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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับตัวบรรเทาภาระภาษี ตลอดจนผลกระทบ
ของตัวบรรเทาภาระภาษีในทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อการยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษีบางรายการ
เพือ่ ให้หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�าไปพิจารณาแก้ไขกฎหมายภาษีทเี่ กีย่ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษาพบว่า ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประกอบด้วยตัวบรรเทาภาระภาษีจ�านวนมาก
ส่งผลให้เกิดกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ในการจัดเก็บภาษี ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีและการปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษี นอกจากนี้ ตัวบรรเทาภาระภาษียงั ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการหลบหลีกและ
หนีภาษี ดังนัน้ การยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษีบางรายการน่าทีจ่ ะน�ามาซึง่ โครงสร้างของฐานภาษีทซี่ บั ซ้อนน้อย
ลง ซึง่ จะช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการบริหารการจัดเก็บภาษีและการปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษี ยิง่ ไปกว่านัน้ การยกเลิก
ตัวบรรเทาภาระภาษีบางรายการที่เป็นช่องโหว่ของภาษี จะลดแรงจูงใจในการหลบหลีกและหนีภาษีอีกด้วย
ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ในการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การเพิ่มรายได้; การจัดเก็บภาษี; ภาษี; ตัวบรรเทาภาระภาษี
Abstract
The purpose of this Article is to explain and discuss on tax reliefs, the negative effect
of tax reliefs in practice, and the suggestion to abolish certain tax reliefs. The suggestion will
encourage the relevant government agency to be able to effectively consider the amendment
of the laws concerned.
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According to the study, the personal income tax base consists of numerous tax reliefs
generating complex rules, which affects tax revenue, administrative and compliance costs.
Additionally, tax reliefs provide incentives for tax avoidance and evasion. Therefore, the
abolition of certain tax reliefs is likely to bring about a less complex structure of the tax base,
which will help reduce administrative and compliance costs. Furthermore, the abolition of tax
reliefs which are tax loopholes be to reduce incentives for tax avoidance and evasion as well,
which will generate more tax revenue.
Keywords: Increase in Tax; Tax Revenue; Tax; Tax Reliefs
1. บทน�า
ฐานภาษีถอื เป็นหนึง่ ในโครงสร้างทีส่ า� คัญของภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาทีส่ ามารถสนับสนุนหลักความ
มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอย่างประหยัด ซึ่งต้องการรายได้ในการจัดเก็บภาษีในจ�านวนที่มากที่สุด
ด้วยวิธีการให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีบริหารการจัดเก็บภาษีด้วยค่าใช้จ่ายที่ต�่า และต้องการให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติ
ตามกฎหมายภาษีดว้ ยความเต็มใจและด้วยค่าใช้จา่ ยทีต่ า�่ กฎเกณฑ์ภาษีทซี่ บั ซ้อนและการหลบหลีกและหนีภาษี
เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้การบริหารการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีมีต้นทุนที่สูง
ผู้เขียนพบว่าบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรและกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามความในประมวล
รัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบด้วยตัวบรรเทาภาระภาษีจ�านวนมาก ที่น�ามาซึ่ง
กฎเกณฑ์ภาษีที่ซับซ้อนและจูงใจให้เกิดการหลบหลีกและหนีภาษี ซึ่งท�าให้ต้นทุนในการบริหารการจัดเก็บภาษี
และการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีสูง ดังนั้นโครงสร้างของฐานภาษีที่ซับซ้อนน้อยลงและการลดแรงจูงใจ
ในการหลบหลีกและหนีภาษี โดยการยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษีบางรายการจึงถูกต้ อง เพื่อลดต้นทุน
ในกระบวนการจัดเก็บภาษีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มมากขึ้น
ในบทความนี้ ผูเ้ ขียนได้นา� ความคิดเห็นข้อมูลและประสบการณ์เกีย่ วกับตัวบรรเทาภาระภาษีทเี่ คยน�า
มาใช้ในสหราชอาณาจักรทีป่ รากฏอยูใ่ นงานเขียนและงานวิจยั ของนักวิชาการชาวต่างประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศมาช่วยสนับสนุนการอธิบายและการอภิปรายเนือ้ หาทีม่ พี นื้ ฐานส่วนใหญ่มาจากกฎหมายและแนวความ
คิดทางทฤษฎี (Theoretical Concept) ซึ่งผู้เขียนได้รับมาจากการศึกษาและวิจัยในสหราชอาณาจักร
อย่างไรก็ตาม ข้ออ้างและข้อถกเถียงบางประการได้รบั การสนับสนุนในเชิงประจักษ์ดว้ ยข้อมูลและตัวเลขทีไ่ ด้มา
จากงานวิจัยของนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2. ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บจากเงินได้สุทธิตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้สุทธิได้รับ
มาจากการหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนและเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีบางรายการ (ซึ่งถือเป็นตัวบรรเทาภาระ
ภาษี) จากเงินได้พึงประเมินของผู้เสียภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 48 ดังนั้นเงินได้พึงประเมินจึงเป็นฐาน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ถูกกัดกร่อนโดยตัวบรรเทาภาระภาษี
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เงินได้พึงประเมินถูกแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้ (1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน (2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่
หรือต�าแหน่งงานที่ท�าหรือจากการรับท�างานให้ (3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น (4) เงินได้ที่
เป็นดอกเบีย้ หรือเงินปันผล (5) เงินหรือประโยชน์อย่างอืน่ ทีไ่ ด้เนือ่ งจากการให้เช่าทรัพย์สนิ การผิดสัญญาเช่าซือ้
ทรัพย์สนิ หรือการผิดสัญญาซือ้ ขายเงินผ่อน (6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่น (7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับ
เหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนส�าคัญนอกจากเครือ่ งมือ และ (8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์
การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ (1) ถึง ประเภทที่ (7) ในขณะ
ที่ตัวบรรเทาภาระภาษีถูกแบ่งออกเป็นตัวบรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้าง (Structural Tax Reliefs) และตัว
บรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษี (Non-structural Tax Reliefs) ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้และค่าลด
หย่อนส่วนบุคคลถือเป็นตัวบรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้าง
ในขณะทีเ่ งินได้ทไี่ ด้รบั การยกเว้นภาษีและการหักค่าลดหย่อนตามรายการถือเป็นตัวบรรเทาภาระภาษี
ที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษีหรือรายจ่ายในทางภาษี (Tax Expenditures) เนื่องจากทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้เป็นส่วนส�าคัญ
ของโครงสร้างภาษี โดยในหัวข้อที่ 3 ผู้เขียนจะอธิบายและอภิปรายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวบรรเทาภาระ
ภาษีในเชิงโครงสร้างภาษี
3. ตัวบรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้าง
3.1 ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้ (Expenses of Earning Income)
ตามประมวลรัษฎากร ผู้เสียภาษีมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้ออกจากเงินได้พึงประเมิน
ทีเ่ กิดจากแหล่งเงินได้บางแหล่ง เพือ่ ให้ได้มาซึง่ เงินได้กอ่ นทีจ่ ะหักค่าลดหย่อนหรือหักสิง่ อืน่ ใดเพือ่ ให้ได้มาซึง่ เงิน
ได้สุทธิหรือเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
การที่กฎหมายก�าหนดให้เงินได้ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้เป็นเงินได้ที่จะน�าไป
ค�านวณภาษี น่าจะมาจากเหตุผลที่ว่า เฉพาะเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการท�าธุรกิจก่อให้เกิดอ�านาจในการ
บริโภคหรือความสามารถในการเสียภาษีที่แท้จริง
ประมวลรัษฎากรก�าหนดวิธีการหักค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้ไว้ 2 วิธี กล่าวคือ (ก) วิธีการหักค่า
ใช้จ่ายเป็นการเหมา และ (ข) วิธีการหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
วิธีการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา คือ การหักในอัตราร้อยละตามที่กฎหมายก�าหนดไว้3 การหัก
ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง คือ การหักค่าใช้จ่ายตามความจ�าเป็นและสมควรที่เกิดขึ้นในการได้มาซึ่งเงินได้
(พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการก�าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้
พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 ตามมาตรา 5, 6, 7, 8 และ 8 ทวิ
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ตามกฎหมายไทย ผู้เสียภาษีสามารถหักค่าใช้จ่ายออกจากเงินได้พึงประเมินประเภทต่าง ๆ

(ก) ส�าหรับเงินได้ประเภทที่ (1), (2), (5) (ข), (5) (ค) และ (8) (ส�าหรับเงินได้บางชนิด) ผู้เสียภาษี
สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เท่านั้น ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ มาตรา 42 ตรี และมาตรา 48
(4) (ก) ประกอบพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 5 (2), (3)
และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 มาตรา 3
(ข) ส�าหรับเงินได้ประเภทที่ (4) ผู้เสียภาษีไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใด ๆ
(ค) ส�าหรับเงินได้ประเภทที่ (3), (5) (ก), (6), (7) และ (8) (ส�าหรับเงินได้บางชนิด) ผู้เสียภาษี
สามารถเลือกหักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาหรือหักค่าใช้จา่ ยตามความเป็นจริง ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502, มาตรา 5 (1), มาตรา 6, มาตรา 7 และมาตรา 8 ประกอบ
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 165) พ.ศ. 2529 มาตรา 4 และพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 634) พ.ศ. 2560 มาตรา 3
(ง) ส�าหรับเงินได้ประเภทที่ (8) (ส�าหรับเงินได้บางชนิด) ผูเ้ สียภาษีสามารถหักค่าใช้จา่ ยตามความ
เป็นจริงได้เท่านั้น ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8
ทวิ
ตามที่ตารางที่ 1 แสดงไว้อัตราร้อยละของการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาส�าหรับเงินได้จากการว่า
จ้างตนเองและเงินได้จากการประกอบธุรกิจสูงกว่าอัตราร้อยละของการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาส�าหรับเงินได้
จากการจ้างแรงงาน
ตารางที่ 1: อัตราร้อยละของการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา
ประเภท
ของเงินได้
(1) และ (2)
(3)
(5) (ข)
(5) (ค)
(8)
(5) (ก)
(6)
(6)
(7)
(8)
(8)

รายการเงินได้
เงินได้เนือ่ งจากการจ้างแรงงานและเงินได้เนือ่ งจากหน้าทีห่ รือต�าแหน่งงานทีท่ า� หรือจาก
การรับท�างานให้คา่ แห่งกูด๊ วิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิห์ รือสิทธิอย่างอืน่
เงินได้จากการผิดสัญญาเช่าซือ้ ทรัพย์สนิ
เงินได้จากการผิดสัญญาซือ้ ขายเงินผ่อน
เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อนั เป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้รบั จากการให้
โดยเสน่หา
เงินหรือประโยชน์อย่างอืน่ ทีไ่ ด้เนือ่ งจากการให้เช่าทรัพย์สนิ

อัตราร้อยละของการหักค่าใช้จา่ ย
เป็นการเหมา
ร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ร้อยละ 20 ของเงินได้
ร้อยละ 20 ของเงินได้
ร้อยละ 50 ของเงินได้

อยูใ่ นช่วงร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 30 ของเงินได้
ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ร้อยละ 60 ของเงินได้
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลปะ
เงินได้จากวิชาชีพอิสระอืน่ นอกจากการประกอบโรคศิลปะ
ร้อยละ 30 ของเงินได้
ร้อยละ 60 ของเงินได้
เงินได้จากการรับเหมา
เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอืน่ ร้อยละ 60 ของเงินได้
นอกจากทีร่ ะบุไว้ในประเภทที่ (1) ถึง ประเภทที่ (7)
อยูใ่ นช่วงตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ถึงร้อยละ 92 ของ
เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้มาโดยมิได้มงุ่ ในทางการค้าหรือหาก�าไร
เงินได้ ขึน้ อยูก่ บั จ�านวนปีทถี่ อื ครอง
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3.2 ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล (Personal Allowances)
ตามประมวลรัษฎากร ค่าลดหย่อนส่วนบุคคลคือ ค่าลดหย่อนส�าหรับ (ก) ผู้เสียภาษีค่าลดหย่อน
ส่วนตัว (ข) คู่สมรสของผู้เสียภาษี ค่าลดหย่อนส�าหรับคู่สมรส และ (ค) บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม
ของผู้เสียภาษี รวมถึงบุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสของผู้เสียภาษีค่าลดหย่อนส�าหรับบุตร ตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 รวมถึงค่าลดหย่อนเหล่านี้จะถูกหักออกจากเงินได้พึงประเมินของผู้เสียภาษี หลังจากหักค่า
ใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินได้สุทธิหรือเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
ตามประมวลรัษฎากร ผูเ้ สียภาษีทกุ คนมีสทิ ธิได้รบั ค่าลดหย่อนส่วนตัวจ�านวน 60,000 บาท ผูเ้ สีย
ภาษีที่มีคู่สมรสยังมีสิทธิได้รับค่าลดหย่อนส�าหรับคู่สมรสเพิ่มอีกจ�านวน 60,000 บาท โดยคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้
หรือมีเงินได้แต่ไม่ได้แยกยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 มาตรา 5 นอกเหนือ
จากนี้ ผู้เสียภาษีที่มีบุตรยังมีสิทธิได้รับค่าลดหย่อนส�าหรับบุตรเพิ่มอีก จ�านวน 30,000 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560
มาตรา 5
4. ผลกระทบของตัวบรรเทาภาระภาษีต่อความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอย่างประหยัด
ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนจะวิเคราะห์ถึงขอบเขตการกัดกร่อนฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยตัวบรรเทา
ภาระภาษีทั้งตัวบรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้างและตัวบรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษีนั้น ซึ่งส่งผล
กระทบต่อรายได้ในการจัดเก็บภาษี ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดเก็บภาษีและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตาม
กฎหมายภาษี
4.1 ผลกระทบของตัวบรรเทาภาระภาษีต่อรายได้ในการจัดเก็บภาษี
ผูเ้ ขียนเห็นว่าฐานภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาทีถ่ กู กัดกร่อนโดยตัวบรรเทาภาระภาษีนา� ไปสูก่ ารสูญ
เสียรายได้ในการจัดเก็บภาษี กล่าวคือ ตัวบรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้างน�าไปสู่การสูญเสียรายได้ในการจัด
เก็บภาษี เพราะตัวบรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้างลดเงินได้ที่ต้องเสียภาษีของบุคคลส่วนใหญ่ ในขณะที่
ตัวบรรเทาภาระภาษีทไี่ ม่ใช่โครงสร้างภาษีหรือรายจ่ายในทางภาษีลดรายได้ในการจัดเก็บภาษี เพราะรายจ่ายใน
ทางภาษีลดภาระภาษีของบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ และรายจ่ายในทางภาษีเป็นแหล่งปกป้อง
ทางภาษีส�าหรับคนรวย กล่าวคือ คนรวยสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปยังกิจกรรมที่ได้รับ
ประโยชน์จากรายจ่ายในทางภาษี4
จากประสบการณ์ของสหราชอาณาจักร ตัวบรรเทาภาระภาษีลดรายได้ในการจัดเก็บภาษีตลอด
มา ในปี ค.ศ. 1973 - ค.ศ. 1984 ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียรายได้ในการจัดเก็บภาษีดังนี้ เพียงร้อยละ 45 ของ

World Bank, “Introduction and Overview,” in Tax Policy in Developing Countries, eds. Javad Khalilzadeh-Shirazi and
Anwar Shah (Washington, D.C.: World Bank, 1991), xviii.
4
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เงินได้พึงประเมินตกอยู่ภายใต้การจัดเก็บภาษีเงินได้ การหักค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่ายในเชิงโครงสร้างมีจ�านวน
ร้อยละ 32 ของเงินได้พึงประเมิน ขณะเดียวกันการหักต่าง ๆ ที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษีมีจ�านวนร้อยละ 155
ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 - ค.ศ. 1998 นอกจากนี้ ซาเอชิ (Saatchi) ได้พบว่าเกือบประมาณ 1 ใน
3 ของรายได้ในการจัดเก็บภาษีทั้งหมด ได้ถูกส่งกลับคืนไปยังบริษทั และบุคคลธรรมดาในรูปแบบของตัวบรรเทา
ภาระภาษีและการหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ6
ถึงแม้ว่าประมาณการความสูญเสียรายได้ในการจัดเก็บภาษีผ่านทางตัวบรรเทาภาระภาษีภายใต้
กฎหมายไทยไม่เคยค�านวณออกมา เช่น ทีส่ หราชอาณาจักร การกัดกร่อนฐานภาษีโดยการยกเว้นภาษีเงินได้อย่าง
มากมายส่งผลให้เกิดรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ไม่พอเพียง7 ธนาคารโลก (World Bank) ได้เคยเสนอแนะว่า
ประมาณการความสูญเสียรายได้ในการจัดเก็บภาษีผา่ นทางตัวบรรเทาภาระภาษีควรค�านวณออกมาทุกปี เพือ่ ที่
ว่าผู้ก�าหนดนโยบายภาษีจะได้ตระหนักถึงผลกระทบทางการเงินของตัวบรรเทาภาระภาษี8
4.2 ผลกระทบของตัวบรรเทาภาระภาษีต่อค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดเก็บภาษี
4.2.1 ผลกระทบของตัวบรรเทาภาระภาษีต่อโครงสร้างของฐานภาษีที่ซับซ้อน
โครงสร้างของฐานภาษีเงินได้ที่ซับซ้อนส่งผลให้เกิดต้นทุนในการบริหารการจัดเก็บภาษี
และการปฏิบัติตามกฎหมายที่สูง ผู้เขียนพบว่ามีปัจจัย 4 ประการในโครงสร้างของฐานภาษีเงินได้ที่ท�าให้ระบบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซับซ้อน
ประการที่ 1 คือ ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความซับซ้อนเพราะถูกใช้ผ่านทางตัว
บรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้างและทีไ่ ม่ใช่เชิงโครงสร้างเพือ่ วัตถุประสงค์หลายประการนอกเหนือจากการจัด
เก็บรายได้9 เช่น เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ใน สหราชอาณาจักร
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 แซนฟอร์ด (Sandford) ได้พบว่ากฎหมายภาษีซบั ซ้อนเพราะตัวบรรเทาภาระภาษีทมี่ ากมาย10
ประการที่ 2 คือ ลักษณะที่ซับซ้อนภายในตัวเองของตัวบรรเทาภาระภาษีน�ามาซึ่งความ
ซับซ้อนในระบบภาษี การได้รับค่าลดหย่อนส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับความแตกต่างในเรื่องความสามารถในการเสีย
ภาษีของบุคคล ยกตัวอย่าง ผู้ที่มีคู่สมรสและมีบุตรในอุปถัมภ์เป็นผู้ที่หย่อนความสามารถในการเสียภาษีเงินได้
ดังนั้น บุคคลเหล่านี้จึงได้รับค่าลดหย่อนส่วนบุคคลมากกว่าคนอื่น อย่างไรก็ตาม ฮอกเลย์ (Hockley) ได้กล่าว

Pond C., “Tax Expenditures and Fiscal Welfare,” in Taxation and Social Policy, eds. Sanford C., Pond C. and
Walker R. (London: Heinemann Educational Books, 1980), 53.
6
Saatchi M., The Science of Politics (London: Weidenfeld & Nicolson, 2001), 78.
7
Sonchai Richupan, Analysis of the Personal Income Tax in Thailand (A Report to Fiscal Policy for Resource
Mobilization Study Sponsored by World Bank) (n.p.: n.p., 1980), 15-16. [In Thai]
8
World Bank, Thailand Public Finance in Transition (Washington, D.C.: World Bank, 2000), 27.
9
Simon R. James and Christopher Nobes, The Economics of Taxation, 7th ed. (Essex: Pearson Education, 2000), 155.
10
Sandford C., “Tax Compliance Costs, Evasion and Avoidance,” in Income Redistribution: The Limits to Redistribution,
eds. Collard D., Lecomber R. and Slater M. (Bristol: John Wright & Sons, 1980), 154.
5
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ว่าความแตกต่างในเรื่องสถานะของตัวบุคคลและครอบครัวส่งผลให้เกิดระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้ที่ซับซ้อน11
ผ่านทางระบบของตัวบรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้าง นอกจากนี้ ตัวบรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษี
ก็ท�าให้ระบบภาษีเงินได้ซับซ้อนเช่นกัน12 ยกตัวอย่างเช่น มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนส�าหรับการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่
เงินที่ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม
ประการที่ 3 คือ ถ้าค่าลดหย่อนส่วนบุคคลต�า่ เกินไป คนทีม่ รี ายได้นอ้ ยจ�านวนมากจะกลาย
มาเป็นผู้เสียภาษี นอกจากนี้ ถ้าค่าลดหย่อนส่วนบุคคลไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า คนที่มีราย
ได้น้อยจ�านวนมากนั้นจะกลายเป็นผู้เสียภาษี จ�านวนผู้เสียภาษีที่มีรายได้น้อยที่เพิ่มมากขึ้น (ซึ่งมีจ�านวนภาษีที่
จัดเก็บได้จากคนเหล่านั้นเพียงเล็กน้อย) ท�าให้ระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีซับซ้อนมากขึ้น 13 กล่าวคือ
รายได้ที่เป็นตัวเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามระดับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่รายได้เพิ่มขึ้นตามระดับราคา
สินค้า แต่คา่ ลดหย่อนภาษีสว่ นบุคคลไม่ได้เพิม่ ขึน้ ตามระดับราคาสินค้า ภาระภาษีทสี่ งู ขึน้ จะตกแก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ย
สิง่ นีเ้ ป็นเพราะภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยซึง่ มีรายได้อยูต่ า�่ กว่าจุดเริม่ ต้นในการเสียภาษีกอ่ นการเพิม่
ขึ้นของระดับราคาสินค้า จะถูกผลักขึ้นผ่านจุดเริ่มต้นในการเสียภาษีเข้าสู่ช่วงเงินได้สุทธิแรกในบัญชีอัตราภาษี
เงินได้ส�าหรับบุคคลธรรมดา คนที่มีรายได้น้อยจ�านวนมากนั้นจะกลายเป็นผู้เสียภาษี ซึ่งท�าให้ระบบการบริหาร
การจัดเก็บภาษีซับซ้อนมากขึ้น
ประการที่ 4 คือ ตัวบรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษีก่อให้เกิดช่องโหว่ในการหลบ
หลีกและหนีภาษี และถ้าหากมีการน�าบทบัญญัติเกี่ยวกับการต่อต้านการหลบหลีกภาษีที่ซ�้าซ้อนออกมาใช้เพื่อ
ปิดช่องโหว่ของภาษี ประกอบกับความพยายามของผูจ้ ดั เก็บภาษีเพือ่ ขัดขวางการหลบหลีกและหนีภาษีจะน�าไป
สู่กฎหมายภาษีที่ซับซ้อนมากขึ้น14
ระบบภาษีเงินได้ที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นจากโครงสร้างของฐานภาษีท่ีซับซ้อนเพิ่มค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการจัดเก็บภาษีสหัสกุล (Sahasakul) กล่าวสนับสนุนว่า การยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่ม รายจ่ายในการ
บริหารการจัดเก็บภาษีให้แก่รัฐบาลไทย15 ในท�านองเดียวกันกับประเทศไทย ในสหราชอาณาจักร การบริหาร
การยกเว้นภาษีเงินได้และค่าลดหย่อนก่อให้เกิดต้นทุนในการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น16 นอกจากนี้ ระบบภาษีที่ซับ
ซ้อนซึง่ เกิดขึน้ จากโครงสร้างของฐานภาษีทซี่ บั ซ้อนเพิม่ ต้นทุนในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษีดว้ ย เพราะเป็นการ
ยากต่อประชาชนในการค�านวณภาษีที่พวกเขาต้องจ่าย

Graham C. Hockley, Public Finance: An introduction (London: Routledge & Kegan Paul, 1979), 207.
Cedric Sandford, Why Tax Systems Differ (Bath: Fiscal, 2000), 46.
13
Jirasak Rodjun, “Proposal to Adjust Personal Tax Allowances to be in Line with Price Inflation,” Sukhothai
Thammathirat Law Journal 19, no. 2 (December 2007): 65-71. [In Thai]
14
Barr N. A., Self-assessment for Income Tax (London: Heinemann Educational Books, 1977), 11.
15
Sahasakul C., Features of the Tax System in Thailand (Bangkok: Thailand Development Research Institute, 1987),
25. [In Thai]
16
Hugh Dalton, Principles of Public Finance, 4th ed. (London: Routledge & Kegan Paul, 1966), 113.
11
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นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี (Non-compliance Costs)
อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายภาษีที่ซับซ้อนด้วย ตัวบรรเทาภาระภาษีที่ซับซ้อนสามารถส่งผลให้ผู้มีเงินได้เท่ากันได้
รับการปฏิบตั ทิ างภาษีทแี่ ตกต่างกัน ซึง่ ท�าลายวินยั ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษีของผูเ้ สียภาษี17 และผูเ้ สียภาษี
ทีไ่ ม่ซอื่ สัตย์อาจใช้เวลาและใช้จา่ ยเงินทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพือ่ ค้นหาช่องโหว่ในกฎหมายภาษีทซี่ บั ซ้อน เพือ่ ท�าการหลบ
หลีกหรือหนีภาษี
4.2.2 ผลกระทบของตัวบรรเทาภาระภาษีต่อแรงจูงใจในการหลบหลีกและหนีภาษี
โดยแอสติน (Astin) กล่าวว่า การหลบหลีกภาษีอาจจะเกีย่ วข้องไม่เพียงแต่ในเรือ่ งการแปลง
สภาพของเงินได้ แต่ยังเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากตัวบรรเทาภาระภาษีและค่าลดหย่อน18 ผู้เขียนเห็นด้วย
กับแอสติน (Astin) กล่าวคือ การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ก�าไรส่วนที่เกินทุนและเงินได้ที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร รวมถึงการหักค่าลดหย่อนส�าหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อน�ามาซื้อบ้าน น่าที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้มี
รายได้สูงในการเปลี่ยนแปลงเงินทุนของพวกเขาเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากตัวบรรเทาภาระภาษีดังกล่าว
นอกจากนี้ ตัวบรรเทาภาระภาษีทไี่ ม่ใช่โครงสร้างภาษีตอ่ ไปนีน้ า่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการหลบหลีกภาษีดว้ ย
(ก) การหักค่าลดหย่อนส�าหรับเบี้ยประกันชีวิต (ข) การหักค่าลดหย่อนส�าหรับเงินที่จ่าย
เข้ากองทุนบ�านาญส่วนตัว (ค) การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง และ
(ง) การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยง
ตัวบรรเทาภาระภาษีตาม (ก) และ (ข) น่าที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้เสียภาษีในการ
เปลี่ยนแปลงเงินทุน เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการการหักค่าลดหย่อน ตัวบรรเทาภาระภาษีตาม (ค) และ (ง)
น่าที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจแก่ลูกจ้างในการย้ายงานไปสู่งานที่เสนอค่าตอบแทนที่ไม่ต้องเสียภาษี19
นอกจากนี้ การหักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาก่อให้เกิดแรงจูงใจในการหลบหลีกภาษี กล่าวคือ
ความแตกต่างในอัตราร้อยละของการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาระหว่างเงินได้จากแหล่งเงินได้ที่แตกต่างกัน
อาจเป็นสาเหตุให้ผเู้ สียภาษีจดั การเปลีย่ นแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีต่ อ้ งเสียภาษีทกี่ ฎหมายอนุญาตให้หกั ค่า
ใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละที่ต�่า เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตรา
ร้อยละที่สูงขึ้น
ในขณะที่การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอาจน�าไปสู่การหนีภาษีโดยการหักเกินความ
เป็นจริง โดยการแสดงหลักฐานค่าใช้จา่ ยอันเป็นเท็จและการให้สนิ บนพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ การหนีภาษี
อาจเป็นผลมาจากตัวบรรเทาภาระภาษีทไี่ ม่ใช่โครงสร้างภาษี กล่าวคือ ผูเ้ สียภาษีอาจจะแสดงเงินได้และรายจ่าย

17

375.

Musgrave R. A. and Musgrave P. B., Public Finance in Theory and Practice, 3rd ed. (London: McGraw-Hill, 1980),

Astin J. A., “Discussion,” in Income Redistribution: The Limits to Redistribution, eds. Collard D., Lecomber R. and
Slater M. (Bristol: John Wright & Sons, 1980), 163.
19
Prest A. R., Public Finance: In Theory and Practice, 3rd ed. (London: Weidenfeld and Nicolson, 1967), 270.
18

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)
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ผิดไปจากความเป็นจริงเพือ่ ทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากเงินได้ทไี่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้และการหักค่าลดหย่อนตาม
รายการ20
การหลบหลีกและหนีภาษีกอ่ ให้เกิดต้นทุนในการบริหารการจัดเก็บภาษีและการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายภาษีที่สูง กล่าวคือ รัฐบาลจ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อปราบปรามการหนี
ภาษี รวมทั้งเพื่อน�ามาใช้ในการต่อต้านการหลบหลีกภาษี ซึ่งรวมถึงการออกบทบัญญัติพิเศษเพื่อใช้ปิดโอกาสใน
การหลบหลีกภาษี บทบัญญัติพิเศษที่เพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่สูงขึ้นได้
เนื่องจากผู้ที่ไม่หลบหลีกและหนีภาษีจะต้องใช้เวลาและเงินที่มากขึ้นในการปฏิบัติตามบทบัญญัติพิเศษดังกล่าว
ต้นทุนในกระบวนการจัดเก็บภาษีที่สูงขึ้นหมายถึงการสูญเสียรายได้ในการจัดเก็บภาษี
นอกจากนี้ อาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเกิดขึ้นจากการกระท�า
ของผู้หลบหลีกและหนีภาษี รายจ่ายเหล่านั้นรวมถึงเวลาและเงินทองที่ใช้จ่ายไปใน (ก) การหาค�าแนะน�าในการ
ค้นหาช่องโหว่ในการหลบหลีกภาษี (ข) การเปลีย่ นแปลงกิจกรรมทางธุรกิจเพือ่ ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากตัวบรรเทา
ภาระภาษี และ (ค) การกระท�าการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการหนีภาษี ซึ่งรวมถึงการให้สินบนแก่เจ้า
หน้าที่ และถ้าการหลบหลีกและหนีภาษีเป็นผลส�าเร็จ รัฐบาลจะสูญเสียรายได้ในการจัดเก็บภาษี
5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
ในบทความนี้ ผูเ้ ขียนได้พบว่าการกัดกร่อนฐานภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาโดยตัวบรรเทาภาระภาษี
ส่งผลกระทบต่อรายได้ในการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล โดยตัวบรรเทาภาระภาษีลดรายได้ในการจัดเก็บภาษีของ
รัฐบาล กล่าวคือ ตัวบรรเทาภาระภาษีในเชิงโครงสร้างลดเงินได้ที่ต้องเสียภาษีของบุคคลส่วนใหญ่ ในขณะที่ตัว
บรรเทาภาระภาษีทไี่ ม่ใช่โครงสร้างภาษีลดภาระภาษีของบุคคลประเภทใดประเภทหนึง่ โดยเฉพาะและเป็นแหล่ง
ปกป้องทางภาษีสา� หรับคนรวย นอกจากนี้ ตัวบรรเทาภาระภาษียงั เพิม่ ค่าใช้จา่ ยในกระบวนการจัดเก็บภาษีเพราะ
เพิม่ ความซับซ้อนในกระบวนการจัดเก็บภาษี กระบวนการจัดเก็บภาษีมคี วามซับซ้อนเพราะตัวบรรเทาภาระภาษี
ในเชิงโครงสร้างและทีไ่ ม่ใช่เชิงโครงสร้างถูกน�ามาใช้เพือ่ วัตถุประสงค์หลายประการนอกเหนือจากการจัดเก็บราย
ได้ และตัวบรรเทาภาระภาษีเพิม่ ค่าใช้จา่ ยในกระบวนการจัดเก็บภาษีเพราะเป็นช่องโหว่ในการหลบหลีกหรือหนี
ภาษี รัฐบาลจ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อปราบปรามการหนีภาษี รวมทั้งเพื่อน�ามาใช้
ในการต่อต้านการหลบหลีกภาษี ซึ่งรวมถึงการออกบทบัญญัติพิเศษเพื่อใช้ปิดโอกาสในการหลบหลีกภาษี
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากผลสรุปของการศึกษาข้างต้น ผู้เขียนจึงขอเสนอให้ยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษีบางรายการ
เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีและลดต้นทุนในกระบวนการจัดเก็บภาษีให้แก่รัฐบาล อีกทั้งเป็นการสนับสนุน
ต่อหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอย่างประหยัด และมีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงฐานภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาดังนี้

20

Thirsk W., Lessons from Tax Reform: An Overview (Washington, D.C.: World Bank, 1991), 17.
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5.2.1 ข้อเสนอให้ยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษี
ฐานภาษีเงินได้ถกู กัดกร่อนโดยตัวบรรเทาภาระภาษีนา� ไปสูก่ ารสูญเสียรายได้ในการจัดเก็บ
ภาษี ฐานภาษีเงินได้จึงควรถูกท�าให้กว้างขึ้นโดยจ�ากัดการใช้ตัวบรรเทาภาระภาษี เพื่อที่จะด�ารงคงไว้ซึ่งบทบาท
ในการหารายได้โดยเฉพาะให้แก่รฐั บาล ยิง่ ฐานภาษีกว้างเพียงใด รายได้ทจี่ ะได้รบั จากการจัดเก็บภาษีจะมากขึน้
เพียงนัน้ 21 ผูเ้ ขียนขอเสนอให้จา� กัดการใช้ตวั บรรเทาภาระภาษีดงั นี้ (ก) การยกเลิกค่าลดหย่อนส่วนบุคคลส�าหรับ
ผูเ้ สียภาษีทมี่ รี ายได้สงู (ข) การยกเลิกการหักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาและให้ใช้การหักค่าใช้จา่ ยตามความเป็นจริง
ส�าหรับเงินได้ทุกประเภทแทน ยกเว้นเงินได้จากเงินฝากธนาคารและเงินปันผล และ (ค) การยกเลิกการยกเว้น
ภาษีเงินได้และการหักค่าลดหย่อนตามรายการ
เหตุผลของข้อเสนอตาม (ก) คือ ผลประโยชน์ทางภาษีที่เป็นผลมาจากค่าลดหย่อนส่วน
บุคคล (ซึ่งลดเงินได้ที่ต้องเสียภาษีที่ต้องตกอยู่ภายใต้อัตราภาษีแบบก้าวหน้า) เป็นสาเหตุให้คนที่มีรายได้สูงไม่
ต้องจ่ายภาษีเงินได้ในจ�านวนและสัดส่วนที่สูงขึ้นเมื่อเงินได้ของพวกเขาสูงขึ้น ดังนั้น ข้อเสนอตาม (ก) จะท�าให้
เงินได้ทตี่ อ้ งเสียภาษีของคนทีม่ รี ายได้สงู มีมากขึน้ ซึง่ จะท�าให้พวกเขาต้องจ่ายภาษีเงินได้ในจ�านวนและสัดส่วนที่
สูงขึ้นเมื่อเงินได้ของพวกเขาสูงขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีให้แก่รัฐบาลและลดช่องว่างทาง
ด้านรายได้ระหว่างคนรวยและคนจน ทั้งนี้ การยกเลิกค่าลดหย่อนส่วนบุคคลส�าหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้สูง
อาจท�าโดยการออกกฎหมายให้ผู้มีเงินได้พึงประเมินไม่เกินกว่า 1,000,000 บาท ยังคงมีสิทธิได้รับค่าลดหย่อน
ภาษีเงินได้สว่ นบุคคลทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และทีจ่ ะถูกปรับเพิม่ ขึน้ ในขณะทีผ่ มู้ เี งินได้เกินกว่าจ�านวนดังกล่าวจะไม่มี
สิทธิได้รับค่าลดหย่อนใด ๆ22
เหตุผลของข้อเสนอตาม (ข) คือ การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาช่วยให้ผู้เสียภาษีหักค่าใช้
จ่ายที่ก่อให้เกิดเงินได้เกินกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ข้อเสนอตาม (ข) จะท�าให้ผู้เสียภาษีไม่สามารถหักค่า
ใช้จ่ายเกินกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะท�าให้เงินได้ที่ต้องเสียภาษีสูงขึ้นและต้องจ่ายภาษีเงินได้สูงขึ้น ซึ่งเพิ่ม
รายได้ในการจัดเก็บภาษีให้แก่รัฐบาล ยกตัวอย่างเช่น ในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือได้รับจากการให้โดยเสน่หา กฎหมายให้สิทธิผู้มีเงินได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ถึงร้อยละ 50 ของเงินได้ ซึ่งอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ท�าให้ผู้มีเงินได้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เกินกว่าค่าใช้จ่ายจริง ส่งผลให้รัฐบาลต้องสูญเสียราย
ได้จากการจัดเก็บภาษี ดังนัน้ ข้อเสนอแนะให้ยกเลิกการหักค่าใช้จา่ ยเป็นการเหมาและให้ใช้การหักค่าใช้จา่ ยตาม
ความเป็นจริง จะท�าให้ผู้เสียภาษีไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายเกินกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะท�าให้เงินได้ที่ต้อง
เสียภาษีสูงขึ้นและต้องจ่ายภาษีเงินได้สูงขึ้น ซึ่งจะเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีให้แก่รัฐบาล23

Geoffrey K. Morse and David Williams, Davies: Principle of Tax Law, 4th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2000), 13.
22
Jirasak Rodjun, “Reform of Personal Tax Allowances to Reduce Income Inequality and to Encourage Economy,”
Journal of Revenue Department 57, no. 2 (February 2010): 65-93. [In Thai]
23
Varangkana Vanidvattakul and Jirasak Rodjun, “Problems on Deductible Expenses in Calculation of Personal Income
Tax Deriving from Sale of Immovable Property,” Journal of Revenue Department 63, no. 3 (March 2016): 79-91. [In Thai]
21

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)

หน้า 11

เหตุผลของข้อเสนอตาม (ค) คือ มีหลักฐานแสดงว่า การยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษีบาง
รายการสามารถเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษี ยกตัวอย่าง ในประเทศไทย ก่อนปี พ.ศ. 2525 เงินได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ทไี่ ม่ได้มาเพือ่ วัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือหาก�าไรเป็นเงินได้ทไี่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดา อย่างไรก็ตาม การยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [ให้แก่เงินได้ดังกล่าว] ในปี พ.ศ. 2525
เพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีให้แก่รัฐบาลไทย24 ในสหราชอาณาจักร เคอร์เว็น (Curwen) กล่าวว่าผลประโยชน์
จ�านวนมากในสหราชอาณาจักร ได้ถูกยกเลิก (เช่น การหักค่าลดหย่อนส�าหรับเบี้ยประกันชีวิต) ผลที่ตามมาก็คือ
เงินได้ที่ต้องเสียภาษีได้สูงขึ้นถึง 2 ใน 3 ของเงินได้ทั้งหมดในปี ค.ศ. 1987- ค.ศ. 198825
5.2.2 ข้อเสนอให้ยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษีบางรายการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารการ
จัดเก็บภาษีและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ตัวบรรเทาภาระภาษีกอ่ ให้เกิดแรงจูงใจในการหลบหลีกและหนีภาษี และน�ามาซึง่ กฎเกณฑ์
เพื่อต่อต้านการหลบหลีกและหนีภาษีที่ซับซ้อน โครงสร้างของฐานภาษีเงินได้ที่ซับซ้อนน้อยลงโดยการยกเลิก
ตัวบรรเทาภาระภาษีบางรายการจึงถูกคาดว่าจะน�ามาซึง่ ต้นทุนในกระบวนการจัดเก็บภาษีทตี่ า�่ ลง รวมทัง้ ลดแรง
จูงใจในการหลบหลีกและหนีภาษี
1) ข้อเสนอให้ยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษีบางรายการเพื่อลดความซับซ้อนของ
โครงสร้างของฐานภาษี
โครงสร้างของฐานภาษีเงินได้ทซี่ บั ซ้อนส่งผลให้เกิดค่าใช้จา่ ยในกระบวนการจัดเก็บภาษี
ทีส่ งู น�ามาซึง่ การสูญเสียรายได้ในการจัดเก็บภาษี เพือ่ ทีจ่ ะปรับปรุงโครงสร้างของฐานภาษีเงินได้ให้ซบั ซ้อนน้อย
ลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ผู้เขียนขอเสนอให้ยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษีหรือราย
จ่ายในทางภาษีบางรายการดังนี้
องค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic
Co-operation and Development: OECD) ได้พบว่ารัฐบาลโดยส่วนใหญ่กระตือรือร้นที่จะลดรายจ่ายในทาง
ภาษี เพราะรายจ่ายในทางภาษีเพิ่มความซับซ้อนในระบบภาษี26 อย่างไรก็ตาม แอ็ทคินสัน (Atkinson) และสติ
กลิทส์ (Stiglitz) กล่าวว่าเราไม่สามารถยกเลิกรายจ่ายในทางภาษีได้ทั้งหมด เพราะส�าหรับรายจ่ายในทางภาษี
บางรายการ มีเหตุผลทางด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสนับสนุน27 ทิเลย์ (Tiley) กล่าวคล้าย ๆ กันว่ามีการ
ยกเว้นการจัดเก็บภาษีจา� นวนมาก โดยอาศัยเหตุผลการผสมผสานกันระหว่างการใช้งานได้จริงและความสะดวก

