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บทคัดย่อ 

 บทความนี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความเป็นมาและบทบาทความส�าคญัของสายลับในการสืบสวน

ปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด และเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สายลับในการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม

ยาเสพติด โดยให้ระบุค�าจ�ากัดความของการสืบสวนโดยใช้สายลับ และให้อ�านาจนายกรัฐมนตรีออกระเบียบ 

ว่าด้วยการสืบสวนโดยวิธีใช้สายลับ เพื่อให้ระเบียบดังกล่าวเป็นมาตรฐานกลางและเป็นข้อบังคับที่ควบคุมความ

โปร่งใสของการท�างานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด

 จากการศึกษาพบว่า สายลับเป็นกลวิธีในการหาข่าวที่ปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยบรรพกาล 

และเป็นกลศกึทีส่�าคญัในการศกึสงครามสูร้บระหว่างภาครัฐ ตราบจนกระท่ังสังคมมพัีฒนาการทางด้านกฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา วิธีการใช้สายลับ (Use of Informants) จึงได้ถูกน�ามาปรับใช้ในการท�างาน

สืบสวนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจซึ่งมีภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในภาครัฐและการควบคุมอาชญากรรม  

โดยเฉพาะอาชญากรรมที่ไม่มีเหยื่อหรืออาชญากรรมที่ภาครัฐเป็นผู้เสียหาย เช่น ยาเสพติด แม้กาลเวลาผ่านมา

นับพันปี แต่วิธีการใช้สายลับไม่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากนัก บทบาทของสายลับที่ยังคงด�ารงอยู่ตลอดมาคือ 

การเข้าไปรวบรวมข่าวสารในขอบเขตทีเ่จ้าหน้าทีไ่ม่อาจทีจ่ะเข้าถึงได้โดยฐานะของตนเอง บทบาทเปลีย่นแปลง

ไปเลก็น้อยเมือ่การสบืสวนปราบปรามอาชญากรรมเป็นเร่ืองภายในภาครัฐท่ีมเีง่ือนไขทางกฎหมายและจริยธรรม

เข้ามาเกี่ยวข้อง แม้ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท�าให้เจ้าหน้าที่มีเทคนิควิธีการสืบสวนที่ทันสมัย
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หลากหลายวิธี แต่เจ้าหน้าท่ีสืบสวนส่วนใหญ่ก็ยังคุ้นเคยกับการสืบสวนด้วยวิธีการดังกล่าวอันเป็นวิธีการ 

ที่เชื่อกันว่ามีประสิทธิภาพสูง ประหยัดเวลาของเจ้าหน้าทีแ่ละประหยดังบประมาณหรอืค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

มากที่สุด

ค�าส�าคัญ: สายลับ; การสืบสวน; การปราบปราม; อาชญากรรมยาเสพติด

Abstract 

 The purpose of this article is to study history and importance roll of confidential 

informant in narcotics investigation and suggesting about the use of spies in drug crime 

investigations by specifying the definition of a spy investigation and empowers the prime minister 

to issue regulations on spy investigations to make the regulation a central standard and regulation 

that controls transparency of drug crime investigation work.

 The study found that the confidential informant is a method of gathering information 

since the ancient time.  It is an important tactic in a warfare between states until the social 

has developed legal and criminal justice system. The method of using confidential informant 

has been introduced into law enforcement investigation for the purpose of domestic peace 

keeping and crime control, especially the crime without victim or crimes in which the state is 

the victim such as drug. Even though thousands of years have passed but the confidential 

informant methods haven’t changed much from the past. The role of a confidential informant 

that has always existed has been to gather information in areas that agents cannot access on 

their own terms. The role has changed slightly when crime investigations are in-state affairs 

where legal and ethical conditions are involved. Even today, the advances technology provides 

agents with a variety of cutting-edge investigative techniques but most of investigators are 

familiar with such investigations, a method which believed to be highly effective, save the staff 

time and save the budget or agency expenses.

Keywords: Confidential Informant; Investigation; Suppression; Narcotics Crime

1. บทน�า

 อาชญาวิทยา เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการศึกษาปัญหาอาชญากรรมในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคม  

ในฐานะที่ผู้เขียนปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดยอมรับว่า แนวคิดการควบคุมอาชญากรรม (Crime 

Control) ได้ฝังรากลึกอยู่ในเจตคติหรือค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้น

ประสิทธิภาพสูงสุดในการก�าจัดอาชญากรรมให้หมดสิ้นไป เสมือนหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับ 

ผู้กระท�าความผิด แต่อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของผู้เขียนเห็นว่า นอกจากเจ้าหน้าที่ต้องด�าเนินการ 
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 3 Miller J. Mitchell, “Becoming an Informant,” Justice Quarterly 28, no. 2 (September 2011): 46.
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ตามกฎหมายต่อผูก้ระท�าความผิดแล้ว ปฏเิสธไม่ได้ว่าเจ้าหน้าทีส่บืสวนจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้จากบคุคลซึง่เป็น

ผู้กระท�าความผิดหรืออย่างน้อยก็อยู่ในสังคมของผู้กระท�าความผิดเพื่อรุกเข้าไปในโลกของอาชญากร ดังนั้น  

การใช้สายลับ (Use of Informants) จึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่สืบสวนนิยมใช้กันในการสืบสวน 

ปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด ตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนัเจ้าหน้าทีถ่่ายทอดองค์ความรูจ้ากรุน่สูรุ่น่เกีย่วกับกรรมวธิี

ในการแสวงหาข้อเทจ็จริงดงักล่าว ค�าพิพากษาศาลฎกีาได้ยอมรับการมอียูแ่ละบทบาทของสายลับในกระบวนการ

สืบสวนความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อย่างไรก็ดี ประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ค�านิยามหรือรับรองสถานะ

และการกระท�าของสายลับไว้อย่างชัดแจ้ง และไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติต่อสายลับที่เป็นทางการ ยิ่งไปกว่านั้น  

ในทางปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติดจะไม่มีการเปิดเผยชื่อสายลับ อีกทั้งการพิจารณาคดีในชั้นศาล 

โจทก์มักจะไม่น�าตัวบุคคลที่เป็นสายลับมาเบิกความต่อหน้าจ�าเลย ด้วยข้ออ้างด้านความปลอดภัยของสายลับ 

และเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้งานสายลับคนนั้นในการปฏิบัติงานให้แก่ราชการต่อไป ท�าให้เกิดค�าถามว่า 

สายลับเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงตัวละครสมมุติเท่านั้น 

 แม้ว่าภาครฐัจะส่งเสรมิให้ประชาชนเป็นหเูป็นตาแจ้งข่าวอาชญากรรมแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ แต่กเ็ป็นไปได้ยาก

ที่พลเมืองดีจะสามารถล่วงรู้ข่าวสารเกี่ยวกับตัวยาเสพติด จึงมีแนวโน้มสูงท่ีบุคคลท่ีเป็นสายลับให้แก่เจ้าหน้าที ่

กค็อื ผูท้ีอ่ยูใ่นสงัคมของผูก้ระท�าความผดิ หรอืเป็นผูก้ระท�าความผดิด้วยกนัทีต้่องการผลประโยชน์หรอืข้อแลกเปลีย่น

บางอย่าง การได้มาซึ่งสายลับในคดียาเสพติดส่วนใหญ่จึงหลีกไม่พ้นการชักชวนผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพติิดไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เอง ท�าให้เทคนิคการสืบสวนโดยใช้สายลับถูกมองว่าเป็นวิธีการที ่

เตม็ไปด้วยความคลมุเครอืทางศลีธรรมและการตีสองหน้า3 ประกอบกบัการทีไ่ม่มกีฎหมายบญัญติัไว้อย่างชดัแจ้ง

จงึอาจก่อให้เกิดเจตคตเิชงิลบของประชาชนทีม่ต่ีอสายลบัและเจ้าหน้าทีผู่ค้วบคมุสายลบั แต่ถงึกระนัน้กต็ามเป็น

ที่ยอมรับกันว่า วิธีการสืบสวนโดยใช้สายลับถูกมองว่าเป็นความชั่วร้ายที่จ�าเป็น และเป็นหนึ่งในวิธีการที่มี

ประสิทธิภาพสูงในการท�าสงครามกับคนเลว4 บทความนี้มุ่งศึกษาถึงเหตุผลและความจ�าเป็นของวิธีการสืบสวน

ปราบปรามยาเสพติดโดยใช้สายลับ 

2. ความเป็นมาของสายลับในหน้าประวัติศาสตร์ 

 การศึกษาความเป็นมาของการใช้สายลับเป็นความยากอยู่ไม่น้อย มีชื่อเรียกมากมายทั้งในภาษาไทย

และภาษาองักฤษทีถ่กูใช้แทนความหมายของสายลับ รวมทัง้การกระท�าของสายลบัภายใต้บริบทและวัตถปุระสงค์

ที่แตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้น การที่สายลับถูกใช้ในกิจการงานที่เป็นความลับหรืออย่างน้อยก็ประสงค์ที่จะให ้

ปิดเป็นความลบั อาจท�าให้กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัสายลับไม่ถูกบนัทึกไว้อย่างเปิดเผย เพราะตามพจนานกุรมฉบบั

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุว่า สายลับ หมายถึง ผู้เข้าไปสืบความลับ อย่างไรก็ดีวรรณกรรมศาสนาและ

ประวตัศิาสตร์ศกึสงครามเป็นบันทึกฉบับเก่าแก่ทีย่งัหลงเหลอืสบืทอดมาจนถงึปัจจบุนั แม้บางส่วนอาจเป็นต�านาน

หรือบันทึกความทรงจ�าที่ยากจะพิสูจน์ แต่สิ่งที่ได้ถูกบันทึกไว้ก็สามารถสะท้อนถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์

และวิถีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยนั้นได้ ผู้เขียนจึงขอน�าเสนอร่องรอยของสายลับในหน้าประวัติศาสตร์ ดังนี้
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 5 Christopher Andrew, The Secret World (London: Yale University Press, 2018), 18-30. 

 6 Ibid.

 7 Ibid.

 2.1 สายลับในหน้าวรรณกรรมตะวันตก

  พระคมัภร์ีทางครสิต์ศาสนาเป็นหลักฐานฉบบัเก่าแก่ทีม่กีารอ้างองิถงึสายลับเป็นครัง้แรก ปรากฏ

ในหนังสือปฐมกาล (Book of Genesis) กล่าวถึงโยเซฟ บุตรคนที่สิบเอ็ดของยาโคปซึ่งถูกเหล่าพี่ชายขายเป็น

ทาสที่อียิปต์ ต่อมาโยเซฟได้ขึ้นเป็นราชมนตรีของฟาโรห์อียิปต์เมื่อได้พบกับบรรดาพี่ชายที่เดินทางมาเพื่อซื้อ

อาหาร โยเซฟแสร้งท�าไม่รู้จัก และกล่าวหาว่าเขาเหล่านั้นเป็นสายลับที่มาสอดแนม นอกจากนั้น ในพันธสัญญา

เดิม (The Old Testament) ภายหลังจากที่ชาวฮีบรูหนีจากการถูกจองจ�าในอียิปต์และอพยพข้ามทะเลแดง 

พระเจ้าบอกโมเสสให้ส่งสายลบัไปตรวจตราดินแดนคานาอนั โมเสสจึงเลือกผู้น�าคนหนึง่จากแต่ละเผ่าทัง้สิบสอง

เผ่า ภารกิจที่ในครั้งนั้นคือการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่จ�าเป็น ทั้งสภาพบ้านเมืองและภูมิประเทศ ความอุดม

สมบูรณ์ และความเข้มแข็งของผู้คน5 

  พระคัมภีร์ยังมีเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจของสายลับ ภายหลังการตายของโมเสส พระเจ้า

ตรัสกับโจชัวว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวอิสราเอลจะเข้าสู่แผ่นดินแห่งค�าสัญญา โจชัวส่งสายลับสองคนไปสอดแนมที่

เมืองป้อมปราการเจริโค สายลับทั้งสองคนได้รับการช่วยเหลือจากราหับ หญิงโสเภณีที่อยู่ในก�าแพงเมือง ราหับ

ซ่อนสายลับทั้งสองคนไว้ท่ามกลางกองป่านบนหลังคา เมื่อกษัตริย์แห่งเจริโคส่งคนไปถึงบ้านของราหับ ราหับ

ตอบว่า มีผู้ชายมาหาเธอ แต่เธอไม่ทราบว่ามาจากไหน และบอกว่าพวกเขาได้ออกจากเมอืงไปแล้ว การสนบัสนนุ

ชาวอิสราเอลในครั้งนั้นอาจกล่าวได้ว่าราหับเป็นสายลับหญิงคนแรกของโลก6

  พระคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกเกี่ยวกับสายลับไว้ในตอนพระกระยาหารค�่ามื้อสุดท้าย (The Last 

Supper) พวกธรรมาจารย์และหัวหน้าปุโรหิตวางอุบายที่จะฆ่าพระเยซู โดยส่งสายลับออกไปสอดส่องติดตาม 

ภายหลังจากวันนั้น ยูดาส หนึ่งในสิบสองอัครสาวกพร้อมกับทหารโรมันก็เข้ามาจับกุมตัวพระเยซูไปกักขังไว้ใน

คุก เรื่องราวในตอนนี้แสดงถึงบทบาท การเป็นสายลับของยูดาสผู้ทรยศหักหลัง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในโบสถ์นิกาย

โรมันคาทอลิกที่เรียกว่า สายลับวันพุธ (Spy Wednesday) อันเป็นวันที่ยูดาสเลือกที่จะทรยศต่อพระเยซู7

 2.2 สายลับในหน้าวรรณกรรมตะวันออก

  เมือ่ใดกต็ามทีม่กีารพดูกนัถงึยทุธศาสตร์ทางการทหาร หรือการวางแผนการรบทีไ่ด้ถูกน�ามาปรบั

ใช้ในกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ แนวคิดตามต�าราพิชัยสงครามซุนวูได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในหมู่นัก

ยุทธศาสตร์ ต�าราดังกล่าวได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้สายลับในฐานะกลศึกที่ส�าคัญของแม่ทัพใน

ยุคโบราณ

  ซุนวู (Sun Wu) หรือซุนจื้อ (Sun Tzu) ผู้นิพนธ์ศิลปะแห่งสงครามที่รู้จักในชื่อ ต�าราพิชัยสงคราม

ซุนวู ต�าราเกี่ยวกับการรบนอกแบบที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ซึ่งในทัศนะของซุนวู การใช้สายลับมีความส�าคัญอย่าง

ยิ่งยวด เขาได้เขียนกลยุทธ์ดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะในบรรพที่ 13 ซุนวูได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์สงคราม

ที่ให้ความส�าคัญกับการใช้สติปัญญาอันชาญฉลาดของผู ้น�าและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของฝ่ายข้าศึก  
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 8 Ibid.

 9 อนันต์ วิริยะพินิจ, “การศึกษาวิเคราะห์การท�าสงครามระหว่างไทยกับพม่า พ.ศ. 2081-2310,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521), 21.

ต�าราพิชัยสงครามซุนวูได้สถาปนาเรื่องราวเกี่ยวกับสายลับอย่างเป็นทางการ เปิดเผยและละเอียดลออ 

เป็นอย่างยิ่ง บทบาทสายลับได้ถูกบันทึกไว้อย่างชัดแจ้งในฐานะกลศึกท่ีจ�าเป็นต่อการเอาชนะศึกสงครามในยุค

โบราณของจีน และเป็นวิธีการพื้นฐานของการรวบรวมข่าวกรองทางทหารตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน 

  ประเทศอนิเดยีเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ทีม่อีทิธพิลอย่างสงูต่อชนชาตหิลายภมูภิาค การค้นหา

ความเป็นมาของสายลับอาจสอดแทรกอยูใ่นวรรณกรรมเก่าแก่ของอาณาจกัรอนิเดียโบราณ ดังเช่น อฏัฐศาสตรา 

(Arthashastra) ซึ่งเป็นต�าราภาษาสันสกฤตโบราณได้อ้างอิงถึงการจารกรรมในมหากาพย์มหาภารตะ พระเจ้า 

ยธุสิถริะได้สอบถามภษีมะทีป่รกึษาว่า ผูป้กครองควรใช้สายลับอย่างไร ค�าตอบกค็อื ควรใช้สายลับทีดู่เหมอืนคน

งี่เง่าหรือดูเหมือนคนตาบอดและหูหนวก ต�ารานี้ได้เตือนให้จัดระเบียบเฝ้าระวังการก่อกบฏและความพยายาม

แย่งชิงบัลลังก์ และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสายลับในบริบทความมั่นคงภายในภาครัฐที่ให้ความส�าคัญ

ต่อการรักษาอ�านาจทางการเมืองของกษัตริย์8 

  ส�าหรับประเทศไทยนั้น สมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์มีการศึกสงครามซ่ึงเกิดขึ้นอยู่ 

อย่างสม�่าเสมอ แม่ทัพนายกองในอดีตต้องศึกษาต�าราพิชัยสงครามให้แตกฉาน ต�าราพิชัยสงครามของไทย 

ได้กล่าวถึงหลักการหาข่าวไว้หลายประการ ทั้งการสอนให้รู้จักสืบข่าวก่อนท�าการศึก การให้แต่งคนไปแฝงตัว 

ท�ามาหากินหรือแทรกซึมเข้าไปอยู่ในบ้านเมืองอื่น นอกจากนั้น กฎหมายตราสามดวง ก�าหนดให้ถือเป็นหน้าที่

ประจ�าเสมอกนัหมดในการหาข่าวของข้าศกึอยู่ตลอดเวลาเพือ่ป้องกนัข้าศกึแทรกซึมเข้ามา ปรากฏตามกฎหมาย

ลักษณะกบฏศึก การจัดระบบการข่าวในยามปกติข้าราชการสายมหาดไทย ต้องมีหน้าที่สืบเสาะถึงความเป็นไป

ในเหตุการณ์ของประเทศใกล้เคียง ทั้งยังต้องตรวจตราความสงบเรียบร้อยของป้อมหรือเมือง คอยสอดส่องผู้คน

แปลกหน้าแปลกตาซึ่งมาในรูปต่าง ๆ อาทิ นักบวช พ่อค้า เป็นต้น9 ข้อมูลเหล่านี้เป็นร่องรอยของการใช้สายลับ

ในสมัยนั้น ทั้งยังแสดงถึงการเฝ้าระวังอย่างแข็งขันเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าศึกศัตรูส่งสายลับเข้ามาสอดแนมภายใน

ราชอาณาจักร

3. พัฒนาของการใช้สายลับในการบังคับใช้กฎหมาย

 จากการศกึษาเรือ่ง พฒันาการของการใช้สายลบัในการสบืสวนปราบปรามอาชญากรรมยาเสพตดิ อาจ

ต้องพจิารณาถงึประวัตกิารก�าเนิดข้ึนของกจิการต�ารวจซ่ึงเป็นองค์กรทีท่�าหน้าทีบ่งัคบัใช้กฎหมาย จอห์น มาดงิเจอร์ 

(John Madinger) ถึงกบัสรปุว่า ประวตัขิองการบงัคบัใช้กฎหมายกเ็ป็นประวติัของการใช้สายลับเช่นกนั เพราะมี

เพยีงไม่กีว่ธิใีนการแกะรอยอาชญากรในยคุก่อนศตวรรษที ่ 20 นัน่คอื การสัมภาษณ์หรือสอบปากค�า และผูใ้ห้

ข้อมูลหรือสายลับ แต่เดิมกองทัพมีหน้าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เม่ือเวลาผ่านไป

กระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายเปลีย่นไปตามสภาพสงัคมทีไ่ด้รบัการคุม้ครองมากข้ึน หลกันติธิรรมเริม่เข้ามาแทนท่ี

แนวทางเดมิทีเ่คยเช่ือกนัว่าถกูต้องในสมยัก่อน ความเปล่ียนแปลงประการแรกคอืการท�าให้ทหารออกจากบทบาท

ของการบงัคบัใช้กฎหมายแทนทีด้่วยการมีส่วนร่วมของพลเมอืง ซ่ึงในประเทศองักฤษ เมือ่สังคมเมอืงขยายตัวขึน้

อาชญากรรมได้แพร่กระจายในเมอืงต่าง ๆ  แต่ความสามารถของรฐับาลในการป้องกนัหรอืจบักมุผูก้ระท�าความผดิ
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 10 John Madinger, Confidential Informant: Law Enforcement’s Most Valuable Tool (Washington D.C.: CRC Press, 1999), 56.

ทางอาญามีจ�ากัด จนเมื่อถึงปี ค.ศ. 1720 อาชญากรรมก็ท่วมท้นในลอนดอน ในช่วงเวลานั้นเอง โจนาธาน ไวล์ด 

(Jonathan Wild) จอมโจรชาวอังกฤษได้ก้าวข้ามจากหัวขโมยมาเป็นผู้บุกเบิกนักสืบเอกชน เขารับจ้างสืบหาหัว

ขโมยและตดิตามทรพัย์สนิทีถ่กูขโมยไป เขามข้ีอมลูวงในของเหล่ามจิฉาชพี โดยจ่ายเงินค่าข่าวให้แก่ผู้ให้ข้อมลูที่

เป็นอาชญากรซึง่บางคนเป็นผูร้บัซือ้ทรพัย์สนิทีถู่กขโมยไป และบางคนกเ็ป็นคนท่ีขโมยทรัพย์สินนัน้เองต้ังแต่แรก 

ไวล์ดมีส่วนส�าคัญในการควบคุมอาชญากรรม แต่ในปี ค.ศ. 1725 เขาถูกลงโทษแขวนคอ เนื่องจากถูกตัดสินว่ามี

ส่วนร่วมในการโจรกรรมที่เขาจัดให้มีขึ้นเองเพื่อรับเงินสินบนรางวัล ขณะท่ีในประเทศฝรั่งเศส ตอนต้น 

ศตวรรษที่ 19 ทางการฝรั่งเศสต้องอาศัยความร่วมมือและแนวทางในการจับคนร้ายจากอดีตอาชญากรคนหนึ่ง

คอื เออแซน ฟรอ็งซวัส์ วดิอ็ค (Francois Eugene Vidocq) เขาเป็นคนแรกทีริ่เร่ิมงานสืบสวนโดยใช้สายลับและ

การเฝ้าสะกดรอยติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้สายลับซึ่งล้วนแต่มีประวัติเป็นอาชญากรมาแล้วทั้งสิ้น 

เขาเคยต้องโทษในเรือนจ�าจึงคุ้นเคยกับโลกอาชญากรเป็นอย่างดี ข้อมูลของวิด็อคช่วยสะสางคดีฆาตกรรมและ

โจรกรรมจ�านวนมาก10

 ส�าหรับประเทศไทยในสมยัรชักาลที ่4 ได้มกีารจัดต้ังกองต�ารวจข้ึนเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ประเทศตามแบบอย่างประเทศทีเ่จรญิแล้ว ในระยะแรกผู้บงัคบับญัชาของต�ารวจเป็นชาวตะวนัตกและส่วนมาก

โอนมาจากนายทหาร ผู้มีความรู้ในสมัยน้ันได้ประพันธ์หนังสือขึ้นมาเพื่อใช้ฝึกอบรมหรือเป็นเครื่องมือในการ

ท�างานของเจ้าพนักงานต�ารวจ โดยเรียบเรียงจากความรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง หรือแปลมาจากต�ารา

ของต่างประเทศ หนึ่งในวิธีการสืบสวนอันเป็นพื้นฐานการท�างานของเจ้าพนักงานต�ารวจก็คือ การใช้สายหรือ 

วางสาย โดยสอนให้พิจารณาใช้คนให้เข้าไปเป็นสายสืบเอาความลับจากผู้ร้าย หรือการใช้ผู้หญิงเข้าไปติดพัน 

เป็นต้น ข้อมลูทัง้ในและต่างประเทศเหล่านีเ้ป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถงึวธิกีารใช้สายลับในการสืบสวนปราบปราม

อาชญากรรมที่เกิดข้ึนพร้อม ๆ กับการก่อตั้งสถาบันต�ารวจขึ้นท�าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ภาครัฐ และยังคงด�ารงอยู่ตลอดมาในฐานะวิธีการท�างานพื้นฐานของเจ้าหน้าที่

4. บทบาทของสายลับในการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดของไทย

 ในส่วนนี้ผู้เขียนได้ล�าดับเหตุการณ์โดยย่อของการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย และ

บทบาทของสายลับในการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด

 4.1 การสืบสวนปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย

  การเสพและการขายยาเสพติดนับเป็นอาชญากรรมในสังคมไทยมานานแล้ว เท่าท่ีมีหลักฐาน

ในกฎหมายลักษณะโจรที่ได้ห้ามซื้อขาย เสพฝิ่น และก�าหนดบทลงโทษไว้ ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการยินยอม

ให้คนจีนเสพและขายฝิ่นได้ แต่ต้องเสียภาษีผูกขาดมีนายภาษีเป็นผู้ด�าเนินการ ซ่ึงก่อปัญหามากมายทั้งเรื่อง

การจัดเก็บภาษี ฝิ่นเถื่อนและคนติดฝิ่น ในขณะท่ีรัฐบาลไทยก�าลังโรมรันพันตูกับปัญหาฝิ่นและในท้ายที่สุดจ�า

ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายไปตามที่ได้ก่อพันธกรณีไว้กับองค์กรระหว่างประเทศนั้น ยาเสพติดชนิดใหม่หลาย

ชนิดได้ก�าเนิดข้ึนและแพร่ระบาดเข้ามายังประเทศไทย จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการตรากฎหมายหลาย

ฉบับเพื่อควบคุมปัญหายาเสพติด เมื่อรัฐบาลไทยเปล่ียนแปลงนโยบายต่อฝิ่นและหันมาออกกฎหมายควบคุม
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ยาเสพติดให้โทษ กระบวนการสืบสวนคดีอาญาซึ่งเป็นการค้นหาความจริงจึงถูกน�ามาใช้โดยอาศัยอ�านาจตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ได้ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการสอดส่องและแสวงหาข้อ

เท็จจริงเก่ียวกับอาชญากรรมต่าง ๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลและพยานหลักฐานในการน�ามาพิสูจน์ความผิดและลงโทษ

ผู้กระท�าความผิด วิธีการสืบสวนคดีอาญารูปแบบต่างๆ ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงวิธีการสืบสวนมี

ลักษณะเป็นวิธีปฏิบัติพื้นฐานที่เกิดจากประสบการณ์ของตนเองหรือเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการศึกษาอบรมจาก

หน่วยงาน 

 4.2 บทบาทของสายลับกับการสืบสวนคดียาเสพติด

  ด้วยลกัษณะความผดิเกีย่วกบัยาเสพติดเป็นอาชญากรรมทีป่ราศจากผู้เสียหาย การสืบสวนปราบ

ปรามอาชญากรรมยาเสพตดิจึงจ�าเป็นต้องอาศยัการจับกมุผู้กระท�าความผิดรายหนึง่แล้วเกบ็รวบรวมข้อมลูจาก

ผูน้ั้นให้ได้มากทีส่ดุเพือ่ท�าการขยายผลไปยงัผูก้ระท�าความผดิรายอืน่ต่อไป แต่ด้วยลกัษณะทีเ่ป็นความลบัแม้เจ้า

หน้าที่จะรู้ข้อมูลแผนประทุษกรรมของผู้กระท�าความผิดล่วงหน้าก็เป็นเพียงการคาดการณ์จากมุมมองคนนอก

เท่านัน้ หลายกรณีต้องใช้วธิกีารให้ผูก้ระท�าความผิดช่วยเหลอืโดยให้ข้อมลูเกีย่วกบัผูก้ระท�าความผดิด้วยกนั หรอื

มีความจ�าเป็นต้องส่งผูก้ระท�าความผดินัน้กลับเข้าไปเครอืข่ายหรอืสงัคมของเขาเอง เพือ่ท�าหน้าทีแ่จ้งข่าวสารให้

แก่เจ้าหน้าที่ในบทบาทของสายลับ ทั้งนี้ ก็เพื่อความแม่นย�าของข้อมูลข่าวสาร ช่วยร่นระยะเวลาการท�างานของ

เจ้าหน้าที่สืบสวน และมีส่วนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการท�างานของเจ้าหน้าที่ แทนที่จะต้องเฝ้าสังเกตการณ์

หรือติดตามเป้าหมายโดยที่ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะมีการกระท�าความผิดเกิดขึ้น

  งานเขียนของนักวิชาการหลายท่านได้ยืนยันถึงความเป็นสากลของวิธีการสืบสวนโดยใช้สายลับ  

มิทเชล มิลเลอร์ (Miller J. Mitchell) ชี้ให้เห็นถึงบทบาทความส�าคัญของสายลับต่อการสืบสวนคดียาเสพติด 

เป็นต้นว่า สายลบัช่วยสนบัสนนุการเข้าถงึตวัอาชญากรเป้าหมายผ่านความเชือ่มโยงอย่างใกล้ชิดกบัคนเหล่านัน้ 

นอกจากนั้น สายลับยังอ�านวยความสะดวกในการเข้าไปยังสถานที่ซ่ึงเจ้าหน้าที่นอกเคร่ืองแบบหรือเจ้าหน้าที่

อ�าพรางไม่สามารถเข้าไปได้ อกีประการหนึง่คอืสายลบัมคีวามคล่องตัวในการท�างานอย่างมาก อาศยับทบาทของ

ตัวสายลับเองที่สามารถหลบเลี่ยงเพื่อเจาะลึกเข้าไปใกล้ชิดกับการกระท�าความผิดอาญาโดยใช้ระยะเวลาที่น้อย

กว่า ปัญหาความซับซ้อนทางกฎหมายน้อยกว่า และความรับผิดชอบท่ีน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ 

เจ้าหน้าที่สืบสวน11  

  ในขณะที่ฮาวเวิร์ด คานส์ (Howard A. Katz) น�าเสนอว่า เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดจะต้อง

พึง่พาผู้แจ้งข่าวจากสงัคมของพวกนอกกฎหมาย คณุค่าของสายลบัประเภทนีค้อื เขาเป็นสมาชกิหรอืสามารถเข้า

ถงึองค์กรลบัของการค้ายาเสพตดิอยูแ่ล้ว จงึสามารถเข้าถงึข้อมลูเกีย่วกบัผูค้้ายาเสพตดิ วธิกีารทีพ่วกเขาด�าเนนิ

การ และสถานที่ซุกซ่อนยาเสพติด ยิ่งไปกว่านั้น สายลับได้ช่วยแนะน�าเจ้าหน้าที่อ�าพรางให้รู้จักกับผู้จ�าหน่ายยา

เสพติดระดับกลางและระดับสูง เพื่อหาโอกาสท�าการซื้อขายยาเสพติด (ล่อซื้อ) รวมทั้งอาจท�าหน้าที่เป็นพยาน

โจทก์ในกรณีที่จ�าเป็นอีกด้วย12 

 11 Miller J. Mitchell, “Becoming an Informant,” 46. 

 12 Howard A. Katz, “Narcotics Investigations: Developing and Using Informants,” Police Law Quarterly 7, no. 3 (April 

1978): 146. 
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 13 Menachem Amir and Alex Hess, “The Program of Criminal Undercover Agents Sources in the Drug Trade,” 56.

 เช่นเดียวกับอเล็กซ์ เฮสส์ (Alex Hess) และศาสตราจารย์เมนาเคม อาเมียร์ (Professor 

Menachem Amir) ทีย่�า้ว่า การใช้เจ้าหน้าทีสื่บสวนเจาะเข้าไปในโลกของอาชญากรรมยาเสพติดมข้ีอจ�ากดัด้าน

ระยะเวลาและปัญหาเชิงลบที่ตามมา ย่อมเป็นการดีกว่าหากจะใช้อาชญากรด้วยกันในการแทรกซึมเข้าไป ซึ่งมี

ข้อได้เปรียบหลายประการ ประการแรก ต�ารวจส่วนใหญ่เข้าถึงได้เฉพาะผู้ค้ายาในระดับล่างเท่านั้น ในขณะที่

อาชญากรที่เคยเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอาจไปถึงระดับที่สูงกว่าในห่วงโซ่การค้า ประการที่สอง อาชญากร

อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นอยู่แล้วจึงไม่จ�าเป็นต้องใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ ประการที่สาม 

อาชญากร ไม่จ�าเป็นต้องสร้างอตัลกัษณ์และชวีประวตัใิหม่เพือ่ปิดบงัอดตี และประการสดุท้าย เจ้าหน้าทีไ่ม่จ�าเป็น

ต้องหลอกลวงหรอืสร้างสถานการณ์สนบัสนนุให้เป้าหมายก่ออาชญากรรม (Entrapment) เพียงแต่เพ่ือฉวยโอกาส

ซือ้ยาเสพตดิในบางครั้งเพื่อการล่อซื้อ13

  แม้เทคนคิการใช้สายลบัได้เข้ามาอยูใ่นการบงัคบัใช้กฎหมายและมคีวามส�าคญัต่อการสบืสวนปราบ

ปรามอาชญากรรมายาเสพติดมาช้านาน แต่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติถึงวิธีการสืบสวนดังกล่าวไว้อย่าง

ชดัเจน เป็นเพยีงเป็นเทคนคิวิธีการหรอืแนวปฏบิตัขิองเจ้าหน้าทีส่บืสวนโดยอาศยัอ�านาจหน้าทีท่ัว่ไปตามกฎหมาย 

ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจในการการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

ของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด 

5. บทวิเคราะห์

 จากการศึกษาพบว่า การทบทวนความเป็นมาของสายลับตามที่ปรากฏในวรรณกรรมศาสนาและ

ประวัตกิารศกึสงคราม มาจนถงึการบังคบัใช้กฎหมาย ท�าให้มองเหน็บทบาทความส�าคญัของสายลับได้ชดัเจนขึน้ 

หากเปรยีบเทียบบทบาทของสายลบัในอดตีกบัการสบืสวนปราบปรามอาชญากรรมยาเสพตดิในปัจจบุนั จะเหน็ได้

ว่าบทบาทของสายลบัไม่ได้เปลีย่นแปลงไปมากนกั ภารกจิของสายลบัในการเข้าไปในดนิแดนอืน่เพือ่รวบรวมข่าวสาร

ทีจ่�าเป็นต่อการตดัสนิใจของผูม้อี�านาจต้องอาศยัการหลบซ่อนแฝงตวั การปกปิดข้อเทจ็จรงิและพดูจาลวงให้เข้าใจ

ไปในทางอ่ืนเพือ่เอาตวัรอด ถือได้ว่าลกัษณะดงัทีก่ล่าวมาเป็นคณุสมบตัพิืน้ฐานของสายลบัทีต่กทอดมาถงึยคุปัจจบุนั 

อย่างไรก็ด ี เมือ่บรบิททางสังคมเปลีย่นแปลงไปมมุมองต่อการใช้สายลบักแ็ตกต่างไปจากเดมิ กล่าวคอื ในยคุอดตี

การใช้สายลับทีแ่ปรพกัตร์ของศตัรแูลกเปลีย่นกบัอามสิสนิจ้างเป็นเพยีงกลวธิหีรอืชัน้เชงิฉกฉวยข้อได้เปรียบด้านการ

ข่าวจากการใช้คนของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตน แม้การทรยศหกัหลงัจะส่งผลเชงิลบต่อภาพลกัษณ์

ของสายลบัแต่ก็ไม่มคี�าถามทางจรยิธรรมต่อผูช้นะทีใ่ช้กลวธิดีงักล่าวแต่อย่างใด เช่นเดยีวกบัการใช้สายลบัไปยัว่ยุ

ปลุกปั่นต่อฝ่ายซึ่งอาจเป็นศัตรู เพื่อให้เขาแสดงความมุ่งหมายที่แท้จริงภายในจิตใจออกมา ก็เพื่อประโยชน์ 

ต่อเสถยีรภาพทางการเมอืงของผูม้อี�านาจซึง่เป็นเรือ่งทีส่�าคญัมากกว่าเรือ่งอืน่ใด ตราบจนกระทัง่สงัคมมพีฒันาการ

ทางด้านกฎหมายและหลกันติธิรรม การใช้อ�านาจภาครฐัต้องมพ้ืีนฐานทางกฎหมายรองรบั ให้หลกัประกนัคุ้มครอง

สทิธแิละเสรภีาพของปัจเจกชนมากข้ึน วิธีการท�างานทีเ่คยใช้ได้ดใีนอดตีถกูตรวจสอบและตัง้ค�าถามถงึความถกูต้อง 



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

สิง่นีเ้องอาจท�าให้การใช้สายลับถกูตตีราว่าเป็นวธิกีารทีช่ัว่ร้ายและขดัต่อจรยิธรรมของคนในสงัคม เนือ่งจากปฏเิสธ

ไม่ได้ว่างานของสายลบัเกีย่วข้องกบัการหลอกลวง การทรยศและการหักหลงั ซึง่นบัเป็นการกระท�าทีข่ดัแย้งกบั 

ค่านยิมหรอืบรรทดัฐานความประพฤติของมนษุย์ในการอยูร่่วมกันในสังคม 

 หากเรายอมรับอย่างเปิดเผยว่า สายลับมีคุณค่าต่อการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด

มากกว่าโทษ และเลือกท่ีจะรับเอาประโยชน์จากการสืบสวนด้วยวิธีนี้ตามค่านิยมการควบคุมอาชญากรรม  

เราก็ต้องยอมรับความจริงว่า สายลับเกือบทั้งหมดเป็นผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเข้ามาเป็นสายลับ

ภายหลังการถูกจับกุมในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด การได้มาซึ่งสายลับที่เป็นผู้กระท�าความผิดส่วนหนึ่งเกิดจาก

การบีบบังคับให้ต้องตัดสินใจเพราะเกรงกลัวต่อการต้องคดีอาญา หรือไม่ก็เกิดจากแรงจูงใจเรื่องค่าตอบแทน 

ที่เจ้าหน้าที่เสนอให้แลกเปลี่ยนกับการท�างานเป็นสายลับ การที่เจ้าหน้าที่รัฐได้ใช้ผู้กระท�าความผิดซึ่งควรจะ 

ได้รบัการลงโทษตามกฎหมายมาเป็นเครือ่งมอืในการท�างานเพือ่ไปจดัการต่อผูก้ระท�าความผดิรายอืน่แลกเปล่ียน

กับการละเว้นโทษให้หรือได้รับเงินนั้น วิธีการดังกล่าวยังไม่ได้ถูกระบุไว้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ

ประเทศไทย เนือ่งจากไม่มกีฎหมายบัญญตัใิห้ค�านยิามการได้มาหรอืรบัรองสถานะและการกระท�าของสายลบัไว้ 

และยังไม่อาจจัดเข้าไว้ในทฤษฎีใด ๆ  ในการปฏิบัติต่อผู้กระท�าความผิด แม้ค�าพิพากษาของศาลกล่าวถึงบทบาท

หน้าที่ของสายลับในคดียาเสพติด แต่ก็เพียงให้ข้อเท็จจริงในทางคดีมีความสมบูรณ์เท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์

ใดไปมากกว่านั้น สิ่งเหล่านี้จึงอยู่เหนือการตรวจสอบทั้งในแง่ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสอาจเป็นเพราะ 

ทุกฝ่ายมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามยาเสพติดให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงเปิดกว้างให้เจ้าหน้าท่ีสืบสวนสามารถ

ใช้ดุลพินิจในการท�างานได้ ท�าให้มองข้ามประเด็นปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ในวิธีการใช้สายลับ 

 นอกจากน้ี ปัญหาความคลุมเครือของการใช้สายลับได้น�ามาสู่ข้อถกเถียงมากมายแม้ในหมู่เจ้าหน้าที ่

ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ซึ่งท่ามกลางข้อถกเถียงในประเด็นความเหมาะสมใด ๆ ของวิธีการสืบสวนปราบปราม

อาชญากรรมยาเสพตดิโดยวธิใีช้สายลบั วธิกีารพืน้ฐานทีเ่ก่าแก่อนันีก้ไ็ด้ถกูแทนทีด้่วยเทคนคิการสบืสวนแนวใหม่

ที่อาจเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากกว่า ด้วยอาศัยประโยชน์จากความก้าวล�้าทางเทคโนโลยี เจ้าหน้าท่ีสืบสวน

ส่วนหนึง่ถงึกับเลกิพึง่พงิสายลบัโดยสิน้เชงิ เนือ่งมาจากเหน็ว่าการใช้สายลับน�ามาซ่ึงปัญหามากมายต่ออาชพีของเขา 

 แต่ถงึกระน้ันก็ตาม ผูเ้ขียนเช่ือว่าอาชญากรรมยาเสพตดิโดยวธิใีช้สายลบัก็ยงัคงมคีวามจ�าเป็นอยูต่่อไป 

ประการแรก บุคลากรของแต่ละหน่วยงานมคีวามพร้อมและศกัยภาพทีแ่ตกต่างกนั ไม่ใช่เจ้าหน้าทีท่กุคนทีส่ามารถ

เข้าถงึเทคโนโลยหีรอืวทิยาการสบืสวนสมยัใหม่ได้ ประการท่ีสอง บางกรณสีภาพพ้ืนท่ีปฏบิติังานตลอดจนภารกจิ

ที่ได้รับมอบหมายก็ไม่ได้เอื้ออ�านวยให้ใช้วิธีการอื่นใดได้มากนัก เช่น พ้ืนที่ชายแดน หรือการล่อซื้อยาเสพติด 

ประการที่สาม เทคโนโลยีไม่อาจที่จะเก่งกาจไปกว่าสมองของมนุษย์ได้ หลายกรณีสายลับสามารถให้ค�าอธิบาย

ที่คลายข้อสงสัยและให้ข้อมูลที่แม่นย�ากว่า และประการสุดท้าย หน่วยงานราชการต่างมีภาระด้านงบประมาณ

ซึง่จ�าเป็นต้องมตีวัเลขสถติกิารจบักมุเป็นตวัชีวั้ดผลการท�างาน และการประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านส่ือมวลชนย่อม

เป็นการดกีว่าถ้าหากเจ้าหน้าทีส่ามารถใช้เทคนคิการสืบสวนใดกต็ามทีน่�าไปสู่การจับกมุคดียาเสพติดได้ในระยะ

เวลาอันสั้น
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6. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 6.1 สรุปผล 

  จากการศึกษาพบว่า สายลับมีคุณประโยชน์ต่อการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด 

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมีความจ�าเป็นท่ีต้องพึ่งพาสายลับในหลายแง่มุม แม้เป็นวิธีการอันเป็นสากลและ 

ถูกใช้กันมายาวนานแต่ส�าหรับบริบทของประเทศไทยยังไม่มีการยอมรับถึงการใช้สายลับอย่างเป็นทางการ  

มคี�าอธิบายถงึข้อดีหลายประการของการใช้สายลบั แต่ผลกระทบทีต่ามมาเป็นอย่างไรยงัไม่มกีารกล่าวถงึมากนกั 

โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีสายลับไม่ได้ถูกรับรองสถานภาพตามกฎหมาย ดังนั้น วิธีการสืบสวนโดยใช้สายลับ 

จึงอาจมีประเด็นปัญหาและน�ามาซึ่งผลกระทบเชิงลบมากกว่าวิธีการสืบสวนอื่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

ควรวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเห็นควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการดังกล่าวเท่าที่จ�าเป็น

 6.2 ข้อเสนอแนะ 

  ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรให้หยิบยกประเด็นปัญหาดังกล่าวขึ้นมาอภิปรายในเวทีสัมมนา

ทางวชิาการสบืสวนหรอืกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา เปิดกว้างให้มกีารศกึษาวจิยัถงึผลกระทบอย่างเป็นหลกั

วิชาการ เพ่ือจะเป็นแนวทางไปสู่การเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 

หมวด 1 ว่าด้วยการสบืสวน โดยให้ระบคุ�าจ�ากดัความของการสบืสวนโดยใช้สายลบั และให้อ�านาจนายกรฐัมนตรี

ออกระเบียบว่าด้วยการสืบสวนโดยวิธีใช้สายลับ เพ่ือให้ระเบียบดังกล่าวเป็นมาตรฐานกลางและเป็นข้อบังคับ 

ที่ควบคุมความโปร่งใสของการท�างานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด
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บทคัดย่อ 

 บทความนี ้มีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาปัญหาทางกฎหมายตามร่างพระราชบญัญตัล้ิมละลาย (ฉบบัที ่…) 

พ.ศ. ... ในส่วนที่เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายและความรับผิดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน รวมถึง 

การด�าเนินคดีต่อศาลจากการท�าละเมิดโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 

 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย คือ ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร

ภาครฐั โดยเฉพาะเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ และเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมบงัคบัคดี ได้มกีารเสนอแนวความ

คิดให้มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน เพ่ือแบ่งเบาภารกิจของกรมบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  

โดยมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ …) พ.ศ. ... ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เอกชนสามารถเข้ามา

ท�าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายได้ แต่จากบทบัญญัติตามร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ยังมี

ข้อพิจารณาทางกฎหมายอยู่หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความรับผิดจากการท�าละเมิดของ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ …)  

พ.ศ. ... เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้กฎหมาย 

ค�าส�าคัญ: ความรับผิด; การท�าละเมิด; เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์; เจ้าพนักงานเอกชน
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Abstract 

 This article aims to study legal problems pursuant to the draft of the Bankruptcy Act 

(no. ...) B.E. ..., especially in term of legal status and liabilities of private receiver and also legal 

proceedings on tortious act by private receiver.

