับประกัน 5 ปีนับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ กรณีที่เป็นส่วนควบ

หรอือปุกรณ์อนัเป็นส่วนประกอบทีส่�าคญัของอาคาร เช่น รัว้และก�าแพงให้รบัประกัน 1 ปี นบัแต่วนัโอนกรรมสทิธิ์ 
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เมือ่น�ามาเปรยีบเทยีบกนัระหว่างการคุม้ครองของญีปุ่น่และของไทยจะเห็นได้ว่าการรับประกนัคณุภาพของไทย

และญี่ปุ่นมีความแตกต่างกัน โดยญี่ปุ่นให้ความส�าคัญในคุณภาพการประกันแก่ประชาชนเป็นอย่างมากโดยเน้น

ความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางที่

ก�าหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินจัดสรรนั้นควรที่จะให้มีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องระยะเวลา

ความรับผิดเกี่ยวกับความช�ารุดบกพร่อง ทั้งส่วนของโครงสร้างส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของ

อาคาร ตลอดจนรั้วและก�าแพงบ้าน โดยให้ขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้บัญญัติความรับผิดไว้ เนื่องจาก

บางครัง้กรณชี�ารดุบกพร่องจะยงัไม่ปรากฏ และไม่สามารถพบได้ในขณะรบัมอบหรอืกรณผีูจ้ดัสรรปิดบงัเกีย่วกบั

ความช�ารุดบกพร่องไว้แล้ว ความช�ารุดบกพร่องนั้นมาปรากฏในภายหลัง อย่างไรก็ดี หากมีการปรับหรือขยาย

ระยะเวลาการคุ้มครองความช�ารุดบกพร่องให้แก่ผู้บริโภค ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเชื่อมั่นและเป็น 

ธรรมมากยิ่งขึ้น

 4.2 การปรับเปลี่ยนการก�าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและการแก้ไขบทลงโทษ  

   ในปัจจบัุนการประกอบธรุกจิของผูป้ระกอบการมอี�านาจต่อรองมากกว่าผูบ้รโิภค ซึง่ธรุกจินีย้งัไม่

เป็นธุรกิจที่ต้องก�าหนดควบคุมสัญญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 โดยหลักเกณฑ์การ 

ก�าหนดธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาจะต้องมีลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้ (1) เป็นธุรกิจท่ีมีการใช้ข้อตกลงที่ไม ่

เป็นธรรมต่อผู้บริโภค (2) เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาส�าเร็จรูปอย่างแพร่หลาย (3) เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมี 

อ�านาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค อย่างไรก็ดี ธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรที่ยังมิได้เป็นธุรกิจที่ถูกก�าหนดให้เป็น 

ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ตามมาตรา 35 ทวิ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 254120 หากมีการฝ่าฝืนตาม

มาตรา 57 โดยไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและแบบถูกต้อง จะมีอัตราโทษต้องระวางโทษจ�า

คุกไม่เกินปีหนึง่หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่แสนบาท ด้วยเหตนุีจ้งึส่งผลให้ผูบ้รโิภคทีป่ระสงค์เรยีกร้องให้ผูป้ระกอบการ

รับผิดกรณีผิดสัญญาไม่สามารถส่งมอบบ้านได้นั้น ยังไม่มีการคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน หากจะอาศัย

พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีดิ่น พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 34 เรือ่งสญัญาจะซ้ือจะขายทีด่นิจดัสรรระหว่างผูจ้ดัสรร

ที่ดินกับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรก็ยังไม่มีการก�าหนดระยะเวลาการส่งมอบ และการรับผิดต่อผู้บริโภคที่ชัดเจนมีเพียงให้

ต้องรับผิดตามสัญญาทางแพ่งเท่านั้น จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงให้ธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรนี้ให้อยู่ในการ

คุ้มครองผู้บริโภคเรื่องการก�าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 

   ส่วนของการแก้ไขบทลงโทษในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 63 บัญญัติว่า 

“ผูจ้ดัสรรทีดิ่นผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิห้าพนับาท” จะพบว่าพระราชบญัญตัน้ีิมบีทลงโทษ

ทีมี่อัตราโทษต�า่ และเพราะเหตุใดจงึควรมกีารแก้ไขบทลงโทษ เนือ่งจากผูป้ระกอบการไม่ได้เลง็เหน็ถงึบทลงโทษ

ทีร่นุแรงหรอืสิง่ทีก่่อให้เกดิความเกรงกลวัต่อกฎหมายทีจ่ะน�ามาลงโทษ มเีพียงให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดในค่า

สินไหมทดแทนเท่านั้น ดังกรณีตัวอย่างเช่น กรณีบ้านช�ารุด ศาลแพ่งพิพากษาให้บริษัทลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 

(มหาชน) เจ้าของหมู่บ้านนรินทร์ทองย่านจังหวัดปทุมธานีรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนเร่ืองผิดสัญญาซ้ือขาย 

 20 Pairoj Artraksa, Consumer Protection Law in Contract, 59. [In Thai]
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โดยโฆษณาว่าเป็นบ้านคุณภาพดี ใช้วัสดุก่อสร้างได้มาตรฐาน แต่ต่อมาตัวบ้านเริ่มทรุด ผนังบ้านร้าว 

ซึง่ส�านักโยธากรงุเทพมหานครตรวจสอบพบว่าดนิเป็นบ่อลกึถกูขดุหน้าดนิไป เมือ่บรษิทัลลิลพรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั 

(มหาชน) ซือ้ทีด่นิตามสภาพถมด้วยดนิเลนจงึท�าให้พ้ืนทรุดตัว และยงัไม่ตอกเสาเขม็ถึงชัน้ดินแข็งจนท�าให้ตัวบ้าน

ได้รับความเสียหาย ซึ่งบริษัทลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีวิชาชีพควรตรวจสอบและค�านึงถึง 

ผลกระทบต่อผู้อื่น แต่กลับเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน สมควรช�าระค่าสินไหม

ทดแทนบวกค่าเสียหายเชิงลงโทษอีกรายละ 50,000 บาท แก่นางสาวกรปณต วงษ์สุรทร และพวกรวม 19 ราย 

เป็นจ�านวนเงิน 3.6 ล้านบาท21 ดังนี้จะพบว่าบทลงโทษที่ศาลพิพากษามักจะเป็นกรณีให้ใช้ค่าเสียหายเท่านั้น 

มิได้มีการตัดสินเชิงลงโทษในลักษณะอาญาหรือการเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผู้ที่มีวิชาชีพ

นีท้ีค่วรจะต้องมกีารควบคมุดแูลให้เป็นไปตามมาตรฐานขาดความรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค ไม่ตระหนกัถึงความเสยี

หายของผู้อื่น และไม่ค�านึงถึงความรับผิด ในโทษตามกฎหมาย หากในส่วนของบทลงโทษในพระราชบัญญัติการ

จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 63 มีการแก้ไขเพิ่มเติมการลงโทษจ�าคุกหรือโทษปรับด้วยก็จะช่วยให้ผู้บริโภคได้

รับความคุ้มครองมากขึ้น อีกทั้งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความรอบคอบและไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวมาก 

จนเกินไป

5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผล

   จากการร้องเรียนของผู้บริโภคนั้น ปัญหาเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับบ้านมีจ�านวนมากที่สุด เมื่อผู้

ประกอบการไม่รับผิดชอบให้แก่ผู้บริโภคย่อมส่งผลให้มีการฟ้องร้องคดีกันมากมาย กรณีที่ยังไม่มีการปรับปรุง

แก้ไขในส่วนของสัญญาจะซื้อจะขาย รวมถึงค�าส่ังหรือค�าพิพากษาในเชิงลงโทษหรือการเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบการหรอืบทลงโทษทางอาญาทีห่นกักว่าท่ีเป็นอยูใ่นพระราชบญัญติัการจัดสรรท่ีดิน และพระราชบญัญตัิ

คุ้มครองผู้บริโภคนั้น ท�าให้ผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะท่ีจะมีอ�านาจต่อรองก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน

ตลอดจนการไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ซึ่งมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายที่ดีจึงเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อให้ได้รับ

ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย เพราะการร้องเรียนเรื่องการส่งมอบบ้านที่ไม่ได้ตามสัญญา ท�าให้ผู้บริโภคเสียเวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการเรยีกร้องค่าเสยีหาย รวมถึงความไม่แน่นอนว่าจะได้รบัการชดใช้ได้ครบ อีกท้ังในส่วนของการตรา

บทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริโภค (Product Safety Act) หรือ 

บทลงโทษต่อผูป้ระกอบการธรุกจิกม็อีตัราโทษทีค่่อนข้างเบา และไม่มกีารกวดขนัอย่างเข้มงวด หากมกีารปรับปรงุ

แก้ไขพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับนี้ รวมถึงการก�าหนดอัตราบทลงโทษที่เหมาะสมก็จะสามารถก่อให้เกิดการ 

ตรวจสอบเชิงปรับลดความไม่เป็นธรรมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้

   อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ เกี่ยวกับการท�าหลักประกันคุ้มครอง

สัญญาให้แก่ผู้บริโภคกรณีมิได้รับมอบบ้านถ้าผู้ประกอบการท�าผิดสัญญา หากมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือใน 

จุดเริ่มต้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภคในการจะได้รับการตอบแทนที่ชัดเจนและเป็นธรรม 

 21 Pracha Hetrakul, “Owner of Subsided Houses Celebrates After Court Orders Compensation of 3.6 Million Baht,” 

Social Column, Daily News, August 15, 2017, accessed August 16, 2017, https://www.dailynews.co.th/regional/592059/ [In Thai]
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(มหาชน) ซ้ือท่ีดินตามสภาพถมด้วยดินเลนจงึท�าให้พ้ืนทรุดตัว และยงัไม่ตอกเสาเขม็ถงึชัน้ดนิแขง็จนท�าให้ตวับ้าน

ได้รับความเสียหาย ซึ่งบริษัทลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีวิชาชีพควรตรวจสอบและค�านึงถึง 

ผลกระทบต่อผู้อื่น แต่กลับเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน สมควรช�าระค่าสินไหม

ทดแทนบวกค่าเสียหายเชิงลงโทษอีกรายละ 50,000 บาท แก่นางสาวกรปณต วงษ์สุรทร และพวกรวม 19 ราย 

เป็นจ�านวนเงิน 3.6 ล้านบาท21 ดังนี้จะพบว่าบทลงโทษที่ศาลพิพากษามักจะเป็นกรณีให้ใช้ค่าเสียหายเท่าน้ัน 

มิได้มีการตัดสินเชิงลงโทษในลักษณะอาญาหรือการเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผู้ที่มีวิชาชีพ

นีท่ี้ควรจะต้องมกีารควบคมุดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานขาดความรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค ไม่ตระหนกัถงึความเสยี

หายของผู้อื่น และไม่ค�านึงถึงความรับผิด ในโทษตามกฎหมาย หากในส่วนของบทลงโทษในพระราชบัญญัติการ

จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 63 มีการแก้ไขเพิ่มเติมการลงโทษจ�าคุกหรือโทษปรับด้วยก็จะช่วยให้ผู้บริโภคได้

รับความคุ้มครองมากขึ้น อีกทั้งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความรอบคอบและไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวมาก 

จนเกินไป

5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผล

   จากการร้องเรียนของผู้บริโภคนั้น ปัญหาเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับบ้านมีจ�านวนมากที่สุด เมื่อผู้

ประกอบการไม่รับผิดชอบให้แก่ผู้บริโภคย่อมส่งผลให้มีการฟ้องร้องคดีกันมากมาย กรณีที่ยังไม่มีการปรับปรุง

แก้ไขในส่วนของสัญญาจะซ้ือจะขาย รวมถึงค�าส่ังหรือค�าพิพากษาในเชิงลงโทษหรือการเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบการหรือบทลงโทษทางอาญาท่ีหนกักว่าท่ีเป็นอยูใ่นพระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ และพระราชบญัญตัิ

คุ้มครองผู้บริโภคนั้น ท�าให้ผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะท่ีจะมีอ�านาจต่อรองก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน

ตลอดจนการไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ซึ่งมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายที่ดีจึงเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อให้ได้รับ

ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย เพราะการร้องเรียนเรื่องการส่งมอบบ้านที่ไม่ได้ตามสัญญา ท�าให้ผู้บริโภคเสียเวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการเรยีกร้องค่าเสยีหาย รวมถงึความไม่แน่นอนว่าจะได้รบัการชดใช้ได้ครบ อีกท้ังในส่วนของการตรา

บทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริโภค (Product Safety Act) หรือ 

บทลงโทษต่อผู้ประกอบการธรุกจิกม็อีตัราโทษทีค่่อนข้างเบา และไม่มกีารกวดขนัอย่างเข้มงวด หากมกีารปรบัปรงุ

แก้ไขพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ รวมถึงการก�าหนดอัตราบทลงโทษท่ีเหมาะสมก็จะสามารถก่อให้เกิดการ 

ตรวจสอบเชิงปรับลดความไม่เป็นธรรมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้

   อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ เกี่ยวกับการท�าหลักประกันคุ้มครอง

สัญญาให้แก่ผู้บริโภคกรณีมิได้รับมอบบ้านถ้าผู้ประกอบการท�าผิดสัญญา หากมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือใน 

จุดเริ่มต้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภคในการจะได้รับการตอบแทนที่ชัดเจนและเป็นธรรม 

 21 Pracha Hetrakul, “Owner of Subsided Houses Celebrates After Court Orders Compensation of 3.6 Million Baht,” 

Social Column, Daily News, August 15, 2017, accessed August 16, 2017, https://www.dailynews.co.th/regional/592059/ [In Thai]
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เพือ่เป็นการคุ้มครองสทิธขิองผูบ้รโิภคให้ได้รบัประโยชน์โดยไม่ถกูเอารัดเอาเปรียบ ส่ิงนีจ้ะเป็นปัจจัยทีช่่วยกระตุ้น

เตือนให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวมากขึ้นซ่ึงการถือ

โอกาสเพื่อเอาเปรียบคู่สัญญาโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายควรได้รับการแก้ไข อีกทั้งการคุ้มครองหลักประกัน

ของไทยยงัไม่มกีารคุม้ครองได้อย่างเตม็ท่ี หากมกีารสร้างหลักประกนัคุม้ครองผ่านทางหน่วยงานต่าง ๆ  โดยร่วม

มือกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก็จะช่วยท�าให้ปัญหาต่าง ๆ ลดลง

 5.2 ข้อเสนอแนะ 

   5.2.1 เห็นควรให้มีการโฆษณาช้ีแนะให้ผู้บริโภคค�านึงถึงการตรวจสอบสัญญาให้รอบคอบใน

ขอบเขตความรับผิดของผู้ขายและของผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุมหรือไม่เพียงใด ซึ่งในความรับผิดของ 

ผูข้ายเพ่ือความช�ารดุบกพร่องนัน้เป็นเรือ่งทีผู่ซ้ื้อต้องระมดัระวงั รวมไปถงึข้อมลูบางอย่างทีค่วรต้องตรวจสอบใน

เบ้ืองต้น เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการไม่เป็นไปตามข้อตกลง ตลอดจนไม่เกิดเป็นปัญหาในเรื่อง

ของการผิดนัดช�าระหนี้   

   5.2.2 เห็นควรให้มีการแก้ไขข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกันคุ้มครองในประกาศคณะกรรมการ

จดัสรรทีด่นิกลาง เรือ่งก�าหนดแบบมาตรฐานของสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินจัดสรรมกีารประกันโครงสร้างเป็นเวลา 

5 ปี กรณีที่เป็นส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของอาคาร มีการประกัน 1 ปีนับแต่วันโอน

กรรมสิทธิ์ โดยให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาประกันโครงสร้างเป็น 10 ปี ส่วนกรณีของส่วนควบหรืออุปกรณ์ฯ 

เปลีย่นแปลงระยะเวลาประกนัเป็น 2 ปี หากเป็นกรณทีีค่วามช�ารดุบกพร่องไม่พบได้ในขณะรบัมอบหรอืผูจ้ดัสรร

ปิดบังเก่ียวกับความช�ารุดบกพร่อง รวมถึงให้มีการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจบ้านจัดสรรในลักษณะที่เป็น

ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเหมือนควบคุมอาคารชุดตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา22 เพื่อบรรเทาผลร้ายที่

อาจเกดิแก่ผูบ้รโิภค รวมถึงเป็นการคุ้มครองสทิธใิห้ได้รบัความเป็นธรรมในการท�าสญัญาเพราะธรุกจินีก้ม็ลีกัษณะ

เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกัน

   5.2.3 เห็นควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 4 ให้มีการก�าหนดให้มีบริษัท

ประกันภัยกลาง หากกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อสัญญาที่ตกลงกัน บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทน

ให้แก่ผู้บริโภคแทนผูป้ระกอบการ และบรษิทัประกนัจะเป็นผูด้�าเนนิการใช้สทิธไิล่เบีย้เอากบัผูป้ระกอบการธรุกจิ

แทนผู้บริโภค ท�าให้เป็นการลดภาระความเสียหายของตัวผู้บริโภคซึ่งบริษัทประกันภัยจะเป็นอีกหน่วยงานที่จะ

ต้องขึน้ตรงต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) โดยมกีารก�าหนด

อัตราค่าเบี้ยประกันภัยตามราคาของตัวบ้านที่ซื้อขาย ประกอบกับต้องเป็นบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับ

อนุมตัใิห้มสีทิธใินการท�าประกนัให้แก่ผูบ้รโิภค อกีทัง้ผูป้ระกอบการธรุกจิต้องท�าการแจ้งเร่ืองการประกนัสญัญา

บ้านให้แก่ผูบ้รโิภคก่อนมกีารซือ้ขายหากไม่ได้บ้านตามสัญญาหรือได้รับมอบบ้านทีช่�ารุดบกพร่องทีม่ใิช่ความผดิ
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ของผู้บริโภคโดยไม่มีการยกเว้นความรับผิดของผู้ขาย ท้ังนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันคุ้มครอง

ความเสี่ยงภัยให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแนวทางในการป้องกันจากการแสวงหาก�าไรเกินควรของผู้ประกอบ

การได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งหากหน่วยงานทั้งหมดร่วมมือกันก็จะเป็นการประกันความเสี่ยงให้แก่ผู ้บริโภค 

ได้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพิสูจน์คนหายในทางกระบวนการยุติธรรมอันน�ามาซ่ึงความ

จริง โดยในทางกฎหมายนั้นมีความส�าคัญที่จะน�าไปสู่การพิสูจน์การกระท�าความผิดจากวัตถุพยานที่พบ คือ ชิ้น

ส่วนกะโหลกศีรษะ โดยการตรวจพิสูจน์พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic Acid: DNA) ร่วมกับการใช้

แผนภูมิแสดงล�าดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล (Family Tree)  
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 ผลการศึกษาพบว่า ในทางกระบวนการยุติธรรมนั้น การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทาง

สายโลหตินัน้มคีวามใกล้ชดิกบัคนหายมากทีสุ่ด และการจัดท�าแผนภมูแิสดงล�าดับเครือญาติของวงศ์ตระกลูเพือ่

แสดงความสมัพนัธ์ของทุกคนในตระกลูทัง้ทีม่ชีวีติและเสียชวีติไปแล้ว ท�าให้สามารถคดัเลือกบุคคลมาเกบ็ตัวอย่าง

ดเีอ็นเอได้ ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้เลอืกน้องสาวของคนหาย ซึง่ผลการตรวจดเีอน็เอสามารถบอกได้เพยีงว่าชิน้ส่วน

ของกะโหลกศรีษะนัน้เป็นเพศชาย และมคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติทีส่บืทอดมาจากมารดาหรอืยายคนเดียวกัน

กับน้องสาวของคนหาย แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะเป็นของคนหาย ดังนั้นจึงต้องจัดท�า

แผนภูมิแสดงล�าดับเครือญาติของวงศ์ตระกูลเพิ่มเติม จึงท�าให้สามารถยืนยันได้ว่าชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะนั้น 

คอื ของคนหาย ซึง่ก่อให้เกดิความชดัเจนในการพิสูจน์คนหายในทางกระบวนการยติุธรรมจากผลการตรวจพสิจูน์

ดีเอ็นเอร่วมกับการวิเคราะห์สายวงศ์ตระกูล

ค�าส�าคัญ:  คนหาย;  ดีเอ็นเอ;  สายวงศ์ตระกูล;  กระบวนการยุติธรรม

Abstract 

 This article aims to study the identification of disappearing persons in justice system 

so as to find out the truth. In legal perspective, parts of human skulls are important object 

evidence. Together with DNA test and family tree analysis, it can lead to a proof of criminal 

offences. 

 The study shows that in justice system, the selection of persons for DNA sample 

collection is based on two factors: identification of persons with closest consanguinity links 

with disappearing persons and family tree draft identifying the lineage of either alive or deceased 

relatives of disappearing persons. For this study, I have decided to collect DNA samples from 

a younger sister of a disappearing person. The DNA test results only prove that parts of human 

skull belong to a male person with consanguinity link with the sister. In other words, according 

to the DNA test, it is certain that the male person and the sister of disappearing person are 

descendants of the same mother or maternal grandmother. However, the test results cannot 

confirm that the skull belongs to the disappearing person. It is, therefore, necessary to draft a 

family tree to further identify details of the disappearing person’s lineage so as to confirm the 

identify of disappearing person. In conclusion, to promote the efficiency of justice system, the 

identification of disappearing person is based on not only DNA test results but also family tree 

analysis. 

Keywords:  Disappearing Persons;  DNA;  Family Tree;  Justice System
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so as to find out the truth. In legal perspective, parts of human skulls are important object 

evidence. Together with DNA test and family tree analysis, it can lead to a proof of criminal 
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 The study shows that in justice system, the selection of persons for DNA sample 

collection is based on two factors: identification of persons with closest consanguinity links 

with disappearing persons and family tree draft identifying the lineage of either alive or deceased 

relatives of disappearing persons. For this study, I have decided to collect DNA samples from 

a younger sister of a disappearing person. The DNA test results only prove that parts of human 

skull belong to a male person with consanguinity link with the sister. In other words, according 

to the DNA test, it is certain that the male person and the sister of disappearing person are 

descendants of the same mother or maternal grandmother. However, the test results cannot 

confirm that the skull belongs to the disappearing person. It is, therefore, necessary to draft a 

family tree to further identify details of the disappearing person’s lineage so as to confirm the 

identify of disappearing person. In conclusion, to promote the efficiency of justice system, the 

identification of disappearing person is based on not only DNA test results but also family tree 

analysis. 
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1. บทน�า

 การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลศพนิรนาม คือ การพิสูจน์ว่าซากหรือศพนั้นคือใคร เพื่อผลทางสังคมและ

ผลในทางกระบวนการยุติธรรม5 การยืนยันตัวบุคคลขึ้นอยู่กับระดับของสภาพศพที่พบ (ระยะเวลาการสลายตัว

ของศพ) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท้าทาย เม่ือต้องพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ จะพบว่าการมองจากลักษณะรูปร่างภายนอก 

(Visual Identification) สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ แต่ไม่สามารถใช้เป็นข้อ

ยุติของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล รองลงมาคือ ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลทางการแพทย์ เครื่องแต่งกายและ

ทรัพย์สินสิ่งของติดตัว ส�าหรับวิธีที่ใช้ในการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลที่เชื่อถือได้แน่นอนและได้รับการยอมรับตาม

หลักสากล ได้แก่ การตรวจดีเอ็นเอ การตรวจทันตกรรม และการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ แต่ก็มีข้อก�าจัดในกรณีไม่

สามารถหาข้อมูลของคนหายมาใช้อ้างอิงในการตรวจเปรียบเทียบดังกล่าวกับศพได้ การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ 

เป็นวธีิการทีค่่อนข้างง่าย เนือ่งจากลายพมิพ์นิว้มอืจะถูกบนัทกึไว้ในฐานข้อมลูของกรมการปกครองเมือ่บคุคลไป

ขอท�าบัตรประชาชน ดังนั้นจึงสามารถน�าข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือของคนหายมาใช้เปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือ

ศพเพื่อยืนยันตัวบุคคล การตรวจทันตกรรม ถือว่ามีบทบาทส�าคัญในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล เนื่องจาก

คุณสมบัติที่ยังคงเหมือนเดิมหลังการเสียชีวิต จ�านวนฟัน ลักษณะรูปร่าง การอุดฟัน การใส่ฟันปลอม การรักษา

ทางทนัตกรรม สามารถใช้ในการพสิจูน์อตัลกัษณ์บคุคลได้ โดยการน�าข้อมูลทางทนัตกรรม หรอืภาพเอกซเรย์ฟัน

ของศพมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการรักษาทางทันตกรรมหรือภาพเอกซเรย์ฟันของคนหาย ดังนั้นจะต้องมีการ

เก็บประวัตกิารรกัษาและภาพถ่ายเอกซเรย์ฟันไว้ จงึจะสามารถน�ามาใช้ในการพสิจูน์อตัลกัษณ์บคุคลได้ ส่วนการ

ตรวจดีเอ็นเอนั้น เป็นการตรวจเปรียบเทียบดีเอ็นเอของคนหาย ซึ่งตัวอย่างดีเอ็นเอของคนหายได้มาจากของใช้

ส่วนตวัของคนหาย เช่น แปรงสฟัีน แปรงผม หรอืจากผมทีมี่รากผม เป็นต้น หรอืตรวจโดยการเกบ็ตัวอย่างดีเอน็เอ

จากญาติสายตรง เพื่อน�ามาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์กับตัวอย่างดีเอ็นเอจากศพที่พบ6

 การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยวิธีการตรวจดีเอ็นเอสามารถช่วยในการสืบสวนสอบสวนเน่ืองจาก

สามารถใช้ระบุหรือยืนยันตัวบุคคลได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้พิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาใช้ยืนยันความบริสุทธิ์ของ

ผู้ต้องสงสัย การสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) หมายถึง การแสวงหาข้อ

เท็จจริงและพยานหลักฐาน ซ่ึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ�านาจหน้าท่ี เพื่อรักษาความ

สงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด และในส่วนการสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอาจจะเป็นพยานบุคคล 

พยานวัตถุ พยานเอกสาร ดังนี้แล้ว จากความหมายจะเห็นว่า ทั้งการสืบสวนและสอบสวนมุ่งกระท�าไปเพื่อหา

และรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งนี้ การรวบรวมพยานหลักฐานนั้นด�าเนินไปเพื่อ “จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์

ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระท�าผิดมาฟ้องลงโทษ” ค�ากล่าวนี้สะท้อนความส�าคัญของการสืบสวนสอบสวน

เพราะน�าไปสู่การค้นพบพยานหลักฐานท่ีจะใช้พิสูจน์ความผิด ซ่ึงจะมีผลต่อทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาต้ังแต่ขั้น



หน้า 18 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (vol. 6 no. 1 January - June 2018)หน้า 4 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 7 Jiraporn Adchariyaprasit and Paiboon Chuwattanakij, “The Truth in Thai Criminal Justice System: Legal Perspectives 

on the Literature in Chomanee’s Rak Boon,” CMU Journal of Law and Social Sciences 10, no. 2 (July-December 2017): 23-46. 

[In Thai]

 8 Sukhon Pradutkanchana, “Identification of Blood Relatives from the Same Ancestor,” last modified 2011, accessed 

April 2, 2011, http://www.pathology.psu.ac.th/images/ToxicoDoc/book09_8.pdf/ [In Thai]

สอบสวน ถ้าไม่ปรากฏว่าผูใ้ดเป็นผูก้ระท�าความผิด พนกังานสอบสวนจะงดการสอบสวน แต่ถ้าปรากฏตวัผูก้ระท�า

ความผิด พนักงานสอบสวนจะท�าความเห็นควรสั่งฟ้องต่อศาล พร้อมส่งส�านวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการ 

ฉะนัน้การสบืสวนสอบสวนเพือ่หาพยานหลกัฐานจึงมคีวามส�าคญัอย่างยิง่7 นอกจากนี ้การพิสูจน์อตัลักษณ์บคุคล

ในกรณีเหตุภัยพิบัติซึ่งมีคนเสียชีวิตจ�านวนมาก และยังใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุพยาน สถานที่เกิด

เหตุ ผู้ต้องสงสัย หรือผู้ต้องหาได้เช่นเดียวกันกับการใช้ผลการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ และนอกจากนี้ยังสามารถใช้

ตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายโลหิตได้ เช่น พิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก ในกรณีการตรวจพิสูจน์ศพโดยวิธี

การตรวจดีเอ็นเอนั้นจะต้องมีตัวอย่างดีเอ็นเอของคนหายหรือญาติสายตรงหรือพ่ีน้อง เพ่ือน�ามาตรวจพิสูจน์

เปรียบเทียบกับตัวอย่างดีเอ็นเอของศพ

 กรณศีกึษานี ้วตัถพุยานทีพ่บเป็นเพียงชิน้ส่วนกะโหลกศรีษะด้านหลัง (Occipital Bone) จึงไม่สามารถ

ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยวิธีอื่น ๆ ได้ เมื่อผลการตรวจนิวเคลียร์ดีเอ็นเอขึ้นไม่ครบทุกต�าแหน่ง (Partial 

Profile) การตรวจดเีอน็เอจากไมโทคอนเดรยีจึงเป็นอกีทางเลือกหนึง่ทีจ่ะสามารถใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล 

เน่ืองจากลักษณะไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอนั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากมารดาเท่านั้น คุณสมบัตินี้ท�าให้สามารถ

พิสูจน์บุคคลในครอบครัวได้เป็นอย่างดี ดังกรณีในอดีตมีการใช้การยืนยันตัวบุคคลด้วยการตรวจไมโทคอนเดรีย

ดีเอ็นเอ เช่น กรณีการตรวจพิสูจน์กระดูกที่สงสัยว่าเป็นของพระราชวงศ์โรมานอฟ รัสเซีย โดยเปรียบเทียบกัน

ระหว่างจักรพรรดินีอเล็กซานดรากับเจ้าชายฟิลิปพระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 ที่เป็นพระ

ญาติห่าง ๆ  ที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ โดยในปี ค.ศ. 2007 มีการพบซากศพของเด็กสองคนในสนาม ซึ่งเชื่อกันว่าเป็น

ลูกสาวและลูกชายของจักรพรรดินิโคลัส ที่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ หรือกรณีทหารอากาศอเมริกันในสงคราม

เวยีดนามก็มกีารตรวจพสิจูน์ซากกระดกูทีเ่หลอือยูเ่ทยีบกบัมารดาของผูต้าย ซึง่ท�าให้สามารถระบไุด้ว่าซากกระดกู

นั้นเป็นของบุตรชายที่ร่วมเข้ารบในสงครามเวียดนาม และกรณีทหารอเมริกาท่ีไปรบในสงครามเกาหลี ก็ได้รับ

การตรวจพิสูจน์ด้วยไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอเช่นเดียวกัน8

 กรณีศึกษานี้ เป็นคดีคนหายซึ่งผู้แจ้งเป็นภรรยาของคนหาย โดยผู้แจ้งความสงสัยว่าคนหายน่าจะถูก

ฆาตกรรมเสยีชวีติ แต่เนือ่งจากยงัไม่พบศพ จงึไม่สามารถพสิจูน์ได้ว่าคนหายยงัมีชวีติอยูห่รอืเสยีชวีติไปแล้ว จาก

การตรวจสอบสถานทีเ่กิดเหตทุีผู่แ้จ้งความสงสัยว่าจะเป็นบริเวณทีค่นหายได้หายตัวไป ไม่พบศพของคนหายแต่

อย่างใด และเมื่อน�าข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและภาพถ่ายของคนหายเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลศพนิรนามในฐาน

ข้อมูลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ก็ไม่พบศพที่ตรงกับหรือคล้ายกับคนหาย ดังนั้นผู้เขียนจึงได้สัมภาษณ์ข้อมูล

คนหาย และจัดท�าแผนภูมิแสดงล�าดับเครือญาติของวงศ์ตระกูลคนหายดังแผนภูมินี้
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สอบสวน ถ้าไม่ปรากฏว่าผูใ้ดเป็นผูก้ระท�าความผิด พนกังานสอบสวนจะงดการสอบสวน แต่ถ้าปรากฏตวัผูก้ระท�า

ความผิด พนักงานสอบสวนจะท�าความเห็นควรสั่งฟ้องต่อศาล พร้อมส่งส�านวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการ 

ฉะนัน้การสบืสวนสอบสวนเพ่ือหาพยานหลักฐานจึงมคีวามส�าคญัอย่างยิง่7 นอกจากนี ้การพสิจูน์อตัลกัษณ์บคุคล

ในกรณีเหตุภัยพิบัติซึ่งมีคนเสียชีวิตจ�านวนมาก และยังใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุพยาน สถานที่เกิด

เหตุ ผู้ต้องสงสัย หรือผู้ต้องหาได้เช่นเดียวกันกับการใช้ผลการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ และนอกจากนี้ยังสามารถใช้

ตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายโลหิตได้ เช่น พิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก ในกรณีการตรวจพิสูจน์ศพโดยวิธี

การตรวจดีเอ็นเอนั้นจะต้องมีตัวอย่างดีเอ็นเอของคนหายหรือญาติสายตรงหรือพี่น้อง เพื่อน�ามาตรวจพิสูจน์

เปรียบเทียบกับตัวอย่างดีเอ็นเอของศพ

 กรณศีกึษานี ้วตัถุพยานท่ีพบเป็นเพียงชิน้ส่วนกะโหลกศรีษะด้านหลงั (Occipital Bone) จงึไม่สามารถ

ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยวิธีอื่น ๆ ได้ เมื่อผลการตรวจนิวเคลียร์ดีเอ็นเอขึ้นไม่ครบทุกต�าแหน่ง (Partial 

Profile) การตรวจดีเอน็เอจากไมโทคอนเดรียจึงเป็นอกีทางเลือกหนึง่ทีจ่ะสามารถใช้ในการพสิจูน์อัตลกัษณ์บุคคล 

เนื่องจากลักษณะไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอนั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากมารดาเท่านั้น คุณสมบัตินี้ท�าให้สามารถ

พิสูจน์บุคคลในครอบครัวได้เป็นอย่างดี ดังกรณีในอดีตมีการใช้การยืนยันตัวบุคคลด้วยการตรวจไมโทคอนเดรีย

ดีเอ็นเอ เช่น กรณีการตรวจพิสูจน์กระดูกที่สงสัยว่าเป็นของพระราชวงศ์โรมานอฟ รัสเซีย โดยเปรียบเทียบกัน

ระหว่างจักรพรรดินีอเล็กซานดรากับเจ้าชายฟิลิปพระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 ที่เป็นพระ

ญาติห่าง ๆ  ที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ โดยในปี ค.ศ. 2007 มีการพบซากศพของเด็กสองคนในสนาม ซึ่งเชื่อกันว่าเป็น

ลูกสาวและลูกชายของจักรพรรดินิโคลัส ที่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ หรือกรณีทหารอากาศอเมริกันในสงคราม

เวยีดนามกม็กีารตรวจพสิจูน์ซากกระดกูทีเ่หลอือยูเ่ทยีบกบัมารดาของผูต้าย ซึง่ท�าให้สามารถระบุได้ว่าซากกระดกู

นั้นเป็นของบุตรชายท่ีร่วมเข้ารบในสงครามเวียดนาม และกรณีทหารอเมริกาที่ไปรบในสงครามเกาหลี ก็ได้รับ

การตรวจพิสูจน์ด้วยไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอเช่นเดียวกัน8

 กรณีศึกษานี้ เป็นคดีคนหายซึ่งผู้แจ้งเป็นภรรยาของคนหาย โดยผู้แจ้งความสงสัยว่าคนหายน่าจะถูก

ฆาตกรรมเสยีชวีติ แต่เนือ่งจากยงัไม่พบศพ จงึไม่สามารถพสิจูน์ได้ว่าคนหายยงัมีชวีติอยูห่รอืเสยีชวิีตไปแล้ว จาก

การตรวจสอบสถานทีเ่กิดเหตุทีผู้่แจ้งความสงสัยว่าจะเป็นบริเวณทีค่นหายได้หายตัวไป ไม่พบศพของคนหายแต่

อย่างใด และเมื่อน�าข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและภาพถ่ายของคนหายเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลศพนิรนามในฐาน

ข้อมูลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ก็ไม่พบศพที่ตรงกับหรือคล้ายกับคนหาย ดังนั้นผู้เขียนจึงได้สัมภาษณ์ข้อมูล

คนหาย และจัดท�าแผนภูมิแสดงล�าดับเครือญาติของวงศ์ตระกูลคนหายดังแผนภูมินี้

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 5

แผนภูมิแสดงล�าดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล (Family Tree)

 จากแผนภูมิแสดงล�าดับเครือญาติของวงศ์ตระกูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครอบครัวคนหายพบว่า บิดา

และมารดาของคนหายเสียชีวิตหมดแล้ว คนหายมีพี่สาว 1 คน และน้องสาว 2 คน ที่สืบสายมาจากบิดาและ

มารดาคนเดียวกัน ไม่มีพี่ชายหรือน้องชายที่สืบสายมาจากบิดาและมารดาคนเดียวกัน ดังนั้นในกรณีนี้จึงเลือก

เก็บตวัอย่างดเีอ็นจากน้องสาวคนหายเพือ่ตรวจพสิจูน์และเปรยีบเทยีบในฐานข้อมลูของสถาบนันติวิทิยาศาสตร์

 ต่อมามีผู้พบชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะท่ีเหลือเพียงกะโหลกศีรษะด้านหลัง (Occipital Bone) ใกล้กับ

บรเิวณทีญ่าตสิงสยัว่าคนหายได้หายตวัไป เมือ่ท�าการตรวจวเิคราะห์ชิน้ส่วนกะโหลกศรีษะโดยใช้ความรูท้างด้าน

นิติมานุษยวิทยา (Forensic Anthropology) เพื่อหาข้อมูลทางชีวภาพ ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ อายุเมื่อตาย 

ส่วนสงู โรคและการบาดเจบ็ รวมถงึสาเหตกุารตาย แต่ด้วยข้อจ�ากดัว่า ชิน้ส่วนกะโหลกศรีษะทีพ่บเป็นเพียงด้าน

หลงั ไม่เหลอืต�าแหน่งทีจ่ะบอกข้อมลูทางชวีภาพได้เลย จงึได้ท�าการตรวจดเีอน็เอเพือ่เปรยีบเทยีบหาความสมัพนัธ์

ทางสายโลหิตกับน้องสาวคนหาย แต่ข้อมูลดีเอ็นเอจากชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะที่พบนั้นไม่สามารถที่จะพิสูจน ์

อัตลักษณ์บุคคลได้ เนื่องจากดีเอ็นเอขึ้นไม่ครบทุกต�าแหน่ง จึงต้องท�าการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลในครอบครัวคน

หายเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเก็บดีเอ็นเอญาติสายตรงอีกครั้ง เมื่อได้ข้อมูลบุคคลในครอบครัว

เพิม่เตมิแล้วจงึน�ามาท�าแผนภมูแิสดงล�าดบัเครอืญาตขิองวงศ์ตระกลู และผลการวเิคราะห์แผนภมูทิ�าให้สามารถ

พิสูจน์คนหายได้ เหลือเพียงแต่ต้องพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าข้อมูลบุคคลในครอบครัวคนหายที่ได้รับมานั้นถูกต้องครบ

ถ้วน และมีหลักฐานพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล จึงจะสามารถยืนยันตัวได้อย่างถูกต้อง 

2. การพสูิจน์คนหายจากผลการตรวจพิสจูน์ดเีอ็นเอร่วมกบัการวเิคราะห์สายวงศ์ตระกูลในทางกระบวนการ

ยุติธรรม

 การพิสูจน์คนหายเป็นประโยชน์ในทางกระบวนการยุติธรรมอย่างมาก วัตถุพยานท่ีพบถือเป็นพยาน

หลักฐานส�าคัญที่สามารถจับต้องได้ตามกฎหมาย โดยการพิสูจน์คนหาย คือ การน�าข้อมูลของคนหายมาเปรียบ

กับข้อมูลของศพนิรนาม ซึ่งข้อมูลคนหายหรือเรียกว่าข้อมูลก่อนตาย (Ante-mortem Data) นั้นได้มาจากการ

สอบถามครอบครัว ญาติ หรือผู้ใกล้ชิด รวมทั้งข้อมูลทางการแพทย์ และผลการตรวจพิสูจน์ต่าง ๆ ของคนหาย 

เพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อเท็จจริง โดยข้อมูลจะประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุเพศ เชื้อชาติ ความสูง น�้าหนัก ผม สี

ตา และสิง่จ�าเป็นทีต้่องระบคุอืวนัทีส่ญูหาย สถานทีพ่บเหน็ครัง้สดุท้าย พฤตกิรรมการสญูหายหรอืข้อมลูทีส่�าคัญ



หน้า 20 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (vol. 6 no. 1 January - June 2018)หน้า 6 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

และจ�าเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูญหาย นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มเติมข้อมูล เช่น ตัวอย่างลายพิมพ์นิ้วมือ 

ฟิล์มเอกซเรย์ฟัน ตัวอย่างสารพันธุกรรม ภาพถ่าย เสื้อผ้า ของใช้ที่ใส่ติดตัว รอยสัก แผลเป็น ต�าหนิ ที่จะท�าให้

หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีได้ และส่วนที่สอง คือ ข้อมูลศพ หรือเรียกว่าข้อมูลหลังตาย 

(Post-mortem Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีได้จากศพ โดยข้อมูลจะประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ อัตลักษณ์

บุคคล เคร่ืองแต่งกาย เสื้อผ้า เครื่องประดับ สิ่งของติดตัว ข้อมูลทางการแพทย์ และผลการตรวจพิสูจน ์

ต่าง ๆ  เช่น ลายพมิพ์นิว้มอื หรือข้อมลูทางทนัตกรรม โดยข้อมลูทีไ่ด้นัน้จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยตุธิรรม

อย่างมาก

 การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลสามารถท�าได้หลายวิธี โดยหลักมาตรฐานสากลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 กลุ่มที่ 1: เป็นวิธีการพิสูจน์บุคคลที่ยืนยันได้แน่นอน (Primary Identification or Positive 

Identification) เป็นวิธีที่เชื่อถือได้และมีความถูกต้องแม่นย�า ซึ่งมี 3 วิธี ได้แก่ 1) การตรวจดีเอ็นเอ 2) การตรวจ

ลายพิมพ์นิ้วมือ และ 3) การตรวจทางทันตกรรม 

 กลุ่มที่ 2: เป็นวิธีการสันนิษฐานการพิสูจน์บุคคล (Secondary Identification or Presumptive 

Identification) โดยเป็นการตรวจจากสภาพที่เห็นจากภายนอก มีหลายวิธีได้แก่ 1) ข้อมูลทางการแพทย์ 

(Medical Information) เช่น ข้อมูลการรักษา การผ่าตัด แผลเป็น รอยสัก ความพิการ วัสดุทางการแพทย์ เช่น 

เครื่องกระตุ้นหัวใจที่มีหมายเลข (Serial Number) 2) ข้อมูลทางพยาธิวิทยา (Pathology) เช่น อาการหรือโรค

ที่แสดงลักษณะเฉพาะ เช่น เนื้องอก การผ่าตัดเสริมความงาม 3) ข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยา (Anthropology) 

เป็นการตรวจวิเคราะห์กระดูกเพื่อบอกข้อมูลทางชีวภาพ โดยอาจใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางรังสี (Radiograph) จาก

ประวัติการรักษาของคนหายมาช่วยในการตรวจเปรียบเทียบกับศพ และ 4) เครื่องแต่งกายและส่ิงของติดตัว 

(Personal Effects)

 การตรวจด้วยวิธีการในกลุ่มที่ 2 มักน�ามาใช้ในกรณีที่ศพมีสภาพสมบูรณ์ยังไม่เน่า แต่ในกรณีนี้ศพที่

พบเป็นเพียงชิน้ส่วนกระดกูเท่านัน้ ท�าให้ไม่สามารถพสิจูน์อตัลกัษณ์บคุคลได้โดยวธิกีลุม่ที ่2 ได้ วธิกีารทีส่ามารถ

ใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจึงเหลือเพียงการตรวจดีเอ็นเอเท่านั้น

 การตรวจพิสูจน์บุคคลจากการตรวจดีเอ็นเอ วัตถุพยานที่พบถือเป็นพยานหลักฐานส�าคัญที่สามารถ

จับต้องได้ตามกฎหมาย เป็นสิ่งที่น�าเสนอในชั้นศาลได้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีได้ ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล 

พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน

ส�าคัญในกระบวนการยุติธรรม และต่อการสืบสวนและสอบสวนสามารถน�าไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการ

พิจารณาคดีความในชั้นศาลได้ 

 ในทางกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดีอาญามี 2 ประการ คือ ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง การ

พิจารณาข้อเท็จจริง หรือความสัตย์จริงในคดีว่าเป็นอย่างไร แล้วยกข้อกฎหมายข้ึนวินิจฉัยว่า จ�าเลยควรได้รับ

การลงโทษหรือปล่อยตัว ซึ่งข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมชาติซ่ึงบุคคลธรรมดาจะรู้จะพึงรู้ได้เอง และข้อเท็จจริงนอก

เหนือจากจากความรูข้องคนธรรมดากต้็องยกเอาพยานหลกัฐานทางนติิวทิยาศาสตร์เข้าสูก่ารพจิารณาเพือ่สบืข้อ

เทจ็จรงิ ซึง่สบืโดยผู้มคีวามเช่ียวชาญได้ท�าการตรวจและวเิคราะห์ วินจิฉัยและสงัเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ  หรอืส่ิงของ
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และจ�าเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูญหาย นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มเติมข้อมูล เช่น ตัวอย่างลายพิมพ์นิ้วมือ 

ฟิล์มเอกซเรย์ฟัน ตัวอย่างสารพันธุกรรม ภาพถ่าย เสื้อผ้า ของใช้ที่ใส่ติดตัว รอยสัก แผลเป็น ต�าหนิ ที่จะท�าให้

หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีได้ และส่วนที่สอง คือ ข้อมูลศพ หรือเรียกว่าข้อมูลหลังตาย 

(Post-mortem Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้จากศพ โดยข้อมูลจะประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ อัตลักษณ์

บุคคล เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า เครื่องประดับ สิ่งของติดตัว ข้อมูลทางการแพทย์ และผลการตรวจพิสูจน ์

ต่าง ๆ  เช่น ลายพมิพ์นิว้มอื หรือข้อมลูทางทนัตกรรม โดยข้อมลูทีไ่ด้นัน้จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยตุธิรรม

อย่างมาก

 การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลสามารถท�าได้หลายวิธี โดยหลักมาตรฐานสากลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 กลุ่มที่ 1: เป็นวิธีการพิสูจน์บุคคลที่ยืนยันได้แน่นอน (Primary Identification or Positive 

Identification) เป็นวิธีที่เชื่อถือได้และมีความถูกต้องแม่นย�า ซึ่งมี 3 วิธี ได้แก่ 1) การตรวจดีเอ็นเอ 2) การตรวจ

ลายพิมพ์นิ้วมือ และ 3) การตรวจทางทันตกรรม 

 กลุ่มท่ี 2: เป็นวิธีการสันนิษฐานการพิสูจน์บุคคล (Secondary Identification or Presumptive 

Identification) โดยเป็นการตรวจจากสภาพที่เห็นจากภายนอก มีหลายวิธีได้แก่ 1) ข้อมูลทางการแพทย์ 

(Medical Information) เช่น ข้อมูลการรักษา การผ่าตัด แผลเป็น รอยสัก ความพิการ วัสดุทางการแพทย์ เช่น 

เครื่องกระตุ้นหัวใจที่มีหมายเลข (Serial Number) 2) ข้อมูลทางพยาธิวิทยา (Pathology) เช่น อาการหรือโรค

ที่แสดงลักษณะเฉพาะ เช่น เนื้องอก การผ่าตัดเสริมความงาม 3) ข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยา (Anthropology) 

เป็นการตรวจวิเคราะห์กระดูกเพื่อบอกข้อมูลทางชีวภาพ โดยอาจใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางรังสี (Radiograph) จาก

ประวัติการรักษาของคนหายมาช่วยในการตรวจเปรียบเทียบกับศพ และ 4) เครื่องแต่งกายและส่ิงของติดตัว 

(Personal Effects)

 การตรวจด้วยวิธีการในกลุ่มที่ 2 มักน�ามาใช้ในกรณีที่ศพมีสภาพสมบูรณ์ยังไม่เน่า แต่ในกรณีนี้ศพที่

พบเป็นเพยีงชิน้ส่วนกระดกูเท่านัน้ ท�าให้ไม่สามารถพสิจูน์อตัลกัษณ์บคุคลได้โดยวธิกีลุม่ที ่2 ได้ วธิกีารทีส่ามารถ

ใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจึงเหลือเพียงการตรวจดีเอ็นเอเท่านั้น

 การตรวจพิสูจน์บุคคลจากการตรวจดีเอ็นเอ วัตถุพยานที่พบถือเป็นพยานหลักฐานส�าคัญที่สามารถ

จับต้องได้ตามกฎหมาย เป็นสิ่งที่น�าเสนอในชั้นศาลได้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีได้ ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล 

พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน

ส�าคัญในกระบวนการยุติธรรม และต่อการสืบสวนและสอบสวนสามารถน�าไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการ

พิจารณาคดีความในชั้นศาลได้ 

 ในทางกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดีอาญามี 2 ประการ คือ ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง การ

พิจารณาข้อเท็จจริง หรือความสัตย์จริงในคดีว่าเป็นอย่างไร แล้วยกข้อกฎหมายข้ึนวินิจฉัยว่า จ�าเลยควรได้รับ

การลงโทษหรือปล่อยตัว ซ่ึงข้อเท็จจริงท่ีเป็นธรรมชาติซ่ึงบุคคลธรรมดาจะรู้จะพึงรู้ได้เอง และข้อเท็จจริงนอก

เหนือจากจากความรูข้องคนธรรมดากต้็องยกเอาพยานหลกัฐานทางนติิวทิยาศาสตร์เข้าสูก่ารพจิารณาเพือ่สบืข้อ

เทจ็จรงิ ซ่ึงสบืโดยผู้มคีวามเช่ียวชาญได้ท�าการตรวจและวเิคราะห์ วินจิฉยัและสงัเกตเหตกุารณ์ต่าง ๆ  หรอืส่ิงของ
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University 2, no. 2 (May-August 2015): 52-63. [In Thai]

 10 Ge J. and Chakraborty R., “Choosing Relatives for Missing Person Identification by DNA Typing,” last modified 2017, 

accessed June 18, 2017, http://www.ashg.org/genetics/ashg07s/f10423.html/
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ต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง จะเหน็ได้ว่าพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์คอืความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญตามกฎหมายนัน่เอง9 

แต่ในบางครั้งพยานหลักฐานท่ีจะต้องน�ามาตรวจดีเอ็นเอมีการเสื่อมสภาพอย่างมาก กรณีพยานหลักฐาน เช่น 

เส้นผม โครงกระดูกที่มีอายุเก่า หรือมีการเผาไหม้เสียหาย หรือมีการเน่าสลาย หรือมีปริมาณตัวอย่างน้อยมาก 

มีผลท�าให้การตรวจนิวเคลียร์ดีเอ็นเออาจขึ้นไม่ครบทุกต�าแหน่ง เนื่องจากใน 1 เซลล์ จะมีนิวเคลียร์ดีเอ็นเออยู่

เพียง 2 ชุด แต่ส�าหรับดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียใน 1 เซลล์จะมีมากกว่าพันชุด ไมโทคอนเดรียที่อยู่ในไซโทพลา

ซมึจะได้รบัจากมารดาเท่านัน้ ดงันัน้ในพีน้่องและญาติร่วมสายมารดาเดียวกนัจะมรูีปแบบของล�าดับเบสบนสาย

ไมโทคอนเดรยีเหมอืนกัน นอกจากนี ้การตรวจพสิจูน์ทางนิวเคลยีร์ดีเอน็เอเพือ่หาความสมัพนัธ์ในพีน้่องค่อนข้าง

ท�าได้ยากในเรื่องของการแปรผลทางสถิติที่ซับซ้อน เมื่อการตรวจดีเอ็นเอจากนิวเคลียสไม่สามารถท�าได้ วิธีการ

ตรวจไมโตคอนเดรยีลดเีอน็เอเป็นอกีวธิท่ีีน�ามาใช้พสิจูน์อัตลกัษณ์บคุคลในคดีนี ้ในกรณนีีก้ารตรวจด้วยนวิเคลียร์

ดเีอน็เอนัน้ไม่ครบทกุต�าแหน่ง ท�าให้ไม่สามารถระบตุวัตนได้ว่าเป็นใคร บอกได้เพยีงว่าเป็นเพศชายเท่านัน้ ไมโต

คอนเดรียลดีเอ็นเอมีประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ของบุคคลทางสายเลือดฝ่ายมารดา (Maternal 

Inheritance) เช่น กรณีการตรวจพิสูจน์ความเป็นญาติกันระหว่างลูกพี่ลูกน้องที่มียายคนเดียวกันในกรณีที่บิดา

และมารดาซึ่งเป็นญาติสายตรงได้เสียชีวิตไปแล้ว10

 การตรวจพิสูจน์ด้วยไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอมีวิธีการแปลผล11 ดังนี้

 1) คัดออก (Exclusion) หมายถึง ทั้งสองตัวอย่างไม่ใช่ของคนเดียวกัน หรือไม่มีความสัมพันธ์ทาง 

สายเลือดร่วมสายมารดาเดียวกัน

 2) ไม่สามารถสรุปผลได้ (Inconclusive) เมื่อล�าดับเบสที่แตกต่างในตัวอย่างทั้งสองมีความแตกต่าง

กันเพียง 1 ต�าแหน่ง

 3) ไม่สามารถคัดออก (Cannot Exclude) เมื่อล�าดับเบสที่แตกต่างในตัวอย่างตรวจทั้งสองมีลักษณะ

ตรงกนัทุกประการ แสดงว่าตวัอย่างตรวจท้ังสองไม่สามารถคดัออกได้ สรปุว่าตัวอย่างตรวจทัง้สองเป็นของบคุคล

เดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดร่วมมารดาเดียวกัน
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แผนภูมิแสดงล�าดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล (Family Tree)

ส�าหรับการวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ (Mitochondrial DNA)

 จากแผนภมูแิสดงล�าดบัเครอืญาตขิองวงศ์ตระกลูคนหาย ส�าหรับการวเิคราะห์ไมโทคอนเดรียดเีอน็เอ 

พบว่าล�าดับเครือญาติที่ 1 ครอบครัวฝ่ายบิดาคนหาย เสียชีวิตหมดแล้ว ส่วนครอบครัวฝ่ายมารดาคนหายก็เสีย

ชีวิตหมดแล้วเช่นกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาล�าดับที่ 2 พบว่าคนหายมีพี่สาวหนึ่งคน และน้องสาวสองคน ที่สืบสาย

มาจากบิดาและมารดาคนเดียวกัน ไม่มีพี่ชายหรือน้องชายที่สืบสายมาจากบิดาและมารดาคนเดียวกัน และคน

หายไม่มีบุตร พิจารณาล�าดับที่ 3 พบว่าพี่สาวคนหายมีบุตรสองคนชายและหญิงยังมีชีวิตอยู่ น้องสาวคนหายคน

ที่ 1 มีบุตรชายสามคนยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด น้องสาวคนหายคนที่ 2 มีบุตรชายสามคนยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด ในกรณี

ศกึษานี ้ล�าดับเบสทีแ่ตกต่างในตัวอย่างการตรวจไมโทคอนเดรยีดีเอน็เอชิน้ส่วนกะโหลกศรีษะและตวัอย่างดีเอ็นเอ

จากน้องสาวคนหายมีลักษณะตรงกันทุกประการ จึงสามารถสรุปได้ว่าชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะดังกล่าวมีความ

สมัพนัธ์ร่วมสายมารดาเดยีวกนักับน้องสาวคนหาย และมีความน่าจะเป็นทีค่นหายกับชิน้ส่วนกะโหลกศรีษะทีพ่บ

นั้นจะเป็นบุคคลเดียวกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพยานหลักฐานดีเอ็นเอมีความส�าคัญต่อกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาของนานาประเทศ และมกีารยนืยนัว่าดเีอน็เอถกูน�ามาใช้เพือ่เป็นพยานหลักฐานทางวทิยาศาสตร์ทีส่ามารถ

ช่วยคลี่คลายคดีอาญาได้ทั้งคดีอาญาในอดีต และป้องกันคดีอาญาที่จะเกิดในอนาคตด้วย12

3. บทวิเคราะห์

 การแสวงหาพยานหลกัฐานจากการตรวจพสิจูน์บคุคลโดยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์เป็นมาตรการส�าคญั

ทีร่ฐัใช้ในการแสวงหาข้อเทจ็จรงิและพยานหลักฐาน เพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการด�าเนนิกระบวนการยติุธรรม
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แผนภูมิแสดงล�าดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล (Family Tree)

ส�าหรับการวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ (Mitochondrial DNA)

 จากแผนภมูแิสดงล�าดับเครือญาติของวงศ์ตระกลูคนหาย ส�าหรบัการวเิคราะห์ไมโทคอนเดรยีดเีอน็เอ 

พบว่าล�าดับเครือญาติที่ 1 ครอบครัวฝ่ายบิดาคนหาย เสียชีวิตหมดแล้ว ส่วนครอบครัวฝ่ายมารดาคนหายก็เสีย

ชีวิตหมดแล้วเช่นกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาล�าดับที่ 2 พบว่าคนหายมีพี่สาวหนึ่งคน และน้องสาวสองคน ที่สืบสาย

มาจากบิดาและมารดาคนเดียวกัน ไม่มีพี่ชายหรือน้องชายที่สืบสายมาจากบิดาและมารดาคนเดียวกัน และคน

หายไม่มีบุตร พิจารณาล�าดับที่ 3 พบว่าพี่สาวคนหายมีบุตรสองคนชายและหญิงยังมีชีวิตอยู่ น้องสาวคนหายคน

ที่ 1 มีบุตรชายสามคนยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด น้องสาวคนหายคนที่ 2 มีบุตรชายสามคนยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด ในกรณี

ศึกษานี ้ล�าดับเบสทีแ่ตกต่างในตัวอย่างการตรวจไมโทคอนเดรยีดีเอน็เอชิน้ส่วนกะโหลกศรีษะและตัวอย่างดีเอ็นเอ

จากน้องสาวคนหายมีลักษณะตรงกันทุกประการ จึงสามารถสรุปได้ว่าชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะดังกล่าวมีความ

สมัพนัธ์ร่วมสายมารดาเดียวกนักับน้องสาวคนหาย และมีความน่าจะเป็นท่ีคนหายกับชิน้ส่วนกะโหลกศรีษะทีพ่บ

นั้นจะเป็นบุคคลเดียวกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพยานหลักฐานดีเอ็นเอมีความส�าคัญต่อกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาของนานาประเทศ และมกีารยนืยนัว่าดเีอน็เอถกูน�ามาใช้เพือ่เป็นพยานหลักฐานทางวทิยาศาสตร์ทีส่ามารถ

ช่วยคลี่คลายคดีอาญาได้ทั้งคดีอาญาในอดีต และป้องกันคดีอาญาที่จะเกิดในอนาคตด้วย12

3. บทวิเคราะห์

 การแสวงหาพยานหลกัฐานจากการตรวจพสิจูน์บคุคลโดยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์เป็นมาตรการส�าคญั

ทีรั่ฐใช้ในการแสวงหาข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐาน เพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการด�าเนนิกระบวนการยตุธิรรม
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ทางอาญา ซึ่งน�าไปสู่การพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและจ�าเลยในคดีอาญา แม้ว่าการตรวจ

พิสูจน์บุคคลโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะเป็นมาตรการส�าคัญในการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

เน่ืองจากพยานหลักฐาน ทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมีความแน่นอน ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายจึงท�าให้มี 

น�้าหนักน่าเชื่อถืออันจะพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏได้

 ดังนั้นการพิสูจน์ศพนิรนามในทางกระบวนการยุติธรรม นอกจากจะเพื่อพิสูจน์ว่าศพนิรนามนั้นเป็น

ใครแล้ว ยังเพื่อที่จะให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนสามารถด�าเนินการต่อไปได้ ความส�าเร็จของการพิสูจน์ศพ

นิรนามขึ้นอยู่กับข้อมูลส�าคัญสองส่วนคือข้อมูลศพและข้อมูลคนหาย มาท�าการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกัน 

โดยข้อมูลที่สืบหรือค้นหายากท่ีสุดคือข้อมูลคนหาย เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล

คนหายและข้อมูลศพนิรนามที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับแจ้งคนหาย

หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ท�าให้ข้อมูลคนหายกระจัดกระจายอยู่หลาย ๆ หน่วยงาน การ

เก็บข้อมูลแตกต่างกัน เช่นเดยีวกันกบัศพนรินาม ทีย่งัมข้ีอจ�ากัดคอืมแีพทย์นติิเวชเฉพาะตามโรงพยาบาลประจ�า

จงัหวดัใหญ่ ๆ  การจดัเกบ็ข้อมลูแตกต่างกนัแนวทางวธิกีารปฏบัิติงานแตกต่างกนัท�าให้ข้อมูลกระจดักระจายและ

ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมท้ังยังไม่มีศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม อีกทั้ง

ประเทศไทยขาดโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพส�าหรับระบบการติดตามคนหายและบางครั้งการสูญหายไม่ได้

เกี่ยวข้องกับอาชญากรรรม อาจท�าให้เจ้าหน้าที่มักจะชักช้าที่จะด�าเนินการอย่างจริงจัง หรือจะรีบด�าเนินการใน

กรณี ที่สงสัยว่าคนหายอาจจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม เวลา และการประสานงานเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุด 2 

ปัจจัย ที่มีผลต่อความสามารถของหน่วยงานระดับชาติ ในการพิสูจน์คนหาย13 อีกทั้งข้อมูลคนหายที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดคนหายอาจได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้อง ในบางกรณีข้อมูลส�าคัญ

ที่ใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเป็นข้อมูลที่มีเพียงคนหายเท่านั้นที่ทราบ ท�าให้เปรียบเทียบข้อมูลทั้งสองส่วน

ไม่ได้หรือไม่ตรงกัน อีกประเด็นหนึ่งที่ส�าคัญ คือ คนหายไม่มีญาติสายตรงหรือไม่มีบุตร ท�าให้การสืบหรือค้นหา

ข้อมลูคนหายท�าได้ยาก จงึเป็นข้อจ�ากดัท�าให้ไม่สามารถตรวจพิสูจน์เพือ่ยนืยนับคุคลได้ ดังนัน้การจัดท�าแผนภูมิ

แสดงล�าดบัเครอืญาตขิองวงศ์ตระกูล จะแสดงให้เหน็ถงึสมาชกิและความสมัพนัธ์ของบคุคลในตระกลู ทัง้ทีม่ชีวีติ

และเสยีชวีติแล้ว ซึง่ในกรณศีกึษานีบ้คุคลในตระกลูส่วนใหญ่เสียชวีติหมดแล้ว เหลือเพียงพ่ีและน้องของคนหาย

ทีเ่ป็นผูห้ญงิ จงึเลอืกเก็บดเีอน็เอน้องสาวคนหาย เพราะมคีวามสัมพันธ์ทางสายโลหติท่ีสบืทอดมาจากมารดาหรอื

ยายคนเดียวกันกับคนหาย 

 ไมโทคอนเดรยีดีเอน็เอเป็นข้อมลูสารพันธุกรรมทีไ่ด้รับจากมารดาเท่านัน้ ดังนัน้บตุรทกุคนจะมลัีกษณะ

ของไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอเหมือนกันกับมารดา การตรวจไมโตคอนเดรียล ดีเอ็นเอจึงสามารถบอกได้ว่าบุคคล

นั้นมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตที่สืบทอดมาจากมารดาหรือยายคนเดียวกัน14 จากผลการตรวจเปรียบเทียบชิ้น
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ส่วนกะโหลกกบัน้องสาวคนหายพบว่า ชิน้ส่วนดงักล่าวมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติทีส่บืทอดมาจากมารดาหรอื

ยายคนเดียวกันกับน้องสาวคนหาย อย่างไรก็ตาม การตรวจด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอก็ยังเป็นวิธีที่มีข้อจ�ากัด 

เนือ่งจากไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลนัน้จรงิไหม ดงัเช่นกรณนีีก้ารตรวจด้วยไมโตคอนเดรยีลดเีอ็นเอไม่สามารถ

ระบหุรอืยนืยนัว่าเป็นคนหายจรงิ บอกได้เพยีงว่าช้ินส่วนกะโหลกศรีษะนัน้สบืสายเลอืดมารดาหรอืยายคนเดยีวกนั

กับน้องคนหาย ดังน้ันการจะยืนยันตัวบุคคลได้ว่าเป็นคนหายจริงไหม จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะ

ต้องสืบเสาะหาหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อยืนยันว่าบุคคลในตระกูลนั้นถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากญาติ หากผล

การตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่าไม่มีบุคคลในตระกูลท่ีเป็นเพศชายคนอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตที่

สืบทอดมาจากมารดาหรือยายคนเดียวกันกับน้องสาวคนหาย ก็สามารถท�าให้พิสูจน์ได้ว่าชิ้นส่วนกะโหลกนั้น 

เป็นของคนหายจริง 

4. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 4.1 สรุปผล

   จากผลการศึกษานี้พบว่า การพิสูจน์คนหายจากผลการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอร่วมกับการวิเคราะห์

สายวงศ์ตระกลูในทางกระบวนการยตุธิรรม สามารถใช้เป็นเคร่ืองมอืในการขจัดสมาชกิในครอบครัวท่ีมคีวามเป็น

ไปได้ว่าจะเป็นคนหายออกไปได้ให้เหลือจ�านวนน้อยที่สุด จากนั้นข้อมูลดังกล่าว พนักงานสอบสวนสามารถน�า

ไปใช้เป็นแนวทางในกระบวนการสืบสวนข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้การพิสูจน์ศพนิรนามมีความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด 

ดังน้ันการพิสูจน์คนหายจากผลการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอร่วมกับการวิเคราะห์สายวงศ์ตระกูลในทางกระบวนการ

ยุติธรรม จึงเป็นอีกวิธีท่ีจะท�าให้สามารถพิสูจน์ศพนิรนามว่าเป็นคนหายหรือไม่ ส�าหรับกรณีศึกษานี้ต้องใช้การ

ตรวจพิสูจน์ด้วยดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด จากสภาพกระดูกที่พบไม่สามารถตรวจ

พสิจูน์ด้วยลายพมิพ์นิว้มอืและทางทนัตกรรมได้ และไม่สามารถตรวจหาความสัมพันธ์จากญาติสายตรงได้ (ญาติ

สายตรงได้แก่ บิดา มารดา และบุตร) เนื่องจากบิดาและมารดาของคนหายเสียชีวิตหมดแล้ว มีเพียงพี่และน้อง

ที่เป็นผู้หญิง ดังนั้นการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจึงตรวจด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์พบว่าชิ้น

ส่วนกะโหลกศีรษะนั้นสืบสายเลือดมารดาหรือยายคนเดียวกันกับน้องคนหาย และจากแผนภูมิแสดงล�าดับเครือ

ญาติของวงศ์ตระกูล คนหายไม่มีพ่ีหรือน้องที่เป็นผู้ชายที่สืบสายมาจากบิดาและมารดาคนเดียวกัน บิดาและ

มารดาของคนหายเสียชีวิตหมดแล้ว สายวงศ์ตระกูลฝ่ายบิดาและมารดาเสียชีวิตหมดแล้ว จึงมีความน่าจะเป็น 

(Probability) ที่คนหายกับชิ้นส่วนกระดูกกะโหลกมนุษย์นั้นจะเป็นบุคคลเดียวกัน แต่เนื่องจากการพิสูจน ์

อัตลักษณ์บุคคลตามมาตรฐานสากล ควรจะต้องใช้วิธีการตรวจพิสูจน์โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Method) ซึ่งเป็นวิธีที่เชื่อถือได้อย่างถูกต้องแม่นย�าที่สุด เมื่อไม่สามารถใช้วิธีดังกล่าวได้ จึงควรจะต้องน�าข้อมูล