Sussangkarn C., The Tax Structure in Thailand and Its Distribution Implications (Bangkok: Thailand Development
Research Institute Foundation, 1988), 16-17. [In Thai]
25
Curwen P. Spending, “Taxing and Borrowing,” in Understanding the UK Economy (Hampshire: Macmillan Press,
1994), 160.
26
OECD, Personal Income Tax System Under Changing Economic Condition (Paris: OECD, 1986), 1.
27
Atkinson A. B. and Joseph E. Stiglitz, Lectures on Public Economics (Berkshire: McGraw-Hill, 1980), 64.
24
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ในการบริหารการจัดเก็บภาษี28 ยกตัวอย่างเช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่นายจ้างให้แก่
ลูกจ้างบางอย่างสามารถยอมรับได้ ด้วยเหตุผลในเรื่องความสะดวกในการบริหารการจัดเก็บภาษี เพราะผล
ประโยชน์เพิม่ เติมทีน่ ายจ้างให้แก่ลกู จ้างบางอย่างยากในการหาค่าหรือยากในการบริหารการจัดเก็บภาษี นอกจาก
นี้ การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่เงินได้ของชาวนาสามารถยอมรับได้ ด้วยเหตุผลในเรื่องความสะดวกในการบริหาร
การจัดเก็บภาษี เพราะชาวนาไม่เก็บบันทึกหรือหลักฐานเกี่ยวกับเงินได้ และเป็นการยากมาก ๆ ในการประเมิน
ภาษีเงินได้จากชาวนา29
ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษีที่ไม่สามารถ
ยอมรับได้ด้วยเหตุผลในเรื่องความสะดวกในการบริหารการจัดเก็บภาษี เพราะการยกเลิกจะบรรเทาความซับ
ซ้อนของโครงสร้างของฐานภาษีเงินได้ และยังท�าให้เกิดความง่ายและความสะดวกในการบริหารการจัดเก็บภาษี
และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษีอกี ด้วย ยิง่ ไปกว่านัน้ การยกเลิกรายจ่ายในทางภาษีบางรายการน่าจะท�าให้การ
บริหารการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีง่ายขึ้น เพราะจะเป็นการยากมากขึ้นแก่ผู้เสียภาษีที่ไม่
ซื่อสัตย์ในการหาช่องโหว่เพื่อท�าการหลบหลีกหรือหนีภาษี30 และจะเป็นการง่ายขึ้นแก่ผู้เสียภาษีที่ซื่อสัตย์ที่จะ
ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การต่อต้านการหลบหลีกภาษีจ�านวนมาก
2) ข้อเสนอให้ยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษีเพื่อยับยั้งการหลบหลีกและหนีภาษี
การหักค่าใช้จา่ ยตามความเป็นจริงอาจน�าไปสูก่ ารหนีภาษีโดยการหักค่าใช้จา่ ยเกินความ
เป็นจริงโดยแสดงหลักฐานค่าใช้จ่ายอันเป็นเท็จและให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอแนะน�าให้ใช้
การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงพร้อมกับการบังคับให้ผู้เสียภาษีเก็บบัญชีและหลักฐาน รวมทั้งก�าหนดโทษ
ที่รุนแรงส�าหรับการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ ผู้เสียภาษีอาจหนีภาษีด้วยการแสดงเงินได้และรายจ่ายผิดไปจากความ
เป็นจริง เพือ่ ทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากเงินได้ทไี่ ด้รบั การยกเว้นภาษีและการหักค่าลดหย่อนตามรายการ ดังนัน้ ผูเ้ ขียน
จึงขอเสนอแนะให้ยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษีซงึ่ เป็นช่องโหว่ภาษีดงั ต่อไปนี้ เพือ่ ลดแรงจูงใจในการหลบหลีกและ
หนีภาษี ลดต้นทุนในการบริหารการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี รวมทั้งลดการสูญเสียรายได้
ในการจัดเก็บภาษี (ก) การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา (ข) การยกเว้นภาษีให้แก่ก�าไรส่วนที่เกินทุนหรือก�าไรจาก
การขายทรัพย์สิน (ค) การยกเว้นภาษีเงินได้ที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ง) การยกเว้นภาษีผลประโยชน์เพิ่ม
เติมทีน่ ายจ้างจ่ายให้แก่ลกู จ้าง (จ) การยกเว้นภาษีสา� หรับค่าเบีย้ เลีย้ ง (ฉ) การหักค่าลดหย่อนภาษีสา� หรับดอกเบีย้
ส่วนบุคคล (ช) การหักค่าลดหย่อนภาษีส�าหรับเบี้ยประกันชีวิต และ (ซ) การหักค่าลดหย่อนภาษีเงินที่จ่ายเข้า
กองทุนบ�านาญส่วนตัว หรือกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

John Tiley, Revenue Law, 4th ed. (Oxford: Hart, 2000), 25.
29
Lent G. E. and Hirao T., A Survey of Thailand’s Tax Structure (Washington, D.C.: IMF, 1970), 28.
30
World Bank, Thailand Public Finance in Transition, 39.
28
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานยุติธรรมไทยและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมไทยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั นวัตกรรม ทุนมนุษย์และความคิดสร้างสรรค์ไปสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และ
ยั่งยืน ภายใต้การน�าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จากผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานยุติธรรมของประเทศไทยนั้นประสบปัญหาในเรื่องของ
หน่วยงาน ตั้งแต่องค์กรต�ารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และคุมประพฤติ เนื่องจากมีระบบการท�างานที่ไม่ทันสมัย
การบริการล่าช้า ขัน้ ตอนยุง่ ยาก อีกทัง้ บุคลากรยังขาดความรูค้ วามเข้าใจและขาดทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
ส�าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น ควรปฏิรูปองค์กรและระบบใน
กระบวนการยุตธิ รรม โดยเน้นความเป็นสหวิทยาการ เน้นการพิสจู น์จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ น�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในแต่ละหน่วยงาน เน้นการวิจัยและพัฒนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าใจเกีย่ วกับขัน้ ตอนต่าง ๆ ทุกช่องทาง ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีไ่ ม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
โดยบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมควรศึกษากฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ และพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษเพิ่มเติม รวมถึงให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบ และรับฟังความคิดเห็นได้
ค�าส�าคัญ: การพัฒนา; การบริหารงานยุติธรรม; ไทยแลนด์ 4.0
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Abstract
The objective of academic research is to study the problems of Thai justice
administration and discover the development of the justice administration in Thailand in
accordance with the policy of Thailand 4.0, which is the mechanism to propel economic and
social growth along with science, digital technology, innovation, human capital and creativity.
That leads to the wealth, sustainability and prosperity of the nation under governing of the
Prime Minister and the head of National Council for Peace and Order, General Prayuth
Chan-o-cha.
It has been found that the organizations in Thai justice system are comprised of police,
prosecution, correction and probation. The systems in the aforementioned organizations are
obsolete, delayed service, complicated procedure as well as insufficient understanding in
English communication by the officials. These are major problems to provide justice to people.
Due to development of justice administration into policy of Thailand 4.0, the aforementioned
organizations and justice systems shall be reformed by focusing on interdisciplinary, scientifically
proven evidence, digital technological use in justice organization, research and development,
education of moral and ethics in careers. People will be informed to understand the justice
procedures through various channels. Out-dated laws must be abolished or amended. Officials
in justice systems should study Thai and international law including improvement of English
communication skills, including allowing people are able to participate, inspect and share the
opinions.
Keywords: Development; Justice Administration; Thailand 4.0
1. บทน�า
ตลอดปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 ประชาชนไทยมักจะได้ยินค�าว่าไทยแลนด์ 4.0 อยู่บ่อยครั้ง
แต่ประชาชนจ�านวนหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจความหมายของค�าว่ายุคไทยแลนด์ 4.0 นั้นคืออะไร จะช่วยพัฒนา
ประเทศไทยได้อย่างไร และสามารถเป็นจริงได้หรือไม่ ซึ่งไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การน�าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ทีเ่ ข้ามาบริหารประเทศบนวิสยั ทัศน์ทวี่ า่ “มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” โดยเปลีย่ นการขับเคลือ่ น
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ทุนมนุษย์ และเทคโนโลยี
เนื่องจากทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 เพื่อให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีราย
ได้สงู แม้วสิ ยั ทัศน์ดงั กล่าวจะมุง่ เน้นไปทีเ่ ศรษฐกิจ แต่กม็ อิ าจปฏิเสธได้วา่ กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ถือเป็น
อีกด้านหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารงานยุติธรรม มีหลายปัญหา ได้แก่ ปัญหาการแบ่งแยกส่วนรับผิดชอบและการบริหารงานที่มีลักษณะ
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ต่างคนต่างท�า ปัญหาระบบข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม ปัญหาด้านการขาดการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน ปัญหาด้านบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมและระบบผลิตนักกฎหมาย3 จึงเป็นปัญหาส�าคัญทีท่ า้ ทาย
การบริหารงานยุตธิ รรมของรัฐทีจ่ า� เป็นต้องได้รบั การดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน4 หน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิ รรมจึงมีความจ�าเป็นทีจ่ ะต้องทบทวนบทบาท ปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง พัฒนารูปแบบการด�าเนิน
งานหรือแนวทาง นโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม เสียค่า
ใช้จ่ายน้อย มีมาตรฐานสากลและไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้
2. การบริหารงานยุติธรรม
ตามนิยามที่พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 มาตรา 3 ก�าหนดว่า
การบริหารงานยุติธรรม หมายถึง การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการอ�านวยความยุติธรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพให้กับประชาชน การบังคับตามกฎหมายและการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน แต่ไม่รวมถึงอ�านาจ
อิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล และการด�าเนินการของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
จากนิยามดังกล่าว การด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องกระท�าโดยบุคลากรและองค์กรที่มีหน้าที่ใน
การบริหารงานยุตธิ รรม ได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ
ศาล ราชทัณฑ์ และคุมประพฤติ ดังนัน้ การบริหารงานยุตธิ รรมไทยในยุค 4.0 โดยทัว่ ไปแล้วหมายถึงกระบวนการ
บริหารจัดการอ�านวยความยุติธรรม ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา5 ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ใน
ระบบงานยุตธิ รรมต้องอาศัยความร่วมมือ การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอืน่ ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน หากปล่อยให้เป็นหน้าที่ล�าพังของระบบงานยุติธรรมย่อมไม่สามารถจะประสบผลส�าเร็จได้
เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันเศรษฐกิจของไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารงานยุติธรรมไทย ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนจะพิจารณาปัจจัยบางประการ
ที่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ดังนี้
1) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
กฎหมายเพียงเท่าทีจ่ า� เป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีห่ มดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน แสดง
ให้เห็นว่ายิ่งกฎหมายใหม่ออกมาหลายฉบับมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ยากแก่การเข้าใจ จะท�าให้การบังคับใช้
กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตัวบทกฎหมายไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
เช่น ไม่มกี ารปรับปรุงอัตราโทษ รวมทัง้ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและประชาชนจ�านวนไม่นอ้ ยไม่ทราบความเปลีย่ นแปลง
เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ ๆ หรือกฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไข
Kanyarat Wiphatawat, Pattranit Yaodam and Bandid Homket, Guidelines for Criminal Justice Reform (Bangkok: Law
Reform Commission of Thailand, 2016), 120-123. [In Thai]
4
Jutharat Ue-amnoey, Justice System and Alternatice Justice: On Sociological Perspectives (Bangkok: Chulalongkorn
University, 2013), 272. [In Thai]
5
Chanchao Chaiyanukij, “Justice 4.0,” Journal of Thai Justice System 10, no. 2 (May-August 2017): 142. [In Thai]
3
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2) ประเทศไทยใช้ประมวลกฎหมายเป็นหลักในการประกอบวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง และปริมาณคดีมจี า� นวน
มาก ดังนั้นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจึงน�ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ เช่น การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท การเจรจาต่อรอง และอนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ปัญหาคดีล้นศาล ผู้ต้องขังล้นเรือนจ�า ลดระยะเวลาและ
ค่าใช้จา่ ยของภาครัฐและประชาชน อย่างไรก็ตาม การน�ากระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกมาใช้ในสังคมไทยนัน้ แม้
จะได้มีการน�ามาใช้อย่างแพร่หลายแล้วนั้น หากแต่ในการด�าเนินงานควรท�าการประเมินผลการด�าเนินงานใน
แต่ละมาตรการเพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรค จุดเด่นและข้อจ�ากัดในการน�ามาตรการนั้น ๆ มาใช้6
3) การน�าเครื่องมือเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบยุติธรรม เนื่องด้วยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาอย่างต่อเนือ่ ง หน่วยงานต่าง ๆ ได้มกี ารน�าเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาใช้ในหน่วยงาน แต่ดว้ ย
ข้อจ�ากัดทัง้ งบประมาณสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ความท้าทาย
ที่ส�าคัญมีดังนี้
3.1) กระบวนการท�างานเน้นความเป็นสหวิทยาการมากขึ้น7 กล่าวคือ ใช้การบูรณาการและแก้ไข
ปัญหาด้วยองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชา มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ลดการออก
กฎหมายที่ไม่จ�าเป็น
3.2) น�ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น เนื่องจากคดีที่ศาล
มีปริมาณมาก บางคดีใช้ระยะเวลานาน กระบวนการยุติธรรมทางเลือกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะท�าให้ข้อพิพาท
ระงับได้โดยคู่กรณีพึงพอใจทั้งสองฝ่าย ลดปริมาณคดี ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี
3.3) รัฐควรสนับสนุนงบประมาณโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานที่ต้องใช้อุปกรณ์
เครื่องมือต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต
3. ปัญหาการบริหารงานยุติธรรมและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมสู่ยุค 4.0
แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยจะปฏิรูปมาหลายครั้ง แต่ยังคงมีปัญหาและข้อจ�ากัดใน
เรื่องบทบัญญัติกฎหมายและการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นข้อจ�ากัดในการประสานงาน การตรวจสอบ การบังคับใช้
กฎหมาย ท�าให้รัฐต้องรับภาระและสิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคลและงบประมาณเป็นจ�านวนมาก8 ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายต้องการให้ประเทศไทยก้าวข้ามผ่านจากประเทศที่รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
ท�าให้องค์กรและหน่วยงานของรัฐต้องใช้จา่ ยงบประมาณต่าง ๆ ทัง้ การบริหารงาน การสร้างบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
การจัดซื้อเทคโนโลยีต่าง ๆ การวิจัยเพื่อพัฒนาในระยะยาวและแบบยั่งยืน ผู้เขียนจึงมีความเห็นและข้อเสนอ
แนวทางดังรายละเอียดต่อไปนี้
Whitchuta Itsaranuwat, Implementing of Alternative Dispute Resolution in Thai Society (Research Report) (Bangkok:
Office of Justice Affairs, 2016), 84. [In Thai]
7
Chanchao Chaiyanukij, “Justice 4.0,” 142. [In Thai]
8
Kanyarat Wiphatawat, Pattranit Yaodam and Bandid Homket, Guidelines for Criminal Justice Reform, 12. [In Thai]
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3.1 ด้านการบริหารงาน
3.1.1 ปัญหาด้านการบริหารงาน
เมือ่ กล่าวถึงต้นทางของกระบวนการยุตธิ รรมไทย ทุกคนจะนึกถึงองค์กรต�ารวจเพราะเป็น
วิชาชีพแรกในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งระบบ
งานต�ารวจที่ผ่านมาของประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นต�ารวจมีภารกิจจ�านวนมาก
ซึ่งตามพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ไว้กว้างขวาง ท�าให้ต�ารวจไม่มีเวลาเพียง
พอทีจ่ ะท�างานในส่วนภารกิจหลัก ต�ารวจขาดทักษะความช�านาญและความรูค้ วามเข้าใจในงานทีท่ า� ซึง่ สอดคล้อง
กับปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการสืบสวนจับกุมยาเสพติดในพื้นที่สถานีต�ารวจภูธรปง จังหวัดพะเยา อยู่
หลายปัจจัยในระดับที่แตกต่างกัน คือ ในระดับสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ คือ ด้านความสามารถของผู้ที่มีพฤติการณ์
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รองลงมาคือในระดับ 92.31 เปอร์เซ็นต์ ในด้านการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างโดยไม่
ท�าหน้าที่สืบสวนจับกุมยาเสพติดเพียงด้านเดียว9 ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของต�ารวจ ต�ารวจบางส่วนขาดความ
รู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ ซึ่งตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ พ.ศ. 2553 ข้อ 16 ข้าราชการต�ารวจจะต้องส�านึกในการให้บริการ
ประชาชนด้านอ�านวยความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและ
สิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา แต่จากข่าวซึ่งปรากฏให้เห็นบ่อย ๆ มักเป็นเรื่องที่ประชาชน
ไม่พอใจต�ารวจ เช่น เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของต�ารวจ การให้บริการประชาชนโดยเฉพาะหน่วยงานระดับสถานี
ต�ารวจ
ส�าหรับพนักงานอัยการมีบทบาทส�าคัญในการฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล เนื่องจากระบบวิธี
พิจารณาความอาญาของไทยจะแยกการสอบสวนและการฟ้องคดีออกจากกัน แต่ตามลักษณะสภาพของงาน
ทั้งสองอย่างไม่อาจแยกจากกันได้10 ดังนั้นผลการสอบสวนย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อการฟ้องและด�าเนินคดี
ในศาล11 ส�าหรับศาลมีความหมายหลายนัย คือ ผู้พิพากษาที่ท�าหน้าที่พิจารณาตัดสินคดี และหมายถึงสถานที่
พิจารณาตัดสินคดีและด�าเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งปัญหาที่มีอยู่คือ บุคลากรในศาลไทยที่มีความรู้
ในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มีจ�านวนน้อย
ส�าหรับการคุมประพฤตินนั้ เป็นระบบทีใ่ ช้กบั ผูก้ ระท�าความผิดทางอาญาเป็นครัง้ แรก และ
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความผิดจริง สมควรได้รับโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระท�าผิดแล้วเพียงแต่ให้รอการ
ลงโทษไว้ก่อน12 โดยจะมีการก�าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก�าหนดให้ ซึ่งผลดีของการคุมประพฤติคือ

Chaloemkiat Thamsuk, “Problems and Obstacles of the Investigation and Arrestment in Drug Criminal Cases in the
Areas Under the Jurisdiction of Pong Police Station, Pong District, Phayao Province,” (Master’s thesis, Faculty of Social
Sciences, Chiang Rai Rajabhat University, 2010), 62. [In Thai]
10
Phongthorn Thanyasiri, Process and Justice Administration (Research Report) (Bangkok: Ministry of Justice, 2012),
80. [In Thai]
11
lbid, 80.
12
Achariya Chutinant, Criminology and Penology, 2nd ed. (Bangkok: Winyuchon, 2014), 221. [In Thai]
9
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ผู้กระท�าผิดไม่ต้องถูกจ�าคุก ถือเป็นการช่วยลดปัญหาความแออัดของเรือนจ�าได้ และไม่ต้องถูกตราหน้าว่า
เป็นคนขีค้ กุ แต่ปญ
ั หาทีม่ อี ยู่ เช่น การติดตามจับกุมผูก้ ระท�าผิดหรือจ�าเลยทีศ่ าลออกหมายจับตามพระราชบัญญัติ
คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ปัญหาจ�าเลยกระท�าผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติที่ศาลก�าหนดไว้
ส�าหรับระบบงานราชทัณฑ์ซึ่งเป็นหน่วยงานล�าดับสุดท้ายในกระบวนการยุติธรรมนั้น
จากสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ส�ารวจ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 319,479 คน13
แต่ความจุปกติของเรือนจ�าที่จะรองรับมีได้เพียง 180,000 คนเท่านั้น14 ท�าให้เกิดปัญหานักโทษล้นเรือนจ�า ซึ่งส่ง
ผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง การควบคุมดูแล การอบรมแก้ไข การฝึกวิชาชีพ และการบริหารแผนงาน
ของเรือนจ�า ท�าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไม่สามารถท�าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งระบบงาน
ราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบจะผิดพลาดไม่ได้ เมื่อพิจารณาจากสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์คดีพระราช
บัญญัติยาเสพติดทั่วประเทศ ส�ารวจ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งสิ้น 230,293 คน15 เมื่อผู้ต้องขังจ�านวน
มากเป็นผู้ติดยาเสพติดมาก่อน การเสพยาเสพติดในเรือนจ�าท�าให้เกิดปัญหาการแพร่โรคเอดส์ และมีนักโทษที่
เป็นโรคเอดส์เพิ่มขึ้นกลายเป็นภาระหนักแก่เรือนจ�า16
นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการองค์กรนั้นจ�าต้องมีการแบ่งงานกันและต้องปฏิบัติงาน
ภายในขอบเขตและตามที่องค์กรมอบหมาย ซึ่งผู้บริหารที่มีอ�านาจในการมอบหมายอ�านาจหน้าที่นั้นจะต้อง
ก�าหนดความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละคน แต่จะเห็นได้ว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยมีองค์กร
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มากมายและแบ่งแยกความรับผิดชอบ ท�าให้ไม่เป็นระบบเท่าที่ควร
3.1.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ในระบบงานยุตธิ รรมต้องมีวตั ถุประสงค์ในการทีจ่ ะลดปัญหาอาชญากรรม โดยควรให้ความ
ส�าคัญกับมาตรการเชิงรุก เน้นให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และควรท�างานแบบบูรณาการกับหน่วย
งานอื่น ๆ ลดการน�าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและเน้นให้คู่กรณีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทาง
เลือก ซึง่ กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกสามารถน�ามาใช้ได้ในทุกขัน้ ตอนของการด�าเนินกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่
ข้อดีก็คือลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการต่อสู้คดี บรรเทาความแออัดในเรือนจ�าและสร้างความสมานฉันท์ได้
อย่างไรก็ตาม ควรท�าวิจยั เพือ่ พัฒนามาตรการให้เหมาะสมกับสังคมไทยด้วย นอกจากนี้ การบริหารจัดการองค์กร
นั้นต้องมีการแบ่งงานกัน และต้องปฏิบัติงานภายในขอบเขตและตามที่องค์กรมอบหมายให้ชัดเจน

Department of Corrections, “Statistics of the Prisoners,” last modified 2017, accessed November 24, 2017, http://
www.correct.go.th/stat102/display/result.php?date=2017-11-01&Submit=%B5%A1%C5%A7/ [In Thai]
14
Nathee Chitsawang, “Alternative Measures for Treating Offenders to Solve Problem of Prison Overcrowding,”
last modified 2014, accessed November 24, 2017, http://www.nathee-chitsawang.com/ [In Thai]
15
Department of Corrections, “The National Prisoner Statistic of the Narcotics Act,” last modified 2017, accessed
November 24, 2017, http://www.correct.go.th/stat102/display/drug_result.php?date=2017-11-01&Submit=%B5%A1%C5%A7/
[In Thai]
16
Achariya Chutinant, Criminology and Penology, 186. [In Thai]
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3.2 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.2.1 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในบางกิจกรรมไม่ได้ทา� แบบต่อเนือ่ งหรือไม่ได้รบั ความร่วมมือ
จากประชาชน ถึงแม้ว่ากฎหมายจะเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของกระบวนการยุตธิ รรม แต่กย็ งั ขาดการมีสว่ นร่วมหรือยังไม่ให้ความส�าคัญในการตรวจสอบและติดตาม
ผลการท�างานของหน่วยงาน ฉะนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ต้องมีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ แนวทางการแก้ไขปัญหา และแบ่งการรับผิดชอบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
3.2.2 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรม
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างเครือข่ายและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ติดตามผลการท�างานของหน่วยงานรัฐได้
จะเห็นได้ว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ และด�าเนินการแก้ไขในปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็น ยุตธิ รรมชุมชน การไกล่เกลีย่
และระงับข้อพิพาทในชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดในชุมชน การมีส่วนร่วมกับต�ารวจ เช่น ต�ารวจชุมชนสัมพันธ์ การแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสผู้กระท�าผิด การมีส่วนร่วมกับอัยการ เช่น การเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมกับอัยการ การมีส่วนร่วม
กับศาล เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาในความผิดอันยอมความได้ การมีส่วนร่วมกับคุม
ประพฤติ เช่น เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ การมีส่วนร่วมกับราชทัณฑ์ เช่น การอุดหนุนซื้อสินค้าจากราชทัณฑ์
ภาคเอกชนเข้ามาฝึกอาชีพให้แก่ผตู้ อ้ งขัง หรือโครงการก�าลังใจในโครงการพระราชด�าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์
เจ้าพัชรกิตยิ าภา ในการช่วยเหลือผูต้ อ้ งขัง ผูถ้ กู คุมประพฤติ เป็นต้น ซึง่ สอดคล้องกับการมีสว่ นร่วมของผูน้ า� ชุมชน
และสมาชิกในชุมชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้น�าชุมชนของตน ท�าให้พนักงานสอบสวนในสถานีต�ารวจภูธร
ปากคาด จังหวัดหนองคายได้เปิดโอกาสให้ผู้น�าชุมชนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น17 และสอดคล้องกับงานด้าน
บ�าบัดฟืน้ ฟูของอังกฤษ ในกรณีทผี่ ถู้ กู คุมประพฤติจะต้องเข้ารับการฟืน้ ฟูตามโปรแกรมแก้ไขฟืน้ ฟู และมีการเปิด
โอกาสให้เอกชนมีสว่ นร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อท�าให้เกิดความหลากหลาย โดยด�าเนินงานในรูปแบบของบริษทั
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดในชุมชน เช่น การเรียนหนังสือ การฝึกอาชีพ เป็นต้น18

Surat Rattanawongsa, “Enhancing Investigating Officers’Efficiency in the Community Judicial Process in Order to
Create Harmony in the Pakkhat Police Station,” (An Independent Study Report Master’s thesis, College of Local Administration,
Khon Kaen University, 2010), 55. [In Thai]
18
Pramote Phansa-ard, Guidelines for the Development of Structures and Forms of Probation (Research Report)
(Bangkok: Office of Justice Affairs, 2016), 115. [In Thai]
17
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3.3 ด้านกฎหมาย
3.3.1 ปัญหากฎหมาย
แม้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะได้บญ
ั ญัตริ บั รอง ปกป้อง และ
คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ให้ตรวจสอบการท�างาน เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้โดยง่าย สะดวก
รวดเร็ว แต่ในความเป็นจริงยังมีคนจ�านวนหนึง่ ซึง่ เป็นผูย้ ากจนซึง่ ตกอยูใ่ นฐานะเป็นจ�าเลย ผูเ้ สียหาย หรือผูต้ อ้ งหา
อาจประสบปัญหาต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากกว่าบุคคลอื่น ยกตัวอย่างเช่น เหยื่ออาชญากรรมถูก
ถามปากค�าพยานที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน การสร้างพยานหลักฐานเท็จ การบีบบังคับให้รับสารภาพผิด แม้จะมี
ทนายความขอแรง หน่วยงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กองทุนยุติธรรม ฯลฯ แต่ก็ยังไม่อาจช่วยเหลือ
เหลือประชาชนได้อย่างครอบคลุม ยังขาดการประสานความร่วมมือ นอกจากนี้ เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนระบบ
การให้บริการต่าง ๆ แต่กฎหมายกลับไม่รองรับได้อย่างเต็มที่ กระบวนการร่างกฎหมายมีระยะเวลานาน ท�าให้
ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องมีงานศึกษาวิจัย และน�าเสนอแนวทางแก้ไขให้แก่รัฐบาล
ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป
3.3.2 แนวทางการพัฒนากฎหมาย
แนวทางการพัฒนากฎหมายนัน้ ควรมีการทบทวนกฎหมายและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้รองรับระบบดิจิตอล เช่น กฎหมาย
ไซเบอร์ กฎหมายตราสารเปลีย่ นมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และตามพันธกรณีกติกา
ระหว่างประเทศ กฎหมายต้องมีความยืดหยุน่ สามารถแก้ไขเพือ่ รองรับเรือ่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ มีการจัดท�า
วารสารทางกฎหมายและวิชาการเพือ่ ประโยชน์ทางวิชาการ19 ควรพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ค้นหาความจริงตั้งแต่ชั้นเจ้าพนักงานโดยเน้นการรวบรวมพยานหลักฐาน และพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์
ควรปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้านนิตศิ าสตร์ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี เผยแพร่ความรูก้ ฎหมาย
และสิทธิของประชาชนตามหมูบ่ า้ น โรงเรียน นอกจากนี้ ต้องมีงานศึกษาวิจยั หากกฎหมายบางเรือ่ งเป็นอุปสรรค
และน�าเสนอแนวทางแก้ไขให้แก่รัฐบาลในเรื่องนั้น ๆ
3.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4.1 ปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
อ�านวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในหลายด้าน แต่ก็ยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาหากใช้เทคโนโลยีไม่ถูกต้องทั้งใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ อาชญากรรม การศึกษา การท�างาน ไม่ว่าจะเป็น การโจรกรรมข้อมูล การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านการเข้าระบบทางอินเทอร์เน็ตหรือทางแอปพลิเคชัน เจ้าหน้าที่

Narongsak Sukwiboon, “Development Model of Effective Public Defenders of the Lawyers Council of Thailand,”
Journal of Thai Justice System 10, no. 1 (January-April 2017): 81. [In Thai]
19
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ในกระบวนการยุติธรรมยังขาดการฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความช�านาญ บุคลากรในหน่วยงานยังใช้
เทคโนโลยีไม่ค่อยได้ เพราะอาจยังไม่คุ้นชินกับระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ระบบอาจไม่เสถียร
3.4.2 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมควรน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพและต้องถูกออกแบบมาเพือ่ ตอบสนองต่อการอ�านวยความสะดวกของประชาชน ระบบการบริหาร
ควรเป็นแบบบริการ ณ จุดเดียว (One-Stop-Shop)20 ไม่คิดค่าใช้จ่ายส�าหรับการระงับข้อพิพาททางเลือก
ควรมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ต รวจสอบอาชญากรรม การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชน
เพราะประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว
ในส่วนของศาลนัน้ ควรมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทกุ ศาล เช่น การระงับข้อพิพาท
ทางออนไลน์ (Online Dispute Resolution: ODR) การพัฒนาระบบรับค�าฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Filing System) การพัฒนาระบบบริหารจัดการคดี (Case Management System) ระบบบันทึกการสืบพยาน
ด้วยภาพและเสียง จะช่วยให้ผพู้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาสามารถพิเคราะห์พฤติกรรมของพยานระหว่างเบิก
ความ ซึ่งสามารถน�ามาใช้ประกอบการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้อง
พิจารณาคดี (Court Room System) และระบบการยื่นและส่งค�าคู่ความโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-filing) ท�าให้
ประหยัดเงินและประหยัดเวลาได้ ซึง่ ขณะนีม้ ขี อ้ ก�าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยืน่ ส่ง และรับค�าคูค่ วาม
และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 แล้ว
ส�าหรับระบบการคุมประพฤติ ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมผู้ที่อยู่ในความดูแลได้
เช่น เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) การรายงานตัวทางโทรศัพท์ เป็นต้น สร้างเครือ
ข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครคุมประพฤติ และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของกรมคุม
ประพฤติ โดยพบว่าข้อมูลจากโครงการศึกษาวิจยั โครงการติดตามประเมินผลโครงการน�าร่องในการน�าเครือ่ งมือ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ผู้ถูกคุมความประพฤติมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน ไม่กลับไปคบกับคนที่น�าไปสู่ทาง
เสียหาย แต่ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เช่น ควรปรับขนาดให้เล็กเท่ากับนาฬิกาข้อมือ ระยะเวลาการใช้งาน
แบตเตอรี21่ ซึง่ ผูเ้ ขียนเห็นว่าควรมีการสนับสนุนงบประมาณและให้ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีแก่พนักงานคุมประพฤติ
ด้วย ปรับปรุงระบบความเสถียรของเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ให้มคี วามแม่นย�า ส่วนการใช้เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับประเภทคดีทมี่ ใิ ช่ความผิดร้ายแรงนัน้ มีความเหมาะสมอยูแ่ ล้วเพราะเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อควบคุม เฝ้าระวังเท่านั้น

Tossapon Tassanakunlapan and Milagros Alvarez Verdugo, “Protection of Personal Data in Cyberspace: The EU-US
E-Market Regime,” ASEAN Journal of Legal Studies 1, no. 1 (2018): 67.
21
Rattanawan Homniam, Guidelines for the Management of Electronic Monitoring Systems for Controlling Offenders
(Electronic Monitoring: EM) (Research Report) (Bangkok: Office of Justice Affairs, 2016), 89. [In Thai]
20
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ส�าหรับระบบงานราชทัณฑ์ ควรน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เข้ามาควบคุมและแก้ไข
ฟื้นฟูผู้ต้องขังแทนวิธีการเพิ่มจ�านวนเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ต้องขัง เช่น ระบบการจดจ�าใบหน้า
เทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือในการควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้ต้องขัง บริการสไกร์ป (Skype) ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากนวัตกรรมของเรือนจ�ารัสเซีย บริการสไกร์ป (Skype) ถือเป็นนวัตกรรมในการให้บริการนักโทษและประชาชน
ผูป้ ระสงค์จะเยีย่ มนักโทษ โดยด�าเนินงานภายใต้แนวคิดทีส่ า� คัญ คือ แนวคิดในการให้บริการประชาชนและแนวคิด
ในการลดการกระท�าความผิดซ�้า22 ท�าให้ต่างฝ่ายต่างได้เห็นหน้า ได้ยินเสียง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ท�าให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย
3.5 ด้านบุคลากร
3.5.1 ปัญหาบุคลากร
ปัญหาบุคลากรถือเป็นปัญหาส�าคัญที่ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายและการอ�านวยความ
ยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรมีภาวะความเครียดด้วยลักษณะของงาน บุคลากรมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์มจี า� นวนน้อย บุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน จึงส่งผลกระทบคือท�าให้เกิด
ความล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันที นอกจากนี้ การด�าเนินงานบางอย่าง
ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ท�าให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ว่าควรร้องเรียนที่หน่วยงานใด ซึ่งปัญหานี้สอดคล้อง
กับการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม คือ จ�านวนเจ้าหน้าที่
เป็นปัญหาหลักในการด�าเนินงานให้บริการประชาชน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว มักจะลาออกหรือย้ายสังกัด และบางเรื่องหัวหน้าศูนย์ต้องลงพื้นที่เพียงผู้เดียว
เพราะไม่มผี ชู้ า� นาญ23 การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท�างานในต�าแหน่งทีไ่ ม่ตรงกับภาระหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรับผิดชอบ หรือ
การก�าหนดคุณสมบัติไว้ต�่าเกินไป รวมทั้งการใช้ระบบอุปถัมภ์ การใช้เส้นสาย โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับคนทุกคน
ดังนัน้ องค์กรต่าง ๆ จ�าเป็นต้องตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาการบริหารงานยุตธิ รรม เพราะเป็น
สิ่งที่จะสะท้อนประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและอ�านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม การเปลีย่ นผ่านจากการเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจประเภทอุตสาหกรรมหนักไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรม
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น ถือเป็นการออกนโยบายตามกระแสหลักของเศรษฐกิจโลกที่เน้นการสร้าง
นวัตกรรมเทคโนโลยี24 ท�าให้ยังคงเกิดค�าถามที่ว่าเป้าหมายที่รัฐบาลไทยได้วางเอาไว้ว่าประเทศไทยต้องเป็น
ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สามารถเป็นจริงได้หรือไม่ และกระบวนการยุติธรรมไทยนั้นมีแนวทางการ
พัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคที่น�าเทคโนโลยีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร

Winai Charoenchaloemsak, “Innovative Prison of Skype Service for Prisoners and Citizens,” last modified 2015,
accessed November 24, 2017, https://www.gotoknow.org/posts/591777/ [In Thai]
23
Atchareya Thirasarichote, The Development of Public Service Efficiency Through the Joint Service Center, Ministry
of Justice (Research Report) (Bangkok: Office of Justice Affairs, 2016), 25. [In Thai]
24
Chanintorn Pensute, “Thailand 4.0 Economics and Political Contexts,” Political Science and Public Administration
Journal 8, no. 1 (January-June 2017): 91. [In Thai]
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3.5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาบุคลากรนั้น ส่งเสริมให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมด�ารงตนตาม
แนวจริยธรรมข้าราชการซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน ควรให้ทุนพัฒนา
เพือ่ เรียนต่อหรืออบรมทักษะทีต่ า่ งประเทศ จัดอบรมกฎหมายเฉพาะทาง พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับต่าง
ประเทศ นักกฎหมายต้องเพิม่ ทักษะภาษาอังกฤษและศึกษากฎหมายต่าง ๆ ทัง้ ของไทยและต่างประเทศเพิม่ มาก
ขึ้น อาจมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน25
4. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผล
การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แม้จะมีข้อจ�ากัดหลายประการ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะพัฒนาไม่ได้เลย ดังนั้นความท้าทาย คือ ภาครัฐควรเร่งประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต้องให้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้มีความคิดที่จะมุ่งมั่นและพัฒนาประเทศไทยโดยต้อง
ก�าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ในการน�าพาองค์กรในกระบวนการยุติธรรมให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนา
แล้ว ต้องปลูกฝังจิตส�านึกให้กับคนรุ่นใหม่ เพราะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น
นอกจากนี้สิ่งส�าคัญที่สุดคือการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนยุค 4.0 ด้วยเช่นกัน ซึ่งหากทุกคนมีความคิดที่จะพัฒนา
และทุกภาคส่วนร่วมใจกันพัฒนาประเทศไทยก็จะท�าให้อปุ สรรคต่าง ๆ ลดน้อยลงได้ และหากหน่วยงานในระบบ
บริหารงานยุตธิ รรมไทยขาดทิศทางและความร่วมมือกัน ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอ�านวยความยุตธิ รรม
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งการที่จะไปสู่ระบบความยุติธรรมที่ดีนั้นจ�าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าตนนั้นรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยและเข้าถึงความยุติธรรม
4.2 ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน คือ มีการ
ท�างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ประชาชนต้องมีสว่ นร่วมเข้ามาตรวจสอบ ติดตามการท�างาน
และร่วมก�าหนดนโยบายได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้งา่ ย ทัว่ ถึง ด้านกฎหมาย คือ ปรับปรุง
ทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และยกเลิกกฎหมายทีล่ า้ สมัย ทัง้ นีต้ อ้ งให้เหมาะสมกับสังคมที่
เปลีย่ นแปลงไป ลดการน�าคดีเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมหลักโดยไม่จา� เป็นและหันมาใช้กระบวนการยุตธิ รรมทาง
เลือกมากขึ้น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักฐานการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพราะท�าให้สามารถตรวจสอบ
ความโปร่งใสได้ ด้านบุคลากร คือ นักกฎหมายต้องเพิม่ ทักษะภาษาอังกฤษและศึกษากฎหมายต่าง ๆ ทัง้ ของไทย
และต่างประเทศเพิม่ มากขึน้ ส่งเสริมบุคลากรด้วยการอบรม หรือเรียนต่อ เน้นคุณธรรม จริยธรรม และตระหนัก
ถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ และด้านวิจัย คือ ควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือวิจัยร่วมกับระหว่าง
ประเทศในการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานยุติธรรม

Anurat Anantanatorn, “Stress and Tension Management of Police Officers in the Provincial Police Region 2,”
Journal of Politics, Administration and Law 9, no. 3 (September-December 2017): 167-168. [In Thai]
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด เพื่อน�าเสนอมาตรการส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบ�าบัดฟื้นฟู ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
จากการศึกษาพบปัญหาดังต่อไปนี้ 1) ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการจัดตัง้ ศูนย์เพือ่ การคัดกรองและ
ดูแลผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557, 2) ปัญหาทางกฎหมาย
ในการคุ้มครองมาตรฐานการบ�าบัดผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 และ 3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดตามพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 94 จากปัญหาทั้งหมดดังกล่าว ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดตั้ง
ศูนย์เฉพาะทาง และให้มีอ�านาจหน้าที่ในการคัดกรองผู้ติดยาเสพติดที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ไปบ�าบัดฟื้นฟู
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และท�าการตรวจสอบการด�าเนินงานของสถานพยาบาลแต่ละแห่งที่ให้บริการบ�าบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้ผู้ได้รับการบ�าบัดรักษาสามารถด�ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ค�าส�าคัญ: การคุ้มครองสิทธิ; การบ�าบัดฟื้นฟู; ผู้ติดยาเสพติด
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Abstract
The main purpose of this article is to study the legal measures relating to rehabilitation
of drug addicts so as to identify some measures to promote more rehabilitation as well as
other recommendations to solve this problem in Thailand.
The results of the study show three main problems: 1) legal problems of establishing
a center to screen and to take care of rehabilitated persons in compliance with the Notice of
National Council for Peace and Order no. 108/2014, 2) legal problems of ensuring the standard
of drug addict rehabilitation as provided in Section 63 of the Narcotics Act B.E. 2522 and
3) legal problems of encouraging drug addicts to undergo rehabilitation process as provided in
Section 94 of the Narcotics Act B.E. 2522. As a solution, there should be a specific center with
full authority to screen and control drug addicts who violate related orders or regulations or
fail to undergo rehabilitation process within designated time. The center should be able to
scrutinize the performance to rehabilitation clinics in order to ensure standardized supervision
and efficient treatment for drug addicts. The ultimate goal is to ensure that rehabilitated addicts
are able to resume a peaceful life in the society.
Keywords: Right Protection; Rehabilitation; Drug Addicts
1. บทน�า
นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด จ�านวนผู้ติดยาเสพติด
รวมถึงผู้ที่เข้ารับการบ�าบัดรักษาแล้วกลับไปเสพยาซ�้า มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรง
ขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยยังขาดมาตรการจูงใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการบ�าบัดรักษาโดยสมัครใจ ท�าให้
ผูต้ ดิ ยาเสพติดไม่มนั่ ใจเพียงพอในการเข้าสูร่ ะบบบ�าบัดรักษาเพือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม นอกจากนีก้ ารให้บริการ
บ�าบัดรักษาทีด่ า� เนินงานโดยภาคเอกชน ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งให้บริการด้านการบ�าบัดรักษายังไม่มีกฎหมายที่ออก
มาก�าหนดมาตรฐานการบ�าบัดรักษา ซึง่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบ�าบัดรักษา และความปลอดภัยในสิทธิเกีย่ ว
กับชีวิต ร่างกาย และจิตใจ3 ของผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ติดยาเสพติดผ่านการบ�าบัด
รักษามาแล้วยังต้องได้รับการติดตามและดูแลภายหลังการบ�าบัดรักษาด้วย ทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาด
การดูแลช่วยเหลือและติดตามผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาอย่างครบวงจรและทั่วถึง ท�าให้ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ที่
ผ่านกระบวนการบ�าบัดรักษาไม่ได้รับการดูแลและช่วยเหลือเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคม ส่งผลให้
ผู้ติดยาส่วนใหญ่กลับไปเสพยาซ�้า ท�าให้ปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
Bureau of Development and Prevention of Drug Problems Academic Section on Drugs Prathathi, “The Results of
the Treatment and Rehabilitation of Drug Users in Pattern Change Camp Behavior,” Journal of the NCC 30, no. 3 (AugustNovember 2014): 21-26. [In Thai]
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แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในอดีตนั้นถือว่า ผู้เสพยาเสพติดถือเป็น
อาชญากร เน้นการลงโทษจ�าคุกมากกว่าการบ�าบัดรักษาทางร่างกาย ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดในปัจจุบัน ผู้เสพยา
เสพติดมีสภาพเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร อนึ่งการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์และหลักการส�าคัญถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด โดยให้มีการ
ครอบคลุมถึงผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่ายยาเสพติด
นอกจากนี้ การบังคับใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 94 ซึ่งก�าหนดเรื่องการ
บ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดไว้ว่า ให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถขอเข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดในสถานพยาบาลทั้งของ
รัฐและเอกชนได้ เมือ่ ผ่านการบ�าบัดจนได้รบั ใบรับรองจากสถานพยาบาลแล้ว ให้ถอื ว่าความผิดในฐานเสพ ครอบ
ครอง และครอบครองเพื่อจ�าหน่ายเป็นอันยุติไป ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังขาดบทบัญญัติที่ก�าหนดบทบาท
และหน้าทีห่ น่วยงานของรัฐในการให้ความช่วยเหลือและติดตามผูผ้ า่ นการบ�าบัด ส่งผลให้เกิดปัญหาการดูแลช่วย
เหลือและติดตามผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการก�าหนดมาตรการในการด�าเนินการบ�าบัด
รักษาโดยภาคเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทยที่ขาดมาตรฐาน
จึงควรศึกษาแนวคิดทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาแนวคิดและข้อกฎหมายของต่างประเทศเพื่อ
น�ามาปรับใช้กับประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้โอกาสผู้ติด
ยาเสพติดกลับคืนสูส่ งั คมอย่างปกติสขุ 4 พร้อมกับการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สอดคล้องกับการบ�าบัด
รักษาทางสาธารณสุข5 อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามแนวทางกระบวนการทางกฎหมายได้ในอนาคต
2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
จากการศึกษาพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พบว่ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองสิทธิของผูต้ ดิ ยาเสพติด อันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายทีส่ ง่ ผลกระทบต่อหลักประกันสิทธิในชีวติ และ
ร่างกายของผู้ติดยาเสพติดในเรื่องกระบวนการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทยนั้น พบว่ามีปัญหาอยู่
หลายประการดังต่อไปนี้
2.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองและดูแลผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟู
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่า
กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้ารับการบ�าบัดฟื้นฟูและการดูแลผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูนั้น6 โดยให้โอกาส
ผูเ้ สพ ผูต้ ดิ ยาเสพติดทีไ่ ม่มคี วามผิดฐานอืน่ หรืออยูร่ ะหว่างรอลงอาญา หรือมีของกลางเกินกว่าทีก่ า� หนด ซึง่ ถือว่า
The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988, Article 3
Paragraph Four (b) (c) (d).
5
Office of the Narcotics Control Board, The Development of Drug Abuse Prevention and Solution System in Schools:
A Report on the Implementation, Board of Directors (Bangkok: Office of the Narcotics Control Board, 2018), 6. [In Thai]
6
National Council for Peace and Order (NCPO), “National Peacekeeping Council Announcement no. 108/2014:
Treatment of Persons Suspected of Committing a Drug Offense to Receive Rehabilitation and Care Through Rehabilitation
Therapy,” July 21, 2014. [In Thai]
4

หน้
หน้าา 32
4

(vol. 6 No.
no. 2 July - December 2018)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 (Vol.

กลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ ผูป้ ว่ ยโดยไม่ถอื ว่ามีความผิด ซึง่ เป็นการให้ความคุม้ ครองตามกฎหมาย7 ท�าให้ผเู้ สพได้มโี อกาสเข้า
รับการบ�าบัดฟืน้ ฟูโดยความยินยอม เพือ่ ให้ผเู้ สพติดกลับฟืน้ คืนสภาพจากการเสพติด และสามารถกลับไปใช้ชวี ติ
ในสังคมได้อย่างปกติสขุ นัน้ พบว่าเกิดปัญหาในทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดตัง้ ศูนย์เพือ่ การคัดกรองและดูแลผูผ้ า่ น
การบ�าบัดฟืน้ ฟู ผูเ้ สพทีย่ นิ ยอมเข้ารับการบ�าบัด เนือ่ งจากไม่มรี ะบบการบังคับบ�าบัด เมือ่ ถึงเวลาเข้ารับการบ�าบัด
ผู้เสพกลับไม่เข้ารับการบ�าบัดตามที่ก�าหนด โดยมีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่เข้ารับการบ�าบัดฟื้นฟู หรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือข้อก�าหนดของสถานบ�าบัดฟื้นฟู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและความเชื่อมั่น
ของประชาชน
ดังนีแ้ ล้ว จะเห็นได้วา่ การทีป่ ระเทศไทยไม่มบี ทบัญญัตขิ องกฎหมายทีช่ ดั เจนในการจัดตัง้ ศูนย์เพือ่
การคัดกรองและดูแลผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูโดยก�าหนดอ�านาจหน้าที่ให้ชุมชนทุกระดับเข้ามามีบทบาทในการ
ควบคุมบังคับดูแลและติดตามผูผ้ า่ นการบ�าบัดรักษาในระบบสมัครใจ ส่งผลเสียท�าให้กลุม่ คนทีม่ พี ฤติการณ์หลบ
เลี่ยงไม่เข้าสู่การบ�าบัดฟื้นฟูอาศัยช่องว่างดังกล่าวในการให้ความยินยอมเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกด�าเนินคดี แต่กลับ
ไม่เข้าสู่การบ�าบัดฟื้นฟู รวมไปถึงผู้ที่มีพฤติกรรมเสพซ�้าหรือไม่มีความตั้งใจที่จะเลิกยาเสพติดหวนกลับมาสร้าง
ปัญหาและสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมซ�้าแล้วซ�้าอีก ส่งผลให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทวีความ
รุนแรงเพิม่ มากขึน้ และน�าไปสูก่ ารท�าลายชุมชน สังคม ประเทศชาติในทีส่ ดุ 8 ดังนีแ้ ล้ว แนวทางในการแก้ไขปัญหา
คือ เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องสงสัยว่ากระท�าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบ�าบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ�าบัด
ฟื้นฟู โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติอย่างชัดเจนในการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองในทุกระดับให้เข้ามามี
บทบาทในการช่วยเหลือ ดูแล และติดตามผู้ผ่านการบ�าบัดรักษายาเสพติดในระบบสมัครใจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ และตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติฉบับดังกล่าวอย่างแท้จริง และสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยได้อย่างต่อเนือ่ ง
2.2 ปัญหาทางกฎหมายในการก�าหนดมาตรฐานการบ�าบัดผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
การบ�าบัดรักษายาเสพติดเป็นรูปแบบที่มุ่งหมายจะให้โอกาสแก่ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่มีความ
ต้องการที่จะลด ละ เลิกยาเสพติด สามารถสมัครขอเข้ารับการบ�าบัด9 ในสถานพยาบาลและหมายถึงสถานอื่น ๆ
หรือศูนย์บ�าบัดอื่น ๆ ที่ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจัดหาให้ส�าหรับดูแลและบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษทั้ง
ของรัฐและเอกชนได้ หรือในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยกระบวนการบ�าบัดรักษาจะเน้นการบ�าบัดทางการแพทย์โดยใช้กระบวนการถอนพิษ และลดปริมาณยา

Boonsri Mewongukote, Consititutional Law, 9th ed. (Bangkok: Thammasat University Press, 2016), 36. [In Thai]
Yossawat Lerdpyaphumchai, “The Roles of Public Prosecutors in Criminal Process in Drug Case: A Case Study of
the Measure Encouraging an in Offenders to Providing Important Information to Competent Officials in Prevention and Combat
Against Drug Organize Crimes,” Graduate Law Journal 10, no.1 (June 2016): 137-154. [In Thai]
9
James Alm, Betty R. Jackson and McKee Michael, “Getting the Word Out: Enforcement Information Dissemination
and Compliance Behavior,” Journal of Public Economics 93, no. 3-4 (2009): 392-402.
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เสพติดที่ใช้ให้น้อยลงจนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดไม่มีอาการอยากยาอีก ควบคู่ไปกับการบ�าบัดทางจิตใจหรือการให้
ค�าปรึกษาทางจิต เพื่อท�าให้ผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 63 ได้ก�าหนด
ว่าเมื่อได้จัดตั้งสถานพยาบาลส�าหรับบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายแล้ว ให้รัฐมนตรีก�าหนด
ระเบียบข้อบังคับเพื่อการบ�าบัดรักษา และระเบียบวินัยส�าหรับสถานพยาบาล ดังกล่าวยังไม่ได้มีการก�าหนด
บทบัญญัติในเรื่องของการด�าเนินงานบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยภาคเอกชน ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าการที่ประเทศไทยไม่มีการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่มิใช่
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อคุณภาพการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยา
เสพติดในด้านสุขภาพอนามัย ชีวิตและร่างกาย หรือจิตใจของผู้เข้ารับการบ�าบัดโดยตรงที่อาจไม่ได้รับการบ�าบัด
รักษาที่ถูกต้อง อาจส่งผลให้ผู้เข้ารับการบ�าบัดได้รับอันตรายแก่สุขภาพร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนี้แล้ว
แนวทางในการแก้ไข คือ เพิ่มเติมเนื้อหาของกฎหมายที่ก�าหนดให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็น
ผู้ประกาศก�าหนดหลักสูตรและมาตรการกลางส�าหรับการบ�าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ
นอกเหนือจากสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ด�าเนินการโดยภาคเอกชน ซึ่งจะสามารถคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของผูเ้ ข้ารับการบ�าบัดรักษาให้ได้รบั การบ�าบัดรักษาและฟืน้ ฟูทไี่ ด้มาตรฐาน สอดคล้องกับการบ�าบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจที่ด�าเนินการในสถานพยาบาลของรัฐในประเทศไทยด้วย
2.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดติดตาม
ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งก�าหนดเรื่องการบ�าบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจไว้ โดยมีสาระส�าคัญ คือ การก�าหนดให้ผู้เสพ ครอบครอง ครอบครองเพื่อเสพ
และครอบครองเพือ่ จ�าหน่ายซึง่ ยาเสพติดให้โทษทีม่ ปี ริมาณไม่เกินทีก่ ฎกระทรวงก�าหนด และหากเจ้าหน้าทีต่ า� รวจ
หรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองยังไม่พบการกระท�าผิดดังกล่าว ผู้ที่กระท�าผิดสามารถขอเข้ารับการบ�าบัดยาเสพ
ติดในสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนได้ โดยเมื่อผ่านการบ�าบัดจนได้รับใบรับรองจากสถานพยาบาลแล้วให้
ถือว่าความผิดในฐานเสพ ครอบครอง และครอบครองเพื่อจ�าหน่ายเป็นอันยุติไป ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น
รวมทั้งกฎกระทรวง แต่ประกาศกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว กลับไม่พบบทบัญญัติที่
เป็นการคุ้มครองส่งเสริม จูงใจ หรือสนับสนุนให้ผู้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ�าบัดรักษา
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อกฎหมายไม่มีการก�าหนดมาตรการจูงใจ ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้ผ้เู สพ ผู้ตดิ ยาเสพติดเข้ารับการบ�าบัดเป็นการเฉพาะ ส่งผลให้จ�านวนผูต้ ิดยาเสพติดทีส่ มัครใจเข้ารับ
การบ�าบัดรักษา ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มีจ�านวนน้อย ท�าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตจ�านงสูงสุดแห่งรัฐ10 ซึ่งมุ่งหมายที่จะท�าให้ผู้เข้ารับการบ�าบัดสามารถลด ละ เลิก
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การใช้ยาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาไปพร้อมกัน11 การที่ไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังส่งผลให้จา� นวนผูต้ ดิ ยาเสพติดถูกจับกุมด�าเนินคดี และน�าเข้าสูร่ ะบบ
บังคับบ�าบัดและระบบต้องโทษ ซึ่งท�าให้เกิดภาวะนักโทษล้นเรือนจ�า12 การบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดระบบ
สมัครใจ จึงไม่มีมาตรการในการบังคับให้ผู้เข้ารับการบ�าบัดต้องอยู่ครบกระบวนการ และข้อเท็จจริงปรากฏว่ามี
ผูเ้ ข้ารับการบ�าบัดบางส่วนหลบหนีการบ�าบัดรักษา หรือไม่ปฏิบตั ติ ามโปรแกรมการบ�าบัดทีว่ างไว้ ท�าให้การบ�าบัด
ฟื้นฟูไม่ประสบผลส�าเร็จ และขาดประสิทธิภาพในการลดจ�านวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้แล้ว
แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ควรมีการก�าหนดมาตรการจูงใจ ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบ�าบัดรักษา เพื่อให้มีผู้ขอเข้ารับการบ�าบัดรักษาให้ได้มากที่สุด
และสามารถลดจ�านวนปริมาณผู้เข้าสู่การกระท�าผิดอันเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนและสังคม
3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
การบ�าบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดในประเทศไทย ยังมีปญ
ั หาทางกฎหมายเกีย่ วกับการจัดตัง้ ศูนย์เพือ่
การคัดกรองและดูแลผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การที่ประเทศไทยไม่มี
บทบัญญัติของกฎหมายที่ก�าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเพื่อสนับสนุนการบ�าบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทยอย่างเต็มที่และยังคงเกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายอันแสดงให้เห็นถึง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยมาตรการบ�าบัดรักษายังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเท่าที่
ควร จึงส่งผลเสียต่อประชาชน สังคม และความมัน่ คงของประเทศชาติ เป็นสาเหตุหลักของการเพิม่ อาชญากรรม
ภายในรัฐ เนื่องจากผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ไม่ได้รับการบ�าบัดรักษายาเสพติดให้หายขาดจากอาการติดยาเสพติด
ท�าให้คนเหล่านี้กลายเป็นอาชญากร ถูกกีดกันออกจากสังคม ยิ่งมีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ปัญหา
อาชญากรรมก็มอี ตั ราเพิม่ ขึน้ ตามมาด้วย ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนโดยทัว่ ไปที่
ได้รับผลกระทบจากการกระท�าของผู้ติดยาเสพติด และท้ายที่สุดส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของชุมชน สังคม
โดยรวม รวมไปถึงความมั่นคงภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองมาตรฐานการบ�าบัดผู้ติดยาเสพติด ตาม
มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มีปัญหาด้านการปฏิบัติได้แก่ ความเชี่ยวชาญของ
เจ้าหน้าที่ในการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและการรักษาไม่ได้มาตรฐานของศูนย์ฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ในการบ�าบัดรักษายังไม่ชัดเจน รวมตลอดทั้ง
ไม่มีการบัญญัติถึงมาตรการติดตามหลังจากปล่อยผู้ติดยาเสพติดออกจากสถานบ�าบัดฟื้นฟู จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น ผู้เขียนเห็นควรน�าแนวคิด หลักการ และแนวทางการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของต่างประเทศ รวมถึง
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นโยบาย13 มาปรับใช้กบั การคุม้ ครองสิทธิเพือ่ สนับสนุนการบ�าบัดฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดในประเทศไทย และควรให้
มีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการก�าหนดจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางในการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การสนับสนุน
เงินงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อด�าเนินการแก้ไขและบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลดีต่อไป
3.2 ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนเห็นควรให้ประเทศไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องสงสัยว่ากระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบ�าบัดฟื้นฟูและการดูแล
ผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูดังต่อไปนี้
3.2.1 เห็นควรให้หน่วยงานของรัฐและสถานบริการเอกชน จัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับ
การบ�าบัดฟื้นฟู และจัดตั้งศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูขึ้นในชุมชนหรือสถานที่อื่นใดในเขต
ชุมชนนัน้ ให้มอี า� นาจหน้าทีใ่ นการคัดกรองผูเ้ สพทีม่ พี ฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ไปเข้ารับการบ�าบัดฟืน้ ฟูภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนด โดยให้ศูนย์เพื่อการคัดกรองหรือสถานบ�าบัดฟื้นฟูจัดท�าบันทึกการไม่มาแสดงตัวพร้อมเอกสาร
หลักฐานส่งไปยังพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่นั้นด�าเนินการออกหมายเรียก เพื่อน�าส่งเข้ารับการบ�าบัดฟื้นฟูใน
ระบบบังคับบ�าบัดต่อไป และการติดตามนัดหมายให้ผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูมาแสดงตนเพื่อรับการดูแลช่วยเหลือ
ภายหลังการบ�าบัดฟืน้ ฟูอย่างต่อเนือ่ งทุกเดือน โดยให้เป็นไปตามระเบียบทีเ่ ลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดก�าหนด โดยค�านึงถึงประโยชน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ เป็นส�าคัญ
3.2.2 เห็นควรให้นา� หลักประกันการคุม้ ครองสิทธิภายใต้กระบวนการยุตธิ รรม โดยเน้นการบ�าบัด
ฟืน้ ฟูมากกว่าการลงโทษอาญาตามกฎหมาย และนอกจากนัน้ รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดตัง้
ศูนย์บา� บัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดเป็นศูนย์เฉพาะทาง เพือ่ ให้ผทู้ เี่ ข้ารับการบ�าบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดได้รบั การบ�าบัด
รักษาที่แท้จริง และควรมีบุคลากรหรือหน่วยงานเอกชนเป็นผู้ดูแลหรือบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดนอกเหนือจาก
โรงพยาบาลของรัฐ เพือ่ ให้การบ�าบัดรักษาเกิดความต่อเนือ่ งเชือ่ มโยงอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ซึง่ จะส่งผลต่อการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
3.2.3 เห็นควรให้มีการแก้ไขความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ในเรื่องของการก�าหนดมาตรฐานการบ�าบัดผู้ติดยาเสพติดของสถานพยาบาลโดยภาคเอกชน ดังความต่อไปนี้
เมื่อได้จัดตั้งสถานพยาบาลส�าหรับบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายแล้ว
ให้รัฐมนตรีก�าหนดระเบียบข้อบังคับมาตรฐานขั้นต�่า รูปแบบ วิธีการ และอัตราค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการขอ
อนุญาตด�าเนินการส�าหรับการบ�าบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดนอกเหนือจากสถานพยาบาลตามทีก่ า� หนดไว้ในพระราช
บัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการประกาศก�าหนดให้มีองค์กรกลางที่เป็นองค์กรวิชาชีพมาก�ากับดูแลและท�าการตรวจ
สอบการด�าเนินงานของแต่ละสถานพยาบาลทีใ่ ห้บริการในการบ�าบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดแต่ละแห่งให้มกี ารด�าเนิน
การในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสามารถก�ากับดูแลและคุ้มครองผู้ที่ประกอบวิชาชีพนี้ให้
Pramote Phansa-ard, “Comparative Study on Drug Policy: A “should be” Guideline,” Thammasat Journal 37,
no. 2 (2018): 3. [In Thai]
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อยู่ในขอบเขต เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการและเอกชนสามารถด�าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
3.2.4 เห็นควรให้มีการแก้ไขความในมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ในเรื่องของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ�าบัด ดังความ
ต่อไปนี้
ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ เสพและมีไว้ในครอบครอง และได้สมัครใจขอเข้ารับการบ�าบัด
รักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ
อีกทั้งได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตร่างกายจิตใจของผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษา
และระเบียบวินยั ส�าหรับสถานพยาบาลดังกล่าว จนได้รบั การรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าทีท่ รี่ ฐั มนตรี
ก�าหนดแล้วให้พ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีความผิดที่ได้กระท�าไปภายหลัง
การสมัครใจเข้ารับการบ�าบัดรักษา
รัฐมนตรีอาจออกประกาศก�าหนดมาตรการจูงใจ ส่งเสริมหรือสนับสนุน หรือให้สิทธิ
ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่สมัครเข้ารับการบ�าบัดตามวรรคสองได้ โดยไม่มีการบันทึกประวัติอาชญากรรม
ผู้ติดยาเสพติดเพื่อลดการตีตราทางสังคม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและน�าเสนอปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบทางกฎหมายจากการตรา
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมายในการโอน
งบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษาพบว่า การตราพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยมีปัญหาทาง
กฎหมายที่จะต้องพิจารณา 5 ประการ ได้แก่ 1) ปัญหาการตราพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายขัดต่อ
หลักการโอนงบประมาณแผ่นดิน 2) ปัญหาเกีย่ วกับผลกระทบทางวินยั การเงินการคลัง 3) ปัญหาเกีย่ วกับเงือ่ นไข
ด้านระยะเวลา 4) ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการโอนงบประมาณ และ 5) ปัญหาเกี่ยวกับการโอนงบ
ประมาณรายจ่ายส�าหรับแผนงานบูรณาการ จากปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนจึงเสนอแนะให้แก้ไขบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณรายจ่ายให้มีเงื่อนไขและข้อจ�ากัดที่เคร่งครัดมากขึ้น โดยจะต้อง
เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นเท่านั้น และฝ่ายบริหาร
ไม่ควรใช้การโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นมาตรการเร่งรัดการผูกพันงบประมาณ อีกทั้งควรเพิ่มบทบาท
ของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการควบคุมตรวจสอบการโอนงบประมาณรายจ่าย รวมถึงควรให้ความส�าคัญกับการจัดท�า
แผนงานบูรณาการให้มากยิ่งขึ้น
ค�าส�าคัญ: ปัญหาทางกฎหมาย; โอนงบประมาณ; งบประมาณรายจ่าย
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Abstract
This article is to study the problems resulting from the enactment of expenditure
budget transfer act. The ultimate goal is to improve related legal measures of expenditure
budget transfer in Thailand and hence to improve the efficiency of expenditure budget transfer.
Results of the study show that the enactment of expenditure budget transfer act raises
five important problems: 1) the enactment of expenditure budget transfer act contradicting
the principles of public budget transfer, 2) effects of financial and fiscal disciplines, 3) problem
of time condition, 4) problem of control and scrutiny of budget transfer and 5) problem of
expenditure budget for integration programs. To solve those problems, the writer highly
recommends amendment of all laws relating to expenditure budget transfer. To be precise,
the terms and restrictions of expenditure budget transfer should be stricter. For example, the
expenditure budget transfer can be done only among state offices, state enterprises and other
agencies. The executive branch should not use the expenditure budget transfer as a measure
to accelerate budget obligation. Moreover, the legislative branch should be granted more
authority to control and scrutinize the expenditure budget transfer. Lastly, integration planning
should be more prioritized.
Keywords: Legal Problems; Budget Transfer; Expenditure Budget
1. บทน�า
1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
งบประมาณแผ่นดินมีบทบาทส�าคัญอย่างยิง่ ต่อการบริหารประเทศ การด�าเนินนโยบายของรัฐบาล
เพื่อบริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่างต้องอาศัยงบประมาณแผ่นดินเป็นตัวขับเคลื่อน ส�าหรับการจัด
ท�างบประมาณของประเทศไทยนัน้ จะปรากฎรายละเอียดอยูใ่ นพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�าปี โดย
ปีงบประมาณของประเทศจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีก่อน และไปสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายนของปีนั้น
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะประกอบไปด้วยกระบวนการงบประมาณที่ส�าคัญ ได้แก่ การจัดเตรียมงบประมาณ
การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการควบคุมงบประมาณ
ขั้นตอนในการบริหารงบประมาณนั้นเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยการใช้จ่ายเงินงบ
ประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ จะต้องเป็นไปตามรายการหรือแผนงานตามทีร่ ฐั สภา
อนุมัติ อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่ว่าการจัดท�างบประมาณนั้นเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า สภาวการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ จริงในขณะทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณเพือ่ น�าไปใช้จา่ ยอาจแตกต่างจากทีไ่ ด้คาดการณ์ไว้ จนเป็นผล
ให้งบประมาณรายจ่ายบางรายการที่จัดสรรไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีต้องเปลี่ยนแปลง
ไป เช่น บางโครงการมีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้น หรือบางโครงการได้เปลี่ยนเป้าหมาย
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ในการให้บริการ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ประกอบกับหลักการทีส่ า� คัญของระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ทมี่ งุ่ เน้นให้เกิดความคล่อง
ตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงานมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจ
ทางการบริหารงบประมาณ3 ฉะนั้นจึงมีความจ�าเป็นต้องก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนงบประมาณแผ่นดิน
หรือการเปลีย่ นแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเอาไว้ อย่างไรก็ตาม โดยหลักแล้วงบประมาณรายจ่ายของส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีจะไม่สามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติ กรณีเช่นนี้กฎหมายจึงก�าหนดให้ต้องออกเป็นพระราช
บัญญัติให้โอนหรือน�าไปใช้ได้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....” ตามนัยมาตรา 18 (1)
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นับแต่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา ประเทศไทย
ได้มีการตราพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5 ฉบับ ซึ่งหากพิจารณาเนื้อหาของพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณไปตัง้ เป็น
“งบกลาง” ทั้งสิ้น โดยพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีไปตัง้ เป็นงบกลาง “รายการเงินส�ารองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�าเป็น”
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ
แล้วก็ตาม หากพิจารณาในเชิงหลักเกณฑ์ เนือ้ หาและกระบวนการพบว่า การตราพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณ
รายจ่ายได้กอ่ ให้เกิดประเด็นปัญหาในทางกฎหมายและผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณทีต่ อ้ งพิจารณาหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการตราพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายที่ขัดกับหลักการโอนงบประมาณ
แผ่นดินตามกฎหมาย ปัญหาเกีย่ วกับผลกระทบทางด้านวินยั การเงินการคลังของพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณ
รายจ่าย เนือ่ งจากการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตัง้ เป็นรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉิน
หรือจ�าเป็น ปัญหาเงื่อนไขด้านระยะเวลาของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ปัญหาด้านการควบคุม
ตรวจสอบการโอนงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย
ส�าหรับแผนงานบูรณาการ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงน�ามาสู่การศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการโอน
งบประมาณรายจ่ายและแนวทางในการควบคุมตรวจสอบการโอนงบประมาณรายจ่ายให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการพื้นฐานทางงบประมาณแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการโอน
งบประมาณแผ่นดิน
1.2.2 เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณแผ่นดินในระบบกฎหมายต่างประเทศเพื่อน�าไป
สู่การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของไทยให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
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1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและข้อจ�ากัดทางกฎหมายในกระบวนการโอนงบประมาณแผ่นดิน
รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดจากการตราพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายในประเทศไทย
1.2.4 เพือ่ น�าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ให้การโอนงบประมาณ
แผ่นดินมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและมีกระบวนการในการควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะท�าการศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการโอนงบประมาณแผ่นดิน
โดยผู้เขียนได้จ�ากัดการวิเคราะห์เฉพาะประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการโอนงบประมาณรายจ่าย
ข้ามหน่วยงานโดยการตราเป็นพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายเท่านัน้ โดยไม่รวมถึงการโอนงบประมาณ
รายจ่ายบางรายการภายในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเดียวกันทีเ่ ป็นอ�านาจของผูอ้ า� นวยการส�านักงบประมาณ
และหรือคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ โดยศึกษาแนวคิดและหลักการพื้นฐานของงบประมาณแผ่นดินและกระบวนการ
ทางงบประมาณแผ่นดินในระบบกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็น
ประเทศทีม่ พี ฒ
ั นาการด้านกฎหมายการคลังมาอย่างยาวนานและมีความโปร่งใสในล�าดับต้น ๆ ของโลก เพือ่ เป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธกี ารศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นการศึกษาวิจยั ทางเอกสารเป็นหลัก โดยผูเ้ ขียนได้ศกึ ษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราช
บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561, พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558, พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561, พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546, ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบ
ประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นต้น ตลอดจนบทความวิชาการ รายงานการศึกษาวิจัย ต�ารากฎหมาย สิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ น�ามาศึกษาวิเคราะห์สา� หรับการประกอบการพิจารณาเพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปและข้อเสนอแนะเกีย่ ว
กับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เหมาะสมในการโอนงบประมาณแผ่นดิน
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ท�าให้ทราบถึงแนวคิดและหลักการพื้นฐานทางงบประมาณแผ่นดินที่เกี่ยวข้องการโอน
งบประมาณแผ่นดิน
1.5.2 ท�าให้ทราบถึงหลักการในการโอนงบประมาณแผ่นดินและมาตรการในการควบคุมตรวจ
สอบการโอนงบประมาณแผ่นดินในระบบกฎหมายต่างประเทศ
1.5.3 ท�าให้ทราบถึงปัญหาและข้อจ�ากัดทางกฎหมายในกระบวนการโอนงบประมาณแผ่นดิน
รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดจากการตราพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายในประเทศไทย
1.5.4 ท�าให้ได้ผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ให้การโอนงบประมาณ
แผ่นดินมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและมีกระบวนการในการควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. ผลการวิจัย
จากการที่ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ ประกอบ
ไปด้วย 1) พระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2507 เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการภาย
ใต้ทุกงบรายจ่ายเป็นจ�านวน 160 ล้านบาท 2) พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 เป็นการโอน
งบประมาณรายจ่ายในส่วนของรายจ่ายลงทุนทีไ่ ม่สามารถผูกพันงบประมาณได้ทนั ภายในเดือนกรกฎาคม 2558
เป็นจ�านวน 7,917.0777 ล้านบาท 3) พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559 เป็นการโอน
งบประมาณรายจ่ายในส่วนของรายจ่ายลงทุนทุกรายการที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในเดือน
มีนาคม 2559 รวมถึงรายการในงบลงทุนและรายจ่ายบางประเภท เป็นจ�านวน 22,106.5550 ล้านบาท
4) พระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายในลักษณะของงบลงทุน
ทุกงบรายจ่ายที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2560 เป็นจ�านวน 11,866.5123
ล้านบาท และ 5) พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายรายการ
ในลักษณะของงบลงทุนทุกงบรายจ่ายที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายใน 31 พฤษภาคม 2561
เป็นจ�านวน 12,730.4977 ล้านบาท4 โดยพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั้ง 5 ฉบับ เป็นการโอนงบ
ประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น “งบกลาง” ทั้งสิ้น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติโอนงบ
ประมาณรายจ่ายสี่ฉบับหลังสุดได้ก�าหนดระยะเวลาในการผูกพันงบประมาณขึ้นมาเป็นเงื่อนไขในการโอนงบ
ประมาณอีกด้วย จากลักษณะดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดประเด็นทางกฎหมายที่จะต้องพิจารณาดังนี้
2.1 ปัญหาการตราพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายที่ขัดต่อหลักการโอนงบประมาณ
แผ่นดินตามกฎหมาย
โดยทีก่ ารตราพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยทีผ่ ่านมาทัง้ หมด เป็นการ
โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ ไปตัง้ จ่ายเป็น “งบกลาง” หากพิจารณา
เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการโอนงบ
ประมาณตามมาตรา 18 พบว่า มาตราดังกล่าวเป็นการก�าหนดการโอน “งบประมาณของส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ” โดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ได้ให้ค�านิยามของค�าว่า “ส่วนราชการ” และ
“รัฐวิสาหกิจ” เอาไว้ในมาตรา 4 ซึ่งมีความสอดคล้องกับนิยามของค�าว่า “ส่วนราชการ” และ “รัฐวิสาหกิจ”
ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและมีสถานะเป็น “นิติบุคคล” ตามกฎหมาย ผู้เขียนจึงมีความเห็น
ว่าเจตนารมณ์ของการโอนงบประมาณตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 นั้น
จะต้องเป็นการโอน “งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ” ในส่วนทีน่ อกเหนือจาก “งบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง” ที่ได้รับการจัดสรร และจะต้องเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายจาก “ส่วนราชการ” หรือ
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“รัฐวิสาหกิจ” แห่งหนึ่ง ไปเพิ่มเป็นงบประมาณรายจ่ายให้กับ “ส่วนราชการ” หรือ “รัฐวิสาหกิจ” อีกแห่งหนึ่ง
ทีเ่ ป็นหน่วยรับงบประมาณตามทีร่ ะบุไว้ในพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�าปีเท่านัน้ โดยทีไ่ ม่สามารถ
โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไปเพิ่มให้กับ “รายจ่ายงบกลาง” ที่เป็นงบประมาณรายจ่ายที่แยกต่าง
หากจากงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้5
2.2 ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านวินัยการเงินการคลังของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ

รายจ่าย

เนือ่ งจากผลของการตราพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายเป็นการโอนงบประมาณรายจ่าย
ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไปตัง้ จ่ายเป็นงบกลาง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการตัง้ เป็นรายจ่ายงบกลางในรายการ
เงินส�ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น ซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถก�าหนดรายละเอียดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณได้อย่างแน่นอน เนื่องจากไม่สามารถที่จะคาดการณ์เหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้ จึงมีผลท�าให้งบประมาณรายจ่ายประเภทงบกลางนีไ้ ม่สามารถก�าหนดแผนการด�าเนินงานและแผนการใช้จา่ ย
ประมาณทีช่ ดั เจนไว้เป็นการล่วงหน้าในขัน้ ตอนของการจัดท�างบประมาณได้ งบกลางรายการเงินส�ารองจ่ายเพือ่
กรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็นจึงเปรียบเสมือนการที่รัฐสภา “เซ็นเช็คเปล่า” ให้รัฐบาลสามารถน�าไปใช้ได้อย่างสะดวก
เพียงแค่กรอกจ�านวนตัวเลขลงไปเท่านัน้ 6 ท�าให้การติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณรายจ่ายประเภทงบกลาง
รายการเงินส�ารองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�าเป็นกระท�าได้โดยยากและขาดความโปร่งใส นอกจากนี้ การพิจารณา
อนุมตั งิ บกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�าเป็นยังขาดความชัดเจนและเป็นการใช้ดลุ พินจิ ของ
ผู้มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี ท�าให้การใช้จ่ายบางรายการถูกน�าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และไม่ได้
เป็นกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็นอย่างแท้จริงซึ่งอาจเสี่ยงต่อการขาดวินัยในการใช้จ่ายงบประมาณได้
2.3 ปัญหาเงื่อนไขด้านระยะเวลาของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
เนื่องจากพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายได้มีการก�าหนดระยะเวลาในการผูกพันงบ
ประมาณให้เป็นเงื่อนไขส�าคัญในการโอนงบประมาณ การก�าหนดดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนเป็น “เงื่อนไขบังคับ”
ส�าหรับการผูกพันงบประมาณทีเ่ ร็วขึน้ ส่งผลท�าให้เกิดความไม่แน่นอนในการบริหารงบประมาณของหน่วยรับงบ
ประมาณภายในปีงบประมาณนั้น โดยอาจท�าให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ไม่มีความจริงจังใน
การด�าเนินงานตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ท�าให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความต่อเนื่อง เพราะสุดท้ายแล้วจะต้องมีโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ
ทุกครั้งไป นอกจากนี้ การก�าหนดระยะเวลาในการผูกพันงบประมาณให้เป็นเงื่อนไขในการโอนงบประมาณราย
จ่ายยังเป็นภาพสะท้อนของความไม่มีประสิทธิภาพของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ
รัฐบาลที่ก�าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอัตราส่วนร้อยละเป็นรายไตรมาสเองด้วย ผู้เขียนจึงมี
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ความเห็นในประเด็นนีว้ า่ การโอนงบประมาณรายจ่ายควรเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ ทีห่ มดความจ�าเป็น หรือเป็นแผนงานทีบ่ รรลุเป้าหมายแล้วแต่มงี บประมาณ
รายจ่ายเหลืออยู่ ไปให้กับแผนงานที่ไม่ยังบรรลุเป้าหมายและมีความจ�าเป็นที่จะต้องรับงบประมาณเพิ่มเติม
มากกว่าเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายทีถ่ กู ก�าหนดภายใต้เงือ่ นไขของเงือ่ นเวลาทีจ่ า� กัดดังทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั
2.4 ปัญหาด้านการควบคุมตรวจสอบการโอนงบประมาณแผ่นดิน
จากการพิจารณาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และข้อจ�ากัดตามกฎหมายเกีย่ วกับการโอนงบประมาณ
รายจ่ายข้ามหน่วยงานของประเทศไทยและต่างประเทศพบว่า ประเทศไทยยังขาดการก�าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหน่วยงานที่เคร่งครัด ท�าให้การด�าเนินการโอนงบประมาณราย
จ่ายข้ามหน่วยงานของประเทศไทยสามารถด�าเนินการได้โดยง่าย เนือ่ งจากกระบวนการตรวจสอบควบคุมจะเกิด
ขึ้นเฉพาะในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติเท่านั้น โดยยังไม่มีกฎหมายฉบับใดที่บัญญัติถึง
การก�าหนดให้มีเอกสารงบประมาณประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายเอาไว้
เป็นการเฉพาะดังเช่นกรณีของการพิจารณาอนุมตั พิ ระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�าปี ท�าให้รฐั สภาขาด
ข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอในการพิจารณาถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นจากการโอนงบ
ประมาณรายจ่ายจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งอาจจะท�าให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสทางงบ
ประมาณรายจ่ายขึ้นได้ นอกจากนี้ การพิจารณาอนุมัติของรัฐสภาไทยยังพบว่ายังมีข้อจ�ากัดบางประการ เช่น
ข้อจ�ากัดด้านโครงสร้างของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราวท�าให้ไม่มีความต่อเนื่องใน
การปฏิบตั งิ าน7 หรือข้อจ�ากัดด้านสัดส่วนของคณะกรรมาธิการวิสามัญทีต่ งั้ ขึน้ โดยให้มคี วามใกล้เคียงกับอัตราส่วน
ของจ�านวนสมาชิกแต่ละพรรคการเมือง ท�าให้การท�าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญมีโอกาสได้รับอิทธิพล
และการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารที่มีเสียงข้างมากในสภาได้8 ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่ากฎหมายงบประมาณของ
ประเทศไทยควรมีการก�าหนดเงือ่ นไขและข้อจ�ากัดของการโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหน่วยงานทีเ่ คร่งครัดมาก
ขึ้น ซึ่งจะท�าให้การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหน่วยงานในฐานะที่เป็นการด�าเนินการในลักษณะข้อยกเว้น
ตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรัดกุมมากขึ้น
2.5 ปัญหาเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายส�าหรับแผนงานบูรณาการ
ด้วยเหตุที่ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานใน
หลายกระทรวงด�าเนินการเพือ่ ให้บรรลุผลตามทีย่ ทุ ธศาสตร์กา� หนด การบูรณาการนโยบายและงบประมาณเพือ่
ไม่ให้เกิดการท�างานทีซ่ า�้ ซ้อนและสิน้ เปลืองทรัพยากรจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิง่ 9 เมือ่ พิจารณาสัดส่วนการโอน
งบประมาณรายจ่ายกลับพบว่า งบประมาณรายจ่ายส�าหรับแผนงานบูรณาการมีสัดส่วนวงเงินในการโอน
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งบประมาณสูงมากเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณส�าหรับภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ ท�าให้การโอน
งบประมาณดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลส�าเร็จของงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของการด�าเนินงานในแผน
งานบูรณาการนัน้ ได้ โดยทีผ่ ลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จะไม่ได้กระทบต่อหน่วยงานใดหน่วยงานงานหนึง่ เพียงอย่างเดียว
เท่านัน้ แต่ยอ่ มส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอืน่ ๆ ทีม่ เี ป้าหมายในการด�าเนินงานร่วมกันภายใต้แผนงานบูรณาการ
นั้น ๆ ด้วย และในบางกรณียังส่งผลต่อประชาชนผู้ที่จะได้รับบริการสาธารณะจากรัฐด้วยเช่นกัน เนื่องจากการ
โอนงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการโอนงบประมาณในรายการสิ่งก่อสร้างที่มีผลต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชน
เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เป็นการจัดท�าบริการสาธารณะแก่ประชาชน เป็นต้น
ผูเ้ ขียนจึงตัง้ ข้อสังเกตว่า การทีห่ ลักการและเหตุผลของการตราพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายทีม่ เี จตนา
ต้องการเร่งรัดการผูกพัน และการเบิกจ่ายงบประมาณภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท�าให้ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่ายส�าหรับแผนงานบูรณาการเป็นจ�านวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อ
การบริหารงบประมาณรายจ่ายส�าหรับแผนงานบูรณาการนั้นได้
3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
เมือ่ เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการโอนงบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยและ
ต่างประเทศพบว่า หลักเกณฑ์การโอนงบประมาณของประเทศไทยยังขาดเงือ่ นไขและข้อจ�ากัดทีเ่ คร่งครัด ท�าให้
ฝ่ายบริหารมีอา� นาจดุลพินจิ ในการตัดสินใจทางงบประมาณได้อย่างกว้างขวาง ท�าให้การโอนงบประมาณรายจ่าย
สามารถกระท�าได้โดยง่าย ซึง่ แตกต่างจากการโอนงบประมาณในระบบกฎหมายต่างประเทศทีม่ กี ารเงือ่ นไขและ
ก�าหนดข้อจ�ากัดต่าง ๆ เพื่อให้การโอนงบประมาณสามารถกระท�าได้โดยยาก เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา
รัฐบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�าปี หรือรัฐบัญญัตทิ อี่ นุญาตให้มกี ารจ่ายเงินแผ่นดินอืน่ ๆ จะก�าหนดเงือ่ นไข
หรือข้อจ�ากัดบางประการเอาในการโอนงบประมาณเอาไว้ ไม่วา่ จะเป็นการก�าหนดข้อจ�ากัดด้านจ�านวนเงินอย่าง
สูงในการโอนงบประมาณ การก�าหนดความมุง่ หมายในการโอนงบประมาณเพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุ
ไว้ เป็ น การเฉพาะ หรือการก�า หนดเงื่อนไขให้ ห น่ วยงานจะต้ อ งรายงานการโอนงบประมาณต่ อ สภาคอง
เกรสก่อนการด�าเนินการหรือภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ภายหลังการด�าเนินการ10 หรือในส่วนของประเทศ
ฝรั่งเศสนั้น เงื่อนไขและข้อจ�ากัดในการโอนงบประมาณจะถูกก�าหนดไว้รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
รัฐบัญญัติงบประมาณ ค.ศ. 2001 มาตรา 1211 โดยก�าหนดให้การโอนงบประมาณต้องตราเป็นรัฐกฤษฎีกา
จะต้องมีการรายงานให้คณะกรรมาธิการด้านการคลังหรือคณะกรรมาธิการอื่นที่เกี่ยวข้อง และจะต้องจัดท�า
รายงานพิเศษขึ้นมาฉบับหนึ่งโดยจะบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายการประสิทธิภาพการด�าเนินงานประจ�าปี
เพื่อให้รัฐสภาพิจารณา นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้งบประมาณรายจ่ายที่โอนมาจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมของแผนงานเดิมอีกด้วย

Michelle D. Christensen, The Executive Budget Process: An Overview (Washington, D.C.: Congressional Research
Service, 2012), 8.
11
Supreeya Kaewla-iad, Foreign Budget Law: Ideas and Experiences of the United States and France (Pedagogical
Documentation) (Pathum Thani: Thammasat University Press, 2017), 181-182. [In Thai]
10
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3.2 ข้อเสนอแนะ
3.2.1 ในเรือ่ งการตราพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย ผูเ้ ขียนเห็นว่าการโอนงบประมาณ
รายจ่ายข้ามหน่วยงานตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จะต้องเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ ด้วยกันเท่านัน้ ดังนัน้
เพือ่ ให้การโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหน่วยงานมีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ เห็นควรให้บญ
ั ญัตถิ อ้ ยค�าของกฎหมาย
ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 18 โดยก�าหนดข้อยกเว้นใน
การตราพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามมาตรา 18 (1) เอาไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้มีการโอนงบ
ประมาณรายจ่ายไปตัง้ จ่ายเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง นอกจากนี้ ในส่วนของหลักการและเหตุของการตรา
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ผู้เขียนเห็นว่าการตราพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายไม่ควร
เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของรัฐบาล และไม่ควรน�า
ระยะเวลามาเป็นเงือ่ นไขในการโอนงบประมาณรายจ่าย เนือ่ งจากรัฐบาลมีการก�าหนดเป้าหมายของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีเป็นรายไตรมาสที่เป็นมาตรการกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่แล้ว ทั้งนี้
การโอนงบประมาณรายจ่ายควรเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่นในลักษณะที่เป็นงบรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการด�าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป็นงบรายจ่ายประจ�า
ที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด เป็นต้น
3.2.2 ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการโอนงบประมาณแผ่นดิน ผู้เขียนเห็นว่าการโอน
งบประมาณรายจ่ายข้ามหน่วยงานโดยการก�าหนดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายเป็น
มาตรการที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ควรมีการก�าหนดเงื่อนไขและข้อจ�ากัดเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการโอนงบประมาณรายจ่ายข้ามหน่วยงานไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยให้มกี ารก�าหนดสัดส่วนวงเงินในการโอนงบประมาณรายจ่ายทีเ่ หมาะสม การก�าหนดให้ตอ้ งระบุวตั ถุประสงค์
ของการใช้จา่ ยงบประมาณทีถ่ กู โอนอย่างชัดเจน รวมถึงการก�าหนดระยะเวลาในการใช้จา่ ยงบประมาณทีถ่ กู โอน
ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหาร
งบประมาณซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญรวมทั้งการก�าหนดให้คณะกรรมาธิการดังกล่าวสามารถแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมาธิการเพื่อช่วยในการตรวจสอบ วิเคราะห์และพิจารณางบประมาณด้วย12 เพื่อให้การติดตาม
ตรวจสอบควบคุมงบประมาณที่ถูกโอนตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สามารถด�าเนินการได้
อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.2.3 ในเรือ่ งเกีย่ วการโอนงบประมาณรายจ่ายส�าหรับแผนงานบูรณาการ เนือ่ งจากงบประมาณ
รายจ่ายส�าหรับแผนงานบูรณาการในแต่ละปีงบประมาณถูกโอนออกเป็นสัดส่วนวงเงินที่สูงมาก ผู้เขียนเห็นว่า
ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ หลายควรให้ความส�าคัญกับขัน้ ตอนการจัดท�าแผนงานบูรณาการมากขึน้ เพือ่ ลดข้อผิดพลาด
ในการบริหารจัดการงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ โดยการจัดท�าแผนงานบูรณาการควรมีการค�านึงถึง

Yuttana Sayochanakon, “Controlling of Budget Spending by the Legislative,” Budget Journal 12, no. 40 (JulySeptember 2015): 18. [In Thai]
12
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หลักการบูรณาการอย่างรอบด้าน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาก�าหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์และ
ตัวชีว้ ดั เพือ่ สร้างความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน และการจัดท�าแผนบูรณาการควรเป็นแผน
งานเฉพาะในระดับชาติและระดับกระทรวงตามนโยบายของรัฐบาลทีไ่ ม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยกระทรวง
เดียว โดยจะต้องไม่เป็นแผนงานที่แต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นสามารถด�าเนินการเป็นปกติ
ตามภารกิจ อ�านาจหน้าที่ โดยใช้งบประมาณปกติในการด�าเนินการได้
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการวิจัยในขั้นตอนแรกที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ร้อง
ทุกข์ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ ผูร้ อ้ งทุกข์และครอบครัวเป็นคนไร้รฐั เชือ้ สายลาว เกิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และอพยพข้ามแม่น�้าโขงเข้ามาอาศัยที่อ�าเภอเขมราฐในราว พ.ศ. 2531 อันเป็นช่วงเวลาที่ยังมี
ความไม่สงบในประเทศต้นทาง แม้จะมีการส�ารวจเพื่อบันทึกคนในสถานการณ์ของผู้ร้องในทะเบียนราษฎรของ
รัฐไทย แต่ผู้ร้องและครอบครัวก็ตกหล่นจากทะเบียนราษฎรมาตลอด จึงยังประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง
จนถึงปัจจุบัน
จากผลการศึกษาพบว่า การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อการจัดการ
ปัญหาความไร้รฐั โดยสิน้ เชิงของผูร้ อ้ งทุกข์และครอบครัวนัน้ มีผบู้ ริโภคองค์ความรูด้ งั กล่าว คือ 1) ผูป้ ระสบปัญหา
เอง 2) ผู้สนับสนุนทางสังคมซึ่งเข้าด�าเนินการร้องทุกข์ต่อกรมการปกครอง ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่รักษาการตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้ร้องทุกข์ ตลอดจน 3) กรมการปกครองเอง และทั้งนี้ องค์ความรู้จากการ
วิจัยนี้มี 3 ส่วน กล่าวคือ 1) ความเป็นไปได้ในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร
2) ความเป็นไปได้ในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ และ 3) ความเป็นไปได้ในการรับรองสถานะ
บุคคลตามกฎหมายคนเข้าเมือง
ค�าส�าคัญ: ความช่วยเหลือทางกฎหมาย; บุคคลไร้รัฐ; จังหวัดอุบลราชธานี
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Abstract
This article has a purpose to conclude the first step of legal aid process, for a person
who comes from Ubon Ratchathani province. The complainant and family are laotian people
who are totally stateless person. They were born in Laos and emigrated to Khemmarat district,
Ubon Ratchathani province since 1998. At that period of time, they fled to Thailand, due to
the unrest situation of their original country. After that situation, Thai state has several survey
and registration period process to recognize laotian people who fled from Loas. However,
the complaint and family have been missing of all registration process, and being stateless
until now.
As a result of research, there are the consumers of a creation and development on
factual knowledge and legal knowledge to eliminate an undocumented problem, such as:
1) the problem owner, 2) the social supporter who sent a complaint to the Department of
Provincial Administration and 3) the Department of Provincial Administration, the main law
enfocer of civil registration law. There are 3 significant knowledge of the research, such as:
1) the possibility of recognition of a legal personality by the civil registration law, 2) the
possibility of recognition of a legal personality by the nationality law and 3) the possibility of
recognition of a legal personality by the immigration law.
Keywords: Legal Aid; Stateless Persons; Ubon Ratchathani Province
1. บทน�า
1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ด้วยผู้เขียนมีโอกาสท�างานวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ร้องขอความช่วยเหลือทาง
กฎหมายในภาคอีสานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะได้รับฟังค�าถามด้านการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอีสานมาแล้วหลายกรณี3 โดยหลายปีผ่านไป ก็มีค�าร้องเพื่อ
ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากอีสานเข้ามาที่บางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร์ปะปราย และในปี พ.ศ. 2561 ก็
ยังมีค�าร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายอีก 3 ค�าขอ ซึ่งแต่ละค�าขอก็มีจ�านวนหลายคนหลายครอบครัว แต่กรณี
ที่ท�าให้ผู้เขียนสนใจมากที่สุด ก็คือค�าร้องของนางสาวจูมมาลี แก้วปัญญาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา
18.58 น. เป็นค�าร้องผ่านกล่องข้อความของระบบเฟซบุก๊ (Facebook) เป็นค�าร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn, “Stateless People of the Northeast of Thailand: The New Challenge to
Private International Lawyers,” Law Journal of the Law Faculty of Ubon Ratchathani University 1, no. 1 (Inaugural Edition)
(February 2008): 14. [In Thai]
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เพราะเธอประสบปัญหาความไร้รฐั โดยสิน้ เชิง ทัง้ นี้ เพราะการปรากฏปัญหาดังกล่าวแก่มนุษย์ทอี่ าศัยในประเทศไทย
ย่อมหมายถึงความผิดกฎหมายระหว่างประเทศของรัฐไทยภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมายให้แก่มนุษย์ ผูเ้ ขียนจึงท�าการศึกษาวิจยั เพือ่ แสวงหาองค์ความรูใ้ นการจัดการปัญหาการ
รับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายให้แก่บคุ คลตามค�าร้องขอของคุณจูมมาลี ซึง่ ประกอบด้วยคุณจูมมาลีเอง รวมถึง
บิดาและมารดา ตลอดพีอ่ กี 4 คน รวมเป็น 7 คน ซึง่ ทุกคนถือชือ่ สกุลว่า “แก้วกัญญา” จึงเป็นกรณีศกึ ษาครอบครัว
แก้วกัญญา กรณีศึกษาแก้วกัญญาน่าจะเป็นต�าราทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่น่าสนใจทีเดียว ในกระบวนการ
จัดการปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และนอกจากนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์
วิทยาและสังคมวิทยาก็จะน่าสนใจมากทีเดียว ส�าหรับคนทีส่ นใจเรือ่ งการอพยพข้ามชาติในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพือ่ ให้ความรูท้ างกฎหมายเบือ้ งต้นแก่คณ
ุ จูมมาลี แก้วกัญญา เพือ่ จัดการปัญหาความไร้รฐั
โดยสิน้ เชิงทีไ่ ด้ประสบอยูม่ าหลายสิบปี อีกทัง้ เพือ่ ผูส้ นับสนุนการพัฒนาสิทธิอนั จ�าเป็นให้แก่ครอบครัวแก้วกัญญา
1.2.2 เพื่อสื่อสารความมีอยู่ของปัญหาคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิง และปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติที่ยัง
ปรากฏอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคอีสานของประเทศไทย ไปยังเหล่าผู้รักษาการตามกฎหมาย
1.2.3 เพื่อสร้างข้อเสนอด้านองค์ความรู้ไปยังสหประชาชาติ และประชาคมระหว่างประเทศ
อื่น ๆ ที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประชาคมโลก
1.2.4 เพื่อแบ่งปันกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายนี้ ไปยังภาควิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณาจารย์และนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
1.3 สมมติฐาน
รัฐไทยโดยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ขจัดปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิงให้แก่มนุษย์ ซึ่งอาศัยใน
ประเทศไทยและประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง ดังนั้นเมื่อบุคคลในครอบครัวแก้วกัญญาอาศัยในอ�าเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย บุคคลเหล่านี้จึงมีสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎรของรัฐไทย
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 การศึกษาวิจัยนี้ มีขอบเขตทางเนื้อหา (Material Scope) เป็นงานวิจัยเพื่อแสวงหาความ
รู้ทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อสนับสนุนการจัดการสิทธิอันจ�าเป็นแก่มนุษย์ที่มีปัญหาการรับรองสถานะ
และสิทธิของบุคคล โจทย์วิจัยมีความชัดเจนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย (Legal Feasibility)
อันเป็นสูตรการท�างาน (Know How) เพื่อการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย มิใช่งานวิจัยทางปริมาณ มิใช่งาน
วิจัยเพื่องานวิจัย แต่เป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนา (Research for Development or R&D)
1.4.2 การศึกษาวิจยั นี้ มีขอบเขตทางบุคคล (Personal Scope) เป็นการวิจยั เพือ่ บุคคลกลุม่ หนึง่
ซึ่งเป็นตัวอย่างของบุคคลเชื้อสายลาวจ�านวนมากที่ประสบปัญหาเดียวกันในภาคอีสานของประเทศไทย ซึ่งยัง
ประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง
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1.4.3 การศึกษาวิจัยนี้ มีขอบเขตทางเวลา (Time Scope) เป็นการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์เชื้อ
สายลาวที่เกิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอพยพข้ามแม่น�้าโขงเข้ามาอาศัยในประเทศไทย
เมื่อราว พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลาวมีความไม่สงบในประเทศ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองจากเสรีนยิ มมาเป็นสังคมนิยม การศึกษาในบุคคลเป้าหมายจนถึงปัจจุบนั และอนาคต กล่าวคือ จนปัญหา
สถานะและสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายเสร็จสิ้นลง
1.4.4 การศึกษาวิจัยนี้ มีขอบเขตทางพื้นที่ (Area Scope) เป็นการศึกษาเรื่องราวของผู้ร้องทุกข์
ที่เกิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอาศัยในประเทศไทย ณ จังหวัดอุบลราชธานี
1.5 ระเบียบวิธีการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ของการศึกษาวิจัย คือ แนวคิดและวิธีการศึกษาในประการแรกของการท�าวิจัยเพื่อ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายก็คอื การส�ารวจข้อเท็จจริงเพือ่ แสวงหาตัวรัฐเจ้าของตัวบุคคล (Personnel State)
ในครอบครัวแก้วกัญญา ทั้งนี้ เนื่องจากว่ารัฐนี้เองย่อมมีหน้าที่ขจัดปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่คนใน
ครอบครัวนี้ และดูแลรับรองสิทธิอันจ�าเป็นแก่ครอบครัวนี้ในระหว่างที่กระบวนการรับรองสถานะบุคคลตาม
กฎหมายในสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แล้วเสร็จ, ขั้นตอนที่ 2 คือ การแสวงข้อกฎหมายและข้อนโยบายที่ก�าหนดให้
รัฐทีม่ จี ดุ เกาะเกีย่ วทีแ่ ท้จริงกับครอบครัวแก้วกัญญา ทัง้ นี้ เพราะข้อกฎหมายและข้อนโยบายดังกล่าวย่อมมีกา� ลัง
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดการปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิงของคนในครอบครัวดังกล่าว, ขั้นตอนที่
3 คือ โดยการศึกษาวิจยั ย่อมมีลกั ษณะของการพัฒนาเพือ่ วิจยั (Development for Research: D&R) จึงเป็นการ
วิจัยที่จับต้องได้ กินได้ และสร้างประโยชน์ได้โดยพลัน มิใช่เพียงงานวิจัยเชิงเอกสารและไร้เป้าหมายที่ชัดเจนใน
เชิงบุคคล หรืออาจกล่าวในภาษาวิจยั เพือ่ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ก็ยอ่ มมีลกั ษณะของการวิจยั เพือ่ ก�าหนด
ขัน้ ตอนการพัฒนาสิทธิในการรับรองรองสถานะบุคคลตามกฎหมายตามทีก่ า� หนดโดยกฎหมายและนโยบายของ
รัฐไทยหรือรัฐต่างประเทศอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผลการวิจยั ย่อมจะน�าไปสูก่ ารนับหนึง่ ส�าหรับครอบครัวแก้วกัญญาและ
บุคคลในสถานการณ์เดียวกัน และขัน้ ตอนที่ 4 คือ การศึกษาถึงอุปสรรคทีท่ า� ให้กฎหมายและนโยบายของรัฐไทย
และรัฐต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องไม่อาจมีผลขจัดปัญหาความไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติของคนในกรณีศกึ ษา และในขัน้ ตอนนี้
เอง การผลิตองค์ความรูเ้ พือ่ จัดการอุปสรรคนีย้ อ่ มจะต้องมีขนึ้ เมือ่ ข้อกฎหมายและข้อนโยบายถูกปฏิเสธโดยเจ้า
หน้าทีข่ องรัฐทีร่ กั ษาการตามกฎหมาย ซึง่ โดยปกติกไ็ ม่นา่ จะเกิดขึน้ แต่หากเกิดขึน้ ก็จะท�าให้นกั วิจยั ค้นพบสาเหตุ
ที่การปฏิบัติการตามกฎหมายและนโยบายไม่อาจสัมฤทธิ์ผลได้
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ท�าให้ทราบถึงการปรากฏตัวขององค์ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นเพื่อคุณจูมมาลีและ
ครอบครัว ซึ่งประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง ตลอดจนบุคคลในสถานการณ์เดียวกัน คุณจูมมาลี แก้วกัญญา
จะเห็นว่าคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิงจะมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเพื่อจัดการปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิงที่ประสบ
อยู่มา
1.6.2 ท�าให้ทราบว่าผู้รักษาการตามกฎหมาย โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งรักษาการตามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราษฎร อันเป็นกลไกของรัฐไทยในการขจัดปัญหาความไร้รัฐ
ของมนุษย์ในสังคมไทย ตลอดจนสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับทราบถึงความมีอยู่ของปัญหาคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิง
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หรื อ ปั ญ หาความไร้รัฐไร้สัญชาติที่ยังปรากฏอยู ่ ในประเทศไทย ซึ่ ง สร้ า งปั ญ หาความไม่ มั่ นคงของมนุ ษ ย์
ในประเทศไทย จึงเกิดความมั่นคงของด้านประชากรของรัฐไทยและเพื่อสันติสุขของมนุษย์ในประเทศไทย
1.6.3 ท�าให้ทราบว่าองค์การสหประชาชาติ และประชาคมระหว่างประเทศอืน่ ๆ ทีม่ อี า� นาจหน้าที่
เกีย่ วกับคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติในประชาคมโลกรับทราบถึงปัญหาความไร้รฐั โดยสิน้ เชิงของคนในครอบครัวแก้วกัญญา
และอาจมีโอกาสให้ข้อแนะน�าต่อรัฐไทยหรือรัฐต่างประเทศที่มีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับคนในครอบครัวแก้ว
กัญญา
1.6.4 ท�าให้ทราบถึงการปรากฏตัวขององค์ความรู้จากการแบ่งปันในกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการศึกษาวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายนี้ ในระหว่างภาควิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
คณาจารย์และนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
2. ผลการวิจัย
2.1 สถานการณ์ด้านข้อเท็จจริงที่ค้นพบ
2.1.1 ความเป็นมาของคุณจูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญา
โดยการสอบปากค�าเบือ้ งต้น คุณจูมมาลีทราบจากบิดาและมารดาซึง่ เลีย้ งเธอมาว่า เธอเกิด
เมื่อ พ.ศ. 2530 ณ บ้านขี้นาค เมืองโขง แขวงจ�าปาศักดิ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ
ที่เรียกสั้น ๆ ว่า ส.ป.ป. หรือประเทศลาว ซึ่งเป็นการเกิดนอกโรงพยาบาล จึงไม่มีการออกหนังสือรับรองการเกิด
ตามกฎหมายลาวว่าด้วยการทะเบียนราษฎร บิดาชื่อว่า ถม แก้วกัญญา ซึ่งเกิดเมื่อ พ.ศ. 2493 และมารดาชื่อว่า
แก้ว แก้วกัญญา ซึ่งเกิดเมื่อ พ.ศ. 2499 บิดาและมารดาเป็นคนเชื้อสายลาว ซึ่งเกิดและอาศัยอยู่ท่ีบ้าน
ขี้นาคดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน บิดาและมารดาก็เกิดนอกโรงพยาบาล และไม่เคยได้รับการแจ้งการเกิดในทะเบียน
ราษฎรของรัฐลาวเช่นกัน คุณจูมมาลีมีพี่สาว 3 คน และพี่ชาย 1 คน ก็คือ 1) นางจารุณี ซึ่งเกิดเมื่อ พ.ศ. 2519,
2) นางสมหมาย ซึ่งเกิดเมื่อ พ.ศ. 2521, 3) นางสมสนิท ซึ่งเกิดเมื่อ พ.ศ. 2525 และ 4) นายชัยชนะ แก้วกัญญา
ซึ่งเกิดเมื่อ พ.ศ. 2527 พี่ทั้ง 4 คน ก็เกิดที่บ้านขี้นาค เมืองโขง แขวงจ�าปาศักดิ์ ประเทศลาว เช่นเดียวกับนางสาว
จูมมาลี เรารับรูข้ อ้ เท็จจริงจากปากค�าของนางสาวจูมมาลีตอ่ มาว่า เมือ่ ราว พ.ศ. 2531 มีการย้ายถิน่ ของครอบครัว
แก้วกัญญาจากประเทศลาวมาสูป่ ระเทศไทย ครอบครัวแก้วกัญญาทุกคนได้อพยพเข้ามาในประเทศไทย โดยข้าม
แม่น�้าโขงเข้ามาทางด่านอ�าเภอเขมราฐ ในขณะที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย บิดาของจูมมาลีมีอายุ 38 ปี ส่วน
มารดามีอายุ 32 ปี ในขณะที่นางจารุณี พี่สาวคนที่ 1 ของจูมมาลีมีอายุ 12 ปี นางสมหมาย พี่สาวคนที่ 2 มีอายุ
10 ปี นางสมสนิท พี่สาวคนที่ 3 มีอายุ 6 ปี นายชัยชนะ พี่ชายของนางสาวจูมมาลีมีอายุ 4 ปี ส่วนจูมมาลี มีอายุ
เพียง 1 ปี สาเหตุที่เข้ามา ก็เพราะความยากจน คิดว่า มาอยู่ที่ไทยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ความไม่สงบในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่อย่างใด เมื่อเข้ามาถึงอ�าเภอเขมราฐ ประเทศไทย เมื่อ
ราว พ.ศ. 2531 ครอบครัวแก้วกัญญาได้มาปลูกกระท่อมเพื่ออาศัยอยู่ในที่ดินของ ร.ต.ต. เดชา วงศ์เมืองแสน
แล้วต่อมา ก็ย้ายไปอาศัยอยู่ในที่ดินของนางก้าน ทิพมูล แล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ในที่ดินของ ร.ต.ต. เดชา วงศ์เมือง
แสนอีก จนกระทัง่ ร.ต.ต. เดชาได้ขายทีด่ นิ จึงได้ยา้ ยออก แล้วซือ้ ทีด่ นิ ปลูกบ้าน ซึง่ เป็นทีอ่ ยูป่ จั จุบนั การซือ้ ทีด่ นิ
ครั้งนี้ เกิดขึ้นตอนนางสาวจูมมาลีมีอายุประมาณ 15 ปี ซื้อ ด้วยเงินที่ไม่มากมายอะไร เพราะที่ดินตรงนั้นไม่มี
หลักฐานอะไร น�้าก็จะท่วมบ้านทุกปี ขนของหนีน�้ากันทุกปีเช่นกัน เรื่องราวของการศึกษานั้น จูมมาลีรวมถึง
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พีส่ าวพีช่ ายได้เข้าเรียนทีโ่ รงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ ด้วยความกรุณาของอาจารย์อนงค์ วงค์เมืองแสน พาไปสมัคร
เรียน อาจารย์อนงค์เป็นภรรยาของ ดาบต�ารวจ เดชา วงค์เมืองแสน เจ้าของที่ดิน ซึ่งอาศัยอยู่ในช่วงแรกที่เข้ามา
ในประเทศไทย ทุกคนก็ได้เรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้น คนชั้นบุตรของครอบครัวแก้วกัญญาจึงใช้
ภาษาไทยได้ทั้งพูดอ่านเขียน และดีกว่าภาษาลาวที่ท�าได้เพียงพูดเท่านั้น ส่วนบิดาและมารดานั้น อ่านไม่ออก
เขียนภาษาไทยไม่ได้ แต่พูดภาษาไทยกลางได้ แต่ไม่คล่องมากในส่วนภาษาลาว ทั้งบิดาและมารดาพูดได้คล่อง
เพราะเป็นภาษาแม่ของท่านทั้งสอง แต่ส�าหรับการเขียนภาษาลาวนั้น บิดาเขียนภาษาลาวไม่ได้ แต่มารดาเขียน
ภาษาลาวได้บ้าง ในเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนในครอบครัวแก้วกัญญา บิดาและมารดา
ก็ปลูกผัก หาปลาขายบ้าง รับจ้างบ้าง แล้วแต่ฤดูกาล ส่วนนางสาวจูมมาลีก็ท�างานรับจ้างบ้าง ถ้ามีคนจ้าง
เธอคิดว่าเพราะเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และไม่ใช่คนสัญชาติไทย และยังไม่มีเอกสารรับรองตัวบุคคล
จึงค่อนข้างล�าบาก ใช้ชีวิตอยู่แต่ในเขตอ�าเภอ ไปไหนไม่ได้ เพราะกลัวถูกจับ4
2.1.2 ความพยายามของคุณจูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญาที่จะขอให้รัฐไทยขจัดปัญหา
ความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง
ใน พ.ศ. 2547 สมาชิกบางส่วนของครอบครัวแก้วกัญญาก็ไปขอรับการส�ารวจและบันทึก
ในทะเบียนประวัตแิ รงงานต่างด้าวไร้ฝมี อื (ท.ร.38/1) ตามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึง่ เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีที่เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2547 เพื่อแรงงานไร้ฝีมือเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประเทศเมียนมา/สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว/ประเทศกัมพูชาเท่านั้น เมื่อผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้คนต่างด้าวในหมู่บ้านไปขึ้นทะเบียน
ก็มีเพียงนางสาวจูมมาลี มารดาและเหล่าพี่สาวที่ไปขึ้นทะเบียน ส่วนบิดาไม่ไป โดยให้เหตุผลว่า แก่แล้ว ส่วนพี่
ชายก็ท�างานเลยไม่ได้ไป ในขณะที่ถูกบันทึกใน ท.ร. 38/1 นางสาวจูมมาลีมีอายุเพียง 17 ปี แต่อย่างไรก็ตาม
เอกสารดังกล่าวที่ได้รับมาในวันนั้นก็สูญหายไปเมื่อน�้าท่วมบ้าน5 ในเวลาต่อมา คณะรัฐมนตรียอมรับรองสิทธิใน
การรับการส�ารวจและบันทึกสถานะบุคคลภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการสถานะและสิทธิให้แก่คนที่มีปัญหา
สถานะบุคคลทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยมานานแล้ว ซึง่ ผูท้ รงสิทธิในยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยการตีความของกรมการปกครองก็คือ
1) ชนกลุม่ น้อยทีเ่ ข้ามาอาศัยอยูเ่ ป็นเวลานาน แต่ตกส�ารวจจากการจัดท�าทะเบียนประวัตชิ นกลุม่ น้อยในอดีต ซึง่
จะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาในประเทศไทยก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 และอาศัยอยู่ต่อเนื่องในประเทศไทย,
2) กลุ่มเด็กหรือบุคคลที่ศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้เข้ามาในประเทศไทยก่อนวันที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2548, 3) กลุ่มคนไร้รากเหง้า ซึ่งเป็นผู้เข้ามาในประเทศไทยก่อนวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548, 4) กลุ่มคน
ที่ท�าคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้เข้ามาในประเทศไทยก่อนวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
และ 5) บุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย6

Jummalee Keawkanya, interview by Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn, Ubon Ratchathani, February 4-20,
2018. [In Thai]
5
lbid.
6
The Cabinet, “Cabinet Resolution for Management of Personal Rights and Status,” January 18, 2005. [In Thai]
4
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เมื่อ พ.ศ. 2552 นางสาวจูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญาก็ไปขอรับการส�ารวจและบันทึก
ในทะเบียนประวัติประเภทบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามแบบ ท.ร. 38 ก. แต่ต่อมา เมื่อคนที่ไปขอรับการ
ส�ารวจพร้อมกัน ถูกบันทึกแล้วในแบบ ท.ร.38 ก แต่นางสาวจูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญากลับไม่ได้รับการ
บันทึกและออกบัตรประจ�าตัวบุคคลแต่อย่างใด7
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ส�านักกฎหมายพิทักษ์สิทธิของมูลนิธิกระจกเงา เชียงราย
จึงเข้าให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่นางสาวจูมมาลี โดยหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เรื่องขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบและพิจารณาการจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีนางสาวจูม
มาลี แก้วกัญญา และอีกหลายครอบครัว รวม 120 คน สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยก็คอื ใบตอบรับการส�ารวจเพือ่ จัดท�าทะเบียน
ประวัติตามแบบ 89/1 จ�านวน 1 ฉบับ ลงนามโดย นายสมชาติ พิพัฒน์ธราดล หัวหน้าส�านักกฎหมายเพื่อการ
พิทักษ์สิทธิ มูลนิธิกระจกเงา8 ภายต่อมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ปรากฏมีเทศบาลมีค�าสั่งให้นางลัดดา
เจษฎาพาณิชย์ นายกเทศมนตรีต�าบลเขมราฐ ซึ่งคณะกรรมการนี้ประกอบด้วย 1) นายวิชัย ช�านาญเวช หัวหน้า
ฝ่ายอ�านวยการ เป็นประธานกรรมการ, 2) นายวุฒชิ ยั ศุภลักษณ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบตั กิ าร เป็น
กรรมการ และ 3) นางจิตติมา วงศ์พุทธะ นิติกรปฏิบัติการ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อท�าหน้าที่แสวงหา
ข้อเท็จจริงเพือ่ คนในสถานการณ์ดงั นางสาวจูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญายังท�าโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง การจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน9
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายยุทธชัย จะจู แห่งส�านักกฎหมายพิทักษ์สิทธิของ
มูลนิธกิ ระจกเงา เชียงราย ได้ยกร่างหนังสือเพือ่ ให้นางสาวจูมมาลีลงนามถึงผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย 4 ท่านกล่าว
คือ 1) อธิบดีกรมการปกครอง, 2) นายอ�าเภอเขมราฐ, 3) นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต�าบลเขมราฐ และ
4) อาจารย์วีนัส สีสุข ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติของกรมการปกครอง ขอให้ตระหนัก
ว่าอธิบดีกรมการปกครองท�าหน้าทีเ่ ป็นนายทะเบียนกลางตามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราษฎร10 นอกจาก
นั้น ก็ได้มีการร้องทุกข์ไปยังคุณเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์
และชนเผ่าพืน้ เมืองอีกด้วย หนังสือนีม้ เี ป้าหมายเพือ่ ขอแจ้งปัญหาการไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบส�านักทะเบียนกลาง
ว่าด้วยการส�ารวจและจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548 และมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 เรือ่ งกลุม่ บุคคลทีอ่ พยพเข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยูเ่ ป็นเวลานาน ตลอด
จนตามหนังสือส�านักทะเบียนกลางด่วนมาก11 หนังสือดังกล่าวที่นางสาวจูมมาลีมีไปยังเหล่าผู้รักษาการตาม

Jummalee Keawkanya, interview by Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn, Ubon Ratchathani, February 4-20,
2018. [In Thai]
8
Law Office for Right Protection of Mirror Fondation, “Request for the Inspection and the Registration in Thai State
Databases for Unregistered Person: The Cases of Jummalee Keawkanya and 120 Families,” March 14, 2017. [In Thai]
9
Subdistrict Municipality of Khemarat, “The Nomination of the Commission for Inspection of Thai State Registration
for Unregistered Persons,” January 18, 2018. [In Thai]
10
Law Office for Right Protection of Mirror Fondation, “Jummalee Keawkanya, Complaint Letter on Personal
Problem,” March 13, 2018. [In Thai]
11
General Register Office of DOPA, “Profile Registration for Unregistered Person to Provincial Registrar of All
Provinces and Registrar of Bangkok Metropolitan Administration,” October 10, 2014. [In Thai]
7
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กฎหมายการทะเบียนราษฎร และไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุถงึ พยานเอกสารส�าคัญจ�านวน
6 ฉบับที่ยืนยันว่า นางสาวจูมมาลีอาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อนการส�ารวจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งเอกสารส�าคัญดังกล่าวก็คือ 1) ส�าเนาแบบส�ารวจเพื่อจัดท�าทะเบียนส�าหรับบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนทางทะเบียน หรือแบบ 89 เล่มที่ 2 เลขที่ส�ารวจ 26 วันที่ส�ารวจ 3 เมษายน พ.ศ. 2554
สถานที่ส�ารวจท้องถิ่น เทศบาลต�าบลเขมราฐ พร้อมส�าเนาสอบปากค�าพยาน หรือ ป.ค.14, 2) ส�าเนาใบตอบรับ
การส�ารวจเพื่อจัดท�าทะเบียนประวัติฯ แบบ 89/1, 3) ส�าเนาทะเบียนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
เข้าเรียน 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 วันที่จ�าหน่าย วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543, 4) ส�าเนาใบรับรองครูประจ�าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ, 5) ส�าเนาใบรับรองครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ
6) ล�าดับหนังสือเพื่อด�าเนินการกรณีของนางสาวจูมมาลี แก้วกัญญา ต่อมาส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต�าบล
เขมราฐ ได้มีหนังสือถึงนางสาวจูมมาลี แก้วกัญญา อ้างถึงหนังสือของนางสาวจูมมาลีลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.
2561 เรื่อง ขอแจ้งปัญหาการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการส�ารวจและจัดท�าทะเบียน
ประวัตบิ คุ คลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนฯ หนังสือเทศบาลดังกล่าวแจ้งถึงการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อ
เท็จจริงการจัดท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน จ�านวน 120 ราย และส�านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต�าบลเขมราฐอยู่ในระหว่างสอบหาข้อเท็จจริง หนังสือนี้ลงนามโดยนายจรูญ ขวัญหวัญ นายทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลต�าบลเขมราฐ12 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายยุทธชัย จะจู แห่งส�านักกฎหมายพิทักษ์
สิทธิของมูลนิธิกระจกเงา เชียงราย ได้ยกร่างหนังสือเพื่อให้นางสาวจูมมาลีส่งหนังสือขอทราบความคืบหน้าใน
การด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบุคคลทีไ่ ด้รบั การส�ารวจทะเบียนประวัตบิ คุ คลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
(แบบ 89) ถึงนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต�าบลเขมราฐ อ้างถึงหนังสือของตนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561
เช่นกัน และเตือนว่าระยะเวลาล่วงเลยมา 33 วันแล้วนับตั้งแต่วันที่เธอได้ยื่นพยานหลักฐานไว้ ณ ส�านักทะเบียน
ท้องถิน่ เทศบาลต�าบลเขมราฐ เธอจึงอยากทราบว่า กรณีของเธอได้มกี ารตรวจสอบแล้วหรือไม่ และจะมีการเรียก
เธอไปให้ข้อเท็จจริงเมื่อใด13
2.2 สถานการณ์ด้านข้อกฎหมายที่ค้นพบ
2.2.1 สาเหตุแห่งปัญหาความไร้รฐั โดยสิน้ เชิงของคุณจูมมาลีและคนในครอบครัวแก้วกัญญา
ค�าว่าคนไร้รัฐนั้น มีความหมายถึงคนที่ตกหล่นจากการยอมรับของรัฐอธิปไตย ทั้งนี้ เพราะ
โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศทัว่ ไป รัฐย่อมปรากฏตัวขึน้ เมือ่ มีขอ้ เท็จจริงว่า หน่วยการปกครองหนึง่ ได้แสดง
ให้ปรากฏว่ามีอา� นาจอธิปไตยทีส่ งู สุดเหนือดินแดนและประชากร ดังนัน้ เมือ่ ไม่มรี ฐั ใดยอมรับทีจ่ ะเป็นรัฐเจ้าของ
ตัวบุคคลของเอกชนใด เอกชนนัน้ จึงไร้ความคุม้ ครองของรัฐโดยสิน้ เชิง จะเห็นว่าเมือ่ ไม่ปรากฏว่าคุณจูมมาลีและ
คนในครอบครัวแก้วกัญญาได้รับการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรของรัฐไทยหรือรัฐใด
บนโลก ดังนั้นบุคคลดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิง เมื่อพวกเขาเกิดในประเทศลาว เขาก็ควรจะได้

12

[In Thai]

Local Registration Office of Khemarat Subdistrict, “Profile Registration of Unregistered Person,” March 26, 2018.

Law Office for Right Protection of Mirror Fondation, “Jummalee Keawkanya, Complaint Letter on Personal
Problem,” May 2, 2018. [In Thai]
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รับการจดทะเบียนคนเกิดในทะเบียนราษฎรของรัฐลาว และเมื่อพวกเขาอพยพมาตั้งบ้านเรือนในประเทศไทย
พวกเขาก็ควรจะได้รับการจดทะเบียนคนอยู่ในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย
2.2.2 ผลลัพธ์ของปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิงที่เกิดแก่คุณจูมมาลีและครอบครัว
ผลลัพธ์ในสถานะบุคคลตามกฎหมายในสถานการณ์ทั่วไปมี 3 ประการ กล่าวคือ 1) การ
ตกหล่นจากการส�ารวจและบันทึกในทะเบียนราษฎรของรัฐไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.
2548 ย่อมน�าไปสู่ปัญหาความไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย การทะเบียนราษฎร14 อันท�าให้
คนที่ตกอยู่ในปัญหานี้ถูกเรียกว่าคนไร้เอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคล (Undocumented Person) หรือกรมการ
ปกครองไทยเรียกบุคคลในสถานการณ์ดงั กล่าวว่าบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน ไม่มสี ถานะราษฎร (Civilian)
หรือพลเมือง (Citizen) โดยรัฐเจ้าของทะเบียนราษฎรใดเลย 2) การไม่ถูกบันทึกในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลย
บนโลกย่อมน�าไปสูค่ วามไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ อันท�าให้คนทีต่ กอยูใ่ นปัญหานีถ้ กู เรียก
ว่าคนไร้สัญชาติ เพราะไม่มีรัฐใดเลยบนโลกยอมรับเป็นรัฐเจ้าของสัญชาติ (State of Nationality) และรับรอง
สถานะคนสัญชาติ ให้เพือ่ แสดงตน เมือ่ ไม่อาจแสดงตนเป็นคนสัญชาติในทุกประเทศบนโลก พวกเขาจึงมีสถานะ
เป็นคนต่างด้าวในทุกประเทศบนโลก และ 3) เมือ่ ไม่มรี ฐั ใดเลยบนโลกรับรองสถานะคนสัญชาติ พวกเขาจึงประสบ
ปัญหาความไร้สถานะบุคคลตามกฎหมายคนเข้าเมือง อันท�าให้คนที่ตกเป็นคนผิดกฎหมายคนเข้าเมืองในทุก
ประเทศบนโลก ทั้งนี้ เพราะโดยหลักกฎหมายคนเข้าเมืองสากล เมื่อบุคคลไม่มีสถานะคนสัญชาติก็จะต้องถูกถือ
เป็นคนต่างด้าว และเมื่อเป็นคนต่างด้าวก็จะต้องมีวีซ่า (Visa) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิเข้าเมืองและสิทธิอาศัย
ในประเทศที่ตนปรากฏตัว และเมื่อคนในครอบครัวแก้วกัญญาไม่มีเอกสารดังกล่าว บุคคลเหล่านั้นก็จะมีสถานะ
เป็นคนเข้าเมืองไทยแบบผิดกฎหมาย และคนอาศัยในไทยแบบผิดกฎหมาย
2.2.3 ประเภทของความไร้สัญชาติของคนในครอบครัวแก้วกัญญา
โดยวิเคราะห์ต่อไปว่าคนในครอบครัวแก้วกัญญาจัดเป็นคนไร้สัญชาติที่พบในประเทศไทย
ประเภทคนไร้สัญชาติซึ่งยังไร้สถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรของรัฐ ซึ่งเรามักเรียกว่าคนไร้รัฐ (Stateless
People) หรือคนไร้ทงั้ รัฐและสัญชาติ เพราะพวกเขาไร้การรับรองใด ๆ จากรัฐ จึงตกเป็นทัง้ คนไร้การรับรองตาม
กฎหมายการทะเบียนราษฎรและตามกฎหมายสัญชาติ พิจารณาได้ว่าหากคนในครอบครัวแก้วกัญญาได้รับการ
บันทึกในทะเบียนประวัติประเภทบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนตามที่พวกเขาร้องขอ พวกเขาก็จะมีสถานะเป็น
คนไร้สัญชาติ ซึ่งได้รับการบันทึกรายการสถานะบุคคลแล้วในทะเบียนราษฎรของรัฐ หรือเรียกสั้น ๆ ว่าคนมีรัฐ
แต่ไร้สญ
ั ชาติ ความเป็นคนมีรฐั ก็เนือ่ งจากการทีร่ ฐั ไทยบันทึกพวกเขาในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย ซึง่ หมายความ
ว่ารัฐนีย้ อมรับเป็นรัฐเจ้าของตัวบุคคลของตัวบุคคลของพวกเขา แต่ยงั ไม่ยอมรับทีจ่ ะเป็นรัฐเจ้าของสัญชาติ พวก
เขาจึงมีสถานะเป็นคนไร้สัญชาติ (Nationality-less People) ต่อไป

Regulation of the Central Registration Office on Survey and Registration Registration for Persons with no
Registration Status B.E. 2548, Article 8 (1) Para 2, Ratchakitcha Book 125 Section 38 ก (February 2008): 13/25 and Article 16,
Ratchakitcha Book 108 Section 203/Special Copies (November 1991): 97/22. [In Thai]
14

60
หน้า 10

ของรัฐไทย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 (vol. 6 no. 2 July - December 2018)

2.2.4 ความเป็นไปได้ทางกฎหมายที่จะบันทึกคนในครอบครัวแก้วกัญญาในทะเบียนราษฎร

โดยหลักกฎหมายการทะเบียนราษฎรสากล ซึง่ ปรากฏตัวในกฎหมายของรัฐไทยว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร เราอาจวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรให้
แก่คนในครอบครัวจูมมาลีดังนี้คือ 1) เมื่อคนในครอบครัวจูมมาลีไม่มีข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่าเป็นคนที่มีสิทธิใน
สัญชาติไทย หรือเป็นคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้าเมืองถูกกฎหมายและอาศัยอยูใ่ นลักษณะถาวรตามกฎหมาย
คนเข้าเมือง15 พวกเขาจึงไม่อาจถูกบันทึกในทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ถาวร (ท.ร. 14) ตามกฎหมายทะเบียน
ราษฎร 2) เมือ่ คนในครอบครัวแก้วกัญญาไม่มขี อ้ เท็จจริงทีฟ่ งั ได้วา่ เป็นคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้าเมืองถูก
กฎหมายและอาศัยอยูใ่ นลักษณะชัว่ คราวตามกฎหมายคนเข้าเมือง16 พวกเขาจึงไม่อาจถูกบันทึกในทะเบียนบ้าน
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวตามแบบ ท.ร. 13 ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร อันท�าให้มีสิทธิในบัตรประจ�า
ตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีข้อสังเกตว่า โดยหลักกฎหมายคนเข้าเมือง
นั้น คนที่มีสิทธิอาศัยชั่วคราวตามกฎหมายคนเข้าเมืองนั้น อาจจะมีสถานะเป็นคนเข้าเมืองถูก หรือคนเข้าเมือง
ผิดก็ได้ บุคคลในทั้ง 2 ลักษณะก็จะถูกบันทึกใน ท.ร.13 หากได้รับ สิทธิอาศัยชั่วคราวตามกฎหมายคนเข้าเมือง17
3) เมื่อคนในครอบครัวแก้วกัญญามีข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เป็นคนต่างด้าวที่รอการส่งออกนอกประเทศไทย ซึ่งแม้
จะไม่ได้รบั อนุญาตให้ทงั้ สิทธิเข้าเมืองและสิทธิอาศัยตามกฎหมายคนเข้าเมือง การรอการส่งออกนอกประเทศไทย
ในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามพระราชบัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรค 2 และ 3 ซึ่งความเป็นไปได้มี
หลายสาเหตุ และเมือ่ คนต่างด้าวทีร่ อการส่งออกนอกประเทศไทย ตกเป็นคนไร้รฐั โดยสิน้ เชิง พวกเขาก็ควรได้รบั
การบันทึกรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร ซึ่งจะเป็นเพียงการบันทึกการส�ารวจข้อเท็จจริงอันแสดงจุด
เกาะเกี่ยวระหว่างรัฐและบุคคล เป็นการรับรองมนุษย์ หรือเป็นการรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมาย หรือ
เป็นการบันทึกภูมลิ า� เนาตามกฎหมายเอกชนของบุคคล เป็นการบันทึกถึงถิน่ ทีอ่ ยูอ่ นั เป็นแหล่งส�าคัญตามเจตนา
ของเอกชนผู้ไร้สัญชาติเอง ซึ่งโดยทางปฏิบัติของรัฐไทย รัฐนี้ก็จะออกเอกสารรับรองตัวบุคคลให้แก่คนไร้รัฐไร้
สัญชาติ หรือคนเสมือนไร้รัฐไร้สัญชาตินี้ 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) แบบพิมพ์ประวัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎร
ซึ่งมีชื่อว่า ท.ร. 38 ก ในกรณีที่แสดงตนต่อรัฐไทยในสถานะคนไร้รัฐ หรือ ท.ร. 38/1 ในกรณีที่แสดงตนต่อรัฐไทย
ในสถานะแรงงานต่างด้าว และ 2) บัตรประจ�าตัวบุคคลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึ่งก็คือ
บัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มี

