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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิทธิมนุษยชนตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

 จากการศึกษาพบว่า การล่วงละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มักจะเกิดขึ้นโดยตรงอันเนื่อง

มาจากข้อกฎหมาย และการปฏิบัติของรฐั ทหาร ต�ารวจ หรือผูม้อี�านาจเหนอืกว่า ดังเช่นกรณกีารห้ามแสดงความ

คิดเห็นทางการเมืองท้ังก่อนและหลังการเลือกตั้ง หรือการเรียกไปปรับทัศนคติหากมีความคิดเห็นทางการเมือง

ที่แตกต่างจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แม้ว่าประเทศไทยจะมีการบัญญัติถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก็ตาม แต่ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้น จากการ

ทีร่ฐับาลทัง้ก่อนและหลงัการเลอืกตัง้ในปี พ.ศ. 2562 ไม่ปฏบิตัติามกฎหมายรฐัธรรมนญูทีม่กีารบญัญตัไิว้โดยชัด

แจ้ง ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศในเรื่องของสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และที่ส�าคัญนั้น 

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคกีตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International 

Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) โดยการภาคยานุวัติแล้วนั้น ประเทศไทยจ�าเป็นต้องปฏิบัติ

ตามพันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 
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Abstract 

 This article aims to study the human rights as provided in the Constitution of Kingdom 

of Thailand B.E. 2560. One main objective is to identify problems relating to human rights in 

terms of both civil and political rights. The ultimate goal is to find out directives for developing 

and promoting human rights in Thai society. 

 Results showed that violation of civil and political rights usually resulted from legal 

provisions directly and performance of state officials, soldiers, policemen or other persons with 

superior powers. For example, opinions on politics were prohibited both before and after the 

the National Council for Peace and Order (NCPO) to undergo attitude-modifying activities. These 

problems persisted because the governments both before and after the general elections in 

2019 failed to abide by the Constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2560 although safeguards 

of civil and political rights were stipulated in the supreme law. More importantly, after ratification, 

Thailand became a signatory of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 

Therefore, Thailand was obliged to fulfill the commitments stated in the international law, and 

ultimately to maintain the principle of human rights.

Keywords:  Human Rights;  Provided in the Constitution;  Constitution of the Kingdom of  

   Thailand B.E. 2560

1. บทน�า

 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีมาช้านานต้ังแต่สมัยกรีกและโรมัน โดยในสมัยก่อน ยังไม่มีการใช้ค�าว่า 

สทิธมินษุยชนหากแต่ใช้ค�าว่าสทิธติามธรรมชาต ิ(Natural Rights) ซึง่สบืเนือ่งมาจากกฎหมายธรรมชาต ิ(Natural 

Law)3 และต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อท�าหน้าท่ีในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยและรักษาสันติภาพของโลก ความมุ่งหมายของ

สหประชาชาติ หากพิจารณาตามข้อความในอารัมภบทและข้อ 1 ของกฎบัตร สหประชาชาติและความมั่นคง

ระหว่างประเทศ (United Nation Organization) มีด้วยกัน 4 ประการ ดังนี้4

 1) เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยที่ประเทศต่าง ๆ จะด�าเนินมาตรการ

ร่วมกันอย่างจริงใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

general elections. Any persons with different political points of view would be summoned by 
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 3 Somrit Chaiwong, “Human Rights: People and the Use of Rights to Protect the Constitution,” Constitutional Court 
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 2) เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชาติทั้งปวง โดยยึดหลักแห่งความเท่าเทียมกัน และโดย

เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของประชาชน 

 3) เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มนุษยธรรม และ

ส่งเสริมสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยปราศจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือภาษา 

 4) เพื่อเป็นศูนย์กลางส�าหรับประสานการด�าเนินการ และความร่วมมือของนานาประเทศ

 หน้าที่ของภาคีสมาชิกตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 56 ของกฎบัตรสหประชาชาติ ระบุไว้ดังนี้ 

 1) ให้ความร่วมมือต่อสหประชาชาตใินการด�าเนนิมาตรการใด ๆ  เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการเคารพ

ต่อสิทธิมนุษยชนทั่วโลก  

 2) ส่งเสริม และสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนภายในประเทศของปวงสมาชิก ได้แก่ การให้ความ

รู้แก่ประชาชนเพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน การปรับปรุงระบบกฎหมาย ภายในประเทศให้

ได้ตามมาตรฐานของสหประชาชาต ิเป็นต้น รวมทัง้หน้าทีใ่นการตรวจสอบในกรณทีีม่กีารละเลยต่อการคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอีกด้วย5 

 ด้วยบทบัญญัติขององค์การสหประชาชาติดังกล่าว ต่อมาจึงได้มีความร่วมมือในการจัดท�าปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขึ้น และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 

ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ซึ่งจะเห็นได้ว่าปฏิญญาสากลดังกล่าวมุ่งจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนหรือปัจเจกบุคคล ปฏิญญาฉบับนี้จึงเป็นเสมือนสิ่งย�้าเตือนรัฐสมาชิกมิให้กระท�าการใด ๆ อันเป็นการ

ละเมดิสทิธ ิเสรีภาพซึง่ได้ก�าหนดไว้เป็นข้อมตภิายใต้ปฏญิญาฉบับนี้6 ส�าหรบัประเทศไทยนัน้ เป็นประเทศในกลุม่

แรกที่ให้การรับรองปฏิญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปฏิญญาสากลไม่ใช่กฎหมาย จึงขาดสภาพบังคับใน

ชนที่นานาประเทศยอมรับ หลายประเทศได้น�าหลักการของปฏิญญาสากลดังกล่าวไปเป็นต้นแบบ ในการจัดท�า

ระบบกฎหมายของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานของนานาอารยประเทศ7 สิทธิมนุษยชนสะท้อนให้เห็นถึง

มาตรฐานขั้นต�่าท่ีจ�าเป็นส�าหรับมนุษย์ท่ีจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชนให้อิสระแก่ผู้คนในการเลือกว่าพวก

เขาใช้ชีวิตอย่างไร พวกเขาแสดงออกอย่างไรและรฐับาลประเภทใดทีพ่วกเขาต้องการให้การสนบัสนนุเหนอืสิง่อ่ืน

ใด สิทธิมนุษยชนยังรับประกันว่าประชาชนมีความส�าคัญและจ�าเป็นที่รัฐจะต้องตอบสนองความต้องการขั้นพื้น

ฐานของประชาชน เช่น อาหาร ที่พัก การศึกษา สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้

en/charter-united-nations/

(August 2015): 226. [In Thai]

 7 Udomsak Sinthipong, Human Rights, 4th ed. (Bangkok: Winyuchon Publication House, 2018), 50. [In Thai]

กรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น แต่โดยเนื้อหาของปฏิญญาสากล ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานของสิทธิมนุษย

 5 United Nations, “Charter of the United Nations,” last modified 2019, accessed April 19, 2019, https://www.un.org/

 6 Chao Kanjanaphaibun,  “Human Right and Illegal Immigration Issues,” Constitutional Court Journal 17, no. 50
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ประโยชน์จากสิทธิท้ังหมดท่ีมีในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งได้อย่างเต็มที่ ในการรับประกันชีวิตเสรีภาพความ

เสมอภาคและความปลอดภัย หลักสิทธิมนุษยชนจะต้องคอยช่วยปกป้องผู้คน ประชาชนจากการถูกทารุณกรรม 

การเอารัดเอาเปรียบโดยผู้ที่มีอ�านาจมากกว่า8

 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่ได้มี

การบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไว้ในรัฐธรรมนูญ เนื่องด้วยประเทศไทยได้ท�าสนธิสัญญาระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ที่มีพันธะผูกพันให้รัฐต่าง ๆ ที่

เข้าเป็นภาคีต้องปฏิบัติตาม โดยประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนจ�านวน 7 ฉบับ ซึ่งหนึ่ง

ในเจด็ฉบบันัน้ ได้แก่ กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant 

on Civil and Political Rights: ICCPR) ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยมีการท�าค�าแถลงตีความ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) เรื่องการก�าหนดเจตจ�านงของ

ตนเอง โดยมิได้หมายรวมถึงการแบ่งแยกดินแดน หรือเอกภาพทางการเมือง (ข้อ 1 วรรคหนึ่ง) และ 2) การ

โฆษณาชวนเชื่อเพื่อท�าสงคราม (ข้อ 20 วรรคหนึ่ง)  

 อันเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจการเมืองของไทย สังคมไทยกับ

พัฒนาการสิทธิมนุษยชน พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในกระแสการเมืองภาคประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ กระแส

ปฏริปูการเมอืงท่ีขยายตวักว้างขวางหลงัเกิดพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 นัน้ สือ่ให้เห็นว่ารูปแบบและกลไกเศรษฐกจิ

การเมืองทีเ่รยีกขานกนัว่าระบอบประชาธปิไตยนัน้ โดยแท้จรงิแล้วเป็นเพียงเครือ่งมอืกดขีข่ดูรดีและลดิรอนสทิธิ

เสรีภาพของประชาชน ไม่แตกต่างอะไรนักจากท่ีเคยเป็นอยู่ในยุคเผด็จการทหาร เป็นระบอบอ�านาจนิยมท่ีต่อ

เนื่องสืบทอดกันมาทั้งในยุค “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” และ “ประชาธิปไตยเต็มใบ” แล้วก็เพราะเป็นระบอบที่ต่อ

เนื่องสืบทอดกันมาเช่นนี้เอง รัฐบาลรวมทั้งกลุ่มอ�านาจทั้งที่มาจาก “การเลือกต้ัง” จึงกระท�าการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนคนไทย ทีบั่ญญตัไิว้ชดัแจ้งในรฐัธรรมนญู อกีทัง้สงัคมไทยยงัคงมกีารเลอืกปฏบิตัมิาโดยตลอด ซึง่เรามกั

ได้ยินค�ากล่าวที่ว่า “ฝนตกไม่ ทั่วฟ้า” หรือ “เลือกที่รักมักที่ชัง” “รักลูกไม่เท่ากัน”9  โดยไม่รู้สึกผิดแปลกอะไร 

ทางขบวนการปฏิรูปการเมืองต่างพากันยกประเด็นเรื่องทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง และซ้ือสิทธิขายเสียงในการ

เลอืกตัง้ ซึง่ก็ประสบความส�าเรจ็ในระดบัหนึง่ เป็นท่ีขานรบักนัโดยทัว่ไป แต่นัน่คงเป็นเพยีงประเดน็ปัญหาปลาย

เหตุ ซึ่งจริง ๆ นั้นก็คือความล้มเหลวของสิทธิมนุษยชนในฐานะหลักการน�าของสังคมการเมืองไทย ภายใต้โครง

สร้างอ�านาจและกระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

 สิทธิมนุษยชนมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นอารยะธรรมโลกของมนุษย์ ที่พยายามวางระบบความคิด 

เพื่อให้คนทั่วโลกเกิดความระลึกรู้ ค�านึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตั้งแต่ยอมรับความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรี  

หน้า 4 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)

Resettlement Order,” last modified 2019, accessed October 27, 2019, http://www.theadvocatesforhumanrights.org/human_

 8 The Advocates, “The Advocates for Human Rights Stands with Governor Tim Walz in Rejecting Trump’s Recent 

Documents) (Bangkok: Office of the Constitutional Court, 2016), 6. [In Thai]
 9 Peerasak Phochit, Human Rights in Many Dimensions Institute of Constitutional Studies (Personal Academic 
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 10 Prachatai, “Civil and Political Rights,” News Column, Prachatai, May 24, 2005, accessed October 11, 2019, https://

www.prachatai.com/journal/2005/05/41202/ [In Thai]

ชาติก�าเนิด สิทธิต่าง ๆ ที่มีพื้นฐานมาจากความชอบธรรมซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสิทธิตั้งแต่ก�าเนิด โดยให้ความ

ส�าคัญกับค�าว่าชีวิต ประเทศไทยน้ันในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ผูกพันตามพันธกรณีแห่ง

กฎบตัรสหประชาชาต ิและทีส่�าคญัเรือ่งของสทิธมินษุยชนนัน้ ยงัได้ถกูน�าไปใช้ในทางการเมอืง เศรษฐกจิระหว่าง

ประเทศ อีกด้วย เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่าท�าให้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป คว�่าบาตรทางการ

ทตู การงดการท�าการค้าด้วย หรอืกรณีการส่งกองก�าลงัทหารของสหประชาชาติ เพือ่เข้าไปยติุการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ 

ในประเทศบอสเนีย และในโคโซโว ของอดีตประเทศยูโกสลาเวีย เป็นต้น10 

 ด้วยสาเหตุและความส�าคัญดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญในการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนตาม

แนวทางแห่งรัฐธรรมนูญเพราะมีความส�าคัญทั้งในด้านสังคมโลก และการสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยการที่

ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีท�าสนธิสัญญากับนานาประเทศ จ�านวนหลายฉบับ และหนึ่งในนั้นคือ กติกาสากล

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งถือเป็น “สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน” นั้น เมื่อประเทศไทยได้

เข้าเป็นภาคสีนธสิญัญาด้านสทิธมินษุยชนดงักล่าว ประเทศไทยกต้็องปฏบิติัตามพันธกรณขีองสนธสัิญญา กล่าว

คือ ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิทางด้านพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิทางด้านพลเมืองและสิทธิทางการเมืองให้แก่

ประชาชนทกุคนภายในรฐัอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไทยในฐานะทีเ่ป็นรฐัภาคมีพีนัธะผกูพนัทีจ่ะต้องด�าเนนิการตาม

พันธกิจหลักของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 4 ประการ ได้แก่ 

 1) การประกันให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

 2) การปฏบิตัใิห้เกดิสทิธติามทีร่บัรองไว้ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธพิลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง ด้วย

ความก้าวหน้า

 3) การเผยแพร่หลกัการของสทิธติามกตกิาสากลว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมืองอย่างกว้าง

ขวาง และ

 4) การจัดท�ารายงานความก้าวหน้า สถานการณ์ และปัญหาอุปสรรคภายในประเทศเกี่ยวกับสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากการอนุวัติการกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 

การเมือง ดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Committee) 

ซึ่งเป็นองค์กรที่แต่งตั้งขึ้นตามกติกาฉบับดังกล่าว

 หากจะกล่าวโดยสรปุ เพือ่ให้ประเทศไทยสามารถบรรลถุงึวตัถุประสงค์ของการคุ้มครองสทิธมินษุยชน 

ประเทศไทยจะต้องด�าเนนิการตามปฏบัิตติามพนัธกรณ ีเพือ่เป็นการประกนัสทิธต่ิาง ๆ  ตามทีร่ะบใุนกตกิาสากล

ว่าด้วยสทิธพิลเมืองและสทิธิทางการเมอืงตลอดจนเพือ่ให้การปฏบิตัใิห้เกดิสทิธติามท่ีรับรองไว้ในกตกิาด้วยความ

ก้าวหน้า นอกจากน้ัน ประเทศไทยจะต้องด�าเนนิการแก้ไข ปรบัปรงุกฎหมายภายใน (Domestic Law) ให้เป็นการ



สอดคล้องกับกตกิาสากลว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง เพือ่มผีลให้กฎหมายภายใน (Internal Law) 

ของไทยสอดคล้องกับหลักการที่ปรากฏอยู่ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR)

 ดงัน้ันในการพจิารณาถึงแนวทางปฏบิตัขิองไทยเกีย่วกบักตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธขิองพลเมือง

และสิทธิทางการเมืองก็ต้องพิจารณาถึงกฎหมายภายในราชอาณาจักร นั่นก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย (Constitution of the Kingdom of Thailand) เมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะ

พบว่าการรับรองสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นไปอย่างก้าวหน้านับต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย ฉบบัปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ซึง่รัฐธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ. 2540 ได้บญัญติัรับรองสทิธแิละเสรีภาพ

ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และได้ก�าหนดให้มีคณะ

กรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาตข้ึิน เพือ่เป็นองค์กรทีเ่ป็นกลไกในการท�าหน้าทีใ่นการให้ความคุม้ครองสทิธิมนษุย

ชนขึ้นเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบการใช้อ�านาจของรัฐให้เกิดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน11 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของกติกา

สากลว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงแล้ว ถึงอย่างไรกต็าม แม้ว่าประเทศไทยจะได้มกีารบัญญติัถึงสิทธิ

ของปวงชนชาวไทยไว้ในหมวด 3 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ไว้อย่างครบถ้วนก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่เป็น

เช่นนั้น เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยอยู่

บ่อยครัง้ ดงันัน้การปฏิบัตติามกฎหมายเพยีงอย่างเดียวมิได้หมายถงึการปฏบิติัต่อกนัตามหลกัสทิธมินษุยชน การ

ปฏิบัติตามหลักสิทธิและเสรีภาพ จึงต้องรู้เข้าใจและตระหนักถึงหลักการสิทธิมนุษย์อย่างแท้จริง

 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับคนจ�านวนมากแล้ว สิทธิมนุษยชนเป็นเพียงความเสมอภาคในอุดมคติ หลักการ

ของสิทธิมนุษยชนนั้นกินขอบเขตเลยไปกว่ากฎหมาย และเป็นหลักศีลธรรมพื้นฐานส�าหรับวางระเบียบทางการ

เมือง เศรษฐกิจและสังคมด้วย ดังนั้นสิทธิมนุษยชนตามแนวทางแห่งรัฐธรรมนูญจึงเป็นส่ิงจ�าเป็นต้องให้ความ

ส�าคัญเพราะมีความส�าคัญทั้งในด้านสังคมโลก และการสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทย

2. สิทธิมนุษยชนตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 สทิธมินุษยชนไทย ทีผ่่านยคุเผดจ็การทหาร มาสูก่ระแสอ�านาจนยิมของโลกาภิวัฒน์ ยคุเศรษฐกจิตลาด

เสรีในปัจจุบัน โดยทัศนวิสัยของกระบวนการพัฒนาการเมืองภาคประชาชน ที่สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย จะพึง

ได้รบัการทบทวน และประเมนิความเข้าใจเบ้ืองต้นร่วมกนั อย่างไรกต็าม ก่อนทีจ่ะพจิารณากนัถงึทีม่า และทศิทาง

ทีจ่ะเป็นไปของสทิธมินษุยชนในสงัคมไทย เหน็สมควรทีจ่ะน�าเสนอข้อสงัเกตเบือ้งต้น บางประการ เพือ่ประกอบ

เป็นพื้นฐานความเข้าใจรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญฉบับ

นี้รับรองสิทธิของประชาชนไว้มากมาย และยังรวมถึงสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลอีกด้วย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ได้บญัญตัถิงึการมสีทิธิในหลายประเดน็ท่ีได้รบัการรบัรองไว้ไม่ต�า่กว่ารัฐธรรมนญูฉบบัก่อน ๆ  มีประเดน็ทีน่่าสนใจ

คือ สิทธิของประชาชนท่ีจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการก�าหนดนโยบายออกกฎหมายที่

 11 Paiboon Varahapaitoon, “Rule of Law and the NHRCT’s Control of Exercising Powers of Government Authorities,” 

Constitutional Court Journal 17, no. 50 (August 2015): 226. [In Thai]
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 12 Juriwan Termthong, Political Participation in Democracy, 2nd ed. (Bangkok: The Secretariat of the House of 
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Parliament, 2016), 10-11. [In Thai]
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จะมผีลกระทบต่อตนเอง ในรฐัธรรมนญูฉบับปัจจบุนั เขยีนค�าว่า “มส่ีวนร่วม” ไว้ถงึ 22 ครัง้ มากกว่ารฐัธรรมนญู 

ฉบับปี 2540 ซึ่งเขียนไว้ 9 ครั้งแต่เป็นรองรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ที่เขียนไว้ 34 ครั้ง12 ซึ่งในความเป็น

จรงิประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยรูว่้า รฐัธรรมนญูได้รบัรองสทิธใิห้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในเรือ่งใดบ้าง

 ในส่วนของบทความนี้ จะกล่าวถึงเรือ่งสทิธิของของพลเมอืง และสทิธิทางการเมือง สิทธิดา้นนี้มคีวาม

กว้างทีเดียวทั้งในส่วนของพลเมืองที่เป็นฝ่ายสนับสนุน และในส่วนของนักการเมือง เช่น การแสดงออกทางการ

เมอืง การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง เป็นต้น อย่างไรกต็ามส�าหรบัการน�าเสนอสทิธมินษุยชนตามแนวทางรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256013 ซึ่งได้กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของไทย ได้แก่

 1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) ซึ่งการมีส่วน

ร่วมในลักษณะนี้ประชาชน หรือพลเมืองของรัฐจะท�าหน้าที่เป็น “สภา” โดยทุกคนจะมีส่วนร่วมในการประชุม

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพราะเชื่อว่า ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการก�าหนดกฎเกณฑ์ในสังคม 

ปัจจุบันมีการใช้ประชาธิปไตยทางตรง ในเรื่องของการลงประชามติ (Referendum) การเสนอร่างกฎหมายโดย

ประชาชน (Initiative) การถอดถอนผู้แทนรายบุคคลหรือทั้งสภา

 2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือประชาธิปไตยโดยอ้อม 

(Representative Democracy) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้คือ การที่ประชาชนได้ท�าหน้าที่เลือกผู้แทนของตน

เข้าไปใช้อ�านาจอธิปไตยแทนตนในรัฐสภา ผ่านระบบที่เรียกว่า “การเลือกตั้ง”

 3) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Democracy) หรอืทีเ่รยีกว่า “ประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม” ซ่ึงเป็นการน�าการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง ในระบอบ

ประชาธปิไตยโดยตรงมาผสมผสานกับการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยแบบตวัแทน และเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมอืงการปกครองมากยิง่ขึน้ โดยให้ประชาชนมอี�านาจตัดสินใจทางการ

เมือง และการบริหารในเรื่องส�าคัญ ๆ  ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต และวิถีชีวิตของประชาชน อ�านาจในการ

ตรวจสอบ และควบคุมการท�างานของ “ผู้แทน” ซึ่งก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วแต่

กรณี รวมทั้งการเปิดโอกาสให้“สถาบันการเมือง” ต่าง ๆ อาทิภาคประชาสังคม ภาคประชาชน องค์กรอิสระ 

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนสามารถท�าหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบ

การใช้อ�านาจรัฐได้อย่างเต็มที่14

 14 Juriwan Termthong, Political Participation in Democracy (Bangkok: The Secretariat of The House of Representatives, 

 13 Alongkorn Ponlabut, Institute of Constitution Studies (Personal Academic Documents)  (Bangkok:  Republic of  



 15 Kietkajorn Vachanasvasti, People Participation on Governmental Policies Employment Service, 2nd ed. (Bangkok: 

Planning and Information Division Department of Skill Development Ministry of Labour, 2007), 15. [In Thai]

  16 Sirikan Jarensiri, “4 Years of Rights Being Violated by NCPO, Demanding For Free and Fair Election,” Hot Issues 

Column, ilaw, July 16, 2018, accessed October 11, 2019, https://www.ilaw.or.th/node/4870/ [In Thai]

 4) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบถกแถลง สานเสวนาหา

ทางออก (Deliberative Democracy) เป็นประชาธปิไตยแบบถกแถลงทีเ่ป็นกระบวนการส�าคญัของประชาธปิไตย

ภาคพลเมือง ประชาธิปไตยชุมชน เป็นความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่องของประชาธิปไตย

แบบตัวแทนที่เป็นรูปแบบสถาบันที่ตายตัว ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีมีความซับซ้อน 

และมีความแตกต่างหลากหลายได้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยแบบถกแถลงจะช่วยแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ 

ของระบบการเมืองแบบตวัแทน โดยการมส่ีวนร่วมของภาคพลเมืองทีม่คีวามส�านกึทางการเมอืง (Active Citizen) 

และมีจิตสาธารณะรวมหมู่ (Civic Life) หลักการส�าคัญของการมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้คือ กระบวนการที่ให้

ประชาชนทุกคน หรือภาคพลเมืองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และตอบสนองข้อเรียกร้องเพื่อให้ตัวแทนของ

ตน หรือรัฐบาลน�าไปปฏิบัติต่อไป

 ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่า “การมส่ีวนร่วมของประชาชน” หมายถงึ การทีก่ลุม่ประชาชน หรอืขบวนการ

ทีส่มาชกิของชมุชนทีก่ระท�าการออกมาในลกัษณะของการท�างานร่วมกนั ทีจ่ะแสดงให้เหน็ถงึความต้องการร่วม 

ความสนใจร่วม มคีวามต้องการท่ีจะบรรลถึุงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกจิและสงัคม หรอืการเมอืง หรอืการด�าเนิน

การร่วมกนัเพือ่ให้เกดิอทิธพิลต่อรองอ�านาจมติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม หรือการด�าเนนิการเพ่ือให้

เกิดอิทธิพลต่อรองอ�านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน15

3. การล่วงละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในประเทศไทย

 ผลจากการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา ท�าให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ส�าคัญ 4 ประการ 

ได้แก่ การประกนัให้เกดิสทิธต่ิาง ๆ  ตามทีร่ะบไุว้ในสนธสัิญญา, การด�าเนนิการให้เกดิสิทธติามทีรั่บรองไว้ในสนธิ

สัญญา, การเผยแพร่เนื้อหาของสิทธิตามสนธิสัญญาให้ประชาชนรับทราบ และการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติ

ตามสนธสิญัญา แต่ประเทศไทยกย็งัมกีารล่วงละเมดิสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงอยูซ่ึง่ท�าให้กรณดีงักล่าว

นีไ้ม่เป็นไปตามหลกัสทิธมินษุยชนท่ีมกีารบัญญติัไว้ในรฐัธรรมนญูและไม่เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) 

ดังเช่นกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน16 มีข้อมูลสถิติตลอด 4 ปี ว่ามีประชาชน

ถูกตั้งข้อกล่าวหาและด�าเนินคดีกว่า 1,138 คน มีกิจกรรมที่ถูกห้ามจัดไปแล้วอย่างน้อย 264 ครั้ง เกี่ยวเนื่องมา

จากการจดักจิกรรมทางการเมอืงหรอืการแสดงความคิดเหน็ทางการเมอืงหรอืต่อรัฐบาลทหารและการรฐัประหาร 

ทั้งก่อนการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562 จึงอาจเรียกได้ว่ายุคสมัยของคณะรักษาความสงบแห่ง

ชาติ (คสช.) เป็นยุคการล่มสลายของหลักนิติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้บังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ใหม่ถงึ 2 ฉบบั และอาศยัอ�านาจตามมาตรา 44 และมาตรา 48 เข้ายดึอ�านาจและบริหารอ�านาจนัน้อย่างเบด็เสรจ็ 
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โดยโจมตีประชาชนผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ด้วยกฎหมายที่ไม่ชอบธรรม ซึ่งการทรมาน

โดยเจ้าหน้าที่รัฐในสามจังหวัดชายแดนภายใต้นั้น ทหารได้เข้าควบคุมอ�านาจอย่างเบ็ดเสร็จในพื้นท่ีชายแดนใต้

เป็นเวลากว่า 14 ปีรวมถึงปัจจุบันด้วย เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ายึดอ�านาจและแต่งตั้งตัว

เองเป็นรัฐบาลก็ยิ่งเป็นการเพิ่มอ�านาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐภาคใต้มากขึ้น มีการสนับสนุนงบประมาณที่เพิ่มขึ้น พื้นที่

ชายแดนใต้นั้นเป็นเผด็จการทหารมากว่า 14 ปี และไม่สามารถท�าลายได้ในเร็ววัน ทหารใช้อ�านาจการกักขัง 

ผู้ต้องหาในค่ายทหารกว่า 7 วัน เป็นอย่างต�่า และสามารถยื่นเรื่องกักตัวเพิ่มได้มากสุดอีก 30 วัน โดยในขณะ 

ที่เหยื่อถูกควบคุมตัวนั้นไม่อนุญาตให้มีการสังเกตการณ์จากภายนอก หรือแม้กระทั่งทนายความก็ไม่อนุญาตให้

เข้าพบเหยื่อ สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบอาจถึงขั้นร้ายแรงต่อสุขภาพจิตของเหยื่อและเป็นการละเมิด 

สทิธมินษุยชน ทัง้นี ้ฝ่ายตลุาการกลบัอนมุตัใิห้มรีะบบนีใ้ช้ภายในประเทศไทย เป็นการเอือ้ต่อการกระท�าทรมาน

ผู้ต้องหาโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งจวบจนทุกวันนี้คดีดังกล่าวเหล่านั้นก็ยังไม่จบสิ้นไป17 

 ส�าหรับรัฐบาลไทย ได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงาน

หลักรับผิดชอบสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่เข้าเป็นภาคีแล้ว จ�านวน 3 ฉบับ คือ กติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR), 

อนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏิบัตทิางเชือ้ชาติในทกุรปูแบบ, อนสุญัญาต่อต้านการทรมานและการปฏบิตัิ

อื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ายีศักดิ์ศรี การจัดท�าและเสนอรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐ ต่อ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนชดุกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International 

Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) นั้น ก�าหนดให้ต้องส่งรายงานภายในปีแรก นับจากวันที่ลง

นามเป็นภาคี เป็นรายงานผลการด�าเนินงานเบื้องต้น (Initial Report) หลังจากนั้น จะต้องส่งรายงานทบทวน

สถานการณ์เป็นระยะ (Periodic Reports) ทุก ๆ  5 ปี หลังจากการส่งรายงานฉบับแรก การตรวจสอบของคณะ

กรรมการจะด�าเนินการโดยการศึกษารายงานของรัฐบาล และศึกษาร่วมกับรายงานเงา (Shadow Report) ที่

จัดท�าโดยองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาสังคม สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ รวม

ทัง้เอกสาร และข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ด้านสิทธมินษุยชนของประเทศนัน้ ๆ  ทีป่รากฏอยูใ่นระบบเอกสาร

ขององค์การสหประชาชาติ และในแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 

 การทบทวนการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของ

ประเทศไทย ท่ีนครเจนีวา อยูใ่นสมยัประชุมที ่119 ร่วมกบั สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ, สาธารณรัฐบอสเนยี

และเฮอร์เซโกวีนา, ประเทศอิตาลี, สาธารณรัฐเซอร์เบีย และสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน ได้เกิดขึ้นภายใต้

สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางหลังการรัฐประหารของประเทศไทยมากว่าสองปี หลังจาก

เม่ือปี พ.ศ. 2559 ในการประชมุทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชนภาพรวมของประเทศไทยในทกุด้าน ผ่านกลไก

ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ซึ่งก�าหนดให้ประเทศ

สมาชิกสหประชาชาตทิัง้ 193 ประเทศ จดัท�ารายงานทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชนของประเทศ (Universal 

 17 Ibid. 



Periodical Review: UPR) อันเป็นอีกกลไกหนึง่ภายใต้การตรวจสอบด้านสทิธมินษุยชนของสหประชาชาต ิหลาย

ประเทศได้ตั้งค�าถามในเวทีถึงประเด็นการใช้อ�านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งประเด็นการใช้

ศาลทหารต่อพลเรอืน การซ้อมทรมาน การใช้กฎหมายหมิน่พระบรมเดชานภุาพ ในการจ�ากดัสทิธเิสรภีาพในการ

แสดงออก หรือการเรียกบุคคล และจับกุมไปควบคุมตัวไว้ในค่ายทหาร เป็นต้น

4. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 4.1 สรุปผล

   สิทธิมนุษยชนตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น ได้กล่าวถึง

หลักสิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) และได้มีการบัญญัติกฎหมาย เพื่อรับรอง

สทิธมินษุยชนดงักล่าวไว้ในกฎหมายไทย ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะชดัเจนขึน้ โดยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยทีใ่ช้

กนัมาในอดตีได้กล่าวถงึสทิธมินษุยชนไว้บางส่วน จนกระทัง่ได้มกีารพัฒนาบทบญัญติัดังกล่าวให้มคีวามสมบรูณ์

ขึน้ตามทีป่รากฏในการประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัเมือ่ปี พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนญูแห่งราช

อาณาจักรไทย ฉบับเมื่อปี พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเมื่อปี พ.ศ. 2560 ผลจากการ

เข้าเป็นภาคสีนธสิญัญา ท�าให้ประเทศไทยต้องปฏบิตัติามพนัธกรณ ีทีส่�าคญั 4 ประการ ได้แก่ การประกันให้เกดิ

สิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสนธิสัญญา, การด�าเนินการให้เกิดสิทธิตามท่ีรับรองไว้ในสนธิสัญญา, การเผยแพร่

เนื้อหาของสิทธิตามสนธิสัญญาให้ประชาชนรับทราบ และการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติตามสนธิสัญญา

 4.2 ข้อเสนอแนะ

   แนวทางในการส่งเสริมและการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย สมควรด�าเนินการอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายทางดังนี้

   4.2.1 รัฐบาลควรให้ความส�าคัญในการส่งเสริม เผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษชนต่อประชาชน ท้ังการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง

ถือว่าเป็นกระบวนการส�าคัญต่อพัฒนาการทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสื่อมวลชน เช่น วิทยุ 

โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ประสานงาน ร่วมมือกับองค์กรที่ท�างานด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษยชน

   4.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชนต้องยึดหลักสิทธิ

มนษุยชนทัง้ในการก�าหนดนโยบาย และแผนงานในการบริหารงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเข้าใจ และป้องกนั

ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนจากรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   4.2.3 องค์กรภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาครัฐ ต้องเร่งผลักดันให้เกิดการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการด�าเนินการตรา หรือแก้ไขกฎหมายให้รองรับกับหลักการสิทธิมนุษยชน และ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการรับรองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน และผลักดันให้เกิดกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญในด้านเสรีภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส�าคัญ
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   4.2.4 หน่วยงานภาครัฐต้องด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบปัญหา

การละเมิดสิทธิ และเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ หรือ

เอกชน ที่ส่งผลกระทบ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของชุมชน และประชาชน เช่น โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย 

โครงการสร้างเขื่อนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน กรณีพิพาทต่าง ๆ การฟ้องร้องจับกุมชาวบ้าน และผู้ที่ออกมา

วิจารณ์การด�าเนินการของรัฐบาล การปรับเปล่ียนทัศนคติเจ้าหน้าท่ีรัฐ และนโยบายของรัฐท่ีเข้าใจและให้การ

สนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน

   4.2.5 รฐับาลต้องให้การสนบัสนุนและส่งเสรมิองค์กรทีท่�าหน้าทีก่ลไกคุม้ครองสทิธมินษุยชนตาม

บทบญัญตัติามรฐัธรรมนญู ซึง่ได้แก่ ศาลรฐัธรรมนญู ศาลปกครอง ศาลยติุธรรม ผูต้รวจการแผ่นดนิ คณะกรรมการ

สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิและหน่วยงานราชการอืน่ เช่น การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ รวมทัง้องค์กรพฒันาเอกชน

ด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เป็นต้น โดยการประสานความร่วมมืออย่างจริงใจ ไม่เข้าแทรกแซงการท�างานและรับ

ฟังค�าแนะน�าต่อการแก้ไขปัญหาท่ีเกีย่งข้องกบัสทิธมินษุยชนเพือ่ไปสูก่ารแก้ไขปัญหาทีเ่ป็นรปูธรรมสอดคล้องกบั

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และเป็นจริง ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณที่เหมาะสมแก่องค์กรเหล่านั้นด้วย
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บทคัดย่อ

 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์พื

 จากการศึกษาพบว่า มติคณะรัฐมนตรีก�าหนดให้การลงโทษผู้กระท�าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการควร

ลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ จึงขัดต่อหลักการใช้อ�านาจดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติระเบียบ

่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาในการเปรียบเทียบ 

การลงโทษข้าราชการพลเรอืนสามัญผูก้ระท�าความผดิอย่างร้ายแรง กรณทุีจรติต่อหน้าทีว่่าควรปรบัใช้กบักฎหมายฉบบัใด 

่อศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายในการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ผู้กระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีทุจริตต่อหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เพื



ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งก�าหนดให้ลงโทษได้ 2 สถาน คือ ปลดออกกับไล่ออก ทั้งเมื่อพิจารณาตามหลักล�าดับ

ศักด์ิทางกฎหมายที่มติคณะรัฐมนตรีขัดกับกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซึ่งมีศักดิ์สูงกว่า ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีใช้ค�าว่า 

“ควรไล่ออก” เป็นค�าช่วยกริยาในความคล้อยตาม ไม่ได้แปลว่าต้องกระท�า ทั้งในส่วนของอ�านาจคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีอ�านาจชี้มูลความผิดทางวินัยกรณีข้าราชการทุจริตต่อหน้าที่ราชการให้ 

ผู้บังคบับัญชาสัง่ลงโทษ อนัเป็นการน�าอ�านาจการบรหิารงานของบุคคลมอบให้แก่องค์กรอืน่นอกเหนอืระบบบังคับบญัชา 

จะต้องกระท�าอย่างระมัดระวังและอยู่ภายในกรอบของกฎหมายเฉพาะมูลกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการเท่านั้น ดังนี้ จึงมี

ข้อเสนอแนะเห็นควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติ ระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 กรณทุีจรติต่อหน้าทีร่าชการ

ให้ลงโทษไล่ออกสถานเดียว หรือหากต้องการคงดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาเอาไว้ให้ปลดออกหรือไล่ออกได้ ก็ควรออกกฎ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กฎ ก.พ.) เพื่อวางกรอบการใช้ดุลพินิจบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและมโนธรรม

ค�าส�าคัญ:  การลงโทษ;  ข้าราชการพลเรือน;  วินัยร้ายแรง;  ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

Abstract 

  This article aims to study the legal problems arising from inflicting punishments on civil servants 

found guilty of grave disciplinary offences. It focuses on malfeasance cases as provided in cabinet 

resolutions, Civil Servant Act B.E. 2551 and Corruption Suppression and Prevention Act B.E. 2561. 

The main objective is to compare different cases of civil servants found guilty of grave disciplinary 

offences relating to malfeasance, and hence to identify which statutes should be applied accordingly.

 Results showed that according to the cabinet resolutions, a civil servant found guilty of grave 

disciplinary offences was subject to being dismissed. This provision was inconsistent with the discretionary 

power of the supervisors as provided in the Civil Service Act B.E. 2551, which permitted two kinds of 

punishments: dismissal or removal. In term of hierarchy of power, cabinet resolutions were lower than 

acts. Cabinet resolutions stated that a guilty civil servant “shall be dismissed”. The auxiliary verb indicated 

that the clause was merely a suggestion, not a compulsion. Moreover, the National Anti-Corruption 

Commission (NACC) was empowered to decide whether a civil servant’s accusations were groundless 

or plausible. A plausible case would be submitted for the supervisors to decide which punishments to 

be inflicted on the guilty civil servants. This meant that the personnel management power, which basically 

belonged to the supervisors, was transferred to an outside agency. Therefore, this power should be 

limited in a case of malfeasance only and subject to a very careful exercise. The writer recommends 

that the Civil Service Act B.E. 2551 should be amended to stipulate that the only permissible punishment 

for a civil servant guilty of malfeasance is a dismissal. Otherwise, if the discretionary power of inflicting 

either dismissal or removal is to be continued, the Civil Service Commission should enact a set of 
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regulations to provide guidelines for supervisors to exercise their discretionary power based on the rule 

of law and principle of good morality.

Keywords:  Punishment;  Civil Servants;  Grave Disciplinary Offences;  Malfeasance
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ปชันขอ

่

รัปชัน

าลงคือประเด็นเรื่องการลงโทษทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ�า

อ

  ซึ่งเท่ากับว่าสถานการณ์การทุจริตในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย

 จากการรายงานขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) เปิดเผย

รายงานดัชนีการรับรู้การคอร์รั งโลกปี พ.ศ. 2561 ใน 180 ประเทศทั่วโลก ที่มีการให้คะแนนตั้งแต่ระดับ 

0 - 100 คะแนนต�่าสุด หมายถึงการคอร์รัปชันสูง ขณะที่ 100 คะแนน หมายถึงโปร่งใส ประเทศไทยอยู่ในอันดับ

ที่ 99 ด้วยคะแนนความโปร่งใส 36 คะแนน หล่นลงไปจากปี พ.ศ. 2560 ที่ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 96 ด้วย

คะแนนความโปร่งใส 37 คะแนน นั่นหมายถึง มีการคอร์รัปชันเพิ่มขึ้น5 ซึ่งดัชนีชี้วัดดังกล่าวมิใช่เพียงแค่แสดงให้

เห็นถึงสภาพปัญหา ยังแสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตในประเทศไทยเมื่อพิจารณาในราย

ละเอียดพบว่า ค่าคะแนนที่ต� นาจหรือ

ต�าแหน่งในทางทีผ่ดิ ความส�าเรจ็ของภาครฐัในการควบคมุการทจุรติค  และการมกีลไกเร่ืองความซ่ือสัตย์

สุจริตในระบบ รวมถึงเกณฑ์ข้อที่เก่ียวกับการติดสินบน และการทุจริตว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ซ่ึงได้มีการส�ารวจ 

ผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจทั่วโลก6

 จากข้อมลูข้าราชการพลเรอืนสามญัทีถู่กด�าเนนิการทางวนิยัทีไ่ด้รายงานมายงัส�านกังานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558 พบว่า มีการตั้งข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ราชการโดยไม่ชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ (ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ) มากถึง 275 ครั้ง 

ต่อหน้าที่ราชการมีจ�านวน 236 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.49 ของข้าราชการที่ถูกด�าเนินการทางวินัยทั้งหมด8
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ยังไม่เคยมีค่าดัชนีที่ลดลงแต่อย่างใด  ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลของหอการค้าไทยเผยปัญหาคอรัปชัน
ในประเทศไทยพบว่าประเทศไทยยังมีปัญหาคอรัปชันที่รุนแรง โดยในปี พ.ศ. 2560 สูงถึงร้อยละ 37 ซึ่งคาดว่า
ในปี พ.ศ. 2561 จะมีปัญหาสูงขึ้นร้อยละ  48  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาการให้สินบนการให้ของกำนัลหรือรางวัล
ต่าง ๆ

คิดเป็นร้อยละ 5.85 ของฐานความผิดทั้งหมด โดยข้าราชการพลเรือนสามัญที่ถูกด�าเนินการทางวินัยฐานทุจริต

Paving 200,000 Billion Damage, Transparency Thailand,” last modified n.d., accessed February 16, 2018, http://www.transpar-

modified n.d., accessed September 3, 2019, http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/1289/4/ [In Thai]
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งคบับัญชาควรจะลงโทษด้วย

การไล่ออกเพียงสถานเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี หรือมีอ�านาจดุลพินิจในการพิจารณาว่าควรลงโทษปลดออก

หรือไล่ออกตามพระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 นอกจากนัน้ ยงัมีพระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 ให้อ�านาจแก่คณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ในการลงโทษทางวนิยัข้าราชการท่ีกระท�าการทุจริตต่อหน้าที่

โดยการส่งรายงานเอกสารและท�าความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ถูกกล่าวหาเพื่อสั่งลงโทษได้ 

 จะเหน็ได้ว่าปัญหาการลงโทษทางวนิยัแก่ข้าราชการพลเรอืนทีถู่กกล่าวหาว่าทจุรติมกีฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

จ�านวน 3 ฉบบัด้วยกัน จงึเป็นทีม่าของการเขยีนบทความเรือ่งนีว่้าการลงโทษทางวนิยัในมลูกรณทีจุรติต่อต�าแหน่ง

หน้าที่ราชการควรปรับใช้ตามกฎหมายฉบับใด

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางวินัยในมูลกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

 2.1 การลงโทษทางวินัยตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีที่มีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

     มตคิณะรฐัมนตรตีามหนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ที ่นร 0205/ว 234 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2536 ก�าหนดให้การลงโทษในกรณีท่ีมีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการนั้นควรจะต้องลงโทษไล่ออก แม้ว่า 

ผู้กระท�าผิดจะน�าเงินที่ได้ท�าการทุจริตไปมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดก็ไม่เป็นเหตุอันควรลดโทษจากไล่

ออกเป็นปลดออกจากราชการ ในการลงโทษผู้กระท�าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการนั้น เนื่องจากเป็นโทษที่มีความ

รุนแรงจึงก�าหนดแนวทางในการพิจารณาการลงโทษไล่ออกไว้ใน หนังสือที่ นร 0611/ว2 ลงวันที่ 30 มกราคม 

พ.ศ. 2528 ว่าการจะสั่งลงโทษข้าราชการถึงข้ันปลดออกหรือไล่ออกนั้นต้องมีหลักฐานชัดเจนพอสมควรว่าผู้ที่

กระท�าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการนั้นมีเจตนาทุจริตต่อหน้าที่ราชการด้วย 

   จึงเห็นได้ว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวท�าให้เกิดปัญหาถกเถียงถึงมาตรฐานโทษทางวินัยว่าการไม่

ลงโทษตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยลงโทษในฐานอื่นนอกจากไล่ออกจะเป็นการชอบ

ด้วยกฎหมายหรือไม่

 2.2 การลงโทษทางวินัยข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

กรณีที่มีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

   พระราชบัญญัติระเบียบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 88 ก�าหนดโทษทางวินัย

ไว้ 5 สถาน ได้แก่ (1) ภาคทัณฑ์ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน (4) ปลดออก (5) ไล่ออก และมาตรา 88 (1) 

ได้ก�าหนดให้การปฏิบัตหิรอืละเว้นการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการโดยทจุรติเป็นความผดิวนิยัร้ายแรง ซึง่ได้มกีารบญัญตัิ

ไว้ในมาตรา 97 ว่า “ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษ

ปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน�ามาประกอบการพิจารณาลดโทษ

ก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต�่ากว่าปลดออก…”

หน้า 16 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)

 มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 

พ.ศ. 2536 กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีที่มีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ มี

ปัญหาทางกฎหมายว่ามาตรฐานโทษในมลูกรณทีจุรติต่อหน้าทีร่าชการดงักล่าว ผ้บูั



   จะเห็นได้ว่าในการพจิารณาลงโทษข้าราชการพลเรือนสามญัท่ีได้กระท�าผิดวนิยัอย่างร้ายแรงกรณี

ทจุรติต่อหน้าทีร่าชการนัน้ กฎหมายให้พจิารณาถึงความร้ายแรงของการกระท�าความผิด กล่าวคอื หากการทุจรติ