 The study shows that one of significant problems relating to bankruptcy’s execution 

is the deficiency of government officers, particularly official receiver. To solve this problem, 

the Legal Execution Department has introduced an idea of private receiver for lighten the work 

load of the Legal Execution Department and official receiver by introducing the draft of the 

Bankruptcy Act (no. ...) B.E. ... . The purpose of the draft is to specify that private person work 

on official receiver’s duties in bankruptcy cases. However, there are still legal loopholes, 

particularly in term of tortious liabilities of private receiver. Thus, there is a need to amend the 

draft in order to get the highest effective result in terms of the law enforcement.

Keywords: Tortious; Liabilities; Official Receiver; Private Officer

1. บทน�า

 จากสถิติของกรมบังคับคดี ในการบังคับคดีล้มละลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2564 ถงึเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 พบว่า มีส�านวนเกิดใหม่ในการบงัคบัคดล้ีมละลายเป็นจ�านวนถงึ 14,536 เรือ่ง 

ซึ่งคิดเป็นทุนทรัพย์ 165,344,643,112.76 บาท3 จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันคดีล้มละลายมี

จ�านวนเพิม่สงูมากข้ึนและเป็นคดท่ีีทุนทรพัย์สงูมาก ดงันัน้ เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมแก่บคุคลล้มละลายประกอบ

กับการที่เจ้าหนี้ทั้งหลายจะได้รับการชดใช้หนี้ กระบวนการพิจารณาหรือด�าเนินการต่าง ๆ  จึงจ�าเป็นต้องกระท�า

ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 

 ในการด�าเนินคดีล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถือได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

เนื่องจาก เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ�านาจและหน้าที่ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการรวบรวมทรัพย์สินของบุคคล

ล้มละลายให้แก่เจ้าหน้ีท้ังหลาย เพือ่ให้เจ้าหน้ีได้รบัการช�าระหนีอ้ย่างเป็นธรรม แต่เนือ่งจากจ�านวนคดทีีม่ปีรมิาณ

มากขึ้นประกอบกับความสลับซับซ้อนของธุรกรรมหรือสัญญาประเภทต่าง ๆ  ที่มีสัดส่วนไม่สอดคล้องกับจ�านวน

ของเจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ ท�าให้การบรหิารจดัการเกดิความล่าช้า และไม่สามารถอ�านวยความยตุธิรรมให้แก่

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมจึงได้เสนอ 

แนวความคิดให้มี “เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน” ขึ้น เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภารกิจของกรมบังคับคดีและ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

 3 กรมบังคับคดี, “สถิติการบังคับคดีล้มละลาย,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2565, สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565, https://www.led.go.th/Policy/

pdf/scan-17-2-2565-2.pdf/
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 4 กรมบังคับคดี, “ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เอกชน),” แก้ไขครั้งล่าสุด 2564, สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565, https://www.led.go.th/opinions2/

 ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน โดยมีการน�าเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ …) พ.ศ. ... และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดี ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจ 

ทางกฎหมายเกีย่วกบัสถานะของเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชนตามพระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมดิของ

เจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539 รวมถงึความรบัผดิของเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชนและการฟ้องร้องคดลีะเมดิทีก่ระท�า

โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 

2. ความเป็นมาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

 จากภารกิจของกรมบังคับคดีที่จ�าเป็นท่ีจะต้องมีการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย คดีฟื้นฟู

กิจการของลูกหนี้ ประกอบกับปริมาณคดีล้มละลายมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นไม่สอดคล้องกับจ�านวนของบุคลากร 

ของกรมบงัคับคดีทีม่จี�านวนน้อย ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อประสทิธิภาพในการบงัคบัคดท่ีีอาจจะก่อให้เกดิความล่าช้า 

และท�าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้และผู้มีส่วนได้เสียท้ังหลาย กรมบังคับคดีได้มีการรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์และสรุปสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วนของการบังคับคดีล้มละลายไว้ อาทิ 1) ปริมาณงาน

คดีที่เพิ่มมากข้ึนไม่สอดคล้องกับอัตราก�าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน 2) นิติกรที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่เป็น 

เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์มกัจะโอนย้ายไปยงัหน่วยงานอืน่ หรอืลาออกจากราชการเพือ่ท�างานทีไ่ด้รบัค่าตอบแทน

ทีส่งูกว่าเดมิ 3) การขาดการท�างานในเชงิรกุ เนือ่งจากปรมิาณคดทีีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของเจ้าพนกังานพทิกัษ์

ทรัพย์มีจ�านวนมากจึงไม่สามารถท�างานเชิงรุกได้อย่างเต็มที่ 4) ปัญหาด้านความสลับซับซ้อนของการประกอบ

ธุรกิจ การท�าสัญญาในธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีการออกกฎหมายพิเศษต่าง ๆ รองรับธุรกิจหลากหลาย

ประเภทเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เป็นการยากต่อเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ในการทีจ่ะต้องเรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจ

ในเรื่องดังกล่าว 5) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จ�าเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถในรูปแบบสหวิชาชีพ การมี

ความรูใ้นด้านกฎหมายเพยีงอย่างเดยีวจงึยงัไม่เพียงพอหรือไม่ตอบสนองต่อความต้องการในการจัดการทรัพย์สนิ

ของลูกหนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และ 6) การขาดระบบฐานข้อมูลในการเช่ือมโยงกับหน่วย

งานอ่ืน ๆ  เพือ่ท�าการรวบรวมและจดัการทรพัย์สนิของลกูหนี ้จากปัญหาดงักล่าวประกอบกบัความจ�าเป็นในการ

อ�านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชน และเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัตามกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) และเป็นการด�าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560 - พ.ศ. 2564) กรมบงัคบัคดจีงึเหน็ควรให้ เอกชนได้เข้ามามีบทบาทในการบงัคบัคดล้ีมละลาย โดยมกีารน�า

เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนขึ้น4

 ส�าหรบัแนวความคดิหรอืกฎหมายของต่างประเทศท่ีได้มกีารก�าหนดเกีย่วกบัเจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์

เอกชนปรากฏให้เห็นได้จากหลายแหล่งที่มา เช่น แนวทางการร่างกฎหมายล้มละลายของคณะกรรมาธิการ

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on 

International Trade Law: UNCITRAL) หากพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว  
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จะพบว่า คณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL) ได้มีการ

กล่าวถึง “ผู้แทนในคดีล้มละลาย” หมายถึง ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการด�าเนินคดีล้มละลายหรืออาจเรียกชื่อ

อย่างอ่ืนได้ ผูแ้ทนในคดีล้มละลายเป็นบุคคลท่ีมคีวามส�าคญัทีส่ดุเนือ่งจากเป็นศนูย์รวมในการด�าเนนิการท้ังหลาย

ตามกฎหมายล้มละลายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบุคคลเหล่านี้สามารถใช้อ�านาจตามกฎหมาย 

ที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้และผู้เป็นลูกหนี้เพื่อคุ้มครองประโยชน์ในทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สิน ในอันที่

จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้ีและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น กฎหมายล้มละลายจึงควรก�าหนดคุณสมบัติและ 

ความสามารถของผู้แทนในคดีล้มละลาย นอกจากนี้แล้วผู้แทนในคดีล้มละลายควรจะมีความซื่อสัตย์สุจริต  

ไม่เพยีงมคีวามรูท่ี้จ�าเป็นในทางกฎหมายเชงิพาณชิย์ รวมถงึควรมปีระสบการณ์ในเชงิพาณชิย์และภาคธุรกิจด้วย5  

 ในประเทศญี่ปุ่น ได้มีการน�าเอาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนมาใช้ โดยเป็นการก�าหนด

เพื่อเสริมสร้างบทบาทในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

ในประเทศญี่ปุ่นจะถูกแต่งตั้งขึ้นโดยเรียกว่าเป็น “ผู้จัดการทรัพย์สิน” (Bankruptcy Trustee) เมื่อผู้จัดการ

ทรัพย์สินถูกแต่งตั้งโดยศาลแล้ว ผู ้จัดการทรัพย์สินแต่เพียงผู ้เดียวมีอ�านาจในการจัดการกิจการและ

ทรัพย์สินทั้งหลายของลูกหนี้ และในการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้จัดการทรัพย์สินจะต้องกระท�าด้วยความ

ระมัดระวังรอบคอบ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้จัดการทรัพย์สินก็จะต้องชดใช้ความเสียหายนั้นกับผู้เสีย

หาย ในส่วนของประเทศอังกฤษและเวลส์ ได้มีการออกกฎหมายเรียกว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย ค.ศ. 

1986 (The Insolvency Act 1986) ข้ึน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนเป็นบุคคลที่ได้รับการถ่ายโอนการ

ปฏิบัติหน้าที่ในคดีล้มละลาย ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนในประเทศอังกฤษและเวลส์แบ่งออกได้เป็น

ผู้บริหารทรัพย์สินของลูกหน้ี ผู้จ�าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ และผู้ให้ค�าปรึกษาแก่ลูกหนี้ นอกจากนี้แล้ว

ประเทศอังกฤษและเวลส์ ยังได้มีบทบัญญัติทางกฎหมายในการก�ากับดูแลเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 

ส�าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ของรัฐ (US Trustee) และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน (Private Trustee) ส�าหรับเจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์เอกชนจะถูกแต่งตั้งโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของรัฐ ส่วนใหญ่แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

ในประเทศสหรัฐอเมริกาคือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ได้แก่ ทนายความ นักบัญชีในธนาคาร ตัวแทน

ประกันภัย ฯลฯ อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่า ลักษณะอย่างหนึ่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนใน

ประเทศต่าง ๆ  มีร่วมกัน คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ

ทางด้านกฎหมายและด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจที่จะส่งผลดีต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้6

3. ความส�าคัญของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 พระราชบัญญตัล้ิมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 6 ได้ให้นยิามความหมายของค�าว่า “เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์” 

ไว้ว่า “เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์” หมายความตลอดถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการวิจัยเร่ืองโครงการยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(รายงานการวิจัย) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), 196-197.

 6 ไกรสร สิงหราชวราพนัธ์, “เจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรพัย์เอกชนกบับทบาทใหม่ของเจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์กรมบงัคบัคดใีนอนาคต,” วารสาร

กรมบังคับคด ี21, ฉ. 107 (มีนาคม-เมษายน 2560): 3-16.
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ให้ปฏิบัติการแทน และมาตรา 139 ที่บัญญัติว่า “รัฐมนตรีมีอ�านาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่เห็นสมควร

โดยเฉพาะตวัหรอืโดยต�าแหน่งหน้าท่ี ให้เป็นเจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์และมอี�านาจถอดถอน รวมทัง้ออกระเบยีบ

ก�าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้มีอ�านาจออกค�าสั่งเกี่ยวกับค�าขอรับช�าระหนี้ได้”7

 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คือ เจ้าพนักงานในคดี 

ล้มละลายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นข้าราชการสังกัดกรมบังคับคดี กระทรวง

ยุติธรรม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในคดีล้มละลาย เนื่องจาก 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอ�านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ สอบสวน 

ความประพฤติของลูกหนี้ และมีส่วนในการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย8 เพื่อจัดสรรแบ่งปันทรัพย์สินของลูกหนี ้

ให้แก่เจ้าหนี้ท้ังหลายอย่างเป็นธรรมตามหลักความเท่าเทียม (Pari Passu)9 เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัต ิ

ล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้วจะพบว่า พระราชบัญญัติได้มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ไว้หลายประการ เช่น อ�านาจหน้าท่ีในการไต่สวนหรือสอบสวนและมีค�าสั่งคล้ายตุลาการ (มาตรา 91, มาตรา 

105 และมาตรา 117) อ�านาจหน้าที่อย่างทนายความในการฟ้องร้องด�าเนินคดีหรือต่อสู้คดีในทางแพ่งที่เกี่ยวกับ

ทรัพย์สินของลูกหนี้ (มาตรา 22 (3), มาตรา 25, มาตรา 43 และมาตรา 142 (2)) อ�านาจหน้าที่เป็นพนักงาน

สอบสวนในคดีอาญา (มาตรา 160) อ�านาจหน้าที่ในการจัดการธุรกิจบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 

การจัดแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ที่ขอรับช�าระหนี้ และรวมถึงการเข้าด�าเนินธุรกิจของลูกหนี้ด้วย (มาตรา 120, 

มาตรา 122 และมาตรา 144) นอกจากนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังมีอ�านาจหน้าที่ทั่วไป เช่น การรายงาน

เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ รายงานความประพฤติของลูกหนี้ต่อศาล และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจมีค�าขอให้ศาลมีค�าสั่งต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา

ได้ ตามมาตรา 142 และมาตรา 143 เป็นต้น10

 ดังนั้น จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญ

อย่างยิง่ในการด�าเนนิคดีล้มละลายในปัจจบัุน แต่อย่างไรกด็ ีด้วยจ�านวนคดทีีเ่พ่ิมสงูขึน้ประกอบกบัการขาดแคลน

บุคลากรในการท�าหน้าที่ดังกล่าว กรมบังคับคดีจึงมีแนวความคิดที่จะผ่อนถ่ายอ�านาจหน้าที่เพื่อแบ่งเบาภาระ

งานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้แก่ภาคเอกชน หรือเรียกได้ว่าเป็น “เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน” 

4. นิยามความหมายและอ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

 จากข้อมูลของกรมบังคับคดี ที่ได้มีการเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ …) พ.ศ. ...  

ต่อสาธารณชนนัน้ ร่างพระราชบญัญตัฉิบับดังกล่าวได้มกีารก�าหนดนยิามความหมายของค�าว่าเจ้าพนกังานพทิกัษ์

ทรัพย์เอกชนไว้ในมาตรา 148/2 โดยก�าหนดว่า 

 7 เรื่องเดียวกัน.

 8 เอื้อน ขุนแก้ว, กฎหมายล้มละลาย, พิมพ์ครั้งที่ 15 (กรุงเทพฯ: กรุงสยาม, 2561), 74.

 9 วิชา มหาคุณ, ค�าอธิบายกฎหมายล้มละลายละการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี,้ พิมพ์ครั้งที่ 13 (กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2553), 1.

 10 พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล, กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (นนทบุรี: ส�านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562), 8-13.
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 11 กรมบังคับคดี, “ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เอกชน),” https://www.led.go.th/opinions2/

 “เจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรพัย์เอกชน” หมายความว่า ผูไ้ด้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์

เอกชนและได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ปฏิบัติการแทน11 

 จากบทนยิามความหมายดงักล่าว แสดงให้เหน็ว่าเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชนจะต้องเป็นผูท้ีไ่ด้รบั

การขึ้นทะเบียนและได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ปฏิบัติการแทน บุคคลท่ีจะได้รับการตั้ง 

ให้เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนในคดีเรื่องหนึ่งเรื่องใดต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการมีมติให้ข้ึนทะเบียนเป็น

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ตามมาตรา 148/11 

 ส�าหรับอ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ …) 

พ.ศ. … ได้มีการก�าหนดไว้ในมาตรา 148/19 อันได้แก่ การให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนมีอ�านาจหน้าที ่

ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ แต่เฉพาะคดีล้มละลายที่นิติบุคคลเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ เช่นเดียวกับ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามความในหมวด 5 ส่วนที่ 2 และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก�าหนด อย่างไรก็ดี ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ได้มีการก�าหนดข้อยกเว้นไว ้

บางประการทีเ่จ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชนไม่สามารถด�าเนนิการได้ เช่น กระบวนพจิารณาเกีย่วกบัการฟ้ืนฟู

กิจการของลกูหน้ี ตามหมวด 3/1 และกระบวนพจิารณาเกีย่วกบัการฟ้ืนฟูกจิการของลกูหนีท้ีเ่ป็นวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม ตามหมวด 3/2 กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายที่ส่วนราชการเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ และ

การสอบสวน ตามหมวด 7 ส่วนที่ 1

 นอกจากนี ้ยงัได้มกีารก�าหนดให้เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชนเป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมาย

อาญา ตามมาตรา 148/20 อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตในเรื่องดังกล่าวประการหนึ่ง คือ หากพิจารณาจากบทบัญญัติ

ของพระราชบญัญตัล้ิมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 160 ทีก่�าหนดให้เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เป็นพนกังานสอบสวน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ …) พ.ศ. … กลับก�าหนด

ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การมีบทบัญญัติทางกฎหมาย 

ที่แตกต่างกันเช่นน้ีย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายที่ต้องการให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ

กรมบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนมีความสามารถในการด�าเนินคดีล้มละลายในทางอาญาที่ 

แตกต่างกัน 

 ในส่วนของการด�าเนินการ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ก�าหนดให้เจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีเป็นผู้มีค�าสั่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดี

ล้มละลายตามล�าดบัทีก่�าหนดไว้ในระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ตามมาตรา 184/21 และยงัก�าหนดให้เจ้าพนกังานพิทักษ์

ทรัพย์ กรมบังคับคดีมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนนั้น ๆ ให้เป็น

ไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยด�าเนินการผ่านระบบงานเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน หรือโดยวิธีอื่นใด

ตามที่ระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 1) การควบคุมดูแล และตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานทางด้านคดีและการเงิน โดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเอกสาร หรือเข้าไปตรวจสอบ  
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ณ ที่ท�าการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 2) การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียสามารถ 

แจ้งต่อคณะกรรมการหรือกรมบังคับคดีเพื่อขอให้ตรวจสอบการท�างานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน  

3) การก�าหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน จัดท�าบัญชีของกองทรัพย์สินเป็นรายคดี และต้องเก็บรักษา

แยกออกจากทรพัย์สินของตน โดยไม่อาจน�าไปใช้เพ่ือการอืน่ใดได้ และ 4) การก�าหนดวธิกีารเปล่ียนผู้รับผิดชอบ

ส�านวนคด ีการเรยีกคนืส�านวนคด ีสรรพเอกสารและทรพัย์สนิ ตลอดจนระบบป้องกนัความเสยีหายในกรณทีีพ่บ

ว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนปฏิบัติหน้าที่ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค�าสั่ง ข้อก�าหนด หรือข้อบังคับ ฝ่าฝืน

จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรม เป็นต้น

5. สถานะทางกฎหมายของเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชน ตามพระราชบญัญัตคิวามรบัผดิทางละเมดิของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

 จากทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เอกชน คอื ผู้ได้รับการขึน้ทะเบยีนเป็นเจ้าพนกังาน

พิทักษ์ทรัพย์เอกชนและได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ปฏิบัติการแทน และบุคคลที่จะได้รับ

การต้ังให้เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์เอกชนในคดเีรือ่งหนึง่เรือ่งใดต้องเป็นผูท้ีค่ณะกรรมการมมีตใิห้ขึน้ทะเบียน

เป็นเจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรพัย์เอกชน ประกอบกบัการก�าหนดให้เจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรพัย์เอกชนเป็นเจ้าพนกังาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา และการเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ กรมบงัคบัคดมีหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลการปฏบิตัิ

งานของเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชนนัน้ ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน

 เมื่อพิจารณาจากนิยามความหมายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนดังกล่าวประกอบกับพระราช

บญัญตัคิวามรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539 ทีก่�าหนดนยิามความหมายของค�าว่า “เจ้าหน้าที”่ ไว้ ดงัน้ี

 มาตรา 4 ได้ให้นยิามความหมายของค�าว่า “เจ้าหน้าที”่ ไว้ว่า เจ้าหน้าที ่หมายความว่า ข้าราชการ พนกังาน 

ลกูจ้าง หรอืผู้ปฏบิตังิานประเภทอืน่ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้ในฐานะกรรมการหรอืฐานะอ่ืนใด 

 จากนยิามความหมายของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เอกชนและการปฏบิติังานภายใต้การควบคุมดูแลของ

เจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรพัย์ กรมบังคบัคด ีประกอบกบันยิามความหมายของค�าว่า เจ้าหน้าทีต่ามความนยัมาตรา 4 

แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539 อาจกล่าวได้ว่า เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เอกชน

ถอืได้ว่าเป็นเจ้าหน้าทีต่ามการนยิามความหมายดงักล่าว และเมือ่เจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรพัย์เอกชนเป็นเจ้าหน้าท่ี จึง

ได้รบัความคุม้ครองตามพระราชบญัญัตคิวามรับผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539

6. ความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรพัย์เอกชน

 ตามบทบญัญตัมิาตรา 8 แห่งพระราชบัญญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539 ก�าหนด

ให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู ้เสียหายเพื่อละเมิดของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ดี  

หน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิไล่เบ้ียเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู ้ท�าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวได้  

หากเจ้าหน้าทีไ่ด้กระท�าการนัน้ด้วยความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง  

 จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เม่ือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตาม 

พระราชบญัญติัความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539 ดงันัน้ หากมคีวามเสยีหายจากละเมดิเนือ่งจากการ

ด�าเนินคดีล้มละลายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน หน่วยงานของรัฐจ�าเป็นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
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 12 พระราชบัญญติัความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539, ราชกจิจานเุบกษา เล่มที ่113 ตอนที ่60 ก (14 พฤศจกิายน 2539): 25.

ทดแทนให้แก่ผูเ้สยีหาย และหน่วยงานของรฐัจะใช้สทิธเิรยีกร้องให้เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชนชดใช้ค่าสนิไหม

จากการท�าละเมดิได้ในกรณทีีเ่กดิจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านัน้ หากเจ้าพนกังานพิทกัษ์

ทรัพย์เอกชนมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐก็ไม่อาจที่จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนชดใช้ค่าสินไหมได้ 

 ส�าหรบัเรือ่งความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เอกชน มปีระเด็นทีน่่าสนใจ 2 ประการ 

คือ ประการที่หนึ่ง เรื่องของเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 

2539 กล่าวคือ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ถูกบัญญัติข้ึนเพ่ือคุ้มครองเจ้าหน้าที ่

จากการด�าเนินกิจการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้น หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเป็นการเฉพาะตัวไม่ ดังนั้น 

 ในกรณทีีม่กีารกระท�าละเมดิเกิดขึน้ หากปล่อยให้เจ้าหน้าทีต้่องรบัผดิต่อความเสยีหายตามบทบญัญตัใินประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นการไม่เหมาะสม อีกทั้งยังก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ และ 

ยงัเป็นการบัน่ทอนก�าลงัขวญัในการท�างานของเจ้าหน้าทีด้่วย จนบางครัง้กลายเป็นปัญหาในการบริหาร เนือ่งจาก

เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจด�าเนินงานเท่าที่ควร เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน12 อย่างไรก็ดี ส�าหรับ

กรณีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนท�าละเมิด หากพิจารณาจากวัตถุประสงค์เริ่มต้นของเจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์เอกชน คือการเข้ามาท�างานเพื่อค่าตอบแทนหรือผลก�าไรที่จะได้จากการท�าคดี แตกต่างกับเจ้าหน้าที ่

ของรัฐหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของกรมบังคับคดี ที่ด�าเนินคดีล้มละลายตามอ�านาจหน้าที่ หาได้มีผล

ประโยชน์ตอบแทนหรือได้ก�าไรจากการท�าคดีล้มละลาย แต่เป็นการท�าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เมื่อเป็นเช่นนี้

การน�าเอาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 มาใช้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

สังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมจึงมีความเหมาะสม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับความคุ้มครองตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่หากน�าหลักความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาใช้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน อาจจะเป็นการไม่เหมาะสม เหตุเพราะ

นอกจากการได้รับผลตอบแทนหรือก�าไรจากการเข้าท�าคดีล้มละลายแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 

ยงัมคีวามคุม้กนัทางกฎหมายทีผู่เ้สยีหายมอิาจฟ้องร้องเจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนได้ (มาตรา 5) แม้ว่าความ

เสยีหายจะเกดิขึน้จากความประมาทเลนิเล่อก็ตาม อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การท่ีเจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

เป็นเจ้าหน้าที่ตามความแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และได้รับ 

ความคุม้ครองตามกฎหมายดงักล่าว อาจจะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์หรอืวตัถปุระสงค์ของพระราชบญัญติัฉบบันี้ 

 ประการที่สอง เรื่องค่าเสียหายที่ภาครัฐจะต้องสูญเสียไป ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คดีล้มละลาย

เป็นคดทีีม่ทีนุทรพัย์ค่อนข้างสงู เมือ่พจิารณาจากสถิติต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

พบว่าการบังคับคดีล้มละลายคิดเป็นทุนทรัพย์ถึง 165,344,643,112.76 บาท ดังนั้น การด�าเนินคดี การบริหาร

จัดการทรัพย์สิน การรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ ฯลฯ หากมีความผิดพลาด อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย 

เป็นจ�านวนมากได้ การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิด 

ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 เน่ืองจากเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้น ท�าให้หน่วยงานของรัฐต้องเป็น 
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ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการกระท�าละเมิดที่เกิดขึ้น ค่าเสียหายท่ีภาครัฐจะต้อง

ชดใช้ให้แก่ผูเ้สยีหายแท้จรงิแล้วกคื็อภาษขีองประชาชน การทีเ่จ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เอกชนได้รับความคุม้ครอง

มากเกินสมควรจึงอาจไม่เป็นธรรม เนื่องจากหากพิจารณาในด้านธุรกิจการลงทุนแล้ว เมื่อเอกชนได้เข้ามาลงทุน

ด�าเนนิกิจการต่าง ๆ  กม็โีอกาสทีจ่ะประสบความส�าเรจ็หรือในทางกลับกนั อาจจะล้มเหลวไม่ประสบความส�าเรจ็ 

ขาดทนุ ฯลฯ เมือ่พจิารณาถงึความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชนตามร่างพระราชบญัญตัิ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... แล้วพบว่า บทลงโทษที่ใช้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนจะมีอยู่ในรูปแบบ

โทษปรบัทางปกครอง เช่น เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์เอกชนผู้ใดฝ่าฝืนเกีย่วกบัการรับเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินประกนั 

ต้องรับโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท เป็นต้น 

 การที่ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ….  มิได้มีการค�านึงถึงสถานะของเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์เอกชน ส่งผลให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนได้รับความคุ้มครองตามความในพระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงเป็นการไม่เป็นธรรมต่อเงินภาษีของประชาชน โดยเฉพาะใน

กรณีทีม่คีวามเสยีหายเกิดขึน้ และหน่วยงานของรัฐจ�าเป็นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย โดยไม่สามารถ

เรียกร้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ 

7. การด�าเนินคดีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

 คดล้ีมละลายอยูใ่นเขตอ�านาจของศาลช�านญัพเิศษทีเ่รยีกว่าศาลล้มละลาย ถอืว่าเป็นคดทีีเ่กีย่วข้องกบั

เศรษฐกิจ เจ้าหนี้หรือผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องร้องลูกหนี้ที่อยู่ในสภาวะมีหนี้สินล้นพ้นตัวเพื่อให้ศาลมีค�าสั่งให้ 

ลกูหนีผู้น้ัน้กลายเป็นบคุคลล้มละลาย เมือ่ศาลได้มคี�าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์ เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรพัย์กจ็ะเป็นบคุคลทีเ่ข้า

มาด�าเนนิการ บริหารจดัการทรัพย์สนิท้ังหลายของลูกหนี ้ในการฟ้องร้องด�าเนินคดีล้มละลาย จะเหน็ได้ว่าจะเร่ิมต้น

ทีศ่าลล้มละลาย แต่ต่อมาหากมกีารละเมดิท่ีเกดิจากการปฏิบตัหิน้าทีข่องเจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชน มข้ีอน่า

สงัเกตว่า เจ้าหนีห้รอืผูเ้สยีหายจากการท�าละเมิดโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนสามารถใช้สิทธเิรียกร้องค่าเสีย

หายต่อศาลยตุธิรรมได้หรือไม่ หรอืต้องน�าคดไีปฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เนือ่งจากเจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรพัย์เอกชน

เป็นเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539 ดังทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น 

 หากพจิารณาถงึกระบวนการหรอืระบบในการพจิารณาแล้ว จะเหน็ได้ว่าศาลยตุธิรรมนัน้ใช้ระบบกล่าว

หาในการพิจารณาคดี เจ้าหนี้หรือผู้เสียหายจะต้องพยายามหาพยานหลักฐานมายืนยันต่อศาลเพื่อแสดงว่า 

เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชนได้กระท�าละเมดิและก่อให้เกดิความเสยีหาย แต่หากฟ้องร้องด�าเนนิคดโีดยอาศยั

พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่ พ.ศ. 2539 จะต้องน�าคดีขึน้สู่ศาลปกครอง ซ่ึงระบบในการ

พิจารณาจะใช้ระบบการไต่สวน ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสะดวกต่อเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือผู้เสียหายที่ฟ้องร้อง 

เป็นอย่างมาก เนือ่งจากศาลจะลงมาหาข้อมลูหรอืข้อเทจ็จริงในคดด้ีวยตนเองแตกต่างจากกระบวนการยตุธิรรมใน

ระบบกล่าวหาที่โจทก์จะต้องน�าสืบถึงพยานหลักฐานด้วยตัวเอง ดังนั้น การน�าเอาระบบไต่สวนมาใช้กับ 

เจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรัพย์เอกชน อาจจะก่อให้เกิดความสะดวกแก่เจ้าหนีผู้้เป็นโจทก์หรือผู้เสียหายทัง้หลายทีไ่ด้รบั

ผลกระทบจากการท�าละเมดิโดยเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชนมากกว่าการใช้ระบบกล่าวหาของศาลยตุธิรรม เช่น 

การยึดทรัพย์ การยึดบ้านของเอกชน การยึดที่ดินของเอกชน ผู้เสียหายหรือโจทก์ที่ได้รับความเสียหาย 

จะไปฟ้องกจ็ะต้องเป็นฝ่ายหาพยานหลกัฐานด้วยตัวเอง ซ่ึงการได้มาของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในทางราชการ 
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จะมีความยุง่ยาก ท้ังในการตรวจสอบและการขอให้ได้มาซึง่เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ แต่หากผูเ้สยีหายน�าเรือ่งฟ้อง

ศาลปกครอง ผูเ้สยีหายจะได้รับความสะดวกมากกว่าศาลยติุธรรม เนือ่งจากศาลจะลงมาค้นหาข้อเท็จจริงในคดีด้วย

ตนเอง อย่างไรก็ด ียงัไม่เป็นทีแ่น่นอนว่าในการกระท�าละเมดิโดยเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์เอกชนในอนาคต จะมวีธิี

การด�าเนินคดใีนรปูแบบหรอืระบบใด แต่อย่างไรกด็ ี ผูเ้ขียนเหน็ว่าในการด�าเนนิคดต่ีอเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์

เอกชนควรทีจ่ะมแีนวบรรทดัฐานทีชั่ดเจนเพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย 

8. บทวเิคราะห์ 

 จากการศึกษาพบว่า ร่างพระราชบัญญติัล้มละลาย (ฉบบัท่ี …) พ.ศ. ... ท่ีมวีตัถุประสงค์ให้เอกชนสามารถ

เข้ามาท�าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายได้ อาจจะแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับปริมาณ 

คดล้ีมละลายทีส่วนทางกบับคุลากรของกรมบงัคับคดไีด้ แต่จากบทบญัญตัติามร่างพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวยงั

ปรากฏประเดน็ปัญหาทางกฎหมายทีส่ามารถวเิคราะห์ได้ ดงันี ้

 1) เจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรพัย์เอกชนถอืได้ว่าเป็นเจ้าหน้าทีต่ามความนยัมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัความ

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนเป็นเจ้าหน้าที่ จึงได้รับ 

ความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539 แต่การให้ความคุ้มครองเอกชน

ทีเ่ข้ามาท�าหน้าท่ีเพือ่แสวงหาก�าไรน้ัน มไิด้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมดิของเจ้า

หน้าท่ี พ.ศ. 2539

 2) การทีเ่จ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชนได้รับความคุม้ครองตามความในพระราชบญัญติัความรับผิดทาง

ละเมดิของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539 เป็นการไม่เป็นธรรมต่อเงนิภาษขีองประชาชน โดยเฉพาะในกรณทีีม่คีวามเสยีหาย

เกดิข้ึน และหน่วยงานของรัฐจ�าเป็นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย โดยไม่สามารถเรียกร้องให้เจ้าพนักงาน

พทิกัษ์ทรพัย์เอกชนชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนได้ และ

 3) ความไม่ชดัเจนกรณทีีเ่กดิละเมดิจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชน เจ้าหนีห้รอื

ผูเ้สยีหายจากการท�าละเมดิโดยเจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรัพย์เอกชน สามารถใช้สิทธเิรียกร้องค่าเสียหายต่อศาลยติุธรรม

ได้หรือไม่ หรือต้องน�าคดีไปฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนถือได้ว่าเป็น 

เจ้าหน้าทีข่องรัฐ

9. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 9.1 สรปุผล

   การทีก่รมบงัคบัคดไีด้น�าเสนอแนวคดิเกีย่วกบัการให้เอกชนเข้ามาแบ่งเบาภารกจิของเจ้าพนกังาน

พทิกัษ์ทรพัย์ โดยท�าหน้าทีเ่ป็นเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์เอกชน ภายใต้การควบคมุดูแลของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ 

กรมบงัคบัคดี กระทรวงยตุธิรรมนัน้ เป็นแนวคดิทีน่่าสนใจและทนัสมยั หลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศ

สหรฐัอเมรกิา องักฤษ ญีปุ่่น ฯลฯ ต่างมบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วข้องกบัเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรัพย์เอกชนแล้วทัง้สิน้ แต่

อย่างไรก็ด ีหากพจิารณาจากร่างพระราชบัญญตัล้ิมละลาย (ฉบบัที ่…) พ.ศ. … จะพบว่ามปีระเดน็ปัญหาทางกฎหมาย

ทีย่งัเป็นช่องโหว่ (Loophole) อยูห่ลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของความรับผิดและการด�าเนนิคดีต่อ

ศาลจากการท�าละเมดิโดยเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์เอกชน 
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 9.2 ข้อเสนอแนะ

   จากร่างพระราชบญัญตัล้ิมละลาย (ฉบบัที ่…) พ.ศ. … ผู้เขยีนเหน็ควรให้ปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในส่วนของการก�าหนดเกีย่วกบัสถานะทางกฎหมายของเจ้าพนกังานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนให้มคีวามเหมาะ

สม และไม่ขัดต่อตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับอื่น ๆ รวมถึงเพ่ือให้เกิดความชัดเจน แน่นอน ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงท่ีสุดอันจะส่งผลให้เกิดความยุติธรรมต่อเจ้าหนี้ ลูกหนี้ บุคคลผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งหลาย และต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการน�าเช็คมาใช้มอบเป็นของหมั้นและสินสอด 

เพื่อหาข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร 

 จากการศึกษาพบว่า การหมั้นจะสมบูรณ์เม่ือฝ่ายชายส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้น 

ให้แก่หญิงในขณะหมัน้ ส่วนทรพัย์สนิอนัเป็นสนิสอดฝ่ายชายสามารถส่งมอบในภายหลังได้ แต่เช็คมหีลายประเภท 

การส่งมอบเช็คบางประเภทถือเสมือนเป็นการส่งมอบเงินสดให้แก่ผู้รับ เช่น แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ ดราฟต์ 

และเช็คที่ธนาคารรับรองแล้ว เน่ืองด้วยในการออกเช็คนั้นจะต้องมีการช�าระเงินให้แก่ทางธนาคารเสียก่อน แต่

การส่งมอบเช็คบางประเภทไม่ถือเสมือนเป็นการส่งมอบเงินสดให้แก่ผู้รับ เช่น เช็คชนิดระบุชื่อ เช็คชนิดผู้ถือ 

เพราะการจะได้รับเงินตามเช็คยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากธนาคารอาจปฏิเสธการใช้เงิน ดังนั้น การน�าเช็คมา

ใช้มอบเป็นของหมั้นจึงไม่ใช่ทุกกรณีที่จะถือเสมือนว่ามีการส่งมอบเงินสดเป็นของหมั้นที่จะท�าให้การหมั้นมีผล

สมบูรณ์ตามกฎหมายได้ และแม้ว่าตามหลักกฎหมายเรื่องสินสอดการส่งมอบเช็คแทบทุกกรณีจะถือว่ามีการส่ง

มอบเงินเป็นสินสอดได้ แต่การน�าเช็คชนิดระบุชื่อหรือเช็คชนิดผู้ถือมาใช้มอบเป็นสินสอดอาจมีกรณีไม่ได้รับเงิน

สินสอดตามเช็ค ดังนั้น เพื่อให้การใช้เช็คไม่ให้กระทบต่อความสมบูรณ์ของการหมั้นตามกฎหมายและเพื่อความ

สัมฤทธิ์ผลของการได้รับเงินสินสอด จึงควรเพ่ิมเติมกฎหมายให้มีความชัดเจนว่า “กรณีของหมั้นเป็นเช็ค” 



หน้า 26 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 (vol. 10 no. 1 January - June 2022)

การหมัน้จะสมบูรณ์เมือ่เชค็นัน้ได้ใช้เงนิแล้วในขณะหมัน้ “กรณสีนิสอดเป็นเชค็” จะถอืว่าเป็นการให้สนิสอดเม่ือ

ได้ใช้เงินแล้ว ท�านองเดียวกับเรื่องความระงับแห่งหนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคสาม

ค�าส�าคัญ: ปัญหาทางกฎหมาย; เช็ค; ของหมั้น; สินสอด

Abstract 

 This article aims to study the problematic condition regarding the use of cheque as 

engagement gift and dowry to find appropriate recommendations on revision of the law. The 

documentary research method is used in this study.

 The study has shown that the engagement is valid when the man gives or transfers 

the property which is engagement gift to the woman while getting engaged. Regarding the 

property, which is dowry, the man can deliver at a later date. However, there are different 

types of cheques. The delivery of certain types of cheques is considered as the delivery of 

cash to the payee, such as cashier’s cheque, gift cheque, bank draft and certified cheque since 

payment by the drawer must be made to the banker prior to cheque issuance. Conversely, 

the delivery of certain types of checks is not regarded as the delivery of cash to the payee, 

such as order cheque and bearer cheque because receiving the payment is uncertain due to 

the fact that the banker may refuse payment of cheque. Therefore, not all cases treat the use 

of cheque as engagement gift as the delivery of cash as engagement gift, which allows the 

engagement to be legally valid. And although the delivery of cheque as dowry is mostly 

considered as the delivery of money as dowry according to the principles of dowry law, there 

may be a case where the money is not received if the order cheque or bearer cheque are used 

to deliver as the dowry. Consequently, in order for the use of cheque not affecting the validity 

of legal engagement and for the achievement of receiving dowry, the law should be added on 

certain provisions to make it clear: “If an engagement gift is a cheque, the engagement is not 

valid until the cheque has already been payable while getting engaged. If a dowry is a cheque, 

it is considered the give of dowry once the cheque has been payable.” These are similar to 

the extinguishment of debts according to paragraph 3, section 321 of Civil and Commercial 

Code.