Civil Registration Act B.E. 2534, Article 36, Ratchakitcha Book 12 Section 38 ก (February 2008): 13/25 and
Regulation of the Central Registration Office on the Preparation of Civil Registration B.E. 2535, Ratchakitcha Book 125/Special
Section 180 ง (November 2008): 1/26. [In Thai]
16
Civil Registration Act B.E. 2534, Article 38, Ratchakitcha Book 12 Section 38 ก (February 2008): 13/25 and and
Regulation of the Central Registration Office on the Preparation of Civil Registration B.E. 2535, Ratchakitcha Book 125/Special
Section 180 ง (November 2008): 1/26. [In Thai]
17
Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560, Article 2, Ratchakitcha Book 134 Section 40 ก (April 6, 2017):
3. [In Thai]
15
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สัญชาติไทย พ.ศ. 254718 ส�าหรับแรงงานต่างด้าว หรือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนตามระเบียบส�านัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการส�ารวจและจัดท�าทะเบียนส�าหรับบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน พ.ศ. 254819 ส�าหรับ
คนไร้รัฐ โดยจะเห็นได้ว่าหากรัฐไทยยอมรับที่จะไม่ส่งคนในครอบครัวแก้วกัญญาออกจากประเทศไทย ก็มีความ
เป็นไปได้ทางกฎหมายที่จะบันทึกคนดังกล่าวในทะเบียนประวัติตามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ความเป็นมนุษย์ไร้รฐั ทีอ่ าศัยบนดินแดนของรัฐไทยเป็นข้อเท็จจริงเพียงพอทีร่ ฐั ไทยโดยกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทยจะบันทึกพวกเขาในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย ซึ่งบทกฎหมายที่มีผลในปัจจุบันที่รองรับการจัดการ
เพื่อขจัดปัญหาความไร้รัฐของคนในครอบครัวแก้วกัญญา ก็คือพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ซึง่ ถูกแก้ไขและเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 38 วรรค 2 นัน่ เอง
2.2.5 สิทธิในการรอการส่งออกนอกประเทศไทยของคนในครอบครัวแก้วกัญญา
ผู้เขียนพบว่าในความเป็นจริงมีการอพยพข้ามแดนจากลาวเข้ามาในไทยตลอดมา ซึ่งอาจ
จ�าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม กล่าวคือ 1) คนที่อพยพเข้ามาตั้งแต่ก่อนที่รัฐไทยจะมีพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
2470, 2) คนทีอ่ พยพเข้ามาหลังจากทีป่ ระเทศไทยประกาศใช้ พระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2470 และอาศัย
อยูม่ านานจนกลมกลืนกับสังคมไทย และ 3) คนทีเ่ พิง่ อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย แต่สา� หรับคนในครอบครัว
แก้วกัญญานัน้ จัดเป็นคนเชือ้ สายลาวทีอ่ พยพเข้ามาตัง้ รกรากในประเทศไทยหลังการปิดประตูเมืองไทยโดยพระ
ราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2470 แต่อาศัยมานานจนกลมกลืนกับสังคมไทย บิดาและมารดาจัดเป็นคนอพยพ
รุ่นแรก ในขณะที่บุตร ซึ่งก็คือคุณจูมมาลีและพี่ทั้งหมดจัดเป็นคนอพยพรุ่นสองจากลาว ซึ่งคนทั้งหมดมีความ
กลมกลืนทางวัฒนธรรมภาษาอยูแ่ ล้วกับอิสานของประเทศไทย และเหล่าบุตรทัง้ หลายมีความกลมกลืนกับภาษา
ไทยจนอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ และคนชั้นหลานมีสิทธิและสถานะคนสัญชาติไทย ทั้งนี้ เพราะมีการก่อตั้ง
ครอบครัวกับคนสัญชาติไทย ซึ่งทางปฏิบัติของรัฐไทยชัดเจนว่าไม่มีนโยบายความมั่นคงด้านประชากรที่จะส่ง
คนในสถานการณ์นี้ออกไปจากประเทศไทย
2.2.6 หน้าทีข่ องรัฐไทยในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายของรัฐไทยว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎรให้แก่คนในครอบครัวแก้วกัญญา
เมื่อพิสูจน์ได้แล้วว่าคนในครอบครัวแก้วกัญญาเป็นคนไร้รัฐที่อาศัยอยู่จริงในประเทศไทย
รัฐไทยโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก็ย่อมมีหน้าที่บันทึกพวกเขาเหล่านี้เบื้องต้นเพื่อรับรองความ
เป็นบุคคลตามกฎหมายในทะเบียนประวัตติ ามกฎหมายไทยว่าด้วยการทะเบียนราษฎร20 โดยการบันทึกดังกล่าว

Regulation of General Register Office of DOPA on Issuing of Identification Card for Non-Thai Persons B.E. 2547,
Ratchakitcha Book 125 Special Copies 174 ง (November 2008): 2/11 and Civil Registration Act B.E. 2534, Article 8/1,
Ratchakitcha Book 125 Section 38 ก (February 2008): 13/25. [In Thai]
19
Regulation of General Register Office of DOPA on Survey anf Profile Registration for Unregistered Persons B.E. 2548
and Civil Registration Act B.E. 2534, Article 8/1, Ratchakitcha Book 125 Section 38 ก (February 2008): 13/25. [In Thai]
20
Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn, “Possibility of Elimination of Statelessness for Human being in Thai
Society: Experience of Thai State,” Academic Seminar of Faculty of Law, Thammasat University, Bangkok, December 17, 2007.
47. [In Thai]
18
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พวกเขาก็จะมีสถานะเป็นราษฎรไทยประเภทหนึ่งของรัฐไทย21 ขอให้ตระหนักว่าเมื่อรัฐไทยยอมรับคนไร้รัฐใน
ทะเบียนบุคคลของรัฐไทย ก็เท่ากับรัฐไทยแสดงตนเป็นรัฐเจ้าของตัวบุคคล (Personal State) ของคนไร้รัฐผู้นั้น
ผลของการกระท�านีข้ องรัฐไทยจึงท�าให้ความไร้รฐั โดยสิน้ เชิงของคนในครอบครัวแก้วกัญญาสิน้ สุดลง คงเหลือแต่
ปัญหาความเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและปัญหาความไร้สัญชาติ ซึ่งจะต้องแก้ไขต่อไป
2.2.7 ความเป็นไปได้ทางกฎหมายที่รัฐไทยจะแก้ไขปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่คน
ในครอบครัวแก้วกัญญา
เป็นความชัดเจนทางนิตศิ าสตร์วา่ ความเป็นมนุษย์ทตี่ งั้ บ้านเรือนบนดินแดนของรัฐเป็นข้อ
เท็จจริงที่เพียงพอที่รัฐจะใช้ในการเข้าจัดการรับรองสถานะความเป็นราษฎรของตน ไม่ว่าคนดังกล่าวจะมีการ
รับรองสถานะทางทะเบียนราษฎรโดยรัฐเจ้าของสัญชาติหรือไม่ และยิง่ เป็นคนไร้รฐั โดยสิน้ เชิง รัฐไทยก็ยงิ่ มีความ
ชอบธรรมทีจ่ ะเข้าจัดการปัญหาความไร้รฐั ของมนุษย์กลุม่ นี้ นอกจากนัน้ หากฟังข้อเท็จจริงได้วา่ คนดังกล่าวมีจดุ
เกาะเกี่ยวที่เข้มข้นแท้จริงกับรัฐไทย การยอมรับสถานคนสัญชาติไทยก็เป็นไปได้ แม้คนดังกล่าวจะเกิดนอก
ประเทศไทย ความกลมกลืนกับประเทศไทยก็เป็นข้อเท็จจริงที่เพียงพอที่รัฐไทยจะยอมรับสิทธิและสถานะคน
สัญชาติไทยภายหลังการเกิดให้แก่คนในครอบครัวแก้วกัญญา แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการแก้ปัญหาความไร้
สัญชาตินี้ย่อมจะมีความซับซ้อนมากขึ้น และใช้เวลามากขึ้น ซึ่งมีบทเรียนหลายครั้งของรัฐไทยในการจัดการคน
อพยพจากรัฐต่างประเทศเข้ามาอาศัยอย่างกลมกลืนในประเทศไทย ฝ่ายความมัน่ คงด้านการจัดการประชากรจึง
น่าจะมีภูมิปัญญาที่อ้างอิงได้ในการจัดการ ตัวอย่างของบทเรียนที่ส�าคัญของรัฐไทยในเรื่องนี้ก็คือ การจัดการคน
เชื้อสายจีนที่นั่งเรือส�าเภาจากประเทศจีนมาตั้งบ้านเรือนในประเทศไทยก่อน พ.ศ. 2500 และการจัดการคนเชื้อ
สายเวียดนามที่เดินเท้าเข้ามาในอาศัยในประเทศไทยก่อน พ.ศ. 2515
2.2.8 ความเป็ น ไปได้ ท างกฎหมายที่ จ ะขอให้ รั ฐ ลาวบั น ทึ ก คนในครอบครั ว แก้ ว กั ญ ญา
ในสถานะคนสัญชาติลาว
ในส่วนการทะเบียนราษฎรของรัฐลาวนัน้ แม้การบันทึกคนทีม่ จี ดุ เกาะเกีย่ วกับรัฐลาวจะหยุด
ไปช่วงเวลาหนึง่ ในระหว่างทีม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงระบบการปกครองในประเทศลาว และแม้วา่ ในปัจจุบนั งานทะเบียน
ราษฎรของรัฐลาวจะด�าเนินได้ในสถานการณ์ที่ปกติ รัฐลาวก็ยังไม่บรรลุความส�าเร็จที่จะน�าประชากรส่วนใหญ่เข้า
ไว้ในทะเบียนบุคคลของรัฐทีม่ คี วามเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันดังทีร่ ฐั ไทยท�าได้สา� เร็จแล้วในหลายปีทผี่ า่ นมา จึงยังพบ
ว่ายังมีประชากรทีเ่ กิดในประเทศลาว และตัง้ บ้านเรือนในประเทศลาวอีกมาก ทีย่ งั ไม่ถกู บันทึกในทะเบียนครอบครัว
ของรัฐลาว และยังไม่มีเอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่ออกโดยรัฐลาว แต่อย่างไรก็ตาม โดยหลักกฎหมายและทาง
ปฏิบตั ขิ องการทะเบียนราษฎรลาว รัฐลาวยอมรับทีจ่ ะบันทึกคนทีเ่ กิดในประเทศลาว และอพยพเข้ามาตัง้ บ้านเรือน
ในประเทศไทย หากพิสูจน์ได้ว่า คนดังกล่าวเป็นคนเชื้อสายลาวที่เกิดในลาว หรือเป็นบุตรที่เกิดในรัฐต่างประเทศ
จากคนเชื้อสายลาว จะสังเกตว่ารัฐลาวเองก็ยอมรับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีลาวในการจัดการ
ประชากรโดยกฎหมายสัญชาติ ซึ่งหมายความว่าจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับรัฐลาวย่อมน�าไปสู่การรับรองสิทธิและ

Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn, Who are Thai Civilian ? and then, Non-Thai Nationals may be Recognized
as Thai Civilians (Phitsanulok: Faculty of Law Naresuan University, 2006), 70-77. (Rapee’s Memorial Day, 2006). [In Thai]
21
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สถานะคนสัญชาติลาว โดยหลักกฎหมายสัญชาติทยี่ อมรับปฏิบตั กิ นั มาในลาว เมือ่ จูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญา
ในรุ่นแรกเป็นบุคคลที่เกิดในลาว และต่อมาจึงได้อพยพเข้ามาในประเทศไทย บุคคลในครอบครัวนี้จึงน่าจะมีสิทธิ
ในสัญชาติลาวโดยการเกิด การพิสจู น์สทิ ธิในสัญชาติลาวของจูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญาก็นา่ จะเป็นไปได้โดย
หลักการ หากยังมีพยานหลักฐานที่น�าสืบได้ว่าเกิดในลาว จากบุพการีที่เกิดในลาว ดังนั้นเมื่อย้อนกลับมาพิจารณา
กรณีศกึ ษาครอบครัวแก้วกัญญาและคนในสถานการณ์เดียวกัน เราก็พบว่า พวกเขาลังเลอย่างมากทีจ่ ะกลับไปพิสจู น์
สัญชาติลาว เราพบต่อไปว่า คนในสถานการณ์นี้จ�านวนหนึ่งก็ตัดสินใจในที่สุดที่จะกลับไปพิสูจน์สัญชาติลาว และ
ได้รบั การบันทึกสถานะคนสัญชาติลาวในทะเบียนราษฎรลาว และถือหนังสือเดินทางทีอ่ อกโดยกระทรวงต่างประเทศ
ลาว เพื่อกลับมาด�ารงชีวิตต่อไปในประเทศไทย พิจารณาได้ว่าตราบที่คนในครอบครัวแก้วกัญญายังไม่ได้รับการ
พิสูจน์สิทธิในสัญชาติลาว พวกเขาก็จะถูกถือเป็นคนต่างด้าวส�าหรับรัฐลาวเช่นกัน
2.2.9 อุปสรรคในการจัดการปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิงของคนในครอบครัวแก้วกัญญา
ผู้เขียนได้วิเคราะห์ว่า โดยนิติศาสตร์แล้ว การแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐมิใช่ของยาก อุปสรรคใน
การแก้ปัญหามิได้อยู่ที่เรื่องของเทคนิคทางกฎหมาย แต่เป็นเรื่องของปรัชญาทางการเมืองของแต่ละรัฐ และของ
ความมีประสิทธิภาพของระบบราชการในแต่ละรัฐ ความไม่รอบรูข้ องภาคประชาชนอาจจะเป็นปัจจัยทีป่ รากฏเป็น
อุปสรรคได้อีก แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพร้อมของภาคปกครอง ปัญหาก็จะจัดการได้หากสังคมมีทัศนคติที่ดี
และภาคราชการก็ท�างานอย่างเต็มที่ กรณีศึกษาครอบครัวแก้วกัญญาก็ดูจะยังยืนยันความเป็นจริงในประเทศไทย
ดังกล่าวมานี้ การจัดการปัญหาความไร้รัฐของคนในครอบครัวนี้จึงต้องการการปรับทัศนคติอย่างจริงจังกับผู้รักษา
การตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
3.1.1 ความมีอยู่ของคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิงในภาคอีสานของประเทศไทย
โดยพิจารณาจากการศึกษาวิจัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเกี่ยวกับ
คนไร้รัฐมานานปี พบว่ามีคนไร้รัฐอยู่จริงในอีสานของประเทศไทย ซึ่งคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในอีสานมี 2 ลักษณะ
กล่าวคือ 1) คนทีไ่ ร้รฐั เพราะตกหล่นจากทะเบียนราษฎรของรัฐลาวแล้วอพยพจากประเทศลาวเข้ามาในประเทศไทย
และ 2) คนไร้รฐั เพราะเกิดบนแผ่นดินอีสานจากบุพการีทเี่ กิดบนแผ่นดินอีสานเพียงแต่ตกหล่นจากทะเบียนราษฎร
ของรัฐไทย อาจจะมีหรือไม่ได้มีจุดเกาะเกี่ยวใดกับรัฐลาวก็ได้ เมื่อพิจารณากรณีศึกษาครอบครัวแก้วกัญญาแล้ว
พวกเขาก็คอื คนไร้รฐั ในประการแรกนัน้ เอง เป็นคนทีเ่ กิดในประเทศลาว และตกหล่นจากการจดทะเบียนคนเกิดใน
ทะเบียนราษฎรของรัฐลาว และอพยพเข้ามาในประเทศไทยในราว พ.ศ. 2530 ก็ยังมาตกหล่นจากการส�ารวจของ
รัฐไทยเพื่อจดทะเบียนคนอยู่เพื่อชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้ง
3.1.2 จากความเป็นผู้ทรงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในฝ่ายบริหารของรัฐของคุณจูมมาลี
และครอบครัว แก้วกัญญา สู่ความเป็นผู้ทรงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในฝ่ายตุลาการของรัฐไทย
เมื่อค�าร้องทุกข์ของคุณจูมมาลีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทยแล้ว และส่วนราชการดังกล่าวก็รับพิจารณาค�าร้องขอดังกล่าว สรุปได้ว่าคนในครอบครัวแก้วกัญญาได้
รับการรับรองสถานะผูท้ รงสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมของฝ่ายบริหารของรัฐไทย แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่ กระบวนการ
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พิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นขอรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร โดย
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองของรัฐไทย กระบวนการยุติธรรมในฝ่ายตุลาการของรัฐไทยก็คงเริ่มต้นใน
ศาลปกครองชั้นต้นของรัฐไทยในไม่ช้านี้
3.2 ข้อเสนอแนะ
3.2.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดการสิทธิอันจ�าเป็นของคุณจูมมาลีและครอบครัว แก้วกัญญา
ต่อภาควิชาการนิติศาสตร์ในจังหวัดอุบลราชธานี
จึงเป็นที่สรุปได้ว่าคุณจูมมาลีและคนในครอบครัวแก้วกัญญาย่อมมีสถานะเป็นคนต่างด้าว
เทียมในสายตาของรัฐลาวจนกว่าจะได้รบั การรับรองสถานะคนสัญชาติลาวในทะเบียนราษฎรของรัฐลาว และย่อม
มีสถานะเป็นคนต่างด้าวแท้ ในสายตาของประเทศไทย ตราบเท่าทีย่ งั ไม่มกี ารรับรองสถานะคนสัญชาติไทยภายหลัง
การเกิดให้แก่คนกลุ่มดังกล่าว นอกจากนั้น เมื่อพวกเขาเหล่านี้ไม่เคยได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรของรัฐใด
เลยบนโลก พวกเขาจึงมีสถานะเป็นคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ ในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วย จึงอาจกล่าว
ว่าคนดังกล่าวมีสถานะเป็นคนต่างด้าวในทุกประเทศบนโลก โดยผู้เขียนมีค�าแนะน�าที่ชัดเจนของผู้เขียนต่อคณะ
นิติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีกค็ ือ 1) ภาควิชาการของจังหวัดอุบลราชธานี ควรส่งค�าแนะน�าให้ทงั้ รัฐลาวและ
รัฐไทยมีมาตรการเชิงรุกเพื่อจัดการปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่นางสาวจูมมาลีและครอบครัวแก้วกัญญา
ซึ่งมีเชื้อสายลาว ซึ่งเกิดในประเทศลาว แต่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยในตั้งแต่ พ.ศ. 2531 คนดังกล่าวจึงมี
ข้อเท็จจริงทีเ่ กาะเกีย่ วอย่างแท้จริงกับทัง้ รัฐลาวและรัฐไทย ความเป็นรัฐทีม่ จี ดุ เกาะเกีย่ วกับคนดังกล่าวจึงน่าจะก่อ
หน้าที่แก่รัฐทั้งสองที่จะร่วมกับจัดการปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่คนในครอบครัวนี้ และ 2) ภาควิชาการของ
จังหวัดอุบลราชธานี ควรส่งค�าแนะน�าไปยังคุณจูมมาลีและครอบครัวให้มีการกระท�าเชิงรุกที่จะกลับสู่สถานะคนมี
รัฐมีสัญชาติกับรัฐที่มีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงอย่างเร็วที่สุด ซึ่งกระบวนการหารืออย่างมีประสิทธิภาพน่าจะเป็น
ทางออกทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ กระบวนการนีก้ ค็ อื การจัดการสิทธิตามกฎหมายทีผ่ กู พันทัง้ รัฐไทยและรัฐลาวนัน่ เอง จึงไม่ควร
ใช้การจัดการที่ขัดต่อกฎหมายอย่างเด็ดขาด ด้วยการกระท�าผิดกฎหมายย่อมน�ามาซึ่งทุกขภาวะในที่สุด
3.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อก้าวต่อไปของการวิจัย
ตราบเท่าทีค่ นในครอบครัวแก้วกัญญายังไม่ได้รบั การรับรองสถานะราษฎรของรัฐใดรัฐหนึง่
บนโลก การท�างานวิจยั นีก้ ย็ งั คงต้องด�าเนินต่อไป เพือ่ ส่งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไปยังทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
และแม้รัฐไทยโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจะยอมรับบันทึกคนในครอบครัวแก้วกัญญาในทะเบียน
ประวัติประเภทบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (ท.ร.38 ก) แล้วก็ตาม พวกเขาก็ยังไร้สัญชาติ การท�างานวิจัยเพื่อ
คนดังกล่าวก็จะยังคงด�าเนินต่อไป เพื่อที่รัฐลาวหรือรัฐไทยจะรับรองสถานะคนสัญชาติให้แก่พวกเขา และท้าย
ที่สุดหากพวกเขาเลือกที่จะยังอยู่ในประเทศไทย การวิจัยเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อรับรองสถานะคนถูก
กฎหมายคนเข้าเมืองไทยก็ยงั เป็นภารกิจของงานวิจยั ของผูเ้ ขียน โดยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นงาน
พืน้ ฐานของนักกฎหมาย และในงานทีต่ อ้ งการความรูก้ ฎหมายทีซ่ บั ซ้อนก็เป็นงานทีจ่ า� เป็นของคณะนิตศิ าสตร์ทงั้
หลายบนโลก และเมื่อครอบครัวแก้วกัญญาตั้งบ้านเรือนในวันนี้ในประเทศไทย นักกฎหมายและนักนิติศาสตร์ที่
มีภารกิจสร้างความยุตธิ รรมทางสังคมให้แก่ครอบครัวแก้วกัญญา ก็นา่ จะได้แก่นกั กฎหมายและนักนิตศิ าสตร์ของ
ประเทศไทยและจังหวัดอุบลราชธานี
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ผลการศึกษาพบว่า กลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยได้ถูกน�ามาใช้ปฏิบัติต่อผู้ถูกคุม
ความประพฤติมากกว่ากลไกการควบคุมพฤติกรรม โดยภายหลังที่ผ่านพ้นการคุมความประพฤติไป 3 เดือนแล้ว
นั้นพบว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติไม่หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้า สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสุข
และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ด้านจิตใจ ร่างกาย สังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ แล้ว ภาครัฐควรมีนโยบายทีส่ ง่ เสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาพนักงานคุมประพฤติด้วยการอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
เสริมทักษะที่จ�าเป็นต่อการควบคุม สอดส่องและแก้ไขผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมถึงสนับสนุนให้มีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะท�าให้การคุมประพฤตินั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ค�าส�าคัญ: การควบคุมพฤติกรรม; การปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย; ผู้ถูกคุมความประพฤติ; การคุมประพฤติ
Abstract
This article is to study the practices of behavior controlling mechanism and
supporting mechanism for the change of behavioral habit of probationers in the process of
rehabilitation and help of offenders for leveraging the probation results.
Results of the study show mostly the probation officers apply supporting mechanism
for the rehabilitation more than behavioral control mechanism. In 3 months after the
completion of probation period. Moreover, they have satisfying quality of lie in all aspects
mind, body, society and environment and are able to reform to be good citizen, that can live
together with other people happily. Hence, for more effective the probation, the government
should have a policy that promotes and supports probation officers by training them to have
and utilize knowledge which will benefit their work and implementation, and supporting
necessary skills for supervising and rehabilitating of the probationers, and including supporting
the collaboration with government and private sectors, which will make the probationofficers
on operational process.
Keywords: Behavioral Control; Rehabilitation; Probationers; Probation
1. บทน�า
1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
การคุมประพฤติ (Probation) เป็นงานวิชาชีพ (Professional) ที่มีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีโดยไม่ต้องควบคุมตัวไว้ การปฏิบัติงานคุมประพฤติจึงไม่ได้เป็น
เพียงการท�าหน้าทีใ่ นการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) แต่ยงั ต้องท�าบทบาทส�าคัญในการปรับเปลีย่ น
พฤตินิสัยเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด (Rehabilitation) เพื่อมิให้เขาเหล่านั้นหวนกลับไปกระท�าความผิดซ�้า

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)

หน้
หน้าา 69
3

ขึ้นใหม่5 อีกทั้งยังต้องด�าเนินการให้ผู้กระท�าผิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างปกติสุข6 โดยการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้กระท�าผิดที่ถูกศาลสั่งให้คุมความประพฤติไว้ให้บรรลุ
ผลแท้จริงในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีนั้น พนักงานคุมประพฤติจึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องสามารถท�าบทบาทหน้าที่ในการควบคุมพฤติกรรมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่มีกระบวนการปฏิบัติงานคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดสามารถอธิบายด้วย
องค์ความรู้ทางสหวิทยาการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ได้ด้วยกลไกหลักที่จะท�าให้เกิดการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดได้
ด้วยกระบวนการทางสังคม 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการควบคุมทางสังคม (Social Control Process)
และ 2) กระบวนการสนับสนุนทางสังคม (Social Support Process) ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
งานด้านการควบคุมและสอดส่องที่มีปริมาณงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับภารกิจการสืบเสาะและพินิจ7
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยความจ�ากัดของการบริหารทรัพยากรบุคคลในต�าแหน่งพนักงานคุม
ประพฤติในระบบราชการไทยทีแ่ ม้จะเริม่ จากกรอบแนวคิดทีถ่ กู ต้อง โดยก�าหนดคุณสมบัตสิ า� หรับบุคคลทีจ่ ะเข้า
มารับราชการในต�าแหน่งพนักงานคุมประพฤติให้มีขอบเขตที่เปิดกว้างครอบคลุมถึงผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถที่จ�าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานในต�าแหน่งพนักงานคุมประพฤติ และองค์กรกรมคุมประพฤติก็ได้ก�าหนดให้บุคลากรในต�าแหน่ง
พนักงานคุมประพฤติได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ เป็นหลักสูตรพื้นฐานบังคับเฉพาะแล้ว
ก็ตาม แต่ในความเป็นจริง ยังปรากฏว่าการฝึกอบรมดังกล่าวก็ยังไม่อาจท�าได้อย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะกับพนักงาน
ราชการซึง่ เป็นอัตราก�าลังส่วนใหญ่ของบุคลากรพนักงานคุมประพฤตินที้ ยี่ งั มีขอ้ จ�ากัดของการใช้จา่ ยงบประมาณ
ในการฝึกอบรมที่ท�าให้พนักงานคุมประพฤติที่เป็นพนักงานราชการ ขาดโอกาสได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าว อีกทั้งเมื่อปริมาณของอัตราก�าลังขยายเพิ่มขึ้น บุคลากรพนักงานคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ ซึ่งมี
ภูมิหลังทางการศึกษามาจากสาขาวิชาที่แตกต่างหลากหลายกันเช่นนี้ ที่ส่วนใหญ่ซึ่งมีภูมิหลังทางการศึกษา
ด้านกฎหมาย และการปกครอง จึงต่างคนต่างใช้เพียงความรู้เฉพาะในสาขาตามวุฒิการศึกษาของตนเป็นหลัก
โดยขาดความตระหนักในความส�าคัญของการท�าบทบาทหน้าที่ทั้งในการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�าผิดด้วยองค์ความรู้ในมิติที่เป็นสหวิทยาการของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด พนักงานคุมประพฤติเกือบ
ทั้งหมดจึงยังมีศักยภาพที่อ่อนด้อยในการปฏิบัติงานคุมประพฤติในระดับที่เป็นวิชาชีพ
ดังนั้นบทความฉบับนี้ จึงมุ่งน�าเสนอถึงการใช้กลไกการควบคุมพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติในกระบวนงานควบคุมและสอดส่อง และกลไกการสนับสนุนการปรับเปลีย่ นพฤตินสิ ยั ของผูถ้ กู คุมความ
ประพฤติในกระบวนงานแก้ไขฟืน้ ฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผกู้ ระท�าผิดของพนักงานคุมประพฤติ เพือ่ น�าไปสูก่ าร
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ยกระดับสัมฤทธิผลของการคุมประพฤติให้มีขึ้นในตัวบุคลากรพนักงานคุมประพฤติ จึงนับเป็นความจ�าเป็น
อย่างยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการคุมประพฤติ ให้บรรลุถึงผลส�าเร็จของการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�าผิดได้อย่างแท้จริง
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาการใช้กลไกการควบคุมพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติในกระบวนงาน
ควบคุมและสอดส่องของพนักงานคุมประพฤติ
1.2.2 เพื่อศึกษาการใช้กลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติ
ในกระบวนงานแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดของพนักงานคุมประพฤติ
1.3 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็นขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างและด้านพื้นที่
โดยขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) พนักงานคุมประพฤติ คือ พนักงานคุมประพฤติในส�านักงานคุม
ประพฤติหน่วยวิจัยที่มาจากส�านักงานคุมประพฤติขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จ�านวน 7 ส�านักงาน
และ 2) ผู้ถูกคุมความประพฤติ คือ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งพิจารณาจากผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่มีระดับความเสี่ยง สภาพปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกัน และได้รับการจัดให้เข้ารับการควบคุมและ
สอดส่องโดยพนักงานคุมประพฤติจากส�านักงานคุมประพฤติหน่วยวิจัยจากทั้ง 7 ส�านักงาน
ในขณะที่ขอบเขตด้านพื้นที่ จัดแบ่งพื้นส�านักงานคุมประพฤติที่ประกอบด้วยกลุ่มส�านักงานคุม
ประพฤติขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งสิ้น 7 ส�านักงาน ได้แก่ 1) ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
2) ส�านักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี 3) ส�านักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงราย 4) ส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครปฐม 5) ส�านักงานคุมประพฤติจงั หวัดสงขลา 6) ส�านักงานคุมประพฤติจงั หวัดตราด และ 7) ส�านักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research)
ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูถ้ กู คุมความประพฤติทเี่ ป็นผูใ้ หญ่ใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) แยกเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มควบคุม จ�านวน 243 รายกรณี และผู้ถูก
คุมความประพฤติกลุ่มทดลอง จ�านวน 279 รายกรณี รวมจ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 522 รายกรณี โดยคณะ
วิจยั ได้พฒ
ั นาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั 4 อย่าง ทีม่ าจากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ และรายงานวิจัย ประกอบกับผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง
คณะวิจัยและหน่วยวิจัยทั้ง 7 หน่วย ซึ่งได้แก่ 1) คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานด้วยกลไกการควบคุมพฤติกรรม
และการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติ ส�าหรับพนักงานคุมประพฤติ 2) แบบ
บันทึกพฤติกรรมของพนักงานคุมประพฤติ เพือ่ ประเมินการใช้กลไกการควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยตามหลักการสหวิทยาการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 3) แบบสัมภาษณ์ผู้ถูกคุมความประพฤติ
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และ 4) แบบประเมินพัฒนาการของการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและคุณภาพชีวิตของผู้ถูกคุมความประพฤติภาย
หลังผ่านพ้นการคุมประพฤติ ซึง่ แบบสัมภาษณ์ผถู้ กู คุมความประพฤติและแบบประเมินพัฒนาการ จะถูกน�าไปใช้
กับผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ท�าให้ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงานตามกลไกการควบคุมพฤติกรรมและกลไกการ
สนับสนุนการปรับเปลีย่ นพฤตินสิ ยั ของผูถ้ กู คุมความประพฤติ ในกระบวนงานควบคุมและสอดส่องของพนักงาน
คุมประพฤติ
1.5.2 ท�าให้ทราบถึงกลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติใน
กระบวนงานแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดของพนักงานคุมประพฤติ และเป็นแนวทางให้กรม
คุมประพฤติสามารถน�าผลลัพธ์ทไี่ ด้ไปพัฒนาเป็นองค์ความรูแ้ ละกระบวนการปฏิบตั งิ านคุมประพฤติในการแก้ไข
ฟืน้ ฟูผกู้ ระท�าผิดแบบไม่ควบคุมตัว เพือ่ ให้ผกู้ ระท�าผิดกลับตนเป็นพลเมืองดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน
และถูกต้องตามหลักวิชาสหวิทยาการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ของงานคุมประพฤติ
2. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลไกการควบคุมพฤติกรรมและ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย และสัมฤทธิผลของการคุมประพฤติจากการน�ากลไกการควบคุมพฤติกรรม
และกลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยไปปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 กลไกการควบคุมพฤติกรรมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย
พนักงานคุมประพฤติกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต่างเห็นสอดคล้องกันว่า การปฏิบัติงานควบคุมและ
สอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤตินั้น พนักงานคุมประพฤติจะพิจารณาจากบริบทของสถานการณ์ในช่วงเวลา ณ
ขณะทีพ่ นักงานคุมประพฤติพบเจอกับผูถ้ กู คุมความประพฤติเป็นรายครัง้ และรายกรณี โดยบางกรณีเป็นรายกลุม่
กรณีทมี่ สี ภาพปัญหาและความต้องการใกล้เคียงกัน เนือ่ งจากความแตกต่างของผูถ้ กู คุมความประพฤติแต่ละราย
กรณีมีสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ดังนั้นการเลือกใช้กลไกใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ในช่วงขณะนั้นเป็นส�าคัญ
หากแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพนักงานคุมประพฤติจะเลือกใช้กลไกการสนับสนุนการปรับเปลีย่ นพฤติ
นิสยั ของผูถ้ กู คุมความประพฤติมากกว่ากลไกการควบคุมพฤติกรรมของผูถ้ กู คุมความประพฤติ ซึง่ การปฏิบตั งิ าน
ควบคุมและสอดส่องตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติและรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 3
การวิเคราะห์และวางแผน ขัน้ ตอนที่ 4 การด�าเนินการควบคุมและสอดส่อง ขัน้ ตอนที่ 5 การติดตามและประเมิน
ผล พนักงานคุมประพฤติกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ทั้งกลไกการควบคุมพฤติกรรมและกลไกการสนับสนุนการปรับ
เปลีย่ นพฤตินสิ ยั ในทุกขัน้ ตอน หากแต่จะใช้กลไกการสนับสนุนการปรับเปลีย่ นพฤตินสิ ยั ในแต่ละขัน้ ตอนมากกว่า
การใช้กลไกการควบคุมพฤติกรรม
เนือ่ งจากพนักงานคุมประพฤติทงั้ หมดต่างกล่าวตรงกันว่า ผูถ้ กู คุมความประพฤติพบเจอเหตุการณ์
ทีก่ ระทบกระเทือนจิตใจจากการทีถ่ กู ด�าเนินคดีมาแล้ว หากต้องมาพบเจอกับการควบคุมโดยการบังคับใช้กฎหมาย
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อย่างเข้มงวด ย่อมจะท�าให้สถานการณ์ที่จะต้องปฏิบัติงานคุมประพฤติร่วมกันจะเป็นไปในทิศทางที่แย่ลง ซึ่งจะ
มีผลต่อความส�าเร็จในการคุมประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นอย่างมาก อีกทั้งพนักงานคุมประพฤติล้วน
ตระหนักดีวา่ การให้โอกาสผูถ้ กู คุมความประพฤติได้ปรับเปลีย่ นทัศนคติ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและลักษณะนิสยั
จะช่วยท�าให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดความรู้สึกส�านึกผิด ตระหนักถึงคุณค่าแห่งตน รู้ว่าตนเองมีความสามารถ
การกระท�าผิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงความประมาท ความพลั้งเผลอที่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อผู้ถูกคุมความ
ประพฤติรจู้ กั ตนเอง มีทศั นคติทเี่ ปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ย่อมท�าให้พฤติกรรมในทางลบเกิดการปรับเปลีย่ น
ไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ท้ายทีส่ ดุ ผูถ้ กู คุมความประพฤติรายนัน้ ย่อมมีโอกาสทีจ่ ะกลายเป็นพลเมืองทีด่ ขี องสังคม และ
สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ โดยที่ไม่ก่อความเดือดร้อนทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมอีกต่อไป
การที่พนักงานคุมประพฤติเลือกใช้กลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยในทุกขั้นตอน
จึงแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้การสนับสนุนในระดับบุคคล ซึ่งก็คือ มุ่งสนับสนุนผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นหลัก
อีกทั้งยังมีการสนับสนุนในระดับกลุ่ม คือ การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู หรือการแนะน�า การให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่ม
ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีสภาพปัญหาและความต้องการที่ใกล้เคียงกัน และการสนับสนุนระดับเครือข่าย
คือ การให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้น�าชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติในช่วงที่มี
การคุมความประพฤติ อีกทัง้ การประสานงานหน่วยงานทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาทีผ่ ถู้ กู คุมความประพฤติประสบอยู่
และส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติไปยังหน่วยงานที่ท�าการประสานงานไว้ให้เข้ารับการสงเคราะห์ต่อไป
ในขณะทีก่ ารใช้กลไกการควบคุมพฤติกรรมด้วยการบังคับใช้กฎหมายมุง่ หวังเพือ่ ให้ผถู้ กู คุมความ
ประพฤติมพี ฤติกรรมเป็นไปในทิศทางทีพ่ งึ ปรารถนาและอยูใ่ นกรอบของกฎหมายและศีลธรรมอันดี ซึง่ การควบคุม
ด้วยการบังคับใช้กฎหมายนัน้ พนักงานคุมประพฤติตอ้ งบังคับใช้อย่างสม�า่ เสมอและต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ผถู้ กู คุมความ
ประพฤติตระหนักว่ากฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้กระท�าผิดย่อมได้รับการลงโทษซึ่งถือเป็นมาตรการควบคุมทาง
กฎหมาย8 เกิดความเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะกระท�าผิดซ�้า รวมทั้งไม่ละเมิดเงื่อนไข หรือฝ่าฝืนข้อห้ามต่าง ๆ ที่
ถูกก�าหนดมาจนกระทัง่ สามารถพ้นการคุมประพฤติไปได้อย่างส�าเร็จ ด้วยการทีพ่ นักงานคุมประพฤติเลือกใช้กลไก
การควบคุมพฤติกรรมเพือ่ ควบคุมดูแลให้ผกู้ ระท�าความผิดปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการคุมความประพฤติในการรายงาน
ตัวต่อพนักงานคุมประพฤติตามก�าหนด เพือ่ ให้พนักงานคุมประพฤติทราบถึงข้อมูล พฤติการณ์ความเป็นไป ความ
เคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงของผูก้ ระท�าความผิด และให้การปรึกษา แนะน�า ว่ากล่าวตักเตือนในเรือ่ งความประพฤติ
ของผู้กระท�าความผิด หรือควบคุมดูแลให้ผู้กระท�าความผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติในเรื่องการ
ให้ท�างานหรือประกอบอาชีพอย่างเป็นกิจจะลักษณะ การละเว้นการคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจชักน� าไปสู่
การกระท�าผิดซ�า้ หรือการควบคุมดูแลให้เข้ารับการบ�าบัดรักษาอาการติดยาเสพติดหรือแก้ไขฟืน้ ฟูความประพฤติ

Apithoon Pupetch, “The Effective of Law Enforcement to Control Behavior and Support the Rehabilitation of
Proationer,” Workshop: How to Develop the Behavioral Control Mechanism and the Supporting Mechanism for the
Rehabilitation of Probationers Process Through the Interdisciplinary of Behavioral Science 1st Under the Improvement of
Behavioral Control Mechanism and the Supporting Mechanism for the Rehabilitation of Probationers to Leverage Probation
Results Project, T.K. Palace Hotel, Bangkok, April 4-5, 2016. 13. [In Thai]
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ที่เป็นปัญหาอื่น ๆ เป็นต้น ประกอบกับการใช้อ�านาจตามบทบาทหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติในการติดตาม
สอดส่องและตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติยังถือเป็นการควบคุมด้วยหลัก
จิตวิทยาทางสังคม9 เพื่อประเมินและควบคุมพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม
ผ่านการปฏิสมั พันธ์ระหว่างพนักงานคุมประพฤติและผูถ้ กู คุมความประพฤติในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ เพือ่
ตอบสนองต่อการกระท�าผิด คือ การลงโทษแก่ผู้ที่กระท�าผิดเงื่อนไขและให้รางวัลแก่ผู้ถูกคุมประพฤติที่ปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไขและเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผถู้ กู คุมประพฤติรายอืน่ อีกทัง้ การส�ารวจและวิเคราะห์สาเหตุทแี่ ท้จริงทีน่ า�
ไปสูก่ ารตัดสินใจกระท�าผิด โดยการใช้วธิ กี ารพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ เช่น การใช้ประโยคค�าถามในการวิเคราะห์
ปัญหา (5 W1H: What Who Where When Why) การให้เล่าเรื่อง การเขียนบันทึก การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์
เป็นต้น ซึ่งวิธีการแบบไม่เป็นทางการมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด ท�าให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
เกิดความไว้วางใจและกล้าที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ปิดบัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวาง
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างแท้จริง
ในระหว่างการควบคุมพฤติกรรมนั้น พนักงานคุมประพฤติจะมีการปรับทัศนคติที่มีต่อเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ การจับกุม สิทธิที่พึงกระท�า การให้ความร่วมมือ ความเข้าใจการด�าเนินงานของศาล ในช่วงการชี้แจง
เงื่อนไขและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการท�าให้ผู้ถูกคุมประพฤติตระหนักถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เข้าใจ
บริบทต่าง ๆ ของสังคมที่ตนจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม เพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่ า งสงบสุ ข ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ง านตามกลไกการควบคุ ม พฤติ ก รรมนั้ น จึ ง มี ผ ลในการป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ผู ้ ถู ก คุ ม
ความประพฤติกระท�าผิดกฎหมายซ�า้ และหากปรากฏว่าผูถ้ กู คุมความประพฤติปฏิบตั ติ นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขการคุมความประพฤติ หรือมีพฤติการณ์เปลีย่ นแปลงไปในทางร้าย พนักงานคุมประพฤติสามารถใช้อา� นาจ
หน้าที่ในการควบคุมทางสังคมด้วยการว่ากล่าวตักเตือน การให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�า บางครั้งอาจมีการต�าหนิ
แต่จะใช้น้อยมาก หรืออาจใช้อ�านาจในการลงโทษได้สูงสุด คือ การบังคับโทษด้วยการรายงานต่อศาลหรือผู้มี
อ�านาจสัง่ คุมความประพฤติเพือ่ ให้ยกเลิกหรือเพิกถอนการคุมความประพฤตินนั้ 10 ซึง่ การเลือกใช้กลไกการควบคุม
พฤติกรรมและกลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยในการปฏิบัติงาน ควบคุมและสอดส่องโดยพนักงาน
คุมประพฤติกลุ่มตัวอย่าง จึงเป็นการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามปรัชญาของการคุมประพฤติ11

Jutharat Ua-amneoy, “Social Psychology and the Modification for Control and Support the Probationer Behavior,”
Workshop: How to Develop the Behavioral Control Mechanism and the Supporting Mechanism for the Rehabilitation of
Probationers Process Through the Interdisciplinary of Behavioral Science 1st Under the Improvement of Behavioral Control
Mechanism and the Supporting Mechanism for the Rehabilitation of Probationers to Leverage Probation Results Project, T.K.
Palace Hotel, Bangkok, April 4-5, 2016. 27. [In Thai]
10
Department of Probation, The National Standard of the Practice of Department of Probation (Bangkok: Department
of Probation, 2004), 33. [In Thai]
11
Department of Probation, The Recidivism After Probation (Research Report) (Bangkok: Department of Probation,
1999), 6. [In Thai]
9
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2.2 สัมฤทธิผลของการคุมประพฤติจากการน�ากลไกการควบคุมพฤติกรรมและกลไกการสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยไปปฏิบัติ
จากการด�าเนินงานตามกลไกการควบคุมพฤติกรรมและกลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัยพบว่า ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่มสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
มีการปรับปรุงพฤตินสิ ยั ทัง้ ด้านความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ความตระหนักเกีย่ วกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการแสดงออกของพฤติกรรม อีกทั้งไม่หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้าในช่วง 3 เดือน
หลังพ้นการคุมความประพฤติ มีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองพึงพอใจ และ
สามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดี ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสุข ซึ่งเป็นไปตามสัมฤทธิผลของการคุม
ประพฤติ ที่ ก� า หนดไว้ อั น ประกอบด้ ว ยผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการคุ ม ความประพฤติ
มีการปรับปรุงพฤตินิสัย ไม่กระท�าผิดซ�้า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างปกติสุข12 กล่าวคือ
1) การปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติไปได้ด้วยดี
2) การปรับปรุงพฤตินสิ ยั ด้านความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ผูผ้ า่ นพ้น
การคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่มตระหนักว่าการกระท�าที่ท�าให้ได้รับการคุมความประพฤตินั้นเป็นการกระท�า
ผิดกฎหมาย การท�าตามกฎหมายเป็นสิง่ ทีต่ นต้องปฏิบตั ติ าม และหากตนไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายตนต้องได้รบั การ
ลงโทษ ด้านความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่มมีความ
ตัง้ ใจว่าจะไม่กลับไปกระท�าผิดซ�า้ อีกทัง้ ในลักษณะการกระท�าผิดทัง้ แบบเดิม หรือแบบใหม่ และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลงตนเองในทุก ๆ ด้าน ที่จะท�าให้ตนเองมีคุณค่าเพื่อตนเอง หากแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ผ่านพ้นการคุม
ความประพฤติทงั้ สองกลุม่ นัน้ มีความเห็นเหมือนกันว่าจะไม่ประพฤติปฏิบตั ติ วั เพือ่ เป็นพลเมืองทีด่ ขี องชุมชนและ
สังคมที่อาศัยอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่มตระหนักว่าการที่ตนจะปรับปรุง
ตนเอง ไม่กระท�าผิดซ�า้ ถือเป็นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเองทีจ่ ะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัว
ชุมชน และสังคมที่อาศัยอยู่ และด้านการแสดงออกของพฤติกรรม ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่ม
ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของสังคมทีอ่ าศัยอยู่ ในช่วงทีผ่ า่ นมาสามารถลด ละ เลิกการดืม่ สุรา การ
ใช้ยาเสพติด การก่อเหตุทะเลาะวิวาทไปได้ พร้อมทัง้ สามารถประกอบอาชีพทีเ่ ป็นกิจจะลักษณะ มีแนวทางสร้าง
อาชีพให้แก่ตนเอง เพือ่ ทีจ่ ะสามารถแสดงความรับผิดชอบในการดูแลตนเองและครอบครัว พร้อมทัง้ มีความพร้อม
ที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมที่อาศัยอยู13่ ได้แก่
2.1) การไม่กระท�าผิดซ�้า ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่มไม่กลับไปกระท�าผิดซ�้า
หลังจากพ้นการคุมความประพฤติในช่วง 3 เดือน หลังพ้นการคุมความประพฤติ
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2.2) คุณภาพชีวิต ด้านจิตใจ ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติกลุ่มทดลองมีคุณภาพชีวิต
ด้านจิตใจที่ดีกว่าผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มควบคุม โดยผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มทดลองไม่มีความรู้สึกเหงา
เศร้า หดหู่ สิ้นหวัง หรือวิตกกังวล และรู้ว่าชีวิตตนเองมีความหมาย มากกว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติกลุม่
ควบคุม เนื่องจากตลอดช่วงระยะเวลาการคุมความประพฤตินั้น ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติกลุ่มทดลองได้
รับการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผ่านการแนะน�า การให้ค�าปรึกษา การให้ก�าลังใจ การสงเคราะห์ และ
การเสริมแรงและให้รางวัล ซึ่งถือเป็นกลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติ
มากกว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติกลุ่มควบคุม จึงท�าให้คุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผู้ผ่านพ้นการคุมความ
ประพฤติมจี ติ ใจทีเ่ ข้มแข็งมากกว่าผูผ้ า่ นพ้นการคุมความประพฤติกลุม่ ควบคุม ด้านร่างกาย ผูผ้ า่ นพ้นการคุมความ
ประพฤติทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจต่อสุขภาพของตนเองในปัจจุบัน และสามารถใช้ร่างกายในการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ไปได้ในแต่ละวัน ด้านสังคม ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติกลุ่มทดลองสามารถปรับตัวและ
ผูกมิตรหรือเข้ากับคนอื่นได้ดีกว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติกลุ่มควบคุม อาจมาจากในช่วงที่ผู้ผ่านพ้นการ
คุมความประพฤติท�างานบริการสังคมนั้น ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติได้รับการควบคุมและดูแลทั้งจาก
เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น�าชุมชน หรืออาสาสมัครอื่น ๆ มากกว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติที่ได้รับการควบคุมและ
ดูแลจากอาสาสมัครคุมประพฤติ จึงท�าให้ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติได้อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น หรือคนใน
ชุมชนหรือสังคมมากขึน้ การปรับตัวหลังจากพ้นการคุมความประพฤติจงึ เป็นไปในลักษณะทีด่ มี ากกว่าผูผ้ า่ นพ้น
การคุมความประพฤติกลุ่มควบคุมที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวมากกว่าผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติ
กลุม่ ทดลอง แต่อย่างไรก็ตาม ผูผ้ า่ นพ้นการคุมความประพฤติทงั้ สองกลุม่ ยังคงได้รบั ความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง
ทัง้ ครอบครัวและชุมชน และมีชวี ติ ทีม่ นั่ คงปลอดภัย และด้านสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ผูผ้ า่ นพ้นการคุมความ
ประพฤติทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจกับที่อยู่อาศัยของตนเองในปัจจุบัน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อ
สุขภาพ มีเงินและทรัพย์สนิ เพียงพอส�าหรับเป็นค่าใช้จา่ ยตามความจ�าเป็น มีโอกาสได้พกั ผ่อน คลายความเครียด
2.3) การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสุข ผู้ผ่านพ้นการคุมความประพฤติทั้งสองกลุ่มเห็นด้วย
ว่าตนเองยังคงได้รับการยอมรับจากครอบครัว ชุมชน ซึ่งคนในครอบครัวและชุมชนให้การชื่นชมเมื่อตนปฏิบัติ
ในสิ่งที่ดีอีกทั้งคนรอบข้างและคนในชุมชนยังเชิญชวนให้ตนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
พนักงานคุมประพฤติเริ่มใช้กลไกการควบคุมและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยในขั้นตอน
การรับคดี การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และวางแผน การด�าเนินการ
ควบคุมและสอดส่อง และการติดตามประเมินผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นพนักงานคุมประพฤติได้
ใช้กลไกการควบคุมพฤติกรรมและกลไกการสนับสนุนการปรับเปลีย่ นพฤตินสิ ยั ทีแ่ ตกต่างไปตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผูถ้ กู คุมความประพฤติแต่ละรายกรณีหรือรายกลุม่ โดยส่วนใหญ่พนักงานคุมประพฤติจะเลือก
ใช้กลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยมากกว่ากลไกการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งการว่ากล่าวตักเตือนเป็น
กลไกการควบคุมพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติที่พนักงานคุมประพฤติเลือกใช้มากที่สุด ในขณะที่การ
แนะน�าเป็นกลไกการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติที่พนักงานคุมประพฤติเลือก
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ใช้มากที่สุด และพบว่าการควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติโดยใช้กลไกการควบคุมและสนับสนุน
การปรับเปลีย่ นพฤตินสิ ยั มีสว่ นช่วยให้เกิดสัมฤทธิผลของการคุมประพฤติ คือ ผูผ้ า่ นพ้นการคุมความประพฤติทงั้
สองกลุม่ สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการคุมความประพฤติ มีการปรับปรุงพฤตินสิ ยั ทัง้ ด้านความรูแ้ ละความเข้าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการแสดงออกของ
พฤติกรรม อีกทั้งไม่หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้าในช่วง 3 เดือน หลังพ้นการคุมความประพฤติ มีคุณภาพชีวิตด้าน
จิตใจ ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ตนเองพึงพอใจ และสามารถกลับตัวเป็นพลเมืองดี ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างปกติสุขมากยิ่งขึ้น
3.2 ข้อเสนอแนะ
3.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาครัฐควรใช้วิธีการคุมความประพฤติของผู้กระท�าความผิดแทนการลงโทษโดยคุมขังใน
เรือนจ�า และภาครัฐต้องสร้างความมัน่ ใจให้กบั สังคมว่าผูก้ ระท�าความผิดทีถ่ กู คุมความประพฤติหรือไม่ถกู ควบคุม
ตัวไว้ในเรือนจ�านั้น โดยต้องมีการก�าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลจากผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานคุม
ประพฤติ ขณะเดียวกันต้องมีการสนับสนุนพัฒนาให้มีการน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring:
EM) หรือการใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ เข้ามาช่วยปฏิบัติงาน เช่น การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว การแก้ไข
กฎหมาย การให้บุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการควบคุม สอดส่อง ดูแล และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�า
ความผิด และต้องมีมาตรการให้ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน เข้ามาช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อาจงดเว้น
ภาษีส�าหรับผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้การสงเคราะห์ผู้กระท�าความผิด การให้รางวัลเชิดชูคุณงามความดี เป็นต้น
3.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
กรมคุมประพฤติควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และควรมีแนวทางหรือจัดท�า
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติมีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่กรม
คุมประพฤติต้องให้ความส�าคัญมาเป็นล�าดับต้น ๆ และประสานการมีส่วนร่วม การลงนามบันทึกความร่วมมือ
ต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดให้มีอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเข้ามาช่วยเหลือการท�างาน
ของพนักงานคุมประพฤติ และนอกจากนี้ กรมคุมประพฤติควรสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีในการปฏิบัติ
งาน รวมทั้งการเสริมสร้างขวัญก�าลังใจกับผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งมีความจ�าเป็นเช่นกันที่จะท�าให้พนักงานคุม
ประพฤติมกี า� ลังใจเป็นผูท้ จี่ ะคอยช่วยเหลือสนับสนุน แก้ไขฟืน้ ฟู รวมทัง้ กรมคุมประพฤติควรเข้มงวดในการบังคับ
ใช้กฎหมายกับผูถ้ กู คุมความประพฤติ อันจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายภารกิจของกรมคุมประพฤติในการเป็นหน่วย
งานหลักในการใช้มาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระท�าความผิดโดยไม่ควบคุมตัว และเป็นการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�าผิดในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่นั้น ควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะด้าน
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง และอาศัยเทคโนโลยีช่วยปฏิบัติงาน รวมถึงมีการพัฒนา
บุคลิกภาพ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และต้องมีศิลปะในการ
ท�างานและในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการแก้ไขสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�าความผิด รวมถึง
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การประสานชุมชนภาคีเครือข่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครอืน่ ๆ มาสนับสนุนและส่งต่อให้สามารถ
คัดเลือก สรรหา ทรัพยากรในชุมชนทีม่ อี ยูม่ าช่วยเหลือในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้อย่างสูงสุด
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความตระหนักรูถ้ งึ มาตรการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ในประเด็นการบริโภค
สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่มีการบังคับใช้ในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการศึกษาในประเทศพัฒนาแล้ว กล่าวคือ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (United State of America) และประเทศญี่ปุ่น (Japan) เพื่อน�ามาสู่การผลักดันและ
พัฒนามาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคส�าหรับประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
ในการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าที่ช�ารุดบกพร่อง (Non-quality products)
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังไม่ปรากฏกฎหมายทีม่ ลี กั ษณะเป็นการคุม้ ครองเจาะจงไปยังสินค้า
ทีบ่ กพร่องหรือไม่ได้มาตรฐานทีไ่ ด้มกี ารจ�าหน่ายไปแล้วให้แก่ผบู้ ริโภค ฉะนัน้ เพือ่ ให้การศึกษากฎหมายทีเ่ จาะจง
ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่อการขายสินค้าที่บกพร่องไม่ได้มาตรฐานเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึง
ท�าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศทีไ่ ด้มกี ารตรากฎหมายในลักษณะดังกล่าวไว้อยูก่ อ่ นแล้ว อาทิ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ มีกฎหมายแม่บทว่าด้วยการรับประกันสินค้า (Magnuson-moss Warranty Act) และ
มีกฎหมายความช�ารุดบกพร่อง (Lemon Law) ในระดับมลรัฐ (แคลิฟอร์เนีย) และประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ทราบ
ถึงกลไกส�าคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการตรากฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคต่อความไม่ได้มาตรฐานของ
สินค้า อันน�าไปสู่การพัฒนาของประเทศไทยต่อไป
ค�าส�าคัญ: มาตรการทางกฎหมาย; ความไม่ได้มาตรฐาน; มาตรฐานของสินค้า
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Abstract
The purpose of this article is to raise public awareness on consumer protection
measures focusing on foreign laws concerning unstandardized products. Two developed
countries, United States of America (USA) and Japan are the case study of this research. The
ultimate goal is to push forward and develop consumer protection laws in Thailand. At present,
there is no clear directive for protecting consumers against non-quality products or product
liability.
The study shows that there is not any law to provide specific protection for consumers
in case of non-quality or defective products available in the markets. Comparative law is applied
in this research in order to identify concrete statutes for consumer protection against
non-quality or defective products. USA and Japan are two examples of countries with advanced
laws of consumer protection. In the USA, there is model law of Magnuson-moss Warranty Act
and Lemon Law in California state. The comparative study shows important mechanisms that
support the enactment of statutes of consumer protection against unstandardized products.
Keywords: Legal Measures; Against Unstandardized; Product Standards
1. บทน�า
1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
เดิมการซื้อขายสินค้าเป็นหลักการภายใต้เสรีทางการค้า (Freedom of Trades) ระหว่างเอกชน
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยทีใ่ ห้สทิ ธิเสรีภาพในการค้าขายระหว่างเอกชนกับเอกชน ซึง่ ท�าให้รฐั
ไม่มีหน้าที่เข้าไปแทรกแซงการด�าเนินกิจการของเอกชน น�ามาซึ่งหลักที่ว่าผู้ซื้อต้องระวัง (Caveat Emptor or
Let the Buyer Beware)3 เป็นหลักที่ผู้ซื้อต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้า หากมีความเสียหายเกิด
ขึน้ ในตัวสินค้าย่อมเป็นความผิดของผูซ้ อื้ ไม่ใช่ความผิดของผูข้ าย ในระยะต่อมาสินค้าหลายประเภทมีกระบวนการ
ผลิตที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเกินกว่าการใช้ความระมัดระวังดังเช่นปกติ เป็นเหตุให้ภาครัฐเริ่มเข้ามามี
บทบาทในการคุ้มครองการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น เพื่อหามาตรการเยียวยา
ให้แก่ผู้บริโภคจากการขายสินค้าที่บกพร่องไม่ได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค4
ส�าหรับประเทศไทยยังไม่ปรากฏกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการคุ้มครองเจาะจงไปยังสินค้าที่ไม่ได้
มาตรฐานที่ได้มีการจ�าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค คงมีแต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไปและเป็นในลักษณะของ
Antonella Corradi, “International Law and Consumer Protection: The History of Consumer Protection,” last
modified 2015, accessed April 2, 2018, http://www.nyulawglobal.org/globalex/International_Law_Consumer_Prot ection.html/
4
Susom Supanit, Commentary on Consumer Protection Laws, 9th ed. (Bangkok: Chulalongkorn University, 2014), 1-2.
[In Thai]
3
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กฎหมายประเภทคุม้ ครองเมือ่ เกิดความเสียหายขึน้ มาแล้วเท่านัน้ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและความคุม้ ครอง
ให้แก่ผบู้ ริโภคต่อการขายสินค้าทีบ่ กพร่องไม่ได้มาตรฐานเกิดความชัดเจนยิง่ ขึน้ การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบเพือ่
น�าไปสู่การสร้างแนวทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในประเทศไทย จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
กฎหมายของประเทศไทยต่อไป
1.2 สมมติฐาน
มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคจากความช�ารุดบกพร่องของสินค้ายังไม่มีกฎหมายอย่างชัดเจน
หากพิจารณาแต่เพียงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรือ่ งความช�ารุดบกพร่องในสัญญาซือ้ ขายนัน้ ประกอบ
กับบรรทัดฐานในค�าพิพากษาของศาลทีไ่ ม่มคี วามชัดเจนทีจ่ ะถือปฏิบตั ไิ ด้ แม้จะมีกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคบังคับ
ใช้อยู่ แต่ยงั ไม่ครอบคลุมถึงแนวทางการเยียวยาให้แก่ผบู้ ริโภคในกรณีสนิ ค้าช�ารุดบกพร่อง งานวิจยั นีต้ งั้ สมมติฐาน
ไว้วา่ หากประเทศไทยสามารถพัฒนาและสร้างแนวทางในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคต่อความช�ารุดบกพร่องและน�าไป
สูก่ ารก�าหนดความรับผิดต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้าอย่างเป็นระบบแล้ว ย่อมท�าให้ทงั้ ผูป้ ระกอบธุรกิจและ
ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม และมีแนวทางในการเยียวยาความเสียหายที่ชัดเจนและบังคับใช้ได้
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของความช�ารุดบกพร่องของสินค้าจากการบริโภคของผู้บริโภค
1.3.2 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในเรื่องความช�ารุดบกพร่องของสินค้าของต่างประเทศ
1.3.3 เพื่อให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบและสามารถเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
มาตรการทางกฎหมายในเรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี ารเยียวยา เงือ่ นไข และข้อก�าหนด เพือ่ ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้าในประเทศไทยเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.4 ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ฉบับนี้ ผูเ้ ขียนมุง่ เน้นในการศึกษาถึงแนวทางมาตรการทางกฎหมายในการก�าหนด
สิทธิเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและแนวทางในการเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่ผบู้ ริโภค โดยเฉพาะความเสีย
หายจากสินค้าช�ารุดบกพร่องซึง่ ท�าให้เกิดภาระแก่ผบู้ ริโภคไม่สามารถใช้งานสินค้าดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งศึกษาแนวคิดทฤษฎีของกฎหมายต่างประเทศในเรื่องความช�ารุดบกพร่องของสินค้า (Lemon Law)
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แนวคิดและหลักเกณฑ์กฎหมายความรับผิดจากสินค้า (Product
Liability) ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างแนวทางเปรียบเทียบกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ของประเทศไทยต่อไป
1.5 ระเบียบวิธีการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) โดยท�าการวิจัยจากเอกสาร การค้นคว้ารวบรวมจากหนังสือ ต�ารา วารสารทาง
กฎหมาย บทความทางวิชาการจากวารสารทางวิชาการต่าง ๆ ผลงานการศึกษาวิจยั ของนักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิ
และรวมถึงข้อมูลทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ข้อมูลภายในประเทศและต่างประเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพปัญหาและ
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แนวคิดของการคุ้มครองผู้บริโภค การเยียวยาผู้บริโภค มาตรการช่วยเหลือผู้บริโภค โดยเฉพาะความรับผิดต่อ
ความช�ารุดบกพร่องของสินค้า และน�าเสนอโดยวิธีการพรรณนา (Descriptive)
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ท�าให้ทราบถึงสภาพปัญหาของผู้บริโภคต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้า
1.6.2 ท�าให้ทราบมาตรการทางกฎหมายในเรื่องความช�ารุดบกพร่องของต่างประเทศ
1.6.3 ท�าให้ทราบหลักเกณฑ์และแนวทางในการตรากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจากความช�ารุด
บกพร่องของสินค้าที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย
2. ผลการวิจัย
2.1 แนวคิดทฤษฎีการคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภคเกิดจากการพยายามตีความของศาลที่ขยายความคุ้มครองผู้บริโภคให้
ครอบคลุมถึงสิทธิของประชาชน ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักการความรับผิดของผลิตภัณฑ์จากการช�ารุดบกพร่อง
ของผลิตภัณฑ์หรือความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยผู้บริโภคไม่จ�าต้องพิสูจน์ (Product Liability Law)5
ซึ่งเป็นหลักที่ขยายความรับผิดจากหลักความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability Law) ในทางละเมิด
ดังจะเห็นได้จากแนวทางของการพิจารณาคดีในประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1916 ศาลได้วนิ จิ ฉัย
ในคดีระหว่างมาแมกเชอร์สันกับบิวอิคก์ มอร์เตอร์ (Macpherson and Buick Motor)6 ซึ่งโจทก์ฟ้องว่าจ�าเลย
เป็นผู้ผลิตรถยนต์จ�าหน่ายแก่พ่อค้าขายปลีกและโจทก์ซื้อรถดังกล่าวจากพ่อค้าขายปลีก ล้อรถช�ารุดเป็นเหตุให้
รถพลิกคว�า่ และโจทก์ได้รบั บาดเจ็บ จ�าเลยต่อสูว้ า่ ล้อรถนีจ้ า� เลยซือ้ มาจากผูผ้ ลิตอืน่ และโจทก์ไม่มสี ทิ ธิฟอ้ งจ�าเลย
เพราะระหว่างโจทก์และจ�าเลยไม่มีข้อผูกพันให้ต้องรับผิดต่อกัน อันจะท�าให้จ�าเลยอยู่ในฐานะที่ต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากทรัพย์นั้น7
ศาลอุทธรณ์แห่งนครนิวยอร์กวินจิ ฉัยว่า จ�าเลยต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากความช�ารุด
บกพร่องเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตราย แม้ว่าโจทย์มิได้มีความสัมพันธ์ตามสัญญากับจ�าเลยก็ตาม ซึ่งทรัพย์
อันตรายนัน้ หมายรวมถึงทรัพย์ซง่ึ สามารถท�าให้ชวี ติ และร่างกายอาจเป็นอันตรายได้ ถ้าหากมีการประมาทเลินเล่อ
ในการผลิตของผูผ้ ลิต ไม่วา่ จะโดยผูซ้ อื้ เองหรือผูอ้ นื่ นอกจากผูซ้ อื้ ศาลเห็นว่าผูผ้ ลิตมีหน้าทีต่ อ้ งผลิตขึน้ ด้วยความ
ระมัดระวัง8
ประเด็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การที่ศาลสูงพิจารณาแล้วมีค�าพิพากษาให้จ�าเลยต้องรับผิดต่อ
ความช�ารุดบกพร่อง แม้ปรากฏแก่กรณีวา่ การท�านิตกิ รรมระหว่างโจทก์กบั จ�าเลยนัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั โดยตรง
เนื่องจากโจทก์ซื้อสินค้าจากพ่อค้าคนกลาง (Retail Dealer, Intermediary) เกิดจากการที่ศาลไม่น�าหลักความ
Vithoon Eungprabhanth, “How to Sues Tobacco Companies in Abroad,” Botbundit 57 (December 2001): 4. [In Thai]
Susom Supanit, Commentary on Consumer Protection Laws, 13-18. [In Thai]
7
MacPherson v. Buick Motor Co., 111 N.E. 1050, 217 N.Y. 382 (Court Listener, 1916).
8
Ibid, 1-2.
5
6

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)

หน้
หน้าา 83
5

รับผิดตามสัญญามาบังคับใช้แก่คู่กรณี (Privity of Contract) ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสินค้า9 โดยผู้
พิพากษาเบนจามิน คาร์โดโซ (Benjamin Cardozo)10 ให้เหตุผลประกอบค�าพิพากษาสรุปได้ว่ากรณีที่สินค้ามี
ความช�ารุดบกพร่องนัน้ หากปรากฏว่าความช�ารุดบกพร่องเกิดเพราะตัวสินค้าซึง่ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผใู้ ช้ได้
ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องตรวจสอบสินค้าให้มีมาตรฐานที่ปลอดภัยก่อนจึงจะสามารถน�าสินค้าดังกล่าวออกจ�าหน่ายใน
ท้องตลาดได้ จึงเป็นเรือ่ งทีผ่ ผู้ ลิตต้องรับผิดต่อความช�ารุดบกพร่องดังกล่าว แม้การซือ้ สินค้าจะไม่ได้ซอื้ จากผูผ้ ลิต
โดยตรงก็ตาม ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ศาลในระยะหลังอาศัยหลักจากคดีโทมัสกับวิงเชสเตอร์ (The Principle of
Thomas v. Winchester)11
2.2 การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่ส�าคัญและมีบทบาทต่อการรับรองสิทธิผู้บริโภคให้ได้รับ
การคุ้มครองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ ผู้ขาย อย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้จาก ค.ศ. 1960
มีการก�าหนดแนวทางของการคุ้มครองผู้บริโภคมาจนถึงปัจจุบันของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ประกาศรับรอง
สิทธิของผู้บริโภค 4 ประการไว้12
กฎหมายว่าความช�ารุดบกพร่องของสินค้า (Defective Product) หรือกฎหมายเลมอนลอว์
(Lemon Law) ของประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่กฎหมายระดับรัฐบาลกลางและกฎหมาย
ระดับมลรัฐ กล่าวคือ ประมวลกฎหมายพาณิชย์ (The Uniform Commercial Code: UCC) กฎหมายรับประกัน
สินค้า (The Magnuson-moss Warranty) ในระดับรัฐบาลกลางทีเ่ ป็นกรอบก�าหนดสิทธิในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้า และกฎหมายเลมอนลอว์ในแต่ละมลรัฐ (The State By Lemon Laws)
ใช้บังคับเป็นเอกเทศในแต่ละรัฐภายใต้กรอบของกฎหมาย 2 ฉบับข้างต้น
ซึง่ จะกล่าวถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิของผูบ้ ริโภคต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้า
กล่าวคือ กฎหมายรับประกันสินค้า (The Magnuson-moss Warranty) และกฎหมายเลมอนลอว์ โดยกฎหมาย
ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (Lemon Law of California) เป็นกรณีศึกษา
2.2.1 กฎหมายว่าด้วยการรับประกันสินค้า (Magnuson-moss Warranty Act)
กฎหมายว่าด้วยการประกันสินค้าแม็คนูสัน-มอส 1975 (Magnuson-moss Warranty
Act, Federal Law or Magnuson Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act
1975) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 197513 มีเจตนาเพื่อการรับรองสิทธิของ

Ibid, 2.
Ibid, 2-3.
11
Philip W. Croen, “Torts: Liability of Manufacturer to Consumer for Defects in Manufacture of Articles,” Marquette
Law Review 26, no. 1 (December 1941): 52.
12
Phatthanat Sithaphon, “International Consumer Protection Law,” last modified n.d., accessed October 8, 2018,
https://www.l3nr.org/posts/535502/ [In Thai]
13
CarLemon, “Magnuson-moss Warranty Act, the Federal Lemon Law, How Does the Magnuson-moss Warranty Act,
Federal Lemon Law, Protect Consumers,” last modified n.d., accessed October 9, 2018, http://www.carlemon.com/Magnuson-Moss-Warranty-Act-the-Federal-Lemon-Law.html/
9
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ผูบ้ ริโภคทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครองจากข้อสัญญาการประกันสินค้าของผูป้ ระกอบการ ผูผ้ ลิต ตลอดจนผูข้ ายสินค้า
ไม่ให้เกิดความเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเกินควร
กฎหมายว่าด้วยการประกันสินค้าแม็คนูสัน-มอส (Magnuson-moss Warranty Act มี
วัตถุประสงค์สา� คัญ14 กล่าวคือ 1) เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั ข้อมูลอย่างครบถ้วนเกีย่ วกับข้อก�าหนดและเงือ่ นไขในการ
รับประกันสินค้าของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต 2) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบความคุ้มครองส�าหรับการ
รับประกันสินค้าก่อนมีการซื้อสินค้า 3) เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าโดยให้การรับประกันสินค้าเป็นปัจจัย
เปรียบเทียบเงือ่ นไขในการรับประกันสินค้าระหว่างผู้ประกอบการ และ 4) เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการตระหนักถึงการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า เพื่อลดการเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค ทั้งนี้
ครอบคลุมไปยังสินค้าทีม่ กี ารซือ้ ขายการในประเภทสินค้าทัว่ ไปเกือบทุกชนิด ทัง้ ยังก�าหนดผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครอง
ตามกฎหมายฉบับนี้โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคสินค้าเพื่อการบริโภคไม่ใช่เพื่อการขายต่อ15
จะเห็นว่ากฎหมายการรับประกันสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกามุ่งให้สิทธิการคุ้มครอง
แก่บุคคลที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าเพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว หรือรวมถึงภายในครัวเรือน
เป็นการเฉพาะ โดยไม่กล่าวถึงการคุ้มครองในกรณีผู้บริโภคในเชิงพาณิชย์ เช่น ผู้บริโภคเพื่อการขายต่อ เป็นต้น
2.2.2 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับความช�ารุดบกพร่องของสินค้าของรัฐแคริฟอร์เนีย
(Lemon Law of California)
จากกฎหมายระดับรัฐบาลกลางทีเ่ กีย่ วข้องกับความช�ารุดบกพร่องของสินค้า ซึ่งเป็นกรอบใน
การให้มลรัฐต่าง ๆ ออกกฎหมายเป็นการเฉพาะของแต่ละมลรัฐเพื่อบังคับใช้ในกรณีทเี่ กิดความเสียหายเกีย่ วกับ
ความช�ารุดบกพร่องของสินค้าเกิดขึน้ แก่ผบู้ ริโภค โดยกฎหมายในระดับมลรัฐถูกตราใช้ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ชือ่ ว่าเลมอนลอว์ (Lemon Law) ซึง่ กฎหมายเลมอนลอว์ของแต่ละมลรัฐจะมีชอื่ แตกต่างกันไป อย่างในกรณีของ
กฎหมายเลมอนลอว์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (Song-beverly Consumer Warranty Act) และกฎหมายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคแทนเนอร์ (Tanner Consumer Protection Act) ซึง่ สามารถแบ่งรายละเอียดโครงสร้างออก 4 ลักษณะ
ได้แก่ 1) ความหมายและประเภทของสินค้าที่คุ้มครอง 2) ลักษณะความคุ้มครองและมาตรการเยียวยา 3) ความ
รับผิดของผูป้ ระกอบธุรกิจและข้อก�าหนดในการซ่อมแซมสินค้า และ 4) ข้อยกเว้นความรับผิดของผูป้ ระกอบธุรกิจ
ดังนี้
1) ความหมายและประเภทของสินค้าที่คุ้มครอง
กฎหมายเลมอนลอว์ของมลรัฐแคริฟอร์เนียมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างจากกฎหมายของมลรัฐ
อื่น ๆ ที่ก�าหนดให้ความคุ้มครองตามกฎหมายเลมอนลอว์จ�ากัดอยู่เพียงแค่รถยนต์ (Vehicle) หรือเครื่องจักร
อย่างอื่นที่มีกลไกคล้ายรถยนต์16 แต่ในกรณีกฎหมายเลมอนลอว์ของมลรัฐแคริฟอร์เนียซึ่งถูกบัญญัติในประมวล

Kingston Technology Company, “Magnuson-moss Warranty Act,” last modified n.d., accessed October 9, 2018,
https://www.support.king ston.com/th/company/magnusonmoss/
15
Magnuson-moss Warranty Act 1975, Section 2310 (1).
16
New York Lemon Law, §198 A and Automobile Lemon Law of Pennsylvania, §1951.
14
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กฎหมายแพ่งหมวดของการประกันส�าหรับผู้บริโภค (Song-Beverly Consumer Warranty Act §1790§1795.8) ถือเป็นข้อก�าหนดภาระของผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องการรับประกันสินค้า โดยให้ใช้บังคับกับสินค้าเพื่อ
ผู้บริโภค (Consumer Goods) เห็นว่ากฎหมายเลมอนลอว์ของมลรัฐแคริฟอร์เนียสามารถบังคับใช้กับสินค้าที่ผู้
บริโภคท�าการบริโภคสินค้านั้น และเป็นการบริโภคสินค้าใหม่ที่ได้บริโภคในลักษณะของการค้าปลีกและน�ามาใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือใช้สอยภายในครัวเรือน17
โดยกฎหมายเลมอนลอว์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย (Song-beverly Consumer Warranty
Act) ก�าหนดให้เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าจากผู้ประกอบธุรกิจรายใด ผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะต้องถูกบังคับโดยการ
รับรองหรือการประกันสินค้าว่า สินค้าดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของผูบ้ ริโภคตามความเหมาะสมของการ
ใช้ของผูบ้ ริโภค18 มลรัฐแคลิฟอร์เนียยังได้ตรากฎหมายอีกลักษณะหนึง่ ก�าหนดลักษณะและเงือ่ นไขในการให้ความ
คุม้ ครองสินค้าบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิง่ สินค้าประเภทรถยนต์ยงั มีขอ้ ก�าหนดเงือ่ นไขเป็นการเฉพาะปรากฏ
ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแทนเนอร์ (Tanner Consumer Protection Act) ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
อีกหนึ่งฉบับ
ความหมายของรถยนต์ทไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองของมลรัฐแคลิฟอร์เนียตามมาตรา 1793.22
(e) ก�าหนดให้ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ หรือป้ายแดง โดยจะเป็นการซื้อรถยนต์ หรือเช่ารถยนต์ ย่อมได้รับความ
คุ้มครองทั้ง 2 กรณี แต่ต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อส่วนตัว หรือภายในครัวเรือนเท่านั้น หรือเพื่อ
กิจการของตนแต่ในกรณีของกิจการนั้นจะได้รับความคุ้มครองไม่เกิน 5 คัน ตามที่ได้จดทะเบียนในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียเท่านั้น ทั้งนี้ รถยนต์ที่จะได้รับความคุ้มครองนั้น ต้องมีน�้าหนักไม่เกิน 10,000 ปอนด์อีกด้วย19
ไม่รวมถึงการน�ากลับมาขายใหม่ของรถยนต์จากการซ่อมแซมความช�ารุดบกพร่องมาแล้ว (Resale of Returned
by Lemon Law, Refurbish)20
2) ลักษณะความคุ้มครองและมาตรการเยียวของผู้ประกอบธุรกิจ
การคุ้มครองตามกฎหมายเลมอนลอว์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
ตามกรอบของกฎหมายนั้น กล่าวคือ กฎหมายเลมอนลอว์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (Song-beverly Consumer
Warranty Act) และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแทนเนอร์ (Tanner Consumer Protection Act) โดยกฎหมาย
เลมอนลอว์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (Song-beverly Consumer Warranty) จะก�าหนดกรอบความคุ้มครองใน
เรื่องการรับประกันสินค้าที่ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้บริโภคขณะท�าการซื้อสินค้า
หรือเช่าสินค้าจากผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนในกรณีสินค้าบางประการที่มีความซับซ้อนในข้อ

Song-Beverly Consumer Warranty Act, Section 1790.3.
The Margarian Law Firm, “Song-Beverly Consumer Warranty Act,” last modified n.d., accessed October 2, 2018,
http://www.lemonlawcourt.com/song-beverly-consumer-warranty-act/#WQwDiMuweM9/
19
Tanner Consumer Protection Act, Section 1793.2 (2).
20
Nontawat Nawatrakulpisut, “Liability to Manufacture or Purchaser on New Vehicle and Consumer Protection:
Product Liability Law v.s. Lemon Law,” Law Journal 36, no. 2 (June 2010): 279. [In Thai]
17
18
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สันนิษฐานต่าง ๆ เช่นรถยนต์ จ�าเป็นต้องมีข้อก�าหนดรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง
ต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจด้วย ซึ่งมลรัฐแคริฟอร์เนียก�าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ไว้ในกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคแทนเนอร์ (Tanner Consumer Protection Act) อีกฉบับหนึ่ง21
กฎหมายเลมอนลอว์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (Song-beverly Consumer Warranty
Act) ยังก�าหนดให้ผปู้ ระกอบธุรกิจมีหน้าทีต่ อ้ งด�าเนินการจัดท�าค�ารับประกันสินค้าไม่วา่ จะเป็นการให้คา� รับประกัน
สินค้าอย่างชัดแจ้ง (Express) หรือการรับประกันสินค้าโดยปริยาย (Implied) ต้องท�าค�ารับรองดังกล่าวมอบให้
แก่ผู้บริโภค ณ เวลาที่มีการซื้อขายสินค้าทุกชนิดตามความในมาตรา 1790.322
ภายใต้หลักความคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายเลมอนลอว์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
(Song-beverly Consumer Warranty Act) เมือ่ สินค้าทีผ่ บู้ ริโภคได้ซอื้ ไปเกิดความช�ารุดบกพร่องขึน้ มาไม่วา่ ด้วยเหตุ
ใด ๆ อันมีลักษณะเป็นท�าให้สินค้าดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายในการใช้สอยของผูบ้ ริโภค
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องด�าเนินการแก้ไขซ่อมแซม ตลอดจนเปลี่ยนสินค้าหรือรับซื้อคืนจากผู้บริโภคตามค�ารับประกัน
ทีต่ นได้ให้ไว้ ส่วนกรณีของสินค้าประเภทรถยนต์เกิดความช�ารุดบกพร่อง (Nonconformity)23 ผูบ้ ริโภคสามารถ
ใช้สิทธิของตนตามกรอบของกฎหมายว่าด้วยการรับประกันสินค้าเพื่อเยียวยาความช�ารุดบกพร่องตามค�ารับ
ประกันของผู้ประกอบธุรกิจเป็นอันดับแรก
3) ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจและข้อก�าหนดในการซ่อมแซมสินค้า
นับแต่วนั ทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั สินค้าดังกล่าวหากอยูใ่ นระยะเวลาภายใน 18 เดือน ภายหลัง
จากการส่งมอบสินค้าครั้งแรกให้แก่ผู้บริโภค หรือ 18,000 ไมล์ นับแต่ได้รับสินค้าครั้งแรก หากปรากฏในเวลา
ต่อมาภายหลังด�าเนินการให้บริการหรือซ่อมแซม เพือ่ แก้ไขความช�ารุดบกพร่องของสินค้าแล้ว ความช�ารุดบกพร่อง
ของสินค้าดังกล่าวยังไม่หมดไป ผูป้ ระกอบธุรกิจมีหน้าทีต่ ามกฎหมายทีจ่ ะต้องด�าเนินการเปลีย่ นสินค้าใหม่ให้แก่
ผูบ้ ริโภคหรือรับซือ้ สินค้าจากผูบ้ ริโภคคืน (Repurchase)24 โดยให้สทิ ธิแก่ผผู้ ลิตทีจ่ ะด�าเนินการหักค่าใช้ประโยชน์
ออกจากเงินที่ต้องช�าระคืนให้แก่ผู้บริโภคด้วย25 ดังนี้
จ�านวนระยะทาง (ไมล์) ทีผ่ บู้ ริโภคใช้กอ่ นทีจ่ ะมีการรับซือ้ คืน x ราคาสินค้า
120,000
= ค่าใช้ประโยชน์ที่ผู้ผลิตสามารถหักออกจากค่าซื้อคืนได้