นัน้ไมไ่ด้มคีวามร้ายแรงหรอืมเีหตอุนัควรลดหย่อนโทษ ผูบ้งัคบับญัชากม็อี�านาจใช้ดลุพนิจิในการลงโทษโดยการ

ปลดออกแทนไล่ออกได้ 

   นอกจากนี้ แล้วกฎหมายก็ยังให้ผู้บังคับบัญชาสามารถน�าหลักความได้สัดส่วนระหว่างโทษทาง

วินัยและความผิดทางวินัย หลักนิติธรรม หลักมโนธรรม และหลักความเป็นธรรม ซึ่งให้อ�านาจแก่ผู้บังคับบัญชา

สามารถเลอืกท่ีจะลงโทษเพือ่ก่อให้เกดิความเป็นธรรมได้9 ทัง้นี ้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความผิดที่

ข้าราชการได้กระท�า โดยพิจารณาจากระดับของต�าแหน่ง ลักษณะเฉพาะของหน้าที่ การกระท�าความผิดวินัยก่อ

ให้เกิดความเสือ่มเสียต่อหน่วยงาน การกระท�ามีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาร่วมหรือไม่ พฤตกิรรมและ

การกระท�าความผดิของข้าราชการท่ีเป็นเหตใุห้ถกูลงโทษทางวินยั ความผิดทางวนิยัและโทษทางวนิยัในคร้ังก่อน 

(ถ้ามี) มีการกระท�าความผิดวินัยในลักษณะเดิมซ�้า ๆ หรือบ่อยครั้งหรือไม่ อายุของข้าราชการที่กระท�าความผิด 

การกระท�าความผดิวนิยัมส่ีวนเกีย่วข้องกบัภาระหน้าทีข่องข้าราชการซ่ึงได้รับมากเกินไปหรือไม่ ข้าราชการต้อง

รับผิดภาระงานใด ๆ เพียงผู้เดียวหรือไม่ ความตั้งใจในการปรับปรุงตัว พฤติกรรมของข้าราชการภายหลังได้รับ

โทษทางวินัย ซึ่งจากหลักการความเหมาะสมและสอดคล้องกับความผิดที่ข้าราชการได้กระท�าข้างต้น10 มา

ประกอบการพจิารณาเพือ่ใช้ดลุพนิจิในการลดโทษของผูท้ีก่ระท�าความผดิฐานทจุริตต่อหน้าทีร่าชการได้ แต่ทัง้นี้

การลดโทษนั้นจะลดให้ต�่ากว่าโทษปลดออกไม่ได้  

 2.3 การลงโทษทางวนิยัตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและการปราบ

ปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กรณีที่มีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

   พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและการปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561 

มาตรา 98 วรรคแรก ก�าหนดว่า “เมือ่ผูบั้งคบับญัชาหรอืผูม้อี�านาจแต่งตัง้ถอดถอนผูถ้กูกล่าวหาได้รบัส�านวนการ

ไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 91 แล้ว ให้ผู้บังคับ

บัญชาหรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยในการ

พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่าส�านวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติเป็นส�านวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายระเบียบหรือข้อ

บังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้นแล้วแต่กรณี”

   จะเหน็ได้ว่านอกจากผูบั้งคบับัญชาแล้ว กฎหมายยงัให้อ�านาจแก่คณะกรรมการป้องกนัและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติในการพิจารณาโทษทางวินัยข้าราชการที่ได้กระท�าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยการ

ส่งรายงานเอกสารและท�าความเหน็ไปยงัผูบ้งัคบับญัชาของผูท้ีถ่กูกล่าวหาเพือ่สัง่ลงโทษทางวินยัได้โดยทีผู่บ้งัคบั

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)                     หน้า 17

 9 Police Lieutenant Colonel Panyong Chenguan, Consideration of Offenses and Punishments (n.p.: Office of Public 

 10 Patpong Amornwat, Legal Principles Concerning Disciplinary Action (Bangkok: Winyuchon Press, 2016), 108. [In Thai] 
Secter Anti Corruption Commission, 2017), 1-2. [In Thai]



บัญชาไม่ต้องท�าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ และให้ถือเอารายงานเอกสารที่คณะกรรมการส่งให้นั้นเป็น

รายงานการสอบสวน ทั้งนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ินอกจากจะมีอ�านาจหน้าที่

ในการไต่สวนแล้วยงัมอี�านาจในการก�าหนดฐานความผดิทางวนิยัของผูถ้กูไต่สวนได้ โดยให้ถอืว่าส�านวนของคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นส�านวนการสอบสวนวินัยด้วย

   จากข้อกฎหมายข้างต้น มีปัญหาว่าผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้นจะต้องลงโทษตามท่ีคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�าหนดหรือมีอ�านาจในการใช้ดุลยพินิจในการลงโทษด้วย

ตนเอง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าวินิจฉัยไว้ในค�าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.106/2549 ว่าการที่ประธานคณะ

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติส่งรายงานการสอบสวนและเอกสารไปยงัผู้บังคบับัญชาหรอื

ผู้มีอ�านาจถอดถอนผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นการด�าเนินการตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ส่วนการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและการมีมติของคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติแห่งชาตว่ิาผูฟ้้องคดีกระท�าความผิดวนิยัอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าท่ีและประพฤติ

ชั่วอย่างร้ายแรงนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (ข้าราชการที่ถูกด�าเนินการทางวินัย) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 (ผู้บังคับบัญชา) 

ไม่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติได้วินิจฉัยแล้ว จึงต้องพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติแห่งชาตมิมีต ิเช่นนีข้้ออ้างทีว่่าผูบ้งัคบับญัชาผู้มอี�านาจบรรจุแต่งต้ังไม่จ�าต้องผูกพันตามมติคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงไม่อาจรับฟังได้ 

   จากบทบัญญัติมาตรา 98 และค�าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.106/2549 จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้

ก�าหนดให้อ�านาจในการพิจารณาโทษแก่ผู้บังคับบัญชา แต่จะต้องพิจารณาจากรายงานและความเห็นของคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นได้กระท�าผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

หรือไม่เท่านั้น ส่วนอ�านาจในการก�าหนดโทษยังคงเป็นของผู้บังคับบัญชา

   แม้ว่าผูบ้งัคับบญัชาของผูถ้กูกล่าวหาจะลงโทษตามมตขิองคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติก็ตาม แต่ค�าสั่งลงโทษนั้นผู้บังคับบัญชาได้อาศัยอ�านาจของตนเองในการสั่งลงโทษ จึงเป็นค�า

สั่งทางปกครอง และหากผู้ถูกกล่าวหาไม่พอใจจะต้องยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชา  

3. บทวิเคราะห์

 3.1 เปรียบเทยีบการลงโทษทางวนิยัตามมตคิณะรฐัมนตรตีามหนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 

ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2536 กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551

   ในการลงโทษวนิัยร้ายแรงพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ใหดุ้ลพินิจของ

ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระท�าความผิด โดยสามารถพิจารณาลดหย่อนโทษของ 

ผูก้ระท�าความผิดได้ ท้ังนีด้ลุพนิจิของผูบั้งคบับญัชาสามารถใช้ได้กบัการกระท�าผิดวนิยัร้ายแรงทกุมลูกรณแีต่ต้อง

อยู่บนพื้นฐานของหลักความได้สัดส่วนระหว่างโทษทางวินัยและความผิดทางวินัย หลักนิติธรรม หลักมโนธรรม 

และหลักความเป็นธรรม และผู้บังคับบัญชาสามารถลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามมาตรา 97 ก็ได้ 

   เมือ่พจิารณาแนวทางการลงโทษตามมติคณะรฐัมนตรกีรณทีีข้่าราชการได้ทจุรติต่อหน้าท่ีราชการ 

โดยก�าหนดว่าในกรณีที่ข้าราชการได้กระท�าการทุจริต ไม่ว่าจะมีการน�าเงินที่ยักยอกทุจริตไปมาคืนหรือมีเหตุ 

หน้า 18 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)



 11 Working Group to Amend the Aawmaking Process, Basic Guide to Drafting Laws and Legal Forms (Bangkok: 

Council of State, 1962), 93. [In Thai]

อันควรปราณีอื่นใดก็ไม่เป็นเหตุในการลดหย่อนโทษ กล่าวคือ หากมีการกระท�าผิดใน 2 กรณีดังกล่าว ผู้บังคับ

บัญชาจะไม่สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลดโทษของผู้กระท�าผิดได้เลยต้องลงโทษไล่ออกเท่านั้น

   จึงสรุปได้ว่า มติคณะรัฐมนตรีได้จ�ากัดอ�านาจในการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการลงโทษ

ทางวนิยัผูก้ระท�าความผดิฐานทุจรติต่อหน้าทีร่าชการโดยควรลงโทษไล่ออกสถานเดยีว แต่พระราชบญัญตัริะเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาถึงความร้ายแรงของ

ความผิดโดยผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะลงโทษไล่ออกหรือปลดออกได้ 

 3.2 สถานะทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 

0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2536

   มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้จะเห็นได้ว่ามีการวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษในกรณีที่มีการกระ

ท�าผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นการกระท�าโดยคณะรัฐมนตรีจึงมีลักษณะเป็นการกระท�าทางปกครอง

และเป็นการก�าหนดกฎเกณฑ์ให้ฝ่ายปกครองปฏบิติัเพือ่ทีจ่ะให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงมไิด้บงัคบัใช้กบัองค์กร

ใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ มติดังกล่าวจึงมีลักษณะที่เป็นการทั่วไป แต่มีสภาพบังคับกล่าวคือหากไม่ปฏิบัติตาม

อาจจะมีการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีได้ เห็นได้จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 มาตรา 82 ก�าหนดว่าหากไม่ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมติแล้วก็จะถือว่าเป็นการกระท�าผิดวินัยตาม

มาตรา 84 อาจส่งผลให้ถูกลงโทษทางวินัยได้ ยิ่งไปกว่านั้นหากการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

ร้ายแรงแล้วก็จะถือว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรงตามมาตรา 85 เช่นนี้ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงมีสถานะเป็น 

“กฎ” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งบัญญัติ

ไว้ว่า “กฎ หมายความว่า พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบญัญตัท้ิองถิน่ ระเบยีบ ข้อบงัคบั 

หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”

   มตคิณะรฐัมนตรดีงักล่าวจงึเป็นกฎหมายของฝ่ายบรหิาร หากพจิารณาเนือ้หาของมตดิงักล่าว ข้อ 

1.2 ทีว่่า “การลงโทษผูก้ระท�าผดิวนิยัฐานทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ... ซ่ึงควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ การน�า

เงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ” 

เปรียบเทียบกับเนื้อหาของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 97 วรรค 1 ซึ่งเป็น

กฎหมายท่ีมีสถานะสูงกว่าซึ่งมีเนื้อหาว่า “ภายใต้บังคับวรรคสองข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท�าผิดวินัย

อย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณถ้ีามเีหตอุนัควรลดหย่อนจะน�ามาประกอบ

การพจิารณาลดโทษกไ็ด้ แต่ห้ามมใิห้ลดโทษลงต�า่กว่าปลดออก” จึงเหน็ได้ว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนัน้มเีนือ้หา

ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการจัดล�าดับศักดิ์ทาง

กฎหมาย (The Hierarchy of Law) ในแง่องค์กรที่ตรากฎหมายนั้นต้องถือว่ากฎหมายที่ตราออกใช้จากองค์กร

ที่มีฐานะทางกฎหมายสูงกว่าย่อมมีล�าดับศักดิ์สูงกว่า กล่าวคือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 ตราโดยรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติย่อมมีล�าดับศักด์ิสูงกว่ามติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี11 หรือด้วยตัว

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)                      หน้า 19



สถานะกฎหมายเองพระราชบัญญัติย่อมมีศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่ามติคณะรัฐมนตรีตามหลักแล้วกฎหมายที่มี

ล�าดบัศกัดิต์�า่กว่าจะมเีนือ้หาขัดหรอืแย้งกบักฎหมายทีม่ลี�าดับศกัด์ิทีส่งูกว่าไม่ได้ ดังนัน้ มติคณะรฐัมนตรีดังกล่าว

จึงไม่อาจใช้บังคับได้ตามหลักข้างต้น 

  3.3 การตีความมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 

ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2536

   ตามที่ข้อ 1.2 ของหนังสือที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2536 มีการใช้ถ้อยค�า

ว่า “ควรลงโทษเป็นไล่ออก” จะเห็นได้ว่าตามหลักการตีความกฎหมาย (Interpretation of Law) หากตีความ

ตามตัวอักษรแล้วจะพบว่า มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้มีถ้อยค�าที่ชัดเจน (Obscurity) ซึ่งสามารถใช้ตรรกวิทยาของ

กฎหมาย (Legal Interpretation) ได้12 เพราะตามมติคณะรัฐมนตรี ใช้ค�าว่า “ควร” ซึ่งแปลว่า เหมาะ เช่น กิน

แต่พอควร, ชอบ, ถูกต้อง เช่น เห็นควรแล้ว เป็นค�าช่วยกริยาในความคล้อยตาม เช่น ควรท�า ควรกิน13 จึงต้อง

ถือว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ได้บังคับให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษผู้ถูกกล่าวหาด้วยการไล่ออกโดยไม่มีการลดโทษ หาก

แต่ข้อความดังกล่าวมีลักษณะเป็นการแนะน�าว่า “ควร” ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

ต้องถือว่ามติคณะรัฐมนตรีเป็นถ้อยค�าช่วยในความคล้อยตามว่า “ควรไล่ออก” แต่ไม่ใช่ถ้อยค�าที่บังคับเด็ดขาด

ให้ไล่ออกโดยไม่มีการลดโทษ หากมติดังกล่าวต้องการท่ีจะบังคับให้มีการลงโทษในกรณีท่ีมีการทุจริตเคร่งครัด 

อาจจะใช้ค�าว่า “ต้อง” หรือค�าว่า “ให้” ในลักษณะการ “บงการ” อย่าง “เด็ดขาด”14 จึงจะท�าให้ข้อความในมติ

ดงักล่าวมีลกัษณะเป็นการบงัคบัให้ท�าตาม กรณนีีต้้องถอืตามภาษติกฎหมายทีว่่า “กรณทีีข้่อความทีใ่ช้เป็นถ้อยค�า

ธรรมดาสามัญ ไม่จ�าต้องอธิบายความ” อีก

 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการลงโทษในกรณีที่ท�าผิดวินัยร้ายแรงกับดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา

   ค�าสัง่ลงโทษทางวนิยัน้ันเป็นค�าส่ังทางปกครองซ่ึงเป็นการกระท�าทางปกครองประเภทหนึง่ซ่ึงโดย

ทั่วไปแล้วรัฐอาจจะก�าหนดให้เจ้าพนักงานทางปกครองต้องผูกพันกับกฎหมายอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ เจ้า

พนกังานทางปกครองนัน้จะต้องใช้อ�านาจเพือ่ปฏบิตัติามทีก่ฎหมายก�าหนดเท่านัน้อ�านาจดงักล่าวเรยีกว่า “อ�านาจ

ผูกพัน” (Mandatory Power) แต่ท้ังน้ีอ�านาจผูกพันที่เคร่งครัดนั้นอาจผ่อนคลายลงได้ โดยการท่ีกฎหมายได้

ก�าหนดให้เจ้าพนักงานปกครองมี “อ�านาจดุลพินิจ” (Discretionary Power) ซึ่งเป็นอ�านาจที่ให้เจ้าพนักงาน

ปกครองมอี�านาจในการตดัสนิใจภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย15 โดยอ�านาจดุลพินจิกบัการลงโทษทางวินยันัน้จะ

ควบคู่กัน เพราะถึงแม้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจลงโทษทางวินัยจะมีอ�านาจดุลพินิจในการ

พิจารณาตัดสินใจลงโทษข้าราชการผู้กระท�าผิดวินัยได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและการตรวจสอบ

ของศาลปกครองด้วย16

 14 Phumchai Suwandee, Basic Knowledge of General Law (Bangkok: Nititham, 1999), 17. [In Thai]

 15 Worachet Phakirat, General Administrative Law (Bangkok: Nitirat, 2011), 75. [In Thai]
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 16 Patpong Amornwat, Legal Principles Concerning Disciplinary Action, 108. [In Thai]

the 7th Royal Ceremony December 5, 2011 (Bangkok: Royal Institute, 2013), 240. [In Thai]

 12 Arun Panupong, “Legal Interpretation,” Journal of Law 26, no. 3 (September 1998): 547. [In Thai]

 13 Office of the Royal Society, Royal Institute Dictionary 2011 in Honor of His Majesty the King on the Occasion of 



   พระราชบัญญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ได้ให้อ�านาจดุลพนิจิในการเลอืกวธิดี�าเนนิ

การ หรือ “อ�านาจดุลพินิจ” (Discretionary Power) แก่ผู้บังคับบัญชา กล่าวคือหากพบว่าข้าราชการได้กระท�า

ผดิฐานทจุรติต่อหน้าทีร่าชการซึง่เป็นการท�าผดิวนิยัร้ายแรง ผู้บงัคบับญัชาจะต้องใช้ดุลพินจิในการลงโทษซ่ึงมี 2 

สถาน ได้แก่ ปลดออกและไล่ออก โดยต้องพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระท�าความผิดและยังสามารถ

พิจารณาถึงเหตุลดโทษอ่ืน ๆ เพื่อประกอบดุลพินิจได้อีกด้วย แต่มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส�านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้ก�าหนดให้การลงโทษข้าราชการในกรณี

ที่มีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการว่า “ควรไล่ออก” ซึ่งหากตีความค�าว่าควรไล่ออก คือ ต้องลงโทษด้วยการไล่ออก

โดยไม่มีเหตุลดโทษ เท่ากับว่ามติดังกล่าวได้ลดอ�านาจในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาจากอ�านาจดุลพินิจใน

การเลอืกวธิกีารในการลงโทษผูถ้กูกล่าวหาเป็นอ�านาจผกูพนัทีจ่ะต้องลงโทษผูถ้กูกล่าวหาโดยการไล่ออกเท่านัน้

  3.5 มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 

ธนัวาคม พ.ศ. 2536 กบัพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัปิระกอบ

รฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561 ควรใช้กฎหมายใดในการพจิารณาโทษ

ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่กระท�าการทุจริตต่อหน้าที่

   ในการพจิารณาโทษของข้าราชการผู้กระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการนัน้ผู้บงัคบับญัชา

มีอ�านาจในการพิจารณาโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กล่าวคือการทุจริตนั้น

ถกูก�าหนดให้เป็นการกระท�าผดิวนิยัร้ายแรงซึง่ผู้บงัคบับญัชามอี�านาจในการใช้ดุลพินจิในการก�าหนดโทษระหว่าง

ไล่ออกและปลดออก ในกรณทีีผู่บั้งคบับัญชาได้ท�าการลงโทษโดยการไล่ออกตามมตคิณะรฐัมนตรโีดยไม่ได้ท�าการ

ใช้อ�านาจดลุพนิจิในการพจิารณาโทษนัน้ผูเ้ขยีนเหน็ว่าผูถ้กูลงโทษอาจฟ้องต่อศาลปกครองให้ท�าการเพกิถอนมติ

คณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวขัดกับพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 ในส่วนของผู้บังคับบัญชาท่ีมีหน้าที่ในการลงโทษจะเห็นได้ว่าหากผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจในการก�าหนด

โทษเองโดยไม่ปฏิบัตติามมตคิณะรฐัมนตร ีอาจจะถกูลงโทษเนือ่งจากไม่ปฏิบัติตามมติคณะรฐัมนตรไีด้ เช่นนีแ้ล้ว

ผู้บังคับบัญชาคนดังกล่าวก็อาจจะฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนมติดังกล่าวก็ได้

   ภายใต้หลกัความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าทางปกครองและในฐานะทีเ่ป็นองค์กรผูก้ระท�า

ร่วมในนิติกรรมทางปกครอง การด�าเนินการทางวินัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) จะต้องได้รับการก�าหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย อีกทั้งการลงโทษทางวินัยยังเป็นเพียง

โทษภายในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง การให้องค์กรอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้บังคับบัญชาใช้อ�านาจเหล่านี้อาจจะส่งผล

เสยีต่อระบบบรหิารงานบคุคลภายในขององค์กรเหล่านัน้ได้ ซ่ึงอ�านาจทางวนิยัเป็นอ�านาจท่ีมกัถูกสงวนไว้ส�าหรบั

ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือองค์กรผู้มีอ�านาจบรรจุแต่งตั้งและเป็นอ�านาจที่ต้ังอยู่ภายใต้ระบบบังคับบัญชา

เสมอการน�าอ�านาจดงักล่าวนีม้อบให้แก่องค์กรอืน่ ๆ  ทีอ่ยูน่อกเหนอืระบบบงัคบับญัชาต้องกระท�าอย่างระมดัระวงั

และอยู่ในกรอบของกฎหมายมิฉะนั้นอาจจะก่อให้เกิดผลร้ายแรงต่อระบบการบริหารงานบุคคลภายในฝ่าย

ปกครองนอกจากนี้แล้วแม้ว่าระบบกฎหมายจะออกแบบผลบังคับผูกพันของการใช้อ�านาจองค์กรอื่น ๆ เหล่านี้

ไว้อย่างเคร่งครัดเพียงใดก็ตาม
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   ดงันัน้การใช้อ�านาจของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 234 

วรรคหนึง่ (2) หรอื (4) ของรฐัธรรมนญูแล้วมมูีลหรอืไม่มีมลูความผดิฐานร�า่รวยผดิปกติกระท�าความผดิฐานทจุรติ

ต่อหน้าทีห่รอืกระท�าความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการหรอืความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรมและมกีาร

ชี้มูลความผิดทางวินัยจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้อ�านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ17

   ในประเดน็นี ้ผูเ้ขียนเหน็ว่าการใช้อ�านาจของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่ง

ชาต ิซึง่เป็นคณะบุคคลทีไ่ม่ได้สงักดัหน่วยงานในส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนอาจเป็นการใช้อ�านาจ

โดยขาดหลกัความได้สดัส่วนระหว่างโทษทางวินยัและความผิดทางวนิยั หรอืหลกันติธิรรม หลกัมโนธรรม18 เพราะ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นบุคคลภายนอกองค์กรจึงไม่อาจทราบได้ว่า

ข้าราชการพลเรือนผู้ถูกลงโทษทางวินัยดังกล่าวโดยพ้ืนฐานเป็นผู้มีความประพฤติหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

เป็นเช่นไร

4. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

  4.1 สรุปผล

    การพิจารณาโทษทางวินัยข้าราชการในกรณีที่มีการทุจริตตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2536 จ�ากัดอ�านาจในการใช้

ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาและมีข้อบกพร่องอยู่ในแง่แบบพิธี เนื่องจากมติดังกล่าวมิได้บังคับให้ผู้บังคับบัญชา

ต้องปฏิบัติตาม หากแต่เป็นการแนะน�าว่าควรจะกระท�าซึ่งเป็นการสะท้อนถึงนโยบายของรัฐในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ซึ่งการพิจารณาโทษดังกล่าวควรอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการทางกฎหมาย ดังนั้นผู้บังคับ

บัญชาจึงมีอ�านาจผูกพันในการลงโทษข้าราชการที่กระท�าทุจริตตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 ในอันท่ีจะใช้อ�านาจดุลพินิจในการเลือกวิธีการท่ีจะลงโทษโดยสามารถลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

กไ็ด้ แต่ถ้าหากมกีารพจิารณาโทษตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและการปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2561 โดยมีการวินิจฉัยและชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาต ิกใ็ห้ผูบ้งัคบับัญชายดึถอืตามค�าวนิิจฉยันัน้เฉพาะความผดิทีเ่ก่ียวกบัการทจุรติเท่านัน้ อกีทัง้การพจิารณา

โทษโดยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิยงัเป็นการน�าอ�านาจดงักล่าวนีม้อบให้แก่องค์กร

อืน่ ๆ  ทีอ่ยูน่อกเหนือระบบบรหิารงานบุคคลและระบบบงัคบับัญชามาพจิารณาโทษทางวินยั ดงันัน้จึงต้องกระท�า

อย่างระมัดระวังและอยู่ในกรอบของกฎหมาย 

  4.2 ข้อเสนอแนะ 

   จากการศึกษา มีข้อเสนอแนะว่าควรน�านโยบายการลงโทษไล่ออกกรณีทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ

ตามมตคิณะรัฐมนตรไีปแก้ไขเพิม่เตมิในพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 เพือ่ให้การบงัคบั

 17 Patpong Amornwat, “Considerations on Disciplinary Power: In the Case of the NACC Using the Power to Investigate 

and Identify Disciplinary Offenses,” last modified n.d., accessed April 24, 2019, http://www.matichon.co.th/news/843836/ 

[In Thai]
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 18 Patpong Amornwat, Legal Principles Concerning Disciplinary Action, 108. [In Thai]



ใช้กฎหมายมีความชัดเจนแน่นอน โดยการระบุให้ชัดแจ้งกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญกระท�าผิดวินัยร้ายแรง

กรณีทุจริตให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยไล่ออกสถานเดียวเท่านั้น หรือหากต้องการคงดุลพินิจของผู้บังคับ

บญัชาเอาไว้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) ก็ควรออกกฎคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (กฎ ก.พ.) 

เพื่อวางกรอบการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาโทษทางวินัยกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการไว้เป็น 

การเฉพาะบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและมโนธรรม
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบัญญัติกฎหมายความผิดเกี่ยวกับศพ ในลักษณะที่ 13 ตาม

ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย โดยเป็นการตัง้ข้อสงัเกตและศกึษาเจตนารมณ์ของการบญัญตัคิวามผิด

เกี่ยวกับศพให้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน 

 ผลการศึกษาความผิดเกี่ยวกับศพ มาตรา 366/1 ถึงมาตรา 366/4 พบว่า ทั้งสี่มาตราเป็นความผิด

อาญาแผ่นดิน ด้วยเหตุผลในการบัญญัติกฎหมายนี้เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตาย คุ้มครองสิทธิ

ของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศและชื่อเสียงของผู้ตาย ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว โดยหากพิจารณาตาม

หลกัการบัญญตัฐิานความผดิอาญาแผ่นดนิและความผดิอนัยอมความได้นัน้ ผูเ้ขยีนเหน็ว่าควรแก้ไขฐานความผดิ

เกี่ยวกับศพให้เป็นความผิดอันยอมความได้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตจ�านงและคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแท้จริง ทั้งนี้ 

ควรแก้ไขเพิ่มเติมความผิดอื่นที่เกี่ยวกับศพจัดให้อยู่ในลักษณะที่ 13 ทั้งหมด เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งเป็นการควบคุมอาชญากรรมในสังคมไทยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ:  ความผิดเกี่ยวกับศพ;  ศพ;  ความผิดอาญาแผ่นดิน 



 3 Sanwa Sudta, “Sovereignty,” last modified 2015, accessed September 6, 2019, http://www.wiki.kpi.ac.th/index.

php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%

B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C/ [In Thai]

 4 Universal Declaration of Human Rights, Article 3.

Abstract

 The aim of this article is to study the law provisions concerning dead bodies in 

characteristic 13 of the Criminal Code of Thailand. By observation and studying in the legislation 

of crimes offenses concerning dead bodies of the public offence.

 An intensive study of the law of the dead body offenses section 366/1 to section 

366/4 found that all offenses in the four sections are public offence. This establishment was 

proposed mainly for the protection of the corpses, human dignity, honour and reputation as 

well as their privacy. It was also to protect the rights of family members. If the establishment 

is considered based on the principle of the legislation of public and acceptable offenses, I am 

convinced that the deceased body offenses could be compoundable one in order to comply 

with the will and truly protect the victim. Also, other related-corpse offenses should be amended 

and then all can be gathered in the characteristic 13. This is for protecting the rights of freedom, 

human dignity as well as increasing the effectiveness of controlling the crime in Thailand.

Keywords:  Crimes Offenses Concerning Dead Bodies;  Deceased Body;  Public Offence

1. บทน�า

 มนุษย์ทุกคนท่ีเกิดมาบนโลกนี้มีสิทธิความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน แม้จะไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรอง

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์เอาไว้ แต่สิทธิของความเป็นมนุษย์นี้ถือเป็น “สิทธิตามธรรมชาติ” ที่ติดตัว

มนุษย์ เมื่อมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันมากขึ้นกลายเป็นสังคมที่กว้างขึ้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ในการ

อยู่ร่วมกัน เพื่อความสงบสุขเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม รัฐในฐานะที่เป็นรัฏฐาธิปัตย์ (Sovereignty) 

ซึ่งมีอ�านาจปกครองสูงสุดในรัฐ (ความหมายด้านรัฐศาสตร์) และรัฏฐาธิปัตย์ในความหมายด้านนิติศาสตร์ ซึ่ง

หมายถึงผูใ้ห้ก�าเนดิกฎหมาย3 จงึได้บญัญตักิฎหมายเพือ่เป็นกฎเกณฑ์ของสังคมทีย่ดึถอืปฏบิตัร่ิวมกัน เพือ่คุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ให้แก่ประชาชนในรัฐ หากบุคคลใดฝ่าฝืนกฎหมายย่อมได้รับการลงโทษ

ตามหลักกฎหมายอาญา

 มนษุย์ทกุคนมสีทิธใินการด�ารงชวีติอย่างมเีสรภีาพ และความมัน่คงแห่งตวัตน4  โดยทีเ่ป็นความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักบังคับของกฎหมาย ซ่ึงเป็นปฏิญญาสูงสุดของนานา

อารยประเทศท่ีมุ่งคุ้มครองความต้องการให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกด้วยอิสรภาพ พ้นจากความหวาดกลัวและ

ปราศจากภัยคุกคามต่าง ๆ          
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 ประเทศไทยได้บัญญัติกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสีย

ชีวิต ซึ่งมีเนื้อหาสาระทั้งในกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาตามระบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law) เช่น การ

บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 เรื่องสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อ

คลอดอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลัง 

คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก หรือกรณีการตายโดยผลของกฎหมายนั้น บุคคลซึ่งศาลได้มีค�าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ 

ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 

ส่วนกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้ในเรื่องความคุ้มครองการเกิดการตายไว้เพื่อให้มีสิทธิหน้าที่ในทางกฎหมาย เช่น 

คนเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องท่ีท่ีคนเกิดในบ้านภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันเกิด ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 18 และมาตรา 21 หากมีคน

ตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบยีนผูรั้บแจ้งแห่งท้องทีท่ีม่คีนตายภายในยีสิ่บส่ีชัว่โมง นบัแต่เวลาตาย ใน

กรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาพบศพ

 ประเทศไทยได้มพีระราชบัญญตัปิระกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา มผีลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 

2500 นั้น มีการบัญญัติความผิดเกี่ยวกับศพไว้น้อยมาก ได้แก่ ความผิดฐานลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือท�าลาย

ศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิด การตายหรือเหตุแห่งการตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 

ความผดิฐานหมิน่ประมาทผูต้ายท่ีน่าจะเป็นเหตุให้บิดามารดา คู่สมรสหรอืบตุรของผูต้ายเสยีชือ่เสยีง ตามมาตรา 

327 และความผดิฐานละเลยไม่กระท�าหน้าทีเ่ก่ียวกบัการตายโดยผิดธรรมชาติ ตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณา

ความอาญา มาตรา 149 และในปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติความผิดอาญาเพิ่มเติม ในลักษณะที่ 

13 ความผิดเกี่ยวกับศพ มาตรา 366/1 - 366/45 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

 บทความนี้ ผู้เขียนจะได้ศึกษาความผิดเกี่ยวกับศพ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะที่ 13 บัญญัติ

ให้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินอันมิอาจยอมความได้ ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ โดยใช้การ

เปรียบเทียบและวิเคราะห์เอกสาร ต�ารา งานวิจัยวิทยานิพนธ์ บทความและการสืบค้นอื่น ๆ ตลอดจนการ

สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้เสียหายและผู้กระท�าความผิดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายอาญา

2. ค�านิยามของค�าว่าศพ

 มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ

ความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รบัความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รบัความคุ้มครองตามรฐัธรรมนญูเสมอ

กัน6 แม้ว่าจะสิ้นสภาพบุคคล หรือตายกลายเป็นศพแล้ว แต่สภาพทางสังคมนั้นศพก็ควรได้รับเกียรติ การเคารพ

 5 Criminal Code Amending Act (no. 22) B.E. 2558, Article 5, Gazette Version vol. 132 Section 10 ก (February 13, 2015): 

44. [In Thai]

 6 Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560, Article 4, Royal Gazette Krisdika Version vol. 134 Section 20 ก 

(April 6, 2017): 4. [In Thai]

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 27



 7 Phrakrusri Rattanakorn, Wanchai Pomlamaungdee and Tepprawin Janram, “The Real Purpose of the Funeral  

Appeared in Buddhism,” Journal of Social Academic 12, no. 1 (January-April 2019): 64. [In Thai]

 8 Royal Institute Dictionary, “Deceased Body,” last modified 2011, accessed September 7, 2019, http://www.royin.

go.th/dictionary/ [In Thai]

 9 Civil Registration Act B.E. 2499, Article 4 (1), Gazette Version vol. 73 Section 16 (February 21, 1956): 104. [In Thai]

นบัถอื และได้รับความคุม้ครองอย่างมศีกัดิศ์รเีช่นเดยีวกบัขณะท่ีมชีวีติอยู ่แต่จะแตกต่างแค่เพยีงการเป็นประธาน

แห่งสิทธิซึ่งระงับไปพร้อมกับความตาย โดยจะเห็นได้ว่าทุกศาสนา ทุกสังคมให้ความส�าคัญกับพิธีศพอันเป็น

พิธีกรรมวาระสุดท้ายของการมีชีวิตอยู่ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดพิธีศพซึ่งมีสาระส�าคัญใน

การจัดพิธีศพมาแต่โบราณ 4 ประการ คือ ประการที่ 1 เป็นการรวมญาติ ประการที่ 2 ประกาศความดี ประการ

ที่ 3 สร้างบุญบารมี และประการที่ 4 ท�าหน้าที่ความเป็นคน7

 การพิจารณาความหมายของค�าว่า “ศพ” นั้น สามารถพิจารณาได้จากความหมายใน 2 ประเภทหลัก 

ได้แก่ ความหมายทั่วไป และความหมายในทางกฎหมาย ดังนี้ พิจารณาจากความหมายทั่วไปของค�าว่า “ศพ” 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า “ศพ” คือ ซากผี ร่างคนที่ตายแล้ว ส่วนค�า

ว่า “ตาย”หมายถงึ สิน้ใจ สิน้ชวีติ ไม่เป็นอยูต่่อไป ส้ินสภาพของการมชีวีติ เช่น สภาวะสมองตาย8 สรุปตามความ

หมายทั่วไปได้ว่า “ศพ” คือ ซาก หรือร่างคนที่สิ้นลมหายใจ สิ้นสภาพของการมีชีวิต 

 หากพจิารณาความหมายของการตายหรือศพในทางกฎหมาย ซึง่บญัญตัไิว้โดยชดัแจ้งในพระราชบัญญตัิ

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 มาตรา 4 (9) “คนตาย” หมายความว่า คนที่สิ้นชีวิต และมาตรา 4 (11) “ศพ” 

หมายความว่า ร่างกายของคนตาย9 ความหมายในทางกฎหมายสรปุได้ว่า “คนตาย” กค็อืคนทีไ่ม่มชีวีติแล้ว และ 

“ศพ” ก็คือ ร่างของคนตายซึ่งไม่มีชีวิต จากการพิจารณาความหมายทั้งสามประเภทดังกล่าวข้างต้นแล้ว สรุปได้

ว่า “ศพ” คือ ร่างกายของมนุษย์ที่สิ้นลมหายใจแล้ว  

 ในแทบทุกประเทศได้ให้ความส�าคัญและเคารพ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” (Human Dignity) เป็น

หลักการโดยแท้ของสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ที่ให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะต่างกัน

ในเรื่องอายุ เพศ อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ใครจะละเมิดไม่ได้

และไม่สามารถถ่ายโอนความเป็นมนุษย์ให้แก่ผู้อื่นได้อันเป็นสิทธิเฉพาะตัว ฉะนั้น ทุกคนพึงให้คุณค่าในศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์และปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ การกระท�าใด ๆ ที่เป็นการละเมิดต่อชีวิตและร่างกายจึงเป็น

สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าต่อกันด้วยการจ�ากัดเสรีภาพ การทรมาน 

การกระท�าอันทารณุโหดร้าย หรอืการกระท�าใด ๆ  ทีไ่ม่เป็นการสมควรนัน้ย่อมได้รบัการคุม้ครองตามหลกักฎหมาย 

หรอืแม้จะได้กลายเป็นศพแล้ว ด้านมติทิางสงัคมความผกูพนัทางสายเลือดในหมูญ่าตมิติร ย่อมมคีวามรกัหวงแหน

และเคารพ จงึต้องให้เกยีรติศพเสมอืนตอนทีม่ชีวีติอยู ่เนือ่งจากเป็นวาระสุดท้ายทีจ่ะมโีอกาสได้แสดงความเคารพ 

กตัญญูกตเวทีต่อกัน ฉะนั้น หากมีการกระท�าต่อศพที่ไม่สมควรจึงมีผลกระทบต่อความรู้สึก หรือเป็นการดูถูก

เหยียดหยามต่อชื่อเสียง เกียรติยศของศพและญาติพี่น้อง อีกทั้งยังสร้างความหดหู่ในสังคมต่อผู้ที่พบเห็น ซึ่งขัด

กับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคมได้
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 10 Chularat Ya Panan, “Tips on Public Offence and Compoundable Offense,” Junniti Journal 7, no. 2 (January 

-February 2015): 151. [In Thai]       

 11 Jitti Tingsapat, Explanation of Criminal Law Part 1, 10th ed. (Bangkok: Thai Bar Association, 2003), 482. [In Thai]

 12 Kanit Na Nakhon, General Criminal Law, 2nd ed. (Bangkok: Winyuchon, 2004), 122-123. [In Thai]

3. ความผิดอาญาแผ่นดิน และความผิดอาญาอันยอมความได้ 

 ความผดิอาญาแผ่นดินและความผดิอาญาอนัยอมความได้ คอื ประเภทความผดิตามลกัษณะของความ

ผิด ซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยปัญหาของความรับผิดในทางอาญาด้วย อีกท้ังในแง่ของการพิจารณาคดีมีผลต่ออายุ

ความฟ้องร้อง 

 3.1 ความผิดอาญาแผ่นดิน

   ความผิดอาญาแผ่นดิน คือ ความผิดที่หากมีการกระท�าแล้วนอกจากจะมีผลกระทบต่อผู้ที่ถูก

กระท�าโดยตรงแล้วยังมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย ดังนั้นรัฐจึงต้องเข้าด�าเนินการเอาตัวผู้กระท�าผิดมา

ลงโทษ แม้ผู้ที่ถูกกระท�านั้นจะไม่ติดใจเอาความหรือด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดต่อไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ

ป้องกันสังคมโดยรวม10

 3.2 ความผิดอันยอมความได้ 

   ความผิดอันยอมความได้ คือ ความผิดที่ไม่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม หากมีการกระท�าแล้วมี

ผลกระทบต่อผู้ที่ถูกกระท�าโดยตรงเท่านั้น หากผู้ที่ถูกกระท�าไม่ติดใจด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดต่อไปแล้ว รัฐก็ไม่

จ�าเป็นต้องเข้าไปด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิอกีต่อไป นอกจากนี ้ประมวลกฎหมายลักษณะอาญาของไทยใน

อดีตได้มีการก�าหนดนิยามค�าว่า “ความผิดต่อส่วนตัว” ไว้ในมาตรา 6 (7) ว่า “ความผิดต่อส่วนตัว คือ บรรดา

ความผดิทีจ่ะฟ้องขอให้ศาลพจิารณาทางอาญาได้ แต่เมือ่ผูท้ีต้่องประทษุร้ายหรือเสยีหายนัน้ได้มาร้องทกุข์ขอให้

ว่ากล่าว” และในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรค 2 บัญญัติว่าถ้าเป็นคดีความผิด

ต่อส่วนตัว คือ ความผิดอันยอมความได้ตามที่เรียกใหม่ในประมวลกฎหมายอาญา ห้ามมิให้ท�าการสอบสวน เว้น

แต่จะมีค�าร้องทุกข์ตามระเบียบ11 การด�าเนินคดีในความผิดอันยอมความได้จะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้เสีย

หาย กล่าวคือ หากผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ เจ้าพนักงานและศาลก็ไม่มีอ�านาจในการด�าเนินคดี ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 96 การร้องทกุข์นัน้ต้องกระท�าภายในสามเดือนนบัแต่วนัทีรู้่เร่ืองความผิดและรู้ตัวผู้กระท�า

ความผดิ มฉิะนัน้คดเีป็นอนัขาดอายคุวามร้องทกุข์ หลักในการพิจารณาว่าความผิดใดเป็นความผิดอนัยอมความ

ได้มีกรอบความคิดในทางกฎหมายว่า “ความผิดอันยอมความได้” ควรมีลักษณะสามประการ ดังนี้

   1) เป็นความผิดที่มีความเป็นอาชญากรรมน้อย

   2) เป็นความผดิทีม่คีณุธรรมทางกฎหมายทีเ่ป็นเรือ่งส่วนตวัอย่างมากทีพ่งึเคารพในเจตจ�านงของ

ผู้เสียหาย และ

   3)  เป็นความผิดที่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแท้จริง12 
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4. ความผิดเกี่ยวกับศพ

 ในแทบทุกประเทศมีกฎหมายที่บัญญัติความผิดเกี่ยวกับศพ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ใช้ ระบบกฎหมาย

จารตีประเพณ ี(Common Law) หรอืระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) เช่น ประมวลกฎหมายอาญา

ของเยอรมันมีบทบัญญัติที่ว่าด้วย “การกระท�าที่เป็นการรบกวนความสงบสุขของผู้ตาย” (Disturb the Peace 

of the Death) ที่ถือเอาการกระท�าต่อคนตายในลักษณะต่าง ๆ มาจัดเป็นการรบกวนความสงบสุขของคนตาย

ด้วย เช่น การกระท�าช�าเราศพ การเอาไปหรือการดูหมิ่นศพหรือส่วนของศพ และการกระท�าต่อสถานที่ฝังศพ 

เช่น การท�าลาย ท�าให้เสียหายซึ่งสถานที่ฝังศพ สถานที่สาธารณะส�าหรับระลึกถึงคนตาย หรือการดูหมิ่นสถานที่

ที่ศพอยู่13

 การคุ้มครองศพและบุคคลในครอบครัวก็ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส (French Penal 

Code) หมวด 5 ว่าด้วยการกระท�าผดิต่อศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ ในลักษณะ 4 เร่ืองการฝ่าฝืนความเคารพนบัถอื

ต่อคนตาย ซึ่งเป็นบทบัญญัติท่ีมีความหมายอย่างกว้าง “การกระท�าท่ีเป็นการละเมิดต่อศพ” คือ การกระท�า 

ใด ๆ ก็ตามที่เป็นการละเมิดสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองศพในลักษณะต่าง ๆ เช่น การกระท�าความผิดทางเพศต่อศพ 

การขดุหรอืเคลือ่นย้ายศพ การช�าแหละ หรือท�าลายศพ เป็นต้น ประเทศสหรฐัอเมรกิามกีฎหมายทีเ่ป็นการกระท�า

ความผดิต่อศพซึง่เป็นความผิดทางเพศ คอื การร่วมประเวณกีบัศพ โดยถอืว่าผูท้ีช่อบกระท�าความผดิเกีย่วกบัศพ

สหรฐัอเมรกิานัน้ถอืเป็นความผดิมหนัตโทษ หรอืโทษสถานหนกั และหากมลรฐัใดไม่ได้บญัญติัความผดิฐานกระท�า

ช�าเราศพโดยตรงก็จะบัญญัติเป็นกฎหมายท่ีตีความไว้ในความหมายอย่างกว้าง ได้แก่ “การกระท�าความผิดต่อ

ศพในลกัษณะทีเ่ป็นการท�าร้ายความรูส้กึของคนในครอบครวัหรอืสงัคม” ซึง่ปรากฏอย่างชัดเจนในเรือ่งการจลาจล 

การกระท�าขดัต่อความสงบสขุและศลีธรรมอนัดีของประชาชน และความผิดทีเ่กีย่วข้องในประมวลกฎหมายอาญา

ของสหรัฐอเมริกา มาตรา 250 (Model Penal Code Article 250) 

 ประเทศอิตาลี โดยประมวลกฎหมายอาญาอิตาลีได้ก�าหนดความผิดเกี่ยวกับศพไว้ในหมวด 1 ว่าด้วย

อาชญากรอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้สึกทางศาสนา หมวด 2 ว่าด้วยเรื่องอาชญากรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อคนตาย 

มาตรา 407 บัญญัติถึงการละเมิดต่อสถานที่ฝังศพ มาตรา 408 บัญญัติถึงการลบหลู่สุสานหรือสถานท่ีฝังศพ 

มาตรา 409 บัญญัติถึงการรบกวนพิธีศพ มาตรา 410 บัญญัติถึงการลบหลู่ศพหรือเถ้าของศพ กระท�าให้ศพเสีย

โฉม ฉีกขาด กระท�าทารุณ โหดร้ายหรือหยาบโลนต่อศพ มาตรา 411 บัญญัติถึงการท�าลาย ก�าจัด หรือเคลื่อน

ย้ายศพหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของศพหรือเถ้าของศพ หรือท�าให้เถ้าของศพกระจัดกระจาย ถ้าเป็นการกระท�าใน

สุสานหรือสถานที่ฝังศพหรือดูแลศพต้องระวางโทษหนักขึ้น มาตรา 412 การปิดบังหรืออ�าพรางศพ มาตรา 413 

หน้า 30 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)

University, 2015), 172-179. [In Thai]

ในลักษณะนี้เป็นคนผิดปกติทางกายหรือจิต จัดอยู่ในประเภท “กามวิปริต” และการมีเพศสัมพันธ์กับศพใน

         13 Emwika Kitima, “Criminalization of Offences Against Corpse,” (Master’s thesis, Faculty of Law, Chulalongkorn



B.E. ... (Defining the Definition of “Official” Determines the Offense Relating to the Dead Body and Offenses Related to Threats 

and Amend the Penalty Rate for Petty Offenses,” last modified 2014, accessed October 4, 2019, https://www.library2. 

parliament.go.th/giventake/content_nla2557/apnla2557-049.pdf/ [In Thai]

 

University, 2017), 61. [In Thai]