ที่ได้มาเป็นแนวทางให้พนักงานสอบสวนสืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้การพิสูจน์ชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะ 

มีความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด

 4.2 ข้อเสนอแนะ

   4.2.1 ควรให้มีศูนย์กลางท่ีท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูลคนหายข้อมูลศพนิรนาม เพื่อให้ญาติคนหาย

สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลที่ศูนย์กลางข้อมูลเพียงท่ีเดียว และจะท�าให้การเปรียบเทียบการค้นหาข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลถูกต้องรวดเร็ว เพื่อเป็นการอ�านวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล�้าตามนโยบายของรัฐบาล
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ส่วนกะโหลกกบัน้องสาวคนหายพบว่า ชิน้ส่วนดงักล่าวมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติทีส่บืทอดมาจากมารดาหรอื

ยายคนเดียวกันกับน้องสาวคนหาย อย่างไรก็ตาม การตรวจด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอก็ยังเป็นวิธีที่มีข้อจ�ากัด 

เนือ่งจากไม่สามารถระบไุด้ว่าเป็นบุคคลนัน้จรงิไหม ดงัเช่นกรณนีีก้ารตรวจด้วยไมโตคอนเดรยีลดเีอ็นเอไม่สามารถ

ระบหุรอืยนืยนัว่าเป็นคนหายจรงิ บอกได้เพยีงว่าช้ินส่วนกะโหลกศรีษะนัน้สบืสายเลอืดมารดาหรอืยายคนเดยีวกนั

กับน้องคนหาย ดังนั้นการจะยืนยันตัวบุคคลได้ว่าเป็นคนหายจริงไหม จึงเป็นหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนที่จะ

ต้องสืบเสาะหาหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อยืนยันว่าบุคคลในตระกูลนั้นถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากญาติ หากผล

การตรวจสอบหลักฐานแล้วพบว่าไม่มีบุคคลในตระกูลท่ีเป็นเพศชายคนอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตที่

สืบทอดมาจากมารดาหรือยายคนเดียวกันกับน้องสาวคนหาย ก็สามารถท�าให้พิสูจน์ได้ว่าชิ้นส่วนกะโหลกนั้น 

เป็นของคนหายจริง 

4. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 4.1 สรุปผล

   จากผลการศึกษานี้พบว่า การพิสูจน์คนหายจากผลการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอร่วมกับการวิเคราะห์

สายวงศ์ตระกลูในทางกระบวนการยตุธิรรม สามารถใช้เป็นเคร่ืองมอืในการขจดัสมาชกิในครอบครัวทีม่คีวามเป็น

ไปได้ว่าจะเป็นคนหายออกไปได้ให้เหลือจ�านวนน้อยที่สุด จากนั้นข้อมูลดังกล่าว พนักงานสอบสวนสามารถน�า

ไปใช้เป็นแนวทางในกระบวนการสืบสวนข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้การพิสูจน์ศพนิรนามมีความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด 

ดังน้ันการพิสูจน์คนหายจากผลการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอร่วมกับการวิเคราะห์สายวงศ์ตระกูลในทางกระบวนการ

ยุติธรรม จึงเป็นอีกวิธีที่จะท�าให้สามารถพิสูจน์ศพนิรนามว่าเป็นคนหายหรือไม่ ส�าหรับกรณีศึกษานี้ต้องใช้การ

ตรวจพิสูจน์ด้วยดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด จากสภาพกระดูกที่พบไม่สามารถตรวจ

พสูิจน์ด้วยลายพิมพ์นิว้มอืและทางทนัตกรรมได้ และไม่สามารถตรวจหาความสัมพนัธ์จากญาตสิายตรงได้ (ญาติ

สายตรงได้แก่ บิดา มารดา และบุตร) เนื่องจากบิดาและมารดาของคนหายเสียชีวิตหมดแล้ว มีเพียงพี่และน้อง

ที่เป็นผู้หญิง ดังนั้นการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจึงตรวจด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์พบว่าชิ้น

ส่วนกะโหลกศีรษะนั้นสืบสายเลือดมารดาหรือยายคนเดียวกันกับน้องคนหาย และจากแผนภูมิแสดงล�าดับเครือ

ญาติของวงศ์ตระกูล คนหายไม่มีพ่ีหรือน้องที่เป็นผู้ชายที่สืบสายมาจากบิดาและมารดาคนเดียวกัน บิดาและ

มารดาของคนหายเสียชีวิตหมดแล้ว สายวงศ์ตระกูลฝ่ายบิดาและมารดาเสียชีวิตหมดแล้ว จึงมีความน่าจะเป็น 

(Probability) ที่คนหายกับชิ้นส่วนกระดูกกะโหลกมนุษย์นั้นจะเป็นบุคคลเดียวกัน แต่เนื่องจากการพิสูจน ์

อัตลักษณ์บุคคลตามมาตรฐานสากล ควรจะต้องใช้วิธีการตรวจพิสูจน์โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Method) ซึ่งเป็นวิธีที่เชื่อถือได้อย่างถูกต้องแม่นย�าที่สุด เมื่อไม่สามารถใช้วิธีดังกล่าวได้ จึงควรจะต้องน�าข้อมูล

ที่ได้มาเป็นแนวทางให้พนักงานสอบสวนสืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้การพิสูจน์ชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะ 

มีความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด

 4.2 ข้อเสนอแนะ

   4.2.1 ควรให้มีศูนย์กลางที่ท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูลคนหายข้อมูลศพนิรนาม เพื่อให้ญาติคนหาย

สามารถท่ีจะตรวจสอบข้อมูลท่ีศูนย์กลางข้อมูลเพียงท่ีเดียว และจะท�าให้การเปรียบเทียบการค้นหาข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลถูกต้องรวดเร็ว เพื่อเป็นการอ�านวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล�้าตามนโยบายของรัฐบาล
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   4.2.2 ควรให้มีการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลคนหายและข้อมูลศพนิรนามระหว่างหน่วยงาน 

เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลมีอยู่ในหลายหน่วยงาน อีกทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาลเอกชน บริษัท

ประกันชีวิตเก็บข้อมูลประวัติเอกลักษณ์บุคคล ลักษณะพิเศษของลูกค้าลงฐานข้อมูลประวัติลูกค้า เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการพิสูจน์บุคคลในอนาคต

   4.2.3 การเก็บข้อมูลทางด้านทันตกรรมเป็นหนึ่งในวิธีการพิสูจน์อัตลักษณ์ตามมาตรฐานสากล 

แต่ประเทศไทยยังไม่มีการจัดท�าระบบการเก็บข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นจึงควรมีการก�าหนดหรือจัดท�าแนวทาง 

การเก็บข้อมูลทางด้านทันตกรรมให้เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ

   4.2.4 ศพนิรนามส่วนหน่ึงท่ีพบนัน้ มกีารบาดเจบ็และผ่านการรกัษาพยาบาลก่อนการเสยีชีวิตโดย

พบอุปกรณ์การแพทย์ เช่น เหลก็ด้าม นอ็ต สกร ูฯลฯ ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศซึง่จะมหีมายเลขผลติภณัฑ์ (Serial 

Number) ที่สามารถตรวจสอบถึงบริษัทน�าเข้าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ แต่เมื่อบริษัทจ�าหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวไปยัง

โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ไม่มีการเก็บหรือท�าประวัติข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์การแพทย์ ท�าให้ไม่สามารถ

ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ จึงไม่สามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์การแพทย์ไปสู่บุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ ดังนั้นจึงควรม ี

การเก็บประวัติข้อมูลอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

   4.2.5 คนนิรนาม คือ บุคคลที่ยังมีชีวิตแต่ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นใคร เช่น คนไข้ตามโรงพยาบาล 

ทีรั่บมาจากอบุตัเิหตไุม่สามารถจดจ�าชือ่ตวัเองได้ หรอืผู้ป่วยอลัไซเมอร์ จึงควรมกีารจัดเกบ็ข้อมลูอตัลักษณ์บคุคล

คนนิรนาม เพราะอาจจะเป็นคนหายที่ญาติก�าลังตามหาหรือในอนาคตเสียชีวิตกลายเป็นศพนิรนาม
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บทคัดย่อ  

 บทความนี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าเสนอรปูแบบและผลกระทบของอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ โดยศกึษา

กรณีการเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรู ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 ผลการศกึษาพบว่า 1) การเลีย่งภาษนี�าเข้ารถหรูเป็นการกระท�าทีผิ่ดต่อกฎหมาย และมผีลกระทบต่อ

เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ โดยมีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาส่งผล 

กระทบท�าให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรมูลค่าเกือบสองพันล้านบาท 2) รูปแบบของการกระท�า 

ความผิดโดยการปลอมแปลงเอกสารรายการแจ้งสินค้า การแยกชิ้นส่วน การดัดแปลง หรือน�าเข้าอะไหล่รถยนต์ 

และการโจรกรรมรถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศไทยนั้น เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมองค์กรและมี

ความเกี่ยวเนื่องเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ และ 3) สาเหตุของการเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูพบว่า ประเทศไทย 

มีโครงสร้างภาษีอุตสาหกรรมยานยนต์จากการค�านวณอากรขาเข้าท่ีจะต้องมีการเก็บภาษีชนิดอื่นควบคู่ไปด้วย 

และมีอัตราภาษีที่ซ�้าซ้อนหลายประเด็น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ  เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีของผู้กระท�า

ผดิ ประกอบกบัค่านยิมความหรหูราของผูซ้ือ้ทีน่�าไปสู่การตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมประเภทนีข้ึน้ ดงันีแ้ล้ว มข้ีอ

เสนอแนะว่าควรเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและสร้างความร่วมมือจากต่างประเทศในการปราบปราม

ขบวนการโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจรถหรูและประชาชนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 

และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มุ่งกระท�าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องที่ดีงาม จึงจะไม่เกิดอาชญากรรมประเภทนี้ 

ค�าส�าคัญ:  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ;  การเลี่ยงภาษีน�าเข้า;  รถหรู
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 3 The Organization for Economic Co-operation and Development, “Glossary of Tax Terms,” last modified 2015, 

accessed June 16, 2017, http://www.oecd.org/ctp/glosaryoftaxterm.html/

Abstract 

 This article aims to present the pattern and impact of economic crime in case of tax 

evasion in the luxury imported vehicles as well as provides suggestions and guidelines for 

preventing economic crime in terms of tax evasion in the luxury imported vehicles.

 The study found that: 1) tax evasion in the luxury imported vehicle is illegal. It has 

the impact on the economy and national security. It is a criminal offense. According to the 

statistics, the state lost tax revenue of nearly two billion baht, 2) The pattern of the offense 

by forging the product notification document, disassembling, modifying or importing auto parts 

and theft of vehicles from abroad to sell in Thailand. It is an organized crime and involved in 

transnational crimes and 3) the reasons for the avoidance of import tax on luxury cars has been 

seen that Thailand has a double automotive tax structure. The tax will calculate the import 

duty to be taxed and along with other taxes, therefore, there are several duplicated tax rates. 

It is the cause of the various processes to avoid the tax by the offender. The luxury of the 

buyer also leads to be the crime victims. So, there are suggestions that law enforcement shall 

be strictly and cooperate with overseas to suppress international vehicle theft. The luxury car 

business and people must have good morality and mind, as well as doing the right and good 

acts that it will not commit and not be a crime.

Keywords:  Economic Crime;  Tax Evasion Imported;  Luxury Cars

1. บทน�า

             อาชญากรรมเป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่มองว่า เป็นการกระท�าผิดที่อันตรายมีความรุนแรง และเป็นการ

กระท�าทีค่วรจะจดัการให้สาสม ซึง่ผู้กระท�าผดิควรต้องได้รบัผลตอบแทนจากสงัคมโดยรวม  เพราะทกุคนทีเ่ดอืด

ร้อนต่างต้องการให้ขจัดคนร้ายด้วยวิธกีารใดกต็ามออกไปจากสังคม  คนในสงัคมส่วนใหญ่มกัถอืเอาความรุนแรง

ของการกระท�าหรือผลกระทบที่เป็นอันตรายสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ 

ท�าร้ายร่างกาย ข่มขืน ฆ่าคนตาย ฯลฯ ว่าเป็นอาชญากรรม นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมการกระท�าที่คนในสังคม

มักไม่รู้สึกว่าเป็นอาชญากรรมเนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างเช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจซึ่งไม่ก่อ

ให้เกิดผลกระทบโดยตรงแก่ประชาชน ดังนั้นประชาชนทั่วไปจึงไม่สนใจต่อการเรียกร้องให้มีการจัดการกับผล 

กระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติโดยตรง3 (Direct Effect on 

National Economy) กล่าวคือ เมื่อความผิดเช่นนี้เกิดขึ้นย่อมท�าให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมี



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 29หน้า 2 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 3 The Organization for Economic Co-operation and Development, “Glossary of Tax Terms,” last modified 2015, 

accessed June 16, 2017, http://www.oecd.org/ctp/glosaryoftaxterm.html/

Abstract 

 This article aims to present the pattern and impact of economic crime in case of tax 

evasion in the luxury imported vehicles as well as provides suggestions and guidelines for 

preventing economic crime in terms of tax evasion in the luxury imported vehicles.

 The study found that: 1) tax evasion in the luxury imported vehicle is illegal. It has 

the impact on the economy and national security. It is a criminal offense. According to the 

statistics, the state lost tax revenue of nearly two billion baht, 2) The pattern of the offense 

by forging the product notification document, disassembling, modifying or importing auto parts 

and theft of vehicles from abroad to sell in Thailand. It is an organized crime and involved in 

transnational crimes and 3) the reasons for the avoidance of import tax on luxury cars has been 

seen that Thailand has a double automotive tax structure. The tax will calculate the import 

duty to be taxed and along with other taxes, therefore, there are several duplicated tax rates. 

It is the cause of the various processes to avoid the tax by the offender. The luxury of the 

buyer also leads to be the crime victims. So, there are suggestions that law enforcement shall 

be strictly and cooperate with overseas to suppress international vehicle theft. The luxury car 

business and people must have good morality and mind, as well as doing the right and good 

acts that it will not commit and not be a crime.

Keywords:  Economic Crime;  Tax Evasion Imported;  Luxury Cars

1. บทน�า

             อาชญากรรมเป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่มองว่า เป็นการกระท�าผิดที่อันตรายมีความรุนแรง และเป็นการ

กระท�าทีค่วรจะจดัการให้สาสม ซึง่ผู้กระท�าผดิควรต้องได้รบัผลตอบแทนจากสงัคมโดยรวม  เพราะทกุคนทีเ่ดอืด

ร้อนต่างต้องการให้ขจัดคนร้ายด้วยวิธกีารใดกต็ามออกไปจากสังคม  คนในสงัคมส่วนใหญ่มกัถอืเอาความรนุแรง

ของการกระท�าหรือผลกระทบที่เป็นอันตรายสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ 

ท�าร้ายร่างกาย ข่มขืน ฆ่าคนตาย ฯลฯ ว่าเป็นอาชญากรรม นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมการกระท�าที่คนในสังคม

มักไม่รู้สึกว่าเป็นอาชญากรรมเนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างเช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจซึ่งไม่ก่อ

ให้เกิดผลกระทบโดยตรงแก่ประชาชน ดังนั้นประชาชนทั่วไปจึงไม่สนใจต่อการเรียกร้องให้มีการจัดการกับผล 

กระทบจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติโดยตรง3 (Direct Effect on 

National Economy) กล่าวคือ เมื่อความผิดเช่นนี้เกิดขึ้นย่อมท�าให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมี

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 3

 4 Department of Special Investigation, “Department of Special Investigation Collaborate with of Foreign Customs 

Department and Department Trade Progress, Report the Case of Smuggling Imported Cars Smuggled and Avoided the Payment 

of Customs Duties Damaged State Over 1,800 Million,” last modified 2017, accessed January 20, 2017, https://www.dsi.go.th/

view?tid=T0001751/ [In Thai]

 5 Veerapong Boonyopart and Suphatra Phanwichit, Economic Crime, 7th ed. (Bangkok: Nititham, 2014), 50. [In Thai]

การกระท�าความผดิหลากหลายรปูแบบ เช่น การลกัลอบขนเงนิเข้าประเทศ การยกัยอกและการทุจรติคอร์รปัชนั 

การฟอกเงนิ และการหลีกหนภีาษเีงนิได้ เป็นต้น ภาษนีบัว่าเป็นรายได้ทีส่�าคญัของรฐัในการน�าเงินจากประชาชน

มาพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและประเทศชาต ิโดยภาษมีหีลายประเภท ทัง้ภาษเีงนิได้ ภาษทีีเ่กบ็จากทรพัย์สนิ ภาษี

ที่เก็บจากสินค้าและบริการต่าง ๆ ทั้งนี้ การเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งที่

มีความเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มาจากโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ และการแพร่ขยายของการติดต่อ

สื่อสารทางเทคโนโลยีท�าให้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้ท�าความสูญเสียทั้งในแง่ของปัจเจกบุคคลและบริษัท 

ต่าง ๆ  มากมาย และยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นบ่อนท�าลายความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศ การเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรู

มีความซบัซ้อนมากเกีย่วเนือ่งกบักลุม่องค์กรอาชญากรรมซึง่คอยขดัขวางการสบืเสาะของเจ้าหน้าที ่เนือ่งจากว่า

กระท�าลงไปก็เพื่อประโยชน์ในทางการเงิน ซึ่งเงินทองที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้ท�าการประกอบอาชญากรรม ทั้งนี้ การ

หลกีเลีย่งภาษีน�าเข้ารถหรน้ัูน กรมศลุกากรได้จดัส่งข้อมลูบญัชรีายละเอียดภาษอีากรขาดกลบัมายงักรมสอบสวน

คดีพิเศษเพิ่มเติมจ�านวน 92 คัน พบว่ามีมูลค่าภาษีอากรขาดประมาณ 1,165 ล้านบาท รวมมูลค่าภาษีอากรขาด

ทั้งสิ้น 1,838 ล้านบาท ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนได้รับกรณีของรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car) เป็นคดีพิเศษ 

จ�านวน 43 คดี4 จึงเห็นได้ว่ามูลค่าความเสียหายมีจ�านวนมหาศาลท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมการกระท�าความผิด

เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของเหล่าอาชญากร ท้ังนี้พฤติกรรมดังกล่าวเกิดข้ึนเพ่ือให้ได้ผล

ตอบแทนในการด�ารงชีวิตและอาศัยความช�านาญในการกระท�าผิดกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ และมีเครือข่ายผู้ร่วม

ขบวนการในการประกอบอาชญากรรมที่มักจะไม่ปรากฏความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ความเสียหาย

เกิดขึ้นกับคนในสังคมโดยรวม คือ ได้รับผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตรงกับรูปแบบของ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) เป็นการกระท�าที่ผิดต่อกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

และความมัน่คงของประเทศ โดยมไิด้จ�ากดัเฉพาะความผิดกฎหมายอาญาเท่านัน้ ผู้กระท�าผิดดังกล่าวมกัจะเป็น

ผูท้ีม่สีถานภาพในสงัคม มตี�าแหน่งหน้าท่ีการงานและความรู้5 ซึง่มคีวามเก่ียวเนือ่งเป็นปัจจยัพืน้ฐานให้เกดิปัญหา

สงัคมทัง้ปัญหาการทุจรติคอร์รปัชนัและความขดัแย้งทางการเมอืงต่าง ๆ  ท�าให้รัฐเสียผลประโยชน์ไม่สามารถจดั

สวัสดิการแก่ประชาชนท�าให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเกิดปัญหาความยากจนตลอดจนปัญหา

อาชญากรรมพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ตามมาเกิดเป็นวงจรของปัญหาสังคมและอาชญากรรม ดังนั้นการศึกษารูป

แบบลกัษณะกระท�าผดิเกีย่วกบัการเลีย่งภาษนี�าเข้ารถหร ูจึงมีความน่าสนใจทัง้มติิทางด้านอาชญาวทิยาส�าหรบั

การวเิคราะห์สาเหตขุองการเกดิอาชญากรรมดงักล่าว เพ่ือประโยชน์แก่การเสนอแนะแนวทางในการควบคมุหรอื

ป้องกันปัญหาจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจต่อไป

2. การเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรู

 การเสียภาษีอากรน้ันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมประชาชนทุกคนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสีย

ภาษเีพือ่ประโยชน์ของสาธารณะ และการจดัเกบ็ภาษศีลุกากรในปัจจบัุนมีความส�าคญักบัการปกป้องอตุสาหกรรม
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บางชนดิทีป่ระเทศยงัไม่มคีวามช�านาญเพือ่ให้สามารถแข่งขนักับสนิค้าทีน่�าเข้าได้ซ่ึงมหีลากหลายประเภทรวมถงึ

รถยนต์สมรรถนะสงู ๆ  เนือ่งจากวตัถปุระสงค์ของการจัดเกบ็ภาษอีากรเพ่ือใช้ในกจิการด้านต่าง ๆ  ซ่ึงกจิการเพือ่

ส่วนรวม เช่น การสร้างถนน การใช้จ่ายด้านความมั่นคง ด้านการศึกษา เป็นเครื่องมือส่งเสริมความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลจะน�าเงินระบบภาษีอากรมากระตุ้นความเจริญเติบโต เช่น การลดอัตราภาษีอากรเพื่อ

กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน การยกเว้นการจัดเก็บภาษีของธุรกิจเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและ

ควบคุมการบริโภคของประชาชน เช่น การเรียกเก็บภาษีจากสินค้าประเภทฟุ่มเฟือย6 เช่น รถยนต์ ซึ่งมิได้จ�าเป็น

ต่อการครองชีพ รัฐจึงเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเพ่ือควบคุมการบริโภคป้องกันมิให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยเงิน

ฟุ่มเฟือยจนเกินไป เพื่อรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจในประเทศต่อไป กรณีการประกอบธุรกิจน�าเข้ารถหรู

ซึ่งเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงและผลิตจากต่างประเทศย่อมมีอัตราการจัดเก็บภาษีอากรที่สูงกว่าปกติ สังเกตได้จาก

การค�านวณอากรขาเข้าซึง่จะต้องมกีารเกบ็ภาษีชนดิอืน่ควบคูไ่ปด้วยซึง่กรมศลุกากรเป็นผูจ้ดัเกบ็แทน ได้แก่ ภาษี

มูลค่าเพ่ิมจัดเกบ็แทนกรมสรรพากร ภาษสีรรพสามติจดัเกบ็แทนกรมสรรพสามติ ภาษเีพือ่มหาดไทยจดัเก็บแทน

กระทรวงมหาดไทย ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายต่าง ๆ  เชน่ ค่าธรรมเนยีมพิเศษแทนกระทรวงพาณชิยจ์ะมีมลูคา่

สูงมาก ซึ่งสังเกตได้ว่าประเทศไทยมีโครงสร้างภาษีอุตสาหกรรมยานยนต์ภาษี7 ฐานภาษี อัตราภาษี ที่อาจท�าให้

เกดิความได้เปรยีบเสยีเปรยีบและซ�า้ซ้อนหลายประเด็น ได้แก่ อตัราภาษท่ีีมหีลายอตัรา แบ่งตามประเภทรถยนต์ 

และมคีวามซ�า้ซ้อน โดยทีฐ่านภาษแีบ่งเป็น 2 ฐาน ได้แก่ ฐานราคา ณ โรงงานอตุสาหกรรมในกรณผีลิตในประเทศ 

และฐานราคาฐานภาษีส�าหรับการน�าเข้าสินค้า หรือที่เรียกว่า ซี ไอ เอฟ (Cost Insurance and Freight: C.I.F.) 

รวมกับอากรในกรณีน�าเข้ารถยนต์ ซึ่งต่างจากบางประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น พบว่าประเทศอินโดนีเซียมีการ

จัดเก็บภาษีจากฐานมูลค่ารถยนต์เพียงฐานเดียว อัตราภาษีแบ่งตามประเภทรถยนต์และขนาดของเครื่องยนต์ 

ประเทศฟิลปิปินส์มกีารจัดเกบ็ภาษีจากฐานราคาขายเพยีงฐานเดียว อัตราภาษแีบ่งตามขนาดของเครือ่งยนต์และ

ชนิดของน�้ามันเชื้อเพลิงไม่มากประเภท ส�าหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีการลดภาษีน�าเข้าชิ้นส่วนส�าเร็จรูปใน

อตุสาหกรรมประกอบรถยนต์ ดงัตวัอย่างการค�านวณภาษกีรณนี�าเข้ารถจากต่างประเทศ เช่น บรษิทัผูน้�าเข้าราย

หนึ่ง น�าเข้ารถยนต์นั่งชนิดสเตชั่นแวกอน จ�านวน 1 คัน ขนาดความจุกระบอก 3400 ซีซี8 198 แรงม้า (1-10) 

ราคาฐานภาษีส�าหรับการน�าเข้าสินค้า (Cost Insurance Freight: C.I.F) จ�านวน 607,914.42 บาท9 ราคาฐาน

ภาษีส�าหรับการน�าเข้าสินค้าอากรขาเข้า จ�านวน 300,000 บาทบาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า 

ร้อยละ 50 ตารางที่ 1



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 31หน้า 4 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 6 Tassanee Loengroungrong, Study Guide for Taxation Under the Revenue Code (Bangkok: Krungsiam, 2017), 3. 

[In Thai]

 7 Uay-porn Futrakool, Comparative Study of Automobile Industry Tax Structure Betaween Thailand and Asean 

(Education Report, Training Diplomatic Diplomas of the Ministry of Foreign Affairs) (Bangkok: Foreign Affairs, 2014), 33. [In Thai]

 8 Cubic Centimeters (CC), Refer to Cylinder, Capacity in 1000 CC is 1 Liter.

 9 Cost Insurance Freight: (C.I.F), Refer to Tax Base for Import of Goods Included Import Duty Excise Tax Special Legal 

Fees.

บางชนดิทีป่ระเทศยงัไม่มคีวามช�านาญเพือ่ให้สามารถแข่งขนักับสนิค้าท่ีน�าเข้าได้ซ่ึงมหีลากหลายประเภทรวมถงึ

รถยนต์สมรรถนะสูง ๆ  เนือ่งจากวตัถปุระสงค์ของการจัดเกบ็ภาษอีากรเพือ่ใช้ในกจิการด้านต่าง ๆ  ซึง่กจิการเพือ่

ส่วนรวม เช่น การสร้างถนน การใช้จ่ายด้านความมั่นคง ด้านการศึกษา เป็นเครื่องมือส่งเสริมความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลจะน�าเงินระบบภาษีอากรมากระตุ้นความเจริญเติบโต เช่น การลดอัตราภาษีอากรเพื่อ

กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน การยกเว้นการจัดเก็บภาษีของธุรกิจเอกชนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและ

ควบคุมการบริโภคของประชาชน เช่น การเรียกเก็บภาษีจากสินค้าประเภทฟุ่มเฟือย6 เช่น รถยนต์ ซึ่งมิได้จ�าเป็น

ต่อการครองชีพ รัฐจึงเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเพ่ือควบคุมการบริโภคป้องกันมิให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยเงิน

ฟุ่มเฟือยจนเกินไป เพื่อรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจในประเทศต่อไป กรณีการประกอบธุรกิจน�าเข้ารถหรู

ซึ่งเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงและผลิตจากต่างประเทศย่อมมีอัตราการจัดเก็บภาษีอากรที่สูงกว่าปกติ สังเกตได้จาก

การค�านวณอากรขาเข้าซึง่จะต้องมกีารเกบ็ภาษีชนดิอืน่ควบคูไ่ปด้วยซึง่กรมศลุกากรเป็นผูจ้ดัเกบ็แทน ได้แก่ ภาษี

มูลค่าเพิม่จดัเกบ็แทนกรมสรรพากร ภาษสีรรพสามติจดัเกบ็แทนกรมสรรพสามติ ภาษเีพือ่มหาดไทยจัดเก็บแทน

กระทรวงมหาดไทย ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายต่าง ๆ  เชน่ ค่าธรรมเนยีมพิเศษแทนกระทรวงพาณชิยจ์ะมีมลูคา่

สูงมาก ซึ่งสังเกตได้ว่าประเทศไทยมีโครงสร้างภาษีอุตสาหกรรมยานยนต์ภาษี7 ฐานภาษี อัตราภาษี ที่อาจท�าให้

เกดิความได้เปรียบเสียเปรียบและซ�า้ซ้อนหลายประเด็น ได้แก่ อตัราภาษทีีม่หีลายอตัรา แบ่งตามประเภทรถยนต์ 

และมคีวามซ�า้ซ้อน โดยท่ีฐานภาษแีบ่งเป็น 2 ฐาน ได้แก่ ฐานราคา ณ โรงงานอตุสาหกรรมในกรณผีลติในประเทศ 

และฐานราคาฐานภาษีส�าหรับการน�าเข้าสินค้า หรือที่เรียกว่า ซี ไอ เอฟ (Cost Insurance and Freight: C.I.F.) 

รวมกับอากรในกรณีน�าเข้ารถยนต์ ซึ่งต่างจากบางประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น พบว่าประเทศอินโดนีเซียมีการ

จัดเก็บภาษีจากฐานมูลค่ารถยนต์เพียงฐานเดียว อัตราภาษีแบ่งตามประเภทรถยนต์และขนาดของเครื่องยนต์ 

ประเทศฟิลปิปินส์มกีารจัดเกบ็ภาษีจากฐานราคาขายเพยีงฐานเดียว อัตราภาษแีบ่งตามขนาดของเครือ่งยนต์และ

ชนิดของน�้ามันเชื้อเพลิงไม่มากประเภท ส�าหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีการลดภาษีน�าเข้าชิ้นส่วนส�าเร็จรูปใน

อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ดงัตวัอย่างการค�านวณภาษกีรณนี�าเข้ารถจากต่างประเทศ เช่น บรษัิทผูน้�าเข้าราย

หนึ่ง น�าเข้ารถยนต์นั่งชนิดสเตชั่นแวกอน จ�านวน 1 คัน ขนาดความจุกระบอก 3400 ซีซี8 198 แรงม้า (1-10) 

ราคาฐานภาษีส�าหรับการน�าเข้าสินค้า (Cost Insurance Freight: C.I.F) จ�านวน 607,914.42 บาท9 ราคาฐาน

ภาษีส�าหรับการน�าเข้าสินค้าอากรขาเข้า จ�านวน 300,000 บาทบาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า 

ร้อยละ 50 ตารางที่ 1
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 10 Revenue Department, “How to Calculate Excise Tax Imported from Abroad,” last modified 2017, accessed August 

2, 2017, https://www.excise.go.th/KNOWLEDGE/GOODS_KNOW/CAR/WEBPORTAL16200023309/ [In Thai]

 11 Chaisit Trachutham, Fundamental of Tax Law, 10th ed. (ฺBangkok: Arun, 2015), 776. [In Thai]

ตารางแสดงวิธีการค�านวณภาษีสรรพสามิตกรณีน�าเข้าจากต่างประเทศ10

ภาษี

สรรพสามิต

(ราคาฐานภาษีส�าหรับการน�าเข้าสินค้า + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม) x อัตราภาษี 1

- (1.1 x อัตราภาษี)

ราคาฐานภาษี

ส�าหรับการน�า

เข้าสินค้า

15,000,000 + 2,000 + 8,000,000 = 15,802,000 บาท

อากรขาเข้า 3,000,000 x 0.1 = 300,000 บาท

ภาษี

สรรพสามิต

(607,914.42 + 486,331.54) x 50/100

1- (1.1 x 50/100)

= 547,122.98/0.45

= 1,215,828 บาท

 จากตารางน้ี เม่ือค�านวณภาษีรถน�าเข้าคันหนึ่งต้องช�าระภาษีสรรพสามิตเท่ากับ 1,215,828 บาท 

พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี เท่ากับ 121,582.80 บาท รวมภาษีต้อง

ช�าระจ�านวน 1,337,410.8 บาท ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาษีรถน�าเข้าจะมีราคาที่ต้องช�าระสูงมากซึ่งในส่วนนี้เป็นจุด

ทีผู่ป้ระกอบกิจการต้องยอมรบัในกติกาการลงทนุซ่ึงเป็นแนวทางทีถ่กูต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด แต่กเ็ป็นประเดน็

ที่น�าไปสู่การเลี่ยงภาษีเนื่องจากผู้ประกอบการบางรายยอมรับท่ีจะเสียภาษีราคาแพงไม่ได้เพราะหวังผลก�าไร

ตอบแทนมากกว่าความถูกต้อง ดังนั้นผู้ประกอบการบางรายจึงคิดหาช่องทางอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นเหตุให้

ภาระภาษีลดลงหรือเป็นอันปลดเปลื้องไป โดยอาศัยทางต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์เช่นนั้นเมื่อใช้วิธีการที่ผิด

กฎหมายจึงเกิดเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเน่ืองจากผลที่เกิดขึ้นนอกจากจ�านวนค่าภาษีที่รัฐเก็บได้น้อยลง

แล้ว ยังก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกันอีกด้วย ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเลี่ยงภาษี หรือการหนี

ภาษี11 ทีมี่การกระท�าใด ๆ  เพือ่ไม่ต้องเสยีภาษหีรอืเสยีภาษน้ีอยลงกว่าทีพ่งึเสยีตามกฎหมาย โดยการทีผู่เ้สยีภาษี

ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย (Illegal Mean) หรือ ฉ้อฉล (Fraud) เพื่อที่จะไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลง จงใจ

ยืน่รายการแต่แสดงจ�านวนเงนิต�า่กว่าความเป็นจรงิเพือ่ทีจ่ะเสยีภาษน้ีอยลง ซึง่โดยปกตกิารหนีภาษนีัน้ เกดิจาก

เจตนาลวง หรือเจตนาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง ซึ่งรูปแบบการกระท�าผิดเกี่ยวกับการเลี่ยง

ภาษีน�าเข้ารถหรูมี 2 วิธีการใหญ่ ๆ ดังนี้

 วิธีที่ 1: การน�าเข้ารถสภาพปกติผ่านศุลกากร แต่มีการปลอมแปลงเอกสารโดยผู้กระท�าผิดนิยมใช้วิธี

การปลอมแสดงการซื้อสินค้า หรือรายการแจ้งสินค้า (Invoice) กับผู้ซื้อเปรียบเหมือนใบเสร็จในการซื้อขายรถ

จากต้นทางโดยเปลี่ยนแปลงราคาของรถไปครึ่งหนึ่ง รวมถึงเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินปอนด์ เงินยูโร หรือ

เงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปลอมแปลงราคาที่แท้จริง เพื่อจะเสียภาษีที่ราคาถูกลง หรือมีการลักลอบน�ารถยนต์เก่า

ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรและอ้างว่าเป็นรถจดประกอบถูกต้องสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้บริโภค



หน้า 32 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (vol. 6 no. 1 January - June 2018)หน้า 6 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 12 Department of Special Investigation, “DSI Expands Luxury Car to Take Corruption Taxes,” last modified 2017, 

accessed January 22, 2018, https://www.dsi.go.th/Detail/T0001751/ [In Thai]

 13 Nutthaphon Dachasing, “Drill Method to Avoid Luxury Car Tax Evasion,” last modified 2017, accessed May 24, 

2017, http://www.grandprix.co.th/%E0/ [In Thai]

และส่งผลกระทบต่อการจดัเกบ็รายได้ของรฐั ซึง่การกระท�าดงักล่าวเข้าข่ายความผดิฐานลักลอบน�าของต้องห้าม 

ต้องจ�ากัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดฐานปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอมแจ้ง

ข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน12 ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เข้าไปตรวจสอบ

สถานที่ตั้งตามที่ระบุไว้ผลปรากฏว่า ที่ตั้งบริษัทเป็นห้องแถว ร้านขายปุ๋ย บางบริษัทเป็นที่ตั้งแฟลตคลองเตย 

ซึ่งมีการซื้อขายรถหลักร้อยล้านบริษัทเหล่านี้แทบไม่มีตัวตนอยู่จริง อย่างไรก็ตามนอกจากนี้จากการตรวจสอบ

ของเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติท่ีมีการแลกเปล่ียนข้อมูลกับประเทศอังกฤษนั้นพบว่า รถที่น�ามาจากประเทศอังกฤษบางคันเป็น

รถที่หลบเลี่ยงธุรกิจกู้เงิน หรือถูกโจรกรรมและพบในประเทศไทย จ�านวน 40 คัน รวมถึงการน�าเข้ามาขายโดย

ใช้ตลาดสีเทา (Grey Market) ซึ่งจ�าหน่ายสินค้าน�าเข้าที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของแบรนด์ (Brand) อย่าง

เป็นทางการ หรอืขายในโชว์รมูรถ แต่ราคาขายต�า่กว่าราคาจริงทีร่วมภาษทีีถ่กูต้องแล้ว ซ่ึงในส่วนนีเ้จ้าของธุรกจิ

จึงมีความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 แห่งประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้รถบางรุ่นมีการอ้างสิทธิน�าเข้า

รถนกัเรยีน13 ซ่ึงระเบียบนีย้กเว้นอตัราภาษใีห้กับนักเรยีนไทยในต่างแดนให้น�าเข้ารถยนต์ทีม่อีายกุารครอบครอง

ไว้ใช้งานไม่ต�่ากว่า 2 ปี ซึ่งจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30  ต่อคัน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจ

สอบพบว่า มีการสวมชื่อนักเรียนไทยในต่างแดน เพื่อใช้สิทธิซื้อรถยนต์เพื่อส่งเข้ามาในประเทศไทย โดยรถยนต์

ที่น�าเข้าไม่ใช้รถมือสองที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป แต่เป็นรถยนต์ใหม่ที่น�ามาท�าเอกสารปลอมในการ

ส�าแดงต่อกรมศุลกากร โดยกลุ่มผู้น�าเข้าจะเลือกน�าเข้ารถนักเรียนจากประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น เนื่องจากเป็น

รถยนต์ที่ติดตั้งพวงมาลัยอยู่ด้านขวาเช่นเดียวกับรถยนต์ที่ใช้ขับขี่ในประเทศไทย ท้ังนี้ การหลีกเลี่ยงอากรโดย

การส�าแดงเทจ็แล้ว ในความผดิฐานนีย้งัรวมถึงกรณนี�าของท่ีได้รับการยกเว้นอากรหรอืลดหย่อนอากรโดยมเีงือ่นไข

เข้ามาในราชอาณาจักร หากภายหลังการน�าเข้า ผู้น�าเข้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกเว้นหรือลดหย่อนอากร 

ท�าให้สิทธิการยกเว้นอากรหรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลงของนั้นจะต้องเสียภาษีอากร ซึ่งความผิดฐานหลีกเล่ียง

อากรตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ที่ว่าความผิดฐานนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

ที่ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก หรือตัวแทนต้องจัดท�า หรือรักษา หรือยื่น หรือตอบข้อซักถาม ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถูก

ต้องสมบรูณ์ตามความเป็นจรงิ นอกจากนี ้ความผดิยงัตกไปถงึผูซ้ือ้รถหรดู้วย เนือ่งจากการซ้ือรถยนต์ทีม่ผีูล้กัลอบ

น�าเข้ามาในราชอาณาจกัรโดยหลกีเลีย่งอากรมคีวามผดิตามมาตรา 27 ทว ิ41 แห่งพระราชบญัญตัศิลุกากร พ.ศ. 

2469 ซึง่หากเจ้าหน้าทีร่ฐัมคีวามสงสยัและขอตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติเกีย่วกบัราคาการซ้ือขายหรือแหล่ง

ที่มีของรถตามรูปแบบความผิดทางศุลกากรสามารถเข้าตรวจยึด ริบของกลางตามมาตรา 33 แห่งประมวล

กฎหมายอาญาให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งความผิดตามกฎหมายศุลกากรเป็นความผิดที่เกิดจากข้อห้าม (Mala 

Prohibita) ในความผิดบางมาตรา การกระท�าความผิดไม่ต้องมีเจตนาก็เป็นความผิด โดยเฉพาะความผิดตาม

มาตรา 27 และมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ส่วนความผิดตามมาตราอื่น ๆ คงเป็นไป
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 12 Department of Special Investigation, “DSI Expands Luxury Car to Take Corruption Taxes,” last modified 2017, 

accessed January 22, 2018, https://www.dsi.go.th/Detail/T0001751/ [In Thai]

 13 Nutthaphon Dachasing, “Drill Method to Avoid Luxury Car Tax Evasion,” last modified 2017, accessed May 24, 

2017, http://www.grandprix.co.th/%E0/ [In Thai]

และส่งผลกระทบต่อการจดัเกบ็รายได้ของรฐั ซึง่การกระท�าดงักล่าวเข้าข่ายความผดิฐานลักลอบน�าของต้องห้าม 

ต้องจ�ากัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดฐานปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอมแจ้ง

ข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน12 ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เข้าไปตรวจสอบ

สถานที่ตั้งตามที่ระบุไว้ผลปรากฏว่า ที่ตั้งบริษัทเป็นห้องแถว ร้านขายปุ๋ย บางบริษัทเป็นที่ตั้งแฟลตคลองเตย 

ซึ่งมีการซ้ือขายรถหลักร้อยล้านบริษัทเหล่านี้แทบไม่มีตัวตนอยู่จริง อย่างไรก็ตามนอกจากนี้จากการตรวจสอบ

ของเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติที่มีการแลกเปล่ียนข้อมูลกับประเทศอังกฤษนั้นพบว่า รถท่ีน�ามาจากประเทศอังกฤษบางคันเป็น

รถที่หลบเลี่ยงธุรกิจกู้เงิน หรือถูกโจรกรรมและพบในประเทศไทย จ�านวน 40 คัน รวมถึงการน�าเข้ามาขายโดย

ใช้ตลาดสีเทา (Grey Market) ซึ่งจ�าหน่ายสินค้าน�าเข้าที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของแบรนด์ (Brand) อย่าง

เป็นทางการ หรือขายในโชว์รูมรถ แต่ราคาขายต�า่กว่าราคาจริงทีร่วมภาษทีีถ่กูต้องแล้ว ซึง่ในส่วนนีเ้จ้าของธุรกจิ

จึงมีความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 แห่งประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้รถบางรุ่นมีการอ้างสิทธิน�าเข้า

รถนกัเรยีน13 ซ่ึงระเบยีบนีย้กเว้นอตัราภาษใีห้กับนักเรยีนไทยในต่างแดนให้น�าเข้ารถยนต์ทีม่อีายกุารครอบครอง

ไว้ใช้งานไม่ต�่ากว่า 2 ปี ซึ่งจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30  ต่อคัน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจ

สอบพบว่า มีการสวมชื่อนักเรียนไทยในต่างแดน เพื่อใช้สิทธิซื้อรถยนต์เพื่อส่งเข้ามาในประเทศไทย โดยรถยนต์

ที่น�าเข้าไม่ใช้รถมือสองที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป แต่เป็นรถยนต์ใหม่ที่น�ามาท�าเอกสารปลอมในการ

ส�าแดงต่อกรมศุลกากร โดยกลุ่มผู้น�าเข้าจะเลือกน�าเข้ารถนักเรียนจากประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น เนื่องจากเป็น

รถยนต์ที่ติดต้ังพวงมาลัยอยู่ด้านขวาเช่นเดียวกับรถยนต์ที่ใช้ขับขี่ในประเทศไทย ท้ังนี้ การหลีกเลี่ยงอากรโดย

การส�าแดงเทจ็แล้ว ในความผดิฐานนีย้งัรวมถึงกรณนี�าของท่ีได้รับการยกเว้นอากรหรอืลดหย่อนอากรโดยมเีงือ่นไข

เข้ามาในราชอาณาจักร หากภายหลังการน�าเข้า ผู้น�าเข้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกเว้นหรือลดหย่อนอากร 

ท�าให้สิทธิการยกเว้นอากรหรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลงของนั้นจะต้องเสียภาษีอากร ซึ่งความผิดฐานหลีกเลี่ยง

อากรตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ที่ว่าความผิดฐานนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

ที่ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก หรือตัวแทนต้องจัดท�า หรือรักษา หรือยื่น หรือตอบข้อซักถาม ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถูก

ต้องสมบรูณ์ตามความเป็นจรงิ นอกจากนี ้ความผิดยงัตกไปถงึผูซ้ือ้รถหรดู้วย เนือ่งจากการซ้ือรถยนต์ทีม่ผีูล้กัลอบ

น�าเข้ามาในราชอาณาจกัรโดยหลกีเลีย่งอากรมคีวามผดิตามมาตรา 27 ทว ิ41 แห่งพระราชบัญญตัศุิลกากร พ.ศ. 

2469 ซ่ึงหากเจ้าหน้าท่ีรฐัมคีวามสงสัยและขอตรวจสอบแล้วพบความผดิปกตเิกีย่วกบัราคาการซือ้ขายหรือแหล่ง

ที่มีของรถตามรูปแบบความผิดทางศุลกากรสามารถเข้าตรวจยึด ริบของกลางตามมาตรา 33 แห่งประมวล

กฎหมายอาญาให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งความผิดตามกฎหมายศุลกากรเป็นความผิดที่เกิดจากข้อห้าม (Mala 

Prohibita) ในความผิดบางมาตรา การกระท�าความผิดไม่ต้องมีเจตนาก็เป็นความผิด โดยเฉพาะความผิดตาม

มาตรา 27 และมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ส่วนความผิดตามมาตราอื่น ๆ คงเป็นไป
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 14 Suwichai Weerawan, “DSI Unveils “4 Business Groups” Laundering Billions Worth of Billion,” Up to Date Column, 

Online Manager, June 6, 2017, accessed June 9, 2017, http://www.manager.co.th/SpecialScoop/ViewNews.aspx?News-

ID=9600000057342/ [In Thai]

 15 Department of Special Investigation, “Department of Special Investigation Collaborate with the Customs Department 

Announces Progress the Case of Smuggling Imported Cars Smuggled and Avoided the Payment of Customs Duties,” last 

modified 2017, accessed January 22, 2018, https://www.dsi.go.th/view?tid=T0001930/ [In Thai]

ตามหลักทั่วไปของความผิดทางอาญาคือต้องมีเจตนาถึงจะเป็นความผิด ทั้งนี้ การกระท�าผิดกฎหมายของผู้ซื้อ

จึงเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยจะมีส่วนเก่ียวข้องท้ังในฐานะท่ีตกเป็นเหยื่อ

ซื้อรถน�าเข้าผิดกฎหมายและเป็นผู้กระท�าผิดในการซื้อรถที่น�าเข้าผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน 

 วิธีที่ 2: การเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูโดยผ่านวิธีการแยกชิ้นส่วนจดประกอบ หรือน�าเข้าอะไหล่รถยนต์ 

โดยมักน�ารถจากการประมูลรถยนต์มือสองสภาพดีจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งรถซูเปอร์คาร์ (Super Car) รถสปอร์ต 

(Sport Car) รวมถึงรถสะสม น�ามาถอดอุปกรณ์โดยไม่มีดัดแปลง เช่น บางคันถอดเฉพาะล้อหรือประตูและ 

ฝากระโปรงรถ เพื่อหลีกเลี่ยงระเบียบกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2549 ที่ห้ามน�ารถยนต์มือสองจากต่างประเทศทั้ง

คัน ขบวนการรถจดประกอบ จะน�ารถยนต์ที่ผ่านกรรมวิธีดังกล่าวขอส่งใส่ตู้คอนเทนเนอร์ (Container Truck) 

ส่งกลับมาทางเรือ มีการส�าแดงการน�าเข้าต่อศุลกากรว่าน�าเข้าอะไหล่รถยนต์เพ่ือจ่ายภาษีราคาถูก เพราะเป็น

คนละประเภทกับการน�าเข้ารถยนต์ โดยออกใบแสดงการซื้อสินค้า (Invoice) ในรูปแบบน�าเข้าของบริษัทหลาก

หลายชื่อให้ยากต่อการตรวจสอบ ก่อนจะน�ารถมาประกอบขึ้นเป็นคัน และน�าไปประเมินเสียภาษีสรรพสามิตใน

ราคาหน้าโรงงานทีต่วัเองเป็นคนประเมนิ ทุกขัน้ตอนจึงถกูกว่าการเสียภาษีน�าเข้าอย่างถกูต้อง ซ่ึงรองอธบิดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ14 เปิดเผยว่าวิธีการในการหลบเลี่ยงภาษีบริษัทที่น�าเข้าจะรับรายการจากผู้ซื้อ แล้วก็น�าเข้ามา 

โดยจะต้องส�าแดงให้ศุลกากรเหน็ว่ารถยนต์ทีน่�าเข้ามานัน้มาแบบเป็นชิน้ส่วน เพราะหากน�าเข้ามาทัง้คันจะถอืว่า

เป็น “รถน�าเข้า” จะมีอัตราภาษีแตกต่างกันมาก เนื่องจากว่าหากน�าเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งคัน15 โดยมี

ขบวนการปลอมแปลงเอกสารว่าน�าเข้ามาเป็นชิน้ส่วน มีบริษทัน�าเข้าตัวถงั บริษทัน�าเข้าเครือ่งยนต์ และส่งต่อให้

บรษิทัรถยนต์น�าไปเสยีภาษสีรรพสามติ เพือ่น�าไปขอจดทะเบยีนต่อกรมการขนส่งทางบก ซ่ึงราคารถจดประกอบ

จะเสียภาษีเป็นชิ้นส่วน โดยมีการเรียกเก็บภาษีเพียงร้อยละ 80 จากราคาที่ส�าแดง ขณะที่รถน�าเข้าทั้งคันจะมี

การเรยีกเก็บภาษสีงูสดุถงึร้อยละ 328 จากราคาทีซ่ือ้แสดงชืน้ส่วนเครือ่งยนต์และตวัถงั เมือ่ได้รบัใบอนุญาตแล้ว 

ต้องหาโรงงานประกอบรถท่ีได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตเพ่ือประกอบรถให้เป็นคัน จากนั้นก็ต้องน�าไปจด

ทะเบียนเป็นรถจดประกอบท่ีกรมการขนส่งทางบก และน�าไปเสียภาษีสรรพสามิตเหมือนรถป้ายแดงโดยกรม

สรรพสามิตจะประเมินราคาว่ารถรุ่นไหน เครื่องยนต์ขนาดใด เสียภาษีเท่าไหร่ เช่น ข้อมูลกรมสรรพสามิตระบุ

ว่ารถที่มีเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,800 ซีซี เสียภาษีร้อยละ 30 จากราคาประเมิน รถที่มีเครื่องยนต์เกิน 2,800 ซีซี 

เสียภาษี ร้อยละ 50 ของราคาประเมิน แต่หากน�าเข้ารถหรูทั้งคันจะต้องเสียภาษีรถน�าเข้าถึงร้อยละ 300 ของ

ราคารถ อย่างเช่น รถนสิสนัควิบ์ หากน�าเข้ามาอย่างถกูต้อง ราคาขายจะตกอยูค่นัละ 1.6 ล้านบาท ขณะทีร่ถยนต์

จดประกอบมือสองที่ได้ป้ายแดงมา จะขายอยู่ราวคันละ 6-7 แสนบาท ดังนั้นตามอู่รถยนต์หลายแห่งจะพบรถ
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หรทูีน่�าเข้าโดยวธิกีารดงักล่าวหลายคนั16 ท้ังรถเฟอร์รารีม่าติดแก๊สมาติดถังแก๊สแบบโดนทัทีอู่ซ่่อมรถยนต์ในย่าน

เซียงกง ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเศรษฐีที่มีเงินซื้อรถเหล่านี้มาขับเล่น ไม่มีความจ�าเป็นที่ต้อง

น�ารถยนต์มาติดแก๊สเพื่อความประหยัด รวมถึงรถลัมบอกินี่ (Lamborghini Gallardo) ราคากว่า 30 ล้าน 

นิสสันจีทีอาร์ (Nissan GT-R) มาสด้าอาร์เอ็กซ์ 8 (Mazda RX 8) เบนซ์สปอร์ต (Mercedes-benz Sport) 

โตโยต้าอัลพาร์ด (Toyota Alphard) และรถคลาสสิกอย่างมินิคูปเปอร์ (Mini Cooper) ใช้วิธีการเดียวกัน 

อีกจ�านวนมาก

 2.1 อาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง        

   เมื่อวิเคราะห์ความผิดในกรณีเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรู เป็นการหลีกเล่ียงภาษีสรรพากร และภาษี

สรรพสามิต นั้นมีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากพบว่า ลักษณะการกระท�าผิดนั้นมีหลายขั้น

ตอนและเกีย่วข้องกบับุคคลหลายส่วนตามบทบาทหน้าทีซ่ึง่เมือ่มาประกอบการด�าเนนิงานร่วมกันแล้วท�าให้ความ

ประสบผลส�าเร็จในเชิงธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ยังเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดกฎหมายอีกหลายประการ ดังนั้น

พฤติการณ์มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของอาชญากรรมหลักดังต่อไปนี้

   1) อาชญากรรมคอปกขาว (White Collar Crime) การเล่ียงภาษนี�าเข้ารถหรูจะเกดิข้ึนและส�าเรจ็

ได้ คาดว่าจะมกีารร่วมมอืกบัเจ้าหน้าท่ีรฐัท่ีเกีย่วข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีศ่ลุกากรเพราะต้องท�าหน้าทีใ่นการตรวจ

สอบแหล่งทีม่าราคาของรถ เพือ่น�ามาค�านวณการจดัเกบ็ภาษทีีจ่ะต้องน�าจ่ายเป็นรายได้แก่รฐั ซ่ึงในส่วนนีห้ากว่า

เจ้าหน้าทีศ่ลุกากรไม่มคีวามเกีย่วข้องหรอืได้รับประโยชน์จากผู้กระท�าผิด และขาดความเข้มงวดในการตรวจสอบ

หลกัฐานหรอืปล่อยให้เกดิช่องว่างในกระบวนการการโกงภาษทีีลั่กษณะการกระท�าของเจ้าหน้าทีศุ่ลกากรดังกล่าว

นั้นมีลักษณะเป็นอาชญากรรมคอปกขาว (White Collar Crime) คือ การทุจริต เป็นการปฏิบัติในต�าแหน่งหรือ

หน้าทีห่รอืปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัอิย่างใดในพฤติการณ์ทีอ่าจท�าให้ผู้อืน่เช่ือว่ามตี�าแหน่งหรือหน้าที ่หรอืใช้

อ�านาจในต�าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อหาแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบส�ารับตนเองหรือผู้อื่น17 และ

ประพฤตมิชิอบในราชการซึง่เป็นเรือ่งของการใช้อ�านาจหรอือทิธพิลในต�าแหน่งหน้าทีร่าชการเพือ่ประโยชน์ส่วน

ตัว ส่งผลท�าให้รัฐเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่มีมูลค่ามหาศาล ซึ่งหากกล่าวในเชิงกฎหมายก็จะเรียกได้ว่า

เป็นการทุจริตคอรัปชัน18 เจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวมีความโน้มเอียงใช้อ�านาจและต�าแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์

ส่วนตัว หรือหาแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเอง ซึ่งการเลี่ยงภาษีของผู้ประกอบการที่น�าเข้า

มาโดยส�าเรจ็ทัง้ 2 วธินีัน้ เกดิข้ึนได้เนือ่งจากเจ้าหน้ารัฐมส่ีวนเกีย่วข้องในการตรวจผ่านแบบละหลวมในเร่ืองของ

เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือค�านวณการเก็บภาษีให้ได้เต็มอัตราที่กฎหมายก�าหนดทั้งนี้น่าจะได้รับผล

ตอบแทนจากผู้กระท�าผิดจึงท�าให้การตรวจสอบความผิดปกตินั้นผ่านไปได้
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หรทูีน่�าเข้าโดยวธิกีารดังกล่าวหลายคนั16 ทัง้รถเฟอร์รารีม่าติดแก๊สมาตดิถังแก๊สแบบโดนทัท่ีอูซ่่อมรถยนต์ในย่าน

เซียงกง ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเศรษฐีที่มีเงินซื้อรถเหล่านี้มาขับเล่น ไม่มีความจ�าเป็นที่ต้อง

น�ารถยนต์มาติดแก๊สเพื่อความประหยัด รวมถึงรถลัมบอกินี่ (Lamborghini Gallardo) ราคากว่า 30 ล้าน 

นิสสันจีทีอาร์ (Nissan GT-R) มาสด้าอาร์เอ็กซ์ 8 (Mazda RX 8) เบนซ์สปอร์ต (Mercedes-benz Sport) 

โตโยต้าอัลพาร์ด (Toyota Alphard) และรถคลาสสิกอย่างมินิคูปเปอร์ (Mini Cooper) ใช้วิธีการเดียวกัน 

อีกจ�านวนมาก

 2.1 อาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง        

   เมื่อวิเคราะห์ความผิดในกรณีเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรู เป็นการหลีกเล่ียงภาษีสรรพากร และภาษี

สรรพสามิต นั้นมีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากพบว่า ลักษณะการกระท�าผิดนั้นมีหลายขั้น

ตอนและเกีย่วข้องกบับคุคลหลายส่วนตามบทบาทหน้าทีซ่ึง่เมือ่มาประกอบการด�าเนนิงานร่วมกันแล้วท�าให้ความ

ประสบผลส�าเร็จในเชิงธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ยังเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดกฎหมายอีกหลายประการ ดังนั้น

พฤติการณ์มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของอาชญากรรมหลักดังต่อไปนี้

   1) อาชญากรรมคอปกขาว (White Collar Crime) การเลีย่งภาษนี�าเข้ารถหรจูะเกดิขึน้และส�าเรจ็

ได้ คาดว่าจะมกีารร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีร่ฐัทีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีศลุกากรเพราะต้องท�าหน้าทีใ่นการตรวจ

สอบแหล่งทีม่าราคาของรถ เพือ่น�ามาค�านวณการจดัเกบ็ภาษทีีจ่ะต้องน�าจ่ายเป็นรายได้แก่รฐั ซึง่ในส่วนนีห้ากว่า

เจ้าหน้าท่ีศลุกากรไม่มคีวามเกีย่วข้องหรอืได้รับประโยชน์จากผู้กระท�าผดิ และขาดความเข้มงวดในการตรวจสอบ

หลักฐานหรือปล่อยให้เกดิช่องว่างในกระบวนการการโกงภาษทีีลั่กษณะการกระท�าของเจ้าหน้าทีศุ่ลกากรดงักล่าว

นั้นมีลักษณะเป็นอาชญากรรมคอปกขาว (White Collar Crime) คือ การทุจริต เป็นการปฏิบัติในต�าแหน่งหรือ

หน้าทีห่รือปฏบิติัหรือละเว้นการปฏบิติัอย่างใดในพฤติการณ์ทีอ่าจท�าให้ผูอ้ืน่เช่ือว่ามตี�าแหน่งหรอืหน้าที ่หรอืใช้

อ�านาจในต�าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อหาแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบส�ารับตนเองหรือผู้อื่น17 และ

ประพฤตมิชิอบในราชการซึง่เป็นเรือ่งของการใช้อ�านาจหรอือทิธพิลในต�าแหน่งหน้าทีร่าชการเพือ่ประโยชน์ส่วน

ตัว ส่งผลท�าให้รัฐเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่มีมูลค่ามหาศาล ซึ่งหากกล่าวในเชิงกฎหมายก็จะเรียกได้ว่า

เป็นการทุจริตคอรัปชัน18 เจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวมีความโน้มเอียงใช้อ�านาจและต�าแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์

ส่วนตัว หรือหาแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเอง ซึ่งการเลี่ยงภาษีของผู้ประกอบการที่น�าเข้า

มาโดยส�าเร็จทัง้ 2 วธินีัน้ เกดิข้ึนได้เนือ่งจากเจ้าหน้ารัฐมส่ีวนเกีย่วข้องในการตรวจผ่านแบบละหลวมในเรือ่งของ

เอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือค�านวณการเก็บภาษีให้ได้เต็มอัตราท่ีกฎหมายก�าหนดท้ังนี้น่าจะได้รับผล

ตอบแทนจากผู้กระท�าผิดจึงท�าให้การตรวจสอบความผิดปกตินั้นผ่านไปได้
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   2) อาชญากรรมองค์กร (Organized Crime) กระบวนการเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูมีลักษณะเป็น

อาชญากรรมร่วมกนักระท�าผดิซึง่หมายความถึงอาชญากรรมซึง่อาชญากรได้รวมตวัเข้าด้วยกนัตามสายการบงัคบั

บัญชาในรูปขององค์กร19 โดยจัดการวางแผนและการด�าเนินงานเพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมายประเภทต่าง ๆ 

อย่างมีระบบเป็นขบวนการ บางครัง้ถ้าจ�าเป็นกจ็ะใช้วธิกีารรนุแรงซึง่ส่วนใหญ่จะมอีทิธพิลทางการเงนิ เศรษฐกิจ

และการเมอืงสนบัสนนุหรอืให้ความร่วมมอื ท�าให้สามารถประกอบการทจุริตต่าง ๆ  ได้สะดวก ต้ังแต่กระบวนการ

น�ารถหลบหนกีารเช่าชือ้ การขนส่งออกมาจากประเทศองักฤษ กระทัง่การตรวจสอบรถขณะน�าเข้า ซ่ึงต้องอาศยั

บุคคลหลายส่วนจากหลากหลายหน้าท่ีท่ีจะท�าให้สามารถน�ารถเข้ามาขายในโชว์รูมหรือตลาดขายรถใน

ประเทศไทยได้ จึงมีลักษณะเป็นร่วมกันกระท�าผิดซึ่งมีคณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลา

หน่ึงและร่วมกนักระท�าการใด โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่กระท�าความผดิร้ายแรงและเพือ่ได้มาซึง่ผลประโยชน์ทางการ

เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอืน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมเข้าข่ายเป็นความผิดแบบ “องค์กร

อาชญากรรม” ของไทย มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ พ.ศ. 2556 บัญญัติว่า องค์กรอาชญากรรม หมายความว่า คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกัน

ช่วงระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระท�าการใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระท�าความผิดร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผล

ประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ องค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท�าความผิดซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปน้ี 1) ความผิดท่ีกระท�าในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ 2) ความผิดที่กระท�าในรัฐหนึ่ง แต่การ 

ตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระท�าความผิดได้กระท�าในอีกรัฐหนึ่ง 

3) ความผิดที่กระท�าในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท�าความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ และ 

4) ความผิดทีก่ระท�าในรฐัหนึง่ แต่ผลของการกระท�าทีส่�าคญัเกดิขึน้ในอกีรฐัหนึง่ “ความผดิร้ายแรง” หมายความ

ว่า ความผิดอาญาท่ีกฎหมายก�าหนดโทษจ�าคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น “พนักงาน

สอบสวน” หมายความว่า พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา “พนกังานเจ้าหน้าท่ี” 

หมายความว่า ผู้ซึ่งอัยการสูงสุด หรือผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ แต่งตั้งให้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวน ในการ

สืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามการกระท�าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตาม 

พระราชบัญญัตินี้ และเมื่อพิจารณากระบวนการกระท�าผิดต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วท�าให้พบลักษณะความผิดเป็น

อาชญากรรมข้ามชาติ (Transactional Crimes) อีกด้วย เนื่องจากส่งผลร้ายแรงซึ่งมีผลกระทบมากกว่าประเทศ

หน่ึงมีลกัษณะความเสยีหายเป็นอาชญากรรมข้ามชาตติามอนสุญัญาสหประชาชาตเิพือ่การต่อต้านอาชญากรรม

ข้ามชาต ิทีใ่ห้ความหมายถงึคดเีกีย่วกับฐานความผิดทีม่ลัีกษณะเป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรม การฟอกทรัพย์สนิ

ที่ได้มาจากการกระท�าผิด การทุจริตคอรัปชัน และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนั่นเอง  

 2.2 สาเหตุการเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรู 

   1) ปัจจัยที่มีผลต่อการหลีกหนีภาษีมากที่สุด คือ โครงสร้างทางภาษีส�าหรับน�าเข้ารถหรูนั้นมีการ

เก็บภาษีจากหลายประเภท และหลายอัตรา ท�าให้อัตราภาษีมีราคาแพง เช่น รถน�าเข้าทั้งคันจะมีการเรียกเก็บ



หน้า 36 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (vol. 6 no. 1 January - June 2018)หน้า 10 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 20 Somchai Jitsukh, Amornthep Jhawara and Chaisit Anuchitworawong, “Socio-Economic Measures: Analyzing Tax 

Information and Expansion of Taxes,” Documents for the Thailand Institute of Development Research Seminar 2009, Bangkok, 

November 22-26, 2009. 55. [In Thai]

 21 Sudsangaun Sutheesorn, Criminology, 2nd ed. (Bangkok: Thammasat University Press, 2015), 61. [In Thai]

 22 Thanachai Chalermchai, “Factors influencing the Selection of Purchasing Luxury Cars of People in Samutprakan 

Province,” (Independent Study is Part of the Master of Business Administration, Faculty of Business Administration, Bangkok 

University, 2014), 42. [In Thai]

ภาษีสูงสุดถึงร้อยละ 328 จึงเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการบางรายพยายามหาวิธีการเลี่ยงการจ่ายภาษีในอัตราที่สูง

มากดงักล่าว ดงันัน้จากอตัราภาษทีีแ่ตกต่างตามประเภทการน�าเข้ารถท�าให้ผูป้ระกอบการบางรายอาศยัเป็นช่อง

ทางในการเลี่ยงภาษีเพื่อลดการจ่ายภาษีที่มีอัตราถูกกว่า20

   2) สาเหตจุากค่านยิมและทศันคตทิีเ่หน็แก่ตวัของผูก้ระท�าผิด คือ การค้าแบบทนุนิยมทีใ่ห้ทุกคน

มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความมั่งคั่งทางวัตถุหรือวัตถุนิยม ซึ่งในปัจจุบันค่านิยมไทยจะมีลักษณะสากลมากขึ้น 

เช่น นยิมยกย่องวตัถุราคาแพง ความมัน่คัง่ หรหูราฟุม่เฟือย ความเป็นอิสระเป็นตวัของตัวเองไม่ยดึมัน่ในประเพณี 

ชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ โดยค่านิยมท�าหน้าที่เป็นแบบแผนส�าหรับการตัดสินใจการ

แก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในบางกรณีบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ขัดแย้งกัน ท�าให้เขาต้องเลือกทาง

ใดทางหน่ึง ในส่วนความผดิท่ีเกีย่วข้องกับเจ้าหน้าทีร่ฐัก็แสดงให้เหน็ว่าเขาเลอืกทีจ่ะปฏิบติัหน้าท่ีมีลกัษณะทจุรติ

เพือ่ให้ได้ผลตอบแทนบางอย่างท่ีเขาพอใจ ประกอบกบัมค่ีานยิมทีมุ่ง่หวงัความร�า่รวย ท�าให้ขาดคณุธรรมจรยิธรรม

ไม่สนใจความถูกต้องจึงจ้องหาวิธีการหลบเลี่ยงภาษีโดยไม่สนใจความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและ

คนในสังคมโดยรวม ซึง่สามารถน�าทฤษฎอีาชญาวทิยามาอธบิายสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่

เกิดจากการทัศนคติหรือความคิดส่วนบุคคลของผู้กระท�าผิด ว่าบุคคลจะมีการเลือกอย่างมีเหตุผลและความมี

อิสระทางความคิดและหลักการคิดเลือกท่ีจะกระท�าตามทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice)21 

ตามแนวคิดของแกรี่ เบเกอร์ (Gary Becker) และโรเบิร์ต ครอท (Robert Crouch) ท�าให้ผู้กระท�าผิดในกรณี

การเลีย่งภาษนี�าเข้ารถหรนูีเ้ลอืกทีจ่ะละเมดิกฎหมายเมือ่ได้ตดัสนิใจเสีย่งกบัผลตอบแทนทีม่มีลูค่ามหาศาล และ

ปัจจยัด้านสถานการณ์ทีเ่ขาเชือ่ว่าสามารถควบคมุหรอืจดัการไม่ให้ถกูจับได้ ดงันัน้ก่อนทีจ่ะเลอืกท�าผดิ อาชญากร

ผูใ้ช้เหตผุล (Reasoning Criminal) ได้ประเมนิความเส่ียงทีจ่ะเกดิด้วยการพิจารณาไตร่ตรองแล้ว และคาดคะเน

ถึงโทษที่จะได้รับ โดยใช้ค่านิยมของอาชญากรรมเรื่อง “กล้าได้ กล้าเสีย” เมื่อได้ทบทวนด้วยเหตุผลต่าง ๆ แล้ว 