Keywords: Legal Problems; Cheque; Engagement Gift; Dowry 
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1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   สบืเนือ่งจากมกีารตัง้ประเดน็ค�าถามเกีย่วกบัการน�าเชค็มาใช้มอบเป็นของหมัน้หรอืสนิสอดในการ

จัดกิจกรรมทางกฎหมายแล้วมีผู้แสดงความคิดเห็นว่า การส่งมอบเช็คเป็นของหมั้นไม่น่าจะท�าให้การหมั้นมีผล

สมบูรณ์ตามกฎหมายได้ เนื่องจากอาจมีกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จึงไม่ถือว่ามีการส่งมอบเงินเป็นของ

หม้ันให้แก่หญิงขณะท�าการหมั้น ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลตามหลักกฎหมายในเรื่องการหมั้น  

แต่เน่ืองจากเช็คมีหลายประเภทซึ่งในแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะและผลในทางกฎหมายที่แตกต่างกัน  

จึงท�าให้เกิดข้อสงสัยต่อไปว่า เช็คทุกประเภทไม่สามารถน�ามาส่งมอบเป็นของหมั้นได้จริงหรือไม่ หรือว่ามีเช็ค

บางประเภททีส่ามารถน�ามาใช้ส่งมอบเป็นของหมัน้ได้ โดยในเบ้ืองต้นผูเ้ขียนได้ท�าการศกึษาค้นคว้าเพือ่พยายาม

หาค�าตอบในประเด็นปัญหาดังกล่าวจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ ต�ารา บทความแล้ว แต่ยังไม่พบค�าตอบ

ที่ชัดเจนว่ามีเช็คประเภทใดบ้างท่ีสามารถน�ามาส่งมอบเป็นของหม้ันได้ตามกฎหมาย และมีเช็คประเภทใดบ้าง 

ทีไ่ม่สามารถน�ามาส่งมอบเป็นของหม้ันได้ตามกฎหมาย เมือ่พจิารณากฎหมายครอบครวัเรือ่งการหมัน้ ทีไ่ด้มกีาร

แก้ไขครัง้ล่าสดุเมือ่ปี พ.ศ. 2533 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1437 วรรคหนึง่ ซ่ึงเป็นกฎหมาย

ที่มีผลใช้บังคับอยู่ฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติว่า “การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอัน

เป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น”5 ซ่ึงเมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวแล้วอาจ

ท�าให้เข้าใจไปได้ว่า “กรณีน�าเช็คมาใช้มอบเป็นของหมั้น การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบเช็คอันเป็น

ของหมั้นให้แก่หญงิเพือ่เป็นหลักฐานว่าจะสมรสกบัหญงินั้น” แต่ในความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เนื่องจากเชค็

มีหลากหลายรูปแบบซึ่งมีลักษณะเฉพาะและผลในทางกฎหมายแตกต่างกันออกไป ท�าให้การส่งมอบเช็คบาง

ประเภทถือเสมือนได้ว่าเป็นการส่งมอบเงินสดให้แก่ผู้รับ เช่น แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ ดราฟต์ และเช็คที่

ธนาคารรับรองแล้ว6 เพราะในการออกเช็คหรือให้ธนาคารรับรองเช็คต้องมีการช�าระเงินให้แก่ทางธนาคารหรือ

ให้ทางธนาคารหกัเงนิจากบัญชีก่อน เมือ่ฝ่ายชายน�าแคชเชยีร์เชค็ เชค็ของขวญั ดราฟต์ และเชค็ทีธ่นาคารรบัรอง

แล้วมาส่งมอบเป็นของหมัน้ให้แก่หญงิขณะหมัน้ จงึถอืเสมอืนได้ว่าจ�านวนเงนิตามทีร่ะบุในเชค็ได้ตกเป็นกรรมสทิธิ์

ของหญิงแล้วทันทีตั้งแต่ขณะท�าการหมั้น ท�าให้การหมั้นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งในบริบทนี้ตัวเช็คจะเป็น

เพยีงสญัลกัษณ์ท่ีใช้แทนเงินสด แต่การส่งมอบเชค็บางประเภทไม่ถอืเสมอืนเป็นการส่งมอบเงนิสดให้แก่ผูร้บั เช่น 

เช็คชนิดระบุชื่อ เช็คชนิดผู้ถือ เพราะการจะได้รับเงินตามเช็คนั้นยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากอาจมีกรณีที่

ธนาคารอาจปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คได้7 ดังนั้น การที่ฝ่ายชายส่งมอบเช็คชนิดระบุชื่อและเช็คชนิดผู้ถือเป็น

ของหมั้นให้แก่หญิงขณะท�าการหมั้น จ�านวนเงินตามที่ได้มีการระบุในเช็คจึงไม่อาจถือเสมือนได้ว่าตกเป็น

กรรมสิทธิ์ของหญิงทันทีตั้งแต่ขณะท�าการหมั้น ท�าให้การหมั้นไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย และท�าให้หญิงไม่อยู่ใน

สถานะของการเป็นผู้ทรงเช็คไม่ว่าจะเป็นกรณีเช็คชนิดระบุชื่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
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 9 เรื่องเดียวกัน, 58.

 10 วรินเศรษฐ์ สุขประเสริฐ, “สถานะสินสอดตามกฎหมายไทย,” วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 11, ฉ. 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561): 

905-906.
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ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564), 66-67. 

 12 ฝ่ายวิชาการ ส�านักพิมพ์วิญญูชน, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560, 319-320.

 13 สหธน รัตนไพจิตร, ค�าอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน, 52-58.

904, มาตรา 905 และมาตรา 1948 หรือกรณีเช็คชนิดผู้ถือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904 

และมาตรา 1949 ทีจ่ะน�าเชค็ไปขึน้เงนิกบัธนาคาร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 990 หรือฟ้อง

บคุคลผู้ลงลายมอืชือ่ในเช็คให้รบัผดิในกรณทีีธ่นาคารปฏเิสธการจ่ายเงนิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

มาตรา 900 ได้ เนื่องจากมูลหนี้การหมั้นอันเป็นมูลหนี้พื้นฐานในการออกเช็คนั้นไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ดังนั้น 

เช็คชนิดระบุชื่อ และเช็คชนิดผู้ถือจึงไม่สามารถน�ามาใช้ส่งมอบเป็นของหมั้นแทนเงินสดได้

 นอกจากน้ี เมื่อได้พิจารณากฎหมายครอบครัวเรื่องสินสอดพบว่า ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นเวลา

นานมากแล้วเชน่เดยีวกนัโดยคงบัญญัตริวมอยูใ่นมาตราเดยีวกับเรื่องการหมัน้10 ตามประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย์ มาตรา 1437 วรรคสาม ท่ีบัญญัติว่า “สินสอด เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตร

บุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส...” พบว่า ในตัวบทระบุไว้แต่

เพียงลักษณะของสัญญาสินสอดและวัตถุประสงค์ของสัญญาสินสอด โดยมิได้ระบุถึงการท�าสัญญาสินสอดต้อง

ท�าเมื่อใด การส่งมอบหรือโอนตัวทรัพย์สินอันเป็นสินสอดต้องส่งมอบเมื่อใด อย่างไร และในกรณีที่สินสอดเป็น

เชค็จะมหีลกัเกณฑ์ในการส่งมอบดังเช่นทรพัย์สนิประเภทอืน่ ๆ หรือไม่ แต่ถ้าอ่านค�าอธบิายในทางต�าราจะพบว่า 

การท�าสัญญาสินสอดหรือการตกลงว่าจะมีการให้สินสอดแก่กันต้องเกิดขึ้นก่อนการสมรส ส่วนตัวทรัพย์สิน 

อันเป็นสินสอดสามารถส่งมอบให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงในภายหลังได้ โดย

ไม่จ�าเป็นต้องส่งมอบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับทันทีต้ังแต่ขณะท�าสัญญาสินสอดดังเช่นกรณีของการหมั้น11  

ท�าให้การส่งมอบเช็คทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเช็คชนิดระบุชื่อ เช็คชนิดผู้ถือ แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ ดราฟต์ 

และเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วสามารถน�ามาใช้มอบเป็นสินสอดแทนเงินสดได้ ประเด็นปัญหาน่าจะอยู่ที่ความ 

น่าเช่ือถือในการจะได้รับการใช้เงินตามเช็คมากกว่า เนื่องจากเช็คบางประเภทอาจมีกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการ

จ่ายเงนิตามเชค็ได้ เช่น เชค็ชนดิระบชุือ่ และเชค็ชนดิผู้ถือ12 ซ่ึงแม้ในกรณท่ีีธนาคารปฏเิสธการจ่ายเงนิบดิามารดา 

ผูร้บับตุรบญุธรรม หรอืผูป้กครองฝ่ายหญงิ แล้วแต่กรณ ีจะอยูใ่นฐานะผู้ทรงเช็คทีส่ามารถฟ้องบคุคลผูล้งลายมอืชือ่

ในเช็คให้รับผิดได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 เพราะครอบครองเช็คไว้จากมูลหนี้เดิม 

ที่สมบูรณ์ คือ การให้สินสอด13 แต่การจะได้รับเงินสินสอดตามจ�านวนที่ระบุในเช็คหรือไม่ ก็ยังไม่มีความแน่นอน

อยูด่ ีและอาจท�าให้ต้องเสยีเวลาและเสยีค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคดี ในขณะทีเ่ชค็บางประเภทธนาคารไม่สามารถ

ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คได้ เช่น แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ ดราฟต์ และเช็คที่ธนาคารรับรอง ซึ่งเรื่องเหล่านี้

จ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ในทางกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะและผลในทางกฎหมายของเช็คประเภทนั้น ๆ 



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 29

ประกอบเป็นพืน้ฐานด้วยจงึจะสามารถท�าการเลอืกประเภทของเชค็ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั ด้วยเหตผุลตาม

ทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในงานศกึษาน้ีผูเ้ขียนจงึมุง่ทีจ่ะศกึษาสภาพปัญหาของการน�าเชค็มาใช้มอบเป็นของหมัน้

และสนิสอด เพือ่หาข้อเสนอแนะทีเ่หมาะสมในการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายในภายต่อไป

 1.2 วัตถปุระสงค์

   1.2.1 เพือ่ศกึษาถงึการหมัน้และสนิสอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

   1.2.2 เพือ่ศกึษาถงึเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์และตามระเบยีบ ธปท. ที ่สรข. 1/2554 

ว่าด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ (Imaged Cheque Clearing and Archive 

System: ICAS) 

   1.2.3 เพือ่ศกึษาถงึสภาพปัญหาของการน�าเชค็มาใช้มอบเป็นของหมัน้และสนิสอด เพือ่หาข้อเสนอ

แนะทีเ่หมาะสมในการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายต่อไป

 1.3 ขอบเขตการวจิยั 

   1.3.1 ศกึษาภาพรวมและหลกัเกณฑ์เรือ่งการหมัน้และสนิสอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   1.3.2 ศกึษาภาพรวมและหลกัเกณฑ์ของเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์และระเบยีบ

ธปท. ท่ี สรข. 1/2554 ว่าด้วยระบบการหกับญัชีเชค็ด้วยภาพเชค็และระบบการจดัเก็บภาพเช็ค (Imaged Cheque 

Clearing and Archive System: ICAS)

   1.3.3 ศึกษาเชิงวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของการน�าเช็คมาใช้มอบเป็นของหมั้นและสินสอด  

เพือ่หาข้อเสนอแนะทีเ่หมาะสมในการปรบัแก้ไขปรงุกฎหมาย 

 1.4 ระเบยีบวธิกีารวจิยั

   การศึกษานี ้มุง่ศกึษาถงึสภาพปัญหาของการน�าเช็คมาใช้มอบเป็นของหมัน้และสนิสอด ด้วยวธิกีาร

วจิยัทางเอกสาร (Documentary Research) โดยจะท�าการศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูจากหนงัสอื บทความ วารสาร 

เอกสารเผยแพร่อื่น และข้อมูลบนสื่อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น เอกสารเผยแพร่ออนไลน์ หรือหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และจะน�าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาเชิงวิเคราะห์เพื่อหาข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการ

ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายต่อไป

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงการหมั้นและสินสอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   1.5.2 ท�าให้ทราบถงึเชค็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์และระเบยีบ ธปท. ที ่สรข. 1/2554 

ว่าด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and 

Archive System: ICAS)

   1.5.3 ท�าให้ทราบถงึสภาพปัญหาของการน�าเชค็มาใช้มอบเป็นของหมัน้และสนิสอด และทราบถงึ

ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
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ธรรมศาสตร์, 2563), 47-48.

 16 วรินเศรษฐ์ สุขประเสริฐ, “สถานะสินสอดตามกฎหมายไทย,” 905-906.

 17 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์, กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564), 355.

 18 ประสพสุข บุญเดช, ค�าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว, 66.

 19 มนชิดา รุจิกัณหะ, “การช�าระหนี้ด้วยตั๋วเงิน,” 49-50.

2. ผลการวิจัย

 จากการศึกษาเรื่อง ปัญหาทางกฎหมายของการน�าเช็คมาใช้มอบเป็นของหมั้นและสินสอด สามารถ

แยกประเด็นการศึกษาได้ดังนี้

 2.1 การหมั้น

   การหมั้น คือ สัญญาที่ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงตกลงกันว่าชายหญิงจะท�าการสมรสกันตามกฎหมาย 

โดยฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น14  

การหม้ันจะสมบูรณ์เมือ่ฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สนิอนัเป็นของหมัน้ให้แก่หญงิก่อนวนัหมัน้หรอือย่างช้า

ที่สุดในขณะหมั้น15

 2.2 สินสอด

   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 สินสอด คือ สัญญาที่ฝ่ายชายตกลงให้

ทรัพย์สินแก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองของหญิง เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส และ

บคุคลดงักล่าวตกลงยอมรบัทรพัย์สนินัน้ โดยสภาพของสัญญาสินสอดจะเกดิขึน้ได้ชายและหญงิต้องมกีารแสดง

เจตนาว่าจะท�าการสมรสกันแล้วเป็นส�าคัญ ซึ่งเจตนาที่จะสมรสกันนี้อาจอยู่ในรูปแบบของสัญญาหมั้น16 หรือ

สญัญาจะสมรสกไ็ด้17 สัญญาสนิสอดเกดิขึน้และมผีลสมบรูณ์ตามกฎหมายได้เพียงการตกลงกนัด้วยวาจาหรือจะ

ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ แต่ต้องตกลงกันว่าจะให้สินสอดก่อนการสมรส ส่วนตัวทรัพย์สินอันเป็นสอด

จะส่งมอบก่อนสมรส ขณะท�าการสมรส หรือหลงัสมรสกไ็ด้ ไม่จ�าเป็นต้องส่งมอบในขณะท�าสญัญาสนิสอดดงัเช่น

ของหมั้น18  

 2.3 เช็ค

   เช็ค (Cheque) คือ หนังสือตราสารซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ผู้ออกเช็คหรือผู้สั่ง

จ่าย (Drawer) เป็นผู้ที่ท�าเช็คขึ้นและสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินจ�านวนหน่ึงให้กับบุคคลอีกคนหนึ่ง, 2) ธนาคาร 

(Banker) คือ เป็นผู้รับค�าสั่งให้จ่ายเงินตามเช็ค และ 3) ผู้รับเงิน (Payee) เป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกเช็คหรือผู้สั่งจ่าย 

เป็นผู้มีสิทธิน�าเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคารในฐานะผู้ทรงเช็ค (Holder)19  ในบทความนี้ขอแยกเช็คออกเป็น 2 

ประเภท คือ

   2.3.1 เช็คสั่งจ่ายโดยบุคคล 

     ผู้ออกเช็คหรือผู้สั่งจ่ายต้องมีการเปิดบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีเดินสะพัดไว้กับทาง

ธนาคาร แยกออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) เช็คชนิดระบุชื่อ หมายถึง เช็คที่มีการระบุชื่อผู้รับเงินไว้ในเช็คและขีดฆ่า



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 31

ค�าว่า “หรือผู้ถือ” ออก และ 2) เช็คชนิดผู้ถือ หมายถึง เช็คที่ไม่ได้มีการขีดฆ่าค�าว่า “หรือผู้ถือ” ออก ไม่ว่าจะมี

การระบุชื่อผู้รับเงินหรือเติมค�าอื่นใดลงไปหรือไม่20 ซึ่งอาจมีกรณีที่ธนาคารปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คได้21 

โดยในทางปฏบิตัขิองธนาคารจะมถ้ีอยค�าปฏเิสธการใช้เงนิตามเชค็ทีม่หีมายเลขก�ากบัเฉพาะแล้วแต่กรณี22 ท�าให้

ผู้ที่ลงลายมือชื่อในเช็คมีความรับผิดในทางแพ่งท่ีจะต้องช�าระเงินตามเช็คให้แก่ผู้ทรง แต่การจะได้รับช�าระหนี้

หรือไม่ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่นั่นเองและต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีมีเพียงวิธีเดียว 

ทีจ่ะท�าให้เชค็ทีส่ัง่จ่ายโดยบคุคลมคีวามน่าเชือ่ถือ คอื ให้ธนาคารรับรองการจ่ายเงินตามเชค็นัน้ เนือ่งจากธนาคาร

จะผูกพันเป็นลูกหนี้ชั้นต้นในอันจะต้องใช้เงินแก่ผู้ทรงเช็ค23

   2.3.2 เช็คสั่งจ่ายโดยธนาคาร 

    เชค็สัง่จ่ายโดยธนาคาร ได้แก่ 1) แคชเชียร์เชค็ (Cashier’s Cheque) ผู้ซ้ือจะต้องจ่ายเงนิสด 

หรอืให้ธนาคารหักเงนิจากบัญชีเงินฝากเท่าจ�านวนทีร่ะบใุนเชค็ โดยจะต้องมกีารระบจุ�านวนเงนิ (ไม่จ�ากดัจ�านวน) 

และชือ่ผูรั้บไว้อย่างชดัเจน24   มอีตัราค่าบรกิารฉบบัละ 20 บาท25 โดยผู้รับเงินจะต้องข้ึนเงินในเขตเคลียร่ิงเดียวกนั

จึงจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แต่ถ้าน�าไปขึ้นเงินนอกเขตเคลียริ่งเดียวกัน นอกจากจะต้องรอเคลียริ่งแล้ว 

ผู้รับเงินจะต้องเสียค่าธรรมเนียม26 2) เช็คของขวัญ (Gift Cheque) ผู้ซื้อสามารถเลือกได้ว่าจะระบุหรือไม่ระบุ

ชือ่ผูร้บั โดยผูซ้ือ้สามารถเลอืกช�าระด้วยเงนิสด เงินโอน หรือใช้เชค็ทีท่ราบผลการเรียกเกบ็ทันทีก็ได้27 การก�าหนด

มูลค่าเช็คของขวัญแต่ละฉบับนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นเช็คของขวัญของธนาคารใด เช่น บางธนาคารก�าหนดว่า เช็ค

ของขวัญออกให้ผู้ซื้อในราคาฉบับละไม่ต�่ากว่า 100 บาท และไม่เกิน 20,000 บาท28 ในขณะที่บางธนาคาร ผู้ซื้อ

สามารถก�าหนดจ�านวนเงินได้ตั้งแต่ 100 – 50,000 บาท เป็นต้น มีอัตราค่าบริการฉบับละ 20 บาท ในกรณีที่น�า

ไปข้ึนเงินต่างธนาคารไม่สามารถข้ึนเป็นเงินสดได้ จะต้องเข้าบญัชโีดยส่งเชค็เข้าระบบเรียกเกบ็เชค็ระหว่างธนาคาร 

ในบางกรณีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร29 และ 3) ดราฟต์ (Draft) เป็น

เชค็ทีธ่นาคารออกให้แก่ผูซ้ือ้เพือ่ส่งให้กบัผูท้ีม่ชีือ่ระบไุว้บนดราฟต์ ซึง่ผู้ซ้ือสามารถก�าหนดจ�านวนเงินได้เอง โดย

ไม่มีการจ�ากัดวงเงินจากธนาคาร แต่ผู้ซื้อต้องช�าระราคาดราฟต์เป็นเงินสดหรือให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากและ

 20 สหธน รัตนไพจิตร, ค�าอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน, 316.

 21 ฝ่ายวิชาการ ส�านักพิมพ์วิญญูชน, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560, 319-320.

 22 ชยาธร เฉียบแหลม, คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2561), 31-37.

 23 สหธน รัตนไพจิตร, ค�าอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน, 298-299.

 24 เรื่องเดียวกัน, 329.

 25 เช็คราคา คอม มันนี่ กูรู, “เคยต้องซื้อแคชเชียร์เช็คจ่ายค่ารถหรือค่าบ้านบ้างไหม ?: 10 ข้อต้องรู้ก่อนซื้อหรือรับแคชเชียร์เช็คให้ไม่มี

ปัญหา,” แก้ไขครั้งล่าสุด 8 มีนาคม 2564, สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564, https://www.checkraka.com/money/article/118069/                            

 26 ธนาคารกรุงไทย, “บริการรับฝากเช็ค,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2565, สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2565, https://www.krungthai.com/th/

corporate/cash-management/collection-service/209/

 27 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, “เช็คของขวัญ,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2564, สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564, https://www.krungsri.com/th/

personal/banking-services/cheque/gift-cheque/

 28 ธนาคารไทยพาณิชย์, “เช็คของขวัญ,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2565, สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2565, https://www.scb.co.th/th/person-

al-banking/other-services/cheques/gift-cheque.html/

 29 ธนาคารกสิกรไทย, “เช็คของขวัญ,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2565, สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2565, https://www.kasikornbank.com/gift-

cheque/



หน้า 32 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 (vol. 10 no. 1 January - June 2022)

 30 ธนาคารไทยพาณิชย์, “ดราฟท์,” แก้ไขครัง้ล่าสดุ 2565, สบืค้นเมือ่ 13 มกราคม 2565,  https://www.scb.co.th/th/personal-bank-

ing/other-services/cheques/draft.html/

 31 ธนาคารกสิกรไทย, “ดราฟต์,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2565, สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2565, https://www.kasikornbank.com/TH/per-

sonal/services/cheque/Pages/domestic-trade-draft .aspx?TermStoreId=a4c36b1b-fd93-4ca9-b412-06fedcf-

3153b&TermSetId=119a23c1-b2d8-4e62-b089-a12259530e36&TermId=1e9cbde8-430e-408b-8377-4adfe7c719d2/

 32 วงใน, “เช็คเงินสด เบิกเงินได้ทันใจ ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินเยอะ,” แก้ไขครั้งล่าสุด  2565, สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2565, 

https://www.wongnai.com/articles/what-is-cheque/

 33 ฝ่ายวิชาการ ส�านักพิมพ์วิญญูชน, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560, 451.

ต้องเสียค่าธรรมเนียมการซื้อตามราคาบนหน้าดราฟต์ โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมต่างกันออกไป เช่น บาง

ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม หนึ่งหมื่นบาทแรก 10 บาท หนึ่งหมื่นบาทต่อไปหมื่นละ 5 บาท ขั้นต�่า 30 บาท30 ใน

ขณะที่บางธนาคารคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.10 ของจ�านวนเงินตามดราฟต์ ขั้นต�่า 20 บาทต่อฉบับ31 โดยผู้รับ

เงินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขึ้นเงินแม้จะน�าดราฟต์ไปเบิกเงินสดนอกเขตเคลียริ่งเดียวกัน32 

 2.4 บทวิเคราะห์ 

   2.4.1 การน�าเช็คมาใช้มอบเป็นของหมั้น

    ผลการศึกษาพบว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 พ.ศ. 2533 มาตรา 1437 

วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การหม้ันจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิง

เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น” หมายความว่า การหมั้นจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ฝ่ายชายต้องส่ง

มอบหรอืโอนทรพัย์สนิอนัเป็นของหมัน้ให้หญงิไว้เป็นกรรมสทิธิต์ัง้แต่ขณะท�าการหมัน้ ซึง่สอดคล้องกบัผลในทาง

กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 พ.ศ. 2533 มาตรา 1437 วรรคสอง ที่ว่า “เมื่อหมั้น

แล้วให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง” โดยจะต้องพิจารณาประกอบกับประเภทของทรัพย์สินที่น�ามาใช้มอบเป็น

ของหมั้นด้วยว่าเป็นทรัพย์ประเภทใด ซึ่งเช็คก็เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากค�าวินิจฉัยของศาลใน

ค�าพิพากษาฎีกาที่ 747/2544 ที่วินิจฉัยเอาไว้ว่า “...เมื่อเช็คเป็นตราสารซ่ึงผู้ส่ังจ่ายส่ังธนาคารให้ใช้เงินเม่ือ

ทวงถามให้แก่ผู้รับเงินจึงเป็นทรัพย์สินตามมาตรา 138 และเป็นสิ่งที่มีค่าในตัวเอง เพราะสามารถเรียกเก็บเงิน

หรือโอนเปลี่ยนมือได้...” ดังนั้น หากพิจารณาจากหลักกฎหมายทั้งตามตัวบทและค�าพิพากษาศาลฎีกา ฝ่ายชาย

จึงสามารถส่งมอบหรือโอนเช็คให้แก่หญิงเป็นของหมั้นได้ แต่หากพิจารณาถึงเจตนาที่แท้จริงของการที่ฝ่ายชาย

ส่งมอบหรอืโอนเชค็เป็นของหมัน้จะพบว่า ทรพัย์สนิทีฝ่่ายชายต้องการส่งมอบหรือโอนเป็นของหมัน้ คอื เงนิตาม

จ�านวนที่มีการระบุเอาไว้ในเช็ค ด้วยเหตุผลดังกล่าวเราจึงจ�าเป็นต้องพิจารณาว่าเช็คแต่ละประเภทมีคุณสมบัติ

และผลในทางกฎหมายอย่างไร หากน�าเช็คประเภทนั้น ๆ มาส่งมอบหรือโอนให้แก่หญิงขณะท�าการหมั้นจะถือ

เสมอืนว่ามกีารส่งมอบตวัเงนิสดตามจ�านวนทีร่ะบไุว้ในเชค็เป็นของหมัน้ให้ตกเป็นกรรมสิทธิข์องหญงิทนัทต้ัีงแต่

ท�าการหมั้นได้หรือไม่ หากเช็คประเภทน้ัน ๆ เม่ือน�ามาส่งมอบหรือโอนให้แก่หญิงแล้วถือเสมือนได้ว่ามีการส่ง

มอบเงินสดให้แก่หญิงขณะท�าการหมั้นและถือเสมือนได้ว่าจ�านวนเงินที่มีการระบุไว้ในเช็คสามารถตกเป็น

กรรมสิทธิ์ของหญิงได้ทันทีตั้งแต่ท�าการหมั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 วรรคสอง33  

เช็คประเภทนั้น ๆ ก็สามารถน�ามาส่งมอบหรือโอนเป็นของหมั้นได้ ในบริบทท่ีกล่าวมานี้เช็คจะเปรียบเสมือน

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวเงินสด ดังนั้น เช็คที่ธนาคารรับรอง แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ และดราฟต์ ที่มีลักษณะ
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เปรยีบเสมือนการเป็นการส่งมอบเงนิสด34 อนัจะท�าให้กรรมสทิธิใ์นจ�านวนเงนิตามทีไ่ด้มกีารระบไุว้ในเชค็ตกเป็น

กรรมสิทธิ์ของหญิงได้ทันทีตั้งแต่ขณะท�าการหมั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 วรรค

สอง จงึสามารถน�ามาส่งมอบเป็นของหมัน้ขณะท�าการหมัน้ได้ แต่เชค็ชนดิระบช่ืุอและเชค็ชนิดผูถื้อ เนือ่งจากอาจ

มีกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คได้ การจะได้รับการใช้เงินตามเช็คหรือไม่ยังไม่มีความแน่นอน  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 991 และมาตรา 99235 ท�าให้การส่งมอบเชค็ชนดิระบชุือ่และเชค็

ชนดิผูถ้อืจงึไม่อาจถอืเสมอืนเป็นการส่งมอบเงนิสดตามจ�านวนทีร่ะบไุว้ในเชค็เป็นของหมัน้อนัจะท�าให้เงินจ�านวน

จ�านวนดงักล่าวตกเป็นกรรมสิทธิข์องหญิงได้ทนัทตีัง้แต่ขณะท�าการหมัน้ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

มาตรา 1437 วรรคสอง ดงันัน้ เชค็ชนดิระบชุือ่และเช็คชนิดผู้ถือจึงไม่สามารถน�ามาใช้มอบเป็นของหมั้นได้

   2.4.2 การน�าเช็คมาใช้มอบเป็นสินสอด

    ผลการศึกษาพบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 วรรคสาม  

วางหลักว่า “สินสอด เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง  

แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส...” จากบทบัญญัติดังกล่าวจะพบแต่ลักษณะและวัตถุประสงค์

ของสัญญาสินสอด แต่จะไม่พบหลักเกณฑ์ว่าสัญญาสินสอดว่าต้องท�าเมื่อใด การส่งมอบหรือโอนทรัพย์สิน 

อันเป็นสินสอดว่าจะต้องท�าอย่างไร เม่ือใด จึงจะท�าให้สัญญาสินสอดมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย แต่ถ้าอ่าน 

ค�าอธิบายในต�าราจะพบว่า การเกิดขึ้นของสัญญาสินสอดหรือการตกลงว่าจะให้สินสอดแก่กันนั้นต้องเกิดก่อนที่

จะท�าการสมรส แต่ตัวทรัพย์สินอันเป็นสอดจะส่งมอบขณะท�าการหมั้น ก่อนสมรส ขณะท�าการสมรส หรือ 

หลงัสมรสกไ็ด้ ไม่จ�าเป็นต้องส่งมอบในขณะท�าสญัญาสนิสอดดังเช่นของหมัน้36 เมือ่พิจารณาถงึเจตนารมณ์ทีแ่ท้จรงิ

ของการที่ฝ่ายชายส่งมอบหรือโอนเช็คเป็นสินสอดจะพบว่า ฝ่ายชายต้องการส่งมอบเงินตามจ�านวนที่มีการระบุ

ไว้ในเช็คเป็นสินสอดให้บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงได้รับกรรมสิทธิ์ในเงินจ�านวนนั้น 

แต่ตามหลกักฎหมายเรือ่งสนิสอดไม่จ�าเป็นต้องส่งมอบให้ได้รบักรรมสทิธิใ์นขณะท�าสญัญาสนิสอด ซึง่เมือ่พจิารณา

ประกอบกับลักษณะและผลในทางกฎหมายของเช็คประเภทต่าง ๆ แล้วพบว่าไม่จะเป็นเช็คสั่งจ่ายโดยบุคคล 

ได้แก่ เช็คชนิดระบุชื่อ เช็คชนิดผู้ถือ หรือเช็คที่ธนาคารรับรอง หรือเช็คสั่งจ่ายโดยธนาคาร ได้แก่ แคชเชียร์เช็ค 

เช็คของขวัญ ดราฟต์ สามารถน�ามาใช้มอบเป็นสินสอดได้โดยไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาสินสอด

แต่อย่างใด แต่ความน่าเชือ่ถือในการจะได้รบัเงนิตามเชค็ของเชค็แต่ละประเภทย่อมมไีม่เท่ากนั เพราะในเชค็ชนดิ

ระบุชื่อและเช็คชนิดผู้ถือ การจะได้รับเงินตามเช็คหรือไม่ยังไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากอาจมีกรณีที่ธนาคาร

ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้นได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 991 และมาตรา 99237 และ

แม้ว่าบิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี จะอยู่ในฐานะของการเป็นผู้ทรงเช็ค38  

ทีส่ามารถฟ้องบคุคลผู้ลงลายมอืช่ือในเชค็ให้รบัผิดได้ในกรณท่ีีธนาคารปฏเิสธการจ่ายเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
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และพาณชิย์ มาตรา 900 แต่การจะได้รบัเงนิสินสอดตามจ�านวนทีร่ะบุในเชค็หรอืไม่นัน้ กย็งัไม่มคีวามแน่นอนอยูด่ี

และยงัท�าให้ต้องเสยีเวลาและค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคดีอกีด้วย เว้นแต่จะมกีารยืน่เชค็ให้ธนาคารรบัรอง (Certified 

Cheque) อันจะท�าให้ธนาคารจะต้องผกูพันตนเป็นลกูหนีช้ัน้ต้นในอนัทีจ่ะต้องใช้เงนิตามเช็คให้แก่ผูท้รงเช็ค โดยท่ี

ไม่สามารถปฏเิสธการจ่ายเงนิได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 991 และมาตรา 992 ในบรบิทนี้

เชค็ทีธ่นาคารรับรอง (Certified Cheque) จงึมลีกัษณะและคณุสมบตัสิ�าคญัเช่นเดยีวกบัเชค็สัง่ทีส่ัง่จ่ายโดยธนาคาร 

อนัได้แก่ แคชเชยีร์เชค็ เชค็ของขวญั ดราฟต์ ทีค่วามน่าเช่ือถอืในการจะได้รบัช�าระเงนิมมีากและถอืเสมอืนว่าตัวเช็ค

เป็นสัญลกัษณ์ทีใ่ช้แทนการส่งมอบเงินสดนัน่เอง 

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรปุผล

   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ การหมัน้จะสมบรูณ์เมือ่ฝ่ายชายส่งมอบหรอืโอนทรัพย์สนิ

อนัเป็นของหมัน้ให้แก่หญงิในขณะหมัน้ ส่วนทรัพย์สินอนัเป็นสินสอดฝ่ายชายสามารถส่งมอบให้แก่บดิามารดา ผู้รับ

บตุรบญุธรรมหรอืผูป้กครองของฝ่ายหญิงในภายหลงัได้ไม่จ�าเป็นต้องส่งมอบในขณะท�าสญัญาสนิสอดดงัเช่นกรณี

ของการหมัน้ แต่เช็คมหีลายประเภท การส่งมอบเชค็บางประเภทถอืเสมอืนเป็นการส่งมอบเงินสดให้แก่ผู้รับ เช่น 

แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ ดราฟต์ และเช็คที่ธนาคารรับรองแล้ว เนื่องจากในการออกเช็คหรือยื่นเช็ค 

ให้ธนาคารรับรองต้องมีการช�าระเงินให้แก่ทางธนาคารหรือให้ทางธนาคารหักเงินจากบัญชีก่อน ท�าให้ธนาคาร 

มคีวามผกูพนัเป็นลกูหนีช้ัน้ต้นในอนัจะต้องใช้เงินให้แก่ผู้ทรงเชค็ แต่การส่งมอบเชค็บางประเภทไม่ถอืเสมอืนเป็นการ

ส่งมอบเงนิสดให้แก่ผูร้บัแต่อย่างใด เช่น เชค็ชนดิระบชุือ่ เชค็ชนดิผูถ้อื เพราะการจะได้รบัเงินตามเชค็ยงัไม่มคีวาม

แน่นอน เน่ืองจากธนาคารอาจปฏเิสธการใช้เงนิตามเชค็ได้ ดงันัน้ การน�าเชค็มาใช้มอบเป็นของหม้ันจงึไม่ใช่ทกุกรณี

ทีจ่ะถอืเสมอืนว่าเป็นการส่งมอบเงนิเป็นของหมัน้ทีจ่ะท�าให้การหมัน้มผีลสมบรูณ์ตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ดี แม้ว่า

ตามหลกักฎหมายเรือ่งสนิสอดการส่งมอบเชค็แทบทกุกรณจีะถอืว่ามกีารส่งมอบเงนิเป็นสนิสอดได้ แต่กย็งัมปีระเดน็

ความน่าเชือ่ถือของเชค็ทีค่วรน�ามาพจิารณาประกอบ เนือ่งจากเชค็บางประเภท เช่น เชค็ชนดิระบชุือ่ หรอืเชค็ผูถื้อ 

ยงัไม่แน่ว่าจะได้รบัเงนิสินสอดตามเชค็หรอืไม่ เพราะอาจมกีรณทีีธ่นาคารปฏเิสธการการใช้เงนิได้ และการทีต้่องไป

ฟ้องร้องด�าเนินคดกีจ็ะเสยีทัง้เวลาและค่าใช้จ่าย ดังนัน้ เพ่ือให้การใช้เชค็ไม่ให้กระทบต่อความสมบรูณ์ของการหม้ัน

ตามกฎหมาย และเพ่ือความสมัฤทธิผ์ลของการได้รับเงินสินสอด จึงเหน็สมควรเพ่ิมเติมกฎหมายให้มีความชดัเจนว่า 

“กรณีของหมั้นเป็นเช็ค” การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อเช็คนั้นได้ใช้เงินแล้วในขณะหมั้น “กรณีสินสอดเป็นเช็ค”  

จะถอืได้ว่าเป็นการให้สนิสอดเมือ่ได้ใช้เงนิแล้ว ท�านองเดยีวกบัเรือ่งความระงบัแห่งหนีต้ามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิย์ มาตรา 321 วรรคสาม นอกจากนี ้เพือ่ให้เกิดความชัดเจนอนัจะน�าไปสูค่วามเข้าใจและสามารถปฏบิตัิ

ตามได้อย่างถูกต้อง และเพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องได้รับความคุม้ครองในทางกฎหมายตามเจตนารมณ์ของการบญัญตัิ

กฎหมายออกใช้บังคบัในท่ีสดุ จึงควรแก้ไขบทบญัญตัขิองกฎหมายในเรือ่งสนิสอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์ มาตรา 1437 วรรคสาม (เดมิ) เพือ่ท�าให้เกดิความชดัเจนสามารถเข้าใจหลกักฎหมายเรือ่งสญัญาสนิสอด

ได้ว่า ถ้าจะตกลงท�าสญัญาสินสอดต้องท�าเมือ่ใด และทรพัย์สนิอนัเป็นสินสอด (หมายถงึ ทรพัย์สินอืน่นอกจากเชค็) 

ต้องส่งมอบเมือ่ใดจงึจะท�าให้สญัญาสนิสอดสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
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 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 เห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในเร่ืองการส่งมอบของหมั้นให้มีความชัดเจนโดยให้ขยายถึง

การน�าเชค็มาใช้มอบเป็นของหมัน้ว่ามหีลกัเกณฑ์อย่างไรจึงจะท�าให้การหมัน้มผีลสมบรูณ์ตามกฎหมาย โดยการ

บัญญัติเพิ่มมาตรา 1437/1 วรรคหนึ่ง ความว่า “กรณีของหมั้นเป็นเช็ค ถ้าเป็นเช็คประเภทที่มีมูลค่าเทียบเท่า

เงินสดการหมั้นจะสมบูรณ์เม่ือฝ่ายชายได้ส่งมอบเช็คนั้นให้แก่หญิงขณะท�าการหมั้น ถ้าเป็นเช็คท่ีไม่ได้มีมูลค่า

เทียบเท่าเงินสดการหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อเช็คนั้นได้ใช้เงินแล้วในขณะท�าการหมั้น” 

   3.2.2 เห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในเร่ืองการส่งมอบสินสอดให้มีความชัดเจนโดยให้ขยายถึงการ 

น�าเช็คมาใช้มอบเป็นสินสอดว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรจึงจะท�าให้การให้สินสอดชอบด้วยกฎหมาย โดยการบัญญัติ

เพิ่มมาตรา 1437/1 วรรคสอง ความว่า “กรณีสินสอดเป็นเช็ค จะถือเป็นการให้สินสอดเมื่อได้ใช้เงินแล้ว

   3.2.3 เห็นควรแก้ไขบทบัญญัติเรื่องสินสอดให้มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ โดยการแก้ไขบัญญัติ

มาตรา 1437 วรรคสาม ความว่า “สินสอดเป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายตกลงให้แก่ บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม

หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี โดยต้องตกลงกันก่อนสมรสเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ทรัพย์สิน

อันเป็นสินสอดไม่จ�าเป็นต้องส่งมอบขณะท�าสัญญาสินสอด ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุส�าคัญอันเกิดแก่หญิงหรือ

โดยมพีฤตกิารณ์ซึง่ฝ่ายหญงิต้องรบัผดิชอบ ท�าให้ชายไม่สมควรหรอืไม่อาจสมรสกับหญงินัน้ ฝ่ายชายมสีทิธิเ์รยีก

สินสอดกลับคืนได้
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันหรือ 

ปราบปรามอาชญากรรมทางเพศเด็กโดยชาวต่างชาติที่แฝงมาเป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวในประเทศไทย

และเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบพฤติกรรมและศักยภาพของอาชญากรใคร่เด็ก (Pedophile) ท�าให้

อาชญากรสามารถแอบแฝงละเมดิทางเพศเดก็และมศีกัยภาพในการต่อต้านกระบวนการยตุธิรรม มาตรการและ

กลไกทางกฎหมายจ�าเป็นต้องปรบัตวัเพือ่ให้สามารถต่อต้านอาชญากรใคร่เดก็ชาวต่างชาตเิหล่านีไ้ด้ ตวัอย่างเช่น 

การผลักดันให้เป็นภัยร้ายแรงท�านองเดียวกับคดียาเสพติด การปรับมาตรการให้คุ้มครองเด็กและครอบครัวที่ 

เป็นเหยื่อในฐานะพยานได้ การพิจารณาเพิ่มเติมความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ความผิดฐานเตรียม

เดก็ให้มทีศันคติเอือ้ต่อการก่ออาชญากรรมทางเพศ พัฒนาบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญทางคดีทกุมติิ และเชือ่มโยง

ข้อมูลทั้งภายในและระหว่างประเทศเพื่อการป้องกัน การปราบปราม และการเตือนภัย

ค�าส�าคัญ: อาชญากรรมทางเพศเด็ก; ชาวต่างชาติ; การเดินทาง; พ�านักในประเทศไทย
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Abstract 

 The aim of this article is to analyze the problems of law enforcement to prevent or 

suppress child sex crimes committed by foreigners disguised as travelers or tourists in Thailand, 

and to suggest solutions to make law enforcement more effective.

 Studies have shown that the behavioral patterns and potential of pedophiles provide 

criminals in disguise with the potential to sexually abuse children and have the potential to 

defy justice. Accordingly, legal measures and mechanisms must be adapted to deter these 

foreign pedophiles. For instance, crimes on child sexual exploitation should be considered as 

severe as narcotic offenses. Procedures for criminal witness protection program should be 

suitable to child victims and their family members. New criminal offenses such as obstruction 

of justice and child sexual grooming should be enacted. Personals with expertise in all dimensions 

relating to the cases should be developed. Finally, internal and international information should 

be linked for prevention, suppression and warning.