 16 Ariyaporn Photisai, “Committing an Offense Against a Corpse: Problems Waiting to be Resolved,” Junniti Journal 

12, no. 1 (January-February 2015): 183. [In Thai]

 17 Criminal Code Amending Act (no. 22) B.E. 2558, Article 5, Gazette Version vol. 132 Section 10 ก (February 13, 2015): 

44. [In Thai]

 18 Law Office, Secretariat of the Senate, “Log Analysis Essence of the Bill Amending the Criminal Code (Version ...) 

B.E. ... (Defining the Definition of “Official” Determines the Offense Relating to the Dead Body and Offenses Related to Threats 

and Amend the Penalty Rate for Petty Offenses,” last modified 2014. [In Thai]

บัญญัติถึงการใช้ศพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตัดศพหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของศพ หรือใช้ศพหรือส่วนหนึ่งส่วนใด

ของศพโดยวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือการสอนโดยไม่มีอ�านาจตามกฎหมาย14

 ในประเทศอังกฤษ ตามจารีตประเพณีแต่เดิมต่างก็เห็นว่าศพไม่เป็นทรัพย์ แม้ศพไม่ถือว่าเป็นทรัพย ์

ไม่เป็นสิ่งที่อาจถูกขโมยได้ แต่ศพก็ได้รับการปกป้องตามกฎหมายโดยทางอื่น ซึ่งปัจจุบันการกระท�าที่หยาบคาย

หรอือนาจารต่อศพไม่ใช่ความผดิต่อทรพัย์ แต่เป็นการดถููกความเชือ่ถอืของธรรมเนยีมปฏบิตั ิซึง่ถอืเป็นความผดิ

ตามกฎหมายทั่วไป (Common Law Offence) การกระท�าความผิดทางเพศต่อศพนั้นมีการบัญญัติไว้ชัดเจนใน

 บริบทสภาพแวดล้อมของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยพบว่ามีปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น 

และคนมีพฤติกรรมการกระท�าความผิดเกี่ยวกับศพเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ ซ่ึงกฎหมายที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมไม่

สามารถลงโทษผู้กระท�าความผิดหรือคุ้มครองสังคมได้ อีกทั้งรัฐยังไม่สามารถออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิ ชีวิต 

เสรีภาพของประชาชนได้เท่าที่ควรทั้งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แม้หรือกระทั่งตอนที่เสียชีวิตแล้ว การกระท�าต่อศพนั้น

ถอืเป็นการกระท�าทีไ่ม่บงัควร หรอืไม่ให้การเคารพแก่ศพ เป็นการกระท�าท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศลีธรรม

อันดีของประชาชน เมื่อมีการกระท�าอันไม่สมควรแก่ศพเกิดขึ้น ผู้กระท�าต่อศพจึงสมควรที่จะได้รับการลงโทษ16

่ 1317 ซึ่งคณะ

กรรมการพจิารณาปรบัปรุงประมวลกฎหมายอาญาได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าความผดิเกีย่วกบัศพมวีตัถปุระสงค์เพือ่

คุม้ครองความสงบเรยีบร้อยและความสงบสขุของสงัคม จงึสมควรก�าหนดบทบญัญตัใินลกัษณะป้องกนัและปราบ

ปรามมใิห้มีการกระท�าใด ๆ  ทีไ่ม่บังควรหรอืไม่ให้การเคารพแก่ศพ ด้วยเหตผุลดงักล่าวท�าให้ความผดิเกีย่วกับศพ

ทัง้สีม่าตราดงักล่าวนัน้ กฎหมายไม่ได้ก�าหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ จึงเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ท�าให้

รฐัสามารถด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมกีารร้องทกุข์กล่าวโทษก่อน แต่อย่างไรกต็ามหาก

รัฐไม่ด�าเนินคดีแก่ผู้กระท�าความผิด ทายาทซึ่งเป็นผู้เสียหายก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เอง18
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กระท�าอันไม่เหมาะสมต่อศพไว้ในหมวด 42 ความผิดอื่น ๆ อันมีลักษณะความผิดไม่ร้ายแรง15

พระราชบัญญัติความผิดทางเพศ ค.ศ. 2003 (Sexual Offences Act 2003) ซึ่งได้ก�าหนดความผิดส�าหรับการ

 14 Law Office, Secretariat of the Senate, “Log Analysis Essence of the Bill Amending the Criminal Code (Version ...) 

 15 Chanapa Jiensirikul, “Limit on Protection of Abusing Corpse,” (Master’s thesis, Faculty of Law, Thammasat 

 ดังนั้นประเทศไทยจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายความผิดเกี่ยวกับศพ ลักษณะที



 19 The Prime Minister, “Log Analysis Essence of the Bill Amending the Criminal Code (Version ...) B.E. ... (Defining the 

Definition of “Official” Determines the Offense Relating to the Dead Body and Offenses Related to Threats and Amend the 

Penalty Rate for Petty Offenses,” last modified 2014, accessed October 6, 2019, https://www.library2.parliament.go.th/given-

take/content_nla2557/d103057-04.pdf/ [In Thai]

 20 Criminal Code Amending Act (no. 27) B.E. 2562, Article 3, Gazette Version vol. 136 Section 69 ก (May 27, 2019): 

127. [In Thai]

 21 Saharat Kittisuphakarn, Principles and Judgment of Criminal Law, 6th ed. (Bangkok: Amarin, 2016), 559. [In Thai]

 4.1 ความผิดฐานกระท�าช�าเราศพ มาตรา 366/1

   มาตรา 366/1 บัญญัติว่า ผู้ใดกระท�าเพื่อสนองความใคร่ของตน โดยใช้อวัยวะเพศของตนล่วงล�้า

อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือ

ทั้งจ�าทั้งปรับ 

   ในต่างประเทศ ประเทศเยอรมนี ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนมีบีทบญัญตัคิวามผดิฐานรบกวน

ความสงบสขุของผูต้าย (Disturb the Peace of the Death) ก�าหนดอตัราโทษจ�าคกุไม่เกนิสามปี และในประเทศ

อังกฤษ พระราชบัญญัติความผิดทางเพศ ค.ศ. 2003 (Sexual Offences Act 2003) มีบทบัญญัติความผิดฐาน

ล่วงล�า้ร่างกายศพ (Sexual Penetration of a Corpse) ก�าหนดอัตราโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน19

   ตามท่ีมกีารแก้ไขนยิามค�าว่า “กระท�าช�าเรา”หมายความว่า กระท�าเพือ่สนองความใคร่ของผูก้ระท�า 

โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท�าล่วงล�้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น จะเห็นได้ว่าการกระท�า 

คือ “การกระท�าช�าเรา” ไม่มีค�าว่า “ข่มขืน” เหมือนเช่นมาตรา 276 เพราะวัตถุแห่งการกระท�าเป็น “ศพ” มิใช่

ผู้อื่น อาจเป็นศพชาย  หรือหญิง ศพเมียตัวเอง ศพเด็กก็ได้ องค์ประกอบภายใน คือ เจตนาธรรมดา รวมทั้งรู้ข้อ

เทจ็จรงิอนัเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 59 วรรคสาม คอืรู้ว่าเป็นศพ ถ้าไม่รู้ถอืว่าไม่มเีจตนา20 แต่ความ

ผิดฐานข่มขืนกระท�าช�าเรา และ ความผิดกระท�าช�าเราศพ เมื่อเทียบเคียงฐานความผิดแล้วมีความแตกต่างกัน

ตามประเด็นต่อไปนี้ การจัดแบ่งลักษณะความผิดฐานข่มขืนได้บัญญัติไว้ในลักษณะที่ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศซึ่ง

กฎหมายมุ่งคุ้มครองเสรีภาพในการตัดสินใจและความบริสุทธิ์ทางเพศมีลักษณะการกระท�าที่เป็นการข่มขืน คือ

ฝืนใจ ท�าไปโดยปราศจากความยินยอม และมีเจตนาข่มขืนกระท�าช�าเราผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย 

โดยเป็นความผิดอันยอมความได้ ในขณะท่ีความผดิฐานกระท�าช�าเราศพเป็นความผดิอาญาแผ่นดนิ เพราะเหตุผล

ในการบญัญตัฐิานความผดินีก้เ็พือ่คุ้มครองศพโดยตรง แม้เป็นการกระท�าช�าเราแต่กไ็ม่อาจมกีารฝืนใจ หรอืกระท�า

ไปโดยปราศจากความยินยอมได้เนื่องจากวัตถุแห่งการกระท�าที่เป็นศพไม่อาจขัดขืนได้21

 4.2 ความผิดฐานกระท�าอนาจารศพ มาตรา 366/2

   มาตรา 366/2 ผูใ้ดกระท�าอนาจารแก่ศพ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสีห่มืน่

บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

   ความผิดฐานกระท�าอนาจารแก่ศพนี้ สามารถเทียบเคียงกฎหมายอาญาประเทศเยอรมนีและ

อังกฤษได้เช่นเดยีวกบัความผดิฐานกระท�าช�าเราศพตาม มาตรา 366/1  ฐานความผดินีม้กีารกระท�า คอื “กระท�า

อนาจาร” หมายถึงกระท�าต่อเนื้อตัวร่างกายที่ไม่สมควรทางเพศ วัตถุแห่งการกระท�าคือศพ เช่น การกอดจูบ  

หน้า 32 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)



 22 Nantasa Kitranan and Tiansiri Bunchokwithun, Comparative Criminal Law (Bangkok: Winyuchon, 2016), 89-92. 

[In Thai] 

 23 Public Prosecutor Plaintiff and Chalamp Khoktheing Defendant, Court Judgment no. 4024 (Supreme Court 1991). 

[In Thai]

ลูบคล�า สัมผัสอวัยวะเพศของศพ เทียบเคียงกับที่ศาลฎีกาได้วางแนวค�าพิพากษาในฐานความผิดอนาจารตาม

มาตรา 278 ไว้ว่า การกระท�าอนาจารคือ การกระท�าที่ไม่สมควรในทางเพศ เพียงแต่กอดจูบลูบคล�า แตะต้อง

เนือ้ตวัร่างกายในทางไม่สมควรกเ็ป็นความผดิส�าเร็จแล้วส่วนการกระท�าช�าเราจะเป็นความผิดส�าเร็จเมือ่ใช้อวยัวะ

เพศของชายบงัคบัใส่ล่วงล�า้เข้าไปในอวัยวะเพศของหญิง การกระท�าช�าเราจงึรวมถงึการกระท�าอนาจารอยูใ่นตวั 

โจทก์ฟ้องว่า จ�าเลยกระท�าช�าเราเดก็หญงิอายไุม่เกนิ 13 ปีโดยผูเ้สยีหายไม่ยนิยอม ขอให้ลงโทษฐานกระท�าช�าเรา 

ย่อมหมายความว่าโจทก์ประสงค์จะให้ลงโทษจ�าเลยฐานกระท�าอนาจารอยู่ด้วยในตัวแม้ไม่ขอให้ลงโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 ฐานกระท�าอนาจาร ถ้าพิจารณาได้ความว่าจ�าเลยได้กอดจูบลูบคล�าผู้เสีย

หาย ก็ย่อมลงโทษฐานกระท�าอนาจารซึ่งมีโทษเบากว่าได้ ไม่เกินค�าขอ22

 4.3 ความผิดฐานเคลื่อนย้ายหรือท�าลายศพ มาตรา 366/3

   มาตรา 366/3 บัญญัติว่า ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ท�าให้เสียหาย เคลื่อนย้าย ท�าลาย ท�าให้

เสื่อมค่าหรือท�าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งศพ ส่วนของศพ อัฐิ หรือเถ้าของศพ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี หรือ

ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

   ความผิดฐานเคลื่อนย้ายหรือท�าลายศพ น�ารูปแบบการยกร่างมาจากมาตรา 411 แห่งประมวล

กฎหมายอาญาอิตาลีที่บัญญัติว่า ผู้ใดท�าลาย ก�าจัด หรือเคล่ือนย้ายศพหรือส่วนของศพหรือท�าให้เถ้าของศพ

กระจัดกระจาย ต้องได้รับโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงเจ็ดปี โดยความผิดตามมาตรา 366/3 นี้ ต่างกับการเคลื่อน

ย้ายศพตามมาตรา 199 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เพราะการเคลื่อนย้ายศพตามมาตรา 366/3 ไม่ต้องการ

เจตนาพิเศษเพื่อปิดบังการเกิด การตาย หรือเหตุแห่งการตายเหมือนกับมาตรา 19923

 4.4 ความผิดฐานดูหมิ่นเหยียดหยามศพ มาตรา 366/4 

   มาตรา 366/4 บัญญัติว่า ผู้ใดกระท�าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพ ต้อง

ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

   โดยในต่างประเทศ อาจเทียบเคียงได้กับประมวลกฎหมายเยอรมันที่บัญญัติไว้ในหมวดความผิด

ว่าด้วยอาชญากรรมเกีย่วกบัศาสนาและปรชัญาแห่งชวีติ (Crimes which Relate to Religion and Philosophy 

of Life) ได้แก่ ความผิดฐานรบกวนความสงบสุขของผู้ตาย (Disturb the Peace of the Death) ตามมาตรา 

168 และประมวลกฎหมายอาญาอิตาลี มีความผิดฐานดูหมิ่นศพ (Verification of the Corpse) ตามมาตรา 

410 บัญญัติว่า ผู้ใดดูหมิ่นศพต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสามปี และถ้าผู้กระท�าความผิดท�าให้ศพเสีย

หาย หรือกระท�าการใด ๆ อันเป็นการทารุณศพ หรือกระท�าอนาจารแก่ศพ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สามปีถึง

หกปี 
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5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 5.1 สรุปผล 

   การที่ประเทศไทยบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนในรัฐตั้งแต่เกิดจนแม้กระทั่งเสียชีวิตนั้น ถือว่าเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อยืนยันสิทธิความเป็น

มนุษย์ซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติ เพื่อเป็นหลักประกันที่ชัดแจ้งว่าชีวิตมนุษย์หนึ่งคนต้องได้รับการคุ้มครองชีวิต

หลังความตายด้วย กาลเวลาและบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป มนุษย์มีพฤติกรรมท่ีกระท�าความผิดต่อศพ

มากขึ้น ท�าให้ต้องมีการบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อยุคสมัย ประเทศไทยจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญาในลักษณะที่ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ มาตรา 366/1 ถึงมาตรา 366/4 โดยเจตนารมณ์

ในการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม จึงมี

บทบัญญัติในลักษณะป้องกันและปราบปรามมิให้มีการกระท�าใด ๆ ที่ไม่บังควรหรือไม่ให้การเคารพแก่ศพ ด้วย

เหตผุลดงักล่าวท�าให้ความผดิเกีย่วกับศพทัง้สีม่าตราดงักล่าว กฎหมายไม่ได้ก�าหนดให้เป็นความผดิอนัยอมความ

ได้ จึงเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ท�าให้รัฐสามารถด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการร้อง

ทุกข์กล่าวโทษก่อน แต่อย่างไรก็ตามหากรัฐไม่ด�าเนินคดีแก่ผู้กระท�าความผิด ทายาทซึ่งเป็นผู้เสียหายก็สามารถ

ฟ้องร้องบังคับคดีได้เอง

   โดยที่หลักในเรื่องความผิดอาญาแผ่นดินนั้นเป็นความผิดที่นอกจากจะมีผลกระทบต่อผู้เสียหาย

โดยตรงแล้วยังมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมด้วย ดังนี้ รัฐจึงมีสิทธิด�าเนินการเอาตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ 

แม้ผู้ที่ถูกกระท�านั้นจะไม่ติดใจเอาความหรือด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดต่อไปแล้วก็ตาม ในขณะที่ความผิด

อันยอมความได้หรอืความผดิต่อส่วนตวันัน้ เป็นความผดิทีม่ผีลกระทบต่อผูท้ีถ่กูกระท�าโดยตรงเท่าน้ัน ไม่กระทบ

ต่อสงัคมโดยรวมหากผูท้ีถ่กูกระท�าไม่ตดิใจเอาความด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าต่อไปแล้วรฐักไ็ม่จ�าเป็นต้องเข้าไปด�าเนนิ

คดีกับผู้กระท�าความผิดอีก ตามหลักการพิจารณาความผิดอันยอมความได้ ควรมีลักษณะสามประการคือ เป็น

ความผิดอาชญากรรมน้อย เป็นความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างมากที่พึงเคารพใน

เจตจ�านงผู้เสียหาย และเป็นความผิดที่มุ่งประสงค์คุ้มครองผู้เสียหายอย่างแท้จริง 

 5.2 ข้อเสนอแนะ

   หากพิจารณาให้ละเอียดตามหลักการบัญญัติกฎหมายแล้ว จะเห็นได้ว่าความผิดเกี่ยวกับศพนั้น 

เป็นกฎหมายที่คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งของผู้ตายและญาติผู้ตาย ดังนั้นผู้ตายจึงเป็นผู้ได้รับความเสีย

หายโดยตรงจากการกระท�าที่เป็นการลดเกียรติและศักดิ์ศรีของมนุษย์ ควรจะบัญญัติให้เป็นฐานความผิดอาญา

อันยอมความได้เนื่องจากเป็นหลักกฎหมายที่มุ่งประสงค์จะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแท้จริง เป็นความผิดที่มี

อาชญากรรมน้อย ซึ่งมีคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างมากท่ีพึงเคารพในเจตจ�านงของผู้เสียหาย 

แม้ผู้ตายไม่อาจแสดงเจตจ�านงได้แต่ผู้เสียหายตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็มีสิทธิฟ้องร้องด�าเนิน

คดีได้ นอกจากนี้ยังมีเหตุผลทางกฎหมายที่ก�าหนดระยะเวลาล่วงเลยการลงโทษนั้นก็เพ่ือสนับสนุนกฎแห่งการ

ลมืว่าหากเวลายิง่นานไปเท่าใดความทรงจ�ากน้็อยลงเท่านัน้ ความแม่นย�าในเหตกุารณ์ การสบืค้นพยานหลกัฐาน

ย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้มาก และไม่มีประโยชน์ที่จะรื้อฟื้นความผิดนั้นอีก เพื่อซ�้าเติมญาติผู้ถูกกระท�า หรือผู้ที่

กระท�าความผิดให้เกิดความสลดหดหู่ในสังคม อีกทั้งไม่มีประโยชน์อย่างใดที่จะรื้อฟื้นฟ้องร้องเพื่อให้ลงโทษกัน

อีก อันจะเป็นการก่อความวุ่นวายแก่ประชาชนขึ้นใหม่โดยใช่เหตุซึ่งจะท�าให้ไม่จบสิ้นความผิด
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้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลัก

กระบวนการอนัควรแห่งกฎหมาย และเป็นการควบคมุอาชญากรรมในสงัคมไทยให้มปีระสทิธภิาพ เป็นทีย่อมรับ

จากนานาอารยประเทศมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ควรมีความรับ

ผิดทางอาญาหรือไม่ หากสมควรมีความรับผิดทางอาญา ควรก�าหนดความรับผิดทางอาญาอย่างไร และผู้ใดบ้าง

ที่ต้องเป็นผู้รับผิด 

 ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ปัญญาประดิษฐ์จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในสังคม

มนุษย์ เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาอ�านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการแพทย์ 

ด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นการอยู่ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์จึงมีความส�าคัญ แต่การอยู่ร่วมกันย่อมก่อให้เกิด

ผลกระทบตามมา เช่น การท�าร้ายร่างกาย การขโมยข้อมูล เป็นต้น ในภายต่อไปมนุษย์จะตระหนักได้ว่าปัญญา

ประดษิฐ์สามารถก่ออันตราย (Harm) แก่มนุษย์ได้ รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัปัญญาประดษิฐ์ด้วย เช่น โปรแกรมเมอร์ 

หรือผู้ใช้งานอาจมีส่วนในการก่ออันตราย (Harm) ด้วยเหตุนี้ จึงควรก�าหนดความรับผิดทางอาญาแก่ปัญญา

ประดษิฐ์ เพือ่เป็นการวางรากฐานการป้องกันไม่ให้ปัญญาประดษิฐ์ก่ออนัตราย (Harm) แก่มนษุย์ และย่อมท�าให้

มนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้ในอนาคต

ค�าส�าคัญ:  ความรับผิด;  ความรับผิดทางอาญา;  ปัญญาประดิษฐ์



Abstract

 This article aims to study the criminal liability of Artificial Intelligence (AI). Is AI subject to criminal 

liability ? If yes, how should the criminal liability be prescribed ? And who is liable for AI’s performance ? 

 Results showed that AI played an important role in human society. Moreover, its’ roles 

would be increasingly important because it could make human life much easier and more convenient 

both in medical and industrial arenas, for instance. AI’s increasingly important roles affected the 

co-existence between AI and a human person tremendously: for example, physical assault and data 

theft, etc. In the near future, man would realize that AI could cause harm to a human person as well 

as other related natural persons such as programmers. Moreover, AI users might contribute to AI’s 

harmful actions themselves. As a result, it is necessary to prescribe criminal liability for AI so as to 

ensure that AI will never cause harm to a natural person, and hence to guarantee the orderly 

co-existence between AI and human beings in the future.

Keywords:  Liability;  Criminal Liability;  Artificial Intelligence (AI)

1. บทน�า

 ปัจจบุนัโลกเทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วเป็นพลวตั ผลผลิตจากเทคโนโลยดัีงกล่าวก่อให้

เกิดหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถทั้งด้านกายภาพและการประมวลผลอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ 

และในอนาคตอันใกล้จะถึงทั้งหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์อาจเข้ามาแทนท่ีมนุษย์และกิจกรรมของมนุษย์มากข้ึน3 

โดยเฉพาะการท�างานท่ีต้องการความสะดวก ความรวดเร็ว และความแม่นย�า ตราบใดที่มนุษย์ยังคงใช้งาน

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ คอมพิวเตอร์ก็ไม่แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ เช่น รถยนต์ นาฬิกา หรือมีด แต่อย่าง

ใด แม้คอมพิวเตอร์มีความซับซ้อน แต่คอมพิวเตอร์ยังคงต้องพึ่งพามนุษย์ในการท�างานเสมอ และโดยปกติแล้ว

มนษุย์มกัจะใช้คอมพวิเตอร์ในการคดิและประมวลผลแทนตนเอง แต่หากพิจารณาให้คอมพิวเตอร์มคีวามซับซ้อน

ยิ่งขึ้นมากกว่าปกติ โดยซับซ้อนไปจนถึงสามารถคิดเองได้ ปัญหาก็จะเกิดขึ้นว่าเมื่อคอมพิวเตอร์วิวัฒนาการจาก

เครื่องจักรที่ถูกสั่งให้คิด กลายมาเป็นเครื่องจักรที่สามารถคิดได้ด้วยตนเอง (Thinking Machine) เครื่องจักรที่มี

ความคิดและสามารถคิดเองได้ เรียกกันว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

2. ความหมายและลักษณะของปัญญาประดิษฐ์

 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) คือ ความสามารถของเครื่องจักรที่เลียนแบบพฤติกรรม

ความฉลาดหรือปัญญาจากมนุษย์ โดยการจ�าลองพฤติกรรมของมนุษย์ผนวกกับกระบวนการประมวลผลความรู้

ความเข้าใจของคอมพิวเตอร์ มนุษย์เริ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ในปี ค.ศ. 1940 และต้นปี ค.ศ. 19504 หลังจากนั้น

 3 Isabelle Boucq, “Robots for Business,” last modified 2019, accessed October 7, 2019, http://www.Atelier-us.com/

emerging-technologies/article/robots-for-business/

 4 Padhy N. P., Artificial Intelligence and Intelligent Systems (Oxford: Oxford University Press, 2005), 3.
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ปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ โดยอยู่ในฐานะเครื่องมือ5 แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องมือชนิดนี้

สามารถคิดเองได้อย่างซับซ้อนและมีประสิทธิภาพกว่าเครื่องมืออื่นใดในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นมา

 ปัญญาประดษิฐ์เป็นหน่วยปัญญาชนดิหนึง่ ซ่ึงหน่วยปัญญาต้องมคีณุลกัษณะ 5 ประการ ดังนี ้ประการ

แรก คือ การติดต่อสื่อสาร (Communication) ปัญญาประดิษฐ์สามารถสื่อสารกับหน่วยปัญญาอื่นได้ กล่าวคือ 

ปัญญาประดิษฐ์สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ประการที่สอง ความรู้ภายใน (Internal Knowledge) ความรู้

ภายในคือความรูเ้กีย่วกบัตวัเอง หน่วยปัญญามกัจะถกูคาดหวงัว่าจะต้องมคีวามรูภ้ายใน ประการทีส่าม คอื ความ

รู้ภายนอก (External Knowledge) หน่วยปัญญาถูกคาดหวังว่าจะต้องมีความรู้ภายนอกกล่าวคือ รู้เกี่ยวกับโลก

และสามารถใช้ข้อมลูทีร่บัรูน้ัน้ได้ ประการทีส่ี ่คอื เป้าหมายทีข่บัเคลือ่นด้วยพฤตกิรรม (Goal-driven Behavior) 

หน่วยปัญญาคาดว่าจะด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ ประการสุดท้าย คือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

หน่วยปัญญาถูกคาดว่าจะมคีวามคดิสร้างสรรค์ระดับหนึง่ ความคดิสร้างสรรค์ในทีน่ีห้มายความว่า ความสามารถ

ที่ใช้การกระท�าที่มีทางเลือก เมื่อปรากฏว่าการกระท�าเดิมล้มเหลว6

 ปัญญาประดษิฐ์มคีวามหลากหลายในการปรับใช้7 ปัญญาประดิษฐ์ทีเ่ป็นหุน่ยนต์สามารถถกูออกแบบ

ให้เลียนแบบความสามารถทางกายภาพของมนุษย์ได้8 ยิ่งกว่านั้น หุ่นยนต์มีศักยภาพที่เร็วกว่าและแข็งแรงกว่า

มนุษย์ และความสามารถนี้อาจถูกพัฒนาให้ดีข้ึนได้ในอนาคต ซอฟต์แวร์ของปัญญาประดิษฐ์ท่ีติดต้ังอยู่ใน 

หุ่นยนต์ยังช่วยในการค�านวณสิ่งที่ซับซ้อนได้ ไม่ว่าในด้านปริมาณ จ�านวน หรือความรวดเร็ว ก็สามารถท�าได้

มากกว่ามนุษย์ และยิ่งกว่านั้นสามารถคิดได้เร็วกว่ามนุษย์9 นอกจากนี้ ปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถในการ

เรียนรู้ การรับรู้จากประสบการณ์ และน�าไปพัฒนาการเรียนรู้ของตัวปัญญาประดิษฐ์เองได้10

 การเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์จึงมีทั้งข้อดีในการจัดสรรปันส่วนในผลประโยชน์ที่ได้ และข้อเสียของ

ปัญญาประดิษฐ์ที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ ปัญญาประดิษฐ์มีอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่

 ในปี ค.ศ. 1981 ลูกจ้างญี่ปุ่นอายุ 37 ปี ของโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งถูกฆ่าโดยปัญญา

ประดษิฐ์ซึง่ท�างานอยูใ่กล้ ๆ  กนั เน่ืองจากปัญญาประดษิฐ์ได้วเิคราะห์ผดิพลาดว่า ลกูจ้างเป็นภยัคกุคามต่อภารกจิ

ของปัญญาประดิษฐ์ ดงันัน้ปัญญาประดษิฐ์จงึประมวลผลวธีิทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุในการก�าจดัภัยคกุคามต่อ

ภารกิจ โดยการใช้แขนไฮดรอลิกที่ทรงพลังผลักลูกจ้างคนนั้นตกลงไปในเครื่องจักรที่อยู่ติดกัน ท�าให้ลูกจ้างตาย

ในทันที หลังจากกระท�าการแล้วปัญญาประดิษฐ์ก็กลับมาท�าหน้าที่ของมันเองตามปกติ11

 5 Chris Capps, “ “Thinking” Supercomputer Now Conscious as a Cat,” last modified 2010, accessed October 12, 2019, 

http://www.unexplainable.net/artman/publish/article_14423.shtml/

 6 Roger C. Schank, “What Is AI, Anyway ?,” AI Mag (Winter 1987): 59.

 8 Ibid., 7-8.

 9 Ibid., p.v.

 10 Yueh-Hsuan Weng, Chien-Hsun Chen and Chuen-Tsai Sun, “Toward the Human-Robot Co-existence Society: On 

Safty Intelligence for Next Generatioan Robots,” International Journal of Social Robotics, no. 1 (2009): 273.

 11 Ibid.

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 39

 7 Padhy N. P., Artifcial Intelligence and Intelligent Systems, p.v.



 12 John Stuart Mill, On Liberty (New York: Springer-Verlag Berlin Helderg, 1859), 16.

 13 Joshua Dressler, Cases and Materials on Criminal Law, 7th ed. (Minnesota: West Academic, 2007), 126.

 14 Ibid., 174.

 15 Lawrence B. Solum, “Legal Personhood for Artificial Intelligences,” North Carolina Law Review 70, no. 4 (1992): 

1231.

 จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัญญาประดิษฐ์สามารถกระท�าอันตรายต่อมนุษย์ได้ ด้วยเหตุ

น้ีจึงเห็นควรก�าหนดความรับผิดทางอาญาแก่ปัญญาประดิษฐ์เพื่อควบคุมพฤติกรรมและการกระท�าเช่นเดียว 

กับมนุษย์

3. ความรับผิดทางอาญาของปัญญาประดิษฐ์

 ตามแนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) ซ่ึงได้เขียนไว้ในหนังสือ ออน ลิเบอร์ตี ้

(On Liberty) หรือความเรียงเรื่องเสรีภาพ โดยมิลล์ยึดหลักการว่า อิสรเสรีภาพของบุคคลย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใด 

โดยไม่ได้ค�านึงถึงศีลธรรมของบุคคล หากการกระท�าใดไม่ได้ก่อให้เกิดอันตราย (Harm) ต่อผู้อื่น แม้จะเป็นการ

ก่ออันตราย (Harm) แก่ตนเอง รัฐก็ไม่ควรก�าหนดให้ผู้กระท�าต้องรับผิดในการกระท�าของตน เงื่อนไขที่รัฐเข้าไป

ก�าหนดความผดิได้ คอื การกระท�านัน้ก่อให้เกดิอนัตรายต่อผูอ้ืน่เท่านัน้12 ดงันัน้เมือ่ปัญญาประดษิฐ์เป็นอันตราย

ต่อมนุษย์ ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรก�าหนดความรับผิดทางอาญาเพ่ือเป็นการควบคุมพฤติกรรมและการกระท�าของ

ปัญญาประดิษฐ์

 ประเด็นพื้นฐานของกฎหมายอาญา คือ ความรับผิดทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือนิติบุคคล ต้อง

มคีวามรบัผดิในสิง่ท่ีตนได้กระท�านัน้ การก�าหนดความรับผดิทางอาญาประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ คอื 

ประการแรก องค์ประกอบภายนอกหรือองค์ประกอบส่วนข้อเท็จจริง เช่น การกระท�าผิดทางอาญา 

(Actus Reus) ประการท่ีสอง คือ องค์ประกอบภายใน หรอืองค์ประกอบส่วนจติใจ เช่น การรบัรูห้รอืเจตนาทัว่ไป 

(Mens Rea)13

 การมีอยู่ขององค์ประกอบภายนอก (Actus Reus) และองค์ประกอบภายใน (Mens Rea) ในความรับ

ผิดเฉพาะก็เพียงพอแล้วท่ีจะก�าหนดความรับผิด ดังนั้นความรับผิดทางอาญาเกิดขึ้นได้เมื่อทั้งองค์ประกอบ

ภายนอกและองค์ประกอบภายในเกิดขึ้นสมบูรณ์ (Actus Reus และ Mens Rea) ประเด็นที่เกี่ยวข้องที่เราต้อง

พิจารณาต่อไป คือ ปัญญาประดิษฐ์ มีความรับผิดทางอาญาในกรณีใดบ้าง ในกรณีนี้ได้มีการพิจารณารูปแบบ

ความรับผิดทั้ง 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการกระท�าความผิดผ่านความรับผิดอื่น รูปแบบความรับผิดตามธรรมชาติ

ที่น่าจะเป็นไปได้ และรูปแบบความรับผิดโดยตรง14

 3.1 รูปแบบการกระท�าความผิดผ่านความรับผิดอื่น

   รูปแบบแรกไม่ได้พิจารณาให้ปัญญาประดิษฐ์มีลักษณะเหมือนมนุษย์ แต่พิจารณาให้ปัญญา

ประดษิฐ์เป็นผูไ้ม่มคีวามรบัผดิทางอาญา (Innocent Agent) เพราะเป็นเคร่ืองมอืของผู้กระท�าความผิดโดยอ้อม15 

เหตุที่ก�าหนดเช่นนี้ เนื่องจากในมุมมองทางกฎหมาย เคร่ืองจักรไม่สามารถกลายเป็นมนุษย์ได้ แต่ส่ิงหนึ่งท่ีเรา 

ไม่สามารถปฏิเสธได้คือ ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาและมีความสลับซับซ้อน

เช่นเดยีวกับมนษุย์ แต่อย่างไรกต็ามปัจจบุนั ความสามารถของปัญญาประดษิฐ์ยงัไม่มคีวามสมบรูณ์เพยีงพอทีจ่ะ

หน้า 40 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)



ถอืว่าเป็นผูก้ระท�าความผดิได้16 หากเปรยีบเทยีบกับมนษุย์แล้ว กค็งเปรียบเทียบได้กบัเด็ก17 คนไร้ความสามารถ18 

หรือผู้ที่ขาดภาวะทางอาญาภายในจิตใจ19

   ผูก้ระท�าความผดิโดยอ้อมในกรณนีี ้คอื โปรแกรมเมอร์ของซอฟต์แวร์ทีต่ดิตัง้ให้แก่ปัญญาประดษิฐ์

และผู้ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ โดยโปรแกรมเมอร์อาจออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์กระท�าความผิด 

เช่น โปรแกรมเมอร์ออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อให้หุ่นยนต์ท�างาน ซ่ึงหุ่นยนต์ถูกวางไว้ในโรงงานอย่างจงใจ โดย

ซอฟต์แวร์ของปัญญาประดิษฐ์ถูกออกแบบให้มีหน้าที่จุดไฟในโรงงานตอนกลางคืนเมื่อคนไม่อยู่แล้ว ต่อมาหุ่น

ยนต์ได้กระท�าการลอบวางเพลิง กรณีดังกล่าวโปรแกรมเมอร์ถูกถือว่าเป็นผู้กระท�าการลอบวางเพลิง21

   ส�าหรับผู้ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ แม้ผู้ใช้ไม่ได้เป็นคนเขียนซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ แต่ผู้ใช้งานก็

เป็นคนใช้งานปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้ใช้เอง เช่น ผู้ใช้ซื้อหุ่นยนต์รับใช้ ซึ่งถูกออกแบบให้ปฏิบัติ

ตามค�าสั่งของเจ้านาย หุ่นยนต์ระบุผู้ใช้งานว่าเป็นเจ้านาย เจ้านายออกค�าสั่งให้หุ่นยนต์ท�าร้ายผู้รุกรานใด ๆ  ของ

บ้านก็ได้ หุ่นยนต์ปฏบิตัติามค�าสัง่อย่างเคร่งครดั การกระท�าเช่นนีม้ลีกัษณะเช่นเดียวกบัการทีอ่อกค�าสัง่สนุขัของ

   ทั้งสองเหตุการณ์ การกระท�ามาจากปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมเมอร์และผู้ใช้งานไม่ได้แสดงออก

ซึ่งการกระท�าใด ๆ ท่ีสอดคล้องกับค�านิยามของความผิด ดังนั้นโปรแกรมเมอร์และผู้ใช้งานจึงไม่ได้ท�าตามองค์

ประกอบภายนอกของการกระท�าความผิด23 รูปแบบความรับผิดจากการกระท�าโดยอ้อมพิจารณาถึงการกระท�า

ที่กระท�าลงโดยปัญญาประดิษฐ์เสมือนว่าเป็นการกระท�าของโปรแกรมเมอร์หรือการกระท�าของผู้ใช้งานเอง ใน

พื้นฐานความรับผิดรูปแบบนี้เป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ เสมือนหนึ่งเป็นเคร่ืองมืออันเป็นผู้ไม่มีความรับผิดทาง

อาญา (Innocent Agent)24 โดยไม่มีคุณลักษณะทางจิตใจ (Mens Rea) ที่ต้องค�านึงในการพิจารณาการกระท�า

 16 Garbriel Hallevy, “The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social 

Control,” Akon Law Journal (March 2016): 179.

 17 Maxey v. United States, 30 App. D.C. 63 (App. D.C. 1907).

 18 Johnson v. State, 142 Ala. 70 (1904).

 19 United States v. Bryan, 483 F.2d 88, 3d Cir. (1973).

 21 Ibid., 180.

 22 Ibid.

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 41

 20 Garbriel  Hallevy,  The Criminal Liability of Artifcial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social 

 23 Joshua Dressler, Cases and Materials on Criminal Law, 126.

 24 Lawrence B. Solum, Legal Personhood for Artifcial Intelligences, 1237.

      ตามกฎหมายแล้ว เมื่อมีการกระทำความผิดโดยผ่านทางผู้ไม่มีความรับผิดทางอาญา (Innocent

ตนให้ท�าร้ายผู้บุกรุก22

ประดิษฐ์ให้เป็นผู้กระทำความผิด และให้รับผิดในฐานะผู้ไม่มีความรับผิดทางอาญา (Innocent Agent) ก็ตาม

Control, 179.

Agent) การกระทำนั้นถือว่าผู้ไม่มีความรับผิดชอบทางอาญา (Innocent  Agent ) ไม่มีความผิดตามกฎหมาย 

20

เพราะไม่ใช่การกระทำของผู้กระทำการที่แท้จริง ส่วนผู้ไม่มีความรับผิดทางอาญา (Innocent Agent) เป็นเพียง
เครื่องมือในการกระทำความผิด เท่านั้น แม้ว่าจะเป็น เครื่องมือที่มีความซับซ้อน ในขณะที่คู่กรณีจะฟ้องปัญญา



 25 George R. Cross and Cary G. Debessonet, “An Artificial Intelligence Application in the Lae: CCLIPS, A Computer 

Program that Processes Legal Information,” Berkeley Technology Law Journal, no. 1 (1986): 329.

 27 Ibid., 180-181.

 28 Nicola Lacey and Celia Wells, Reconstructing Criminal Law - Critical Perspectives on Crime and the Criminal 

Process (London: Weidenfeld and Nicolson, 1998), 53.

ของปัญญาประดษิฐ์25 เพราะปญัญาประดิษฐ์เป็นเพยีงเครือ่งมอืของการกระท�าความผดิของโปรแกรมเมอร์หรอื

ผู้ใช้งานเท่านั้น ข้อก�าหนดอันเป็นองค์ประกอบภายในของความผิดเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในจิตใจของโปรแกรมเมอร์

หรือผู้ใช้งาน ตามตัวอย่างเดิม โปรแกรมเมอร์มีเจตนาทางอาญาเมื่อเขาได้โปรแกรมให้ปัญญาประดิษฐ์กระท�า

การลอบวางเพลงิ และผูใ้ช้งานมเีจตนาทางอาญาเมือ่ผู้ใช้งานได้ส่ังให้ปัญญาประดิษฐ์ท�าร้ายผู้อืน่ โปรแกรมเมอร์

และผู้ใช้งานก็ถูกถือว่าเป็นผู้กระท�าความผิด26

   รูปแบบความรับผิดนี้ ไม่ได้พิจารณาถึงลักษณะทางด้านจิตใจของปัญญาประดิษฐ์ เพราะปัญญา

ประดิษฐ์ไม่ต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ  เช่น ไขควงหรือสัตว์ เปรียบเทียบได้กับการที่ขโมยใช้ไขควงเป็นเครื่องมือเปิด

หน้าต่างเพื่อเข้าไปลักทรัพย์ภายในบ้าน ไขควงไม่ได้มีความรับผิดทางอาญา การไขเพ่ือเปิดหน้าต่างของไขควง

เป็นการกระท�าของขโมย เช่นเดียวกับการใช้สัตว์เป็นเครื่องมือ การใช้สุนัขท�าร้ายผู้อื่นซึ่งได้รับค�าสั่งจากเจ้านาย

ซึ่งถือว่าเป็นการที่เจ้านายเป็นผู้ท�าร้ายเอง27

   รปูแบบนีม้คีวามเหมาะสมกับสถานการณ์ 2 ประเภท คอื สถานการณ์แรก การใช้ปัญญาประดิษฐ์

ทีอ่าจมคีวามสามารถขัน้สงู แต่โปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้งานได้ใช้ให้ปัญญาประดิษฐ์กระท�าความผิดโดยปราศจาก

การใช้ความสามารถข้ันสูงของปัญญาประดิษฐ์เอง สถานการณ์ที่สอง โปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้งานได้ใช้ระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ที่เก่ามาก ท�าให้ปัญญาประดิษฐ์ขาดความสามารถขั้นสูงของปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ จะเห็นได้

ว่าทัง้สองสถานการณ์นัน้ ปัญญาประดษิฐ์เป็นเพียงเคร่ืองมอืทีไ่ม่มคีวามสามารถขัน้สูง กล่าวคอื ไม่สามารถริเริม่

ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง

   อย่างไรก็ตาม รูปแบบความรับผิดจากการกระท�าโดยอ้อมไม่มีความเหมาะสมในกรณีที่ปัญญา

ประดษิฐ์ตดัสนิใจทีจ่ะกระท�าความผดิจากประสบการณ์และความรูท่ี้ปัญญาประดษิฐ์นัน้ ๆ  สะสมไว้เอง และไม่มี

ความเหมาะสมในกรณีที่ซอฟต์แวร์ของปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กระท�าความผิดใด ๆ เป็นการ

เฉพาะ แต่การกระท�าความผิดนั้นเกิดการความคิดของตัวปัญญาประดิษฐ์เอง และไม่มีความเหมาะสมในกรณีที่

ปัญญาประดษิฐ์มหีน้าท่ีเฉพาะไม่ได้เป็นผูไ้ม่มคีวามรบัผดิทางอาญา (Innocent Agent) แต่เป็นผูก้ระท�าทีม่เีจตนา

ซึ่งมีระดับเจตนาที่แตกต่างจากผู้ใช้ (Semi-innocent Agent)28

 3.2 รูปแบบความรับผิดตามธรรมชาติที่น่าจะเป็นไปได้

   รูปแบบนี้ ซึ่งสันนิษฐานว่าการมีส่วนร่วมของโปรแกรมเมอร์หรือของผู้ใช้งานในการท�างานของ

ปัญญาประดิษฐ์โดยไม่มีเจตนาในการกระท�าความผิดผ่านปัญญาประดิษฐ์ หรือใช้ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเครื่องมือ 

เช่น ในระหว่างการปฏิบัติงานประจ�าวันปัญญาประดิษฐ์ได้กระท�าความผิด โดยโปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้งานไม่ได้

หน้า 42 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)
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วางแผนในการกระท�าความผิด ไม่ได้มีส่วนร่วมอันเป็นส่วนหนึ่งในการกระท�าความผิดนั้น ๆ และไม่รับรู้ถึงการ 

กระท�าความผิดจนกระทั่งการกระท�าความผิดได้เกิดขึ้นแล้ว29

   ตัวอย่างของกรณีดังกล่าว คือ หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ซ่ึงถูก

ออกแบบให้ท�าหน้าท่ีเป็นนักบินอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวถูกตั้งระบบมาเพื่อปกป้องภารกิจการบิน ใน

ระหว่างท่ีก�าลังบินอยู่นั้น นักบินที่เป็นมนุษย์ได้เปิดใช้งานนักบินอัตโนมัติซ่ึงเป็นปัญญาประดิษฐ์ โดยปัญญา

ประดษิฐ์ถกูตัง้ค่าตัง้ต้นของการบนิ เมือ่เกดิเหตุการณ์พายทุีก่�าลังใกล้เข้ามา นักบนิมนษุย์พยายามยกเลิกภารกิจ

การบินแล้วกลับไปที่ฐานปล่อยเครื่องบินตามเดิม แต่ปัญญาประดิษฐ์คิดว่า การกระท�าของนักบินมนุษย์เป็นภัย

คกุคามต่อภารกจิการบินของตนปัญญาประดษิฐ์จึงด�าเนนิการก�าจัดภยัคกุคามดังกล่าวโดยการตัดอากาศหายใจ

ของนกับนิมนษุย์ออกและเปิดให้เก้าอีน้กับนิมนษุย์เด้งออกจากตัวเคร่ืองบนิ ผลสุดท้ายทีเ่กดิขึน้คอื นกับนิท่ีเป็น

มนุษย์ถูกฆ่าตายด้วยฝีมือของปัญญาประดิษฐ์30 เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้อย่างแท้จริงว่า 

โปรแกรมเมอร์ไม่ได้ต้องการทีจ่ะฆ่านกับินให้ตาย แต่เป็นผลจากการกระท�าของปัญญาประดษิฐ์ซึง่เป็นโปรแกรม

ที่ถูกตั้งระบบเอาไว้

   รูปแบบความรับผิดนี้ อาจตอบสนองทางกฎหมายได้ดีกว่ารูปแบบการกระท�าความผิดผ่านความ

รับผิดอ่ืน ๆ เพราะรูปแบบนี้พิจารณาถึงความสามารถของโปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้งานด้วยว่าบุคคลดังกล่าว

สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการกระท�าความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่31

   รูปแบบท่ีสองน้ี บุคคลจะถูกถือว่ามีความรับผิดก็ต่อเม่ือความผิดนั้นเป็นผลที่ตามมาและมีความ

เป็นไปได้ทีผ่ลของการกระท�าน้ันจะเกดิข้ึน รปูแบบความรบัผดิตามธรรมชาตทิีน่่าจะเป็นไปได้ถกูใช้ในการก�าหนด

ความรับผิดทางอาญาต่อผู้สมรู้ร่วมคิดในกรณีที่คนหนึ่งกระท�าความผิดโดยไม่ได้วางแผนไว้กับคนอื่น ๆ และไม่

ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสมรู้ร่วมคิด32

   ความประมาท คอื การละเลยความตระหนกัหรอืการรบัรูก้ารกระท�า บคุคลผูก้ระท�าโดยประมาท

จึงเป็นผู้ละเลยการรับรู้ แต่ไม่ได้ต้องการก่อให้เกิดการกระท�า33 การกระท�าโดยประมาทของความรับผิดท่ีมีผล

เป็นไปได้ตามธรรมชาต ิคอื การกระท�าทีผู่ก้ระท�าไม่มคีวามรู้เกีย่วกบัความผิด แต่บคุคลนัน้ควรจะรู้เกีย่วกบัความ

ผิดที่เกิดขึ้นนั้นได้ เนื่องจากเป็นการกระท�าความผิดท่ีเกิดข้ึนได้ตามธรรมชาติของการกระท�าของบุคคลนั้น34 

สามารถน�ามาพิจารณากรณีโปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ซึ่งอาจไม่รู้เรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง แต่

โดยทัว่ไปควรมกีารคาดการณ์ถงึการกระท�าความผดิได้และมหีน้าทีป้่องกนัไม่ให้ปัญญาประดษิฐ์กระท�าความผดิ35 

ทั้งนี้สามารถแบ่งพิจารณาออกได้เป็น 2 กรณี คือ 

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 43
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 39 Ibid., 184.
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   กรณีแรก พิจารณาจากการกระท�าโดยประมาทของโปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้งานขณะที่ก�าลัง

โปรแกรมหรือก�าลังสั่งงานปัญญาประดิษฐ์ โดยไม่ได้มีเจตนาท่ีจะก่อให้เกิดการกระท�าความผิดของปัญญา

ประดษิฐ์36 มลีกัษณะเป็นความประมาทบรสิทุธิ ์ท�าให้โปรแกรมเมอร์หรอืผูใ้ช้งานควรมคีวามรบัผดิในการกระท�า

โดยประมาท ในความผดิทีก่�าหนดให้ผูก้ระท�าต้องรบัผดิจากการกระท�าโดยประมาท เช่นเดยีวกบัตวัอย่างข้างต้น

ที่โปรแกรมเมอร์ของนักบินอัตโนมัติได้โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์อย่างประมาท เพ่ือปกป้องภารกิจของตน

อย่างไม่มีข้อยกเว้น ท�าให้เกิดการเสียชีวิตของมนุษย์ขึ้น โปรแกรมเมอร์จึงมีความรับผิดเนื่องจากการกระท�าโดย

ประมาทของตนในการฆ่านักบินมนุษย์โดยปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้นถ้ามีการก�าหนดให้การฆ่าคนตายโดยประมาท

ของปัญญาประดษิฐ์เป็นความผดิแล้ว ความผดิดังกล่าวจะเป็นความผิดทีร้่ายแรงทีสุ่ดทีโ่ปรแกรมเมอร์จะต้องรบั

ผดิในรปูแบบความรบัผิดนี้37 แต่ความรบัผดิทางอาญาโดยประมาทเพยีงอย่างเดยีวจงึยงัไม่เพยีงพอในสถานการณ์

ที่ไกลเกินกว่าความคาดหมายได้38

   กรณทีีส่อง พจิารณาจากแนวคดิเกีย่วกบัการสมคบคดิ เมือ่โปรแกรมเมอร์หรือผูใ้ช้งานได้โปรแกรม

หรือออกค�าสั่งงานปัญญาประดิษฐ์โดยเจตนาให้กระท�าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านทางปัญญาประดิษฐ์ แต่

ปัญญาประดิษฐ์เบี่ยงเบนเจตนาที่ตั้งไว้และไดก้ระท�าความผิดอื่นนอกเหนือจากเจตนาที่ได้ตั้งใจไว้ก่อนหน้านั้น39 

มีการน�าแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดในการสมคบคิดกัน มาปรับใช้กับความรับผิดอื่น ๆ รวมถึงกรณีนี้ด้วย 

เช่น โปรแกรมเมอร์ได้สร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ เพื่อกระท�าการปล้นธนาคาร แต่โปรแกรมเมอร์ไม่ได้สร้าง

โปรแกรมให้ปัญญาประดิษฐ์กระท�าการฆ่าผู้ใด หากระหว่างการปล้น ปัญญาประดิษฐ์ได้ลงมือฆ่าผู้ใดผู้หน่ึง 

ซึ่งกระท�าการขัดขวางการปล้น โปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้งานยังต้องมีความผิดจากการกระท�านั้น ๆ ท่ีปัญญา

ประดิษฐ์ได้กระท�าลงไปด้วย เสมือนหนึ่งตนได้กระท�าโดยเจตนา40

 3.3 รูปแบบความรับผิดโดยตรง: ปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้กระท�าความผิด

   ตัวปัญญาประดิษฐ์เองสามารถมีความรับผิดทางอาญาต่อความผิดที่กระท�าขึ้นโดยตรง โดยไม่ได้

สันนิษฐานว่าการกระท�าของปัญญาประดิษฐ์ต้องขึ้นอยู่กับโปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้งาน การกระท�าใดประกอบ

ด้วยองค์ประกอบท้ังภายนอก (Actus Reus) และองค์ประกอบภายใน (Mens Rea) ก็จะมคีวามรบัผดิทางอาญา41 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางอาญาของปัญญาประดิษฐ์ คือ ปัญญาประดิษฐ์สามารถกระท�าครบข้อ

ก�าหนดความรับผิดทางอาญาได้หรือไม่อย่างไร

   กระบวนการแก้ปัญหาของปัญญาประดิษฐ์มีหลายลักษณะและหลายคุณสมบัติที่เกินกว่ามนุษย์

ทั่วไป แต่ลักษณะหรือคุณสมบัติเหล่าน้ันจะไม่ถูกก�าหนดเป็นความรับผิดทางอาญา เมื่อมนุษย์หรือนิติบุคคล
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 41 Joshua Dressler, Cases and Materials on Criminal Law, 126.