เขาจะตัดสินใจท่ีจะประกอบอาชญากรรมตามประเภทท่ีต้องการ ได้มีการช่ังน�้าหนักการกระท�าและหากการ

ลงโทษไม่รุนแรง พิจารณาแล้วคุ้มเสียจึงประกอบอาชญากรรมขึ้นนั่นเอง 

   3) ค่านยิมความหรหูราของผูซ้ื้อรถหร ูคอื มปีระชาชนกลุม่หนึง่ซ่ึงมีรายได้สงูหรอืฐานทางเศรษฐกจิ

ดีที่มักจะเลือกซื้อรถยนต์ท่ีส่งเสริมภาพลักษณ์ที่หรูหรา เนื่องจากการใช้รถหรูสามารถตอบโจทย์ความต้องการ

ของผู้บริโภคด้านภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคต้องการได้ เช่น รถเมอเซเดสเบนซ์ (Mercedes-benz) มีภาพลักษณ์ที่

ชัดเจนว่าหรูหรา ภูมิฐาน ก็จะเหมาะกับผู้บริโภคที่ต้องการความภูมิฐาน บ่งบอกสถานภาพทางสังคมได้ดี หรือ 

บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) ที่มีภาพลักษณ์หรูหรา แต่แฝงด้วยความสปอร์ต เร้าใจ เหมาะกับผู้บริโภค22 ดังนั้นกิจการ

ค้าขายรถหรจึูงเป็นอกีหนึง่ธรุกจิทีม่อีปุสงค์จากกลุม่ลกูค้าทีม่กี�าลงัซือ้สงูและเป็นทีน่่าดงึดดูแก่นกัลงทนุทีห่วงัผล
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ภาษีสูงสุดถึงร้อยละ 328 จึงเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการบางรายพยายามหาวิธีการเลี่ยงการจ่ายภาษีในอัตราที่สูง

มากดงักล่าว ดงันัน้จากอตัราภาษทีีแ่ตกต่างตามประเภทการน�าเข้ารถท�าให้ผูป้ระกอบการบางรายอาศัยเป็นช่อง

ทางในการเลี่ยงภาษีเพื่อลดการจ่ายภาษีที่มีอัตราถูกกว่า20

   2) สาเหตจุากค่านยิมและทศันคตทิีเ่หน็แก่ตวัของผูก้ระท�าผิด คือ การค้าแบบทนุนิยมทีใ่ห้ทุกคน

มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความมั่งคั่งทางวัตถุหรือวัตถุนิยม ซึ่งในปัจจุบันค่านิยมไทยจะมีลักษณะสากลมากขึ้น 

เช่น นยิมยกย่องวตัถรุาคาแพง ความมัน่คัง่ หรหูราฟุม่เฟือย ความเป็นอิสระเป็นตวัของตัวเองไม่ยดึมัน่ในประเพณี 

ชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ โดยค่านิยมท�าหน้าที่เป็นแบบแผนส�าหรับการตัดสินใจการ

แก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในบางกรณีบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ขัดแย้งกัน ท�าให้เขาต้องเลือกทาง

ใดทางหน่ึง ในส่วนความผดิทีเ่กีย่วข้องกับเจ้าหน้าทีร่ฐัก็แสดงให้เหน็ว่าเขาเลอืกท่ีจะปฏิบัตหิน้าท่ีมีลกัษณะทจุรติ

เพือ่ให้ได้ผลตอบแทนบางอย่างทีเ่ขาพอใจ ประกอบกบัมค่ีานยิมทีมุ่ง่หวงัความร�า่รวย ท�าให้ขาดคณุธรรมจรยิธรรม

ไม่สนใจความถูกต้องจึงจ้องหาวิธีการหลบเลี่ยงภาษีโดยไม่สนใจความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและ

คนในสังคมโดยรวม ซึง่สามารถน�าทฤษฎอีาชญาวทิยามาอธบิายสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่

เกิดจากการทัศนคติหรือความคิดส่วนบุคคลของผู้กระท�าผิด ว่าบุคคลจะมีการเลือกอย่างมีเหตุผลและความมี

อิสระทางความคิดและหลักการคิดเลือกท่ีจะกระท�าตามทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice)21 

ตามแนวคิดของแกรี่ เบเกอร์ (Gary Becker) และโรเบิร์ต ครอท (Robert Crouch) ท�าให้ผู้กระท�าผิดในกรณี

การเลีย่งภาษนี�าเข้ารถหรนูีเ้ลอืกทีจ่ะละเมดิกฎหมายเมือ่ได้ตดัสนิใจเสีย่งกบัผลตอบแทนทีม่มีลูค่ามหาศาล และ

ปัจจยัด้านสถานการณ์ทีเ่ขาเชือ่ว่าสามารถควบคมุหรอืจดัการไม่ให้ถกูจับได้ ดงันัน้ก่อนทีจ่ะเลอืกท�าผดิ อาชญากร

ผูใ้ช้เหตุผล (Reasoning Criminal) ได้ประเมนิความเส่ียงทีจ่ะเกดิด้วยการพิจารณาไตร่ตรองแล้ว และคาดคะเน

ถึงโทษที่จะได้รับ โดยใช้ค่านิยมของอาชญากรรมเรื่อง “กล้าได้ กล้าเสีย” เมื่อได้ทบทวนด้วยเหตุผลต่าง ๆ แล้ว 

เขาจะตัดสินใจท่ีจะประกอบอาชญากรรมตามประเภทท่ีต้องการ ได้มีการช่ังน�้าหนักการกระท�าและหากการ

ลงโทษไม่รุนแรง พิจารณาแล้วคุ้มเสียจึงประกอบอาชญากรรมขึ้นนั่นเอง 

   3) ค่านยิมความหรหูราของผูซ้ื้อรถหร ูคอื มปีระชาชนกลุม่หนึง่ซึง่มีรายได้สงูหรอืฐานทางเศรษฐกจิ

ดีที่มักจะเลือกซ้ือรถยนต์ท่ีส่งเสริมภาพลักษณ์ที่หรูหรา เนื่องจากการใช้รถหรูสามารถตอบโจทย์ความต้องการ

ของผู้บริโภคด้านภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคต้องการได้ เช่น รถเมอเซเดสเบนซ์ (Mercedes-benz) มีภาพลักษณ์ที่

ชัดเจนว่าหรูหรา ภูมิฐาน ก็จะเหมาะกับผู้บริโภคที่ต้องการความภูมิฐาน บ่งบอกสถานภาพทางสังคมได้ดี หรือ 

บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) ที่มีภาพลักษณ์หรูหรา แต่แฝงด้วยความสปอร์ต เร้าใจ เหมาะกับผู้บริโภค22 ดังนั้นกิจการ

ค้าขายรถหรจึูงเป็นอกีหนึง่ธรุกจิทีม่อีปุสงค์จากกลุม่ลกูค้าทีม่กี�าลงัซือ้สงูและเป็นทีน่่าดงึดดูแก่นกัลงทนุทีห่วงัผล

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 11

 23 Adul Sangsingkwaw, National Crime Suppression Manual (Bangkok: Royal Thai Police, 2014), 14. [In Thai]

ตอบแทนสงูเช่นกนั และเชือ่มโยงกบัอัตราภาษทีีแ่ตกต่างกนั จงึสร้างโอกาสให้เกดิการหาวธิลีดต้นทนุกระบวนการ

น�าเข้ามาขายจนเกิดปัญหาหลบเลี่ยงภาษี หรือดัดแปลงรถเพื่อน�าเข้ามาเสียภาษีในอัตราที่ถูกลงนั่นเอง หรือเมื่อ

วเิคราะห์แล้วจะพบว่าเข้าข่ายเป็นสาเหตใุห้เกดิอาชญากรรมตามทฤษฎสีามเหล่ียมอาชญากรรม (Crime Triangle 

Theory)23 ซึง่มอีงค์ประกอบดงันี ้1) ผูก้ระท�าผดิ คอื ผูป้ระกอบการทีมุ่ง่ผลตอบแทนทางธรุกจิทีส่งูทีข่าดคณุธรรม

จรยิธรรม 2) เหยือ่ คอื ผูท่ี้ต้องการซือ้รถหรหูรอืผูท้ีม่ค่ีานยิมใช้รถทีร่าคาแพงเพือ่ตอบสนองภาพลกัษณ์ทางสงัคม

ของตนเอง และ 3) โอกาส คือ โครงสร้างทางภาษีน�าเข้ารถ ซึ่งมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันตามประเภทของรถที่น�า

เข้า ดังนั้นครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น จะท�าให้เกิดอาชญากรรมขึ้น

   4)  สาเหตุจากการเปิดเสรีทางการค้าเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปลี่ยนแปลง

ลกัษณะทางเศรษฐกจิทีม่กีารเคลือ่นย้ายเงนิทนุ และสนิค้ามีการโยกย้ายอย่างเสรมีกัเกดิขึน้ในประเทศทีม่รีะบบ

เศรษฐกิจแบบเสรีขณะทีก่ารตรวจสอบการท�าธุรกรรมของรัฐมีอยู่อย่างจ�ากดั ท�าให้ผู้กระท�าความผิดเห็นโอกาส

ในการกระท�าความผิดมากขึ้น เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์โดยผ่านการท�าธุรกรรมดังกล่าว โดยหาช่องทางการ

เคลือ่นย้ายเงนิทนุอย่างเสร ีเช่น การฟอกเงนิและการเลีย่งภาษี ส่งผลให้เกดิโอกาสการกระท�าความผดิทีม่ลีกัษณะ

เป็นอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ  

 3.1 สรุปผล

   การเล่ียงภาษีน�าเข้ารถหรู นั้นมีลักษณะความเสียหายเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีผล 

กระทบต่อเศรษฐกิจของชาติโดยตรง เมื่ออาชญากรรมชนิดนี้เกิดขึ้นก็จะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศมีสภาวะ

ถดถอย ซึ่งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมูลค่าความเสียหายจากการกระท�าความผิด ในกรณีการเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรู

นั้นท�าให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีซึ่งมีมูลค่ากว่าสองพันล้านบาทซึ่งเป็นจ�านวนมหาศาล อีกทั้งความ

ผดิทีเ่ก่ียวข้องกบัการคอร์รปัชันจากเจ้าหน้าทีร่ฐั ย่อมท�าให้นกัลงทนุจากต่างประเทศเกดิความไม่ไว้วางใจจงึเป็น

อุปสรรคต่อการบริหารและพัฒนาประเทศที่ส่งกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใน

ประเทศ ตลอดจนเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมพ้ืนฐานอื่น ๆ ตามมา อย่างไรก็ตาม การใช้

หน่วยงานพเิศษเพือ่ท�าการป้องกนัปราบปรามและการลงโทษอย่างหนกัอาจจะแก้ปัญหาได้มาก แต่สิง่จ�าเป็นมาก

ที่สุดที่จะช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมลักษณะนี้ให้ได้ผลดีที่สุด คือ ต้องช่วยกันสร้างค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้น

ในสังคม และประชาชนทุกคนควรมีคุณธรรมจริยธรรมประกอบกับความซื่อสัตย์สุจริตและค�านึงถึงประโยชน ์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หากทุกคนในสังคมมีค่านิยมที่ดี มีจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งกระท�าแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง

ที่ดีงาม ก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์ความเสียหายแก่สังคม 
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 3.2 ข้อเสนอแนะ 

   การป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรณีการเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูที่พบว่า มาตรการ

ป้องกนัการเลีย่งภาษทีีม่อียูใ่นปัจจบุนัยงัไม่สามารถควบคมุปัญหาการเล่ียงภาษไีด้อย่างครอบคลุม ดังนัน้จึงควร

พจิารณาหารปูแบบมาตรการป้องกนัการเลีย่งภาษอีากรทีม่ปีระสิทธภิาพ เพ่ือประสิทธิผลในการจัดเกบ็ภาษสีงูสดุ

ท�าให้รัฐมีรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังต่อไปนี้

   3.2.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป

     1) การป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในกรณีเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูหรือภาษีประเภท

อื่น ๆ คือ กรมศุลกากรควรสร้างค่านิยมที่ดีแก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายภาษีในทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เสีย

ภาษี เนือ่งจากหากกล่าวถงึการก�าหนดภาษใีนการประกอบธรุกจิน�าเข้าหรรูาคาแพงและมอีตัราภาษท่ีีสงูมากจน

เกนิไปจะมผีลท�าให้ผูเ้สยีภาษอีาจด�าเนนิการในหลายลกัษณะเพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่งภาษ ีดงันัน้ภาครฐัควรมีมาตรการ

ให้ประชาชนทัว่ไปหรอืผูป้ระกอบการทราบประโยชน์จากการทีร่ฐัน�าไปบรหิารจดัการประเทศอย่างเป็นรปูธรรม 

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทัศนคติที่ดีและยินยอมเสียภาษีให้แก่รัฐบาลโดยสมัครใจ 

     2) ประชาชนควรน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการด�ารงชีวิต คือ อยู่บนความพอประมาณ ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย ควร

ด�าเนนิชวีติตามค่านยิมทีด่ใีนด้านคณุธรรมจริยธรรมมากกว่าค่านยิมทางด้านวตัถุ เพ่ือจะได้มภูีมิคุม้กนัทีดี่ไม่น�าพา

ตนไปตกเป็นเหย่ือสังคมทางด้านวตัถนุยิม ก็จะสามารถช่วยลดโอกาสการตกเป็นเหยือ่กระบวนค้ารถหรรูาคาถกู

จากการเลีย่งภาษนี�าเข้าได้ หรอืหากเป็นผูป้ระกอบธรุกจิน�าเข้ารถหรูด�าเนนิกจิการอย่างซ่ือสัตย์สุจริต มจีริยธรรม

ด�าเนินกิจการบนหลักความถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลัก ก็จะช่วยลดปัญหาและผลกระทบจากการกระท�าผิด

หรือการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้ 

   3.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

     1) ควรให้มีการปรับปรุงฐานภาษีรถยนต์ เนื่องจากมีการเก็บจากหลายอัตรา จึงเกิดความ

ยุง่ยากในการจดัเกบ็ภาษ ีเป็นอปุสรรคต่อการเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมยานยนต์และ

การวางแผนในการเสียภาษีของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้น�าเข้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งการเก็บภาษีอัตราภาษี

หลายอัตราไม่ได้หมายความว่าจะจัดเก็บภาษีรถยนต์ได้มาก ในทางกลับกันผู้เสียภาษีก็จะพยายามที่จะเสียภาษี

รถยนต์ ให้ต�่าท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้หรือเสี่ยงต่อการกระท�าลักษณะหลบเลี่ยงภาษีได้ ดังนั้นจึงต้องมีความชัดเจน

ในเรื่องอัตราที่จะต้องเสียภาษี24 

     2) ควรให้เจ้าหน้าท่ีศุลกากรหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเกิด 

การเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูโดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายในการป้องการและปราบปรามการเล่ียงภาษี ซึ่ง

ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องไว้ควบคุมและด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท�าผิดเก่ียวกับภาษีล่าสุดเมื่อ
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 3.2 ข้อเสนอแนะ 

   การป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรณีการเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูที่พบว่า มาตรการ

ป้องกนัการเล่ียงภาษทีีม่อียูใ่นปัจจุบนัยงัไม่สามารถควบคมุปัญหาการเลีย่งภาษไีด้อย่างครอบคลมุ ดงันัน้จงึควร

พจิารณาหารูปแบบมาตรการป้องกนัการเล่ียงภาษอีากรทีม่ปีระสิทธภิาพ เพือ่ประสทิธิผลในการจดัเก็บภาษีสงูสดุ

ท�าให้รัฐมีรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังต่อไปนี้

   3.2.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป

     1) การป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในกรณีเลี่ยงภาษีน�าเข้ารถหรูหรือภาษีประเภท

อื่น ๆ คือ กรมศุลกากรควรสร้างค่านิยมที่ดีแก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายภาษีในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เสีย

ภาษี เนือ่งจากหากกล่าวถงึการก�าหนดภาษใีนการประกอบธรุกจิน�าเข้าหรรูาคาแพงและมอีตัราภาษีท่ีสงูมากจน

เกนิไปจะมผีลท�าให้ผูเ้สยีภาษอีาจด�าเนนิการในหลายลกัษณะเพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่งภาษ ีดงันัน้ภาครฐัควรมีมาตรการ

ให้ประชาชนทัว่ไปหรอืผูป้ระกอบการทราบประโยชน์จากการทีร่ฐัน�าไปบรหิารจดัการประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทัศนคติที่ดีและยินยอมเสียภาษีให้แก่รัฐบาลโดยสมัครใจ 

     2) ประชาชนควรน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการด�ารงชีวิต คือ อยู่บนความพอประมาณ ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย ควร

ด�าเนนิชวีติตามค่านยิมทีดี่ในด้านคณุธรรมจริยธรรมมากกว่าค่านยิมทางด้านวตัถุ เพือ่จะได้มภูีมิคุม้กนัทีด่ไีม่น�าพา

ตนไปตกเป็นเหย่ือสังคมทางด้านวตัถนุยิม ก็จะสามารถช่วยลดโอกาสการตกเป็นเหยือ่กระบวนค้ารถหรรูาคาถกู

จากการเล่ียงภาษนี�าเข้าได้ หรอืหากเป็นผู้ประกอบธรุกจิน�าเข้ารถหรดู�าเนนิกจิการอย่างซือ่สตัย์สจุรติ มจีรยิธรรม

ด�าเนินกิจการบนหลักความถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลัก ก็จะช่วยลดปัญหาและผลกระทบจากการกระท�าผิด

หรือการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้ 

   3.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

     1) ควรให้มีการปรับปรุงฐานภาษีรถยนต์ เนื่องจากมีการเก็บจากหลายอัตรา จึงเกิดความ

ยุง่ยากในการจัดเกบ็ภาษ ีเป็นอปุสรรคต่อการเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมยานยนต์และ

การวางแผนในการเสียภาษีของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้น�าเข้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งการเก็บภาษีอัตราภาษี

หลายอัตราไม่ได้หมายความว่าจะจัดเก็บภาษีรถยนต์ได้มาก ในทางกลับกันผู้เสียภาษีก็จะพยายามที่จะเสียภาษี

รถยนต์ ให้ต�่าที่สุดเท่าท่ีเป็นไปได้หรือเสี่ยงต่อการกระท�าลักษณะหลบเลี่ยงภาษีได้ ดังน้ันจึงต้องมีความชัดเจน

ในเรื่องอัตราที่จะต้องเสียภาษี24 

     2) ควรให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเกิด 

การเล่ียงภาษีน�าเข้ารถหรูโดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายในการป้องการและปราบปรามการเล่ียงภาษี ซึ่ง

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ควบคุมและด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท�าผิดเก่ียวกับภาษีล่าสุดเมื่อ

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 13

 25 Eaknara Laungsanam, “Legal Measure for Conducting Economical Crime,” (PhD diss., Faculty of Law, Western 

University, 2014), 21-22. [In Thai]

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2560 มาตรา 37 ตรี ความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 37 ทวิ หรือมาตรา 4/90 ที่ไว้

ด�าเนินการกับความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป หรือภาษีอากรที่ขอ

คืนโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป และผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้กระท�าในลักษณะที่เป็น 

กระบวนการหรือเป็นเครือข่าย โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี ให้ถือว่าเป็นความผิด

มูลฐานตาม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมถึงการใช้พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

     3) ควรก�าหนดแนวทางการด�าเนนิคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกจิและอาชญากรรมข้ามชาติ 

เพื่อบังคับใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน25 เช่น 

สภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงยุติธรรม ส�านักงาน

อยัการสงูสดุร่วมมอืกบัส�านกังานต�ารวจแห่งชาตหิรอืส�านกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ เป็นต้น เพือ่

เข้าใจตรงกนัเกีย่วกับบทบญัญตัขิองกฎหมายและป้องกนัความขดัแย้งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการปฏบิตังิานซ�า้ซ้อน 

     4) ผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องควรด�าเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยอาศัยความร่วมมือจากต่างประเทศซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยมี

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations 

Convention Against Transnational Organized Crime: UNTOC) เมื่อความผิดดังกล่าวมีลักษณะข้ามชาติ

และเกีย่วข้องกบักลุม่องค์กรอาชญากรรมตามอนสัุญญานัน้ จะมกีลไกความร่วมมอืระหว่างรฐัภาคีในการส่งผู้ร้าย

ข้ามแดน การโอนตัวนักโทษ และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางอาญา  
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของ

สื่อมวลชน โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบในประเทศไทย เพื่อให้เห็นว่าในปัจจุบันมีกฎหมายอยู่หลายฉบับ

ที่สามารถจ�ากัดหรือควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนได้นั้น ท�าให้สื่อมวลชนไม่มีอิสระที่แท้จริง 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 ผลการศกึษาพบว่า การท�าหน้าทีข่องสือ่มวลชนถกูจ�ากดัและควบคมุจากกฎหมายหลายฉบบั จงึท�าให้

สื่อมวลชนไม่สามารถท�าหน้าที่ในการเป็นผู้น�าข่าวสารของรัฐสู่ประชาชนโดยตรงและรวดเร็วได้ นอกจากนี้ 

สือ่มวลชนยงัท�าให้ตนเองไม่สามารถเข้ามามบีทบาทในการตรวจสอบการปฏบัิติหน้าทีข่องรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมา เนื่องจากอาจถูกแทรกแซงโดยหน่วยงานของรัฐได้ ดังนั้นจึงขอ

เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวว่า ประเทศไทยควรทีจ่ะตราพระราชบัญญตัทิีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการ

ใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน เพื่อให้สื่อมวลชนมีสิทธิและเสรีภาพที่สมบูรณ์

สอดคล้องกับการเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตย อันมีหลักนิติรัฐเป็นหลักพื้นฐานส�าคัญ

ค�าส�าคัญ:  การจ�ากัดสิทธิ;  สิทธิและเสรีภาพ;  สื่อมวลชน;  ผลกระทบ
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Abstract 

 This article aims to study legal problems relating to restriction of mass media rights 

and liberties, focusing on analysis of effects in Thailand. The ultimate goal is to assert that mass 

media rights and liberties are restricted or controlled by a lot of legislations. As a result, media 

members are deprived of the press freedom, which is a part of the spirit of Constitution of Thai 

Kingdom B.E. 2560.

 The study shows that mass media’s performance is restricted and controlled by a 

large number of legislations. As a result, media members fail to relay message from the  

government to the public in the ultimate approach: straight and fast. Moreover, media  

members are barred from scrutinizing the government or public officials directly and  

efficiently. There should be an act providing the rights and liberties of mass media. The new 

legislation should guarantee their rights and liberties as press freedom is an important element 

of a democratic society with the Rule of Law serving as the vital foundation.

Keywords:  Restriction;  Rights and Liberties;  Mass Media;  Effects 

1. บทน�า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีบทบัญญัติที่รับรองและคุ้มครองสิทธิและ

เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ไว้ในมาตรา 34 วรรคแรก ซึง่บญัญติัว่า “บคุคลย่อมมเีสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจ�ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะ

กระท�ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายทีต่ราข้ึนเฉพาะเพือ่รักษาความมัน่คงของรัฐ เพือ่

คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ

ป้องกันสุขภาพของประชาชน” นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรา 35 วรรคแรก แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 ยังได้รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนไว ้

โดยเฉพาะว่า “บคุคลซึง่ประกอบวชิาชพีสือ่มวลชนย่อมมเีสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคดิเหน็

ตามจรยิธรรมแห่งวชิาชพี” จงึถอืเป็นหลกัประกนัในการใช้สทิธแิละเสรภีาพของสือ่มวลชนในการทีจ่ะเสนอข้อมลู

ข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รบัรู ้รวมทัง้แสดงความคดิเหน็ในแง่มมุต่าง ๆ  ของเร่ืองราวและสถานการณ์ตามท่ีคนใน

สงัคมในขณะนัน้ก�าลงัให้ความสนใจ การเสนอข่าวสารและแสดงความคดิเหน็ดังกล่าวจึงท�าให้ส่ือมวลชนมีภารกจิ

ส�าคัญในการตรวจสอบการด�าเนินงานของรัฐ โดยรัฐจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพในการแสวงหา

ข่าวสารและในการน�าเสนอข่าวสารของสือ่มวลชน เนือ่งจากการใช้สทิธแิละเสรภีาพดงักล่าวของสือ่มวลชนซ่ึงมุ่ง

เพื่อประโยชน์สาธารณะ ย่อมถือได้ว่าเป็นสิทธิที่ชอบธรรม แต่การใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวย่อมต้องอยู่ภาย

ใต้ขอบเขตที่กฎหมายก�าหนดไว้ด้วย 
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Abstract 

 This article aims to study legal problems relating to restriction of mass media rights 

and liberties, focusing on analysis of effects in Thailand. The ultimate goal is to assert that mass 

media rights and liberties are restricted or controlled by a lot of legislations. As a result, media 

members are deprived of the press freedom, which is a part of the spirit of Constitution of Thai 

Kingdom B.E. 2560.

 The study shows that mass media’s performance is restricted and controlled by a 

large number of legislations. As a result, media members fail to relay message from the  

government to the public in the ultimate approach: straight and fast. Moreover, media  

members are barred from scrutinizing the government or public officials directly and  

efficiently. There should be an act providing the rights and liberties of mass media. The new 

legislation should guarantee their rights and liberties as press freedom is an important element 

of a democratic society with the Rule of Law serving as the vital foundation.

Keywords:  Restriction;  Rights and Liberties;  Mass Media;  Effects 

1. บทน�า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีบทบัญญัติที่รับรองและคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็ไว้ในมาตรา 34 วรรคแรก ซึง่บญัญติัว่า “บคุคลย่อมมเีสรภีาพในการแสดงความ

คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจ�ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะ

กระท�ามไิด้ เว้นแต่โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายทีต่ราข้ึนเฉพาะเพือ่รักษาความมัน่คงของรัฐ เพือ่

คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ

ป้องกันสุขภาพของประชาชน” นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรา 35 วรรคแรก แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 ยังได้รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนไว ้

โดยเฉพาะว่า “บคุคลซ่ึงประกอบวชิาชพีส่ือมวลชนย่อมมเีสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรอืการแสดงความคดิเหน็

ตามจรยิธรรมแห่งวชิาชพี” จงึถอืเป็นหลกัประกนัในการใช้สทิธแิละเสรภีาพของสือ่มวลชนในการทีจ่ะเสนอข้อมลู

ข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับรู้ รวมท้ังแสดงความคดิเหน็ในแง่มมุต่าง ๆ  ของเรือ่งราวและสถานการณ์ตามทีค่นใน

สงัคมในขณะนัน้ก�าลังให้ความสนใจ การเสนอข่าวสารและแสดงความคดิเหน็ดงักล่าวจงึท�าให้สือ่มวลชนมีภารกจิ

ส�าคัญในการตรวจสอบการด�าเนินงานของรัฐ โดยรัฐจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพในการแสวงหา

ข่าวสารและในการน�าเสนอข่าวสารของสือ่มวลชน เนือ่งจากการใช้สทิธแิละเสรภีาพดงักล่าวของสือ่มวลชนซึง่มุ่ง

เพื่อประโยชน์สาธารณะ ย่อมถือได้ว่าเป็นสิทธิที่ชอบธรรม แต่การใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวย่อมต้องอยู่ภาย

ใต้ขอบเขตที่กฎหมายก�าหนดไว้ด้วย 
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 ในปัจจุบัน สื่อมวลชนได้น�าเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ สื่อ

โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ อาทิเช่น เว็บไซต์ (Website) เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ 

(Twitter) และอินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสื่อในรูปแบบใดก็ย่อมได้รับความคุ้มครองให้มี

สิทธิต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการพูด การเขียน 

การพมิพ์ การโฆษณา หรอืการสือ่สารถงึกนัด้วยวธิกีารอืน่ใด อย่างไรกต็าม เงือ่นไขของการคุม้ครองการใช้เสรภีาพ

ในการแสดงความคดิเหน็ของสือ่มวลชนน้ัน ต้องเป็นการแสดงความคดิเห็นทีไ่ม่ขดัต่อเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นตามที่ได้ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีกฎหมายที่จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนไว้มากมาย 

จงึท�าให้สือ่มวลชนขาดอิสระอย่างแท้จรงิในการท�าหน้าทีแ่สวงหาข้อเทจ็จรงิและเสนอข้อมลูข่าวสารให้ประชาชน

ได้รับรู ้โดยกฎหมายทีถู่กตราขึน้โดยอาศัยอ�านาจแห่งรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 และ

จ�ากัดการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนมีดังนี้ 

 1) กฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ได้แก่ มาตรา 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงมาตรา 

420 และมาตรา 423 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ถูกตราขึ้นเพื่อจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของ

สื่อมวลชนในเรื่องหมิ่นประมาทบุคคลอื่น หรือการละเมิดสิทธิบุคคลของบุคคลอื่น หรือการน�าข้อมูลอันเป็นเท็จ

หรือลามกอนาจารเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะปกติ กฎหมายที่จ�ากัดหรือ

ควบคุมการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นจะจ�ากัดหรือควบคุมเฉพาะในส่วนที่สื่อมวลชน

ละเมดิสทิธส่ิวนตวัหรอืหมิน่ประมาทบุคคลอ่ืน ท�าให้บคุคลนัน้ได้รับความเสียหายจากการเสียชือ่เสยีง ในปัจจุบนั

นีก้ารแสดงความคดิเหน็ของสือ่มวลชนตามหน้าทีน่ัน้ ยงัคงถูกฟ้องร้องด�าเนนิคดีทัง้ในทางแพ่งและอาญาซ่ึงเป็น

กฎหมายทั่วไปอยู่ จึงท�าให้เกิดปัญหาในการควบคุมการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน กล่าวคือ ตามมาตรา 46 แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งบัญญัติว่า “ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจ�าต้องถือข้อเท็จจริง

ตามทีป่รากฏในค�าพิพากษาคดส่ีวนอาญา” เนือ่งจากองค์ประกอบความผดิในทางแพ่งและอาญานัน้มคีวามแตก

ต่างกัน โดยในคดีแพ่งน้ันหากข้อความท่ีกล่าวเป็นความจริงจะไม่มีความผิดจึงอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ว่าศาลจะ

ให้มีการพิสูจน์ความจริงในคดีแพ่งได้หรือไม่ ในกรณีนี้มีค�าพิพากษาฎีกาได้พิพากษาให้จ�าเลยที่ 2 กระท�าความ

ผิดฐานหมิ่นประมาทโจทก์ คดีนี้จึงฟังได้ว่าจ�าเลยที่ 2 กระท�าละเมิดต่อโจทก์ตามมาตรา 423 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งโจทก์เป็นนักการเมืองอาวุโสมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนทั่วไป 

เคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัแพร่ติดต่อกันถงึ 6 สมยั เคยด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรแีละรองนายกรฐัมนตรี 

ขณะเกิดเหตุเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่และเป็นหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม โดยจ�าเลยที่ 2 ไม่อาจ

น�าสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าข้อความหรือเนื้อหารายละเอียดท่ีใส่ความโจทก์นั้นเป็นความจริงหรือเป็นการเสนอ

ข่าวสารอันจ�าเลยที่ 2 มิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง3
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 2) กฎหมายทีจ่ะถกูบังคับใช้เมือ่ประเทศเกดิความไม่สงบหรอือยูใ่นภาวะของสงคราม ซึง่ผูท้ีจ่ะประกาศ

ใช้นั้นต้องเป็นผู้ที่ถูกก�าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว โดยการประกาศใช้กฎหมายเหล่านี้จะประกาศใช้ทั่วประเทศ

หรอืประกาศใช้เฉพาะในบางพืน้ทีก่ไ็ด้ ได้แก่ มาตรา 9, มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติักฎอยัการ

ศึก พ.ศ. 2457 รวมถงึมาตรา 9 และมาตรา 1 แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 

2548 หากพื้นที่ใดถูกประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีอ�านาจในการห้ามส่ือมวลชนทุกประเภท 

จ�าหน่าย จ่ายแจก เผยแพร่ข่าวสาร นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังสามารถตรวจสอบข่าวก่อนเผยแพร่หรือท�า 

การเซนเซอร์ข่าวได้โดยไม่มีความผิด

  ในปัจจบัุน ตัง้แต่ประเทศไทยเกดิการรฐัประหารและคณะรฐัประหารได้เข้ายดึอ�านาจการปกครอง

ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามาควบคุมอ�านาจการปกครอง ซึ่ง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี 

ประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกีย่วกบัการใช้เสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็ของทัง้ผู้ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นส่ือมวลชน

และประชาชนทัว่ไป จากการใช้อ�านาจรฐัทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อหลกัประชาธปิไตยและหลกันติรัิฐ เนือ่งจาก

ตามทฤษฎีปฏิฐานนิยมทางกฎหมายซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือเรื่อง “การได้อ�านาจรัฏฐาธิปัตย์” คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติในขณะนั้นจึงได้ใช้อ�านาจรัฏฐาธิปัตย์จากการยึดอ�านาจการปกครองยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และให้ถือว่าประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์ 

เพราะถือได้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์ ซ่ึงมีอ�านาจออกกฎหมายได้โดยชอบธรรม4  

ยกตวัอย่างเช่น การท่ีคณะรกัษาความสงบแห่งชาตไิด้ออกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาตเิรือ่งการให้ความ

ร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ5 โดย

สรปุสาระส�าคญัได้ดงันี ้ห้ามบคุคลทัว่ไป สือ่ทุกประเภท อนัได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวทิย ุส่ือโทรทัศน์และส่ือออนไลน์ 

สัมภาษณ์นักวิชาการและอดีตข้าราชการจนอาจขยายความขัดแย้งหรือน�าไปสู่ความรุนแรง พร้อมห้ามสื่อทุก

ประเภทน�าเสนอข้อมูลข่าวสารซึ่งมีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และบุคคลท่ี

เกีย่วข้องกบัคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะถกูด�าเนนิคดตีามกฎหมาย ถกูสัง่ให้ระงบัการจ�าหน่าย

จ่ายแจก (กรณสีือ่สิง่พมิพ์) ระงบัการออกอากาศ (กรณสีือ่วทิยแุละสือ่โทรทัศน์) หรอืถกูสัง่ปิดสือ่ทีเ่ป็นสือ่ออนไลน์

ได้6 และต่อมายังได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ7 เร่ืองการก�ากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ

สาธารณะ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ กรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้ควบคุม

ไม่ให้มกีารเสนอข้อมลูข่าวสารหรือออกอากาศรายการทีมี่เนือ้หาสาระก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ หรือทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 47หน้า 4 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 4 Jaran Khosananan, Legal Philosophy, 16th ed. (Bangkok: Ramkhamhaeng University, 2009), 108. [In Thai]
 5 National Council for Peace and Order (NCPO), “Announcement of NCPO 97/2014,” July 23, 2014. [In Thai]
 6 Pakorn Phuengnet, “Announcement of NCPO 97/2014,” last modified 2014, accessed November 7, 2017, http://

www.bangkokbiznews.com/blog/detail/594365/ [In Thai]
 7 National Council for Peace and Order (NCPO), “Announcement of NCPO 41/2016,” July 14, 2016. [In Thai]

 2) กฎหมายทีจ่ะถกูบงัคับใช้เมือ่ประเทศเกดิความไม่สงบหรอือยูใ่นภาวะของสงคราม ซึง่ผูท้ีจ่ะประกาศ

ใช้นั้นต้องเป็นผู้ที่ถูกก�าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว โดยการประกาศใช้กฎหมายเหล่านี้จะประกาศใช้ทั่วประเทศ

หรือประกาศใช้เฉพาะในบางพ้ืนทีก่ไ็ด้ ได้แก่ มาตรา 9, มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตักิฎอยัการ

ศึก พ.ศ. 2457 รวมถงึมาตรา 9 และมาตรา 1 แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 

2548 หากพ้ืนท่ีใดถูกประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีอ�านาจในการห้ามสื่อมวลชนทุกประเภท 

จ�าหน่าย จ่ายแจก เผยแพร่ข่าวสาร นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังสามารถตรวจสอบข่าวก่อนเผยแพร่หรือท�า 

การเซนเซอร์ข่าวได้โดยไม่มีความผิด

  ในปัจจบุนั ตัง้แต่ประเทศไทยเกดิการรฐัประหารและคณะรฐัประหารได้เข้ายดึอ�านาจการปกครอง

ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามาควบคุมอ�านาจการปกครอง ซึ่ง 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี 

ประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกีย่วกบัการใช้เสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็ของทัง้ผูท้ีท่�าหน้าทีเ่ป็นสือ่มวลชน

และประชาชนทัว่ไป จากการใช้อ�านาจรฐัทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อหลกัประชาธปิไตยและหลกันติรัิฐ เนือ่งจาก

ตามทฤษฎีปฏิฐานนิยมทางกฎหมายซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือเรื่อง “การได้อ�านาจรัฏฐาธิปัตย์” คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติในขณะนั้นจึงได้ใช้อ�านาจรัฏฐาธิปัตย์จากการยึดอ�านาจการปกครองยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และให้ถือว่าประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์ 

เพราะถือได้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งมีอ�านาจออกกฎหมายได้โดยชอบธรรม4  

ยกตวัอย่างเช่น การทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาตไิด้ออกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาตเิรือ่งการให้ความ

ร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ5 โดย

สรปุสาระส�าคญัได้ดังนี ้ห้ามบคุคลทัว่ไป ส่ือทุกประเภท อนัได้แก่ สือ่สิง่พมิพ์ สือ่วทิย ุสือ่โทรทศัน์และสือ่ออนไลน์ 

สัมภาษณ์นักวิชาการและอดีตข้าราชการจนอาจขยายความขัดแย้งหรือน�าไปสู่ความรุนแรง พร้อมห้ามสื่อทุก

ประเภทน�าเสนอข้อมูลข่าวสารซึ่งมีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และบุคคลที่

เกีย่วข้องกบัคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะถกูด�าเนนิคดตีามกฎหมาย ถกูสัง่ให้ระงบัการจ�าหน่าย

จ่ายแจก (กรณสีือ่สิง่พมิพ์) ระงบัการออกอากาศ (กรณสีือ่วทิยแุละสือ่โทรทัศน์) หรอืถกูสัง่ปิดสือ่ทีเ่ป็นสือ่ออนไลน์

ได้6 และต่อมายังได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ7 เร่ืองการก�ากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ

สาธารณะ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ กรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้ควบคุม

ไม่ให้มกีารเสนอข้อมลูข่าวสารหรือออกอากาศรายการทีมี่เนือ้หาสาระก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ หรือทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงของรฐั ความสงบเรยีบร้อย

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 5

 8 Ilaw, “Compilation of Application of Section 44 of Interim Constitution,” last modified 2015, accessed June 11, 

2017, https://www.ilaw.or.th/node/3679/ [In Thai]
 9 John Stuart Mill, On liberty (Canada: Batoche Books, 2001), 52-69.
 10 Jaran Khosananan, Legal Philosophy, 224-225. [In Thai]

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้รับความคุ้มครอง 

ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย 

จากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่8

  ดงันี ้เหน็ได้ว่ามกีฎหมายถงึ 5 ฉบบั และประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาตอิกี 2 ฉบบัท่ีมเีนือ้หา

จ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมสื่อมวลชนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของสื่อมวลชนอีกด้วย ดังนั้นการที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่ถูกตราขึ้นและมีเนื้อหาจ�ากัดเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนอยู่มากมาย จึงท�าให้สื่อมวลชนไม่มีอิสระในการใช้เสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างแท้จริง และยังเปิดโอกาสให้รัฐสามารถใช้อ�านาจตามกฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้เข้าควบคุม จ�ากัด 

หรือแทรกแซงการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนได้

2. สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน

 จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) ได้เน้นความส�าคัญของเสรีภาพของมนุษย์ในฐานะที่เป็นสิ่งที่

มคีณุค่ามากทีส่ดุของชวีติมนษุย์และสงัคม ซึง่นบัว่าเป็นการวางหลักทีช่ีน้�าการกระท�าของรฐัในการให้หรือจ�ากัด

ควบคุมเสรภีาพของประชาชน โดยเงือ่นไขทีร่ฐัสามารถจ�ากดัควบคมุเสรีภาพในการกระท�าของมนษุย์ได้นัน้ ต้อง

เฉพาะเมือ่การกระท�านัน้จะเป็นภยนัตรายต่อบคุคลอืน่เท่านัน้ มลิล์ได้อ้างหลักอรรถประโยชน์ในการรบัรองการ

เทดิทนูคณุค่าเสรภีาพด้วยความเชือ่มัน่ในผลลัพธ์ของการพฒันาก้าวหน้าหรือความผาสกุของสงัคมทีเ่ปิดกว้างใน

เสรภีาพด้านต่าง ๆ  แก่มนษุย์ โดยเฉพาะเสรภีาพในด้านมโนธรรม เสรภีาพในความคดิ ความรูส้กึและการแสดงออก 

เสรีภาพของชีวิตส่วนตัวในการก�าหนดแนวทางชีวิตที่ตนปรารถนา และเสรีภาพในการสมาคมหรือรวมกลุ่ม ซึ่ง

ทัง้หมดนีล้้วนเป็นเสรภีาพข้ันพืน้ฐานของปัจเจกชน อนัต้องนบัเป็นอรรถประโยชน์ชนดิพเิศษ9 กล่าวคอื เป็นความ

มั่นคงปลอดภัยจากภยันตรายอันมีมาจากผู้อ่ืน และความมั่นคงปลอดภัยที่พ้นจากการแทรกแซงโดยมิชอบต่อ

เสรภีาพในการแสวงหาสิง่ทีด่งีามตามทรรศนะของแต่ละคน ดงันัน้เสรภีาพจะถกูก�าจดัได้เพยีงเมือ่การแสดงออก

ซึ่งเสรีภาพนั้นจะเป็นภยันตรายต่อบุคคลอื่นเท่านั้น10

 จงึเหน็ได้ว่า สทิธแิละเสรีภาพท่ีส�าคญัทีส่ดุในการปฏบิติัหน้าทีข่องสือ่มวลชนตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้าง

ต้นคอื เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ หรอืท่ีเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่าเสรภีาพในการพดูนัน่เอง ซ่ึงเสรภีาพดังกล่าว

นี้เป็นเสรีภาพที่ควรค่าแก่การปกป้องอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากค�าแถลงหนึ่งซ่ึงเชื่อกันว่าเป็นของ วอลแตร์ 

(Voltaire) ซึ่งเป็นนักปราชญ์ยุคเรืองปัญญาของประเทศฝร่ังเศสว่า “ถึงข้าจะเดียดฉันท์สิ่งท่ีท่านพูด แต่จักขอ

ปกป้องสิทธิที่จะพูดของท่านไว้ด้วยชีวิต” พันธะที่มีต่อเสรีภาพในการพูดนี้รวมถึงการปกป้องค�าพูดที่คุณไม่

ต้องการได้ยินเฉกเช่นเดียวกับค�าพูดที่คุณต้องการได้ยิน หลักการนี้เป็นหัวใจส�าคัญของประชาธิปไตยและเป็น



หน้า 48 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (vol. 6 no. 1 January - June 2018)หน้า 6 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 11 Nigel Warburtan, Free Speech: A Very Short Introduction, trans. Jomphon Phithaksantayothin (Bangkok: Openworlds, 

2017), 17-20. [In Thai]

 12 Bunjerd Singkhaneti, Basic Principles of Constitutional Right, Liberty and Human Dignity, 2nd ed. (Bangkok: Winyuchon, 

2004), 19-37. [In Thai]
 13 Woraphot Wisarutphit, Constitutional Right and Liberty (Research Report) (Bangkok: Office of Research Fund, 1995), 

40. [In Thai]

สิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน ท้ังปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The United Nations’ 

Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 19 “ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและแสดงออก 

ทั้งนี้ สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับ และส่งข้อมูล

ข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่อใด และโดยไม่ค�านึงถึงพรมแดน” และบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่หนึ่งแห่งรัฐธรรมนูญ

สหรัฐอเมริกา (The First Amendment to the US Constitution) “สภาคองเกรสไม่อาจบัญญัติกฎหมาย... 

ที่ลดทอนเสรีภาพในการพูด หรือการพิมพ์ หรือการชุมนุมโดยสันติของประชาชน และการยื่นค�าร้องต่อรัฐบาล

เพื่อขอให้บรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชน” ต่างยอมรับความจ�าเป็นที่ต้องปกป้องการแสดงออกโดยเสรีไว้

อย่างชัดแจ้ง ซึ่งบทบัญญัติเหล่านี้บ่งชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญรากฐานของหลักการเรื่องเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นหรือเสรีภาพในการพูด ในขณะเดียวกันก็แสดงการตระหนักรู้ว่าเสรีภาพดังกล่าวเปราะบางเพียงใดหาก

ไม่ได้รบัการคุม้ครอง สนันษิฐานกนัว่าเป้าหมายของบทบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิทีห่นึง่แห่งรฐัธรรมนญูสหรฐัอเมริกา 

คอืการป้องกนัไม่ให้รฐับาลกลางรกุล�า้สทิธข้ิอนี ้โดยบทบญัญติัแก้ไขเพิม่เติมท่ีหนึง่ท�าหน้าท่ีเป็นป้อมปราการสกดั

กัน้การเซน็เซอร์ทีถ่กูใช้เหมอืนเป็นเครือ่งมอือนัชอบธรรมในการกดีกนัการวพิากษ์วจิารณ์นโยบายรฐับาล การใช้

กฎหมายหรือก�าลังในการปิดปากฝ่ายตรงข้ามกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นเรื่องเย้ายวนยากจะต้านทาน หากปราศจาก

เสรภีาพในการวพิากษ์วจิารณ์และท้าทายเหล่าผูท้ีเ่ป็นตวัแทนของเรา รฐัประชาธปิไตยอาจเสือ่มทรามกลายเป็น

รัฐที่ใช้อ�านาจบาตรใหญ่ (Tyranny) ได้ แต่ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลเท่านั้นที่เป็นฝ่ายจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความ

คดิเหน็หรอืการพดู และกไ็ม่ได้มแีต่การพดูทางการเมอืงเท่านัน้ทีค่วรได้รบัความคุม้ครอง ดังนัน้จึงสามารถกล่าว

ได้ว่า ไม่มีมนุษย์คนไหนอยากให้ใครมาห้ามไม่ให้ตนได้แสดงออกและต่างอยากให้มีโอกาสรับฟัง อ่านและมองดู

การแสดงออกอย่างเสรขีองบคุคลอืน่ เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็หรือการพูดจงึมคีณุค่าอย่างมากในสงัคม

ประชาธิปไตย11

 สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมซึ่งมีระบอบการปกครองตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้อยู่ภายใต้การ

ปกครอง การปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึงการปกครองตนเองของผู้อยู่ภายใต้การปกครองหรือการ

มรีฐับาลซึง่เป็นองค์กรตามรฐัธรรมนญูมาจากประชาชนหรือโดยความยนิยอมของประชาชน ดงันัน้ประชาธปิไตย

จึงเป็นการปกครองซึ่งประชาชนเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง โดยมีรากฐานอยู่บนความคิดของเสรีภาพ 

(Liberty) และความเสมอภาค (Equality)12 ซ่ึงหลกัการทีส่�าคญัทีถ่อืว่าเป็นหลกัท่ีให้การรบัรองและคุม้ครองสทิธิ

และเสรีภาพของประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ หลักนิติรัฐ เนื่องจากได้มีค�ากล่าว

เอาไว้ว่า “การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง จะมีขึ้นและด�ารงอยู่ตลอดไปไม่ได้ หากปราศจากหลักนิติ

รฐั” และเฉพาะรฐัทีม่กีารปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านัน้ถงึจะควรค่าแก่การเรียกว่านติิรัฐ13 ซ่ึงหลกันติิ

รฐั คือ รฐัหรอืระบบการปกครองซึง่เรยีกร้องให้การใช้อ�านาจรฐันัน้จะต้องตกอยูภ่ายใต้กฎหมายและความยตุธิรรม 



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 49หน้า 6 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 11 Nigel Warburtan, Free Speech: A Very Short Introduction, trans. Jomphon Phithaksantayothin (Bangkok: Openworlds, 

2017), 17-20. [In Thai]

 12 Bunjerd Singkhaneti, Basic Principles of Constitutional Right, Liberty and Human Dignity, 2nd ed. (Bangkok: Winyuchon, 

2004), 19-37. [In Thai]
 13 Woraphot Wisarutphit, Constitutional Right and Liberty (Research Report) (Bangkok: Office of Research Fund, 1995), 

40. [In Thai]

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The United Nations’ 

Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 19 “ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและแสดงออก 

ทั้งนี้ สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับ และส่งข้อมูล

ข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่อใด และโดยไม่ค�านึงถึงพรมแดน” และบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่หนึ่งแห่งรัฐธรรมนูญ

สหรัฐอเมริกา (The First Amendment to the US Constitution) “สภาคองเกรสไม่อาจบัญญัติกฎหมาย... 

ที่ลดทอนเสรีภาพในการพูด หรือการพิมพ์ หรือการชุมนุมโดยสันติของประชาชน และการยื่นค�าร้องต่อรัฐบาล

เพื่อขอให้บรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชน” ต่างยอมรับความจ�าเป็นที่ต้องปกป้องการแสดงออกโดยเสรีไว้

อย่างชัดแจ้ง ซึ่งบทบัญญัติเหล่านี้บ่งชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญรากฐานของหลักการเรื่องเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นหรือเสรีภาพในการพูด ในขณะเดียวกันก็แสดงการตระหนักรู้ว่าเสรีภาพดังกล่าวเปราะบางเพียงใดหาก

ไม่ได้รบัการคุม้ครอง สนันษิฐานกนัว่าเป้าหมายของบทบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิทีห่นึง่แห่งรฐัธรรมนญูสหรฐัอเมริกา 

คอืการป้องกนัไม่ให้รัฐบาลกลางรุกล�า้สทิธข้ิอนี ้โดยบทบญัญติัแก้ไขเพิม่เตมิทีห่นึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นป้อมปราการสกดั

ก้ันการเซ็นเซอร์ทีถ่กูใช้เหมอืนเป็นเคร่ืองมอือนัชอบธรรมในการกดีกนัการวพิากษ์วจิารณ์นโยบายรฐับาล การใช้

กฎหมายหรือก�าลังในการปิดปากฝ่ายตรงข้ามกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นเรื่องเย้ายวนยากจะต้านทาน หากปราศจาก

เสรภีาพในการวพิากษ์วจิารณ์และท้าทายเหล่าผูท้ีเ่ป็นตวัแทนของเรา รฐัประชาธปิไตยอาจเสือ่มทรามกลายเป็น

รัฐที่ใช้อ�านาจบาตรใหญ่ (Tyranny) ได้ แต่ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลเท่านั้นที่เป็นฝ่ายจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเหน็หรือการพดู และกไ็ม่ได้มแีต่การพูดทางการเมอืงเท่านัน้ทีค่วรได้รบัความคุม้ครอง ดงันัน้จงึสามารถกล่าว

ได้ว่า ไม่มีมนุษย์คนไหนอยากให้ใครมาห้ามไม่ให้ตนได้แสดงออกและต่างอยากให้มีโอกาสรับฟัง อ่านและมองดู

การแสดงออกอย่างเสรีของบคุคลอืน่ เสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็หรอืการพดูจงึมคีณุค่าอย่างมากในสงัคม

ประชาธิปไตย11

 สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมซึ่งมีระบอบการปกครองตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้อยู่ภายใต้การ

ปกครอง การปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึงการปกครองตนเองของผู้อยู่ภายใต้การปกครองหรือการ

มรัีฐบาลซ่ึงเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนญูมาจากประชาชนหรือโดยความยนิยอมของประชาชน ดงันัน้ประชาธปิไตย

จึงเป็นการปกครองซึ่งประชาชนเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง โดยมีรากฐานอยู่บนความคิดของเสรีภาพ 

(Liberty) และความเสมอภาค (Equality)12 ซ่ึงหลกัการทีส่�าคญัทีถื่อว่าเป็นหลกัท่ีให้การรบัรองและคุม้ครองสทิธิ

และเสรีภาพของประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ หลักนิติรัฐ เนื่องจากได้มีค�ากล่าว

เอาไว้ว่า “การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง จะมีขึ้นและด�ารงอยู่ตลอดไปไม่ได้ หากปราศจากหลักนิติ

รฐั” และเฉพาะรัฐทีม่กีารปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านัน้ถงึจะควรค่าแก่การเรยีกว่านติริฐั13 ซึง่หลกันติิ

รฐั คอื รฐัหรอืระบบการปกครองซึง่เรยีกร้องให้การใช้อ�านาจรฐันัน้จะต้องตกอยูภ่ายใต้กฎหมายและความยตุธิรรม 

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 7

 14 Ibid, 160.
 15 Wanida Saengsaraphan, Principles and Mechanisms to Protect and Control Press Freedom as Provided in the 

Constitution of Thai Kingdom B.E. 2540 (Research Report) (Bangkok: Bangkok University, 2005), 10-13. [In Thai]
 16 Terry Davis Hon, Freedom of Expression in Time of Crisis (Strasbourg: Council of Europe, 2008), 5.

โดยทั่วไปแล้วการใช้อ�านาจขององค์กรของรัฐในนิติรัฐจะมีลักษณะส�าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก องค์กร

ของรฐั เจ้าหน้าท่ีของรฐัตลอดจนบุคคลซึง่ได้รบัมอบหมายให้ใช้อ�านาจรฐัจะต้องผกูพนักับกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย 

และประการทีส่อง รฐัจะประกนัสทิธขัิน้พืน้ฐานให้แก่พลเรอืนของรัฐ นอกจากนี ้หลักนติิรัฐไม่ได้เรียกร้องแต่เพยีง

ให้องค์กรของรฐัใช้อ�านาจให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ แต่ก�าหนดหน้าทีใ่ห้องค์กรของรฐัต้องใช้อ�านาจ

ทีไ่ด้รบัมาให้ความยตุธิรรมเกดิขึน้และเป็นจรงิด้วย โดยก�าหนดให้องค์กรของรฐัทกุองค์กรต้องผกูพนักบัหลกัการ

ประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน ต้องผูกพันกับกฎหมายและความยุติธรรม 

 หลกัการส�าคญัอีกประการหนึง่ของนติริฐั คอื หลกัความพอสมควรแก่เหต ุซึง่เรยีกร้องให้การใช้อ�านาจ

รฐัจะต้องเป็นไปโดยพอเหมาะพอประมาณเพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ทีช่อบธรรม รัฐไม่อาจใช้มาตรการใด ๆ  กไ็ด้

เพือ่ทีจ่ะบรรลวุตัถุประสงค์ท่ีตนต้องการ ดงันัน้แม้ว่าระบบกฎหมายจะมอบเครือ่งมือหรือมาตรการทางกฎหมาย

ให้องค์กรของรฐัด�าเนนิการ แต่หากการใช้เครือ่งมอืหรอืมาตรการนัน้ไม่อาจบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ หรอืวตัถปุระสงค์

นั้นอาจบรรลุได้ เพียงแค่ใช้เครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายท่ีรุนแรงน้อยกว่า หรือแม้ในท่ีสุดแม้จะใช ้

เครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายที่รุนแรงน้อยแล้ว แต่การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นปรากฏว่าท�าให้

ปัจเจกบคุคลได้รบัผลร้ายอย่างรนุแรง ต้องเสยีหายเกนิกว่าทีจ่ะเสียหายจากบคุคลนัน้ ไม่ได้สัดส่วนกบัประโยชน์

ทีส่าธารณะจะได้รบั การใช้เครือ่งมอืหรอืการใช้มาตรการทางกฎหมายนัน้ย่อมไม่อาจกระท�าได้ในนติิรฐั นอกจาก

หลกัความพอสมควรแก่เหตแุล้ว หลกันติริฐัยงัห้ามการกระท�าตามอ�าเภอใจของรฐั เรยีกร้องให้รฐัต้องกระท�าการ

โดยเคารพต่อหลักความเสมอภาค กล่าวคือ เรียกร้องรัฐต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�าคัญเหมือนกันให้เหมือนกัน 

และปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส�าคัญแตกต่างกัน ให้แตกต่างกันออกไปตามสภาพของสิ่งนั้น ๆ ด้วย14

 เสรภีาพของสือ่มวลชนนัน้ต้องเป็นเสรีภาพตามสิทธทิางศลีธรรมท่ีไม่มใีครจะพรากไปได้ เป็นส่ิงทีเ่กิด

ขึ้นจากความส�านึกทางจริยธรรมอันแน่วแน่ของวิชาชีพ และความต้องการหรือสอดคล้องกับความต้องการของ

สงัคมทีส่ือ่ไม่อาจปฏเิสธพนัธกจินัน้ได้ ซึง่เวลาส่ือมวลชนไปท�าหน้าทีม่กัจะอ้างสิทธใินการรับรู ้(Right to Know) 

ของประชาชนเป็นหลักในการเข้าไปน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร แต่ในขณะเดียวกันมิใช่ว่าสื่อมวลชนจะไม่โดนจ�ากัด

สทิธใินการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารเลย สือ่มวลชนเองกต้็องท�าหน้าทีข่องตนเองให้อยูบ่นขอบเขตทีก่ฎหมายก�าหนด

ด้วย หากเกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้ กฎหมายก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองสื่อมวลชนได้ เพราะเป็นเรื่องข้อ

ยกเว้นที่สื่อมวลชนไม่ได้รับความคุ้มครอง15

3. การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในต่างประเทศ 

 3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

   ภายใต้บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 แห่งรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่

เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ของประชาชนและสือ่มวลชน16 โดยหลกัเกณฑ์การคุม้ครองเสรภีาพในการแสดง
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 17 Bunjerd Singkhaneti et al., Mechanisms as Provided in Section 41 of the Constitution of Thai Kingdom B.E. 2540 

2540 (Research Report) (Bangkok: Thai Journalist Association, 2005), 29-45. [In Thai]
 18 Sathian Cheouiprathab, Introduction to Political Communication in the United States of America (Bangkok:  

Chulalongkorn University, 1997), 57-58. [In Thai]
 19 Michael W. Gamble and Teri Kwal, Introducing Mass Communication (New York: McGraw-Hill, 1989), 292-293.
 20 Ibid, 47.