The Law Firm T., “What is the Tanner Consumer Protection Act ?,” last modified 2017, accessed October 2, 2018,
https://www.margarianlaw.com/tanner-consumer-protection-act/
22
Ibid.
23
Tanner Consumer Protection Act, Section 1793.2 (1).
24
Council of Better Business Bureaus, “Standards of the California Lemon Law, Song-Beverly Consumer Warranty
Act and Tanner Consumer Protection Act, California,” last modified 2009, accessed April 29, 2017, http://www.bbb.org/us/
Storage/16/Documents/BBBAutoLine/CA-LLsummary.pdf/
25
Council of Better Business Bureaus, “California Lemon Law Summary, California,” last modified 2012, accessed
April 29, 2017, http://www.bbb.org/us/Storage/16/Documents/BBBAutoLine/CA-LLaddinfo.pdf/
21
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นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการซ่อมแซมสินค้าจนอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การใช้สอย
และได้มาตรฐานของสินค้าดังกล่าวแล้ว กฎหมายอนุญาตให้ผู้ผลิตน�าสินค้าดังกล่าวออกขายได้ โดยมีข้อก�าหนด
ว่าต้องแสดงข้อความว่าสินค้าซื้อคืนตามกฎหมายเลมอนลอว์ (Lemon Law Buyback) และข้อความดังกล่าว
ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนบนสินค้าว่าเป็นรถยนต์หรือสินค้าทีน่ า� กลับมาจ�าหน่ายซ�า้ ภายหลักจากการซ่อมแซมจาก
ความช�ารุดบกพร่องแล้ว26 และสินค้าดังกล่าวยังอยูใ่ นการรับประกันสินค้าตามปกติแต่ไม่อยูใ่ นบังคับของกฎหมาย
เลมอนลอว์ทผี่ ผู้ ลิตต้องด�าเนินการเปลีย่ นสินค้าใหม่หรือรับซือ้ คืนสินค้า ซึง่ การขายสินค้าในลักษณะตามสภาพที่
เป็นอยู่ (As Is) หรือสินค้าทีม่ คี วามช�ารุด (With All Faults)27 ไม่อยูใ่ นบังคับของการรับประกันสินค้าตามกฎหมาย
ของแคริฟอร์เนีย28
4) ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ
เมื่อพิจารณาถึงข้อก�าหนดด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในความช�ารุดบกพร่องของสินค้า
ประเภทรถยนต์ตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคแทนเนอร์ (Tanner Consumer Protection Act) ประกอบหลัก
ทั่วไปของกฎหมายเลมอนลอว์ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (Song-beverly Consumer Warranty Act) พบว่า การ
ทีผ่ บู้ ริโภคจะใช้สทิ ธิตามกฎหมายได้นนั้ ต้องประกอบไปด้วยเงือ่ นไขตามทีก่ ฎหมายก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวม
ถึงหากกฎหมายก�าหนดให้ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบสามารถก�าหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดได้ ผู้บริโภคย่อมต้อง
ด�าเนินการตามกรอบที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจก�าหนดไว้เสียก่อน จึงอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย
เลมอนลอว์ ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยการรับประกันสินค้าด้วย กรณียกเว้นความรับผิด29 เช่น หน้าที่ในการแจ้ง
ความช�ารุดบกพร่องของสินค้าไปยังผู้ผลิต กฎหมายก�าหนดให้ผู้บริโภคต้องด�าเนินการแจ้งความช�ารุดบกพร่อง
ให้แก่ผู้ผลิตทราบโดยตรงโดยท�าเป็นหนังสืออย่างน้อย 1 ครั้ง หากมิเช่นนั้นแล้ว ผู้บริโภคย่อมไม่อยู่ภายใต้ความ
คุ้มครองของกฎหมายเลมอนลอว์ เป็นต้น30
หากปรากฏความช�ารุดบกพร่องของสินค้าเกิดจากสินค้าทีใ่ นลักษณะของสินค้ามือสอง
หรือสินค้าใช้แล้ว กฎหมายเลมอนลอว์ย่อมไม่ครอบคลุมความรับผิดดังกล่าวแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบธุรกิจ หรือ
ผูบ้ ริโภคทีจ่ ะต้องด�าเนินการเปลีย่ นสินค้า หรือรับซือ้ สินค้าดังกล่าวคืนจากผูบ้ ริโภคตามความรับผิดของกฎหมาย
เลมอนลอว์31
แม้กฎหมายเลมอนลอว์จะถูกตราขึ้นเพื่อบังคับใช้ในแต่ละมลรัฐเพื่อให้ความคุ้มครอง
สิทธิของผูบ้ ริโภคในมลรัฐนัน้ ๆ เป็นการเฉพาะ แต่ผบู้ ริโภคทุกมลรัฐยังคงได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายระดับ
รัฐบาลกลางกล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยการรับประกันสินค้า (Magnuson-moss Warranty Act or The Magnuson

Lemon Law Buyback, Section 1793.23 (f).
California Civil Code, Section 1791.3 and Section 1792.4.
28
California Civil Code, Section 1792.5.
29
Council of Better Business Bureaus, Inc., Standards of the California Lemon Law, Song-Beverly Consumer
Warranty Act and Tanner Consumer Protection Act, California, 2009.
30
Council of Better Business Bureaus, Inc., California Lemon Law Summary, California, 2012.
31
California Codes, Section 1795.5 (a) (b) (c) (d).
26
27
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Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act 1975) และประมวลกฎหมายพาณิชย์
(The Uniform Commercial Code: UCC)
2.2.3 การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้าในประเทศญีป่ นุ่ (The Product
Liability Act, no. 85, 1994 of Japan)
กฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิของผูบ้ ริโภคในเรือ่ งความช�ารุดบกพร่องของสินค้าของ
ประเทศญี่ปุ่น อยู่ภายใต้บังคับของ ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (The Product Liability Act, no. 85, 1994)
ซึง่ มีการประกาศใช้นบั แต่ปี ค.ศ. 199432 โดยก�าหนดให้ความคุม้ ครองต่อกรณีความเสียหายทีเ่ กิดจากสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคได้ซื้อจากผู้ประกอบธุรกิจ33
ในกรณีตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาของประเทศญีป่ นุ่ หากปรากฏว่าผูบ้ ริโภคได้รบั สินค้าไป
โดยมีความช�ารุดอย่างไม่เป็นประจักษ์ (Latent Defect) ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญี่ปุ่น มาตรา 570
ประกอบมาตรา 517 ว่าด้วยการช�าระไม่ต้องตามประสงค์ของมูลหนี้นั้น ก�าหนดให้ผู้บริโภคสามารถเรียกค่าเสีย
หาย หรือค่าชดเชย จากการส่งมอบสินค้าช�ารุดบกพร่องให้แก่ผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ตามการเรียกค่าเสียหายเช่น
ว่านั้นต้องเกิดจากความช�ารุดบกพร่องที่ไม่เป็นประจักษ์และผู้บริโภคไม่ทราบถึงความช�ารุดบกพร่องนั้นมีอยู34่
นอกจากนี้ หากปรากฏว่าจากความช�ารุดบกพร่องของสินค้าดังกล่าวน�ามาสู่ความเสียหายต่อชีวิต หรือร่างกาย
ผูบ้ ริโภคสามารถฟ้องร้องให้ผปู้ ระกอบธุรกิจด�าเนินการชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจากความประมาทเลินเล่อของตน
ไม่ว่าจะเป็นความประมาทเลินเล่อจากการผลิต หรือการออกแบบสินค้าดังกล่าวตามกฎหมายแพ่งของประเทศ
ญีป่ นุ่ มาตรา 70935 อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากข้อจ�ากัดในเรือ่ งความชัดเจนและปัญหาภาระการพิสจู น์ของผูบ้ ริโภค
ที่ต้องน�าสืบถึงความช�ารุดบกพร่องของสินค้าที่เกิดขึ้น กระบวนการภายใต้หลักการความรับผิดทางสัญญาและ
ความรับผิดทางละเมิดจึงยังไม่เหมาะสมต่อการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องความช�ารุดบกพร่องของสินค้า
อย่างไม่เป็นประจักษ์
ต่อมาได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้าบกพร่อง
หรือไม่ปลอดภัย (Product Liability Law, no. 85, 1994) มุง่ เน้นความบกพร่องของสินค้าเป็นส�าคัญ (Product
Defect-based Liability) ดังนัน้ จึงไม่จา� เป็นต้องพิจารณาอีกต่อไปว่าผูข้ ายหรือผูผ้ ลิตได้กอ่ ให้เกิดความเสียหาย
ต่อผู้เสียหายด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ ซึ่งเป็นหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด

32

[In Thai]

Anan Chantara-opakorn, Remedy the Injured by Product Liability (Bangkok: Thammasat University Press, 2016), 75.

Ibid, 73.
Ibid, 73-74.
35
Younghee Jin Ottley and Bruce L. Ottley, “Product Liability Law in Japan: An Introduction to a Developing Area of
Law,” last modified n.d., accessed October 11, 2018, http://www.digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article
=1805&context=gjicl,pp.47-52/
33
34

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)
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สาระส�าคัญของกฎหมายด้วยความรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้าบกพร่องหรือ
ไม่ปลอดภัย (Product Liability Law, no. 85, 1994)36 กล่าวคือ
1) เป็นกฎหมายที่บังคับใช้แก่กรณีของสินค้าที่เป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
2) ค�าว่าช�ารุดบกพร่อง (Defect) ของสินค้า ให้หมายความถึงการที่สินค้ามีลักษณะขาด
ความปลอดภัยจากปกติของสินค้าประเภทดังกล่าว ลักษณะของสินค้าไม่เป็นไปตามธรรมดา และความรับผิดต่อ
กฎหมายฉบับนีท้ ผี่ ปู้ ระกอบธุรกิจมีความรับผิดต้องเกิดจากการทีส่ นิ ค้าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายไม่วา่ จาก
การผลิต การออกแบบ การน�าเข้าสินค้า หรือการน�าเสนอสินค้า เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความ
ธรรมดาของตัวสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากการกระท�าตามมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจ
3) ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องรับผิดต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้า หากปรากฏว่าผู้บริโภค
ได้รู้อยู่แล้วในขณะซื้อสินค้าจากผู้ประกอบธุรกิจว่าสินค้าดังกล่าวมีความช�ารุดบกพร่องนั้นมีอยู่ หรือสินค้าดัง
กล่าวเป็นสินค้าที่เป็นส่วนประกอบหรือวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้ประมาท
ในการท�าให้สินค้าดังกล่าวช�ารุดบกพร่อง ทั้งนี้ สิทธิในการฟ้องร้องคดีของผู้บริโภคต้องเรียกร้องสิทธิภายใน 3 ปี
นับแต่วันที่ได้รับความเสียหาย แต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้บริโภค
3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับความช�ารุดบกพร่องของสินค้าส�าหรับประเทศไทยพบว่ายังไม่มี
กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะที่จะสามารถน�ามาปรับใช้เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย
ตลอดจนผูผ้ ลิตสินค้าโดยตรง แม้จะมีการบัญญัตคิ วามรับผิดเกีย่ วกับความช�ารุดบกพร่องของสินค้าอยูใ่ นประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ก็ขาดความชัดเจนและเป็นปัญหาในทางปฏิบัติจนน�ามาสู่การพิจารณาคดีของศาล
และการอาศัยความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น การศึกษาเชิงเปรียบเทียบในกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ ลี กั ษณะพัฒนาให้เกิดความเป็นธรรมและบรรเทาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
แก่ผู้บริโภคจากการบริโภคสินค้าที่มีความช�ารุดบกพร่องนั้น
เมื่อได้ศึกษาลงในรายละเอียดตามผู้เขียนได้อธิบายไปข้างต้นแล้วนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า
ประเทศไทยควรน�ากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบในการร่างกฎหมายความช�ารุดบกพร่องของ
ประเทศไทย เนื่องจากมีรายละเอียด แนวทาง ตลอดจนมาตรการในการเยียวยาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้
ผู้เขียนมิได้ตัดสินใจบทพื้นฐานความเห็นส่วนตัวว่าต้องอ้างอิงตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ผูเ้ ขียนยังมีความเห็นต่อการพัฒนาแนวทางกฎหมายความรับผิดต่อสินค้าไม่ได้มาตรฐานของประเทศไทย จ�าเป็น

36

The Product Liability Act, no. 85, 1994.
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ต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงกฎหมายของสหภาพยุโรป (EU Directive) ที่ได้มีการก�าหนดเรื่องนี้ไว้เป็นการเฉพาะเช่น
เดียวกัน และในมุมมองของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) กล่าวคือ ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ที่ได้เริ่ม
พัฒนาบังคับใช้กฎหมายในลักษณะนีแ้ ล้วด้วย ท้ายทีส่ ดุ การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยจ�าเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ ง
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นส�าคัญเพือ่ พัฒนาให้เป็นกฎหมายทีเ่ หมาะสมและ
สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นในประเด็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคต่อความเสียหายจากสินค้าช�ารุดบกพร่องหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานนั้น ผู้เขียนเห็นควรเสนอแนะในการ
พัฒนากฎหมายของประเทศไทย กล่าวคือ
ผู้เขียนมีความเห็นว่ากฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสินค้าจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมจะ
น�าไปสู่ความช�ารุดบกพร่องของสินค้า แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะได้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสินค้าไม่
ปลอดภัยแล้วก็ตาม ทีย่ งั ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าทีไ่ ม่ได้กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริโภคแต่เป็นเพียงความไม่สมบูรณ์
ของสินค้า หรือเกิดจากความช�ารุดบกพร่องที่อาจเกิดมีขึ้นได้ มาบังคับใช้เป็นกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองผู้
บริโภคดังเช่นประเทศอื่น ๆ ดังที่ผู้เขียนได้ยกเป็นกรณีศึกษา
หากสามารถน�าไปพัฒนาเป็นกฎหมายและบังคับใช้ได้นนั้ ผูเ้ ขียนเห็นว่าจะเป็นการพัฒนาขีดความ
สามารถของประเทศไทยต่อการผลิตสินค้าอีกระดับหนึ่ง และส่งผลให้เกิดการแข่งขันในด้านการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพเข้าสูต่ ลาดมากยิง่ ขึน้ ย่อมน�าไปสูป่ ระโยชน์ของผูบ้ ริโภคทีร่ ฐั มีหน้าทีพ่ งึ ต้องกระท�าเพือ่ การคุม้ ครองสิทธิ
ประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประชาชน
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทาง
ปกครอง 2) ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบังคับทางปกครองของประเทศไทยกับต่าง
ประเทศ และ 3) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ตลอดจนเสนอแนวทางการบังคับทางปกครองให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นั้นคือ 1) ปัญหากรณีค�าสั่งทางปกครองที่ก�าหนด
ให้ชา� ระเงิน และ 2) ปัญหากรณีคา� สัง่ ทางปกครองทีก่ า� หนดให้กระท�าการหรือละเว้นกระท�าการ ดังนี้ จากปัญหา
ทั้งหมดดังกล่าว จึงมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และเพิม่ เติมอ�านาจหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารท้องถิน่ ให้เทียบเท่ากับเจ้าพนักงานบังคับ
คดี รวมถึงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตลอดจนให้มีหน่วยงานกลางในการ
ด�าเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และทัง้ นี้ ควรน�าระเบียบ ค�าสัง่ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่พึงเกี่ยวข้อง
ค�าส�าคัญ: มาตรการบังคับ; มาตรการบังคับทางปกครอง; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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Abstract
There are three objectives in this study: 1) to study the theories and legal principles
relating to administrative measures, 2) to make a comparative study of administrative measures
in Thailand and abroad and 3) to study and analyze the problems relating to administrative
measure enforcement of local administrative organizations. It is also to identify some
administrative measures that are appropriate and efficient for the current situation.
The results of the study show two major problems relating to the enforcement of
administrative measures as provided in the Administrative Procedure Act B.E. 2539: 1) money
payment order and 2) performance and non-performance order. The statute should be amended
to provide local administrative executives with more authorities. In other words, they should
have the same level of power as executing officers. There should be additional principles and
methods of administrative measures. There should also be a central agency to consider the
procedure of administrative measures. Those regulations and relating orders promulgated in
royal gazette should be enforced to ensure the general control over relate private agencies.
Keywords: Enforcement of Measures; Administrative Measure Enforcement; Local Administrative
Agencies
1. บทน�า
1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับหลักการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาอย่างต่อเนื่อง โดย
บัญญัตใิ ห้อา� นาจแก่เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองในการออกค�าสัง่ และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองด้วยการสอด
แทรกไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ต่อมาได้มกี ารตราพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ขึน้ เป็นกฎหมายกลาง เพือ่ สร้างหลักประกันความเป็นธรรมให้กบั ประชาชนโดยรวม และให้หน่วยงานทางปกครอง
ใช้ดา� เนินการออกค�าสัง่ ทางปกครอง (Administrative Act) มีการวางหลักเกณฑ์ทวั่ ไป ก�าหนดแนวทางวิธปี ฏิบตั ิ
ราชการทีใ่ ห้อา� นาจทางปกครองและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองไว้โดยเฉพาะเริม่ ตัง้ แต่เตรียม
การออกค�าสัง่ การออกค�าสัง่ และการบังคับตามค�าสัง่ ทางปกครอง ซึง่ เป็นมาตรการส�าคัญทีจ่ ะส่งผลให้คา� สัง่ ทาง
ปกครองต่าง ๆ มีความเป็นภาวะวิสัยมากที่สุด5 รวมถึงให้ความเป็นธรรมแก่เอกชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้อา� นาจโดยวิธกี ารบังคับให้ผทู้ มี่ หี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ตามค�าสัง่ ทางปกครอง ไม่ให้มกี ารฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามค�าสัง่ ทางปกครอง เรียกว่า การบังคับทางปกครอง
Kamolchai Rattanasakaowong, Essence and Legal Principles of Administrative Procedure Act B.E. 2539 (Bangkok:
Nititham, 1996), 7-8. [In Thai]
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(Execution Administrative of an Act) โดยกฎหมายบัญญัตเิ รียกเป็นการเฉพาะว่า มาตรการบังคับทางปกครอง
(Enforcement of an Administrative) ซึง่ เป็นกระบวนการทีม่ จี ดุ มุง่ หมายให้คา� สัง่ ทางปกครอง สามารถบรรลุ
ผลโดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการทางศาลอีกด้วย6 นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้มาตรการบังคับทางปกครอง
ที่มีอยู่เดิมในกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ บังเกิดผลดีมากยิ่งขึ้น
การด�าเนินงานเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองของประเทศไทยได้น�าแนวคิดและวิธีการ
บังคับคดีปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและประเทศสาธารณรัฐฝรัง่ เศสมาปรับใช้ แต่เนือ่ งจาก
รูปแบบ ค�าสั่งทางปกครองและมาตรการบังคับทางปกครองของประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนเท่ากับของ
ต่างประเทศ เมือ่ น�ามาบังคับใช้จงึ เกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ หลายประการ อีกทัง้ ขอบเขตของการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองไม่มีกฎหมายบัญญัติ ไม่มีหลักเกณฑ์ หรือระเบียบปฏิบัติการบังคับใช้ที่ชัดเจน ส�าหรับใช้เป็น
แนวทางในการด�าเนินการมาตรการบังคับทางปกครอง จึงท�าให้เกิดความไม่นา่ เชือ่ ถือในฐานอ�านาจในการบังคับ
ตามค�าสัง่ ทางปกครอง และสร้างความสับสนให้แก่เจ้าหน้าที่ ท�าให้เจ้าหน้าทีม่ กั จะเพิกเฉยไม่ดา� เนินการ เนือ่ งจาก
เกรงว่าจะเกิดความผิดพลาดและความเสียหายจนอาจต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาได้ 7
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามบทบัญญัติมาตรา 70 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 25348 จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองและมีฐานะเป็น
นิติบุคคล มีผู้บริหารท้องถิ่นท�าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีบทบาทและหน้าที่ในการใช้อ�านาจทางปกครอง
บริหารจัดการและดูแลรับผิดชอบประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด แต่ได้ประสบปัญหาอุปสรรคจากการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจและเข้าถึง
เจตนารมณ์และสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง9 รวมถึงการเกิดปัญหาจาก
บทบัญญัติของกฎหมายเองที่ไม่มีระเบียบ มาตรการและกลไกส�าหรับใช้บังคับรองรับอย่างละเอียดและชัดแจ้ง
ถึงวิธีการด�าเนินการดังกล่าว10 อีกด้วย
ดังนั้นจากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าว จึงต้องการศึกษาวิจัยถึงมาตรการบังคับทาง
ปกครอง ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ข้อบกพร่องและช่องว่างของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย

Department of Administrative Litigation, “The Administrative Enforcement Measures,” last modified n.d., accessed
May 1, 2017, http://www.sk-ad.ago.go.th/index.php/2013-06-10-02-24-27/ [In Thai]
7
Sirichai Witchuwatcharakon, “Problems of Administrative Enforcement Measure: A Case of Liability of Officers in
Tort,” SDU Research Journal Humanities and Social Sciences 9, no. 1 (January-April 2013): 121. [In Thai]
8
State Administration Act B.E. 2534, Section 70, Government Gazette vol. 108 Part 156 Special Edition (September
4, 1991): 38. [In Thai]
9
Worajet Pakeerat, Administrative Procedure Law (Bangkok: A.P. Graphics Design, 2001), III. [In Thai]
10
Nataprom Wongrat, “Enforcement of an Administrative Order Execution on the Administrative Procedure Act B.E.
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1.2 สมมติฐาน
มาตรการบังคับทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยวิธกี ารยึด หรืออายัด และขายทอดตลาด ให้ปฏิบตั ติ ามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพ่งโดยอนุโลม เป็นการน�าบทบัญญัติในลักษณะ 2 การบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง หมวด 2
การบังคับคดีในกรณีทเี่ ป็นหนีเ้ งิน การยึดทรัพย์สนิ การอายัดสิทธิเรียกร้อง และการขายหรือจ�าหน่ายมาถือปฏิบตั ิ
เท่านั้น ไม่อาจน�าบทบัญญัติในลักษณะ 2 หมวด 1 หลักทั่วไปมาใช้บังคับ เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่น ไม่มีอ�านาจ
หน้าที่เทียบเท่าเจ้าพนักงานบังคับคดี รวมถึงไม่มีบทบัญญัติก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองที่ชัดเจน
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง
1.3.2 เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการบังคับทางปกครองของประเทศไทย
กับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1.3.3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และเสนอแนวทางมาตรการบังคับทางปกครองในระดับท้องถิน่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ
1.4 ขอบเขตการวิจัย
บทความนี้ ได้ศึกษาวิจัยถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบังคับทางปกครอง ปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล เปรียบเทียบกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของ
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1.5 ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษา
ในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ท�าให้ทราบถึงทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง
1.6.2 ท�าให้ทราบถึงแนวปฏิบตั กิ ารใช้มาตรการบังคับทางปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมันและประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1.6.3 ท�าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนสามารถเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)

หน้
หน้าา 97
5

2. ผลการวิจัย
ภารกิจของฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ทางปกครอง รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจในการจัดท�า
บริการสาธารณะเป็นภารกิจทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนองความต้องการของประโยชน์สว่ นรวม
ภายใต้หลักว่าด้วยการแบ่งแยกอ�านาจ ตามโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานทางปกครองและมีสถานะเป็นนิติบุคคล จึงมีอ�านาจในการพิจารณาออกค�าสั่ง หรือ
บังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ให้อ�านาจกับเจ้าหน้าที่ทางปกครองใช้ดุลพินิจในการ
บังคับใช้กฎหมายกับผู้รับค�าสั่งที่มีภาระผูกพันต้องปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามค�าสัง่ ทางปกครองได้โดยตรง ซึ่งการ
ออกค�าสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ให้ต้องปฏิบัติตามหรือถูกห้ามมิให้กระท�าการใด ๆ จะต้องด�าเนินมาตรการ
บังคับทางปกครองแก่ผรู้ บั ค�าสัง่ ภายในกรอบหรือวัตถุประสงค์ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ทกุ ประการ ทัง้ ในรูปแบบ
วิธีการ และขั้นตอนที่จ�าเป็นต้องกระท�าในการบังคับใช้มาตรการนั้น ๆ เพื่อให้ค�าสั่งทางปกครองเกิดประสิทธิผล
เป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และสอดคล้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ได้แก่ ค�าสั่งทางปกครอง
ที่ก�าหนดให้กระท�าหรือละเว้นกระท�าการ หรือค�าสั่งทางปกครองที่ก�าหนดให้ช�าระเงิน11 เช่นเดียวกับโครงสร้าง
การแบ่งองค์กรของสาธารณรัฐฝรั่งเศส แบ่งองค์กรภายในฝ่ายปกครอง ออกเป็นองค์กรฝ่ายปกครองส่วนกลาง
องค์กรฝ่ายปกครองส่วนท้องถิน่ และวิสาหกิจมหาชน รวมถึงนิตบิ คุ คลในกฎหมายอืน่ ซึง่ รัฐ (Etat) มีสถานะเป็น
นิติบุคคล กระทรวงและกรมเป็นหน่วยงานภายในของรัฐไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้างของรัฐ ส่วนองค์กรฝ่ายปกครองส่วนท้องถิน่ มีสถานะเป็นนิตบิ คุ คลสอดคล้องกับหลักว่าด้วยความเป็น
อิสระในการบริหารงานที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรอง12 ซึ่งการพิจารณาทางปกครองของฝ่ายปกครองต้องอยู่ภาย
ใต้หลักกฎหมายทั่วไป ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเป็นพื้นฐานมีที่มาจากสภาแห่งรัฐ (Conseil
d’Etat) หรือจากศาลปกครองสูงสุด (Le Conseil d’Etat)13 ตามแนวค�าพิพากษาของศาลปกครองและภายใต้
หลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายอีกด้วย14
จากการศึกษามาตรการบังคับทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 สามารถจ�าแนกปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองออกได้
ดังต่อไปนี้
2.1 ปัญหากรณีค�าสั่งทางปกครองที่ก�าหนดให้ช�าระเงิน
การบังคับทางปกครองที่เป็นค�าสั่งก�าหนดให้ผู้รับค�าสั่งช�าระเป็นเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ท�าให้กระทบสิทธิ เสรีภาพ และทรัพย์สินของประชาชนเป็น

Montree Chanoknamchai, “Enforcement Measures of the Administration in Thai Legal System,” (Master’s thesis,
Faculty of Law, Thammasat University, 1997), 25-26. [In Thai]
12
Nantawat Boramanand, “The Concept and Philosophy of the Administrative Procedure, Part 2,” last modified 2008,
accessed May 2, 2017, http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=1228/ [In Thai]
13
Wijittra Wornpian, “Problem of Administrative Order Execution on The Administrative Procedure Act B.E. 2539,”
(Master’s thesis, Faculty of Law, Thammasat University, 2006), 77. [In Thai]
14
Kanhathai Ruengorn, “Legal Problems of Non Alcoholic Canned Beverage,” Huachiew Chalermprakiet Law Journal
8, no. 2 (January-June 2018): 28. [In Thai]
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 (vol. 6 no. 2 July - December 2018)

มาตรการบังคับจากวัตถุแห่งการบังคับแก่ผทู้ ฝี่ า่ ฝืนค�าสัง่ ทางปกครองทีก่ า� หนดให้ผอู้ ยูใ่ นบังคับมีหน้าทีต่ อ้ งช�าระ
เงินให้แก่รัฐตามความสัมพันธ์ที่บัญญัติไว้โดยมีผลบังคับในทางกฎหมายทั่วไป และต้องเป็นค�าสั่งทางปกครอง
ที่ไม่อาจโต้แย้งได้ โดยการยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของค�าสั่งทางปกครอง
ใช้ในกรณีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั ความเสียหายจากบุคคลได้กระท�าละเมิดอันก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่หน่วยงานของรัฐหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งทางปกครองให้ช�าระหนี้เป็นเงิน รวมถึงหน่วยงานของรัฐมีเจ้าหน้าที่
กระท�าละเมิดและได้มีการชี้มูลความผิดแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการออกค�าสั่งทางปกครอง
ก�าหนดให้ผู้กระท�าละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินหรือทรัพย์สินคืนให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนด และหากไม่มีการปฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าว อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรืออายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของผูน้ นั้ เพือ่ ช�าระเงินให้ครบถ้วน โดยไม่ตอ้ งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี
เข้าด�าเนินการแทน15 ตามบทบัญญัติมาตรา 57 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
บัญญัตใิ ห้วธิ กี ารยึด หรืออายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ให้ปฏิบตั ติ ามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
แพ่งโดยอนุโลม ส่วนผู้มีอ�านาจสั่งยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในกฎ
กระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยก�าหนด
ต�าแหน่งเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี า� นาจสัง่ ยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับของค�าสัง่ ทางปกครอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในข้อ 1 (5) และ (6) เพื่อให้ผู้มีอ�านาจสามารถพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองตามบทบัญญัติมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และบัญญัติการมอบ
อ�านาจในการด�าเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองไว้ในข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยวิธีการยึด การอายัดและ
การขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลมนั้น หมายความถึง
การน�าบทบัญญัติมาตรา 303 ถึงมาตรา 335 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่บัญญัติไว้ในลักษณะ
2 การบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสัง่ หมวด 2 การบังคับคดีในกรณีทเี่ ป็นหนีเ้ งิน การยึดทรัพย์สนิ การอายัด
สิทธิเรียกร้อง และการขายหรือจ�าหน่ายมาถือปฏิบตั เิ ท่านัน้ เมือ่ มิได้มบี ทบัญญัตใิ ห้นา� หมวด 1 หลักทัว่ ไป มาตรา
271 ถึงมาตรา 295 มาถือปฏิบตั ิ จึงไม่อาจน�าบทบัญญัตดิ งั กล่าวมาใช้บงั คับและถือปฏิบตั ไิ ด้ ท�าให้คณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 673/2551 ได้มีแนวค�าวินิจฉัยไว้ว่า มาตรา 57 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ บัญญัตใิ ห้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธกี ารยึด หรือ
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ในการ
ด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ต้องน�าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ได้แก่บทบัญญัติในลักษณะ 2 การบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งมาบังคับใช้ท้ังหมวด 1 หลักทั่วไป ตาม
มาตรา 271 ถึงมาตรา 302 และหมวด 2 วิธีการยึด อายัดทรัพย์และการจ่ายเงิน ตามมาตรา 303 ถึงมาตรา 323
(ปัจจุบนั ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ทัง้ นี้ การใช้โดยอนุโลมดังกล่าวต้องน�ามาใช้บงั คับเท่าทีเ่ หมาะสมกับลักษณะของ
เรื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของค�าสั่งทางปกครองที่เรียกให้ช�าระเงินเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับค�าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องเสร็จที่ 443/2550

Chisiri Mangsiri, “The Introduction of the Code of Civil Procedure Used Administrative Measure: A Case Study on
Force Repayment,” Huachiew Chalermprakiet Law Journal 7, no. 2 (January-June 2017): 43. [In Thai]
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ส่วนขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ใิ นการบังคับทางปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้วธิ กี ารยึด หรือ
อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ก�าหนดให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
โดยอนุโลม ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 303 ถึงมาตรา 335 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 30 พ.ศ. 256016 ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง หมวด 2 การ
บังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน การยึดทรัพย์สิน การอายัดสิทธิเรียกร้อง และการขายหรือจ�าหน่าย รวมถึงปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ให้การยึด หรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด�าเนินการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ตลอดจนได้มีค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย17 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและการ
ถือปฏิบตั ใิ นการอายัดทีด่ นิ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ า� หนดไว้ในค�าสัง่ กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว อีกทัง้ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้มหี นังสือแจ้งแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
และถือเป็นแนวทางปฏิบัติในวิธียึด หรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน และได้รับการคุ้มครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญา18 อีกด้วย ซึ่งระเบียบ ค�าสั่งและหนังสือสั่งการดังกล่าว
มิได้มีสถานะเป็นกฎหมาย ที่จะสามารถน�ามาใช้บังคับให้กระทบสิทธิของผู้อยู่ในบังคับทางปกครองได้ เป็นเพียง
อาศัยอ�านาจทั่วไปในการออกระเบียบภายในหน่วยงาน และเป็นการวางหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและบังคับใช้
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ให้รับทราบและถือปฏิบัติเท่านั้น สอดคล้องกับกฎหมายปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ไม่มี
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบังคับทางปกครองไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะ จึงเป็นการใช้
หลักกฎหมายมีที่มาจากกฎหมายเกี่ยวข้องกับการบังคับทางปกครองที่สา� คัญจ�านวน 2 ฉบับ ได้แก่ รัฐบัญญัติ
ฉบับที่ 92-1476 ลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1992 ซึ่งก�าหนดให้ผู้รับค�าสั่งเรียกให้ช�าระเงินของหน่วยงานของรัฐ
มีคา� บังคับเทียบเท่าหมายบังคับคดีของศาลและรัฐบัญญัตฉิ บับที่ 91-650 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 ก�าหนด
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการบังคับช�าระหนี้ตามค�าสั่งทางปกครอง ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบังคับทาง
ปกครอง ได้จัดท�าเป็นคู่มือส�าหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานของรัฐและผู้มีอ�านาจบังคับทางปกครอง
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่นมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ และมีอ�านาจหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เท่านั้น ไม่ใช่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ดังนัน้ จึงไม่อาจน�าบทบัญญัตเิ กีย่ วกับอ�านาจ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ตามบทบัญญัติมาตรา 278 ถึงมาตรา 286 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาถือปฏิบัติและบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด หรืออายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สนิ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งโดยอนุโลมได้ ท�าให้การบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ดังกล่าวขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังมีขอ้ ขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายใน

Civil Procedure Code Amendment Act (no. 30) B.E. 2560, Section 303-335, Government Gazette vol. 134 Part
69 ง (July 6, 2017): 23-38. [In Thai]
17
Ministry of Interior, “Order 635/2004 on Attachment of Land,” December 21, 2004. [In Thai]
18
Department of Local Administration, “Letter MI 0804.4/2008 Subject: Guidelines for Administrative Enforcement
Measures,” December 12, 2008. [In Thai]
16
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ส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง สามารถที่จะใช้สิทธิเสนอข้อพิพาทต่อศาลปกครอง ให้องค์กรตุลาการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผลได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อคู่กรณีที่จะได้รับ
การรับรองและคุ้มครองสิทธิโดยศาลอีกด้วย19 แตกต่างจากการบังคับให้ช�าระหนี้ตามค�าสั่งทางปกครองของ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มีหน่วยงานหลักที่มีอ�านาจบังคับใช้ ได้แก่ องค์กรภาคเอกชน ได้รับมอบอ�านาจจากหน่วย
งานของรัฐให้กระท�าการแทนได้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพเจ้าพนักงานบังคับคดี ที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับ
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานบังคับคดี รวมถึงได้รบั การแต่งตัง้ โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ปฏิบตั หิ น้าที่
อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของพนักงานอัยการ และการก�ากับดูแลของกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษา
คดี20 และองค์กรภาครัฐ มีเจ้าพนักงานบังคับช�าระหนีภ้ าครัฐ เป็นผูม้ อี า� นาจบังคับทางปกครองมีอา� นาจเช่นเดียว
กับเจ้าพนักงานบังคับคดี มีฐานะเป็นข้าราชการสังกัดกรมบัญชีกลาง อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคลังจังหวัด
มีอ�านาจหน้าที่หลักในการบังคับช�าระหนี้ภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประมวลรัษฎากร21 รวมถึงเป็นผู้
มีอ�านาจในการบังคับช�าระหนี้ของบุคคลที่มีต่อรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การมหาชนอีกด้วย ซึ่ง
หน่วยงานสามารถด�าเนินการบังคับให้ชา� ระหนีไ้ ด้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี และให้พนักงาน
อัยการมีหน้าที่รับผิดชอบการบังคับช�าระหนี้ รวมถึงหน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานบังคับช�าระ
หนี้ภาครัฐ หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีที่เป็นภาคเอกชนด�าเนินการบังคับช�าระหนี้แทนได้ ตลอดจนถึงการบังคับ
คดีด้วยวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สินกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ บุคคลที่จะเข้าประมูลแข่งขันจะต้องมี
ทนายความท�าหน้าที่เป็นตัวแทนเข้าสู้ราคา เพื่อเป็นหลักประกันว่ากรณีที่ประมูลขายทรัพย์สินออกไปได้แล้ว
จะมีผู้ช�าระราคาตามที่ท�าการขายทอดตลาดในรายการนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง22 นอกจากนี้ กรณีที่เกิดปัญหาข้อ
ขัดข้องในการด�าเนินการเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถขอให้ศาลยุติธรรมพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับการบังคับ
ช�าระหนี้ได้อีกด้วย23 ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันมีหน่วยงานที่มีอ�านาจด�าเนินมาตรการบังคับทางปกครอง
ให้ผอู้ ยูใ่ นบังคับมีหน้าทีต่ อ้ งช�าระเงิน เป็นองค์กรของภาครัฐ ประกอบด้วย หน่วยงานบังคับทางปกครองทีถ่ กู จัด
ตัง้ ขึน้ ในกระทรวงต้นสังกัดของเจ้าหน้าทีผ่ อู้ อกค�าสัง่ ทางปกครองทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งนัน้ โดยต้องได้รบั ความเห็น
ชอบจากกระทรวงมหาดไทยก่อน และหน่วยงานบังคับทางปกครองของกระทรวงการคลัง มีอา� นาจบังคับเป็นการ
ทัว่ ไป ส�าหรับในกรณีทกี่ ระทรวงไม่ได้ทา� การจัดตัง้ หน่วยงานบังคับทางปกครองขึน้ ในกระทรวงของตน ทัง้ นีต้ อ้ ง
ได้รับมอบอ�านาจจากหน่วยงานบังคับทางปกครองต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ออกค�าสั่งทางปกครองที่รับผิดชอบ
เนื่องจาก กระทรวงการคลังมีเจ้าหน้าที่บังคับทางปกครองตามประมวลรัษฎากรที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว
จึงสามารถรับผิดชอบเป็นหน่วยงานกลางท�าหน้าที่ด�าเนินมาตรการบังคับทางปกครองแทนหน่วยงานอื่น ๆ ได้