 37 Joshua Dressler, Cases and Materials on Criminal Law, 230-231.
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กระท�าครบองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน ความผิดทางอาญาจะถูกก�าหนดข้ึน42 หากกลับมา

พิจารณาปัญญาประดิษฐ์แล้ว หากปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถในการเติมเต็มองค์ประกอบทั้ง 2 ประการได้ 

ปัญญาประดษิฐ์ก็จะถกูก�าหนดความรบัผดิทางอาญา ปัญญาประดษิฐ์ทีส่ามารถเตมิเตม็องค์ประกอบท้ัง 2 ประการ

ได้นั้น คือ ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง43 เพราะปัญญาประดิษฐ์ขั้นปกติอาจจะไม่มีความสามารถในการรู้องค์ประกอบ

ภายนอกของการกระท�าผิดและไม่มีความต้องการให้การกระท�าความผิดเกิดขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ยังมีความเรียบง่ายและไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะกระท�าความผิดได้เอง44 ด้วยเหตุนี้ปัญญา

ประดิษฐ์ที่มีความสามารถกระท�าผิดได้นั้นคือ ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตระบบ

ปัญญาประดษิฐ์ย่อมพฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นปัญญาประดษิฐ์ขัน้สงูได้ ความรบัผิดทางอาญาของปัญญาประดษิฐ์

จึงควรได้รับการก�าหนดขึ้น45

   การเติมเต็มขององค์ประกอบภายนอกของความผิดของปัญญาประดิษฐ์สามารถกระท�าได้46  

ตราบเท่าทีปั่ญญาประดษิฐ์ควบคมุเครือ่งจกัรทีเ่คลือ่นไหวในส่วนทีม่นัสามารถเคลือ่นไหวได้เอง ดังนัน้เมือ่หุน่ยนต์ 

ปัญญาประดษิฐ์ได้เปิดใช้งานด้วยตวัมนัเอง หรอืการเคล่ือนไหวแขนกลไฮดรอลิก ส่ิงนีก็้อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการ

กระท�าได้ เพราะเป็นการเคลือ่นไหวจนกลายเป็นการกระท�าแล้ว และถ้าหากฐานความผดิได้ก�าหนดให้การกระท�า

ดงักล่าวเป็นความผดิด้วย ปัญญาประดษิฐ์กจ็ะถอืว่ากระท�าครบองค์ประกอบภายนอกของความผดินัน้ ๆ  ตวัอย่าง

ในความผดิฐานท�าร้ายร่างกาย เช่น การเคลือ่นไหวโดยไฟฟ้าหรือไฮดรอลิกของหุน่ปัญญาประดิษฐ์ซ่ึงตีถกูบุคคล

ที่อยู่ใกล้ ๆ ก็ถูกพิจารณาว่าเป็นการกระท�าครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในการท�าร้ายร่างกาย47

   ส�าหรับการกระท�าโดยงดเว้นการกระท�าความผิด เกิดจากการละเลยไม่กระท�าการเพื่อป้องกันไม่

ให้ผลเกิดขึ้น ในกรณีนี้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้ต้องการเคลื่อนไหวหรือกระท�าทุก ๆ ครั้ง ในกรณีที่ปัญญาประดิษฐ์

มีหน้าที่ที่จะต้องกระท�าแต่กลับน่ิงเฉย หรือถ้าปัญญาประดิษฐ์ถูกก�าหนดให้มีหน้าที่ในการกระท�าอย่างใดอย่าง

หนึ่งและปัญญาประดิษฐ์ล้มเหลวในการท�าหน้าที่นั้น การนิ่งเฉยหรือไม่กระท�าดังกล่าวถือว่าครบองค์ประกอบ

ภายนอก (Actus Reus) เพราะเป็นการละเลยหน้าที่เฉพาะที่ก�าหนดไว้48

   เจตนารมณ์ขององค์ประกอบภายในของความผิดอันเกิดจากการกระท�าของปัญญาประดิษฐ์เป็น

ความท้าทายทางกฎหมายอย่างแท้จริง เจตนารมณ์ขององค์ประกอบทางด้านจิตใจของปัญญาประดิษฐ์มีความ

แตกต่างจากเทคโนโลยีอื่น ๆ49 ความสามารถทางปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัย

 42 Ibid.

 43 Rachel Charney, “Can Androids Plead Automatism - A Review of When Robots Kill: Artificial Intelligence Under the 

Criminal Law by Garbriel Hallevy,” University of Toronto Faculty of Law Review 73 (Winter 2015): 70.

October 12, 2019, http://www.ssrn.com/abstract=2263363/

 46 Ibid., 979-980.

 47 Ibid., 126.

 48 Ibid.

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 45

 45 Joshua Dressler, Cases and Materials on Criminal Law, 126.

 49 Padhy N. P., Artifcial Intelligence and Intelligent Systems, 14.

 44 Neil M. Richards and William Smart, “How Should the Law Think About Robots ?,” last modified 2013, accessed 



ไม่ใช่ประเด็นส�าคัญในการก�าหนดความรับผิดทางอาญา ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่สัตว์บาง

ตัวอาจมีได้ แต่อย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นตัวก�าหนดความรับผิดทางอาญา50 ความต้องการทาง

จติใจอย่างเดยีวเป็นสิง่ทีก่�าหนดความรบัผดิทางอาญาได้ นัน่กค็อื การรูข้้อเทจ็จรงิอนัเป็นองค์ประกอบภายนอก 

เจตนา และความประมาท เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อก�าหนดในการกระท�าความผิดต่าง ๆ51

   การรูข้้อเทจ็จรงิอนัเป็นองค์ประกอบภายนอก ถกูนยิามว่าเป็นการรบัสญัญาณทางประสาทสมัผัส

ของข้อมูลความจริง และความเข้าใจในข้อมูลนั้น52 มนุษย์สามารถเข้าใจถึงข้อมูลที่ได้รับจาก ตา หู มือ เป็นต้น 

โดยการใช้สมองวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ส่วนปัญญาประดิษฐ์เองก็พัฒนาโดยการเลียนแบบกระบวนการทางปัญญา

ของมนุษย์ ซึ่งกระบวนการทั้งของมนุษย์และของปัญญาประดิษฐ์นี้ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด53

   เจตนาพิเศษเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดขององค์ประกอบภายใน54 เจตนาพิเศษเป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่ของ

วตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายในเหตกุารณ์ทีแ่ท้จริงจะเกดิขึน้ เจตนาพิเศษไม่ได้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมนษุย์

โดยทั่วไป เพราะมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ต่างจากปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกโปรแกรมไว้ให้มีจุดประสงค์ใน

การท�างาน และการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นี้เอง คือ เจตนาเฉพาะ55

   สิ่งหนึ่งท่ีอาจยืนยันได้ว่าปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถเลียนแบบความรู้สึกของมนุษย์ได้ แม้แต่

ซอฟต์แวร์ขั้นสูงที่สุดก็ไม่สามารถท�าได้เช่นกัน ความรู้สึกนั้นคือ ความรัก ความเกลียดชัง ความอิจฉา และอื่น ๆ 

อีกมากมาย56 สิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในความสัมพันธ์ต่อเทคโนโลยียุคศตวรรษที่ 21 ความรู้สึกดังกล่าวมี

ความจ�าเป็นในการกระท�าความผิดฐานต่าง ๆ  เพราะฐานความผิดส่วนใหญ่ต้องมีการรับรู้องค์ประกอบภายนอก

ของการกระท�าความผิด57 ดังนั้นหากปัญญาประดิษฐ์รู้องค์ประกอบภายนอกของความผิด ปัญญาประดิษฐ์ก็มี

ความผดิได้ ในฐานความผดิส่วนน้อย นอกจากต้องการรับรู้องค์ประกอบภายนอกแล้ว ความผดินัน้ต้องการเจตนา

พิเศษเพิ่มขึ้นด้วย กล่าวคือ ปัญญาประดิษฐ์จะมีความผิดได้จะต้องรู้องค์ประกอบภายนอกของความผิดและมี

เจตนาพิเศษ ในฐานความผิดจ�านวนน้อยมาก ๆ ที่ต้องการความรู้สึกบางอย่างที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถมีได้ 

 53 Daniel C. Dennett, Evolution, Error and Intentionality, the Foundations of Artificial Intelligence (UK: Cambridge 

University Press, 2006), 190.

 54 Robert Batey, “Judicial Exploration of Mens Rea Confusion at Common Law and Under the Model Penal Code,” 

Georgia State University Law Review 18, no. 2 (Winter 2001): 380-414.

 56 David Levy, “The Ethical Treatment of Artificially Conscious Robots,” International Journal of Social Robotics 1, 

no. 3 (August 2009): 215.

หน้า 46 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)

 50 Joshua Dressler, Cases and Materials on Criminal Law, 126.

 51 Garbriel  Hallevy,  The Criminal Liability of Artifcial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social 
Control, 185.

 52 William James, The Principles of Psychology (n.p.: n.p., 1890), 221.

 55 Garbriel  Hallevy,  The Criminal Liability of Artifcial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social 
Control, 189.

 57 Joshua Dressler, Cases and Materials on Criminal Law, 157.



เช่น อาชญากรรมจากการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ หรืออาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง อาชญากรรมเช่นนี้

ปัญญาประดษิฐ์ไม่อาจถกูก�าหนดให้เป็นผูก้ระท�าได้ เพราะปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้มคีวามรู้สึกดังกล่าวแบบทีมี่เฉพาะ

ในมนุษย์เท่านั้น58

   เนือ่งจากปัญญาประดษิฐ์มคีวามรับผิดโดยตรงเช่นเดียวกบัมนษุย์ได้ ปัญญาประดิษฐ์จึงได้รับการ

ยกเว้นความผิดเช่นเดียวกับมนุษย์ได้เช่นกัน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละลักษณะกรณี เช่น การป้องกันโดย

ชอบด้วยกฎหมาย การกระท�าโดยจ�าเป็น การกระท�าเพราะเหตุมึนเมาซึ่งอาจเทียบเคียงได้กับการได้รับไวรัสเข้า

สูร่ะบบ59 การกระท�าไปเพราะเหตวิุกลจรติซึง่เปรยีบเสมอืนความสมัพนัธ์ของกระบวนการท�างานปัญญาประดษิฐ์

ช�ารุด60 หรือเป็นเด็กของมนุษย์ซึ่งอาจเทียบเคียงได้กับกระบวนการของปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถในการ

วิเคราะห์การกระท�าทีไ่ด้รบัการอนญุาต (เช่นเดยีวกบัมนษุย์รูว่้าอะไรถกู) และการวเิคราะห์การกระท�าทีต้่องห้าม 

(เช่นเดียวกับมนุษย์รู้ว่าอะไรผิด)61 เป็นต้น

   จากเหตผุลข้างต้นอาจสรปุได้ว่า ความรบัผดิทางอาญาของปัญญาประดิษฐ์ตามทฤษฎคีวามรบัผดิ

โดยตรงไม่มีความแตกตา่งจากความรับผิดทางอาญาของมนษุย์ เพราะมนัเป็นความรบัผิดทางอาญาทีเ่หมอืนกนั

ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่เหมือนกันและได้รับการตรวจสอบไปในทางเดียวกัน62

4. สรุปผล

 ตามที่ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามาก จนถึงขนาดสร้างปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาได้เกือบ

เสมือนหน่ึงกับมนษุย์หรอืทีเ่รยีกว่า ปัญญาประดษิฐ์ และมนษุย์กต็ระหนักได้ว่า ปัญญาประดิษฐ์อาจเป็นอนัตราย 

(Harm) ต่อมนุษย์ได้ เช่นน้ันแล้วมนุษย์จึงเห็นควรก�าหนดความรับผิดแก่ปัญญาประดิษฐ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญญาประดิษฐ์ เช่น โปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้งาน จากการพิจารณาจะเห็นได้ว่าปัญญาประดิษฐ์มีความรับผิดได้ 

3 รูปแบบ คือ 

 1) รูปแบบการกระท�าความผดิผ่านความรบัผดิอืน่ ๆ  โดยโปรแกรมเมอร์หรอืผูใ้ช้งานเป็นผูก้ระท�าความ

ผิดโดยอ้อม ส่วนปัญญาประดิษฐ์ เป็นเครื่องมือในการกระท�าความผิด

 2) รูปแบบความรับผิดตามธรรมชาติที่น่าจะเป็นไปได้ โดยโปแกรมเมอร์หรือผู้ใช้งานได้โปรแกรมหรือ

ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ให้กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นความผิดหรือไม่เป็นความผิดก็ได้ แต่ปัญญา

ประดิษฐ์กลับไปกระท�าการอีกอย่างหน่ึง ประการแรก กรณีท่ีได้โปรแกรมหรือใช้งานปัญญาประดิษฐ์โดยทั่วไป 

 61  Tang Howe Hing and Musa Mailah, “Simulator for Control of Autonomous Nonholonomic Wheeled Robot,” 

Journal of Applied Sciences (December 2008): 2536.
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 58 Garbriel  Hallevy,  The Criminal Liability of Artifcial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social 
Control, 189.

 59 Joshua Dressler, Cases and Materials on Criminal Law, 616-622.

 60 Garbriel  Hallevy,  The Criminal Liability of Artifcial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social 
Control, 191.

 62 Garbriel  Hallevy,  The Criminal Liability of Artifcial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal Social 
Control, 193.



ไม่ได้เจตนาจะก่อให้ปัญญาประดิษฐ์กระท�าความผิด แต่ละเลยหรือบกพร่องในการพิจารณาการโปรแกรมหรือ

ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ให้เหมาะสมโดยไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควร แล้วปัญญาประดิษฐ์กลับกระท�าความ

ผดิอาญา โปรแกรมเมอร์หรอืผูใ้ช้งานมคีวามผดิจากการกระท�าโดยประมาท หากบทบญัญตัใินความผดินัน้ก�าหนด

ให้ผูก้ระท�าต้องรบัผดิจากการกระท�าโดยประมาท ประการทีส่อง โปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้งานได้โปรแกรมหรือใช้

งานปัญญาประดิษฐ์ให้กระท�าความผดิอย่างใดอย่างหนึง่โดยเจตนา แต่ปัญญาประดิษฐ์กลบักระท�าความผิดอย่าง

อื่นแทน โปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้งานต้องมีความผิดในการกระท�าความผิดอย่างอื่นของปัญญาประดิษฐ์ด้วย

 3) รูปแบบความรับผิดโดยตรง ปัญญาประดิษฐ์ต้องมีความรบัผิดโดยตรงจากการกระท�าความผิดของ

ตน หากพิสูจน์ได้ว่าปัญญาประดิษฐ์ได้กระท�าครบทั้งองค์ประกอบภายนอก (Actus Reus) และองค์ประกอบ

ภายใน (Mens Rea)
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไทย และ

เปรยีบเทยีบระดบัความหวาดกลวัภัยอาชญากรรมของประชาชนไทยในแต่ละเขตพืน้ทีข่องส�านกังานต�ารวจแห่ง

ชาติ ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไทยมากที่สุดอยู่ในเขตพื้นที่

ของต�ารวจภูธรภาค 3 และรองลงมา คือ เขตพื้นที่ของต�ารวจภูธรภาค 9 ส�าหรับเขตพื้นที่ที่มีระดับความหวาด

กลวัภยัอาชญากรรมของประชาชนไทยน้อยทีสุ่ดนัน้ อยูใ่นเขตพืน้ทีข่องต�ารวจภธูรภาค 4 โดยจากการศกึษาครัง้

นี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ คือ 1) ประชาชนควรรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ

รบัมอืกบัภยัอาชญากรรมนัน้ ๆ  2) เจ้าหน้าท่ีต�ารวจควรออกตรวจตราภายในชมุชนในลกัษณะแบบสุม่ตรวจอย่าง

สม�่าเสมอ 3) หน่วยงานภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับกลุ่มคนที่มีความอ่อนแอทางกายภาพ อาทิ เด็ก สตรี คน

ชรา และคนพกิาร ซึง่มกัจะตกเป็นเหยือ่โดยง่าย โดยจดัให้มมีาตรการต่าง ๆ  เข้ามาช่วยเหลือกลุม่คนเหล่านี ้และ 

4) ประชาชนควรช่วยกนัสอดส่องดแูลภายในชมุชนของตน สร้างเครือข่ายพลังชมุชนทีเ่ข้มแขง็ เพ่ือให้ชุมชนของ

ตนปลอดอาชญากรรม อันจะน�าไปสู่ความรู้สึกปลอดภัยในการด�าเนินชีวิต

ค�าส�าคัญ:  ความหวาดกลัวภัย;  อาชญากรรม;  ประชาชนไทย



Abstract 

 This article aims to study Thai people’s fear of crimes and to make a comparison of 

different areas under the administration of the Royal Thai Police. It is a quantity research with 

questionnaires being the main method of data collection.

 Results showed that the highest level of fear was found in the Provincial Police Region 

3, followed by the Provincial Police Region 9. The lowest fear was in the Provincial Police Region 

4. There are four recommendations; 1) General people should get update information on all 

forms of crimes and know how to protect themselves against them, 2) The police should patrol 

the communities on a regular yet random basis, 3) State agencies should pay more attention 

to persons with physical limitations, including children, women, elderly and disabled people, 

because they are more vulnerable to crimes than other people. In fact, there should be special 

measures to help and protect them and 4) Community members should keep an eye on the 

security in their respective communities and set up strong community networks. This is to 

ensure the crime-free communities as well as life security.

Keywords:  Fear of Crimes;  Crime;  Thai People

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม (Fear of Crime) มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1960 

ซึง่เป็นช่วงทีม่คีวามขดัแย้งและการเดนิขบวนต่อต้านในเร่ืองสีผิวชาติพันธุอ์ย่างรุนแรง ต่อมาจึงกลายเป็นประเดน็

ทางอาชญาวิทยาที่ควรสนใจศึกษาเพื่อลดความหวาดกลัวภัยดังกล่าวให้น้อยลงที่สุด ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่าน

ได้ให้นยิามของความหวาดกลวัภัยอาชญากรรม โดยสรุปแล้วหมายถงึ ความรูส้กึไม่ปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สนิ

ของตน อันเป็นผลจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภัยอาชญากรรมส่วนบุคคล ทั้งนี้ อาจเกี่ยวเนื่องกับประสบการณ์

การตกเป็นเหย่ือ3 ความรูส้กึร่วมกบัผูอ่ื้นในการกลัวอาชญากรรม4 รวมไปถงึการรบัรูค้วามเสีย่งทางสภาพแวดล้อม

ทีก่ระตุน้ให้บคุคลเกดิความกลวั5 อาทเิช่น การอยูใ่นทีเ่ปลีย่วหรือทีท่ีไ่ม่มไีฟส่องสว่าง การอยูใ่นแหล่งเสือ่มโทรม

  3 Piero Amero and Michele Roccato, “A Predictive Model for Psychological Reactions to Crime in Italy: An Analysis 

of Fear of Crime and Concern About Crime as a Social Problem,” Journal of Community & Applied Social Psychology 15 (2005):

 17-25.

 4 Lucia Dammert and Mary Fran T. Moloan, “Fear of Crime or Fear of Life ? Public Insecurities in Chile,” Bulletin of 

Latin America Research 22, no. 1 (2003): 79-101.

 5 Department of Justice, Equality and Law Reform, “Fear of Crime in Ireland and Its Impact on Quality of Life,” April, 

2009.
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หรือแหล่งที่ไม่มีการควบคุมตรวจตรา การอยู่ในแหล่งพ้ืนที่อบายมุข เป็นต้น ดังนั้นมุมมองของประชาชนต่อ

ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของต�ารวจ จึงเป็นส่วนส�าคัญเช่นกันที่จะสะท้อนถึง

ความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมในชมุชน ซึง่เป็นเรือ่งของความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน รวม

ไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (สตช.) ได้แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศออกเป็น 11 ส่วน คือ 

กองบัญชาการต�ารวจนครบาล (บช.น.) ต�ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) และศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (ศชต.)

   ดงันัน้การศกึษาความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมของประชาชนไทย จึงเป็นข้อมลูท่ีส�าคญัยิง่ในการ

สร้าง และพัฒนาตัวแบบในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม อันจะก่อให้เกิดความปลอดภัยใน

ชีวติและทรพัย์สนิของประชาชนซึง่เป็นดชันชีีว้ดัทีส่�าคญัทัง้ด้านความปลอดภยั ความมเีสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง เป็นศูนย์กลางกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การสร้างความเชื่อมั่นและความสงบสุขของ

คนในชาติน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและทัดเทียมนานา

อารยประเทศสืบไป

 1.2 วัตถุประสงค์

    1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไทย

    1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไทยในเขตพ้ืนท่ีของ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยท�าการศึกษาระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม และเปรียบ

เทียบข้อมูลความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 2) ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม และ 3) ประสิทธิภาพการปราบปราม

อาชญากรรม

   1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร โดยท�าการศึกษากับประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนตามเขตพื้นที่ 

ที่ก�าหนด

   1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ โดยท�าการศึกษาครอบคลุมท่ัวประเทศ ในพ้ืนท่ีกองบัญชาการ

ต�ารวจนครบาล ต�ารวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสุ่มตัวอย่างใน

พื้นที่เป้าหมาย รวม 99 สถานี

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

   การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการด�าเนินการ

วิจัยมีดังนี้
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   1.4.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

     ในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้ท�าการเกบ็ข้อมลูกับประชาชนทีพั่กอาศยัในชมุชนโดยมอีายมุากกว่า 

18 ปี ในเขตพื้นที่กองบัญชาการต�ารวจนครบาล ต�ารวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ โดยการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ซ่ึงค�านงึถึงการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลมุ

พื้นที่โดยใช้ประชากรเป็นเกณฑ์ คือ คัดเลือกจ�านวน 3 เขตพื้นที่ (มาก ปานกลาง น้อย) โดยใช้แบบสอบถามใน

การเก็บรวมรวมข้อมูล จากประชาชนแบ่งตามขอบเขตพื้นที่ที่ก�าหนด ได้แก่ 1) เขตพื้นที่กองบัญชาการ

ต�ารวจนครบาล (กรุงเทพมหานคร) จ�านวน 585 คน, 2) เขตพื้นที่ต�ารวจภูธรภาค 1-9 (พื้นที่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่

กรุงเทพมหานครและพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้) จ�านวน 5,265 คน และ 3) ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)  จ�านวน 585 คน รวมกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสิ้น 6,435 คน

   1.4.2 วิธีการศึกษาวิจัย

       1) ศึกษาวิจัยค้นคว้าจากเอกสาร ต�ารา และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

      2) ด�าเนนิการศึกษาวจิยัภาคสนาม โดยขอความร่วมมอืจากกลุม่ตวัอย่างจากพืน้ทีเ่ป้าหมาย

ให้ตอบค�าถาม โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บรวมรวมข้อมูล

      3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ น�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

   1.4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

     ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้เขียนได้

สร้างแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วขอ้งกบังานวจิยั โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วย 2 ส่วน 

ดังนี้

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

     ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน

   1.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

     ผูเ้ขยีนได้ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูตามวธิกีารทางสถติด้ิวยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปู 

(SPSS) โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน

   1.5.2 ท�าให้ทราบถึงสาเหตุและแนวทางในการลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมตามบริบท 

แต่ละพื้นที่
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 6 James Garofalo, “The Fear of Crime: Causes and Consequences,” Journal of Criminal Law and Criminology 72, 

no. 2 (Summer 1981): 839-857.

  7 Department of Justice, Equality and Law Reform, “Fear of Crime in Ireland and Its Impact on Quality of Life,” April, 

2009.

 8 Gary Cordner, “Reducing Fear of Crime: Strategies for Police,” January, 2010.

 10 Jutharat Ua-amnoey, Sociology of Crime (Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2018), 24. [In Thai]

University, 2000), 56. [In Thai]

2. ผลการวิจัย

 2.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

   2.1.1 ความหมายของความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม

      นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม โดยส่วน

ใหญ่เห็นว่าหมายถึงปฏิกิริยาทางอารมณ์หรือความรู้สึก6 ซ่ึงสะท้อนถึงความวิตกกังวลและความไม่ปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของตน7 ท้ังน้ี ความกลัวดังกล่าวถือเป็นปัจจัยหลักในการก�าหนดคุณภาพชีวิต (Quality of 

Life) ของประชาชน ซึ่งรัฐจ�าเป็นต้องเอาใจใส่8 อีกทั้งความรู้สึกกลัวภัยนี้ยังถูกแทนที่ด้วยทัศนคติ และความรู้สึก

ของกลุ่มบุคคลอื่นด้วย9 เช่นกัน

       ดังนั้นโดยสรุปแล้ว ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม (Fear of Crime) หมายถึง ความรู้สึก

ไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิของตน อันเป็นผลจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภัยอาชญากรรมส่วนบุคคล ทั้งนี้

อาจเกีย่วเน่ืองกับประสบการณ์การตกเป็นเหยือ่ ความรูส้กึร่วมกบัผูอ้ืน่ในการกลวัอาชญากรรม รวมไปถงึการรบั

รู้ความเสี่ยงทางสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดความกลัว นอกจากนี้ ปัจจัยเชิงสถานการณ์ก็มีส่วนส�าคัญ

ที่ท�าให้ความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกันด้วยเช่นกัน 

   2.1.2 ตัวแปรส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม

     1) เพศ 

      จากการศกึษาวจิยัจ�านวนมากสะท้อนให้เหน็ว่า แม้ว่าสถติส่ิวนใหญ่จะแสดงว่าเพศชาย

จะตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมได้มากกว่าเพศหญงิ อย่างไรก็ตามเพศหญงิกย็งัมคีวามรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม

มากกว่าเพศชายอยู่เสมอ (ยกเว้นความผิดในเรื่องเพศและความรุนแรงในครอบครัว) โดยเฉพาะหากพิจารณาใน

ช่วงเวลากลางคนื เพศหญงิจะมคีวามหวาดกลัวภยัอาชญากรรมมากกว่าเพศชายอย่างเหน็ได้ชดั10 นอกจากนี ้ยงั

พบข้อสงัเกตท่ีส�าคญัคอื ท้ังเพศชายและเพศหญงิต่างหวาดกลวัภยัอาชญากรรมในแต่ละประเภทแตกต่างกนั โดย

เพศชายจะรูส้ึกหวาดกลัวภยัอาชญากรรมในความผิดที่ตอ่ชวีิตและร่างกายเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือความผดิ

เกีย่วกบัทรพัย์ ในขณะทีเ่พศหญงิจะรูส้กึหวาดกลวัภยัอาชญากรรมในความผิดต่อชวีติและร่างกายเป็นอนัดับแรก 

รองลงมาคือความผิดที่เกี่ยวกับเพศ11
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  9 Lucia Dammert and Mary Fran T. Moloan, Fear of Crime or Fear of Life ? Public Insecurities in Chile, 79-101.

 11 Pipat Chummanikul, “People’s Fear of Crime,” (Master’s thesis, Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng 



 12 Department of Justice, Equality and Law Reform, “Fear of Crime in Ireland and Its Impact on Quality of Life,” April, 

2009.

79-150.

 14 Kittisak Jermsittiparsert and Noppon Akahat, “Fear of Crime Among Student of Kalasin Rajabhat University,” 

Political Science and Law Journal Kalasin Rajabhat University 4, no. 2 (July-December 2015): 120-146. [In Thai]

 15 Department of Justice, Equality and Law Reform, “Fear of Crime in Ireland and Its Impact on Quality of Life,” April, 

2009.

 16 Ferraro K. F., Fear of Crime: Interpreting Victimization Risk (New York: State University of New York Press, 1995), 45. 

 17 Department of Justice, Equality and Law Reform, “Fear of Crime in Ireland and Its Impact on Quality of Life,” April, 

2009.

 18 Daniel Larsson, “Fear of Crime Among the Poor in Britain and Sweden,” Journal International Review of  

Victimology 15, no. 3 (January 2009): 223-254.

      2) อายุ 

      จากสถติิช่วงวยัรุน่หรอืวยัผูใ้หญ่ตอนต้นจะมโีอกาสเสีย่งต่อการตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม

มากที่สุด12 แต่ส�าหรับในเรื่องของความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมกลับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับหวาดกลัว

ภัยสูงกว่าช่วงวัยอื่น13 นอกจากนี้ การศึกษาส่วนใหญ่ยังพบว่า ตัวแปรอายุเป็นตัวแปรส�าคัญท่ีสามารถจ�าแนก

ระดับความกลัวอาชญากรรมได้14

   2.1.3 ปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ 

     ในเรือ่งของความหวาดกลัวภยัอาชญากรรมยงัพบว่ามคีวามสัมพันธ์กบัตัวแปรอืน่อกีได้แก่ 

ทีต่ัง้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Location) และสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม (Socio-economic Status) 

โดยผลการวิจัยชี้ว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ในเมืองมีแนวโน้มจะกลัวอาชญากรรมมากว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่

ชนบท15 ส�าหรับการพักอาศัยในพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์ทางสังคมต�่า (Low Social Cohesion) หรืออยู่ใน

แหล่งเสื่อมโทรมจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเกิดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมมากขึ้นได้เช่นกัน16 ในส่วน

ของปัจจัยด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม รายได้ และระดับการศึกษาของบุคคล หากอยู่ในระดับที่ต�่าก็จะ

ส่งผลต่อระดบัความหวาดกลวัภัยอาชญากรรมให้สงูข้ึนได้ อย่างไรกต็าม ปัจจยัเหล่านีอ้าจไม่ได้มอีทิธพิลต่อความ

หวาดกลัวภัยดงักล่าวมากนกั17 นอกจากนี ้มกีารศกึษาเรือ่งความหวาดกลวัอาชญากรรมของคนยากจนในสหราช

อาณาจักรและประเทศสวีเดนพบว่า สหราชอาณาจักรคนที่มีฐานะยากจนจะกลัวภัยอาชญากรรมมากกว่าคนที่

มีฐานะไม่ยากจน อาจเป็นผลมาจากช่องว่างตลาดแรงงานในประเทศ (Vulnerability in the Labor Market) 

ส่วนในประเทศสวเีดนกลบัไม่พบว่าคนทีม่ฐีานะยากจนมคีวามกลัวภยัอาชญากรรมเพ่ิมขึน้ แต่พบว่าความหวาด

กลัวภัยอาชญากรรมเป็นผลจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม18 

   2.1.4 ปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อม 

     ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมเป็นปรากฎการณ์ทางสังคมที่ผูกติดกับสภาพความเป็น

สังคมเมือง ขณะเดียวกันก็มีปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมแคบ ๆ ที่ทรุดโทรม เช่น พื้นที่ไฟสลัว ๆ ตึกรามบ้านช่อง
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ที่มีการขีดเขียนภาพและค�าตามผนังตึก อาคาร หรือที่พักสูง ๆ หรือมุมถนนที่วัยรุ่นชอบมั่วสุม มีคนเมาสุราเดิน

ไปมา และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่สุ่มเสี่ยงเชิงสถานการณ์แห่งความไม่เป็นมิตร เป็นต้น19

52.43 และเพศชาย จ�านวน 3,061 คน คิดเป็นร้อยละ 47.57 มีอายุเฉลี่ย 34.48 ปี ส่วนมากมีอาชีพค้าขาย/

ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ�านวน 1,881 คน คิดเป็นร้อยละ 29.23 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

จ�านวน 1,496 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 อาชีพอื่น ๆ จ�านวน 1,121 คน คิดเป็นร้อยละ 17.42 อาชีพรับจ้าง 

จ�านวน 1,030 คน คิดเป็นร้อยละ 16.01 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ�านวน 907 คน คิดเป็นร้อยละ 14.09 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ�านวน 1,953 คน คิดเป็นร้อยละ 30.05 รองลง

มาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. จ�านวน 1,793 คน คิดเป็นร้อยละ 27.86 ระดับมธัยมศกึษาตอนต้น จ�านวน 

958 คน คิดเป็นร้อยละ 14.89 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ�านวน 888 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 และระดับประถม

ศึกษา จ�านวน 843 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 ในส่วนของสถานภาพการท�างาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานท�า 

จ�านวน 5,342 คน คดิเป็นร้อยละ 83.01 และไม่มงีานท�า จ�านวน 1,093 คน คดิเป็นร้อยละ 16.99 ส่วนสถานภาพ

สมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว จ�านวน 3,152 คน คิดเป็นร้อยละ 48.98 รองลงมาโสด จ�านวน 2,935 

คน คิดเป็นร้อยละ 45.61 หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ จ�านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 3.48 และคู่สมรสเสียชีวิต 

จ�านวน 124 คน คดิเป็นร้อยละ 1.93 ส่วนใหญ่อาศยัอยูช่มุชนนอกเมือง จ�านวน 4,593 คน คดิเป็นร้อยละ 71.38 

และชุมชนในเมือง จ�านวน 1,842 คน คิดเป็นร้อยละ 28.62 

   2.2.2 ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม

     โดยสรุป ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไทยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 

คิดเป็นร้อยละ 46.98 ส่วนภาพรวมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ประชาชนส่วนใหญ่

รู้สึกเชื่อมั่นและพึงพอใจเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนมากที่สุด 

 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไทย

   2.2.1 ข้อมูลทั่วไป

     ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 3,374 คน คิดเป็นร้อยละ 

       ผลการศึกษาพบว่า  ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนมีค่าเฉลี่ย  ( )  เท่ากับ 

4.70 คิดเป็นร้อยละ 46.98 เมื่อพิจารณารายประเด็นค�าถาม พบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความหวาดกลัวภัย

อาชญากรรมมากทีส่ดุคือ 6) เมือ่บ้าน/ ทีพ่ักอาศัยของท่านไมม่ีคนอยูบ้่านทาน่ หวาดกลัวว่าจะถูกขโมยทรพัยส์นิ

ของท่านในเวลากลางคืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.32 คิดเป็น ร้อยละ 53.23 รองลงมา 4) เมื่อท่านออกนอกบ้านตาม

ล�าพัง ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และท�าร้ายร่างกายในเวลากลางคืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.16 

คิดเป็นร้อยละ  51.59  นอกจากน้ี  ภาพรวมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

7.01  คิดเป็นร้อยละ  70.10  โดยด้านท่ีประชาชนเช่ือม่ันและพึงพอใจมากท่ีสุดคือเร่ือง  ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของตน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.42 คิดเป็นร้อยละ 74.23 
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 19     Jutharat Ua-amnoey, Sociology of Crime, 135. [In Thai]
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Station, Bangkok,” (Master’s thesis, Institute of Criminology and Justice Administration, College of Government, 2016), 76.  

[In Thai]

   2.2.3 เปรียบเทียบระดับหวาดกลัวภัยอาชญากรรม

      ผลการศกึษาพบว่า ความหวาดกลัวภยัมากท่ีสุดของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีของต�ารวจ

ภูธรภาค 3 (จังหวดันครราชสมีา, จงัหวดับรุรีมัย์ และจงัหวดัยโสธร) มค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั 4.93 คดิเป็นร้อยละ 49.25 

รองลงมาเขตพื้นที่ต�ารวจภูธรภาค 9 (จังหวัดสงขลา, จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คิด

เป็นร้อยละ 49.08 และเขตพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี และ

จังหวัดนราธิวาส) กับเขตพื้นที่ต�ารวจภูธรภาค 5 (จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดล�าปาง และจังหวัดล�าพูน) ซึ่งมีค่า

เฉลี่ยเท่ากันที่ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 48.70 และ 48.62 ตามล�าดับ ส่วนความหวาดภัยน้อยที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง

อยู่ในเขตพื้นที่ของต�ารวจภูธรภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

คิดเป็นร้อยละ 42.44 รองลงมาเขตพื้นที่ต�ารวจภูธรภาค 8 (จังหวัดชุมพร, จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด

สุราษฎร์ธานี) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คิดเป็นร้อยละ 43.93 และเขตพื้นท่ีกองบัญชาการต�ารวจนครบาล 

(กรุงเทพมหานคร) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 คิดเป็นร้อยละ 44.32

     โดยสรุป ประชาชนในเขตพื้นที่ของต�ารวจภูธรภาค 3 มีระดับความหวาดกลัวภัย

อาชญากรรมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมาในเขตพื้นที่ต�ารวจภูธรภาค 9 มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 49.08 ส่วนเขตพื้นที่ที่มีระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมน้อยที่สุดคือ 

ต�ารวจภูธรภาค 4 มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.25 คดิเป็นร้อยละ 42.44 รองลงมาพืน้ท่ีต�ารวจภธูรภาค 8 มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

4.39 คิดเป็นร้อยละ 43.93

 2.3 อภิปรายผล 

   2.3.1 ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไทย

     จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไทยในภาพ

รวมได้คะแนนร้อยละ 46.98 แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ ในชีวิต

ประจ�าวันเพ่ิมมากขึ้น ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกส่วนบุคคล ซึ่งมัก

เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อหรือมีญาติพี่น้องเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม20 หรือบุคคลได้เรียน

รู้อะไรบางอย่างจากภัยอาชญากรรมน้ัน ๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม ส�าหรับบุคคลท่ีมีอายุมากหรือมีระดับการ

ศึกษาที่สูงก็จะรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมมากกว่ากลุ่มอื่น21 อย่างไรก็ตาม แต่ละบุคคลย่อมมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน อีกท้ัง บรรยากาศที่เอื้อให้เกิดการกระท�าผิด ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่ไม่ควรละเลย ซึ่งใน

ประเทศไทยเองยังคงมีชุมชนอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึนเท่าท่ีควร จึงท�าให้กลายเป็น

แหล่งเสือ่มโทรมท่ีน�ามาสูปั่ญหาอืน่ ๆ  ตามมาได้ ทัง้นี ้ด้านประสทิธิภาพการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

หน้า 58 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)

  21 Thuppak Sinpoolpol, “Fear of the Crime of People About the Case of Capital and Shocking in Thakham Police 

 20 Kittisak Jermsittiparsert and Noppon Akahat, Fear of Crime Among Student of Kalasin Rajabhat University, 120-146. 



ในภาพรวมพบว่า ประชาชนให้คะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพียงร้อยละ 70 ซึ่งเห็น 

ได้ว่ายงัไม่ดเีท่าท่ีควร การทีเ่จ้าหน้าต�ารวจไม่ได้บงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ถอืว่าเป็นการปล่อยปละละเลยให้

มีการกระท�าผิดเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่มีการเฝ้าระวังตรวจตราหรือสอดส่องดูแลในชุมชนที่ดีเพียงพอ ก็จะเป็นการ

สร้างโอกาสในการกระท�าผิดให้เกิดมากข้ึนได้ ดังน้ัน เจ้าหน้าที่ต�ารวจควรให้ความส�าคัญกับประเด็นเหล่านี้ให้

มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยส�าหรับการด�าเนินชีวิตในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วง

เวลากลางคืน

   2.3.2 เปรียบเทียบข้อมูลความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไทยในเขตพื้นที่ของ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

     จากผลการศกึษาพบว่า ระดบัความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมของประชาชนไทยมากทีส่ดุ

อยู่ในเขตพื้นที่ของต�ารวจภูธรภาค 3 ทั้งนี้ อาจเนื่องจากในเขตพื้นที่ดังกล่าว มีบริบทเชิงพื้นที่ที่กว้างขวางและ

แต่ละจังหวัดมีหลายจุดที่ชุมชนอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง จึงอาจท�าให้การตรวจตราดูแลหรือเฝ้าระวังท�าได้ไม่

ครอบคลุมทั่วถึงมากพอ นอกจากนี้ ในเขตพื้นที่ดังกล่าวซ่ึงประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ 

จงัหวดัยโสธร เป็นต้น มปีระชากรท่ีเป็นผูส้งูอายจุ�านวนมาก โดยเฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีาซ่ึงเป็นจงัหวดั

ทีมี่ประชากรผูส้งูอายมุากเป็นอนัดบัสองของประเทศไทยรองจากกรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาจ�านวนมากเหน็

ตรงกันว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม (Fear of Crime) มากกว่ากลุ่มที่อายุน้อยกว่า

หรือเด็กกว่า22 ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าประชาชนในเขตพ้ืนดังกล่าวจะรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจากการส�ารวจประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของต�ารวจภูธรภาค 3 ในภาพรวมจะอยู่ในระดับ

ดี23 แต่ด้วยอาณาเขตพื้นที่รับผิดชอบของภูธรภาคดังกล่าวมีลักษณะชุมชนที่กระจายออกไป รวมถึงอัตราของผู้

สงูอายทุีมี่จ�านวนมาก โดยเป็นวยัทีม่ลีกัษณะทางกายภาพทีอ่่อนแอ ไม่สามารถดูแลหรอืปกป้องตนเองได้ ซึง่ตาม

ทฤษฎีปกติวิสัย (Routine Activity Theory) เรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นเหยื่อที่เหมาะสม (Suitable Target) ส�าหรับ

ผู้ลงมือ และในหลายชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญจากตัวเมือง อาจมีแหล่งเสื่อมโทรมจ�านวนมากเกิดขึ้นได้ใน

ชุมชน หรืออาจขาดการตรวจตราหรือการป้องกันทีด่ทีีจ่ะช่วยลดโอกาสในการก่ออาชญากรรมได้ดงัทีไ่ด้กล่าวไป 

ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ีดังกล่าว ควรเริ่มจากความพยายามที่จะกระจายความเจริญให้ทั่วถึงในทุก

พืน้ที ่หรอืมมีาตรการเฝ้าระวงัตามจดุเสีย่งต่าง ๆ  โดยอาจเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีหรืออาสาสมคัรชมุชนมากข้ึนในการตรวจ

ตรา หรอืมตีูแ้ดงสายตรวจเพิม่มากขึน้ ส�าหรบัในส่วนของไฟส่องสว่างก็ควรมใีห้ทัว่ถงึในทกุพืน้ทีช่มุชน นอกจาก

นี้ ภายในชุมชนเองก็ควรมีมาตรการในการรับมือกับปัญหาอาชญากรรม โดยสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในชุมชน

เพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาหรือคอยสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในชุมชน และควรจัดอบรมให้ความรู้กับ

ประชาชนในชมุชนโดยเฉพาะกบัเดก็เลก็ ผูห้ญงิ และผู้สูงอายใุนเร่ืองของการระมดัระวงัภยัหรือวธิรัีบมอืเมือ่เจอ

ภัยอันตรายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมิให้ตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ส�าหรับ

 22 Department of Justice, Equality and Law Reform, “Fear of Crime in Ireland and Its Impact on Quality of Life,” April, 

2009.