Keywords: Child Sexual Exploitation; Foreigner Pedophile; Traveling; Residing in Thailand

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   บุคคลที่ฝักใฝ่การมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก (Pedophile) ซึ่งมิใช่การรักแบบผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กแต่ 

ความรักที่เห็น “เด็กเป็นของรัก” (Love Object) จนน�าไปสู่การกระท�าผิดทางเพศกับเด็ก3 ถือเป็น “โรคทาง

จิตเวช” (Psychiatric Disorder) ที่เรียกว่า “โรคใคร่เด็ก” ชีวิตของบุคคลเหล่านี้อาจก่ออาชญากรรมทางเพศ

กับเด็กเฉลี่ยถึง 117 ครั้ง4  และมีการแอบแฝงการละเมิดทางเพศเด็กมากับการเดินทางหรือพ�านักในทุกภูมิภาค

ทั่วโลก5  มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็กประเทศไทยให้ข้อมูลจากบันทึกขององค์กรว่า ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2536 

– พ.ศ. 2545 พบผู้ต้องหาหรือจ�าเลยชาวต่างชาติใคร่เด็กจ�านวน 71 คดี และในระหว่างปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 

2556 ยังมีรายงานชาวต่างชาติที่เข้ามาละเมิดทางเพศเด็กในประเทศไทยว่า ร้อยละ 30 เป็นชาวอังกฤษ ร้อยละ 

12 เป็นชาวอเมริกัน ร้อยละ 19 เป็นชาวเยอรมนี ร้อยละ 7 เป็นชาวออสเตรเลีย ร้อยละ 5 เป็นชาวฝรั่งเศส  
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2551, สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2564, http://www.oknation.net/blog/print.php?id=265911/

ร้อยละ 4 เป็นชาวสวีเดน และร้อยละ 18 เป็นคนสัญชาติอื่นๆ6 คณะท�างานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศ

ต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต (Thailand Internet Crimes Against Children: TICAC) รายงานการจับกุมด�าเนินคดี

กับชาวต่างชาติช่วงปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้นเกือบ 70 คดี ซึ่งกระจายตัวอยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ช่วงปี พ.ศ. 2561 มีรายงานชาวต่างชาต ิ

ผู้ต้องสงสัยในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและกระจายไปตามเมืองท่องเท่ียวส�าคัญ 

180 คน และอาจสูงถึง 700 คน7 แม้ในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จะพบการละเมิดทาง

เพศเดก็เพิม่เป็นสองเท่าโดยเปลีย่นไปล่อลวงผ่านการสนทนาออนไลน์8 แต่เชือ่ว่าอาชญากรใคร่เด็กเหล่านีจ้ะกลบั

มาพร้อมกับการเดินทาง หรือพ�านักหลังมีการเปิดประเทศมากขึ้น ปัญหาคืออาชญากรเหล่านี้อาจถือได้ว่า 

เป็นภยัเงยีบทีแ่อบแฝงมากระท�าละเมดิทางเพศกบัเด็กเพราะไม่เพียงแต่อาจก่อผลกระทบต่ออนาคต สภาพจิตใจ 

ยังอาจก่อเหตุกับเด็กจ�านวนมากเป็นเวลานานซ่ึงถือว่ากระทบต่อความมั่นคงทางสังคม เช่น คดีชายวัย 69 ปี  

ชาวสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งหนีการจับกุมของต�ารวจฝร่ังเศสโดยมาแอบแฝงท�าธุรกิจย่านบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

นาน 20 ปี ด้วยภาพลักษณ์เป็นคนใจบุญกับเด็กและชุมชน พบเด็กชายอายุ 15 ปี ขณะมีการจับกุมซึ่งให้การว่า

ถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงตั้งแต่อายุ 13 ปี และแอบบันทึกภาพลามกเด็กจ�านวนมากขณะมาเล่นสระว่ายน�้าเพื่อ

ประโยชน์ทางการค้า9 ในปี พ.ศ. 2560 มีรายงานการจับกุมชายชาวแคนาดาวัย 32 ปี หนึ่งในอาชญากรที่โลก

ต้องการมากที่สุดแอบเข้าประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการอ�าพรางหน้าตนเอง หลังจากต�ารวจสากลมีหมายจับ 

ในข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กชาวกัมพูชาและเวียดนามจ�านวนมาก10 แม้อาชญากรเหล่านี ้

จะมีบางส่วนได้รับโทษจ�าคุก แต่การบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาหรืออุปสรรคส�าคัญอย่างไรถึงท�าให้อาชญากร 

กลุ่มน้ีบางรายสามารถกลับเข้ามาก่ออาชญากรรมทางเพศกับเด็กได้อีก ซึ่งจ�านวนไม่น้อยที่หลบหนีภายหลัง 

ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและบางคดีต้องส่งเอกสารและน�าเด็กที่เป็นเหย่ือไปให้การในการพิจารณาคดีต่าง

ประเทศตามหลักกฎหมายนอกอาณาเขต (Extraterritorial Law) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายให้กับเด็กที่เป็นเหยื่อ

จากอาชญากรชาวต่างชาติที่หลบหนีกลับประเทศภูมิล�าเนาซึ่งมีขั้นตอนซับซ้อนและใช้เวลาหลายปี11
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 1.2 วัตถุประสงค์

   บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาท�าความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมการละเมิดทางเพศเด็ก 

โดยชาวต่างชาติใคร่เด็ก ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการป้องกันและ 

ปราบปรามอาชญากรเหล่านี้ที่แอบแฝงมากับการเดินทางหรือพ�านักในประเทศไทย และเสนอแนะข้อพิจารณา

เพือ่การปรบัปรงุเพิม่เตมิมาตรการการบังคบัใช้กฎหมายเพ่ือป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทางเพศกบัเดก็

โดยชาวต่างชาติใคร่เด็กที่แอบแฝงมากับการเดินทางหรือพ�านักในประเทศไทย 

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   การศึกษานี้ เป็นการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมของอาชญากรชาวต่างชาติใคร่เด็กและปัญหา

อุปสรรคอื่น ๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามชาวต่างชาติที่มี

ภาวะใคร่เดก็ทีใ่ช้การเดินทางหรอืพ�านกัอาศยัเข้ามาก่ออาชญากรรมทางเพศเดก็ในประเทศไทย อนึง่ การละเมดิ

ทางเพศเด็กในการศึกษานี้หมายถึงการกระท�าผิดทางเพศกับเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ว่าเด็กจะยินยอม

หรอืไม่ตามกฎหมายพระราชบัญญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญติัป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 

พ.ศ. 2551 และลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

   การศึกษาน้ี เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการที่เชื่อถือได้แล้ว (Documentary 

Research) ประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จากบุคลากรภาคปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทั้ง

ภาครฐัหรือเอกชนภายใต้กลุ่มชื่อ กลุ่มวิจัยกฎหมายแห่งชาติ เรื่อง อาชญากรรมทางเพศต่อเด็กในประเทศไทย 

(Thai National Legal Research Group on Sexual Crimes Against Children in Thailand: NLRG) 

โดยมี พ.ต.อ. สุนทร อรุณนารา ผู้ก�ากับส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา, พ.ต.ต. จตุพร อรุณเลิศถวิล 

ผูอ้�านวยการส่วนป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 3 กรมสอบสวนคดพีเิศษ, นางสาวสพุรรณ ีประเสรฐิทองกร 

ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร กระทรวงยุติธรรม, นางสาวสโนว์ ไวท์ สเมลเซอร์ เจ้าหน้าท่ีโครงการระดับ

ชาติ ส�านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (National Project Officer UNODC), 

พ.ต.ท. ออมสิน สุขการค้า พนักงานสอบสวน (สบ. 3) สภ.เมืองพัทยา, นางสาวธนวรรณ อัคคพาณิช พนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษช�านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ, นายรณสิทธิ์ พฤษยาชีวะ ผู้อ�านวยการองค์การปราบ

ปรามการค้ามนุษย์, นายพลิศร โนจา ผู้อ�านวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็ก, นางสุดารัตน์ เสรีวัฒน์ 

ผู้อ�านวยการมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก, นายอิลยา สเมียร์นอฟ กรรมการผู้บริหารมูลนิธิสายเด็กประเทศไทย 

(Childline Thailand Foundation), นางสาวภูษา ศรีวิลาศ ที่ปรึกษาอิสระมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์

ทางเพศจากเด็ก (ECPAT/MSDHS), นายวุทธิ เรธ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นเนล 

(CYII Alliance For Sea Friends International), พ.ต.ท. มนัส ทองศรีม่วง พนักงานสอบสวน (สบ. 3)  

กองบังคับการปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์, ร.ต.อ. ธัชพงศ์ สายโสภา พนักงานสอบสวน

คดีพิเศษช�านาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ, นางสาวธนวรรณ อัคคพาณิช พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ช�านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ, นายธวัชชัย กล้วยจ�านงค์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการ กรมสอบสวน

คดีพิเศษ, นายธีรเกียรติ เกษปรีชาสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และนายพีรวัส 
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ภาสสัทธา เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงใช้ค�าถามเปิดและหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยว

กับปัจจัยและปัญหาส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 

และปราบปรามการละเมิดทางเพศเด็กโดยชาวต่างชาติใคร่เด็กที่แอบแฝงมากับการเดินทางหรือพ�านักใน

ประเทศไทยพร้อมข้อเสนอแนะ12  

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   ท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมเฉพาะของอาชญากรชาวต่างชาติใคร่เด็กในประเทศไทยและปัญหา

อุปสรรคอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรการ 

ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเพศโดยชาวต่างชาติใคร่เด็กท่ีแอบแฝงมา

กับการเดินทางหรือพ�านักในประเทศไทย 

2. ผลการวิจัย

 จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมทางเพศและลักษณะเฉพาะของอาชญากรชาวต่างชาติใคร่เด็ก 

ในประเทศไทยมีบุคลิกลักษณะภายนอกปกติเหมือนคนทั่วไป (Non-typical Offenders) ไม่จ�ากัดเพศ อาชีพ13 

ใช้ชีวิตไม่ให้เป็นท่ีสนใจของสังคม และมักใช้กระบวนการเตรียมเด็ก ครอบครัว หรือคนในชุมชนของเด็กที่เป็น

เหยื่อให้ค่อย ๆ เกิดความผูกพันไว้วางใจให้เอื้อต่อการล่วงละเมิดทางเพศ (Child Sexual Grooming: CSG)14  

พฤตกิรรมทางเพศมกัปกปิดซ่อนเร้นตัง้แต่เพยีงบนัทกึภาพลามกอนาจารของเดก็หรอืจนิตนาการทางเพศกบัเด็ก

ถงึลงมอืร่วมเพศกบัเดก็ และหรอืฆาตกรรมปิดปาก15  อาชญากรบางรายร�า่รวยและมรีะดบัการศกึษาสงูท�าให้ใช้

ศักยภาพเข้าเดก็ทีเ่ป็นเหยือ่หรอืหลบหนหีรอืต่อสูค้ดคีวาม อาชญากรรู้จักใช้การสือ่สารเพือ่เข้าถงึเดก็ทีเ่ป็นเหยือ่

และอาจน�าไปสู่การนัดพบเพื่อการล่วงละเมิดทางเพศ16 นอกจากนี้ ยังใช้พ้ืนท่ีออนไลน์ท่ีต้องมีการเข้ารหัสที่ 

ซับซ้อน (Dark Webs) ถูกใช้เพื่อแลกเปลี่ยนทั้งสื่อลามกอนาจารเด็ก วิธีการเข้าถึงเด็กที่เป็นเหยื่อในแต่ละพื้นที่

หรือแต่ละประเทศ ผู้เป็นธุระจัดหาแต่ละพื้นที่เพื่อเข้าถึงเด็ก17  และแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหวนโยบายภาครัฐ 

ความเข้มงวดการบังคับใช้และช่องว่างกฎหมายเพ่ือการประเมินว่าควรหลบไปแฝงตัวในประเทศใด ตลอดจน

 12  ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย และสุธาสิณี สุภา, งานศึกษาวิจัยมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพกระบวนการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมทางเพศเดก็โดยชาวต่างชาตทิีแ่อบแฝงมากับการท่องเท่ียวและเดนิทางในประเทศไทย (รายงานการวจัิย) (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัย

ปทุมธานี, 2558), 108-115.

 13 Aljazeera, “The Global Scale of Child Sexual Abuse in the Catholic Church,” Sexual Assault Column, Aljazeera 

News Qatar, October 5, 2021, accessed January 20, 2022, https://www.aljazeera.com/news/2021/10/5/awful-truth-child-sex-

abuse-in-the-catholic-church/

 14 Georgia M. Winters and Elizabeth L. Jeglic, “Stages of Sexual Grooming: Recognizing Potentially Predatory Behaviors 

of Child Molesters,” Deviant Behavior Journal 38, no. 6 (February 2017): 724–733.

 15 ชญานิษฐ คงเดชศักดา, “โรคใคร่เด็ก ไม่มีศีลธรรมหรือจิตผิดปกติต้องรักษา,” คอลัมน์ เฮลตี้ คลีน, เดลินิวส์, 3 กุมภาพันธ์ 2561,  

สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2565, https://www.dailynews.co.th/article/625059/

 16 Banyan, “Child Sex Tourism in South-East Asia,” Virtual Monsters Column, The Economist, June 19, 2014, accessed 

January 2, 2022, https://www.economist.com/blogs/banyan/2014/06/child-sex-tourism-south-east-asia/

 17 Action Pour Les Enfants (APLE), Investigating Travelling Child Sex Offenders (Research Report) (Cambodia: Action 

Pour Les Enfants, 2014), 9.
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 18 ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย และสุธาสิณี สุภา, งานศึกษาวิจัยมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพกระบวนการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมทางเพศเด็กโดยชาวต่างชาติที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยวและเดินทางในประเทศไทย, 22-41.

 19 เอ็มจีอาร์ ออนไลน์, “เล็งแก้ กม. เพิ่มโทษคดีชาวต่างชาติล่วงละเมิดทางเพศเด็ก,” คอลัมน์ ข่าวอาชญากรรม, เอ็มจีอาร์ ออนไลน์,  

31 มีนาคม 2553, สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2565, https://www.mgronline.com/crime/detail/9530000044592/

 20 ประชาไท, “เปิดวงถก ‘สิทธิประกันตัว’ ผ่านมุม คณิต ณ นคร-ศาล-ต�ารวจ-กรมคุ้มครองสิทธิ,” คอลัมน์ กฎหมาย, ประชาไท/ข่าว, 

28 สิงหาคม 2556, สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565, https://www.prachatai.com/journal/2013/08/48431/

บคุคลทีร่บัจ้างช่วยเหลอืทางคดหีรอืหลบหนกีารจบักมุ การศกึษาพบว่านอกจากลกัษณะพฤติกรรมทางเพศและ
ศักยภาพของอาชญากรชาวต่างชาติใคร่เด็กที่พบในประเทศไทยดังกล่าว ยังมีปัจจัยที่ปัญหาอื่นที่ส่งผลกระทบ
ต่อการบงัคบัใช้กฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการละเมดิทางเพศเดก็โดยแอบแฝงมากบัการเดนิทางและ
พ�านักในประเด็นส�าคัญ18 ดังนี้

 2.1 ปัญหาการยบัยัง้อาชญากรชาวต่างชาติครอบง�าเด็กหรอืพยานให้บดิเบอืนกระบวนการยตุธิรรม
หรือหลบหนีภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

   เนือ่งจากชาวต่างชาตทิีล่ะเมดิทางเพศเด็กมกัหลบหนอีอกนอกประเทศภายหลังได้รับการปล่อยตวั
ชัว่คราว19 และไม่มรีะบบให้เจ้าพนกังานต�ารวจต้องเฝ้าตดิตามภายหลงัการปล่อยตวัช่ัวคราวทุกคดี20 หากสามารถ
ยบัยัง้การปล่อยตัวชัว่คราวได้จะท�าให้สามารถด�าเนนิคดีจนถงึทีส่ดุในประเทศได้ง่าย แต่ “การปล่อยตัวชัว่คราว” 
เป็นหลกัทีก่ฎหมายมุง่คุม้ครองสทิธเิสรภีาพของบคุคล ยกเว้นศาลต้องได้รบัข้อเทจ็จรงิพร้อมพยานหลกัฐานมาก
พอว่ามีพฤติการณ์แห่งคดีเป็นไปตามมาตรา 108/1 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 นอกจากนี ้
ศาลไม่อาจเลือกปฏิบัติด้วยการก�าหนดเงินประกันศาลด้วยจ�านวนที่สูงกว่าปกติด้วยเหตุที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลย 
เป็นชาวต่างชาติหรือฐานะการเงินท่ีดีเพราะศาลมีดุลพินิจเรียกให้วางเงินประกันในจ�านวนตามความหนักเบา 
แห่งคดีเป็นส�าคัญตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการเรียก
ประกันหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้้องหาหรอืจ�าเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2548 เมือ่ผูต้้องหาหรอืจ�าเลย
ชาวต่างชาติสามารถวางเงินประกันต่อศาลได้เต็มจ�านวนก็อาจไม่ถูกก�าหนดให้ต้องใส่อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
ติดตามตัว (Electronic Monitoring) อีก ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยเหล่านี้ในอดีตหลายคดีจึงหลบหนีออกนอก
ประเทศไทยโดยไม่สนใจเงนิประกันศาลเมือ่เทียบกบัอสิรภาพท�าให้เกิดรบัรูใ้นกลุม่อาชญากรเหล่านีว่้าเงนิสามารถ
ซื้ออิสรภาพได้ในประเทศไทย 

 2.2 ขาดมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่ป้องกันการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 

   ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยชาวต่างชาติมักจูงใจเด็กและหรือครอบครัวในฐานะผู้เสียหายหรือพยาน 
ปากส�าคัญด้วยผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้ไม่ให้ร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมในทุกรูปแบบ เช่น กลับค�าให้การ 
ย้ายถิ่นฐานให้ติดตามพยานไม่ได้ เด็กและหรือครอบครัวมีแนวโน้มจะรับข้อเสนอเพราะไม่ได้สนใจศักด์ิศรี 
ความเป็นมนษุย์ซึง่จบัต้องไม่ได้หรอืกลวักระบวนการทางกฎหมายหรือมทีศันคติลบกบัเจ้าหน้าทีรั่ฐ แม้แต่คิดว่า
เสียเวลาหาเลี้ยงครอบครัวส่งผลให้มีการประวิงคดีหรือเกิดอุปสรรคต่อการด�าเนินคดีความ

 2.3 ข้อจ�ากัดการใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

   เดก็ ครอบครัวหรือพยานบคุคลอืน่ ๆ ไม่รู้สึกว่าตนตกอยูใ่นการคกุคามข่มขูใ่ด ๆ เพราะถกูเสนอ 

ผลประโยชน์แลกกบัการไม่ร่วมมอืกบักระบวนการยติุธรรมทีจ่ะยุง่ยากทางคดีจึงมแีนวโน้มทีจ่ะไม่ร้องขอรับการ
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คุม้ครองพยานจึงไม่เข้าเงือ่นไขมาตรา 6, มาตรา 8 และมาตรา 9 ของกฎหมายคุม้ครองพยาน แต่ถอืเป็นพฤติกรรม
ทีไ่ม่สจุรติและกระทบต่อกระบวนการยตุธิรรมทีค่วรต้องมบีญัญตัเิป็นความผดิฐานขดัขวางกระบวนการยุติธรรม21  

กระบวนการล่อลวงเพื่อเตรียมเด็กที่เป็นเหยื่อก่อนก่ออาชญากรรมทางเพศ (Child Sexual Grooming: CSG) 
ก็ควรพิจารณาบัญญัติให้มีหลักเกณฑ์เป็นความผิดที่ชัดเจนเพราะคือส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะละเมิด 
ทางเพศเด็ก22  ถือเป็นเหตุจับกุมเพื่อป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดกับเด็กที่เป็นเหยื่อได้ 

 2.4 ขาดการด�าเนินคดีที่ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กอย่างสม�่าเสมอ 

   กล่าวคือ ขาดการน�ามาตรการสืบเด็กในฐานะพยานหรือผู้เสียหายไว้ล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีต่อศาล
มาใช้เป็นปกตเิพือ่การป้องกนัปัญหาการขัดขวางกระบวนการยตุธิรรมทัง้ ๆ  ทีส่ามารถกระท�าได้ภายใต้หลกัเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับเด็กโดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 มาตรา 237 ทวิ 
ประกอบมาตรา 172 ตรี, มาตรา 133 ทวิ และมาตรา 171 วรรคสอง แต่เนื่องจากขั้นตอน ทั้งต้องความเร่งรีบ
ก่อนพยานจะถกูโน้มน้าวด้วยผลประโยชน์จนไม่ร่วมมอืกบักระบวนการยตุธิรรมและซบัซ้อนเพราะต้องสบืประเดน็
ผ่านนกัจติวทิยา โดยมบุีคคลท่ีเดก็ร้องขอและอยัการร่วมด้วยท�าให้อาจเป็นข้อขดัข้องส�าหรบับุคลากรในบางพืน้ที่
ทีไ่ม่มปีระสบการณ์พอ นอกจากน้ี คอืขาดความสม�า่เสมอในการเรยีกร้องสทิธใิห้กบัเดก็และครอบครัวทีเ่ป็นเหยือ่
จากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดี
อาญา พ.ศ. 2544 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตั้งแต่มาตรา 276 ถึง มาตรา 287 ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ และ
ไม่ตัดสิทธิค่าชดเชยความเสียหายในทางแพ่งเพิ่มเติมซึ่งเด็กและครอบครัวมักไม่ทราบสิทธินี้ 

 2.5 การขาดแคลนบุคลากรเชี่ยวชาญเพื่อการด�าเนินคดีให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองเด็ก 

   คดีอาชญากรรมทางเพศเด็กโดยชาวต่างชาติมีลักษณะที่แตกต่างจากคดีอาญาทางเพศทั่วไปซึ่ง
ต้องอาศยัความเชีย่วชาญในการท�าคดี23 เพือ่ป้องกนัภาวะการสอบตัดหรือหลุดประเด็นด้วยไม่เข้าใจสภาพความ
เชื่อมโยงของคดี เช่น ผู ้ต้องหาบางประเทศอาจมีสิทธิถือหนังสือเดินทางมากกว่าหนึ่งเล่ม บางประเทศ
หนงัสอืเดนิทางเป็นสทิธพิืน้ฐานของพลเมอืง ท�าให้ผูต้้องหาหลบหนไีปขอออกหนงัสอืเดินทางเล่มใหม่ในประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมถึงบ้างส�านวนคดีอาจต้องได้มาตรฐานสากลแต่ต้นเพราะอาจต้องด�าเนินคดีผู้ต้องหาหรือจ�าเลย
ชาวต่างชาติในต่างประเทศ หลังมีการหลบหนีแทนตามหลักความรับผิดข้ามพรมแดน (Extraterritorial Law) 

 2.6 ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคที่
เกี่ยวข้อง 

   การสร้างและบริหารจัดการฐานข้อมูลอาชญากรเพื่อการตัดสินใจด�าเนินการเฝ้าระวัง ติดตาม  

สกัดก้ัน เตือนภัยให้บุคคลหรือชุมชนได้ทราบ เช่น ส�านักตรวจคนเข้าเมืองไทยผสานงานกับต�ารวจสหพันธรัฐ

 21 ปรีดา นันท์ดี, “กฎหมายขัดขวางกระบวนการยุติธรรม: ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ

เพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2000,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 159-164.

 22 Samantha Craven, Sarah Brown and Elizabeth Gilchrist, “Sexual Grooming of Children: Review of Literature and 

Theoretical Considerations,” Journal of Sexual Aggression 12, no. 3 (November 2006): 287-299.

 23 ณัฐธิดา ดวงวิโรจน์, “เรื่องเล่าจากผู้ใช้บังคับกฎหมาย: ความท้าทายของการ จับผู้ร้าย ในคดีละเมิดเด็ก,” คอลัมน์ โซเชี่ยล/จัสติส แอนด์ 

ฮูวแมน ไรท์, โปรเจ็คต์/ทีไอเจเอ็กซ์ 101, เดอะ 101 เวิร์ล, 1 สิงหาคม 2562, สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2565, https://www.the101.world/vio-

lence-against-children-2/
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 24 วารีรัตน์ รัตนวิบูลย์สม, “การขึ้นทะเบียนผู้กระท�าผิดทางเพศ: พิจารณาในมิติของความร่วมมือระหว่างประเทศ,” วารสารนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอสัมชัญ 5, ฉ. 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557): 13-36. 

 25 Australian Federal Police (AFP), “Swedish Website Targets Sex Tourists,” Thailand–General Column, Bangkok Post, 

December 16, 2014, accessed January 10, 2022, https://www.bangkokpost.com/thailand/general/450235/sweden-launches-

website-to-combat-child-sex-tourism/  

ออสเตรเลยี (Australian Federal Police: AFP) ข้อมลูท�าให้ตรวจพบและผลกัดันบุคคลมปีระวตัหิรอืพฤตกิรรม

เฝ้าระวงัการกระท�าผดิทางเพศเดก็ในต่างประเทศออกนอกประเทศได้ทันที หรือหน่วยปฏบิติัการปราบปรามการ 

ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่า ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

ทางอินเทอร์เน็ต (Thailand Internet Crimes Against Children: TICAC) และศูนย์โคแพท (Child Online 

Protection Act Thailand: COPAT) ได้เริ่มมุ่งค้นหาและจับกุมอาชญากรใคร่เด็กที่พยายามเข้าถึงเด็ก 

ในประเทศไทยบนโลกออนไลน์ หรือข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้กระท�าความผิดทางเพศกับเด็กแยกเป็นล�าดับชั้น24 

หรอืให้ประชาชนทีร่ายงานพฤตกิรรมน่าสงสยัเกีย่วกบัการกระท�าความผดิทางเพศกบัเดก็เข้าสูร่ะบบภาครฐั เช่น 

ประเทศสวเีดนเปิดเวบ็ไซต์รณรงค์ต่อต้านการซือ้บรกิารทางเพศเดก็ช่ือ “เรยีสเซกกรูอส”25 หรอืในประเทศองักฤษ 

มิติที่สองคือข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวร่วมกับค�าร้องของเจ้าพนักงานต�ารวจ  

รวมถึงระบบการแจ้งค�าสั่งการปล่อยตัวชั่วคราวที่ไม่ขัดข้ันตอนกฎหมายและรวดเร็วเพื่อป้องกันการหลบหนีไป

ยังประเทศที่พรมแดนติดกัน 

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล  

   ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า อาชญากรชาวต่างชาติใคร่เด็กที่แอบแฝงมากับการเดินทางหรือพ�านัก

ในประเทศไทยควรถอืเป็นภัยเงยีบทีส่่งผลร้ายต่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กในประเทศไทย เพราะมพีฤติกรรม

ทางเพศซ่อนเร้นและมศีกัยภาพในการวางแผนล่อลวงเด็ก ครอบครวั ชมุชนเพือ่น�าไปสูก่ารแฝงตัวละเมดิทางเพศ

เด็กเป็นเวลานานและหรือจ�านวนมาก อีกทั้ง ยังมีศักยภาพการเงิน ความฉลาดและเครือข่ายในการโน้มน้าวเด็ก

และพยานให้ไม่ร่วมมอืกบักระบวนการยตุธิรรม หรอืการต่อต้านกระบวนการยติุธรรมไม่ว่าการหลบหนกีารจับกมุ

หรอืการด�าเนนิคด ีการยกระดบัเป็นอาชญากรรมร้ายแรงจะช่วยใหย้กระดับการบังคบัใช้กฎหมายทีเ่ขม้งวดมาก

ขึ้น และยังเป็นการป้องปรามให้อาชญากรเหล่านี้ไม่กล้าเสี่ยงเข้ามากระท�าผิดในประเทศที่เข้มงวดทางกฎหมาย

อีกทางหนึ่ง ตลอดจนปรับปรุงและเพิ่มเติมบทบัญญัติทางกฎหมายเพื่ออุดช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายให้ดีขึ้น 

รวมถึงสร้างความร่วมมือและผสานข้อมูลทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบจะท�าให้สามารถตรวจพบ ผลักดัน จับกุม

และเตือนภัยได้

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 เหน็ควรให้ยกระดบัเชงินโยบายให้อาชญากรรมทางเพศเด็กโดยชาวต่างชาติใคร่เด็กให้เป็น

ภัยร้ายแรงเพื่อยกระดับความเข้มงวดในการปล่อยตัวชั่วคราว รวมถึงปรับรูปแบบของการคุ้มครองพยานท่ีเป็น
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เด็กและพยานอื่นให้เหมาะแก่สภาพความต้องการตามภาวะเด็กและหรือครอบครัวที่เป็นเหยื่ออาชญากรรม 

ทางเพศ ศึกษา และพิจารณาบัญญัติฐานความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและการเตรียมเด็ก

ให้มีทัศนคติเอื้อต่อการก่ออาชญากรรมทางเพศกับเด็ก 

   3.2.2 เหน็ควรให้เคร่งครดักบัมาตรการทางกฎหมายทีม่อียู่เพือ่ประโยชน์สงูสดุในการคุม้ครองสทิธิ

เดก็ เช่น การสบืพยานท่ีเป็นเดก็หรือครอบครวัล่วงหน้า เรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนในฐานะผูเ้สยีหายในคดีอาญา

และทางแพ่งให้กับเด็กหรือครอบครัวที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศ

   3.2.3 เห็นควรให้ก�าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เจ้าพนักงานต�ารวจมีความเชี่ยวชาญในคดี

อาชญากรรมทางเพศเด็กท่ีเกิดจากชาวต่างชาติเพื่อการท�าคดีที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลและ 

การเชื่อมโยง รวมไปถึงบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรชาวต่างชาติใคร่เด็กอย่างเป็นระบบ และ

สนองตอบต่อสถานการณ์เพื่อการผลักดันออกนอกประเทศ การเฝ้าระวัง หรือจับกุมด�าเนินคดี 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แนวคิดทางสิ่งแวดล้อมเรื่องหลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน 

2) ประเด็นปัญหาของมาตรา 50 (8) ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย 

ในการอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ผีลต่อคนรุน่อนาคต และ 3) แนวทางในการส่งเสรมิให้ปวงชนชาวไทยปฏิบตัิ

หน้าที่ตามมาตรา 50 (8) 

 จากการศึกษาพบว่า 1) หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคนเป็นแนวคิดที่สามารถน�ามาเป็นแนวทาง 

ในการปรบัปรงุหรอืพฒันากฎหมายได้ 2) แม้บคุคลจะไม่ร่วมมอืและไม่สนบัสนนุการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

ร่วมกันกับภาครัฐ ตามมาตรา 50 (8) ก็ไม่ได้มีสภาพบังคับทางกฎหมายโดยตรงกับบุคคลที่ไม่ท�าตามหน้าที ่

ดังกล่าว การก�าหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา 50 (8) เป็นเพียงการก�าหนดความสัมพันธ์ของบุคคลกับ

ภาครัฐซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายมหาชน และมาตรานี้มีลักษณะเป็นบทบัญญัติในเชิงกฎหมายเทคนิค  
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ท�าให้กฎเกณฑ์นี้ไม่มีเหตุผลทางศีลธรรมคอยหนุนหลัง เป็นเหตุให้บุคคลขาดความตระหนักในการปฏิบัติตาม

หน้าที่ดังกล่าว และมาตรานี้ยังสอดคล้องกับหลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มี

ข้อความที่ชัดเจนพอที่จะแสดงให้ปวงชนชาวไทยซ่ึงเป็นคนรุ่นปัจจุบันได้ตระหนักในภาระหน้าท่ีดังกล่าวต่อคน

รุ่นอนาคต ดังนั้นควรระบุให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 50 (8) ว่า “บุคคลมีหน้าที่ใน

การร่วมมือและสนบัสนนุการอนรุกัษ์และคุม้ครอง… ทรัพยากรธรรมชาต…ิ เพือ่ประโยชน์ในการตอบสนองความ

ต้องการพื้นฐานของคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต” การบัญญัติไว้เช่นนี้ ท�าให้เห็นโดยชัดแจ้งว่ามีการยอมรับ

หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคนมาบัญญัติไว้ในกฎหมาย และ 3) การจะผลักดันให้ประชาชนปฏิบัติตามหน้าที ่

ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 50 (8) ภาครัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระบบการศึกษา และการเผยแพร่

ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ค�าส�าคัญ: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ; คนรุ่นอนาคต; หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

Abstract 

 This research aims to study the followings; 1) environmental concept on intergenerational 

equity, 2) the difficulty around Section 50 (8) of the Constitution of Thailand on duties of the 

Thai people to preserve natural resources for the future generations, and 3) the suggestion on 

how Thais can implement the Section 50 (8).  

 The research indicates the followings; 1) Intergenerational equity is an applicable 

concept for this legal topic, 2) although the people are not willing to implement the Section 

50 (8), the law itself is not directly enforceable on the people. The Section is only to regulate 

the relation between the people and its state according to public law principle. Moreover, the 

Section is technical and therefore not morally supported. As the result, the people are not 

encouraged to its implementation. The Section is also related to the intergenerational equity, 

however the Section fails to clearly state the obligation of Thai people on the principle. 

Therefore, it should be clearly stated in the Constitution under Section 50 (8) as the following 

– “Persons are obligated to cooperate and to support preservation and protection of … natural 

resources … for the future generations”. This clarity of a statement shall entrench the 

intergenerational equity principle in the legislation, and 3) to encourage the implementation 

of the Section 50 (8), the state needs to work through education system on natural resources 

and nature preservation for the general public. 

Keywords: Conservation Natural Resources; Future Generation; Duties of the Thai People
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1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

   ทรพัยากรธรรมชาตมีิความส�าคญัต่อการด�ารงชวีติของมนษุย์ เน่ืองจากเป็นต้นก�าเนดิของปัจจยัสี่ 

และเป็นปัจจัยในการด�ารงชีวิตที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นขาดไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันพบว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีสภาพ

เสือ่มโทรมและร่อยหรอลงไปมาก5 ส่วนหน่ึงเนือ่งมาจากกจิกรรมการพฒันาทีไ่ม่ยัง่ยนืของมนษุย์ ด้วยความส�าคญั

ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์จึงเป็นเหตุผลที่คนรุ่นปัจจุบัน ซ่ึงก็คือคนที่ถือก�าเนิดมา 

มีสภาพบุคคลแล้ว มีหน้าที่ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือคนรุ่นอนาคตซ่ึงก็คือคนที่ยังไม่ถือก�าเนิดมา 

มสีภาพเป็นบคุคล แต่สามารถคาดหมายได้ว่าจะเกดิมาบนโลกใบนีใ้นอนาคต ทรัพยากรธรรมชาติกเ็ปรียบเสมอืน

ทรัพย์มรดกท่ีจะถูกถ่ายทอดและส่งต่อไปยังคนรุ่นอนาคตอย่างแน่นอน คนรุ่นอนาคตก็มีความชอบธรรม 

เช่นเดยีวกันกับคนรุน่เราท่ีจะได้ด�ารงชวีติภายใต้สิง่แวดล้อมทีด่แีละมทีรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์และเพยีงพอ

ต่อการตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของพวกเขา6 หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน เป็นแนวความคิด 

เกี่ยวกับการรักษาคุ้มครองและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติของคนรุ่นปัจจุบันให้คงอยู่ไปถึงคนรุ่นอนาคต  

ถอืเป็นมาตรการหนึง่ของการพฒันาอย่างยัง่ยนื7 ดงันัน้การใช้ทรพัยากรธรรมชาตขิองคนรุน่ปัจจบุนัต้องค�านงึถงึ

หน้าทีท่ีพ่งึมต่ีอคนรุน่อนาคตด้วย หน้าทีท่ี่ว่าคอืการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่การใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยืน

   แม้ว่าภาครฐัจะมหีน้าทีใ่นการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่หากปล่อยให้เป็นหน้าทีข่องภาครฐั

เพียงฝ่ายเดียวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคงจะไม่บรรลุผลส�าเร็จได้ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี ้

จะต้องถูกส่งต่อเพื่อการใช้ประโยชน์ตามความต้องการพื้นฐานของคนรุ่นอนาคตอย่างแน่นอน เพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรมต่อคนรุน่อนาคต จงึเป็นหน้าทีข่องคนรุน่ปัจจบุนัทีจ่ะต้องอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่คนรุน่อนาคต

ด้วย น�ามาซึ่งค�าถามของการศึกษานี้ว่า ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก�าหนด

หน้าท่ีของปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นคนรุ่นปัจจุบันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้หรือไม่ แล้วบทบัญญัติ 

ดังกล่าวมีประเด็นปัญหาอย่างไร และจะมีแนวทางใดบ้างที่จะเป็นการส่งเสริมให้ปวงชนชาวไทยปฏิบัติหน้าที ่

ตามมาตรา 50 (8)

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดทางสิ่งแวดล้อมเรื่องหลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน

   1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของมาตรา 50 (8) ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ซึ่งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อคนรุ่นอนาคต

   1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมให้ปวงชนชาวไทยปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 50 (8)
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 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   การศกึษานี ้มุง่ศกึษาแนวคดิเรือ่งหลกัความยตุธิรรมระหว่างรุน่คน การอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

เพือ่คนรุน่อนาคต วเิคราะห์ประเด็นปัญหาการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตขิองปวงชนชาวไทย

ตามมาตรา 50 (8) ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย เพือ่ให้ข้อเสนอแนะทีเ่หมาะสมในการพัฒนาบทบญัญัติ

กฎหมายและแนวทางในการส่งเสริมให้ปวงชนชาวไทยปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 50 (8)

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

   การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด

เรือ่งหลกัความยติุธรรมระหว่างรุน่คน และการปฏบิติัหน้าทีใ่นการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติของปวงชนชาวไทย

ตามมาตรา 50 (8) ข้อมูลที่ได้มาจากหนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และกฎหมาย โดยน�ามา

รวบรวมและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบถึงประเด็นปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของปวงชนชาวไทยตามมาตรา 50 (8) ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พร้อมทัง้หาข้อสรปุและให้ข้อเสนอแนะ

ที่เหมาะสมต่อไป

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงความส�าคญัของแนวคดิทางสิง่แวดล้อมเร่ืองหลกัความยติุธรรมระหว่างรุน่คน 

   1.5.2 ท�าให้ทราบถึงประเด็นปัญหาของมาตรา 50 (8) ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ซึ่งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อคนรุ่นอนาคต

   1.5.3 ท�าให้ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมให้ปวงชนชาวไทยปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 50 (8)

2. ผลการศึกษาวิจัย 

 จากการศึกษา หน้าท่ีของคนรุ่นปัจจุบันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคนรุ่นอนาคต ศึกษา

บทบัญญัติในหมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สามารถ

แยกประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

 2.1 ความส�าคญัของแนวคดิทางส่ิงแวดล้อมเร่ืองหลกัความยติุธรรมระหว่างรุน่คน (Intergenerational 

Equity)

   ในเอกสารเรื่องความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice) อธิบายไว้ว่า ความเป็น

ธรรมหรือความยุติธรรมระหว่างรุ่น หมายถึง ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมระหว่างคนต่างรุ่นกันในการใช้

สภาพแวดล้อมที่จะต้องไม่ใช้มากเกินไปโดยคนรุ่นใดรุ่นหนึ่ง จนถึงจุดท่ีจะไม่เหลือส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพไว้ให้

คนรุ่นอนาคตได้ใช้8 แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างนโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อม และแนวคิดเรื่อง 

Planetary Trust ของ Edith Brown-Weiss ซึ่งอิงหลักกฎหมาย Public Trust ตามหลักการนี้ยืนยันว่า มนุษย์

 8 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: พี. เพรส, 2560), 8.



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 51

ต้องบรหิารจดัการทรพัยากรทางธรรมชาตบินโลกเพ่ือประโยชน์ของคนรุ่นอนาคตซ่ึงจะมาเป็นผู้รับประโยชน์ต่อ

ไปด้วย ดังนั้นคนรุ่นปัจจุบันจึงไม่สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรก็ได้ โดยที่ไม่ค�านึงถึงหน้าที่ที่มีต่อคนรุ่น

อนาคต9 

   กล่าวโดยสรุป หลกัความยตุธิรรมระหว่างรุ่นคน เป็นแนวความคดิเกีย่วกบัการรกัษาคุม้ครองและ

ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติของคนรุ่นปัจจุบันให้คงอยู่ไปถึงคนรุ่นอนาคต เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 

พื้นฐานในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป้าหมายส�าคัญของหลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน  

มี 3 ข้อ คือ 1) คนรุ่นปัจจุบันต้องส่งมอบโลกใบนี้ไปยังคนรุ่นอนาคตในสภาพที่ไม่เสื่อมโทรมมากไปกว่าสภาพ 

ทีค่นรุน่ปัจจุบันได้รบัมา (การอนรุกัษ์คณุภาพ) 2) คนรุน่ปัจจบุนัต้องคงไว้ซึง่ความหลากหลายของฐานทรพัยากร

เพื่อเปิดให้คนรุ่นอนาคตมีทางเลือกเหลือมากที่สุดส�าหรับแก้ปัญหาและตอบสนองคุณค่าที่ยึดถือ (การอนุรักษ์

ทางเลือก) และ 3) คนแต่ละรุ่นต้องจัดให้คนที่มีชีวิตอยู่ในรุ่นของตนมีสิทธิเข้าถึงมรดกที่ตนได้รับมาจากคนรุ่น

ก่อนอย่างยุติธรรม และต้องอนุรักษ์การเข้าถึงนั้นส�าหรับคนรุ่นอนาคต (การอนุรักษ์การเข้าถึง)10 ดังนั้นภายใต้

หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคนยืนยันว่าหน้าท่ีของคนรุ่นปัจจุบันในการร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบเพื่อความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นอนาคต หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคนจึงควรเป็นหลักการ 

พ้ืนฐานที่ส�าคัญในการน�าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย รวมถึงวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทยด้วย 

 2.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของมาตรา 50 (8) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในหน้าที่

ของปวงชนชาวไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อคนรุ่นอนาคต

   เมื่อเราเกิดมามีสภาพบุคคลย่อมมีสิทธิตามท่ีรัฐธรรมนูญก�าหนด กลับกันก็ต้องมีหน้าท่ีท่ีจะต้อง

ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนดด้วย ประชาชนในฐานะเป็นผู้อยู่ใต้การปกครอง ซึ่งรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้ไป

ซึ่งสิทธิและเสรีภาพบางอย่าง แต่รัฐธรรมนูญก็ได้ก�าหนดให้ประชาชนมีหน้าท่ีบางประการเป็นของคู่กันด้วย  

กล่าวคอื เม่ือประชาชนได้รบัประโยชน์จากภาครฐั ประชาชนกต้็องมหีน้าทีต่่อรฐับางประการด้วย11 ค�าว่า “หน้าที”่ 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง กิจท่ีจะต้องท�าด้วยความรับผิดชอบ ส่วนค�าว่า 

“ปวงชนชาวไทย” ตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญนี้ คือประชาชนหรือพลเมืองของประเทศไทย เมื่อรวมกัน

แล้วจะมีความหมายว่า ภาระและความรับผิดชอบที่รัฐธรรมนูญก�าหนดให้บุคคลซ่ึงเป็นชนชาวไทยต้องกระท�า 

ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย12 จากการศึกษามาตรา 50 (8) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 บัญญัติไว้ว่า “ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม” ซึ่งพบประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้

 9  กอบกลุ รายะนาคร, พฒันาการของหลกักฎหมายส่ิงแวดล้อมและสทิธชิมุชน (เอกสารทางวชิาการ หมายเลข 25) (เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่, 2549), 22.

 10 ทศพล ทรรศนกลุพันธ์, การเมอืงเรือ่งส่ิงแวดล้อมเมือ่สทิธขิองประชาชนปะทะแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกจิแห่งชาต:ิ กรณมีาบตาพุด, 9.

 11 มานิตย์ จุมปา, ค�าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2548), 176-177.

