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บทคัดย่อ 

 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นด้านกฎหมายของพื้นที่อ�าเภอ

เชียงม่วน จังหวัดพะเยา และวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน รวม

ถงึขยายผลถ่ายทอดความรูก้ฎหมายไปสูป่ระชาชนได้ง่ายขึน้ โดยอาศยัผูน้�าชมุชนในพืน้ที ่โดยเป็นการศกึษาวจิยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ท�ากิจกรรมกับ

ผู้น�าชุมชนรวมจ�านวน 38 คน และน�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Analyzed Descriptive)
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 ผลการศกึษาวจิยัพบว่า ปัญหาหลกัในพืน้ทีน่ัน้มคีวามเกีย่วข้องกบักฎหมายกูย้มืเงินและอตัราดอกเบีย้ 

ส่วนปัญหารองลงมาเป็นเรื่องการทวงถามหนี้ การค�้าประกัน การจัดการมรดก การหมิ่นประมาท การขายฝาก 

และการท�าพินัยกรรม ทั้งนี้ มีแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการจัดท�ารูปแบบเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในประเด็น

ต่าง ๆ ที่ได้ข้อมูลจากการส�ารวจ มีการท�ากิจกรรมกับผู้น�าชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นสื่อน�าเสนอ

ความรูก้ฎหมายในรปูแบบโปสเตอร์และอนิโฟกราฟิกทีส่ามารถเข้าถึงความรู้กฎหมายได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และ

เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสามารถใช้โทรศัพท์สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ทั้งนี้แล้ว พบว่าเมื่อผู้น�าชุมชน

ได้น�าสื่อความรู้กฎหมายดังกล่าวไปเผยแพร่ ณ สถานที่ประชุมประจ�าหมู่บ้านเพื่อขยายผลความรู้แก่ประชาชน

ในหมู่บ้านของตนแล้วนั้น ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้น เกิดประโยชน์ในพื้นที่ เกิดความ

ตื่นตัวในการตระหนักถึงความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่าง ๆ  มากขึ้น ในท้ายนี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ

ให้ติดตามประเมินผลในพื้นท่ีเป็นระยะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ภายต่อไป

ค�าส�าคัญ:  กฎหมาย;  สร้างความเข้มแข็ง;  ชุมชน

Abstract 

 This article aims to identity problems relating to laws in Chiang Muan District, Phayao 

Province. The data acquired is then analyzed in order to find out solutions that guarantee 

sustainable outcomes. Another objective is to promote the public’s greater and easier access 

to legal knowledge, with an assistance of community leaders. It is a quantitative research based 

on documentary reviews, interviews with people in the area and activity engagements with the 

total of 38 community leaders. All the data acquired is then analyzed and made into descriptive 

paragraphs. 

 Research results show that major legal problems in Chiang Muan are mainly related 

to laws on money loans and interest rates. Other problems include debt claims, suretyship, 

legacy management, defamation, sale with a right of redemption and will-making. All of these 

problems can be solved by organizing legal knowledge disseminating activities based on the 

data collected from the research and engaging activities with community leaders. Information 

technology should be applied to promote the legal knowledge. Media such as posters or 

infographic should be used to promote an easier access to update legal knowledge. Any person 

can use his smart phone to scan a QR Code and gain an access to useful legal knowledge. 

Community leaders can then relay the legal knowledge or help to disseminate useful information 

in regular village meetings. The legal knowledge is therefore accessible for all villagers as well 

as for other people in the vicinities. As a result, possessing a better level of legal knowledge, 

villages are more aware of legal problems and their serious consequences. Finally, the author 
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recommends the project should be monitored and assessed on a regular basis so as to ensure 

maximum benefits for the people in the area, which leads to the success and efficiency of 

the project.
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1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   การพฒันาเชิงพืน้ที ่เป็นอกีหนึง่ทิศทางหลักของการพฒันาประเทศ สถาบันการศกึษาถอืเป็นส่วน

หนึ่งของการพัฒนาประเทศ ซ่ึงมีศักยภาพและความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา

ต่อยอดไปสูก่ารพฒันาเชิงพืน้ทีไ่ด้ ทัง้นี ้จากนโยบายของประเทศได้ปรบับทบาทให้สถาบันการศกึษาเป็นโครงสร้าง

หลักในการพัฒนาประเทศ ดังนี้แล้ว มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ จึง

ได้มีนโยบายพฒันาจงัหวดัพะเยาให้มีความเจรญิก้าวหน้า และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยัง่ยนืในด้านต่าง ๆ  ซ่ึงผลการ

ด�าเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล” ต่อมาได้ยกระดับ

การพัฒนาขึ้นเป็น “โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความส�าเร็จ” เพื่อสอดคล้องกับปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา

ทีว่่า “ปัญญาเพือ่ความเข้มแขง็ของชุมชน” อนัเป็นการสนบัสนุนให้ทกุคณะของมหาวทิยาลยัพะเยานัน้ร่วมด�าเนนิ

การพัฒนาชุมชน โดยการน�าความรู้มาบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ เพื่อไปใช้ในการจัดการปัญหาในชุมชน 

ส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาชุมชน และขับเคลื่อนการด�าเนินงานพัฒนาพื้นที่แต่ละอ�าเภอของจังหวัดพะเยา7 