Supreme Administrative Court, “Order no. 420/2014,” July 18, 2014. [In Thai]
Salilchai Suwannimit, Report on the Results of Trip to Study Civil Law Enforcement by the Private Sector of the
French Republic in Paris and Campeil (Research Report) (Bangkok: Legal Execution Department, 2006), 18. [In Thai]
21
Komol Jirachaisutikul, “Concept and Direction of Enactment on Administrative Enforcement,” last modified n.d.,
accessed July 2, 2017, http://www.web.krisdika.go.th/data/activity/act182.pdf/ [In Thai]
22
Academic Division, “Civil Law Enforcement of France,” Journal of Legal Execution Department 10, no. 55
(January-March 2005): 6. [In Thai]
23
Supawat Singsuwong, The Administrative Enforcement in the French Legal System (Research Report) (Bangkok:
Office of the Council of State, 2009), 38-39. [In Thai]
19
20
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โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ ควรมีการปรับปรุง แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตแิ ห่งพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และบทบัญญัติในกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) พระราช
บัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ เรือ่ ง อ�านาจของเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี า� นาจสัง่ ยึด หรืออายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สนิ ให้มบี ทบาท อ�านาจหน้าทีเ่ ทียบเท่ากับเจ้าพนักงานบังคับคดี เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถบังคับใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองได้สัมฤทธิ์ผล ตลอดจนน�าระเบียบ ค�าสั่ง หรือข้อบังคับต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย
โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รวมถึงให้มีหน่วยงานกลางท�าหน้าที่
พิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 ปัญหากรณีค�าสั่งทางปกครองที่ก�าหนดให้กระท�าการหรือละเว้นกระท�าการ
การบังคับทางปกครองทีเ่ ป็นค�าสัง่ ให้ผรู้ บั ค�าสัง่ กระท�าหรือละเว้นกระท�าการ เป็นการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองทีใ่ ช้บงั คับจากวัตถุแห่งการบังคับ โดยก�าหนดให้ผรู้ บั ค�าสัง่ ทางปกครองมีหน้าทีต่ อ้ งกระท�าการ
หรือละเว้นกระท�าการ ซึง่ มีวธิ ดี า� เนินมาตรการบังคับทางปกครอง ประกอบด้วย การกระท�าการแทน การก�าหนด
ค่าปรับ และการใช้บงั คับโดยตรง หากมีการกระท�าฝ่าฝืนกฎหมายและผูร้ บั ค�าสัง่ ไม่ปฏิบตั ติ ามค�าสัง่ ทางปกครอง
เจ้าหน้าที่อาจต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองเข้าด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าสั่งทางปกครองนั้น24 โดยเข้า
ด�าเนินการเองหรือมอบหมายให้บคุ คลภายนอกเป็นผูก้ ระท�าการแทน และให้ผ้รู บั ค�าสัง่ ทางปกครองเป็นผูร้ บั ผิด
ชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และหากเจ้าหน้าที่ไม่อาจเข้าด�าเนินการบังคับด้วยตนเองและไม่อาจมอบ
หมายให้บคุ คลอืน่ ด�าเนินการแทนได้ เจ้าหน้าทีส่ ามารถออกค�าสัง่ ทางปกครองให้มกี ารช�าระค่าปรับทางปกครอง
ได้เอง รวมถึงอาจใช้มาตรการให้ช�าระค่าปรับเป็นรายวันโดยไม่ต้องด�าเนินคดีต่อศาล เพื่อให้ศาลมีค�าสั่งลงโทษ
ปรับได้ ซึ่งการก�าหนดค่าปรับทางปกครอง ให้เจ้าหน้าที่มีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดให้เป็นไปตามที่บัญญัติในกฎ
กระทรวงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2542 ออกตามความพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ตลอดจนหากมี
ความจ�าเป็นที่จะต้องบังคับโดยเร่งด่วน และได้มีการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่กฎหมายก�าหนดให้
อ�านาจไว้โดยครบถ้วนทุกขั้นตอนและการบังคับใช้ดังกล่าวไม่บรรลุผล เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองจับกุมและกักขังผู้ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งทางปกครอง โดยขอให้ศาลมีค�าสั่งจับกุมและกักขังได้ นอกจากนี้
หากเจ้าหน้าที่ได้รับการต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจต้องใช้ก�าลังเข้าด�าเนินการเพื่อให้เป็น
ไปตามมาตรการบังคับทางปกครองนัน้ ได้โดยการกระท�าพอสมควรแก่เหตุ และภายในขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่ อง
ตนตามที่กฎหมายก�าหนด พร้อมทั้งอาจขอความร่วมมือจากเจ้าพนักงานต�ารวจ25 เพื่อให้การบังคับทางปกครอง
บรรลุผลตามบทบัญญัติของกฎหมาย และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมอีกด้วย รวมถึงการมี
อ�านาจใช้บังคับได้เฉพาะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเท่านั้น แต่หากมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการบังคับ
ทางปกครองนอกเขตพืน้ ทีใ่ นความรับผิดชอบ ก็ยงั สามารถด�าเนินการบังคับทางปกครองได้ โดยท�าหนังสือขอให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นด�าเนินมาตรการบังคับทางปกครองแทน ต้องค�านึงถึงหลักความเหมาะสม
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หลักความจ�าเป็นพอสมควรแก่เหตุ และต้องให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามหลักคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในกฎหมายมหาชน ทัง้ นีห้ น่วยงานของรัฐมีอา� นาจออกมาตรการบังคับทางปกครอง เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามค�าสั่งทางปกครองและสัมฤทธิ์ผลและเป็นการบังคับโดยตรง เจ้าหน้าที่จึงมีเอกสิทธิ์เหนือสิทธิส่วนบุคคล26
ไม่จ�าเป็นต้องน�าค�าสั่งทางปกครอง ไปผ่านกระบวนการพิจารณาจากศาลขอให้ศาลมีค�าสั่งบังคับทางปกครอง
เรียกหลักนี้ว่า หลักเอกสิทธิ์พิเศษของฝ่ายปกครองที่จะบังคับได้เองก่อน ซึ่งเป็นการน�าแนวคิดและวิธีการเกี่ยว
กับมาตรการทางปกครองตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในการบัญญัติกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยมาตรการบังคับทาง
ปกครองในชัน้ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง ค.ศ. 195327 และรัฐบัญญัตวิ า่ ด้วยการบังคับโดยตรงของเจ้าพนักงานบังคับ
ทางปกครอง ค.ศ. 1961 มาปรับใช้เป็นหลัก
การออกค�าสั่งทางปกครองของผู้บริหารท้องถิ่น ก�าหนดให้ผู้รับค�าสั่งทางปกครองกระท�าการ
หรือละเว้นกระท�าการอย่างใดอย่างหนึง่ หากมีการกระท�าฝ่าฝืนและไม่ปฏิบตั ติ ามค�าสัง่ ทางปกครองดังกล่าวตาม
บทบัญญัตมิ าตรา 58 แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ อาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้มาตรการบังคับทางปกครองบรรลุวัตถุประสงค์โดยอาจเข้าด�าเนินการเอง
หรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้กระท�าแทน และให้ผู้รับค�าสั่งเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
รวมถึงการออกค�าสัง่ ทางปกครองให้ผรู้ บั ค�าสัง่ ช�าระค่าปรับ และใช้ดลุ พินจิ ก�าหนดจ�านวนเงินค่าปรับทางปกครอง
โดยไม่ต้องด�าเนินคดีต่อศาล นอกจากนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นยังมีอ�านาจในการใช้ดุลพินิจจับกุม กักขังผู้อยู่ในบังคับ
ทางปกครอง ซึ่งเป็นมาตรการบังคับทางปกครองที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิทธิและเสรีภาพผู้ถูกค�าสั่งบังคับ
ทางปกครอง ทั้งนี้ การใช้ดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นดังกล่าวไม่ได้มีบทบัญญัติก�าหนดหลักเกณฑ์ หรือก�าหนด
เงื่อนไขการบังคับทางปกครองใช้ไว้อย่างชัดเจน จึงเป็นการใช้อ�านาจตัดสินใจอย่างอิสระอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยมีเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย ถึงแม้ว่าการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว
ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมถึงต้องมีการให้เหตุผลประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นหลักทั่วไปในการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ตาม แต่ในบางกรณีการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บริหารท้องถิ่นต่อมาตรการบังคับทางปกครองดังกล่าว อาจไม่มีความเหมาะสมที่จะน�ามาบังคับใช้
รวมถึงส่งผลกระทบต่อผู้อยู่ในบังคับเกินสมควรได้
โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง กรณีค�าสั่งทางปกครองก�าหนดให้กระท�าการหรือละเว้นกระท�า
การของผู้บริหารท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และจัดตั้งหน่วยงานกลางที่มีอ�านาจหน้าที่การด�าเนินงาน
อย่างอิสระและมีความเชีย่ วชาญในการบังคับใช้กฎหมายปกครอง สามารถใช้ดลุ พินจิ ปรับบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
เข้ากับข้อเท็จจริง และเลือกตัดสินใจใช้มาตรการบังคับทางการปกครองตามสมควรแก่เหตุ หรือเท่าที่จ�าเป็น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
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3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นกฎหมายว่าด้วยกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง เริ่มตั้งแต่การเตรียมการและการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค�าสั่งทางปกครอง
และการบังคับทางปกครอง ซึ่งการบังคับใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีขอบเขต
และหลักการที่ส�าคัญประกอบด้วย ค�าสั่งทางปกครองที่มีผลในทางกฎหมายใช้บังคับได้ทันทีมีความสมบูรณ์ใน
ตัวเองโดยไม่จ�าต้องมีการบังคับทางปกครองต่อไป ส่วนใหญ่เป็นการให้สิทธิหรือรับรองสิทธิของประชาชนผู้รับ
ค�าสัง่ ทางปกครอง และค�าสัง่ ทางปกครองก�าหนดภาระหน้าทีใ่ ห้ผรู้ บั ค�าสัง่ ทางปกครองต้องปฏิบตั อิ ย่างหนึง่ อย่าง
ใด หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งทางปกครองนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องมีการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 2
กรณี ประกอบด้วย มาตรการบังคับทางปกครองที่มีลักษณะค�าสั่งทางปกครองที่ก�าหนดให้ช�าระเงิน หากมีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด หรืออายัดทรัพย์ และขายทอด
ตลาดทรัพย์สนิ และมาตรการบังคับทางปกครองทีม่ ลี กั ษณะค�าสัง่ ทางปกครองทีก่ า� หนดให้กระท�าการหรือละเว้น
กระท�าการ หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยเข้าด�าเนินการด้วย
ตนเอง หรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ กระท�าการแทน หรือให้ชา� ระค่าปรับทางปกครอง ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีส่ ามารถออก
ค�าสั่งทางปกครองบังคับได้โดยตรง หากมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับ
ทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถเสนอข้อพิพาทต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลพิจารณามีค�าบังคับได้อีกด้วย
3.2 ข้อเสนอแนะ
3.2.1 เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ โดยให้น�าหลักทั่วไปในลักษณะ 2 หมวด 1 หลักทั่วไป มาตรา 271 ถึงมาตรา 302 ของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาปฏิบัติโดยอนุโลม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถน�ามาบังคับใช้และถือปฏิบัติได้
3.2.2 เห็นควรให้มกี ารแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมบทบัญญัตใิ นกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542)
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เรื่อง อ�านาจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจสั่งยึด หรืออายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สนิ ของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับของค�าสัง่ ทางปกครอง ให้มบี ทบาท อ�านาจหน้าทีเ่ ทียบเท่ากับเจ้าพนักงาน
บังคับคดี เพื่อให้มาตรการบังคับทางปกครองสัมฤทธิ์ผล
3.2.3 เห็นควรให้นา� ระเบียบ ค�าสัง่ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย จัดท�าให้มสี ถานะ
เป็นกฎตามบทบัญญัติมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยบัญญัติให้กฎ
มีความหมายว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
บทบัญญัติอื่นมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ โดยลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตามบัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคแรก (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
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พ.ศ. 254028 เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเหตุที่การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
มีผลกระทบเป็นการทั่วไปต่อประชาชน
3.2.4 เห็นควรให้มอบหมายให้มีหน่วยงานกลาง อยู่ในความรับผิดชอบและการอยู่ภายใต้ก�ากับ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทย ในการด�าเนินการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยจะต้องมีบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย สามารถกระท�าได้อย่างเป็นรูปธรรมและกระท�าได้ทันที โดยไม่จ�าต้องท�า
การแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 56 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ และบทบัญญัติก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการมอบอ�านาจไว้ในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ เนือ่ งจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันมีจ�านวนมากและหลายขนาด มีกรณีที่ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองมากน้อย
ไม่เท่ากัน รวมถึงขาดบุคลากรที่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองอีกด้วย
3.2.5 เห็นควรให้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองกรณีค�าสั่งทางปกครองก�าหนดให้กระท�าการหรือละเว้นกระท�าการให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่นเดียว
กับหลักเกณฑ์และวิธีการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ก�าหนดให้ผู้อยู่ในบังคับของค�าสั่งทางปกครอง
ช�าระเป็นเงินตามบทบัญญัติมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
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ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 6757/2560
จ�าเลยท�าสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ จ�านวน 595,500 บาท ตกลงช�าระดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน จ�าเลยได้รบั เงินทีก่ ยู้ มื ครบถ้วนแล้ว หลังจากท�าสัญญาจ�าเลย
ไม่ช�าระต้นเงิน เพียงแต่ช�าระดอกเบี้ย 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน จ�านวน 6,550 บาท
การที่โจทก์ส่งข้อความทางเฟซบุ๊กถึงจ�าเลยมีใจความว่า เงินทั้งหมด 670,000
บาท ไม่ต้องส่งคืน ยกให้ทั้งหมด ไม่ต้องส่งดอกอะไรมาให้ จะได้ไม่ต้องมีภาระหนี้สิน
ติดตัว การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการสนทนาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถือว่า
เป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนัน้ แล้ว จึงต้องน�าพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7 ถึง มาตรา 9 มาใช้บังคับด้วย
แม้ขอ้ ความนีจ้ ะไม่มกี ารลงลายมือชือ่ โจทก์กต็ าม แต่การส่งข้อความทางเฟซบุก๊
จะปรากฏชื่อผู้ส่งด้วยและโจทก์ก็ยอมรับว่าได้ส่งข้อความถึงจ�าเลยจริง ดังนั้นแล้ว
ข้อความการสนทนาดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่จ�าเลย
โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 340 แล้ว
ดังนั้นหนี้ตามสัญญากู้ยืมจึงย่อมระงับ จ�าเลยไม่ต้องรับผิดช�าระหนี้แก่โจทก์ โจทก์ไม่มี
อ�านาจฟ้อง
แหล่งที่มำ: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
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ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 7429/2560
โจทก์ฟ้องขอให้จ�าเลยช�าระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้นแล้ว
การวินจิ ฉัยว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเป็นธรรมหรือไม่นนั้ พิจารณาตามพระราชบัญญัตจิ ดั
ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ซึ่งมิได้บัญญัติว่าถ้า
นายจ้างไม่ได้แจ้งเหตุผลในการเลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะเลิกจ้างแล้ว นายจ้างจะยก
เหตุแห่งการเลิกจ้างขึ้นอ้างภายหลังไม่ได้ และทั้งนี้ ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดให้น�าพระ
ราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 วรรคท้าย ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ค่าชดเชยมาใช้บังคับแก่กรณีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วย
ดังนั้นนายจ้างย่อมยกเหตุเลิกจ้างขึ้นมาอ้างในภายหลังได้ เพื่อต่อสู้คดีกับลูกจ้าง
ทีฟ่ อ้ งว่านายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม แม้นายจ้างจะมิได้แจ้งเหตุผลในการเลิกจ้างให้ลกู จ้าง
ทราบในขณะเลิกจ้างก็ตาม ดังนี้จึงพิจารณาได้ว่า ในกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนั้น นายจ้าง
สามารถยกเหตุเลิกจ้างขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อต่อสู้คดีได้
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรเขียนบทควำม
วำรสำรวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐาน
เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านกฎหมาย และด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมสู่สาธารณชน
อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือทางด้านกฎหมาย 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 2 ท่าน เป็นอย่างน้อย ก่อนลงตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ทั้งนี้แล้ว บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการ
พิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ของวารสารอื่นใด กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ผู้เสนอผลงานต้อง
อ้างอิงแหล่งที่มาให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
1. ประเภทบทควำมที่รับตีพิมพ์
1) บทความวิจัย
2) บทความวิชาการ
2. สำขำที่รับตีพิมพ์
1) สาขาวิชานิติศาสตร์
2) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม (บทความในสาขานี้ มีขอบเขตถึงด้านอาชญาวิทยา
และการบริหารงานยุตธิ รรม รวมถึงจิตวิทยา รัฐศาสตร์ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในแง่มมุ กระบวนการยุตธิ รรม)
3. กำรเตรียมต้นฉบับ
ภำษำ

ผู้เสนอผลงานสามารถเขียนบทความได้ทั้งบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
แต่หากเป็นบทความภาษาอังกฤษ ควรได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องด้านไวยากรณ์
จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ บทความภาษาอังกฤษควรมีบทคัดย่อ
เป็นภาษาไทย
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3. กำรเตรียมต้นฉบับ (ต่อ)
กำรตั้งค่ำ
หน้ำกระดำษ

ผู้เสนอผลงานพิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น ใช้ขนาด
กระดาษ A4 และตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้
ด้านบน ห่างจากขอบกระดาษ 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)
ด้านล่าง ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)
ด้านขวา ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)
ด้านซ้าย ห่างจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)

จ�ำนวนหน้ำ

ทุกประเภทบทความ ให้มีความยาวทั้งเรื่อง รวมรายการอ้างอิง (footnote) และ
บรรณานุกรมแล้ว ไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ

ล�ำดับหน้ำ

ล�าดับหน้า ให้พิมพ์เลขหน้าก�ากับทุกหน้าไว้ที่มุมด้านบนของกระดาษ โดยเริ่มนับ
หน้าที่ 1 ในหน้าแรกของบทความ เฉพาะหน้าแรกของบทความไม่ให้ใส่ตัวเลขก�ากับไว้
แต่ให้พมิ พ์คา� ว่า หน้า 2 ในหน้าถัดไป และไล่ลา� ดับเลขหน้าจนจบเนือ้ หาของบทความ

ล�ำดับเนื้อเรื่อง

ล�าดับเนื้อเรื่อง ให้ใช้เลขก�ากับบทน�าเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และส่วนหัวข้อย่อยให้ใช้
เลขระบบทศนิ ย มก� า กั บ หั ว ข้ อ ย่ อ ย แต่ ไ ม่ ค วรเกิ น 3 จุ ด เลขทศนิ ย ม เช่ น 1.1 ,
1.1.1 เป็นต้น และหัวข้อย่อยล�าดับถัดไปให้ใช้วงเล็บก�ากับ เช่น 1) , 1.1) เป็นต้น
และล�าดับถัดไป เช่น (1), (2) เป็นต้น

กำรย่อหน้ำ

ย่อหน้า ให้เริ่มห่างจากขอบเนื้อเรื่อง 1.5 เซนติเมตร ส่วนรายการอ้างอิง (footnote)
และบรรณานุกรมให้ห่างจากขอบเนื้อเรื่อง 1.25 เซนติเมตร

รูปแบบกำรเขียน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH sarabunPSK และมีรูปแบบการเขียน
ดังนี้
• ชื่อเรื่อง
ขนาดตัวอักษร 18 แบบตัวอักษร ตัวหนา
• ชื่อผู้เขียน ขนาดตัวอักษร 14 แบบตัวอักษร ตัวธรรมดา
• ชื่อหัวข้อต่าง ๆ ขนาดตัวอักษร 16 แบบตัวอักษร ตัวหนา
• บทคัดย่อ
ขนาดตัวอักษร 16 แบบตัวอักษร ตัวธรรมดา
• ค�าส�าคัญ
ขนาดตัวอักษร 16 แบบตัวอักษร ตัวธรรมดา
• เนื้อหาทั้งหมด ขนาดตัวอักษร 16 แบบตัวอักษร ตัวธรรมดา
• บรรณานุกรม ขนาดตัวอักษร 16 แบบตัวอักษร ตามค�าแนะน�าการเขียน
• รายการอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 12 แบบตัวอักษร ตามค�าแนะน�าการเขียน

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon
RatchathaniRajabhat
RajabhatLaw
LawJournal
Journal)
Ubon Ratchathani
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4. ส่วนประกอบของบทควำม
4.1 บทควำมวิจัย
1) ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ชื่อผู้เขียนบทควำม: ชื่อผู้เขียนบทความให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุ
ที่อยู่ของหน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลติดต่อ
ทางอีเมล (Email) นอกจากนี้ ให้มีรายการอ้างอิง (footnote) ระบุต�าแหน่งทางวิชาการ ระดับช�านาญการ
ยศ (ถ้ามี) และตามด้วยสถานภาพของผู้เขียนบทความ
3) บทคัดย่อ: เป็นการกล่าวถึงเนื้อความที่ศึกษาทั้งเรื่องโดยย่อ ซึ่งเริ่มจากจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา ตลอดจนผลของการศึกษาและบทสรุปของการศึกษา โดยให้มบี ทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4) ค�ำส�ำคัญ: ค�าที่ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของเนื้อหาสารสนเทศ โดยมาจากค�าที่ปรากฏ
ในบทความ ซึง่ จะระบุไว้ทา้ ยบทคัดย่อ ให้มคี า� ส�าคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไม่ควรมีคา� ส�าคัญเกิน 5 ค�า
5) บทน�ำ: ประกอบด้วย
5.1) ควำมเป็ น มำและควำมส� ำ คั ญ ของปั ญ หำ: เป็ น การกล่ า วถึ ง ความเป็ น มาและ
ความส�าคัญของปัญหา ตลอดจนเหตุผลอันมาสู่การศึกษาในเรื่องนี้
5.2) วัตถุประสงค์: เป็นการกล่าวถึงเหตุผลและจุดมุ่งหมายอันน�ามาสู่การศึกษาในเรื่องนี้
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์จะต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกับเรื่องที่ท�าการศึกษา
5.3) สมมติฐำน (ถ้ำมี): เป็นการกล่าวถึงค�าตอบสมมติในประเด็นปัญหาของเรื่องที่ท�า
การศึกษา ซึ่งผู้ท�าการศึกษาได้ก�าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล เพื่อตอบจุดมุ่งหมายของเรื่องที่ท�าการศึกษา
5.4) ขอบเขตกำรวิจัยหรือกำรศึกษำ: เป็นการกล่าวถึงขอบเขตของเรื่องที่ท�าการศึกษา
โดยจะต้องมีการระบุขอบเขต เช่น เชิงพื้นที่ เชิงปริมาณ เป็นต้น
5.5) ระเบียบวิธีกำรวิจัยหรือกำรศึกษำ: เป็นการกล่าวว่าการศึกษาในเรื่องนี้ใช้รูปแบบใด
มีการอธิบายและวิเคราะห์วิธีการศึกษา โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5.6) ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รบั : เป็นการกล่าวว่าผลของการศึกษาในเรือ่ งนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใด และในด้านใด
6) ผลกำรวิจัยหรือกำรศึกษำ: เป็นการกล่าวและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ตลอดจนรายงานผลการศึกษาอย่างเป็นล�าดับ ชัดเจน และได้ใจความ
7) สรุปผลและข้อเสนอแนะ: เป็นการกล่าวให้เห็นว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
และกล่าวถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ควรมีประเด็นค�าถามเพื่อเป็นแนวทางสานต่อการศึกษา
ในภายต่อไป
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8) ตำรำง รูปภำพ แผนภูมิ (ถ้ำมี): โดยเรียงล�าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง กรณีเป็นตารางให้มี
ค�าอธิบายอยู่ด้านบน หากเป็นกรณีรูปภาพและแผนภูมิให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านล่าง
9) รำยกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม: รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นการแสดงแหล่งที่มา
ของข้อมูลเพือ่ ยืนยันความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลในบทความ ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นในการติดตามและตรวจสอบ
แหล่งที่มาได้ โดยใช้รูปแบบตามที่วารสารก�าหนด
4.2 บทควำมวิชำกำร
1) ชื่อเรื่อง: ชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ชื่อผู้เขียนบทควำม: ชื่อผู้เขียนบทความให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุ
ที่อยู่ของหน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และข้อมูลติดต่อ
ทางอีเมล (Email) นอกจากนี้ ให้มีรายการอ้างอิง (footnote) ระบุต�าแหน่งทางวิชาการ ระดับช�านาญการ
ยศ (ถ้ามี) และตามด้วยสถานภาพของผู้เขียนบทความ
3) บทคัดย่อ: เป็นการกล่าวถึงเนื้อความที่ศึกษาทั้งเรื่องโดยย่อ ซึ่งเริ่มจากจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา ตลอดจนผลการศึกษาและบทสรุปของการศึกษา โดยให้มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4) ค�ำส�ำคัญ: ค�าที่ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเนื้อหาสารสนเทศ โดยมาจากค�าที่ปรากฏใน
บทความ ซึ่งจะระบุไว้ท้ายบทคัดย่อ ให้มีค�าส�าคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไม่ควรมีค�าส�าคัญเกิน 5 ค�า
5) บทน�ำ: เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา ตลอดจนเหตุผลอันน�ามา
สู่การศึกษาในเรื่องนี้ รวมถึงข้อมูลเชิงวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) เนื้อหำ: เป็นการกล่าวถึงเนื้อหาที่ท�าการศึกษาอย่างเป็นล�าดับ ชัดเจน และได้ใจความ
7) สรุปผล: เป็นการกล่าวให้เห็นว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และในกรณีที่มี
ข้อเสนอแนะ ให้กล่าวถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
8) ตำรำง รูปภำพ แผนภูมิ (ถ้ำมี): โดยเรียงล�าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง กรณีเป็นตาราง
ให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านบน หากเป็นกรณีรูปภาพและแผนภูมิให้มีค�าอธิบายอยู่ด้านล่าง
9) รำยกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม: รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นการแสดงแหล่งที่มา
ของข้อมูลเพือ่ ยืนยันความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลในบทความ ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นในการติดตามและตรวจสอบ
แหล่งที่มาได้ โดยใช้รูปแบบตามที่วารสารก�าหนด

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon
RatchathaniRajabhat
RajabhatLaw
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รูปแบบกำรเขียนเชิงอรรถ และบรรณำนุกรม
วำรสำรวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี
รายการอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นการแสดงที่มาของข้อมูล เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ในบทความ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการติดตามและตรวจสอบแหล่งที่มาได้

รูปแบบกำรอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ของ Turabian ปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ
1. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Parenthetical Citations-Reference List Style) เรียกว่า ระบบ
นาม-ปี ประกอบด้วย ผูแ้ ต่ง ปีทพี่ มิ พ์ เลขหน้าทีอ่ า้ งอิง ทัง้ นี้ การอ้างอิงมักใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
บางสาขา
2. การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Notes-Bibliography Style) เป็นการอ้างอิงด้วยข้อความไว้ท้ายหน้า
กระดาษ ทั้งนี้ การอ้างอิงมักใช้ในสาขานิติศาสตร์ และสังคมศาสตร์
โดยวารสารวิชาการ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ใช้การอ้างอิงตามหลักเกณฑ์
ของ Turabian แบบเชิงอรรถ (Notes-Bibliography Style) เท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นศาสตร์
ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องและปรับ
ให้เหมาะสมกับการน�ามาใช้ส�าหรับสิ่งพิมพ์ของไทย
โดยหลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม ผู้เสนอบทความสามารถเข้าดูหลักเกณฑ์
ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของวารสาร คือ http://www.niti.ubru.ac.th/lawjournal/
โดยรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมของภาษาไทยนั้น ให้ท�าการแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุ
ค�าว่า [In Thai] ไว้ท้ายรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมของภาษาไทยที่ท�าการแปลนั้น

ตัวอย่ำง: รูปแบบกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรมประเภทต่ำง ๆ
1. รำยกำรอ้ำงอิง
1) หนังสือทั่วไป
รูปแบบ
1

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

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 1 คน
1
2

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

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่ง 2 คน
1
2

บุญศักดิ์ แสงระวี และแวว ศศิธร, วิวัฒนาการของลัทธิมาร์กซ (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2551), 112.
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
2

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

ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน
1
2

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

ตัวอย่ำง: กรณีไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง
1
2

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

2) หนังสือที่มีบรรณำธิกำร
รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือ,/บรรณาธิการโดย/ชื่อบรรณาธิการ,/ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง),/ชื่อชุดและล�าดับที่ (ถ้ามี)/(สถาน
ที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีพิมพ์),/เลขหน้า.
กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า บรรณาธิการโดย และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า ed. (กรณีคนเดียว) และ eds. (กรณีมากกว่า 1 คน)
1

ตัวอย่ำง

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.
1

3) หนังสือแปล
รูปแบบ

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)
1

ตัวอย่ำง
105.

1

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

2

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

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon
RatchathaniRajabhat
RajabhatLaw
LawJournal
Journal)
Ubon Ratchathani
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4) หนังสือรวมบทควำม
รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ใน/ชื่อเรื่อง,/บรรณาธิการโดย หรือรวบรวมโดย/(สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.
กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใน และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า in

1

ตัวอย่ำง

กอบเกือ้ สุวรรณทัต-เพียร, “อารยธรรมตะวันตก,” ใน สังคมตะวันตกและวิวฒ
ั นาการภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2, บรรณาธิการ
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.
1

5) หนังสือและวำรสำรในโอกำสพิเศษ
รูปแบบ

ให้ใช้รูปแบบเช่นเดียวกับหนังสือและวารสาร แล้วแต่กรณี เมื่อจบรายการให้ใช้เครื่องหมายวรรคคั่น ตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บ
พิมพ์รายละเอียดในโอกาสพิเศษที่จัดพิมพ์ และใช้เครื่องหมายมหัพภาคต่อท้าย

ตัวอย่ำง

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).
1

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

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.
1
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7) หนังสือพิมพ์และนิตยสำรออนไลน์
รูปแบบ
1

ผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อคอลัมน์ (ถ้ามี),/ชื่อหนังสือพิมพ์,/วัน/เดือน/ปีที่พิมพ์,/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,/URL
กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า สืบค้นเมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี และ URL
กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า accessed ตามด้วย Month Date, Year และ URL

ตัวอย่ำง

วริษฐ์ ลิ้มทองกุล, “คู่สร้างคู่สมกับจุดจบของโลกสิ่งพิมพ์,” คอลัมน์ พรมแดนสื่อใหม่, ผู้จัดการ, 17 ธันวาคม 2560, สืบค้นเมื่อ 1
กุมภาพันธ์ 2561, https://www.mgronline.com/columnist/detail/9600000126809/
2
Olk Armer, “New Energy Code For Large Buildings,” Business News Column, Time Post, February 9, 2017, accessed
February 29, 2017, https://www.bangkokpost.com/business/news/1409766/
1

8) บทควำมในวำรสำร
รูปแบบ

ผู้แต่ง,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร/เลขปีที่,/ฉบับที่/(เดือน/ปี):/เลขหน้า.
กรณีภาษาไทย ฉบับที่ ให้ใช้ค�าว่า ฉ. และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า no.

1

ตัวอย่ำง

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.
1

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

สวัสดิ์ ประทุมราช, “การวัดผลทางจิตวิทยา,” จิตพฤติกรรมศาสตร์ 11, ฉ. 1 (มิถุนายน 2557): 6, สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2561,
https://www.nrct.go.th/e-publish1/moralbehavior/2557no1/mobile/index.html#p=1/
2
Lucy C. Budd, “Selling the Early Air Age: Age: Aviation Advertisements and the Promotion of Civil Flying in
Britain,” Journal of Transport History 32, no. 2 (December 2011): 125, accessed January 18, 2016, https://www.journals.
sagepub.com/doi/pdf/10.7227/ TJTH.32.2.2/
1

(UbonRatchathani
RatchathaniRajabhat
RajabhatLaw
LawJournal
Journal)
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon
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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

เกียรติพร อ�าไพ, “ปัญหาการออกและการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย: ศึกษากรณีน�้ามันเถื่อน,” (วิทยา
นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), 99.
2
Arellano L. Aell, “Lynching and the American Past: Violence, Narrative and Identity,” (Master’s thesis,
Faculty of Law, Stanford University, 2004), 8.
1

11) วิทยำนิพนธ์ในฐำนข้อมูลออนไลน์
รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง,/“ชื่อวิทยานิพนธ์,”/(ระดับปริญญา/ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา/ชื่อคณะ/ชื่อมหาวิทยาลัย,/ปีพิมพ์),/เลขหน้า,/สืบค้นเมือ่ /
วัน/เดือน/ปี,/ใน,/URL
กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใช้ค�าว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และให้ใช้ค�าว่า สืบค้น
เมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี ตามด้วย ใน และ URL
กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า Master’s thesis หรือ PhD diss. และให้ใช้ค�าว่า accessed ตามด้วย Month Date, Year
ตามด้วย in และ URL
1

ตัวอย่ำง

ขวัญนุช แสนสุข, “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอ�านาจรัฐในการปิดกันเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหา
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555), 26-28, สืบค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561, ใน ส�านักหอสมุดมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม, https://www.tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=279343&query=%A1%AE%CB%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/
1
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12) ระบบเว็บไซต์ออนไลน์
รูปแบบ

ชือ่ ผูแ้ ต่ง,/“ชือ่ เรือ่ ง,”/แก้ ไขครัง้ ล่าสุด/วัน/เดือน/ปี,/สืบค้นเมือ่ /วัน/เดือน/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

1

ตัวอย่ำง

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-2017global-comparison-of-budget-transparency-comes-at-a-critical-time/
1

13) รำยงำนกำรวิจัย วิชำกำร ผลงำน กำรสรุปผล และเอกสำรกำรสอน
รูปแบบ
1

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

ตัวอย่ำง

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.
1

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

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.
1
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15) กำรอ้ำงอิงเอกสำรที่ปรำกฏในเอกสำรอื่น
รูปแบบ

รายละเอียดเชิงอรรถ (footnote) ของเอกสารอันดับแรก,/อ้างถึงใน/รายละเอียดเชิงอรรถ (footnote) ของเอกสารอันดับรอง
กรณีภาษาไทย ให้ใช้ อ้างถึงใน และกรณีภาษาต่างประเทศ ใช้ค�าว่า quoted in หรือ cited by น�าหน้าชื่อผู้แต่งและชื่อเรื่อง
ของเอกสารอันดับรอง
1

ตัวอย่ำง

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.
1

16) สิ่งพิมพ์ของรัฐบำล และเอกสำรอื่น ๆ ของทำงรำชกำร
รูปแบบ
1

ชื่อหน่วยงาน,/“ชื่อเอกสาร,”/วัน/เดือน/ปีที่พิมพ์.
กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า วัน เดือน ปี และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ Month Date, Year

ตัวอย่ำง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, “ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เรื่อง การสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการ
ศึกษา 2538,” 28 ธันวาคม 2537.
2
Council of Europe, “The Draft Declaration Norway General Civil Penal Code,” June 26, 2005.
1

17) จุลสำร แผ่นพับ และเอกสำรอัดส�ำเนำ
รูปแบบ

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
1

ตัวอย่ำง

สุดใจ วงษ์เทศ, เสภาเพลงขับลําของชาวบ้านสูร าชสํานักสยาม (จุลสาร), พิมพ์ครัง้ ที่ 5 (กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ, 2550), 49.
2
Tea Hall, The Chinese Art of Tea Drinking (Brochure), 2nd ed. (Taiwan: Shaw Yu-ming, 1990), 3.
1
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18) โสตทัศนวัสดุ และสื่ออื่น ๆ
รูปแบบ

ชื่อผู้จัดท�า,/ชื่อเรื่อง (ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ),/ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)/(สถานที่ผลิต:/หน่วยงานที่เผยแพร่,/ปีที่
ผลิต),/เลขหน้า.
1

ตัวอย่ำง

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.
1

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
2

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

20) กฎหมำย
รูปแบบ

ชื่อกฎหมาย,/มาตรา,/ชื่อเอกสาร/เล่มที่/ตอนที่/(วัน/เดือน/ปี):/เลขหน้า.
การอ้างอิงหลักกฎหมาย กรณีไม่ได้อ้างอิงจากเอกสารราชกิจจานุเบกษา ให้ลงรายการเหมือนหนังสือ
เฉพาะการอ้างอิงรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายและพระราชบัญญัติของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายในงานเขียนภาษาต่างประเทศ
ใช้รูปแบบ ชื่อกฎหมาย,/มาตรา.
1

ตัวอย่ำง
1

2560): 3

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

พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560, มาตรา 5, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 126 ก (16 ธันวาคม 2560): 2.
Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Article 24.
2
United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 55 The exclusive economic zone is an area beyond
and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and
jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this
Convention.
2

1
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21) ค�ำพิพำกษำ
รูปแบบ
1

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

ตัวอย่ำง
1
2

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

22) กำรขยำยค�ำ
รูปแบบ
1

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

ตัวอย่ำง

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) หมายถึง การกระท�าอย่างเป็นระบบและไตร่ตรองไว้ก่อน เพื่อท�าลายกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มเชื้อชาติ
กลุ่มชนในชาติ หรือกลุ่มชนทางศาสนาทั้งกลุ่มหรือส่วนใหญ่.
2
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) หมายถึง ค่าเสียหายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษผู้ที่ก่อความเสียหาย มากกว่าที่จะเป็น
การชดเชยความเสียหายให้กับผู้ได้รับความเสียหาย.
1
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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, สุมติ ร วิจติ ตรา, และสมคิด แก้วสนธิ. แนวคิดเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2529.
Bener, Frederick W., Page Winary, and Mikal Erky. Ethylene in Plant Biology. San Diego:
Academic Press, 1992.
ตัวอย่ำง: กรณีผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน
ด�ารงศักดิ์ ชับสนิท, แสวง รัตนมงคลมาศ, สุภากร มานะยิ่ง, และจันสิริ วัฒนาพร. การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ตลาด. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง, 2539.
Dell, Art, Merker Benner, Iken Thervernai, and Susea Namerak, Trees: Benjamin Perkins,
2nd ed. London: Grange, 1991
ตัวอย่ำง: กรณีไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2539.
Symposium on Adult Education and Public Libraries. London: Library Association, 1980.
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2) หนังสือที่มีบรรณำธิกำร
รูปแบบ
ชือ่ ผูแ้ ต่ง./ชือ่ หนังสือ./บรรณาธิการโดย/ชือ่ บรรณาธิการ./ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (กรณีพมิ พ์มากกว่า 1 ครัง้ )./ชือ่ ชุดและ
ล�าดับที่ (ถ้ามี)./สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีพิมพ์.
กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า บรรณาธิการโดย และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า edited by
ตัวอย่ำง
ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์ และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม. ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีตอประโยชน์ของสมาร์ทโฟน. บรรณาธิการโดย ชนัญชี ภังคานนท์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, 2554.
Carton, Krongtaew, and Fackler Key. Lignocellulosic Structural Changes After Physicochemical Pretreatment Monitored by Near Infrared Spectroscopy. edited by Williams
Parner. West Sussex: IMP, 1988.
3) หนังสือแปล
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง./ชื่อหนังสือที่แปล./แปลโดย/ชื่อผู้แปล./ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)./ชื่อชุดและล�าดับที่
(ถ้ามี)./สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.
กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า แปลโดย และกรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า translated by (กรณีคนเดียว
หรือมากกว่า 1 คน)
ตัวอย่ำง
เกรย์ เจ. ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์. แปลโดย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร. ชุดที่ 9. กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.
Robee, Stanislavski K. My Life in Art. translated by Benedetti Jayson. London: Routledge, 2005.
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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 สุวรรณทัต-เพียร. “อารยธรรมตะวันตก.” ใน สังคมตะวันตกและวิวฒ
ั นาการภายหลังสงครามโลก
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.
5) หนังสือและวำรสำรในโอกำสพิเศษ
รูปแบบ
ให้ใช้รูปแบบเช่นเดียวกับหนังสือและวารสาร แล้วแต่กรณี เมื่อจบรายการให้ใช้เครื่องหมายวรรคคั่น ตามด้วย
เครื่องหมายวงเล็บพิมพ์รายละเอียดในโอกาสพิเศษที่จัดพิมพ์ และใช้เครื่องหมายมหัพภาคต่อท้าย
ตัวอย่ำง
เพียงดาว สุขพานิช. “วิวัฒนาการภูมิปัญญาทอผ้าของชาวไทย.” วารสารภูมิปัญญาท้องถิ่น 2, ฉ.6 (มกราคมมิถุนายน 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).

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon
RatchathaniRajabhat
RajabhatLaw
LawJournal
Journal)
Ubon Ratchathani
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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 ทัศนาสุวรรณ. “บทบาทของ ท.ท.ท. ในการเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม.”
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
ผูแ้ ต่ง./“ชือ่ บทความ.”/ชือ่ คอลัมน์ (ถ้ามี),/ชือ่ หนังสือพิมพ์,/วัน/เดือน/ปีทพี่ มิ พ์./สืบค้นเมือ่ /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
วริษฐ์ ลิ้มทองกุล. “คู่สร้างคู่สมกับจุดจบของโลกสิ่งพิมพ์.” คอลัมน์ พรมแดนสื่อใหม่, ผู้จัดการ, 17 ธันวาคม
2560. สื บ ค้ น เมื่ อ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 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/business/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.” จิตพฤติกรรมศาสตร์ 11, ฉ. 1 (มิถุนายน 2557): 6. สืบค้นเมื่อ
25 มกราคม 2561. https://www.nrct.go.th/e-publish1/moralbehavior/2557no1/mobile/
index.html#p=1/
Budd, Lucy C. “Selling the Early Air Age: Age: Aviation Advertisements and the Promotion of
Civil Flying in Britain.” Journal of Transport History 32, no. 2 (December 2011): 125.
Accessed January 18, 2016. https://www.journals.sagepub.com/doi/pdf/10.7227/
TJTH.32.2.2/

(UbonRatchathani
RatchathaniRajabhat
RajabhatLaw
LawJournal
Journal)
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon
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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. “ปัญหาการออกและการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนือ่ งของประเทศไทย: ศึกษากรณีนา�้ มัน
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./สืบค้น
เมือ่ /วัน/เดือน/ปี./ใน,/URL
กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า ใช้ค�าว่า วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และให้ใช้
ค�าว่า สืบค้นเมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี ตามด้วย ใน และ URL
กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า Master’s thesis หรือ PhD diss. และให้ใช้ค�าว่า Accessed ตามด้วย Month
Date, Year ตามด้วย In และ URL

ตัวอย่ำง

ขวัญนุช แสนสุข. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอ�านาจรัฐในการปิดกันเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต.” วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2555. สืบค้นเมื่อ 9
กุมภาพันธ์ 2561. ใน ส�านักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม, https://www.tdc.thailis.or.th/tdc/browse.
php?option=show&browse_type=title&titleid=279343&query=%A1%AE%CB%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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12) ระบบเว็บไซต์ออนไลน์
รูปแบบ
ชือ่ ผูแ้ ต่ง./“ชือ่ เรือ่ ง.”/แก้ ไขครัง้ ล่าสุด/วัน/เดือน/ปี./สืบค้นเมือ่ /วัน/เดือน/ปี./URL
กรณีภาษาไทย ให้ใช้ค�าว่า แก้ไขครั้งล่าสุด และใช้ สืบค้นเมื่อ ตามด้วย วัน เดือน ปี และ URL
กรณีภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ค�าว่า Last modified และใช้ Accessed ตามด้วย Month Date, Year และ URL
ตัวอย่ำง
อาทิตย์ โกวิทวรางกูร. “รถไฟความเร็วสูงจูงจมูกเรา.” แก้ไขครั้งล่าสุด 2560. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2561.
https://www.posttoday.com/social/think/550280/
Garg, Anjali. “Open Budget Survey 2017: Global Comparison of Budget Transparency Comes
at a Critical Time.” Last modified May 20, 2016. Accessed February 9, 2017. https://
www.blog.okfn.org/2018/02/06/open-budget-survey-2017-global-comparison-of-budget-transparency-comes-at-a-critical-time/
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.

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon
RatchathaniRajabhat
RajabhatLaw
LawJournal
Journal)
Ubon Ratchathani
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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.
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.
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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 เรื่อง การสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2538.” 28 ธันวาคม 2537.
Council of Europe. “The Draft Declaration Norway General Civil Penal Code.” June 26, 2005.
17) จุลสำร แผ่นพับ และเอกสำรอัดส�ำเนำ
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง./ชือ่ หนังสือ (ประเภทเอกสาร)./ครัง้ ทีพ่ มิ พ์ (กรณีพมิ พ์มากกว่า 1 ครัง้ )./สถานทีพ่ มิ พ์:/ส�านักพิมพ์,/ปีทพี่ มิ พ์.
กรณีเอกสารเป็นจุลสารให้ใช้คา� ว่า จุลสาร หรือ Pamphlet กรณีเอกสารเป็นแผ่นพับให้ใช้คา� ว่า แผ่นพับ หรือ
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)./ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง)./สถานที่ผลิต:/หน่วย
งานที่เผยแพร่,/ปีที่ผลิต.
ตัวอย่ำง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. แผนที่จังหวัดนครราชสีมา (แผนที่). พิมพ์ครั้งที่ 2. นครราชสีมา: ส�านักงาน
นครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2529.
Jerlar, Mihalyi L. Lanscape of Zambia (Slides). Santa Barbara, CA: Visual Education, 1999.
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19) กำรสัมภำษณ์
ไม่ต้องปรากฏในบรรณานุกรม
20) กฎหมำย
ไม่ต้องปรากฏในบรรณานุกรม
21) ค�ำพิพำกษำ
ไม่ต้องปรากฏในบรรณานุกรม
22) กำรขยำยค�ำ

ไม่ต้องปรากฏในบรรณานุกรม
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กำรส่งบทควำม
การส่งบทความเพื่อพิจารณาตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการ คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี มีวิธีการส่งดังนี้
1. ผู้เสนอผลงานสามารถส่งบทความต้นฉบับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ดังนี้
ผู้เสนอผลงานส่งไฟล์บทความต้นฉบับ จ�านวน 1 ชุด (เป็นไฟล์ .doc) ผ่านทางอีเมล (Email) และผ่านทาง
เว็บไซต์ (Website) โดยส่งมายัง
Email: ubru_lawjournal@hotmail.com
Website: http://www.niti.ubru.ac.th/lawjournal
2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความต้นฉบับแล้ว จะด�าเนินการพิจารณาบทความว่าเป็นไปตามรูปแบบ
ที่ก�าหนดหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก�าหนด จะท�าการร้องขอผู้เสนอผลงานแก้ไขบทความให้เป็นไป
ตามรูปแบบที่ก�าหนด เมื่อเป็นไปตามรูปแบบที่ก�าหนดแล้ว จะออกแบบตอบรับการพิจารณาบทความให้
แก่ผู้เสนอผลงาน
3. บทความที่ได้รับการพิจารณา จะถูกตรวจพิจารณาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ของบทความนั้น ๆ เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาบทความเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งผลการตรวจพิจารณา
ดังกล่าวมายังวารสาร จากนั้นจะส่งแบบบันทึกผลการตรวจพิจารณาบทความให้แก่ผู้เสนอผลงาน เพื่อท�า
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้เสนอผลงานต้องท�าการส่งบทความที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมายังวารสาร จากนั้นจะมี
การตรวจสอบว่ามีการแก้ไขและปรับปรุงบทความครบถ้วนหรือไม่ เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะท�าการออกแบบ
ตอบรับการตีพิมพ์บทความให้แก่ผู้เสนอผลงาน และด�าเนินการตีพิมพ์บทความลงในวารสารตามล�าดับ
5. เมื่อบทความของผู้เสนอผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะท�าการจัดส่งวารสารให้แก่
ผู้เสนอผลงานจ�านวนท่านละ 1 เล่ม
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ขั้นตอนกำรตีพิมพ์
ผู้เสนอผลงานส่งบทความถึงกองบรรณาธิการ
พิจารณาความถูกต้องของบทความ
ตามรูปแบบค�าแนะน�าการเขียนบทความของวารสาร

ผ่านการพิจารณา

ไม่ผ่านการพิจารณา

ออกแบบตอบรับการพิจารณาบทความ

แจ้งและส่งคืนผู้เสนอผลงาน

กองบรรณาธิการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อตรวจพิจารณาบทความ
แจ้งผลการตรวจพิจารณาบทความมายังผู้เสนอผลงาน
ผ่านการพิจารณา

แจ้งผู้เสนอผลงานแก้ไขบทความตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ
จากนั้นให้ส่งบทความกลับมายังวารสาร
ตรวจสอบความถูกต้อง
ถูกต้องครบถ้วน

ออกแบบตอบรับการตีพิมพ์บทความให้ผู้เสนอผลงาน
ตีพิมพ์บทความลงในวารสาร

ไม่ผ่าน
การพิจารณา
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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)...............................................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.........................................................................................................................
โทรศัพท์.....................................โทรสาร.....................................อีเมล.................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้เป็นงานนิพนธ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้สามารถตรวจและแก้ไข
ต้นฉบับดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้แล้ว ผลงานดังกล่าวไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เคยน�าเสนอหรือ
อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ของวารสารอื่นใด
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอผลงาน
(............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ............

“กฎหมาย คือ ข้อบังคับของรัฐ ซึ่งก�ำหนดความประพฤติของมนุษย์
ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษ”
ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย
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