 12 บุญสงค์ ลาค�า, “บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง รัฐธรรมนูญ: หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2564, สืบค้นเมื่อ 

20 กุมภาพันธ์ 2564, https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/253/files/Analysis/60/11_60.pdf/
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 13 กษมา เดชรักษา และชุติพงษ์ สมทรัพย์, “หน้าที่ของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญ: สถานะและความผูกพันทางกฎหมาย,” พิฆเนศวร์

สาร 14, ฉ. 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2561): 201-209.

   1) หน้าทีที่ก่�าหนดไว้ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 50 (8) แม้บคุคลจะไม่ร่วมมอื

และไม่สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับภาครัฐ ก็ไม่ได้มีสภาพบังคับทางกฎหมายโดยตรง 

กบับคุคลทีไ่ม่ท�าตามหน้าท่ีดงักล่าว ภาครฐัจะไปฟ้องร้องบคุคลว่าไม่ท�าหน้าท่ีในการให้ความร่วมมอืและสนบัสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้ การก�าหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา 50 (8) เป็นเพียงการก�าหนด

ความสัมพันธ์ของบุคคลกับภาครัฐในเชิงโครงสร้างทางการปกครองซ่ึงเป็นไปตามหลักกฎหมายมหาชน จึงไม่มี

สภาพบังคบัทางกฎหมายโดยตรงต่อบุคคลท่ีจะต้องปฏิบัติตาม เมือ่สถานะทางกฎหมายของรัฐธรรมนญูไม่ผกูพนั

และไม่มีผลทางกฎหมายโดยตรงต่อบุคคล ผลจากการไม่ท�าหน้าที่ในมาตรานี้จึงไม่มีการฟ้องร้องบุคคลโดยตรง

ว่าไม่ปฏิบตัติามหน้าทีข่องปวงชนชาวไทยตามทีรั่ฐธรรมนญูบญัญติัไว้จึงไม่อาจเกิดขึน้ โดยในทางทฤษฎ ีสถานะ

ทางกฎหมายของบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของประชาชนจะไม่ผูกพันและมีผลโดยตรงต่อบุคคลในการบังคับ 

ให้ต้องปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด แต่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทที่มีผลให้ภาครัฐตรากฎหมายล�าดับ

รองซึง่มีผลบงัคบัโดยตรงต่อบุคคลได้ อ�านาจแห่งกฎหมายล�าดบัรองท�าให้บคุคลต้องมหีน้าท่ีปฏบิตัติามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด ไม่เช่นน้ันอาจมีความรับผิดได้ ซึ่งหมายความว่า ผลแห่งบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของประชาชน 

ทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนดแสดงผลทางอ้อมผ่านบทบญัญติัของกฎหมายล�าดับรองให้บุคคลต้องผกูพนัในทางกฎหมาย

ทีม่สีภาพบงัคบัโดยตรง13 เช่น พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 

97 ทีม่สีาระส�าคญัสรปุได้ว่า บุคคลมีหน้าทีท่ีจ่ะต้องไม่กระท�าการโดยมิชอบด้วยกฎหมายอนัเป็นการท�าลายหรือ

ท�าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นของภาครัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

หากมีการฝ่าฝืนบทบัญญตันิีไ้ด้ก�าหนดสภาพบังคบัทางกฎหมายไว้ โดยบคุคลดงักล่าวต้องรบัผดิชอบชดใช้ค่าเสยีหาย

ให้แก่ภาครัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท�าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น จากมาตรานี้ 

จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การท�าหน้าที่ของบุคคลเก่ียวกับการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตไิว้ กล่าวคอื หน้าทีท่ีจ่ะต้องไม่กระท�าการทีจ่ะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาติ

ซึ่งเป็นของภาครัฐ และก�าหนดสภาพบังคับทางกฎหมายว่าผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายจะต้องรับผิด 

ตามมาตรา 97 กล่าวคือ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ภาครัฐ ดังนั้น ผู้ท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย 

ต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของภาครัฐ จึงอาจถูกภาครัฐฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ได้โดยตรง  

การก�าหนดหน้าที่ตามมาตรา 97 มีเป้าหมายเดียวกันกับมาตรา 50 (8) คือต้องการที่จะรักษาไว ้

ซึง่ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิสมบรูณ์เพ่ือการใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยนื แต่อย่างไรก็ตาม หน้าทีต่ามมาตรา 50 (8) ใน

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยไม่ผกูพันและมผีลโดยตรงต่อบคุคลในการบงัคบัให้ต้องปฏบิติัตามทีรั่ฐธรรมนญู

ก�าหนด ดังนัน้แล้ว การท�าหน้าท่ีในการให้ความร่วมมอืและสนบัสนนุการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตร่ิวมกนักับภาค

รฐัจึงขึน้อยูกั่บสามญัส�านกึของแต่ละบุคคลในสงัคม ซึง่อาจมมีากหรอืน้อยแตกต่างกันออกไป หากบคุคลในสงัคม 

มสีามญัส�านกึในการปฏบิตัติามหน้าทีด่งักล่าวน้อย การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติคงจะบรรลุเป้าหมายได้ยาก  

ส่งผลถึงความชอบธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ของคนรุน่อนาคตทีอ่าจถูกกระทบไปด้วย



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 53

   2) หน้าท่ีตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 50 (8) มขีึน้เน่ืองจากภาครฐัไม่อาจด�าเนนิ

งานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพียงฝ่ายเดียวได้ แต่จ�าต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน หน้าที่ของ

ปวงชนชาวไทยในหมวดนี้ เป็นบทบัญญัติที่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่พึงท�า 

ด้วยความรับผิดชอบของประชาชนทุกคน จากการศึกษาพบว่า มาตรานี้ได้ก�าหนดหน้าที่ในการร่วมมือและ

สนบัสนนุการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ 1) รองรับหลักสากลทีป่ระเทศไทยได้เข้าเป็นภาคอีงค์การระหว่าง

ประเทศในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) เปิดช่องให้แก่ประชาชนเข้ามาท�าหน้าที ่

ในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ 3) เป็นการสร้างจิตส�านึกให้แก่คนในชาติว่าควรร่วมมือกันในการ

รักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพด้วย14 เนื่องจากว่าทรัพยากรธรรมชาติ

ทุกวันนี้ตกอยู่ในสภาวะที่เสื่อมโทรมและร่อยหรอลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้น ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกัน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีการบัญญัติหน้าที่ในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามาตรา 50 (8) เป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะเจาะจงบางอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับศีลธรรม แต่เป็นเรื่องที่จะต้องก�าหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาทันที เพ่ือแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าบางอย่าง นั้นก็คือปัญหาความเสื่อมโทรมและร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งที่ก�าหนดขึ้นมานี้

ไม่ใช่เรื่องศีลธรรมแต่เป็นความจ�าเป็นตามสถานการณ์ของสังคมที่จะต้องท�า เพราะหากประชาชนไม่ช่วยกัน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับภาครัฐ ทรัพยากรธรรมชาติก็อาจจะเสื่อมโทรมและร่อยหรอลงไปเรื่อย ๆ  

ซึง่หากปล่อยให้เป็นเช่นน้ันแล้ว คนในรุน่อนาคตจะได้รบัผลกระทบจากการขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาตไิปด้วย 

ซึ่งกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนดขึ้นเช่นนี้เรียกว่า “กฎหมายเทคนิค (Technical Law)” ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เช่น  

ตามความคิดไทยแต่เดิมการตัดไม้ไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรม แต่ปัจจุบันนี้มีกฎหมายห้ามเพราะเหตุผลบางอย่าง 

ที่ต้องการรักษาป่าไม้ไว้ให้ลูกหลาน เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีไว้ใช้อย่างยาวนานและเพ่ือส่ิงแวดล้อมที่ดี  

ด้วยเหตุผลนี้ จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ออกมา กฎหมายว่าด้วยป่าไม้จึงเป็นกฎหมายเทคนิค ซึ่งกฎหมาย

เทคนิคมีลักษณะส�าคัญ 2 ประการ คือ 1) เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นทันทีเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ ซึ่งเป็น

เหตุผลทางเทคนิค และ 2) กฎเกณฑ์เหล่านั้นไม่มีเหตุผลในทางศีลธรรมคอยสนับสนุนอยู่15 เมื่อพิจารณาแล้ว 

จะพบว่ามาตรา 50 (8) มีลักษณะเป็นบทบัญญัติในเชิงกฎหมายเทคนิค เนื่องจากมาตรานี้บัญญัติขึ้นเมื่อไม่นาน

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกันในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ ให้

ทรัพยากรธรรมชาตยิงัคงความสมบรูณ์ส�าหรบัการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างยัง่ยนื และกฎเกณฑ์

น้ีไม่มีเหตผุลในทางศลีธรรมกล่าวคอื แม้ว่าบุคคลจะไม่ท�าหน้าท่ีในการให้ความร่วมมอืและไม่สนบัสนนุการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกันกับภาครัฐก็ไม่ใช่เรื่องของการกระท�าการที่ช่ัวร้าย หากไม่ท�าหน้าที่ก็เป็นเรื่องการ 

เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ ดังนั้น หากบุคคลนั้นไม่ท�าหน้าที่ดังกล่าวบุคคลนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่า 

เขาก�าลังท�าชั่วหรือท�าผิดศีลธรรมใด ๆ เม่ือกฎหมายเทคนิคไม่มีศีลธรรมคอยหนุนหลัง การฝ่าฝืนหรือ 

 14 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “ความมุ่งหมายและค�าอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560,” 1 พฤษภาคม 2562.

 15 สมยศ เชื้อไทย, ความรู้กฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 28 (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิญญูชน, 2564), 60–61.
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 16 เรื่องเดียวกัน, 61-62.

 17 ปิยะดา วชิระวงศกร, การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562), 26-27.

 18 นมินางค์ คลงักลู, “ผลการด�าเนนิงานกระบวนการเรยีนรูเ้รือ่งอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมของโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการรุ่งอรุน่ สงักัด

ส�านกังานการประถมศกึษาจังหวัดบรุรัีมย์,” (วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑิต สาขาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา สถาบนัราชภฏับรีุรัมย์, 2545), 13.

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเทคนิคจึงสามารถพบเห็นได้ทั่วไป เนื่องจากคนที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เทคนคิไม่ได้รูส้กึว่าตนนัน้กระท�าชัว่หรอืท�าผดิศลีธรรมใด เพราะฉะนัน้แล้ว กฎหมายเทคนคิจึงไม่มลัีกษณะบงัคบั

ตามธรรมชาติ เมื่อเทียบกับกฎเกณฑ์เร่ืองการห้ามลักทรัพย์ การห้ามฆ่าผู้อื่นเหล่านี้ถือเป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีต้นตอ 

มาจากศีลธรรม มีลักษณะบังคับอยู่ในตัวตามธรรมชาติ ซึ่งทุกคนรู้ว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นสิ่งช่ัวร้ายจึง 

หลีกเลี่ยงที่จะไม่กระท�าการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้กฎหมายเทคนิคจึงมีจุดอ่อนในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ 

คนในสงัคม ด้วยเหตทุีว่่ามาตรา 50 (8) มลีกัษณะเป็นบทบญัญตัใินเชงิกฎหมายเทคนคิ ท�าให้การบงัคบัใช้มาตรา

นี้ยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมาตรา 50 (8) ไม่มีลักษณะบังคับตามธรรมชาติ ประกอบกับผลการ

วิเคราะห์ในข้อที่ผ่านมาซึ่งพบว่า แม้บุคคลจะไม่ร่วมมือและไม่สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน

กบัภาครัฐตามมาตรา 50 (8) กไ็ม่ได้มสีภาพบังคบัทางกฎหมายโดยตรงกบับคุคลทีไ่ม่ท�าตามหน้าท่ีดังกล่าว ท�าให้

บุคคลในสังคมขาดความตระหนักและละเลยในการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาในกรณ ี

ทีป่ระชาชนไม่ให้ความร่วมมอืในการปฏิบตัติามหน้าท่ีดังกล่าว ภาครัฐจะต้องท�าให้ประชาชนเกดิมคีวามส�านกึใน

การปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองที่ดีโดยจะต้องเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะถ้า

จติส�านกึเช่นนีม้อียูใ่นจติใจของประชาชนในสงัคมอย่างแพร่หลาย ประชาชนกจ็ะปฏิบติัหน้าทีต่ามทีร่ฐัธรรมนญู

ก�าหนดไว้16 ส่งผลให้การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติประสบผลส�าเร็จมากข้ึนนัน้เอง

   3) รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 50 (8) มกีารบญัญติัถึงหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย ซึง่

คือคนในรุ ่นปัจจุบันว่าจะต้องร ่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม หมายถงึ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างชาญฉลาด โดยใช้

ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค�านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อส่ิง

แวดล้อมน้อยทีสุ่ด รวมท้ังต้องมีการกระจายการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างทัว่ถงึ17 ดังนัน้จงึมีความจ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องสงวน รกัษาไว้ซ่ึงทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ให้คงอยูต่ลอดไปนานทีส่ดุเท่าทีจ่ะนานได้ หรอืสงวนไว้เพือ่ให้เกิด

ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากท่ีสดุ ถ้าปราศจากการอนรุกัษ์ ทรพัยากรธรรมชาตกิจ็ะเกดิความเสยีหายหรอืหมดส้ิน

ไป18 พอจะตคีวามได้ว่าคนรุน่ปัจจบุนัมีหน้าทีต่ามรัฐธรรมนญูในการสงวน รักษาไว้ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติให้คง

สภาพเพือ่การใช้ประโยชน์อย่างยาวนานของมวลมนษุย์ ซ่ึงหมายความรวมถึงคนรุน่อนาคตด้วย บทบญัญติันีจึ้ง

สอดคล้องกบัหลกัความยตุธิรรมระหว่างรุ่นคน ซ่ึงมหีลักการว่ามนษุย์มหีน้าท่ีซ่ึงเป็นความรับผิดชอบในการรักษา

คุ้มครองและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและให้คงอยู่ไปเป็น

ประโยชน์ถงึคนรุน่อนาคต แม้ว่าคนรุน่ปัจจบุนัจะสามารถใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิ แต่จะใช้อย่างไร

กไ็ด้โดยไม่ค�านึงถึงความเสยีหายของทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่ะเกดิขึน้กบัคนรุน่อนาคตไม่ได้ อย่างไรกต็าม บทบญัญตัิ

ดงักล่าวไม่ได้มีข้อความท่ีชัดเจนพอท่ีจะแสดงให้ประชาชนได้ตระหนกัในภาระหน้าทีด่งักล่าวต่อคนรุน่อนาคต ขอ

ยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 1988 แก้ไขเพ่ิมเติม 2014 มาตรา 225 ท่ีระบุว่า  



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 55

“รัฐบาลและชุมชนมีหน้าที่ที่จะป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมส�าหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต”19 

บทบัญญัติดังกล่าวระบุอ้างไปถึงคนรุ่นอนาคต อันเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญดังกล่าวให้ความส�าคัญ 

กับหน้าที่ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคนรุ่นปัจจุบันในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สิ่งแวดล้อม 

เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของคนรุ่นอนาคตที่ยังไม่ถือก�าเนิดมา โดยก�าหนดให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอย่าง 

ชดัแจ้งในรฐัธรรมนญู ดงันัน้หากเป็นทีค่าดหมายได้ว่าคนรุ่นอนาคตจ�าต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนอง

ต่อความต้องการพื้นฐานในการด�ารงชีวิตและการพัฒนาของพวกเขา ภายใต้หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน  

คนรุน่ปัจจบุนัจึงมหีน้าท่ีในการรบัผิดชอบต่อการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ประโยชน์ของคนรุน่ปัจจบุนัและ

ให้คงอยู่ไปเป็นประโยชน์ถึงคนรุ่นอนาคต อันเป็นความชอบธรรมที่คนรุ่นอนาคตควรได้รับ ดังนั้น ควรระบุ 

ให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (8) ว่า “บุคคลมีหน้าที่ในการร่วม

มือและสนับสนนุการอนรุกัษ์และคุม้ครอง… ทรพัยากรธรรมชาต…ิ เพือ่ประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการ

พื้นฐานของคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต” การบัญญัติไว้เช่นนี้ท�าให้เห็นโดยชัดแจ้งว่ามีการยอมรับหลัก 

ความยุติธรรมระหว่างรุ่นคนมาบัญญัติไว้ในกฎหมาย ซึ่งหลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคนได้รับการยอมรับไว้ใน

รฐัธรรมนญูของต่างประเทศรวมถงึยงัมคีวามเหน็ของนกัวชิาการว่าหลักการนีค้วรน�ามาใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

กฎหมายด้วย เหตุท่ีต้องก�าหนดเพิ่มเติมไว้ในรัฐธรรมนูญ หมวดหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยเพื่อ 1) สร้างความ

ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อการใช้ประโยชน์ในการตอบสนองต่อความจ�าเป็นขั้นพ้ืนฐานของคนในรุ่นปัจจุบันและคนรุ่น

อนาคต 2) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมาดปรารถนาที่จะก�าหนดหน้าที่ดังกล่าวของคนรุ่นปัจจุบันที่เป็นไปเพื่อ 

คนรุ่นอนาคตในกฎหมายสูงสุดของประเทศ และ 3) ในอนาคตอาจมีการใช้บทบัญญัตินี้เป็นแม่บทในการพัฒนา

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ แม้คนรุ่นอนาคตจะยังไม่มีสภาพบุคคล แต่อย่างไร

ก็ตามเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าถึงอย่างไรคนรุ่นอนาคตก็คงต้องมีการถือก�าเนิดมามีสภาพบุคคลเพราะมนุษย์ยังคง

ด�ารงเผ่าพนัธ์ุอยูเ่รือ่ยไป ดงัน้ันแล้ว บทบัญญติัในรฐัธรรมนญูต้องก�าหนดหน้าทีใ่นการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

เพื่อคนรุ่นอนาคต ให้เป็นภารกิจที่จะต้องท�าด้วยความรับผิดชอบของคนรุ่นปัจจุบัน เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์

อันชอบธรรมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของคนรุ่นอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเหล่านั้น

สมควรได้รับด้วย

 2.3 แนวทางในการส่งเสรมิให้ปวงชนชาวไทยปฏบิติัหน้าทีต่ามมาตรา 50 (8) ทีเ่ก่ียวกับการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

   วิเศษ เพ็งวันสรรค์ และคณะ อธิบายว่า เพื่อให้การอนุรักษ์นั้นเกิดความยั่งยืน ต้องสนับสนุนการ

ศกึษาด้านการอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมทีถู่กต้องตามหลักวชิาการ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ

ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการอนุรักษ์และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง20 โดยหนึ่งในปัจจัยที่มี

 19 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล และฐิตินันท์ เต็งอ�านวย, ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (รายงานการวิจัย) (กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560), 105.

 20 ศุภวิชญ์ จิราพงษ์ และธนัสถา โรจนตระกูล, “แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบยั่งยืน,” วารสารร้อยแก่นสาร 6,  

ฉ. 10 (ตุลาคม 2564): 454.
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อิทธพิลต่อการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ป่าชมุชนของสมาชกิองค์กรอนรุกัษ์ป่าชมุชน ได้แก่ การได้รบัข้อมลูข่าวสาร

ในเรื่องการอนุรักษ์จากสื่อต่าง ๆ หนึ่งในข้อเสนอแนะในการศึกษาดังกล่าวคือ เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สมาชิก จัดอบรมสัมมนาดูงานนอกสถานที่ ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ

เพื่อเพิ่มความรู้แก่สมาชิก เช่น การจัดมุมที่อ่านหนังสือ หรือการให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายในชุมชน21 และ

กฎบัตรโลกเพื่อธรรมชาติ ค.ศ. 1982 ซึ่งรับรองโดยสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติก็ยืนยันว่า “มนุษย์ต้อง

แสวงหาความรูเ้พือ่บ�ารงุรกัษาและส่งเสรมิความสามารถในการใช้ทรัพยากรของตนเองในลักษณะทีจ่ะสงวนรักษา

พันธุ์สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต”22 จึงเห็นได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับ

ประเดน็การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จะเป็นปัจจยัทีส่ามารถกระตุ้นหรอืผลกัดนัให้คนตระหนกั

ในหน้าที่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ 

   ดังนั้น การจะผลักดันหรือส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมหรือการกระท�าที่เป็นการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิเพ่ือคุม้ครองผลประโยชน์อนัชอบธรรมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทีส่มบรูณ์

ของคนรุ่นอนาคต ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 50 (8) ภาครัฐต้องตรากฎหมายหรือก�าหนดเป็นนโยบาย

เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุการศกึษาในทกุระบบการศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ การศกึษา

ตามอัธยาศัย และการเผยแพร่ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัประเดน็ของการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้แก่

ประชาชนอย่างท่ัวถึง ซึ่งความรู้จะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการกระตุ้นหรือผลักดันเพื่อให้คนเกิดความตระหนัก

และพัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประชาชนก็จะเข้ามาท�าหน้าที ่

ในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับภาครัฐตามมาตรา 50 (8) นี้

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   หลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคนเป็นแนวคิดท่ีสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือ

พัฒนากฎหมายได้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 50 (8) แม้บุคคลจะไม่ร่วมมือและไม่สนับสนุน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับรัฐ ก็ไม่ได้มีสภาพบังคับทางกฎหมายโดยตรงกับบุคคลท่ีไม่ท�าตาม

หน้าทีด่งักล่าว การก�าหนดหน้าทีข่องปวงชนชาวไทยมาตรา 50 (8) เป็นเพยีงการก�าหนดความสมัพนัธ์ของบคุคล

กบัภาครฐัซึง่เป็นไปตามหลกักฎหมายมหาชน และมาตรานีม้ลีกัษณะเป็นบทบญัญติัในเชงิกฎหมายเทคนคิ ท�าให้

กฎเกณฑ์นี้ไม่มีเหตุผลทางศีลธรรมคอยหนุนหลัง เป็นเหตุให้บุคคลขาดความตระหนักและละเลยในการปฏิบัติ

ตามหน้าที่ดังกล่าว และมาตรานี้สอดคล้องกับหลักความยุติธรรมระหว่างรุ่นคน แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มี

ข้อความที่ชัดเจนพอที่จะแสดงให้ปวงชนชาวไทยซ่ึงเป็นคนรุ่นปัจจุบันได้ตระหนักในภาระหน้าท่ีดังกล่าวต่อคน

รุ่นอนาคต จึงอาจท�าให้บุคคลในสังคมละเลยในการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว หากประชาชนไม่ช่วยกันอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับภาครัฐ ทรัพยากรธรรมชาติก็อาจจะเสื่อมโทรมและร่อยหรอลงไปเร่ือย ๆ  

 21 ศริิวรรณ พรเลศิววิฒัน์, “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชกิองค์กรป่าชมุชนในการอนุรักษ์ป่าชมุชน: ศึกษาเฉพาะกรณ ีบ้าน

ท่าวงัไทร ต�าบลวังหม ีอ�าเภอวงัน�า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา,” (วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาการวเิคราะห์และวางแผนทางสงัคม คณะพฒันา

สังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541), 83-88.

 22 กอบกุล รายะนาคร, พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน (เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 25), 22.
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หากปล่อยให้เป็นเช่นนัน้ย่อมส่งผลไปถงึความชอบธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบรูณ์ของคนรุ่นอนาคต

ทีอ่าจถกูกระทบไปด้วย ซึง่การจะผลกัดนัให้ประชาชนปฏบิตัติามหน้าทีท่ีก่�าหนดไว้ในมาตรา 50 (8) ภาครัฐต้อง

ส่งเสรมิและสนบัสนนุการศกึษาในทกุระบบการศกึษา และการเผยแพร่ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัประเด็นของการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วย

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 เห็นควรให้เพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (8) 

ดังความว่า “บุคคลมีหน้าที่ในการร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง… ทรัพยากรธรรมชาติ…  

เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต” 

   3.2.2  เห็นควรระบุเพิ่มเติมเป็นบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรากฎหมายหรือก�าหนดเป็นนโยบายการศึกษา  

เช่นก�าหนดว่า “รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระบบการศึกษาและการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับ

ประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
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บทคัดย่อ

 บทความนี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษากฎหมายควบคมุการเผาในทีโ่ล่งของประเทศไทยเปรยีบเทยีบกับ
กฎหมายของกลุม่ประเทศอาเซยีนเพือ่น�าข้อดมีาปรบัปรงุกฎหมายของประเทศไทย โดยเป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ 
อาศัยข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์

 จากการศกึษาพบว่า ประเทศไทยไม่มกีฎหมายควบคมุการเผาในทีโ่ล่งโดยตรง แต่ต้องอาศยัมาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ โดยแบ่งเป็นสี่กลุ่ม กลุ่มแรก การควบคุมเหตุร�าคาญ กลุ่มที่สองข้อก�าหนด
ห้ามเผา กลุ่มที่สามก�าหนดเวลาห้ามเผา และกลุ่มที่สี่ความรับผิดทางแพ่ง อย่างไรก็ตาม มาตรการทางกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่งได้ บทความนี้จึงได้เสนอให้มีการนิยาม 
การเผาในที่โล่งให้ชัดเจน และออกกฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่งเป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 โดยห้ามไม่ให้เผาเป็นหลกั แต่อนญุาตให้เผาเป็นข้อยกเว้น อกีทัง้ ควรน�าข้อสนันษิฐาน
การเผามาใช้เพื่อช่วยให้บังคับใช้กฎหมายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ค�าส�าคัญ: มาตรการทางกฎหมาย; แก้ไขปัญหา; มลพิษทางอากาศ; การเผาในที่โล่ง

Abstract

 This article focuses on a comparative study of the legal frameworks of Thai and ASEAN 
countries, as a guideline to improve Thai law, relating to open burning regulation. It is qualitative 
research and relies heavily on information from documents and interviews. 
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 The results of this study illustrate that Thailand has no particular law to regulate open 
burning, but the relevant legal measures are implemented to address instead. These legal 
measures can be classified into four groups: nuisance regulation, burning prohibition requirement, 
described period of burning prohibition, and civil liability. However, they are unsuitable to settle 
air pollution from open burning. As a result, the article suggests the term of open burning is 
defined explicitly and the legal frameworks of open burning regulation should be enacted 
specifically in the Public Health Act B.E. 2535. It also requires open burning to be prohibited 
mainly, but some activities are authorized and the presumption approach is applied for more 
effectiveness in enforcing the law.

Keywords: Legal Measure; Addressing; Air Pollution; Open Burning 

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   ปัจจบุนั ประเทศไทยก�าลงัประสบปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรุงเทพมหานคร
ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากยานพาหนะ และภาคเหนือที่มีหมอกควันไฟจากการเผาในที่โล่งซ่ึง 
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ มลพิษทาง
อากาศมีแหล่งทีม่าหลายแห่งด้วยกนั ไม่ว่าจะมาจากยานพาหนะ โรงงาน อาคาร ซึง่ถอืว่าเป็นแหล่งก�าเนดิมลพษิ
ที่มีแหล่งก�าเนิดแน่นอน (Point Source) การเผาป่า การเผาขยะชุมชน และการเผาพืชไร่5 ซึ่งถือว่าเป็นแหล่ง
ก�าเนดิมลพษิทีม่แีหล่งก�าเนดิไม่แน่นอน (Non-Point Source)6 หรือเรียกอกีว่า การเผาในท่ีโล่ง (Open Burning)

   การเผาในที่โล่ง (Open Burning) หมายความว่า ไฟไหม้ การเผาไหม้ หรือไฟคุกรุ่นใด ๆ  หรือการ
เผาวัสดุใด ๆ ที่เกิดขึ้นในที่เปิดโล่ง โดยที่ฝุ่น ควัน ก๊าซ และสารพิษอื่นจากการเผาไหม้สามารถแพร่กระจายไป
ได้ในบรรยากาศ7 การเผาในพืน้ทีโ่ล่งเกดิจาก 3 กจิกรรมหลัก ได้แก่ 1) การเผาเศษพืชเศษวสัดุในภาคการเกษตร 
2) การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน และ 3) ไฟป่า8 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันไม่มีกฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่ง
เป็นการเฉพาะ แต่ต้องอาศัยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง การควบคุมเหตุร�าคาญตามมาตรา 25 (4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่เป็นเพียง
มาตรการแก้ไขและมีปัญหาในทางปฏิบัติแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินในการทราบถึงการเผา แม้จะมีควันปกคลุม 
ในเขตท้องที่ แต่ไม่รู้ว่าควันดังกล่าวมีท่ีมาจากแหล่งใดเนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 
Participation) ท�าให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกค�าสั่งระงับการเผาได้ 

 5 มงคล รายะนาคร, หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่: ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค, 2553), 10.

 6 ศิวพันธุ์ ชูอินทร์, มลพิษทางอากาศ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559), 6-7. 

 7 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, “แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง 2548,”  

1 มิถุนายน 2548.

 8 เรื่องเดียวกัน.
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   บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่ง แต่ไม่รวมถึง

กฎหมายควบคมุการเผาในเขตป่า โดยเปรยีบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกบักฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซยีน

ที่มีความชัดเจนในประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ ประเทศบรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศ

ฟิลิปปินส์ มีการเก็บข้อมูลจากเอกสารและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน  

เพ่ือแสวงหาค�าตอบจากค�าถามที่ว่า เหตุใดกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษ 

ทางอากาศจากการเผาในที่โล่งได้และจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพื่อศึกษากฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่งของกลุ่มประเทศอาเซียน

   1.2.2 เพือ่ศกึษาและวเิคราะห์กฎหมายของประเทศไทยท่ีเกีย่วข้องกบัการควบคมุการเผาในท่ีโล่ง

   1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่งของประเทศไทย 

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   การศึกษานี้ มุ ่งศึกษาและรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล ่ง 

ของประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 วเิคราะห์ปัญหา

ในกฎหมายการบังคับใช้และผู้มีอ�านาจบังคับใช้กฎหมาย เปรียบเทียบกับกฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่ง 

ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

   การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการด�าเนินการวิจัย 

แบ่งออกเป็นสองวิธี ประกอบไปด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวม

ข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีจากจากงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ บันทึกข้อสรุปจากการสัมมนาวิชาการ ทั้งของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ และวิจัยภาคสนาม (Field Research) ซ่ึงการศึกษานี้ เลือกพ้ืนที่ต�าบลแม่กา  

อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการศึกษา มีวิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบ

ด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลต�าบลแม่กา 3 คน และประชาชน โดยทั้งหมดนี้เพื่อแสวงหาค�าตอบจากค�าถามที่ว่า 

ท�าไมกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่งได้ และจะแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร 

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ทราบถึงกฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่งของกลุ่มประเทศอาเซียน

   1.5.2 ทราบถึงกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง

   1.5.3 ทราบถึงแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่ง
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2. ผลการศึกษาวิจัย 

 เนื่องจากกลุม่ประเทศอาเซียนมีบริบทคล้ายคลึงกับประเทศไทยในด้านสังคม เศรษฐกิจ ภูมิประเทศ 
และต่างก็ประสบปัญหามลพิษจากหมอกควันภายในประเทศ และหมอกควันข้ามแดนเช่นเดียวกับประเทศไทย
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบจะท�าให้เห็นมุมมองและวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือน�าข้อดีมาปรับปรุงกฎหมายของ
ประเทศไทย

 2.1 กฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่งของกลุ่มประเทศอาเซียน

   2.1.1 ประเทศบรูไน

    ประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code 1952) ของประเทศบรูไนมีหลักเกณฑ์การควบคุม
การเผาในที่โล่งที่ส�าคัญ ดังนี้

    1) ก�าหนดเวลาห้ามเผา

    ห้ามไม่ให้ผู้ที่อยู่ในที่โล่ง (Open Place) หรือผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่โล่ง 
โดยจงใจหรือประมาทเลนิเล่อเผาหรอืก่อไฟในช่วงเวลาทีก่�าหนด หากฝ่าฝืน มโีทษปรับไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์
บรไูน9 ประมาณ 2,444,256 บาท หากการเผาหรอืก่อไฟดงักล่าวมีลกัษณะทีเ่ป็นอนัตรายหรอืน่าจะเป็นอนัตราย
ต่อชวีติมนษุย์หรอืก่อให้เกดิความเดอืดร้อนร�าคาญหรอืท�าให้ทรพัย์สนิเสยีหาย หรอืท�าให้สภาพอากาศเสือ่มโทรม
อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์
บรไูน หรอื ทัง้จ�าทัง้ปรบั10 การก�าหนดเวลาห้ามเผา (Prescribed Period) เป็นอ�านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ (Minister of Health) โดยประกาศเวลาเร่ิมต้นและเวลาส้ินสุดการห้ามเผาในราชกจิจานเุบกษา (Gazette) 
โดยมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ11 

    2) ข้อสันนิษฐานและภาระการพิสูจน์ 

    เมื่อมีการเผาบนที่ดินแปลงใด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่โล่ง 
เป็นผู ้ท�าผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เป็นท่ีพอใจแก่ศาลว่า การเผาหรือการก่อไฟไม่ได้เกิดขึ้นจากความรับรู ้  
ความยนิยอมหรอืการรูเ้ห็นเป็นใจและไม่ได้เกดิขึน้จากการกระท�าหรอืความผดิพลาดส่วนหนึง่ส่วนใดของตน หรอื
ตนพยายามป้องกันการกระท�าที่เป็นความผิดนั้นแล้ว12  

    3) การป้องกันเหตุเดือดร้อนร�าคาญ

    แม้การเผาเวลาอื่นนอกเหนือจากก�าหนดเวลาห้ามเผาจะไม่เป็นความผิดตามมาตรา 
244A แต่เป็นความผิดตามมาตรา 268 หากควันจากการเผาก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญสาธารณะ (Public 
Nuisance) โดยสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง หรือเป็นอันตรายหรือเป็นเหตุร�าคาญต่อสาธารณชนหรือ 
ความเป็นอยูโ่ดยท่ัวไปของผูอ้ืน่ อกีท้ัง หากควนัจากการเผาท�าให้สภาพอากาศเสือ่มโทรมเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ
ของผู้อื่นเป็นความผิดตามมาตรา 278 มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์บรูไน 

 9 Penal Code 1952, Section 277A (1).

 10 Ibid, Section 277A (2).

 11 Ibid, Section 277A (4). 

 12 Ibid, Section 277A (3).
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    เมือ่เจ้าหน้าท่ีรฐัสัง่ห้ามไม่ให้กระท�าซ�า้หรอืกระท�าต่อไปซ่ึงเหตุเดือดร้อนร�าคาญเช่นว่านัน้ 
แต่ผู้กระท�าความผิดฝ่าฝืน มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์บรูไน13 

    นอกจากประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยังมีพระราชบัญญัติความผิดลหุโทษ (Minor 
Offences Act 1998) ควบคุมการเผาไว้อกีด้วย โดยห้ามไม่ให้จุดไฟหรือเผาวตัถใุด ๆ  อนัก่อให้เกดิเหตุเดือดร้อน
ร�าคาญ หรือความไม่สะดวกสบายหรือเป็นอันตรายต่อสาธารณะ มีโทษปรับ 250 ดอลลาร์บรูไน14 ประมาณ 
6,108 บาท

   2.1.2 ประเทศอินโดนีเซีย

    ในด้านการควบคุมการเผาในที่โล่ง กฎหมายคุ้มครองและจัดการสิ่งแวดล้อม (Protection 
and Management of Environment Law No.32 Year 2009) ของประเทศอินโดนีเซียมีหลักส�าคัญดังนี้

    1) ห้ามเผาเพื่อท�าไร่เลื่อนลอย

    ห้ามผู้ใดแผ้วถางที่ดินโดยวิธีการตัดและเผาวัชพืช (Slash-and-Burn) เพื่อเตรียมพื้นที่
การเกษตร15  แม้การเผานั้นจะเป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นก็ตาม16 ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจ�าคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 10 
ปี และปรับตั้งแต่ 3,000,000,000 รูเปียห์ ประมาณ 6,934,793 บาท ถึง 10,000,000,000 รูเปียห์17 ประมาณ 
23,115,979 บาท การเผาลกัษณะอืน่ทีไ่ม่ใช่การเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนทีก่ารเกษตรแม้ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 69 
(1) h แต่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 69 (1) a หากการเผานั้นก่อให้เกิดมลพิษ และ/หรือก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อสิ่งแวดล้อม18 

    นอกจากนี ้หากการเผาเกดิขึน้หรือเพ่ือประโยชน์หรือในนามของนติิบคุคล ให้นติิบคุคล
และ/หรอืผูอ้อกค�าสัง่ทีใ่ห้มกีารเผารบัผดิด้วย19 เฉพาะผู้ออกค�าส่ังให้ปรับและจ�าคกุมากกว่าหนึง่ในสามของความ
ผิดนั้น20 

    2) การมีส่วนร่วมของประชาชน

    ในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน (Public Participation) กฎหมายฉบบันีใ้ห้
สิทธิแก่ประชาชนในการด�าเนินคดีแบบกลุ่ม (People’s Right to Class Action) เพื่อปกป้องประโยชน์ของ
ตนเองหรือประโยชน์ของชุมชนในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากมลพิษและ/หรือเกิดความเสียหายต่อสิ่ง

แวดล้อม21 อีกทั้ง ยังให้สิทธิแก่องค์กรเอกชนฟ้องคดีเพื่อให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน22 อีกด้วย

 

 13 Ibid, Section 291.

 14 Minor Offences Act 1998, Section 6. 

 15 Protection and Management of Environment Law No.32 Year 2009, Section 69 (1) h. 

 16 Ibid, Section 69 (2). 

 17 Ibid, Section 108.

 18 Ibid, Section 69 (1). 

 19 Ibid, Section 116 (1) a. 

 20 Ibid, Section 117. 

 21 Ibid, Section 91. 

 22 Ibid, Section 92.
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  23 Environmental Quality Act 1974, Section 29A (3). 

 24 Ibid, Section 29B. 

  2.1.3 ประเทศมาเลเซีย

    กฎหมายคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality Act 1974) นิยามความหมาย

ของการเผาในทีโ่ล่ง หมายถงึ ไฟใด ๆ  ซึง่เผาไหม้หรอืคกุรุ่นโดยเกดิขึน้ในทีโ่ล่ง และไม่ได้ควบคุมโดยปล่องไฟหรอื

ปล่องควนั แต่ไม่รวมถงึไฟใด ๆ  ซึง่เผาไหม้หรอืคกุรุ่นท่ีเกิดขึน้จากกจิกรรมท่ีก�าหนดข้ึนโดยรัฐมนตรีซ่ึงได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว23

    1) ข้อก�าหนดเวลาห้ามเผา 

    หลักเกณฑ์การห้ามไม่ให้เผาในที่โล่งอยู่ในมาตรา 29A (1) และ (2) โดยห้ามมิให้ผู้ใด

ยนิยอมหรอืก่อให้เกดิการเผาในท่ีโล่งบนทีด่นิของตน หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัไม่เกนิ 10,000 รงิกติ ประมาณ 78,368 

บาท หรือจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งเป็นผู้ดูแล

ที่ดินนั้นเป็นผู้รับผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ความผิดของตน24 

    2) กิจกรรมที่อนุญาตให้เผา

    ในปี ค.ศ. 2003 มกีารตราข้อบญัญติัเพ่ิมเติมแห่งรัฐ (Federal Subsidiary Legislation) 

ที่ออกตามความมาตรา 29AA ในกฎหมายคุณภาพส่ิงแวดล้อมว่าด้วยกิจกรรมท่ีก�าหนดข้ึนโดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ถือว่าเป็นการเผาในท่ีโล่งตามมาตรา 29A เมื่อได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขในกฎหมาย มีทั้งสิ้น 15 กิจกรรมที่ส�าคัญ ๆ ดังนี้

    1) การเผาพชืบนทีด่นิเพือ่เตรยีมการเพาะปลกูพชืทีใ่ช้เป็นอาหาร หรอืพชืทางเศรษฐกจิ

ในการท�าไร่เลือ่นลอย (Shifting Cultivation) โดยพืชท่ีเผาจะต้องตายและแห้งแล้ว การเผาต้องท�าในช่วงท่ีสภาพ

อากาศแห้งและในช่วงเวลา 8.00-18.00 น. โดยอยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจนกว่าการเผา 

จะเสร็จสิ้น แต่ห้ามไม่ให้เผาในพื้นที่ป่าพรุ

    2) การเผาตอซังข้าวเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยตอซังข้าวจะต้องแห้งเป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 7 วันก่อนมีการเผา ต้องเผาในช่วงที่สภาพอากาศแห้งและในช่วงเวลา 13.00 ถึง 17.00 น. โดยอยู่ใน

การดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด ควันและละอองที่เกิดข้ึนจากการเผาต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการจราจร และ 

มีการเตอืนภัยอย่างเพยีงพอต่ออนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้ให้กบัผูใ้ช้รถใช้ถนนในกรณทีีม่กีารเผาใกล้ถนน การเผาต้อง

ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญต่อผู้อาศัยใกล้เคียงและไม่ลดทัศนวิสัยในการมองเห็น อีกทั้ง ต้องแจ้งให ้

เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ใกล้ที่สุดทราบก่อนมีการเผา

    3) การเผาใบอ้อยก่อนมกีารเกบ็เกีย่วในพ้ืนทีไ่ม่เกนิ 125 ไร่ ในช่วงการเกบ็เกีย่วผลผลติ 

โดยต้องท�าเมื่อสภาพอากาศแห้ง ในช่วงเวลา 11.00 ถึง 17.00 น. ควันและละอองที่เกิดขึ้นจากการเผาต้องไม่

เป็นอปุสรรคต่อการจราจร และมกีารเตอืนภยัอย่างเพยีงพอต่ออนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ให้กบัผูใ้ช้รถใช้ถนนในกรณี

ที่มีการเผาใกล้ถนน การเผาต้องอยู่ในการดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าไฟ  
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จะไหม้อยูใ่นพืน้ทีจ่�ากัด ไม่ลกุลามไปยงัพืน้ทีใ่กล้เคยีง ก่อนเผาต้องยืน่ค�าร้องขออนญุาตเผาและได้รับการอนญุาต
เป็นหนังสือจากอธิบดีคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ใกล้ที่สุดทราบ อีกทั้ง ต้องไม่ใช่การเผา
ในพื้นที่ป่าพรุ

    4) การเผาพืชเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรในการปลูกพืชใด ๆ ก็ตาม โดยเกษตรกรราย
ย่อยที่มีการเผาในพื้นที่ไม่เกิน 12.5 ไร่ ต่อวัน การเผาจะท�าได้เมื่อพืชได้ตายและเหี่ยวแห้งแล้ว โดยต้องท�าเมื่อ
สภาพอากาศแห้งในช่วงเวลา 8.00 ถึง 18.00 น. ต้องไม่ใช้วัสดุที่เกิดควันด�าเพื่อเป็นเชื่อเพลิงในการก่อไฟ  
ห่างจากถนนและเส้นทางหลักอ่ืน ๆ โดยต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญต่อผู้อาศัยใกล้เคียงและไม่ลด
ทัศนวิสัยในการมองเห็นอยู่ในการดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยต้องหยุดเผาทันทีที่พืชได้ถูกเผาจนหมดแล้ว
แต่ห้ามไม่ให้เผาในพื้นที่ป่าพรุ 

    5) การเผาวสัดทุางการเกษตรเพือ่เตรยีมพืน้ทีส่�าหรบัการเพาะปลกูโดยเกษตรกรท่ีท�าการ
เกษตรเพื่อยังชีพในชนบท แต่ต้องไม่ใช่การเผาในพื้นที่ป่าพรุ 

    6) การเผาใบไม้ กิง่ไม้ และเศษวชัพืชในหมูบ้่านในเขตชนบทซึง่ไม่ใช่การเผาในพืน้ทีป่่าพรุ

      อย่างไรก็ตาม ห้ามไม่ให้มีการเผาส่ิงต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นในรัศมี 30 กิโลเมตร 
จากสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ 

    3) ข้อสันนิษฐานและภาระการพิสูจน์

    เมื่อมีการเผาบนที่ดินแปลงใด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองซ่ึงเป็น 
ผู้ดูแลที่ดินนั้นเป็นผู้รับผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ความผิดของตน25

    การพสิจูน์เพือ่ให้พ้นผดิ (Defense)26  เจ้าของหรอืผูค้รอบครองท่ีดนิจะต้องพิสจูน์ให้ได้ว่า 
การเผาในทีโ่ล่งนัน้อยูน่อกเหนอืการควบคมุของตน หรอืตนไม่ได้รบัรู ้รูเ้หน็เป็นใจหรอืยนิยอมในการเผานัน้ หรอื
ตนได้ใช้ความระมดัระวงัทกุวถิทีางอย่างดแีล้ว หรอืตนได้ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมตามความสามารถและ
ในพฤติการณ์เช่นนั้นเพื่อป้องกันการกระท�าที่เป็นความผิด 

   2.1.4 ประเทศฟิลิปปินส์

    ประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง 2 ฉบับ ได้แก่

    1) กฎหมายการจัดการขยะมูลฝอยเชิงนิเวศ (The Ecological Solid Waste 
Management Act 2000)

    1.1) มาตรการจูงใจ

    กฎหมายฉบบันีมี้มาตรการจงูใจ (Incentive) โดยมอบรางวลั สนบัสนนุด้านการเงนิ
หรอือืน่ ๆ  ให้กับหน่วยงานปกครองท้องถ่ิน ประชาชน หน่วยงานเอกชนและนติบิคุคล ตลอดถงึองค์กรเอกชน (Non-
Government Organization) ในการทีไ่ด้ใช้นวตักรรมทีโ่ดดเด่น เทคโนโลยหีรอืกจิกรรมเพือ่สนบัสนนุมาตรการ

การใช้ซ�า้ น�ากลบัมาใช้ใหม่ และการลดขยะมลูฝอย ซ่ึงรางวลัดังกล่าวให้น�ามาจากกองทนุทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายนี้27  

   

 25 Federal Subsidiary Legislation 2003, Section 29B.
 26 Ibid, Section 29C (a). 
 27 The Ecological Solid Waste Management Act 2000, Section 45.
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  28 Ibid, Section 45 (b) (1) (a). 
 29 Ibid, Section 45 (b) (1) (c). 
 30 Ibid, Section 46.
 31 Ibid, Section 46. 
 32 Ibid, Section 3 (kk). 
 33 Ibid, Section 48 (3). 
 34 Ibid, Section 45 (b).
 35 Ibid, Section 49 Paragraph 2. 
 36 Ibid, Section 49 Paragraph 3. 
 37 Ibid, Section 49 Paragraph 4.