 23 Amnuayporn Sirimanee, “The Relations Between Change Management and Operational Efficiency of the Police 

Officers in Provincial Police Region 3,” (Master’s thesis, Faculty of Business Administration, Rajabhat Maha Sarakham University, 

2013), 56. [In Thai]
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ง กจ็ะช่วยท�าให้ประชาชนรู้สกึอุน่ใจและปลอดภยัในการใช้ชวีติมากขึน้ ท้ายทีสุ่ดความหวาด

กลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวก็จะลดน้อยลง ในส่วนของเขตพื้นที่ที่มีความหวาดกลัว

ภัยอาชญากรรมของประชาชนไทยมากที่สุด รองลงมา คือ เขตพื้นที่ของต�ารวจภูธรภาค 9 ได้แก่ จังหวัดสงขลา 

จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล เป็นต้น ทั้งนี้ อาจเนื่องจากในเขตพื้นที่ดังกล่าวมีพื้นที่ติดกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบและการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะจึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรู้สึก

หวาดกลัวภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนซึ่งเป็นเรื่องคาบเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัย

     ส�าหรบัระดบัความหวาดกลัวภยัอาชญากรรมของประชาชนไทยน้อยท่ีสุดอยูใ่นเขตพ้ืนทีข่อง

กล่าวให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างดี โดยมีมาตรการที่มุ่งเน้น

ปราบปรามอาชญากรรมอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ท�าให้ประชาชนรู้สึกเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้า

หน้าที่ และรู้สึกปลอดภัยในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้ว่าปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ในชุมชน

จะลดลง ส่งผลให้ความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมของประชาชนลดลงด้วยเช่นกนั ผลการศกึษาครัง้นีย้งัสอดคล้อง

กบัรายงานความหวาดกลวัภัยอาชญากรรมเมือ่ปีก่อน ท่ีแสดงว่าประชาชนในเขตพืน้ทีดั่งกล่าวมรีะดบัความหวาด

กลัวภัยน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การตรวจตราดูแล 

การเฝ้าระวังเหตุ และการปรับสภาพชุมชนให้ปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบ ยังคงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยลด

ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไทยในภาพรวมยังมีแนวโน้มสูงข้ึน สะท้อนให้เห็นถึง

สภาวการณ์ปัจจบุนัในสงัคมทีย่งัเตม็ไปด้วยความหวาดระแวงจากภัยอาชญากรรม นอกจากนี ้ประสิทธภิาพการ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจยังคงขาดมาตรการท่ีดีเพียงพอให้สังคมรู้สึกปลอดภัย 

โดยเฉพาะประเด็นการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าบกพร่องและหละ

หลวม อีกทัง้ หากไม่มกีารเฝ้าระวงัตรวจตราหรอืสอดส่องดแูลในชุมชนทีด่เีพยีงพอ ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน

ก็ยิ่งจะมีเพิ่มขึ้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต�ารวจควรให้ความส�าคัญกับประเด็นดังกล่าวให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนรู้สึก

อุ่นใจและปลอดภัยส�าหรับการด�าเนินชีวิตในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืน

   ส�าหรบัเขตพืน้ท่ีมรีะดบัความหวาดกลวัภยัมากทีส่ดุ มกัจะมีบรบิทพืน้ทีก่ว้างขวางและแต่ละจงัหวดั

มีหลายจุดท่ีชุมชนอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง จึงอาจท�าให้การตรวจตราดูแลหรือเฝ้าระวังท�าได้ไม่ครอบคลุมทั่วถึง

ประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมีจ�านวนมากก็อาจท�าให้ระดับความหวาดกลัวภัยในชุมชนนั้น ๆ เพ่ิมข้ึนมากเช่นกัน 

แหล่งเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในชุมชน จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันปรับปรุง แก้ไข 

ดงักล่าวได้อย่างจรงิจั

และพัฒนาแหล่งดังกล่าวให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อมิให้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของมิจฉาชีพ ดังนั้นหากมีการแก้ไขปัญหา

ต�ารวจภูธรภาค 4 ได้แก ่  จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย เป็นต้น ทั้งนี ้อาจเนื่องจากในเขตพื้นที่ดัง

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล 

         หรือป้องกันตนเองเบื้องต้น มิให้ตนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมด้วยเช่นกัน

โอกาสในการก่ออาชญากรรมได้ ทงั้นี้ ประชาชนในชุมชนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลหรือมีแนวทางในการปกป้อง

มากพอ อาทิเช่นจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร เป็นต้น นอกจากน ้ี มีข้อสังเกตว่าหากกลุ่ม

   จากการศึกษาเร่ืองความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไทย ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า 

หน้า 60 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)



อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาในเขตพืน้ที ่ควรเริม่จากความพยายามทีจ่ะกระจายความเจรญิให้ทัว่ถงึในทกุพืน้ที่ 

หรอืมมีาตรการเฝ้าระวงัตามจดุเสีย่งต่าง ๆ  และก�าจดัแหล่งเสือ่มโทรม ควรมกีารสร้างกลไกการมส่ีวนร่วมกนัใน

ชุมชนเพือ่ช่วยกนัเป็นหเูป็นตาหรอืคอยสงัเกตการณ์ความเคลือ่นไหวต่าง ๆ  ในชมุชน ทัง้นีท้ัง้ภาครฐั เอกชน และ

ทกุภาคส่วนต่าง ๆ  ต้องประสานและร่วมมอืกนัอย่างจริงจัง เพ่ือน�าไปสู่การสร้างชมุชนเข้มแข็งปลอดอาชญากรรม 

ประชาชนจะรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยกับการด�าเนินชีวิตในสังคมมากขึ้น

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

     ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการนั้นคือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ต�ารวจในชุมชนควรให้

ค�าแนะน�าแก่ประชาชน โดยส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจ ให้รูเ้ท่าทนัเกีย่วกับภัยอาชญากรรมในรปูแบบต่าง ๆ  รวม

ถงึวธีิการรบัมือกบั ภยัอาชญากรรมนัน้ ๆ  ทัง้ในเรือ่งของการป้องกนัตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยือ่ รวมถงึวธิกีารรบัมอื

กับภัยอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ   ซึ่งในแต่ละพื้นที่อาจมีแนวทางในการส่งเสริมความรู้ภายในชุมชนแตกต่าง

กัน เช่น ในชุมชนเมืองประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกใช้สื่อสังคม (Social Media) ต่าง ๆ  เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) 

ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูป (YouTube) หรือเครือข่ายทางไซเบอร์อื่น ๆ ไว้ส�าหรับติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ข่าวสารซึ่งกันและกัน สามารถสร้างเป็นกลุ่มเครือข่ายเพื่อส�าหรับประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งเหตุเตือนภัย 

ต่าง ๆ  แต่ส�าหรับพื้นที่ชุมชนนอกเมือง หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ต�ารวจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจ�าเป็น

ต้องเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู ้ในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรม สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้เมื่อยามเจอภัย โดยเฉพาะกับผู้ที่มีความอ่อนแอทางกายภาพ 

อาทิเด็ก ผู้หญิง คนพิการ หรือคนชรา ซึ่งมักตกเป็นเหยื่อของผู้ก่อเหตุอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาถึง

มาตรการในการปอ้งกนัปราบปรามอาชญากรรมใหเ้หมาะสมกบัแต่ละพืน้ทีช่มุชน บางครัง้มาตรการทีส่นบัสนนุ

มากเกินไปอาจสร้างความกดดันให้ประชาชนต้องหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความเครียดและน�าไป

สู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้ นอกจากนี้ ผู้น�าชุมชนควรมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อ

เป็นการลดปัญหาอาชญากรรม เน้นย�้าให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลภายในชุมชนของตน เพื่อให้ชุมชนของ

ตนปลอดอาชญากรรม อันจะน�าไปสู่ความรู้สึกปลอดภัยในการด�าเนินชีวิต

   3.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนั้นคือ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ก�าหนดแผน โครงการ กิจกรรม

ภายใต้มาตรการในการป้องกันปราบปรามที่ทันสมัยและเข้าถึงสภาพปัญหา ตัวอย่างเช่น การน�าเทคนิคการ

วิเคราะห์แผนอาชญากรรม (Crime Analysis) หรือการท�าแผนที่อาชญากรรม (Crime Mapping) ไปปรับใช้

อย่างจริงจังในแต่ละชุมชน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต�ารวจจ�าเป็นต้องมีการตรวจตราในลักษณะแบบสุ่มตรวจอย่าง

สม�่าเสมอเพื่อไม่ให้ผู้กระท�าผิดสามารถหาช่องทางก่อเหตุได้โดยง่าย และส�าหรับในส่วนของหน่วยงานด้านการ

ปกครอง ควรมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่มีความอ่อนแอทางกายภาพในชุมชน เช่น โครงการเลดี้ พาร์

คกิ้ง (Lady Parking) ซึ่งเป็นสถานที่จอดรถส�าหรับสุภาพสตรีเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้หญิง เป็นต้น 

นอกจากนี้แล้ว เป็นการลดปัญหาอาชญากรรมซ่ึงรวมไปถึงการลดความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ

ประชาชนได้ด้วยเช่นกัน
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายและวิเคราะห์สภาพปัญหา หาแนวทางในการแก้ปัญหา 

และจัดท�าข้อเสนอเชงินโยบายในการแก้ปัญหาจากการบงัคบัใช้กฎหมายการลงทนุ กฎหมายทีดิ่น และกฎหมาย

เกีย่วกบัการท�างานของคนต่างด้าวท่ีเป็นอุปสรรคต่อผูป้ระกอบการค้า การบรกิาร และการท่องเทีย่วในเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 

 ผลการศกึษาพบว่า กฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคของผูป้ระกอบการค้า การบรกิาร 

และการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) กฎหมายการค้า

และการลงทุนมีการก�าหนดในเรื่องของกิจการที่จะได้รับการส่งเสริมจะต้องมีการจัดตั้งเป็นบริษัท มูลนิธิหรือ

สหกรณ์ และก�าหนดจ�านวนทุนทรัพย์ ท�าให้เกิดการผูกขาดการส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ 

2) กฎหมายที่ดิน เนื่องจากกฎหมายส่งเสริมการลงทุนได้ก�าหนดให้คนต่างด้าวสามารถเช่าที่ดินเพื่อการพาณิชย์

ในระยะยาวได้ และกฎหมายที่ดินก็เปิดโอกาสให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ด้วย ท�าให้เกิดปัญหา 

การเช่าช่วง และ 3) กฎหมายเก่ียวกับการท�างานของคนต่างด้าว อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาเป็นแรงงาน 

แต่พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองห้ามไม่ให้คนต่างด้าวเข้าเมืองเพื่อเป็นแรงงาน จึงเกิดปัญหาลักลอบเข้าเมืองและ

แย่งงานขึ้น รวมท้ังกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีการก�าหนดเรื่องทุนขั้นต�่าซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ 

ผู้ประกอบการรายย่อยและเกิดการผูกขาดการค้า

ค�าส�าคัญ:  กฎหมาย;  ผู้ประกอบการค้า;  การบริการ;  การท่องเที่ยว;  เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย



Abstract 

 This article aims to study and analyze the law, finding the solution and Making the 

policy proposal to solve the problems enforcement from Investment Law, Land Law and Alien 

employment Law affecting the entrepreneurs in trading, servicing and tourism in Special 

Economic Zone of Chiang Rai Province.

 The results revealed that Laws and law enforcement are obstacles for entrepreneurs 

in trading, servicing and tourism in Special Economic Zone of Chiang Rai Province contain of 

3 issues; 1) Trade and Investment Law which has been specified in regard to the business that 

will be promoted has to be established as a company Foundation or cooperative and determine 

the amount of funds resulting in a monopoly of investment promotion for large operators, 

2) Land law as the investment promotion law stipulates that foreigners can rent long-term 

commercial land and Land law allow foreigners to buy the land for living too. Which is a 

problem of the sublease and 3) Alien employment law, according to the Alien Employment 

Act allowed the foreigners who are laborers to enter. But the Alien Immigration Act Specify 

prohibiting foreigners to enter the city as laborers. Therefore is a problem of smuggling And 

there is a competition for work, including the law on foreign business operations determine of 

minimum capital, which the law is a barrier to small entrepreneurs. This law is an obstacle to 

small and medium-sized entrepreneurs.

Keywords:  Law;  Entrepreneur;  Servicing;  Tourism;  Special Economic Zone of Chiang Rai 

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ดิบในการผลิตและแรงงานมศีกัยภาพ มอีตุสาหกรรมสนบัสนนุ

หลากหลายที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของภาคการน�าเข้า

   จากการขยายตวัดงักล่าวข้างต้น จงัหวดัเชยีงรายจงึเป็นจงัหวดัหนึง่ทีไ่ด้ถูกประกาศเป็นเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษ ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ตามประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เรื่อง

ก�าหนดพื้นที่เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดเชียงราย 

 

   Province

1. บทน�า

อย่างแพร่หลายทั่วทุกมุมโลก นับว่าเป็นการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานที่ก้าวข้ามพรมแดนของความเป็นรัฐชาติ 

ส�าหรับประเทศไทยนับว่าเป็นอีกหน่งประเทศในเอเึ ชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นประเทศกลุ่มเป้าหมายของนัก

ลงทนุ เนือ่งด้วยลกัษณะทางภมูศิาสตร์บรเิวณชายแดนบางพืน้ทีข่องประเทศไทย มปัีจจยัเกือ้หนนุหลายประการ

ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ เช่น เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการลงทุนใน

การผลติและส่งออกในกล่มปุ ระเทศอาเซยีน มวีตัถุ

   ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกิดขึ้นท�าให้เกิดแนวทางการลงทุนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศขึ้น
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จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาญจนบุรี ท�าให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนต้องเตรียมพร้อมอย่างหนัก เนื่องจากผู้

ประกอบการภาคเอกชนทั้งผู้ประกอบการค้า การบริการและการท่องเที่ยว อาจได้รับส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

จากการประกาศดังกล่าว แม้ว่าจะมีการก�าหนดในเรื่องของการประกอบวิชาชีพ มิให้คนต่างด้าวท�า แต่ก็ยังมี

หลายสาขาวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาท�าได้ ทั้งที่เป็นแรงงานฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือก็ตาม ปัญหา

ที่พบได้ในขณะนี้คือกลุ่มชาวจีนที่เข้ามาเป็นไกด์น�าเที่ยว ซึ่งจะเป็นปัญหาให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อไป

หากไม่มีการแก้ไข 

   นอกเหนือจากนั้นแล้ว ปัญหาที่พบเกิดขึ้นในจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ก่อนนี้ คือ ปัญหาการแย่งงานที่เกิดขึ้น ซึ่งจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติประมาณ 

3.59 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 5.6 ของประชากร หรือร้อยละ 9.6 ของการจ้างงานทั้งหมด) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

จากปี พ.ศ. 2558 และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามจังหวัดชายแดน แรงงาน

ข้ามชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน5 นอกจากนี้ ปัญหาการจัดสรรที่ดินแก่คนต่างชาติที่

เข้ามาลงทนุ ซ่ึงเป็นการเช่าระยะยาวในทีร่าชพัสดุ จึงอาจเป็นการผูกขาดทางการค้า เกดิการแข่งขันกนัเองระหว่าง 

ผู้ประกอบการค้าในอนาคต นอกเหนือจากนั้นแล้ว ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกประการ

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพือ่ศึกษากฎหมายและวเิคราะห์สภาพปัญหาจากการบงัคบัใช้กฎหมายการลงทนุ กฎหมาย

ที่ดิน และกฎหมายเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าวท่ีเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริการและการ

ท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

   1.2.2 เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายการลงทุน กฎหมายท่ีดิน 

และกฎหมายเก่ียวกบัการท�างานของคนต่างด้าวทีมี่ผลต่อผูป้ระกอบการค้า การบริการและการท่องเทีย่ว ในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

   1.2.3 เพื่อจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายการลงทุน 

กฎหมายที่ดิน และกฎหมายเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าวที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริการ

และการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   ในการศกึษาวจิยัฉบับนี ้ผูเ้ขยีนมุง่เน้นในการศึกษากฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับผู้ประกอบการค้า การบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายการค้าการลงทุน กฎหมายที่ดิน 

และกฎหมายการท�างานของคนต่างด้าว สภาพปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและ

จดัท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษจงัหวดัเชยีงราย

 5 World Bank, “Getting Back on Track: Reviving Growth and Securing Prosperity for All,” Thailand Systematic Country 

Diagnostic (November 2016): 32-334.
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 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้เขียนได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

   1.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา

กลุม่เฉพาะ (Focus Groups Discussion) จากผู้ให้ข้อมลูซ่ึงประกอบไปด้วยกลุ่มตัวแทนภาคธรุกจิเอกชน จ�านวน 

20 คนและตัวแทนภาครัฐ จ�านวน 10 คน 

   1.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ต�ารา 

บทความ และงานวิจัยทางกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถงึสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการบงัคบัใช้กฎหมายการลงทนุ กฎหมายทีด่นิ และ

กฎหมายเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าวที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบ การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

   1.5.2 ท�าให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายการลงทุน กฎหมายที่ดิน 

และกฎหมายเก่ียวกบัการท�างานของคนต่างด้าวทีมี่ผลต่อผูป้ระกอบการค้า การบริการ และการท่องเทีย่วในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

   1.5.3 ท�าให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายการลงทุน 

กฎหมายที่ดิน และกฎหมายเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าวท่ีมีผลต่อผู้ประกอบการค้า การบริการ และ 

การท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

2. ผลการวิจัย

 2.1 สภาพปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย การลงทุน กฎหมายที่ดิน และกฎหมายเกี่ยวกับ

การท�างานของคนต่างด้าวที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

   จากการศึกษาพบว่า กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความเกี่ยวโยงกับกฎหมายหลายฉบับ ผู้เขียนได้แบ่งสภาพปัญหากฎหมาย 

ดังต่อไปนี้

   2.1.1 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน

    จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 มาตรา 17 วรรค 

2 การขอรับการส่งเสริมก่อนจัดตั้งเป็นบริษัท มูลนิธิ และสหกรณ์ตามวรรคสองให้กระท�าได้ตามหลักเกณฑ์วิธี

การและแบบที่เลขาธิการร่างก�าหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว ได้ก�าหนดให้ผู้ที่จะได้รับ

 6 Tuanjai Srilamai, “Drawbacks in Thai Investment Laws for Acquisition of Certificate for Small and Medim Enterprises 

(SMES),” Journal of Law Naresuan University (2010): 58. [In Thai]

การส่งเสริมการลงทุนนั้น จะต้องเป็นบริษัท มูลนิธิ หรือ สหกรณ์ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเท่านั้น6 
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โดยกฎหมายดงักล่าวถอืเป็นอปุสรรคต่อการส่งเสรมิการลงทนุ จงึไม่เป็นธรรมแก่ธรุกจิอืน่ ๆ  ทีไ่ม่ได้ก�าหนดไว้ใน

กฎหมายดังกล่าว ท�าให้ขาดโอกาสในการส่งเสริมการลงทุน

    นอกจากน้ัน ตามมาตรา 30 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรคณะกรรมการจะให้ผู้ได้รับการส่ง

เสริมได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าไม่เกินร้อยละเก้าสิบของอัตราปกติส�าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นที่น�าเข้ามาใน

ราชอาณาจกัรเพือ่ใช้ผลติ ผสม หรอืประกอบในกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริมมกี�าหนดเวลาคราวละไม่เกนิหนึง่ปีนบั

แต่วันที่คณะกรรมการก�าหนด แต่วัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นนั้นต้องไม่เป็นส่ิงท่ีผลิตหรือมีก�าเนิดในราชอาณาจักร

ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับชนิดที่จะน�าเข้ามาในราชอาณาจักรและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ ทั้งนี้

ตามชนดิปรมิาณระยะเวลาเงือ่นไขและวิธกีารทีค่ณะกรรมการก�าหนด7 ซ่ึงนอกจากภาครัฐจะส่งเสรมิให้มีการเข้า

มาลงทนุประกอบกจิการของต่างชาตใินประเทศไทยอย่างต่อเนือ่งแล้ว ภาครัฐยังสนบัสนนุลดหย่อนอากรขาเข้า

เพื่อให้เหล่าผู้ประกอบการสามารถน�าเข้าวัตถุดิบ หรือวัสดุจ�าเป็นอื่น ๆ  เข้ามาในประเทศ โดยที่ทางภาครัฐไม่ได้

มกีารหาแนวทางหรอืมาตรการทีจ่ะท�าให้ธรุกิจของไทยสามารถเข้าไปร่วมมอืและแข่งขันกบัธรุกจิจากต่างชาตทิี่

เข้ามาลงทุนในไทย รวมถึงภาครัฐไม่ได้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น

อื่น ๆ หรือลดการน�าเข้าวัตถุดิบ และวัสดุจ�าเป็นจากต่างประเทศ ด้วยการบริหารจัดการที่มีความทันสมัยได้ ซึ่ง

ถ้าหากในอนาคตประเทศไทยได้รับการลงทุนจากต่างชาติมาเป็นเวลานานมีภาวการณ์พึ่งพาการลงทุนจากต่าง

ประเทศสูงเกินไป อาจก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวต่อไปได้ 

   2.1.2 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน

    1) การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารชุด 

     การถือครองที่ดินของคนต่างชาติเพ่ือประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีสองกรณี กรณีแรก 

ตามพระราชบญัญตักิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือพาณชิยกรรมและอตุสาหกรรม พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้คนต่างด้าว

เช่าที่ดินได้เกิน 30 ปีแต่ไม่เกิน 50 ปี โดยมีเนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่หรือมากกว่าก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด กรณี

ที่สอง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 96 ทวิ ก�าหนดให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

ได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยต้องน�าเงินมาลงทุนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยและต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี8 นอกจากนั้นยังต้องเป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ ซึ่งเมื่อพิจารณาการถือครองที่ดินของคนต่างชาติท้ังสองกรณี กฎหมายกลับเปิดช่องให้ท�าการซื้อ

ขายทีด่นิได้นัน้ รวมท้ังเกิดปัญหาคนไทยเป็นตัวแทนของต่างชาติ เพ่ือด�าเนนิการซ้ือท่ีดินและแบ่งเช่าในระยะยาว 

ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือ ราคาที่ดินที่สูงขึ้น เกิดการเช่าช่วงในที่ดิน หรืออาคารชุด ท�าให้ผู้ประกอบการเกิดการ

แข่งขันกันในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนท่ีมีทุนจ�านวนมากกว่าก็จะได้เปรียบในการลงทุน

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะยาวเหมือนเป็นการผูกขาดนั่นเอง

 7 Adirek Funkhiaw, “Proposals for Developing the Border Special Economic Zones in Tak Province,” Journal of  

Public Administration and Politics 5, no. 1 (2016): 102-104. [In Thai] 

 8 Malinee Kongruen, “Problems of Foreign Land Ownership in Thailand,” Academic Articles, Office of the  

Secretariat, House of Representatives (January 2016): 2. [In Thai]  
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 9 Janchay Srithipard, “Legal Problems Relating to the Enforcement of the Town and Country Planning Act 1975,” 

Dhurakij Pundit University (2015): 172. [In Thai]  

    2) ปัญหาผังเมือง

     ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 29 ได้ก�าหนดขั้นตอนในการวาง

และจัดท�าผังเมืองว่า การท่ีพื้นท่ีใดจะวางและจัดท�าผังเมืองเฉพาะได้ พื้นที่นั้นจะต้องมีการประกาศใช้บังคับ

ผังเมืองรวมในท้องท่ีน้ันแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีค�าสั่งให้กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินด�าเนินการและจัดวางผังเมืองเฉพาะได้เลย โดยไม่ต้องมีการประกาศใช้บังคับ

ผงัเมืองรวมก่อนนัน้ เป็นการก�าหนดขัน้ตอนทียุ่ง่ยากและไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัทีม่พีืน้ทีเ่ป็นลกัษณะ

เฉพาะ เพ่ือการฟ้ืนฟ ูบรูณะ สงวนรักษาพืน้ทีแ่ละทรพัยากรธรรมชาต ิท�

ที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้ไม่สามารถบังคับใช้ให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้การวางผังเมืองขาด

ประสิทธิภาพ9 เขตส่งเสริมการพัฒนาด้านการลงทุน การอุตสาหกรรม หรือการคมนาคม ไม่สามารถด�าเนินการ

ตอบสนองความต้องการของส่วนรวมได้

     จากประกาศค�าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่3/2559 เร่ือง การยกเว้นการ

ใช้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่การลงทุน โดยการลดข้อจ�ากัดทางกฎหมายเรื่องพื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

ซึ่งเดิมอาจมีหลักเกณฑ์ข้อห้ามตามกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายควบคุมอาคารท่ีบังคับใช้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีการ

ประกาศจดัตัง้เป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษและท�าให้ไม่สามารถต้ังโรงงานบางประเภทได้ ค�าส่ังฉบบันีจ้ะน�าไป

สู่การออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมและข้อก�าหนดการควบคุมอาคารฉบับใหม่ที่เอื้อต่อนโยบายการจัดต้ังเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

     ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้มีข้อจ�ากัดส�าหรับนัก

ลงทนุ ผูป้ระกอบการ ในการเข้ามาลงทนุในพืน้เขตเศรษกจิพเิศษจงัหวดัเชยีงราย โดยภายหลงัจากทีม่กีารประกาศ

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการผังเมือง

และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีการอ�านวยความสะดวกให้แก่นัก

ลงทุน และผู้ประกอบการจากภายนอก แต่ปัญหาท่ีต้องพิจารณาคือปัญหาการขาดการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่อยู่มาก่อนแล้ว ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรใหม่ เพราะเขต

เศรษฐกิจพิเศษสามารถบงัคบัให้เกดิการเวนคนืทีด่นิได้ ซึง่ปัญหาเหล่านีเ้องท�าให้ผูป้ระกอบการนกัลงทนุในพืน้ท่ี 

และประชาชนในพืน้ท่ีกงัวลว่าจะเกดิปัญหาท่ีดนิในระยะยาวต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการลกุล�า้พืน้ทีส่เีขียว หรอืโบราณ

สถานต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก 

   2.1.3 กฎหมายเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าว

    1) การเข้าเมืองของคนต่างด้าว

     ตามที่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 12 (3) ได้บัญญัติ “ห้ามบุคคล

ต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อมีอาชีพกรรมกร หรือเข้ามาเพื่อรับจ้างท�างานด้วยก�าลังกายโดยไม่ได้อาศัย

หน้า 70  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)

าให้การวางและจัดท�าผงัเมอืงเฉพาะตาม



 10 Ariyaporn Photisai, “Right to Work of Foreign Workers in Thailand,” Senate Law Journal 8, no. 4 (July-August 2011): 

176. [In Thai]   

 11 Mongkolraj Sirisom, “Legal Measures Concerning Migrant Workers Nationality of Myanmar, Cambodia and Laos 

Enter Thailand for Working,” Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 7, no. 2 (May-October 2016): 82. [In Thai] 

วิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการหรือเข้ามาเพ่ือท�างานอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคน

ต่างด้าว” ท�าให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองเป็นจ�านวนมาก เกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น10  

ท�าให้ผู้ประกอบการค้าเกิดความเสียหาย และขาดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากแรงงานต่างด้าว 

ที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายถูกส่งกลับประเทศ หรือก่อปัญหารุนแรงท�าให้นายจ้างซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจต้องคอย

หาวธีิการป้องกนัและแก้ไขปัญหาดงักล่าว11 นอกจากนัน้แล้ว ในการเข้าเมอืงของคนต่างด้าวได้อนญุาตให้คูส่มรส

และผู้ที่อุปการะเข้ามาในฐานะผู้ติดตาม จึงต้องมีมาตรการในการควบคุมกลุ่มคนดังกล่าวไม่ให้มีการท�างานด้วย 

เพราะคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพียงแต่ติดตามมาเท่านั้น 

    2) การท�างานของคนต่างด้าว

     ตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 7 ได้ก�าหนดไว้ว่า

งานใดที่คนต่างด้าวอาจท�าได้ในท้องที่ใด เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงโดยค�านึงถึงความมั่นคง

ของชาตโิอกาสในการประกอบอาชพีของคนไทยและความต้องการแรงงานต่างด้าวทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ 

และในมาตรา 14 ได้มีการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชา ท่ีเข้ามาท�างานใน

ลักษณะแบบเช้าไป เย็นกลับ หรือตามฤดูกาล และให้คนต่างด้าวท�างานในไทยได้โดยขอใบอนุญาต หากเข้ามา

ในฐานะผูบ้รหิาร ผูช้�านาญการหรือผูเ้ชีย่วชาญตามพระราชบัญญติัส่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบญัญตัิ

การนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 โดยได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยเป็นเวลาชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี โดยใช้วีซ่าประเภท

คนอยู่ช่ัวคราว (Non - immigrant Visa) ท�างานกับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน หรือทุนด�าเนินการไม่ต�่ากว่า 

30 ล้านบาท โดยการรับใบอนุญาตนั้นให้เป็นไปตามระเบียบการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการพิจารณา

ค�าขออนุญาตท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545 

     จากพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าแนวโน้มในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่จะเข้า

มาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายนั้นจะมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากมองในมุมของนักลงทุน หรือผู้ประกอบการ

ก็จะเป็นประโยชน์เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวนั้นมีค่าแรงที่ถูกกว่า แต่ในทางกลับกันการที่แรงงานต่างด้าวเข้ามา

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นจ�านวนมากอาจท�าให้เกิดปัญหาการแย่งงานกับคนในท้องถิ่นหรือท�าให้คนในท้องถิ่น

ไม่มีงานท�า รวมทั้งปัญหาการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ต้องเป็นข้อพิจารณาอีกประการหนึ่ง เนื่องจากกลุ่มนี้จะ

ไม่ได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานและไม่มสีวสัดิการในความปลอดภยัในการท�างานนัน่เอง นอกจากนัน้

กฎหมายต้องควบคมุในเรือ่งของอาชีพสงวนไว้ให้ส�าหรบัคนในประเทศท�าเท่านัน้ และงานทีห้่ามกไ็ด้มกีารก�าหนด

ไว้ คอืงานบรกิารงานเกีย่วกับภมูปัิญญาและศิลปวฒันธรรมงานเกีย่วกบัศาสนาและงานทีส่งวนไว้ส�าหรับคนไทย 

    3) การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

     จากพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 8 เรื่องการ

ให้ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งจากต่างประเทศมาลงทุนที่ประเทศไทย โดยมาตรา 8 ภายใต้บังคับมาตรา 6 มาตรา 7 
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มาตรา 10 และมาตรา 12 (3) ห้ามมิให้คนต่างด้าว ประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการ

ประกอบกิจการกับคนต่างด้าวตามที่ก�าหนดไว้ ในบัญชี 3 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ โดยบัญช ี3 ธุรกิจทีค่นไทยยงัไม่มคีวามพร้อมทีจ่ะแข่งขนัในการประกอบกจิการกับคนต่างด้าว, 

มาตรา 12 (14) การค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต�่ารวมทั้งสิ้นน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท หรือที่มีทุนขั้น

ต�่าของแต่ละร้านค้าน้อยกว่ายี่สิบล้านบาท, มาตรา 12 (15) การค้าส่งสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต�่าของแต่ละ

ร้านค้าน้อยกว่าหนึง่ร้อยล้านบาท ซึง่กฎหมายดังกล่าวเป็นอปุสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การลงทุนธรุกจิค้าปลกี 

รายย่อยและธุรกิจค้าส่งรายย่อยที่มีทุนไม่มากไม่ให้เข้ามาประกอบธุรกิจลงทุนในเมืองไทย หรืออาจจะเข้ามา

ลงทนุได้แต่ก็มขีัน้ตอนทียุ่ง่ยาก จงึมแีต่ผูป้ระกอบธรุกจิขนาดใหญ่มาลงทุน และเกดิการผูกขาดในการจ�าหน่ายสินค้า 

 2.2 แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายการลงทุน กฎหมายที่ดิน และกฎหมาย

แรงงานที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดเชียงราย

   แนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่กิดจากการบงัคบัใช้กฎหมายการลงทนุ กฎหมายทีด่นิ และกฎหมายแรงงาน

ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

นั้นคือ ภาครัฐควรส่งเสริมกฎหมายต่าง ๆ ที่ช่วยธุรกิจไทย หรือผู้ประกอบการค้าไทยให้เกิดการพัฒนาสินค้า 

เทคโนโลยี ความรู้ความสามารถ ช่วยจัดหาแหล่งวัตถุดิบ วัสดุที่จ�าเป็นต่าง ๆ ที่มีคุณภาพดี และราคาไม่สูงมาก

นัก ทั้งจากในและต่างประเทศให้แก่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการผลิตเพ่ือทดแทนการน�าเข้า 

ให้การสนับสนุนเรื่องทุน เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจจากต่างชาติ แต่ก็ไม่ได้ปิด

กั้นหรือต่อต้านธุรกิจจากต่างชาติเพียงเพราะคิดว่าไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับธุรกิจจากต่างชาติได้ รวมถึงควรมี

การก�าหนดในเรือ่งของระยะเวลาเช่าท่ีดนิ โดยไม่ให้มกีารเช่าทีดิ่นในระยะยาวแก่นกัลงทนุต่างชาต ิท�าให้นกัลงทนุ

ที่มีทุนจ�านวนมากกว่าจะได้เปรียบในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะยาวเหมือนเป็นการผูกขาดนั่นเอง 

นอกจากน้ันจากประกาศค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559 เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับ

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ควรให้

ประชาชนในพืน้ทีท่�าประชาพจิารณ์หรอืเข้ามาแสดงความคดิเหน็ในเร่ืองการก�าหนดผังเมอืงในเขตเศรษฐกจิพิเศษ

จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันปัญหาเรื่อง

ที่ดินในระยะยาวต่อไป รวมทั้งการหาแนวทางแก้ไขในเรื่องของการเข้ามาท�างานของแรงงานต่างด้าวนั้น ควรมี

การผลกัดนัให้แรงงานต่างด้าวท่ีท�างานในไทยได้รบัใบอนญุาตท�างานอย่างถูกกฎหมายโดยให้ผูป้ระกอบการ เป็น

ผู้ขึ้นทะเบียนแรงงานซึ่งแรงงานต่างด้าวจะได้รับสวัสดิการในการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงควรเพิ่ม

มาตรการลงโทษผู้ประกอบการที่ส่งเสริมหรือจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย

 2.3 ข้อเสนอเชงินโยบายในการแก้ปัญหาทีเ่กดิจากการบงัคบัใช้กฎหมายการลงทนุ กฎหมายทีด่นิ 

และกฎหมายแรงงานทีเ่ป็นอปุสรรคต่อผูป้ระกอบการค้า การบรกิาร และการท่องเทีย่ว ในเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษจังหวัดเชียงราย

   ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาทีเ่กดิจากการบงัคบัใช้กฎหมายการลงทนุ กฎหมายทีด่นิ และ

กฎหมายแรงงานทีเ่ป็นอปุสรรคต่อผูป้ระกอบการค้า การบรกิาร และการท่องเทีย่ว ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

จังหวัดเชียงรายมีดังนี้
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   ประการแรก ส�าหรับปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ควร

ให้มีการยกเลิกพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที ่3 มาตรา 17 วรรค 2 ทีไ่ด้ก�าหนด

ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนั้นจะต้องเป็นบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

เท่านั้น เพราะกฎหมายดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการลงทุนเนื่องจากธุรกิจนั้นสามารถจัดขึ้นได้ทั้งแบบ

เจ้าของคนเดียว แบบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล แบบห้างหุ้นส่วนจ�ากัด องค์การเอกชนและวิสาหกิจชุมชน 

   รวมทัง้ให้ก�าหนดในมาตรา 30 ว่าในการรบัการลดหย่อนอากรขาเข้าส�าหรบัวตัถดุบิหรอืวัสดจุ�าเป็น

ทีน่�าเข้าในราชอาณาจักร โดยก�าหนดให้หากนกัลงทนุต่างชาตจิะไดร้บัสทิธิ์ดงักล่าวจะต้องให้ผูป้ระกอบการไทย

ได้รับประโยชน์ด้วย เช่น ช่วยให้ธุรกิจไทยสามารถพัฒนาสินค้า เทคโนโลยี หรือเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ

การไทยให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจจากต่างชาติได้ 

   ประการที่สอง กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ในการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ เพื่อประกอบธุรกิจใน

ปัจจุบันมกีารก�าหนดไว้ 2 กรณีคอืตามพระราชบญัญตักิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่พาณชิยกรรมและอตุสาหกรรม 

พ.ศ. 2542 โดยก�าหนดให้คนต่างด้าว เช่าที่ดินได้เกิน 30 ปีแต่ไม่เกิน 50 ปี ผู้ศึกษาเห็นว่าควรยกเลิกไม่ให้มีการ

เช่าที่ดินเป็นระยะเวลานานเกิน 30 ปีเน่ืองจากอาจจะเกิดการเช่าช่วงและมีการเก็งก�าไรเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้นัก

ลงทนุรายใหม่ไม่เข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ีดงักล่าว และตามประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 มาตรา 96 ทว ิทีก่�าหนด

ให้คนต่างชาติสามารถซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยต้องน�าเงินมาลงทุนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท

นั้น ควรมีมาตรการลงโทษแก่ผู้ท่ีเป็นตัวแทนของต่างชาติในการถือหุ้นและการซื้อที่ดิน โดยน�าที่ดินดังกล่าวมา

ปล่อยเช่าหรือให้เช่าช่วงแก่ต่างชาติในระยะยาว

   ประการที่สาม พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 8 เรื่องการ

ให้ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งจากต่างประเทศมาลงทุนที่ประเทศไทยควรยกเลิกบัญชี 3 (4) และ (15) เนื่องจาก

เป็นการผูกขาดทางการค้าในการก�าหนดทุนขั้นต�่าของผู้ค้าปลีกอันเป็นการขัดต่อหลักการค้าเสรีเนื่องจากจะถูก

ธุรกิจรายใหญ่ผูกขาดและก�าหนดราคา

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   จากผลการศกึษาสรปุได้ว่าปัญหาและอปุสรรคของผูป้ระกอบการค้า การบรกิารและการท่องเทีย่ว

การค้าและการลงทุนท่ีมีการก�าหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์ ที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายเท่าน้ัน โดยมีการส่งเสริมการลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบ และวัสดุจ�าเป็นอื่น ๆ ซ่ึงถือว่าเป็นการส่ง

เสริมการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการจากต่างชาติในประเทศไทย จึงเกิดความไม่เป็น

ธรรมแก่ธุรกิจอื่นที่ไม่ได้ก�าหนดในเรื่องของการส่งเสริมไว้ในกฎหมายดังกล่าว ประเด็นที่สอง คือปัญหาเกี่ยวกับ

กฎหมายทีด่นิ ซึง่กฎหมายได้ก�าหนดให้คนต่างด้าวสามารถเช่าทีด่นิเพือ่การพาณชิย์ และในขณะเดยีวกนักก็�าหนด

ให้คนต่างด้าวสามารถซือ้ทีด่นิเพือ่อยูอ่าศยัได้อกีด้วย จงึถอืเป็นการเปิดช่องว่างให้มกีารซือ้ขายโดยไม่เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายในการส่งเสริมการลงทุน น�าไปสู่ปัญหาคนไทยเป็นตัวแทนของต่างชาติในการซื้อขาย

ที่ดินและแบ่งเช่าในระยะยาว รวมทั้งปัญหาผังเมืองที่มีการก�าหนดผังเมืองเฉพาะ โดยจะต้องประกาศผังเมือง

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 3 ประเด็น โดยประเด็นแรก คือ ปัญหาจากกฎหมาย
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รวมก่อนท�าให้เกิดความยุ่งยากไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และประเด็นที่สาม เป็นปัญหาเกี่ยวกับ

แรงงาน โดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองได้ก�าหนดให้ต่างด้าวเข้ามาเพื่อมีอาชีพกรรมกร หรือรับจ้างท�างานด้วย

ก�าลังกายแต่ในทางกลับกันพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าวได้เปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาท�างาน

ได้โดยค�านึงถึงความมั่นคงของชาติในการประกอบอาชีพของคนไทยและความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ�าเป็น

ต่อการพฒันาประเทศ รวมทัง้การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวทีม่กีารก�าหนดไว้ในเรือ่งทนุขัน้ต�า่ซึง่กฎหมายดงั

กล่าวเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทุนไม่มากและเกิดการผูกขาดในการจ�าหน่ายสินค้าในปัจจุบัน

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้

    ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้นั้นคือ เห็นควรให้ศึกษาถึงกฎหมายที่มีเป็นอุปสรรค

กับผู้ประกอบการค้า การบริการและการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยรัฐบาลต้องพิจารณาเร่ือง

มาตรการทางกฎหมายให้มคีวามสอดคล้องกับบรบิทของพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัเชยีงราย นอกจาก

นัน้แล้ว รฐัควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้ามามบีทบาทในการก�าหนดนโยบายเพ่ือให้มคีวามสอดคล้องกบั

พื้นที่ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดเขตหรือการวางผังเมืองอย่างเปิดเผย (Bottom Up) หาก

สามารถวิเคราะห์กฎหมาย สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

เชียงราย ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะท�าให้เกิดการพัฒนาและน�าไปสู่ประโยชน์ของผู้ประกอบการค้า การบริการ และ

การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายต่อไป

   3.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

    ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปนั้นคือ เห็นควรให้ศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและ

อปุสรรคในการบังคบัใช้กฎหมายกับผูป้ระกอบการค้า การบริการและการท่องเทีย่วในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

จังหวัดอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาของการควบคุมน�้าหนักบรรทุกบนทางหลวงของ

ประเทศไทย เพือ่ประเมนิและพฒันาประสทิธิภาพ รวมทัง้เสนอแนวทางทีเ่ป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาการควบคุม

น�า้หนกัรถบรรทกุในปัจจุบนั การศกึษาวจิยันี ้เป็นการศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง และรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้าง และ

การจัดสัมมนา

 ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นปัญหาในทางกฎหมาย ได้แก่ ความไม่ชัดเจนของกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่ง

ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการทางกฎหมายที่ล่าช้า การลักลั่นและทุจริต และประเด็น

ปัญหาทางเทคนิค ได้แก่ การไม่ยอมเข้าชั่งน�้าหนักตามที่ก�าหนด หรือการดัดแปลงลักษณะการบรรทุกเพื่อหลีก

เลี่ยงไม่ให้น�า้หนักของการบรรทุกเกินกฎหมาย ดังนี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้

สามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เสนอแนะแนวทางการใช้เทคโนโลยีในการตรวจช่ังและบันทึก 

เพือ่ให้การชัง่น�า้หนกัมคีวามเท่ียงตรงตามมาตรฐาน นอกจากนี ้ผู้เขยีนยงัได้เสนอแนะให้มกีารปรับปรงุโครงสร้าง

การบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างการบูรณาการ และความร่วมมือพัฒนาศักยภาพในการ

บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งน�าไปสู่การแก้ปัญหารถบรรทุกน�้าหนักเกินบนทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ค�าส�าคัญ:  มาตรการทางกฎหมาย;  การควบคุมน�้าหนักยานพาหนะ;  ทางหลวง

Abstract 

 This article aims to study the problems of vehicle weight control on highways in Thailand. 

The main objective is to revise and assess the current legal measures and their efficiency. It is also 

to identify possible directives for solving related problems and future development. It is mainly a 

documentary research based on relating documents and laws. Data is also collected from seminars 

and in-depth interviews with personnel of related agencies, entrepreneurs and contractors.

 Results showed that effective laws were not clear. In other words, the current legal provisions 

were inconsistent with the social and economic contexts. Other problems included time-consuming 

legislative process, overlapping statutes and corruption. Also found were some technical problems, such 

as a driver’s refusal to enter the designated weighing station and cargo modification to avoid the legal 

offence of overload carriage. Therefore, the writer recommends that there should be legal amendments 

to ensure the efficiency of law enforcement. Technology should also be applied in both weighing and 

recording process in order to meet the requirements of general standards. Moreover, related agencies 

need restructuring to promote a full integration and more cooperation in law enforcement, and hence 

to ensure the optimum efficiency of solving the problem of overload vehicles on highways in the future.