   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยานั้นมีพื้นที่ที่ดูแล คือ อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี

การด�าเนินการโครงการต่าง ๆ  อันก่อเกิดประโยชน์อย่างหลากหลายในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดย

ผ่านความร่วมมือของชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เช่น โครงการวิจัยบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแบบเอบีซีในพื้นท่ีต�าบล 

บ้านมาง อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา, โครงการให้ค�าปรึกษาและเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน, โครงการ

ช่วยคนไทยให้มสีญัชาตไิทย, โครงการพฒันาแนวทางการขจัดปัญหาสถานะบคุคลและสบืค้นวฒันธรรมพืน้เมอืง, 

โครงการวิจัยสถานการณ์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชนต�าบลบ้านมาง 

อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา, โครงการวิจัยการถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองตุงของชาว

ไทล้ือในเขตพืน้ท่ีอ�าเภอเชียงม่วน, โครงการวจัิยผ้าทอไทล้ือเชียงม่วน: การส่งเสรมิและรกัษามรดกภูมปัิญญาทาง

วัฒนธรรม คุณค่า และการพัฒนาที่ย่ังยืน, โครงการวิจัยดอกซ้อ ขนมแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทล้ือผ่าน 

มุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ เป็นต้น 

   จากการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์ในพื้นที่ดังกล่าวที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ 1 

ทศวรรษนั้น เป็นการหยิบยกประเด็นปัญหาของพื้นที่บางประการขึ้นมาเพื่อแก้ไขเท่านั้น ซึ่งยังมีอีกหลายปัญหา

ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ และด้วยผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 

พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องจึงได้ท�า “โครงการบูรณาการการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล 
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 ผลการศกึษาวจัิยพบว่า ปัญหาหลักในพืน้ทีน่ัน้มคีวามเกีย่วข้องกบักฎหมายกูย้มืเงนิและอตัราดอกเบีย้ 

ส่วนปัญหารองลงมาเป็นเรื่องการทวงถามหนี้ การค�้าประกัน การจัดการมรดก การหมิ่นประมาท การขายฝาก 

และการท�าพินัยกรรม ทั้งนี้ มีแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการจัดท�ารูปแบบเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในประเด็น

ต่าง ๆ ที่ได้ข้อมูลจากการส�ารวจ มีการท�ากิจกรรมกับผู้น�าชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นสื่อน�าเสนอ

ความรู้กฎหมายในรูปแบบโปสเตอร์และอนิโฟกราฟิกทีส่ามารถเข้าถงึความรูก้ฎหมายได้ง่าย สะดวก รวดเรว็ และ

เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสามารถใช้โทรศัพท์สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ทั้งนี้แล้ว พบว่าเมื่อผู้น�าชุมชน

ได้น�าสื่อความรู้กฎหมายดังกล่าวไปเผยแพร่ ณ สถานที่ประชุมประจ�าหมู่บ้านเพื่อขยายผลความรู้แก่ประชาชน

ในหมู่บ้านของตนแล้วนั้น ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้น เกิดประโยชน์ในพื้นที่ เกิดความ

ตื่นตัวในการตระหนักถึงความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่าง ๆ  มากขึ้น ในท้ายนี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ

ให้ติดตามประเมินผลในพื้นที่เป็นระยะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ภายต่อไป
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Abstract 

 This article aims to identity problems relating to laws in Chiang Muan District, Phayao 

Province. The data acquired is then analyzed in order to find out solutions that guarantee 

sustainable outcomes. Another objective is to promote the public’s greater and easier access 

to legal knowledge, with an assistance of community leaders. It is a quantitative research based 

on documentary reviews, interviews with people in the area and activity engagements with the 

total of 38 community leaders. All the data acquired is then analyzed and made into descriptive 

paragraphs. 

 Research results show that major legal problems in Chiang Muan are mainly related 

to laws on money loans and interest rates. Other problems include debt claims, suretyship, 

legacy management, defamation, sale with a right of redemption and will-making. All of these 

problems can be solved by organizing legal knowledge disseminating activities based on the 

data collected from the research and engaging activities with community leaders. Information 

technology should be applied to promote the legal knowledge. Media such as posters or 

infographic should be used to promote an easier access to update legal knowledge. Any person 

can use his smart phone to scan a QR Code and gain an access to useful legal knowledge. 

Community leaders can then relay the legal knowledge or help to disseminate useful information 

in regular village meetings. The legal knowledge is therefore accessible for all villagers as well 

as for other people in the vicinities. As a result, possessing a better level of legal knowledge, 

villages are more aware of legal problems and their serious consequences. Finally, the author 
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recommends the project should be monitored and assessed on a regular basis so as to ensure 

maximum benefits for the people in the area, which leads to the success and efficiency of 

the project.
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1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   การพฒันาเชงิพืน้ที ่เป็นอกีหนึง่ทศิทางหลกัของการพฒันาประเทศ สถาบนัการศกึษาถอืเป็นส่วน

หนึ่งของการพัฒนาประเทศ ซ่ึงมีศักยภาพและความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา

ต่อยอดไปสูก่ารพฒันาเชงิพืน้ท่ีได้ ทัง้นี ้จากนโยบายของประเทศได้ปรบับทบาทให้สถาบนัการศกึษาเป็นโครงสร้าง