    มาตรการจงูใจ ตัวอย่างเช่น การยกเว้นภาษนี�าเข้าเครือ่งจกัร อปุกรณ์ ยานพาหนะ
และอะไหล่ทีน่�ามาใช้เก็บขยะมลูฝอย28 การบรจิาคเงนิหรอืทรัพย์สนิให้กบัหน่วยงานปกครองท้องถิน่ รฐัวสิาหกจิ 
บริษัท หรือองค์กรเอกชนเพื่อสนับสนุนแผนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเงินหรือทรัพย์สินที่
บริจาคจะได้รับการยกเว้นภาษีและน�ามาหักค่าลดหย่อนได้เต็มจ�านวน29 

    1.2) กองทนุการจดัการขยะมูลฝอย

     กองทุนการจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management Fund) ตั้งขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น สนับสนุนผลิตภัณฑ์ สิ่งอ�านวยความสะดวก เทคโนโลยีและกระบวนการใน
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ให้รางวัลและจูงใจ ให้ทุนศึกษาวิจัย เป็นต้น รายได้ของกองทุนมาจากค่า
ปรับ ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต การรับบริจาคจากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณประจ�าปีจากภาครัฐ30

    1.3) การเกบ็ค่าธรรมเนยีมการจดัการขยะมลูฝอย

    การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยเป็นอ�านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน
ปกครองท้องถิน่ อกีทัง้ มอี�านาจในการก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมทีเ่พียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมลูฝอย
เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการจดัการขยะมลูฝอยดงัทีไ่ด้ประกาศใช้ โดยการก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมอย่างน้อยต้อง
ค�านงึถงึปัจจยัเกีย่วกับประเภทและปรมิาณของขยะมลูฝอย รวมถงึระยะทางจากสถานรัีบขนถงึโรงงานจดัการขยะ
มลูฝอย31 

    1.4) ข้อก�าหนดห้ามเผา

    กฎหมายการจดัการขยะมลูฝอยเชงินเิวศนยิามความหมายของขยะมลูฝอย (Solid 
Waste) หมายถึง สิ่งของที่ทิ้งจากครัวเรือน ขยะจากการค้าขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย สิ่งที่กวาดรวมไว้
ข้างถนน ขยะจากการก่อสร้าง วัสดุทางการเกษตร และมูลฝอยอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษ32 โดยห้าม
ไม่ให้เผาขยะมลูฝอยในทีโ่ล่ง33  ผูใ้ดฝ่าฝืนมโีทษปรับต้ังแต่ 300 เปโซ ประมาณ198 บาท ถึง 1,000 เปโซ ประมาณ 
661 บาท หรือจ�าคุกตั้งแต่ 1 วันถึง 15 วัน หรือทั้งจ�าทั้งปรับ34  หากบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายเป็นผู้กระท�าความผิด ให้กรรมการบริษัท หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้บริหารอื่นใดรับโทษตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้35 นอกจากนี้ ในกรณีที่คนต่างชาติ (Alien) เป็นผู้กระท�าความผิด หลังจากที่ได้รับโทษ
ตามกฎหมายแล้ว ให้เนรเทศออกจากประเทศฟิลิปปินส์ด้วย36  ส�าหรับโทษปรับ ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10 
ทุก ๆ 3 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการบังคับใช้37  
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    1.5) การมีส่วนร่วมของประชาชน

    กฎหมายการจัดการขยะมูลฝอยเชิงนิเวศให้อ�านาจแก่ประชาชนในการฟ้องคดี 
(Citizen Suits) โดยไม่เสยีค่าธรรมเนียม38  เป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครองต่อศาลได้39  ในกรณดัีงต่อไปนี้

    1.5.1) มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ออกตามความกฎหมายนี้40 หรือ

    1.5.2) กรมส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิ(Department of Environment 
and Natural Resources) หรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องได้ออกค�าส่ัง กฎ และข้อบงัคบัขดักบักฎหมายนี้41 และ/
หรือ

    1.5.3) เจ้าหน้าทีร่ฐักระท�าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏบิตัิ
หน้าทีท่ีก่�าหนดไว้เป็นการเฉพาะในกฎหมายนีห้รือกฎและข้อบงัคบั ทีอ่อกตามความกฎหมายนี ้หรือลแุก่อ�านาจ
ในการปฏบิตัติามหน้าที ่หรอืปฏบิตัหิน้าทีไ่ม่ถกูต้องตามกฎหมายน้ีหรอืกฎและข้อบงัคบัทีอ่อกตามความกฎหมาย
นี้ แต่ห้ามไม่ให้ฟ้องจนกว่าจะล่วงพ้น 30 วัน นับแต่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ถูกกล่าวหา และไม่มีการด�าเนินการ
อย่างเหมาะสมนับแต่แจ้ง42 

   2) กฎหมายอากาศสะอาด (The Clean Air Act 1999)

   กฎหมายฉบับนี้แบ่งการควบคุมมลพิษทางอากาศออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การ
ควบคมุการปล่อยมลพษิจากยานพาหนะทีข่บัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ (Mobile Source), 2) การควบคมุการปล่อย
มลพิษจากอุตสาหกรรม (Stationary Source) และ 3) การควบคุมการเผาเชิงพื้นที่ (Area Source)

     การควบคุมการเผาเชิงพื้นที่ (Area Source) กฎหมายฉบับนี้นิยามว่าหมายถึง การเผา
ขยะชมุชน ขยะตดิเชือ้และขยะอนัตรายซึง่กระบวนการเผาไหม้ก่อให้เกดิควนัพิษ ห้ามไม่ให้เผาขยะดังกล่าว เว้น
แต่เป็นการเผาปรมิาณเลก็น้อย (Small-Scale) ตามประเพณเีพ่ือวตัถปุระสงค์ในการรักษาสุขอนามยัของชมุชน 
การเตรียมการทางประเพณี การเกษตร วัฒนธรรม สุขภาพและอาหาร รวมถึงการเผาศพ43 โดยให้หน่วยงาน
ปกครองท้องถ่ินสนับสนุน ส่งเสริม และบังคับใช้แผนการจัดการขยะมูลฝอยเชิงนิเวศในแต่ละเขตการปกครอง
ของตน รวมถึงการคัดแยก การน�ากลับมาใช้ใหม่และการน�าขยะหมักท�าปุ๋ยด้วย44 ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 
10,000 เปโซ ประมาณ 6,614 บาท ถึง 100,000 เปโซ ประมาณ 66,141 บาท หรือจ�าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 6 
ปี หรือทั้งจ�าทั้งปรับ หากผู้ท�าผิดเป็นนิติบุคคลให้กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหรือเจ้าหน้าที ่
ผู้มีหน้าที่ดูแลโดยตรงในการด�าเนินงานด้านมลพิษรับโทษดังกล่าวด้วย45 

  38 Ibid, Section 52 Paragraph 2.

 39 Ibid, Section 52.

 40 Ibid, Section 52 (a).

 41 Ibid, Section 52 (b).

 42 Ibid, Section 52 (c). 

 43 The Clean Air Act 1999, Section 20. 

 44 Ibid, Section 20 Paragraph 2.

 45 Ibid, Section 47.
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    มีข้อสังเกตว่า แม้การเผาปริมาณเล็กน้อย (Small-scale) จะเป็นข้อยกเว้นที่สามารถ
ท�าได้ แต่กฎหมายไม่ได้ก�าหนดรายละเอียดไว้ว่า แค่ไหนที่เรียกว่าปริมาณเล็กน้อย ในประเด็นนี้แตกต่างจาก
กฎหมายคุณภาพสิง่แวดล้อม (Environmental Quality Act 1974) ของประเทศมาเลเซยีทีก่�าหนดรายละเอยีด
การอนุญาตให้เผากจิกรรมบางประเภทไว้อย่างชดัเจน เช่น การเผาใบอ้อยก่อนมกีารเก็บเกีย่วในพืน้ทีไ่ม่เกนิ 125 
ไร่ เป็นต้น 

    นอกจากนี้ หากเป็นการกระท�าความผิดตามกฎหมายนี้ หรือกฎและข้อบังคับที่ออก
ตามความกฎหมายนี้อย่างร้ายแรง คณะกรรมการวินิจฉัยความผิดเกี่ยวกับมลพิษ (Pollution Adjudication 
Board) อาจเสนอพนกังานอยัการฟ้องคดอีาญาต่อผู้กระท�าความผิด การกระท�าความผิดอย่างร้ายแรง หมายถงึ 
การกระท�าความผดิ 3 ครัง้ หรอืมากกว่านัน้ใน 1 ปี กระท�าความผิด 3 ครัง้ หรือมากกว่าน้ันเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อ
กนั กระท�าการหรือละเว้นการกระท�าตามทีบ่ญัญติัไว้ในกฎหมายนีจ้นก่อให้เกดิความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมอย่าง
ร้ายแรงหรอืไม่อาจฟ้ืนฟไูด้46 ผูก้ระท�าความผดิมีโทษจ�าคกุต้ังแต่ 6 ปี ถึง 10 ปี หากผู้ท�าผดิเป็นนติิบคุคลให้กรรมการ 
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ เจ้าหน้าทีผู้่ควบคุมหรือเจ้าหน้าท่ีซ่ึงดูแลโดยตรงในการด�าเนินงานด้านมลพิษรับโทษดังกล่าวด้วย47  

 2.2 กฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่งของประเทศไทย

   ประเทศไทยไม่มกีฎหมายควบคมุการเผาในทีโ่ล่งเป็นการเฉพาะจงึต้องอาศยักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
ซึง่มอียูห่ลายฉบบัมาปรบัใช้ โดยกฎหมายแต่ละฉบบัมมีาตรการทีแ่ตกต่างกนัไป จากการตัง้ค�าถามในตอนต้นว่า 
เหตุใดกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในท่ีโล่งได้  
แยกเป็นค�าตอบได้ดังนี้ 

   2.2.1 การควบคุมเหตุร�าคาญ

   การเผาในที่โล่งย่อมก่อให้เกิดฝุ่น ละออง เขม่าหรือเถ้า ซึ่งเป็นเหตุร�าคาญอย่างหนึ่ง ดังนั้น  
แม้พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไม่มวีตัถปุระสงค์ในการควบคมุการเผาในทีโ่ล่งโดยตรง แต่มหีลกั

เกณฑ์การควบคุมเหตุร�าคาญ (Nuisance) ในมาตรา 25 (4) ซึ่งน�ามาปรับใช้กับการควบคุมการเผาในที่โล่งได้ 

   โดยทั่วไปการเผาขยะมูลฝอยหรือการเผาวัสดุทางการเกษตรมักเกิดขึ้นในที่ของเอกชน
มากกว่าในหรอืทีส่าธารณะ แต่มข้ีอสงัเกตว่า ในการควบคมุเหตุร�าคาญในทีเ่อกชนเจ้าพนกังานท้องถิน่จะมอี�านาจ
ออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ระงับเหตุร�าคาญได้ก็ต่อเมื่อมีแหตุร�าคาญเกิดขึ้นแล้ว
เท่านัน้ จะใช้อ�านาจในทางป้องกนัเหตรุ�าคาญทีอ่าจเกดิข้ึนเหมอืนกบัการควบคมุเหตุร�าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะ
ไม่ได้ ซึง่ไม่สอดคล้องกบัหลกัระวงัไว้ก่อน (Precautionary Principle) อนัเป็นหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายสิง่
แวดล้อม ซึง่ให้ความส�าคญักบัการเฝ้าระวงัความเสียหายยิง่กว่าการแก้ไข48 แม้มาตรา 26 ให้อ�านาจเจ้าพนกังาน
ท้องถิน่ห้ามไม่ให้ผูใ้ดก่อเหตรุ�าคาญในสถานทีเ่อกชนกต็าม แต่มาตราดังกล่าวไม่มบีทลงโทษในกรณท่ีีมผู้ีฝ่าฝืน

 46 Ibid, Section 48.

 47 Ibid, Section 48 Paragraph 1. 

 48 กอบกุล รายะนาคร, พฒันาการของหลักกฎหมายส่ิงแวดล้อมและสิทธชิมุชน (เอกสารวชิาการ หมายเลข 25) (เชยีงใหม่: สถาบนัวจิยัสังคม 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่, 2549), 5-6.
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    นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเหตุร�าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะ หรือการควบคุม 
เหตุร�าคาญในที่เอกชนก็ตาม การเผาในที่โล่งไม่เป็นความผิดทันทีที่เผา แต่จะเป็นความผิดเมื่อเจ้าพนักงานท้อง
ถิ่นมีค�าสั่งเป็นหนังสือให้หยุดเผา แต่ผู้เผาไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งนั้น โดยเป็นความผิดเนื่องจากฝ่าฝืนค�าสั่งนั่นเอง  
ซึ่งหมายความว่ากว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค�าสั่งให้หยุดเผา การเผาก็อาจเสร็จสิ้นแล้ว49 อีกทั้ง ยังมีปัญหา
ในทางปฏิบัติแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินในการทราบถึงการเผา แม้จะมีควันปกคลุมในเขตท้องที่ แต่ไม่รู้ว่าควัน 
ดงักล่าวมีทีม่าจากแหล่งใดเนือ่งจากขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชน (Public Participation) ท�าให้เจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นไม่สามารถออกค�าสั่งระงับการเผาได้50 

   2.2.2 ข้อก�าหนดห้ามเผา

   ข้อก�าหนดห้ามเผาที่ราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน51 ก�าหนด
ขึ้นโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายที่จัดตั้งราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทนั้น เป็นการควบคุมการเผาในที่โล่ง
โดยตรง โดยผู้ที่เผาย่อมมีความผิดทันทีที่เผา ซ่ึงต่างจากการควบคุมเหตุร�าคาญตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตาม ราชการส่วนท้องถ่ินมีอ�านาจก�าหนดโทษปรับแก่ผู้เผาในที่โล่งได้ไม่เกิน 
1,000 บาท ซึง่ไม่สอดคล้องกบัหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle) และไม่สอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาในบางกรณี ตัวอย่างเช่น เกษตรกรที่ถือครองที่ดินรายใหญ่อาจยินดีที่จะจ่ายค่าปรับแลกกับการเผาวัสดุ
พืชไร่จ�านวนมาก ในขณะเดียวกันเกษตรกรรายย่อยซ่ึงเผาพืชไร่เป็นจ�านวนน้อยกลับต้องจ่ายค่าปรับในอัตรา
เท่ากบัเกษตรกรรายใหญ่ อกีท้ัง ข้อก�าหนดห้ามเผามลีกัษณะห้ามเด็ดขาด โดยไม่มข้ีอยกเว้นและไม่ก�าหนดกรอบ
เวลาห้ามเผาไว้ จึงอาจไม่เป็นธรรมแก่ผู ้ได้รับผลกระทบบางกลุ่ม52 โดยเฉพาะเกษตรกรที่มองว่าการเผา 
เป็นส่วนหนึ่งของการท�าการเกษตร53 ในขณะที่กฎหมายของประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์อนุญาตให้

บางกิจกรรมสามารถเผา ในที่โล่งได้เพื่อไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนมากเกินไป

   2.2.3 ก�าหนดเวลาห้ามเผา

    ก�าหนดเวลาห้ามเผาใช้เพื่อควบคุมการเผาช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูแล้ง 

ของทุกปี เมื่อฝุ่นละอองในอากาศส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือร่างกายของประชาชนเป็นวงกว้าง ย่อมถือว่า 
เป็นสาธารณภัย ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

    ก�าหนดเวลาห้ามเผาเป็นรปูแบบเดยีวทีใ่ช้ในประเทศบรไูน แม้การประกาศก�าหนดเวลาห้าม
เผาสามารถท�าได้โดยไม่ต้องรอให้มีสาธารณภัยเกิดขึ้นก่อน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรการป้องกันการเผาก็ตาม  
แต่กจิกรรมการเผาไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะมลูฝอยชุมชนหรอืการเผาวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร เกดิขึน้ได้ตลอด
เวลาไม่จ�ากัดเฉพาะช่วงเวลาที่ก�าหนดเวลาห้ามเผาเท่านั้น อีกทั้ง เมื่อล่วงเลยก�าหนดเวลาห้ามเผาจะมีเชื้อเพลิง

  49 อภริฐั ดีทองอ่อน, “มาตรการทางกฎหมายในการควบคมุมลพษิทางอากาศอนัเกดิจากการเผาในท่ีโล่งในภาคเกษตรกรรม,” (วทิยานพินธ์

ปรญิญามหาบณัฑติ คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 95. 

 50 ธนชั ปิสินย์, สัมภาษณ์โดย วีระยทุธ หอมชืน่, ต�าบลแม่กา, 13 กนัยายน 2564. 

 51 อ�านาจ วงศ์บัณฑติ, กฎหมายส่ิงแวดล้อม, พมิพ์ครัง้ที ่4 (กรงุเทพฯ: ส�านกัพมิพ์วิญญชูน, 2562), 650.

 52 สรุเชษฐ์ ชิระมณ,ี ปัญหาของการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือระงับหมอกควนัซึง่เกดิจากการเผาในท่ีโล่ง: กรณศึีกษาอ�าเภอม่อนแจ่ม จงัหวัด

เชยีงใหม่ (รายงานการวิจัย) (กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 18.

 53 สมพิศ เทพรงัสาร, สัมภาษณ์โดย วีระยทุธ หอมชืน่, ต�าบลแม่กา, 16 กนัยายน 2564. 
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จ�านวนมากทีร่อการเผาและเกดิการเผาพร้อมกนัก่อให้เกดิมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัของ
ประชาชน54 การเผาช่วงเวลาอืน่นอกเหนอืก�าหนดเวลาห้ามเผาต้องน�ามาตรการควบคมุเหตรุ�าคาญ ตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาปรับใช้ ซึ่งเกิดปัญหาดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว

   4) ความรับผิดทางแพ่ง

   แม้ความรบัผดิทางแพ่งตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 
2535 จะเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) ก็ตาม แต่ภาระการพิสูจน์ (Burden of Proof)  
เรือ่งความสัมพนัธ์ระหว่างการกระท�าและผล (Causation) ยงัคงเป็นของผูเ้สียหาย55 โดยผูเ้สยีหายจะต้องพสิจูน์
ให้ได้ว่า ความเสียหายที่ตนได้รับเป็นผลโดยตรงมาจากการกระท�าของจ�าเลย56 ซึ่งเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ 
เนื่องจากในความเป็นจริงมลพิษจากหมอกควันที่ผู้เสียหายได้รับอาจมีที่มาหลายแห่งและจากผู้เผาหลายคน  
สิ่งที่ผู้เสียหายต้องพิสูจน์ คือ ควันไฟจากการเผาแห่งใดและจากผู้เผารายใดที่ท�าให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหาย 
อีกทั้งจะฟ้องผู้เผาทุกรายฐานเป็นตัวการร่วมในการท�าละเมิดก็ไม่ได้ เนื่องจากต่างคนต่างเผาถือไม่ได้ว่าจงใจท�า
ละเมิดร่วมกัน ประกอบกบัความเสยีหายทีผู่เ้สยีหายได้รบัหากมผีลกระทบต่อสขุภาพเพยีงเลก็น้อย เช่น เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและมีอาการแสบตา อาจไม่คุ้มค่าที่จะฟ้องร้องผู้เผาในที่โล่งเมื่อเทียบกับ 
ค่าใช้จ่ายทีจ่ะต้องเสยีไปในการฟ้องคดีกบัค่าเสยีหายทีจ่ะได้รบั ดงันัน้ ความรบัผดิทางแพ่งจงึไม่ใช่เครือ่งมอืหลกั
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง

   5) การมีส่วนร่วมของประชาชน

   แม้กฎหมายควบคมุการเผาในทีโ่ล่งจะมหีลายฉบบัดังทีก่ล่าวมาแล้ว แต่ไม่มกีฎหมายฉบบัใดเลย
ทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัรฐับาลในการแก้ปัญหามลพษิทางอากาศจากการเผาในท่ีโล่งและเป็นไปได้

ยากที่รัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียวจะแก้ไขปัญหานี้ได้57 ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน (Public Participation) โดยให้สทิธแิก่ประชาชนในการด�าเนนิคดแีบบกลุม่ (People’s Right to 

Class Action) เพือ่ปกป้องประโยชน์ของตนเองหรอืประโยชน์ของชมุชนในกรณทีีไ่ด้รับความเสียหายจากมลพษิ

และ/หรอืเกดิความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อม58 อกีทัง้ ยงัให้สทิธแิก่องค์กรเอกชนฟ้องคดเีพือ่ให้มกีารจดัการสิง่แวดล้อม

อย่างยัง่ยนื59 ในเรือ่งเดยีวกันนีป้ระเทศฟิลปิปินส์เปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมโดยให้อ�านาจแก่ประชาชนใน

การฟ้องคด ี(Citizen Suits) โดยไม่เสยีค่าธรรมเนียม60 เป็นคดแีพ่ง คดอีาญา หรอืคดปีกครองต่อศาลได้61 

 54 ณฐัพิมล อนิพริดุต์เดชาธร, สัมภาษณ์โดย วีระยทุธ หอมช่ืน, เทศบาลต�าบลแม่กา, 13 กันยายน 2564. 

 55 สรุศกัดิ ์บญุเรอืง, “ข้อเสนอทางกฎหมายเพือ่จดัท�าข้อตกลงเชงิอนรุกัษ์ในประเทศไทย: ศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบ,” (วทิยานพินธ์ปรญิญาดุษฎี

บณัฑติ สาขากฎหมายอนรุกัษ์ธรรมชาติ คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัดนัด,ี 2563), 40.

 56 อดุมศักด์ิ สินธิพงษ์, กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม, พิมพ์ครัง้ที ่5 (กรุงเทพฯ: ส�านกัพมิพ์วญิญชูน, 2561), 489. 

 57 วรีะยทุธ หอมชืน่, การฟ้องคดีเชงิกลยทุธ์เพ่ือขดัขวางการมส่ีวนร่วมของประชาชนด้านสิง่แวดล้อม (รายงานการวจิยั) (พะเยา: คณะนิตศิาสตร์ 

มหาวิทยาลยัพะเยา, 2562), 46.

 58 Protection and Management of Environment Law No.32 Year 2009, Section 91. 

 59 Ibid, Section 92.

 60 The Clean Air Act 1999, Section 41 Paragraph 2.

 61 Ibid, Section 41.
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3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   กฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย 
และประเทศฟิลิปปินส์มีความชัดเจนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมาเลเซียที่นิยาม
ความหมายของการเผาในท่ีโล่งและตรากฎหมายเพื่อจัดการกับการเผาในที่โล่งไว้เป็นการเฉพาะ ในขณะที่
ประเทศไทยไม่มีความชัดเจนต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาหลาย
ประการดังที่กล่าวมาแล้ว การสั่งห้าม (Direct Regulation)62 เป็นเครื่องมือหลักที่กลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประเทศไทยน�ามาใช้ควบคมุการเผาในทีโ่ล่ง มเีพยีงประเทศฟิลปิปินส์ทีน่�าการช่วยเหลอืด้านการเงนิ (Subsidies 
and Grants) มาใช้เป็นเครื่องมือเสริม อีกทั้งบางประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน ประเทศมาเลเซีย มีการน�า 
ข้อสันนิษฐานความผิด (Presumption) มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่สามารถระบุตัวผู้เผาได้ ในขณะที่ประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งอยู่ในรูปแบบของการฟ้องคดี

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   จากการศกึษา ผูเ้ขยีนเหน็ควรมข้ีอเสนอแนะในแก้ไขปัญหามลพษิทางอากาศจากการเผาในทีโ่ล่ง
ได้อย่างไร แยกเป็นค�าตอบดังนี้ 

   1) เหน็ควรมกีารนยิามความหมายของการเผาในท่ีโล่งให้ชดัเจนในพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ 
พ.ศ. 2535 เพือ่ง่ายต่อการควบคุม โดยเสนอว่า “การเผาในทีโ่ล่ง หมายถงึ ไฟไหม้ การเผาไหม้ หรือไฟคกุรุ่นใด ๆ 
หรือการเผาวัสดุใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในท่ีเปิดโล่ง โดยที่ฝุ่น ควัน ก๊าซ และสารพิษอ่ืนจากการเผาไหม้สามารถแพร่
กระจายไปได้ในบรรยากาศ” ซึง่เป็นค�านยิามท่ีก�าหนดไว้ในแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคมุการเผาในท่ีโล่ง

   2) เหน็ควรออกกฎหมายควบคมุการเผาในทีโ่ล่งเป็นการเฉพาะ โดยน�ากฎหมายของประเทศมาเลเซยี
มาเป็นแบบอย่าง ห้ามไม่ให้เผาเป็นหลกั โดยเสนอเป็น “ห้ามมใิห้ผู้ใดยนิยอมหรือก่อให้เกดิการเผาในทีโ่ล่งบนทีด่นิ
ของตน” แต่อนุญาตให้เผาเป็นข้อยกเว้นซึ่งกิจกรรมท่ีอนุญาตให้เผาควรก�าหนดหลักเกณฑ์แตกต่างกันไปตาม
ลกัษณะของสิง่ทีเ่ผา และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัจ�านวนเนือ้ทีแ่ละระยะเวลาทีอ่นญุาตให้
เผา การแจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐทราบก่อนมีการเผา และต้องมีผู้ควบคุมการเผา

   3) เห็นควรน�าข้อสันนิษฐาน (Presumption) มาใช้ โดยเสนอว่า “เมื่อมีการเผาบนที่ดินแปลงใด
ให้สนันษิฐานไว้ก่อนว่า เจ้าของหรือผูค้รอบครองซึง่เป็นผูด้แูลทีด่นินัน้เป็นผูเ้ผา เว้นแต่จะพิสจูน์ได้เป็นอย่างอืน่” 
ประเทศท่ีน�าข้อสันนิษฐานมาใช้ต่างก็เปิดโอกาสให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินพิสูจน์เพื่อให้พ้นผิดการพิสูจน์
เพื่อให้พ้นผิด (Defense) เสนอว่า “เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการเผาในท่ีโล่งนั้นอยู่
นอกเหนือการควบคุมของตน หรือตนไม่ได้รับรู้ รู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมในการเผาน้ัน หรือตนได้ใช้ความ
ระมดัระวังทกุวถิทีางอย่างดแีล้ว หรอืตนได้ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมตามความสามารถและ ในพฤตกิารณ์

เช่นนั้นเพื่อป้องกันการกระท�าที่เป็นความผิด” 

  62 Neil Gunningham, Peter Grabosky, and Darren Sinclair, Smart Regulation: Designing Environmental Policy (Oxford: 

Oxford University Press, 1998), 39.
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   4) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) รูปแบบที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย

เห็นควรเสนอให้แบ่งค่าปรับกึ่งหน่ึงให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระท�าความผิดเพื่อแก้ปัญหาเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่

ทราบถึงการเผาและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาล 
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บทคัดย่อ

 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน

ระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายที่อาศัยพระราชบัญญัติออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี,  

2) ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในข้อ 1) และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

เกี่ยวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ

 จากการศึกษาพบว่า 1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ ค่าเฉลี่ย 

ทีพ่งึประสงค์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.79) เมือ่แยกเป็นรายประเด็น พบว่าพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีค่าเฉลี่ยที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06)  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  

มีค่าเฉลี่ยที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.72) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วย

พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 มีค่าเฉลี่ยที่พึงประสงค์อยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60), 2) ปัญหาในการบังคับใช้ คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไม่อาจประกันความมั่นคงในเรื่องสถานภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ของภาครัฐได้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 
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พ.ศ. 2559 การให้สวัสดิการนั้นยังไม่เทียบเท่ากับข้าราชการ ระบบการจ้าง และเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้าง 

ยังไม่เป็นธรรม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจาก

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 สิทธิและสวัสดิการมีน้อยกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ พ.ศ. 

2552 และ 3) แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เห็นควรให้ตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของพนกังานในสถาบันอดุมศกึษาของภาครฐัขึน้ใหม่เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลาง และให้รวมข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั

ราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นฉบับเดียว 

ค�าส�าคัญ: ปัญหากฎหมาย; พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา; สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ; มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 กาญจนบุรี

Abstract 

 The article aimed to study; 1) acts and enacted laws enforced by Kanchanaburi Rajabhat 

University Council relating to Higher Education Institution Officers (HEI Officers), 2) legal problems 

according to the enforcement of acts and enacted laws within item 1, and 3) to provide 

suggestions on improvement of acts and enacted laws related to University Council for Higher 

Education Institution Officers.

 The results showed that; 1) acts of Higher Education Institution Officers (HEI Officers) 

had an average of overall desired aspects at a high level (3.79). For each individual aspect, an 

average of desired aspects of Civil Service Act No. 2, B.E. 2551 was found at a high level (4.06), 

an average of desired aspects of Kanchanaburi Rajabhat University Regulations on Higher 

Education Institution Officers (HEI Officers) B.E. 2552 and Kanchanaburi Rajabhat University 

Regulations on Higher Education Institution Officers (HEI Officers) (No. 2), B.E. 2559 was found 

at a high level (3.72), and an average of desired aspects of Kanchanaburi Rajabhat University 

Regulations on Higher Education Institution Officers (HEI Officers) (University Revenue Employment 

Contract) B.E. 2553 was found at a high level (3.60), 2) legal problems according to the 

enforcement of Civil Service Act No. 2 B.E. 2551 showed that there was instability in the status 

matter of Higher Education Institution Officers (HEI Officers). Moreover, Kanchanaburi Rajabhat 

University Regulations on Higher Education Institution Officers (HEI Officers) B.E. 2552 and 

Kanchanaburi Rajabhat University Regulations on Higher Education Institution Officers (HEI 

Officers) No. 2 B.E. 2559 revealed that there was an inequality of welfare compared to government 

officials. In terms of employment system and employment condition, it was unfair. Kanchanaburi 

Rajabhat University Regulations on Higher Education Institution Officers (HEI Officers) (University 

Revenue Employment Contract) B.E. 2553 also revealed that there were less rights and welfare 

than Kanchanaburi Rajabhat University Regulations on Higher Education Institution Officers (HEI 
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Officers) B.E. 2552, and 3) It was also shown that acts related to human resource management 

(HRM) of Higher Education Institution Officers (HEI Officers) should be enacted as a standardized 

criteria and combine all Kanchanaburi Rajabhat University Regulations on Higher Education 

Institution Officers (HEI Officers) into a single act.

Keywords: Legal Problems; Higher Education Institution Officers; Higher Education Institution;  

 Kanchanaburi Rajabhat University

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

   ในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อ พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยพระราชบัญญตัดิงักล่าวได้ยบุทบวงมหาวิทยาลยั ท�าให้ข้าราชการในสถาบนัอดุมศกึษา

ที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยต้องเข้ามาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ให้มีคณะกรรมการ 

การอดุมศกึษาขึ้น โดยใหเ้ลขาการคณะกรรมการการอดุมศึกษาเปน็ผูบ้งัคบับญัชาข้าราชการในสถานศกึษาของ

ภาครฐัทีจั่ดการศกึษาระดบัปรญิญา5 ต่อมาได้มพีระราชบญัญตัทิีส่�าคญัเกีย่วกบัสถาบนัอดุมศกึษาอกี 1 ฉบับ คือ 

พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ. 2547 ในพระราชบญัญติัฉบับนีไ้ด้ให้สถาบัน

การศึกษาของภาครัฐท่ีจัดการศึกษาในระดับปริญญาจะต้องมารวมอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุผล เพื่อให้การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐมีความ

เสมอภาค เป็นเอกภาพ และสอดคล้องกบัภารกจิโดยค�านงึถงึความเป็นอสิระ และความเป็นเลศิทางวชิาการและ

วิชาชีพ และในพระราชบัญญัติดังกล่าวจะบัญญัติสถานภาพของบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ “ข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” เท่านั้น6 แต่ในความเป็นจริงบุคคลที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐยังมี

สถานภาพอืน่ ๆ  อกี โดยเฉพาะทีม่สีถานภาพเป็น “พนกังานมหาวทิยาลัย” ซ่ึงเกิดขึน้จากมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่ 

พ.ศ. 2542 เพื่อเตรียมการให้สถาบันอุดมศึกษาออกนอกระบบ แต่เมื่อผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายปี สถาบัน

อุดมศึกษาก็ไม่ได้ออกนอกระบบเสยีทัง้หมด ประกอบกบัพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 มาตรา 

7 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 รวมทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย

อื่น ๆ ออกใช้บังคับ ท�าให้สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐมีเพิ่มมากขึ้น พนักงานมหาวิทยาลัยก็มีจ�านวนเพิ่มมาก

ขึ้นด้วย แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานมหาวิทยาลัยของภาครัฐจะต้องอาศัยอ�านาจสภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ  ในการออกข้อบังคับเพื่อใช้บริหาร

งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

 5 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545, มาตรา 41, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มท่ี 119 ตอนท่ี 99 ก  

(2 ตุลาคม 2545): 14.

 6 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2545, มาตรา 11, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 121 

ตอนพิเศษ 70 ก (12 พฤศจิกายน 2547): 12.



หน้า 76 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  (vol. 10 no. 1 January - June 2022)

   ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2551ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติเกี่ยวกับพนักงาน

มหาวิทยาลัยไว้ ดังนี้

   1) มาตรา 3 ให้เพิ่มบทนิยามค�าว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ระหว่างบทนิยามค�าว่า 

“ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา”7 และค�าว่า “สภาสถาบนัอดุมศกึษา” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัิ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลที่ได้

รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ท�างานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณ

แผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา

   2) ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็น หมวด 9 การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  

จากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

มีผลท�าให้พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนได้มี

กฎหมายรองรบัสถานภาพ โดยเรยีกว่า “พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา”8 แต่พระราชบญัญติัข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 ได้บัญญัติเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพียงกว้าง ๆ โดยให้อ�านาจสภามหาวิทยาลัยของแต่ละ

แห่งสามารถท่ีจะออกข้อบังคับในการด�าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานได้ ตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรี9 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่สภาสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐก�าหนดในเรื่องการเปลี่ยนต�าแหน่ง การปรับ

ระดับชั้น การตัดโอน และการเปลี่ยนกลุ่มค่าจ้าง โดยสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐจะต้องจัดท�าแผนอัตราก�าลัง

พนักงานประกอบด้วยพนัธกจิ ภารกจิ และกระบวนการน�าส่งผลผลติ ผลลพัธ์ทีส่อดคล้องกบันโยบายของรฐับาล

เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคนภาครัฐ (คปร.) เมื่อคณะกรรมการก�าหนด 

เป้าหมายและนโยบายก�าลงัคนภาครฐั (คปร.) พิจารณาอนมุติั สภาสถาบนัอดุมศกึษาของภาครัฐย่อมด�าเนนิการ

บริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐได้เองภายใต้แผนที่ก�าหนด ซ่ึงสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถ

ด�าเนนิการในเรือ่งต่าง ๆ ได้โดยรองรบันโยบายการพัฒนาเป็นมหาวทิยาลัยในก�ากับของภาครัฐในปี พ.ศ. 254510  

ดงัน้ีแล้ว สญัญาจ้างพนกังานในสถาบันอดุมศกึษาตามกฎหมายและนโยบายของภาครัฐจงึเป็นสญัญาทางปกครอง

เพราะมีวัตถุประสงค์เป็นการบริการสาธารณะโดยมีภาครัฐเป็นคู่สัญญา11 อนึ่ง สัญญาทางปกครองนั้นสามารถ

พัฒนาต่อไปได้โดยศาลปกครองเป็นผู้วางหลักจากสัญญาที่มีสาระเป็นเครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดท�า

 7 พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, มาตรา 3, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 

เล่มที่ 125 ตอนที่ 28 ก (18 กุมภาพันธ์ 2551): 37.

 8 พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2, ราชกิจจา

นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 125 ตอนที่ 28 ก (18 กุมภาพันธ์ 2551): 40.

 9 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0707.1.9/27,” 5 เมษายน 2542.

 10 ประภัสสร ดาวเศรษฐ์, มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการ และประโยชน์สาธารณะ (กรุงเทพฯ: 

ส�านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2546), 16.

 11 ชายชัย แสวงศักดิ์, ค�าอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิญญูชน, 2555), 349-350.
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บริการสาธารณะ12 และกรณีมีข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง ระหว่างพนักงานในสถาบันอุดศึกษาของภาครัฐกับ

สถาบันอุดมศึกษาผู้จ้างพนักงาน ถ้าคู่พิพาทต้องการฟ้องคดี ศาลที่มีอ�านาจในการพิพากษาคดีพิพาทดังกล่าว 

จึงเป็นศาลปกครอง13 จะเห็นได้ว่า สถานะของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐอยู่ภายใต้สัญญาทาง

ปกครอง และกฎหมายให้อ�านาจสภาสถาบันอุดมศึกษาออกระเบียบ ข้อบังคับเอง เป็นเหตุท�าให้พนักงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษาออกมาเรียกร้องให้มีกฎหมายกลางที่ก�าหนดมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานขั้นต�่าในการ

บริหารงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น 

   ส�าหรบัมหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบรุ ีโดยสภามหาวทิยาลยัได้อาศยัอ�านาจตามพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2547 (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 ได้ออกข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั

ราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรีว่าด้วย

พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 บังคับใช้กับพนักงาน

มหาวิทยาลัยทั้งสองสาย คือ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งในการใช้ข้อบังคับหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 เป็นระยะเวลา 8 ปี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่า

ด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 เป็นระยะเวลา 7 ปี  

ย่อมมีข้อคิดเหน็และข้อปัญหากฎหมายทีเ่กดิขึน้จากการบงัคับใช้ ทัง้นี ้ย่อมมเีหตมุาจากพระราชบญัญตัริะเบยีบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่ไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ที่เป็น

มาตรฐานกลางหรือมาตรฐานขั้นต�า่ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไว้ แต่ให้อ�านาจ

สภามหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

อันเป็นประเด็นปัญหาที่ผู้เขียนจะได้ท�าการศึกษาต่อไป

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพือ่ศกึษากฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ในระดบัพระราชบญัญตัิ

และ กฎหมายล�าดับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายท้ังในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมาย

ล�าดับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   1.2.3 เพือ่เสนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายเกีย่วกบัพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา

ของภาครัฐที่เป็นพระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   การศึกษานี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวข้องกับพนักงาน ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท้ังในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย

 12 นันทวัฒน์ ปรมานันทันท์, สัญญาทางปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิญญูชน, 2554), 35-36.