ความคิดเหน็ของ “ประชาชน” อยูภ่ายใต้หลกัทีเ่รียกว่า “หลกัเสรภีาพในการพดู (Free Speech Clause)” ส่วน

การให้ความคุ้มครองแก่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ “สื่อมวลชน” อยู่ภายใต้หลักการที่เรียกว่า “หลัก

เสรีภาพของสื่อมวลชน (Free Press Clause)” อันเป็นสาระส�าคัญที่ท�าให้สังคมมีความเป็นประชาธิปไตยอย่าง

สมบูรณ์ ประกอบกับศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้ตีความบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ดังกล่าวนี้ว่าเป็นหลักที่ไม่อาจถูก

ละเมิดได้ และรัฐบาลหรือรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไม่มีอ�านาจในการตรากฎหมายใด ๆ อันมีผลเป็นการก�าจัดหรือ

ตัดทอนเสรีภาพของสื่อมวลชนตามที่กฎหมายก�าหนด ในบางกรณีรัฐอาจจ�ากัดสิทธิดังกล่าวได้ในกรณีท่ีเป็นไป

เพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะหรือความปลอดภัยของรัฐเท่านั้น17

   ในประเทศสหรัฐอเมริกา บางครั้งสื่อมวลชนพยายามเปิดเผยความลับทางทหาร รัฐบาลต้องขอ

ค�าสัง่ศาลห้ามเสนอข่าวความลบัทางทหารนัน้ กล่าวคอื แทนทีจ่ะลงโทษผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หลังจากเสนอข่าวแล้ว 

รัฐบาลกลับต้องขอค�าสั่งศาลห้ามเสนอข่าวที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ในกรณีที่ประเทศอยู่ใน

ภาวะสงบและปกติไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ศาลจะไม่ออกค�าสั่งห้ามสื่อมวลชนเสนอข่าวตามที่รัฐบาลร้องขอ 

เพราะเกรงว่ารฐับาลจะไม่เพยีงแต่ขอออกค�าสัง่ห้ามเสนอข่าวเก่ียวกบัความลบัทางทหารเท่าน้ัน แต่จะขอให้ออก

ค�าสั่งห้ามเสนอข่าวเกี่ยวกับการคอรัปชั่นและความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลด้วย18 ซึ่งอาจจะเป็นข้ออ้างที่

รัฐบาลน�ามาใช้เพื่อขัดขวางการตรวจสอบการท�าหน้าท่ีจากส่ือมวลชน เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของรัฐบาลเอง 

แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมได้19

   การหมิน่ประมาทในสือ่มวลชนของสหรฐัอเมริกา คือ การโฆษณาข้อความทีท่�าให้คนอืน่ต้องอบัอาย 

เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ในเร่ืองความผิดฐานหม่ินประมาทมีหลักกฎหมายประการหนึ่ง 

เรยีกว่า “การวพิากษ์วจิารณ์อย่างเป็นธรรม” ซึง่มสีาระส�าคญั คอื บคุคลท่ีสร้างสิง่ใดสิง่หนึง่ให้สือ่มวลชนพจิารณา 

แสดงให้สาธารณชนชมหรือท�างานเพื่อสาธารณะ ต้องคาดว่าตนจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์หรือติชมอย่างเป็น

ธรรมในสิ่งท่ีตนสร้างในการแสดงหรือการท�างานของตน การวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นธรรมเป็นหลักกฎหมายที่

ได้รับการยอมรับมาตลอดในประเทศสหรัฐอเมริกา20

   การเปิดเผยเร่ืองส่วนตัวของบุคคลอื่นต่อสาธารณะ เป็นการเผยแพร่ความจริงที่ก่อให้เกิดความ

อับอายแก่บุคคลโดยเจาะจงตัว จึงต่างกับกรณีหมิ่นประมาทตรงที่กรณีนี้เป็นเรื่องจริงที่น�ามาเปิดเผย แต่หม่ิน

ประมาทเก่ียวกบัเร่ืองราวอนัเป็นเทจ็ ซึง่ท�าให้ผูอ้ืน่เสือ่มเสยีชือ่เสยีง การกระท�าใดจะเป็นการละเมดิหรอืก้าวล่วง

สิทธิส่วนบุคคลหรือไม่นั้น ศาลจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินเป็นกรณี ๆ  ไป โดยพิจารณาจากการชั่งน�้าหนักประโยชน์

ที่สาธารณะจะได้รับจากการเสนอข่าวนั้น ส่วนการเผยแพร่เรื่องราวอันเป็นเท็จ กรณีนี้ใกล้เคียงกับการหมิ่น
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2540 (Research Report) (Bangkok: Thai Journalist Association, 2005), 29-45. [In Thai]
 18 Sathian Cheouiprathab, Introduction to Political Communication in the United States of America (Bangkok:  

Chulalongkorn University, 1997), 57-58. [In Thai]
 19 Michael W. Gamble and Teri Kwal, Introducing Mass Communication (New York: McGraw-Hill, 1989), 292-293.
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ความคดิเหน็ของ “ประชาชน” อยูภ่ายใต้หลกัทีเ่รียกว่า “หลกัเสรภีาพในการพดู (Free Speech Clause)” ส่วน

การให้ความคุ้มครองแก่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ “สื่อมวลชน” อยู่ภายใต้หลักการที่เรียกว่า “หลัก

เสรีภาพของสื่อมวลชน (Free Press Clause)” อันเป็นสาระส�าคัญที่ท�าให้สังคมมีความเป็นประชาธิปไตยอย่าง

สมบูรณ์ ประกอบกับศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้ตีความบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ดังกล่าวนี้ว่าเป็นหลักที่ไม่อาจถูก

ละเมิดได้ และรัฐบาลหรือรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไม่มีอ�านาจในการตรากฎหมายใด ๆ อันมีผลเป็นการก�าจัดหรือ

ตัดทอนเสรีภาพของส่ือมวลชนตามท่ีกฎหมายก�าหนด ในบางกรณีรัฐอาจจ�ากัดสิทธิดังกล่าวได้ในกรณีที่เป็นไป

เพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะหรือความปลอดภัยของรัฐเท่านั้น17

   ในประเทศสหรัฐอเมริกา บางครั้งสื่อมวลชนพยายามเปิดเผยความลับทางทหาร รัฐบาลต้องขอ

ค�าส่ังศาลห้ามเสนอข่าวความลับทางทหารนัน้ กล่าวคอื แทนทีจ่ะลงโทษผูพ้มิพ์ ผูโ้ฆษณา หลงัจากเสนอข่าวแล้ว 

รัฐบาลกลับต้องขอค�าส่ังศาลห้ามเสนอข่าวที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ในกรณีที่ประเทศอยู่ใน

ภาวะสงบและปกติไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ศาลจะไม่ออกค�าสั่งห้ามสื่อมวลชนเสนอข่าวตามท่ีรัฐบาลร้องขอ 

เพราะเกรงว่ารฐับาลจะไม่เพยีงแต่ขอออกค�าสัง่ห้ามเสนอข่าวเก่ียวกบัความลบัทางทหารเท่าน้ัน แต่จะขอให้ออก

ค�าสั่งห้ามเสนอข่าวเกี่ยวกับการคอรัปชั่นและความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลด้วย18 ซึ่งอาจจะเป็นข้ออ้างที่

รัฐบาลน�ามาใช้เพื่อขัดขวางการตรวจสอบการท�าหน้าท่ีจากส่ือมวลชน เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของรัฐบาลเอง 

แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมได้19

   การหมิน่ประมาทในสือ่มวลชนของสหรฐัอเมริกา คือ การโฆษณาข้อความท่ีท�าให้คนอืน่ต้องอบัอาย 

เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ในเรื่องความผิดฐานหม่ินประมาทมีหลักกฎหมายประการหนึ่ง 

เรยีกว่า “การวพิากษ์วจิารณ์อย่างเป็นธรรม” ซึง่มสีาระส�าคญั คอื บุคคลท่ีสร้างสิง่ใดสิง่หนึง่ให้สือ่มวลชนพจิารณา 

แสดงให้สาธารณชนชมหรือท�างานเพ่ือสาธารณะ ต้องคาดว่าตนจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์หรือติชมอย่างเป็น

ธรรมในสิ่งท่ีตนสร้างในการแสดงหรือการท�างานของตน การวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นธรรมเป็นหลักกฎหมายที่

ได้รับการยอมรับมาตลอดในประเทศสหรัฐอเมริกา20

   การเปิดเผยเร่ืองส่วนตัวของบุคคลอื่นต่อสาธารณะ เป็นการเผยแพร่ความจริงท่ีก่อให้เกิดความ

อับอายแก่บุคคลโดยเจาะจงตัว จึงต่างกับกรณีหมิ่นประมาทตรงท่ีกรณีนี้เป็นเรื่องจริงท่ีน�ามาเปิดเผย แต่หม่ิน

ประมาทเกีย่วกบัเร่ืองราวอนัเป็นเทจ็ ซึง่ท�าให้ผูอ้ืน่เสือ่มเสยีชือ่เสยีง การกระท�าใดจะเป็นการละเมดิหรือก้าวล่วง

สิทธิส่วนบุคคลหรือไม่นั้น ศาลจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินเป็นกรณี ๆ  ไป โดยพิจารณาจากการชั่งน�้าหนักประโยชน์

ที่สาธารณะจะได้รับจากการเสนอข่าวนั้น ส่วนการเผยแพร่เรื่องราวอันเป็นเท็จ กรณีนี้ใกล้เคียงกับการหม่ิน
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Open University, 1989), 791-793. [In Thai]
 22 Thirawan Klangnarong, “Protection of Media Members’ Freedom of Speech and Protection of Personal Privacy,” 

(Master’s thesis, Faculty of Law, Ramkhamhaeng University, 2007), 126-131. [In Thai]

ประมาทในแง่ท่ีว่าความเท็จเป็นองค์ประกอบหลัก แต่ข้อแตกต่างท่ีส�าคัญ คือ ความเท็จในกรณีละเมิดสิทธิใน

ชีวิตส่วนตัวด้วยการเผยแพร่เรื่องราวอันเป็นเท็จนั้น เป็นความจริงท่ีไม่ถึงข้ันท�าให้เสียหายแก่ชื่อเสียง แต่หมิ่น

ประมาทจะต้องเป็นความเท็จที่ท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง21

 3.2 ประเทศเยอรมนี 

   รัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยกฎหมายพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

(Basic Law of the Republic of Germany) ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการเสนอข่าวและการแสดงความคิด

เห็นของสื่อมวลชนไว้ในมาตรา 5 (1) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “บุคคลมีสิทธิที่จะแสดงออกและโฆษณาโดยเสรี ซึ่งความ

คิดเห็นของตนโดยการพูด การเขียน และรูปภาพ และมีสิทธิโดยเสรีที่จะแสวงหาข่าวสารให้แก่ตนเองจากแหล่ง

ข่าวสาธารณะ เสรีภาพในการพิมพ์และเสรีภาพในการรายงานข่าวโดยวิทยุกระจายเสียงและโดยภาพยนตร์ ได้

รับความคุ้มครอง จะมีการตรวจข่าวไม่ได้” ตามมาตรา 5 (1) เห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองและคุ้มครอง

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรี ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน หรือแม้แต่การแสดงออกโดยรูปภาพ 

และยงัคุ้มครองสทิธขิองประชาชนในการแสวงหาข่าวสารได้โดยเสร ีนอกจากนี ้รฐัธรรมนูญได้บญัญติัรบัรองสทิธิ

และเสรีภาพของสื่อมวลชน ตลอดจนให้หลักประกันเสรีภาพในการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนไว้ โดยห้ามมิให้

มีการตรวจข่าว หรือห้ามการเซ็นเซอร์ข่าวนั่นเอง จึงอาจกล่าวได้ว่า เสรีภาพในการเสนอข่าวและเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนได้รับการบัญญัติรับรองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ22

   ลกัษณะส�าคญัในเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพขัน้พ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนญูเยอรมนัม ี2 ประการ

ส�าคัญ คือ ประการแรก เป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้โดยตรง และประการที่สอง ประชาชนผู้ถูกกระทบสิทธิน�า

คดขีึน้สูศ่าลรฐัธรรมนญูของสหพนัธรฐัได้ ดงันัน้เมือ่ส่ือมวลชนในฐานะประชาชนคนหนึง่ถกูกระทบสิทธ ิย่อมน�า

คดขีึน้สูก่ารพจิารณาของศาลรฐัธรรมนญูได้โดยตรง ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนเีป็นสถาบนั

หนึง่ทีมี่บทบาทส�าคญัอย่างยิง่ในการให้ความคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของสือ่มวลชน โดยศาลรฐัธรรมนญูได้ท�า

หน้าที่ในการวินิจฉัยตัดสินคดี ตลอดจนตีความอธิบายในกรณีปัญหาหรือข้อพิพาทต่าง ๆ ที่น�าขึ้นสู่ศาล และได้

วางบรรทัดฐานในเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการเสนอข่าวสารของส่ือมวลชนไว้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ และถูกต้องเหมาะสมตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือเป็นหลักประกันในการใช้เสรีภาพ

ในการเสนอข่าวและการแสดงความคดิเห็นของสือ่มวลชนตามทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัไิว้ให้เกดิผลบงัคบัใช้ได้จรงิใน

ทางปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศเยอรมัน มาตรา 823 ต้องเป็นสิทธิเด็ดขาด ซึ่งตามที่บัญญัติไว้

ในมาตรา 823 วรรคแรก คือสิทธิที่จะไม่ถูกท�าร้าย สิทธิในอนามัย สิทธิในเสรีภาพ สิทธิในกรรมสิทธิ์ และสิทธิ

อื่น ๆ ท�านองเดียวกับสิทธิในกรรมสิทธิ์ แม้การกระท�าท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันมีวัตถุประสงค์เพื่อ

คุม้ครองบคุคลอ่ืนตามมาตรา 823 วรรคสอง ต้องเป็นการกระท�าต่อสิทธเิด็ดขาดเช่นเดียวกนั แต่ประมวลกฎหมาย
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แพ่งของประเทศเยอรมนัมบีทบญัญตัมิาตรา 826 ว่า “บคุคลใดโดยจงใจก่อความเสยีหายแก่บคุคลอืน่ โดยอาการ

ทีฝ่่าฝืนศลีธรรมอนัด ีจ�าต้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพ่ือความเสยีหายนัน้” เป็นบทบญัญติัความรับผิดฐานละเมดิ

เพ่ิมเตมิจากบทบญัญตัทิัว่ไปในมาตรา 823 ดงัเช่นกรณเีกยีรตยิศหรอืศกัดิศ์ร ีซึง่ได้รบัการรบัรองโดยรฐัธรรมนญู

ว่าไม่มีผู้ใดท�าลายได้ การชดใช้ค่าเสียหายในความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินนี้เป็นการคุ้มครองสิทธิส่วนตัวที่สมควร

และแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของรัฐธรรมนูญ และความลับเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวได้รับความคุ้มครองอย่างกว้าง

ขวาง ตลอดทัง้จดหมายบนัทกึประจ�าวนัในวนัพมิพ์เผยแพร่นัน้สาระส�าคญัต้องเป็นเรือ่งส่วนตัวจรงิ ๆ  โดยไม่ต้อง

ค�านึงถึงว่าเป็นกรณีหมิ่นประมาทหรือไม่ และจะอ้างว่าเป็นความจริงเพื่อป้องกันตัวไม่ได้ แต่หากเป็นเรื่องที่เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนร่วม แม้สิทธิที่จะไม่เปิดเผยความลับจะได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญในสิทธิส่วนตัว ศาลก็

ต้องพิจารณาถึงขอบเขตแห่งสิทธิในแต่ละคดีโดยการชั่งน�้าหนักคุณค่าและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

 3.3 ประเทศญี่ปุ่น 

   เสรีภาพในการเสนอข่าวสารของส่ือมวลชนได้มีการบัญญัติรับรองเสรีภาพในการพูด การพิมพ์ 

และการแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ไว้ในรฐัธรรมนญู ฉบบั ค.ศ.1947 หมวด 3 ว่าด้วยสิทธแิละหน้าท่ีของประชาชน 

มาตรา 21 ว่า “เสรีภาพในการชมุนมุและการต้ังสมาคม ตลอดจนเสรีภาพในการพดู การพมิพ์ และการแสดงออก

ซึง่ความคิดเหน็ในรปูแบบอืน่ย่อมได้รบัการรับรองและคุม้ครอง การตรวจควบคมุข่าวจะกระท�ามไิด้ แต่การตดิต่อ

สือ่สารในเรือ่งซ่ึงเป็นความลบัไม่อาจถกูล่วงละเมิดได้” ตามบทบัญญตัดัิงกล่าวเหน็ได้ว่า เพ่ือเป็นหลักประกันใน

การใช้เสรีภาพในการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนจะไม่ถูกแทรกแซงและลิดรอนโดยอ�านาจรัฐ

   แม้ว่ารฐัธรรมนญูให้เสรภีาพแก่สือ่มวลชนในการแสดงออก แต่กฎหมายอาญากใ็ห้โอกาสแก่บุคคล

ทีจ่ะฟ้องร้องได้ หากชือ่เสยีงของตนได้รบัความเสยีหายเพราะการกระท�าของสือ่ โดยกฎหมายของประเทศญีปุ่่น

ตีความค�าว่า “หมิ่นประมาท” แตกต่างจากประเทศอื่น กล่าวคือ เป็นการลดความน่าเชื่อถือของบุคคลในหมู่

ชุมชนหรือการท�าให้บุคคลได้รับการประเมินค่าด้อยลงจากเพ่ือนพ้อง23 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากการตีความดัง

กล่าวแล้วจะเห็นว่า ความผิดฐานหมิ่นประมาทในประเทศญี่ปุ่นมีความมุ่งหมายที่จะพิจารณาไปถึงผลกระทบที่

เกิดขึ้นแก่บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลที่ถูกสื่อมวลชนหมิ่นประมาทโดยตรงด้วย เช่น ญาติ เพื่อน

พ้อง ที่ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วย เป็นต้น

   ศาลของประเทศญี่ปุ่นได้ให้ค�าจ�ากัดความ “สิทธิส่วนบุคคล” คือ สิทธิทางกฎหมายและความ

มั่นใจว่าชีวิตส่วนตัวของบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยขาดเหตุผล สื่อมวลชนจึงก�าหนดนโยบายที่จะ

เคารพสิทธิส่วนบุคคลโดยถือเป็นศีลธรรมอย่างหนึ่ง ในหลาย ๆ กรณีสื่อมวลชนจะหลีกเลี่ยงไม่เปิดเผยชื่อที่อยู่

ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว นอกจากนี้ กฎหมายความผิดที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีข้อก�าหนดห้ามสื่อมวลชน 

เปิดเผยชื่อ ภาพถ่าย หรือรายละเอียดของเด็กที่กระท�าความผิด24
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แพ่งของประเทศเยอรมนัมบีทบญัญติัมาตรา 826 ว่า “บคุคลใดโดยจงใจก่อความเสยีหายแก่บคุคลอืน่ โดยอาการ

ทีฝ่่าฝืนศลีธรรมอนัดี จ�าต้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพ่ือความเสยีหายนัน้” เป็นบทบญัญตัคิวามรบัผดิฐานละเมดิ

เพิม่เตมิจากบทบญัญตัทิัว่ไปในมาตรา 823 ดงัเช่นกรณเีกยีรตยิศหรอืศกัดิศ์ร ีซึง่ได้รบัการรบัรองโดยรฐัธรรมนูญ

ว่าไม่มีผู้ใดท�าลายได้ การชดใช้ค่าเสียหายในความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินนี้เป็นการคุ้มครองสิทธิส่วนตัวที่สมควร

และแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของรัฐธรรมนูญ และความลับเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวได้รับความคุ้มครองอย่างกว้าง

ขวาง ตลอดทัง้จดหมายบนัทกึประจ�าวนัในวนัพมิพ์เผยแพร่นัน้สาระส�าคญัต้องเป็นเรือ่งส่วนตัวจรงิ ๆ  โดยไม่ต้อง

ค�านึงถึงว่าเป็นกรณีหมิ่นประมาทหรือไม่ และจะอ้างว่าเป็นความจริงเพื่อป้องกันตัวไม่ได้ แต่หากเป็นเรื่องที่เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนร่วม แม้สิทธิที่จะไม่เปิดเผยความลับจะได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญในสิทธิส่วนตัว ศาลก็

ต้องพิจารณาถึงขอบเขตแห่งสิทธิในแต่ละคดีโดยการชั่งน�้าหนักคุณค่าและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

 3.3 ประเทศญี่ปุ่น 

   เสรีภาพในการเสนอข่าวสารของส่ือมวลชนได้มีการบัญญัติรับรองเสรีภาพในการพูด การพิมพ์ 

และการแสดงออกซ่ึงความคดิเหน็ไว้ในรัฐธรรมนญู ฉบบั ค.ศ.1947 หมวด 3 ว่าด้วยสทิธแิละหน้าทีข่องประชาชน 

มาตรา 21 ว่า “เสรีภาพในการชมุนมุและการต้ังสมาคม ตลอดจนเสรีภาพในการพดู การพมิพ์ และการแสดงออก

ซึง่ความคิดเหน็ในรูปแบบอืน่ย่อมได้รับการรับรองและคุม้ครอง การตรวจควบคมุข่าวจะกระท�ามไิด้ แต่การตดิต่อ

สือ่สารในเร่ืองซ่ึงเป็นความลบัไม่อาจถกูล่วงละเมิดได้” ตามบทบัญญตัดิงักล่าวเหน็ได้ว่า เพือ่เป็นหลกัประกนัใน

การใช้เสรีภาพในการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนจะไม่ถูกแทรกแซงและลิดรอนโดยอ�านาจรัฐ

   แม้ว่ารฐัธรรมนญูให้เสรภีาพแก่สือ่มวลชนในการแสดงออก แต่กฎหมายอาญากใ็ห้โอกาสแก่บุคคล

ทีจ่ะฟ้องร้องได้ หากชือ่เสยีงของตนได้รบัความเสยีหายเพราะการกระท�าของสือ่ โดยกฎหมายของประเทศญีปุ่น่

ตีความค�าว่า “หมิ่นประมาท” แตกต่างจากประเทศอื่น กล่าวคือ เป็นการลดความน่าเชื่อถือของบุคคลในหมู่

ชุมชนหรือการท�าให้บุคคลได้รับการประเมินค่าด้อยลงจากเพ่ือนพ้อง23 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากการตีความดัง

กล่าวแล้วจะเห็นว่า ความผิดฐานหมิ่นประมาทในประเทศญี่ปุ่นมีความมุ่งหมายที่จะพิจารณาไปถึงผลกระทบที่

เกิดขึ้นแก่บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลที่ถูกสื่อมวลชนหมิ่นประมาทโดยตรงด้วย เช่น ญาติ เพื่อน

พ้อง ที่ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วย เป็นต้น

   ศาลของประเทศญี่ปุ่นได้ให้ค�าจ�ากัดความ “สิทธิส่วนบุคคล” คือ สิทธิทางกฎหมายและความ

มั่นใจว่าชีวิตส่วนตัวของบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยขาดเหตุผล สื่อมวลชนจึงก�าหนดนโยบายที่จะ

เคารพสิทธิส่วนบุคคลโดยถือเป็นศีลธรรมอย่างหนึ่ง ในหลาย ๆ กรณีสื่อมวลชนจะหลีกเลี่ยงไม่เปิดเผยชื่อที่อยู่

ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว นอกจากนี้ กฎหมายความผิดที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมีข้อก�าหนดห้ามส่ือมวลชน 

เปิดเผยชื่อ ภาพถ่าย หรือรายละเอียดของเด็กที่กระท�าความผิด24
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4. แนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศไทย

 จากปัญหาท่ีอธบิายมาข้างต้นน้ัน ผูเ้ขยีนเหน็ว่าประเทศไทยควรทีจ่ะตราพระราชบัญญตัทิีเ่กีย่วกบัการ

ใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน โดยในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวต้องมีเนื้อหา

เป็นการให้สทิธแิละเสรีภาพของสือ่มวลชนได้อย่างกว้างขวาง และบญัญตัเินือ้หาทีจ่ะมาจ�ากดัหรอืควบคมุการใช้

สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างชัดเจน อีกทั้ง ควรห้ามไม่ให้ก�าหนดเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งเอากับ

สื่อมวลชนที่วิจารณ์หรือติติงการด�าเนินการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เว้นแต่ในกรณีท่ี

ควรเชื่อได้ว่า การเปิดเผยดังกล่าวจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ อีกประการหนึ่งที่ส�าคัญ คือ 

ควรที่จะก�าหนดในเรื่องการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล โดยให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ แทนที่การใช้ความผิดฐาน

ละเมิดตามมาตรา 420 และมาตรา 423 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบททั่วไป เนื่องจากพระ

ราชบญัญตัฉิบับดงักล่าวต้องมเีนือ้หาท่ีคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรอืสิทธส่ิวนบุคคลโดยจ�ากดัการละเมดิต่อสทิธิ

ส่วนบุคคลไว้ โดยต้องมีการก�าหนดความรับผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นต่อสาธารณะ และการ

เปิดเผยเรื่องราวอันเป็นเท็จ หากสื่อมวลชนเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นต่อสาธารณะและเรื่องนั้นเป็นเรื่อง

จริง พระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องให้ดุลพินิจแก่ศาลในการพิจารณาตัดสินคดีเป็นกรณี ๆ ไป โดยพิจารณาจาก

ประโยชน์ที่สาธารณะจะได้รับจากการเสนอข่าวนั้น นอกจากนี้ ในส่วนของความรับผิดทางอาญา หากการเสนอ

ข่าวสารของสือ่มวลชนท�าให้บคุคลอืน่ถกูหมิน่ประมาทจากบคุคลทีส่าม พระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าวควรมเีนือ้หา

ทีร่ะบถุงึหลกัการทีว่่า กรณทีีส่ือ่มวลชนได้แสดงความคดิเหน็ หรือเปิดพืน้ทีใ่ห้ประชาชนได้แสดงความคดิเหน็ใน

เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในลักษณะที่สื่อมวลชนนั้นค�านึงถึงจริยธรรมของสื่อมวลชนและมีความรับ

ผิดชอบต่อสังคม สื่อมวลชนรวมถึงประชาชนที่ได้แสดงความคิดเห็นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท และผู้เขียน

ยังเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 329 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้น

ความรับผิดของความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ด้วย

 กรณีที่ประเทศอยู ่ในภาวะที่ไม่สงบ ท�าให้ผู ้มีอ�านาจประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง  

พระราชบัญญัติซึ่งตราข้ึนเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนฉบับนี้ ควรจะ

ต้องระบุถึงสาเหตุในการจ�ากัดว่ากรณีใดสามารถจ�ากัดได้บ้าง อาทิเช่น เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อรักษา

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน เพื่อให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์บทบัญญัติมาตรา 34 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมถึงควรมีการ

ระบุถึงวิธีการในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้เจ้า

หน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวใช้อ�านาจอย่างเหมาะสม จ�าเป็น และพอสมควร

แก่เหตุ และควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และพระราชก�าหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเฉพาะผู้ที่

ประกอบวิชาชีพเป็นสื่อมวลชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้

 สิง่ทีส่�าคญัอกีประการหนึง่ของการทีค่วรตราพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีขึน้มานัน้ คอื พระราชบญัญตัฉิบบั

นี้ควรเป็นกฎหมายซึ่งใช้ควบคุมการใช้สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนเพียงฉบับเดียว เพื่อเป็นบรรทัดฐาน และ

จะท�าให้ส่ือมวลชนกล้าใช้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ตามทีร่ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
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2560 ได้ให้ไว้อย่างเต็มที่ และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ถือเป็นการกระท�าทาง

ปกครอง ดังนั้นควรให้ศาลปกครองมีอ�านาจในการตรวจสอบการกระท�าทางปกครองนี้ได้ แต่หากอยู่ในระหว่าง

ประกาศกฎอัยการศึกหรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรให้ศาลปกครองสูงสุดสามารถตรวจสอบมาตรการ

ต่างๆ ได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐ ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญของประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย

5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 5.1 สรุปผล

   เมื่อประเทศไทยได้ยอมรับหลักนิติรัฐ การที่จะบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัด

สทิธแิละเสรภีาพของสือ่มวลชน จงึต้องใช้เท่าทีจ่�าเป็น พอสมควรแก่เหตุ เป็นกฎหมายทีช่ดัเจนแน่นอน และการ

ใช้อ�านาจตามกฎหมายนั้นต้องตรวจสอบได้ ไม่ว่าเวลานั้น ๆ จะเป็นในยามที่บ้านเมืองปกติสุขหรืออยู่ในภาวะที่

ไม่สงบก็ตาม และเม่ือสือ่มวลชนเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการเสนอความจรงิ ตรวจสอบและเผยแพร่การกระท�า

ของรัฐให้ประชาชนได้รับทราบตามแนวคิดของรัฐเสรีประชาธิปไตย สื่อมวลชนทุกแขนงจึงควรมีอิสระในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นสื่อมวลชนจึงควรมีกฎหมายที่

สร้างบรรทดัฐานในการปฏบัิติหน้าท่ีและก�าหนดขอบเขตของสือ่มวลชนอย่างชดัเจน เพ่ือให้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด

 5.2 ข้อเสนอแนะ  

   เพื่อให้ส่ือมวลชนได้ใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข่าวสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสามารถเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของ

รฐัได้อย่างมีประสทิธิภาพและตรงไปตรงมา จงึขอเสนอแนะให้มกีารตราพระราชบญัญตัท่ีิเกีย่วกบัการใช้สิทธแิละ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน โดยให้พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของสื่อมวลชน และจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนเพียงฉบับเดียว เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐ ซึ่งเป็นหลักการ

ส�าคัญของประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย
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5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 5.1 สรุปผล

   เมื่อประเทศไทยได้ยอมรับหลักนิติรัฐ การที่จะบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัด
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ใช้อ�านาจตามกฎหมายนั้นต้องตรวจสอบได้ ไม่ว่าเวลานั้น ๆ จะเป็นในยามที่บ้านเมืองปกติสุขหรืออยู่ในภาวะที่

ไม่สงบกต็าม และเม่ือสือ่มวลชนเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการเสนอความจรงิ ตรวจสอบและเผยแพร่การกระท�า
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ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นสื่อมวลชนจึงควรมีกฎหมายที่

สร้างบรรทดัฐานในการปฏบัิติหน้าท่ีและก�าหนดขอบเขตของสือ่มวลชนอย่างชดัเจน เพ่ือให้ปฏบัิตหิน้าทีไ่ด้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด

 5.2 ข้อเสนอแนะ  

   เพื่อให้ส่ือมวลชนได้ใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข่าวสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของ

รฐัได้อย่างมปีระสทิธภิาพและตรงไปตรงมา จงึขอเสนอแนะให้มกีารตราพระราชบัญญตัท่ีิเกีย่วกบัการใช้สิทธแิละ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน โดยให้พระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นกฎหมายท่ีคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของสื่อมวลชน และจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนเพียงฉบับเดียว เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐ ซึ่งเป็นหลักการ

ส�าคัญของประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย
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บทคัดย่อ

 บทความนี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาถงึปัญหาการรบัฟังข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์เป็นพยานหลกัฐานในคดี
ความผิดหมิ่นประมาทตามกฎหมายอาญา ตลอดจนสภาพปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
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 จากผลการศึกษาพบว่า การรับฟังพยานหลักฐานน้ันยังมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการรับฟังข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน ท้ังในกรณีการพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กรณีผู้ให้

บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกรณีปัญหาการชั่งน�้าหนักพยานหลักฐานของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ

พยานผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้แล้ว ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดแนวทาง

หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการรับรองความถูกต้องแท้จริงของพยานอิเล็กทรอนิกส์และการน�าสืบพยานหลักฐาน

อเิล็กทรอนกิส์ในชัน้ศาล ตลอดจนก�าหนดให้มหีน่วยงานและพฒันาผูบั้งคบัใช้กฎหมายให้มคีวามรูใ้นเชงิลกึเก่ียว

กับระบบคอมพิวเตอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ค�าส�าคัญ:  พยาน;  หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์;  ความผิดฐานหมิ่นประมาท

Abstract 

 This article aims to study the problem of admitting electronic data as evidence in 

defamation offences provided in Thai Penal Code. It also aims to identify the problem of 

enforcing related laws and possible solutions for these problems to ensure efficient law 

enforcement.  

 The study shows that the admissibility of electronic data as evidence produces certain 

problems; for example, authentication of electronic data in case of service provider. Other 

problems are weighing of data evidence as well as expert witnesses. I would like to recommend 

all related laws be amended so as to identify clear directives for authenticating the electronic 

data and introducing it in trial in court. Moreover, there should be a specific agency and law 

enforcers should be encourage to gain in-depth knowledge concerning with computer and 

electronic systems. All the recommendations aim to promote more efficiency in law enforcement.

Keywords:  Evidences;  Electronic Evidence;  Defamation Offences

1. บทน�า  

 การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท�าให้มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารเพิ่มมาก

ขึน้ การก�าหนดให้สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ใช้เป็นพยานหลกัฐานได้ในการพจิารณาคด ีนอกจากพยานวตัถ ุพยานเอกสาร 

หรือพยานบุคคล และพยานนิติวิทยาศาสตร์ ก็เพื่อท่ีจะพิสูจน์ว่าจ�าเลยเป็นผู้กระท�าความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ ์

โดยให้อ้างเป็นพยานหลกัฐานได้ทัง้สิน้ ส่วนการจดัประเภทพยานหลกัฐานนัน้ ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์แม้จะมลีกัษณะ

เป็นพยานเอกสารและพยานวัตถุ แต่ก็มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพยานเอกสารและพยานวัตถุทั่วไปในการน�า

สืบ จึงต้องมีวิธีการพิเศษโดยเฉพาะในการยอมรับให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานอีกประเภทหนึ่ง 

จึงมีความเหมาะสมมากกว่า 
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ขึน้ การก�าหนดให้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ใช้เป็นพยานหลกัฐานได้ในการพจิารณาคด ีนอกจากพยานวตัถุ พยานเอกสาร 

หรือพยานบุคคล และพยานนิติวิทยาศาสตร์ ก็เพื่อท่ีจะพิสูจน์ว่าจ�าเลยเป็นผู้กระท�าความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ ์

โดยให้อ้างเป็นพยานหลกัฐานได้ทัง้สิน้ ส่วนการจดัประเภทพยานหลกัฐานนัน้ ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์แม้จะมีลกัษณะ

เป็นพยานเอกสารและพยานวัตถุ แต่ก็มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพยานเอกสารและพยานวัตถุทั่วไปในการน�า
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จึงมีความเหมาะสมมากกว่า 

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 3

 7 Pornpetch Wichitcholchai, Legal Description of Computer Offense Act B.E. 2550 (Bangkok: Office of Judicial and 

Legal Affairs, 2008), 44. [In Thai]
 8 Savitri Suksri, The Impact of the Computer Crime Act B.E. 2550 and the State Policy with Freedom of Speech 

(Research Report) (Bangkok: Thammasat University Press, 2012), 1-5. [In Thai]
 9 Public Prosecutor Plaintiff and Supaporn Rattanawongkasem Defendant, Court Judgment no. 7264 (Supreme Court, 

1999). [In Thai]

 ส�าหรบัการรบัฟังพยานหลกัฐานอเิลก็ทรอนกิส์นัน้มหีลกักฎหมายทีพ่จิารณา ได้แก่ ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ 

ประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงใช้ในการพิจารณาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสามารถยืนยันความแท้จริง 

(Authentication) ได้อย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการรับฟังพยานหลักฐาน กรณีความแท้จริงของข้อมูล

เอกสารจะต้องพิจารณาตามหลักการนี้ กล่าวคือ 1) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถเข้าถึงและน�ากลับมาใช้ได้

โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงจากการตีความ 2) ได้มีการเก็บรักษาข้อมูลในเอกสารเป็นไปตามเจตนาที่แท้จริง

ของผู้สร้างเอกสารนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้สร้างเอกสารจะเป็นมนุษย์หรือคอมพิวเตอร์ และ 3) ข้อมูลพิเศษในเอกสาร 

อันได้แก่ วัน เดือน ปี ที่ถูกสร้างนั้นถูกต้อง7 

 ทั้งนี้ จากสถิติจ�านวนคดีความ พิจารณาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 มีจ�านวนทั้งสิ้น 325 คดี 

แยกเป็นคดีที่เกี่ยวพันกับระบบหรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ 62 คดี คดีที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่โพสต์ซึ่งเป็น

ข้อความหมิ่นประมาทต่าง ๆ  รวม 215 คดี ซึ่งพบว่ามีการน�าเสนอพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ตลอดทั้งส�านวน

คดีเป็นพยานในการพิจารณา พิพากษาคดี เป็นต้น8 ส�าหรับการรับฟังพยานหลักฐานนั้นอาจจะพิจารณาจากคดี

ทีศ่าลได้มกีารตดัสนิไว้ ตวัอย่างเช่น คดทีีพ่นกังานอยัการเป็นโจทก์ฟ้องจ�าเลยซ่ึงเป็นพนกังานธนาคารว่าลักทรพัย์ 

โดยพิจารณาว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเงินและต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ และ 

ผูด้แูลเครือ่งคอมพวิเตอร์จะต้องมคีวามสามารถสงู  ข้อเทจ็จรงิมเีหตผุลให้เชือ่ได้ว่าเทคโนโลยเีกีย่วกับคอมพวิเตอร์

ของผู้เสียหายที่บันทึกไว้และเรียกออกมาได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แสดงให้เห็นในทางตรงกันข้ามกับข้ออ้างของ

จ�าเลย เนื่องจากมีการถอนเงินอันเป็นเท็จ ย่อมไม่มีผู้ใดท�าเป็นการอันสนุก จึงเชื่อได้ว่าเป็นการกระท�าเพ่ือเอา

เงินของผู้เสียหายโดยท�ารายการถอนอ�าพรางไปจริง จ�าเลยจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์9 ซ่ึงในคดีนี้ศาลฎีกาวาง

หลกัว่า พยานหลกัฐานทางคอมพวิเตอร์สามารถรับฟังได้ ซึง่อาจรับฟังได้ในฐานะทีเ่ป็นพยานเอกสารในกรณทีีมี่

การพมิพ์แล้วน�าผลลพัธ์ทีไ่ด้มาน�าเสนอ ซึง่ในแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานชนดินีข้องศาลนัน้จะต้องปรากฏ

ว่าระบบการบันทึกการสร้าง การเก็บรักษา และการเรียกข้อมูล หรือการใช้งานของคอมพิวเตอร์นั้นเป็นปกติ 

เช่นที่เคยท�ามา ไม่มีสิ่งท่ีผิดเพี้ยนหรือบิดเบือนก็น่าเชื่อถือว่าเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องได้ การใช้พยานเอกสารข้อมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานต่อศาล ซึ่งศาลจะไม่ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลนั้นเพราะ

เหตุว่าเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ข้อมูลดังกล่าวจะมีความน่าเชื่อถือรับฟังในเนื้อหาสาระได้หรือไม่นั้น 

เป็นดุลยพินิจของศาลซึ่งเป็นผู้รับฟังข้อมูลในการชั่งน�้าหนักพยานเอง

 ดงัน้ันการศกึษาในประเดน็ท่ีส�าคญัเกีย่วกบัเรือ่งของหลกัการรับฟังข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์เป็นพยานหลกั

ฐานเร่ืองปัญหาการพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของผู้ให้บริการ และปัญหาการช่ังน�้าหนักพยานหลักฐาน
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อิเล็กทรอนิกส์ ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ

ศาลในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

2. การรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์และความผิดฐานหมิ่นประมาท 

 การพิจารณาถึงการรับฟังพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีในชั้นศาลนั้น หลักเกณฑ์การฟ้องคดี 

ต่าง ๆ รวมถึงภาระการพิสูจน์ การแสวงหาพยานหลักฐานในการน�าเสนอต่อศาลเพื่อสนับสนุนข้ออ้างข้อเถียง

ของแต่ละฝ่าย ระบบวิธีพิจารณาคดีแบ่งออกเป็นสองระบบหลัก ๆ คือ ระบบกล่าวหา (Accusatorial System) 

ใช้กับกฎหมายในระบบจารีตประเพณี (Common Law) และระบบลายลักษณ์อักษร (Inquisitorial System) 

ใช้กับกฎหมายในระบบซีวิลลอว์ (Civil Law)10

 กลุ ่มประเทศคอมมอนลอว์ ดังเช่นในประเทศอังกฤษ มีกระบวนพิจารณาที่พัฒนามาจากศาล 

เอคควิต้ี (Equity Court) และหลักกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานซ่ึงพัฒนามาก่อนตั้งแต่ยุคดั้งเดิม ซึ่งเป็น

รากฐานส�าคัญของกระบวนพิจารณาในกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์มาจนถึงปัจจุบัน ท�าให้กระบวนพิจารณาใน

กลุ่มประเทศคอมมอนลอว์มีลักษณะเด่นหลายประการ ได้แก่ 1) การใช้เอกสารช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนพิจารณา

และใช้การสืบพยานด้วยวาจาเต็มรูปแบบในขั้นพิจารณาคดี 2) การใช้วิธีพิจารณาด้วยวาจาและโดยเปิดเผย 

3) การให้อ�านาจแก่คู่ความและทนายในการสืบหาข้อเท็จจริง 4) การใช้เทคนิคการถามซักและการถามค้าน 

5) ในวธิพีจิารณาตามกฎหมายลักษณะพยาน  มบีทตดัพยานชดัเจนเคร่งครัด เช่น หากพยานหลักฐานนัน้เกิดขึน้

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ไม่สามารถที่จะน�ามาให้ศาลรับฟังเป็นพยานได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักต้นไม้มีพิษ ผลไม้

ย่อมมีพิษ (Fruit of the Poisonous Tree Doctrin) 6) ศาลไม่มีอ�านาจแสวงหาพยานหลักฐานกฎหมาย และ 

7) ค�าพิพากษามีลักษณะเป็นการบัญญัติ 

 โดยกลุ่มประเทศซีวิลลอว์ เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี มีกระบวนพิจารณาที่พัฒนามา

จากระบบโรมันโน-แคนโนนิก ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-19 ซึ่งในยุคแรกจะมีลักษณะค่อนไปทางแบบกล่าวหา

เช่นเดียวกับในกลุ่มคอมมอนลอว์ แต่ภายหลังเริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของรัฐที่จะอ�านวยความยุติธรรม 

รวมถึงความสะดวกในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้นจึงเร่ิมให้ศาลมีบทบาทมากข้ึนในกระบวน

พจิารณาคดีจนกระท่ังมบีทบาทและอ�านาจหน้าทีอ่ย่างกว้างขวางในการควบคมุและด�าเนินกระบวนพจิารณาคดี 

ซึง่ปรากฏลกัษณะเด่นหลายประการ ได้แก่ 1) การไม่สบืพยานต่อหน้าศาล (Absence of Trial) กล่าวคอื กระบวน

พิจารณาจะแยกส่วนกัน โดยการสืบพยานและการรวบรวมหลักฐานต้องท�าให้เสร็จส้ิน แล้วจึงน�าเสนอต่อศาล

เป็นล�าดบัต่อไป หลงัจากนัน้ การพจิารณาจะขึน้กบัศาลเท่านัน้ ไม่ต้องมกีารสบืพยานต่อหน้าศาลอกี เว้นแต่กรณี

จ�าเป็นเท่าน้ัน 2) การสืบพยานหลักฐานโดยใช้เอกสารเป็นส�าคัญ (Documentary Evidence) 3) การจ�ากัด

อ�านาจในการสบืค้นข้อเท็จจรงิโดยคู่ความหรอืทนายความ โดยให้เป็นหน้าทีข่องศาลทีจ่ะรวบรวมพยานหลกัฐาน

ประกอบการพิจารณาคดี และ 4) ใช้ประมวลกฎหมายในการก�าหนดความผิดและโทษ ไม่ใช่ค�าพิพากษา 

 10 Peter Stephenson, Investigating Computer-related Crime: Handbook for Corporate Investigator (USA: CRC Press 

LLC, 2002), 129.
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อิเล็กทรอนิกส์ ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการรับฟังพยานหลักฐานท่ีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ

ศาลในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

2. การรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์และความผิดฐานหมิ่นประมาท 

 การพิจารณาถึงการรับฟังพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีในชั้นศาลนั้น หลักเกณฑ์การฟ้องคดี 

ต่าง ๆ รวมถึงภาระการพิสูจน์ การแสวงหาพยานหลักฐานในการน�าเสนอต่อศาลเพื่อสนับสนุนข้ออ้างข้อเถียง

ของแต่ละฝ่าย ระบบวิธีพิจารณาคดีแบ่งออกเป็นสองระบบหลัก ๆ คือ ระบบกล่าวหา (Accusatorial System) 

ใช้กับกฎหมายในระบบจารีตประเพณี (Common Law) และระบบลายลักษณ์อักษร (Inquisitorial System) 

ใช้กับกฎหมายในระบบซีวิลลอว์ (Civil Law)10

 กลุ ่มประเทศคอมมอนลอว์ ดังเช่นในประเทศอังกฤษ มีกระบวนพิจารณาท่ีพัฒนามาจากศาล 

เอคควิต้ี (Equity Court) และหลักกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานซ่ึงพัฒนามาก่อนตั้งแต่ยุคดั้งเดิม ซึ่งเป็น

รากฐานส�าคัญของกระบวนพิจารณาในกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์มาจนถึงปัจจุบัน ท�าให้กระบวนพิจารณาใน

กลุ่มประเทศคอมมอนลอว์มีลักษณะเด่นหลายประการ ได้แก่ 1) การใช้เอกสารช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนพิจารณา

และใช้การสืบพยานด้วยวาจาเต็มรูปแบบในขั้นพิจารณาคดี 2) การใช้วิธีพิจารณาด้วยวาจาและโดยเปิดเผย 

3) การให้อ�านาจแก่คู่ความและทนายในการสืบหาข้อเท็จจริง 4) การใช้เทคนิคการถามซักและการถามค้าน 

5) ในวธิพีจิารณาตามกฎหมายลักษณะพยาน  มบีทตดัพยานชดัเจนเคร่งครดั เช่น หากพยานหลกัฐานนัน้เกิดขึน้

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ไม่สามารถที่จะน�ามาให้ศาลรับฟังเป็นพยานได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักต้นไม้มีพิษ ผลไม้

ย่อมมีพิษ (Fruit of the Poisonous Tree Doctrin) 6) ศาลไม่มีอ�านาจแสวงหาพยานหลักฐานกฎหมาย และ 

7) ค�าพิพากษามีลักษณะเป็นการบัญญัติ 

 โดยกลุ่มประเทศซีวิลลอว์ เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี มีกระบวนพิจารณาที่พัฒนามา

จากระบบโรมันโน-แคนโนนิก ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-19 ซึ่งในยุคแรกจะมีลักษณะค่อนไปทางแบบกล่าวหา

เช่นเดียวกับในกลุ่มคอมมอนลอว์ แต่ภายหลังเริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของรัฐที่จะอ�านวยความยุติธรรม 

รวมถึงความสะดวกในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้นจึงเริ่มให้ศาลมีบทบาทมากขึ้นในกระบวน

พจิารณาคดีจนกระทัง่มบีทบาทและอ�านาจหน้าทีอ่ย่างกว้างขวางในการควบคมุและด�าเนินกระบวนพิจารณาคดี 

ซึง่ปรากฏลกัษณะเด่นหลายประการ ได้แก่ 1) การไม่สบืพยานต่อหน้าศาล (Absence of Trial) กล่าวคอื กระบวน

พิจารณาจะแยกส่วนกัน โดยการสืบพยานและการรวบรวมหลักฐานต้องท�าให้เสร็จสิ้น แล้วจึงน�าเสนอต่อศาล

เป็นล�าดบัต่อไป หลงัจากนัน้ การพจิารณาจะขึน้กบัศาลเท่านัน้ ไม่ต้องมกีารสบืพยานต่อหน้าศาลอีก เว้นแต่กรณี

จ�าเป็นเท่านั้น 2) การสืบพยานหลักฐานโดยใช้เอกสารเป็นส�าคัญ (Documentary Evidence) 3) การจ�ากัด

อ�านาจในการสบืค้นข้อเทจ็จรงิโดยคู่ความหรอืทนายความ โดยให้เป็นหน้าท่ีของศาลท่ีจะรวบรวมพยานหลกัฐาน

ประกอบการพิจารณาคดี และ 4) ใช้ประมวลกฎหมายในการก�าหนดความผิดและโทษ ไม่ใช่ค�าพิพากษา 

 10 Peter Stephenson, Investigating Computer-related Crime: Handbook for Corporate Investigator (USA: CRC Press 

LLC, 2002), 129.
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 เมื่อกล่าวถึงค�านิยามของพยานหลักฐาน หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่แสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏแก่ศาลได้ ซึ่ง

บางทีก็เรียกสั้น ๆ ว่า “พยาน”11 หรือพยานหลักฐาน หมายถึง สิ่งใด ๆ ก็ตาม ที่มีคุณสมบัติสามารถที่จะชี้บ่ง

หรือส่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงหรือความไม่เป็นจริง ในปัญหาที่พิพาทกันในทางอรรถคดีได้ ไม่ว่าจะอยู่ใน

สภาพของพยานบุคคล หรือพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ หรือพยานผู้เชี่ยวชาญก็ตาม12 และทั้งนี้ ความหมาย

ของข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 ก�าหนด

ความหมายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้ ซึ่งหมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ดังนี้แล้ว “ข้อมูล

คอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค�าสั่ง ชุดค�าสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ใน

สภาพทีร่ะบบคอมพวิเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

 การรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องพิจารณากฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้อง กล่าวคอื พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 25 

บัญญัติไว้ว่า “ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตาม 

พระราชบัญญัตินี้ ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจมีค�ามั่นสัญญา 

ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น” 

 หากพิจารณาโดยประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 226 บัญญัติไว้ว่า 

พยานวัตถ ุพยานเอกสาร หรอืพยานบุคคลซ่ึงน่าจะพสิจูน์ได้ว่าจ�าเลยมผีดิหรอืบรสิทุธ์ิ ให้อ้างเป็นพยานหลกัฐาน

ได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีค�ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น 

และให้สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน และมาตรา 226/1 

บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลว่า พยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มา

เนือ่งจากการกระท�าโดยมชิอบ หรอืเป็นพยานหลกัฐานทีไ่ด้มาโดยอาศยัข้อมลูท่ีเกดิขึน้หรอืได้มาโดยมชิอบ ห้าม

มใิห้ศาลรบัฟังพยานหลกัฐานนัน้ เว้นแต่การรบัฟังพยานหลักฐานนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อการอ�านวยความยติุธรรม

มากกว่าผลเสยีอันเกดิจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยตุธิรรมทางอาญาหรอืสทิธเิสรภีาพพืน้ฐานของ

ประชาชน

 ในการใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาถึงพฤติการณ์ทั้งปวงแห่งคด ี

โดยต้องค�านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย ได้แก่ 1) คุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความส�าคัญ และความน่าเชื่อถือของ

พยานหลักฐานนั้น 2) พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี 3) ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจาก

การกระท�าโดยมิชอบ และ 4) ผู้ที่กระท�าการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานั้นได้รับการลงโทษ

หรือไม่เพียงใด

 11 Sophon Ratanakorn, Legal Description of Witness (Bangkok: Niti Bannakan, 2016), 18. [In Thai]
 12 Charan Phakdeethanakul, Law of Evidence (Bangkok: Jiraruch-chakan, 2016), 57. [In Thai]
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 ส่วนในความผิดหมิ่นประมาทนั้น คุณธรรมทางกฎหมายย่อมต้องการคุ้มครองและรักษาชื่อเสียงหรือ

เกยีรตคิณุของบคุคลให้ได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมาย ท้ังนี ้เพ่ือไม่ให้บคุคลอืน่มาท�าการละเมดิสิทธใินชือ่เสยีง

หรอืโอกาสในการท�างานด้านอืน่ ๆ  ท่ีต้องอาศยัชือ่เสยีงและความรูเ้ป็นเคร่ืองมอื ดงันัน้จงึเหน็ได้ว่าส่ิงทีก่ฎหมาย

มุ่งคุ้มครองผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น คือ ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลนั้นเอง

 โดยหากพิจารณาจากความผิดทางอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ตามมาตรา 326 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท�าให้ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง 

ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ

ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ ส�าหรับการพิจารณาเพื่อใช้เป็นฐานความผิดและการด�าเนินคด ี

อาญาต่อไป

3. บทวิเคราะห์

 ส�าหรับการวิเคราะห์ว่าการรับฟังพยานหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐาน 

เพื่อใช้ในการลงโทษผู้กระท�าความผิดได้หรือไม่นั้น จะพิจารณาได้ตามล�าดับดังนี้

 3.1 วเิคราะห์ปัญหาการรบัฟังพยานหลกัฐานข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์และค�าพพิากษาคดหีมิน่ประมาท

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

   การวิเคราะห์ปัญหาในส่วนนี้จะได้ท�าการพิจารณาแยกออกเป็น 3 ประเด็น กล่าวคือ

   3.1.1 ปัญหาในการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน

    การน�าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีนั้น ในเรื่องของการ

รับฟังว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความถูกต้องหรือรับฟังได้เพียงใดนั้น ย่อมเป็นปัญหาในการพิจารณาของศาลซึ่ง

หากว่าข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์ทีไ่ด้มานัน้ไม่มคีวามถกูต้อง หรอืไม่สามารถรบัฟังได้เนือ่งมาจากการได้มาโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายแล้ว ย่อมต้องห้ามมิให้รับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานเลย การก�าหนดให้ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นพยานหลักฐานได้ในการพิจารณาคดี นอกจากพยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล 

และพยานนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจ�าเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้แล้วในส่วน

การจัดประเภทพยานหลักฐานนั้น ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แม้จะมีลักษณะเป็นพยานเอกสารและพยานวัตถุ แต่ก็มี

ลักษณะพิเศษแตกต่างจากพยานเอกสารและพยานวัตถุท่ัวไปในการน�าสืบจึงต้องมีวิธีการน�าสืบพยานเป็นกรณี

พเิศษ ประกอบกบัในปัจจบัุนนีเ้ทคโนโลยมีกีารพฒันาไปมาก การตดิต่อสือ่สารกันทางอินเตอร์เนต็ย่อมมมีากขึน้

ตามการเจริญของประเทศ ดังนั้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ย่อมเข้ามามีความเกี่ยวข้องในข้อพิพาทที่ต้นเหตุแห่งข้อ

พพิาทมาจากข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่โดยหลกัแล้วข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์นัน้ทีพ่มิพ์ออกมาจากเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ย่อมถอืว่าเป็นพยานเอกสาร ดงัน้ันการน�าข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์เข้าสูก่ารพจิารณาคดขีองศาลได้โดยจะต้องมีบคุคล

ยนืยนัความมอียูล่กัษณะ ทีม่าและความเกีย่วข้องเพราะถอืว่าเป็นพยานเอกสาร ท�าให้การได้พยานหลกัฐานด้วย

วิธีการอันมิชอบขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พยานหลักฐานที่

ได้มาจึงเป็นพยานหลกัฐานทีเ่หน็ได้ว่าการได้ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์อนัจะรบัฟังเป็นพยานหลกัฐานในการพจิารณา
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 ส่วนในความผิดหมิ่นประมาทนั้น คุณธรรมทางกฎหมายย่อมต้องการคุ้มครองและรักษาชื่อเสียงหรือ

เกยีรติคณุของบคุคลให้ได้รับความคุม้ครองตามกฎหมาย ท้ังนี ้เพ่ือไม่ให้บคุคลอืน่มาท�าการละเมดิสทิธใินชือ่เสยีง

หรอืโอกาสในการท�างานด้านอืน่ ๆ  ท่ีต้องอาศยัชือ่เสยีงและความรูเ้ป็นเคร่ืองมอื ดงันัน้จงึเหน็ได้ว่าส่ิงทีก่ฎหมาย

มุ่งคุ้มครองผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น คือ ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลนั้นเอง

 โดยหากพิจารณาจากความผิดทางอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ตามมาตรา 326 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม โดยประการท่ีน่าจะท�าให้ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง 

ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ

ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ส�าหรับการพิจารณาเพื่อใช้เป็นฐานความผิดและการด�าเนินคด ี

อาญาต่อไป

3. บทวิเคราะห์

 ส�าหรับการวิเคราะห์ว่าการรับฟังพยานหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐาน 

เพื่อใช้ในการลงโทษผู้กระท�าความผิดได้หรือไม่นั้น จะพิจารณาได้ตามล�าดับดังนี้

 3.1 วเิคราะห์ปัญหาการรบัฟังพยานหลกัฐานข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์และค�าพิพากษาคดหีมิน่ประมาท

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

   การวิเคราะห์ปัญหาในส่วนนี้จะได้ท�าการพิจารณาแยกออกเป็น 3 ประเด็น กล่าวคือ

   3.1.1 ปัญหาในการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน

    การน�าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีนั้น ในเรื่องของการ

รับฟังว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความถูกต้องหรือรับฟังได้เพียงใดน้ัน ย่อมเป็นปัญหาในการพิจารณาของศาลซึ่ง

หากว่าข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ทีไ่ด้มานัน้ไม่มคีวามถกูต้อง หรอืไม่สามารถรบัฟังได้เนือ่งมาจากการได้มาโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายแล้ว ย่อมต้องห้ามมิให้รับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานเลย การก�าหนดให้ข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นพยานหลักฐานได้ในการพิจารณาคดี นอกจากพยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล 

และพยานนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจ�าเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้แล้วในส่วน

การจัดประเภทพยานหลักฐานนั้น ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แม้จะมีลักษณะเป็นพยานเอกสารและพยานวัตถุ แต่ก็มี

ลักษณะพิเศษแตกต่างจากพยานเอกสารและพยานวัตถุท่ัวไปในการน�าสืบจึงต้องมีวิธีการน�าสืบพยานเป็นกรณี

พเิศษ ประกอบกบัในปัจจบุนันีเ้ทคโนโลยมีกีารพฒันาไปมาก การตดิต่อสือ่สารกันทางอินเตอร์เนต็ย่อมมีมากขึน้

ตามการเจริญของประเทศ ดังนั้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ย่อมเข้ามามีความเกี่ยวข้องในข้อพิพาทท่ีต้นเหตุแห่งข้อ

พพิาทมาจากข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่โดยหลกัแล้วข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์นัน้ทีพ่มิพ์ออกมาจากเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ย่อมถอืว่าเป็นพยานเอกสาร ดงัน้ันการน�าข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์เข้าสูก่ารพจิารณาคดขีองศาลได้โดยจะต้องมีบคุคล

ยนืยนัความมอียูล่กัษณะ ทีม่าและความเกีย่วข้องเพราะถอืว่าเป็นพยานเอกสาร ท�าให้การได้พยานหลกัฐานด้วย

วิธีการอันมิชอบขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พยานหลักฐานที่

ได้มาจงึเป็นพยานหลกัฐานทีเ่หน็ได้ว่าการได้ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์อนัจะรบัฟังเป็นพยานหลกัฐานในการพจิารณา

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 7

 13 Nut Thanetwanitt, “The Hearing and Methods of Witnessing Electronic Evidence in Criminal Cases: Study Under 

the Act of Computer Crimes B.E. 2550,” (Master’s thesis, Faculty of Law, Thammasart University, 2012), 58. [In Thai]
 14 The Electronic Evidence Model Law 2002, Section 3.
 15 Saowapang Piyarath, “Use of Information as a Testimony in a Civil Case,” (Master’s thesis, Faculty of Law, 

Thammasart University, 2012), 50. [In Thai]

คดีได้หรือไม่นั้น หากมีกระบวนการได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้ว การยอมรับพยานหลักฐานชิ้นนั้นในการ

พิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของจ�าเลยหรือผู้ต้องหาต้องห้ามรับฟังอย่างเด็ดขาด13

    จากการศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปร์14 พบว่าจัดให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยาน

หลักฐานอีกประเภทหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่เปิดกว้างในเรื่องของการให้ดุลพินิจศาลในการรับฟังข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน 

    ส่วนประเทศอังกฤษนั้น ความน่าเชื่อถือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้

นั้น อยู่ภายใต้ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ท�างานไม่บกพร่อง และในการพิจารณาความน่าเชื่อ

ถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้มาและกระบวนการจัดท�า 

ข้อมูลนั้น15 

    จะเห็นได้ว่า กฎหมายต่างประเทศก็มิได้ปฏิเสธการรับฟังพยานหลักฐานท่ีเป็นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ เพียงแต่ระมัดระวังการรับฟังให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการของกฎหมาย

    ส�าหรับประเทศไทย การรับฟังพยานหลักฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีการบัญญัติรับรองไว้

ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 25 ให้รับฟังเป็นพยาน

หลักฐานได้ แต่ต้องเป็นชนิดท่ีมิได้เกิดข้ึนจากการจูงใจ มีค�าม่ันสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบ 

ประการอื่น 

   3.1.2 ปัญหาการพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของผู้ให้บริการ

    ในการพสิจูน์ความถูกต้องแท้จรงิของข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ทีจ่ะใช้เป็นพยานหลกัฐานนัน้ ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีหลักเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของคู่ความภายใต้หลัก

สุจริต กรณีของผู้ให้บริการอันเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้องแท้จริง 

เห็นว่าพยานหลักฐานดังกล่าวอยู่ในความดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นจนถึงสุดท้ายการพิมพ์ 

หลักฐานออกมาเสนอต่อศาล และต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการจัดเก็บข้อมูลและวิธีการปกป้องข้อมูลจากการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ย่อมถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่มีน�้าหนักที่ศาลจะรับฟังได้เพราะมีกระบวนการเก็บรักษา

หรือจัดเก็บตั้งแต่แรกจนกระทั่งพิมพ์ออกมา 

    ในประเทศอังกฤษนั้น การรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในระเทศอังกฤษน้ัน หาก

การจดัท�าข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์เป็นการกระท�าการหรือด�าเนนิการใด ๆ  อนัมชิอบให้ข้อมลูดังกล่าวนัน้เข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวย่อมมีความไม่ถูกต้องในการเกิดขึ้นของข้อมูล เห็นว่าการน�าข้อมูล
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อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดข้ึนโดยมิชอบมาใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของจ�าเลยนั้น 

ย่อมไม่สามารถรับฟังได้16

    ในประเทศสิงคโปร์นัน้ การรับฟังพยานหลักฐานอเิล็กทรอนกิส์นัน้ค่อนข้างทีจ่ะรบัฟังความ

ถูกต้องแท้จริงในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการที่คู่ความสามารถตกลงกันได้ว่าข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานนั้นมีความถูกต้องแท้จริง โดยถือได้ว่าท่ีประเด็นการรับฟังพยาน

อิเล็กทรอนิกส์ที่มิชอบนั้นอาจยุติเพราะว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายยอมรับพยานอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวว่ามีความถูก

ต้องแท้จริง เป็นต้น แต่หากกรณีที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณานั้น เป็นข้อมูล

ทีไ่ด้มาโดยมชิอบนัน้ ซึง่โดยตามหลกักฎหมายของประเทศสงิคโปร์ในเร่ืองการรบัฟังพยานหลกัฐานนัน้ ตามหลัก

กฎหมายต้นแบบพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Model law on Electronic Evidence) มาตรา 3 บัญญัติว่า 

ห้ามมใิห้มบีทบญัญตัใิดในหลกัพยานหลกัฐาน (The Rule of Evidence) ทีจ่ะไม่รับฟังบนัทึกอเิลก็ทรอนกิส์เป็น

พยานหลักฐานเพียงเพราะเป็นบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้พิจารณาได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ต้องห้ามที่ศาลจะ

รับพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในคดี แต่การรับฟังของศาลต่อพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นอีก

เรื่องหนึ่งต่างหาก ซึ่งเมื่อปรากฏว่าพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ใดได้มาโดยมิชอบนั้น ศาลย่อมมีอ�านาจไม่รับ

ฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้

    ในกรณีของประเทศไทยนั้น ปัญหาเร่ืองของการพิสูจน์ความแท้จริงของผู้ให้บริการของ

ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ทีใ่ช้เป็นพยานหลกัฐานนัน้ ข้อมูลคอมพวิเตอร์จะมคีวามถกูต้องแท้จริงเพียงใดนัน้ ย่อมต้อง

มีการรับรองของผู้ที่ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต แต่หากเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไม่มีการรับรองความถูก

ต้องแล้ว ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวย่อมที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ง่าย หรือแม้กระทั้งท�าให้เสียหาย

หรือท�าลายได้เช่นกัน ดังนั้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

มาตรา 3 บัญญัติว่า ผู้ให้บริการ หมายความว่า (1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้

สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่นโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของ

ตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น (2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์

ของบุคคลอื่น

    และมาตรา 26 บญัญตัว่ิา ผูใ้ห้บรกิารต้องเกบ็รกัษาข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์ไว้ไม่น้อย

กว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ�าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะส่ัง ให้ผู้ให้

บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหน่ึงปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

และเฉพาะคราวก็ได้

    ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัว

    ผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการ และต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับ

ตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง

 16 The Civil Evidence Act 1995, Section 8 (2).
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อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นโดยมิชอบมาใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของจ�าเลยนั้น 

ย่อมไม่สามารถรับฟังได้16

    ในประเทศสิงคโปร์นัน้ การรับฟังพยานหลักฐานอเิลก็ทรอนกิส์นัน้ค่อนข้างทีจ่ะรบัฟังความ

ถูกต้องแท้จริงในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการที่คู่ความสามารถตกลงกันได้ว่าข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ที่จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานนั้นมีความถูกต้องแท้จริง โดยถือได้ว่าที่ประเด็นการรับฟังพยาน

อิเล็กทรอนิกส์ที่มิชอบน้ันอาจยุติเพราะว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายยอมรับพยานอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวว่ามีความถูก

ต้องแท้จริง เป็นต้น แต่หากกรณีที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณานั้น เป็นข้อมูล

ทีไ่ด้มาโดยมชิอบนัน้ ซึง่โดยตามหลกักฎหมายของประเทศสงิคโปร์ในเร่ืองการรบัฟังพยานหลกัฐานน้ัน ตามหลัก

กฎหมายต้นแบบพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Model law on Electronic Evidence) มาตรา 3 บัญญัติว่า 

ห้ามมใิห้มบีทบญัญติัใดในหลักพยานหลักฐาน (The Rule of Evidence) ทีจ่ะไม่รบัฟังบนัทึกอเิลก็ทรอนกิส์เป็น

พยานหลักฐานเพียงเพราะเป็นบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้พิจารณาได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ต้องห้ามที่ศาลจะ

รับพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในคดี แต่การรับฟังของศาลต่อพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นอีก

เรื่องหนึ่งต่างหาก ซ่ึงเมื่อปรากฏว่าพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ใดได้มาโดยมิชอบนั้น ศาลย่อมมีอ�านาจไม่รับ

ฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้

    ในกรณีของประเทศไทยนั้น ปัญหาเร่ืองของการพิสูจน์ความแท้จริงของผู้ให้บริการของ

ข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์ทีใ่ช้เป็นพยานหลักฐานนัน้ ข้อมูลคอมพวิเตอร์จะมคีวามถกูต้องแท้จรงิเพยีงใดนัน้ ย่อมต้อง

มีการรับรองของผู้ที่ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต แต่หากเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไม่มีการรับรองความถูก

ต้องแล้ว ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวย่อมที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ง่าย หรือแม้กระทั้งท�าให้เสียหาย

หรือท�าลายได้เช่นกัน ดังนั้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

มาตรา 3 บัญญัติว่า ผู้ให้บริการ หมายความว่า (1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้

สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่นโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของ

ตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น (2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์

ของบุคคลอื่น

    และมาตรา 26 บญัญตัว่ิา ผูใ้ห้บรกิารต้องเกบ็รกัษาข้อมลูจราจรทางคอมพวิเตอร์ไว้ไม่น้อย

กว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ�าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่ง ให้ผู้ให้

บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหน่ึงปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

และเฉพาะคราวก็ได้

    ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัว

    ผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการ และต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับ

ตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง

 16 The Civil Evidence Act 1995, Section 8 (2).
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    ความในวรรคหนึง่จะใช้กับผู้ให้บรกิารประเภทใด อย่างไรและเม่ือใด ให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

    จึงก�าหนดหน้าที่ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะใช้เป็น

พยานหลักฐานในคดีต่อไป

   3.1.3 ปัญหาการชั่งน�้าหนักพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์

    ปัญหาการชัง่น�า้หนกัพยานหลกัฐานในประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ ถอืว่าข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์

ที่จะใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในศาลนั้น “ถือเป็นพยานเอกสาร” ซึ่งในเรื่องของการชั่งน�้าหนักข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะใช้เป็นพยานหลักฐานน้ัน โดยหลักแล้วต้องมีบุคคลยืนยันความถูกต้องแท้จริงของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และอยู่ภายอยู่ใต้หลักในเรื่องพยานหลักฐานที่ดีที่สุด “เอกสารที่เป็นต้นฉบับ” ย่อมเป็น

พยานหลักฐานที่มีน�้าหนักที่ศาลจะรับฟังได้ 

    ในประเทศสงิคโปร์นัน้ ในเรือ่งของการชัง่น�า้หนกัข้อมลูอิเลก็ทรอนกิส์ท่ีจะรบัฟังเป็นพยาน

หลักฐานนั้น ศาลต้องพิจารณาถึงรูปแบบ วิธีการใช้งานของระบบ วัตถุประสงค์ของระบบ และวิธีการท�าและจัด

เก็บบันทึกอิเล็กทรอนิกส์นั้น ก่อนที่จะพิจารณาถึงความถูกต้องแท้จริงของระบบและบันทึกคอมพิวเตอร์ และที่

ส�าคัญประเทศสิงคโปร์ถือว่า หากระบบท�างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีความถูกต้อง การปร้ินท์ (Print Out) 

ของบันทึกนั้นก็ถือเป็นต้นฉบับ ดังนั้นการพิจารณาพยานหลักฐานดังกล่าวย่อมมีน�้าหนักรับฟังได้อย่างเอกสาร

ต้นฉบับ 

    แต่ในกรณีของประเทศอังกฤษนั้น สามารถรับฟังส�าเนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนต้นฉบับ

ความแตกต่างของส�าเนาและต้นฉบบัไม่ใช่สาระส�าคญัในการรับฟังพยานหลักฐาน แต่การพิจารณาชัง่น�า้หนกัของ

พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเชื่อถือได้ อยู่ภายใต้ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ท�างานไม่บกพร่อง

    จากกรณีตามปัญหาในเรื่องของการพิจารณาชั่งน�้าหนักของมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะรับฟัง

เป็นพยานหลักฐานได้นั้น เห็นได้ว่า ประเทศไทยยังไม่มีการก�าหนดเรื่องการชั่งน�้าหนักข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ

ใช้เป็นพยานหลักฐานชัดเจน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย มีเพียงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 25 บัญญัติไว้ว่า ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้มาตามพระราชบญัญตันิี ้ให้อ้างและรบัฟังเป็นพยานหลกัฐานตามบทบญัญตัแิห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจาก

การจูงใจ มีค�ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น ดังนี้แล้ว พิจารณาได้ว่าในการพิจารณา 

จึงต้องน�าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานมาใช้บังคับด้วย เห็นได้

ว่าบทกฎหมายในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังไม่มีความชัดเจนทั้งใน

เรื่องของรูปแบบ และวิธีการพิจารณาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน



หน้า 66 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (vol. 6 no. 1 January - June 2018)หน้า 10 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 3.2 วิเคราะห์ค�าพิพากษาคดีหมิ่นประมาทตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

   ส�าหรับการวิเคราะห์ค�าพิพากษาในคดีหมิ่นประมาท ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างคดีที่มีการตัดสินแล้ว

มาจ�านวน 2 คดใีนการวเิคราะห์ เนือ่งจากทัง้สองคดีนีไ้ด้มกีารใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ในการกระท�าความผิดและ

มีการน�าสืบถึงเรื่องพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในชั้นศาล ตลอดจนเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจติดตาม 

ผลคดีอย่างต่อเนื่องดังนี้  

   คดทีีห่นึง่: กรณคีดนีายไมตรถีกูด�าเนนิคดีด้วยพระราชบัญญติัว่าด้วยการกระท�าความผิดเกีย่วกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หลังเผยแพร่วิดีโอคลิปการเจรจาระหว่างทหารกับชาวบ้าน ซึ่งเป็นการเจรจาเกี่ยวกับ

กรณีที่มีชาวบ้านถูกตบในระหว่างทหารเข้าไปปฏิบัติการที่หมู่บ้านกองผักปิ้งในคืนส่งท้ายปี ไมตรีใส่ข้อความ

ประกอบคลิปวิดีโอนั้นมีใจความตอนหนึ่งว่า “ทหารตบเด็ก เยาวชนและคนแก่” และเผยแพร่ลงในเฟซบุ๊ก17

   ในคดีดังกล่าวนั้น แม้ตามข้อเท็จจริงนั้นจะได้ความว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ลงสู่ระบบ

คอมพวิเตอร์อนัเป็นการกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 

2550 ซึง่ศาลสามารถรบัฟังพยานหลกัฐานดงักล่าวพสิจูน์ถึงความผดิของจ�าเลยได้ เพราะถอืว่าข้อมลูคอมพวิเตอร์

ที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนั้นได้มาโดยชอบ แต่ในการพิจารณาการกระท�าความผิดของจ�าเลยว่าครบองค์

ประกอบความผิดตามกฎหมายหรือไม่นั้น เห็นว่าเป็นคนละส่วนกับการรับฟังพยานหลักฐานของศาล ซึ่งในการ

พิจารณาความผิดของจ�าเลยนั้นศาลต้องพิจารณาเพ่งเล็งถึงเจตนาของผู้กระท�าความผิดเป็นส�าคัญ ในการ 

กระท�าความผิดนั้น ผู้กระท�ามีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลในการกระท�าความผิดตามที่ถูกฟ้องหรือไม่

อย่างไร ส่วนในประเดน็การรบัฟังข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ทีจ่ะใช้เป็นพยานหลกัฐานนัน้ย่อมอยูภ่ายใต้หลักเกณฑ์ใน

เรื่องของความชอบด้วยกฎหมายในการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน เมื่อได้มาโดยชอบแล้วศาลย่อมที่จะรับฟังพยาน

หลักฐานที่เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้

   แต่อย่างไรก็ตาม ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีค�าพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าทาง

อัยการโจทก์ไม่สามารถหาหลักฐานมาแสดงให้เห็นได้ว่ามีการดัดแปลง ตัดต่อหรือแก้ไขข้อความ ประกอบกับ

จ�าเลยได้โพสต์ข้อความลงไปตามทีไ่ด้รบัแจ้งลงเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุก๊ โดยเข้าใจว่าข้อมูลดงักล่าวเป็นความจรงิ 

การกระท�าของจ�าเลยจึงไม่เป็นความผิด ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คดีถึงที่สุดโดยอัยการไม่ยื่น

อุทธรณ์
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 3.2 วิเคราะห์ค�าพิพากษาคดีหมิ่นประมาทตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

   ส�าหรับการวิเคราะห์ค�าพิพากษาในคดีหมิ่นประมาท ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างคดีที่มีการตัดสินแล้ว

มาจ�านวน 2 คดีในการวเิคราะห์ เนือ่งจากทัง้สองคดีนีไ้ด้มกีารใช้ข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์ในการกระท�าความผดิและ

มีการน�าสืบถึงเรื่องพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในชั้นศาล ตลอดจนเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจติดตาม 

ผลคดีอย่างต่อเนื่องดังนี้  

   คดีทีห่นึง่: กรณคีดีนายไมตรีถกูด�าเนนิคดีด้วยพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบั

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หลังเผยแพร่วิดีโอคลิปการเจรจาระหว่างทหารกับชาวบ้าน ซึ่งเป็นการเจรจาเกี่ยวกับ

กรณีที่มีชาวบ้านถูกตบในระหว่างทหารเข้าไปปฏิบัติการที่หมู่บ้านกองผักปิ้งในคืนส่งท้ายปี ไมตรีใส่ข้อความ

ประกอบคลิปวิดีโอนั้นมีใจความตอนหนึ่งว่า “ทหารตบเด็ก เยาวชนและคนแก่” และเผยแพร่ลงในเฟซบุ๊ก17

   ในคดีดังกล่าวนั้น แม้ตามข้อเท็จจริงนั้นจะได้ความว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ลงสู่ระบบ

คอมพวิเตอร์อนัเป็นการกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 

2550 ซึง่ศาลสามารถรบัฟังพยานหลกัฐานดงักล่าวพสิจูน์ถึงความผดิของจ�าเลยได้ เพราะถือว่าข้อมลูคอมพวิเตอร์

ที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนั้นได้มาโดยชอบ แต่ในการพิจารณาการกระท�าความผิดของจ�าเลยว่าครบองค์

ประกอบความผิดตามกฎหมายหรือไม่นั้น เห็นว่าเป็นคนละส่วนกับการรับฟังพยานหลักฐานของศาล ซึ่งในการ

พิจารณาความผิดของจ�าเลยนั้นศาลต้องพิจารณาเพ่งเล็งถึงเจตนาของผู้กระท�าความผิดเป็นส�าคัญ ในการ 

กระท�าความผิดนั้น ผู้กระท�ามีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลในการกระท�าความผิดตามที่ถูกฟ้องหรือไม่

อย่างไร ส่วนในประเด็นการรับฟังข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์ทีจ่ะใช้เป็นพยานหลกัฐานนัน้ย่อมอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ใน

เรื่องของความชอบด้วยกฎหมายในการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน เมื่อได้มาโดยชอบแล้วศาลย่อมที่จะรับฟังพยาน

หลักฐานที่เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้

   แต่อย่างไรก็ตาม ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีค�าพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าทาง

อัยการโจทก์ไม่สามารถหาหลักฐานมาแสดงให้เห็นได้ว่ามีการดัดแปลง ตัดต่อหรือแก้ไขข้อความ ประกอบกับ