หลักในการพัฒนาประเทศ ดังนี้แล้ว มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ จึง

ได้มีนโยบายพฒันาจงัหวดัพะเยาให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยัง่ยนืในด้านต่าง ๆ  ซ่ึงผลการ

ด�าเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ “โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล” ต่อมาได้ยกระดับ

การพัฒนาขึ้นเป็น “โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความส�าเร็จ” เพื่อสอดคล้องกับปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา

ทีว่่า “ปัญญาเพือ่ความเข้มแขง็ของชุมชน” อนัเป็นการสนบัสนุนให้ทกุคณะของมหาวทิยาลัยพะเยานัน้ร่วมด�าเนนิ

การพัฒนาชุมชน โดยการน�าความรู้มาบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ เพื่อไปใช้ในการจัดการปัญหาในชุมชน 

ส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาชุมชน และขับเคลื่อนการด�าเนินงานพัฒนาพื้นที่แต่ละอ�าเภอของจังหวัดพะเยา7 

   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยานั้นมีพื้นที่ที่ดูแล คือ อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี

การด�าเนินการโครงการต่าง ๆ  อันก่อเกิดประโยชน์อย่างหลากหลายในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดย

ผ่านความร่วมมือของชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เช่น โครงการวิจัยบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแบบเอบีซีในพื้นท่ีต�าบล 

บ้านมาง อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา, โครงการให้ค�าปรึกษาและเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน, โครงการ

ช่วยคนไทยให้มสีญัชาตไิทย, โครงการพฒันาแนวทางการขจัดปัญหาสถานะบคุคลและสบืค้นวฒันธรรมพืน้เมอืง, 

โครงการวิจัยสถานการณ์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชนต�าบลบ้านมาง 

อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา, โครงการวิจัยการถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองตุงของชาว

ไทลือ้ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอเชยีงม่วน, โครงการวจิยัผ้าทอไทล้ือเชยีงม่วน: การส่งเสรมิและรกัษามรดกภมูปัิญญาทาง

วัฒนธรรม คุณค่า และการพัฒนาท่ีย่ังยืน, โครงการวิจัยดอกซ้อ ขนมแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทล้ือผ่าน 

มุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ เป็นต้น 

   จากการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์ในพ้ืนที่ดังกล่าวที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ 1 

ทศวรรษนั้น เป็นการหยิบยกประเด็นปัญหาของพื้นที่บางประการขึ้นมาเพื่อแก้ไขเท่านั้น ซึ่งยังมีอีกหลายปัญหา

ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ และด้วยผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 

พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องจึงได้ท�า “โครงการบูรณาการการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล 



หน้า 50 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)หน้า 4 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563  (vol. 8 no. 2 July - December 2020)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา: กฎหมายสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา”  

โดยบรูณาการกับการเรยีนการสอนในรายวิชาของหลกัสตูรนติิศาสตรบณัฑิต เพ่ือให้นสิิตคณาจารย์ได้น�าความรู้

กฎหมายไปสร้างประโยชน์และพัฒนาชุมชน อันเป็นโมเดลและสัญลักษณ์ความส�าเร็จของคณะนิติศาสตร์ในอีก

ด้านหนึ่ง ผู้เขียนได้ตั้งค�าถามการศึกษาวิจัยว่า ประชาชนในพื้นท่ีมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในเรื่องใด  

ท�าอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความรู้กฎหมายได้ง่ายขึ้น ดังนั้นผู้เขียนจึงได้ด�าเนินการผลการศึกษาเรื่องนี้  

เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น 

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพื่อส�ารวจถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

   1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ส�ารวจพบในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

   1.2.3 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยไปสู่การ

พัฒนาพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาความต้องการในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   การศกึษาวจิยันี ้เป็นการศกึษาถงึปัญหาต่าง ๆ  ของพ้ืนทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัประเด็นทางด้านกฎหมาย

ของพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการขยายผลการถ่ายทอด

ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยไปสู่ประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ โดยสัมภาษณ์และท�ากิจกรรมกับ

ผู้น�าชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 38 คน 

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

   การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสาร

ต่าง ๆ  รวมทัง้ได้ลงพืน้ท่ีชมุชนเพือ่ส�ารวจปัญหาต่าง ๆ  อนัเกีย่วข้องกบัประเดน็ปัญหาของพืน้ทีโ่ดยการสมัภาษณ์

ผู้น�าชุมชนประกอบด้วยปลัดอ�าเภอ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 38 คน และ

น�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ปัญหาที่พบ ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขและส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกต์ใช้ให้สามารถเข้าใจเข้าถึงความรู้กฎหมายได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้น�าชุมชน

และขยายผลความรู้กฎหมายสู่ประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่อไป และรวมถึง

ท�าการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสารและข้อมูลท้ังหมดในรูปแบบเชิงพรรณนา (Analyzed 

Descriptive)

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

   1.5.2 ท�าให้ทราบถึงผลวิเคราะห์ของปัญหาที่ส�ารวจพบในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

   1.5.3 ท�าให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาและขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยไปสู่การ

พัฒนาพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาความต้องการในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

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

 8 Panya Thanomrood, Loan, Surtyship, Mortgage and Pledge, 9th ed. (Bangkok: The Thai Bar Under the Royal Potronage, 

2013), 28-31. [In Thai]