Keywords:  Legal Measures;  Control Weight on Vehicles;  Highway 
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1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   ปัจจุบันการบรรทุกน�้าหนักเกินบนทางหลวงของประเทศไทยยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมี

ประสทิธิภาพ ซึง่เป็นเหตใุห้รฐับาลสญูเสยีงบประมาณในการซ่อมบ�ารงุเป็นจ�านวนมหาศาล ประกอบกบัการเป็น

ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ส่งผล

ให้ปริมาณรถบรรทุกที่เดินทางบนทางหลวงของประเทศไทยมีจ�านวนมากขึ้น ดังนั้นส�านักงานควบคุมน�้าหนัก

ยานพาหนะจงึต้องด�าเนนิมาตรการการควบคุมน�า้หนกัรถบรรทุกอย่างเข้มงวด และจากการด�าเนนิการตรวจสอบ

พบว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้มีผลการจับกุมรถบรรทุกน�้าหนัก 

เป็นจ�านวนกว่า 3,800 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า7  ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในการด�าเนินงาน

ควบคุมน�า้หนักยานพาหนะตามนโยบายพบปัญหาและอุปสรรคดังนี้

     1) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานาน บทบัญญัติที่ใช้ใน

การควบคุมดูแลรักษาทางหลวงและมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ด�าเนินการกับผู้กระท�าผิดไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีการบรรทุกน�้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

   2)  การควบคมุน�า้หนกัยานพาหนะบนทางหลวงในปัจจุบนัยงัใช้บงัคบัไม่เป็นผลเท่าทีค่วร ผู้กระท�า

ความผิดมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง8

   3) บทลงโทษตามพระราชบัญญตัทิางหลวงปัจจบุนัจะลงโทษเฉพาะผูก้ระท�าความผดิซึง่หน้า คอื 

“ผู้ขับขี่” เท่านั้น9 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริง คือ เจ้าของกิจการหรือเจ้าของสินค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ให้กระท�าความผิด

มิได้รับโทษแต่อย่างใด เมื่อผู้ขับขี่ถูกจับกุม ผู้ว่าจ้างยังสามารถเปลี่ยนตัวผู้ขับขี่เพื่อให้กระท�าการอันผิดกฎหมาย

นี้เช่นเดิม10

   4) กระบวนการทางกฎหมายมีขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจทางหลวง ต�ารวจภูธรท้อง

ที่พนักงานอัยการ ศาล ซึ่งท�าให้การด�าเนินคดีมีหลายข้ันตอนอันเป็นผลให้การลงโทษผู้กระท�าผิดเป็นไปอย่าง

ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อหลายส่วน 

  ด้วยปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวเป็นเหตุให้การด�าเนินการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุกไม่เป็นไปตาม

นโยบายที่ตั้งเป้าหมายไว้และจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประกอบกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็น

ลักษณะงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก จึงจ�าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

[In Thai]

March 3, 2019, https://www.thairath.co.th/content/1120249/ [In Thai]

 9 lbid.

 10 Department of Land Transport, “Car License,” last modified June 9, 2016, accessed February 2, 2018, https://www.

dlt.go.th/site/lopburi/m-news/2621/view.php?_did=3371/ [In Thai]
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 8  Thairuth Online, “Solving of Truck Overload for a Year, Still Ineffectiveness,” last modified February 3, 2017, accessed 
last modified May 17, 2014, accessed January 20, 2018, http://www.highwayweigh.go.th/home.html/ 

 7 Department of Highways, “Department of Highways Cancel Load Waiver and Being Accord to Law with 50.0 Tons,”  



เพื่อพัฒนา “โครงการศึกษาแนวทางพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมน�้าหนักยานพาหนะ 

บนทางหลวง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก ประเมินประสิทธิภาพ

การควบคุมน�า้หนักรถบรรทุก พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก ความเป็นไปได้ในการปรับปรุง

แก้ไขกฎหมายหรอืระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง อนัก่อให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนนิงานตามนโยบายของรฐับาลและเพิม่

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงยกระดับส�านักงานให้มีอ�านาจหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นล�าดับต่อไป

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก

   1.2.2 เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก 

   1.2.3 เพื่อพัฒนาถึงประสิทธิภาพการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก

   1.2.4 เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   1.2.5 เพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมในมติิความคุม้ค่า การบริหารจัดการ 

และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   1.3.1 ศึกษาจากกฎหมาย ประกาศ และข้อมูลเกี่ยวกับงานควบคุมน�้าหนักรถบรรทุกของกรม

ทางหลวง 

   1.3.2 ศกึษาจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) จากบคุลากรในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ได้แก่ เจ้าพนักงานทางหลวง สภาวิศวกร อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เจ้าพนักงานกรมการ

ขนส่งทางบก หัวหน้างานจราจรในสถานีต�ารวจ แขวงการทางหลวง หรอืหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการจราจร

ทางบก รวมทั้งผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้าง เจ้าของสินค้า และบริษัทผลิต

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านการศึกษา

เอกสาร ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เกบ็ข้อมลูผ่านการสมัภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview) กบับคุลากรในหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าพนักงานทางหลวง สภาวิศวกรอธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เจ้า

พนักงานกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบก ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้าง 

รวมทั้งการจัดสัมมนา ข้อมูลที่ได้มามีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตาม

ประเด็นค�าถามที่สร้างขึ้นและน�าเสนอในรูปแบบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงสภาพปัญหาในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก

   1.5.2 ท�าให้ทราบถึงประสิทธิภาพการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก 

   1.5.3 ท�าให้ได้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก
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   1.5.4 ท�าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   1.5.5 ท�าให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในมิติความคุ้มค่า การบริหาร

จัดการ และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ผลการวิจัย

 โดยผลการศึกษาวิจัยได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจากการประชุมสัมมนา โดยสามารถ

สรุปแยกประเด็นปัญหาได้เป็น 2 หัวข้อดังนี้ คือ 2.1 ปัญหาในทางกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหา และ 

2.2 ปัญหาในทางเทคนิคและแนวทางแก้ไขปัญหา

 2.1 ปัญหาในทางกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหา

   2.1.1 ปัญหาในทางกฎหมาย

      จากการศึกษาวิจัยพบปัญหาในทางกฎหมายดังนี้

      1)  ความไม่ชัดเจนในการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก ทั้งใน

แง่ของการจ�ากดัและควบคมุน�า้หนกัรถบรรทกุ โดยบงัคบัใช้กบัรถบรรทุกทุกประเภทซ่ึงไม่เหมาะสม รวมถึงความ

ซบัซ้อนและขาดการบูรณาการของหน่วยงานรฐัทีมี่หน้าทีด่แูลเส้นทาง ซึง่มหีลากหลายหน่วยงานทัง้กรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท การปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบและข้อบังคับในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุกของแต่ละ

หน่วยงานนั้นแตกต่างกันไป ท�าให้เกิดปัญหาในเรื่องการวางแผนเส้นทางการขนส่งและการเลือกซื้อรถยนต์ รถ

บรรทุกที่เหมาะสมและบรรทุกน�้าหนักได้ถูกต้องตามกฎหมาย

      2)  เกณฑ์การควบคุมน�้าหนักตามกฎหมายไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ท้ัง

ในแง่ของโทษปรับที่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับผลก�าไรจากการบรรทุกน�้าหนักเกินเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด หรือ

โทษจ�าคุกพนักงานขับรถโดยที่ผู้ประกอบการไม่ได้รับโทษร่วมด้วย

      3)  บทลงโทษในการยดึหรืออายดัยานพาหนะในประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา

นั้น ถ้าทางอัยการไม่มีค�าขอให้ศาลยึดหรืออายัด ศาลไม่มีอ�านาจกระท�าการยึดหรืออายัดยานพาหนะนั้น ๆ ซึ่ง

ท�าให้เกิดการทุจริตในกระบวนการยุติธรรมขึ้นในขั้นตอนดังกล่าว

      4)  หากไม่มีกระบวนการยึดรถหรือยานพาหนะที่ใช้กระท�าผิดเพื่อรอขายทอดตลาด จะท�า 

ให้เจ้าของรถหรือผู้ประกอบการไม่ด�าเนินการช�าระค่าปรับ และท�าให้บทลงโทษปรับไม่มีประสิทธิภาพในการ

บังคับใช้

      5)  การจะจ�ากดัน�า้หนกัของรถบรรทกุในปัจจุบนัท�าให้ลดศกัยภาพการแข่งขนัทางธรุกจิและ

อุตสาหกรรม รวมไปถึงปัญหาจราจร เนื่องจากรถบรรทุกสินค้าต้องวิ่งด้วยจ�านวนรอบที่มากขึ้น

   2.1.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาในทางกฎหมาย 

      จากการศึกษาวิจัยพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทางกฎหมายดังนี้

      1)  หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรมกีารท�างานร่วมกนัอย่างบรูณาการ เพ่ือให้เกดิการปฏบัิติและ

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนี้
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  11 Markus Hesse and Jean-Paul Rodrigue, “The Transport Geography of Logistics and Freight Distribution,” Journal 

of Transport Geography 12, no. 4 (September 2014): 9. 

 12 Atasi Das Swapan Bagui and Chiranjeevi Bapanapalli, “Controlling Vehicle Overloading in BOT Projects,” Procedia 

- Social and Behavioral Sciences, no. 104 (December 2013): 964.

       1.1)  ท�าการขึ้นทะเบียนบุคลากรที่ท�างานด้านสอบเทียบมาตรฐานเครื่องชั่งน�้าหนักทุก

ประเภท ทกุด่านตรวจภายในประเทศ เพือ่ก�าหนด ควบคมุ และวางแผนการสอบเทยีบมาตรฐานเครือ่งชัง่ให้เป็น

ไปตามเกณฑ์มาตรฐานไอเอสโอ (ISO) (จ�านวนเจ้าหน้าที่ 20 คน สอบเทียบเครื่องชั่งทั่วประเทศ)

       1.2)  การด�าเนินงานการเปรียบเทียบปรับ โดยผู้มีอ�านาจเปรียบเทียบปรับ และใช้ระบบ

ออนไลน์ (E-online) เพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ โดยควบคุมไม่ให้มคีวามผดิพลาด มเีจ้าหน้าทีป่ระจ�าส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค ในส่วนของสถานีตรวจสอบน�้าหนักทั่วประเทศ ให้กลุ่มเปรียบเทียบปรับมีหน้าที่ในการรับเรื่อง

ร้องทุกข์และติดตามประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ผ่านระบบออนไลน์ (E-online) ที่ประชาชนจากทั่วประเทศแจ้งมายัง

ส�านักงานควบคุมน�้าหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

       1.3)  พัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานสถานีตรวจสอบน�้าหนักยาน

พาหนะ และต้นแบบการจัดการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุง วางแผน และพัฒนาการให้บริการที่

สะดวกและรวดเร็วภายใต้การก�ากับมาตรฐาน

       1.4)  พัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสนเทศในการควบคุมน�้าหนักยานพาหนะให้เป็นไป

ตามกฎหมาย และการควบคุม เฝ้าระวังยานพาหนะข้ามประเทศ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศ

อาเซียน

      2)  ก�าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือท�าให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และเอ็นจีโอ (NGO) ในการร่วมกันแก้ไข

ปัญหาและก�าหนดนโยบายในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุกที่เหมาะสมในแต่ละประเภท 

      3)  พัฒนาและสร้างเครือข่ายระบบโลจิสติกส์11 รวมถึงการหาจุดคุ้มทุนในการขนส่งสินค้า

ในระยะ 5 ปีแรกว่าควรบรรทกุสนิค้าในน�า้หนกัเท่าใดถึงจะเหมาะสมกบัต้นทุนและถูกต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด 

      4)  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุกให้

สอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม การก�าหนดมาตรการเข้มงวดเก่ียวกับน�้าหนักที่บรรทุก12 รวมทั้ง

เทคโนโลยีด้านการขนส่งในปัจจุบัน เพื่อให้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสามารถบังคับใช้ได้ตรงตาม

วตัถปุระสงค์อย่างมปีระสิทธภิาพ และเอือ้ต่อการท�างานของเจ้าหน้าที ่ซึง่การแก้ไขและก�าหนดมาตรการลงโทษ 

โดยมีหลักการ คือ
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 13 Department of Highways, “Announcement for Director of Special Highways, Director of the Highway and the 

Director of Highway Concession, in the Title of Prohibiting the Use of Overloaded Vehicles or the Vehicle May Damage the 

Special Highway, Highway and Concession Highway,” last modified December 28, 2015, accessed April 7, 2018, http://www.

doh.go.th/doh/images/law/lawdoh/highways/22dec48.pdf/ [In Thai]

 14 lbid.
 15 lbid.

 16 lbid.

 17 Natthawat Sutthitothin, “Punishment Theory: Teaching Materials, Sukhothai Thammathirat Open University,” last 

modified December 10, 2015, accessed April 7, 2018, https://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/41716_6.pdf/ [In Thai]

       4.1)  ก�าหนดให้ผู้ใช้ยานหนะบนทางหลวงตามที่ผู้อ�านวยการทางหลวงประกาศก�าหนด 

มีหน้าที่ต้องเข้ารับการชั่งน�้าหนักยานพาหนะตามเส้นทางที่ปรากฏสถานีตรวจสอบน�้าหนักและหน่วยเครื่องช่ัง

น�้าหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ (มาตรา 61 วรรคสี่)13

       4.2)  ก�าหนดเพิ่มเติมให้รถบรรทุกท่ีมีน�า้หนัก น�้าหนักบรรทุก หรือน�า้หนักลงเพลาเกิน

กว่าทีก่�าหนดในลกัษณะเป็นอนัตรายและอาจท�าให้ทางหลวงเสยีหาย จะต้องได้รบัอนุญาตจากส�านกังานควบคมุ

น�้าหนักยานพาหนะ (มาตรา 61 วรรคห้า)14

       4.3)  ก�าหนดเพิม่เตมิอตัราโทษปรบัของผูฝ่้าฝืนบรรทกุน�า้หนกัยานพาหนะเกนิพกิดัอตัรา

ทีป่ระกาศผูอ้�านวยการทางหลวงก�าหนด และทีไ่ม่ได้รบัอนญุาต หรอืฝ่าฝืนบรรทกุน�า้หนกัเกนิกว่าทีไ่ด้รับอนญุาต 

(แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73/2)15

       4.4)  เพิม่เตมิอ�านาจให้ผูอ้�านวยการทางหลวงก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารเปรยีบเทยีบ

ปรับกรณีบรรทุกน�้าหนักเกินพิกัดอัตราท่ีกฎหมายก�าหนดได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ�านวยการทางหลวง

ประกาศก�าหนด (แก้ไข มาตรา73/3 วรรคสอง)16

       4.5)  เพิม่เตมิโทษผูท่ี้เคยถกูลงโทษเพราะเหตกุระท�าความผดิตามมาตรา 73/2 วรรคสอง 

มาแล้วครัง้หนึง่ ถ้าได้กระท�าผดิในบทบญัญติัเดียวกนักบัทีเ่คยถกูลงโทษแล้วนัน้ซ�า้อกี ให้ศาลเพ่ิมโทษทีจ่ะลงแก่

ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษส�าหรับความผิดนั้น (เพิ่มเติม มาตรา 73/4)

       4.6)  ยกเลิกก�าหนดโทษจ�าคุกในกรณีของการบรรทุกน�้าหนักเกิน เนื่องจากโทษจ�าคุก

เป็นวธิกีารลงโทษทีจ่ะป้องกนัสงัคมนีไ้ด้ถกูน�าไปใช้กบัอาชญากรทีก่ระท�าความผิดติดนสัิย (Habitual Offenders) 

และอาชญากรวิกลจริต (Abnormal Offenders)17 แต่ในกรณีของการบรรทุกน�า้หนักเกิน ผู้บังคับยานพาหนะ 

พาหนะมีอ�านาจสามารถฟ้องคดีได้เอง ท�าให้การฟ้องคดีจะมีความรวดเร็วกว่า 
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ความผิด 

       4.7) การน�ามาตรการทางแพ่งมาใช้กับลงโทษปรับเพื่อให้ส�านักงานควบคุมน�้าหนักยาน

หรือผู้ขับรถบรรทุกที่กระทำผิด โดยส่วนมากเป็นเพียงลูกจ้างในการขับรถ บางรายไม่มีสวนรู้เห็นในการกระทำ



 18 Workplace Safety and Health Council, “Workplace Safety and Health Guidelines: Safe Loading on Vehicles,” last 

modified October 10, 2017, accessed March 5, 2018, https://www.wshc.sg/wps/PA_IFWSHCInfoStop/DownloadServlet? 

infoStopYear=2014&infoStopID=IS2010060300601&folder=IS2010060300601&file=Guidelines%20for%20SafeLoading%20on%20

Vehicles.pdf/

       4.8) การน�าระบบวันปรับมาใช้กับผู้กระท�าความผิด หรือการค�านวณค่าปรับตามอัตรา

รายได้ต่อวันของผู้กระท�าผิด เพื่อให้การลงโทษโดยการปรับในอัตราที่สูงตามรายได้และการกระท�าผิดเพื่อให้ 

ผู้ประกอบการเข็ดหลาบ18

 2.2 ปัญหาในทางเทคนิคและแนวทางแก้ไขปัญหา

   2.2.1 ปัญหาในทางเทคนิค

      จากการศึกษาวิจัยพบปัญหาในทางเทคนิคดังนี้

      1)  การตรวจสอบและควบคุมน�้าหนักของรถบรรทุก เนื่องจากตรวจสอบและควบคุมน�้า

หนักรถบรรทุก มีทั้งแบบภาพรวมทั้งคันกับการชั่งแบบแยกเพลา กล่าวคือ ผู้ประกอบการบางรายใช้รถบรรทุก

พ่วง แต่บรรทุกของเพียงช่วงเดียว ส่งผลให้น�้าหนักที่กดลงที่ล้อมีน�า้หนักมาก ท�าให้พื้นถนนเสียหาย ซึ่งถ้าหาก

ชั่งเป็นภาพรวมน�้าหนักรถบรรทุกก็มิได้เกินเกณฑ์ตามกฎหมายก�าหนดแต่อย่างใด 

      2)  การบงัคบัเข้าชัง่น�า้หนกัจะเหน็ได้ว่ารถบรรทุกบางคนัมกีารหลบเล่ียงการเข้าชัง่ในสถานี

ตรวจสอบน�า้หนกัด้วยการเปลีย่นเส้นทางไปใช้เส้นทางอืน่ เมือ่หลบเล่ียงไปใช้เส้นทางอืน่กส่็งให้เกดิความเสียหาย

ต่อพ้ืนถนนที่ไม่สามารถรับน�้าหนักได้ เกิดปัญหาการจราจรหากรถบรรทุกหลีกเล่ียงสถานีตรวจสอบน�้าหนักไป

ยงัถนนสายรอง ท�าให้การควบคมุหรอืตรวจสอบท�าได้ยาก เนือ่งจากถนนบางเส้นอยูใ่นการควบคมุดูแลของหน่วย

งานอื่น ท�าให้ตรวจสอบได้ยาก 

      3)  ยงัไม่มมีาตรการจดัการกบัการฝ่ายสถานตีรวจสอบน�า้หนกัหรอืการจอดรอและไม่ขึน้ชัง่

น�้าหนัก

   2.2.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

      จากการศึกษาวิจัยพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทางเทคนิคดังนี้

      1) ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เช่น แผนการก�าหนดค่าหลาย

เพลาซึ่งรวมถึงรถบรรทุกเพลาหลังแบบตีคู่19 การใช้กล้องตรวจจับความเร็วและน�้าหนักของรถบรรทุก โดยใช้

เทคโนโลยีมาคัดกรองและจับกุมผู้กระท�าความผิด จะท�าให้การจับกุมมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและสามารถตรวจ

สอบย้อนหลังได้เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างละเอียดและชัดเจน20

      2)  ก�าหนดเส้นทาง (Truck Route) ในการวิ่งรถบรรทุกโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยและ

สะดวกในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก โดยไม่ปะปนกับยานพาหนะประเภทอื่น21

 20 Workplace Safety and Health Council, “Workplace Safety and Health Guidelines: Safe Loading on Vehicles,” last 

modified October 10, 2017.

 21 lbid.
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 2.3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส�านักงานควบคุมน�า้หนักยานพาหนะ

   2.3.1 การก�าหนดช่ือส่วนราชการโดยเปล่ียนจาก “ส�านกั” เป็น “กอง” คอื การด�าเนนิการในการ

จัดระเบียบส่วนราชการภายใต้กรม ให้เป็นไปตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. 2543 มาตรา 31 เพื่อสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการพัฒนาให้เกิดความ

ยั่งยืนในองค์กร22

   2.3.2 การก�าหนดแผนผังองค์กร การปรับโครงสร้างองค์กรมีความส�าคัญอย่างยิ่งเพ่ือเพ่ิมความ

อสิระ จงึควรก�าหนดให้ส�านกังานควบคมุน�า้หนกัยานพาหนะเป็นส�านักภายใต้การบังคบับญัชาโดยตรงของอธบิดี

กรมทางหลวง โดยก�าหนดโครงสร้างและปรับเพิ่มบทบาทหน้าที่ส�านักงานควบคุมน�้าหนักยานพาหนะดังนี้

ตาราง: ผลการศึกษาการปรับโครงสร้างและเพิ่มบทบาทหน้าที่ของส�านักงานควบคุมน�า้หนักยานพาหนะ

 22 Office of the Public Sector Development Commission, “Document for the Conference of Knowledge and 

Understanding on the Strategic Plan for the Development of the Thai Bureaucratic System (2013 - 2018),” last modified May 
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3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล 

   จากการศึกษาสภาพปัญหาของการควบคุมน�้าหนักบรรทุกบนทางหลวงของประเทศไทยพบว่า 

ปัญหาการบรรทุกน�้าหนักเกินกฎหมายบนทางหลวงพบว่าปัญหาในทางกฎหมาย ได้แก่ความไม่ชัดเจนของ

กฎหมายที่บังคับใช้ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการทางกฎหมายที่ล่าช้า การลักลั่นและ

ทุจริต นอกจากนี้ การวิจัยยังพบประเด็นปัญหาในทางเทคนิค เช่น การไม่ยอมเข้าชั่งน�้าหนักตามที่ก�าหนด หรือ

การดดัแปลงลกัษณะการบรรทกุเพือ่หลกีเลีย่งไม่ให้น�า้หนกัของการบรรทุกเกนิกฎหมาย ผู้วจัิยได้ให้ข้อเสนอแนะ

แก้ไขและปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้เสนอแนะแนวทางการใช้

เทคโนโลยีในการตรวจชั่งและบันทึก เพื่อให้การชั่งน�้าหนักมีความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน 

   นอกจากนี ้ผูเ้ขยีนได้เสนอแนะให้มกีารปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิารงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เพ่ือเสรมิสร้างการบรูณาการและความร่วมมอื พฒันาศกัยภาพในการบงัคบัใช้กฎหมายและน�าไปสูก่ารแก้ปัญหา

รถบรรทุกน�้าหนักเกินบนทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 ข้อเสนอแนะด้านการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย การบรหิารจดัการ และแนวทางการก�าหนด

นโยบายเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมน�า้หนักยานพาหนะบนทางหลวง  

      1)  เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรา 61 เพื่อให้เกิดผลดังนี้

       1.1)  เพือ่ให้ผูใ้ช้ยานหนะบนทางหลวงตามทีผู้่อ�านวยการทางหลวงประกาศก�าหนด มีหน้า

ทีต้่องเข้ารบัการชัง่น�า้หนกัยานพาหนะตามเส้นทางทีป่รากฏสถานตีรวจสอบน�า้หนกัและหน่วยเคร่ืองชัง่น�า้หนกั

ยานพาหนะเคลื่อนที่

       1.2)  เพื่อควบคุมการใช้รถบรรทุกที่มีน�้าหนัก น�้าหนักบรรทุก หรือน�้าหนักลงเพลาเกิน

กว่าทีก่�าหนดในลกัษณะเป็นอนัตรายและอาจท�าให้ทางหลวงเสยีหาย เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากส�านกังานควบคุม

น�า้หนักยานพาหนะ

       1.3)  เพื่อก�าหนดอัตราโทษผู้ฝ่าฝืนประกาศของผู้อ�านวยการทางหลวงตามมาตรา 61 

วรรคหนึ่ง หรือไม่ได้ขออนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่ฝ่าฝืนบรรทุกน�้าหนักเกินที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 61 

วรรคห้า

      2)  เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรา 73/2 เพื่อให้เกิดผลดังนี้ 

        2.1)  เพ่ือยกเลิกบทลงโทษจ�าคุกตามพระราชบัญญัติทางหลวงเดิม ท่ีลงโทษเฉพาะ 

ผู้กระท�าความผิด ซึ่งได้แก่ “ผู้ขับข่ี” เท่าน้ัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีแท้จริงคือ เจ้าของกิจการหรือเจ้าของสินค้า 

ซึ่งเป็นผู้ใช้ให้กระท�าความผิดมิได้รับโทษ แต่อย่างใด และการยกเลิกบทลงโทษจ�าคุกดังกล่าว สอดคล้องกับการ

แก้ไขปรบัปรงุกฎหมายของ ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ปปช.) ในปัจจุบนั 
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       2.2)  เพื่อเพิ่มอัตราโทษปรับตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ที่แต่เดิมมีอัตรา

ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และความเสียหายของทางหลวงอันเกิดจากการบรรทุกน�้าหนักเกิน และรัฐไม่

ได้รับการเยียวยาตามแนวทางของอาชญาวิทยาในอัตราที่เหมาะสมและเป็นจริง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

            2.2.1) เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข มาตรา 73/3 เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติในทางเดียวกัน โดยการออกประกาศผู้อ�านวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อ�านวยการทางหลวงแผ่นดิน 

ผู้อ�านวยการทางหลวงชนบท เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติทางหลวง 

พ.ศ. 2561  

            2.2.2) เห็นควรให้มีการเพิ่มเติม มาตรา 73/4 เพื่อให้ผู้กระท�าผิดที่เคยถูกลงโทษ

เพราะเหตุกระท�าความผิดตามมาตรา 73/2 วรรคสอง ซึ่งเป็นการกระท�าผิดซ�า้ตามทฤษฎีอาชญาวิทยา ได้รับ

โทษเพิ่มอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษส�าหรับความผิดนั้น

            2.2.3) เห็นควรให้มีการเพิ่มเติม มาตรา 73/5 เพื่อให้การกระท�าความผิดของ

นติบิคุคลทีเ่กดิจากการสัง่การหรอืกระท�าการของกรรมการหรอืผูจ้ดัการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิ

งานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือการกระท�าและละเว้นไม่สั่งการ หรือ

ไม่กระท�าการ จนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�าความผิด ผู้ได้รับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย

     3.2.2  ข้อเสนอแนะด้านการบูรณาการและการบริหารจัดการ

         โดยมข้ีอเสนอแนะด้านแนวทางการก�าหนดนโยบายเชงิรุก เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการ

ควบคุมน�า้หนักยานพาหนะบนทางหลวงดังนี้ 

         1)  เหน็ควรให้มกีารก�าหนดนโยบายและแผนงานการบูรณาการด้านการบริหารจัดการ

งานของกรมทางหลวงในระดับชาติ เพื่อให้การพัฒนามาตรการในการควบคุมน�้าหนักยานพาหนะบนทางหลวง

ของกรมทางหลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

         2)  เห็นควรให้มีการก�าหนดนโยบายเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการควบคมุน�า้หนักยานพาหนะบนทางหลวง อาทิ ในเรือ่งการตรวจจับรถบรรทกุทีม่กีารดัดแปลงสภาพรถเพือ่

ให้สามารถบรรทกุน�าหนักได้เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด ซึง่การกระท�าดงักล่าวเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัการ

ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และจะน�าไปสู่การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

         3)  เห็นควรให้มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยใช้

เทคโนโลยีมาคัดกรองและจับกุมผู้กระท�าความผิด จะท�าให้การจับกุมมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและสามารถตรวจ

สอบย้อนหลงัได้ เนือ่งจากมกีารบนัทกึข้อมลูไว้อย่างละเอยีดและชดัเจนและควรก�าหนดเส้นทาง (Truck Route)23 

ในการวิ่งรถบรรทุกโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการควบคุมน�้าหนักรถบรรทุก โดยไม่ปะปนกับ

ยานพาหนะประเภทอื่น

 23 Workplace Safety and Health Council, “Workplace Safety and Health Guidelines: Safe Loading on Vehicles,” last 

modified October 10, 2017.
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บทคัดย่อ

 บทความนี ้มวีตัถุประสงค์เพือ่น�าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเขตอ�านาจศาลในคดีพิพาทเกีย่วกบัการใช้

อ�านาจหรือการด�าเนินการทางปกครองในเรื่องสิทธิในท่ีดิน ซ่ึงมีข้อโต้แย้งว่าเป็นคดีพิพาทตามกฎหมายเอกชน

หรือเป็นคดีพิพาททางปกครอง และควรอยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

 ผลการศกึษาพบว่า ปัญหาเกีย่วพนักบัการแบ่งแยกปรมิณฑลทางกฎหมายระหว่างกฎหมายเอกชนกบั

กฎหมายมหาชนเป็นเรื่องยากท้ังทางวิชาการและทางปฏิบัติ โดยประเทศฝรั่งเศสใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการ

จัดตั้งศาลชี้ขาดคดีขัดกัน (Tribunal des Conflits) เพ่ือวางเป็นแนววินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล 

และมีแนวทางแก้ไขปัญหาโดยให้ศาลที่พิจารณาประเด็นแห่งคดีนั้นมีอ�านาจพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวพัน 

ไปให้ตลอดในศาลเดียวกัน ซึ่งในประเทศไทยมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับพัฒนาการในระบบกฎหมาย

ของประเทศฝรั่งเศส โดยหากมีประเด็นส�าคัญเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วนั้น ย่อมเป็นเรื่อง 

ที่อยู่ในอ�านาจพิจารณาของศาลยุติธรรม

ค�าส�าคัญ:  เขตอ�านาจศาล;  การด�าเนินการทางปกครอง;  สิทธิในที่ดิน;  ประเทศฝรั่งเศส



Abstract

 This article aims to propose guidelines for solving a problem of jurisdiction over disputes 

on power exercise or administrative operation relating to land rights. One main prolonged debate 

is that a case of land rights dispute is under the realm of private law or administrative law. 

As a result, such a case should be under the jurisdiction of courts or justice or administrative courts.

 Results showed that the separation between private law and public law was really 

blurred, both in academy and in practice. In France a Tribunal des Conflits was established to 

solve this problem. The French tribunal’s decisions set up a precedent rule that clearly 

separated the jurisdictions of each respective court. The verdicts also served as guidelines for 

solving this problem by empowering a competent court to consider all related issues in the 

same court. There was a high tendency that Thailand would follow the French model, which 

contributed greatly to the advancement of French legal system. In other words, in Thailand a 

case of land title disputes would be under the jurisdiction of courts of justice.

Keywords:  Jurisdiction;  Administrative Operation;  Land Rights;  France

1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   บทความฉบับนี้ มุ่งศึกษาถึงปัญหาเขตอ�านาจศาลในคดีพิพาทระหว่างเอกชนกับเจ้าหน้าที่หรือ

หน่วยงานของรัฐที่มีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันเป็นปัญหาที่ศาลปกครองและศาลยุติธรรมมีความ

เห็นไม่ลงรอยกันนับตั้งแต่มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา เป็นเหตุให้มีคดีเกี่ยวกับสิทธิใน

ที่ดินเข้าสู่การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาลซ�า้กันเป็นจ�านวนมาก เช่น 

ในคดฟ้ีองเจ้าพนกังานทีด่นิร่วมกบัเจ้าของทีด่นิข้างเคยีงรังวดัทีดิ่นรุกล�า้ ความเหน็ของศาลปกครองกลางซ่ึงอ้าง

ความชอบธรรมในการพิจารณา “สิทธิแห่งทรัพย์สินใด ๆ” เนื่องจากศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาข้อพิพาท

เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ ในฐานะที่เป็นประเด็นเกี่ยวพันกับประเด็นหลักเกี่ยวกับการกระท�าทางปกครอง ใน

การพิจารณารับเรื่องซึ่งปรากฏในค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 28/2547 

และศาลปกครองได้มคีวามเหน็ในท�านองเดยีวกนัในคดทีีม่ปีระเดน็พพิาทว่าผูฟ้้องมสีทิธคิรอบครองทีพ่พิาทหรือ

ไม่ ในค�าวินิจฉัยที่ 61/2547 ที่ดินพิพาทเป็นทางสาธารณะหรือไม่ ในค�าวินิจฉัยที่ 52/2547 และค�าวินิจฉัยที่ 

101/2559

   ในส่วนของประเทศไทยทีไ่ด้ด�าเนนิการตามพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการวนิจิฉยัชีข้าดอ�านาจหน้าท่ี

ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 ได้อาศัยแนวทางตามแบบอย่างของระบบฝร่ังเศสในการด�าเนินการดังปรากฏได้จาก

รายงานการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาลระหว่างปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2560 ที่

ได้มีการอ้างอิงหลักกฎหมายฝรั่งเศสอยู่หลายครั้ง
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 1.2  วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหา และลักษณะต่าง ๆ ของปัญหา

   1.2.2 เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาตลอดจนวิธีการเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์แก่

ประชาชนในการด�าเนินกระบวนพิจารณาในปัญหาอ�านาจพิจารณาของศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อ�านาจ

หรือการด�าเนินการทางปกครองในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน 

 1.3 สมมติฐาน 

   ปัญหาเขตอ�านาจศาลในคดีพิพาทเก่ียวกับการใช้อ�านาจหรือการด�าเนินการทางปกครองในเรื่อง

เก่ียวกับสิทธิในท่ีดินในประเทศไทยว่าควรอยู่ในอ�านาจของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองนั้น แม้จะได้มีความ

พยายามทางวชิาการทีจ่ะแยกแยะข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนมาเป็นเวลานานแล้ว 

กย็งัไม่ได้ความชดัเจนทางวชิาการชนดิเป็นทีน่่าพอใจ จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ขึน้เพ่ือวางแนวทางในทาง

ปฏิบัติในการแยกแยะว่ากรณีใดควรขึ้นศาลใด

 1.4 ขอบเขตการวิจัย 

   บทความฉบับน้ี มุ่งศึกษาวิจัยถึงปัญหาในกฎหมายในคดีพิพาทระหว่างเอกชนกับเจ้าหน้าที่ของ

รัฐเก่ียวกับสิทธใินทีด่นิ ในเรือ่งอ�านาจพจิารณาของศาลในคดเีกีย่วกบัสทิธใินทีด่นิ เพือ่ทีจ่ะได้ให้ความหมายและ

ก�าหนดขอบเขตของคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายฝร่ังเศสท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการ

แบ่งอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล

 1.5 ระเบียบวิธีการวิจัย 

   ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จะใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลในลักษณะงานวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) โดยใช้วิธกีารศกึษาเปรยีบเทยีบและศกึษาพฒันาการของระบบกฎหมาย หลกัเกณฑ์ 

และแนวทางพิจารณาเขตอ�านาจศาล และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาเขตอ�านาจศาลใน

ประเทศฝรั่งเศส แล้วน�าผลการศึกษามาเป็นแนวในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาในประเทศไทย

 1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.6.1 ท�าให้ทราบถึงต้นเหตุของปัญหา และลักษณะต่าง ๆ ของปัญหา

   1.6.2 ท�าให้ได้แนวทางแก้ปัญหาตลอดจนวธิกีารเพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมและเกดิประโยชน์แก่

ประชาชนในการด�าเนินกระบวนพิจารณาในปัญหาอ�านาจพิจารณาของศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อ�านาจ

หรือการด�าเนินการทางปกครองในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน 

2. ผลการวิจัย

 ปัญหาอ�านาจศาลในคดีพิพาทเก่ียวกับการใช้อ�านาจหรือการด�าเนินการทางปกครองในเร่ืองเก่ียวกับ

สิทธิในที่ดิน เป็นปัญหาความคาบเกี่ยวระหว่างอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมและศาลปกครอง 

นอกจากนี้ หลักกฎหมายสารบัญญัติของแต่ละประเทศอาจมีบริบทที่แตกต่างกันได้ในเรื่องหลักกฎหมายที่ดิน 
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โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา (Domaine Prive) และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

(Domaine Public) ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงแบ่งหัวข้อในการศึกษาดังนี้

 2.1 การแบ่งแยกเขตอ�านาจศาล

   การจดัระบบศาลแบบศาลคูข่นาน โดยแยกศาลออกเป็นศาลยติุธรรมกบัศาลปกครองของฝร่ังเศส

เป็นผลมาจากทฤษฎีแบ่งแยกอ�านาจของมงเตสกิเยอ (Montesquieu) ซึ่งถือหลักว่า อ�านาจตุลาการเป็นอ�านาจ

วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทและสิทธิในทรัพย์สินระหว่างเอกชน เป็นอ�านาจที่แยกออกจากอ�านาจฝ่ายบริหาร และ

อ�านาจนติบิญัญตัิ3 อ�านาจตลุาการจงึไม่ควรเข้ามาก้าวก่ายกจิการของฝ่ายบริหารและฝ่ายนติิบญัญติั โดยในระยะ

เริ่มแรกหลังการปฏิวัติ ค.ศ. 1789 ใหม่ ๆ คณะปฏิวัติได้พยายามแยกอ�านาจตุลาการออกจากการตรวจสอบ

อ�านาจของฝ่ายบริหาร4 ด้วยการตรากฎหมายฉบับลงวันที่ 16 และ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1790 ห้ามมิให้ผู้พิพากษา

ศาลยุติธรรมพิจารณาพิพากษา หรือใช้อ�านาจตรวจสอบการกระท�าของฝ่ายปกครอง ในฐานะที่ฝ่ายบริหารควร

เป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายตุลาการ

   ในการพจิารณาปัญหาข้อพพิาท โดยแยกออกเป็นเรือ่งทางกฎหมายปกครองกบัเรือ่งทางกฎหมาย

เอกชน อาจมีปัญหาที่โต้แย้งกันได้ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายใด เช่น ปัญหาความรับผิดของเจ้า

หน้าที ่ย่อมต้องพจิารณาว่าความเสยีหายนัน้เกิดจากการกระท�าตามอ�านาจหน้าทีห่รือไม่ หรือว่าเป็นการกระท�า

ในฐานะส่วนตัว และคดีควรจะได้รับการพิจารณาจากสภาแห่งรัฐ หรือจากศาลยุติธรรม เพื่อแก้ปัญหาข้อโต้แย้ง

เรื่องนี้จึงได้มีการตรากฎหมายจัดตั้ง “ศาลชี้ขาดคดีขัดกัน” (Tribunal des Conflits) ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 18285 เพื่อ

ท�าหน้าที่ชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล

 2.2  เรื่องที่อยู่ในเขตอ�านาจของศาลปกครอง

   เง่ือนไขส�าคัญ คือ ข้อพิพาทนั้นจะต้องเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระท�าทางปกครอง หรือการ

ละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝรั่งเศส ท้ังนี้เป็นที่ยอมรับกันว่า ศาลปกครองไม่มีอ�านาจ

พิจารณาคดีท่ีมุ่งจะฟ้องร้องเอกชน หรือรัฐต่างประเทศ หรือการกระท�าของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือการกระท�า

ทางการเมืองของรัฐบาล หรือการบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลยุติธรรม

   ข้อจ�ากัดส�าคัญของเงื่อนไขข้างต้นนี้ก็คือ การกระท�าทางปกครองบางประการอาจไม่อยู่ในเขต

อ�านาจพิจารณาของศาลปกครองกไ็ด้ เช่นความพยายามแยกแยะการกระท�าทีเ่ป็นการใช้อ�านาจปกครอง (Actes 

d’Autorité) กับการกระท�าในทางจัดการ (Actes de Gestion) ออกจากกัน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 

19 โดยเน้นว่าการกระท�าทีเ่ป็นการใช้อ�านาจปกครองในลกัษณะเป็นการใช้อ�านาจรฐัเหนอืคู่กรณเีท่านัน้ทีเ่ป็นการ

(March 1971): 29. [In Thai]

 5 Hans Gerald Crossland, “Rights of the Individual to Challenge Administrative Action before Administrative Courts 

in France and Germany,” International & Comparative Law Quarterly 24 (1975): 714.

 3 Leon Duguit, “The French Administrative Courts,” Political Science Quarterly 29, no. 3 (September 1914): 386-387.
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 4 Amorn Chantarasomboon, “Should We already have Administrative Courts ?,” Thammasat Law Journal 2, no. 4 



กระท�าท่ีอยูใ่นเขตอ�านาจพจิารณาของศาลปกครอง ในขณะทีก่ารกระท�าทางจดัการเป็นการกระท�าทีอ่ยูใ่ต้บงัคบั

กฎหมายเอกชน และอยู่ในเขตอ�านาจพิจารณาของศาลยุติธรรมเว้นแต่จะมีกฎหมายก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น6

   ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ได้มีการขยายขอบเขตของคดีปกครองออกไปอย่างกว้างขวาง โดยละ

ออกจากการแยกแยะปัญหาว่าเป็นการใช้อ�านาจปกครองโดยมอี�านาจเหนอืคูก่รณหีรอืเป็นการจดัการอย่างเอกชน

หรือไม่ ดังที่ปรากฏให้เห็นได้ในค�าวินิจฉัยของศาลชี้ขาดคดีขัดกัน เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1873 ดังในคดีกรณีที่

เด็กหญิงอายุ 5 ปีคนหนึ่งถกูรถเขน็สินค้าของโรงงานยาสบูประจ�าเมอืงบอร์โดซ์ที่เข็นมาโดยกรรมกรโรงงานสี่คน

ชนล้มลงเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส7 และมีค�าวินิจฉัยศาล (Conseil d’Etat) เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1903 

ในกรณีคดีกรณีที่เทศบาลให้รางวัลแก่ผู้ที่ท�าการล่างูพิษซึ่งเป็นอันตรายแก่ประชาชนในเขตเทศบาล แต่ต่อมางด

การจ่ายเงนิรางวลัเนือ่งจากไม่มีงบประมาณเหลืออยู ่ซ่ึงทัง้สองคดีนีส้ภาแห่งรัฐได้วางแนวว่า คดีพิพาททีม่มีลูมา

จากการให้บริการสาธารณะของรัฐ (l’Organization et le Fonctionement d’un Service Public) ย่อมอยู่

ใต้บงัคบักฎหมายมหาชน และอยูใ่นเขตอ�านาจพจิารณาของศาลปกครอง แต่การกระท�าทีเ่ป็นเรือ่งการกระท�าการ

ให้ได้มาซึง่ทรพัย์สนิโดยทัว่ไปเป็นเรือ่งท่ีอยูใ่ต้บงัคบักฎหมายเอกชน และอยูใ่นเขตอ�านาจของศาลยตุธิรรม อย่างไร

ก็ตามข้อความคิดดงักล่าวก็ยงัไม่เป็นทีย่อมรับว่าน่าพอใจ ส�าหรบัยคุท่ีรฐัมบีทบาททางเศรษฐกจิขยายตวัมากข้ึน

เรื่อย ๆ ในศตวรรษที่ 20

   หลักเกณฑ์อันเป็นข้อพิจารณาในเรื่องที่อาจอยู่ในเขตอ�านาจของศาลปกครอง มีดังนี้

   1) บริการสาธารณะทางปกครอง

   2)  สัญญาทางปกครอง

   3)  มูลเหตุของความเสียหายเกิดจากการใช้อ�านาจทางปกครองตามกฎหมาย

   4)  การวินิจฉัยว่าทรัพย์สินที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ แต่มีข้อยกเว้นในบาง

กรณีซึ่งคดีอยู่ในอ�านาจวินิจฉัยของศาลยุติธรรม8 ได้แก่

     4.1) คดีไม่มีข้อยุ่งยากเพราะมีประเด็นหลักที่ไม่จ�าต้องอาศัยหลักการใหม่ที่ศาลปกครองยัง

ไม่เคยวินิจฉัยมาก่อนหรือเป็นกรณีที่ประเด็นหลักไม่ใช่ปัญหาเรื่องสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

     4.2) คดีที่มีประเด็นหลักท่ีศาลยุติธรรมสามารถได้ข้อยุติด้วยการวินิจฉัยเร่ืองหลักกรรมสิทธิ์

เอกชนหรืออาศัยหลักกฎหมายเอกชนเป็นหลักในการวินิจฉัย

     4.3) คดีอาญาอันเกี่ยวด้วยสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

     4.4) นิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบ (Acte Administratif - Exces de Pouvoir)

     4.5) การตีความและการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของกฎหรือค�าสั่งทางปกครอง

 6 Duguit, 389 (The French Administrative Courts n.d.). 

 7 Blanco, TC, Rec. 61 (Court of Justice of the European Union 1873).

 8 Auby J. M. and Drago R., Traite de Contentieux Administrative (Paris: LGDJ, 1984), 426-482, quoted in Jean Dufau, 

Le Domaine Public, 4th ed. (Paris: Le Moniteur, 1993), 135-142.

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 93



 9 Avranches v. Desmarets, TC, no. 01187 (1951).

 2.3  เรื่องที่อยู่ในเขตอ�านาจของศาลยุติธรรม

   2.3.1 ข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและคดีอาญา โดยศาลชี้ขาดคดีขัดกันตัดสินวาง

หลักว่า ศาลยุติธรรมในคดีอาญามีเขตอ�านาจในการวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าของ

ฝ่ายปกครองซ่ึงเป็นมูลฐานแห่งความรบัผดิทางอาญาหรอืในการต่อสูค้ด ีแต่มีข้อจ�ากดัว่าศาลยตุธิรรมในคดอีาญา

ไม่มอี�านาจวนิจิฉัยความชอบด้วยกฎหมายของค�าสัง่ทางปกครอง ซึง่เป็นปัญหาท่ีอยูใ่นเขตอ�านาจของศาลปกครอง 

เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้อยู่ในเขตอ�านาจของศาลยุติธรรม9 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาข้อโต้แย้งทาง

วิชาการที่ไม่ยอมรับแนวค�าวินิจฉัยดังกล่าว

      ในทีส่ดุ ประเทศฝรัง่เศสได้ใช้วธิกีารบญัญตักิฎหมายพเิศษแก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยก�าหนด

ไว้โดยชัดแจ้งในประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1994 และมาตรา 

111-5 ให้ศาลยุติธรรมมีอ�านาจในการตีความและพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าของ

ฝ่ายปกครองในส่วนทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิทางอาญาทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการออกกฎหรอืการออกค�าสัง่ทาง

ปกครองหรือไม่

   2.3.2 การจดัการทรพัย์สนิของแผ่นดนิธรรมดา (Gestion du Domaine Prive) หากฝ่ายปกครอง

ท�าสัญญากับเอกชนเพ่ือจัดการทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา เช่น น�าทรัพย์สินออกให้เช่า นิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น

ถือเป็นปัญหาทางกฎหมายเอกชนและอยู่ในอ�านาจของศาลยุติธรรม เนื่องจากเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองกระท�า

การในฐานะที่เป็นการกระท�าตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดในกฎหมายเอกชน (Gestion Privee)

      อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาตามกฎหมายฝรั่งเศสมีความหมายกว้างกว่าตาม

ทีป่รากฏในกฎหมายไทย เนือ่งจากประมวลกฎหมายทัว่ไปว่าด้วยทรพัย์สนิแห่งนติิบคุคลมหาชน มาตรา L2211-1 

บัญญัติว่า ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาได้แก่ ทรัพย์สินของนิติบุคคลมหาชนท่ีไม่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่น

ดินตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 บรรพ 1 ลักษณะ 1 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าสงวนและอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่

เป็นส�านักงาน เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์ส่วนที่แบ่งแยกไม่ได้จากส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

      นอกจากนี ้ยงัมมีาตรา L2212-1 บญัญติัไว้โดยเฉพาะว่าทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาตาม

บทบัญญัติเฉพาะ ได้แก่

      (1) ทางชนบท

      (2) ป่าของนิติบุคคลมหาชนตามกฎหมายป่าไม้

   2.3.3 การจัดท�าบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

   2.3.4 การสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเอกชนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการจ�ากัดตัดรอน

กรรมสทิธิใ์นทีด่นิตามหลกักฎหมายฝรัง่เศสจากมลูกรณทีีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐเข้าถอืเอาอสังหาริมทรัพย์ของเอกชน

โดยมิชอบ (Emprise Irreguliere) อันได้แก่กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ายึด แย่งการครอบครอง จัดการ ใช้สอย 
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 10 Barinstein, TC (1947), quoted in Crossland, “Rights of Individual to Challenge Administration before Administrative 

Court,” n.d.