จ�าเลยได้โพสต์ข้อความลงไปตามทีไ่ด้รบัแจ้งลงเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยเข้าใจว่าข้อมูลดงักล่าวเป็นความจรงิ 

การกระท�าของจ�าเลยจึงไม่เป็นความผิด ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คดีถึงที่สุดโดยอัยการไม่ยื่น
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   ในคดีดังกล่าวศาลได้ตัดสินว่า นายอ�าพลผิดจริงและให้ลงโทษจ�าคุก 20 ปี ซึ่งในประเด็นนี้คงไม่

สามารถปฏิเสธเรือ่งการรบัฟังพยานหลกัฐานอเิล็กทรอนกิส์ได้ แต่มปีระเด็นทีน่่าสงสัย กล่าวคอื ยงัไม่มปีระจกัษ์

พยานระบุว่านายอ�าพลเป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวด้วยตนเอง เพียงแต่เป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ กรณีจึงมี

เหตุอันควรสงสัย หากพิจารณาจากหลักกฎหมายที่ว่า “การพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม (Fair Trial)” แล้ว 

กรณีต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จ�าเลย จะต้องพิพากษายกฟ้อง แต่ศาลไทยก็ได้ใช้ดุลพินิจในการรับ

ฟังพยานหลักฐานและเชื่อว่านายอ�าพลกระท�าความผิดจริง จึงพิพากษาให้ต้องรับโทษ

4. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 4.1 สรุปผล

   ข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์น้ันสามารถยอมรบัให้รบัฟังเป็นพยานหลกัฐานได้ ทัง้ข้อมลูคอมพวิเตอร์และ

ข้อมูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ แต่กใ็ช้เฉพาะในคดทีีเ่ป็นความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ตามพระราชบญัญตันิีเ้ท่านัน้ 

และยังไม่มีแนวทางในการน�าสืบและการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ถึงแม้ตามพระราชบัญญัติและ

ประกาศดังกล่าวจะมีการก�าหนดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถแสดงถึงความถูกต้องแท้จริง

บางส่วนได้ก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นการเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

   กรณกีารได้ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์อนัจะน�าไปสูก่ารรบัฟังพยานหลกัฐานโดยมชิอบตามหลกัต้นไม้มี

พิษ ผลไม้ย่อมมีพิษ (Fruit of the Poisonous Tree Doctrine) ซึ่งหลักนี้เป็นหลักย่อยของการไม่รับฟังพยาน

หลักฐาน (Exclusionary Rule) จึงมีผลท�าให้หลักฐานที่ได้จากการค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะไม่สามารถอ้าง

ในคดีได้ จะถูกตัดออกไป (Excluded) และหากหลักฐานจากการค้นที่ไม่ชอบนั้น น�าไปสู่หลักฐานอีกชิ้นหนึ่ง 

ซึ่งสามารถเอาผิดกับจ�าเลยได้ หลักฐานนั้นก็ต้องถูกตัดออกไปเช่นกัน

   การรบัฟังข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส์เป็นพยานหลกัฐาน ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท�าความผดิ

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 25 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 เห็นได้ว่าการรับฟังข้อมูล

อิเลก็ทรอนิกส์เพือ่ทีจ่ะน�าไปสูก่ารรบัฟังเป็นพยานหลกัฐานในการพสิจูน์ความผดิ หรอืบรสิทุธิข์องจ�าเลยนัน้ย่อม

อยู่ภายใต้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา ซึ่งการที่เจ้าพนักงานได้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการอันมิชอบด้วย

กฎหมาย แต่หากข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์นัน้เกดิขึน้โดยชอบแต่วธิกีารแสวงหาพยานหลกัฐานดงักล่าวของเจ้าหน้าท่ี

มชิอบ ศาลอาจใช้ดุลพนิจิในการรบัฟังพยานหลักฐานดังกล่าว ดังนัน้หลักการรับฟังพยานหลักฐานในการพิจารณา

คดีอาญาของประเทศไทย เพราะบทตัดพยานในประเทศไทยมุ่งเน้นการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 

(Crime Control) มากกว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (Due Process) ซึ่งโดยหลักการแล้วก็ห้าม

ไม่ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ แต่ศาลอาจใช้ดุลพินิจได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนดได้ 

   ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 226/1 บัญญตัิไว้ว่า ในกรณีที่ความปรากฏ

แก่ศาลว่า พยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจากการกระท�าโดยมิชอบ หรือ

เป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบ ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้น 

เว้นแต่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอ�านวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผล 

กระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน
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   ในการใช้ดลุพนิจิรบัฟังพยานหลกัฐานตามวรรคหน่ึง ให้ศาลพจิารณาถงึพฤตกิารณ์ทัง้ปวงแห่งคดี 

โดยต้องค�านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย ได้แก่ 1) คุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความส�าคัญ และความน่าเชื่อถือของ

พยานหลักฐานนั้น 2) พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี 3) ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจาก

การกระท�าโดยมชิอบ และ 4) ผูท้ีก่ระท�าการโดยมชิอบอนัเป็นเหตใุห้ได้พยานหลกัฐานมานัน้ได้รับการลงโทษหรอื 

ไม่เพียงใด  

   ดงันีพ้จิารณาได้ว่า จากหลกักฎหมายดังกล่าวเหน็ได้ว่า การได้มาซ่ึงพยานหลักฐานแม้จะเป็นการ

ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่หากพยานหลักฐานนัน้เกดิข้ึนโดยสภาพ หรือไม่ได้มกีารจูงใจในทางท่ีมชิอบด้วย

กฎหมายประการใดแล้วศาลย่อมมอี�านาจในการรับฟังพยานหลกัฐานดังกล่าวได้แต่ในการใช้ดุลพนิจิดังกล่าวแล้ว

ศาลจะต้องค�านึงปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วยเช่นกัน

 4.2 ข้อเสนอแนะ

   4.2.1 ในส่วนของการได้มาซ่ึงพยานหลกัฐานอเิลก็ทรอนกิส์ในความผดิทีเ่กีย่วกบัประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 326 และมาตรา 328 ในเรื่องของการหมิ่นประมาทที่ได้กระท�าในระบบคอมพิวเตอร์ 

ซึ่งพิจารณารวมถึงความผิดที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

พ.ศ. 2550 ด้วย จงึเห็นควรก�าหนดระเบียบ หลกัเกณฑ์และแนวทางในเรือ่งของการก�าหนดให้ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์

ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานน้ันควรพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550 ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่เร่ิมต้นกระบวนการ

ยุติธรรมในการน�าพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นพยานหลักฐานในการด�าเนินคดีต่อไป 

   4.2.2 ในส่วนของการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล เห็นควรก�าหนด

แนวทางหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนโดยแก้ไขเพิม่เตมิตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 

พ.ศ. 2550 ในส่วนการรับรองความถูกต้องแท้จริงของพยานอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ 

ของพยานหลักฐานจะต้องรับรองความมีอยู่ ความถูกต้อง การเข้าถึงและการได้มาของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณา และควรก�าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติ

ของพยานผู้เชี่ยวชาญตลอดจนแนวทางของการเบิกความต้องอธิบายให้ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ 

เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ให้เกิดการโต้แย้งถึงความถูกต้องแท้จริง 

รวมถึงคุณค่าของพยานหลักฐาน ซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินคดีเป็นไปด้วยความถูกต้องและเที่ยงธรรม 
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   ในการใช้ดลุพนิจิรบัฟังพยานหลกัฐานตามวรรคหน่ึง ให้ศาลพจิารณาถงึพฤตกิารณ์ทัง้ปวงแห่งคดี 

โดยต้องค�านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย ได้แก่ 1) คุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความส�าคัญ และความน่าเชื่อถือของ

พยานหลักฐานนั้น 2) พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี 3) ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจาก

การกระท�าโดยมชิอบ และ 4) ผูท้ีก่ระท�าการโดยมชิอบอนัเป็นเหตใุห้ได้พยานหลกัฐานมานัน้ได้รบัการลงโทษหรอื 

ไม่เพียงใด  

   ดังนีพิ้จารณาได้ว่า จากหลักกฎหมายดังกล่าวเหน็ได้ว่า การได้มาซึง่พยานหลกัฐานแม้จะเป็นการ

ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่หากพยานหลักฐานนัน้เกดิข้ึนโดยสภาพ หรอืไม่ได้มกีารจงูใจในทางทีม่ชิอบด้วย

กฎหมายประการใดแล้วศาลย่อมมอี�านาจในการรับฟังพยานหลกัฐานดงักล่าวได้แต่ในการใช้ดลุพนิจิดงักล่าวแล้ว

ศาลจะต้องค�านึงปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วยเช่นกัน

 4.2 ข้อเสนอแนะ

   4.2.1 ในส่วนของการได้มาซ่ึงพยานหลกัฐานอเิลก็ทรอนกิส์ในความผดิท่ีเกีย่วกบัประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 326 และมาตรา 328 ในเรื่องของการหมิ่นประมาทที่ได้กระท�าในระบบคอมพิวเตอร์ 

ซึ่งพิจารณารวมถึงความผิดที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

พ.ศ. 2550 ด้วย จงึเห็นควรก�าหนดระเบยีบ หลกัเกณฑ์และแนวทางในเรือ่งของการก�าหนดให้ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์

ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานน้ันควรพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550 ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ท้ังนี้ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ

ยุติธรรมในการน�าพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นพยานหลักฐานในการด�าเนินคดีต่อไป 

   4.2.2 ในส่วนของการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล เห็นควรก�าหนด

แนวทางหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนโดยแก้ไขเพิม่เตมิตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 

พ.ศ. 2550 ในส่วนการรับรองความถูกต้องแท้จริงของพยานอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ 

ของพยานหลักฐานจะต้องรับรองความมีอยู่ ความถูกต้อง การเข้าถึงและการได้มาของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณา และควรก�าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติ

ของพยานผู้เชี่ยวชาญตลอดจนแนวทางของการเบิกความต้องอธิบายให้ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ 

เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ให้เกิดการโต้แย้งถึงความถูกต้องแท้จริง 
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บทคัดย่อ

 บทความเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี  

โดยศึกษากรณีผู้ค้าประเวณีในประเทศไทย เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 จากผลการศกึษามาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการค้าประเวณใีนประเทศไทย พบปัญหา 3 ประการ 

คือ 1) การก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีมีความซ�้าซ้อนระหว่างมาตรการลงโทษกับ

มาตรการคุ้มครองและช่วยเหลอืผูค้้าประเวณใีนฐานะผูเ้สยีหาย 2) บทบญัญตัขิองกฎหมายไม่ได้ก�าหนดความผิด

อาญาต่อผู้ค้าประเวณีจากการค้าประเวณีโดยตรง แต่น�าเอาพฤติการณ์ท่ีสร้างความเดือดร้อนร�าคาญ หรือมี

ลักษณะเป็นการม่ัวสุมเพ่ือประโยชน์ในการค้าประเวณีรวมเข้าไว้ด้วยกัน ซ่ึงอัตราโทษที่ได้ก�าหนดไว้เบาเกินไป 

จึงไม่สอดคล้องกับหลักการลงโทษที่ได้สัดส่วน ท�าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ

ค้าประเวณีของผู้ค้าประเวณี และ 3) มาตรการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพมุ่งคุ้มครองผู้ค้าประเวณีเด็กอายุไม่เกิน 

18 ปี แต่ไม่ครอบคลุมผู้ค้าประเวณีที่อายุกว่า 18 ปี และไม่มีมาตรการป้องกันพิเศษทางด้านสาธารณสุข ดังนี้

แล้ว แนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว คอื แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณี 

พ.ศ. 2539 ในส่วนของบทลงโทษผู้ค้าประเวณีให้เหมาะสมกับความผิด และในส่วนของมาตรการความคุ้มครอง

และพัฒนาอาชีพให้ครอบคลุมผู้ค้าประเวณีที่อายุกว่า 18 ปี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระท�าความผิดซ�้า รวมไปถึง

มีมาตรการป้องกันพิเศษทางด้านสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองบุคคลทั่วไปในสังคม

ค�าส�าคัญ:  มาตรการทางกฎหมาย;  การค้าประเวณี;  ผู้ค้าประเวณี
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Abstract

 This article aims to study the problems of legal measures relating to prostitution 

focusing on prostitutes in Thailand. The ultimate goal is to identify directives for appropriate 

development and efficient solution for this problem.

 The results show three problems in legal measures relating to prostitution in Thailand: 

1) there is an overlap between punitive measures and protective/helping measures for prostitutes 

as injured persons, 2) there is no direct criminal offence of prostitution for prostitutes. In other 

words, a prostitute is subject to certain punishment for relating offences such as a constitution 

of disturbance or gathering for certain benefits relating to prostitution. These offences carry 

mild punishments, which are not proportional to the action. As a result, the legal enforcement 

is not efficient enough to prevent prostitutes from recidivism and 3) there are protective/

occupational rehabilitative measures only for underage prostitutes of not more than 18 years 

of age, but not for prostitutes aged over 18 years. Moreover there is no special preventive 

public health measure. So, there are some recommendations to solve those problems. For 

example, the Prostitution Prevention and Suppression Act B.E. 2539 needs to be amended. 

The punishments for an offence of constitution should be more severe. To prevent recidivism, 

there should be preventive/occupational rehabilitative measures for prostitutes aged over 18 

years. Moreover there should be special preventive public health measures to protect the 

general public.

Keywords:  Legal Measures;  Prostitution;  Prostitute

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   นับแต่อดีต การค้าประเวณีของหญิงขายบริการเป็นอาชีพที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายเกี่ยวกับการ

ค้าประเวณีที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค ร.ศ. 127” ซึ่งก�าหนดให้โสเภณีเป็นอาชีพที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย รวมท้ังการอนุญาตให้มีการจดทะเบียน “โรงหญิงนครโสเภณี” หรือ “สถานค้าประเวณี” ภายใต้

วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมิให้กามโรค หรือที่เรียกว่า “สัญจรโรค” นั้นแพร่ระบาด ซึ่งต่อมาได้มีการตรา “พระ

ราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503” ขึ้นมาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค ร.ศ. 127 ที่

มีอยู่เดิม โดยก�าหนดให้การค้าประเวณีเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาที่มีบทลงโทษทั้งโทษจ�าคุกและโทษปรับ 

จนกระทั่งต่อมาในภายหลังได้มีการตรา “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539” 
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Abstract

 This article aims to study the problems of legal measures relating to prostitution 

focusing on prostitutes in Thailand. The ultimate goal is to identify directives for appropriate 

development and efficient solution for this problem.

 The results show three problems in legal measures relating to prostitution in Thailand: 

1) there is an overlap between punitive measures and protective/helping measures for prostitutes 

as injured persons, 2) there is no direct criminal offence of prostitution for prostitutes. In other 

words, a prostitute is subject to certain punishment for relating offences such as a constitution 

of disturbance or gathering for certain benefits relating to prostitution. These offences carry 

mild punishments, which are not proportional to the action. As a result, the legal enforcement 

is not efficient enough to prevent prostitutes from recidivism and 3) there are protective/

occupational rehabilitative measures only for underage prostitutes of not more than 18 years 

of age, but not for prostitutes aged over 18 years. Moreover there is no special preventive 

public health measure. So, there are some recommendations to solve those problems. For 

example, the Prostitution Prevention and Suppression Act B.E. 2539 needs to be amended. 

The punishments for an offence of constitution should be more severe. To prevent recidivism, 

there should be preventive/occupational rehabilitative measures for prostitutes aged over 18 

years. Moreover there should be special preventive public health measures to protect the 

general public.

Keywords:  Legal Measures;  Prostitution;  Prostitute

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   นับแต่อดีต การค้าประเวณีของหญิงขายบริการเป็นอาชีพที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายเกี่ยวกับการ

ค้าประเวณีที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค ร.ศ. 127” ซึ่งก�าหนดให้โสเภณีเป็นอาชีพที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย รวมทั้งการอนุญาตให้มีการจดทะเบียน “โรงหญิงนครโสเภณี” หรือ “สถานค้าประเวณี” ภายใต้

วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมิให้กามโรค หรือที่เรียกว่า “สัญจรโรค” นั้นแพร่ระบาด ซึ่งต่อมาได้มีการตรา “พระ

ราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503” ขึ้นมาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค ร.ศ. 127 ที่

มีอยู่เดิม โดยก�าหนดให้การค้าประเวณีเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาที่มีบทลงโทษทั้งโทษจ�าคุกและโทษปรับ 

จนกระทั่งต่อมาในภายหลังได้มีการตรา “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539” 
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ขึน้บงัคับใช้แทน อนัเป็นการยกเลกิพระราชบญัญตัปิรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 25033 ภายใต้หลกัการและเหตผุล

ทีว่่า “การค้าประเวณมีีสาเหตสุ�าคญัมาจากสภาพทางเศรษฐกจิและสังคม ด้วยผู้กระท�าการค้าประเวณสีว่นมาก

เป็นผู้ซึ่งด้อยสติปัญญาและการศึกษา ประกอบกับกฎหมายเล็งเห็นว่าผู้ค้าประเวณีส่วนหนึ่งเป็นเหยื่อของ

กระบวนการค้าประเวณสีมควรลดโทษผูค้้าประเวณ ีและเปิดโอกาสให้บคุคลเหล่านัน้ได้รบัการคุม้ครองและพฒันา

อาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนที่อาจถูกล่อลวงหรือชักพาไปเพื่อการค้าประเวณี สมควรก�าหนดโทษ

บุคคลซึ่งกระท�าช�าเราโสเภณีเด็กในสถานการค้าประเวณี บุคคลซึ่งหารายได้จากการค้าประเวณีของเด็กและ

เยาวชน และบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการจัดหาผู้อยู่ในความปกครองไปเพื่อการ

ค้าประเวณี กับให้อ�านาจศาลที่จะถอนอ�านาจปกครองของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้กระท�าความผิดซึ่ง

เป็นเด็ก เพราะเหตุที่มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อยู่ในความปกครองกระท�าการค้าประเวณี ตลอดจนการโฆษณา

ชกัชวนหรอืแนะน�าตวัทางสือ่มวลชนในลกัษณะทีเ่หน็ได้ว่าเป็นการเรียกร้องการตดิต่อในการค้าประเวณ”ี ท�าให้

บทลงโทษในความผดิเกีย่วกบัการค้าประเวณีของผูค้้าประเวณนีัน้ลดความรนุแรงลง โดยมุง่เน้นทีจ่ะลงโทษบคุคล

ที่แสวงหาผลประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีในทุกรูปแบบ 

   อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันปัญหาการค้าประเวณีก็ยังปรากฏเห็นอยู่ในสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึง

ประสทิธภิาพในการบังคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัการค้าประเวณใีนประเทศไทย ซึง่จากสถติจิ�านวนคดทีีไ่ด้รบัรายงาน

ตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 20 อันดับแรก ประจ�าปี พ.ศ. 2558 พบว่า พระราชบัญญัติที่มีโทษทาง

อาญาที่มีจ�านวนคดีเกิดขึ้นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522, พระราช

บญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. 2522, พระราชบัญญติัการพนัน พทุธศกัราช 2478, พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบ

ปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียด

จ�านวนคดีได้รับรายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2539 ในปี พ.ศ. 2558 

จ�านวน 48,267 คดี มากสูงเป็นล�าดับที่ 4 เพิ่มสูงขึ้นจ�านวน 11,822 คดี คิดเป็นร้อยละ 24.49 จากเดิมในปี พ.ศ. 

2557 จ�านวน 36,445 คดี และที่สามารถด�าเนินการจับกุมได้ จ�านวน 44,577 คดี คิดเป็นร้อยละ 92.36 โดย

ข้อหาที่มีการจับกุมมากที่สุด คือ ผู้เข้าชักชวนรบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถานเพื่อค้าประเวณี จ�านวน 

42,481 คด ีคดิเป็นร้อยละ 95.34 และข้อหาอ่ืน ๆ  เกีย่วกบัพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้าประเวณี 

พ.ศ. 2539 จ�านวน 1,335 คด ีคดิเป็นร้อยละ 3.00 ซ่ึงตามรายละเอยีดในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องหาและ

การกระท�าความผิดน้ันมีสถิติผู้กระท�าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่เพศหญิงที่ถูกจับกุมตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 จ�านวน 33,625 คน มากสูงเป็นล�าดับที่ 24

   หากพิจารณาอัตราโทษในความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีของผู้ค้าประเวณีตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 จะพบว่าอัตราโทษดังกล่าวไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 

ค่าครองชีพ และรายรบัของผูค้้าประเวณทีีไ่ด้จากการค้าประเวณใีนปัจจบุนั ยิง่ไปกล่าวนัน้มาตรการคุม้ครองและ
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พัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมรวมไปถึงผู้ค้าประเวณีอายุกว่า 18 ปี เว้นเสียแต่ผู้ค้า

ประเวณีผู้นั้นประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองและพัฒนาอาชีพเอง ท�าให้เป็นการยากต่อการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการกระท�าความผดิซ�า้ของผูค้้าประเวณโีดยสมคัรใจ และด้วยเหตุผลข้างต้นทีไ่ด้กล่าวมาจึงเป็นทีม่าน�าไป

สู่ประเด็นในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพือ่ศกึษาสภาพปัญหามาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการค้าประเวณ ีกรณผู้ีค้าประเวณี

ในประเทศไทย 

   1.2.2 เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาเกีย่วกับการก�าหนดความผิดและบทลงโทษทางอาญาต่อผู้ค้าประเวณี

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539  

   1.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี 

กรณีผูค้้าประเวณใีนประเทศไทย ตลอดจนปรบัปรงุแก้ไขพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณี 

พ.ศ. 2539 ให้สามารถบงัคบัใช้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพบรรลุเป้าหมายภารกจิกฎหมายอาญาในการคุม้ครองสงัคม

 1.3 ขอบเขตการวิจัย

   ผูเ้ขยีนมุง่เน้นทีจ่ะศกึษาเพือ่ศกึษาปัญหาเกีย่วกับการค้าประเวณ ีและมาตรการทางกฎหมายเกีย่ว

กบัการค้าประเวณขีองผูค้้าประเวณ ีตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2539 รวม

ทั้งแนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าประเวณีในต่างประเทศ และในประเทศไทย เพื่อให้ได้บทสรุปและข้อ

เสนอแนะในการปรับแก้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ให้สามารถบังคับ

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

   การศึกษานี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าแบบ

วิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รายงานการ

ประชุม ค�าพิพากษาศาลฎีกา ข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ โดยจะน�าข้อมลูทีเ่กีย่วข้องซึง่ได้จากการศกึษาค้นคว้ามารวบรวมให้เป็นระบบ และน�ามา

ศกึษาวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาให้ได้ข้อสรปุและข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

ต่อไป

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการค้าประเวณีและปัญหาในการป้องปรามการค้า

ประเวณีของผู้ค้าประเวณี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 

   1.5.2 ท�าให้ทราบถึงข้อเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าประเวณีใน 

ต่างประเทศและในประเทศไทยและตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
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พัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมรวมไปถึงผู้ค้าประเวณีอายุกว่า 18 ปี เว้นเสียแต่ผู้ค้า

ประเวณีผู้นั้นประสงค์ท่ีจะได้รับความคุ้มครองและพัฒนาอาชีพเอง ท�าให้เป็นการยากต่อการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการกระท�าความผิดซ�า้ของผู้ค้าประเวณโีดยสมคัรใจ และด้วยเหตผุลข้างต้นทีไ่ด้กล่าวมาจงึเป็นทีม่าน�าไป

สู่ประเด็นในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพ่ือศกึษาสภาพปัญหามาตรการทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการค้าประเวณ ีกรณีผูค้้าประเวณี

ในประเทศไทย 

   1.2.2 เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาเกีย่วกับการก�าหนดความผดิและบทลงโทษทางอาญาต่อผูค้้าประเวณี

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539  

   1.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี 

กรณผู้ีค้าประเวณใีนประเทศไทย ตลอดจนปรบัปรงุแก้ไขพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้าประเวณี 

พ.ศ. 2539 ให้สามารถบงัคบัใช้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพบรรลุเป้าหมายภารกจิกฎหมายอาญาในการคุม้ครองสงัคม

 1.3 ขอบเขตการวิจัย

   ผูเ้ขยีนมุง่เน้นทีจ่ะศกึษาเพือ่ศกึษาปัญหาเกีย่วกับการค้าประเวณ ีและมาตรการทางกฎหมายเกีย่ว

กับการค้าประเวณขีองผู้ค้าประเวณ ีตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2539 รวม

ทั้งแนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าประเวณีในต่างประเทศ และในประเทศไทย เพื่อให้ได้บทสรุปและข้อ

เสนอแนะในการปรับแก้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ให้สามารถบังคับ

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

   การศึกษานี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าแบบ

วิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รายงานการ

ประชุม ค�าพิพากษาศาลฎีกา ข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ โดยจะน�าข้อมลูทีเ่กีย่วข้องซึง่ได้จากการศกึษาค้นคว้ามารวบรวมให้เป็นระบบ และน�ามา

ศึกษาวเิคราะห์ประเด็นปัญหาให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

ต่อไป

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการค้าประเวณีและปัญหาในการป้องปรามการค้า

ประเวณีของผู้ค้าประเวณี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 

   1.5.2 ท�าให้ทราบถึงข้อเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าประเวณีใน 

ต่างประเทศและในประเทศไทยและตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 5

   1.5.3 ท�าให้ทราบถงึแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณใีนประเทศไทย ตลอดจนปรบัปรงุ

แก้ไขพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2539 ให้สามารถบงัคับใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

บรรลุเป้าหมายภารกิจกฎหมายอาญาในการคุ้มครองสังคม

2. ผลการวิจัย  

 การค้าประเวณีเป็นปัญหาที่แก้ไขให้หมดไปจากสังคมไทยได้ยากยิ่ง อาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ที่มีปัญหามาตรการทางกฎหมายซึ่งพบปัญหาดังต่อไปนี้  

 2.1 ปัญหาในการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีในประเทศไทย 

   การก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีในประเทศไทย มีความซ�้าซ้อนกัน

ระหว่างมาตรการลงโทษกับมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ค้าประเวณีในฐานะผู้เสียหาย นับแต่ที่กฎหมาย

เก่ียวกับการค้ามนษุย์ได้มผีลบังคับใช้ ท�าให้เกดิปัญหาความยุง่ยากในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีร่ฐัเนือ่งจาก

ภายใต้บรบิทกฎหมายไทยผูค้้าประเวณอีาจเป็นได้ท้ังผู้กระท�าความผิดทีจ่ะต้องถูกด�าเนนิคด ีตามพระราชบญัญตัิ

ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และผู้เสียหายจากการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ตามพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

   ในมุมมองของประเทศไทยการค้าประเวณีถอืเป็นเรือ่งทีข่ดัต่อศลีธรรมอนัดีของประชาชน รวมทัง้

เป็นที่มาของการแพร่โรคท่ีอาจติดต่อกันได้ทางเพศสัมพันธ์ซ่ึงเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตมนุษย์ ดังนั้น 

ที่ผ่านมาในประเทศไทยจึงได้มีการตรากฎหมายข้ึนเพ่ือป้องกันและควบคุมปัญหาจากการค้าประเวณีและผล 

กระทบทีต่ามมา ได้แก่ พระราชบัญญัตป้ิองกนัสญัจรโรค ร.ศ. 127, พระราชบญัญตัปิรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2503 

และพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2539 ตามล�าดบั โดยจะเห็นได้ว่ามาตรการทาง

กฎหมายเก่ียวกับการค้าประเวณีในประเทศไทย แต่เดิมจะมีลักษณะเป็นการควบคุมโดยอนุญาตให้มีการค้า

ประเวณีได้ภายใต้เงือ่นไขของกฎหมาย เช่น ไม่เป็นโรคทีต่ดิต่อกนัได้ เพือ่ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของ

สัญจรโรค ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายให้มีลักษณะเป็นการป้องกันโดยห้ามไม่ให้มีการค้าประเวณี 

   ขณะทีใ่นระดบัสากลได้มกีารพฒันากลไกทางกฎหมายอาญาระหว่างประเทศขึน้ใช้เป็นเครือ่งมือ

ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาประชาคมโลกจากการประกอบอาชญากรรมข้าม

ชาติ เช่น การลักลอบค้ายาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และการลักลอบค้า

มนุษย์ เป็นต้น โดยมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าบุคคล 

และการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่น ค.ศ. 1949 (The Convention for the Suppress of 

the Traffic in Persons and of Exploitation of Others 1949), อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้าน

อาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime 2000), พิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดย

เฉพาะผู้หญิงและเด็ก ค.ศ. 2000 (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

Especially Women and Children 2000) และอนสัุญญาสหประชาชาติเพ่ือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตท่ีิ

จดัตัง้ในลกัษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (Supplementing the United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime 2000) ถือว่าการค้าประเวณีเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งถือว่าผู้ค้า



หน้า 76 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (vol. 6 no. 1 January - June 2018)หน้า 6 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 5 United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and 

the Protocols Thereto (New York: United Nations, 2004), 28.
 6 lbid, 41-42.
 7 Supattra Sukpanee, “Remedy for Transnational Crime Victims Under United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime 2000: Development of Law and Practices About Remedy for Transnational Crime Victims in 

Thailand,” (Master’s thesis, Faculty of Law, Chulalongkorn University, 2012), 24. [In Thai]

ประเวณีเป็นเหยือ่จากการค้ามนษุย์ จงึมุง่เน้นทีจ่ะลงโทษบคุคลผูก้ระท�าความผดิเกีย่วกับการค้ามนษุย์ โดยเฉพาะ

การค้าสตรีและเดก็ รวมทัง้การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณขีองผูอ้ืน่ โดยไม่รวมไปถงึผูค้้าประเวณ ีหาก

พิจารณาตัวบทกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวจะเห็นได้ว่าตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้าน

อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 251 ที่ก�าหนดความมุ่งประสงค์การให้ความช่วย

เหลอืและการคุม้ครองผูเ้สยีหายทีร่ฐัภาคแีต่ละรัฐต้องใช้มาตรการท่ีเหมาะสมในการด�าเนนิการให้ความช่วยเหลอื

และคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความผิดตามอนุสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการขู่ว่าจะแก้แค้นหรือ

ข่มขู่5 และพิธีสารว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ค.ศ. 2000 

กบัอนสุญัญาสหประชาชาตเิพือ่การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตทิีจ่ดัตัง้ในลกัษณะองค์กร ค.ศ. 2000 อารมัภบท 

และข้อ 2 (บ)ี ทีก่�าหนดความมุง่ประสงค์ของพธิสีารเพือ่คุม้ครองและช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ว่าด้วย

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้เสียหายอย่างเต็มท่ี6 ซึ่งผู้ค้าประเวณีก็เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในฐานะ 

ผู้เสียหาย7

   ส�าหรับในประเทศไทยได้รับเอาหลักการดังกล่าวข้างต้นมาอนุวัติการเป็นมาตรการทางกฎหมาย

ภายในประเทศ กล่าวคือ หลักการในด้านการป้องกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 

ได้ถูกน�ามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ประมวลกฎหมาย

อาญา และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ส�าหรับหลักการในด้านการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมท้ังการให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือผู้ค้าประเวณีที่ตกเป็นเหยื่อค้า

มนุษย์ ได้ถูกน�ามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งจะเห็นได้ว่า

ตามพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 41 บญัญัตว่ิา เว้นแต่จะได้รบัอนญุาต

เป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนด�าเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิด

ฐานเข้ามา ออกไปหรอือยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รบัอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง ความผดิฐานแจ้ง

ความเท็จต่อเจ้าพนักงานฐานปลอมหรือใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะทีเ่ก่ียวกับการตดิต่อ ชักชวน แนะน�าตวั ตดิตาม

หรือรบเร้าบุคคลเพ่ือค้าประเวณีและการเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณี หรือความผิดฐาน

เป็นคนต่างด้าวท�างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว และนอกจากนี ้

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ทีก่�าหนดความผดิเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการตดิต่อ 

ชักชวน แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณีตามมาตรา 5 บัญญัติว่า ผู้ใดเข้าติดต่อ ชักชวน 

แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถาน หรือกระท�าการดังกล่าวในที่อื่นใด เพื่อการค้า

ประเวณอัีนเป็นการเปิดเผยและน่าอบัอายหรือเป็นทีเ่ดอืนร้อนร�าคาญแก่สาธารณชน ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน
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ประเวณเีป็นเหยือ่จากการค้ามนษุย์ จงึมุง่เน้นทีจ่ะลงโทษบคุคลผูก้ระท�าความผดิเกีย่วกับการค้ามนษุย์ โดยเฉพาะ

การค้าสตรแีละเดก็ รวมทัง้การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณขีองผูอ้ืน่ โดยไม่รวมไปถงึผูค้้าประเวณี หาก

พิจารณาตัวบทกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวจะเห็นได้ว่าตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือการต่อต้าน

อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 251 ที่ก�าหนดความมุ่งประสงค์การให้ความช่วย

เหลือและการคุม้ครองผู้เสียหายท่ีรฐัภาคแีต่ละรัฐต้องใช้มาตรการทีเ่หมาะสมในการด�าเนนิการให้ความช่วยเหลอื

และคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความผิดตามอนุสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการขู่ว่าจะแก้แค้นหรือ

ข่มขู่5 และพิธีสารว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ค.ศ. 2000 

กบัอนสุญัญาสหประชาชาตเิพือ่การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตทิีจ่ดัตัง้ในลกัษณะองค์กร ค.ศ. 2000 อารมัภบท 

และข้อ 2 (บ)ี ทีก่�าหนดความมุง่ประสงค์ของพธิสีารเพือ่คุม้ครองและช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ว่าด้วย

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้เสียหายอย่างเต็มท่ี6 ซึ่งผู้ค้าประเวณีก็เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในฐานะ 

ผู้เสียหาย7

   ส�าหรับในประเทศไทยได้รับเอาหลักการดังกล่าวข้างต้นมาอนุวัติการเป็นมาตรการทางกฎหมาย

ภายในประเทศ กล่าวคือ หลักการในด้านการป้องกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 

ได้ถูกน�ามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ประมวลกฎหมาย

อาญา และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ส�าหรับหลักการในด้านการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งการให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือผู้ค้าประเวณีท่ีตกเป็นเหยื่อค้า

มนุษย์ ได้ถูกน�ามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งจะเห็นได้ว่า

ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 41 บญัญัตว่ิา เว้นแต่จะได้รบัอนญุาต

เป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนด�าเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิด

ฐานเข้ามา ออกไปหรอือยูใ่นราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รบัอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง ความผดิฐานแจ้ง

ความเท็จต่อเจ้าพนักงานฐานปลอมหรือใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะท่ีเก่ียวกับการตดิต่อ ชักชวน แนะน�าตวั ตดิตาม

หรือรบเร้าบุคคลเพ่ือค้าประเวณีและการเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณี หรือความผิดฐาน

เป็นคนต่างด้าวท�างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว และนอกจากน้ี 

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ทีก่�าหนดความผดิเฉพาะทีเ่กีย่วกับการตดิต่อ 

ชักชวน แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณีตามมาตรา 5 บัญญัติว่า ผู้ใดเข้าติดต่อ ชักชวน 

แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถาน หรือกระท�าการดังกล่าวในที่อื่นใด เพื่อการค้า

ประเวณอัีนเป็นการเปิดเผยและน่าอบัอายหรือเป็นทีเ่ดอืนร้อนร�าคาญแก่สาธารณชน ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน
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หนึ่งพันบาท ทั้งนี้ และมาตรา 6 บัญญัติว่า ผู้ใดเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพ่ือประโยชน์ในการค้า

ประเวณีของตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�าทั้ง

ปรบั ดงันีจ้งึพจิารณาได้ว่าท�าให้ในทางปฏิบัตพินกังานสอบสวนไม่สามารถทีจ่ะด�าเนนิคดกีบัผูค้้าประเวณใีนความ

ผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 5 และมาตรา 6 ได้ในทันที 

แต่จะต้องด�าเนินการสอบสวนว่ามีมูลความผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่เสียก่อน หากไม่เป็นที่ปรากฏว่ามีการ 

กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์และผู้ค้าประเวณีตกเป็นเหยื่อจากการกระท�าดังกล่าว พนักงานสอบสวนจึงจะ

สามารถด�าเนินคดีกับผู้ค้าประเวณีในความผิดฐานติดต่อ ชักชวน แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้า

ประเวณี หรือในความผิดฐานเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพ่ือค้าประเวณีได้ โดยจะเห็นว่าข้ันตอนการ

ด�าเนินการท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวเป็นภาระงานเพิ่มขึ้น ซ่ึงท�าให้เกิดความยุ่งยากในการบังคับใช้กฎหมาย ขณะที่อีก

ด้านหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการเข้าตรวจค้นสถานบริการ และจับกุมผู้กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ตาม 

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 กย็งัไม่อาจถอืได้ว่าผูค้้าประเวณใีนสถานบรกิาร

ทกุคนเป็นเหยือ่จากการค้ามนุษย์ เพราะในความเป็นจรงิแล้วยงัมผู้ีค้าประเวณอีกีส่วนหนึง่ทีส่มคัรใจค้าประเวณี

ด้วยความยินยอมโดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญ8 ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนจะต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ค้า

ประเวณี โดยใช้แบบสัมภาษณ์เบ้ืองต้นร่วมกับเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดแยกผู้ค้าประเวณีซึ่งตกเป็นเหยื่อค้า

มนุษย์ทีก่ฎหมายต้องให้ความคุม้ครองและช่วยเหลอืกบัผูค้้าประเวณโีดยสมคัรใจซึง่ต้องถกูด�าเนนิคดตีามกฎหมาย 

   ดังนี้แล้ว แนวทางในการแก้ไขปัญหาการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี

ในประเทศไทยที่มีความซ�้าซ้อนกันระหว่างมาตรการลงโทษกับมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ค้าประเวณีใน

ฐานะผู้เสียหาย สามารถพิจารณาได้ดังนี้

   1) ในด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นความผูกพันท่ี

ประเทศไทยจะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศจึงมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งในทาง

ปฏิบัติเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เกิดความชัดเจน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้

กฎหมายเกีย่วกบัการค้าประเวณแีละกฎหมายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องจึงได้วาง

หลกัเกณฑ์การปฏบิตัใินการคดัแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ เช่น ก�าชบัการปฏบิติัในการคดัแยกผู้เสยีหายจาก

การค้ามนุษย์ เป็นต้น ตลอดจนได้จัดท�าคู่มือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย

และบุคคลทั่วไป เช่น คู่มือการปราบปรามการค้ามนุษย์และคุ้มครองช่วยเหลือผู้้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดย

ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลดีในแง่

การคุ้มครองกรณีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กล่าวคือ หากเป็นหญิงหรือเด็กถูกล่อลวงให้มาค้าประเวณีก็จะไม่

ถูกด�าเนินคดีในสิ่งที่ผู้นั้นถูกบังคับให้กระท�า แต่ก็ยังมีผู้ค้าประเวณีที่กระท�าการค้าประเวณีโดยสมัครใจด้วยจึง

เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจ�าแนกเหยื่อที่แท้จริง 

   2) ในด้านการป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีหากพจิารณาจะเหน็ได้ว่าอนสุญัญาระหว่าง

ประเทศไม่ได้ก�าหนดให้ประเทศภาคสีมาชิกจะต้องก�าหนดให้การค้าประเวณเีป็นความผิดและลงโทษผู้ค้าประเวณี 
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ท�าให้ในแต่ละประเทศก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการค้าประเวณแีตกต่างกันออกไป ส�าหรบัมาตรการ

ทางกฎหมายเกีย่วกบัการค้าประเวณใีนประเทศไทยได้รบัเอาหลกัการในอนสุญัญาว่าด้วยการปราบปรามการค้า

บคุคล และการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณขีองผูอ้ืน่ ค.ศ. 1949 มาอนวุตักิารกฎหมายภายใน ซึง่ถือว่า

การค้าประเวณีไม่ถือว่าเป็นกระท�าท่ีผดิกฎหมายในตวัเอง แต่ได้ก�าหนดความผดิและบทลงโทษการตดิต่อ ชักชวน 

แนะน�าตวั ตดิตาม หรอืรบเร้าบุคคลเพือ่ค้าประเวณ ีหรอืการเข้าไปมัว่สมุในสถานการค้าประเวณเีพือ่ค้าประเวณี

ถือเป็นความผิด หากประเทศไทยมีการยกเลิกการค้าประเวณีอย่างแท้จริง ไม่ก�าหนดความผิดและบทลงโทษต่อ

ผู้ค้าประเวณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม ย่อมส่งผลท�าให้ไม่มีการด�าเนินคดีผู้ค้าประเวณีวิธีการนี้จึงเป็นทางออก

ในการแก้ไขปัญหาการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการค้าประเวณใีนประเทศไทยทีม่คีวามซ�า้ซ้อนอกี

ทางหนึ่ง แต่ท้ังน้ีต้องข้ึนอยู่กับนโยบายการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของรัฐบาล ความคิดเห็นของประชาชน

โดยส่วนรวมต่อแนวคิดดังกล่าว รวมทั้งพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ประเทศไทยผูกพัน9 

 2.2  ปัญหาการก�าหนดความผิดและบทลงโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้าประเวณี พ.ศ. 2539  

   บนพืน้ฐานของสทิธมินษุยชน บคุคลย่อมมสิีทธปิระจ�าตัวของบคุคลทีไ่ม่อาจถกูลดิรอนหรือท�าให้

หมดไปได้ แต่การใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล บุคคลทุกคนอาจถูกจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพได้โดยกฎหมายเพียง

วัตถุประสงค์เพื่อการยอมรับและการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งความสงบ

เรียบร้อย ศีลธรรมอันดี และสวัสดิการสังคมทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย จึงเข้าใจได้ว่าการค้าประเวณีเป็นสิทธิ

เสรีภาพของผู้ค้าประเวณีเช่นกัน การที่รัฐจะออกกฎหมายที่กระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลภายในรัฐนั้นจะ

ท�าได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย คือ มีเหตุจ�าเป็นที่ต้องมีกฎหมายนั้นหากไม่มีจะเกิดผล 

กระทบกับสังคมส่วนรวมและกฎหมายนั้นจะต้องมีความเหมาะสม 

   ส�าหรับในประเทศไทย ถือว่าการค้าประเวณีเป็นเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้ง

เป็นทีม่าของการแพร่โรคทีอ่าจตดิต่อกนัได้ทางเพศสมัพนัธ์ซึง่เป็นอนัตรายต่อร่างกายและชวีติมนษุย์ จงึได้มีการ

ตรากฎหมายขึน้ควบคุมการค้าประเวณใีนประเทศไทย เนือ่งจากกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายอาญา จึงต้องค�านงึ

ถึงแนวคิดทฤษฎีกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการก�าหนดความผิดและบทลงโทษทางอาญา รวมทั้งหลักการลงโทษที่

ได้สัดส่วน เมื่อพิจารณาจะพบว่าตัวบทกฎหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 

2539 มุง่ทีจ่ะลงโทษบคุคลผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณใีนทกุรปูแบบ ไม่ว่าผลตอบแทนนัน้จะเป็น

ทรพัย์สนิหรอืผลประโยชน์อืน่ใด ไม่ว่าจะอยูใ่นขัน้ตอนใด ๆ  ตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ โดยไม่ได้ก�าหนดให้การค้า

ประเวณีนั้นเป็นความผิดอาญาดังเช่นในอดีต กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 ได้

ก�าหนดให้การค้าประเวณีเป็นความผิดอาญา โดยจะเห็นได้จากบทบัญญัติมาตรา 6 และมาตรา 7 ของพระราช

บัญญัติดังกล่าว ซึ่งมาตรา 6 บัญญัติว่า ผู้ใดกระท�าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีต้องระวางโทษจ�าคุก



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 79หน้า 8 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 9 United Nations Human Rights, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

Adopted and Opened for Signature, Ratification and Accession by General Assembly Resolution 34/180 of December 18, 1979,” 

last modified n.d., accessed November 1, 2017, https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf/

ท�าให้ในแต่ละประเทศก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการค้าประเวณแีตกต่างกันออกไป ส�าหรบัมาตรการ

ทางกฎหมายเกีย่วกบัการค้าประเวณใีนประเทศไทยได้รบัเอาหลกัการในอนสุญัญาว่าด้วยการปราบปรามการค้า

บุคคล และการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณขีองผูอ้ืน่ ค.ศ. 1949 มาอนวุตักิารกฎหมายภายใน ซึง่ถือว่า

การค้าประเวณไีม่ถือว่าเป็นกระท�าทีผ่ดิกฎหมายในตวัเอง แต่ได้ก�าหนดความผดิและบทลงโทษการตดิต่อ ชักชวน 

แนะน�าตวั ตดิตาม หรอืรบเร้าบคุคลเพือ่ค้าประเวณ ีหรอืการเข้าไปมัว่สมุในสถานการค้าประเวณเีพือ่ค้าประเวณี

ถือเป็นความผิด หากประเทศไทยมีการยกเลิกการค้าประเวณีอย่างแท้จริง ไม่ก�าหนดความผิดและบทลงโทษต่อ

ผู้ค้าประเวณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม ย่อมส่งผลท�าให้ไม่มีการด�าเนินคดีผู้ค้าประเวณีวิธีการนี้จึงเป็นทางออก

ในการแก้ไขปัญหาการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการค้าประเวณใีนประเทศไทยทีม่คีวามซ�า้ซ้อนอกี

ทางหนึ่ง แต่ท้ังน้ีต้องข้ึนอยู่กับนโยบายการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของรัฐบาล ความคิดเห็นของประชาชน

โดยส่วนรวมต่อแนวคิดดังกล่าว รวมทั้งพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ประเทศไทยผูกพัน9 

 2.2  ปัญหาการก�าหนดความผิดและบทลงโทษทางอาญาตามพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปราม

การค้าประเวณี พ.ศ. 2539  

   บนพ้ืนฐานของสิทธมินษุยชน บคุคลย่อมมสิีทธปิระจ�าตวัของบคุคลทีไ่ม่อาจถกูลดิรอนหรอืท�าให้

หมดไปได้ แต่การใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล บุคคลทุกคนอาจถูกจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพได้โดยกฎหมายเพียง

วัตถุประสงค์เพื่อการยอมรับและการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งความสงบ

เรียบร้อย ศีลธรรมอันดี และสวัสดิการสังคมทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย จึงเข้าใจได้ว่าการค้าประเวณีเป็นสิทธิ

เสรีภาพของผู้ค้าประเวณีเช่นกัน การที่รัฐจะออกกฎหมายที่กระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลภายในรัฐนั้นจะ

ท�าได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย คือ มีเหตุจ�าเป็นที่ต้องมีกฎหมายนั้นหากไม่มีจะเกิดผล 

กระทบกับสังคมส่วนรวมและกฎหมายนั้นจะต้องมีความเหมาะสม 

   ส�าหรับในประเทศไทย ถือว่าการค้าประเวณีเป็นเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้ง

เป็นทีม่าของการแพร่โรคทีอ่าจตดิต่อกนัได้ทางเพศสมัพนัธ์ซึง่เป็นอนัตรายต่อร่างกายและชวีติมนษุย์ จงึได้มกีาร

ตรากฎหมายขึน้ควบคุมการค้าประเวณใีนประเทศไทย เนือ่งจากกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายอาญา จงึต้องค�านงึ

ถึงแนวคิดทฤษฎีกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการก�าหนดความผิดและบทลงโทษทางอาญา รวมทั้งหลักการลงโทษที่

ได้สัดส่วน เมื่อพิจารณาจะพบว่าตัวบทกฎหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 

2539 มุง่ทีจ่ะลงโทษบคุคลผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณใีนทกุรปูแบบ ไม่ว่าผลตอบแทนนัน้จะเป็น

ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อืน่ใด ไม่ว่าจะอยูใ่นขัน้ตอนใด ๆ  ตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ โดยไม่ได้ก�าหนดให้การค้า

ประเวณีนั้นเป็นความผิดอาญาดังเช่นในอดีต กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 ได้

ก�าหนดให้การค้าประเวณีเป็นความผิดอาญา โดยจะเห็นได้จากบทบัญญัติมาตรา 6 และมาตรา 7 ของพระราช

บัญญัติดังกล่าว ซึ่งมาตรา 6 บัญญัติว่า ผู้ใดกระท�าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีต้องระวางโทษจ�าคุก

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 9

 10 Somporn Phrommahitathorn et al., Laws on Prostitution (Bangkok: Academic Fund of the Office of Thai Royal 

Police, 1998), 29. [In Thai]

 11 Watcharaphon Company Limited, “Crackdown on Prostitution to Erase Pattaya’s Image as Sex City,” Newspaper 

Culumn, Thairath, March 4, 2017, accessed February 12, 2018, https://www.thairath.co.th/content/873730#/ [In Thai]

ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และมาตรา 7 บัญญัติว่า ผู้ใดกระท�าการค้าประเวณี

ต่อเพศเดียวกัน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหก เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ อย่างไรก็ดี 

แม้ตามพระราชบัญญติัป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2539 จะไม่ได้ก�าหนดให้การค้าประเวณีเป็น

ความผดิไว้10 แต่ตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ได้ก�าหนดให้การติดต่อ ชกัชวน แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบคุคล

เพื่อค้าประเวณี หรือเป็นการเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณีเป็นความผิดอาญาที่มีความ

หมายครอบคลุมพฤติการณ์การกระท�าความผิดของผู้ค้าประเวณี เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมาย

ในอดีต พบว่า ความผิดดังกล่าวแต่เดิมเป็นฐานความผิดที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 (1) และมาตรา 5 (3) ของพระ

ราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 ซึ่งได้น�ามาบัญญัติขึ้นใหม่ไว้ในมาตรา 5 และมาตรา 6 ของพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 แต่ได้มีการปรับลดบทลงโทษในส่วนโทษจ�าคุกให้เบา

ลงจากเดิม โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนโทษปรับ 

   ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตราโทษปรับตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 5 

(1) และมาตรา 5 (3) พบว่า กฎหมายได้ก�าหนดบทลงโทษในส่วนโทษปรับของท้ังสองมาตราไว้เท่ากนั โดยมอีตัรา

ปรับสูงสุดไม่เกินหนึ่งพันบาท จะเห็นได้ว่าอัตราโทษปรับหนึ่งพันบาท ที่ได้ก�าหนดไว้เมื่อ 50 กว่าปีมาแล้ว หาก

เปรยีบเทยีบกบัค่าครองชพีในช่วงเวลาขณะนัน้โทษปรับดังกล่าวน่าจะมคีวามรุนแรงสูงมากกว่าปัจจุบนัหลายเท่า

ตัว ในทางกลับกันการน�าโทษปรับหนึ่งพันบาท ในอดีตมาใช้ โดยไม่ได้ค�านึงถึงภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่

เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวในปัจจุบัน โทษดังกล่าวเบาเกินไปจึงไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะกับความร้ายแรงของการ 

กระท�าความผิด ท�าให้ไม่สามารถป้องกัน ข่มขู่ ยับยั้งการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยปัญหาดังกล่าวจะเห็นจากกรณีตัวอย่าง เช่น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 พันต�ารวจเอก

อภิชัย กรอบเพชร ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี น�าชุดจับกุมชาวไทยและชาวต่างชาติท่ี

ลกัลอบค้าประเวณีและแอบแฝงเข้ามาก่อเหตอุาชญากรรม รวมถงึเร่ขอทานอยูใ่นเขตพืน้ทีเ่มอืงพทัยา ซึง่สามารถ

จบักมุได้ 40 คน และคมุตวัผูต้้องหาด�าเนนิคดใีนข้อหาติดต่อชกัชวนหรือรบเร้าบคุคลตามท้องถนนสาธารณสถาน

เพ่ือการค้าประเวณี อันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอาย และเป็นท่ีเดือดร้อนร�าคาญแก่สาธารณชน เพ่ือเปรียบ

เทียบปรับข้อหาการติดต่อ ชักชวน แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณีรายละ 1,000 บาท และ

ปล่อยตัวไป ส่วนผู้ที่ไม่มีเงินช�าระค่าปรับจะถูกควบคุมยังห้องขังของสถานีต�ารวจภูธรเมืองพัทยา11 ทั้งนี้ จะเห็น

ได้ว่าการก�าหนดอตัราโทษปรบัทีต่�า่กว่าผลตอบแทนท่ีได้จากการค้าประเวณ ีย่อมส่งผลท�าให้ผู้ค้าประเวณไีม่เกรง

กลัวกฎหมายและมีมูลเหตุจูงใจในการกระท�าความผิดซ�้าขึ้นอีก 

   ดังนี้แล้ว แนวทางในการแก้ไขปัญหาการก�าหนดความผิดและบทลงโทษทางอาญาตามพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 คือ 



หน้า 80 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (vol. 6 no. 1 January - June 2018)หน้า 10 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 12 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979, Article 11. 

 13 Chanokphon Sakonphadungkhet, “Prevention and Suppression of Child and Woman Prostitution as Provided in 

International Conventions and Comparison Between Thai and Foreign Laws,” (Master’s thesis, Faculty of Law, Chulalongkorn 

University, 2002), 71. [In Thai]

   1) ในด้านกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

พ.ศ. 2539 มาตรา 5 และมาตรา 6 เพิ่มบทลงโทษโดยเฉพาะในกรณีโทษปรับให้สูงขึ้นเท่ากันหรือมากกว่าผล

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการกระท�าความผิด เพื่อให้การก�าหนดความผิดอาญาและบทลงโทษผู้ค้าประเวณีใน

ประเทศไทยได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�าความผิดและท�าให้ภารกิจคุ้มครองสังคมของ

กฎหมายอาญาบรรลุเป้าหมายไปได้อย่างแท้จริง

   2) ในด้านสิทธิมนุษยชน อาจจะต้องหันกลับมาพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติมพระ

ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ในเรื่องการก�าหนดความผิดผู้ค้าประเวณีอย่าง

จริงจังว่าการใช้กฎหมายอาญาโดยไม่ได้มุ่งหมายให้มีการจ�าคุกผู้ค้าประเวณี แต่มุ่งเน้นท่ีจะใช้โทษปรับในอัตรา

เล็กน้อยเช่นนี้มีความจ�าเป็นมากน้อยเพียงใด หรือเป็นทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีหรือไม่ เนื่องจาก

ท้ายที่สุดแล้วด้วยข้ันตอนกระบวนการทางกฎหมายในปัจจุบันอาจท�าให้ผู้ค้าประเวณีโดยสมัครใจ12 ได้รับผล 

กระทบถูกจ�ากัดสิทธิเสรีภาพเกินความจ�าเป็น 

 2.3 ปัญหาในการก�าหนดมาตรการคุ ้มครองและพัฒนาอาชีพและมาตรการป้องกันพิเศษ 

ทางด้านสาธารณสุข

   ในประเทศไทยได้รบัเอาหลกัการในอนสัุญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าบคุคล และการแสวงหา

ประโยชน์จากการค้าประเวณขีองผูอ้ืน่ ค.ศ. 1949 มาบญัญติัไว้ในพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการค้า

ประเวณี พ.ศ. 2539 โดยมุ่งที่จะลงโทษบุคคลผู้การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่นโดยไม่รวมไป

ถึงผู้ค้าประเวณี13 กล่าวคือ แม้ตามตัวบทกฎหมายจะไม่ได้ก�าหนดให้การค้าประเวณีเป็นความผิดไว้เพื่อลงโทษ 

ผู้ค้าประเวณีโดยตรง แต่ก็ได้ก�าหนดให้การติดต่อ ชักชวน แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณี 

หรอืเป็นการเข้าไปม่ัวสมุในสถานการค้าประเวณเีพือ่ค้าประเวณีเป็นความผดิอาญา ซ่ึงการน�าพฤติการณ์ลักษณะ

การกระท�าความผดิของผูค้้าประเวณีมาบัญญตัไิว้เป็นความผดิ ย่อมส่งผลโดยอ้อม ท�าให้มกีารลงโทษผูค้้าประเวณี 

โดยมีวัตถุประสงค์การลงโทษเพื่อป้องกัน ข่มขู่ ยับยั้งไม่ให้มีการค้าประเวณี อย่างไรก็ดี บางกรณีการลงโทษไม่

สามารถป้องกันการกระท�าความผิดซ�้าของผู้กระท�าความผิดได้ รวมทั้งการลงโทษไม่สามารถป้องกันผลกระทบ

ข้างเคียงที่เกิดจากการกระท�าความผิด จึงต้องมีการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายที่จ�าเป็นขึ้นไว้โดยเฉพาะ

   หากพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการค้าประเวณใีนประเทศไทยจะเหน็ได้ว่า มาตรการ

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ส่วนหนึ่งเป็น

มาตรการป้องกันการกระท�าความผิดซ�้าของผู้ค้าประเวณี แต่อย่างไรก็ดี มาตรการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพดัง

กล่าวมุ่งเน้นทีจ่ะคุม้ครองเดก็อายไุม่เกนิ 18 ปี จากการค้าประเวณเีป็นส�าคญั แต่ส�าหรบัในกรณขีองผูค้้าประเวณี

อายุกว่า 18 ปี แม้บทบัญญัติกฎหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ค้าประเวณีดังกล่าวสามารถขอรับความคุ้มครองและ



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 81หน้า 10 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 12 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979, Article 11. 

 13 Chanokphon Sakonphadungkhet, “Prevention and Suppression of Child and Woman Prostitution as Provided in 

International Conventions and Comparison Between Thai and Foreign Laws,” (Master’s thesis, Faculty of Law, Chulalongkorn 

University, 2002), 71. [In Thai]

   1) ในด้านกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

พ.ศ. 2539 มาตรา 5 และมาตรา 6 เพิ่มบทลงโทษโดยเฉพาะในกรณีโทษปรับให้สูงขึ้นเท่ากันหรือมากกว่าผล

ประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท�าความผิด เพื่อให้การก�าหนดความผิดอาญาและบทลงโทษผู้ค้าประเวณีใน

ประเทศไทยได้สัดส่วนท่ีเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�าความผิดและท�าให้ภารกิจคุ้มครองสังคมของ

กฎหมายอาญาบรรลุเป้าหมายไปได้อย่างแท้จริง

   2) ในด้านสิทธิมนุษยชน อาจจะต้องหันกลับมาพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติมพระ

ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ในเรื่องการก�าหนดความผิดผู้ค้าประเวณีอย่าง

จริงจังว่าการใช้กฎหมายอาญาโดยไม่ได้มุ่งหมายให้มีการจ�าคุกผู้ค้าประเวณี แต่มุ่งเน้นที่จะใช้โทษปรับในอัตรา

เล็กน้อยเช่นนี้มีความจ�าเป็นมากน้อยเพียงใด หรือเป็นทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีหรือไม่ เนื่องจาก

ท้ายที่สุดแล้วด้วยขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายในปัจจุบันอาจท�าให้ผู้ค้าประเวณีโดยสมัครใจ12 ได้รับผล 

กระทบถูกจ�ากัดสิทธิเสรีภาพเกินความจ�าเป็น 

 2.3 ปัญหาในการก�าหนดมาตรการคุ ้มครองและพัฒนาอาชีพและมาตรการป้องกันพิเศษ 

ทางด้านสาธารณสุข

   ในประเทศไทยได้รบัเอาหลกัการในอนสัุญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าบคุคล และการแสวงหา

ประโยชน์จากการค้าประเวณขีองผู้อืน่ ค.ศ. 1949 มาบญัญติัไว้ในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้า

ประเวณี พ.ศ. 2539 โดยมุ่งที่จะลงโทษบุคคลผู้การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่นโดยไม่รวมไป

ถึงผู้ค้าประเวณี13 กล่าวคือ แม้ตามตัวบทกฎหมายจะไม่ได้ก�าหนดให้การค้าประเวณีเป็นความผิดไว้เพื่อลงโทษ 

ผู้ค้าประเวณีโดยตรง แต่ก็ได้ก�าหนดให้การติดต่อ ชักชวน แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณี 

หรอืเป็นการเข้าไปม่ัวสมุในสถานการค้าประเวณเีพือ่ค้าประเวณีเป็นความผดิอาญา ซึง่การน�าพฤตกิารณ์ลักษณะ

การกระท�าความผดิของผูค้้าประเวณมีาบญัญตัไิว้เป็นความผดิ ย่อมส่งผลโดยอ้อม ท�าให้มกีารลงโทษผูค้้าประเวณี 

โดยมีวัตถุประสงค์การลงโทษเพื่อป้องกัน ข่มขู่ ยับยั้งไม่ให้มีการค้าประเวณี อย่างไรก็ดี บางกรณีการลงโทษไม่

สามารถป้องกันการกระท�าความผิดซ�้าของผู้กระท�าความผิดได้ รวมท้ังการลงโทษไม่สามารถป้องกันผลกระทบ

ข้างเคียงที่เกิดจากการกระท�าความผิด จึงต้องมีการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายที่จ�าเป็นขึ้นไว้โดยเฉพาะ

   หากพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการค้าประเวณีในประเทศไทยจะเห็นได้ว่า มาตรการ

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ส่วนหนึ่งเป็น

มาตรการป้องกันการกระท�าความผิดซ�้าของผู้ค้าประเวณี แต่อย่างไรก็ดี มาตรการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพดัง

กล่าวมุง่เน้นทีจ่ะคุม้ครองเดก็อายไุม่เกนิ 18 ปี จากการค้าประเวณเีป็นส�าคญั แต่ส�าหรบัในกรณขีองผู้ค้าประเวณี

อายุกว่า 18 ปี แม้บทบัญญัติกฎหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ค้าประเวณีดังกล่าวสามารถขอรับความคุ้มครองและ

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 11

 14 The Committee on Protection and Vocational Development Regulation on Duration of Protection and Vocational 

Development in Protection and Vocational Development Center B.E. 2540, Article 3, Royal Gazette Book 114 Part 72 ง  

(September 9, 1997): 24. [In Thai]

พฒันาอาชพีได้ แต่การทีจ่ะได้รบัความคุม้ครองและพัฒนาอาชพีตามกฎหมายนัน้จะต้องผ่านการพิจารณาความ

เหมาะสมเสยีก่อน เช่น ต้องไม่ปรากฏว่าบคุคลดังกล่าวต้องหาหรืออยูใ่นระหว่างถกูด�าเนนิคดใีนความผิดฐานอืน่

ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ�าคุก หรือต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก นอกจากนี้ สถานแรกรับและคณะกรรมการคุ้มครอง

และพัฒนาอาชีพประจ�าจังหวัดอาจพิจารณาไม่ส่งผู้นั้นไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ หรือจะให้ผู้นั้นพ้น

จากการดูแลก่อนครบก�าหนดเวลา 6 เดือน ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

   1) ได้ตรวจสอบประวตั ิความประพฤต ิสตปัิญญา การศกึษาและข้อเทจ็จรงิอืน่ประกอบกบัมบีดิา 

มารดา หรือผู้ปกครอง รับรองว่าจะให้การปกครองดูแลโดยใกล้ชิด และน่าเชื่อว่าผู้นั้นจะไม่กลับไปค้าประเวณี

อีก หรือ

   2) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามค�าวินิจฉัยของแพทย์ หรือ

   3) เป็นผู้เจ็บป่วยเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาด และแพทย์มีความเห็นว่าจ�าเป็นต้องรักษาตัว

นอกสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ14

   เมื่อมาตรการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไม่ได้บังคับให้ผู้ค้าประเวณีอายุกว่า 18 ปี ต้องอยู่ภายใต้

การดูแลดังกล่าว ย่อมไม่อาจป้องกันการกระท�าผิดซ�้าของผู้ค้าประเวณีอายุกว่า 18 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมือ่พจิารณาประกอบกบัปัญหาการก�าหนดบทลงโทษในมาตรา 5 และมาตรา 6 ของพระราชบญัญัตป้ิองกนัและ

ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ต�่าเกินไปจนไม่อาจป้องกัน ข่มขู่ ยับยั้งการกระท�าความผิดของผู้ค้า

ประเวณีโดยสมัครใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่ามาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้า

ประเวณีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้า

ประเวณีของผู้ค้าประเวณีโดยสมัครใจอายุกว่า 18 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   หากพจิารณาเปรยีบเทยีบมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัการแพร่โรคทีอ่าจตดิต่อกนั

ได้ทางเพศสัมพันธ์จากการค้าประเวณีที่ผ่านมา จะพบว่ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีของ

ประเทศไทยในอดีต ได้มีการก�าหนดเงื่อนไขโดยน�ามาตรการทางด้านสาธารณสุขมาใช้ในการควบคุมการแพร่

ระบาดของสญัจรโรคตามพระราชบัญญตัป้ิองกนัสญัจรโรค ร.ศ. 127 ขณะทีใ่นปัจจบุนัตามพระราชบญัญตัป้ิองกนั

และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ไม่ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันพิเศษทางด้านสาธารณสุขเอาไว้โดย

เฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่โรคที่อาจติดต่อกันได้ทางเพศสัมพันธ์จากการค้าประเวณี โดยจะเห็นได้ว่าการให้ผู้

ค้าประเวณีสามารถเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล และได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอโดยไม่เสียค่าใช้

จ่าย เป็นการป้องกันพิเศษเพื่อคุ้มครองบุคคลทั่วไปในสังคมรวมทั้งผู้ค้าประเวณีให้ปลอดภัย แม้ในประเทศไทย

จะมีโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ให้สิทธิในการเข้ารับการรักษาโรคในราคา 30 บาท แต่สิทธิดังกล่าวก็ไม่

อาจน�ามาใช้เป็นมาตรการป้องกันพิเศษทางด้านสาธารณสุขดังกล่าวได้ เพราะโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
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ให้สิทธิในการรักษาพยาบาลเฉพาะคนไทยซ่ึงไม่รวมไปถึงคนต่างด้าว รวมทั้งไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่จ�าเป็น 

ในการตรวจสุขภาพของผู้ค้าบริการเอาไว้ ขณะที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสให้สิทธิผู ้ค้าประเวณีได้รับการรักษา 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

   โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการก�าหนดมาตรการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพและมาตรการ

ป้องกันพิเศษทางด้านสาธารณสุข คือ ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

พ.ศ. 2539 ให้ผู้ค้าประเวณีทุกคนมีโอกาสจะได้รับความคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม

กัน และให้ผู้ค้าประเวณีสามารถเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล และได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า ภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศมุ่งเน้นที่จะให้มีการลงโทษ

การกระท�าที่มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าสตรีและเด็ก และการแสวงหาประโยชน์จากการค้า

ประเวณีของผู้อื่น โดยไม่รวมไปถึงผู้ค้าประเวณี ส�าหรับในประเทศไทยได้รับเอาหลักการดังกล่าวมาก�าหนดไว้

เป็นมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี กล่าวคือ ในส่วนการป้องกันและปราบปรามการแสวงหา

ประโยชน์จากการค้าประเวณถีกูบญัญตัไิว้ในพระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2539, 

ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และในส่วนการ

ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ รวมท้ังการให้ความคุม้ครองและความช่วยเหลอืผูค้้าประเวณท่ีีตกเป็นเหยือ่

ค้ามนษุย์ถกูบัญญตัไิว้ในพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 โดยมองว่าผูค้้าประเวณี

เป็นเหยือ่จากการค้ามนษุย์ ทัง้ทีจ่รงิแล้วกยั็งมีผู้ค้าประเวณโีดยสมคัรใจซึง่หาได้รายได้จากการค้าประเวณ ีท�าให้

การก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีในประเทศไทยมีความซ�้าซ้อนกันระหว่างมาตรการ

ลงโทษกับมาตรการคุม้ครองและช่วยเหลอืผูค้้าประเวณใีนฐานะผูเ้สยีหาย จนเป็นทีม่าของปัญหาความยุง่ยากใน

การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนซึ่งต้องคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ ด้วยบทลงโทษที่บังคับใช้นั้นเบาเกินไปไม่

ได้สดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัความร้ายแรงของการกระท�าความผดิ จงึไม่สามารถป้องกนั ข่มขู ่ยบัยัง้การกระท�าความ

ผดิของผูค้้าประเวณโีดยสมคัรใจได้ ประกอบกบัไม่มีมาตรการป้องกนัการกระท�าความผดิซ�า้ของผู้ค้าประเวณอีายุ

ไม่เกิน 18 ปี ท่ีมีประสิทธิภาพท�าให้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีตาม 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของ 

ผู้ค้าประเวณีโดยสมัครใจอายุกว่า 18 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

ค้าประเวณีในประเทศไทย ไม่ได้ก�าหนดมาตรการป้องกนัพเิศษทางด้านสาธารณสขุคุม้ครองบคุคลทัว่ไปในสงัคม

รวมทั้งผู้ค้าประเวณีให้ปลอดภัย 

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 เหน็ควรให้มกีารแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 

2539 ในส่วนบทลงโทษผู้ค้าประเวณีให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษปรับ เพื่อให้บทลงโทษนั้นสามารถป้องกัน 

ข่มขู่ ยับยั้งการกระท�าความผิดของผู้ค้าประเวณีโดยสมัครใจ ท้ังนี้ การแก้ไขเพ่ิมโทษปรับควรให้สอดคล้องกับ
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ให้สิทธิในการรักษาพยาบาลเฉพาะคนไทยซ่ึงไม่รวมไปถึงคนต่างด้าว รวมทั้งไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่จ�าเป็น 

ในการตรวจสุขภาพของผู้ค้าบริการเอาไว้ ขณะที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสให้สิทธิผู ้ค้าประเวณีได้รับการรักษา 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

   โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการก�าหนดมาตรการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพและมาตรการ

ป้องกันพิเศษทางด้านสาธารณสุข คือ ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

พ.ศ. 2539 ให้ผู้ค้าประเวณีทุกคนมีโอกาสจะได้รับความคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม

กัน และให้ผู้ค้าประเวณีสามารถเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล และได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า ภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศมุ่งเน้นท่ีจะให้มีการลงโทษ

การกระท�าท่ีมีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าสตรีและเด็ก และการแสวงหาประโยชน์จากการค้า

ประเวณีของผู้อื่น โดยไม่รวมไปถึงผู้ค้าประเวณี ส�าหรับในประเทศไทยได้รับเอาหลักการดังกล่าวมาก�าหนดไว้

เป็นมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี กล่าวคือ ในส่วนการป้องกันและปราบปรามการแสวงหา

ประโยชน์จากการค้าประเวณถีกูบญัญติัไว้ในพระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2539, 

ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และในส่วนการ

ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ รวมท้ังการให้ความคุม้ครองและความช่วยเหลอืผูค้้าประเวณีท่ีตกเป็นเหยือ่

ค้ามนษุย์ถกูบญัญติัไว้ในพระราชบัญญติัป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 โดยมองว่าผูค้้าประเวณี

เป็นเหยือ่จากการค้ามนษุย์ ทัง้ทีจ่รงิแล้วกย็งัมีผู้ค้าประเวณโีดยสมคัรใจซึง่หาได้รายได้จากการค้าประเวณ ีท�าให้

การก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีในประเทศไทยมีความซ�้าซ้อนกันระหว่างมาตรการ

ลงโทษกบัมาตรการคุม้ครองและช่วยเหลอืผูค้้าประเวณใีนฐานะผูเ้สยีหาย จนเป็นทีม่าของปัญหาความยุง่ยากใน

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนซึ่งต้องคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ ด้วยบทลงโทษท่ีบังคับใช้น้ันเบาเกินไปไม่

ได้สดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัความร้ายแรงของการกระท�าความผดิ จงึไม่สามารถป้องกนั ข่มขู ่ยบัยัง้การกระท�าความ

ผดิของผู้ค้าประเวณโีดยสมคัรใจได้ ประกอบกบัไม่มีมาตรการป้องกนัการกระท�าความผดิซ�า้ของผูค้้าประเวณอีายุ

ไม่เกิน 18 ปี ที่มีประสิทธิภาพท�าให้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีตาม 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของ 

ผู้ค้าประเวณีโดยสมัครใจอายุกว่า 18 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

ค้าประเวณใีนประเทศไทย ไม่ได้ก�าหนดมาตรการป้องกนัพเิศษทางด้านสาธารณสขุคุม้ครองบคุคลทัว่ไปในสังคม

รวมทั้งผู้ค้าประเวณีให้ปลอดภัย 

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 เหน็ควรให้มกีารแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 

2539 ในส่วนบทลงโทษผู้ค้าประเวณีให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษปรับ เพื่อให้บทลงโทษนั้นสามารถป้องกัน 

ข่มขู่ ยับยั้งการกระท�าความผิดของผู้ค้าประเวณีโดยสมัครใจ ท้ังนี้ การแก้ไขเพิ่มโทษปรับควรให้สอดคล้องกับ
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การก�าหนดอัตราโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบคดีตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 และมาตรา 38

   3.2.2 เหน็ควรให้มกีารแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 

2539 ในส่วนของมาตรการความคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ผู ้ค้าประเวณีทุกคนมีโอกาสจะได้รับ 

ความคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน

   3.2.3 เหน็ควรให้มกีารแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 

2539 ให้มกีารบญัญตัมิาตรการป้องกนัพเิศษ เช่น การอบรมให้ความรู ้การส่งเสรมิฝึกหดัอาชพี การรกัษาพยาบาล

และการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การเฝ้าติดตามคุมประพฤติและการขึ้นทะเบียนประวัติผู้ค้าประเวณี

ขึ้นไว้โดยเฉพาะ 
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บทคัดย่อ

 บทความนี ้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาปัญหาในการป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผดิเก่ียวกบั

การพนันในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา 

ดังกล่าว เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการพนันเป็นไปโดยประสิทธิภาพ

 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาการป้องกันและปราบปรามการพนันในประเทศไทยนั้นมี 3 ประการ คือ 

1) บทบัญญัติกฎหมายการพนันมีความล้าหลัง ไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุมปัญหาการพนัน โดยเฉพาะประเภท

การพนันตามที่ระบุไว้ท้ายพระราชบัญญัติ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการตีความบทบัญญัติของกฎหมาย 2) การ

ก�าหนดความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันตามมาตรา 12 นั้นไม่ได้แบ่งแยกการกระท�าความผิด และ

การก�าหนดความผดิของผูเ้กีย่วข้องไม่เป็นไปตามทฤษฎสีดัส่วนโทษทีไ่ด้ก�าหนดไม่รุนแรงมากพอ จงึท�าให้ผูก้ระท�า

ผดิไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย และ 3) การน�ามาตรการในการควบคมุการพนนั โดยก�าหนดสถานทีอ่นญุาตให้มกีาร

เล่นการพนนัเพือ่ใช้แก้ไขปัญหาการพนนัในประเทศไทยนัน้ ซ่ึงปัจจุบนัมกีฎหมายรองรับอยูแ่ล้ว แต่จะต้องมกีาร

แก้ไขเพิ่มเติมและให้ครอบคลุมไปถึงการพนันออนไลน์ ดังนี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ คือ 1) ควรแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายในการก�าหนดความผิดและเพิ่มบทลงโทษทางอาญาให้เป็นไปตามทฤษฎีสัดส่วนของผู้กระท�าความผิด

และสอดคล้องกบัสงัคมปัจจบัุน 2) ควรแก้ไขการให้อ�านาจเจ้าหน้าทีร่ฐัสามารถเข้าถงึข้อมลูของการพนนัออนไลน์ 

และ 3) ควรก�าหนดสถานที่ท่ีอนุญาตให้เล่นการพนันที่ชัดเจน และควรน�ากฎหมายการฟอกเงินและ 

ริบทรัพย์มาบังคับใช้ควบคู่กัน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายการพนันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ:  การป้องกันและปราบปราม;  การพนัน;  พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
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Abstract  

 The objective of the research is to explore the problem toward prevention and 

suppression of gambling offenses in Thailand under the Gambling Act B.E. 2478, as well as find 

out the solutions in order to effectively prevent and suppress the gambling offense. 