2. ผลการวิจัย 

 2.1 ผลการส�ารวจถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

   จากการลงพื้นที่ส�ารวจปัญหาที่เก่ียวข้องกับกฎหมายของชุมชนอ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

โดยการสมัภาษณ์ผูน้�าชุมชน ได้แก่ ปลดัอ�าเภอเชยีงม่วนทีป่ฏิบตังิานของศนูย์ด�ารงธรรม รองปลดัองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลสระ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมจ�านวน 38 คน จากการศึกษาพบว่า มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายในพื้นที่

ที่ควรได้รับการแก้ไขและได้รับพัฒนา ดังนี้แล้ว ประเด็นการกู้ยืมเงินและอัตราดอกเบี้ยนั้น เป็นประเด็นปัญหาที่

มีการสะท้อนถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29, รองลงมานั้น เป็นประเด็นการทวงถามหนี้ ร้อยละ 15.8, อันดับที่ 

3 เป็นประเดน็การค�้าประกัน ร้อยละ 13.2, อันดับที่ 4 เป็นประเด็นการจัดการมรดก และการหมิ่นประมาท ร้อย

ละ 7.8, อันดับที่ 5 เป็นประเด็นการขายฝากที่ดิน การท�าพินัยกรรม และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 

ร้อยละ 5.3 และอันดับที่ 6 เป็นประเด็นการท�าโฮมสเตย์ ร้อยละ 2.7 จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่า ในพื้นที่มี

ปัญหาหลักในประเด็นเกี่ยวกับกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยและการค�้าประกัน อันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สิน ซึ่งยัง

คงเป็นปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อคณุภาพชวีติและความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ทีอ่�าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา 

 2.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัด

พะเยา

   เมื่อได้ท�าการส�ารวจปัญหาและจากการร่วมท�ากิจกรรมกับผู้น�าชุมชน จึงได้วิเคราะห์ปัญหาของ

พืน้ทีอ่�าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา พบว่าประชาชนในพืน้ทีย่งัขาดความรูค้วามเข้าใจกฎหมายในเรือ่งต่าง ๆ  ซึง่

ได้จัดท�ารูปแบบท�าให้การเข้าใจเข้าถึงกฎหมายเป็นเรื่องง่าย สะดวก เกิดประโยชน์เพื่อน�าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

ดงันัน้ผู้เขยีนจึงสรปุประเดน็กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาต่าง ๆ  ท่ีสะท้อนจากผู้น�าชุมชน และจัดท�าเป็นรปูแบบ

ภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) และให้เรียนรู้ความรู้กฎหมายโดยใช้งานผ่านวิธีการสแกน คิวอาร์โค้ด (QR 

Code) ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้

   2.2.1 การกู้ยืมเงินและอัตราดอกเบี้ย 

    ในเรื่องการกู้ยืมเงินและอัตราดอกเบ้ียนั้นพบว่า ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

การท�าสญัญากู้ยมืเงนิและอตัราดอกเบ้ียทีมี่ผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ผูเ้ขยีนได้สรปุประเดน็กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กบัปัญหาของพืน้ทีท่ีท่�าการศกึษาดงันี ้การกูย้มืเงนิเกนิกว่า 2,000 บาท ขึน้ไป ต้องมหีลกัฐานการกู้ยมืเป็นหนังสอื

และต้องมีลายมือชื่อผู้ยืมจึงฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ โดยมีข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันและ

มีจ�านวนเงินที่กู้ยืม โดยหลักฐานจะเกิดขึ้นขณะหรือภายหลังกู้ยืมก็ได้ และใช้อายุความทั่วไปในการฟ้องร้อง 

เงินกู้ยืมคือ 10 ปี8 ส่วนอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงินของบุคคลทั่วไปนั้น สามารถเรียกได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือ

ไม่เกิน 1.25 บาท ต่อเดือน แต่กรณีผู้ให้กู้ยืมเป็นสถาบันการเงินสามารถเรียกดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่าร้อยละ 

15 ต่อปี ได้ ส่วนกรณีที่ตกลงเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ไว้แต่ไม่ได้ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ ให้ใช้อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

การคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ท�าให้ดอกเบี้ยนั้นตกเป็นโมฆะ และยังมีความผิดทางอาญาระวางโทษ 
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา: กฎหมายสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา”  

โดยบรูณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของหลกัสตูรนติิศาสตรบณัฑติ เพือ่ให้นสิติคณาจารย์ได้น�าความรู้

กฎหมายไปสร้างประโยชน์และพัฒนาชุมชน อันเป็นโมเดลและสัญลักษณ์ความส�าเร็จของคณะนิติศาสตร์ในอีก

ด้านหนึ่ง ผู้เขียนได้ตั้งค�าถามการศึกษาวิจัยว่า ประชาชนในพื้นท่ีมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในเรื่องใด  

ท�าอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความรู้กฎหมายได้ง่ายขึ้น ดังนั้นผู้เขียนจึงได้ด�าเนินการผลการศึกษาเรื่องนี้  

เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น 

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพื่อส�ารวจถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

   1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ส�ารวจพบในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