 13 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิญญูชน, 2548), 279-282.
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ราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาค

รัฐที่เป็นพระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรองที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 

   การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้เขียนใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มประชากร คือ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตาม 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีว่าด้วยพนักงานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2552 และตามข้อบงัคับมหาวทิยาลยั

ราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  

ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ใช้การสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive) จ�านวน 276 คน มีประเด็น

ค�าถาม 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส�าคัญของพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 ค�าถาม

เก่ียวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย และส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ และน�าข้อมูล 

มาวิเคราะห์โดยใช้สถติร้ิอยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วดัค่าความแปรปรวนการทดสอบค่าเฉลีย่ด้วยการ

ทดสอบที (Pooled t-test) โดยการสุ่มตัวอย่างอิสระ (Independent-sampling)

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ทราบถึงข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน

ระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายที่อาศัยพระราชบัญญัติออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   1.5.2 ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมาย

ระดับรองที่อาศัยพระราชบัญญัติออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   1.5.3 ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของ

ภาครัฐที่เป็นพระราชบัญญัติและกฎหมายที่อาศัยพระราชบัญญัติออกโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2. ผลการศึกษาวิจัย   

 จากการศึกษาประเด็นปัญหากฎหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบประเด็นดังต่อไปนี้

 2.1 ความพึงประสงค์ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

   ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากร คือ 

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สายวิชาการและสายสนับสนุน จ�านวน 276 คน เป็นค�าถามส่วนที่ 2 

ในประเด็นที่ 1 คือ ความพึงประสงค์ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายที่อาศัยพระราชบัญญัติออก

โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ค่าเฉลี่ยที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.79) เมื่อแยกเป็นราย

ประเด็น พบว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

มีค่าเฉลีย่ทีพึ่งประสงค์อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.06) ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ีว่าด้วยพนกังาน
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มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 มีค่าเฉลี่ยที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.72) 

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได ้

ของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2553 มค่ีาเฉลีย่ทีพ่งึประสงค์อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ในส่วนกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นว่า ความพึงประสงค์ต่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีค่าเฉลี่ยที่พึงประสงค์สูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

ระบบราชการ และการด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในการสร้างผลผลิตและบริการขององค์กรอัน 

ก่อให้เกิดความคล่องตัวของการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการก�าหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมถึง 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน14 ตามมาด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และ แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ตามล�าดับ

 2.2 ปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบับที ่2) 

พ.ศ. 2551 

   ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากร คือ 

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สายวิชาการและสายสนับสนุน จ�านวน 276 คน เป็นค�าถามในส่วนที่ 

2 ประเด็นที่ 2 คือ ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2551  ซึง่มคี�าถาม 3 ประเดน็ ซึง่ประเดน็ท่ีมคีะแนนค่าเฉลีย่สูงสดุ ได้แก่ 1) พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา

มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่งตามมาตรา 18 ทั้งต�าแหน่งวิชาการ ต�าแหน่งประเภทบริหาร และ

ต�าแหน่งประเภททั่วไป หรือต�าแหน่งอื่นใดที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.36) 2) การก�าหนดต�าแหน่งระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้งอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนเงิน

เพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนต�าแหน่ง การเปล่ียนและการโอนย้ายต�าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ วินัยและ 

การรกัษาวนิยั การด�าเนนิการทางวินยั การออกจากงาน การอทุธรณ์และการร้องทกุข์ และการอืน่ทีเ่กีย่วกบัการ

บริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) และ 3) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง

ในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบัน

อุดมศึกษา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.97) ในส่วนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะเห็นได้ว่า การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้ง

ด�ารงต�าแหน่งตามมาตรา 18 ทั้งต�าแหน่งวิชาการ ต�าแหน่งประเภทบริหาร และต�าแหน่งประเภทท่ัวไป หรือ

ต�าแหน่งอื่นใดที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา มีค่าพึงประสงค์อยู่ในระดับสูงท่ีสุด และ 

การนยิามพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษาหมายความว่า บคุคลซ่ึงได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างในสถาบนัอดุมศึกษา 

โดยได้รบัจ้างหรอืค่าตอบแทนจากเงนิงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบนัอดุมศกึษา มค่ีาพึงประสงค์

อยู่ในระดับต�่าสุด 

 14 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0707.1.9/27,” 5 เมษายน 2542.
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 15 นนัทวัฒน์ ปรมานนัทันท์, สัญญาทางปกครอง, 35-36.

   นอกจากนี ้ในประเดน็ค�าถามปลายเปิดทีผู้่ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็

เพิ่มเติม คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไม่อาจ

ประกนัความมัน่คงในเรือ่งสถานภาพของพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษาของภาครัฐได้ ต้องการให้มพีระราชบญัญัติ

กลางในการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยโดยก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าไว้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาค

กบัพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา โดยให้ตวัแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  เข้าไปบริหารบคุคลของพนกังานมหาวทิยาลยั 

โดยคัดเลือกจากผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพราะจะได้ทราบสภาพปัญหาของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

อย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นสัญญาทางปกครองเพราะ

มหาวิทยาลยัเป็นหน่วยงานของรฐัและมวีตัถปุระสงค์เป็นการบรกิารสาธารณะ ลกัษณะของสญัญาเป็นเครือ่งมือ

ของฝ่ายปกครองในการจดัท�าบรกิารสาธารณะ15 ซ่ึงเหน็ได้จากค�านยิามพนกังานในสถาบนัอุดมศกึษาหมายความ

ว่า บคุคลซึง่ได้รบัการจ้างตามสญัญาจ้างในสถาบนัอดุมศกึษา โดยได้รบัจ้างหรอืค่าตอบแทนจากเงนิงบประมาณ

แผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา อันเป็นการให้อ�านาจสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถก�าหนด

สาระส�าคัญของสัญญาได้  ไม่มีกฎหมายกลางที่มีมาตรฐานขั้นต�่าที่เท่าเทียมและเสมอภาค

 2.3 ปัญหาการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
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   ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากร คือ

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สายวิชาการและสายสนับสนุน จ�านวน 276 คน เป็นค�าถามในส่วนที่ 

2 ประเด็นที่ 3 คือ ปัญหาการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

ซึ่งประเด็นนี้มีค�าถามท้ังหมด 25 ประเด็นค�าถาม โดยประเด็นค�าถามที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่  

ให้มหาวิทยาลัยจัดบริการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

4.37) รองลงมา คือ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.30) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ การต่อสัญญาจ้างระยะที่ห้าของพนักงาน

มหาวิทยาลยัสายการสอนต้องมตี�าแหน่งทางวชิาการเป็นรองศาสตราจารย์ หรอืคณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็

ว่ามผีลงานทางวชิาการอืน่ทีเ่ทยีบเท่า อยูใ่นระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) ในส่วนข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยราชภฏั

กาญจนบรุ ีว่าด้วยพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2552 และข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ีว่าด้วยพนกังาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จะเห็นได้ว่าการที่มหาวิทยาลัยให้สวัสดิการจัดบริการตรวจสุขภาพให้กับ

พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปี มีค่าพึงประสงค์อยู่ในระดับสูงสุด และการต่อสัญญาจ้างระยะท่ีห้าของ

พนกังานมหาวทิยาลยัสายการสอนต้องมตี�าแหน่งทางวชิาการเป็นรองศาสตราจารย์ หรือคณะกรรมการพิจารณา

แล้วเห็นว่ามีผลงานทางวิชาการอื่นที่เทียบเท่า มีค่าพึงประสงค์ต�่าสุด



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 81

   นอกจากนี้ ในค�าถามปลายเปิดในประเด็นนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิด

เหน็เพิม่เตมิคือ การให้สวัสดกิารนัน้ยงัไม่เทยีบเท่ากบัข้าราชการ ระบบการจ้าง และเงือ่นไขในการต่อสญัญาจ้าง

ยังไม่เป็นธรรม สมควรปรับข้อบังคับให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  

เน้นอนาคต และให้มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน เช่น ระยะสัญญาจ้างควรปรับเป็น ระยะที่ 1 เป็น 4 ปี, ระยะ

ที่ 2 เป็น 4 ปี, ระยะที่ 3 เป็น 8 ปี และระยะที่ 4 ถึงเกษียณอายุราชการ และไม่ควรถูกเลิกสัญญาจ้างในกรณี

ยุบเลิกหน่วยงาน โดยให้มีการเคลื่อนอัตราก�าลังได้ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ

ควรให้ต่อสัญญาจนถึง 60 ปี ในส่วนด้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยควรมีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน 

เช่น ค่าตอบแทนต�าแหน่งทางวิชาการ ควรเท่ากับข้าราชการ เพราะมีเกณฑ์การพิจารณาต�าแหน่งเหมือนกัน  

ควรมีการประเมินการขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง เหมือนข้าราชการ การตรวจสุขภาพให้กับพนักงานควรมีความ

ละเอยีดมากขึน้ โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย เช่น การตรวจมะเร็งเต้านม รังไข่ เป็นต้น และควรเพิม่เงินสะสมกองทนุส�ารอง

เลีย้งชพีจาก 3 เปอร์เซน็ต์ ให้อยูร่ะหว่าง 5 เปอร์เซ็นต์ ถึง 8 เปอร์เซ็นต์ สภาพปัญหาพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา

ไทยที่ส�าคัญ 3 ประการ กล่าวคือ 1) ปัญหาด้านระบบสัญญาจ้าง 2) ปัญหาด้านระบบค่าตอบแทนในการบริหาร

วงเงนิ และ 3) ปัญหาด้านระบบสวัสดกิารและสิทธิประโยชน์ ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้พนกังานในสถาบนัอุดมศกึษา

ขาดความมัน่คงในวชิาชีพ และเกดิความไม่เสมอภาคในการบรหิารระบบสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ของสถาบนั

อุดมศึกษาแต่ละแห่ง16 

 2.4 ปัญหาการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

   ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากร คือ

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สายวิชาการและสายสนับสนุน จ�านวน 276 คน เป็นค�าถามในส่วนที่ 

2 ประเด็นที่ 4 คือ ปัญหาการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามสญัญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2553 ซึง่ประเดน็นีม้ทีัง้หมด 18 ประเดน็ค�าถาม โดยประเด็น

ค�าถามที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด มีท้ังหมด 3 ประเด็นค�าถาม ได้คะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากัน คืออยู่ในระดับมาก  

(ค่าเฉลีย่ 4.21) ได้แก่ ในกรณท่ีีทางราชการปรบัเงนิเดอืน ค่าจ้าง หรอืค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า 

ให้มหาวทิยาลยัปรบัค่าจ้างหรอืค่าตอบแทนแก่พนกังานมหาวทิยาลยัตามสญัญาจ้างเช่นเดยีวกับของทางราชการ ให้

พนกังานมหาวทิยาลยัตามสญัญาจ้างมสีทิธิเ์ป็นสมาชกิกองทนุสะสมเล้ียงชพี และให้มหาวิทยาลัยจัดบริการตรวจ

สุขภาพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นประจ�าทุกปี รองลงมา คือ พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้าง 

ทีป่ฏิบตังิานครบสองปีหรอืพนักงานมหาวิทยาลยัทีไ่ด้รบัการเทยีบโอนประสบการณ์และมผีลประเมนิครัง้สุดท้าย

ตัง้แต่ระดบัสีข้ึ่นไปมสีทิธ์ิขอทนุมหาวทิยาลยัเพือ่ไปศกึษาต่อ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ส่วนประเดน็ทีมี่ค่า

เฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ พนกังานมหาวทิยาลยัตามสญัญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลัยไม่มสิีทธิล์าไปศกึษา ฝึกอบรม 

ดงูาน หรอืปฏบิตังิานวจิยั อยูใ่นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.00) ในส่วนข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี 

 16 ขจร จิตสุขุมมงคล, “การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต,” เอกสารสัมมนาเร่ืองแนวทางการบริหารงานบุคคล

ส�าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กรุงเทพ, 2556, 2.
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ว่าด้วยพนกังานมหาวทิยาลยัตามสญัญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2553 จะเหน็ได้ว่า ในกรณทีีท่าง

ราชการปรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า ให้มหาวิทยาลัยปรับค่าจ้างหรือ

ค่าตอบแทนแก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างเช่นเดียวกับของทางราชการ มีค่าพึงประสงค์อยู่ในระดับ

สูงสุด และพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิลาไปศึกษา  

ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย มีค่าพึงประสงค์อยู่ในระดับต�่าสุด

   นอกจากนี้ ในค�าถามปลายเปิดในประเด็นท่ี 3 นี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะและ 

ความคดิเห็นเพิ่มเติมว่า พนักงานมหาวิทยาลยัตามสัญญาจ้างจากเงนิรายไดข้องมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2553 มีสิทธิ

และสวสัดกิารน้อยกว่าพนกังานมหาวทิยาลยัตามข้อบงัคบั พ.ศ. 2552 ศกึษาความต้องการสวสัดิการของพนกังาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมพบว่าพนักงาน

มหาวิทยาลัยมีความต้องการสวัสดิการมากที่สุด โดยเฉพาะด้านสุขภาพ และที่อยู่อาศัย อยู่ในระดับมากที่สุด17   

จงึเหน็ควรปรบัพนักงานมหาวทิยาลัยตามสญัญาจ้างจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2553 ให้เป็นพนกังาน

มหาวทิยาลยัตามข้อบงัคบั พ.ศ. 2552 เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการด้านสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ได้มากขึน้ 

ให้เกิดความเท่าเทียม และเป็นธรรม

 2.5 บทวิเคราะห์

   จากการศกึษา ปัญหากฎหมายพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษาของภาครฐั กรณศีกึษามหาวทิยาลยั

ราชภัฏกาญจนบุรี ผู้เขียนมีบทวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

   2.5.1 เรื่องความเท่าเทียม คือ ไม่ควรแบ่งแยกว่าเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  

ควรเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีสถานะและความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การปรับเงินเดือนหรือได้รับ

สวัสดิการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เห็นควรเป็นไปในในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน เพ่ือไม่ให้เกิด

ความเหลื่อมล�้าของแต่ละบุคคล และสมควรพิจารณาควบรวมพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ พ.ศ. 2553 

เข้ากบัพนกังานมหาวทิยาลยัตามข้อบงัคบั พ.ศ. 2552 แต่เพ่ิมเติมประเด็นเงือ่นไขต่าง ๆ  ตามลักษณะงานท่ีปฏบิตัิ

   2.5.2 เรื่องสัญญาจ้าง การต่อสัญญาจ้างให้ลดลงเหลือแค่ 4 ระยะ และต่อจนครบอายุ 60 ปี ใน

สัญญาจ้างระยะที่ 4

   2.5.3 เรื่องสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยควรมีสวัสดิการเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับสวัสดิการ

ของข้าราชการครสูงักดัส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ให้เพิม่สทิธใินการรกัษาพยาบาลให้กบั บดิา 

มารดา และบตุร ให้มข้ีอบังคบัเกีย่วกบัการลาศกึษาต่อของพนกังานมหาวทิยาลยัให้มคีวามชดัเจนและมมีาตรฐาน

เท่าเทียมกันกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน การได้รับเงินตอบแทนต�าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

เห็นควรมีมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการ ซึ่งข้าราชการการได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการได้เปรียบกว่า

พนักงานมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยมีข้อจ�ากัดในด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 17 งามจติ อนิทวงศ์, ศึกษาความต้องการสวัสดิการของพนกังานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบรุ ี

(การศกึษาปัญหาพเิศษหลักสูตรรฐัประศาสนศาตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน) (ชลบรุ:ี มหาวทิยาลยับรูพา, 2556), ง.
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ที่จะน�ามาใช้ในการจัดสวัสดิการ18 และพบว่าโครงสร้างเงินเดือนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เหน็ควร ก�าหนดอตัราเงนิเดอืนสายการสอน 1.5 เท่า สายสนบัสนนุ 1.4 เท่าของข้าราชการ และเพิม่ค่าตอบแทน

ตามประสบการณ์ ควรจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลที่เบิกจากกองทุนประกันสังคมไม่ได้ เช่น กองทุนค่ารักษา

พยาบาลบตุร คูส่มรส บดิา มารดา ควรมกีองทุนสวสัดิการมเีงินกู้ยมืเพ่ือจัดหาซ้ือทีอ่ยูอ่าศยัของตนมกีองทนุการ

ศึกษาของบุตร เพื่อให้มีสวัสดิการเทียบเท่า19 

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   ระบบกฎหมายเก่ียวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐยังมีปัญหาท่ีจ�าเป็นต้องมีการ

ปรับปรุงแก้ไขอยู่หลายประการ เช่น ปัญหาขาดเอกภาพของระบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ 

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและมาตรฐานการจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ เป็นต้น  

โดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ท่ีให ้

สภาสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐเป็นองค์กรกลางในการบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ  

โดยเป็นผู้วางแนวทางและมาตรฐานกลางของการบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ เพื่อให ้

หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐยึดถือ แต่ปัจจุบันยังมีหลายเรื่องที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บัญญัติไว้โดยไม่อาจประกันถึงความมั่นคงของสถานภาพ

ของพนักงาน กรณนียิามค�าว่า “พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา” ว่าบคุคลซึง่ได้รบัการจ้างตามสญัญาจ้างในสถาบัน

อุดมศึกษา โดยได้รับจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา  

เมือ่พิเคราะห์ตามค�านยิามนี ้สถานภาพของพนกังานย่อมขึน้อยูก่บัสัญญาจ้างซ่ึงดูไม่มคีวามมัน่คง และในบางเรือ่ง

กย็งัมิได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัตเิอาไว้ เช่น การได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มคีวามผิด การด�าเนนิการ

ทางวนัิยแก่พนกังานในสถาบันอดุมศกึษาของภาครฐั เป็นต้น ดงันีแ้ล้ว หลักเกณฑ์และวธิกีารในเรือ่งดงักล่าวที่

สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐแต่ละแห่งก�าหนดขึ้นอาจมีมาตรฐานแตกต่างกันอันท�าให้ระบบกฎหมายเกี่ยวกับ

พนักงานในสถาบนัอดุมศกึษาของภาครฐัขาดความเป็นเอกภาพ และเกดิความลักล่ันในการบงัคับใช้กฎหมาย และ

จากการสรุปผลการศึกษาปัญหากฎหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ ซึ่งกรณีศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุร ีใน 3 ประเดน็ ภาพรวมพบว่า อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.79) และเมือ่พจิารณาเป็นรายประเดน็

พบว่า ปัญหาการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) ปัญหาการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงาน

มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2552 และข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรีุ ว่าด้วยพนกังานมหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2559 อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.72) และปัญหาการบงัคบัใช้ข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบรีุ ว่าด้วย

พนกังานมหาวทิยาลยัตามสญัญาจ้างจากเงนิรายได้ของมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2553 อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60)

 18 อังคณา กันธิยะ, “การเปรยีบเทียบสิทธิประโยชน์และสวสัดกิารระหว่างข้าราชการกบัพนักงานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,” 

(วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบัณฑติ สาขารฐัประศาสนศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2553), ข.

 19 มนญู บรรณวงศิลป์ และคณะ, การวิเคราะห์รปูแบบโครงสร้างเงนิเดอืน ค่าตอบแทน และสวสัดกิารของพนักงานมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

(รายงานการวจัิย) (ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551), ข.
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 3.2 ข้อเสนอแนะ

   จากการศึกษาปัญหากฎหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี เห็นควรมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

   3.2.1 เหน็ควรให้มพีระราชบัญญติักลางในการบริหารพนกังานมหาวทิยาลยัโดยก�าหนดมาตรฐาน

ขั้นต�่าไว้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาคกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ตัวแทนจากภาคส่วน

ต่าง ๆ เข้าไปบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกจากผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพราะ 

จะได้รู้สภาพปัญหาของบุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

   3.2.2 เห็นควรให้ปรับข้อบังคับให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาวการณ์ใน

ปัจจบุนั เน้นอนาคต และให้มคีวามมัน่คงในหน้าท่ีการงาน เช่น ระยะสัญญาจ้างควรปรับเป็น ระยะที ่1 เป็น 4 ปี, 

ระยะที่ 2 เป็น 4 ปี, ระยะที่ 3 เป็น 8 ปี และระยะที่ 4 ถึงเกษียณอายุราชการ และไม่ควรถูกเลิกสัญญาจ้างใน

กรณียุบเลิกหน่วยงาน โดยให้มีการเคลื่อนอัตราก�าลังได้ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีต�าแหน่งทาง

วิชาการเห็นควรให้ต่อสัญญาจนถึง 60 ปี 

   3.2.3 เห็นควรให้มสีวสัดกิารและค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีมกนั เช่น ค่าตอบแทนต�าแหน่งทางวิชาการ 

ควรเท่ากับข้าราชการ เพราะมีเกณฑ์การพิจารณาต�าแหน่งเหมือนกัน เห็นควรให้มีการประเมินการขึ้นเงินเดือน 

ปีละ 2 ครั้ง เหมือนข้าราชการ การตรวจสุขภาพให้กับพนักงานควรมีความละเอียดมากขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เช่น การตรวจมะเร็งเต้านม รังไข่ เป็นต้น และควรเพิ่มเงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจาก 3 เปอร์เซ็นต์ ให้อยู่

ระหว่าง 5 เปอร์เซ็นต์ ถึง 8 เปอร์เซ็นต์
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 1 ระดับปฏิบัติการ, นักทัณฑวิทยา.

 2 Operational Level, Penologist. 
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Video Game Loot Boxes: Entertaining Mechanic or Disguised Gambling
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานิยาม รูปแบบ การท�างานและความคล้ายคลึงกับการพนันของ

ระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม กฎหมายไทย วเิคราะห์เปรยีบเทยีบกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศและเสนอ

แนะนโยบายในการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมต่อไป

 จากการศึกษาพบว่า ระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมเป็นรูปแบบทางธุรกิจซึ่งผู้ให้บริการเกมน�ามาใช้

หารายได้โดยการให้มีระบบที่ท�าการสุ่มรางวัลให้แก่ผู้เล่น และผู้เล่นสามารถใช้จ่ายเงินจริงเพื่อท�าการเปิดกล่อง

สุ่มภายในวิดีโอเกมเพิ่มเติมได้ ซ่ึงกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมสามารถจ�าแนกรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ แบ่งตาม

ความสามารถในการแลกเปลี่ยน แบ่งตามลักษณะของสิ่งของที่ได้ และแบ่งตามขั้นตอนการได้มาสิ่งของภายใน

กล่องสุ่ม การได้มาซึ่งกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมสามารถได้มาโดย 3 วิธี คือ การซื้อกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมโดย

ใช้สกุลเงินจริง การแลกมาโดยใช้หน่วยเงินภายในวิดีโอเกม และการได้มาโดยเป็นรางวัลจากการเล่นเกม  

หลกัการท�างานของระบบกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมมกีลไกคล้ายคลึงกบัการพนนัในการท�าให้ผู้เล่นเกมเกดิความ

ตื่นเต้นและรู้สึกพึงพอใจในการเข้าใช้ระบบที่คล้ายกับเกมเสี่ยงโชค กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมไม่ถือเป็นการพนัน

ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ตามมาตรา 4 แต่อาจผิดตามมาตรา 8 ในเรื่องของการจัดกิจกรรม

แถมพกและเสี่ยงโชค การก�าหนดนิยามและสถานะของระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมให้มีความชัดเจนเป็นสิ่ง

จ�าเป็นในการแสวงหามาตรการที่เหมาะสมต่อระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมของประเทศไทย

ค�าส�าคัญ: ระบบกล่องสุ่ม; วิดีโอเกม; ความสนุก; การพนันแฝง
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Abstract

 This article aims to study the definition, form, function and similarity of random box 
gambling within video games. Thai Law Comparative analysis of Thai law. Foreign laws and 
recommend policies to determine legal measures regarding the loot boxs system in video games.

 The study found that the video game loot box is a business model which game 
providers use to gain income by using game of chance to reward players which encourage 
players to play or pay more to get more reward by opening video game loot boxes. Video 
game loot boxes can be categorized into 3 categories which are tradability of loot boxes, type 
of items and procedure of getting items. There are 3 main methods to get video game loot 
boxes which are using real money to buy video game loot boxes directly, using in game currency 
to buy video game loot boxes and getting video game loot boxes as in-game reward or by 
participating in event organized by the game. Video Game loot boxes have a mechanic similar 
to gambling that make players feel excited and satisfied by participating in game of chance-like 
activity. Video game loot boxes are not gambling by the definition of act 4 of Thai Gambling 
Act but may fall under act 8 of the same law which may make video game loot boxes illegal. 
Establishing definition and status of video game loot boxes are necessary for seeking appropriate 
measures of video game loot boxes in Thailand.

Keywords: Loot Boxes System; Video Game; Entertaining; Gambling

1. บทน�า

 1.1 ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา

   การพัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมเกม มิได้มีเฉพาะในด้านของคุณภาพของตัวเกมเท่านั้น  
แต่รวมไปถึงรูปแบบธุรกิจซึ่งน�ามาใช้หารายได้ภายในวิดีโอเกมด้วยเช่นกัน ระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม 
(Loot Box or Gacha) เป็นรูปแบบหน่ึงในวิธีการหารายได้ของผู้ให้บริการเกมโดยให้ผู้เล่นสามารถใช้จ่ายเงิน
จริงเพ่ือซื้อกล่องสุ ่มภายในวิดีโอเกมได้โดยตรงหรือซ้ือหน่วยเงินในเกมเพ่ือน�าไปแลกกับกล่องสุ ่มได้  
โดยรางวัลท่ีได้จากกล่องสุ่มจะไม่แน่นอนและผู้เล่นอาจต้องเปิดกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อ
ให้ได้รับรางวัลท่ีตนต้องการ น�าไปสู่ปัญหาถึงความกังวลของรูปแบบธุรกิจในลักษณะดังกล่าวว่า ด้วยลักษณะ
ของกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมที่ผู้เล่นไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าตนจะได้รับรางวัลใดเป็นที่แน่ชัดนั้นมีความ
คล้ายคลึงกับการพนัน และจะส่งผลกระทบเช่นเดียวกับการพนันหรือไม่ เกิดเป็นการศึกษาวิจัยและมาตรการ
ในการก�ากับควบคุมมากมาย รวมถึงการมีมาตรการทางกฎหมายในบางประเทศ 

  การพัฒนาเติบโตทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเกม ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วท�าให้การศึกษาใน
ประเด็นของระบบกล่องสุ ่มภายในวิดีโอเกมเป็นประเด็นใหม่ในหลายประเทศ ส�าหรับประเทศไทย  
การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมก�าลังเติบโตในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาเกม การน�าเข้าเกม 
เพ่ือจัดจ�าหน่าย การจัดการแข่งขันวิดีโอเกมหลากหลายรายการท้ังในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีเงินรางวัล
มากมาย และรวมไปถึงการหารายได้ของผู้จัดจ�าหน่ายและผู้ให้บริการเกมผ่านการใช้ระบบกล่องสุ ่ม 
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ภายในเกมอีกด้วย3 โดยในปัจจุบันระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมนั้น ยังมิได้เป็นที่รู้จักในหมู่คนทั่วไปรวมถึง
หน่วยงานของภาครฐัทีอ่าจมหีน้าทีใ่นการก�ากบัควบคมุระบบกล่องสุ่มภายในวดีิโอเกมทีย่งัขาดความรู้ความเข้าใจ
ภายในประเด็นดังกล่าว อีกทั้งระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมยังขาดการนิยามที่ชัดเจนทางกฎหมาย ท�าให้ไม่มี
สถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน น�าไปสู่ความไม่แน่นอนในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเข้าใช้บังคับ และไม่มี
มาตรการใด ๆ ในปัจจุบันที่จะน�ามาก�ากับควบคุมระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมไม่ว่าจะเป็นมาตรการของ 
ภาครัฐหรือมาตรการของทางภาคเอกชนภายในประเทศไทย 

   บทความฉบับนี ้มวีตัถปุระสงค์ในการน�าเสนอ นยิาม รปูแบบ และการท�างานของกล่องสุม่ภายใน
วิดีโอเกม ความคล้ายคลึงกันระหว่างการพนันกับระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม และสถานะทางกฎหมายของ
ระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมของประเทศไทย

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพือ่ศกึษานยิาม รปูแบบ การท�างานของระบบกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกม และความคล้ายคลึง
กับการพนันของระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม

   1.2.2 เพื่อศึกษาวิจัย ตลอดจนวิเคราะห์เปรยีบเทียบกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศเก่ียว
กบัระบบกล่องสุ่มภายในวิดโีอเกม

   1.2.3 เพื่อสรุปและเสนอแนะนโยบายในการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบ 
กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม

 1.3 ขอบเขตการวิจัย

    การศึกษานี้ มีขอบเขตการศึกษากฎหมายไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และ
กฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภคเกีย่วกบัการขายสนิค้าพรเีมีย่มทีไ่ม่เป็นธรรมและ
การโฆษณาที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง (Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading 
Representations, 1962) ของประเทศญีปุ่น่ และมติทีป่ระชมุคณะกรรมการเกมแห่งเบลเยีย่ม (Belgian Gaming 
Commission)

 1.4 ระเบยีบวธิวีจิยั

    การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) อาทิ กฎหมายภายในและกฎหมายต่าง
ประเทศ วรรณกรรมต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความวิชาการ งานวิจัย ข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) พร้อมน�าข้อมูลที่ได ้
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ อันจะน�าไปสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป

 3 ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, “ผลส�ารวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจ�าปี 2563 คาดการณ์
แนวโน้ม 3 ปี,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2564, สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2565, https://www.depa.or.th/storage/app/media/file/depa_Digital-Con-

tent-2021_Preess-Con.pdf/
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 1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั

   1.5.1 ทราบถงึนยิาม รปูแบบ การท�างานของระบบกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกม และความคล้ายคลงึ
กับการพนันของระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม

   1.5.2 ทราบและเข้าใจ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์เปรยีบเทยีบกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ
เกี่ยวกับระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมได้

   1.5.3 สามารถสรุปและเสนอแนะนโยบายในการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบ
กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม

2. ผลการศึกษาวิจัย

 การศึกษาระบบกล่องสุม่ภายในวดีิโอเกม กลไกเพือ่ความสนกุหรอืการพนนัแฝง พบประเดน็ดงัต่อไปนี้

 2.1 นิยามของระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม

   ค�าว่ากล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมยังไม่มีการบัญญัตินิยามที่แน่ชัด มีการนิยามค�าว่ากล่องสุ่มภายใน

วิดีโอเกมมากมายโดยนักวิจัยและหน่วยงานที่ศึกษาเกี่ยวกับกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม ซึ่งสามารถสรุปนิยามจาก

การพิจารณาถึงความหมาย และนิยามที่หลากหลายได้ว่า กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม (Loot Box) คือ โมเดลทาง

ธรุกิจรปูแบบหนึง่ส�าหรบัใช้ในการหารายได้ภายของวิดีโอเกม4 โดยใช้ภาชนะดิจิตอลซ่ึงภายในบรรจุส่ิงของเสมือน 

(Virtual Items) ไว้หนึ่งช้ินหรือมากกว่าหนึ่งชิ้น5 มีชื่อเรียกรวมถึงการน�าเสนอหลากหลายรูปแบบ เช่น  

ลูท บอกซ์ (Loot Box), ลูท เครท (Loot Crate), กาฉะ (Gacha), การ์ด แพ็ค (Card Pack), กิฟท์ บอกซ์  

(Gift Box) เป็นต้น แล้วแต่ว่าผู้ให้บริการเกมจะก�าหนดชื่อเรียกระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมในเกมของตนว่า

อย่างไร ผู้เล่นจะได้รับสิ่งของเสมือนจากกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมเมื่อเปิดกล่องโดยไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า

ว่าสิ่งของที่จะได้คืออะไร และได้รับสิ่งของภายในกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมนั้นจากการสุ่ม โดยอาศัยกลไกที่เรียก

ว่า ระบบสุม่อตัราความเป็นไปได้ (Random Number Generator: RNG) ส่ิงของเสมอืนในกล่องสุ่มภายในวดิโีอ

เกมอาจเป็นสิ่งของตกแต่งเพื่อความสวยงาม เช่น อวาตาร์ (Avatar), สกิน (Skin) หรือ คอสเมติก (Cosmetic) 

เป็นสิ่งของซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพซึ่งสร้างความได้เปรียบในการเล่นเกมโดยตรง เช่น อาวุธ หรือ สิ่งของ 

ช่วยเหลือในการเล่นเกมใด ๆ หรือเป็นสกุลเงินเสมือนใด ๆ ซึ่งใช้ภายในแต่ละเกม กล่องสุ่มอาจหามาได้โดยการ

เล่นเกมตามปกติ การซื้อมาโดยใช้สกุลเสมือนเงินภายในเกม รวมถึงการซื้อกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมโดยใช้ 

สกุลเงินจริง6 โดยรางวัลจากกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมอาจมีมูลค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเงินท่ีใช้จ่ายไปก็ได้  

 4 พงศกร เรืองเดชขจร, “กล่องสุ่ม กล่องรางวัล หรือ การพนันไอเทม,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2561, สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2564, https://

www.gamblingstudy-th.org/issues_topic_1/298/1/1/lootbox/

 5 Aaron Drummond and James D. Sauer, “Video Game Loot Boxes are Psychologically Akin to Gambling,” Nature 

Human Behavior 2, no. 2 (2018): 530-532. 

 6 Gabriel A. Brooks and Luke Clark, “Associations Between Loot Box Use, Problematic Gaming and Gambling, and 

Gambling-Related Cognitions,” Addictive Behaviors 96, no. 2 (September 2019): 26-34.



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 91

กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมมีลักษณะคล้ายการพนันเพราะมีลักษณะของการเสี่ยงโชคโดยไม่อาศัยความช�านาญ 
และรางวัลที่ได้เป็นไปโดยการสุ่มโดยผู้เล่นไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าจะได้รางวัลท่ีต้องการหรือไม่ แต่อาจ 
ไม่นับว่าเป็นการพนันตามนิยามของกฎหมาย7 ขึ้นอยู่กับบริบทและการตีความของกฎหมายในแต่ละประเทศ

 2.2 รูปแบบของกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม

   เมือ่พจิารณาถงึลกัษณะของกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมจะสามารถแบ่งประเภทของกล่องสุม่ภายใน
วิดีโอเกมได้ดังนี้

    2.2.1 กล่องสุ่มตามความสามารถในการแลกเปลี่ยน8 

     กล่องสุ่มตามความสามารถในการแลกเปลี่ยนมีรูปแบบดังนี้

     1) กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมแบบธรรมดา (Standard Loot Boxes) หมายถึง กล่องสุ่ม
ภายในวิดีโอเกมซึ่งเมื่อเปิดแล้วผู้เล่นจะได้รับสิ่งของเสมือนในรูปแบบต่าง ๆ โดยที่ผู้เล่นไม่สามารถแลกเปลี่ยน
สิ่งของที่ได้จากเปิดกล่องสุ่มเหล่านี้กับผู้เล่นอื่นได้ และสามารถน�าส่ิงของท่ีได้จากการเปิดกล่องสุ่มภายในวิดีโอ
เกมเหล่านั้นมาใช้งานได้แต่เพียงผู้เดียว

     2) กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมซ่ึงสามารถแลกเปลี่ยนได้ (Tradeable Loot Boxes)  
หมายถึง กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมซึ่งเมื่อเปิดแล้วผู้เล่นจะได้รับสิ่งของเสมือนในรูปแบบต่าง ๆ  และสามารถแลก
เปลีย่นสิง่ของทีไ่ด้จากเปิดกล่องสุม่ภายในวดีิโอเกมเหล่านีก้บัผู้เล่นอืน่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปล่ียนผ่านระบบ
การแลกเปลีย่นท่ีผูใ้ห้บรกิารเกมก�าหนดไว้ หรอืเป็นการทีผู่เ้ล่นภายในเกม 2 คนพบเจอกนัและแลกเปลีย่นสิง่ของ
ภายในเกมโดยตรง รวมถึงการแลกเปลี่ยนผ่านตลาดภายนอกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเกม

   2.2.2 รูปแบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมตามลักษณะของสิ่งของซึ่งได้จากกล่องสุ่ม9

     กล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมตามลกัษณะของสิง่ของซ่ึงได้จากกล่องสุม่มรีปูแบบดังนี้

    1) กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมซ่ึงให้สิ่งของตกแต่งเพื่อความสวยงาม (Cosmetic Loot 
Boxes) มีจุดประสงค์เพื่อปรับแต่งเกม ตัวละครภายในเกม หรือสิ่งของอื่น ๆ ภายในเกม เช่น ลายของอาวุธ
ภายในเกม เป็นต้น ให้มรีปูลกัษณ์ทีส่วยงาม หรือเป็นทีน่่าสนใจมากยิง่ขึน้ โดยส่ิงของตกแต่งภายในเกมทีห่ายาก
จะเป็นที่นิยมในหมู่นักเล่นเกม และถูกใช้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงสถานะของผู้เล่นผู้ครอบครองตัวละคร (Skin) นั้น หรือ
เป็นสิ่งมีคุณค่าส�าหรับนักสะสม

    2) กล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมซ่ึงให้ส่ิงของซึง่ส่งผลต่อการเล่นเกมโดยตรง (Game Progress 
Affecting Items Loot Boxes) คือ สิ่งของที่ส่งผลต่อการด�าเนินเกมต่อไปโดยตรง โดยการสร้างความได้เปรียบ
ใด ๆ ในการเล่นเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ เช่น อาวุธหรือตัวละครใหม่ที่ทรงพลัง 

 7 Daniel L. King and Paul H. Delfabbro, “Predatory Monetization Schemes in Video Games (e.g. “Loot Boxes”) and 
Internet Gaming Disorder,” Addiction 113, no. 11 (November 2018): 1967-1969.
 8 Sebastian Schwiddessen, “Loot Boxes in Japan: Legal Analysis and Kompu Gacha Explained,” last modified 2018, 
accessed September 22, 2021, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9207df10-a8a2-4f67-81c3-6a148a6100e2/
 9 Sebastian Schwiddessen and Phillip Karius, “Watch Your Loot Boxes! – Recent Developments and Legal Assessment 
in Selected Key Jurisdictions from a Gambling Law Perspective,” Interactive Entertainment Law Review 1, no. 1 (June 18, 2018): 
17-43.
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มากยิง่ขึน้ สิง่ของซึง่ส่งผลต่อการเล่นเกมท่ีมคีวามหายากมกัทรงพลังหรอืมปีระโยชน์มากกว่าสิง่ของทีห่าได้ทัว่ไป
ภายในเกม เพราะฉะนัน้แล้ว สิง่ของประเภทนีน้อกจากจะใช้เป็นสิง่แสดงถงึสถานะของผูเ้ล่นแล้ว ยงัส่งผลโดยตรง
ต่อการสนับสนุนผู้เล่นส�าหรับการด�าเนินเกมในระดับที่สูงขึ้นหรือเพื่อแข่งขันกับผู้เล่นเกมอื่น ๆ ได้

   2.2.3 รปูแบบกล่องสุ่มภายในวิดโีอเกมตามข้ันตอนการได้ส่ิงของภายในกล่องสุ่ม10 

     กล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมตามขัน้ตอนการได้สิง่ของภายในกล่องสุม่มรีปูแบบดังนี ้  

     1) กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมแบบชั้นเดียว (Single-level Loot Boxes) หมายถึง  

กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมโดยทั่วไป ซึ่งเมื่อผู้เล่นท�าการเปิดกล่องสุ่มแล้วจะได้ของรางวัลจากการสุ่มของระบบ

โดยทันที 

    2) กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมแบบหลายชั้น (Multi-level Loot Boxes) หมายถึง  

ระบบกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมซ่ึงให้ผูเ้ล่นสะสมส่ิงของเสมอืนทีผู้่ให้บริการเกมก�าหนดจากการเปิดกล่องสุ่มภายใน

วิดีโอเกมทั่วไปให้ได้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดเพื่อน�าไปแลกเป็นรางวัลใหญ่ที่มีคุณค่าสูงมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ผู้เล่น

ต้องท�าการสะสมสิ่งของ A สิ่งของ B สิ่งของ C และ สิ่งของ D ให้ครบทั้ง 4 ชิ้น ด้วยการเปิดกล่องสุ่มภายในวิดีโอ

เกมทั่วไป เพื่อน�าไปแลกรางวัลใหญ่ตามที่ผู้ให้บริการเกมก�าหนดเงื่อนไขเอาไว้ เป็นต้น 

   2.2.4 รูปแบบการได้มาซึ่งกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม

     การได้มาซึ่งกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมมีรูปแบบดังนี้

    1) การขายกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมโดยตรงโดยใช้เงินจริง เป็นการใช้จ่ายสกุลเงินจริง

เพื่อซื้อกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมโดยตรง โดยท�าธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ 

วิธีที่นิยมใช้คือ การหักยอดเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซ่ึงผูกเข้ากับบัญชีที่สมัครไว้กับผู้ให้บริการเกม 

เกมทีเ่ปิดให้สามารถซ้ือกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมได้โดยตรงโดยการใช้จ่ายเงนิจรงิมจี�านวนไม่มาก เนือ่งจากความ

เส่ียงต่อการถกูพจิารณาเข้าองค์ประกอบของความเป็นการพนนัตามกฎหมายการพนนัของบางประเทศ ตวัอย่าง

เช่น เกมโอเวอร์วอทช์ (Overwatch) ซึง่ผู้เล่นสามารถใช้บตัรเครดติหรอืบตัรเดบติในการช�าระเงนิเผือ่ซ้ือกล่องสุ่ม

ภายในวดิโีอเกมผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรอืโปรแกรมแบทเทลิเนต็ (Battle.net) ซึง่เป็นโปรแกรมส�าหรบัเข้าเล่นวดิโีอ

เกมซ่ึงพฒันาและจดัจ�าหน่ายโดยบรษัิทแอคตวิิชนั บลซิซาร์ด (Activision Blizzard, Inc.) โดยผูใ้ช้งานสามารถซ้ือ

เกมเพือ่เล่นได้โดยตรงผ่านโปรแกรมนี ้รวมถึงการซือ้กล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมซึง่เป็นของผูใ้ห้บรกิารเกมได้โดยตรง

    2) การใช้สกลุเงนิเสมอืนในการแลกกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกม เป็นวธิทีีน่ยิมใช้มากทีส่ดุ

ในการให้ได้มาซึ่งกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม โดยสกุลเงินซ่ึงใช้ในการซ้ือกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมนี้มักมีลักษณะ

พิเศษและมีคุณค่ามากกว่าสกุลเงินหรือทรัพยากรอื่น ๆ ภายในเกม เนื่องจากเป็นสกุลเงินซึ่งใช้ในการซื้อกล่อง

สุ่มภายในวิดีโอเกม ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาส�าหรับใช้ในการหารายได้ให้แก่ผู้บริการเกม โดยสกุลเงินนี้ให้

สามารถหามาได้ทั้งจากการเป็นรางวัลในการเล่นเกมตามปกติ หรือสามารถใช้จ่ายสกุลเงินจริงเพื่อซื้อสกุลเงิน