 It has been found that the problems toward prevention and suppression of gambling 

in Thailand comprise of: 1) the gambling legislation is out-dated, ambiguous and uncover, 

especially specific types of gambling which are listed at the end of the Act, consequently, it 

lead to issues on the interpretation of the law, 2) the determination of an offense relating to 

the article 12 does not distinguish and the definition of offense is not based on principle of 

proportionality as well as the penalty is insufficient severe, then offender is unfear the law and 

3) control measure to solve gambling by setting up a place for legal gambling in Thailand is 

already supported by law, however, it must be modified and covered online gambling. So, The 

author has suggested that: 1) the law shall be amended by imposing criminal offenses and 

penalties in accordance with the principle of proportionality and current societies, 2) the 

government officials should be authority to access the data of online gambling and 3) a place 

for legal gambling shall be obviously permit as well as law on money laundering and forfeiture 

of property should be applied to effectively enforce with gambling laws.

Keywords:  Prevention and Suppression;  Gambling;  Gambling Act B.E. 2478

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

  ในประเทศไทย ปัญหาการพนันถูกมองว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

อันดีของประชาชน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการจัดให้

มีการเล่นหรือเข้าเล่นการพนันตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติ รวมทั้งควบคุมไม่ให้มีการจัดให้มีการเล่นหรือ

เข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ ขณะที่ในหลายประเทศอนุญาตให้มีการ

ประกอบธุรกิจสถานคาสิโนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ด้วยธุรกิจการพนันเป็นธุรกิจที่สร้างผลก�าไรอย่าง

มหาศาล จึงท�าให้เกิดปัญหาการลักลอบเปิดบ่อนการพนันอย่างผิดกฎหมาย ตลอดจนการทุจริตติดสินบนเจ้า

หน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จนเกิดส่วยการพนันขึ้นภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ด้าน อาทิ การวิ่งเต้นโยก

ย้ายต�าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีรฐั ซ่ึงพืน้ท่ีใดมกีารลกัลอบเปิดบ่อนการพนนัขนาดใหญ่หรอืหลายแห่ง การส่งส่วยการ

พนันก็มากตามขนาดและจ�านวนบ่อนพนันในพื้นที่นั้น ส่งผลให้เกิดเจ้าหน้าที่รัฐบางราย มีการวิ่งเต้นด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ เพื่อต้องการมีอ�านาจเหนือพื้นท่ีปกครองนั้น ๆ โดยมุ่งหวังในการได้มาซ่ึงผลประโยชน์ โดยละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามบ่อนการพนันเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ได้รับ แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมาย 
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Abstract  

 The objective of the research is to explore the problem toward prevention and 

suppression of gambling offenses in Thailand under the Gambling Act B.E. 2478, as well as find 

out the solutions in order to effectively prevent and suppress the gambling offense. 

 It has been found that the problems toward prevention and suppression of gambling 

in Thailand comprise of: 1) the gambling legislation is out-dated, ambiguous and uncover, 

especially specific types of gambling which are listed at the end of the Act, consequently, it 

lead to issues on the interpretation of the law, 2) the determination of an offense relating to 

the article 12 does not distinguish and the definition of offense is not based on principle of 

proportionality as well as the penalty is insufficient severe, then offender is unfear the law and 

3) control measure to solve gambling by setting up a place for legal gambling in Thailand is 

already supported by law, however, it must be modified and covered online gambling. So, The 

author has suggested that: 1) the law shall be amended by imposing criminal offenses and 

penalties in accordance with the principle of proportionality and current societies, 2) the 

government officials should be authority to access the data of online gambling and 3) a place 

for legal gambling shall be obviously permit as well as law on money laundering and forfeiture 

of property should be applied to effectively enforce with gambling laws.

Keywords:  Prevention and Suppression;  Gambling;  Gambling Act B.E. 2478

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

  ในประเทศไทย ปัญหาการพนันถูกมองว่าเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

อันดีของประชาชน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการจัดให้

มีการเล่นหรือเข้าเล่นการพนันตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติ รวมทั้งควบคุมไม่ให้มีการจัดให้มีการเล่นหรือ

เข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ ขณะที่ในหลายประเทศอนุญาตให้มีการ

ประกอบธุรกิจสถานคาสิโนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ด้วยธุรกิจการพนันเป็นธุรกิจที่สร้างผลก�าไรอย่าง

มหาศาล จึงท�าให้เกิดปัญหาการลักลอบเปิดบ่อนการพนันอย่างผิดกฎหมาย ตลอดจนการทุจริตติดสินบนเจ้า

หน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จนเกิดส่วยการพนันขึ้นภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ด้าน อาทิ การวิ่งเต้นโยก

ย้ายต�าแหน่งของเจ้าหน้าทีร่ฐั ซ่ึงพืน้ทีใ่ดมกีารลกัลอบเปิดบ่อนการพนนัขนาดใหญ่หรอืหลายแห่ง การส่งส่วยการ

พนันก็มากตามขนาดและจ�านวนบ่อนพนันในพื้นที่นั้น ส่งผลให้เกิดเจ้าหน้าที่รัฐบางราย มีการวิ่งเต้นด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ เพื่อต้องการมีอ�านาจเหนือพื้นท่ีปกครองนั้น ๆ โดยมุ่งหวังในการได้มาซึ่งผลประโยชน์ โดยละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามบ่อนการพนันเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ได้รับ แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมาย 
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แต่การกระท�าผิดเกี่ยวกับการพนันก็ไม่ได้ลดลง แต่ยังคงมีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันท่ีผิดกฎหมายมากมาย

หลายแห่งในประเทศไทย นอกจากนี้ ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต

เป็นปัจจัยส�าคัญ ท�าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลต่างสถานที่สามารถติดต่อและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงได้มีการพัฒนาธุรกิจการให้บริการเข้าเล่นการพนันผ่านทาง

เวบ็ไซต์บนเซร์ิฟเวอร์หรอืเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ รวมทัง้ในแอปพลเิคชนับนโทรศัพท์มืออย่างแพร่หลายในปัจจุบนั 

หรือที่เรียกกันว่า “การพนันออนไลน์” น้ันเอง ทั้งที่เป็นการให้บริการเปิดให้เข้าเล่นการพนันออนไลน์ที่ได้รับ

อนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายต่างประเทศก็ตาม 

  จากข้อมูลทางสถิติพบว่า การพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2541 

มีจ�านวนเว็บไซต์รับแทงพนันทั่วโลก จ�านวน 190 เว็บไซต์ ต่อมาได้จ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น 1,800 เว็บไซต์ในปี พ.ศ. 

2545 และในปี พ.ศ. 2549 มีเว็บไซต์รับแทงพนันสูงถึง 2,500 เว็บไซต์ โดยสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ

อยู่ที่ประมาณ 651 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณเกือบ 2 หมื่นล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2541 เพิ่มขึ้น

จากปี พ.ศ. 2540 มากกว่าเท่าตัว ขณะที่ในปี พ.ศ. 2547 ผู้ประกอบการมีรายได้จากการพนันประมาณ 7,500 

ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี หรือราว 2.25 แสนล้านบาทต่อปี และเพิ่มขึ้นสูงเป็น 12,000 - 15,000 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (หรือประมาณ 3.6 - 4.5 แสนล้านบาทต่อปี) ในปี พ.ศ. 2549 และยังมีการคาดการณ์ว่า 

ในปี พ.ศ. 2558 ผู้ประกอบการจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นไปถึง 528,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือประมาณ 15.8 

ล้านล้านบาทต่อปี โดยเฉลีย่การประกอบธรุกจิการพนนัออนไลน์จะมส่ีวนก�าไรทีผู่ป้ระกอบการธรุกจิพนนัออนไลน์

ได้รับคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 60 ของรายได้3 

  จากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ประกอบกับพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

เป็นกฎหมายที่ถูกตราขึ้นเมื่อ 80 กว่าปีที่แล้ว ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระ

ราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มีการแก้ไขครั้งล่าสุด ในปี พุทธศักราช 2505 ซึ่งเป็นเวลานานกว่า 50 

ปีมาแล้ว ที่ไม่ได้มีการแก้ไขกฎหมายการพนันในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาที่

เปลีย่นแปลงไปในปัจจบุนั บทบญัญตักิฎหมายตามพระราชบญัญตักิารพนนั พทุธศักราช 2478 จงึมคีวามล้าหลัง

และไม่ชัดเจน ต้องใช้การตีความตัวบทบัญญัติกฎหมาย ท�าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับการพนัน โดยเฉพาะในการป้องกัน

และปราบปรามของการพนันออนไลน์ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้ได้แนวทางที่จะ

น�ามาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนบรรลุเป้าหมายในการคุ้มครองสังคมตามภารกิจของกฎหมายอาญา

 1.2 วัตถุประสงค์

  1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการพนัน และการป้องกันและปราบปรามการกระท�า 

ความผิดเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
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  1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยกับ 

ในต่างประเทศ

  1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหากฎหมายเพื่อน�าไปบังคับใช้ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการพนัน 

ในประเทศไทย ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายภารกิจกฎหมายอาญาในการ 

คุ้มครองสังคม

 1.3 ขอบเขตการวิจัย

  การศึกษาวิจัยนี้ มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขกฎหมายเพ่ือน�าไป

บงัคับใช้ในการป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการพนนัในประเทศไทย ตามพระราชบญัญัติ

การพนัน พุทธศักราช 2478 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการพนันออนไลน์ ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีกฎหมาย

อาญา เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในต่างประเทศ โดยไม่รวมไปถึงมาตรา 8, มาตรา 9, 

มาตรา 9 ทวิ และมาตรา 9 ตรี ตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้ได้บทสรุปและข้อเสนอแนะที่จะน�ามาปรับใช ้

เป็นแนวทางในการแก้ไขการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

  การศกึษาวจัิยครัง้นี ้เป็นการศกึษาวจัิยเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) โดยท�าศกึษาค้นคว้า 

รวบรวมข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท�าการศึกษาวิจัย ประกอบไปด้วย

ตวับทกฎหมาย หนงัสอืต�ารา รายงานการวจิยั วทิยานพินธ์ สารนพินธ์ วารสาร บทความ เอกสารอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง 

ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันตามแนวคิด ทฤษฎีกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้

ข้อสรปุและข้อเสนอแนะท่ีสามารถน�ามาปรบัใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากฎหมายในการป้องกนัและปราบ

ปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1.5.1 ท�าให้ทราบถึงสภาพปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการพนัน และน�าไปใช้เป็นแนวทางในการ

ป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478

  1.5.2 ท�าให้ทราบถึงข้อเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยกับ 

ในต่างประเทศ

  1.5.3 ท�าให้ทราบถงึแนวทางการป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการพนนัใน

ประเทศไทย ตลอดจนปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายการพนนัในประเทศไทยให้สามารถบงัคบัใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และบรรลุเป้าหมายภารกิจของกฎหมายอาญาในการคุ้มครองปกป้องสังคม
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  1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยกับ 

ในต่างประเทศ

  1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหากฎหมายเพื่อน�าไปบังคับใช้ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทย ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการพนัน 

ในประเทศไทย ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายภารกิจกฎหมายอาญาในการ 

คุ้มครองสังคม

 1.3 ขอบเขตการวิจัย

  การศึกษาวิจัยนี้ มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขกฎหมายเพ่ือน�าไป

บังคบัใช้ในการป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการพนนัในประเทศไทย ตามพระราชบญัญตัิ

การพนัน พุทธศักราช 2478 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการพนันออนไลน์ ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีกฎหมาย

อาญา เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในต่างประเทศ โดยไม่รวมไปถึงมาตรา 8, มาตรา 9, 

มาตรา 9 ทวิ และมาตรา 9 ตรี ตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้ได้บทสรุปและข้อเสนอแนะที่จะน�ามาปรับใช ้

เป็นแนวทางในการแก้ไขการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

  การศกึษาวจัิยคร้ังนี ้เป็นการศกึษาวจัิยเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) โดยท�าศกึษาค้นคว้า 

รวบรวมข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท�าการศึกษาวิจัย ประกอบไปด้วย

ตวับทกฎหมาย หนงัสือต�ารา รายงานการวจัิย วทิยานพินธ์ สารนพินธ์ วารสาร บทความ เอกสารอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 

ตลอดจนข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์และเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันตามแนวคิด ทฤษฎีกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้

ข้อสรปุและข้อเสนอแนะทีส่ามารถน�ามาปรบัใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากฎหมายในการป้องกนัและปราบ

ปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478  

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1.5.1 ท�าให้ทราบถึงสภาพปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการพนัน และน�าไปใช้เป็นแนวทางในการ

ป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478

  1.5.2 ท�าให้ทราบถึงข้อเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยกับ 

ในต่างประเทศ

  1.5.3 ท�าให้ทราบถงึแนวทางการป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผดิเกีย่วกับการพนันใน

ประเทศไทย ตลอดจนปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายการพนนัในประเทศไทยให้สามารถบงัคบัใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ

และบรรลุเป้าหมายภารกิจของกฎหมายอาญาในการคุ้มครองปกป้องสังคม

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 5

 4 Warangya Thassaneesriwong, Laws on Gambling (Publications Paper) (Bangkok: Gambling Study Center, 2015), 4-5. 

[In Thai]

 5 Nanthawat Boramanandh, Laws Relating to Gambling in Thailand (Research Report) (Bangkok: Thai Health  

Promotion Foundation, 1981), 22-23. [In Thai]

 6 Warangya Thassaneesriwong, Laws on Gambling (Publications Paper), 2. [In Thai]

 7 Nanthawat Boramanandh, Laws Relating to Gambling in Thailand (Research Report), 21-24. [In Thai] 

2. ผลการวิจัย  

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 พบว่าปัญหากฎหมายในการป้องกัน 

และปราบปรามการพนันในประเทศไทยมีดังต่อไปนี้ 

 2.1 ปัญหาในความล้าหลังและไม่ชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมาย 

  เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นกฎหมายหลัก

ที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการพนันของประเทศไทยที่ถูกตราขึ้นบังคับใช้เป็นเวลากว่า 80 ปีมาแล้ว และ

เป็นเวลานานกว่า 50 ปี ที่ไม่ได้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จึงท�าให้บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวมีความล้าหลัง 

ไม่ชัดเจนหลายประการ ได้แก่ 

  1) ประเภทการพนันตามที่ระบุในบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ มีชื่อที่ล้าสมัย และ

มีการเล่นหลายประเภทที่ไม่ควรควบคุมและก�าหนดให้เป็นการพนัน ได้แก่ โตแตไลเซเตอร์ (เพราะไม่ใช่ประเภท

การพนัน), ไพ่นกกระจอก, ต่อแต้ม, บิลเลียต, สนุกเกอร์, พูล, ฟุตบอลโต๊ะ, วิ่งวัวคน, มวยปล�้า, ชี้รูป, โยนสตางค์, 

โยนห่วง, ยิงเป้า, ปาหน้าคน, เต๋าข้ามด่าน, บิงโก, สะบ้าทอย, สะบ้าชุด, ขลุกขลิก, สี่เหงาลัก-456 และน�้าเต้า4 

ส่งผลท�าให้บทบัญญัติกฎหมายการพนันในประเทศไทยไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติและบทบัญญัติของ

กฎหมายต่างประเทศ จนเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการเล่นกีฬา ได้แก่ สนุกเกอร์ และบิลเลียต เป็นต้น5 

  2) บทบัญญัติกฎหมายการพนันในทางปฏิบัติไม่ทันสมัย ไม่มีการระบุความผิดเกี่ยวกับการเล่น

พนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลไว้อย่างชัดเจน ท�าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ เช่น 

เจ้าพนักงานผู้จับกุมหรือพนักงานอัยการบางแห่งตั้งข้อหาว่าการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลเป็นความ

ผิดฐานเล่นเสี่ยงโชคตามบัญชี ข. ล�าดับที่ 16 (สลากกินรวบหรือสลากกินแบ่ง) หรือฐานร่วมกันเล่นตามบัญชี ข. 

ล�าดับที่ 27 (ฟุตบอลโต๊ะ) หรือเจ้าพนักงานบางราย ตั้งข้อหาว่าเป็นความผิดที่คล้ายคลึงกับการพนันตามบัญชี 

ข. ล�าดับที่ 27 (ฟุตบอลโต๊ะ) หรือเป็นความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ซึ่งเป็นความผิดนอกจากที่กล่าวไว้ในบัญชี ก. 

และบญัชี ข.6 เนือ่งจากตามพระราชบญัญตักิารพนนัพทุธศกัราช 2478 ตามมาตรา 4 ได้ก�าหนดสาระส�าคญัเกีย่ว

กับการกระท�าความผิดไว้ว่าจะต้องเป็นการจัดให้เล่นหรือการเล่นการพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้าย

พระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน แต่ในส่วนมาตรา 4 ทวิ ได้ก�าหนดสาระส�าคัญเกี่ยวกับการ 

กระท�าความผิดไว้ว่า จะต้องเป็นเป็นการจัดให้เล่น หรือการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา 4 ประกอบกับ

การพนันทีร่ะบไุว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ไม่ได้มกีารระบคุวามผดิเกีย่วกบัการเล่นพนนัทายผลการแข่งขนัฟตุบอล

ไว้7 ส่งผลท�าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ มีการตั้งข้อหาผู้กระท�าความผิดที่ได้การกระท�า



หน้า 90 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (vol. 6 no. 1 January - June 2018)หน้า 6 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 8 lbid, 25. 

 9 The Gambling Act 2005, Part 1: Principle Concepts, Section 4 Remote Gambling.

 10 Federal Deposit Insurance Corporation, “Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 Overview,” last 

modified 2010, accessed October 8, 2017, http://www.fdic.gov/news/news/financial/2010/fil10035a.pdf/ 

 11 Piya-orn Plianphadung, Laws to Control Online Gambling in England and United States of America and  

Possibility to Apply Gambling Act B.E. 2478 in Online Gambling Cases (Research Report) (Bangkok: Thai Health Promotion 

Foundation, 2014), 56-57. [In Thai]

ความผิดในลักษณะเดียวกันแตกต่างกันไปคนละฐานความผิด บางกรณีตั้งข้อหาตามมาตรา 4 และบางกรณี 

ตัง้ข้อหาตามมาตรา 4 ทว ิโดยทัง้สองมาตรามโีทษทางอาญาทีแ่ตกต่างกนั ย่อมส่งผลกระทบต่อสทิธขิองผูก้ระท�า

ความผิดที่จะได้รับความยุติธรรมโดยตรง

  3) ตัวบทกฎหมายมีความล้าหลัง ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายของพระราชบัญญัติการพนันในการ

ก�าหนดมาตรการทางกฎหมาย เพือ่บงัคบัใช้ในการแก้ไขป้องกนัและปราบปรามปัญหาการพนนัออนไลน์ทีเ่หมาะ

สม และไม่มีบทบัญญัติในการก�าหนดความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ที่ชัดเจนไว้โดยเฉพาะ 

กล่าวคือ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา ยังไม่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

2478 ให้มีความเหมาะสมกับบริบทสังคม และสภาพปัญหาการพนันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเล่นพนัน

ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  

แม้จะได้มีการตีความกฎหมาย ค�าว่า “การพนัน” หมายถึง “การเล่นด้วยฝีมือหรือท�านายผลของเหตุการณ์ใน

อนาคตที่ไม่แน่นอน และต้องมีการได้เสียเงินทองหรือทรัพย์สินให้แก่กัน”8 ซ่ึงครอบคลุมไปถึงลักษณะการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับการพนันโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดต่อสื่อสารก็ตาม 

   แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบักฎหมายในต่างประเทศพบว่า ในประเทศองักฤษได้มกีารให้นยิามศัพท์

การพนนัทีเ่ล่นผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศหรือการโทรคมนาคมไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ การพนนัระยะไกล (Remote 

Gambling)9 เป็นต้น และประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตรากฎหมายขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการพนันออนไลน์โดยเฉพาะ 

ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Internet Gambling 

Enforcement Act 2006) เพื่อห้ามมิให้ธุรกิจการพนัน รับช�าระเงินจากบุคคลอื่น ที่เล่นการพนันหรือวางเดิม

พนัในการพนนัทีเ่กีย่วกบัอนิเทอร์เนต็ ซึง่ถอืว่าเป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมายภายใต้กฎหมายรฐัหรอืสหรฐั10 และ

เพือ่เป็นการตดัเส้นทางในการถ่ายเทเงนิทนุของธรุกจิการพนนัออนไลน์ จงึมบีทบญัญตัทิีใ่ห้การโอนเงนิ ทีไ่ด้จาก

การพนันทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตหรอืการพนนัทีผ่ดิกฎหมาย เป็นความผดิด้วย เนือ่งจากการพนนัออนไลน์ส่วนใหญ่จะ

มีการด�าเนินการอยู่ภายนอกประเทศ และอยู่นอกเขตอ�านาจในการด�าเนินการตามกฎหมายของสหรัฐหรือของ

รัฐ11 โดยจะเห็นได้ว่าทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างมีบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้ควบคุมการ

พนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ ขณะที่กฎหมายการพนันของประเทศไทยยังคงล้าหลัง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการ

พนันออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 9 The Gambling Act 2005, Part 1: Principle Concepts, Section 4 Remote Gambling.

 10 Federal Deposit Insurance Corporation, “Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 Overview,” last 

modified 2010, accessed October 8, 2017, http://www.fdic.gov/news/news/financial/2010/fil10035a.pdf/ 

 11 Piya-orn Plianphadung, Laws to Control Online Gambling in England and United States of America and  

Possibility to Apply Gambling Act B.E. 2478 in Online Gambling Cases (Research Report) (Bangkok: Thai Health Promotion 
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ความผิดในลักษณะเดียวกันแตกต่างกันไปคนละฐานความผิด บางกรณีตั้งข้อหาตามมาตรา 4 และบางกรณี 

ตัง้ข้อหาตามมาตรา 4 ทว ิโดยทัง้สองมาตรามโีทษทางอาญาทีแ่ตกต่างกนั ย่อมส่งผลกระทบต่อสทิธิของผู้กระท�า

ความผิดที่จะได้รับความยุติธรรมโดยตรง

  3) ตัวบทกฎหมายมีความล้าหลัง ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายของพระราชบัญญัติการพนันในการ

ก�าหนดมาตรการทางกฎหมาย เพือ่บงัคบัใช้ในการแก้ไขป้องกนัและปราบปรามปัญหาการพนนัออนไลน์ทีเ่หมาะ

สม และไม่มีบทบัญญัติในการก�าหนดความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ที่ชัดเจนไว้โดยเฉพาะ 

กล่าวคือ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา ยังไม่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 

2478 ให้มีความเหมาะสมกับบริบทสังคม และสภาพปัญหาการพนันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเล่นพนัน

ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  

แม้จะได้มีการตีความกฎหมาย ค�าว่า “การพนัน” หมายถึง “การเล่นด้วยฝีมือหรือท�านายผลของเหตุการณ์ใน

อนาคตท่ีไม่แน่นอน และต้องมีการได้เสียเงินทองหรือทรัพย์สินให้แก่กัน”8 ซึ่งครอบคลุมไปถึงลักษณะการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับการพนันโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดต่อสื่อสารก็ตาม 

   แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบักฎหมายในต่างประเทศพบว่า ในประเทศองักฤษได้มกีารให้นิยามศัพท์

การพนนัทีเ่ล่นผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศหรือการโทรคมนาคมไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ การพนนัระยะไกล (Remote 

Gambling)9 เป็นต้น และประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตรากฎหมายขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการพนันออนไลน์โดยเฉพาะ 

ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Internet Gambling 

Enforcement Act 2006) เพื่อห้ามมิให้ธุรกิจการพนัน รับช�าระเงินจากบุคคลอื่น ที่เล่นการพนันหรือวางเดิม

พนัในการพนนัทีเ่กีย่วกบัอนิเทอร์เนต็ ซึง่ถอืว่าเป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมายภายใต้กฎหมายรฐัหรอืสหรฐั10 และ

เพือ่เป็นการตดัเส้นทางในการถ่ายเทเงนิทนุของธรุกจิการพนนัออนไลน์ จงึมบีทบัญญตัทิีใ่ห้การโอนเงิน ทีไ่ด้จาก

การพนนัทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตหรอืการพนนัทีผ่ดิกฎหมาย เป็นความผดิด้วย เนือ่งจากการพนนัออนไลน์ส่วนใหญ่จะ

มีการด�าเนินการอยู่ภายนอกประเทศ และอยู่นอกเขตอ�านาจในการด�าเนินการตามกฎหมายของสหรัฐหรือของ

รัฐ11 โดยจะเห็นได้ว่าทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างมีบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้ควบคุมการ

พนันออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ ขณะท่ีกฎหมายการพนันของประเทศไทยยังคงล้าหลัง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการ

พนันออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 7

   อกีทัง้พระราชบญัญตักิฎหมายการพนนั พุทธศกัราช 2478 ของประเทศไทยกไ็ม่ได้ก�าหนดใน

การให้อ�านาจเจ้าพนักงาน ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ไว้เป็นพิเศษ

แตกต่างจากในกรณีทั่วไป ซึ่งในทางปฏิบัติ การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีการพนันออนไลน์ จะต้องเข้าถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีลักษณะคล้าย

กัน เพ่ือเข้าถึงและได้มาซ่ึงพยานหลักฐานในการสนับสนุนในการต้ังข้อกล่าวหาหรือก�าหนดความผิดดังกล่าว 

ปัญหาความล้าหลังของพระราชบัญญัติกฎหมายการพนันท่ีไม่มีบทบัญญัติครอบคลุมไปถึงการพนันออนไลน์ท่ี

ชดัเจน ส่งผลให้ไม่สามารถบงัคบัใช้กฎหมายกบัผู้จัดให้มกีารเล่นการพนนัออนไลน์ หรือตัวแทน ตัวแทนช่วงหรอื

ผู้เชื่อมต่อกับเจ้ามือหรือเจ้าของธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน ซึ่งบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือผู้เช่ือมต่อที่กล่าวมา

อยู่ในประเทศไทย แต่เป็นผู้จัดให้เล่นหรือให้เข้าถึงการเล่นพนันออนไลน์ กับบ่อนพนันหรือคาสิโนบนเซิร์ฟเวอร์

หรือเครือข่ายบนเว็บไซต์ที่อยู่ต่างประเทศได้ โดยพระราชบัญญัติการพนันไม่ได้มีบทบัญญัติในการก�าหนดความ

ผิดครอบคลุมไปถึงบุคคลเหล่านี้ โดยบ่อนพนันหรือคาสิโนนั้นจะเปิดบริการให้เข้าเล่นโดยถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมายของต่างประเทศนั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม แต่พระราชบัญญัติการพนันของไทยก็ล้าหลังไม่ได้ครอบคลุม

ชัดเจนถึงบุคคลดังกล่าว เช่น กรณีท่ีมีผู้เข้าเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือของตัวผู้เล่นคนนั้นเอง 

ซึง่ตวัผูเ้ล่นอยูใ่นประเทศไทย เจ้าพนกังานจะเข้าไปจบักุมหรอืขอตรวจสอบข้อมลูในโทรศพัท์มอืถอื ของผูเ้ข้าเล่น

พนันออนไลน์เลยตอนนัน้ทนัท ีไม่สามารถกระท�าได้ เพราะไม่มกีฎหมายให้อ�านาจเจ้าหน้าทีร่ฐัเข้าไปยดึโทรศพัท์

มือถือมาตรวจสอบทันที หรือเข้าไปตรวจสอบในเซิร์ฟเวอร์ทางอีเมล (Email) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ของ 

ผู้เล่นพนันได้ทันที แม้จะถือว่าการเล่นพนันออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าเล่นพนันนั้น จะเข้าลักษณะ

เป็นการกระท�าซ่ึงหน้าก็ตาม แต่กฎหมายไม่ได้ก�าหนดความผิดเกี่ยวกับการเล่นพนันในลักษณะผ่านเซิร์ฟเวอร์

หรือออนไลน์นี้เอาไว้เฉพาะให้เป็นความผิดที่ชัดเจน และปลายทาง คือ เจ้ามือ หรือเจ้าของบ่อน หรือสถานที่ตั้ง

บ่อนพนันนั้นอยู ่ต่างประเทศและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ จึงท�าให้กฎหมาย 

การพนนัในประเทศไทยไม่สามารถบังคบัใช้ได้ แต่จะมตีวัแทน ตวัแทนช่วงหรอืผูเ้ชือ่มต่อทีน่�าหรือประสานจัดการ

ให้ผู้เล่นได้เข้าเล่นพนันบนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในประเทศไทย แต่กฎหมายการพนันในประเทศไทย 

ก็ไม่ได้มีบทบญัญตักิ�าหนดความผดิทีช่ดัเจนและครอบคลมุไปถงึบคุคลซ่ึงเป็นตวัแทน ตวัแทนช่วง หรอืผูเ้ชือ่มต่อ

ให้เข้าเล่นพนันไว้โดยเฉพาะ 

   ดังนี้แล้ว จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และประเภทการ

พนันตามที่ระบุในท้ายพระราชบัญญัติ ในบัญชี ก. บัญชี ข. ในส่วนที่ล้าหลังให้ชัดเจน ยกเลิกประเภทการพนัน

ทีไ่ม่มีการเล่นแล้วในปัจจบุนัออกจากบญัชท้ีายพระราชบญัญตัเิสยี เพิม่หรอืก�าหนดการพนนัทีมี่ขึน้มาใหม่เข้าไป

แทน เช่น เพิ่มการพนันออนไลน์เข้าไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ และบัญญัติกฎหมายการพนันออนไลน์ขึ้นใช้

บงัคบัโดยเฉพาะ รวมทัง้ก�าหนดให้การโอนเงนิทีไ่ด้จากการพนนัออนไลน์และการพนนัทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตหรือผดิ

กฎหมายเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา รวมถึงควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในการให้อ�านาจเจ้าพนักงานในการ

เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีลักษณะ

คล้ายกัน เพื่อเข้าถึงและได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการสนับสนุนในการตั้งข้อกล่าวหาหรือก�าหนดความผิดเกี่ยว

กับการพนันดังกล่าว แต่การจะบัญญัติกฎหมายเพื่อให้อ�านาจเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อตรวจสอบเช่นนี้ อาจลิดรอนสิทธิ

ของบุคคลหรืออาจขัดกับกฎหมายอื่น เป็นต้น ดังนั้นจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษากฎหมายอื่น ตลอดจนมาตรการ
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ทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เหมาะสมมาประกอบเพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมายอื่น และให้บทบัญญัติของกฎหมายที่แก้ไข

นั้นกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนให้น้อยและเป็นธรรมมากที่สุด

ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและน�าไปใช้ในการป้องกันและปราบปราบการพนันใน

ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อไปในอนาคต รวมทั้งให้น�ามาตรการของกฎหมายฟอกเงิน 

และการริบทรัพย์มาใช้ควบคู่กัน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายพนันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 2.2 ปัญหากฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการพนนัในการก�าหนดความผดิและบทลงโทษ

ทางอาญาตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

  การพนันเป็นความผิดอาญาเพราะเป็นการกระท�าที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นความผิด (Mala 

Prohibita) เพือ่คุม้ครองสงัคมให้เกดิความสงบเรียบร้อย ดังนัน้การใช้กฎหมายอาญาในการก�าหนดความผดิเกีย่ว

กับการพนัน จะต้องสอดคล้องเป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายอาญาไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดความผิดหรือ

บทลงโทษทางอาญา และหลกัการลงโทษทีไ่ด้สดัส่วน หากพจิารณาจะพบว่าพระราชบญัญตักิารพนนั พทุธศกัราช 

2478 มาตรา 12 ได้มกีารก�าหนดความผดิเกีย่วกบัการจดัให้มกีารเล่นการพนนัไว้ โดยไม่ได้มกีารแบ่งแยกบทบาท

หน้าที่ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาไว้ และโทษท่ีได้ก�าหนดไว้มีระวางโทษสูงสุด คือ จ�าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับ 

ไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ซึ่งอัตราโทษดังกล่าวเบาเกินไป โดยเฉพาะโทษปรับที่มีอัตราโทษสูงสุด 

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หากเปรียบเทียบกับอัตราค่าครองชีพเมื่อ 80 กว่าปีมาแล้ว โทษปรับ 5,000 บาท จะมี

ความรุนแรงมากกว่าในปัจจุบันหลายสิบเท่าตัว ขณะที่ในปัจจุบันโทษปรับ 5,000 บาท เป็นโทษที่ไม่รุนแรง  

เม่ือเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ จากการจัดให้มีการเล่นการพนัน ท�าให้ไม่สามารถป้องกัน ข่มขู่ ยับยั้งการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ12 รวมทั้งการลงโทษตามประเภทการพนันที่ระบุไว้ใน

บญัช ีก. และบัญช ีข. ไม่ได้พจิารณาตามวงเงนิของการพนนั จงึเป็นการลงโทษทีไ่ม่ได้สดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัความ

ร้ายแรงของการกระท�าความผิด หากพิจารณาจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ก�าหนดอัตราโทษในความผิดฐานจัดให้มี

การเล่นการพนันและความผิดฐานเล่นการพนันเอาไว้ใกล้เคียงกัน ทั้งที่ในความเป็นจริง ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการพนันควรมุ่งเน้นป้องกันและปราบปราม ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน

มากกว่าผู้เล่นการพนัน เพ่ือให้สาสมกับผลร้ายท่ีสังคมได้รับจากการจัดให้มีการเล่นการพนัน รวมทั้งท�าให้ผู้จัด

ให้มีการเล่นการพนันเกรงกลัวต่อกฎหมายไม่กล้าที่จะกระท�าความผิดขึ้นซ�้าอีก หรือบุคคลอื่นไม่กล้ากระท�า 

ความผิดตามแบบอย่าง

  เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในต่างประเทศส่วนใหญ่จะก�าหนดโทษจาก

การฝ่าฝืนกฎหมายการพนนัไว้ค่อนข้างหนกั โดยจะก�าหนดอตัราโทษผูจ้ดัให้มกีารเล่นการพนนัไว้รนุแรงมากกว่า

แตกต่างจากผู้เล่นการพนัน13 โดยให้มีโทษปรับในอัตราที่สูงเทียบเท่าหรือมากกว่ามูลค่าผลตอบแทนที่ได้มาจาก

การกระท�าความผดิจาการพนนัดงักล่าว ตลอดจนได้มกีารน�ามาตรการริบทรัพย์และกฎหมายฟอกเงินมาใช้ควบคู่
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 12 Ong-art Chaiphetyothin, “Enforcement of Laws on Gambling: Case Study of Football Match Results,” (Master’s 

thesis, Faculty of Law, Chulalongkorn University, 1998), 74. [In Thai]

 13 Warangya Thassaneesriwong, Laws on Gambling (Publications Paper), 2. [In Thai]

ทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เหมาะสมมาประกอบเพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมายอื่น และให้บทบัญญัติของกฎหมายที่แก้ไข

นั้นกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนให้น้อยและเป็นธรรมมากที่สุด

ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและน�าไปใช้ในการป้องกันและปราบปราบการพนันใน

ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อไปในอนาคต รวมทั้งให้น�ามาตรการของกฎหมายฟอกเงิน 

และการริบทรัพย์มาใช้ควบคู่กัน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายพนันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 2.2 ปัญหากฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการพนนัในการก�าหนดความผดิและบทลงโทษ

ทางอาญาตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

  การพนันเป็นความผิดอาญาเพราะเป็นการกระท�าท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นความผิด (Mala 

Prohibita) เพือ่คุม้ครองสงัคมให้เกดิความสงบเรียบร้อย ดังนัน้การใช้กฎหมายอาญาในการก�าหนดความผดิเกีย่ว

กับการพนัน จะต้องสอดคล้องเป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายอาญาไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดความผิดหรือ

บทลงโทษทางอาญา และหลกัการลงโทษทีไ่ด้สดัส่วน หากพจิารณาจะพบว่าพระราชบญัญตักิารพนนั พทุธศกัราช 

2478 มาตรา 12 ได้มกีารก�าหนดความผดิเกีย่วกบัการจดัให้มกีารเล่นการพนนัไว้ โดยไม่ได้มกีารแบ่งแยกบทบาท

หน้าท่ี ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาไว้ และโทษท่ีได้ก�าหนดไว้มีระวางโทษสูงสุด คือ จ�าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับ 

ไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ซึ่งอัตราโทษดังกล่าวเบาเกินไป โดยเฉพาะโทษปรับที่มีอัตราโทษสูงสุด 

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หากเปรียบเทียบกับอัตราค่าครองชีพเมื่อ 80 กว่าปีมาแล้ว โทษปรับ 5,000 บาท จะมี

ความรุนแรงมากกว่าในปัจจุบันหลายสิบเท่าตัว ขณะที่ในปัจจุบันโทษปรับ 5,000 บาท เป็นโทษที่ไม่รุนแรง  

เม่ือเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ จากการจัดให้มีการเล่นการพนัน ท�าให้ไม่สามารถป้องกัน ข่มขู่ ยับยั้งการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ12 รวมทั้งการลงโทษตามประเภทการพนันที่ระบุไว้ใน

บญัช ีก. และบญัช ีข. ไม่ได้พจิารณาตามวงเงนิของการพนนั จงึเป็นการลงโทษท่ีไม่ได้สดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัความ

ร้ายแรงของการกระท�าความผิด หากพิจารณาจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้ก�าหนดอัตราโทษในความผิดฐานจัดให้มี

การเล่นการพนันและความผิดฐานเล่นการพนันเอาไว้ใกล้เคียงกัน ทั้งที่ในความเป็นจริง ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการพนันควรมุ่งเน้นป้องกันและปราบปราม ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน

มากกว่าผู้เล่นการพนัน เพ่ือให้สาสมกับผลร้ายท่ีสังคมได้รับจากการจัดให้มีการเล่นการพนัน รวมทั้งท�าให้ผู้จัด

ให้มีการเล่นการพนันเกรงกลัวต่อกฎหมายไม่กล้าที่จะกระท�าความผิดข้ึนซ�้าอีก หรือบุคคลอื่นไม่กล้ากระท�า 

ความผิดตามแบบอย่าง

  เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในต่างประเทศส่วนใหญ่จะก�าหนดโทษจาก

การฝ่าฝืนกฎหมายการพนนัไว้ค่อนข้างหนกั โดยจะก�าหนดอตัราโทษผูจ้ดัให้มกีารเล่นการพนนัไว้รนุแรงมากกว่า

แตกต่างจากผู้เล่นการพนัน13 โดยให้มีโทษปรับในอัตราที่สูงเทียบเท่าหรือมากกว่ามูลค่าผลตอบแทนที่ได้มาจาก

การกระท�าความผิดจาการพนนัดังกล่าว ตลอดจนได้มกีารน�ามาตรการรบิทรพัย์และกฎหมายฟอกเงนิมาใช้ควบคู่

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 9

 14 Khaosod Company Limited, “Online Gambling Den: Football World Cup 2018,” Hot News Column, Khaosod, April 

28, 2018, accessed April 30, 2018, https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1274947/ [In Thai]

กันไปเพื่อตัดวงจรการกระท�าความผิด อีกท้ังยังเป็นการขจัดมูลเหตุจูงใจในการกระท�าความผิดและเพิ่มเสริม

ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการพนันยิ่งขึ้น

  โดยปัญหาดังกล่าวจะเห็นจากกรณีตัวอย่าง เช่น เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 28 เมษายน 2561 

พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบช.น. พร้อมด้วย พ.ต.อ. ส�าราญ นวลมา และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สน.ท่าข้ามร่วมกันน�า

หมายศาลเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยเป็นเครือข่ายเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ต่างชาติ ซึ่งเปิดเว็บไซต์ให้มี

การลกัลอบรบัแทงพนนัทายผลฟตุบอลผ่านทางเวบ็ไซต์ต่าง ๆ  โดยผูต้้องหาทีถ่กูจบักมุได้ทัง้หมดเป็นเพยีงลกูจ้าง 

มีนายทุนอีกทอดทั้งหมดท�าหน้าที่รับโทรศัพท์ และบันทึกข้อมูลของลูกค้าที่โทรมาแทงพนันฟุตบอลออนไลน์ซึ่ง

มีเว็บไซต์ที่ดูแลอยู่ทั้งสิ้น 47 เว็บ ส่วนใหญ่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ท่ีต่างประเทศ มีท้ังถูกและผิดกฎหมายของประเทศ 

นั้น ๆ ส�าหรับการตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึก พบว่ามีการลักลอบท�ามาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา 

มียอดเงินที่ได้ก�าไรไปแล้วท้ังสิ้น 70 ล้านบาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทาย 

ผลพนันฟตุบอลมโีทษจ�าคุก 1 ปี ปรบั 1,000 บาท หรือทัง้จ�าทัง้ปรบั ก่อนขยายผลตดิตามจบักุม ผูร่้วมขบวนการ

พร้อมทั้งประสานทางส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไป

  จากคดีที่มีการจับกุมการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีการจับและด�าเนินคดี

ได้เฉพาะตัวลูกจ้าง แต่การติดตามเอาผิดและด�าเนินคดีกับตัวแทน ตัวแทนช่วงหรือผู้เชื่อมต่อเว็บไซต์ทั้ง 47 

เว็บไซต์นั้นกระท�าได้ยากและกฎหมายการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไม่ครอบคลุม

ถึงในส่วนดังกล่าวท�าให้เป็นปัญหาในการป้องกันและปราบปรามการพนันในประเทศไทย และการแจ้งข้อกล่าว

หาสามารถแจ้งขอกล่าวหาได้เพยีงจดัให้มีการเล่นพนนัฟุตบอล (ไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาการเล่นพนนัฟุตบอล

ออนไลน์ได้) ซึง่ถอืว่าเป็นความล้าหลงัของตวับทบญัญตัขิองกฎหมายการพนนั และคดตีามตวัอย่างนีช้ีใ้ห้เหน็ถงึ

อัตราโทษที่พนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหาซึ่งมีอัตราโทษที่ก�าหนดจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

แต่มูลค่าการกระท�าความผดิกว่า 70 ล้านบาท14 ซึง่เป็นโทษทีเ่บาไม่ได้สดัส่วนกบัความเสยีหาย และไม่ได้สดัส่วน

ของความรนุแรงในการกระท�าความผดิในบทบาทของแต่ละบคุคล ดงันี ้จงึควรปรบัให้สงูขึน้เท่ากนัหรอืมากกว่า

ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการกระท�าผิดเกี่ยวกับการพนัน และการก�าหนดโทษตามลักษณะการกระท�าความผิด

ควรก�าหนดให้สอดคล้องกับสดัส่วนของการกระท�าความผดิ โดยแยกเป็นผูจ้ดัให้มกีารเล่นพนนัหรอืเจ้าของธรุกิจ

พนนั เจ้ามอื ตวัแทน ตวัแทนช่วงหรอืผูเ้ชือ่มต่อให้มกีารเข้าเล่น ผู้เล่น ให้ได้รับโทษลดหล่ันกนัไปตามสัดส่วนแห่ง

ความผิด และน�ามาตรการกฎหมายฟอกเงินและการริบทรัพย์มาใช้ในการแก้ปัญหาควบคู่กันด้วย จะท�าให้การ

บังคับกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 2.3 ปัญหากฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการพนันโดยใช้มาตรการการควบคุมการพนัน

โดยก�าหนดสถานที่อนุญาตให้มีการเล่นการพนันมาใช้แก้ไขปัญหาการพนันในประเทศไทย  

  กฎหมายการพนนัในประเทศไทยเป็นมาตรการทางกฎหมายอาญา มทัีง้ท่ีเป็นการป้องกนัโดยห้าม

จัดให้มีหรือเข้าเล่นการพนันอย่างเด็ดขาด ส�าหรับประเภทการพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และที่เป็นการควบคุม



หน้า 94 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (vol. 6 no. 1 January - June 2018)หน้า 10 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

 15 Phaisarn Limsathit, “Analysis of Problems Relating to Gambling Act B.E. 2478,” Supplementary Document in  

Workshop: Directions of Gambling in Northern Thailand, Chiang Mai, April 30, 2013. 2. [In Thai]

 16 Kanit Na Nakhon, Criminal: General Part, 3th ed. (Bangkok: Winyuchon, 2008), 44-50. [In Thai]

โดยอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่นการพนันตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย ส�าหรับประเภทการพนันที่ระบุ

ไว้ในบญัช ีข. รวมทัง้ทีเ่ป็นการควบคมุโดยก�าหนดสถานทีอ่นญุาตให้มกีารเล่นการพนนั ตามพระราชกฤษฎกีาว่า

ด้วยเงื่อนไขการพนัน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 (ฉบับที่ 2) เช่น ในอดีตสมัย

รัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง จัดตั้งสถาน 

“คาสิโน” ที่กิ่งอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2482 โดย

อาศัยอ�านาจในการเปิดสถานคาสิโน (Casino) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงื่อนไขการพนันตาม มาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 2)”15 จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ข้อ 2.1 จะเห็นได้ว่ามาตรการ

ทางกฎหมายเกีย่วกับการพนนัออนไลน์ในต่างประเทศ มท้ัีงทีเ่ป็นการป้องกนัโดยห้ามอย่างเด็ดขาด และท่ีเป็นการ

ควบคุมโดยอนุญาตภายใต้เง่ือนไขท่ีกฎหมายก�าหนด ดังนั้นหากจะบัญญัติกฎหมายการพนันออนไลน์ขึ้นบังคับ

ใช้ในประเทศไทย จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของตัวบทกฎหมาย รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ 

ระหว่างการป้องกนัโดยห้ามอย่างเดด็ขาด และการควบคมุโดยอนญุาต ภายใต้เง่ือนไขทีก่ฎหมายก�าหนด โดยพืน้

ฐานแล้วการทีร่ฐัจะน�ากฎหมายอาญามาใช้เป็นเคร่ืองมอืในการทีจ่ะควบคมุพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กเ็พือ่รกัษา

ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในรัฐ เนื่องจากกฎหมายอาญามีสภาพบังคับที่รุนแรง ในลักษณะ

เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล จึงควรต้องมีการควบคุมการใช้อ�านาจรัฐให้อยู่บนพื้นฐานของความ

จ�าเป็นและเหมาะสม แต่การทีจ่ะพจิารณาว่า ควรก�าหนดมาตรการทางกฎหมายอาญาในลักษณะใดขึน้ใช้ควบคมุ

พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม จะต้องพิจารณาถึงภารกิจกฎหมายอาญาซึ่งมุ่งเน้นที่จะคุ้มครองสังคม16 กล่าวคือ เมื่อ

กฎหมายอาญาเป็นเครือ่งมอืของรฐัเพือ่รกัษาความสงบและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยภายในรัฐ มาตรการทาง

กฎหมายอาญากค็วรมปีระสทิธภิาพ สามารถคุม้ครองสงัคมได้จรงิ เช่น การใช้กฎหมายอาญาทีม่ลีกัษณะเป็นการ

ป้องกันโดยห้ามจัดให้มีการเล่นหรือเข้าเล่นการพนันออนไลน์อย่างเด็ดขาด มาตรการดังกล่าวจะต้องสามารถ

ปอ้งกัน ข่มขู่ ยับยั้งไม่ให้มกีารกระท�าความผิดเกีย่วกับการพนันออนไลนท์ี่จะก่อใหเ้กิดความเสียตอ่บคุคล สงัคม 

เศรษฐกิจและประเทศชาติได้ 

  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการพนันของประเทศอังกฤษจะพบว่า

วัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้เล่นการพนันได้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าการพนันจะกระท�าอย่างเป็นธรรมและ

โปร่งใส เน่ืองจากผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีการด�าเนินการอยู่ภายนอกประเทศ และอยู่

นอกเขตอ�านาจในการด�าเนนิการตามกฎหมาย การบญัญตักิฎหมายเพือ่ควบคมุการพนนัออนไลน์ภายใต้เงือ่นไข

ทีก่ฎหมายก�าหนดก็อาจจะเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาการพนนัออนไลน์ได้ โดยการสร้างหลกัประกันว่า การพนนั

ออนไลน์จะกระท�าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส นอกเหนือไปจากการออกกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาการพนัน

ออนไลน์ โดยตัดเส้นทางในการถ่ายเทเงินทุนของธุรกิจการพนันออนไลน์ ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ใน

ขณะทีใ่นปัจจบัุน ปัญหาการพนนัออนไลน์ท่ีประเทศไทยก�าลงัเผชญิอยูย่งัไม่ได้รบัการแก้ไข หากรฐัยงัคงเพกิเฉย
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โดยอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่นการพนันตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย ส�าหรับประเภทการพนันที่ระบุ

ไว้ในบญัช ีข. รวมทัง้ทีเ่ป็นการควบคมุโดยก�าหนดสถานทีอ่นญุาตให้มกีารเล่นการพนนั ตามพระราชกฤษฎกีาว่า

ด้วยเงื่อนไขการพนัน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 (ฉบับที่ 2) เช่น ในอดีตสมัย

รัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง จัดตั้งสถาน 

“คาสิโน” ที่กิ่งอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2482 โดย

อาศัยอ�านาจในการเปิดสถานคาสิโน (Casino) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงื่อนไขการพนันตาม มาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 2)”15 จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ข้อ 2.1 จะเห็นได้ว่ามาตรการ

ทางกฎหมายเกีย่วกับการพนนัออนไลน์ในต่างประเทศ มท้ัีงทีเ่ป็นการป้องกนัโดยห้ามอย่างเดด็ขาด และท่ีเป็นการ

ควบคุมโดยอนุญาตภายใต้เง่ือนไขที่กฎหมายก�าหนด ดังนั้นหากจะบัญญัติกฎหมายการพนันออนไลน์ขึ้นบังคับ

ใช้ในประเทศไทย จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของตัวบทกฎหมาย รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ 

ระหว่างการป้องกนัโดยห้ามอย่างเดด็ขาด และการควบคมุโดยอนญุาต ภายใต้เง่ือนไขทีก่ฎหมายก�าหนด โดยพืน้

ฐานแล้วการท่ีรัฐจะน�ากฎหมายอาญามาใช้เป็นเคร่ืองมอืในการทีจ่ะควบคมุพฤตกิรรมมนุษย์ในสงัคม กเ็พือ่รกัษา

ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในรัฐ เนื่องจากกฎหมายอาญามีสภาพบังคับที่รุนแรง ในลักษณะ

เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล จึงควรต้องมีการควบคุมการใช้อ�านาจรัฐให้อยู่บนพื้นฐานของความ

จ�าเป็นและเหมาะสม แต่การท่ีจะพิจารณาว่า ควรก�าหนดมาตรการทางกฎหมายอาญาในลกัษณะใดขึน้ใช้ควบคมุ

พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม จะต้องพิจารณาถึงภารกิจกฎหมายอาญาซึ่งมุ่งเน้นที่จะคุ้มครองสังคม16 กล่าวคือ เมื่อ

กฎหมายอาญาเป็นเคร่ืองมอืของรัฐเพ่ือรักษาความสงบและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยภายในรฐั มาตรการทาง

กฎหมายอาญากค็วรมปีระสทิธภิาพ สามารถคุม้ครองสงัคมได้จรงิ เช่น การใช้กฎหมายอาญาทีม่ลีกัษณะเป็นการ

ป้องกันโดยห้ามจัดให้มีการเล่นหรือเข้าเล่นการพนันออนไลน์อย่างเด็ดขาด มาตรการดังกล่าวจะต้องสามารถ

ปอ้งกัน ข่มขู่ ยับยั้งไม่ให้มกีารกระท�าความผิดเกีย่วกับการพนันออนไลนท์ี่จะก่อใหเ้กิดความเสียตอ่บคุคล สงัคม 

เศรษฐกิจและประเทศชาติได้ 

  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการพนันของประเทศอังกฤษจะพบว่า

วัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้เล่นการพนันได้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าการพนันจะกระท�าอย่างเป็นธรรมและ

โปร่งใส เนื่องจากผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีการด�าเนินการอยู่ภายนอกประเทศ และอยู่

นอกเขตอ�านาจในการด�าเนนิการตามกฎหมาย การบญัญตักิฎหมายเพือ่ควบคมุการพนนัออนไลน์ภายใต้เง่ือนไข

ทีก่ฎหมายก�าหนดก็อาจจะเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาการพนนัออนไลน์ได้ โดยการสร้างหลกัประกันว่า การพนนั

ออนไลน์จะกระท�าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส นอกเหนือไปจากการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการพนัน

ออนไลน์ โดยตัดเส้นทางในการถ่ายเทเงินทุนของธุรกิจการพนันออนไลน์ ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ใน

ขณะทีใ่นปัจจบุนั ปัญหาการพนนัออนไลน์ท่ีประเทศไทยก�าลงัเผชญิอยูย่งัไม่ได้รบัการแก้ไข หากรฐัยงัคงเพกิเฉย
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ปล่อยปะละเลยให้มีการเล่นการพนันออนไลน์โดยผิดกฎหมาย อาจท�าให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อ17 กลโกง

โดยในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ คน สัตว์หรือสิ่งอื่นใด ในการบังคับ ควบคุม

อปุกรณ์ในการใช้เล่นพนนัซึง่ท�าให้ผลการทายพนนัออกมาตามเจตนาของผู้ใช้หรือเจ้าของบ่อนพนนั เช่นใช้รีโมท

ควบคุมให้ลกูเต๋าทีใ่ช้เล่นไฮโลว์ ออกมาผลตรงข้ามทีผู่เ้ล่นทายไว้เพือ่ให้เจ้ามอืหรอืผูจ้ดัให้เล่นชนะพนนั เป็นต้น18 

จากการเล่นการพนนัออนไลน์เสีย่งโชคได้ รวมทัง้ในการด�าเนนิการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลกั

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ดังนี้แล้ว ภาครัฐควบคุม

การเล่นการพนันโดยการก�าหนดสถานที่ที่อนุญาตให้มีการเล่นพนันได้อย่างถูกกฎหมาย รวมถึงควรก�าหนดอายุ

บคุคลทีจ่ะให้เข้าเล่นพนนั และก�าหนดถงึฐานรายได้ของบคุคลทีส่ามารถเล่นการพนนัได้ เช่น ฐานรายได้ 50,000 

- 100,000 บาท ต่อเดอืน เป็นต้น แต่ในการก�าหนดดังกล่าว ต้องพจิารณาถงึเหมาะสมตามบรบิทในสงัคมปัจจบุนั

ร่วมด้วย และทั้งนี้ ต้องศึกษาปัญหาต่าง ๆ และศึกษากฎหมายการพนันของต่างประเทศและกฎหมายอื่น ๆ

ประกอบในการพิจารณาในการอนุญาตและวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียอื่น ๆ ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ

หรืออีกด้านจะเป็นการมอมเมาประชาชนหรือไม่ ตลอดจนด้านอาชญากรรมและผลกระทบอ่ืน ๆ ที่จะตามมา 

แต่การควบคุมการพนันโดยก�าหนดสถานท่ีอนุญาตให้มีการเล่นการพนันที่ถูกกฎหมาย ก็เป็นทางแก้ปัญหาการ

ลกัลอบการเล่นพนนัทีผ่ดิกฎหมาย ซึง่ประชาชนอาจตกเป็นเหยือ่กลโกงหรอืการเล่นพนนัทีไ่ม่เป็นธรรมของบ่อน

พนนัท่ีลกัลอบเปิดผดิกฎหมายอยู่ในปัจจุบันได้ และช่วยลดการเรยีกรบัผลประโยชน์ของเจ้าหน้าทีร่ฐัอกีทาง และ

ส่วนหน่ึงท�าให้รัฐมีรายได้จากการเรียกเก็บภาษีการพนันในส่วนนี้เพิ่มขึ้น แทนที่ผลประโยชน์จะตกไปอยู่กับ 

เจ้าหน้าที่รัฐบางคน 

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

  จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่าพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เป็นกฎหมายที่ถูกตรา

ขึน้เมือ่ 80 กว่าปีทีแ่ล้วซ่ึงเป็นเวลานานมากโดยไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกบัการพนนัในประเทศไทย

ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาในปัจจุบันท�าให้เกิดปัญหาการบังคับใช้ในการป้องกันและปราบปราม

การกระท�าความผดิเกีย่วกบัการพนนัในประเทศไทยเกดิปัญหาขึน้ อาท ิความล้าหลังและไม่ชดัเจนหลายประการ 

ได้แก่ ประเภทการพนันตามที่ระบุในบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ มีชื่อที่ล้าสมัย และมีการเล่น

หลายประเภทที่ไม่ควรควบคุมก�าหนดให้เป็นพนัน ได้แก่ โตแตไลเซเตอร์ (เพราะไม่ใช่ประเภทการพนัน), ไพ่นก

กระจอก, ต่อแต้ม, บิลเลียต, สนุกเกอร์, พูล, ฟุตบอลโต๊ะ, วิ่งวัวคน, มวยปล�้า, ชี้รูป, โยนสตางค์, โยนห่วง, 

ยิงเป้า, ปาหน้าคน, เต๋าข้ามด่าน, บิงโก, สะบ้าทอย, สะบ้าชุด,ขลุกขลิก, สี่เหงาลัก-456 และน�้าเต้า19  ส่งผลท�าให้

บทบัญญัติกฎหมายการพนันไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายของต่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการส่ง
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เสริมการเล่นกีฬา ได้แก่ สนุกเกอร์และบิลเลียต เป็นต้น รวมทั้งไม่ได้ระบุความผิดเกี่ยวกับการเล่นพนันทายผล

การแข่งขันฟุตบอลไว้อย่างชัดเจน ท�าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ มีการต้ังข้อหาผู้กระท�า

ความผิดที่ได้การกระท�าความผิดในลักษณะเดียวกันแตกต่างกันไปคนละฐานความผิด บางกรณีต้ังข้อหา 

ตามมาตรา 4 และบางกรณีตั้งข้อหาตามมาตรา 4 ทวิ เป็นต้น 

  ตัวบทกฎหมายมีความล้าหลัง ไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาในการป้องกันและ

ปราบปรามการพนันออนไลน์ทีช่ดัเจนและเหมาะสม การแสวงหาพยานหลักฐานทางอเิลก็ทรอนิกส์กระท�าได้ยาก 

เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติกฎหมายให้อ�านาจแก่เจ้าพนักงานในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปราม

การพนันออนไลน์ไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบนเซิร์ฟเวอร์ ท�าให้การแสวงหาพยานหลักฐานใน

คดีการพนันออนไลน์ ที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาทิ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีลักษณะคล้ายกัน เพื่อเข้าถึงและได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการสนับสนุนในการต้ังข้อ

กล่าวหาหรอืก�าหนดความผิดดงักล่าวไม่สามารถกระท�าได้หรอืกระท�าได้ยาก ตลอดจนไม่มบีทบญัญตัคิรอบคลมุ

ไปถงึการพนนัออนไลน์ทีช่ดัเจน ท�าให้ไม่สามารถบังคบัใช้กฎหมายกบั ผูจ้ดัให้มกีารเล่นการพนันออนไลน์ ซึง่เป็น

ตัวแทน ตัวแทนช่วงหรือผู้เชื่อมต่อกับเจ้ามือหรือเจ้าของธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน ซึ่งบุคคลที่เป็นตัวแทน

หรือเช่ือมต่อให้ได้เข้าเล่นพนันเหล่าน้ีอยู่ในประเทศไทย และเป็นผู้จัดให้เล่นหรือให้เข้าถึงการเล่นพนันกับบ่อน

พนนัหรอืคาสโินบนเซร์ิฟเวอร์หรอืเครอืข่ายบนเวบ็ไซต์ท่ีอยูต่่างประเทศได้ โดยยงัไม่มบีทบญัญติักฎหมายก�าหนด

ความผิดครอบคลุมไปถึงบุคคลเหล่าน้ีท�าให้การป้องกันและปราบปรามการพนันไม่มีประสิทธิภาพ การก�าหนด

ความผดิและบทลงโทษมาตรา 12 โดยก�าหนดความผิดของผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการพนนัตามบทบาทหน้าที ่รวม

ทั้งเพิ่มบทลงโทษ โดยเฉพาะในกรณีโทษปรับ ควรปรับให้สูงขึ้นเท่ากันหรือมากกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ 

กระท�าผิดเกี่ยวกับการพนัน และการก�าหนดโทษตามลักษณะการกระท�าความผิดควรก�าหนดให้สอดคล้องกับ

สดัส่วนของการกระท�าความผดิ โดยแยกเป็น ผูจ้ดัให้มกีารเล่นพนันหรอืเจ้าของธรุกิจพนนั เจ้ามอื ตวัแทน ตวัแทน

ช่วงหรือผู้เชื่อมต่อให้มีการเข้าเล่น ผู้เล่น ให้ได้รับโทษลดหลั่นกันไปตามสัดส่วนแห่งความผิด และน�ามาตรการ