   1.2.3 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยไปสู่การ

พัฒนาพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาความต้องการในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   การศกึษาวจัิยนี ้เป็นการศกึษาถงึปัญหาต่าง ๆ  ของพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ทางด้านกฎหมาย

ของพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการขยายผลการถ่ายทอด

ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยไปสู่ประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นท่ี โดยสัมภาษณ์และท�ากิจกรรมกับ

ผู้น�าชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 38 คน 

 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 

   การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสาร

ต่าง ๆ  รวมทัง้ได้ลงพืน้ท่ีชมุชนเพือ่ส�ารวจปัญหาต่าง ๆ  อนัเกีย่วข้องกบัประเดน็ปัญหาของพืน้ทีโ่ดยการสัมภาษณ์

ผู้น�าชุมชนประกอบด้วยปลัดอ�าเภอ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 38 คน และ

น�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ปัญหาที่พบ ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขและส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกต์ใช้ให้สามารถเข้าใจเข้าถึงความรู้กฎหมายได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้น�าชุมชน

และขยายผลความรู้กฎหมายสู่ประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่อไป และรวมถึง

ท�าการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสารและข้อมูลท้ังหมดในรูปแบบเชิงพรรณนา (Analyzed 

Descriptive)

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

   1.5.2 ท�าให้ทราบถึงผลวิเคราะห์ของปัญหาที่ส�ารวจพบในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

   1.5.3 ท�าให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาและขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยไปสู่การ

พัฒนาพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาความต้องการในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
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2. ผลการวิจัย 

 2.1 ผลการส�ารวจถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

   จากการลงพื้นที่ส�ารวจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของชุมชนอ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

โดยการสมัภาษณ์ผูน้�าชุมชน ได้แก่ ปลดัอ�าเภอเชยีงม่วนทีป่ฏิบติังานของศนูย์ด�ารงธรรม รองปลดัองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลสระ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมจ�านวน 38 คน จากการศึกษาพบว่า มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายในพื้นที่

ที่ควรได้รับการแก้ไขและได้รับพัฒนา ดังนี้แล้ว ประเด็นการกู้ยืมเงินและอัตราดอกเบี้ยนั้น เป็นประเด็นปัญหาที่

มีการสะท้อนถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29, รองลงมานั้น เป็นประเด็นการทวงถามหนี้ ร้อยละ 15.8, อันดับที่ 

3 เป็นประเดน็การค�้าประกัน ร้อยละ 13.2, อันดับที่ 4 เป็นประเด็นการจัดการมรดก และการหมิ่นประมาท ร้อย

ละ 7.8, อันดับที่ 5 เป็นประเด็นการขายฝากที่ดิน การท�าพินัยกรรม และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 

ร้อยละ 5.3 และอันดับที่ 6 เป็นประเด็นการท�าโฮมสเตย์ ร้อยละ 2.7 จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่า ในพื้นที่มี

ปัญหาหลักในประเด็นเกี่ยวกับกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยและการค�้าประกัน อันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สิน ซึ่งยัง

คงเป็นปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อคณุภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ทีอ่�าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา 

 2.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัด

พะเยา

   เมื่อได้ท�าการส�ารวจปัญหาและจากการร่วมท�ากิจกรรมกับผู้น�าชุมชน จึงได้วิเคราะห์ปัญหาของ

พืน้ทีอ่�าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา พบว่าประชาชนในพืน้ทีย่งัขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ  ซึง่

ได้จัดท�ารูปแบบท�าให้การเข้าใจเข้าถึงกฎหมายเป็นเรื่องง่าย สะดวก เกิดประโยชน์เพื่อน�าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

ดงัน้ันผูเ้ขยีนจงึสรปุประเดน็กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัปัญหาต่าง ๆ  ทีส่ะท้อนจากผูน้�าชมุชน และจัดท�าเป็นรปูแบบ

ภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) และให้เรียนรู้ความรู้กฎหมายโดยใช้งานผ่านวิธีการสแกน คิวอาร์โค้ด (QR 

Code) ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้

   2.2.1 การกู้ยืมเงินและอัตราดอกเบี้ย 

    ในเรื่องการกู้ยืมเงินและอัตราดอกเบี้ยนั้นพบว่า ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง

การท�าสญัญากูย้มืเงนิและอตัราดอกเบีย้ทีม่ผีลบงัคบัใช้ทางกฎหมาย ผู้เขยีนได้สรุปประเด็นกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กบัปัญหาของพ้ืนท่ีท่ีท�าการศกึษาดงัน้ี การกูย้มืเงนิเกนิกว่า 2,000 บาท ขึน้ไป ต้องมหีลกัฐานการกู้ยมืเป็นหนังสอื

และต้องมีลายมือชื่อผู้ยืมจึงฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ โดยมีข้อความที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันและ

มีจ�านวนเงินที่กู้ยืม โดยหลักฐานจะเกิดขึ้นขณะหรือภายหลังกู้ยืมก็ได้ และใช้อายุความท่ัวไปในการฟ้องร้อง 

เงินกู้ยืมคือ 10 ปี8 ส่วนอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงินของบุคคลทั่วไปนั้น สามารถเรียกได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือ

ไม่เกิน 1.25 บาท ต่อเดือน แต่กรณีผู้ให้กู้ยืมเป็นสถาบันการเงินสามารถเรียกดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่าร้อยละ 