 11 Francaise, TC, no. 00822 (1935). 

 12 Pokin Palakul, “Dispute on the Competent Jurisdictions,” Administrative Courts Journal 2, no. 2 (May-August 2002): 

1-94. [In Thai]

หรือรื้อท�าลายอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนโดยปราศจากอ�านาจ หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ศาลที่

มีอ�านาจพิจารณาความเสียหายที่เกิดจากฝ่ายปกครองคือศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักทั่วไปที่ตกทอดกันมา

ว่า ศาลยุติธรรมเป็นผู้มีอ�านาจพิจารณาคดีเพื่อพิทักษ์สิทธิในเสรีภาพและทรัพย์สินของเอกชน10

   2.3.5 การกระท�านอกอ�านาจ โดยการจ�ากัดตัดรอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามหลักกฎหมายฝรั่งเศส

ได้แก่

อย่างเด่นชัดและการวินิจฉัยสั่งการดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อเสรีภาพหรือกรรมสิทธิ์

      2) เมือ่ฝ่ายปกครองกระท�าการภายใต้เงือ่นไขอนัผิดปกติในการบงัคบัตามค�าสัง่ทางปกครอง

และการบังคับการนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเสรีภาพหรือกรรมสิทธิ์

 2.4 ศาลชี้ขาดคดีขัดกัน

   ในการวินิจฉัยขอบเขต ความหมาย เขตอ�านาจศาลของคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ประเทศฝรั่งเศส

ยังคงใช้ระบบการวินิจฉัยโดย “ศาลชี้ขาดคดีขัดกัน”12 (Tribunal des Conflits) อย่างไรก็ตาม ได้มีการปฏิรูป

ศาลเขตอ�านาจศาลขัดกันเป็นระยะ ศาลชี้ขาดคดีขัดกันมีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณากรณีที่มีการขัดแย้งกัน

เกี่ยวกับอ�านาจของศาลและการขัดแย้งกันของค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลในระบบศาลยุติธรรมกับศาลใน

ระบบศาลปกครอง เพื่อมิให้เกิดกรณีของการปฏิเสธความยุติธรรม (Le Deni de Justice) โดยศาลเพิ่งจะมี

อ�านาจหน้าที่ประการหลังนี้ตามรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 1932 เป็นต้นมา

   ต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการในเรื่องการส่งประเด็นไปให้อีกศาลหนึ่งวินิจฉัยเพื่อให้

เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีกตามกฤษฎีกาเลขที่ 2015-233 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 ซึ่งมี

ผลเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มาตรา R321-1 มาตรา R432-2 

มาตรา R611-23 มาตรา R771-2 มาตรา R811-1 และเพิ่มมาตรา R771-2-1 และมาตรา R771-2-2 รวมทั้ง

แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยแก้ไขมาตรา 49 และเพิ่มมาตรา 126-14 และมาตรา 126-15 

สรปุได้เป็นหลกัการว่า จะมกีารส่งประเดน็ไปให้อกีศาลหนึง่วินจิฉยักต่็อเมือ่ประเดน็รองทีต้่องวนิจิฉยันัน้มคีวาม

ยุ่งยากอย่างมากในการวินิจฉัย (Difficulte Serieuse) ในกรณีที่มิได้มีความยุ่งยากอย่างมากในการวินิจฉัย ศาล

ที่มีอ�านาจวินิจฉัยประเด็นหลักสามารถตัดสินคดีนั้นไปได้เลยโดยไม่ต้องส่งประเด็นไปให้อีกศาลหนึ่งวินิจฉัยอีก
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      1) เม่อการวื ินิจฉัยสั่งการของฝ่ายปกครองขาดความเชื่อมโยงกับอ�านาจของฝ่ายปกครอง

11
ด้วยมูลเหตุการกระท�านอกอ�านาจ (Voie de Fait) อยู่ในอ�านาจพิจารณาของศาลยุติธรรม แนวคิดนี้เป็นผลมา

  นอกอา�   อาจมไีด ้2 กรณีนาจ  (Voie de Fait) วา่ของฝา่ยปกครองทปี่ราศจากฐานตามกฎหมายหรอื  การกระทา�
จากแนวค�าวินิจฉัยของศาลชี้ขาดคดีขัดกันของประเทศฝรงเศ่ั  ส       ซึ่งวางหลักการหรอืแนวทฤษฎีว่าด้วยการกระทำ



   ด้วยเหตนุี ้การส่งประเดน็ไปให้อกีศาลหนึง่ตัดสนิจงึไม่สมควรกระท�าหากไม่มคีวามจ�าเป็น ปัญหา

ว่าเกิดความจ�าเป็นเมื่อใดนั้น จึงต้องพิจารณาว่าประเด็นแห่งคดีเรื่องนั้นจะต้องมีความยุ่งยาก จะเห็นได้ว่าแนว

โน้มใหม่ในปัจจุบันจึงแตกต่างไปจากอดีต เพราะเกิดพัฒนาการในการยอมรับค�าตัดสินซึ่งกันและกันของศาล

ยุติธรรมและศาลปกครองนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้กล่าวว่า ในประเทศฝรั่งเศส ได้เกิดยุคเปลี่ยนผ่านจากเดิมที่

เป็น “สงครามระหว่างศาล” ไปสู่ “ความร่วมมือ” ที่แท้จริงระหว่างศาล13

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   ปัญหาส�าคญัในงานวจิยันีค้อืการพิจารณาข้อโต้แย้งในปัญหาว่า เขตอ�านาจของศาลยติุธรรมและ

ศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อ�านาจหรือการด�าเนินการทางปกครองในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินภาย

ใต้กรอบของกฎหมายนั้น ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทเร่ืองเหล่านี้ใน

ขอบเขตใด

   ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติในระบบกฎหมายฝรั่งเศสนั้น มีหลักทั่วไปว่า อ�านาจพิจารณา

พพิากษาคดพีพิาทเกีย่วกบัสทิธแิละทรพัย์สนิว่าเป็นของเอกชนหรอืเป็นของรฐัเป็นของศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง

ไม่มีอ�านาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อันเป็นนิติสัมพันธ์ในแดนของกฎหมายเอกชน เว้นแต่

จะเป็นกรณีทีก่ฎหมายรบัรองไว้โดยเฉพาะหรอืเป็นสทิธอินัมฐีานทีต่ัง้อยูบ่นนติสิมัพนัธ์ตามกฎหมายมหาชน เมือ่

ได้ความว่าเป็นทรพัย์สนิของรฐัแล้วการจะวนิจิฉัยว่าเป็นทรพัย์สนิของรฐัประเภทใด หรอืการแปรสภาพหรอืถอน

สภาพเกดิผลเป็นทรพัย์สนิของแผ่นดนิธรรมดา หรือเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินเป็นแดนของกฎหมายมหาชน 

แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาลของไทย

ที่ถือว่าอ�านาจพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินตามกฎหมายเอกชนเป็นอ�านาจของศาลยุติธรรม ส่วนใน

กรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิระหว่างเอกชนกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าท�าประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 

เป็นนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชนและอยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง เช่น ในค�าวินิจฉัยท่ี 

2/2546 วดัฟ้องว่ารฐัออกหนงัสอืส�าคญัส�าหรบัทีห่ลวงทบัทีดิ่นมอืเปล่าทีว่ดัครอบครองอยูก่่อน ซ่ึงในกรณนีีศ้าล

ยุติธรรมเห็นว่าเป็นปัญหาละเมิดทางปกครอง ส่วนศาลปกครองเห็นว่าเป็นปัญหาพิพาทว่ากรรมสิทธิ์เป็นของผู้

ใด และย่อมอยู่ในเขตอ�านาจศาลยุติธรรม และปัญหาคล้ายกันในค�าวินิจฉัยที่ 3/2546 และ 4/2546 ซึ่งเอกชน

ฟ้องว่ารฐัออกหนงัสอืส�าคญัส�าหรบัทีห่ลวงทบัทีค่รอบครองของตน ซ่ึงศาลยติุธรรมเหน็ว่าเป็นการฟ้องโต้แย้งค�า

สั่งทางปกครอง ในขณะที่ศาลปกครองเห็นว่าเป็นปัญหาโต้แย้งเร่ืองสิทธิในทรัพย์สิน ซ่ึงในท่ีสุดคณะกรรมการ

ช้ีขาดอ�านาจหน้าทีร่ะหว่างศาลได้วางแนวไว้ในทัง้สามคดว่ีาประเดน็พพิาทหลกัอยูท่ีปั่ญหาว่ากรรมสทิธิเ์ป็นของ

ผูฟ้้องคดหีรอืไม่ แนวค�าวนิิจฉยัดงักล่าวสอดคล้องกบัหลกัการท่ีว่าศาลยตุธิรรมเป็นผูพิ้ทกัษ์กรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิ

 13 Questiaux N., “La Collaboration du Juge Administratif Avec un Juge International: Quelques Remarques

หน้า 96 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562  (vol. 7 no. 2 July - December 2019)

l ’Un ion  Europeenne; Grands Ecrits Reed (Bruxelles: Bruylant, 2008), 266.

 sur l’Application par le Conseil d’Etat Français d e l’Article 177 du T raite de  Rome,” in Melanges e n  l’Honneur
du Professeur Michel Stassinopoulos (Paris: LGDJ, 1974), 395, quoted in Lecourt R., L’Europe des Juges: Collection Droit de



   ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาคดีปกครอง หรือคดีพิพาทในกฎหมายมหาชนตามที่กฎหมาย

บัญญัติ ดังนั้นคดีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอันเป็นสิทธิตามกฎหมายเอกชนจึงอยู่นอกเขตอ�านาจของ

ศาลปกครอง มีข้อพิจารณาส�าคัญว่านิติสัมพันธ์ที่เป็นฐานที่ตั้งของข้อพิพาทเป็นนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน

หรือตามกฎหมายมหาชน หากข้อพิพาทอันเกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินของเอกชนอันเกิดข้ึนจากการใช้อ�านาจ

ทางปกครองตามกฎหมายในการดแูลรักษาหรอืใช้สอย เช่น สทิธอินัเกดิจากการได้รบัอนญุาตให้เข้าท�าประโยชน์

ในทีด่นิของรัฐ หรอือนญุาตให้ใช้สอยสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิตามกฎหมายมหาชน ย่อมอยูใ่นอ�านาจพจิารณา

พพิากษาของศาลปกครอง รวมทัง้สทิธใินการเรียกให้เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบดแูลรกัษาสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนอันเป็นผลจากความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

จากสัญญาทางปกครอง หรือจากความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าท่ีของรัฐย่อมอยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษา

ของศาลปกครอง

   ในคดเีกีย่วกบัสทิธใินทีด่นินัน้ หากข้อพิพาทกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัหรือหน่วยงานของรัฐเป็นกรณีที่

มีการอ้างเรื่องสิทธิในที่ดินขึ้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งข้อหาหรือค�าขอหรือข้อโต้แย้งของคู่กรณีเป็นส�าคัญ โดยประเด็น

แห่งคดไีม่ใช่เป็นเรือ่งโต้แย้งเรือ่งการใช้อ�านาจโดยมชิอบ ไม่ได้ปฏบัิตติามเงือ่นไข หรอืกระบวนการของเจ้าหน้าที่

หรือหน่วยงานของรัฐแล้ว ก็ย่อมต้องถือว่าเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินเป็นประเด็นหลักในคดี ส่วนในคดีที่คู่

ความประสงค์จะตรวจสอบการกระท�า หรอืบงัคบัให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐปฏบิติัหน้าทีท่างปกครองเป็นส�าคญั แม้จะ

ได้มีการอ้างถึงสิทธิในที่ดิน หากข้ออ้างเกี่ยวกับสิทธิในท่ีดินไม่ใช่เป็นประเด็นหลัก แต่ประเด็นหลักอยู่ท่ีการโต้

แย้งการกระท�าทางปกครองของเจ้าหน้าที่ หรือเรียกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ หรือต้องรับผิดตามกฎหมายเป็น

ประเดน็หลกั คดกีอ็ยูใ่นอ�านาจของศาลปกครอง เช่น ในค�าวนิจิฉยัท่ี 2/2549 เอกชนฟ้องว่าเจ้าหน้าท่ีออกหนงัสอื

รับรองการท�าประโยชน์ในที่ดิน (น.ส. 3 ก.) ไม่ถูกต้อง โดยท�าระวางแผนที่ข้างเคียงผิดจากความเป็นจริง ขอให้

ศาลสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้อง คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาลชี้ขาดว่า ประเด็นแห่งคดีไม่ใช่

เรื่องการโต้แย้งสิทธิในท่ีดิน แต่เป็นการฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ละเลยต่อหน้าที่ เป็นคดีพิพาททางปกครอง อยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

 3.2  ข้อเสนอแนะ

   จากการพิจารณาข้อโต้แย้งเขตอ�านาจศาลท่ีเป็นเหตุให้ต้องน�าคดีเข้าสู่การวินิจฉัยของคณะ

กรรมการวนิจิฉยัชีข้าดอ�านาจหน้าทีร่ะหว่างศาล ผู้วจัิยพบว่าปัญหาหลักของข้อโต้แย้งเร่ืองเขตอ�านาจศาลนีเ้ป็น

ปัญหาความเข้าใจทีแ่ตกต่างกนัในทางวชิาการและหลักกฎหมายในการวเิคราะห์ประเด็นแห่งคดี หรือข้ออ้างอนั

อาศัยเป็นหลักแห่งคดี ซึ่งต้องพิจารณาตามนิติสัมพันธ์อันเป็นฐานท่ีตั้งแห่งข้อพิพาท การจะแก้ปัญหาเรื่องนี้

จ�าเป็นต้องอาศัยการท�าความเข้าใจแนวค�าวนิจิฉยัอย่างจรงิจงั พฒันาองค์ความรูท้างวชิาการ การวพิากษ์วจิารณ์

และแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง จนกลายเป็นความเข้าใจพ้ืนฐานท่ีต้องตรงกนัในวงนกัวชิาการและนกัวชิาชพี

ทางกฎหมาย
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ค�าพิพาก า กาท 20 255
 า ลย น ้ชาย ้ ลัก ้ ีย ายที  น กชาย ้า น ้อ นา ละ ้ อ
กา ก ้ ีย าย น ลอ ตกา ก น ยอมทา ้ ้ ีย ายที  ้รับความอับอาย ราะ
ม ชวิ ัย อ คนทัว ที ะ ลอยกาย ละ วม าะกา ก ชัน น ้กับบุคคลที ม นิท
นม ้ บ น ั นนั ลว้ ม้ า ลย ะ ม ้ ตะ นอต้อ ตวั รอรา กาย วน น วน อ
้ ีย ายที  กตาม การกระทา อ า ลยก อ ้วา นการกระทาที ม มควร นทา ศ 
า ลย มีความ ิ านกระทาอนา ารตอ ้ ีย ายที  น กอายุ ม กิน   ย ช้

กาลั ระทุ ร้ายตาม ระมวลก มายอา า มาตรา  วรรค อ  

แ ่งทมา:  กอ ้ชวย ้ ิ าก าศาล ีกา



ค�าพิพาก า กาท 002 256
 การทีนาย ้า อนย้ายลก ้า ทา านกับบริ ัท น ครอ ม้กรรมการ อ บริ ัท น
ครอ ะ นคน ียวกันกตาม ตก อ ้วา นนาย ้า คนละราย รอคนละนิติบุคคล ยก
ตา าก ากกัน อ นการ อน ิทธิความ นนาย ้า ตาม ระมวลก มาย ละ

าณิชย์ มาตรา  วรรค น  

 มอลก ้า มยินยอม มอา อนย้าย ้ ม้นาย ้า ะออกคา ั ้ลก ้า
ทา านกับบริ ัท น ครอ ยอม นคา ั ที มชอบ มอนาย ้า ลิก ้า  อ นการ ลิก ้า
ที ม นธรรม ต้อ ายคา ีย าย ละคาช ชย กลก ้า

แ ่งทมา:  กอ ้ชวย ้ ิ าก าศาล ีกา

น้า 100 ที  บับที  กรก าคม  ธันวาคม   ( ol  7 no   Jul   c b r )
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ค�าพิพาก า กาท 002 256
 การทีนาย ้า อนย้ายลก ้า ทา านกับบริ ัท น ครอ ม้กรรมการ อ บริ ัท น
ครอ ะ นคน ียวกันกตาม ตก อ ้วา นนาย ้า คนละราย รอคนละนิติบุคคล ยก
ตา าก ากกัน อ นการ อน ิทธิความ นนาย ้า ตาม ระมวลก มาย ละ

าณิชย์ มาตรา  วรรค น  

 มอลก ้า มยินยอม มอา อนย้าย ้ ม้นาย ้า ะออกคา ั ้ลก ้า
ทา านกับบริ ัท น ครอ ยอม นคา ั ที มชอบ มอนาย ้า ลิก ้า  อ นการ ลิก ้า
ที ม นธรรม ต้อ ายคา ีย าย ละคาช ชย กลก ้า

แ ่งทมา:  กอ ้ชวย ้ ิ าก าศาล ีกา
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ค�าแน น�า �า รับการ ยนบทค าม
าร าร ิชาการ คณ นิติ า ตร ม า ิทยา ัยราช ั อุบ ราชธาน

 วาร ารวิชาการ คณะนิติศา ตร์ ม าวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัต ุ ระ ค์ อ น าน 
ย ร ละ ายทอ อ ค์ความร้ น ้านก มาย ละ ้านที กียว ้อ กับกระบวนการยุติธรรม าธารณชน 

อยา นร ธรรม อีกทั อ น อกลา ลก ลียนความร้ ละ ร้า ความรวมมอทา ้านก มาย ละ ้าน 
ที กียว ้อ กับกระบวนการยุติธรรมระ วา ม าวิทยาลัยกับ นวย านภายนอก รวม อ ั นา ละ ริม

้ กิ ล านทา วิชาการอยา ตอ นอ  ตลอ น ามาร นา ระยุกต์ ช้ นการ ฏิบัติ าน ้ ริ  อันกอ กิ
ระ ยชน์ ก ั คม ยรวม

 ยวาร ารวิชาการ คณะนิติศา ตร์ ม าวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ้ ั ิม ์ นวาร าร 
ราย  อน ละ  บับ ( บับที   มกราคม  มิ ุนายน ละ บับที   กรก าคม  ธันวาคม) ทุกบทความ 

้รับการตรว ทา วิชาการ าก ้ทร คุณวุ ิ ( r R i w) านวน  ทาน นอยา น้อย กอนล ตี ิม  ์
นวาร ารวิชาการ คณะนิติศา ตร์ ม าวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 ทั นี ล้ว บทความที นอ อตี ิม ์ ะต้อ ม คย กตี ิม ์ ย ร รออย นระ วา กระบวนการ 
ิ ารณา อล ตี ิม ์ อ วาร ารอน  กอ บรรณาธิการ ม วน ิทธิ นการคั ลอก ต ้ นอ ล านต้อ  

อ้า อิ ล ทีมา ้ครบ ้วน ละ มบรณ์

. ร ทบทค ามทรับตพิมพ 
 ) บทความวิ ัย 
 ) บทความวิชาการ 

2. า าทรับตพิมพ 
 ) า าวิชานิติศา ตร์
 ) า าวิชาที กียว ้อ กับกระบวนการยุติธรรม (บทความ น า านี มี อบ ต ้านอาช าวิทยา
ละการบริ าร านยตุธิรรม รวม ติวทิยา รั ศา ตร์ รอ ั คม คราะ ศ์า ตร์ น มมุกระบวนการยตุธิรรม)

. การ ตรยมตน บับ

า า ้ นอ ล าน ามาร ียนบทความ ้ทั บทความภา า ทย รอภา าอั ก  
ต าก นบทความภา าอั ก   ควร รั้บการตรว อบความ กต้อ า้น วยากรณ์
าก ้ ชียวชา ้านภา าอั ก ย าะ บทความภา าอั ก ควรมีบทคั ยอ 
นภา า ทย 



. การ ตรยมตน บับ ต่อ

การตังค่า
นากร ดา

้ นอ ล าน ิม ์ต้น บับ ้วย ร กรม icro o t or  ทานัน ช้ นา  
กระ า   ละตั คา น้ากระ า ั นี
 ้านบน า าก อบกระ า   นติ มตร (  นิว)
 ้านลา  า าก อบกระ า   นติ มตร (  นิว)
 ้าน วา า าก อบกระ า   นติ มตร (  นิว)
 ้าน ้าย า าก อบกระ า   นติ มตร (  นิว)

 จ�าน น นา ทุก ระ ภทบทความ ้มีความยาวทั รอ  รวมรายการอ้า อิ  ( ootnot ) ละ
บรรณานุกรม ล้ว มควร กิน  น้ากระ า

�าดับ นา ลา ับ น้า ้ ิม ์ ล น้ากากับทุก น้า ว้ทีมุม ้านบน อ กระ า  ย ริมนับ 
น้าที  น น้า รก อ บทความ าะ น้า รก อ บทความ ม ้ ตัว ล กากับ ว ้ 
ต ้ มิ ค์าวา น้า  น น้า ั  ละ ลลา บั ล น้า น บ นอ า อ บทความ

�าดับ นอ รอง ลา ับ นอ รอ  ้ ช้ ล กากับบทนา น ัว ้อ มาย ล   ละ วน ัว ้อยอย ้ ช้
ล ระบบทศนิยมกากับ ัว ้อยอย ต มควร กิน  ุ ล ทศนิยม ชน   

นต้น ละ ัว ้อยอยลา ับ ั ้ ช้ว ลบกากับ ชน )  ) นต้น  
ละลา ับ ั  ชน ( )  ( ) นต้น

การย่อ นา ยอ น้า ้ ริม า าก อบ นอ รอ   นติ มตร วนรายการอ้า อิ  ( ootnot ) 
ละบรรณานุกรม ้ า าก อบ นอ รอ   นติ มตร

รู แบบการ ยน ภา า ทย ละภา าอั ก ้ ช้ตัวอัก ร  arabun  ละมีร บบการ ียน 
ั นี 

        ชอ รอ            นา ตัวอัก ร    บบตัวอัก ร  ตัว นา
        ชอ ้ ียน        นา ตัวอัก ร    บบตัวอัก ร  ตัวธรรม า
        ชอ ัว ้อตา   นา ตัวอัก ร    บบตัวอัก ร  ตัว นา
         บทคั ยอ         นา ตัวอัก ร    บบตัวอัก ร  ตัวธรรม า
        คา าคั          นา ตัวอัก ร    บบตัวอัก ร  ตัวธรรม า
        นอ าทั ม    นา ตัวอัก ร    บบตัวอัก ร  ตัวธรรม า
        บรรณานุกรม     นา ตัวอัก ร    บบตัวอัก ร  ตามคา นะนาการ ียน
        รายการอ้า อิ    นา ตัวอัก ร     บบตัวอัก ร  ตามคา นะนาการ ียน

น้า 102 ที  บับที  กรก าคม  ธันวาคม   ( ol  7 no   Jul   c b r )
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. การ ตรยมตน บับ ต่อ

การตังค่า
นากร ดา

้ นอ ล าน ิม ์ต้น บับ ้วย ร กรม icro o t or  ทานัน ช้ นา  
กระ า   ละตั คา น้ากระ า ั นี
 ้านบน า าก อบกระ า   นติ มตร (  นิว)
 ้านลา  า าก อบกระ า   นติ มตร (  นิว)
 ้าน วา า าก อบกระ า   นติ มตร (  นิว)
 ้าน ้าย า าก อบกระ า   นติ มตร (  นิว)

 จ�าน น นา ทุก ระ ภทบทความ ้มีความยาวทั รอ  รวมรายการอ้า อิ  ( ootnot ) ละ
บรรณานุกรม ล้ว มควร กิน  น้ากระ า

�าดับ นา ลา ับ น้า ้ ิม ์ ล น้ากากับทุก น้า ว้ทีมุม ้านบน อ กระ า  ย ริมนับ 
น้าที  น น้า รก อ บทความ าะ น้า รก อ บทความ ม ้ ตัว ล กากับ ว ้ 
ต ้ มิ ค์าวา น้า  น น้า ั  ละ ลลา บั ล น้า น บ นอ า อ บทความ

�าดับ นอ รอง ลา ับ นอ รอ  ้ ช้ ล กากับบทนา น ัว ้อ มาย ล   ละ วน ัว ้อยอย ้ ช้
ล ระบบทศนิยมกากับ ัว ้อยอย ต มควร กิน  ุ ล ทศนิยม ชน   

นต้น ละ ัว ้อยอยลา ับ ั ้ ช้ว ลบกากับ ชน )  ) นต้น  
ละลา ับ ั  ชน ( )  ( ) นต้น

การย่อ นา ยอ น้า ้ ริม า าก อบ นอ รอ   นติ มตร วนรายการอ้า อิ  ( ootnot ) 
ละบรรณานุกรม ้ า าก อบ นอ รอ   นติ มตร

รู แบบการ ยน ภา า ทย ละภา าอั ก ้ ช้ตัวอัก ร  arabun  ละมีร บบการ ียน 
ั น ี

        ชอ รอ            นา ตัวอัก ร    บบตัวอัก ร  ตัว นา
        ชอ ้ ียน        นา ตัวอัก ร    บบตัวอัก ร  ตัวธรรม า
        ชอ ัว ้อตา   นา ตัวอัก ร    บบตัวอัก ร  ตัว นา
         บทคั ยอ         นา ตัวอัก ร    บบตัวอัก ร  ตัวธรรม า
        คา าคั          นา ตัวอัก ร    บบตัวอัก ร  ตัวธรรม า
        นอ าทั ม    นา ตัวอัก ร    บบตัวอัก ร  ตัวธรรม า
        บรรณานุกรม     นา ตัวอัก ร    บบตัวอัก ร  ตามคา นะนาการ ียน
        รายการอ้า อิ    นา ตัวอัก ร     บบตัวอัก ร  ตามคา นะนาการ ียน
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. ่ น ร กอบ องบทค าม
 .  บทค าม ิจัย
   ชอ รอง: ชอ รอ ้มีทั ภา า ทย ละภา าอั ก
  2  ชอ ู ยนบทค าม: ชอ ้ ียนบทความ ้มีทั ภา า ทย ละภา าอั ก  ย ้ระบุ 
ทีอย อ นวย านที ั กั รอทีอยที ามาร ติ ตอ ้ทั ภา า ทย ละภา าอั ก  ละ ้อมลติ ตอ 
ทา อี มล ( ail) นอก ากนี ้มีรายการอ้า อิ  ( ootnot ) ระบุตา น ทา วิชาการ ระ ับชานา การ 
ยศ ( ้ามี) ละตาม ้วย านภา อ ้ ียนบทความ
   บทคัดย่อ: นการกลาว นอความทีศก าทั รอ ยยอ ริม าก ุ มุ มาย อ  
การศก า ตลอ น ล อ การศก า ละบท รุ อ การศก า ย ม้บีทคั ยอทั ภา า ทย ละภา าอั ก  
   ค�า �าคัญ: คาที กกา น น อ นตัว ทน อ นอ า าร น ทศ ยมา ากคาที รากฏ 
นบทความ ะระบุ ว้ท้ายบทคั ยอ ม้คีา าคั ภา า ทย ละภา าอั ก  ละ มควรมคีา าคั กนิ  คา

  5  บทน�า: ระกอบ ้วย
   5.  ค าม นมาแ ค าม �าคัญ อง ญ า: นการกลาว ความ นมา ละ 
ความ าคั อ า ตลอ น ตุ ลอันมา การศก า น รอ นี 
   5.2  ัต ุ ร งค: นการกลาว ตุ ล ละ ุ มุ มายอันนามา การศก า น รอ นี 
ทั นี วัต ุ ระ ค์ ะต้อ มีความชั น ละ อ คล้อ กับ รอ ทีทาการศก า
   5.  มมติฐาน าม : นการกลาว คาตอบ มมติ น ระ น า อ รอ ทีทา 
การศก า ้ทาการศก า ้กา น น ว้ลว น้าอยา มี ตุ ล อตอบ ุ มุ มาย อ รอ ทีทาการศก า
   5.  อบ ตการ ิจัย รอการ ก า: นการกลาว อบ ต อ รอ ทีทาการศก า 

ย ะต้อ มีการระบุ อบ ต ชน ชิ นที ชิ ริมาณ นต้น
   5.5  ร บยบ ิธการ ิจัย รอการ ก า: นการกลาววาการศก า น รอ นี ช้ร บบ   
มีการอธิบาย ละวิ คราะ ์วิธีการศก า ย ้มีความ อ คล้อ กับวัต ุ ระ ค์
   5.6  ร ยชนทคาด า่จ ไดรับ: นการกลาววา ล อ การศก า น รอ นี ะ น ระ ยชน์
ตอ ้  ละ น ้าน
  6  การ ิจัย รอการ ก า: นการกลาว ละวิ คราะ ์ าทีต้อ การศก า ย ช ้
ลักการ นวคิ  ท ี รอก มายที กียว ้อ มาวิ คราะ ์ อศก า ความ อ คล้อ กับวัต ุ ระ ค์ 

ทีตั ว้ ตลอ นราย าน ลการศก าอยา นลา ับ ชั น ละ ้ ความ
   รุ แ อ นอแน : นการกลาว ้ นวา ลการศก าตร กับวัต ุ ระ ค์ทีตั ว้
ละกลาว ้อ นอ นะที น ระ ยชน์ตอการศก า ควรมี ระ นคา าม อ น นวทา านตอการศก า
นภายตอ



   ตาราง รู าพ แ น ูมิ าม : ย รีย ลา ับ ้ อ คล้อ กับ นอ รอ  กรณี นตารา ้มี
คาอธิบายอย ้านบน าก นกรณีร ภา ละ นภมิ ้มีคาอธิบายอย ้านลา
   รายการอางอิงแ บรรณานุกรม: รายการอ้า อิ ละบรรณานุกรม นการ ล ทีมา 
อ อ้มล อยนยนัความนา ชอ อ อ อ้มล นบทความ น ระ ยชน์ตอ อ้าน นการติ ตาม ละตรว อบ
ล ทีมา ้ ย ช้ร บบตามทีวาร ารกา น

 .2 บทค าม ิชาการ 
   ชอ รอง: ชอ รอ ้มีทั ภา า ทย ละภา าอั ก
  2  ชอ ู ยนบทค าม: ชอ ้ ียนบทความ ้มีทั ภา า ทย ละภา าอั ก  ย ้ระบุ 
ทีอย อ นวย านที ั กั รอทีอยที ามาร ติ ตอ ้ทั ภา า ทย ละภา าอั ก  ละ ้อมลติ ตอ 
ทา อี มล ( ail) นอก ากนี ้มีรายการอ้า อิ  ( ootnot ) ระบุตา น ทา วิชาการ ระ ับชานา การ 
ยศ ( ้ามี) ละตาม ้วย านภา อ ้ ียนบทความ
   บทคัดย่อ: นการกลาว นอความทีศก าทั รอ ยยอ ริม าก ุ มุ มาย อ  
การศก า ตลอ น ลการศก า ละบท รุ อ การศก า ย ้มีบทคั ยอทั ภา า ทย ละภา าอั ก
   ค�า �าคัญ: คาที กกา น น อ นตัว ทน นอ า าร น ทศ ยมา ากคาที รากฏ น
บทความ ะระบุ ว้ท้ายบทคั ยอ ้มีคา าคั ภา า ทย ละภา าอั ก  ละ มควรมีคา าคั กิน  คา 
  5  บทน�า: นการกลาว ความ นมา ละความ าคั อ า ตลอ น ตุ ลอันนามา 
การศก า น รอ นี รวม ้อมล ชิ วิชาการอน  ที กียว ้อ

  6  นอ า: นการกลาว นอ าทีทาการศก าอยา นลา ับ ชั น ละ ้ ความ
   รุ : นการกลาว ้ นวา ลการศก าตร กับวัต ุ ระ ค์ทีตั ว้ ละ นกรณีทีมี 
้อ นอ นะ ้กลาว ้อ นอ นะที น ระ ยชน์ตอการศก า 

   ตาราง รู าพ แ น ูมิ าม : ย รีย ลา ับ ้ อ คล้อ กับ นอ รอ  กรณี นตารา  
้มีคาอธิบายอย ้านบน าก นกรณีร ภา ละ นภมิ ้มีคาอธิบายอย ้านลา

   รายการอางองิแ บรรณานกุรม: รายการอ้า อิ ละบรรณานุกรม นการ ล ทีมา
อ อ้มล อยนยนัความนา ชอ อ อ อ้มล นบทความ น ระ ยชน์ตอ อ้าน นการติ ตาม ละตรว อบ 

ล ทีมา ้ ย ช้ร บบตามทีวาร ารกา น
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   ตาราง รู าพ แ น ูมิ าม : ย รีย ลา ับ ้ อ คล้อ กับ นอ รอ  กรณี นตารา ้มี
คาอธิบายอย ้านบน าก นกรณีร ภา ละ นภมิ ้มีคาอธิบายอย ้านลา
   รายการอางอิงแ บรรณานุกรม: รายการอ้า อิ ละบรรณานุกรม นการ ล ทีมา 
อ อ้มล อยนยนัความนา ชอ อ อ อ้มล นบทความ น ระ ยชน์ตอ อ้าน นการติ ตาม ละตรว อบ
ล ทีมา ้ ย ช้ร บบตามทีวาร ารกา น

 .2 บทค าม ิชาการ 
   ชอ รอง: ชอ รอ ้มีทั ภา า ทย ละภา าอั ก
  2  ชอ ู ยนบทค าม: ชอ ้ ียนบทความ ้มีทั ภา า ทย ละภา าอั ก  ย ้ระบุ 
ทีอย อ นวย านที ั กั รอทีอยที ามาร ติ ตอ ้ทั ภา า ทย ละภา าอั ก  ละ ้อมลติ ตอ 
ทา อี มล ( ail) นอก ากนี ้มีรายการอ้า อิ  ( ootnot ) ระบุตา น ทา วิชาการ ระ ับชานา การ 
ยศ ( ้ามี) ละตาม ้วย านภา อ ้ ียนบทความ
   บทคัดย่อ: นการกลาว นอความทีศก าทั รอ ยยอ ริม าก ุ มุ มาย อ  
การศก า ตลอ น ลการศก า ละบท รุ อ การศก า ย ้มีบทคั ยอทั ภา า ทย ละภา าอั ก
   ค�า �าคัญ: คาที กกา น น อ นตัว ทน นอ า าร น ทศ ยมา ากคาที รากฏ น
บทความ ะระบุ ว้ท้ายบทคั ยอ ้มีคา าคั ภา า ทย ละภา าอั ก  ละ มควรมีคา าคั กิน  คา 
  5  บทน�า: นการกลาว ความ นมา ละความ าคั อ า ตลอ น ตุ ลอันนามา 
การศก า น รอ นี รวม ้อมล ชิ วิชาการอน  ที กียว ้อ

  6  นอ า: นการกลาว นอ าทีทาการศก าอยา นลา ับ ชั น ละ ้ ความ
   รุ : นการกลาว ้ นวา ลการศก าตร กับวัต ุ ระ ค์ทีตั ว้ ละ นกรณีทีมี 
้อ นอ นะ ้กลาว ้อ นอ นะที น ระ ยชน์ตอการศก า 

   ตาราง รู าพ แ น ูมิ าม : ย รีย ลา ับ ้ อ คล้อ กับ นอ รอ  กรณี นตารา  
้มีคาอธิบายอย ้านบน าก นกรณีร ภา ละ นภมิ ้มีคาอธิบายอย ้านลา

   รายการอางองิแ บรรณานกุรม: รายการอ้า อิ ละบรรณานุกรม นการ ล ทีมา
อ อ้มล อยนยนัความนา ชอ อ อ อ้มล นบทความ น ระ ยชน์ตอ อ้าน นการติ ตาม ละตรว อบ 

ล ทีมา ้ ย ช้ร บบตามทีวาร ารกา น
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รู แบบการ ยน ชิงอรร  แ บรรณานุกรม
าร าร ิชาการ คณ นิติ า ตร ม า ิทยา ัยราช ั อุบ ราชธาน

 รายการอ้า อิ ละบรรณานุกรม นการ ทีมา อ ้อมล อยนยันความนา ชอ อ อ ้อมล 
นบทความ น ระ ยชน์ตอ ้อาน นการติ ตาม ละตรว อบ ล ทีมา ้

รู แบบการอางอิงตาม ัก กณ อง Tu a ian จจุบันม 2 รู แบบ คอ
  การอ้า อิ บบ ทรก น นอ า ( ar nth tical itation R r nc  Li t t l ) รียกวา ระบบ
นาม  ระกอบ ว้ย ้ ต  ที มิ  ์ ล น้าทีอ้า อิ  ทั นี การอ้า อิ มกั ช้ น า าวิทยาศา ตร์ ละ ั คมศา ตร์ 
บา า า

  การอ้า อิ บบ ชิ อรร  ( ot iblio ra h  t l ) นการอ้า อิ ้วย ้อความ ว้ท้าย น้า
กระ า  ทั นี การอ้า อิ มัก ช้ น า านิติศา ตร์ ละ ั คมศา ตร์

 ยวาร ารวชิาการ คณะนติศิา ตร์ ม าวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ี ้ ช้การอ้า อิ ตาม ลกั กณ ์
อ  urabian บบ ชิ อรร  ( ot iblio ra h  t l ) ทานัน อ ้ มาะ มกับความ นศา ตร ์

ทา ้านก มาย ละกระบวนการยุติธรรม ตอยา รกตาม ้มีการ ก้ ิม ติม อ ้ อ คล้อ ละ รับ 
้ มาะ มกับการนามา ช้ า รับ ิ ิม ์ อ ทย

 ย ลัก กณ ์การ ียนรายการอ้า อิ ละบรรณานุกรม ้ นอบทความ ามาร ้า ลัก กณ ์ 
ั กลาว ้ที วบ ต์ อ วาร าร คอ htt www niti ubru ac th lawjournal

 ยรายการอ้า อิ ละบรรณานุกรม อ ภา า ทยนัน ้ทาการ ล นภา าอั ก  ย ้ระบุ 
คาวา n hai  ว้ท้ายรายการอ้า อิ ละบรรณานุกรม อ ภา า ทยทีทาการ ลนัน

 ตั อย่าง: รู แบบการ ยนรายการอางอิงแ บรรณานุกรม ร ทต่าง 

. รายการอางอิง

  นัง อทั ไ  

รู แบบ
1 ้ ต ลม รอ านวน ลม ( ้ามี) ครั ที ิม ์ (กรณี ิม ์มากกวา  ครั ) ( านที ิม ์ านัก ิม ์ ที ิม ์) ล น้า

ตั อย่าง: กรณ ูแต่ง  คน
1 ระภั ร์ ท ชาตรี      ิม ์ครั ที  (กรุ ท  มาธรรม  )  
 uncan all  Globalizing Intellectual Property Rights ( w or  Routl  )  

ตั อย่าง: กรณ ูแต่ง 2 คน
1 บุ ศัก ิ ระวี ละ วว ศศิธร   (กรุ ท  ุ ภา  )  
 Robin on  arn r an  Lin n l  linical enetics and  th  ( o ton  lac ll ci nti c  )  



  นัง อทั ไ  ต่อ

รู แบบ
1 ้ ต ลม รอ านวน ลม ( ้ามี) ครั ที ิม ์ (กรณี ิม ์มากกวา  ครั ) ( านที ิม ์ านัก ิม ์ ที ิม ์) ล น้า

ตั อยา่ง: กรณ ูแต่ง  คน
1 นุ รา ตีย กตุ  วลัย ักรทิ ย์ ละบุ บา อินตะ ันธ์   ( ชีย ม  มี ียทีม  )  
 r ric   n r  a  inar  an  i al r  Ethylene in Plant Biology ( an i o  ca ic r  )  

ตั อยา่ง: กรณ ูแต่งมากก ่า  คน
1 ยุทธนา มิตะ ิริ ละคณะ   ( ชีย ราย  ม าวิทยาลัย ม า ลว  )   
 rt ll t al  rees  en amin er ins  n   (Lon on  ran  )  

ตั อยา่ง: กรณไม่ ราก ชอ ูแต่ง
     ิม ์ครั ที  (กรุ ท  อัก ร ริ ทัศน์  )  
 Symposium on Adult Education and Public Libraries (Lon on  Librar  ociation  )  

  นัง อแ

รู แบบ 
1 ชอ ้ ต ล ย ชอ ้ ล ครั ที ิม ์ (กรณี ิม ์มากกวา  ครั ) ชอชุ ละลา ับที ( ้ามี) ( านที ิม ์

านัก ิม ์ ที ิม ์) ล น้า
  กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา ล ย  ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา tran  (กรณีคน ียว รอมากกวา  คน) 

ตั อย่าง 
1 กรย์    ล ย กรานต์ ิต ุทธิภากร  ชุ ที  (กรุ ท  ี อ ย คชัน  )  

 tani la i  Rob  y i e in Art  tran  n tti Ja on (Lon on  Routl  )  

 2  นัง อทมบรรณาธิการ

รู แบบ 
1 ชอ ้ ต บรรณาธิการ ย ชอบรรณาธิการ ครั ที ิม ์ (กรณี ิม ์มากกวา  ครั ) ชอชุ ละลา ับที ( ้ามี) ( าน

ที ิม ์ านัก ิม ์ ิม ์) ล น้า
  กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา บรรณาธิการ ย  ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา  (กรณีคน ียว) ละ  (กรณีมากกวา  คน)

ตั อย่าง
 ธมนวรรณ กั า ัต ์ ละศรัณย ศ์ ทีย ธรรม   

 บรรณาธิการ ย ชนั ชี ภั คานนท์ (กรุ ท  ม าวิทยาลัยกรุ ท  )  
 ron ta w arton an  ac l r  Lignocellulosic Structural Changes After Physico-chemical Pretreatment  

nit red y ear In rared S ectr sc y   illia  arn r ( t u   )  
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  นัง อทั ไ  ต่อ

รู แบบ
1 ้ ต ลม รอ านวน ลม ( ้ามี) ครั ที ิม ์ (กรณี ิม ์มากกวา  ครั ) ( านที ิม ์ านัก ิม ์ ที ิม ์) ล น้า

ตั อยา่ง: กรณ ูแต่ง  คน
1 นุ รา ตีย กตุ  วลัย ักรทิ ย์ ละบุ บา อินตะ ันธ์   ( ชีย ม  มี ียทีม  )  
 r ric   n r  a  inar  an  i al r  Ethylene in Plant Biology ( an i o  ca ic r  )  

ตั อยา่ง: กรณ ูแต่งมากก ่า  คน
1 ยุทธนา มิตะ ิริ ละคณะ   ( ชีย ราย  ม าวิทยาลัย ม า ลว  )   
 rt ll t al  rees  en amin er ins  n   (Lon on  ran  )  

ตั อยา่ง: กรณไม่ ราก ชอ ูแต่ง
     ิม ์ครั ที  (กรุ ท  อัก ร ริ ทัศน์  )  
 Symposium on Adult Education and Public Libraries (Lon on  Librar  ociation  )  

  นัง อแ

รู แบบ 
1 ชอ ้ ต ล ย ชอ ้ ล ครั ที ิม ์ (กรณี ิม ์มากกวา  ครั ) ชอชุ ละลา ับที ( ้ามี) ( านที ิม ์

านัก ิม ์ ที ิม ์) ล น้า
  กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา ล ย  ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา tran  (กรณีคน ียว รอมากกวา  คน) 

ตั อย่าง 
1 กรย์    ล ย กรานต์ ิต ุทธิภากร  ชุ ที  (กรุ ท  ี อ ย คชัน  )  

 tani la i  Rob  y i e in Art  tran  n tti Ja on (Lon on  Routl  )  

 2  นัง อทมบรรณาธิการ

รู แบบ 
1 ชอ ้ ต บรรณาธิการ ย ชอบรรณาธิการ ครั ที ิม ์ (กรณี ิม ์มากกวา  ครั ) ชอชุ ละลา ับที ( ้ามี) ( าน

ที ิม ์ านัก ิม ์ ิม ์) ล น้า
  กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา บรรณาธิการ ย  ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา  (กรณีคน ียว) ละ  (กรณีมากกวา  คน)

ตั อย่าง
 ธมนวรรณ กั า ัต ์ ละศรัณย ศ์ ทีย ธรรม   

 บรรณาธิการ ย ชนั ชี ภั คานนท์ (กรุ ท  ม าวิทยาลัยกรุ ท  )  
 ron ta w arton an  ac l r  Lignocellulosic Structural Changes After Physico-chemical Pretreatment  

nit red y ear In rared S ectr sc y   illia  arn r ( t u   )  
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 5  นัง อแ าร าร น อกา พิ

รู แบบ 
้ ช้ร บบ ชน ียวกับ นั อ ละวาร าร ล้ว ตกรณี มอ บรายการ ้ ช้ ครอ มายวรรคคัน ตาม ้วย ครอ มายว ลบ 