กฎหมายฟอกเงินและการริบทรัพย์มาใช้ในการแก้ปัญหาควบคู่กันด้วย การใช้มาตรการทางกฎหมายโดยวิธีการ

ควบคุมโดยก�าหนดสถานที่อนุญาตให้มีการเล่นการพนันมาใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว

แต่อาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมรวมไปถึงการพนันออนไลน์ ตามแนวทางของ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 77 การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยวธีิการควบคุม

โดยก�าหนดสถานที่อนุญาตให้มีการเล่นการพนันที่ถูกกฎหมายมาใช้ ต้องศึกษาปัญหาต่างๆ และศึกษากฎหมาย

การพนันของต่างประเทศรวมถึงกฎหมายอื่นๆประกอบ ในการพิจารณาในการอนุญาตให้มีการก�าหนดสถานที่

เปิดบ่อนพนนัโดยถกูกฎหมาย วเิคราะห์ถงึข้อดข้ีอเสยีอืน่ ๆ  ประกอบ ไม่วา่จะเปน็ด้านเศรษฐกิจหรอืจะเปน็การ

มอมเมาประชาชนหรือไม่ ตลอดจนด้านอาชญากรรมและผลกระทบอื่น ๆ  ที่จะตามมา การควบคุมการพนันโดย

ก�าหนดสถานท่ีอนุญาตให้มีการเล่นการพนันที่ถูกกฎหมาย ก็เป็นทางแก้ปัญหาการลักลอบการเล่นพนันที่ผิด

กฎหมายที่ประชาชนอาจตกเป็นเหยื่อกลโกงหรือการเล่นพนันที่ไม่เป็นธรรมของบ่อนพนันที่ลักลอบเปิดผิด

กฎหมายอยู่ในปัจจุบันได้ และช่วยลดการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐอีกทาง และส่วนหนึ่งท�าให้รัฐมี

รายได้จากการเรียกเก็บภาษีการพนันในส่วนนี้เพิ่มขึ้นแทนที่ผลประโยชน์จะตกไปอยู่กับเจ้าหน้าที่รัฐบางคน 
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เสริมการเล่นกีฬา ได้แก่ สนุกเกอร์และบิลเลียต เป็นต้น รวมทั้งไม่ได้ระบุความผิดเกี่ยวกับการเล่นพนันทายผล

การแข่งขันฟุตบอลไว้อย่างชัดเจน ท�าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ มีการตั้งข้อหาผู้กระท�า

ความผิดท่ีได้การกระท�าความผิดในลักษณะเดียวกันแตกต่างกันไปคนละฐานความผิด บางกรณีตั้งข้อหา 

ตามมาตรา 4 และบางกรณีตั้งข้อหาตามมาตรา 4 ทวิ เป็นต้น 

  ตัวบทกฎหมายมีความล้าหลัง ไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาในการป้องกันและ

ปราบปรามการพนนัออนไลน์ท่ีชดัเจนและเหมาะสม การแสวงหาพยานหลักฐานทางอิเลก็ทรอนิกส์กระท�าได้ยาก 

เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติกฎหมายให้อ�านาจแก่เจ้าพนักงานในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปราม

การพนันออนไลน์ไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบนเซิร์ฟเวอร์ ท�าให้การแสวงหาพยานหลักฐานใน

คดีการพนันออนไลน์ ที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาทิ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีลักษณะคล้ายกัน เพื่อเข้าถึงและได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการสนับสนุนในการต้ังข้อ

กล่าวหาหรอืก�าหนดความผิดดงักล่าวไม่สามารถกระท�าได้หรอืกระท�าได้ยาก ตลอดจนไม่มบีทบัญญตัคิรอบคลมุ

ไปถงึการพนนัออนไลน์ทีช่ดัเจน ท�าให้ไม่สามารถบังคบัใช้กฎหมายกบั ผูจ้ดัให้มกีารเล่นการพนันออนไลน์ ซึง่เป็น

ตัวแทน ตัวแทนช่วงหรือผู้เชื่อมต่อกับเจ้ามือหรือเจ้าของธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน ซึ่งบุคคลที่เป็นตัวแทน

หรือเช่ือมต่อให้ได้เข้าเล่นพนันเหล่านี้อยู่ในประเทศไทย และเป็นผู้จัดให้เล่นหรือให้เข้าถึงการเล่นพนันกับบ่อน

พนนัหรอืคาสิโนบนเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายบนเวบ็ไซต์ท่ีอยูต่่างประเทศได้ โดยยงัไม่มบีทบญัญตักิฎหมายก�าหนด

ความผิดครอบคลุมไปถึงบุคคลเหล่านี้ท�าให้การป้องกันและปราบปรามการพนันไม่มีประสิทธิภาพ การก�าหนด

ความผิดและบทลงโทษมาตรา 12 โดยก�าหนดความผิดของผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการพนนัตามบทบาทหน้าที ่รวม

ทั้งเพิ่มบทลงโทษ โดยเฉพาะในกรณีโทษปรับ ควรปรับให้สูงขึ้นเท่ากันหรือมากกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ 

กระท�าผิดเกี่ยวกับการพนัน และการก�าหนดโทษตามลักษณะการกระท�าความผิดควรก�าหนดให้สอดคล้องกับ

สดัส่วนของการกระท�าความผดิ โดยแยกเป็น ผูจ้ดัให้มกีารเล่นพนันหรอืเจ้าของธรุกิจพนนั เจ้ามอื ตวัแทน ตวัแทน

ช่วงหรือผู้เชื่อมต่อให้มีการเข้าเล่น ผู้เล่น ให้ได้รับโทษลดหลั่นกันไปตามสัดส่วนแห่งความผิด และน�ามาตรการ

กฎหมายฟอกเงินและการริบทรัพย์มาใช้ในการแก้ปัญหาควบคู่กันด้วย การใช้มาตรการทางกฎหมายโดยวิธีการ

ควบคุมโดยก�าหนดสถานท่ีอนุญาตให้มีการเล่นการพนันมาใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว

แต่อาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมรวมไปถึงการพนันออนไลน์ ตามแนวทางของ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 77 การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยวธีิการควบคุม

โดยก�าหนดสถานที่อนุญาตให้มีการเล่นการพนันที่ถูกกฎหมายมาใช้ ต้องศึกษาปัญหาต่างๆ และศึกษากฎหมาย

การพนันของต่างประเทศรวมถึงกฎหมายอื่นๆประกอบ ในการพิจารณาในการอนุญาตให้มีการก�าหนดสถานที่

เปิดบ่อนพนนัโดยถกูกฎหมาย วเิคราะห์ถงึข้อดข้ีอเสยีอืน่ ๆ  ประกอบ ไม่วา่จะเปน็ด้านเศรษฐกิจหรอืจะเปน็การ

มอมเมาประชาชนหรือไม่ ตลอดจนด้านอาชญากรรมและผลกระทบอื่น ๆ  ที่จะตามมา การควบคุมการพนันโดย

ก�าหนดสถานที่อนุญาตให้มีการเล่นการพนันที่ถูกกฎหมาย ก็เป็นทางแก้ปัญหาการลักลอบการเล่นพนันที่ผิด

กฎหมายที่ประชาชนอาจตกเป็นเหยื่อกลโกงหรือการเล่นพนันท่ีไม่เป็นธรรมของบ่อนพนันท่ีลักลอบเปิดผิด

กฎหมายอยู่ในปัจจุบันได้ และช่วยลดการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐอีกทาง และส่วนหนึ่งท�าให้รัฐมี

รายได้จากการเรียกเก็บภาษีการพนันในส่วนนี้เพิ่มขึ้นแทนที่ผลประโยชน์จะตกไปอยู่กับเจ้าหน้าที่รัฐบางคน 
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 3.2 ข้อเสนอแนะ 

  3.2.1 เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 โดยก�าหนดให้นิยาม

ศัพท์ของค�าว่า “การพนัน” และ “การพนันออนไลน์” ให้ชัดเจน 

  3.2.2 เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมประเภทการพนันตามที่ระบุในบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้ายพระราช

บญัญัตใิห้ทนัสมยัและชดัเจน รวมทัง้ให้ยกเลกิการเล่นทีถ่กูควบคมุให้เป็นการพนนั ได้แก่ โตแตไลเซเตอร์ (เพราะ

ไม่ใช่ประเภทการพนัน), ไพ่นกกระจอก, ต่อแต้ม, บิลเลียต, สนุกเกอร์, พูล, ฟุตบอลโต๊ะ, วิ่งวัวคน, มวยปล�้า, 

ช้ีรูป, โยนสตางค์, โยนห่วง, ยิงเป้า, ปาหน้าคน, เต๋าข้ามด่าน, บิงโก, สะบ้าทอย, สะบ้าชุด, ขลุกขลิก, 

สี่เหงาลัก-456 และน�้าเต้า

  3.2.3 เหน็ควรให้แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญัตกิารพนัน พทุธศกัราช 2478 โดยก�าหนดให้อ�านาจ

พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ�านาจในการเข้าถึงข้อมูลทางอุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์มือถือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ หากมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่ามีการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ โดยใช้

เทคโนโลยสีมยัใหม่ในการเชือ่มต่อสือ่สารในการเข้าเล่นพนนั เพือ่เป็นการเข้าถึงข้อมลูและได้มาซ่ึงพยานหลักฐาน

ในการสนับสนุนในการตั้งข้อกล่าวหาหรือก�าหนดความผิดดังกล่าว

  3.2.4 เหน็ควรให้แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 มาตรา 12 โดยบญัญตัิ

กฎหมายเพิม่โทษจ�าคกุและโทษปรบัให้สงูข้ึน ในกรณผู้ีจดัให้มกีารเล่นการพนนั ให้มโีทษปรบัทีม่ากกว่าหรอืเทียบ

เท่ากับผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัของผูจ้ดัให้มกีารเล่นพนนัหรอืผูก้ระท�าความผดิจากการจดัให้มกีารเล่นการพนนั เพือ่

ให้ผูก้ระท�าความผดิคดิว่าผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการกระท�าความผิดนัน้ไม่คุม้ค่ากบัโทษท่ีจะได้รับจากการฝ่าฝืน

กฎหมายการพนัน ทั้งนี้ ให้รวมถึงตัวแทน ตัวแทนช่วงหรือผู้เชื่อมต่อให้เข้าเล่นพนันด้วย 

  3.2.5 เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 12 โดยให้มี

การก�าหนดความผดิผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องกบัการพนันอืน่ ๆ  และบทลงโทษท่ีมีความรนุแรงลดหลัน่กันลงไปตามความ

ร้ายแรงของการกระท�าความผิด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการลงโทษที่ได้สัดส่วน 

  3.2.6 เหน็ควรให้แก้ไขเพิม่เตมิบทลงโทษ ตามพระราชบญัญติัการพนนั พุทธศกัราช 2478 มาตรา 

12 ควรใช้สัดส่วนการก�าหนดอัตราโทษปรับ 20,000 บาท ต่อโทษจ�าคุก 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญาใน

ปัจจุบัน เนื่องจากที่ผ่านประเทศไทยได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยใช้เกณฑ์ก�าหนดสัดส่วน

อัตราโทษปรับ 20,000 บาท ต่อโทษจ�าคุก 1 ปี 

  3.2.7 ภาครัฐควรให้มีการศึกษาข้อดีข้อเสีย เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการป้องกันโดยห้ามไม่ให้มี

การเล่นการพนนัหรอืเข้าเล่นการพนนัห้ามอย่างเดด็ขาด และการควบคมุโดยอนญุาตให้มกีารจดัให้มกีารเล่นการ

พนันหรือเข้าเล่นการพนันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 

เพื่อน�ามาใช้ประกอบการพิจารณาก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ในประเทศไทย
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายที่ได้รับผลกระทบจากพันธกรณี

ของไทยตามความตกลงอาเซยีนว่าด้วยการค้าบรกิาร สาขาการศกึษา โดยใช้วธิกีารวิจยัเชงิคณุภาพอนัผสมผสาน

เทคนิคการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิจัยทางกฎหมายและการจัดสนทนากลุ่ม 

 ผลการศึกษาพบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดตลาดการศึกษาตามสาขาย่อยไว้แตกต่างกัน โดยทุก

ประเทศเปิดระดบัอดุมศกึษา การศกึษาผูใ้หญ่ และการศกึษาอ่ืน ๆ  ขณะทีป่ระเทศฟิลปิปินส์และประเทศกมัพชูา

ไม่เปิดตลาดระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา และส่วนประเทศอินโดนีเซียไม่เปิด

ระดับประถมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบข้อจ�ากัดที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาย่อยพบว่า มีความแตกต่างกันเล็กน้อยใน

ด้านการเข้าสู่ตลาดและด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ส่วนใหญ่ระบุไม่มีข้อจ�ากัดการเปิดตลาดรูปแบบที่ 1 และ 

2 แต่ระบุข้อจ�ากดัไวใ้นรูปแบบที ่3 และ 4 ในขณะทีป่ระเทศไทยเปิดตลาดทกุสาขา แต่วางข้อจ�ากดัไวใ้นรูปแบบ

ที่ 3 และ 4 โดยมีข้อเสนอแนะว่าประเทศไทยต้องปรับแก้ไขกฎหมายที่ไม่สอดคล้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รวมถึงกฎหมายฉบับอื่นและ

กฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบของการเปิดเสรีบริการสาขาการศึกษา

เต็มที่ตามเป้าหมายของอาเซียน 

ค�าส�าคัญ:  ผลกระทบ;  เสรีการค้าบริการ;  การศึกษา;  กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการค้าบริการ

Abstract 

 This article aims to identify some recommendations for legal amendments to support 

the effects of Thailand’s commitment fulfillment as required by the ASEAN Framework Agreement 

on Services, particularly the educational service. It is a quality research with mixed methodology. 

To be precise, the data is collected and analyzed with various legal research methods and group 

discussions.

 The results show that ASEAN member countries have opened free markets for educational 

service in different sectors. All countries have opened free market for university education, adult 

education and other sectors. The Philippines and Cambodia have not opened free market for 

primary, secondary, vocational and technical education. Meanwhile Indonesia has not opened 

free market for primary education. The comparison of restriction as stated in each of sectors 

shows that there is a slight difference of entering the market and national treatment. Most of 

the ASEAN member countries have not stated the restrictions in the first and second types, but 

stated the restrictions in the third and fourth types. Thailand has opened free market for all 

sectors and made restrictions in the third and fourth types. Therefore, the author would like to 

recommend that Thailand amend some related laws; namely, Private School Act B.E. 2550 and 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายท่ีได้รับผลกระทบจากพันธกรณี

ของไทยตามความตกลงอาเซยีนว่าด้วยการค้าบรกิาร สาขาการศกึษา โดยใช้วธิกีารวิจยัเชงิคณุภาพอันผสมผสาน

เทคนิคการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิจัยทางกฎหมายและการจัดสนทนากลุ่ม 

 ผลการศึกษาพบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดตลาดการศึกษาตามสาขาย่อยไว้แตกต่างกัน โดยทุก

ประเทศเปิดระดบัอดุมศกึษา การศกึษาผูใ้หญ่ และการศกึษาอ่ืน ๆ  ขณะทีป่ระเทศฟิลปิปินส์และประเทศกัมพูชา

ไม่เปิดตลาดระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา และส่วนประเทศอินโดนีเซียไม่เปิด

ระดับประถมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบข้อจ�ากัดที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาย่อยพบว่า มีความแตกต่างกันเล็กน้อยใน

ด้านการเข้าสู่ตลาดและด้านการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ส่วนใหญ่ระบุไม่มีข้อจ�ากัดการเปิดตลาดรูปแบบที่ 1 และ 

2 แต่ระบุข้อจ�ากดัไวใ้นรูปแบบที ่3 และ 4 ในขณะทีป่ระเทศไทยเปิดตลาดทกุสาขา แต่วางข้อจ�ากดัไวใ้นรูปแบบ

ที่ 3 และ 4 โดยมีข้อเสนอแนะว่าประเทศไทยต้องปรับแก้ไขกฎหมายที่ไม่สอดคล้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รวมถึงกฎหมายฉบับอื่นและ

กฎหมายล�าดับรองที่เก่ียวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบของการเปิดเสรีบริการสาขาการศึกษา

เต็มที่ตามเป้าหมายของอาเซียน 

ค�าส�าคัญ:  ผลกระทบ;  เสรีการค้าบริการ;  การศึกษา;  กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการค้าบริการ

Abstract 

 This article aims to identify some recommendations for legal amendments to support 

the effects of Thailand’s commitment fulfillment as required by the ASEAN Framework Agreement 

on Services, particularly the educational service. It is a quality research with mixed methodology. 

To be precise, the data is collected and analyzed with various legal research methods and group 

discussions.

 The results show that ASEAN member countries have opened free markets for educational 

service in different sectors. All countries have opened free market for university education, adult 

education and other sectors. The Philippines and Cambodia have not opened free market for 

primary, secondary, vocational and technical education. Meanwhile Indonesia has not opened 

free market for primary education. The comparison of restriction as stated in each of sectors 

shows that there is a slight difference of entering the market and national treatment. Most of 

the ASEAN member countries have not stated the restrictions in the first and second types, but 

stated the restrictions in the third and fourth types. Thailand has opened free market for all 

sectors and made restrictions in the third and fourth types. Therefore, the author would like to 

recommend that Thailand amend some related laws; namely, Private School Act B.E. 2550 and 
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Private University Act B.E. 2546. Moreover, a number of other statutes should be amended 

accordingly so as to support the effects of free trade of educational service, and ultimately to 

comply with the objectives of ASEAN.

Keywords:  Effects;  Free Trade of Service;  Educational;  ASEAN Framework Agreement on  

   Services (AFAS)

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วยเนอการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย 

ได้ร่วมกันลงนามในกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการค้าบริการ (ASEAN Framework Agreement on 

Services: AFAS) โดยมเีป้าหมายเพือ่ยกเลกิข้อจ�ากัดในการค้าบรกิารระหว่างกนัให้มากกว่าทีไ่ด้เปิดตลาดไว้แล้ว

ตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) แต่ใช้หลัก

ความสมัครใจระบุการเปิดตลาดไว้ในตารางข้อผูกพันทั่วไป (Schedule of Horizontal Commitment) และ

ตารางข้อผกูพนัเฉพาะสาขา (Schedule of Specific Commitment) ซึง่สมาชกิจะระบขุ้อจ�ากดัการเข้าสู่ตลาด 

(Limitation on Market Access: MA) และการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (Limitation on National Treatment: 

NT) ในแต่ละสาขาบริการและแต่ละรูปแบบ (Mode) ภายใต้หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) 

หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักการเปิดเสรีก้าวหน้าตามล�าดับ (Progressive Liberalization) และ

หลักสิทธิ/หน้าที่ในการออกกฎระเบียบภายใน (Domestic Regulations) ทั้งนี้ สาขาการศึกษา (Educational 

Services) เป็นหนึ่งใน 12 สาขาบริการหลัก ซึ่งสมาชิกอาเซียนทุกประเทศตกลงเปิดตลาดภายใต้ข้อจ�ากัด 

ที่แตกต่างกัน9

   การเปิดตลาดสาขาการศกึษาม ี4 รปูแบบ (Mode) โดยรปูแบบท่ี 1 เป็นการเปิดตลาดการศกึษา

ทางไกลข้ามชาต ิรปูแบบท่ี 2 เปิดให้คนในชาตขิองตนเดนิทางไปศกึษายงัประเทศสมาชกิอืน่ รปูแบบที ่3 เปิดให้

จดัตัง้สถานศกึษาเพือ่ให้บริการในประเทศของตน และรปูแบบท่ี 4 เปิดให้คนต่างชาติเข้ามาให้บรกิารในประเทศ

ของตนได้ ซึง่นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา สมาชกิได้จดัท�าตารางข้อผกูพนัไว้จนถงึชุดที ่9 (9th Package) และ

ยงัคงมีการเจรจาเพิม่ข้ึนให้แล้วเสรจ็ในชุดท่ี 10 (10th Package) โดยมเีป้าหมายว่าภายใน พ.ศ. 2558 ให้ยกเลกิ

อปุสรรคในการค้าบรกิารทกุรปูแบบ (Mode) และเปิดให้นักลงทุนอาเซียนถือหุน้ในสัดส่วนอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ 
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ซึง่แม้ว่าจะเลยก�าหนดเวลาตามเป้าหมายดงักล่าวแล้ว และต่างฝ่ายต่างก็ยงัสงวนท่าทใีนการเปิดตลาดให้เพิม่ขึน้

จากเดมิ แต่สมาชิกกย็งัคงมกีารเจรจาเรือ่ยมา จงึมคีวามเป็นไปได้ว่าจะสามารถบรรลุผลได้ถงึชดุท่ี 10 เพือ่ให้ม ี

การจัดท�าชุดที่ 11 ต่อไป อันจะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนจากการใช้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการบริการ 

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) เป็นความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Trade 

in Services Agreement) 

   ด้วยเหตท่ีุประเทศไทยต้องปฏิบตัติามพนัธกรณนีีท้ัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต ผูเ้ขียนจงึตัง้ค�าถาม

การวิจัย (Research Question) ว่า “การเปิดเสรบีริการสาขาการศกึษาตามความตกลงว่าด้วยการบรกิารของ

อาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) มีผลกระทบของต่อกฎหมายไทยอย่างไร และ

ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบนั้นอย่างไร” และท�าให้เห็นปัญหาการวิจัย (Research 

Problems) ดงันีค้อื ประการแรก เป็นปัญหาข้อจ�ากัดที่สมาชิกระบุไว้ในเรื่องการเข้าสู่ตลาด (Market Access: 

MA) และเรื่องการประติบัติเย่ียงคนชาติ (National Treatment: NT) ซึ่งอาจส่งผลต่อกฎหมายไทยได ้

จึงน่าสนใจว่าสมาชิกประเทศใดระบุข้อจ�ากัดไว้อย่างไรและส่งผลต่อกฎหมายไทยอย่างไร ปัญหาประการต่อมา

เป็นเรือ่งความแตกต่างกนัของข้อจ�ากดัการเปิดตลาดทีส่มาชกิระบไุว้ในแต่ละรปูแบบ ซ่ึงน่าสงสยัว่ากฎหมายไทย

จะได้รับผลกระทบหรือไม่ และปัญหาส�าคัญสุดท้ายก็คือเมื่อต้องมีการเปิดเสรีเต็มรูปตามเป้าหมายอาเซียน 

ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เป็นไปตามพันธกรณีดังกล่าวหรือไม่เพียงใด  

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการในสาขาการศึกษาของประเทศไทย

กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นตามกรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (ASEAN Framework 

Agreement on Services: AFAS) 

   1.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของข้อผูกพันของประเทศไทยตามกรอบความตกลงว่าด้วย

การบรกิารของอาเซยีน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ในสาขาการศึกษาที่มีต่อ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

   1.2.3 เพื่อหาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียม

ความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับผลกระทบของการเปิดเสรีค้าบริการเต็มรูปตามเป้าหมายของอาเซยีน

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   1.3.1 ศึกษาภาพรวมความเป็นมาและสาระส�าคัญของกรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของ

อาเซยีน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) และวเิคราะห์ตารางข้อผกูพันของประเทศไทย

ในสาขาการศึกษาท้ังสี่รูปแบบ ซึ่งจะได้ศึกษาเชิงเปรียบเทียบข้อผูกพันการเปิดตลาดของสมาชิกอาเซียนอื่นกับ

ของประเทศไทยด้วย

   1.3.2 ศึกษาภาพรวมของนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ของรัฐเกี่ยวกับการศึกษาและการค้า

บริการสาขาการศึกษา 
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ซึง่แม้ว่าจะเลยก�าหนดเวลาตามเป้าหมายดังกล่าวแล้ว และต่างฝ่ายต่างก็ยงัสงวนท่าทีในการเปิดตลาดให้เพิม่ขึน้

จากเดิม แต่สมาชิกกย็งัคงมกีารเจรจาเรือ่ยมา จงึมคีวามเป็นไปได้ว่าจะสามารถบรรลุผลได้ถึงชดุท่ี 10 เพือ่ให้ม ี

การจัดท�าชุดที่ 11 ต่อไป อันจะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนจากการใช้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการบริการ 

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) เป็นความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Trade 

in Services Agreement) 

   ด้วยเหตทุีป่ระเทศไทยต้องปฏิบตัติามพนัธกรณนีีท้ัง้ในปัจจบัุนและในอนาคต ผูเ้ขียนจงึตัง้ค�าถาม

การวจิยั (Research Question) ว่า “การเปิดเสรบีริการสาขาการศกึษาตามความตกลงว่าด้วยการบรกิารของ

อาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) มีผลกระทบของต่อกฎหมายไทยอย่างไร และ

ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบนั้นอย่างไร” และท�าให้เห็นปัญหาการวิจัย (Research 

Problems) ดงันีค้อื ประการแรก เป็นปัญหาข้อจ�ากัดที่สมาชิกระบุไว้ในเรื่องการเข้าสู่ตลาด (Market Access: 

MA) และเรื่องการประติบัติเย่ียงคนชาติ (National Treatment: NT) ซึ่งอาจส่งผลต่อกฎหมายไทยได ้

จึงน่าสนใจว่าสมาชิกประเทศใดระบุข้อจ�ากัดไว้อย่างไรและส่งผลต่อกฎหมายไทยอย่างไร ปัญหาประการต่อมา

เป็นเรือ่งความแตกต่างกนัของข้อจ�ากดัการเปิดตลาดทีส่มาชกิระบไุว้ในแต่ละรปูแบบ ซึง่น่าสงสยัว่ากฎหมายไทย

จะได้รับผลกระทบหรือไม่ และปัญหาส�าคัญสุดท้ายก็คือเมื่อต้องมีการเปิดเสรีเต็มรูปตามเป้าหมายอาเซียน 

ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เป็นไปตามพันธกรณีดังกล่าวหรือไม่เพียงใด  

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการในสาขาการศึกษาของประเทศไทย

กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นตามกรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (ASEAN Framework 

Agreement on Services: AFAS) 

   1.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของข้อผูกพันของประเทศไทยตามกรอบความตกลงว่าด้วย

การบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ในสาขาการศึกษาที่มีต่อ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

   1.2.3 เพื่อหาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียม

ความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับผลกระทบของการเปิดเสรค้ีาบรกิารเตม็รปูตามเป้าหมายของอาเซยีน

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   1.3.1 ศึกษาภาพรวมความเป็นมาและสาระส�าคัญของกรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของ

อาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) และวเิคราะห์ตารางข้อผกูพันของประเทศไทย

ในสาขาการศึกษาทั้งสี่รูปแบบ ซึ่งจะได้ศึกษาเชิงเปรียบเทียบข้อผูกพันการเปิดตลาดของสมาชิกอาเซียนอื่นกับ

ของประเทศไทยด้วย

   1.3.2 ศึกษาภาพรวมของนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ของรัฐเกี่ยวกับการศึกษาและการค้า

บริการสาขาการศึกษา 

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 5

 10 Sumalee Wongwitit, Legal Research Methodology: Concepts and Methods (Bangkok: Ramkhamhaeng University, 
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   1.3.3 ศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยด้วยการจัดสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) มีประเด็นด้านความผูกพันการเปิดตลาดการศึกษาตามกรอบความตกลงว่าด้วยการบรกิารของ

อาเซยีน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเสรีการศึกษา 

และข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อรองรับผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาการศึกษา

   1.3.4 ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของไทยที่เกี่ยวกับการศึกษา และการเปิดตลาด 

การค้าบริการสาขาการศึกษา และศึกษาผลกระทบของการจัดท�าข้อผูกพันของไทยตามกรอบความตกลงว่าด้วย

การบรกิารของอาเซยีน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ที่มีต่อกฎหมายและระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง 

   1.3.5 เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับ 

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาการศึกษาตามกรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน 

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 
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 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ได้ทราบถงึผลกระทบของข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการสาขาการศกึษาของไทยตาม
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   1.5.2 ท�าให้ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ทราบข้อมูลและแนวทางในการ 
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กรอบความตกลงว่าด้วยการบรกิารของอาเซยีน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)
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 11 Association of South East Asian Nations, “ASEAN Framework Agreement on Services,” last modified n.d., accessed 
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2. ผลการวิจัย 

 จากตารางข้อผูกพันฯ ได้แบ่งบริการสาขาการศึกษาออกเป็น 5 สาขาย่อย คือ 1) ระดับประถมศึกษา 

(Primary Education Services) 2) ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา เทคนิคศกึษา (Secondary, Technical, 

Vocational Education Services) 3) ระดับอุดมศึกษา (Higher Education Services) 4) การศึกษาส�าหรับ

ผู้ใหญ่ (Adult Education Services) และ 5) การศึกษาอื่น ๆ (Other Education Services)11 ดังนั้นในการ

ศึกษาจึงใช้สาขาย่อยเหล่านี้เป็นตัวตั้งต้นท�าให้ได้ผลการศึกษา (Research results) ดังต่อไปนี้

 2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อผูกพันการเปิดตลาดของสมาชิกอาเซียนกับประเทศไทย 

ตามกรอบความตกลงว่าด้วยการบรกิารของอาเซยีน (ASEAN Framework Agreement on Services: 

AFAS) สาขาการศึกษา

   ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกอาเซียนสมัครใจเปิดตลาดการศึกษาตามสาขาย่อยไว้แตกต่างกัน 

กล่าวคือ ทุกประเทศเปิดระดับอุดมศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษาอื่นๆ ในขณะที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

และราชอาณาจกัรกัมพูชาไม่ผูกพนัเปิดระดบัมัธยมศกึษา อาชีวศกึษาและเทคนคิศกึษา และราชอาณาจกัรกมัพชูา 

สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ ไม่ผกูพันเปิดระดับประถมศึกษา และเมือ่เปรยีบเทยีบการเปิดตลาด

ของสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ กับประเทศไทย พบว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มของประเทศที่ระบุเปิดตลาดการศึกษา

ทกุสาขาย่อย (สาธารณรฐัสงิคโปร์ เนอการาบรไูนดารซุซาลาม สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ประเทศมาเลเซยี 

และประเทศไทย) โดยประเทศไทยเปิดตลาดในระดับสูงคือ 5 สาขาย่อย และครอบคลุมการศึกษา 10 ประเภท 

นับได้ว่าสูงที่สุดในบรรดา 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน แต่หากพิจารณาข้อจ�ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด (Market 

Access) และการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) พบว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่เปิดเสรีมาก

ที่สุด เพราะมีข้อจ�ากัดที่ค่อนข้างสูงกว่า

   เมือ่เปรยีบเทยีบการเปิดตลาดในแต่ละสาขาย่อย พบว่าแต่ละประเทศระบเุปิดตลาดไว้ต่างกนัเลก็

น้อยส�าหรับรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 ส�าหรับทุกระดับการศึกษา แต่จะแตกต่างกันค่อนข้างมากส�าหรับการ

เปิดตลาดรูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4 ซึ่งก�าหนดเงื่อนไขการเปิดตลาดทั้งด้านการเข้าสู่ตลาด และการประติบัติ

เยี่ยงคนชาติไว้แตกต่างกันในเรื่องสัดส่วนเงินลงทุนต่างชาติ รูปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ สัญชาติของ 

เจ้าหน้าที่/กรรมการในองค์กร ข้อจ�ากัดการทดสอบความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ (Economic Need Test: ENT) 

ข้อจ�ากัดเรื่องที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ ข้อจ�ากัดด้านการท�างานของคนต่างชาติ 

   สรุปได้ว่าข้อผูกพันของสมาชิกอาเซียนในการเปิดตลาดสาขาการศึกษามีความแตกต่างกัน โดย

วางข้อจ�ากัดและเงือ่นไขการเปิดตลาดในระดบัการศกึษาไว้แตกต่างกนัและยงัคงสงวนท่าทซีึง่กนัและกนัอยู ่และ

ยังคงอิงกฎระเบียบภายในประเทศของตน นอกจากนั้นยังเป็นเงื่อนไขข้อจ�ากัดที่ไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสิน

ใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้าไปจัดตั้งสถานศึกษาหรือเข้าท�างานในสถานศึกษาของประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะ
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เยี่ยงคนชาติไว้แตกต่างกันในเรื่องสัดส่วนเงินลงทุนต่างชาติ รูปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ สัญชาติของ 

เจ้าหน้าที่/กรรมการในองค์กร ข้อจ�ากัดการทดสอบความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ (Economic Need Test: ENT) 

ข้อจ�ากัดเรื่องที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ ข้อจ�ากัดด้านการท�างานของคนต่างชาติ 

   สรุปได้ว่าข้อผูกพันของสมาชิกอาเซียนในการเปิดตลาดสาขาการศึกษามีความแตกต่างกัน โดย

วางข้อจ�ากดัและเงือ่นไขการเปิดตลาดในระดบัการศกึษาไว้แตกต่างกนัและยงัคงสงวนท่าทซีึง่กนัและกันอยู ่และ

ยังคงอิงกฎระเบียบภายในประเทศของตน นอกจากนั้นยังเป็นเงื่อนไขข้อจ�ากัดที่ไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสิน

ใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้าไปจัดตั้งสถานศึกษาหรือเข้าท�างานในสถานศึกษาของประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะ
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ยังไม่มีการจัดท�าข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 

Arrangement) ไว้12 จึงท�าให้มีข้อสังเกตได้ว่าความไม่ส�าเร็จตามก�าหนดเวลาที่วางเป้าหมายของการเปิดตลาด

เต็มที่ไว้น้ัน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะรูปแบบที่ให้สมาชิกสมัครใจเปิดตลาดหรือไม่ก็ได้ และเพราะสมาชิกเอง 

ต่างก็ยังไม่ม่ันใจในศักยภาพของประเทศตนในการแข่งขันกับต่างชาติที่จะเข้าลงทุนหรือเข้าให้บริการ 

ในประเทศของตน 

 2.2 ผลการวเิคราะห์ผลกระทบของข้อผกูพนัตามกรอบความตกลงว่าด้วยการบรกิารของอาเซยีน 

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) สาขาการศึกษาที่มีต่อกฎหมายของไทย 

   ผลการศึกษาพบว่า มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีการศึกษาตามกรอบความ 

ตกลงฯ ซึง่อาจแบ่งพจิารณาได้เป็นสองช่วง คอื ช่วงทีเ่ป็นข้อผูกพันฯ ปัจจุบัน (Package 9th) และช่วงที่เป็นตาม

เป้าหมายของการเปิดเสรเีตม็ท่ี ซ่ึงหมายถึงการเปิดตลาดโดยไม่มีข้อจ�ากัดอนัเป็นอปุสรรคต่อการให้บรกิารในทกุ

รูปแบบและให้วางข้อจ�ากัดด้านสัดส่วนเงินลงทุนต่างชาติได้ไม่ต�่ากว่า 70 เปอร์เซ็น ดังต่อไปนี้

   1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไม่สอดคล้องกับการจัดระดับการศึกษาของ

อาเซียนที่ก�าหนดไว้ในระดับอุดมศึกษาตามมาตรา 16 ซึ่งตามตารางข้อผูกพันจะไม่รวมถึงการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แต่จะเริ่มต้นที่ระดับหลังอาชีวศึกษา/เทคนิคศึกษา (ปวช.) คือ การศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นต้นไป แต่ก็ไม่ถือว่าได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี

   2) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่ท�างานในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึง

ระดับก่อนอุดมศึกษา โดยไม่มีข้อจ�ากัดด้านสัญชาติไว้ กฎหมายนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากพันธกรณีตาม 

ข้อผูกพันฯ ของประเทศไทย

   3) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไม่มีบทบัญญัติอันเป็นข้อจ�ากัดด้าน

สดัส่วนเงินลงทนุหรอืการถอืหุน้ของต่างชาต ิหรอืด้านสญัชาตขิองผูข้อรบัใบอนญุาตหรอืบรรดาผูบ้รหิารสถาบัน

ไว้ ดังนั้นข้อผูกพันฯ ทั้งฉบับปัจจุบันและที่เป็นไปตามเป้าหมายการเปิดเสรีเต็มที่จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกฎหมาย

นี้ อย่างไรก็ดี ข้อก�าหนดเรื่องสัญชาติไทยของกรรมการนิติบุคคลที่ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

และเรื่องสัญชาติไทยของกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อผูกพันฯ ฉบับปัจจุบัน แต่

ในอนาคตหากมีการเปิดเสรีเต็มที่ตามเป้าหมาย จะเห็นได้ว่าเป็นกฎหมายที่ได้รับผลกระทบเพราะจะขัดกับ 

หลักการเปิดเสรี

   4) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ซ่ึงใช้บังคับกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และปฐมวัย รวมทั้งโรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนหรือสถาบันฝึกภาษาต่างประเทศ ไม่ได้รับผลกระทบ

จากข้อผูกพันฯ ฉบับปัจจุบัน แม้ว่าจะมีข้อจ�ากัดด้านสัญชาติของผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารไว้ เพราะไทยได้

 12 Association of South East Asian Nations, “Mutual Recognition Arrangements in Services,” last modified n.d., accessed 

October 15, 2015, http://www.asean.org/
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ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีมีอยู่ปัจจุบัน นอกจากนั้น แม้ว่ามาตรา 23 จะก�าหนดเรื่องสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน 

อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและก�าหนดจ�านวนพ้ืนที่ของที่ต้ังโรงเรียนไว้ตามกฎหมายล�าดับรองต่าง ๆ (กฎหมาย

ล�าดับรอง ได้แก่ 1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนนานาชาติ

ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2550, 2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และ 3) 

กฎกระทรวงการขอรบัใบอนญุาตให้จดัตัง้โรงเรียนในระบบ การก�าหนดรายการและการขอเปล่ียนแปลงรายการ

ในตราสารจัดตั้ง และการก�าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555) แต่กฎหมายเหล่านี้

ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อผูกพันฯ ฉบับปัจจุบัน เพราะไทยระบุไว้ว่าให้เป็นไปตามกฎหมายที่ดินและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประมวลกฎหมายที่ดินและพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ก็ก�าหนดไว้ชดัเจนว่าคนต่างชาตถิอืครองกรรมสทิธิท์ีดิ่นไม่ได้ แต่สามารถเช่าทีด่นิเพือ่

พาณชิยกรรมได้ จึงถือได้ว่ากฎหมายหลักและล�าดับรองเหล่านั้นไม่ได้รับผลกระทบจากข้อผูกพันฯ ฉบับปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเสรีเต็มที่ตามเป้าหมาย กฎหมายเหล่านี้จะได้รับผลกระทบว่าไม่สอดคล้องกับ 

ข้อผูกพันฯ

    นอกจากนัน้ การทีก่ฎหมายโรงเรยีนเอกชนและกฎหมายล�าดบัรองอืน่ซึง่มเีงือ่นไขด้านสญัชาตไิว้

ส�าหรบัผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ผูอ้�านวยการหรอืรองผูอ้�านวยการโรงเรยีน ครใูหญ่ และคร ูท่ีท�างานในสถาบนัการ

ศกึษานานาชาติ โดยกฎหมายล�าดบัรอง ได้แก่ 1 ) ระเบยีบคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชนว่าด้วยคณุสมบตัิ 

หลกัเกณฑ์ และวธิกีารแต่งตัง้ผูจ้ดัการ พ.ศ. 2551, 2) ระเบยีบกระทรวง ศกึษาธกิารว่าด้วยมาตรฐานของโรงเรยีน

เอกชนนานาชาตริะดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษาและระดับมธัยมศกึษา พ.ศ. 2550 และ 3) กฎกระทรวง

ก�าหนดคณุสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามของผูบ้รหิารโรงเรยีนนอกระบบ พ.ศ. 2553 ซึง่ก�าหนดคณุสมบตัด้ิานสญัชาติ

ไทยไว้ส�าหรับผูอ้�านวยการหรอืรองผูอ้�านวยการโรงเรียนในระบบหรือนอกระบบ รวมทัง้ผู้จัดการ ครใูหญ่ และครู 

ทีท่�างานในสถาบนัการศกึษานานาชาต ิ ซึง่ถอืได้ว่าเป็นกฎหมายทีไ่ด้รับผลกระทบจากข้อผูกพันฯ ฉบบัปัจจบัุน  

และในอนาคตทีจ่ะเปิดเสรเีตม็ท่ีด้วย 

   5) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งให้น�าบทบัญญัติในพระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน พ.ศ. 2550 มาใช้โดยอนโุลม และพระราชบญัญัตส่ิงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

พ.ศ. 2551 ซึ่งไม่ได้มีบทบัญญัติเป็นพิเศษส�าหรับการจัดตั้งสถานศึกษาไว้โดยเฉพาะ แต่หากเป็นสถานศึกษา

เอกชน ก็ต้องน�ากฎหมายโรงเรียนเอกชนมาใช้บังคับด้วย กฎหมายสองฉบับนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากข้อผูก

พันฯ ปัจจุบัน และจะได้รับผลกระทบจากข้อผูกพันหากมีการเปิดเสรีเต็มที่ตามเป้าหมายในท�านองเดียวกับ

กฎหมายโรงเรียนเอกชน 

   6) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อผูกพันฯ 

ฉบับปัจจุบันและในอนาคตหากเปิดเสรีเต็มที่ เพราะมาตรา 8 และมาตรา 10 เปิดช่องให้ต่างชาติประกอบธุรกิจ

บรกิารการศกึษาได้ ภายใต้เงือ่นไขบางประการ เช่น ได้รับอนญุาตจากกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ 

ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวตามมาตรา 8 (3) หรอือ้างพนัธกรณไีทยตาม

กรอบความตกลงว่าด้วยการบรกิารของอาเซยีน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ได้ 
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ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีมีอยู่ปัจจุบัน นอกจากนั้น แม้ว่ามาตรา 23 จะก�าหนดเรื่องสิทธิเก่ียวกับที่ดิน 

อันเป็นที่ต้ังของโรงเรียนและก�าหนดจ�านวนพ้ืนที่ของที่ต้ังโรงเรียนไว้ตามกฎหมายล�าดับรองต่าง ๆ (กฎหมาย

ล�าดับรอง ได้แก่ 1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนนานาชาติ

ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2550, 2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และ 3) 

กฎกระทรวงการขอรับใบอนญุาตให้จัดต้ังโรงเรียนในระบบ การก�าหนดรายการและการขอเปลีย่นแปลงรายการ

ในตราสารจัดตั้ง และการก�าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555) แต่กฎหมายเหล่านี้

ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อผูกพันฯ ฉบับปัจจุบัน เพราะไทยระบุไว้ว่าให้เป็นไปตามกฎหมายที่ดินและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประมวลกฎหมายที่ดินและพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ก็ก�าหนดไว้ชดัเจนว่าคนต่างชาตถิอืครองกรรมสทิธิท่ี์ดินไม่ได้ แต่สามารถเช่าทีด่นิเพือ่

พาณชิยกรรมได้ จึงถือได้ว่ากฎหมายหลักและล�าดับรองเหล่านั้นไม่ได้รับผลกระทบจากข้อผูกพันฯ ฉบับปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเสรีเต็มที่ตามเป้าหมาย กฎหมายเหล่านี้จะได้รับผลกระทบว่าไม่สอดคล้องกับ 

ข้อผูกพันฯ

    นอกจากนัน้ การทีก่ฎหมายโรงเรยีนเอกชนและกฎหมายล�าดบัรองอืน่ซึง่มเีงือ่นไขด้านสญัชาตไิว้

ส�าหรบัผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ผูอ้�านวยการหรอืรองผูอ้�านวยการโรงเรยีน ครใูหญ่ และคร ูท่ีท�างานในสถาบนัการ

ศกึษานานาชาติ โดยกฎหมายล�าดับรอง ได้แก่ 1 ) ระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนว่าด้วยคณุสมบตัิ 

หลักเกณฑ์ และวธิกีารแต่งต้ังผู้จัดการ พ.ศ. 2551, 2) ระเบยีบกระทรวง ศกึษาธกิารว่าด้วยมาตรฐานของโรงเรยีน

เอกชนนานาชาติระดับก่อนประถมศกึษา ระดับประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา พ.ศ. 2550 และ 3) กฎกระทรวง

ก�าหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูบ้รหิารโรงเรยีนนอกระบบ พ.ศ. 2553 ซึง่ก�าหนดคณุสมบตัด้ิานสญัชาติ

ไทยไว้ส�าหรับผู้อ�านวยการหรือรองผู้อ�านวยการโรงเรียนในระบบหรอืนอกระบบ รวมทัง้ผูจ้ดัการ ครใูหญ่ และครู 

ทีท่�างานในสถาบนัการศกึษานานาชาติ ซ่ึงถอืได้ว่าเป็นกฎหมายทีไ่ด้รบัผลกระทบจากข้อผกูพนัฯ ฉบบัปัจจบุนั  

และในอนาคตท่ีจะเปิดเสรีเต็มท่ีด้วย 

   5) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งให้น�าบทบัญญัติในพระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน พ.ศ. 2550 มาใช้โดยอนโุลม และพระราชบญัญัตส่ิงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

พ.ศ. 2551 ซึ่งไม่ได้มีบทบัญญัติเป็นพิเศษส�าหรับการจัดตั้งสถานศึกษาไว้โดยเฉพาะ แต่หากเป็นสถานศึกษา

เอกชน ก็ต้องน�ากฎหมายโรงเรียนเอกชนมาใช้บังคับด้วย กฎหมายสองฉบับนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากข้อผูก

พันฯ ปัจจุบัน และจะได้รับผลกระทบจากข้อผูกพันหากมีการเปิดเสรีเต็มท่ีตามเป้าหมายในท�านองเดียวกับ

กฎหมายโรงเรียนเอกชน 

   6) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อผูกพันฯ 

ฉบับปัจจุบันและในอนาคตหากเปิดเสรีเต็มที่ เพราะมาตรา 8 และมาตรา 10 เปิดช่องให้ต่างชาติประกอบธุรกิจ

บริการการศกึษาได้ ภายใต้เง่ือนไขบางประการ เช่น ได้รับอนญุาตจากกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวตามมาตรา 8 (3) หรอือ้างพนัธกรณไีทยตาม

กรอบความตกลงว่าด้วยการบรกิารของอาเซยีน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ได้ 

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 9

 13 Chumphon Patchananon, “The Service Trade Under General Agreement on Trade in Services,” Chulalongkorn 

Law Journal 15 (December 1996): 84. [In Thai]

แต่ข้อก�าหนดเรื่องทุนขั้นต�่าของต่างชาติตามมาตรา 14 จะได้รับผลกระทบจากข้อผูกพันฯ ทั้งในปัจจุบันและ 

ตามเป้าหมายอาเซียนได้ เพราะอาจมีปัญหาว่าไทยเลือกปฏิบัติระหว่างคนในชาติกับต่างชาติอื่นนอกอาเซียน

   7) พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายที่

ยังคงให้ใช้บัญชีแนบท้ายระบุอาชีพต้องห้ามส�าหรับคนต่างชาติ แต่ตามบัญชีดังกล่าวไม่ได้ห้ามคนต่างชาติท�า

อาชีพด้านการศึกษาไว้แต่อย่างใด ดังนั้นกฎหมายนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากพันธกรณีตามข้อผูกพันฯ ของไทย

   8) ประมวลกฎหมายที่ดิน แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินได้อยู่บ้าง แต่ก็มี

เงือ่นไขว่าต้องไม่เกนิกว่า 1 ไร่ และต้องใช้เพือ่อยูอ่าศยัเท่านัน้ จึงถอืได้ว่าเป็นกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคต่อต่างชาติ

ในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย แต่กฎหมายนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อผูกพันฯ ฉบับปัจจุบัน เพราะไทยระบุ

ข้อจ�ากัดไว้ชัดเจนว่าให้เป็นไปตามกฎหมายที่ดินของไทย จึงเท่ากับว่าไทยเปิดตลาดเท่าที่กฎหมายมีอยู่เท่าน้ัน 

และแม้ว่าข้อจ�ากัดสิทธิในที่ดินของคนต่างชาติตามกฎหมายที่ดินจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายการจัดตั้งโรงเรียน 

สถาบนัอาชวีศกึษาหรอืสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่ก�าหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตต้องเป็นผู้ถอืกรรมสทิธิใ์นทีดิ่นทีจั่ดตัง้

สถานศึกษา แต่กฎหมายสถานศึกษาเหล่าน้ันก็เปิดช่องทางให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง สิทธิ

เกบ็กนิหรอืสทิธกิารเช่าได้ กฎหมายทีด่นิจงึไม่เป็นอปุสรรคส�าคญัของการจัดตัง้สถานศกึษาดังกล่าว อกีประการ

หนึ่ง หากว่าต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งสถานศึกษาในฐานะนิติบุคคลไทยโดยถือหุ้นต่างชาติในสัดส่วนไม่เกิน 49 

เปอร์เซ็นต์ นิติบุคคลไทยย่อมถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ และหากมีการเปิดเสรีเต็มที่ตามเป้าหมาย กฎหมายนี้ก็ไม่

ได้รับผลกระทบตามข้อผูกพัน เพราะไทยยังสามารถวางข้อสงวนในเรื่องการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้อยู่ เพราะ

แม้ว่าจะมีการเปิดเสรีเต็มท่ีตามเป้าหมาย ก็ไม่ได้หมายความว่าไทยจะต้องปรับแก้กฎหมายที่ดินให้ต่างชาติถือ

ครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยทุกประเทศสมาชิกย่อมอ้างเรื่องความมั่นคงของประเทศได้  

   9) พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 

ไม่ได้รบัผลกระทบจากข้อผกูพนัฯ ฉบบัปัจจบัุน เพราะระบขุ้อจ�ากดัไว้ว่าให้เป็นไปตามกฎหมายไทยในเรือ่งทีด่นิ 

แต่กฎหมายนี้ไม่สอดคล้องกับกฎหมายการจัดตั้งโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา 

ซึ่งก�าหนดเรื่องพื้นที่ของที่ดินซึ่งจัดตั้งสถานศึกษาประเภทวิชาเกษตรกรรมว่าต้องมีไม่น้อยกว่า 100 ไร่ ในขณะ 

ที่มาตรา 5 ก�าหนดว่านักลงทุนต่างชาติจะเช่าที่ดินได้ไม่เกิน 100 ไร่เท่านั้น

 2.3 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับ 

ผลกระทบของการเปิดเสรีบริการการศึกษาตามกรอบความตกลงฯ

   ผลการศกึษาไดข้้อเสนอแนะว่าประเทศไทยควรเปิดการเจรจาเชงิรุกเพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

การเปิดเสรีเต็มที่ในทุกรูปแบบ (Mode) แต่ต้องเปิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อการเตรียมความพร้อมของคนไทย

และผู้ประกอบการไทย และต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านการปฏิบัติตามพันธกรณีตามกรอบ

ความตกลงฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)13 ด้วย
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   นอกจากนัน้ สมาชิกอาเซยีนควรร่วมกันจัดท�าข้อตกลงยอมรับร่วมคณุสมบติันักวชิาชพีของอาเซยีน 

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement: MRA) ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ หรือบุคลากรทางการศึกษา 

ซึง่จะท�าให้ผูท้ีส่นใจให้บรกิารสาขาการศกึษามข้ีอมลูทีช่ดัเจน และมกีรอบแนวทางการปฏบิติัทีเ่ป็นไปในทศิทาง

เดยีวกัน นอกจากนัน้ควรร่วมกนัพัฒนากฎหมายต้นแบบ (Model Law) ซ่ึงก�าหนดมาตรฐานการจดัตัง้ธรุกจิการ

ศึกษา และการท�างานในสถานศกึษาของอาเซยีน เพือ่เป็นแนวทางในการออกกฎหมายภายในของบรรดาสมาชิก

อาเซียนให้สอดคล้องต้องกัน และจะท�าให้การเปิดเสรีบริการสาขาการศึกษานี้กลายเป็นตลาดและฐานการผลิต

ทีมี่ร่วมกันตามพมิพ์เขยีวอาเซียนได้ โดยเฉพาะให้ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายเพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการเปิดเสรค้ีา

บริการสาขาการศึกษาตามเป้าหมายอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 คือ 

   1) พระราชบัญญตักิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่พาณชิยกรรมและอตุสาหกรรม พ.ศ. 2542 มาตรา 

3 ให้ปรับเป็น “การเช่า” หมายความถึง การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่ก�าหนด

เวลาเช่าไว้ตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป และให้เพิม่ประกาศรัฐมนตรีท่ีสามารถท�าได้โดยอาศยัมาตรา 5 ในการก�าหนดกจิการ

ใดที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างสูง โดยให้ระบุกิจการด้านการศึกษาเข้าไว้ด้วย

   2) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 37 วรรคสอง 

และกฎหมายล�าดับรอง ให้เพิ่มเติมค�าว่า “เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติของประเทศสมาชิกในความตกลง

ระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าบริการท่ีไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้

ในกฎกระทรวง”

   3) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ให้เพ่ิมเติมวรรคสี่ดังนี้ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง (1) (2) (3)… (4) เป็นผู้ที่สามารถโอนให้แก่สถาบันได้ในสิทธิครอบครองที่ดิน หรือสิทธิ

เหนือพื้นดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีก�าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีหรือสิทธิการเช่าที่มีสัญญาเช่าไม่น้อยกว่าสิบปี

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ข้อผูกพันการเปิดตลาดของสมาชิกอาเซียนกับไทยตามกรอบความ 

ตกลงฯ สาขาการศึกษายังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องการผูกพันเปิดตลาดสาขาย่อยของบริการ

การศึกษา และเรื่องข้อจ�ากัดการเปิดตลาดในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการระบุข้อจ�ากัดการจัดตั้งองค์กร

ธุรกิจและการท�างานของต่างชาติ นอกจากนั้นยังพบว่ากฎหมายไทยเก่ียวกับการเปิดเสรีบริการการศึกษา 

ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากข้อผูกพันการเปิดตลาดของไทยฉบับปัจจุบัน แต่จะได้รับผลกระทบหากไทย

ต้องผูกพันการเปิดเสรีเต็มที่ตามเป้าหมายอาเซียน ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับพันธกรณี

ตามข้อผูกพันฯ ดังกล่าว 

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 ข้อเสนอแนะจากการท�าวิจัย

    ก่อนท่ีจะมีการเจรจาเปิดเสรีเต็มที่ตามเป้าหมายอาเซียน ประเทศไทยควรตรวจสอบ

กฎหมายทีย่งัเป็นอปุสรรคต่อการเปิดเสรบีรกิารทางการศกึษา โดยเฉพาะส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัข้อจ�ากดัด้านสัดส่วน



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 111หน้า 10 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  (Vol. 6 No. 1 January - June 2018)

   นอกจากนัน้ สมาชิกอาเซียนควรร่วมกันจัดท�าข้อตกลงยอมรบัร่วมคณุสมบตันิกัวชิาชพีของอาเซยีน 

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement: MRA) ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ หรือบุคลากรทางการศึกษา 

ซึง่จะท�าให้ผู้ทีส่นใจให้บริการสาขาการศกึษามข้ีอมลูทีช่ดัเจน และมกีรอบแนวทางการปฏบิตัทิีเ่ป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั นอกจากนัน้ควรร่วมกนัพัฒนากฎหมายต้นแบบ (Model Law) ซ่ึงก�าหนดมาตรฐานการจดัตัง้ธรุกิจการ

ศึกษา และการท�างานในสถานศกึษาของอาเซยีน เพือ่เป็นแนวทางในการออกกฎหมายภายในของบรรดาสมาชิก

อาเซียนให้สอดคล้องต้องกัน และจะท�าให้การเปิดเสรีบริการสาขาการศึกษานี้กลายเป็นตลาดและฐานการผลิต

ท่ีมร่ีวมกนัตามพมิพ์เขยีวอาเซียนได้ โดยเฉพาะให้ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายเพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการเปิดเสรค้ีา

บริการสาขาการศึกษาตามเป้าหมายอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 คือ 

   1) พระราชบญัญตักิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 มาตรา 

3 ให้ปรับเป็น “การเช่า” หมายความถึง การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่ก�าหนด

เวลาเช่าไว้ต้ังแต่ 30 ปีข้ึนไป และให้เพ่ิมประกาศรัฐมนตรีท่ีสามารถท�าได้โดยอาศยัมาตรา 5 ในการก�าหนดกจิการ

ใดที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างสูง โดยให้ระบุกิจการด้านการศึกษาเข้าไว้ด้วย

   2) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 37 วรรคสอง 

และกฎหมายล�าดับรอง ให้เพิ่มเติมค�าว่า “เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติของประเทศสมาชิกในความตกลง

ระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าบริการที่ไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ทั้งน้ี ภายใต้เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้

ในกฎกระทรวง”

   3) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ให้เพ่ิมเติมวรรคสี่ดังน้ี 

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง (1) (2) (3)… (4) เป็นผู้ที่สามารถโอนให้แก่สถาบันได้ในสิทธิครอบครองที่ดิน หรือสิทธิ

เหนือพื้นดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีก�าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีหรือสิทธิการเช่าที่มีสัญญาเช่าไม่น้อยกว่าสิบปี

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ข้อผูกพันการเปิดตลาดของสมาชิกอาเซียนกับไทยตามกรอบความ 

ตกลงฯ สาขาการศึกษายังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องการผูกพันเปิดตลาดสาขาย่อยของบริการ

การศึกษา และเรื่องข้อจ�ากัดการเปิดตลาดในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการระบุข้อจ�ากัดการจัดตั้งองค์กร

ธุรกิจและการท�างานของต่างชาติ นอกจากนั้นยังพบว่ากฎหมายไทยเก่ียวกับการเปิดเสรีบริการการศึกษา 

ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากข้อผูกพันการเปิดตลาดของไทยฉบับปัจจุบัน แต่จะได้รับผลกระทบหากไทย

ต้องผูกพันการเปิดเสรีเต็มท่ีตามเป้าหมายอาเซียน ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับพันธกรณี

ตามข้อผูกพันฯ ดังกล่าว 

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 ข้อเสนอแนะจากการท�าวิจัย

    ก่อนที่จะมีการเจรจาเปิดเสรีเต็มที่ตามเป้าหมายอาเซียน ประเทศไทยควรตรวจสอบ

กฎหมายท่ียงัเป็นอปุสรรคต่อการเปิดเสรีบริการทางการศกึษา โดยเฉพาะส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัข้อจ�ากดัด้านสดัส่วน
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เงินลงทนุต่างชาต ิและองค์ประกอบด้านสญัชาตไิทยและสญัชาตขิองสมาชกิอาเซยีน โดยพจิารณาความสอดคล้อง

กับตารางข้อผูกพันการเปิดตลาด 

   3.2.2 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

    ควรศึกษาด้านปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการไทยหรือคนไทยท่ีต้องการเข้าไป 

จดัตั้งสถานศกึษา หรอืเขา้ท�างานในสถานศึกษายังประเทศอาเซียนตา่ง ๆ  โดยเฉพาะด้านกฎระเบยีบภายในของ

สมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีการศึกษา
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ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 2077/2560

 โจทก์มอบเงิน 300,000 บาท ให้แก่จ�าเลย เพราะจ�าเลยอ้างว่าจะน�าไปให ้

เจ้าพนักงานต�ารวจ ยศระดับพลต�ารวจตรี 2 คน เพื่อช่วยเหลือให้บุตรสาวโจทก์สามารถ

สอบเข้ารบัราชการต�ารวจได้ ซึง่โจทก์ย่อมจะต้องทราบดีว่าบุตรสาวโจทก์จะเข้ารับราชการ

ต�ารวจได้ต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยการสอบคัดเลือกเป็นระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการทีเ่ปิดโอกาสให้ผูท้ีม่คุีณสมบัติสามารถสมคัรสอบได้โดยเสรี และทีส่�าคัญการจัดการ

สอบจะต้องยุติธรรม เพ่ือท่ีทางราชการจะได้คนมีความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติและประชาชน 

 หากมีการช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้สามารถสอบผ่าน แสดงว่ามีการ 

กระท�าอันเป็นการทุจริต เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู ้ก่อให้จ�าเลยกระท�าความผิด โจทก์จึงมิใช่ผู ้เสียหายโดยนิตินัย 

ตามมาตรา 2 (4) แห่งประมวลกฎหมายอาญา โจทก์ไม่มีอ�านาจฟ้อง 

แหล่งที่มำ:  เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปภัมภ์
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ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 8088/2560

 จ�าเลยกระท�าละเมิด เป็นเหตุให้มารดาโจทก์ท้ังสองถึงแก่ความตาย มารดา

โจทก์ทั้งสองจึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการท�าละเมิดของจ�าเลย

 โจทก์ท่ี 1 ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง การท่ีโจทก์ที่ 1 ฟ้องเรียกค่าขาดแรงงาน 

ในครัวเรือนจึงต้องบังคับตามมาตรา 445 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 แม้ก่อนถึงแก่ความตาย มารดาโจทก์ทั้งสองรับผิดชอบดูแลบุตรผู้เยาว์ของ

โจทก์ที่ 1 แต่เมื่อมารดาโจทก์ท้ังสองไม่มีความผูกพันตามกฎหมายที่ต้องท�าการงาน 

ให้เป็นคุณในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมแก่โจทก์ท่ี 1 กรณีนี้จึงไม่ต้องด้วยมาตรา 445 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้ โจทก์ที่ 1 ไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดแรงงาน

แหล่งที่มำ:  เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปภัมภ์
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรเขียนบทควำม

วำรสำรวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี

 วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐาน 

เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านกฎหมาย และด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมสู่สาธารณชน 

อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปล่ียนความรู้และสร้างความร่วมมือทางด้านกฎหมาย และด้าน 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม

ให้เกิดผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อันก่อเกิด

ประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

 โดยวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดพิมพ์เป็นวารสาร 

ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1:  มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2:  กรกฎาคม - ธันวาคม) ทุกบทความ 
ได้รับการตรวจทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จ�านวน 2 ท่าน เป็นอย่างน้อย ก่อนลงตีพิมพ ์

ในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 ทั้งนี้แล้ว บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการ 

พิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ของวารสารอ่ืนใด กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ผู้เสนอผลงานต้อง 

อ้างอิงแหล่งที่มาให้ครบถ้วนและสมบูรณ์

1. ประเภทบทควำมที่รับตีพิมพ์ 

 1) บทความวิจัย 

 2) บทความวิชาการ 

2. สำขำที่รับตีพิมพ์ 

 1) สาขาวิชานิติศาสตร์

 2) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม (บทความในสาขานี้ มีขอบเขตถึงด้านอาชญาวิทยา

และการบรหิารงานยตุธิรรม รวมถงึจติวทิยา รฐัศาสตร์ หรอืสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ในแง่มมุกระบวนการยตุธิรรม)

3. กำรเตรียมต้นฉบับ

ภำษำ ผู้เสนอผลงานสามารถเขียนบทความได้ทั้งบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

แต่หากเป็นบทความภาษาองักฤษ  ควรได้รับการตรวจสอบความถกูต้องด้านไวยากรณ์

จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ บทความภาษาอังกฤษควรมีบทคัดย่อ 

เป็นภาษาไทย 
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3. กำรเตรียมต้นฉบับ (ต่อ)

กำรตั้งค่ำ

หน้ำกระดำษ

ผู้เสนอผลงานพิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ใช้ขนาด 

กระดาษ A4 และตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้

 ด้านบน ห่างจากขอบกระดาษ 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)

 ด้านล่าง ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

 ด้านขวา ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

 ด้านซ้าย ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

 จ�ำนวนหน้ำ ทุกประเภทบทความ ให้มีความยาวทั้งเรื่อง รวมรายการอ้างอิง (footnote) และ

บรรณานุกรมแล้ว ไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ

ล�ำดับหน้ำ ล�าดับหน้า ให้พิมพ์เลขหน้าก�ากับทุกหน้าไว้ที่มุมด้านบนของกระดาษ โดยเร่ิมนับ 

หน้าที่ 1 ในหน้าแรกของบทความ เฉพาะหน้าแรกของบทความไม่ให้ใสต่ัวเลขก�ากับไว้  

แต่ให้พมิพ์ค�าว่า หน้า 2 ในหน้าถัดไป และไล่ล�าดบัเลขหน้าจนจบเนือ้หาของบทความ

ล�ำดับเนื้อเรื่อง ล�าดับเนื้อเรื่อง ให้ใช้เลขก�ากับบทน�าเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และส่วนหัวข้อย่อยให้ใช้

เลขระบบทศนิยมก�ากับหัวข้อย่อย แต่ไม่ควรเกิน 3 จุดเลขทศนิยม เช่น 1.1 , 

1.1.1 เป็นต้น และหัวข้อย่อยล�าดับถัดไปให้ใช้วงเล็บก�ากับ เช่น 1) , 1.1) เป็นต้น  

และล�าดับถัดไป เช่น (1), (2) เป็นต้น

กำรย่อหน้ำ ย่อหน้า ให้เริ่มห่างจากขอบเนื้อเรื่อง 1.5 เซนติเมตร ส่วนรายการอ้างอิง (footnote) 
และบรรณานุกรมให้ห่างจากขอบเนื้อเรื่อง 1.25 เซนติเมตร

รูปแบบกำรเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH sarabunPSK และมีรูปแบบการเขียน 

ดังนี้ 

       • ชื่อเรื่อง           ขนาดตัวอักษร  18  แบบตัวอักษร  ตัวหนา

       • ชื่อผู้เขียน        ขนาดตัวอักษร  14  แบบตัวอักษร  ตัวธรรมดา

       • ชื่อหัวข้อต่าง ๆ  ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตัวหนา

       •  บทคัดย่อ         ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตัวธรรมดา

       • ค�าส�าคัญ         ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตัวธรรมดา

       • เนื้อหาทั้งหมด   ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตัวธรรมดา

       • บรรณานุกรม     ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตามค�าแนะน�าการเขียน

       • รายการอ้างอิง   ขนาดตัวอักษร   12  แบบตัวอักษร  ตามค�าแนะน�าการเขียน
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3. กำรเตรียมต้นฉบับ (ต่อ)

กำรตั้งค่ำ

หน้ำกระดำษ

ผู้เสนอผลงานพิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ใช้ขนาด 

กระดาษ A4 และตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้

 ด้านบน ห่างจากขอบกระดาษ 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)

 ด้านล่าง ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

 ด้านขวา ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

 ด้านซ้าย ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

 จ�ำนวนหน้ำ ทุกประเภทบทความ ให้มีความยาวทั้งเรื่อง รวมรายการอ้างอิง (footnote) และ

บรรณานุกรมแล้ว ไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ

ล�ำดับหน้ำ ล�าดับหน้า ให้พิมพ์เลขหน้าก�ากับทุกหน้าไว้ที่มุมด้านบนของกระดาษ โดยเริ่มนับ 

หน้าที่ 1 ในหน้าแรกของบทความ เฉพาะหน้าแรกของบทความไม่ให้ใสต่ัวเลขก�ากับไว้  

แต่ให้พมิพ์ค�าว่า หน้า 2 ในหน้าถัดไป และไล่ล�าดบัเลขหน้าจนจบเนือ้หาของบทความ

ล�ำดับเนื้อเรื่อง ล�าดับเนื้อเรื่อง ให้ใช้เลขก�ากับบทน�าเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และส่วนหัวข้อย่อยให้ใช้

เลขระบบทศนิยมก�ากับหัวข้อย่อย แต่ไม่ควรเกิน 3 จุดเลขทศนิยม เช่น 1.1 , 

1.1.1 เป็นต้น และหัวข้อย่อยล�าดับถัดไปให้ใช้วงเล็บก�ากับ เช่น 1) , 1.1) เป็นต้น  

และล�าดับถัดไป เช่น (1), (2) เป็นต้น

กำรย่อหน้ำ ย่อหน้า ให้เริ่มห่างจากขอบเนื้อเรื่อง 1.5 เซนติเมตร ส่วนรายการอ้างอิง (footnote) 
และบรรณานุกรมให้ห่างจากขอบเนื้อเรื่อง 1.25 เซนติเมตร

รูปแบบกำรเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH sarabunPSK และมีรูปแบบการเขียน 

ดังนี้ 

       • ชื่อเรื่อง           ขนาดตัวอักษร  18  แบบตัวอักษร  ตัวหนา

       • ชื่อผู้เขียน        ขนาดตัวอักษร  14  แบบตัวอักษร  ตัวธรรมดา

       • ชื่อหัวข้อต่าง ๆ  ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตัวหนา

       •  บทคัดย่อ         ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตัวธรรมดา

       • ค�าส�าคัญ         ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตัวธรรมดา

       • เนื้อหาทั้งหมด   ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตัวธรรมดา

       • บรรณานุกรม     ขนาดตัวอักษร  16  แบบตัวอักษร  ตามค�าแนะน�าการเขียน

       • รายการอ้างอิง   ขนาดตัวอักษร   12  แบบตัวอักษร  ตามค�าแนะน�าการเขียน
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4. ส่วนประกอบของบทควำม

 4.1 บทควำมวิจัย

  1) ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2) ชื่อผู้เขียนบทควำม: ชื่อผู้เขียนบทความให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุ 

ที่อยู ่ของหน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู ่ที่สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลติดต่อ 

ทางอีเมล (Email) นอกจากน้ี ให้มีรายการอ้างอิง (footnote) ระบุต�าแหน่งทางวิชาการ ระดับช�านาญการ 

ยศ (ถ้ามี) และตามด้วยสถานภาพของผู้เขียนบทความ

  3) บทคัดย่อ: เป็นการกล่าวถึงเนื้อความที่ศึกษาทั้งเรื่องโดยย่อ ซ่ึงเริ่มจากจุดมุ่งหมายของ 

การศกึษา ตลอดจนผลของการศกึษาและบทสรปุของการศกึษา โดยให้มบีทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

  4) ค�ำส�ำคัญ: ค�าที่ถูกก�าหนดขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของเนื้อหาสารสนเทศ โดยมาจากค�าที่ปรากฏ 

ในบทความ ซึง่จะระบไุว้ท้ายบทคดัย่อ ให้มคี�าส�าคญัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  และไม่ควรมคี�าส�าคญัเกนิ 5 ค�า

  5) บทน�ำ: ประกอบด้วย

   5.1) ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ: เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและ 

ความส�าคัญของปัญหา ตลอดจนเหตุผลอันมาสู่การศึกษาในเรื่องนี้ 

   5.2) วัตถุประสงค์: เป็นการกล่าวถึงเหตุผลและจุดมุ่งหมายอันน�ามาสู่การศึกษาในเรื่องนี้ 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์จะต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกับเรื่องที่ท�าการศึกษา

   5.3) สมมติฐำน (ถ้ำมี): เป็นการกล่าวถึงค�าตอบสมมติในประเด็นปัญหาของเร่ืองที่ท�า 

การศึกษา ซึ่งผู้ท�าการศึกษาได้ก�าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล เพื่อตอบจุดมุ่งหมายของเรื่องที่ท�าการศึกษา

   5.4) ขอบเขตกำรวิจัยหรือกำรศึกษำ: เป็นการกล่าวถึงขอบเขตของเร่ืองท่ีท�าการศึกษา 

โดยจะต้องมีการระบุขอบเขต เช่น เชิงพื้นที่ เชิงปริมาณ เป็นต้น

   5.5) ระเบียบวิธีกำรวิจัยหรือกำรศึกษำ: เป็นการกล่าวว่าการศึกษาในเรื่องนี้ใช้รูปแบบใด  

มีการอธิบายและวิเคราะห์วิธีการศึกษา โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

   5.6) ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ: เป็นการกล่าวว่าผลของการศึกษาในเร่ืองน้ี จะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ใด และในด้านใด

  6) ผลกำรวิจัยหรือกำรศึกษำ: เป็นการกล่าวและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ต้องการศึกษา โดยใช ้

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ที่ตั้งไว้ ตลอดจนรายงานผลการศึกษาอย่างเป็นล�าดับ ชัดเจน และได้ใจความ

  7) สรุปผลและข้อเสนอแนะ: เป็นการกล่าวให้เห็นว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้

และกล่าวถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ควรมีประเด็นค�าถามเพื่อเป็นแนวทางสานต่อการศึกษา

ในภายต่อไป
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  8) ตำรำง รูปภำพ แผนภูมิ (ถ้ำมี): โดยเรียงล�าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง กรณีเป็นตารางให้มี

ค�าอธิบายอยู่ด้านบน หากเป็นกรณีรูปภาพและแผนภูมิให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านล่าง

  9) รำยกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม: รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นการแสดงแหล่งที่มา 

ของข้อมลูเพือ่ยนืยนัความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูในบทความ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการตดิตามและตรวจสอบ

แหล่งที่มาได้ โดยใช้รูปแบบตามที่วารสารก�าหนด

 4.2 บทควำมวิชำกำร 

  1) ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2) ชื่อผู้เขียนบทควำม: ชื่อผู้เขียนบทความให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุ 

ที่อยู ่ของหน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู ่ที่สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลติดต่อ 

ทางอีเมล (Email) นอกจากน้ี ให้มีรายการอ้างอิง (footnote) ระบุต�าแหน่งทางวิชาการ ระดับช�านาญการ 

ยศ (ถ้ามี) และตามด้วยสถานภาพของผู้เขียนบทความ

  3) บทคัดย่อ: เป็นการกล่าวถึงเนื้อความที่ศึกษาทั้งเรื่องโดยย่อ ซ่ึงเริ่มจากจุดมุ่งหมายของ 

การศึกษา ตลอดจนผลการศึกษาและบทสรุปของการศึกษา โดยให้มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  4) ค�ำส�ำคัญ: ค�าที่ถูกก�าหนดขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนเนื้อหาสารสนเทศ โดยมาจากค�าที่ปรากฏใน

บทความ ซึ่งจะระบุไว้ท้ายบทคัดย่อ ให้มีค�าส�าคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไม่ควรมีค�าส�าคัญเกิน 5 ค�า 

  5) บทน�ำ: เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา ตลอดจนเหตุผลอันน�ามา 

สู่การศึกษาในเรื่องนี้ รวมถึงข้อมูลเชิงวิชาการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

  6) เนื้อหำ: เป็นการกล่าวถึงเนื้อหาที่ท�าการศึกษาอย่างเป็นล�าดับ ชัดเจน และได้ใจความ

  7) สรุปผล: เป็นการกล่าวให้เห็นว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และในกรณีท่ีมี 

ข้อเสนอแนะ ให้กล่าวถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

  8) ตำรำง รูปภำพ แผนภูมิ (ถ้ำมี): โดยเรียงล�าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง กรณีเป็นตาราง 

ให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านบน หากเป็นกรณีรูปภาพและแผนภูมิให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านล่าง

  9) รำยกำรอ้ำงองิและบรรณำนกุรม: รายการอ้างองิและบรรณานุกรมเปน็การแสดงแหล่งที่มา

ของข้อมูลเพือ่ยนืยนัความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูในบทความ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านในการตดิตามและตรวจสอบ 

แหล่งที่มาได้ โดยใช้รูปแบบตามที่วารสารก�าหนด
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  8) ตำรำง รูปภำพ แผนภูมิ (ถ้ำมี): โดยเรียงล�าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง กรณีเป็นตารางให้มี

ค�าอธิบายอยู่ด้านบน หากเป็นกรณีรูปภาพและแผนภูมิให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านล่าง

  9) รำยกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม: รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นการแสดงแหล่งที่มา 

ของข้อมลูเพ่ือยนืยนัความน่าเชือ่ถือของข้อมลูในบทความ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านในการตดิตามและตรวจสอบ

แหล่งที่มาได้ โดยใช้รูปแบบตามที่วารสารก�าหนด

 4.2 บทควำมวิชำกำร 

  1) ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2) ชื่อผู้เขียนบทควำม: ชื่อผู้เขียนบทความให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุ 

ที่อยู ่ของหน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู ่ที่สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลติดต่อ 

ทางอีเมล (Email) นอกจากน้ี ให้มีรายการอ้างอิง (footnote) ระบุต�าแหน่งทางวิชาการ ระดับช�านาญการ 

ยศ (ถ้ามี) และตามด้วยสถานภาพของผู้เขียนบทความ

  3) บทคัดย่อ: เป็นการกล่าวถึงเนื้อความที่ศึกษาท้ังเรื่องโดยย่อ ซึ่งเริ่มจากจุดมุ่งหมายของ 

การศึกษา ตลอดจนผลการศึกษาและบทสรุปของการศึกษา โดยให้มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  4) ค�ำส�ำคัญ: ค�าที่ถูกก�าหนดขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนเนื้อหาสารสนเทศ โดยมาจากค�าที่ปรากฏใน

บทความ ซึ่งจะระบุไว้ท้ายบทคัดย่อ ให้มีค�าส�าคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไม่ควรมีค�าส�าคัญเกิน 5 ค�า 

  5) บทน�ำ: เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา ตลอดจนเหตุผลอันน�ามา 

สู่การศึกษาในเรื่องนี้ รวมถึงข้อมูลเชิงวิชาการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

  6) เนื้อหำ: เป็นการกล่าวถึงเนื้อหาที่ท�าการศึกษาอย่างเป็นล�าดับ ชัดเจน และได้ใจความ

  7) สรุปผล: เป็นการกล่าวให้เห็นว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และในกรณีท่ีมี 

ข้อเสนอแนะ ให้กล่าวถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

  8) ตำรำง รูปภำพ แผนภูมิ (ถ้ำมี): โดยเรียงล�าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง กรณีเป็นตาราง 

ให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านบน หากเป็นกรณีรูปภาพและแผนภูมิให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านล่าง

  9) รำยกำรอ้ำงองิและบรรณำนกุรม: รายการอ้างองิและบรรณานุกรมเปน็การแสดงแหล่งที่มา

ของข้อมลูเพือ่ยนืยนัความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูในบทความ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านในการตดิตามและตรวจสอบ 

แหล่งที่มาได้ โดยใช้รูปแบบตามที่วารสารก�าหนด
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รูปแบบกำรเขียนเชิงอรรถ และบรรณำนุกรม
วำรสำรวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี

 รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นการแสดงที่มาของข้อมูล เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ในบทความ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการติดตามและตรวจสอบแหล่งที่มาได้

รูปแบบกำรอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ของ Turabian ปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ

 1. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Parenthetical Citations-Reference List Style) เรียกว่า ระบบ
นาม-ปี ประกอบด้วย ผูแ้ต่ง ปีทีพ่มิพ์ เลขหน้าท่ีอ้างองิ ทัง้น้ี การอ้างองิมกัใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
บางสาขา

 2. การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Notes-Bibliography Style) เป็นการอ้างอิงด้วยข้อความไว้ท้ายหน้า
กระดาษ ทั้งนี้ การอ้างอิงมักใช้ในสาขานิติศาสตร์ และสังคมศาสตร์

 โดยวารสารวชิาการ คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ีได้ใช้การอ้างองิตามหลกัเกณฑ์
ของ Turabian แบบเชิงอรรถ (Notes-Bibliography Style) เท่าน้ัน เพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นศาสตร ์
ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องและปรับ 
ให้เหมาะสมกับการน�ามาใช้ส�าหรับสิ่งพิมพ์ของไทย

 โดยหลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม ผู้เสนอบทความสามารถเข้าดูหลักเกณฑ์ 
ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของวารสาร คือ http://www.niti.ubru.ac.th/lawjournal/

 โดยรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมของภาษาไทยนั้น ให้ท�าการแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุ 
ค�าว่า [In Thai] ไว้ท้ายรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมของภาษาไทยที่ท�าการแปลนั้น

 ตัวอย่ำง: รูปแบบกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรมประเภทต่ำง ๆ

1. รำยกำรอ้ำงอิง

 1) หนังสือทั่วไป 

รูปแบบ
1 ผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือ,/เล่มหรือจ�านวนเล่ม (ถ้ามี),/ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)/(สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 1 คน
1 ประภัสสร์ เทพชาตรี, สถานการณ์โลกปี 2553 และแนวโน้มปี 2554, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2554), 49.
2 Duncan Malley, Globalizing Intellectual Property Rights (New York: Routledge, 2002), 65.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 2 คน
1 บุญศักดิ์ แสงระวี และแวว ศศิธร, วิวัฒนาการของลัทธิมาร์กซ (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2551), 112.
2 Robinson M. Garner and Linden Gely, Clinical Genetics Handbook, 4th ed. (Boston: Blackell Scientific, 1993), 8.
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 1) หนังสือทั่วไป (ต่อ)

รูปแบบ
1 ผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือ,/เล่มหรือจ�านวนเล่ม (ถ้ามี),/ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)/(สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 3 คน
1 นุสรา เตียงเกตุ, วลัย จักรทิพย์ และบุษบา อินต๊ะพันธ์, แนวทางการทอผ้าพื้นเมือง (เชียงใหม่: มีเดียทีม, 2551), 22-23.
2 Frederick W. Bener, Page Winary and Mikal Erky, Ethylene in Plant Biology (San Diego: Academic Press, 1992), 105.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน
1 ยุทธนา สมิตะสิริ และคณะ, การพัฒนากวาวเครือ (เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2545), 55-62. 
2 Art Dell et al., Trees: Benjamin Perkins, 2nd ed. (London: Grange, 1991), 38.

ตัวอย่ำง: กรณีไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง
1  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2539), 15-16.
2 Symposium on Adult Education and Public Libraries (London: Library Association, 1980), 27.

 3) หนังสือแปล

รูปแบบ 
1 ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือที่แปล,/แปลโดย/ชื่อผู้แปล,/ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง),/ชื่อชุดและล�าดับที่ (ถ้ามี)/(สถานที่พิมพ์:/

ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า แปลโดย  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า trans. (กรณีคนเดียว หรือมากกว่า 1 คน) 

ตัวอย่ำง 
1 เกรย์ เจ, ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์, แปลโดย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร, ชุดที่ 9 (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552), 

105.
2 Stanislavski K. Robee, My Life in Art, trans. Benedetti Jayson (London: Routledge, 2005), 202.

 2) หนังสือที่มีบรรณำธิกำร

รูปแบบ 
1 ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือ,/บรรณาธิการโดย/ชื่อบรรณาธิการ,/ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง),/ชื่อชุดและล�าดับที่ (ถ้ามี)/(สถาน

ที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีพิมพ์),/เลขหน้า.

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า บรรณาธิการโดย  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า ed. (กรณีคนเดียว) และ eds. (กรณีมากกว่า 1 คน)

ตัวอย่ำง
1 ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์ และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอประโยชน์ของ 

สมาร์ทโฟน, บรรณาธิการโดย ชนัญชี ภังคานนท์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554), 119.
2 Krongtaew Carton and Fackler Key, Lignocellulosic Structural Changes After Physico-chemical Pretreatment  

Monitored by Near Infrared Spectroscopy, ed. Williams Parner (West Sussex: IMP, 1988), 12.
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 1) หนังสือทั่วไป (ต่อ)

รูปแบบ
1 ผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือ,/เล่มหรือจ�านวนเล่ม (ถ้ามี),/ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)/(สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 3 คน
1 นุสรา เตียงเกตุ, วลัย จักรทิพย์ และบุษบา อินต๊ะพันธ์, แนวทางการทอผ้าพื้นเมือง (เชียงใหม่: มีเดียทีม, 2551), 22-23.
2 Frederick W. Bener, Page Winary and Mikal Erky, Ethylene in Plant Biology (San Diego: Academic Press, 1992), 105.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน
1 ยุทธนา สมิตะสิริ และคณะ, การพัฒนากวาวเครือ (เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2545), 55-62. 
2 Art Dell et al., Trees: Benjamin Perkins, 2nd ed. (London: Grange, 1991), 38.

ตัวอย่ำง: กรณีไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง
1  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2539), 15-16.
2 Symposium on Adult Education and Public Libraries (London: Library Association, 1980), 27.

 3) หนังสือแปล

รูปแบบ 
1 ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือที่แปล,/แปลโดย/ชื่อผู้แปล,/ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง),/ชื่อชุดและล�าดับที่ (ถ้ามี)/(สถานที่พิมพ์:/

ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า แปลโดย  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า trans. (กรณีคนเดียว หรือมากกว่า 1 คน) 

ตัวอย่ำง 
1 เกรย์ เจ, ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์, แปลโดย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร, ชุดที่ 9 (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552), 

105.
2 Stanislavski K. Robee, My Life in Art, trans. Benedetti Jayson (London: Routledge, 2005), 202.

 2) หนังสือที่มีบรรณำธิกำร

รูปแบบ 
1 ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือ,/บรรณาธิการโดย/ชื่อบรรณาธิการ,/ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง),/ชื่อชุดและล�าดับที่ (ถ้ามี)/(สถาน

ที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีพิมพ์),/เลขหน้า.

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า บรรณาธิการโดย  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า ed. (กรณีคนเดียว) และ eds. (กรณีมากกว่า 1 คน)

ตัวอย่ำง
1 ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์ และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอประโยชน์ของ 

สมาร์ทโฟน, บรรณาธิการโดย ชนัญชี ภังคานนท์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554), 119.
2 Krongtaew Carton and Fackler Key, Lignocellulosic Structural Changes After Physico-chemical Pretreatment  

Monitored by Near Infrared Spectroscopy, ed. Williams Parner (West Sussex: IMP, 1988), 12.
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 5) หนังสือและวำรสำรในโอกำสพิเศษ

รูปแบบ 
ให้ใช้รูปแบบเช่นเดียวกับหนังสือและวารสาร แล้วแต่กรณี เมื่อจบรายการให้ใช้เครื่องหมายวรรคคั่น ตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บ 

พิมพ์รายละเอียดในโอกาสพิเศษที่จัดพิมพ์ และใช้เครื่องหมายมหัพภาคต่อท้าย

  ตัวอย่ำง 
  1 เพียงดาว สุขพานิช, “วิวัฒนาการภูมิปัญญาทอผ้าของชาวไทย,” วารสารภูมิปัญญาท้องถิ่น 2, ฉ.6 (มกราคม-มิถุนายน 2555): 105,

(วารสารฉบับพิเศษ ในโอกาสงานครบรอบ 100 ปี ศิลปวัฒนธรรมบ้านเชียง).

  2 Wiener R. Loneay, Capital Punishment in the United States, 4th ed. (London: Routledge, 2004), 202, (Special 

Issue Public Policy and Law).

 4) หนังสือรวมบทควำม

รูปแบบ
1 ชื่อผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ใน/ชื่อเรื่อง,/บรรณาธิการโดย หรือรวบรวมโดย/(สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใน  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า in

ตัวอย่ำง 
1 กอบเกือ้ สวุรรณทตั-เพยีร, “อารยธรรมตะวนัตก,” ใน สงัคมตะวนัตกและววิฒันาการภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2, บรรณาธกิาร

โดย วิจิตรา แสงหาญ (กรุงเทพฯ: คัมภีร์, 2519), 335.
2 Tebbel Jelolie, “The Role of Technology in the Future of Libraries,” in The Metropolitan Library, ed. Ralph C. 

Warner (Cambridge, MA: MIT Press, 1972), 105.

 6) หนังสือพิมพ์และนิตยสำร

รูปแบบ
1 ชื่อผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อคอลัมน์ (ถ้ามี),/ชื่อหนังสือพิมพ์,/วัน/เดือน/ปีที่พิมพ์,/เลขหน้า.

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า วัน เดือน ปี  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ Month Date, Year

ตัวอย่ำง
1 ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ, “บทบาทของ ท.ท.ท. ในการเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,” คอลัมน์ เป็นไท, 

ไทยรัฐ, 5 สิงหาคม 2558, 7.
2 Elisabetta Povoledo and Laurie Goodstein, “What’s Right with Sight and Sound Journalism,” Fineday Column, 

Saturday Review, October 20, 1976, 19.
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 8) บทควำมในวำรสำร

รูปแบบ
1 ผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร/เลขปีที่,/ฉบับที่/(เดือน/ปี):/เลขหน้า.

กรณีภาษาไทย ฉบับที่ ให้ใช้ค�าว่า ฉ.  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า no.

ตัวอย่ำง
1 วรวุฒิ ทวาทศิน, “การน�าบริษัทประกันภัยเข้าสู่ระบบการประกันตัวในคดีอาญา: ทางเลือกใหม่ของผู้ต้องหาและจ�าเลย,”  

วารสารบทบัณฑิตย์ 60, ฉ. 2 (พฤษภาคม 2547): 105. 
2 Hoclosky Mall, “Political Participation,” International Encyclopedia of the Social Sciences 12, no.6 

(May 1968): 252-254.

 9) บทควำมในวำรสำรออนไลน์

รูปแบบ
1  ผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร/เลขปีที่,/ฉบับที่/(เดือน/ปี):/เลขหน้า,/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,/URL

  กรณีภาษาไทย ฉบับที่ ให้ใช้ค�าว่า ฉ.  และให้ใช้ค�าว่า สืบค้นเมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี และ URL

  กรณีภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ ให้ใช้ค�าว่า no.  และให้ใช้ค�าว่า accessed ตามด้วย Month Date, Year และ URL

ตัวอย่ำง
1 สวัสดิ์ ประทุมราช, “การวัดผลทางจิตวิทยา,” จิตพฤติกรรมศาสตร์ 11, ฉ. 1 (มิถุนายน 2557): 6, สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2561, 

https://www.nrct.go.th/e-publish1/moralbehavior/2557no1/mobile/index.html#p=1/
2 Lucy C. Budd, “Selling the Early Air Age: Age: Aviation Advertisements and the Promotion of Civil Flying in 

Britain,” Journal of Transport History 32, no. 2 (December 2011): 125, accessed January 18, 2016, https://www.journals.

sagepub.com/doi/pdf/10.7227/ TJTH.32.2.2/

 7) หนังสือพิมพ์และนิตยสำรออนไลน์

รูปแบบ
1 ผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อคอลัมน์ (ถ้ามี),/ชื่อหนังสือพิมพ์,/วัน/เดือน/ปีที่พิมพ์,/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,/URL

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า สืบค้นเมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี และ URL

  กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า accessed  ตามด้วย Month Date, Year และ URL

ตัวอย่ำง
1 วริษฐ์ ลิ้มทองกุล, “คู่สร้างคู่สมกับจุดจบของโลกสิ่งพิมพ์,” คอลัมน์ พรมแดนสื่อใหม่, ผู้จัดการ, 17 ธันวาคม 2560, สืบค้นเมื่อ 1 

กุมภาพันธ์ 2561, https://www.mgronline.com/columnist/detail/9600000126809/
2 Olk Armer, “New Energy Code For Large Buildings,” Business News Column, Time Post, February 9, 2017, accessed 

February 29, 2017, https://www.bangkokpost.com/business/news/1409766/
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 8) บทควำมในวำรสำร

รูปแบบ
1 ผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร/เลขปีที่,/ฉบับที่/(เดือน/ปี):/เลขหน้า.

กรณีภาษาไทย ฉบับที่ ให้ใช้ค�าว่า ฉ.  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า no.

ตัวอย่ำง
1 วรวุฒิ ทวาทศิน, “การน�าบริษัทประกันภัยเข้าสู่ระบบการประกันตัวในคดีอาญา: ทางเลือกใหม่ของผู้ต้องหาและจ�าเลย,”  

วารสารบทบัณฑิตย์ 60, ฉ. 2 (พฤษภาคม 2547): 105. 
2 Hoclosky Mall, “Political Participation,” International Encyclopedia of the Social Sciences 12, no.6 

(May 1968): 252-254.

 9) บทควำมในวำรสำรออนไลน์

รูปแบบ
1  ผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร/เลขปีที่,/ฉบับที่/(เดือน/ปี):/เลขหน้า,/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,/URL

  กรณีภาษาไทย ฉบับที่ ให้ใช้ค�าว่า ฉ.  และให้ใช้ค�าว่า สืบค้นเมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี และ URL

  กรณีภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ ให้ใช้ค�าว่า no.  และให้ใช้ค�าว่า accessed ตามด้วย Month Date, Year และ URL

ตัวอย่ำง
1 สวัสดิ์ ประทุมราช, “การวัดผลทางจิตวิทยา,” จิตพฤติกรรมศาสตร์ 11, ฉ. 1 (มิถุนายน 2557): 6, สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2561, 

https://www.nrct.go.th/e-publish1/moralbehavior/2557no1/mobile/index.html#p=1/
2 Lucy C. Budd, “Selling the Early Air Age: Age: Aviation Advertisements and the Promotion of Civil Flying in 

Britain,” Journal of Transport History 32, no. 2 (December 2011): 125, accessed January 18, 2016, https://www.journals.

sagepub.com/doi/pdf/10.7227/ TJTH.32.2.2/

 7) หนังสือพิมพ์และนิตยสำรออนไลน์

รูปแบบ
1 ผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อคอลัมน์ (ถ้ามี),/ชื่อหนังสือพิมพ์,/วัน/เดือน/ปีที่พิมพ์,/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,/URL

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า สืบค้นเมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี และ URL

  กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า accessed  ตามด้วย Month Date, Year และ URL

ตัวอย่ำง
1 วริษฐ์ ลิ้มทองกุล, “คู่สร้างคู่สมกับจุดจบของโลกสิ่งพิมพ์,” คอลัมน์ พรมแดนสื่อใหม่, ผู้จัดการ, 17 ธันวาคม 2560, สืบค้นเมื่อ 1 

กุมภาพันธ์ 2561, https://www.mgronline.com/columnist/detail/9600000126809/
2 Olk Armer, “New Energy Code For Large Buildings,” Business News Column, Time Post, February 9, 2017, accessed 

February 29, 2017, https://www.bangkokpost.com/business/news/1409766/
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 10) วิทยำนิพนธ์

รูปแบบ
1 ชื่อผู้แต่ง,/“ชื่อวิทยานิพนธ์,”/(ระดับปริญญา/สาขาวิชาหรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย,/ปีการศึกษา),/เลขหน้า.

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใช้ค�าว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า Master’s thesis หรือ PhD diss.

ตัวอย่ำง
1 เกียรติพร อ�าไพ, “ปัญหาการออกและการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย: ศึกษากรณีน�้ามันเถื่อน,” (วิทยา 

นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), 99.
2 Arellano L. Aell, “Lynching and the American Past: Violence, Narrative and Identity,” (Master’s thesis,  

Faculty of Law, Stanford University, 2004), 8.

 11) วิทยำนิพนธ์ในฐำนข้อมูลออนไลน์

รูปแบบ
1 ชื่อผู้แต่ง,/“ชื่อวิทยานิพนธ์,”/(ระดับปริญญา/ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา/ชื่อคณะ/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ปีพิมพ์),/เลขหน้า,/สบืคน้เมือ่/

วนั/เดอืน/ปี,/ใน,/URL

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใช้ค�าว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และให้ใช้ค�าว่า สืบค้น

เมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี ตามด้วย ใน และ URL

  กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า Master’s thesis หรือ PhD diss. และให้ใช้ค�าว่า accessed ตามด้วย Month Date, Year  

ตามด้วย in และ URL

ตัวอย่ำง
1 ขวัญนุช แสนสุข, “ปัญหากฎหมายเก่ียวกับอ�านาจรัฐในการปิดกันเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหา

บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555), 26-28, สืบค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561, ใน ส�านักหอสมุดมหาวิทยาลัย

ศรปีทมุ, https://www.tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=279343&query=%A1%AE%C-

B%C1%D2%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2561-02-09&limit_lang=&limited_lang_code=&order= 

&order_by=&order _type=&result_id=1&maxid=5/
2 Dana S. Levin, “Let’s Talk About Sex … Education: Exploring Youth Perspectives, Implicit Messages, and  

Unexamined Implications of Sex Education in School,” (PhD diss., University of Michigan, 2010), 101-102, accessed February 

9, 2017, in Deepblue, https://www.deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/75809/
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 13) รำยงำนกำรวิจัย วิชำกำร ผลงำน กำรสรุปผล และเอกสำรกำรสอน

รูปแบบ 
1 ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อเอกสาร/(ประเภทเอกสาร)/เลขที่เอกสาร (ถ้ามี)/(สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่ำง
1 กมลชัย รัตนสกาววงศ์, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ (รายงานการวิจัย) (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการพัฒนา

ประชาธิปไตย, 2538), 86-87.
2  Chun S. Youn, Korean Folk Tales (Research Report) (Seoul: International Cultural Foundation, 1973), 61.

 14) เอกสำรประกอบกำรบรรยำย สัมมนำ กำรประชุม และกำรบันทึกจำกปำฐกถำ

รูปแบบ
1 ชื่อผู้แต่ง,/“ชื่อเอกสาร,”/รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม,/สถานที่จัดประชุม,/วัน/เดือน/ปี,/เลขหน้า.

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ วัน เดือน ปี  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ Month Date, Year

ตัวอย่ำง
1 สมคิด เลิศไพฑูรย์, “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับองค์กรอิสระในการสร้างธรรมาภิบาล,” เอกสารประกอบการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ ประจ�าปี 2554 โดยคณะกรรมการองค์กรอิสระ, กรุงเทพฯ, 8-10 ตุลาคม 2554, 12.
2  Herath P. Belker, “The Prospects and Limits to Statutory Conciliation and Mediation,” Paper Presented at the 

Seminar on Mediation of Crime Organized by the Asia Crime Prevention Foundation, Sri Lanka, April 12, 1994, 24.

 12) ระบบเว็บไซต์ออนไลน์

รูปแบบ
1 ชือ่ผูแ้ตง่,/“ชือ่เรือ่ง,”/แก ้ไขครัง้ลา่สดุ/วนั/เดอืน/ปี,/สบืคน้เมือ่/วนั/เดอืน/ปี,/URL

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า แก้ไขครั้งล่าสุด  และใช้ สืบค้นเมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี และ URL

กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า last modified  และใช้ accessed ตามด้วย Month Date, Year และ URL

ตัวอย่ำง
1 อาทิตย์ โกวิทวรางกูร, “รถไฟความเร็วสูงจูงจมูกเรา,” แก้ไขคร้ังล่าสุด 2560, สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2561, https://www.

posttoday.com/social/think/550280/
2 Anjali Garg, “Open Budget Survey 2017: Global Comparison of Budget Transparency Comes at a Critical Time,” 

last modified May 20, 2016, accessed February 9, 2017, https://www.blog.okfn.org/2018/02/06/open-budget-survey-2017-

global-comparison-of-budget-transparency-comes-at-a-critical-time/
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 13) รำยงำนกำรวิจัย วิชำกำร ผลงำน กำรสรุปผล และเอกสำรกำรสอน

รูปแบบ 
1 ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อเอกสาร/(ประเภทเอกสาร)/เลขที่เอกสาร (ถ้ามี)/(สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.

ตัวอย่ำง
1 กมลชัย รัตนสกาววงศ์, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ (รายงานการวิจัย) (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการพัฒนา

ประชาธิปไตย, 2538), 86-87.
2  Chun S. Youn, Korean Folk Tales (Research Report) (Seoul: International Cultural Foundation, 1973), 61.

 14) เอกสำรประกอบกำรบรรยำย สัมมนำ กำรประชุม และกำรบันทึกจำกปำฐกถำ

รูปแบบ
1 ชื่อผู้แต่ง,/“ชื่อเอกสาร,”/รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม,/สถานที่จัดประชุม,/วัน/เดือน/ปี,/เลขหน้า.

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ วัน เดือน ปี  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ Month Date, Year

ตัวอย่ำง
1 สมคิด เลิศไพฑูรย์, “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับองค์กรอิสระในการสร้างธรรมาภิบาล,” เอกสารประกอบการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ ประจ�าปี 2554 โดยคณะกรรมการองค์กรอิสระ, กรุงเทพฯ, 8-10 ตุลาคม 2554, 12.
2  Herath P. Belker, “The Prospects and Limits to Statutory Conciliation and Mediation,” Paper Presented at the 

Seminar on Mediation of Crime Organized by the Asia Crime Prevention Foundation, Sri Lanka, April 12, 1994, 24.

 12) ระบบเว็บไซต์ออนไลน์

รูปแบบ
1 ชือ่ผูแ้ตง่,/“ชือ่เรือ่ง,”/แก ้ไขครัง้ลา่สดุ/วนั/เดอืน/ปี,/สบืคน้เมือ่/วนั/เดอืน/ปี,/URL

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า แก้ไขครั้งล่าสุด  และใช้ สืบค้นเมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี และ URL

กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า last modified  และใช้ accessed ตามด้วย Month Date, Year และ URL

ตัวอย่ำง
1 อาทิตย์ โกวิทวรางกูร, “รถไฟความเร็วสูงจูงจมูกเรา,” แก้ไขคร้ังล่าสุด 2560, สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2561, https://www.

posttoday.com/social/think/550280/
2 Anjali Garg, “Open Budget Survey 2017: Global Comparison of Budget Transparency Comes at a Critical Time,” 

last modified May 20, 2016, accessed February 9, 2017, https://www.blog.okfn.org/2018/02/06/open-budget-survey-2017-

global-comparison-of-budget-transparency-comes-at-a-critical-time/
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 16) สิ่งพิมพ์ของรัฐบำล และเอกสำรอื่น ๆ ของทำงรำชกำร

รูปแบบ
1 ชื่อหน่วยงาน,/“ชื่อเอกสาร,”/วัน/เดือน/ปีที่พิมพ์.

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า วัน เดือน ปี  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ Month Date, Year 

ตัวอย่ำง
1 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, “ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เรื่อง การสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการ

ศึกษา 2538,” 28 ธันวาคม 2537.
2  Council of Europe, “The Draft Declaration Norway General Civil Penal Code,” June 26, 2005.

 15) กำรอ้ำงอิงเอกสำรที่ปรำกฏในเอกสำรอื่น

รูปแบบ 
1 รายละเอียดเชิงอรรถ (footnote) ของเอกสารอันดับแรก,/อ้างถึงใน/รายละเอียดเชิงอรรถ (footnote) ของเอกสารอันดับรอง

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ อ้างถึงใน  และกรณีภาษาต่างประเทศ ใช้ค�าว่า quoted in หรือ cited by น�าหน้าชื่อผู้แต่งและชื่อเร่ือง 

ของเอกสารอันดับรอง

ตัวอย่ำง 
1 เริงศรี กฤษมาตร, ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: นวการพิมพ์, 2540), 49, อ้างถึงใน นรากร ใจหาญ, 

การพัฒนาของวัยรุน (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2538), 24.  
2 Wallis O. Alice, Introduction to Microcomputers (New York: Adam Osbarne, 1977), 21, quoted in Hyman Mar, 

Automated Library Circulation System (New York: Knowledge Industry, 1981), 15.

 17) จุลสำร แผ่นพับ และเอกสำรอัดส�ำเนำ

รูปแบบ 
1 ผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือ (ประเภทเอกสาร),/ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)/(สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.  

 กรณีเอกสารเป็นจุลสารให้ใช้ค�าว่า จุลสาร หรือ Pamphlet  กรณีเอกสารเป็นแผ่นพับให้ใช้ค�าว่า แผ่นพับ หรือ Brochure  

กรณีเป็นเอกสารอัดส�าเนาให้ใช้ค�าว่า อัดส�าเนา หรือ Mimeograph

ตัวอย่ำง 
1 สดุใจ วงษ์เทศ, เสภาเพลงขบัลาํของชาวบ้านสูราชสํานกัสยาม (จลุสาร), พมิพ์คร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการวฒันธรรม

แห่งชาติ, 2550), 49.
2 Tea Hall, The Chinese Art of Tea Drinking (Brochure), 2nd ed. (Taiwan: Shaw Yu-ming, 1990), 3.
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 20) กฎหมำย 

รูปแบบ
1 ชื่อกฎหมาย,/มาตรา,/ชื่อเอกสาร/เล่มที่/ตอนที่/(วัน/เดือน/ปี):/เลขหน้า.

  การอ้างอิงหลักกฎหมาย กรณีไม่ได้อ้างอิงจากเอกสารราชกิจจานุเบกษา ให้ลงรายการเหมือนหนังสือ

  เฉพาะการอ้างอิงรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายและพระราชบัญญัติของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายในงานเขียนภาษาต่างประเทศ 

ใช้รูปแบบ ชื่อกฎหมาย,/มาตรา.

ตัวอย่ำง
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, มาตรา 2, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก (6 เมษายน 

2560): 3
2 พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560, มาตรา 5, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 126 ก (16 ธันวาคม 2560): 2.
1 Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Article 24.
2 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 55 The exclusive economic zone is an area beyond 

and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and 

jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this 

Convention.

 19) กำรสัมภำษณ์

รูปแบบ
1 ชื่อผู้ที่ถูกสัมภาษณ์,/สัมภาษณ์โดย/ชื่อผู้สัมภาษณ์,/สถานที่,/วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์.

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า สัมภาษณ์โดย  และใช้ วัน เดือน ปี 

  กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า interview by  และใช้ Month Date, Year

ตัวอย่ำง
1 ณัฐวุฒิ วิบูลพัฒนะวงศ์, สัมภาษณ์โดย ยุพวดี รัตนากรณ์, มหาวิทยาลัยบูรพา, 10 พฤศจิกายน 2553.
2 Andrew Macmillan, interview by Mack Callar, San Diego, CA, March 2, 2007.

 18) โสตทัศนวัสดุ และสื่ออื่น ๆ 

  รูปแบบ
  1 ชื่อผู้จัดท�า,/ชื่อเรื่อง (ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ),/คร้ังที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)/(สถานท่ีผลิต:/หน่วยงานท่ีเผยแพร่,/ปีที่

ผลิต),/เลขหน้า.

  ตัวอย่ำง
  1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, แผนที่จังหวัดนครราชสีมา (แผนที่), พิมพ์ครั้งที่ 2 (นครราชสีมา: ส�านักงานนครราชสีมา การท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย, 2529), 5.

  2  Mihalyi L. Jerlar, Lanscape of Zambia (Slides) (Santa Barbara, CA: Visual Education, 1999), 3.
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 20) กฎหมำย 

รูปแบบ
1 ชื่อกฎหมาย,/มาตรา,/ชื่อเอกสาร/เล่มที่/ตอนที่/(วัน/เดือน/ปี):/เลขหน้า.

  การอ้างอิงหลักกฎหมาย กรณีไม่ได้อ้างอิงจากเอกสารราชกิจจานุเบกษา ให้ลงรายการเหมือนหนังสือ

  เฉพาะการอ้างอิงรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายและพระราชบัญญัติของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายในงานเขียนภาษาต่างประเทศ 

ใช้รูปแบบ ชื่อกฎหมาย,/มาตรา.

ตัวอย่ำง
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, มาตรา 2, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก (6 เมษายน 

2560): 3
2 พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560, มาตรา 5, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 126 ก (16 ธันวาคม 2560): 2.
1 Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Article 24.
2 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 55 The exclusive economic zone is an area beyond 

and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and 

jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this 

Convention.

 19) กำรสัมภำษณ์

รูปแบบ
1 ชื่อผู้ที่ถูกสัมภาษณ์,/สัมภาษณ์โดย/ชื่อผู้สัมภาษณ์,/สถานที่,/วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์.

  กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า สัมภาษณ์โดย  และใช้ วัน เดือน ปี 

  กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า interview by  และใช้ Month Date, Year

ตัวอย่ำง
1 ณัฐวุฒิ วิบูลพัฒนะวงศ์, สัมภาษณ์โดย ยุพวดี รัตนากรณ์, มหาวิทยาลัยบูรพา, 10 พฤศจิกายน 2553.
2 Andrew Macmillan, interview by Mack Callar, San Diego, CA, March 2, 2007.

 18) โสตทัศนวัสดุ และสื่ออื่น ๆ 

  รูปแบบ
  1 ชื่อผู้จัดท�า,/ชื่อเรื่อง (ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ),/คร้ังที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)/(สถานท่ีผลิต:/หน่วยงานท่ีเผยแพร่,/ปีที่

ผลิต),/เลขหน้า.

  ตัวอย่ำง
  1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, แผนที่จังหวัดนครราชสีมา (แผนที่), พิมพ์ครั้งที่ 2 (นครราชสีมา: ส�านักงานนครราชสีมา การท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย, 2529), 5.

  2  Mihalyi L. Jerlar, Lanscape of Zambia (Slides) (Santa Barbara, CA: Visual Education, 1999), 3.
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 22) กำรขยำยค�ำ 

รูปแบบ
1 ชื่อค�าที่ขยายความหมาย/(ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ)/ความหมาย.

ตัวอย่ำง
1 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) หมายถึง การกระท�าอย่างเป็นระบบและไตร่ตรองไว้ก่อน เพ่ือท�าลายกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มเช้ือชาติ 

กลุ่มชนในชาติ หรือกลุ่มชนทางศาสนาทั้งกลุ่มหรือส่วนใหญ่.
2 ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) หมายถึง ค่าเสียหายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษผู้ที่ก่อความเสียหาย มากกว่าที่จะเป็น 

การชดเชยความเสียหายให้กับผู้ได้รับความเสียหาย.

 21) ค�ำพิพำกษำ

รูปแบบ
1 ชื่อคู่ความ,/เลขที่รายงานค�าพิพากษา/เลขหน้าที่อ้าง (ถ้ามี)/(ชื่อศาล/ปีที่ตัดสินหรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง).

ตัวอย่ำง
1 ภวิษย์พร เพ็ชรใจแสง กับ กรมสรรพากร, ค�าพิพากษาที่ 4586 (ศาลฎีกา 2560).
2  Profit Sharing Plan v. MBank Dallas, N.A. 683 F. Supp. 592 (N.D. Tex 1988).
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2. บรรณำนุกรม

  1) หนังสือทั่วไป 

 รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./ชื่อหนังสือ./เล่มหรือจ�านวนเล่ม (ถ้ามี)./ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)./ชื่อชุดหนังสือหรือ

ล�าดับที่ (ถ้ามี)./สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 1 คน

กมลชัย รัตนสกาววงศ์. กฎหมายปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546. 

Malley, Duncan. Globalizing Intellectual Property Rights. New York: Routledge, 2002.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 2 คน

บุญศักดิ์ แสงระวี, และแวว ศศิธร. วิวัฒนาการของลัทธิมาร์กซ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2551.
Garner, Robinson M., and Linden Gely. Clinical Genetics Handbook. 4th ed. Boston:  

Blackell Scientific, 1993.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 3 คน

ปัจจัย บุนนาค, สมุติร วจิติตรา, และสมคดิ แก้วสนธ.ิ แนวคดิเศรษฐศาสตร์. กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2529.

Bener, Frederick W., Page Winary, and Mikal Erky. Ethylene in Plant Biology. San Diego: 

Academic Press, 1992.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน

ด�ารงศักดิ์ ชับสนิท, แสวง รัตนมงคลมาศ, สุภากร มานะยิ่ง, และจันสิริ วัฒนาพร. การพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ตลาด. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2539.

Dell, Art, Merker Benner, Iken Thervernai, and Susea Namerak, Trees: Benjamin Perkins, 

2nd ed. London: Grange, 1991

ตัวอย่ำง: กรณีไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2539.

Symposium on Adult Education and Public Libraries. London: Library Association, 1980.
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2. บรรณำนุกรม

  1) หนังสือทั่วไป 

 รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./ชื่อหนังสือ./เล่มหรือจ�านวนเล่ม (ถ้ามี)./ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)./ชื่อชุดหนังสือหรือ

ล�าดับที่ (ถ้ามี)./สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 1 คน

กมลชัย รัตนสกาววงศ์. กฎหมายปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546. 

Malley, Duncan. Globalizing Intellectual Property Rights. New York: Routledge, 2002.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 2 คน

บุญศักดิ์ แสงระวี, และแวว ศศิธร. วิวัฒนาการของลัทธิมาร์กซ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2551.
Garner, Robinson M., and Linden Gely. Clinical Genetics Handbook. 4th ed. Boston:  

Blackell Scientific, 1993.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 3 คน

ปัจจยั บุนนาค, สมุติร วจิติตรา, และสมคดิ แก้วสนธ.ิ แนวคดิเศรษฐศาสตร์. กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2529.

Bener, Frederick W., Page Winary, and Mikal Erky. Ethylene in Plant Biology. San Diego: 

Academic Press, 1992.

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน

ด�ารงศักดิ์ ชับสนิท, แสวง รัตนมงคลมาศ, สุภากร มานะยิ่ง, และจันสิริ วัฒนาพร. การพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ตลาด. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2539.

Dell, Art, Merker Benner, Iken Thervernai, and Susea Namerak, Trees: Benjamin Perkins, 

2nd ed. London: Grange, 1991

ตัวอย่ำง: กรณีไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2539.

Symposium on Adult Education and Public Libraries. London: Library Association, 1980.
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 3) หนังสือแปล

รูปแบบ 

ชื่อผู้แต่ง./ชื่อหนังสือท่ีแปล./แปลโดย/ช่ือผู้แปล./ครั้งท่ีพิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 คร้ัง)./ชื่อชุดและล�าดับที่ 

(ถ้ามี)./สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า แปลโดย และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า translated by (กรณีคนเดียว 

หรือมากกว่า 1 คน) 

ตัวอย่ำง 

เกรย์ เจ. ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์. แปลโดย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร. ชุดที่ 9. กรุงเทพฯ: 

ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.

Robee, Stanislavski K. My Life in Art. translated by Benedetti Jayson. London: Routledge, 2005.

 2) หนังสือที่มีบรรณำธิกำร

รูปแบบ 

ชือ่ผูแ้ต่ง./ชือ่หนงัสอื./บรรณาธกิารโดย/ชือ่บรรณาธกิาร./คร้ังทีพิ่มพ์ (กรณพิีมพ์มากกว่า 1 ครัง้)./ชือ่ชดุและ

ล�าดับที่ (ถ้ามี)./สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีพิมพ์.

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า บรรณาธิการโดย  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า edited by

ตัวอย่ำง

ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์ และศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม. ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่มีตอประโยชน์ของสมาร์ทโฟน. บรรณาธิการโดย ชนัญชี ภังคานนท์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ, 2554.

Carton, Krongtaew, and Fackler Key. Lignocellulosic Structural Changes After Physico- 

chemical Pretreatment Monitored by Near Infrared Spectroscopy. edited by Williams 

Parner. West Sussex: IMP, 1988.
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 5) หนังสือและวำรสำรในโอกำสพิเศษ

รูปแบบ 

ให้ใช้รูปแบบเช่นเดียวกับหนังสือและวารสาร แล้วแต่กรณี เมื่อจบรายการให้ใช้เครื่องหมายวรรคคั่น ตามด้วย

เครื่องหมายวงเล็บพิมพ์รายละเอียดในโอกาสพิเศษที่จัดพิมพ์ และใช้เครื่องหมายมหัพภาคต่อท้าย

  ตัวอย่ำง 

เพียงดาว สุขพานิช. “วิวัฒนาการภูมิปัญญาทอผ้าของชาวไทย.” วารสารภูมิปัญญาท้องถิ่น 2, ฉ.6 (มกราคม-

มิถุนายน 2555): 105. (วารสารฉบับพิเศษ ในโอกาสงานครบรอบ 100 ปี ศิลปวัฒนธรรมบ้านเชียง).

Loneay, Wiener R. Capital Punishment in the United States. 4th ed. London: Routledge, 2004, 

202. (Special Issue Public Policy and Law).

 4) หนังสือรวมบทควำม

รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./“ชื่อบทความ.”/ใน/ชื่อเรื่อง,/บรรณาธิการโดย หรือรวบรวมโดย,/เลขหน้า./สถานที่พิมพ์:/ส�านัก

พิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใน และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า In

ตัวอย่ำง 
กอบเกือ้ สวุรรณทตั-เพยีร. “อารยธรรมตะวนัตก.” ใน สงัคมตะวนัตกและววิฒันาการภายหลงัสงครามโลก

ครั้งที่ 2, บรรณาธิการโดย กอบเกื้อ วิจิตรา แสงหาญ, 335. กรุงเทพฯ: คัมภีร์, 2519.

Jelolie, Tebbel. “The Role of Technology in the Future of Libraries.” In The Metropolitan 

Library, edited by Ralph C. Warner, 105. Cambridge, MA: MIT Press, 1972.
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 5) หนังสือและวำรสำรในโอกำสพิเศษ

รูปแบบ 

ให้ใช้รูปแบบเช่นเดียวกับหนังสือและวารสาร แล้วแต่กรณี เมื่อจบรายการให้ใช้เครื่องหมายวรรคคั่น ตามด้วย

เครื่องหมายวงเล็บพิมพ์รายละเอียดในโอกาสพิเศษที่จัดพิมพ์ และใช้เครื่องหมายมหัพภาคต่อท้าย

  ตัวอย่ำง 

เพียงดาว สุขพานิช. “วิวัฒนาการภูมิปัญญาทอผ้าของชาวไทย.” วารสารภูมิปัญญาท้องถิ่น 2, ฉ.6 (มกราคม-

มิถุนายน 2555): 105. (วารสารฉบับพิเศษ ในโอกาสงานครบรอบ 100 ปี ศิลปวัฒนธรรมบ้านเชียง).

Loneay, Wiener R. Capital Punishment in the United States. 4th ed. London: Routledge, 2004, 

202. (Special Issue Public Policy and Law).

 4) หนังสือรวมบทควำม

รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./“ชื่อบทความ.”/ใน/ชื่อเร่ือง,/บรรณาธิการโดย หรือรวบรวมโดย,/เลขหน้า./สถานที่พิมพ์:/ส�านัก

พิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใน และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า In

ตัวอย่ำง 
กอบเกือ้ สวุรรณทัต-เพยีร. “อารยธรรมตะวนัตก.” ใน สงัคมตะวนัตกและววิฒันาการภายหลงัสงครามโลก

ครั้งที่ 2, บรรณาธิการโดย กอบเกื้อ วิจิตรา แสงหาญ, 335. กรุงเทพฯ: คัมภีร์, 2519.

Jelolie, Tebbel. “The Role of Technology in the Future of Libraries.” In The Metropolitan 

Library, edited by Ralph C. Warner, 105. Cambridge, MA: MIT Press, 1972.
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 6) หนังสือพิมพ์และนิตยสำร

รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./“ชื่อบทความ.”/ชื่อคอลัมน์ (ถ้ามี),/ชื่อหนังสือพิมพ์,/วัน/เดือน/ปีที่พิมพ์,/เลขหน้า.

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า วัน เดือน ปี  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ Month Date, Year

ตัวอย่ำง

ปราโมทย์ ทศันาสวุรรณ. “บทบาทของ ท.ท.ท. ในการเสนอแนะเก่ียวกบัการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม.” 

คอลัมน์ เป็นไท, ไทยรัฐ, 5 สิงหาคม 2558, 7.

Povoledo, Elisabetta, and Laurie Goodstein. “What’s Right with Sight and Sound Journalism.” 
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กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า สืบค้นเมื่อ  ตามด้วย วัน เดือน ปี และ URL

กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า Accessed  ตามด้วย Month Date, Year และ URL

ตัวอย่ำง

วริษฐ์ ลิ้มทองกุล. “คู่สร้างคู่สมกับจุดจบของโลกสิ่งพิมพ์.” คอลัมน์ พรมแดนสื่อใหม่, ผู้จัดการ, 17 ธันวาคม 

2560. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561. https://www.mgronline.com/columnist/ 
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 8) บทควำมในวำรสำร

รูปแบบ

ผู้แต่ง./“ชื่อบทความ.”/ชื่อวารสาร/เลขปีที่,/ฉบับที่/(เดือน/ปี):/เลขหน้า.

กรณีภาษาไทย ฉบับที่ ให้ใช้ค�าว่า ฉ. และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า no.

ตัวอย่ำง

วรวุฒิ ทวาทศิน. “การน�าบริษัทประกันภัยเข้าสู่ระบบการประกันตัวในคดีอาญา: ทางเลือกใหม่ของผู้ต้องหา

และจ�าเลย.” วารสารบทบัณฑิตย์ 60, ฉ. 2 (พฤษภาคม 2547): 105. 

Mall, Hoclosky. “Political Participation.” International Encyclopedia of the Social Sciences 
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กรณีภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ ให้ใช้ค�าว่า no. และให้ใช้ค�าว่า Accessed ตามด้วย Month Date, Year และ URL

ตัวอย่ำง

สวัสดิ์ ประทุมราช. “การวัดผลทางจิตวิทยา.” จิตพฤติกรรมศาสตร์ 11, ฉ. 1 (มิถุนายน 2557): 6. สืบค้นเมื่อ 

25 มกราคม 2561. https://www.nrct.go.th/e-publish1/moralbehavior/2557no1/mobile/

index.html#p=1/

Budd, Lucy C. “Selling the Early Air Age: Age: Aviation Advertisements and the Promotion of 

Civil Flying in Britain.” Journal of Transport History 32, no. 2 (December 2011): 125.

Accessed January 18, 2016. https://www.journals.sagepub.com/doi/pdf/10.7227/ 

TJTH.32.2.2/
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 9) บทควำมในวำรสำรออนไลน์

รูปแบบ
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กรณีภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ ให้ใช้ค�าว่า no. และให้ใช้ค�าว่า Accessed ตามด้วย Month Date, Year และ URL

ตัวอย่ำง

สวัสดิ์ ประทุมราช. “การวัดผลทางจิตวิทยา.” จิตพฤติกรรมศาสตร์ 11, ฉ. 1 (มิถุนายน 2557): 6. สืบค้นเมื่อ 

25 มกราคม 2561. https://www.nrct.go.th/e-publish1/moralbehavior/2557no1/mobile/

index.html#p=1/

Budd, Lucy C. “Selling the Early Air Age: Age: Aviation Advertisements and the Promotion of 

Civil Flying in Britain.” Journal of Transport History 32, no. 2 (December 2011): 125.

Accessed January 18, 2016. https://www.journals.sagepub.com/doi/pdf/10.7227/ 

TJTH.32.2.2/
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 10) วิทยำนิพนธ์

รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./“ชื่อวิทยานิพนธ์.”/ระดับปริญญา/สาขาวิชาหรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย,/ปีการศึกษา.

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใช้ค�าว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า Master’s thesis หรือ PhD diss.

ตัวอย่ำง

เกียรติพร อ�าไพ. “ปัญหาการออกและการบังคบัใช้กฎหมายในเขตต่อเนือ่งของประเทศไทย: ศกึษากรณนี�า้มนั

เถื่อน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

Aell, Arellano L. “Lynching and the American Past: Violence, Narrative and Identity.” Master’s 

thesis, Faculty of Law, Stanford University, 2004.

 11) วิทยำนิพนธ์ในฐำนข้อมูลออนไลน์

รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./“ชื่อวิทยานิพนธ์.”/ระดับปริญญา/ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา/ชื่อคณะ/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ปีพิมพ์./สืบคน้

เมือ่/วนั/เดอืน/ปี./ใน,/URL

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใช้ค�าว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และให้ใช้

ค�าว่า สืบค้นเมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี ตามด้วย ใน และ URL

กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า Master’s thesis หรือ PhD diss. และให้ใช้ค�าว่า Accessed ตามด้วย Month 

Date, Year ตามด้วย In และ URL

ตัวอย่ำง
ขวัญนุช แสนสุข. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอ�านาจรัฐในการปิดกันเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต.” วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2555. สืบค้นเม่ือ 9 

กมุภาพนัธ์ 2561. ใน ส�านกัหอสมดุมหาวทิยาลยัศรปีทมุ, https://www.tdc.thailis.or.th/tdc/browse.

php?option=show&browse_type=title&titleid=279343&query=%A1%AE%C-

B%C1%D2%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2561-02-09&limit_

lang=&limited_lang_code=&order= &order_by=&order _type=&result_id=1&maxid=5/

Levin, Dana S. “Let’s Talk About Sex … Education: Exploring Youth Perspectives, Implicit Messages, 

and Unexamined Implications of Sex Education in School.” PhD diss., University of  

Michigan, 2010. Accessed February 9, 2017. In Deepblue, https://www.deepblue.lib.umich.

edu/handle/2027.42/75809/
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 13) รำยงำนกำรวิจัย วิชำกำร ผลงำน กำรสรุปผล และเอกสำรกำรสอน

รูปแบบ 

ชื่อผู้แต่ง./ชื่อเอกสาร/(ประเภทเอกสาร)./เลขที่เอกสาร (ถ้ามี)./สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่ำง

กมลชัย รัตนสกาววงศ์. ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ:  

คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย, 2538.

Youn, Chun S. Korean Folk Tales (Research Report). Seoul: International Cultural Foundation, 

1973.

 12) ระบบเว็บไซต์ออนไลน์

รูปแบบ

ชือ่ผูแ้ตง่./“ชือ่เรือ่ง.”/แก ้ไขครัง้ลา่สดุ/วนั/เดอืน/ปี./สบืคน้เมือ่/วนั/เดอืน/ปี./URL

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า แก้ไขครั้งล่าสุด  และใช้ สืบค้นเมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี และ URL

กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า Last modified  และใช้ Accessed ตามด้วย Month Date, Year และ URL

ตัวอย่ำง

อาทิตย์ โกวิทวรางกูร. “รถไฟความเร็วสูงจูงจมูกเรา.” แก้ไขครั้งล่าสุด 2560. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2561.

https://www.posttoday.com/social/think/550280/

Garg, Anjali. “Open Budget Survey 2017: Global Comparison of Budget Transparency Comes 

at a Critical Time.” Last modified May 20, 2016. Accessed February 9, 2017. https://

www.blog.okfn.org/2018/02/06/open-budget-survey-2017-global-comparison-of-bud-

get-transparency-comes-at-a-critical-time/
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ตัวอย่ำง
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 15) กำรอ้ำงอิงเอกสำรที่ปรำกฏในเอกสำรอื่น

รูปแบบ 

รายละเอียดเชิงอรรถ (footnote) ของเอกสารอันดับแรก./อ้างถึงใน/รายละเอียดเชิงอรรถ (footnote) ของ

เอกสารอันดับรอง

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ อ้างถึงใน และกรณีภาษาต่างประเทศ ใช้ค�าว่า Quoted in หรือ Cited by น�าหน้าชื่อ 

ผู้แต่งและชื่อเรื่องของเอกสารอันดับรอง

ตัวอย่ำง 

เริงศรี กฤษมาตร. ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: นวการพิมพ์, 2540. อ้างถึงใน 

นรากร ใจหาญ. การพัฒนาของวัยรุน. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2538.  

Alice, Wallis O. Introduction to Microcomputers. New York: Adam Osbarne, 1977. Quoted in 

Hyman Mar. Automated Library Circulation System. New York: Knowledge Industry, 

1981.

 14) เอกสำรประกอบกำรบรรยำย สัมมนำ กำรประชุม และกำรบันทึกจำกปำฐกถำ

รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./“ชื่อเอกสาร.”/รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม,/สถานที่จัดประชุม,/วัน/เดือน/ปี.

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ วัน เดือน ปี  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ Month Date, Year

ตัวอย่ำง

สมคิด เลิศไพฑูรย์. “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับองค์กรอิสระในการสร้างธรรมาภิบาล.” เอกสาร

ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจ�าปี 2554 โดยคณะกรรมการองค์กรอิสระ, กรุงเทพฯ, 

8-10 ตุลาคม 2554.

Belker, Herath P. “The Prospects and Limits to Statutory Conciliation and Mediation.” Paper 

Presented at the Seminar on Mediation of Crime Organized by the Asia Crime 

Prevention Foundation, Sri Lanka, April 12, 1994.
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 17) จุลสำร แผ่นพับ และเอกสำรอัดส�ำเนำ

รูปแบบ 

ผู้แต่ง./ชือ่หนงัสอื (ประเภทเอกสาร)./ครัง้ทีพ่มิพ์ (กรณพีมิพ์มากกว่า 1 ครัง้)./สถานทีพ่มิพ์:/ส�านกัพมิพ์,/ปีทีพ่มิพ์.

กรณเีอกสารเป็นจลุสารให้ใช้ค�าว่า จลุสาร หรือ Pamphlet  กรณเีอกสารเป็นแผ่นพับให้ใช้ค�าว่า แผ่นพับ หรอื 

Brochure กรณีเป็นเอกสารอัดส�าเนาให้ใช้ค�าว่า อัดส�าเนา หรือ Mimeograph

ตัวอย่ำง 

สุดใจ วงษ์เทศ. เสภาเพลงขับลําของชาวบ้านสูราชสํานักสยาม (จุลสาร). พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ส�านักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2550.

Hall, Tea. The Chinese Art of Tea Drinking (Brochure). 2nd ed. Taiwan: Shaw Yu-ming, 1990.

 18) โสตทัศนวัสดุ และสื่ออื่น ๆ 

  รูปแบบ

ชื่อผู้จัดท�า./ชื่อเรื่อง (ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ)./ครั้งท่ีพิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)./สถานที่ผลิต:/หน่วย

งานที่เผยแพร่,/ปีที่ผลิต.

  ตัวอย่ำง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. แผนท่ีจังหวัดนครราชสีมา (แผนที่). พิมพ์คร้ังที่ 2. นครราชสีมา: ส�านักงาน

นครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2529.

Jerlar, Mihalyi L. Lanscape of Zambia (Slides). Santa Barbara, CA: Visual Education, 1999.

 16) สิ่งพิมพ์ของรัฐบำล และเอกสำรอื่น ๆ ของทำงรำชกำร

รูปแบบ

ชื่อหน่วยงาน./“ชื่อเอกสาร.”/วัน/เดือน/ปีที่พิมพ์.

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า วัน เดือน ปี  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ Month Date, Year 

ตัวอย่ำง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. “ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เร่ือง การสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2538.” 28 ธันวาคม 2537.

Council of Europe. “The Draft Declaration Norway General Civil Penal Code.” June 26, 2005.
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. แผนที่จังหวัดนครราชสีมา (แผนท่ี). พิมพ์คร้ังท่ี 2. นครราชสีมา: ส�านักงาน

นครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2529.

Jerlar, Mihalyi L. Lanscape of Zambia (Slides). Santa Barbara, CA: Visual Education, 1999.

 16) สิ่งพิมพ์ของรัฐบำล และเอกสำรอื่น ๆ ของทำงรำชกำร

รูปแบบ

ชื่อหน่วยงาน./“ชื่อเอกสาร.”/วัน/เดือน/ปีที่พิมพ์.

กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า วัน เดือน ปี  และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ Month Date, Year 

ตัวอย่ำง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. “ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เร่ือง การสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2538.” 28 ธันวาคม 2537.

Council of Europe. “The Draft Declaration Norway General Civil Penal Code.” June 26, 2005.

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal หน้า 23

 19) กำรสัมภำษณ์

  ไม่ต้องปรากฏในบรรณานุกรม

 20) กฎหมำย 

  ไม่ต้องปรากฏในบรรณานุกรม

 21) ค�ำพิพำกษำ

  ไม่ต้องปรากฏในบรรณานุกรม

 22) กำรขยำยค�ำ

  ไม่ต้องปรากฏในบรรณานุกรม
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กำรส่งบทควำม

  การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อุบลราชธานี มีวิธีการส่งดังนี้

1. ผู้เสนอผลงานสามารถส่งบทความต้นฉบับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ดังนี้

 ผู้เสนอผลงานส่งไฟล์บทความต้นฉบับ จ�านวน 1 ชุด (เป็นไฟล์ .doc) ผ่านทางอีเมล (Email) และผ่านทาง

เว็บไซต์ (Website) โดยส่งมายัง

            

 Email:  ubru_lawjournal@hotmail.com 

  Website: http://www.niti.ubru.ac.th/lawjournal

2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความต้นฉบับแล้ว จะด�าเนินการพิจารณาบทความว่าเป็นไปตามรูปแบบ 

ที่ก�าหนดหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก�าหนด จะท�าการร้องขอผู้เสนอผลงานแก้ไขบทความให้เป็นไป 

ตามรูปแบบท่ีก�าหนด เมื่อเป็นไปตามรูปแบบที่ก�าหนดแล้ว จะออกแบบตอบรับการพิจารณาบทความให ้

แก่ผู้เสนอผลงาน 

3. บทความที่ได้รับการพิจารณา จะถูกตรวจพิจารณาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

ของบทความน้ัน ๆ  เม่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งผลการตรวจพิจารณา 

ดังกล่าวมายังวารสาร จากนั้นจะส่งแบบบันทึกผลการตรวจพิจารณาบทความให้แก่ผู้เสนอผลงาน เพื่อท�า 

การแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ผู้เสนอผลงานต้องท�าการส่งบทความที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมายังวารสาร จากนั้นจะมี 

การตรวจสอบว่ามีการแก้ไขและปรับปรุงบทความครบถ้วนหรือไม่ เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะท�าการออกแบบ 

ตอบรับการตีพิมพ์บทความให้แก่ผู้เสนอผลงาน และด�าเนินการตีพิมพ์บทความลงในวารสารตามล�าดับ

5. เมื่อบทความของผู้เสนอผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะท�าการจัดส่งวารสารให้แก่

ผู้เสนอผลงานจ�านวนท่านละ 1 เล่ม
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กำรส่งบทควำม

  การส่งบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อุบลราชธานี มีวิธีการส่งดังนี้

1. ผู้เสนอผลงานสามารถส่งบทความต้นฉบับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ดังนี้

 ผู้เสนอผลงานส่งไฟล์บทความต้นฉบับ จ�านวน 1 ชุด (เป็นไฟล์ .doc) ผ่านทางอีเมล (Email) และผ่านทาง

เว็บไซต์ (Website) โดยส่งมายัง

            

 Email:  ubru_lawjournal@hotmail.com 

  Website: http://www.niti.ubru.ac.th/lawjournal

2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความต้นฉบับแล้ว จะด�าเนินการพิจารณาบทความว่าเป็นไปตามรูปแบบ 

ที่ก�าหนดหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก�าหนด จะท�าการร้องขอผู้เสนอผลงานแก้ไขบทความให้เป็นไป 

ตามรูปแบบที่ก�าหนด เมื่อเป็นไปตามรูปแบบที่ก�าหนดแล้ว จะออกแบบตอบรับการพิจารณาบทความให ้

แก่ผู้เสนอผลงาน 

3. บทความที่ได้รับการพิจารณา จะถูกตรวจพิจารณาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

ของบทความน้ัน ๆ  เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งผลการตรวจพิจารณา 

ดังกล่าวมายังวารสาร จากนั้นจะส่งแบบบันทึกผลการตรวจพิจารณาบทความให้แก่ผู้เสนอผลงาน เพื่อท�า 

การแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ผู้เสนอผลงานต้องท�าการส่งบทความที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมายังวารสาร จากนั้นจะมี 

การตรวจสอบว่ามีการแก้ไขและปรับปรุงบทความครบถ้วนหรือไม่ เม่ือถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะท�าการออกแบบ 

ตอบรับการตีพิมพ์บทความให้แก่ผู้เสนอผลงาน และด�าเนินการตีพิมพ์บทความลงในวารสารตามล�าดับ

5. เมื่อบทความของผู้เสนอผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะท�าการจัดส่งวารสารให้แก่

ผู้เสนอผลงานจ�านวนท่านละ 1 เล่ม
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พิจารณาความถูกต้องของบทความ

ตามรูปแบบค�าแนะน�าการเขียนบทความของวารสาร

 ผ่านการพิจารณา

 ผ่านการพิจารณา

ถูกต้องครบถ้วน

ไม่ผ่านการพิจารณา

ไม่ผ่าน

การพิจารณา
กองบรรณาธิการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อตรวจพิจารณาบทความ

แจ้งผลการตรวจพิจารณาบทความมายังผู้เสนอผลงาน

ผู้เสนอผลงานส่งบทความถึงกองบรรณาธิการ

แจ้งและส่งคืนผู้เสนอผลงานออกแบบตอบรับการพิจารณาบทความ

แจ้งผู้เสนอผลงานแก้ไขบทความตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ                                                         

จากนั้นให้ส่งบทความกลับมายังวารสาร

 ออกแบบตอบรับการตีพิมพ์บทความให้ผู้เสนอผลงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนกำรตีพิมพ์

ตีพิมพ์บทความลงในวารสาร
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แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์

วำรสำรวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี

1. ประเภทของบทควำม

 ¨ บทความวิจัย

 ¨ บทความวิชาการ

2. ชื่อเรื่อง

 ภาษาไทย.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 ภาษาอังกฤษ.........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

3. ชื่อ/สกุล ผู้เสนอผลงำน

 ภาษาไทย.............................................................................................................................................

 ภาษาอังกฤษ.........................................................................................................................................
4. ข้อมูลผู้เสนอผลงำน

 หน่วยงานที่สังกัด..................................................................................................................................

 ต�าแหน่ง/สถานภาพของผู้เสนอผลงาน.................................................................................................

 ต�าแหน่งทางวิชาการ/ระดับช�านาญการ/ยศ (ถ้ามี)...............................................................................

 วฒุิการศึกษาสงูสดุ................................................................................................................................
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