15 ต่อปี ได้ ส่วนกรณีที่ตกลงเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ไว้แต่ไม่ได้ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ ให้ใช้อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

การคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ท�าให้ดอกเบี้ยนั้นตกเป็นโมฆะ และยังมีความผิดทางอาญาระวางโทษ 
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จ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ส่วนการผิดนัดช�าระหนี้ในหนี้เงินนั้น ให้คิด

ดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่เจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นได้ โดยอาศัยเหตุ

อย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย9 

   2.2.2 การทวงถามหนี้ 

    ในเรื่องการทวงถามหนี้นั้นพบว่า ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่ทราบถึงการทวงถามหนี้ท่ีถูกต้อง 

เวลา และสถานทีร่วมถงึวธิกีารทวงถามหนี ้ผูเ้ขยีนได้สรุปประเดน็ส�าคญัดังกล่าวตามพระราชบญัญติัการทวงถาม

หนี้ พ.ศ. 2558 คือ ผู้ทวงถามหนี้ ได้แก่ ธนาคาร บริษัทเช่าซื้อ บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือสินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจ

ทวงถามหนี้ ผู้รับมอบอ�านาจ เจ้าหน้ีนอกระบบ ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วย 

การพนัน ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้นั้นจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม โดยห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบธุรกิจทวงถาม

หนี้ หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน เว้นแต่ในกรณีเป็นหนี้ของสามี ภริยา บุพการีหรือผู้สืบสันดาน

ของตน หรือมีอ�านาจกระท�าได้ตามกฎหมาย ส่วนวิธีการทวงถามหนี้อาจติดต่อโดยโทรศัพท์ หนังสือเอกสาร 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ และมีข้อห้ามการทวงถามหนี้ คือ ไม่ใช้การประจาน ไม่ดูหมิ่น ไม่ข่มขู่ ไม่ใช้ความ

รุนแรง ไม่เปิดเผยความเป็นหนี้ให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบหรือกระท�าอื่นใดที่ท�าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย 

ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น และติดต่อทวงถามหนี้ได้ 1 ครั้งต่อวัน ในเวลาวันจันทร์ถึงวันศุกร ์

โดยทวงถามได้ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้น สามารถทวงถามหน้ีได้ตั้งแต่เวลา 

08.00-18.00 น.

   2.2.3 การค�้าประกัน 

    ในเรื่องการค�้าประกันน้ันพบว่า ประชาชนในพื้นท่ียังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิด 

สิทธิต่าง ๆ ของผู้ค�้าประกัน ผู้เขียนจึงได้สรุปประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ การค�้าประกันนั้นเป็นสัญญา

ทีผู่ค้�า้ประกันผกูพนัตนต่อเจ้าหนี ้เพือ่ช�าระหนีใ้นเมือ่ลกูหนีไ้ม่ช�าระหนีน้ัน้ โดยสญัญาต้องมหีลกัฐานเป็นหนงัสอื

ลงลายมือชื่อผู้ค�้าประกันด้วย จึงจะน�ามาฟ้องร้องบังคับคดีได้ และการค�้าประกันจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อัน

สมบูรณ์ ต้องระบุหนี้ที่ประกันโดยชัดแจ้ง ระยะเวลา ดังนั้นผู้ค�้าประกันจะต้องช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในกรณีที่ลูก

หนี้ผิดนัดไม่ช�าระหนี้10 ทั้งนี้ ผู้ค�้าประกันต้องรับผิดตามที่ตกลงในสัญญาโดยจ�ากัดความรับผิดไว้หรือไม่ก็ได้ หาก

ค�า้ประกนัอย่างไม่มจี�ากดัแล้วผูค้�า้ประกนัจะต้องจ่ายดอกเบีย้และค่าสนิไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนัแห่ง

หนี้นั้นด้วย แต่ผู้ค�้าประกันก็ยังมีสิทธิเกี่ยงได้ดังนี้ ผู้ค�้าประกันจะขอให้เรียกลูกหนี้ช�าระหนี้ก่อนได้ มีสิทธิที่จะให้

เจ้าหนี้บังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้าผู้ค�้าประกันพิสูจน์ได้และการพิสูจน์นั้นไม่ยาก มีสิทธิท่ีจะให้เจ้าหนี้

เอาทรัพย์สินที่ยึดไว้เป็นประกันของลูกหนี้เอาช�าระหนี้ก่อนถ้าเจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้เป็นประกัน 

   2.2.4 การจัดการมรดก 

    ในเรื่องการจัดการมรดกนั้นพบว่า ในชุมชนมีผู้สูงอายุจ�านวนมาก บางส่วนมีปัญหาในการ

จัดการมรดกหลังจากที่มีการตาย ผู้เขียนจึงสรุปกฎหมายที่ส�าคัญได้ดังนี้ คือ เมื่อบุคคลใดตาย ทรัพย์สิน สิทธิ 
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 9 Sanankorn Sotatipan, Obligation Law (Effect of Obligation), 4th ed. (Bangkok: Winyuchon, n.d.), 305-311. [In Thai]

 10 Jaran Pakdeethanakul, Effect and Entinction of Obligation, 2nd ed. (Bangkok: Krungsiam, 2015), 157-158. [In Thai]

จ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ส่วนการผิดนัดช�าระหนี้ในหนี้เงินนั้น ให้คิด

ดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่เจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นได้ โดยอาศัยเหตุ

อย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย9 

   2.2.2 การทวงถามหนี้ 

    ในเร่ืองการทวงถามหนี้นั้นพบว่า ประชาชนในพื้นที่ไม่ทราบถึงการทวงถามหนี้ที่ถูกต้อง 

เวลา และสถานท่ีรวมถึงวธิกีารทวงถามหนี ้ผู้เขียนได้สรุปประเดน็ส�าคญัดงักล่าวตามพระราชบญัญตักิารทวงถาม

หนี้ พ.ศ. 2558 คือ ผู้ทวงถามหนี้ ได้แก่ ธนาคาร บริษัทเช่าซื้อ บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือสินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจ

ทวงถามหนี้ ผู้รับมอบอ�านาจ เจ้าหนี้นอกระบบ ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วย 

การพนัน ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้นั้นจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม โดยห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบธุรกิจทวงถาม

หนี้ หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน เว้นแต่ในกรณีเป็นหนี้ของสามี ภริยา บุพการีหรือผู้สืบสันดาน

ของตน หรือมีอ�านาจกระท�าได้ตามกฎหมาย ส่วนวิธีการทวงถามหนี้อาจติดต่อโดยโทรศัพท์ หนังสือเอกสาร 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ และมีข้อห้ามการทวงถามหนี้ คือ ไม่ใช้การประจาน ไม่ดูหมิ่น ไม่ข่มขู่ ไม่ใช้ความ

รุนแรง ไม่เปิดเผยความเป็นหนี้ให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบหรือกระท�าอื่นใดที่ท�าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย 

ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น และติดต่อทวงถามหนี้ได้ 1 ครั้งต่อวัน ในเวลาวันจันทร์ถึงวันศุกร ์

โดยทวงถามได้ต้ังแต่เวลา 08.00-20.00 น. ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้น สามารถทวงถามหน้ีได้ตั้งแต่เวลา 

08.00-18.00 น.

   2.2.3 การค�้าประกัน 

    ในเรื่องการค�้าประกันน้ันพบว่า ประชาชนในพื้นท่ียังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิด 

สิทธิต่าง ๆ ของผู้ค�้าประกัน ผู้เขียนจึงได้สรุปประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ การค�้าประกันนั้นเป็นสัญญา

ทีผู่ค้�า้ประกันผกูพนัตนต่อเจ้าหนี ้เพือ่ช�าระหนีใ้นเมือ่ลกูหนีไ้ม่ช�าระหนีน้ัน้ โดยสญัญาต้องมหีลกัฐานเป็นหนงัสอื

ลงลายมือชื่อผู้ค�้าประกันด้วย จึงจะน�ามาฟ้องร้องบังคับคดีได้ และการค�้าประกันจะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อัน

สมบูรณ์ ต้องระบุหนี้ที่ประกันโดยชัดแจ้ง ระยะเวลา ดังนั้นผู้ค�้าประกันจะต้องช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในกรณีที่ลูก

หนี้ผิดนัดไม่ช�าระหนี้10 ทั้งนี้ ผู้ค�้าประกันต้องรับผิดตามที่ตกลงในสัญญาโดยจ�ากัดความรับผิดไว้หรือไม่ก็ได้ หาก

ค�า้ประกนัอย่างไม่มจี�ากดัแล้วผูค้�า้ประกนัจะต้องจ่ายดอกเบีย้และค่าสนิไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระตดิพนัแห่ง

หนี้นั้นด้วย แต่ผู้ค�้าประกันก็ยังมีสิทธิเกี่ยงได้ดังนี้ ผู้ค�้าประกันจะขอให้เรียกลูกหนี้ช�าระหนี้ก่อนได้ มีสิทธิที่จะให้

เจ้าหนี้บังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ ถ้าผู้ค�้าประกันพิสูจน์ได้และการพิสูจน์นั้นไม่ยาก มีสิทธิที่จะให้เจ้าหนี้

เอาทรัพย์สินที่ยึดไว้เป็นประกันของลูกหนี้เอาช�าระหนี้ก่อนถ้าเจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้เป็นประกัน 

   2.2.4 การจัดการมรดก 

    ในเรื่องการจัดการมรดกนั้นพบว่า ในชุมชนมีผู้สูงอายุจ�านวนมาก บางส่วนมีปัญหาในการ

จัดการมรดกหลังจากที่มีการตาย ผู้เขียนจึงสรุปกฎหมายที่ส�าคัญได้ดังนี้ คือ เมื่อบุคคลใดตาย ทรัพย์สิน สิทธิ 
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หน้าที่ ความรับผิดต่าง ๆ ที่เป็นของเจ้ามรดกที่มีอยู่ก่อนตายตกทอดแก่ทายาท การเป็นทายาทแบ่งเป็น 2 กรณี 

คือ 1) ทายาทโดยธรรม เป็นทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย กล่าวคือ ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พ่ีน้องร่วมบิดา

มารดาเดยีวกนั พีน้่องร่วมบดิาหรอืมารดาเดยีวกนั ปูย่่า ตายาย ลงุป้า น้าอา รวมถงึคูส่มรส โดยทายาทโดยธรรม