 10 Ibid.
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ภายในเกมเหล่านี้ได ้ การใช้สกุลเงินจริงในการซ้ือสกุลเงินเสมือนภายในเกมนั้นสามารถท�าได้ด้วยวิธีการใช้จ่าย
ยอดเงินผ่านบตัรเครดิตหรอืเดบติการ์ดซึง่ผกูเข้ากบับญัชทีีส่มคัรไว้กับผูใ้ห้บรกิารเกมทีใ่ช้ในการเล่นเกมผ่านทาง
แพลตฟอร์มของเกมนั้น เช่น ช�าระเงินผ่านเพลย์สโตร์ (Play Store) ส�าหรับเกมที่เล่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ (Android) ช�าระเงินผ่านแอพสโตร์ (App Store) ส�าหรับเกมที่เล่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS)  
ผ่านโปรแกรมอื่น ๆ  ที่เล่นผ่านระบบนั้น เช่น โปรแกรมจ�าหน่ายและเข้าเล่นวิดีโอเกม ซึ่งให้บริการโดยวาล์วคอร์
ปอเรชัน (Valve Corporation) หรือที่เรียกว่าการสตรีม (Steam) โปรแกรมจ�าหน่ายและเข้าเล่นวิดีโอเกม  
ซึง่ให้บรกิารโดยห้างหุน้ส่วนอเิล็กทรอนกิส์อาร์ต (Electronic Arts Inc.) หรอืทีเ่รยีกว่า การออรจินิ (Origin) และ
โปรแกรมจ�าหน่ายและเข้าเล่นวดีิโอเกม ซ่ึงให้บรกิารโดยยบูซิอต์ฟ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ (Ubisoft Entertainment) 
หรือที่เรียกว่าระบบยูเพลย์ (Uplay) เป็นต้น หรือจ่ายเงินผ่านผู้ให้บริการเกมนั้นโดยตรงหากเกมนั้นสามารถเล่น
ได้โดยไม่ผ่านระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมของผู้ให้บริการอื่น ๆ

    3) การได้รับกล่องสุม่ภายในวดีิโอเกมซ่ึงเป็นรางวลัจากการเล่นเกมหรือการร่วมกจิกรรม 
ภายในเกม ซึ่งในบางเกมนั้น กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมสามารถได้มาโดยเป็นรางวัลจากการเล่นเกม รวมถึง 
กิจกรรมต่าง ๆ  ซึง่ผูใ้ห้บรกิารเกมได้จดัขึน้ รางวลัจากการเล่นเกมอาจไม่ได้อยูใ่นรปูของกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกม
เท่านั้น แต่อาจจะเป็นสกุลเงินภายในเกมซึ่งสามารถน�าไปแลกซ้ือกล่องสุ ่มอีกต่อหนึ่งก็ได้ ตัวอย่างเช่น  
เกมโอเวอร์วอทช์ (Overwatch) ซ่ึงผู้เล่นสามารถได้มาซึ่งกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมโดยเป็นรางวัลจากการชนะ
การแข่งขัน การบรรลุวัตถุประสงค์บางประการ เล่นเกมจนถึงเวลาที่ก�าหนด เล่นเกมจนเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น 
(Level Up) หรือจากกิจกรรมตามเทศกาลในวันส�าคัญต่าง ๆ เช่น วันตรุษจีน หรือวันคริสต์มาส เป็นต้น

 2.3 การท�างานของกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม

   วิดีโอเกมซึ่งมีระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมนั้นมีการออกแบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมภายใน
เกมอย่างหลากหลาย ในบางเกมกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมนัน้เป็นเพยีงสิง่ของตกแต่งเพือ่ความสวยงามเพยีงเท่านัน้ 
มิได้ส่งผลต่อเกมการเล่นใด ๆ กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมมักได้มาจากรางวัลจากการเล่นเกมเป็นปกติอยู่แล้ว  
การซื้อกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมเพิ่มเติมเป็นเพียงเรื่องของความพึงพอใจส่วนบุคคล แต่ก็อาจสร้างความรู้สึก
ต้องการสะสมให้ได้สิ่งของครบทุกชิ้นและน�าไปสู่การใช้จ่ายเงินจริงที่มากขึ้นเพื่อน�ามาใช้ในการเปิดกล่องสุ่ม
ภายในวิดีโอเกม ในบางเกมซึ่งสิ่งของท่ีได้จากการเปิดกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมส่งผลต่อการเล่นเกมโดยตรงนั้น 
มกีารออกแบบเกมโดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูเ้ลน่ยงัคงเลน่เกมตอ่ไปอยา่งต่อเนื่อง และเมื่อถงึจุดหนึง่เมื่อมีอุปสรรค
ที่ยากต่อการชนะมากยิ่งข้ึนย่อมท�าให้ผู้เล่นย่อมจ่ายเงินเพื่อซ้ือกล่องสุ่มเพื่อให้ได้รับรางวัลหายากที่ต้องการมา
ช่วยในการเล่นเกมต่อไป เป็นทางเลอืกทีท่�าให้ผ่านอปุสรรคภายในเกมได้โดยไม่เสยีเวลาไปกบัการเล่นเกมทีม่าก
ขึน้เพือ่ให้ผ่านอปุสรรคเดยีวกนั ตวัอย่างเช่น ระบบกล่องสุ่มในรูปของการ์ดแพ็คจากเกมฮาร์ตสโตน (Heartstone) 
โดยเมือ่เปิดแล้วจะให้รางวลัเป็นการ์ดท่ีสามารถน�าไปใช้ในการแข่งขนักบัผูเ้ล่นอืน่ได้ โดยผู้เล่นสามารถท�าภารกจิ
หรือแข่งขันกับผู้เล่นอื่นเพื่อให้ได้สกุลเงินภายในเกมไปใช้ในการเปิดการ์ดแพ็คเพื่อให้ได้รับการ์ดใบใหม่อย่างสุ่ม 
ซึ่งผู้เล่นอาจต้องท�าการเปิดกล่องสุ่มหลายครั้งเพื่อให้ได้การ์ดที่ต้องการ หรือให้ได้รับการ์ดที่มีพลังเพียงพอต่อ
การแข่งขันกับผู้เล่นอื่น ซึ่งการเปิดกล่องสุ่มโดยรางวัลจากเกมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ท�าให้ต้องใช้จ่าย
เงินเพื่อซื้อการ์ดแพ็คเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้เล่นอื่นได้อย่างสูสีมากยิ่งขึ้น11  

 11 Alex Wiltshire, “Behind the Addictive Psychology and Seductive Art of Loot Boxes,” last Modified 2017, accessed 

September 25, 2021, https://www.pcgamer.com/behind-the-addictive-psychology-and-seductive-art-of-loot-boxes/
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 12 วรตม์ โชติพิทยสุนนท์, สัมภาษณ์โดย ผู้เขียน, กรมสุขภาพจิต, 8 มีนาคม 2565.

 13 Kieth S. Whyte, “Loot Boxes or Slot Machines Similarities and Solutions from the Gambling Addiction Prevention 

Field,” Paper Presented at U.S. Federal Trade Commission Workshop Inside the Game: Unlocking the Consumer Protection 

Issues Surrounding Loot Boxes, United States of America, August 7, 2019, 15.

   ระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมนั้นมีกลไกการท�างานซ่ึงส่งผลกระทบต่อร่างกายของผู้เล่นใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับการเล่นการพนัน คือ เป็นกลไกทางจิตซึ่งเกิดจากการเข้าเสี่ยงโชค ท�าให้ร่างกายเกิดการ
ผลิตสารโดพามีน (Dopamine) ซึ่งส่งผลให้รู้สึกพึงพอใจและมีความสุขเมื่อมีการท�ากิจกรรมดังกล่าว และอาจ
เกิดเป็นอาการเสพติดได้เมื่อเกิดการท�ากิจกรรมดังกล่าวซ�้าไปซ�้ามา เรียกว่า ระบบการให้รางวัลโดยโดพามีน 
(Dopamine Rewarding System) อกีทัง้การออกแบบระบบกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมทีม่กีารใช้ภาพเคลือ่นไหว
และเสยีงทีช่่วยในการกระตุน้ความรูส้กึตืน่เต้นของผู้เล่นให้มากกว่าเดิม เป็นการสร้างระบบการให้รางวลัสองชัน้ 
(Double Reward System) ซึ่งเป็นกลไกทางจิตท่ีท�าให้ผู้เปิดกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมนั้นรู้สึกต่ืนเต้นกับการ
เปิดกล่องสุ่มมากกว่าหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม ระบบจะไม่เปิดเผยสิ่งของที่ได้โดย
ทันที แต่จะแสดงเป็นภาพและเสียงท่ีบ่งบอกถึงความหายากของสิ่งของที่ผู้เล่นอาจได้รับเป็นการสร้างความตื่น
เต้นในครั้งแรก และเม่ือเปิดเผยสิ่งของท่ีได้รับออกมาแล้วย่อมท�าให้ผู้เล่นตื่นเต้นกับสิ่งของที่ได้รับ โดยผลลัพธ์
นัน้อาจท�าใหผู้เ้ลน่เปิดกล่องสุม่ภายในวิดโีอเกมตอ่ไปจนกวา่จะได้รับสิ่งของทีต่อ้งการ ซึง่อาจน�าไปสู่การเสพตดิ
การเปิดกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกม และด้วยความทีร่ะบบกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมเป็นสิง่ทีเ่ข้าถงึได้ง่าย โดยผูเ้ล่น
เกมทุกวัย เนื่องจากเป็นระบบที่อยู ่ในวิดีโอเกมที่เล่นอยู่บนโทรศัพท์มือถือ การที่เยาวชนเข้าถึงรูปแบบ 
การเสี่ยงโชคดังกว่าอาจพัฒนาไปสู่การเสพติดระบบที่มีการให้รางวัลในลักษณะเดียวกัน เช่น การเสพติดการ
พนนัรปูแบบอืน่ ๆ  ในอนาคต ท�าให้แม้ระบบกล่องสุ่มภายในวดิโีอเกมนัน้ไม่มคีวามแน่ชดัว่าเป็นการพนนัหรือไม่  
ผูเ้ล่นเกมย่อมถกูกระตุน้ด้วยกลไกแบบเดยีวกบัการเล่นพนนั คอื การสร้างตืน่เต้นเร้าใจขณะเปิดกล่องสุ่มภายใน
วดิโีอเกมท�าให้ร่างกายได้รบัรางวลัเป็นสารเคมโีดพามนี (Dopamine)12 ไม่ต่างจากเวลาท่ีเล่นเครือ่งสลอ็ต แมชชนี 
(Slot Machine) ซึง่มหีลกัการท�างานคล้ายคลึงกัน ทัง้ในเรือ่งของการให้รางวลัแบบสุม่ คณุค่าของรางวลัทีห่ลาก
หลายในด้านของการลวงตาผู้เล่นด้วยองค์ประกอบของเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) ประกอบกับ
การใช้ภาพและเสียงเพื่อสร้างความคาดหวัง ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดเป็นการกระตุ้นความอยากในการเล่นของ 
ผู้เล่นให้มีความตื่นเต้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถน�าไปสู่ภาวะการติดพนันได้13 

 2.4 สถานะทางกฎหมายของระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม

   สถานะของกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมภายในประเทศไทยยงัมคีวามไม่แน่ชดั เนือ่งจากยงัมไิด้มกีาร
ก�าหนดนยิามของระบบกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมอย่างชดัเจน อีกทัง้ยงัมไิด้มกีฎหมายใด ๆ  ทีจ่ะน�ามาใช้ในก�ากับ
ควบคุมระบบกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมไว้โดยตรง เมือ่พจิารณาถงึสถานะทางกฎหมายของระบบกล่องสุม่ภายใน
วิดีโอเกมโดยใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พบว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้มิได้มีการก�าหนดนิยามของ
การพนันไว้แน่ชัด ท�าให้การตีความว่าการละเล่นใด ๆ เป็นการพนันหรือไม่นั้น ต้องอาศัยการพิจารณาถึงความ
หมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและค�าพิพากษาศาลฎีกาประกอบ การละเล่นที่เป็นการชัดเจนว่า
เป็นการพนันตามพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ การพนันซึ่งห้ามเล่นตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง ที่ระบุชื่อการละเล่นไว้
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ในบัญชี ก. และการพนันที่ต้องขออนุญาตจึงจะสามารถให้จัดเล่นได้ตามมาตรา 4 วรรคสอง14 ที่ระบุชื่อ 
การละเล่นไว้ในบญัช ีข. กล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมซ่ึงมไิด้ถกูระบไุว้ในบญัช ีก. หรือ บญัช ีข. จึงไม่เข้าข่ายเป็นการ
พนันตามมาตรา 4 และอาจต้องใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจบังคับใช้กฎหมายในการตีความระบบกล่อง
สุ่มภายในวิดีโอเกมว่าเป็นการละเล่นอื่น ๆ ตามมาตรา 4 ทวิ ที่จะท�าให้ระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมเป็นการ
พนันหรือไม่ กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมจึงมิใช่การพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 247815 

 2.5 อภิปรายผลการศึกษา

    จากการศึกษาพบว่า แม้ระบบกล่องสุ ่มภายในวิดีโอเกมจะไม่ใช่การพนันตามมาตรา 4  
แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมแล้ว  
อาจเป็นการเข้าลักษณะของการจัดกิจกรรมเพื่อแถมพกหรือเสี่ยงโชคตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดยีวกันนี ้ซึง่จะสามารถให้จดัได้กต่็อเมือ่ขอนญุาตต่อกรมการปกครอง ซึง่ในปัจจบุนัการจัดกจิกรรมเพือ่แถมพก
และเสีย่งโชคนัน้กรมการปกครองอนญุาตอยูเ่พียง 2 วธิ ีคอื การส่งชิน้ส่วนของสินค้าหรือบตัรสมนาคณุหรือบตัร
อื่น ๆ มาจับฉลาก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก�าหนดไว้ และการใช้วิธีส่งข้อความผ่านระบบ SMS หรือทาง
โทรศพัท์ผ่านระบบหมายเลขต่าง ๆ  ในการทายผลตอบปัญหาหรอืแสดงความคดิเหน็เพือ่ชงิรางวลั โดยการพมิพ์
หมายเลขของผู้ส่งแล้วน�ามาจับฉลาก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต

    ระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมที่เปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการเกมในปัจจุบันนั้น มิได้มีการ 
ขออนุญาตต่อกรมการปกครอง และด้วยข้อก�าหนดดังกล่าวของกรมการปกครองที่อนุญาตให้มีการแถมพกและ
เสี่ยงโชคตามมาตรา 8 ได้เพียง 2 วิธี ท�าให้แม้ผู้ให้บริการจะด�าเนินขออนุญาตจากกรมการปกครอง ให้มีระบบ
กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม กรมการปกครองก็ไม่อาจให้อนุญาตได้ เนื่องจากการได้มาซึ่งกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม
ไม่ว่าจะด้วยการซือ้กล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมโดยตรงโดยใช้เงนิจรงิ การใช้หน่วยเงนิภายในวิดโีอเกมเพือ่ซือ้กล่อง
สุม่ และการได้มาโดยเป็นรางวลัในการเล่น มใิช่วธิกีารทีก่รมการปกครองได้ก�าหนดไว้ให้ท�าได้ในการจัดกิจกรรม
แถมพกหรือเสี่ยงโชคตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ท�าให้ระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอ
เกมซึง่มกีารให้บรกิารในประเทศไทยนัน้อาจมีสถานะผดิกฎหมายจากการเปิดให้มกีจิกรรมท่ีเป็นการแถมพกหรอื
เสีย่งโชคตามมมารา 8 โดยไม่ได้รบัอนญุาต แม้ระบบกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมจะมใิช่การพนนัในความหมายของ 
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ก็ตาม16 

    ในต่างประเทศนัน้ ยงัมปีระเทศทีใ่ช้กฎหมายการพนนัในการควบคมุระบบกล่องสุม่ภายในวิดโีอ
เกมไม่มากนัก หลายประเทศยงัอยูใ่นกระบวนการจดัท�าขัน้ตอน ประเทศเบลเย่ียมมีมตใิห้ระบบกล่องสุม่ภายใน
วดิโีอเกมซึง่ได้รบัการพจิารณาโดยคณะกรรมการเกมแห่งเบลเย่ียม (Belgian Gaming Commission) ต้องอยูภ่าย
ใต้การควบคมุของกฎหมายการพนนัของประเทศ โดยต้องน�าระบบกล่องสุ่มภายในวดีิโอเกมออกจากเกมทีเ่ปิดให้
บรกิารในประเทศเบลเยีย่ม หรอืต้องขออนญุาตต่อคณะกรรมการเกมแห่งเบลเยีย่มเพือ่ให้สามารถมรีะบบกล่องสุม่
ภายในวดิโีอเกม แต่วิดโีอเกมดงักล่าวจะมสีถานะเป็นการพนนัและต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุของกฎหมายการพนนั17 

 14 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478, มาตรา 4, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 (1 กุมภาพันธ์ 2478): 1978.

 15 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478, มาตรา 4 ทวิ, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 59 ตอนที่ 76 (8 กุมภาพันธ์ 2485): 2361.

 16 ส�านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง, สัมภาษณ์โดย ผู้เขียน, กรมการปกครอง, 17 กุมภาพันธ์ 2565.

 17 Belgian Gaming Commission, Research Report on Loot Boxes (Research Report) (Brussels: FPS Justice, 2018), 21. 
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 ในประเทศญี่ปุ่นนั้น กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมมิได้มีสถานะเป็นการพนันตามกฎหมาย และ
สามารถให้มีระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมได้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมแบบหลายชั้นไม่ได้
รับอนุญาตให้มีการน�ามาใช้ภายในวิดีโอเกม เพราะเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ
การขายสินค้าพรีเมี่ยมที่ไม่เป็นธรรมและการโฆษณาที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง (Act against Unjustifiable 
Premiums and Misleading Representations, 1962) เนือ่งจากหน่วยงานคุม้ครองผูบ้รโิภคของประเทศญีปุ่น่
เห็นว่า กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมแบบหลายชั้นนั้นเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไป18 

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   ระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมคือรูปแบบการหารายได้รูปแบบหนึ่งซ่ึงผู้ให้บริการเกมน�ามาใช้  
โดยการให้รางวัลแก่ผู้เล่นผ่านวิธีการสุ่มสิ่งของที่ได้รับผ่านการเปิดกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม สิ่งของที่ได้อาจเป็น
สิ่งของที่ส่งผลต่อการเล่นเกมโดยตรงซ่ึงเป็นการเอื้อให้ผู้เล่นท�าการเปิดกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมมากขึ้นเพื่อให้
ได้สิ่งของที่ต้องการ หรือเป็นสิ่งของตกแต่งเพื่อความสวยงามภายในเกมซ่ึงไม่ส่งผลต่อเกมการเล่นใด ๆ ก็ได้  
และผูเ้ล่นไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าตนจะได้สิง่ของชิน้ใด จงึเป็นการเข้าเสีย่งโชครปูแบบหนึง่ กล่องสุม่ภายใน
วดิโีอเกมนีอ้าจได้มาโดยเป็นรางวลัจากการเล่นเกมทัว่ไปหรอืจากกจิกรรมภายในเกม การใช้หน่วยเงนิภายในเกม
ซื้อกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม จนไปถึงการใช้เงินจริงเพื่อซื้อกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมโดยตรง 

   กล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมบางเกมนัน้ มกีารออกแบบระบบกล่องสุ่มภายในวดีิโอเกมเข้ากบัเกมการ
เล่น ท�าให้ผูเ้ล่นจ�าเป็นต้องเปิดกล่องสุม่เพิม่เตมิเมือ่ถงึจุด ๆ  หน่ึงในการเล่นเกมเพือ่ให้ได้รบัสิง่ของท่ีช่วยเอาชนะ
อุปสรรคภายในเกม อีกทั้งกลไกการท�างานของระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมนั้นมีความคล้ายคลึงกับการพนัน 
คือ เป็นเรื่องของกลไกทางจิตที่เรียกว่า ระบบการให้รางวัลโดยโดพามีน (Dopamine Rewarding System)  
ซึง่ท�าให้ผูเ้ล่นเกดิความตืน่เต้นและพงึพอใจเมือ่ท�าการเปิดกล่องสุ่มภายในวดีิโอเกม อกีทัง้การออกแบบการเปิด
กล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมที่มีการใช้ภาพเคลื่อนไหวและเสียงท่ีน่าสนใจเป็นการกระตุ้นผู้เล่นให้เกิดความต่ืนเต้น
และความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมจึงเป็นได้ทั้งกลไกเพื่อความสนุกสนานภายในวิดีโอ
เกมอกีท้ังยงัเป็นกิจกรรมเข้าเสีย่งโชคท่ีมคีวามคล้ายคลงึกบัการพนัน ซึง่อาจท�าให้ผูเ้ล่นต้องใช้จ่ายเงนิเป็นจ�านวน
มากเพื่อให้ได้สิ่งของที่ตนเองต้องการ 

   ระบบกล่องสุม่ภายในวิดโีอเกมในประเทศไทยไม่มสีถานะเป็นการพนนั เนือ่งจากมไิด้ถกูระบไุว้ใน
บัญชี ก. และบัญชี ข. ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 อย่างไรก็ตาม ระบบกล่องสุ่ม
ภายในวิดีโอเกมอาจเป็นความผิดอาญาตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เนื่องจากอาจ
เป็นกิจกรรมให้มีการแถมพกหรือเสี่ยงโชค ซ่ึงต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครองในการจัดให้มีการเล่น  
แต่วธิกีารเล่นกจิกรรมแถมพกและเสีย่งโชคทีก่รมการปกครองก�าหนดไว้มเีพียง 2 วธิ ีคอื วธิกีารส่ิงชิน้ส่วนสินค้า 
ชิงโชค และวิธีการส่งข้อความผ่านระบบ SMS ท�าให้กรมการปกครองไม่สามารถให้อนุญาตได้ เนื่องระบบกล่อง
สุ่มภายในวิดีโอเกมซึ่งไม่ได้ใช้ 2 วิธีการดังกล่าว ท�าให้ระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมอาจมีสถานะผิดกฎหมาย 
เนื่องจากไม่สามารถขออนุญาตให้มีการจัดได้ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

 18 Ibid. 
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 3.2 ข้อเสนอแนะ

   จากการศึกษาเรื่องระบบกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกม กลไกเพื่อความสนุกหรือการพนันแฝง ผู้เขียน
มข้ีอเสนอแนะว่า เหน็ควรให้ก�าหนดทศิทางนโยบาย ซ่ึงเกีย่วข้องกบัระบบกล่องสุ่มภายในวดีิโอเกมเพ่ือแสวงหา
มาตรการทีเ่หมาะสมในการก�ากบัดแูลนัน้ จ�าเป็นต้องนยิามถงึระบบกล่องสุม่ภายในวดีิโอเกมได้อย่างความชดัเจน 
โดยเฉพาะในประเดน็ทีว่่า ระบบกล่องสุม่ภายในวดีิโอเกมนัน้เข้าองค์ประกอบของความเป็นการพนนัหรือไม่ ทัง้นี้
เพื่อให้การก�าหนดนโยบายในอนาคตเป็นในทิศทางท่ีเหมาะสมว่าจะด�าเนินไปในแนวทางของการก�ากับควบคุม
ในฐานะการพนันตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 หรือให้กรมการปกครองแก้ไขปรับปรุง
ในส่วนวิธีการเล่นกิจกรรมแถมพกและเสี่ยงโชคตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478  
ให้ทนัสมยัต่อบรบิทของเทคโนโลยใีนปัจจบัุนมากยิง่ขึน้ เพือ่ให้ระบบกล่องสุม่ภายในวดิโีอเกมไม่มสีถานะเป็นการ
พนนัและสามารถขออนุญาตให้มกีารเล่นได้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชดัเจน หรอืแม้กระทัง่ไม่น�าพระราชบัญญตัิ 
การพนัน พ.ศ. 2478 มาใช้ในการตีความ และใช้มาตราการของภาคเอกชนในการก�ากับดูแลควบคู่กับกฎหมาย
อื่น ๆ  เช่น ให้มีการจัดเรทติ้งและควบคุมการใช้จ่ายที่เหมาะสมโดยภาคอุตสาหกรรมเกม และใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในการควบคุมการขายกล่องสุ่มภายในวิดีโอเกมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
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ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 1561/2564

  ความผิดฐานให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงิน โดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย

ก�าหนด เป็นความผิดที่เกิดข้ึนและส�าเร็จแล้วในทันทีที่จ�าเลยให้ผู้เสียหายทั้งห้ากู้เงิน 

โดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด มิใช่ว่าความผิดเกิดข้ึนเมื่อจ�าเลยได้รับ

ดอกเบี้ยจากผู้เสียหายทั้งห้าก่อน

แหล่งที่มำ:  กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรเขียนบทควำม

วำรสำรวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี

 วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐาน 

เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านกฎหมาย และด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมสู่สาธารณชน 

อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปล่ียนความรู้และสร้างความร่วมมือทางด้านกฎหมาย และด้าน 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

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 3 ท่าน เป็นอย่างน้อย ก่อนลงตีพิมพ ์

ในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

 ทั้งนี้แล้ว บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการ 

พิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ของวารสารอื่นใด กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ผู้เสนอผลงานต้อง 

อ้างอิงแหล่งที่มาให้ครบถ้วนและสมบูรณ์

1. ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ 

 1) บทความวิจัย 

 2) บทความวิชาการ 

2. สาขาที่รับตีพิมพ์ 

 1) สาขาวิชานิติศาสตร์

 2) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม (บทความในสาขานี้ มีขอบเขตถึงด้านอาชญาวิทยา

และการบรหิารงานยตุธิรรม รวมถงึจติวทิยา รฐัศาสตร์ หรอืสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ในแง่มมุกระบวนการยตุธิรรม)

3. การเตรียมต้นฉบับ

ภำษำ ผู้เสนอผลงานสามารถเขียนบทความได้ทั้งบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

แต่หากเป็นบทความภาษาองักฤษ  ควรได้รับการตรวจสอบความถกูต้องด้านไวยากรณ์

จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ บทความภาษาอังกฤษควรมีบทคัดย่อ 

เป็นภาษาไทย 
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3. การเตรียมต้นฉบับ (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 ให้มีความยาวทั้งเร่ือง รวมรายการอ้างอิง (footnote) และ

บรรณานุกรมแล้ว ไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ

ล�ำดับหน้ำ ล�าดับหน้า ให้พิมพ์เลขหน้าก�ากับทุกหน้าไว้ที่มุมด้านบนของกระดาษ โดยเร่ิมนับ 

หน้าที่ 1 ในหน้าแรกของบทความ เฉพาะหน้าแรกของบทความไม่ให้ใสต่ัวเลขก�ากับไว้  

แต่ให้พมิพ์ค�าว่า หน้า 2 ในหน้าถดัไป 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 

ดังนี ้

       • 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. ส่วนประกอบของบทความ

 4.1 บทความวิจัย

  1) ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2) ชื่อผู้เขียนบทความ: 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�าส�าคัญ: ค�าที่ถูกก�าหนดขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของเนื้อหาสารสนเทศ โดยมาจากค�าที่ปรากฏ 

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

  5) บทน�า: ประกอบด้วย

   5.1) ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา: เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและ 

ความส�าคัญของปัญหา ตลอดจนเหตุผลอันมาสู่การศึกษาในเรื่องนี้ 

   5.2) วัตถุประสงค์: เป็นการกล่าวถึงเหตุผลและจุดมุ่งหมายอันน�ามาสู่การศึกษาในเรื่องนี้ 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์จะต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกับเรื่องที่ท�าการศึกษา

   5.3) สมมติฐาน (ถ้ามี): เป็นการกล่าวถึงค�าตอบสมมติในประเด็นปัญหาของเร่ืองที่ท�า 

การศึกษา ซึ่งผู้ท�าการศึกษาได้ก�าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล เพื่อตอบจุดมุ่งหมายของเรื่องที่ท�าการศึกษา

   5.4) ขอบเขตการวิจัยหรือการศึกษา: เป็นการกล่าวถึงขอบเขตของเร่ืองท่ีท�าการศึกษา 

โดยจะต้องมีการระบุขอบเขต เช่น เชิงพื้นที่ เชิงปริมาณ เป็นต้น

   5.5) ระเบียบวิธีการวิจัยหรือการศึกษา: เป็นการกล่าวว่าการศึกษาในเรื่องนี้ใช้รูปแบบใด  

มีการอธิบายและวิเคราะห์วิธีการศึกษา โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

   5.6) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ: เป็นการกล่าวว่าผลของการศกึษาในเร่ืองนี ้จะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ใด และในด้านใด

  6) ผลการวิจัยหรือการศึกษา: เป็นการกล่าวและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ต้องการศึกษา โดยใช ้

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ที่ตั้งไว้ ตลอดจนรายงานผลการศึกษาอย่างเป็นล�าดับ ชัดเจน และได้ใจความ

  7) สรุปผลและข้อเสนอแนะ: เป็นการกล่าวให้เห็นว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้

และกล่าวถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ควรมีประเด็นค�าถามเพื่อเป็นแนวทางสานต่อการศึกษา

ในภายต่อไป
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  8) ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ (ถ้ามี): โดยเรียงล�าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง กรณีเป็นตารางให้มี

ค�าอธิบายอยู่ด้านบน หากเป็นกรณีรูปภาพและแผนภูมิให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านล่าง

  9) รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม: รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นการแสดงแหล่งที่มา 

ของข้อมลูเพือ่ยนืยนัความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูในบทความ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการติดตามและตรวจสอบ

แหล่งที่มาได้ โดยใช้รูปแบบตามที่วารสารก�าหนด

 4.2 บทความวิชาการ 

  1) ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2) ชื่อผู้เขียนบทความ: ชื่อผู้เขียนบทความให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 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�าส�าคัญ: ค�าที่ถูกก�าหนดขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนเนื้อหาสารสนเทศ โดยมาจากค�าที่ปรากฏใน

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

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

สู่การศึกษาในเรื่องนี้ รวมถึงข้อมูลเชิงวิชาการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

  6) เนื้อหา: เป็นการกล่าวถึงเนื้อหาที่ท�าการศึกษาอย่างเป็นล�าดับ ชัดเจน และได้ใจความ

  7) สรุปผล: เป็นการกล่าวให้เห็นว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และในกรณีที่มี 

ข้อเสนอแนะ ให้กล่าวถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

  8) ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ (ถ้ามี): โดยเรียงล�าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง กรณีเป็นตาราง 

ให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านบน หากเป็นกรณีรูปภาพและแผนภูมิให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านล่าง

  9) รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม: รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นการแสดงแหล่งที่มา

ของข้อมูลเพือ่ยนืยนัความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูในบทความ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านในการตดิตามและตรวจสอบ 

แหล่งที่มาได้ โดยใช้รูปแบบตามที่วารสารก�าหนด
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รูปแบบกำรเขียนเชิงอรรถ และบรรณำนุกรม
วำรสำรวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี

 รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นการแสดงที่มาของข้อมูล เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ในบทความ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการติดตามและตรวจสอบแหล่งที่มาได้

รปูแบบการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ 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/

 เฉพาะบรรณานุกรม (References) ของภาษาไทยน้ัน ให้ท�าการแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุ 
ค�าว่า [In Thai] ไว้ท้ายบรรณานุกรมของภาษาไทยที่ท�าการแปลนั้น

 ตัวอย่ำง: รูปแบบกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรมประเภทต่ำง ๆ

1. รายการอ้างอิง

 1) หนังสือทั่วไป 

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

ตัวอย่าง: กรณีผู้แต่ง 1 คน
1 ประภัสสร์ เทพชาตรี, สถานการณ์โลกปี 2553 และแนวโน้มปี 2554, พิมพ์ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2554), 49.

2 Duncan Malley, Globalizing Intellectual Property Rights (New York: Routledge, 2002), 65.

ตัวอย่าง: 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 ชือ่ผูแ้ต่ง,/ชือ่หนงัสอื,/บรรณาธกิารโดย/ชือ่บรรณาธกิาร,/คร้ังท่ีพิมพ์ (กรณพิีมพ์มากกว่า 1 คร้ัง),/ชือ่ชดุและล�าดับท่ี (ถ้าม)ี/(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 สุวรรณทตั-เพียร, “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,” จิตพฤติกรรมศาสตร ์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),/ชื่อหนังสือพิมพ,์/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, ac-

cessed 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�้ามันเถ่ือน,” (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/ป,ี/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, “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอ�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,” แก้ไขครั้งล่าสุด 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 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง, “ประกาศมหาวิทยาลยัรามค�าแหง เรือ่ง การสมคัรเพ่ือสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 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, เสภาเพลงขบัลําของชาวบ้านสูราชสาํนกัสยาม (จลุสาร), พิมพ์คร้ังที ่5 (กรุงเทพฯ: ส�านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม

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.

 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),/ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)/(สถานที่ผลิต:/หน่วยงานที่เผยแพร่,/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.



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 111 

 22) กำรขยำยค�ำ 

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

ตัวอย่ำง
1 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) หมายถึง การกระท�าอย่างเป็นระบบและไตร่ตรองไว้ก่อน เพื่อท�าลายกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มเชื้อชาต ิ

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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 3) หนังสือแปล

รูปแบบ 

ชื่อผู้แต่ง./ชื่อหนังสือท่ีแปล./แปลโดย/ช่ือผู้แปล./ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)./ช่ือชุดและล�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./ครัง้ทีพิ่มพ์ (กรณพิีมพ์มากกว่า 1 คร้ัง)./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 สุวรรณทตั-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.” 

Fineday Column, Saturday Review, October 20, 1976, 19.

 7) หนังสือพิมพ์และนิตยสำรออนไลน์

รูปแบบ

ผูแ้ต่ง./“ชือ่บทความ.”/ชือ่คอลมัน์ (ถ้าม)ี,/ชือ่หนงัสอืพมิพ์,/วนั/เดือน/ปีทีพ่มิพ์./สบืค้นเมือ่/วนั/เดือน/ปี./URL

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/ 

detail/9600000126809/

Armer, Olk. “New Energy Code For Large Buildings.” Business News Column, Time Post,  

February 9, 2017. Accessed February 29, 2017. https://www.bangkokpost.com/busi-

ness/news/1409766/
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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 

12, no. 6 (May 1968): 252-254.

 9) บทควำมในวำรสำรออนไลน์

รูปแบบ

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

สวัสดิ์ ประทุมราช. “การวัดผลทางจิตวิทยา.” จิตพฤติกรรมศาสตร ์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./สบืคน้

เมือ่/วนั/เดอืน/ป.ี/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. สืบค้นเมื่อ 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/ป.ี/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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 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 

ผูแ้ต่ง./ชือ่หนงัสอื (ประเภทเอกสาร)./ครัง้ทีพ่มิพ์ (กรณพีมิพ์มากกว่า 1 ครัง้)./สถานทีพ่มิพ์:/ส�านกัพมิพ์,/ปีทีพ่มิพ์.

กรณีเอกสารเป็นจลุสารให้ใช้ค�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). พิมพ์ครั้งที่ 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 การสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2538.” 28 ธันวาคม 2537.

Council of Europe. “The Draft Declaration Norway General Civil Penal Code.” June 26, 2005.
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 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) และ ผ่านทาง

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  เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งผลการตรวจพิจารณา 

ดังกล่าวมายังวารสาร จากนั้นจะส่งแบบบันทึกผลการตรวจพิจารณาบทความให้แก่ผู้เสนอผลงาน เพื่อท�า 

การแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ผู้เสนอผลงานต้องท�าการส่งบทความท่ีแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมายังวารสาร จากนั้นจะมี 

การตรวจสอบว่ามีการแก้ไขและปรับปรุงบทความครบถ้วนหรือไม่ เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะท�าการออกแบบ 

ตอบรับการตีพิมพ์บทความให้แก่ผู้เสนอผลงาน และด�าเนินการตีพิมพ์บทความลงในวารสารตามล�าดับ

5. เมื่อบทความของผู้เสนอผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะท�าการจัดส่งวารสารให้แก่

ผู้เสนอผลงานจ�านวนท่านละ 1 เล่ม



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 123 

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................................................................................................................................

 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.........................................................................................................................

 โทรศัพท์.....................................โทรสาร.....................................อีเมล.................................................

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้เป็นงานนิพนธ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้สามารถตรวจและแก้ไข 

ต้นฉบับดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้แล้ว ผลงานดังกล่าวไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เคยน�าเสนอหรือ 

อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ของวารสารอื่นใด    

          ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอผลงาน

                (............................................................)

               วันที่.........เดือน....................พ.ศ............
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จริยธรรมในกำรตีพิมพ์ (Publication Ethics)

 วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้าน

จรยิธรรมในการตพีมิพ์สงูสดุ ดงันัน้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องจะต้องปฏบิติัตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมใน

การตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งมั่นให้การเผยแพร่ผลงานวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ ตรวจสอบได้ 

และสอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์ ดังนี้ จึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี บทบาทหน้าที่จริยธรรมในการตีพิมพ์

ผลงานวิชาการของบุคคล 3 กลุ่ม คือ 1. บรรณาธิการ (Editor), 2. ผู้นิพนธ์ (Author) และ 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินบทความ (Reviewer) เพื่อให้ศึกษาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บทบำทหน้ำที่ของบรรณำธิกำร

 1) บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบบทความที่ส่งมาเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์กับ

วารสารทกุบทความ โดยพจิารณาเน้ือหาบทความทีส่อดคล้องกับเป้าหมาย วตัถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร 

รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพบทความในกระบวนการประเมินและคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์

 2) บรรณาธิการมีหน้าท่ีตรวจสอบบทความในด้านความซ�้าซ้อนหรือในด้านการคัดลอกผู้อื่น 

(Plagiarism) โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบความซ�า้ซ้อน หากตรวจสอบพบความซ�า้ซ้อนหรือการคดัลอกผลงานของ

ผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันที

เพื่อขอค�าชี้แจง เพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้น ๆ

 3) บรรณาธิการต้องใช้เหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความทุกครั้งโดยปราศจากอคติที่มีต่อ

บทความและผูน้พินธ์ไม่ว่าด้วยกรณใีด ทัง้ในด้านเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา วฒันธรรม การเมอืง และสังกดัของผู้นพินธ์ 

 4) บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์และของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีประเมินบทความแก่ผู้ที่ 

ไม่เกี่ยวข้องในระยะเวลาของการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ และจนกว่าบทความได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 5) บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น�า

บทความหรือวารสารไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือน�าไปเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง

 6) บรรณาธิการต้องไม่แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงเนื้อหาบทความและผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ รวม

ถึงไม่ปิดกั้นหรือแทรกแซงข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์

 7) บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด

 8) บรรณาธิการต้องรักษามาตรฐานของวารสาร รวมถึงพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมีความทัน

สมัยเสมอ

2. บทบำทหน้ำที่ของผู้นิพนธ์ 

 1) ผลงานของผูน้พินธ์ต้องเป็นผลงานทีไ่ม่เคยตพีมิพ์หรอืเผยแพร่ทีใ่ดมาก่อน รวมถงึไม่อยูร่ะหว่างขัน้

ตอนการพิจารณาตีพิมพ์ที่ใด
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 2)  ผู้นิพนธ์ต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน โดยต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อน�าผลงาน

ของผู้อื่นมาน�าเสนอหรืออ้างอิงในเนื้อหาบทความของตนเอง และผลงานต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ 

สิทธิบัตรใด ๆ

 3) หากผลงานทางวชิาการของผูน้พินธ์เกีย่วข้องกบัการใช้สตัว์ ผูเ้ข้าร่วม หรืออาสาสมคัร ผูน้พินธ์ควร

ตรวจสอบให้แน่ชดัว่าได้ด�าเนนิการตามหลกัจรยิธรรม ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั 

รวมถึงต้องได้รับความยินยอมก่อนการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกครั้ง

 4) ผู้นิพนธ์ต้องเปิดเผยแหล่งทุนสนับสนุนการท�าผลงานทางวิชาการ และระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 

(หากมี)

 5) ผู้นิพนธ์ต้องยินยอมโอนลิขสิทธิ์ให้แก่วารสารก่อนการตีพิมพ์ และไม่น�าผลงานไปเผยแพร่หรือ 

ตีพิมพ์กับแหล่งอื่น ๆ หลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี แล้ว

 6) ชื่อของผู้นิพนธ์ที่ปรากฏในบทความต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในผลงานวิชาการนี้จริง 

 7) ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี ก�าหนด

 8) ในบทความ ผูน้พินธ์จะต้องไม่รายงานข้อมลูท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง

ข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับ 

ข้อสรุป

 9) กรณีที่ผลงานเป็นการศึกษาวิจัยและท�าการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง โดยการทดลองในคน

อาจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของคน ขอให้แนบหนังสือรับรองจริยธรรมจาก

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์หรอืสัตว์ทดลอง ท้ังนี ้การอนมุติัให้ลงตีพิมพ์ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาจาก

กองบรรณาธิการวารสาร ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. บทบำทหน้ำที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม

 1)  ผูท้รงคณุวฒุต้ิองค�านงึถึงคณุภาพบทความเป็นหลกั พจิารณาบทความภายใต้หลกัการและเหตผุล

ทางวิชาการโดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 

 2) ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากผลงานทางวิชาการที่ตนเองได้ท�าการประเมิน และหาก

พบว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือรู้จักผู้เขียนเป็นการส่วนตัว หรือ

เหตผุลอืน่ ๆ  ทีท่�าให้ไม่สามารถให้ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะอย่างอสิระได้ ผูท้รงคณุวุฒต้ิองแจ้งให้บรรณาธกิาร

ทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น

 3) ผู้ทรงคุณวุฒิต้องตระหนักว่าตนเองเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของผล

งานวิชาการที่รับประเมินอย่างแท้จริง
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 4) หากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพบว่าบทความที่รับประเมิน เป็นบทความที่คัดลอกผลงานชิ้นอื่น ๆ 

ผู้ทรงคุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที

 5) ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่พิจารณาแก่ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องในระยะเวลาของการ

ประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ และจนกว่าบทความได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 6) ผูท้รงคณุวฒุต้ิองพงึชีใ้ห้เหน็จดุแข็งและจุดอ่อน รวมท้ังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์

เพื่อการปรับปรุงแก้ไขบทความนั้น

 7) ผูท้รงคุณวฒุต้ิองรักษาระยะเวลาประเมนิตามกรอบเวลาประเมนิทีก่�าหนด รวมถงึไม่เปิดเผยข้อมลู

ของบทความให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้



คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

“การเมืองการปกครองในบ้านเมืองของเราจะมีความเข้มแข็งมั่นคง  

และสามารถอำานวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกร่มเย็น  

ให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริง”

       พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
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