ิม ์รายละ อีย น อกา ิ ศ ที ั ิม ์ ละ ช้ ครอ มายม ั ภาคตอท้าย

  ตั อย่าง 

(วาร าร บับ ิ ศ  น อกา านครบรอบ   ศิล วั นธรรมบ้าน ชีย )
   i n r R  Lon a  a ital nis ment in t e nited States  th  (Lon on  Routl  )   ( cial 

u  ublic olic  an  Law)

  นัง อร มบทค าม

รู แบบ

ตั อย่าง 
1 กอบ กอ วุรรณทตั ยีร  อารยธรรมตะวนัตก  น   บรรณาธกิาร

ย วิ ิตรา า  (กรุ ท  คัมภีร์  )  
 bb l J loli  h  Rol  o  chnolo  in th  utur  o  Librari  in The Metropolitan Library   Ral h  

arn r ( a bri    r  )  

 6  นัง อพิมพแ นิตย าร

รู แบบ
1 ชอ ้ ต ชอบทความ ชอคอลัมน์ ( ้ามี) วัน อน ที ิม ์ ล น้า
  กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา วัน อน   ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้ onth at  ar

ตั อย่าง
1 รา มทย์ ทัศนา ุวรรณ  บทบาท อ  ท ท ท  นการ นอ นะ กียวกับการ ั การทรั ยากร ละ ิ ว ล้อม  คอลัมน์ น ท  

  ิ าคม  
 li ab tta o ol o an  Lauri  oo t in  hat  Ri ht with i ht an  oun  Journali  in a  olu n  

Sat rday e ie  ctob r   

1 ชอ ้ ต ชอบทความ น บรรณาธิการ ย รอรวบรวม ย ( านที ิม ์ านัก ิม ์ ที ิม ์) ล น้า
  กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา น  ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา in

  1 ีย าว ุ านิช  วิวั นาการภมิ าทอ ้า อ ชาว ทย      (มกราคม มิ ุนายน )  



น้า ที  บับที  กรก าคม  ธันวาคม 

  บทค าม น าร าร

รู แบบ

ตั อย่าง
 

    ( ภาคม )   

  บทค าม น าร ารออนไ น

รู แบบ
  ้ ต ชอบทความ ล ที บับที ( อน ) ล น้า บค้น มอ วัน อน URL
  กรณีภา า ทย บับที ้ ช้คาวา   ละ ้ ช้คาวา บค้น มอ ตาม ้วย วัน อน  ละ URL
  กรณีภา าตา ระ ทศ บับที ้ ช้คาวา no   ละ ้ ช้คาวา acc  ตาม ้วย onth at  ar ละ URL

ตั อย่าง
1 วั ิ ระทุมราช  การวั ลทา ิตวิทยา      (มิ ุนายน )   บค้น มอ  มกราคม  

htt www nrct o th ubli h oralb ha ior no obil in ht l
 Luc   u  llin  th  arl  ir   iation rti nt  an  th  ro otion o  i il l in  in 

ritain  Journal of Transport History  no   ( c b r )   acc  Januar    htt www journal
a ub co oi  J

  นัง อพิมพแ นิตย ารออนไ น

รู แบบ
1 ้ ต ชอบทความ ชอคอลัมน์ ( ้ามี) วัน อน ที ิม ์ บค้น มอ วัน อน URL
  กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา บค้น มอ ตาม ้วย วัน อน  ละ URL
  กรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา acc   ตาม ้วย onth at  ar ละ URL

ตั อย่าง
1 วริ ์ ลิมทอ กุล  ค ร้า ค มกับ ุ บ อ ลก ิ ิม ์  คอลัมน์ รม น อ ม    ธันวาคม  บค้น มอ  

กุมภา ันธ์  htt www ronlin co colu ni t tail
 l  r r  w n r  o  or Lar  uil in  u in  w  olu n  ime st  bruar    acc  

bruar    htt www ban o o t co bu in n w

น้า 108 ที  บับที  กรก าคม  ธันวาคม   ( ol  7 no   Jul   c b r )

( a  )  

กรณีภา า ทย บับที ้ ช้คาวา   ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา no

1 วรวุ ิ ทวาทศิน  การนาบริ ัท ระกันภัย ้า ระบบการ ระกันตัว นค ีอา า  ทา ลอก ม อ ้ต้อ า ละ า ลย  

1  ้ ต ชอบทความ ล ที บับที ( อน ) ล น้า   

 oclo  all  olitical artici ation  International Encyclopedia of the Social Sciences  no  6 
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  บทค าม น าร าร

รู แบบ
1 ้ ต ชอบทความ ล ที บับที ( อน ) ล น้า
กรณีภา า ทย บับที ้ ช้คาวา   ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา no

ตั อย่าง
1 วรวุ ิ ทวาทศิน  การนาบริ ัท ระกันภัย ้า ระบบการ ระกันตัว นค ีอา า  ทา ลอก ม อ ้ต้อ า ละ า ลย   

    ( ภาคม )   
 oclo  all  olitical artici ation  International Encyclopedia of the Social Sciences  no  

( a  )  

  บทค าม น าร ารออนไ น

รู แบบ
  ้ ต ชอบทความ ล ที บับที ( อน ) ล น้า บค้น มอ วัน อน URL
  กรณีภา า ทย บับที ้ ช้คาวา   ละ ้ ช้คาวา บค้น มอ ตาม ้วย วัน อน  ละ URL
  กรณีภา าตา ระ ทศ บับที ้ ช้คาวา no   ละ ้ ช้คาวา acc  ตาม ้วย onth at  ar ละ URL

ตั อย่าง
1 วั ิ ระทุมราช  การวั ลทา ิตวิทยา      (มิ ุนายน )   บค้น มอ  มกราคม  

htt www nrct o th ubli h oralb ha ior no obil in ht l
 Luc   u  llin  th  arl  ir   iation rti nt  an  th  ro otion o  i il l in  in 

ritain  Journal of Transport History  no   ( c b r )   acc  Januar    htt www journal
a ub co oi  J

  นัง อพิมพแ นิตย ารออนไ น

รู แบบ
1 ้ ต ชอบทความ ชอคอลัมน์ ( ้ามี) วัน อน ที ิม ์ บค้น มอ วัน อน URL
  กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา บค้น มอ ตาม ้วย วัน อน  ละ URL
  กรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา acc   ตาม ้วย onth at  ar ละ URL

ตั อย่าง
1 วริ ์ ลิมทอ กุล  ค ร้า ค มกับ ุ บ อ ลก ิ ิม ์  คอลัมน์ รม น อ ม    ธันวาคม  บค้น มอ  

กุมภา ันธ์  htt www ronlin co colu ni t tail
 l  r r  w n r  o  or Lar  uil in  u in  w  olu n  ime st  bruar    acc  

bruar    htt www ban o o t co bu in n w
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 0  ิทยานิพนธ

รู แบบ
1 ชอ ้ ต ชอวิทยานิ นธ์ (ระ ับ ริ า า าวิชา รอภาควิชา คณะ ม าวิทยาลัย การศก า) ล น้า
  กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา ช้คาวา วิทยานิ นธ์ ริ าม าบัณ ิต รอ วิทยานิ นธ์ ริ า ุ ีบัณ ิต
  กรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา a t r  th i  รอ h  i

ตั อย่าง
1 กียรติ ร อา  าการออก ละการบั คับ ช้ก มาย น ตตอ นอ อ ระ ทศ ทย  ศก ากรณีนามัน อน  (วิทยา 

นิ นธ์ ริ าม าบัณ ิต คณะนิติศา ตร์ ุ าล กรณ์ม าวิทยาลัย  )  
 r llano L  ll  L nchin  an  th  rican a t  iol nc  arrati  an  ntit  ( a t r  th i   

acult  o  Law  tan or  Uni r it  )  

  ิทยานิพนธ นฐาน อมู ออนไ น

รู แบบ
1 ชอ ้ ต ชอวิทยานิ นธ์ (ระ ับ ริ า ชอ า าวิชา รอภาควิชา ชอคณะ ชอม าวิทยาลัย ิม ์) ล น้า บคน้ มอ

วนั อน น URL
  กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา ช้คาวา วิทยานิ นธ์ ริ าม าบัณ ิต รอ วิทยานิ นธ์ ริ า ุ ีบัณ ิต ละ ้ ช้คาวา บค้น

มอ ตาม ้วย วัน อน  ตาม ้วย น ละ URL
  กรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา a t r  th i  รอ h  i  ละ ้ ช้คาวา acc  ตาม ้วย onth at  ar  

ตาม ้วย in ละ URL

ตั อย่าง
1 วั นุช น ุ  าก มาย กียวกับอานา รั นการ กัน วบ ต์บน ครอ ายอิน ตอร์ นต  (วิทยานิ นธ์ ริ าม า

บัณ ิต า าวิชานิติศา ตร์ คณะนิติศา ตร์ ม าวิทยาลัยศรี ทุม  )   บค้น มอ  กุมภา ันธ์  น านัก อ มุ ม าวิทยาลัย
ศรี ทมุ  htt www t c thaili or th t c brow h o tion how brow t titl titl i u r

o an l tart n li it lan li it lan co or r  
or r b or r t r ult i a i

 ana  L in  L t  al  bout   ucation  lorin  outh r cti  licit a  an   
Un a in  lication  o   ucation in chool  ( h  i  Uni r it  o  ichi an  )   acc  bruar  

  in blu  htt www blu lib u ich u han l



  รายงานการ ิจัย ิชาการ งาน การ รุ  แ อก ารการ อน

รู แบบ 
1 ชอ ้ ต ( ระ ภท อก าร) ล ที อก าร ( ้ามี) ( านที ิม ์ านัก ิม ์ ที ิม ์) ล น้า

ตั อย่าง
1 กมลชัย รัตน กาวว ศ์   (ราย านการวิ ัย) (กรุ ท  คณะกรรมการ ั นา

ระชาธิ ตย  )  
  hun  oun  Korean Folk Tales (R arch R ort) ( oul  nt rnational ultural oun ation  )  

  อก าร ร กอบการบรรยาย ัมมนา การ ร ชุม แ การบันทกจาก าฐก า

รู แบบ
1 ชอ ้ ต ชอ อก าร รายละ อีย กียวกับการ ระชุม านที ั ระชุม วัน อน ล น้า
  กรณีภา า ทย ้ ช้ วัน อน   ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้ onth at  ar

ตั อย่าง
1 มคิ  ลิศ รย์  การมี วนรวม อ ภาค ระชาชนกับอ ค์กรอิ ระ นการ ร้า ธรรมาภิบาล  อก าร ระกอบการ ัมมนา ชิ

ฏิบัติการ ระ า   ยคณะกรรมการอ ค์กรอิ ระ  กรุ ท   ตุลาคม  
  rath  l r  h  ro ct  an  Li it  to tatutor  onciliation an  iation  a r r nt  at th  

inar on iation o  ri  r ani  b  th  ia ri  r ntion oun ation  ri Lan a  ril   

 2  ร บบ บไ ตออนไ น

รู แบบ
1 ชอ ้ ต ชอ รอ ก ้ ครั ลา ุ วนั อน บคน้ มอ วนั อน URL

ตั อย่าง
1 อาทิตย์ กวิทวรา กร  ร ความ รว มก รา  ก้ ครั ลา ุ   บค้น มอ  กรก าคม  htt www

o tto a co ocial thin
 njali ar  n u t ur   lobal o ari on o  u t ran ar nc  o  at a ritical i  

la t o i  a    acc  bruar    htt www blo o n or o n bu t ur
lobal co ari on o bu t tran ar nc co at a critical ti

น้า 110 ที  บับที  กรก าคม  ธันวาคม   ( ol  7 no   Jul   c b r )

กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา ก้ ครั ลา ุ   ละ ช้ บค้น มอ ตาม ้วย วัน อน  ละ URL      
กรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา la t o i   ละ ช้ acc  ตาม ้วย onth at  ar ละ URL
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  รายงานการ ิจัย ิชาการ งาน การ รุ  แ อก ารการ อน

รู แบบ 
1 ชอ ้ ต ( ระ ภท อก าร) ล ที อก าร ( ้ามี) ( านที ิม ์ านัก ิม ์ ที ิม ์) ล น้า

ตั อย่าง
1 กมลชัย รัตน กาวว ศ์   (ราย านการวิ ัย) (กรุ ท  คณะกรรมการ ั นา

ระชาธิ ตย  )  
  hun  oun  Korean Folk Tales (R arch R ort) ( oul  nt rnational ultural oun ation  )  

  อก าร ร กอบการบรรยาย ัมมนา การ ร ชุม แ การบันทกจาก าฐก า

รู แบบ
1 ชอ ้ ต ชอ อก าร รายละ อีย กียวกับการ ระชุม านที ั ระชุม วัน อน ล น้า
  กรณีภา า ทย ้ ช้ วัน อน   ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้ onth at  ar

ตั อย่าง
1 มคิ  ลิศ รย์  การมี วนรวม อ ภาค ระชาชนกับอ ค์กรอิ ระ นการ ร้า ธรรมาภิบาล  อก าร ระกอบการ ัมมนา ชิ

ฏิบัติการ ระ า   ยคณะกรรมการอ ค์กรอิ ระ  กรุ ท   ตุลาคม  
  rath  l r  h  ro ct  an  Li it  to tatutor  onciliation an  iation  a r r nt  at th  

inar on iation o  ri  r ani  b  th  ia ri  r ntion oun ation  ri Lan a  ril   

 2  ร บบ บไ ตออนไ น

รู แบบ
1 ชอ ้ ต ชอ รอ ก ้ ครั ลา ุ วนั อน บคน้ มอ วนั อน URL
กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา ก้ ครั ลา ุ   ละ ช้ บค้น มอ ตาม ้วย วัน อน  ละ URL
กรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา la t o i   ละ ช้ acc  ตาม ้วย onth at  ar ละ URL

ตั อย่าง
1 อาทิตย์ กวิทวรา กร  ร ความ รว มก รา  ก้ ครั ลา ุ   บค้น มอ  กรก าคม  htt www

o tto a co ocial thin
 njali ar  n u t ur   lobal o ari on o  u t ran ar nc  o  at a ritical i  

la t o i  a    acc  bruar    htt www blo o n or o n bu t ur
lobal co ari on o bu t tran ar nc co at a critical ti
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 6  ิงพิมพ องรัฐบา  แ อก ารอน  องทางราชการ

รู แบบ
1 ชอ นวย าน ชอ อก าร วัน อน ที ิม ์
  กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา วัน อน   ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้ onth at  ar 

ตั อย่าง
1 ม าวิทยาลัยรามคา  ระกาศม าวิทยาลัยรามคา  รอ  การ มัคร อ อบคั ลอก ้าศก าตอระ ับบัณ ิตศก า การ

ศก า   ธันวาคม 
  ouncil o  uro  h  ra t claration orwa  n ral i il nal o  Jun   

 5  การอางอิง อก ารท ราก น อก ารอน

รู แบบ 

ตั อย่าง 
1 ริ ศรี ก มาตร   ิม ์ครั ที  (กรุ ท  นวการ ิม ์  )   อ้า น นรากร า  

 (กรุ ท  นิติธรรม  )    
 alli   lic  Introduction to Microcomputers ( w or  a  barn  )   uot  in an ar  

Automated Library Circulation System ( w or  nowl  n u tr  )  

  จุ าร แ ่นพับ แ อก ารอัด �า นา

รู แบบ 
1 ้ ต  ( ระ ภท อก าร) ครั ที ิม ์ (กรณี ิม ์มากกวา  ครั ) ( านที ิม ์ านัก ิม ์ ที ิม ์) ล น้า   
 กรณี อก าร น ุล าร ้ ช้คาวา ุล าร รอ a hl t  กรณี อก าร น น ับ ้ ช้คาวา น ับ รอ rochur   

กรณี น อก ารอั า นา ้ ช้คาวา อั า นา รอ i o ra h

ตั อย่าง 
1 ุ  ว ์ ทศ   ( ลุ าร)  มิ ค์รั ที  (กรุ ท  านัก านคณะกรรมการวั นธรรม

ชาติ  )  
 a all  The Chinese Art of Tea Drinking ( rochur )  n   ( aiwan  haw u in  )  

 รายละ อีย ชิ อรร  ( ootnot ) อ อก ารอัน ับ รก อ้า น รายละ อีย ชิ อรร  ( ootnot ) อ อก ารอัน ับรอ

อ อก ารอัน ับรอ
กรณีภา า ทย ้ ช้ อ้า น ละกรณีภา าตา ระ ทศ ช้คาวา uot  in รอ cit  b   นา น้าชอ ้ ต ละชอ รอ  



 20  ก มาย 

รู แบบ
1 ชอก มาย มาตรา ชอ อก าร ลมที ตอนที (วัน อน ) ล น้า
  การอ้า อิ ลักก มาย กรณี ม ้อ้า อิ าก อก ารราชกิ านุ บก า ้ล รายการ มอน นั อ
  าะการอ้า อิ รั ธรรมน  ระมวลก มาย ละ ระราชบั ัติ อ รั อ มริกา รอก มาย น าน ียนภา าตา ระ ทศ 

ช้ร บบ ชอก มาย มาตรา

ตั อย่าง

 ระราชบั ัติการ วายความ ลอ ภัย ศ   มาตรา  ราชกิ านุ บก า ลมที  ตอนที  ก (  ธันวาคม )  
1 ari  on ntion or th  rot ction o  n u trial ro rt  rticl  
 Unit  ation  on ntion on th  Law o  th  a  rticl   h  clu i  cono ic on  i  an ar a b on  

an  a jac nt to th  t rritorial a  ubj ct to th  ci c l al r i  tabli h  in thi  art  un r which th  ri ht  an  
juri iction o  th  coa tal tat  an  th  ri ht  an  r o  o  oth r tat  ar  o rn  b  th  r l ant ro i ion  o  thi  
on ntion

  การ ัม า ณ

รู แบบ
1 ชอ ้ที ก ัมภา ณ์ ัมภา ณ์ ย ชอ ้ ัมภา ณ์ านที วัน อน ที ัมภา ณ์
  กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา ัมภา ณ์ ย  ละ ช้ วัน อน  
  กรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา int r i w b   ละ ช้ onth at  ar

ตั อย่าง
1 ณั วุ ิ วิบล ั นะว ศ์  ัมภา ณ์ ย ยุ ว ี รัตนากรณ์  ม าวิทยาลัยบร า   ศ ิกายน 
 n r w ac illan  int r i w b  ac  allar  an i o   arch  

  ตทั น ั ดุ แ ออน  

  รู แบบ
  1 ชอ ้ ั ทา  (ลัก ณะ อ ตทัศนวั ุ) ครั ที ิม ์ (กรณี ิม ์มากกวา  ครั ) ( านที ลิต นวย านที ย ร ที
ลิต) ล น้า

  ตั อย่าง
  1 การทอ ทียว ระ ทศ ทย   ( นที)  ิม ์ครั ที  (นครราช ีมา  านัก านนครราช ีมา การทอ
ทียว ระ ทศ ทย  )  
    ihal i L  J rlar  Lanscape of Zambia ( li ) ( anta arbara   i ual ucation  )  

น้า 112 ที  บับที  กรก าคม  ธันวาคม   ( ol  7 no   Jul   c b r )

1 รั ธรรมน ราชอาณา ักร ทย ศ   มาตรา  ราชกิ านุ บก า บับก ีกา ลมที  ตอนที  ก (  ม ายน 
)  .
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 20  ก มาย 

รู แบบ
1 ชอก มาย มาตรา ชอ อก าร ลมที ตอนที (วัน อน ) ล น้า
  การอ้า อิ ลักก มาย กรณี ม ้อ้า อิ าก อก ารราชกิ านุ บก า ้ล รายการ มอน นั อ
  าะการอ้า อิ รั ธรรมน  ระมวลก มาย ละ ระราชบั ัติ อ รั อ มริกา รอก มาย น าน ียนภา าตา ระ ทศ 

ช้ร บบ ชอก มาย มาตรา

ตั อย่าง
1 รั ธรรมน ราชอาณา ักร ทย ศ   มาตรา  ราชกิ านุ บก า บับก ีกา ลมที  ตอนที  ก (  ม ายน 

)  
 ระราชบั ัติการ วายความ ลอ ภัย ศ   มาตรา  ราชกิ านุ บก า ลมที  ตอนที  ก (  ธันวาคม )  
1 ari  on ntion or th  rot ction o  n u trial ro rt  rticl  
 Unit  ation  on ntion on th  Law o  th  a  rticl   h  clu i  cono ic on  i  an ar a b on  

an  a jac nt to th  t rritorial a  ubj ct to th  ci c l al r i  tabli h  in thi  art  un r which th  ri ht  an  
juri iction o  th  coa tal tat  an  th  ri ht  an  r o  o  oth r tat  ar  o rn  b  th  r l ant ro i ion  o  thi  
on ntion

  การ ัม า ณ

รู แบบ
1 ชอ ้ที ก ัมภา ณ์ ัมภา ณ์ ย ชอ ้ ัมภา ณ์ านที วัน อน ที ัมภา ณ์
  กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา ัมภา ณ์ ย  ละ ช้ วัน อน  
  กรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา int r i w b   ละ ช้ onth at  ar

ตั อย่าง
1 ณั วุ ิ วิบล ั นะว ศ์  ัมภา ณ์ ย ยุ ว ี รัตนากรณ์  ม าวิทยาลัยบร า   ศ ิกายน 
 n r w ac illan  int r i w b  ac  allar  an i o   arch  

  ตทั น ั ดุ แ ออน  

  รู แบบ
  1 ชอ ้ ั ทา  (ลัก ณะ อ ตทัศนวั ุ) ครั ที ิม ์ (กรณี ิม ์มากกวา  ครั ) ( านที ลิต นวย านที ย ร ที
ลิต) ล น้า

  ตั อย่าง
  1 การทอ ทียว ระ ทศ ทย   ( นที)  ิม ์ครั ที  (นครราช ีมา  านัก านนครราช ีมา การทอ
ทียว ระ ทศ ทย  )  
    ihal i L  J rlar  Lanscape of Zambia ( li ) ( anta arbara   i ual ucation  )  
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 22  การ ยายค�า 

รู แบบ
1 ชอคาที ยายความ มาย (คาศั ท์ภา าอั ก ) ความ มาย

ตั อย่าง
1 การ าล้า า ันธุ์ ( noci ) มาย  การกระทาอยา นระบบ ละ ตรตรอ ว้กอน อทาลายกลุมชาติ ันธ์ุ กลุม ชอชาติ 

กลุมชน นชาติ รอกลุมชนทา ศา นาทั กลุม รอ วน
 คา ีย าย ชิ ล ท  ( uniti  a a ) มาย  คา ีย ายทีมีวัต ุ ระ ค์ อล ท ้ทีกอความ ีย าย มากกวาที ะ น 

การช ชยความ ีย าย ้กับ ้ ้รับความ ีย าย

 2  ค�าพิพาก า

รู แบบ
1 ชอคความ ล ทีราย านคา ิ าก า ล น้าทีอ้า  ( ้ามี) (ชอศาล ทีตั ิน รอรายละ อีย อน  ที กียว ้อ )

ตั อย่าง
1 ภวิ ย์ ร ชร  กับ กรม รร ากร  คา ิ าก าที  (ศาล ีกา )
  ro t harin  lan  an  alla     u   (   )



2. บรรณานุกรม
   นัง อทั ไ  

 รู แบบ
ชอ ้ ต ลม รอ านวน ลม ( ้ามี) ครั ที ิม ์ (กรณี ิม ์มากกวา  ครั ) ชอชุ นั อ รอ

ลา ับที ( ้ามี) านที ิม ์ านัก ิม ์ ที ิม ์

ตั อย่าง: กรณ ูแต่ง  คน
กมลชัย รัตน กาวว ศ์   ิม ์ครั ที  กรุ ท  วิ ชน   

all  uncan  l ali ing Intellect al r erty ig ts  w or  Routl  
ตั อย่าง: กรณ ูแต่ง 2 คน

บุ ศัก ิ ระวี  ละ วว ศศิธร   กรุ ท  ุ ภา  
arn r  Robin on  an  Lin n l  linical enetics and  th  o ton   

lac ll ci nti c  
ตั อย่าง: กรณ ูแต่ง  คน

ยั บุนนาค  มุติร วิ ติตรา  ละ มคิ  ก้ว นธิ   กรุ ท  ุ าล กรณ์ม าวทิยาลยั  

n r  r ric   a  inar  an  i al r  Ethylene in Plant Biology  an i o  
ca ic r  

ตั อย่าง: กรณ ูแต่งมากก ่า  คน
าร ศัก ิ ชับ นิท  ว  รัตนม คลมาศ  ุภากร มานะยิ  ละ ัน ิริ วั นา ร  

 กรุ ท  ้าว า  

   ิม ์ครั ที  กรุ ท  อัก ร ริ ทัศน์  
Sym si m n Ad lt d cati n and lic i raries  Lon on  Librar  ociation  

น้า 114 ที  บับที  กรก าคม  ธันวาคม   ( ol  7 no   Jul   c b r )

ตั อยา่ง: กรณไม่ ราก ชอ ูแต่ง  
er ins. n   Lon on  ran  .

ll  rt  r r nn r  n h r rnai  an  u a a ra . rees  en amin 
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2. บรรณานุกรม
   นัง อทั ไ  

 รู แบบ
ชอ ้ ต ลม รอ านวน ลม ( ้ามี) ครั ที ิม ์ (กรณี ิม ์มากกวา  ครั ) ชอชุ นั อ รอ

ลา ับที ( ้ามี) านที ิม ์ านัก ิม ์ ที ิม ์

ตั อย่าง: กรณ ูแต่ง  คน
กมลชัย รัตน กาวว ศ์   ิม ์ครั ที  กรุ ท  วิ ชน   

all  uncan  l ali ing Intellect al r erty ig ts  w or  Routl  
ตั อย่าง: กรณ ูแต่ง 2 คน

บุ ศัก ิ ระวี  ละ วว ศศิธร   กรุ ท  ุ ภา  
arn r  Robin on  an  Lin n l  linical enetics and  th  o ton   

lac ll ci nti c  
ตั อย่าง: กรณ ูแต่ง  คน

ยั บุนนาค  มุติร วิ ติตรา  ละ มคิ  ก้ว นธิ   กรุ ท  ุ าล กรณ์ม าวทิยาลยั  

n r  r ric   a  inar  an  i al r  Ethylene in Plant Biology  an i o  
ca ic r  

ตั อย่าง: กรณ ูแต่งมากก า่  คน
าร ศัก ิ ชับ นิท  ว  รัตนม คลมาศ  ุภากร มานะยิ  ละ ัน ิริ วั นา ร  

 กรุ ท  ้าว า  
ll  rt  r r nn r  n h r rnai  an  u a a ra  rees  en amin er ins  

n   Lon on  ran  
ตั อยา่ง: กรณไม่ ราก ชอ ูแต่ง  

   ิม ์ครั ที  กรุ ท  อัก ร ริ ทัศน์  
Sym si m n Ad lt d cati n and lic i raries  Lon on  Librar  ociation  
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  นัง อแ

รู แบบ 
ชอ ้ ต ล ย ชอ ้ ล ครั ที ิม ์ (กรณี ิม ์มากกวา  ครั ) ชอชุ ละลา ับที 

( ้ามี) านที ิม ์ านัก ิม ์ ที ิม ์
กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา ล ย ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา tran lat  b  (กรณีคน ียว 

รอมากกวา  คน) 

ตั อย่าง 
กรย์    ล ย กรานต์ ิต ุทธิภากร  ชุ ที  กรุ ท  

ี อ ย คชัน  
Rob  tani la i  y i e in Art  tran lat  b  n tti Ja on  Lon on  Routl  

 2  นัง อทมบรรณาธิการ

รู แบบ 
ชอ ้ ต บรรณาธกิาร ย ชอบรรณาธกิาร ครั ที มิ  ์(กรณี มิ ม์ากกวา  ครั ) ชอชุ ละ

ลา ับที ( ้ามี) านที ิม ์ านัก ิม ์ ิม ์
กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา บรรณาธิการ ย  ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา it  b

ตั อย่าง
ธมนวรรณ กั า ัต ์ ละศรัณย ศ์ ทีย ธรรม   

 บรรณาธิการ ย ชนั ชี ภั คานนท์  กรุ ท  ม าวิทยาลัย
กรุ ท  

arton  ron ta w  an  ac l r   Lignocellulosic  Structural  Changes  After 

illia  arn r  t u   
Physico - c emical  retreatment  nit red y ear In rared S ectr sc y  edited by 



 5  นัง อแ าร าร น อกา พิ

รู แบบ 
้ ช้ร บบ ชน ียวกับ นั อ ละวาร าร ล้ว ตกรณี มอ บรายการ ้ ช้ ครอ มายวรรคคัน ตาม ้วย

ครอ มายว ลบ ิม ์รายละ อีย น อกา ิ ศ ที ั ิม ์ ละ ช้ ครอ มายม ั ภาคตอท้าย

  ตั อย่าง 

มิ ุนายน )   (วาร าร บับ ิ ศ  น อกา านครบรอบ   ศิล วั นธรรมบ้าน ชีย )
Lon a  i n r R  a ital nis ment in t e nited States  th  Lon on  Routl   

 ( cial u  ublic olic  an  Law)

  นัง อร มบทค าม

รู แบบ
ชอ ้ ต ชอบทความ น บรรณาธิการ ย รอรวบรวม ย ล น้า านที ิม ์ านัก

ิม ์ ที ิม ์
กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา น ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา n

ตั อย่าง 
กอบ กอ วุรรณทตั ยีร  อารยธรรมตะวนัตก  น 

  บรรณาธิการ ย กอบ กอ วิ ิตรา า   กรุ ท  คัมภีร์  
J loli  bb l  h  Rol  o  chnolo  in th  utur  o  Librari  n The Metropolitan 

Library  it  b  Ral h  arn r   a bri    r  

น้า 116 ที  บับที  กรก าคม  ธันวาคม   ( ol  7 no   Jul   c b r )

ีย าว ุ านิช  วิวั นาการภมิ าทอ ้า อ ชาว ทย      (มกราคม
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 5  นัง อแ าร าร น อกา พิ

รู แบบ 
้ ช้ร บบ ชน ียวกับ นั อ ละวาร าร ล้ว ตกรณี มอ บรายการ ้ ช้ ครอ มายวรรคคัน ตาม ้วย

ครอ มายว ลบ ิม ์รายละ อีย น อกา ิ ศ ที ั ิม ์ ละ ช้ ครอ มายม ั ภาคตอท้าย

  ตั อย่าง 
ีย าว ุ านิช  วิวั นาการภมิ าทอ ้า อ ชาว ทย     (มกราคม

มิ ุนายน )   (วาร าร บับ ิ ศ  น อกา านครบรอบ   ศิล วั นธรรมบ้าน ชีย )
Lon a  i n r R  a ital nis ment in t e nited States  th  Lon on  Routl   

 ( cial u  ublic olic  an  Law)

  นัง อร มบทค าม

รู แบบ
ชอ ้ ต ชอบทความ น บรรณาธิการ ย รอรวบรวม ย ล น้า านที ิม ์ านัก

ิม ์ ที ิม ์
กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา น ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา n

ตั อย่าง 
กอบ กอ วุรรณทตั ยีร  อารยธรรมตะวนัตก  น 

  บรรณาธิการ ย กอบ กอ วิ ิตรา า   กรุ ท  คัมภีร์  
J loli  bb l  h  Rol  o  chnolo  in th  utur  o  Librari  n The Metropolitan 

Library  it  b  Ral h  arn r   a bri    r  

วาร ารวิชาการ คณะนิติศา ตร์ ม าวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal น้า 

 6  นัง อพิมพแ นิตย าร

รู แบบ
ชอ ้ ต ชอบทความ ชอคอลัมน์ ( ้ามี) วัน อน ที ิม ์ ล น้า
กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา วัน อน   ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้ onth at  ar

ตั อย่าง
รา มทย์ ทศันา วุรรณ  บทบาท อ  ท ท ท  นการ นอ นะ กียวกบัการ ั การทรั ยากร ละ ิ ว ล้อม  

คอลัมน์ น ท    ิ าคม  
o ol o  li ab tta  an  Lauri  oo t in  hat  Ri ht with i ht an  oun  Journali  

in a  olu n  Sat rday e ie  ctob r   

  นัง อพิมพแ นิตย ารออนไ น

รู แบบ
้ ต ชอบทความ ชอคอลมัน์ ( า้ม)ี วนั อน ที มิ ์ บค้น มอ วนั อน URL

กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา บค้น มอ  ตาม ้วย วัน อน  ละ URL
กรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา cc   ตาม ้วย onth at  ar ละ URL

ตั อย่าง
วริ ์ ลิมทอ กุล  ค ร้า ค มกับ ุ บ อ ลก ิ ิม ์  คอลัมน์ รม น อ ม    ธันวาคม 

 บค้น มอ  กุมภา ันธ์  htt www ronlin co colu ni t  
tail

r r  l  w n r  o  or Lar  uil in  u in  w  olu n  ime st   
bruar    cc  bruar    htt www ban o o t co bu i

n n w



  บทค าม น าร าร

รู แบบ
้ ต ชอบทความ ล ที บับที ( อน ) ล น้า

กรณีภา า ทย บับที ้ ช้คาวา  ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา no

ตั อย่าง
วรวุ ิ ทวาทศิน  การนาบริ ัท ระกันภัย ้า ระบบการ ระกันตัว นค ีอา า  ทา ลอก ม อ ้ต้อ า

ละ า ลย      ( ภาคม )   
all  oclo  olitical artici ation  International Encyclopedia of the Social Sciences 

  บทค าม น าร ารออนไ น
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ตั อย่าง
วั ิ ระทุมราช  การวั ลทา ิตวิทยา      (มิ ุนายน )   บค้น มอ 

 มกราคม  htt www nrct o th ubli h oralb ha ior no obil
in ht l

u  Luc   llin  th  arl  ir   iation rti nt  an  th  ro otion o  
i il l in  in ritain  Journal of Transport History  no   ( c b r )  
cc  Januar    htt www journal a ub co oi  
J
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 0  ิทยานิพนธ

รู แบบ
ชอ ้ ต ชอวิทยานิ นธ์ ระ ับ ริ า า าวิชา รอภาควิชา คณะ ม าวิทยาลัย การศก า
กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา ช้คาวา วิทยานิ นธ์ ริ าม าบัณ ิต รอ วิทยานิ นธ์ ริ า ุ ีบัณ ิต
กรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้คาวา a t r  th i  รอ h  i

ตั อย่าง
กยีรติ ร อา  าการออก ละการบั คบั ช้ก มาย น ตตอ นอ อ ระ ทศ ทย  ศก ากรณนีามนั

อน  วิทยานิ นธ์ ริ าม าบัณ ิต คณะนิติศา ตร์ ุ าล กรณ์ม าวิทยาลัย  
ll  r llano L  L nchin  an  th  rican a t  iol nc  arrati  an  ntit  a t r  

th i  acult  o  Law  tan or  Uni r it  

  ิทยานิพนธ นฐาน อมู ออนไ น

รู แบบ
ชอ ้ ต ชอวิทยานิ นธ์ ระ ับ ริ า ชอ า าวิชา รอภาควิชา ชอคณะ ชอม าวิทยาลัย ิม ์ บคน้

มอ วนั อน น URL
กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา ช้คาวา วิทยานิ นธ์ ริ าม าบัณ ิต รอ วิทยานิ นธ์ ริ า ุ ีบัณ ิต ละ ้ ช้

คาวา บค้น มอ ตาม ้วย วัน อน  ตาม ้วย น ละ URL
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at  ar ตาม ้วย n ละ URL

ตั อย่าง
วั นุช น ุ  าก มาย กียวกับอานา รั นการ กัน วบ ต์บน ครอ ายอิน ตอร์ นต  วิทยานิ นธ์

ริ าม าบัณ ิต า าวิชานิติศา ตร์ คณะนิติศา ตร์ ม าวิทยาลัยศรี ทุม  บค้น มอ  
กมุภา นัธ์  น านกั อ มุ ม าวทิยาลยัศรี ทมุ  htt www t c thaili or th t c brow

h o tion how brow t titl t i t l i u r
o an l tart n li it

lan li it lan co or r  or r b or r t r ult i a i
L in  ana  L t  al  bout   ucation  lorin  outh r cti  licit a  

an  Un a in  lication  o   ucation in chool  h  i  Uni r it  o   
ichi an   cc  bruar    n blu  htt www blu lib u ich
u han l



น้า ที  บับที  กรก าคม  ธันวาคม 

  รายงานการ ิจัย ิชาการ งาน การ รุ  แ อก ารการ อน

รู แบบ 
ชอ ้ ต ( ระ ภท อก าร) ล ที อก าร ( ้ามี) านที ิม ์ านัก ิม ์ ที ิม ์

ตั อย่าง
กมลชัย รัตน กาวว ศ์   (ราย านการวิ ัย)  กรุ ท   

คณะกรรมการ ั นา ระชาธิ ตย  
oun  hun  Korean Folk Tales (R arch R ort)  oul  nt rnational ultural oun ation  
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htt www o tto a co ocial thin
ar  njali  n u t ur   lobal o ari on o  u t ran ar nc  o  
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www blo o n or o n bu t ur lobal co ari on o bu
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 5  การอางอิง อก ารท ราก น อก ารอน

รู แบบ 
รายละ อีย ชิ อรร  ( ootnot ) อ อก ารอัน ับ รก อ้า น รายละ อีย ชิ อรร  ( ootnot ) อ

อก ารอัน ับรอ
กรณีภา า ทย ้ ช้ อ้า น ละกรณีภา าตา ระ ทศ ช้คาวา uot  in รอ it  b  นา น้าชอ 

้ ต ละชอ รอ อ อก ารอัน ับรอ

ตั อย่าง 
ริ ศรี ก มาตร   ิม ์ครั ที  กรุ ท  นวการ ิม ์   อ้า น 

นรากร า   กรุ ท  นิติธรรม    
lic  alli   Intr d cti n t  icr c m ters  w or  a  barn   uot  in 

an ar  A t mated i rary irc lati n System  w or  nowl  n u tr  

  อก าร ร กอบการบรรยาย ัมมนา การ ร ชุม แ การบันทกจาก าฐก า

รู แบบ
ชอ ้ ต ชอ อก าร รายละ อีย กียวกับการ ระชุม านที ั ระชุม วัน อน
กรณีภา า ทย ้ ช้ วัน อน   ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้ onth at  ar

ตั อย่าง
มคิ  ลิศ รย์  การมี วนรวม อ ภาค ระชาชนกับอ ค์กรอิ ระ นการ ร้า ธรรมาภิบาล  อก าร

ระกอบการ ัมมนา ชิ ฏิบัติการ ระ า   ยคณะกรรมการอ ค์กรอิ ระ  กรุ ท  
 ตุลาคม 

l r  rath  h  ro ct  an  Li it  to tatutor  onciliation an  iation  a r 
r nt  at th  inar on iation o  ri  r ani  b  th  ia ri  
r ntion oun ation  ri Lan a  ril  



  จุ าร แ ่นพับ แ อก ารอัด �า นา

รู แบบ 
้ ต  ( ระ ภท อก าร) ครั ที มิ  ์(กรณี มิ ม์ากกวา  ครั ) านที มิ ์ านกั มิ ์ ที มิ ์

กรณี อก าร น ลุ าร ้ ช้คาวา ลุ าร รอ a hl t  กรณี อก าร น น บั ้ ช้คาวา น บั รอ 
rochur  กรณี น อก ารอั า นา ้ ช้คาวา อั า นา รอ i o ra h

ตั อย่าง 
ุ  ว ์ ทศ   ( ุล าร)  ิม ์ครั ที  กรุ ท  านัก าน

คณะกรรมการวั นธรรม ชาติ  
all  a  The Chinese Art of Tea Drinking ( rochur )  n   aiwan  haw u in  

  ตทั น ั ดุ แ ออน  

  รู แบบ
ชอ ้ ั ทา  (ลัก ณะ อ ตทัศนวั ุ) ครั ที ิม ์ (กรณี ิม ์มากกวา  ครั ) านที ลิต นวย

านที ย ร ที ลิต

  ตั อย่าง
การทอ ทียว ระ ทศ ทย   ( นที)  ิม ์ครั ที  นครราช ีมา  านัก าน

นครราช ีมา การทอ ทียว ระ ทศ ทย  
J rlar  ihal i L  Lanscape of Zambia ( li )  anta arbara   i ual ucation  

 6  ิงพิมพ องรัฐบา  แ อก ารอน  องทางราชการ

รู แบบ
ชอ นวย าน ชอ อก าร วัน อน ที ิม ์
กรณีภา า ทย ้ ช้คาวา วัน อน   ละกรณีภา าตา ระ ทศ ้ ช้ onth at  ar 

ตั อย่าง
ม าวิทยาลัยรามคา  ระกาศม าวิทยาลัยรามคา  รอ  การ มัคร อ อบคั ลอก ้าศก าตอ

ระ ับบัณ ิตศก า การศก า   ธันวาคม 
ouncil o  uro  h  ra t claration orwa  n ral i il nal o  Jun   
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การ ่งบทค าม

  การ บทความ อ ิ ารณาตี ิม ์ นวาร ารวิชาการ คณะนิติศา ตร์ ม าวิทยาลัยราชภัฏ 
อุบลราชธานี มีวิธีการ ั นี

 ้ นอ ล าน ามาร บทความต้น บับ านระบบอิ ลกทรอนิก ์ ล์ ั นี

            

 ail   ubru lawjournal hot ail co  
  b it  htt www niti ubru ac th lawjournal

 มอกอ บรรณาธิการ ้รับบทความต้น บับ ล้ว ะ า นินการ ิ ารณาบทความวา น ตามร บบ 
ทีกา น รอ ม าก ม น ตามร บบทีกา น  ะทาการร้อ อ ้ นอ ล าน ก้ บทความ ้ น  
ตามร บบทีกา น  มอ น ตามร บบทีกา น ล้ว ะออก บบตอบรับการ ิ ารณาบทความ  ้
ก ้ นอ ล าน 

 บทความที ้รับการ ิ ารณา ะ กตรว ิ ารณาทา วิชาการ ย ้ทร คุณวุ ิที ชียวชา น า าวิชา 
อ บทความนัน  มอ ้ทร คุณวุ ิตรว ิ ารณาบทความ ร รียบร้อย ล้ว ะ ลการตรว ิ ารณา 
ั กลาวมายั วาร าร ากนัน ะ บบบันทก ลการตรว ิ ารณาบทความ ้ ก ้ นอ ล าน อทา 

การ ก้ ตาม ้อ นอ นะ อ ้ทร คุณวุ ิ 

 ้ นอ ล านต้อ ทาการ บทความที ก้ ตาม ้อ นอ นะ อ ้ทร คุณวุ ิมายั วาร าร ากนัน ะมี 
การตรว อบวามีการ ก้ ละ รับ รุ บทความครบ ้วน รอ ม มอ กต้อ ครบ ้วน ล้ว ะทาการออก บบ 
ตอบรับการตี ิม ์บทความ ้ ก ้ นอ ล าน ละ า นินการตี ิม ์บทความล นวาร ารตามลา ับ

 มอบทความ อ ้ นอ ล าน ้รับการตี ิม ์ นวาร าร นที รียบร้อย ล้ว ะทาการ ั วาร าร ้ ก
้ นอ ล าน านวนทานละ  ลม
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วบ ต์ ( b it ) ย มายั
 ้ นอ ล าน ล์บทความต้น บับ านวน  ชุ  ( น ล์ oc) านทา อี มล ( ail) ละ านทา
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ิ ารณาความ กต้อ อ บทความ
ตามร บบคา นะนาการ ียนบทความ อ วาร าร

 านการ ิ ารณา

 านการ ิ ารณา

กต้อ ครบ ้วน

ม านการ ิ ารณา

ม าน
การ ิ ารณา

กอ บรรณาธิการ ิ ารณา ลอก ้ทร คุณวุ ิ
อตรว ิ ารณาบทความ

้ ลการตรว ิ ารณาบทความมายั ้ นอ ล าน

้ นอ ล าน บทความ กอ บรรณาธิการ

้ ละ คน ้ นอ ล านออก บบตอบรับการ ิ ารณาบทความ

้ ้ นอ ล าน ก้ บทความตามคา นะนา อ ้ทร คุณวุ ิ                                                         
ากนัน ้ บทความกลับมายั วาร าร

 ออก บบตอบรับการตี ิม ์บทความ ้ ้ นอ ล าน

ตรว อบความ กต้อ

ันตอนการตพิมพ

ตี ิม ์บทความล นวาร าร



. ร ท องบทค าม
 ¨ บทความวิ ัย
 ¨ บทความวิชาการ
2. ชอ รอง
 ภา า ทย

 ภา าอั ก

. ชอ กุ  ู นอ งาน
 ภา า ทย
 ภา าอั ก
. อมู ู นอ งาน

 นวย านที ั กั
 ตา น านภา อ ้ นอ ล าน
 ตา น ทา วิชาการ ระ ับชานา การ ยศ 
 วุ ิการศก า ุ
 ทีอยที ามาร ติ ตอ ้
 ทรศั ท์ ทร าร อี มล

 ้า ้า อรับรอ วาบทความนี น านนิ นธ์ อ ้า ้า ้า ้ายินยอม ้ ามาร ตรว ละ ก้  
ต้น บับ ั กลาว ้ตามที น มควร ทั นี ล้ว ล าน ั กลาว มละ มิ ลิ ิทธิ ้อน ละ ม คยนา นอ รอ 
อย นระ วา การ ิ ารณา อตี ิม ์ อ วาร ารอน     

          ล ชอ ้ นอ ล าน
                ( )
               วันที อน ศ

แบบ นอตน บับ พอ งตพิมพ
าร าร ิชาการ คณ นิติ า ตร ม า ิทยา ัยราช ั อุบ ราชธาน

น้า 126 ที  บับที  กรก าคม  ธันวาคม   ( ol  7 no   Jul   c b r )



“การ ึก ากฎ มายที่ม า ิทยาลัย เป็นการ ึก าใ ้รู้แจ้งเ ็นจริง

ประกอบด้ ยเ ตุด้ ยผล ซึ่งต้องอา ัยทฤ ฎีเป็นรากฐาน

ฉะนั้นจึงเป็นค ามคิดที่ผิด...ที่คิด ่าทฤ ฎีไม่เป็นของจำาเป็น

เรียนไปก็เ ียเ ลา ค ร ึก าทางปฏิบัติดีก ่า

การ ึก าในทางปฏิบัติโดยไม่รู้ถึงทฤ ฎี...ย่อมเป็นการ ึก าที่มีอันตราย 

เพราะเป็นการ ึก าที่ไม่มี ลัก ำา รับคิด...”

       
า ตราจารย์ ดร. ยุด  แ งอุทัย
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