จะแบ่งเป็นคูส่มรสทีจ่ดทะเบยีนสมรสกนัอย่างถกูต้องตามกฎหมาย และญาติซ่ึงโดยเรียงล�าดับตามความใกล้ชิด 

และ 2) ทายาทโดยพินัยกรรม คือ ทายาทที่ผู้ตายท�าพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ซึ่งอาจเป็นคนอื่นนอกเหนือจาก

ทายาทโดยธรรมก็ได้ ถ้าเจ้ามรดกไม่ได้ท�าพินัยกรรมไว้ มรดกก็จะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม 

   2.2.5 การท�าพินัยกรรม 

    ในเรื่องการท�าพินัยกรรมนั้นพบว่า ในพื้นที่มีความประสงค์ทราบถึงเรื่องการท�าพินัยกรรม 

สาระส�าคัญการท�าพินัยกรรมเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ ผู้เขียนจึงสรุปถึงการท�าพินัยกรรมแต่ละแบบให้ทราบ การ

ท�าพินัยกรรมเป็นการแสดงเจตนาก�าหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรืออื่น ๆ  ที่ผู้ตายประสงค์ให้มีผลเมื่อตน

ตายไปแล้ว ซ่ึงจะยกทรัพย์สินให้แก่ผู้ใดก็ได้ ผู้ที่ท�าพินัยกรรมต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ มิฉะนั้น

พินัยกรรมนั้นตกเป็นโมฆะคือใช้ไม่ได้ในทางกฎหมาย11 ทั้งนี้ พินัยกรรมมี 4 แบบ คือ 1) พินัยกรรมแบบธรรมดา, 

2) พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ, 3) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง และ 4) พินัยกรรมแบบลับ 

    นอกจากนี ้ยงัพบว่าประชาชนในพืน้ท่ีมปัีญหาเกีย่วกบัการหมิน่ประมาทระหว่างกนัในชุมชน

ซึ่งผู้เขียนได้สรุปสาระส�าคัญและบทลงโทษของกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญาและหมิ่นประมาททางแพ่ง 

อันเป็นการกระท�าทีฝ่่าฝืนต่อความจรงิท�าให้เสยีชือ่เสยีง เกยีรตคิณุ ทางท�ามาหาได้หรอืทางเจรญิของผูอ้ืน่12 รวม

ถงึปัญหาเก่ียวกับการขายฝากทีด่นิ และชมุชนยังมีความประสงค์ทราบเกีย่วกบัพระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ. 2522 

การท�าโฮมสเตย์ (Home Stay) หรือสถานที่พักขนาดเล็ก ซึ่งผู้เขียนได้สรุปความรู้ทางกฎหมายในประเด็น 

ต่าง ๆ เหล่านี้ที่ส�ารวจพบไว้ในรูปแบบภาพอินโฟกราฟิก เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและสามารถเข้าถึงความรู้ 

เหล่านี้ได้สะดวก

 2.3 การขยายผลการถ่ายทอดความรู้จากผู้น�าชุมชนสู่ประชาชนในพื้นที่อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัด

พะเยา

   ในการศกึษาวจิยัเชงิพืน้ทีน่ัน้ มชีมุชนเข้ามามส่ีวนร่วม ถอืเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง

กัน เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนและพ่ึงพาตนเองได้ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก

ชุมชนเป็นอย่างดแีละชมุชนยงัได้ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ รวมถงึได้ร่วมท�ากจิกรรมการอบรมความรูก้ฎหมาย 

ขยายผลโดยได้น�าแผ่นป้ายโปสเตอร์ท่ีออกแบบเชือ่มโยงกบัแผนทีข่องอ�าเภอเชยีงม่วน ซึง่มคีวามรูก้ฎหมายแต่ละ

ประเด็นท่ีพบในพื้นท่ีไปเผยแพร่ต่อในท่ีประชุมหมู่บ้านของตน และมีการขยายผลถ่ายทอดงานวิจัยและความรู้
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 3.2 ข้อเสนอแนะ

   จากการศกึษา ผูเ้ขยีนมข้ีอเสนอแนะว่าเพือ่ให้ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมายในพืน้ทีท่ีท่�าการศกึษา

นั้นได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องเหมาะสม จึงควรมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ ในผลการน�าความรู้

กฎหมายที่ได้จัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่แก่ผู้น�าชุมชนและประชาชน และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึก

สถิติข้อมูลของการที่ประชาชนสนใจและเข้าถึงกฎหมาย ซึ่งแต่ละเรื่องมีจ�านวนสัดส่วนมากน้อยเพียงใด เพื่อน�า

ไปวิเคราะห์ถึงทิศทางความสนใจและความรู้กฎหมายของชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีท�าการศึกษา เพ่ือให้เกิดการ

หมุนเวยีนปรับเปลีย่นการเผยแพร่ความรูก้ฎหมายเรือ่งอืน่ ๆ  ตามความต้องการและความสนใจของประชาชนใน

พืน้ทีด่งักล่าว รวมถงึประเมนิรปูแบบของสือ่ทีใ่ช้ในการเผยแพร่ว่า มคีวามเหมาะสมทีส่่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ในทิศทางที่ดีขึ้นของชุมชนแต่ละด้านอย่างไรบ้าง และสามารถต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมได้

อย่างไร เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน และตรงกับบริบทของพื้นที่นั้น
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